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خبرتنا تغطي مجموعة واسعة من الصناعات واألعمال 
بلدان  .منطقة الشرق األوسط وأوروبا فيالتجارية الدولية 

، فريدة من نوعها الثقافة والتقاليد الالشرق األوسط لديها 
. التي تجمع بين الدولة والدين واالقتصاد في الحياة اليوميةو

يدة من ؤية فرر احكومة في منطقة الشرق األوسط لديه كل
سعى إلى نمو ت، كما أنها  المدى الطويل علىو انوعها لبلده

 من شأنه،  والشركاء تنوع الصناعات، من خالل  مستمر
  ،ومن هنا. قادمةعديدة يؤدي إلى اقتصاد مستدام ألجيال أن 

نقدم المشورة لعمالئنا في مجال األعمال التجارية على فإننا 
لمستثمرين لك لذ، وك األوسط في الشرق الدولي الصعيد
، على أساس  االستثمارات الدولية في أوروبا خالل العرب
 .للثقافة المعنية العميقالفهم 

  ،في خلق القيم الجديدة تطوير فهم شامل لمتطلبات عمالئناو
  .الممتازة نتائجالال يقل لدينا أهمية عن تحقيق 

 عمالئناعة الحتياجات يسرالقادرون على االستجابة إننا 
المزيج المناسب من  من خالل وذلك،  حواجز جغرافية دون

التفهم و،  ةينمهاللومات والمع ، والخبرة ، المهارات
لخدمة عمالئنا وتلبية ، وأفضل الممارسات  ،الثقافي

 السرية التامةأما . أعمالهم التجارية الناجحةفي  احتياجاتهم
 منقدم لكسوف سرور وبكل . فهي مكفولة بطبيعة الحال

 .عند الطلب المراجع المختارة عدداً من

استثمارهم أن يحقق  أن عمالءنا يتوقعون تماماً  ندرك إننا
 .سريعة بشكل مستداماً قيم شركتنا في
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سوف لدينا ات خبروال شخصيةالتجربة ال نعتقد أن نحنو
التجارية أعمالهم  لتطوير، لعمالئنا عالية تكون ذات قيمة 

ضمن شراكة عبر حدود البلدان والقطاعات سويةً معنا ، 
  .الصناعية

من  عدداً كبيراً بنينا  واسعةالخبرة ال هبموجب هذ 
هم  هابعض منال. االتصاالت العالمية في الشرق األوسط

 لعملنا اً قيم يوفر دعماً البعض اآلخر ، و شركائنا وعمالئنا
 نعطيهاالقيمة العالية التي نحن نعتقد أن و. لصالح عمالئنا

 لديها أيضاً  تناإدار. ميزات هي شيء مالعالقو بناء الثقةل
،  مع المنظمات اإلنمائية الدوليةفي التعامل  خبرة واسعة

فهذا هو . بين القطاعين العام والخاص لتنسيقاإلى جانب 
تنا مع المؤسسات خبر. SBS Internationalلنجاح  المفتاح

وهيكلة  تقييمفي من نوعه  فريداً ات تشكل أساساً الحكومو
إعداد و،  استراتيجيات الشركات وضعو،  مشاريعال
التي  رسومالندرك أن  إننا. والقوانينالسياسات  اتقتراحم

كون تنافسية تيجب أن نتقاضها للخدمات التي نقدمها 
طبيعة و،  عكس حماسنا للعمل مع عمالئناتفهي . اقعيةوو

 . المطلوبةوالموارد  وتقييمنا للوقت ، العمل

 


