VISION رؤية
Our Vision is to become the preferred Domestic, Industrial and Commercial villa builder, aircondition installation, maintenance and steel works company in Dubai – United Arab Emirates.
Our efforts and focus is continuously driven by our insatiable desire to fully understand the
client’s specific needs thereafter, delivering Quality, Timely, Custom residential villas, Aircondition installation and maintenance services.
.  اإلمارات العربية المتحدة- أن نصبح شركة بناء الفلل المنزلية والتجارية المفضلة وتركيب وصيانة أجهزة التكييف في دبي
 وتقديم خدمات، جهودنا وتركيزنا مدفوعان باستمرار برغبتنا النهمة في فهم احتياجات العميل المحددة بشكل كامل بعد ذلك
 وتركيب تكييف الهواء وخدمات الصيانة،  والفيالت السكنية المخصصة،  وفي الوقت المناسب، الجودة.
ARUSHA Building aims for ‘future growth’ by strengthening relationships with existing clients,
architects, developers, government and private organizations whilst proactively seeking new
opportunities nationally.
 يهدفARUSHA Building إلى "النمو المستقبلي "من خالل تعزيز العالقات مع العمالء الحاليين والمهندسين المعماريين
والمطورين والمؤسسات الحكومية والخاصة مع البحث بشكل استباقي عن فرص جديدة على المستوى الوطني.
Management recognize each stage –understanding each client’s specific requirements,
estimating/costing, tendering and construction – as critical components within the risk
management model, but also vital steps toward developing trust with new and existing clients.
As a result, we constantly invest in skilled training for our people, improve our estimating and
project management departments, and maintain clear links of communication throughout the
organization. ARUSHA Building is committed to the future.
 كمكونات-  والمناقصات والبناء، تقدير التكاليف/  والتقدير،  فهم المتطلبات المحددة لكل عميل- تدرك اإلدارة كل مرحلة
، ونتيجة لذلك.  ولكنها أيضًا خطوات حيوية نحو تطوير الثقة مع العمالء الجدد والحاليين، أساسية في نموذج إدارة المخاطر
 ونحافظ على روابط اتصال،  ونحسن أقسام التقدير وإدارة المشاريع لدينا، فإننا نستثمر باستمرار في التدريب الماهر لموظفينا
أروشا بيلدينغ ملتزمة بالمستقبل. واضحة في جميع أنحاء المنظمة.
ARUSHA Building, Contracting & Air Conditioning Works continues its commitment to exceed
customer expectations whilst providing a safe harmonious work environment through our
leadership and core values!
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PROFESSIONALISM
INTEGRITY
CREATIVITY
COMPETITIVE
GRATITUDE
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HONESTY
RESPECT
TIME BOUND

تواصل أروشا أعمال البناء والمقاوالت وتكييف الهواء التزامها بتجاوز توقعات العمالء مع توفير بيئة عمل متناغمة وآمنة من
!خالل قيادتنا وقيمنا
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المهنية
النزاهة
اإلبداع
الشجاعة
فخر
الصدق
االحترام
الوقت المحدد

MISSION
Our Mission is to operate a profitable and sustainable local construction company with fortitude
and integrity. We will accomplish this through delivering high quality, timely, and cost effective
projects to both the public and private sectors of Dubai – United Arab Emirates.
We are a team of talented individuals dedicated to building strong relationships with our clients,
authorities, vendors, and employees. We maintain an ethical approach to business with honesty,
professionalism, and gratitude. We find strength in our positive approach and are passionate
about those we work for.
مهمة
 وفي، سنحقق ذلك من خالل تقديم مشاريع عالية الجودة. مهمتنا هي تشغيل شركة إنشاءات مربحة ومستدامة بثبات ونزاهة
 اإلمارات العربية المتحدة-  وفعالة من حيث التكلفة لكل من القطاعين العام والخاص في دبي، الوقت المناسب.
نحافظ على.  والموظفين،  والبائعين،  والسلطات، نحن فريق من األفراد الموهوبين المكرسين لبناء عالقات قوية مع عمالئنا
نجد القوة في نهجنا اإليجابي ونحن متحمسون لمن نعمل معهم. نهج أخالقي للعمل بأمانة واحتراف وامتنان.
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