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املقدمة

نهدف إىل أن نكون أكرث منظمة خدمات يف العامل ذات 

قدرة تنافسية واألعىل إنتاجية.  تحسني كفاءاتنا األساسية 

يف مجاالت الفحص والتحقق واالختبار واملصادقة بشكل 

مستمر بحيث نكون األفضل يف مجالنا.  ومتثل تلك 

الكفاءات جوهر ما نحن عليه.  سيكون اختيارنا لألسواق 

التي سنتعامل معها فقط بناًء عىل قدرتنا عىل أن نكون 

األكرث قدرة عىل املنافسة وعىل تقديم خدمة ال تُضاهى 

باستمرار إىل عمالئنا يف جميع أنحاء العامل. 

إننا نهدف إىل أن منثل الشغف والنزاهة وروح املبادرة 

وأن نعرب عن الروح اإلبداعية التي منتلكها، حيث إننا 

نعمل بجد وبشكل مستمر لتنفيذ الرؤية الخاصة بنا.  

وتقودنا هذه القيم يف جميع مانؤديه، كام أنها تعترب 

حجر األساس الذي بنيت عليه الرشكة. 

رؤية الرشكةقيمنا تاريخنا

نحن اآلن يف منتصف طريق خطتنا” 
االسرتاتيجية 2020. إن عام 2018 سيجلب 
مجموعة التحديات الخاصة به ولكن ميكننا 
تحقيق طموحاتنا إذا حافظنا عىل الكفاءة 

واإلنتاجية واالبتكار. يجب أن نستمر يف 
تقديم خدمة عمالء عالية الجودة، التي 

يتوقعها منا عمالؤنا”.

 إس جي إس  - الرشكة الرائدة عىل مستوى العامل يف مجاالت الفحص والتحقق واالختبار واالعتامد إس 
جي إس هي الرشكة العاملية يف مجاالت الجودة والسالمة.  ومن خالل ما يزيد عن 95 ألف موظف، 

تتوىل إس جي إس تشغيل شبكة تضم ما يزيد عن 2400 مكتبًا ومخترباً يف مختلف أرجاء العامل. 

نقوم  نحن  إس،  إس جي  يف  الثقة.   ونقدم  االستدامة  تعزيز  عىل  ونعمل  تنافسية،  ميزًة  نوفر  نحن 
باستمرار ببذل جهودنا لتقديم خدمات وحلول مبتكرة تساعد عمالئنا يف تطويرأعاملهم. 

أُسست إس جي إس يف عام 1878 وأحدثت طفرة يف 

عامل تجارة الحبوب يف أوروبا من خالل تقديم خدمات 

فحص زراعية مبتكرة.

من تلك البدايات املبكرة، نحن نحقق منوا ثابتاً يف حجم 

ومجال خدمات التفتيش الزراعي املنترشة يف جميع أنحاء 

العامل.

خالل منتصف القرن العرشين، بدأنا يف التنوع ويف تقديم 

خدمات الفحص واختبار الخدمات والتحقق من صحتها 

عرب مجموعة متعددة من النطاقات، متضمًنا ذلك نطاق 

الصناعة واملعادن والنفط والغاز والكيامويات.

يف عام 1981، تم إدراج إس جي إس عىل قامئة البورصة 

السويرسية وتكوين سمعة ال نظري لها كرائدة يف مجال 

البحث عن حلول للتحديات املعقدة التي تواجهها 

املؤسسات كل يوم. 

وتعترب الخدمات االستشارية وخدمات التعاقد الخارجي 

والتدريب تكملة لخدماتنا األساسية من فحص وتحقق 

واختبار وشهادات لتقديم حلول عرب كل الصناعات.

عرب شبكتنا العاملية الفريدة من نوعها، نقدم نتائج 

مستقلة مصممة لتناسب احتياجات املجال أو القطاع. 

يثق عمالؤنا يف خرباتنا ومواردنا التي تدعمهم يف تحقيق 

أداء رائع يف كل أعاملهم.

واليوم، نويل اهتامماتنا بالطرق االبتكارية لتحقيق مزايا 

األعامل. 

يعمل هذا عىل متكيننا من مساعدة عمالئنا يف تحسني 

الجودة والسالمة واإلنتاجية والرسعة يف األسواق، 

وذلك بينام يتم تقليل املخاطر وبناء الثقة يف العمليات 

املستدامة.

 فرانيك إن جي 
الرئيس التنفيذي.



الفوائد واملزايا التي نقدمها

الجودة
يعتمد عمالؤنا عىل خدمات األطراف الثالثة 

املستقلة الخاصة بنا من فحص واختبار وتدقيق 

لضامن املنتجات والخدمات والعمليات التي تلتزم 

بأحدث مقاييس الجودة.  توفر شبكتنا املتميزة 

معلومات إلصدار شهادات الجودة والتحقق منها 

حول العامل.                                                             

الكفاءة
نحن نقدم نتائج فعالة ال نظري لها من الخرباء 

املليني لدينا، والذين يعتمدون عىل الخربة العاملية 

لشبكة إس جي إس بأكملها.

الثقة
تعمل سمعتنا العاملية من االستقالل والتكامل 

عىل متكيننا من بناء الثقة عند الحاجة.  نحن نوفر 

خدمات شفافة وغري متحيزة للفحص واالختبار 

والشهادات بحيث ميكن لعمالئنا الحصول عىل 

تأكيد بخصوص املنتجات والعمليات واألنظمة 

والخدمات.

السالمة
نحن نساعد املؤسسات عىل تطوير أنظمة صحة 

وسالمة فعالة لحامية املوظفني وضامن ثقة العمالء 

وتحسينها يف العمليات الخاصة بأعاملهم.  نحن 

ندعم عمالئنا يف االلتزام بأفضل املامرسات وااللتزام 

باللوائح القومية والدولية واملحلية.

اإلنتاجية
تضمن حلولنا الخاصة بالتدريب والتعاقد الخارجي 

توافق اإلنتاجية مع عمليات التطوير يف مؤسسات 

العمالء.  عىل املدى القصري، نحن نساعد عن 

طريق تقديم خدمات التعاقد الخارجي لخرباء 

اإلنتاجية الرائدين يف مجالهم.  عىل املدى الطويل، 

نحن نقدم تدريبًا مركزًا لتطوير املهارات الخاصة 

للقوى العاملة لدى عمالئنا.

االستدامة
نحن نطلب من عمالئنا الحصول عىل ملكية لبناء 

مستقبل مقبول ومستدام.  نحن نشجع املسؤولية 

البيئية ونقلل مخاطر الفساد يف مشاريع عمالئنا.  

تعمل خدماتنا عىل املساعدة يف تطوير املنشآت 

املستدامة واإلنتاج، باإلضافة إىل عمل أفضل 

وبيئات اجتامعية

تقليل املخاطر
نحن نقدم لعمالئنا خدمات مستقلة وعادلة 

متكنهم من تعريف املخاطر وإدارتها وتقليلها.

 يعمل خرباؤنا عىل تقديم حلول إلدارة املخاطر، 

وذلك استناًدا عىل إمكانات االختبار والفحص 

للتحقق من مقاييس منع املخاطر املتوفرة. 

نحن نعمل عىل االمتثال للمعايري الدولية إلدارة 

املخاطر عرب مجموعة واسعة من الصناعات. نحن 

نساعد عمالئنا لإللتزام بافضل املامرسات واإللتزام 

باللوائح املحلية والعاملية

الرسعة إىل السوق
التوافق مع متطلبات األسواق املستهدفة يعترب 

شيئًا رئيسيًا لزيادة الرسعة إىل السوق.  بإمكان 

خدماتنا االستشارية وخدمات االختبار والشهادات 

مساعدة عمالئنا عىل مواجهة التحديات املعقدة 

املتعلقة باستيعاب متطلبات السوق بأي مكان 

بالعامل أياً كان مجال أو قطاع عملك. 



إس جي إس حسب املجال

الزراعة واألطعمة
ضامن منتجات آمنة ومستدامة وعالية الجودة

ويحتاج املستهلكون إىل الحصول عىل ضامنات بالسالمة 

والجودة يف كل مرحلة من مراحل عمليات إنتاج 

الطعام.  تعمل خدماتنا عىل بناء الثقة وتقليل املخاطر 

والحفاظ عىل الفعالية عرب مجموعة متنوعة من سالسل 

اإلمدادات الزراعية واألطعمة. نحن نقدم خدمات 

رقمية إعتيادية وجديدة للكيامويات الزراعية والبذور 

والوقود الحيوي واألسمدة واألغذية والغابات ، إضافة 

قيمة يف جميع القطاعات باستخدام أحدث التقنيات 

لزيادة الكفاءة ومساعدة العمالء عىل العمل بشكل أكرث 

ذكاًء.  من اإلنتاج اآلوىل حتى االستهالك، نساعد مع إدارة 

الترشيعات االمتثال، التخزين السليم والشحن والتعبئة 

والتوزيع باإلضافة إىل التفتيش عىل منتجات التصدير 

واألسترياد

الكيميائية
االبتكار، والتحسني والكفاءة يف كل يشء بدءا من املواد 

الخام إىل منتجات تامة الصنع. رشكات كيميائية صناعية 

تستخدم خدماتنا لتحسني إنتاجهم، والحد من املخاطر 

والسيطرة عىل املخاطر الصحية املحتملة. ونحن نعمل 

مع رشكائنا إلنشاء والحفاظ عىل الجودة والسالمة 

واإللتزام طوال سلسلة الخدمة للمواد األولية، وخالل 

الوسائط الكيميائية يف املنتجات النهائية. تحمي خرباتنا 

نزاهة العالمات التجارية لعمالئنا، بتقييم الجودة، 

وإضافة قيمة واملحافظة عىل سالمة سلسلة اإلمدادات 

العاملية. الخدمات االستشارية لدينا تقدم  املساعدة يف 

تصميم معامل رشكائنا ، والتكليف والعمليات، مبا يف ذلك 

املشرتيات وأقىص استفادة ممكنة من املعدات.

إنشاءات
ضامن أداء السالمة يف البيئة التي نعمل ونعيش فيها

عمليات آمنة وفعالة وموثوق بها أمر أسايس عند بناء 

املباين أو البنية التحتية.

ونحن ندعم عمالئنا يف تنفيذ جدولة فعالة، ووضع 

امليزانيات، والسالمة باملوقع  والخدمات اللوجستية  

بإستخدام األدوات اإلفرتاضية الحديثة 

نحن نعمل من خالل معايري التشغيل العاملية والتقنيات 

لتحسني اإلنتاجية والكفاءة من خالل التدريب والخدمات 

املتطورة وبرامج العمل طوال فرتة حياة املرشوع.

نحن نتوىل إجراء تقييم املخاطر، اإلرشاف عىل اإلنشاءات 

وإدارة املرشوع خالل جميع أنواع اإلنشاءات.

نضمن الجودة خالل سالسل التوريد العاملية عن طريق 

إجراء اإلختبارات الكيميائية والفيزيائية ملواد الخدمات، 

وتقديم التدقيق للمرافق، الرصف الصحي والطاقة.

»تعتمد أنظمة إدارة األصول لدينا بشكل متزايد عىل 

تكنولوجيا االستشعار يف الوقت الحقيقي، والتي تراقب 

عيوب وسلوكيات البنية.

السلع االستهالكية والتجزئة

توليد الثقة يف كافة أنحاء سلسلة التوريد.

متكن خدماتنا املصنعني واملستوردين وتجار التجزئة 

املصدرين لكسب ميزة تنافسية. نحن نضمن املنتجات 

املوثوقة واألخالقية وصديقة للبيئة، مثل االلكرتونيات، 

واملنسوجات، ولعب األطفال األثاث واملفروشات 

املنزلية، املوضة واملجوهرات واألحذية واألدوات املنزلية 

ومستحرضات التجميل، والوصول إىل املستهلكني. تقوم 

معاملنا باجراء االختبارات الكيميائيه و اختبارات االداء 

اىل جانب اختيارات املواد األوليه و ذلك للتأكد و التحقق 

من أن املنتجات امنه و نحن  نقوم بدورنا وفقا ملتطلبات 

العميل نقوم بالتفتيش عىل العمليات يف كل مرحلة من 

مراحل اإلنتاج وإجراء املراجعات عىل مخزن التجزئه 

لضامن متثيل العالمات التجارية لعمالئنا بشكل صحيح. 

نحن نساعد عمالئنا عىل تطوير املنتجات والعمليات 

وسالسل التوريد والتي يثق بها املستهلكني كل يوم.

الطاقة
عمليات توفري الطاقة من مصادر الطاقة املتجددة إىل 

الطاقة التقليدية

مع تطور قطاع الطاقة لتلبية اإلحتياجات املتزايدة، 

اللوائح والتوقعات، نحن نقدم مجموعة من الخدمات 

لرشكائنا تركزعىل الكفاءة، والتحسني وتقييم النزاهة و 

التحفيز. ونحن نقدم الدعم عرب قطاع الطاقة بأكمله 

مع مجموعة شاملة من الخدمات التفتيش وأعامل 

املراجعة وتعزيز الخدمات التجارية املستقلة. مهام كانت 

الصناعة - النفط والغاز والطاقة الكهربائية والفحم أو 

الطاقة املتجددة - نحن نقدم حلول لرشكائنا نحن نعمل 

عىل متكني كل عميل لتقييم وإدارة املخاطر يف جميع 

العمليات بشكل أفضل يف مصادر الطاقة املتجددة، 

نتشاور حول االستدامة يف الطاقة الكهرومائية والطاقة 

الحرارية األرضية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. حلولنا 

تساعد قطاع الطاقة عىل االبتكار إليجاد طاقة الغد اليوم

الصناعات التحويلية
التي تجعل التصنيع أكرث إنتاجية وربحية.

خرباتنا تساعد الرشكات املصنعة لتحسني اإلنتاجية، 

واتباع أفضل املامرسات وتبسيط العمليات التشغيلية 

واللوجستية. صناعه املكونات يف قطاعات ترتاوح من 

االدوية اىل اآلالت الزراعية ومن الفضاء إىل  السيارات 

ثق يف اختباراتنا املستقلة وخدمات االمتثال. نصيحتنا 

يف صنيع املكونات، وذلك باستخدام املعلومات الرقمية 

والتي تعتمد عىل التكنولوجيا القامئة عىل االستشعار 

من الوقت الحقيقي، جنبا إىل جنب مع تقييم املنتجات 

الكاملة التصنيع، ومتكني عمالئنا لتحقيق مستويات أداء 

عالية يف جميع أنواع الصناعة. ونحن ندعم الرشكات 

املصنعة يف االلتزام بجميع قوانني الجودة الوطنية 

والدولية، والصحة والسالمة، يف نفس الوقت تقديم 

املشورة بشأن تقليل األثر البيئي. 

علوم الحياة
املحافظة عىل جودة وفعالية األدوية.

يف الصناعات الدوائية، املستحرضات الصيدالنية الحيوية 

واألجهزة الطبية، ويجب أن تطابق املنتجات لجميع اللوائح 

الوطنية والدولية، وكذلك أفضل املامرسات الصناعية. 

خدماتنا متكن من توفر جودة عالية وآمنة واملنتجات 

املتوافقة للوصول إىل السوق يف أقرص فرتات زمنية ممكنة. 

ونحن نقدم الدعم الحيوي والخربات لألدوية واألجهزة 

الطبية يف جميع مراحل التطوير واالختبار واإلنتاج 

والتوزيع. نحن منتلك شبكه من أفضل املعامل و املختربات 

التحليليه املنتقاه  حول العامل عالوة عىل خرباتنا املعمليه 

املتخصصه لذا نحن نحوز عىل ثقة عمالئنا ىف أننا نقدم لهم 

نتائج ميكنهم االعتامد عليها  

تقدم إس جي إس الخدمات يف11 من مجاالت الصناعات الرئيسية من خالل تسعة خطوط أعامل . كل 
خط األعامل يطور ويحافظ عىل الخربة الفنية العاملية املستوى لدعم االحتياجات املتطورة لعمالئنا. 
وبفضل قدراتنا نحن قادرون عىل لتوفري حلول للتحديات التي تواجهكم يف جميع أنحاء العامل وترد 

صناعات إس جي إس أدناه. 



التعدين
تقديم خدمات فعالة لتحسني رسعة الوصول إىل السوق، 

وإدارة املخاطر وتحقيق أقىص عائد

التعدين صناعة مدفوعة بالحاجة إىل تحسني االسرتجاع 

من دون املساومة عىل السالمة، اإلستدامة البيئية 

والنزاهة. نحن رشيك اسرتاتيجي يف صناعة التعدين 

بتوفري االختبارات الهندسية، والتكنولوجيا، ودعم التجارة، 

فضال عن خدمات اإلنتاج األمثل نحن نقدم حلول 

مستدامة عرب التنقيب واإلنتاج، والتطبيقات الصناعية، 

سحب الرتكيبات واإلغالق ونحن نساعد عىل تعزيز قيمة 

األصول وتحسني االسرتجاع يف املعادن الصناعية واستخراج 

املعادن األساسية الثمينة. ونحن نقدم الخربة الفنية يف 

عمليات تصنيع الصلب واألسمدة وتجارة الفحم وفحم 

الكوك بصمتنا العاملية الواسعة تتيح لعمالئنا االستفادة 

الكاملة من شبكة جهدنا لخدمة احتياجات املرشوع يف 

كافة أرجاء املعمورة. 

النفط والغاز
الحلول املبتكرة التي تضيف طوال سلسلة القيمة

صناعة النفط والغاز تسعى باستمرار لتحسني الكفاءة. 

نحن نقدم مجموعة شاملة من الخدمات عرب سلسلة 

القيمة بأكملها يف صناعة النفط والغاز ، مام يتيح 

لرشكائنا الوصول إىل الخربات املستقلة يف كل من 

قطاعي املنبع واملصب. نحن نقدم حلول مصممة 

خصيصا يف مجال التنقيب واالستخراج والتكرير 

والخدمات اللوجستية وتجارة النفط والغاز وغريها من 

الهيدروكربونات. إن قناعاتنا األساسية ، مبا يف ذلك التميز 

فيام يتعلق بالصحة والسالمة واالبتكار والثقة ، قناعة 

راسخة. تدعم إرشاداتنا املتخصصة ومعرفتنا أنشطة املنبع 

، مثل االستشارات للخدمات تحت السطحية ، والقياس 

وحلول االختبار الجيد. نصائحنا املتخصصه ومعرفتنا 

تدعم أنشطه املنبع مثل املعادن التطبيقية و قياس 

وتوزيع النفط والغاز  تدعم خدماتنا يف مجال النقل 

واإلمداد اللوجيستيات التجارية ، والبيع بالتجزئة ، فضالً 

نة  عن الوقود املبتكر من خالل تقديم عمليات ُمحسَّ

للتجارة العاملية. 

القطاع العام
تسهيل التجارة الدولية والتنمية املستدامةن حامية 

املجتمع من الغش والجرائم اإلقتصادية

تطلب مؤسسات القطاع العام حلوالً مصممة للعمل 

بتناغم مع العمليات والسياسات املوجودة بالفعل. 

وتعمل خدماتنا منقطعة النظري والخاصة بالتحكم 

بالحدود لرتكيب املاسح الضويئ ومراقبة النقل وتشكيل 

املخاطر عىل دعم القطاع العام يف تقليل املخاطر حول 

العامل. حلول الحكومة اإللكرتونية لدينا تعزز التجارة 

الدولية ومعالجة اإليرادات نحن  نعمل عىل تحسني 

الرؤية والكفاءة واملصداقية يف قطاع املساعدات والتنمية. 

يثق عمالؤنا يف معلوماتنا حول الجودة والصحة والسالمة 

ومشكالت البيئة لاللتزام باللوائح املعقدة.  نحن نعمل 

عىل تحسني الجودة وزيادة اإلنتاجية عرب القطاع العام 

النقل
تقديم صناعة أكرث أمانا، أنظف وأكرث كفاءة

تحسني األداء والحد من املخاطر أمر رضوري لعمالئنا. 

بالنسبة للمنتجات والخدمات عرب قطاع النقل ، من 

السيارات والسكك الحديدية والبحرية إىل الفضاء الجوي 

، فإننا نؤدي إىل تحسينات الجودة والتحقق من زيادة 

الكفاءة إىل أقىص حد. نحن ندعم عمالئنا يف تحقيق 

أوقات تسليم أقرص بتكاليف منخفضة وقيمة أعىل 

لعمالئهم. يساعد خرباؤنا يف تقليل التأثري البيئي ملنتجات 

عمالئنا وخدماتهم من خالل املطابقة وااللتزام باملعايري 

واللوائح. من خالل استخدام شبكتنا العاملية واملختربات 

ومراكز االختبار ، نقدم خدمة فريدة ومستقلة حقا. 



املؤرشات املالية من2017 

اإليرادات

CHF 6.3 BN

+5.4%1 6.3

20162017

6.0

ربح الفرتة

CHF 664 MIO

+13.3% 664

20162017

586

النمو العضوي

4.2%

4.2

20162017

2.5

هامش التشغيل املعدل 2

15.3%

15.3

20162017

15.31

متويل عمليات االستحواذ يف 2017

12
12

20162017

19

 أساس عملة ثابتة.1. 

 قبل كنسبة مئوية من إجاميل اإليرادات.2. 

 إطفاء األصول غري امللموسة املكتسبة والبنود 	. 

غري املتكررة.

مراجعة األعامل 2017

إيراد حسب املنطقة

العائد حسب األعامل

30.3%
آسيا / املحيط الهادي:

25.7%
األمريكتان:

44.0%
أوروبا / أفريقيا /

 الرشق األوسط:

4.2%
GIS

16.0%
AFL

17.9%
OGC

10.8%
MIN

8.6%
TRP

7.6%
EHS

14.3%
IND

5.4%
CBE

15.2%
CRS



الجودة واالحرتاف
ونتواصل  نــتــرف  أنــنــا  مــن  التأكد 

مبسؤولية 
نحن تجسد العالمة التجارية SGS واستقاللها 

يف سلوكنا اليومي ومواقفنا نحن-نركز عىل خدمة 

 العمالء وملتزمون بالتميز “ونحن دامئا واضحة،

منجزون ودقيقون. ونحن نسعى جاهدين لتحسني 

باستمرار الجودة وتعزيز الشفافية نحن نحرتم 

رسية العميل والخصوصية الفردية

الصحة والسالمة
آمنة  عمل  أماكن  ننشئ  أن  من  تأكد 

وصحية
نحن نحمى جميع موظفي SGS واملتعاقدين 

والزوار واملساهمني , واألصول املادية من اى عمل 

متصل بحادث والتعرض ألي نوع من الرضر

النزاهة
التأكد من أننا نبنى الثقة
نعمل بنزاهة ونترصف مبسؤولية.

نحن تلتزم بالقواعد والقوانني واألنظمة املعمول 

بها يف الدول التى نعمل فيها.

نتكلم: نحن عىل ثقة مبا يكفي إلبداء مايثري 

املخاوف وأذكياء مبا فيه الكفاية للنظر يف األمور 

التي تعرض علينا

مبادئ عمل إس جي إس

الجوائز وشهادات التقدير

تصنيفEcoVadis Gold  وضع يف أعىل 1 ٪ من 

الرشكات التي تم تقييمها.

حصلت رشكة اس جى اس  جائزة االداء املتميز ىف 

 Dow الصناعة نحو االستدامه«  وفقا الحدثيات «

Jones  الخاصه باالستدامه لعام 2017 من 

 RobecoSAM  صناعات

SGS Gulf Limited 
SGS Building, Street no. N 20	

Jebel Ali Free Zone (North)

Dubai

 United Arab Emirates

اتصل برشكة إس جي إس لألستثامر والعالقات اإلعالمية

www.sgs.com/IR

املستقبل الوظيفي يف إس جي إس

www.sgs.com/careers

تابعنا

www.sgs.com/socialmedia 
www.sgs.com/subscribe

t  +41 (0)22 739 91 11 
www.sgs.com/contact

االتصال بنا

مبادئ أعامل إس جي إس هي حجر الزاوية التي يعتمد عليها كل نشاطنا

لتجسيد  لنا  قراراتنا وتسمح  توجه  التي  والسلوكيات  املعتقدات  أساسيا شامال عىل  ليكون  يتم عمله 
للعالمة التجارية SGS يف كل ما نقوم به

 إدراج FTSE4 درحة جيد ألول مرة.

االستدامة
التأكد من أننا تضيف قيمة إىل املجتمع 

عىل املدى البعيد
نحن نستخدم معايرينا وخربتنا الالزمة لتمكني 

مستقبل أكرث استدامة نحن نضمن أن نقلل من 

تأثرينا عىل البيئة من خالل سلسلة القيمة نحن 

رشكه يحتذى بها ىف االلتزام مبا ىف ذلك جميع 

العاملني معنا و نحن نعمل دائم

االحرتام
الناس  جميع  نعامل  أننا  من  التأكد 

بإنصاف
نحن نحرتم حقوق اإلنسان. علينا جميعا تحمل 

املسؤولية لخلق بيئة عمل ترتكز عىل الكرامة 

وتكافؤ الفرص واالحرتام املتبادل نحن نعزز 

التنوع يف القوى العاملة لدينا وال تتسامح مع 

أي نوع من التمييز

القيادة
يف  ونفكر  معا  نعمل  أن  مــن  تأكد 

املستقبل
نحن شعب عاطفي املبادرة مع رغبة ال هوادة 

فيها عىل التعلم واالبتكار ونحن نعمل يف ثقافة 

منفتحة، حيث يعرتف بالعمل الذيك ويكاىفء نحن 

نشجع العمل الجامعي وااللتزام.



WWW.SGS.COM
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