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أحد أهم الدروس المستخلصة من عام 2020 هو أن هناك قوة تكمن في االتحاد خالل 

زمن التطور السريع. وبالعمل مع عمالئنا، وبالتعاون مع السلطات التنظيمية، ساعدنا 

عىل اإلسراع في إيجاد حلول حيوية تتعلق بالطب والسالمة للسوق والمستشفيات 

ومرافق الرعاية المؤقتة وتجار التجزئة في جميع أنحاء العالم. ووضعنا حلواًل رقمية، مثل 

عمليات التدقيق عن بُعد، للحد من المخاطر أثناء ممارسة األعمال التجارية. وظللنا 

شريكًا دائًما موثوًقا به لعمالئنا في عالم يشهد تغييرات متواصلة. 

التطور
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رقم

وامتد تطورنا إىل ما يتجاوز الجائحة، إىل قيمنا 

األساسية كبشر وكشركة. وواصلنا صقل 

الطرق التي ندعم بها قضايا العدالة االجتماعية 

والمساواة والقضايا البيئية في إطار مؤسسة 

UL ومجتمعاتنا المحلية. ونحن نعلم أن العام 

المقبل سيخلق تحديات جديدة ونجاحات 

جديدة. وبينما نعمل مع عمالئنا عىل تعزيز 

السالمة واألمن واالستدامة في ظل عالم 

متحول، سنواصل مًعا تعزيز االبتكار، وإحداث 

تغيير إيجابي، ومنح الثقة. 

المحتويات
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نوجه الشكر لموظفينا 

وعمالئنا وأصحاب 

المصلحة

أشكر جميع الموظفين في مؤسسة UL عىل أدائهم الرائع 

هذا العام. أشكر عمالءنا عىل والئهم المستمر. وأشكر أصحاب 

المصلحة عىل إسهاماتهم في دعم السعي نحو تنفيذ مهمتنا 

وتعزيزه. 

 UL منذ بداية الجائحة، كانت
متواجدة في الميدان تساعد 

عمالءنا. أنا فخورٌ للغاية بالطريقة 
التي أعدنا بها التركيز عىل عملياتنا 
عىل جناح السرعة لتلبية احتياجات 

عمالئنا. 

إن تأثيرنا الكلي أكبر من أن يُذكر بصورٍة 

 تفصيلية، ولكن تشمل بعض األمور البارزة 

ما يلي:

دعم الجهات المصنعة لألجهزة الطبية  •

لضمان سالمة المنتجات الخاصة 

بالتنفس والعناية المركزة. 

اعتماد وحدات التعقيم باألشعة فوق  •

البنفسجية-ج التي تُستخدم في تعقيم 

األجهزة في مرافق الرعاية الصحية.

التعجيل بإجراء اختبار نظام جديد  •

لترشيح فيروس كوفيد-19 واعتماده في 

المستشفيات ودور رعاية المسنين.

إجراء عمليات تدقيق افتراضية لسالمة  •

األغذية، من أجل تحسين سالمة 

اإلمدادات الغذائية في متاجر البقالة 

والمطاعم. 

العمل مع شركة مختبرية لصناعة  •

معدات التبريد العتماد نظم التخزين 

في درجة حرارة تصل إىل 70 درجة مئوية 

تحت الصفر التي تعالج المنتجات 

البيولوجية وتساعد عىل تطوير اللقاحات.

العمل مع شركة مختبرية لصناعة  •

معدات التبريد العتماد نظم التخزين 

في درجة حرارة تصل إىل 70 درجة مئوية 

تحت الصفر التي تعالج المنتجات 

البيولوجية وتساعد عىل تطوير اللقاحات.

مساعدة أوساط األعمال األوسع نطاًقا  •

عىل إعادة الموظفين بأمان إىل المكاتب 

 Start Safe عن طريق تطوير ُكتيب

Playbook )دليل بدء التشغيل اآلمن( 
وتوزيعه، وهو يشمل مجموعة من أفضل 

الممارسات الصناعية فيما يتعلق بتدابير 

السالمة والبيئة والصحة العامة.

UL في ظل جائحة فيروس كوفيد-19

تسبب الفيروس المجهري المسبب للمرض والمميت في تجميد حركة العالم 

في عام 2020، فقد أسفر عن إغالق المؤسسات التجارية والحد من النشاطات 

البشرية التقليدية مع إلحاق خسائر فادحة في األرواح وسبل العيش. تعتبر جائحة 

فيروس كوفيد-19 العالمية أكبر أزمة صحية واقتصادية في هذا القرن، وتواصل 

إعادة تشكيل طريقة عيشنا وعملنا وتأدية أدوارنا. 

يُعد عمل UL أمرًأ أساسًيا، وبفضل موظفينا، لم تُغلق المؤسسة أبدًا. يفرض 

تصنيفنا كمؤسسة "أساسية" مجموعة من المسؤوليات. إن عملنا ضروري 

لسالمة العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى، وأقسام مكافحة الحرائق 

وإدارات الشرطة، وشبكة الطاقة والمرافق العامة. يفرض تصنيفنا كمؤسسة 

"أساسية" مجموعة من المسؤوليات. يفرض تصنيفنا كمؤسسة "أساسية" 

مجموعة من المسؤوليات. وفي مواجهة الشكوك وحتى المناقشات المتضاربة 

بشأن كيفية مكافحة الفيروس، تعتبر علوم السالمة واألمان أكثر أهمية من أي 

وقت مضى. 

وفي إطار مهمتنا الثابتة المتعلقة بالسالمة، عمل موظفو UL مًعا لمواجهة 

التحديات الهائلة للجائحة. وقمنا بتعديل جدول مواعيد العمل وأماكن العمل 

للسماح لمختبراتنا وخدماتنا الميدانية بمواصلة العمل. كما طورنا أساليب 

مبتكرة لخدمة عمالئنا، تُمكنهم من الحفاظ عىل سير أعمالهم التجارية األساسية 

وطرح منتجاتهم الجديدة في السوق بسرعة.
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إستراتيجيتنا وطموحنا

وتحتفل شركة UL، باعتبارها شركة عمرها 126 عاًما، بتاريخها الذي 

يدعو للفخر وتتقبل أيًضا إدارتها للعمالء والموظفين لضمان استمرار 

ازدهار UL للقرن المقبل. وتحقيًقا لهذه الغاية، بدأنا بالفعل في تطوير 

إستراتيجيتنا حينما تفشى الوباء. 

وكان لدينا خيار لنتخذه، وواصلنا العمل. وأطلقنا عىل تطورنا اسم 

"إستراتيجية ألفا". أكدت األبحاث والتحليالت التي أجريناها عىل أن 
UL تمتلك مجموعة تُغبط عليها من القدرات األساسية التي تزودنا 

بإمكانات هائلة لتوسيع نطاق قيمتنا لتضم عمالءنا من خالل العمل 

معهم للتغلب عىل التحديات الحديثة المتعلقة بالسالمة التي 

يواجهونها. 

ونعتبر قدراتنا األساسية في مجال علوم السالمة، السالمة المتعلقة 

بالحرائق والكهرباء والطاقة، بمثابة قيمنا الثمينة. تمثل أعمالنا الجوهرية 

أكبر ميزة تنافسيىة لدينا، وبفضلها تعرف علينا معظم عمالئنا الذين 

يبلغ عددهم 90000 عميل ألول مرة. 

وتوفر أعمالنا الجوهرية أيًضا األساس لالنتقال إىل أسواق جديدة وجذابة 

في الجوار. إنه عالٌم ال ينفك يزداد ترابًطا، ونحن مستعدون ونرغب في 

العمل مع عمالئنا إليجاد حلول من أجل التصدي لتلك المخاطر حينما 

يحتاجون ويطلبون مساعدتنا. 

ويحتل طموحنا مركز الصدارة في "إستراتيجية ألفا"، ويُعتبر بيانًا جلًيا 

عمن نتطلع إىل أن نكون: وسنعمل باعتبارنا الشركاء األكثر ثقة لعمالئنا 

في مجال السالمة، واألمن، واالستدامة عىل أساس علمي. 

يستند طموحنا إىل مهمتنا المتمثلة في المساعدة عىل جعل العالم 

مكانًا أكثر أمانًا. ونتوجه بهذه المهمة إىل العمالء الذين يلجؤون إلينا 

لمساعدتهم عىل فهم مسألة الترابط بين العناصر والمنتجات واألنظمة 

واألصول ومعالجتها عىل نحو أفضل، وإيجاد حلول أكثر أمانًا. يطمح 

عمالؤنا إىل المزيد من الخبرة العلمية والتقنية الخاصة بمؤسسة 

UL. فهم يريدون شريكًا لمساعدتهم عىل التغلب عىل أكبر تحدياتهم 
المتعلقة باالبتكار. 

ومما ال يقل أهمية أيًضا عن طموحنا هم موظفونا الذين يؤدون عملهم 

بشكل مثير لإلعجاب، ويفخرون بذلك العمل. أرسل أحد الموظفين بريدًا 

إلكترونًيا، قائاًل فيه: "إننا نضطلع بمهمتنا بالفعل، جاعلين العالم مكانًا 

أكثر أمانًا." "وإذا كان هذا هو مخططنا لتجاوز األزمة، فنحن نُظهر معدننا 

الحقيقي بامتياز".

ونختتم طموحنا باإلعراب عن التركيز عىل القيادة في جميع أعمالنا 

وتحقيق أفضل عائدات للمساهمين من خالل النمو المستمر المقترن 

بالتميز التشغيلي. 

باإلضافة إىل الجائحة واألزمة االقتصادية الناجمة عنها، لم يكن 2020 

 مّنا في الواليات المتحدة مع اندالع االحتجاجات ضد 
ٍ
عاًما سهالً عىل أي

الظلم العنصري واالجتماعي الذي طال أمده في جميع أنحاء البلد. لقد 

أوقفنا العمل في UL، وطلبنا من جميع الموظفين حول العالم التواصل 

مع بعضهم، وانضم ما يقرب من 1000 موظف إىل المحادثات بشأن 

الشمول. وأصغينا بإمعاٍن إىل مشاعر العديد من زمالئنا عىل إثر الظلم 

الذي عانوا منه طوال حياتهم. وبناًء عىل هذه المحادثات المتعلقة 

بالشمول، وضعنا خطة UL لتنشيط الشمول والتنوع، وهو ما يعني 

التزاًما حقيقًيا بالعمل. إن UL ملتزمة التزاًما راسخًا بتوفير مكان عمل 

آمن جسديًا ونفسًيا حيث يتم االعتراف بإسهامات جميع الموظفين 

ومكافأتهم، وحيث يمكن لجميع الموظفين التعلم والتطور. 

الخاتمة 

وخالصة القول، بالرغم من التحديات العديدة التي شهدها عام 2020، 

حققت UL نمًوا في األرباح من خالل تطوير ابتكارات جديدة عززت 

إيصال خدماتنا، والتحكم في النفقات واكتساب حصة في السوق، 

إىل جانب الكثير من عروضنا الرائدة في مجال الصناعة. باإلضافة إىل 

ذلك، واصلنا التطور من خالل التجديد الشامل لنموذج التشغيل لدعم 

"إستراتيجية ألفا". 

أشعر باعتزاز كبير لقيادة واحدة من أهم المؤسسات في العالم. مهمة 

UL والمسائل المتعلقة بعملها. فنحن نضطلع بمهمتنا كل يوم. 

إننا نتطّور سعًيا لتحقيق طموحنا. فاألفضل لم يأِت بعد

جينيفير سكانلون

يشار إليها بالضمير: هي

.UL الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة
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إطالق مختبر لفحص أداء األجهزة 

الصغيرة في منتزه مثلث 

األبحاث، كارولينا الشمالية 

االحتفال بمرور 25 عاًما 

في المكسيك 

إطالق مركز تميز إنترنت 

األشياء لمساعدة المبتكرين 

عىل الوصول إىل األسواق 

الهندية والعالمية 

إصدار كتاب 

 Start Safe"
 "Playbook

للمساعدة عىل 

مكافحة فيروس 

كوفيد-19

التوجه نحو الخدمات الرقمية 

والخدمات عن بعد لدعم عمالئنا 

وموظفينا بأمان 

افتتاح مختبرات بيولوجية وكيميائية جديدة من أجل 

اختبار معيار NFPA 1851، للمساعدة عىل حماية أوائل 

المستجيبين من التعرض المطول للملوثات الكيميائية

إنفاق 6 ماليين 

دوالر أمريكي عىل 

تجديد مختبر 

"HVACR" في 
نورث بروك، 

إلينوي

 Silicon افتتاح مرفق

Valley الموسع الختبار 
شبكات الجيل الخامس 

التوسع بشكل كبير في 

مختبر ومرافق وارسو 

ببولندا، وهو مختبر 

التكنولوجيا االستهالكية 

الرئيسي لدينا في أوروبا

إطالق مختبر فحص 

وبحوث األلياف الضوئية 

في أبوظبي

افتتاح مرفق اختبار جديد 

في الهند لدعم صناعة 

الطاقة الكهروضوئية )الطاقة 

الشمسية( المتنامية 

االحتفال 

بمرور 40 عاًما 

في الصين 

االحتفال 

بمرور 100 

عام في كندا 

توسيع مختبر فرانكفورت لتعزيز 

سالمة شحن السيارات الكهربائية 

إطالق برنامج المباني 

الصحية المصدَق من 

 UL

االنضمام إىل التحالف 

العالمي لألمن 

ISA اإللكتروني

افتتاح مختبر فحص 

واختبار لبطاريات المركبات 

الكهربائية في مدينة 

تشانغتشو بالصين 

االحتفال بمرور 100 عام 

في كندا

افتتاح مختبر نّقال كبير 

في مدينة إيسه، اليابان 

الحصول عىل 

تصديق باعتبارنا 

"مكانًا ممتازًا 
للعمل" في كندا 

 SPIRE™ إطالق برنامج

لتقييم المباني الذكية 

المراجعة السنوية

تموز )يوليو(–كانون األول )ديسمبر()كانون الثاني( يناير–)حزيران( يونيو

2020
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تلبية احتياجات 

عمالئنا في عالٍم دائم 

التغير 

تسريع وتيرة االبتكار 

جميع الصناعات يعززها االبتكار. تتمتع UL، بصفتها 

الشركة الرائدة عالمًيا في مجال علوم السالمة، 

بموقع فريد لمساعدة عمالئنا عىل رؤية جميع 

اإلمكانيات وتقديم منتجات جديدة ومثيرة إىل 

السوق بكل ثقة. 

 التنفيذ
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تعزيز سالمة التنقل الدقيق

أصبحت Panasonic أول مؤسسة معتمدة وفًقا لمعيار UL 2849 الخاص باألنظمة 

 BEP-NUA251F وسلسلة ،GXLو GXO الكهربائية للدراجات الكهربائية، لطرازات 

وBEP-NUA252F. يهدف معيار UL 2849 إىل تقليل المخاطر الناجمة عن الحرائق أو 

االنفجارات في نظام الدراجات الكهربائية، مثل االنفالت الحراري لبطارية الليثيوم أيون، فضاًل 

عن مخاطر الصدمات الكهربائية. وبفضل شهادة االعتماد هذه، تواصل UL مساعدة المبتكرين 

عىل طرح منتجات التنقل الكهربائي األكثر أمانًا واستدامة في السوق بسرعة. 

 تحقيق أولويات السالمة التاريخية

تقليل مخاطر الحريق

إن أنظمة السالمة من الحرائق، مثل الكشف التلقائي 

واإلنذارات، وأنظمة التهوية من الدخان، وإخماد الحرائق 

بالمياه، وموانع الصواعق، ومخارج الحريق، جميعها تنص عىل 

متطلبات محددة للصيانة والتفتيش الروتيني. قد يكون من 

الصعب عىل مالكي المباني والمديرين تتبع جميع هذه المهام 

بالغة األهمية وإدارتها بدقة. تُسّهل منصة البرمجيات الخاصة 

بنا، ™UL Built InForm، حماية الركاب بشكل استباقي من 

الحرائق والمخاطر األخرى التي تهدد السالمة. لقد طورنا هذا 

الحل استجابة لمأساة حريق برج "جرينفيل"، التي ال تزال قيد 

التحقيق، وأبرزنا الحاجة إىل حلول أكثر شموالً إلدارة المباني. 
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https://www.UL.com/news/panasonic-receives-ul%27s-first-e-bike-electrical-system-safety-certification
https://www.ul.com/resources/apps/built-inform-software-building-safety-and-governance


 تحقيق أولويات السالمة التاريخية

خيارات الطاقة المبتكرة

تعمل أجهزة الشحن ثنائية االتجاه عىل تشغيل المركبات الكهربائية، وفي الوقت نفسه، 

توفر إمداد الطاقة مرة أخرى للشبكة الكهربائية. تعمل أجهزة الشحن ثنائية االتجاه عىل 

تشغيل المركبات الكهربائية، وفي الوقت نفسه، توفر إمداد الطاقة مرة أخرى للشبكة 

 Fermata Energy الكهربائية. يعد نظام شحن المركبات الكهربائية ثنائي االتجاه من

النظام األول عالمًيا الذي يتم اعتماده وفًقا لمعيار UL 9741، وهو المعيار الخاص 

بمعدات نظام شحن المركبات الكهربائية ثنائية االتجاه. 

شحن المركبات الكهربائية من دون سلك كهربائي 

عملت شركة Lumen Group بالشراكة مع مهندسي UL وفنيي المختبرات عىل مستوى العالم عىل تحقيق سالمة 

وأداء أجهزة الشحن الالسلكي لنقل الطاقة. باستخدام هذه التقنية، يمكن لسائق السيارة الكهربائية )EV( ركن السيارة 

ببساطة في مكان مخصص لشحن السيارة الكهربائية دون الحاجة إىل أسالك أو توصيل مباشر. قد يؤدي هذا العمل 

الرائد إىل مزيد من االبتكارات، مثل تمكين شحن السيارة الكهربائية متى توقفت، كما هو الحال عند التوقف بأماكن 

طلبات السيارة، أو أكشاك دفع رسوم المرور، أو إشارات المرور. كان نظام نقل الطاقة الالسلكي Lumen Freedom هو 

أول ما حصل عىل اعتماد معيار UL 2750، وهو اإلطار العام للتحقيق في معدات نقل الطاقة الالسلكية للمركبات 

الكهربائية. 
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https://www.UL.com/news/lumen-group-receives-ul%27s-first-wireless-electric-vehicle-charging-certification
https://www.UL.com/news/fermata-energy-receives-first-ul-certification-vehicle-grid-electric-vehicle-charging-system


تعزيز أمن الدفع بواسطة 

الهاتف المحمول

تعد شركة MYPINPAD، المقدمة لخدمات 

التصديق الشخصية اآلمنة لحلول الدفع بواسطة 

الهاتف المحمول، أول شركة عىل مستوى 

العالم يتم التصديق عليها وفقاً للمدفوعات دون 

تواصل الخاصة بمجلس معايير أمان صناعة 

بطاقات الدفع )PCI( في البرمجيات التجارية 

الجاهزة )™CPoC(، وهذا يعني أن تكنولوجيا 

MYPINPAD SoftPOS تلبي متطلبات األمان 
الرئيسية التي تساعد عىل ضمان حماية عملية 

الدفع. من خالل هذا التصديق، تساعد UL عىل 

خلق تجارب عمالء جديدة وتوفير فرص اقتصادية 

للتجار ممن يمكنهم اآلن تجاوز محطات بطاقات 

االئتمان التقليدية وإجراء معاملة دون تواصل 

عىل هاتف ذكي أو جهاز لوحي دون الحاجة إىل 

أي أجهزة خارجية. 

"نحن متحمسون للغاية بشأن تعاوننا مع UL. فبفضل خبرتها الواسعة في 
مجال المدفوعات، ساعدت UL شركة MYPINPAD عىل تعزيز الثقة مع كل من 

الشركاء والعمالء ومهدت الطريق لتبني تقنية مبتكرة لديها القدرة عىل تغيير 

 خطط معامالت الدفع بالبطاقات إىل األبد".

— MYPINPAD جاستن بايك، رئيس ومؤسس

حماية أجهزة المنزل المتصلة

تعد شركة GE Appliances أول عالمة تجارية مصنعة لألجهزة المنزلية في 

العالم تختبر منتجاتها المتصلة وفًقا لتقييم تصنيف أمان إنترنت األشياء 

الخاص بشركة UL، والذي يعتبر حاًل للتحقق األمني وتوسيم منتجات إنترنت 

األشياء )IoT( االستهالكية. يتيح استخدام نظام تصنيف سهل الفهم عىل 

توسيم المنتجات لشركات التصنيع والمطورين توفير ميزات أمنية لمنتجاتهم 

بوضوح، ما يساعد المستهلكين عىل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الشراء. 

تعزيز األمن في ميادين جديدة متصلة
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https://www.UL.com/news/mypinpad-receives-world%27s-first-certification-contactless-card-payments-mobile-devices
https://www.UL.com/news/ul-announces-ge-appliances-first-household-appliance-brand-test-connected-devices-new-iot


مواجهة تحديات االستدامة في المستقبل 

االبتكار بشكل يتسم بالمسؤولية 

تركز HP عىل استخدام المواد المستدامة في منتجاتها المبتكرة مع خلق فرص 

اقتصادية جيدة للمجتمعات المحرومة. تعد الشركة أول من حصل عىل تصديق وفقاً 

لمعيار UL 2809، الخاص بإجراء التحقق من صحة المطالبات البيئية )ECVP( لمعيار 

المحتوى المعاد تدويره، والذي يتضمن اآلن إجراءات تدقيق تتعلق بالمسؤولية 

االجتماعية. حصلت HP عىل تصديق عىل المحتوى المعاد تدويره من UL لخمسة 

من راتنجاتها، والتي تحتوي عىل محتوى من البالستيك المعاد تدويره والمستخرج 

من المحيط. 

الحد من تلوث المحيطات

في كل عام، يُلقى أكثر من 11 مليون طن متري من مواد البالستيك في 

المحيطات، وهو رقم من المقدر أن يتضاعف ثالث مرات بحلول عام 2040، 

وفًقا لمنظمة Ocean Conservancy للحفاظ عىل المحيطات ومركز بيو 

لألبحاث. تتعاون UL مع OceanCycle للحد من تلوث المحيطات بالمواد 

البالستيكية من خالل دعم تجميع وإعادة تدوير النفايات البالستيكية قبل 

دخولها إىل المحيطات. ولبناء الثقة لدى شركة التصنيع والمشتري بشأن 

استخدام هذه المواد، تعمل الشركتان مًعا لزيادة النفاذ إىل السوق والوعي 

بمعايير المواد البالستيكية المعاد تدويرها. 

مواجهة تحديات االستدامة في 

المستقبل نحن ندرك أهمية التحقق 

من صحة األطراف الخارجية في جلب 

المطالبات بشأن المحتوى المعاد 

تدويره إىل السوق. يساعدنا التحقق 

من صحة معيار المحتوى المعاد 

تدويره في UL عىل ضمان انتقالنا 

إىل اقتصاد دائري عىل نحو موثوق 

وشفاف مع إحداث تأثير اجتماعي 

إيجابي لمجتمعات جامعي المواد 

 البالستيكية".

إلين جاكوسكي، رئيسةاالستدامة  —

 .HP واألثر االجتماعي في شركة
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https://www.UL.com/news/ul-and-oceancycle-collaborate-strengthen-ocean-bound-plastics-standards-and-markethttps://www.UL.com/news/mypinpad-receives-world%27s-first-certification-contactless-card-payments-mobile-devices
https://www.UL.com/news/hp-receives-first-recycled-content-validation-ocean-bound-plastics-ul


مواجهة تحديات االستدامة في المستقبل 

إدارة المخاطر التي تهدد السالمة

ساعدت عمليات التقييم الميداني في شركة UL شركة البيع بالتجزئة للمنتجات 

الصحية عىل الصعيد الوطني عىل تحقيق أهداف االستدامة وإدارة المخاطر التي 

تهدد سالمة الموظفين وأماكن العمل. إذ قامت شركة البيع بالتجزئة بتركيب أنظمة 

إدارة الطاقة )EMS( لدعم مبادراتها بشأن إدارة االستدامة والتكلفة. وحرًصا عىل ضمان 

امتثال المعدات، دخلت شركة البيع بالتجزئة في شراكة مع UL إلجراء تقييمات السالمة 

 .NEC االفتراضية وفي الموقع ألنظمة إدارة الطاقة وفًقا لمتطلبات شركة

"بالنسبة للمهندسين الميدانيين، 
تتمثل إحدى المزايا األكبر لمجموعات 

موارد األعمال في قدرتها عىل الربط 

بين الناس عبر مسافات فعلية، 

وتنمية الشعور باالنتماء في المجتمع 

 واالنتماء في الشركة بأكملها".

شيري ماترنيس،مديرة البرامج/  —

المشروعات، العمليات الميدانية 

UL في

تعزيز خدماتنا 

إن العمالء هم محور كل ما نقوم به. ونحن نسعى جاهدين لفهم 

احتياجات عمالئنا ولجعل التفاعل مع UL سلًسا قدر اإلمكان. واستنادًا 

إىل آراء العمالء لتعزيز برنامج خدمات المتابعة من UL، أطلقنا العديد 

من البرامج لتبسيط الطريقة التي يتفاعل بها العمالء معنا. يوجه نموذج 

الشراكة المعزز عمالءنا نحو نظام فوترة مبسط وقابل للتنبؤ، والذي يسمح 

بتعزيز خدماتنا في المستقبل. يتيح تطبيق Field Services لعمالئنا 

شراء أوامر التوسيم وتكرارها بسهولة عىل أنظمة حلول التجارة اإللكترونية 

سهلة التنقل. 
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مواجهة تحديات االستدامة في المستقبل 

دعم اإلمكانيات الجديدة 

كجزء من التزام UL بأهداف التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة، قدمنا   شهادة 

تصديق مجانية وتموياًل لمصابيح تعمل بالطاقة الشمسية المتجددة مطورة من ِقبل 

منظمة Watts of Love، وهي منظمة غير ربحية توفر إضاءة آمنة ونظيفة لبعض 

 Watts of Love المجتمعات األشد فقرًا في العالم. إن المصابيح الشمسية التي توفرها

تحد من االعتماد عىل الكيروسين الخطير والسام كمصدر للضوء، ما يحسن صحة كل 

مستفيد وعائلته ورفاهيتهم. يتم توزيع كل مصباح جنًبا إىل جنب مع برنامج محو األمية 

المالية الذي يعلم المشاركين كيفية تحويل الوفورات الناتجة عن الكيروسين )ما يزيد عن 

%15 من أرباح األسرة( إىل دخل مستدام. 

التزامنا باالستدامة 

نلتزم في UL بمهمة مشتركة مع عمالئنا وأصحاب المصلحة لجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا 

واستدامة. نلتزم في UL بمهمة مشتركة مع عمالئنا وأصحاب المصلحة لجعل العالم مكانًا أكثر 

أمانًا واستدامة. 

لقد وضعنا إستراتيجية والتزامات مفصلة بشأن االستدامة في 

تقرير االستدامة لعام 2020. 

الهدف رقم 3 

 الصحة الجيدة والرفاه – ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية 

وبالرفاهية

الهدف رقم 11 

المدن والمجتمعات المستدامة— اجعل المدن والمستوطنات البشرية 

مدمجة وآمنة ومرنة ومستدامة

الهدف رقم 12 

االستهالك واإلنتاج المسؤوالن – ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج 

مستدامة

ونظرًا ألننا ندعم أهداف االستدامة لعمالئنا من خالل حلولنا، فإننا ندفع التقدم بشأن جميع أهداف 

التنمية المستدامة لألمم المتحدة )SDGs(. ومن خالل عملياتنا ومبادرات استدامة الشركة التي 

نضطلع بها، نستهدف أهداف التنمية المستدامة التالية: 
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http://www.wattsoflove.org/
https://ul.com/sustainability-report
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ful.wistia.com%2Fmedias%2F7frfoayjcg&data=04%7C01%7Claura.bettoni%40ul.com%7Cacab267d5ce548338f5b08d94243520f%7C701159540ccd45f087bd03b2a3587569%7C0%7C1%7C637613679178370204%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=GIj8GlvpSf4Cg6rjeIm6LglSv4w%2FdSFuH34dhO59Myc%3D&reserved=0


 التحويل مشاهدة الفيديو 

التصدي للتحديات، وإحداث تغيير إيجابي 

مّثل عام 2020 تحديًا أمام العالم للتحرك بوتيرة العلوم 

نفسها. وقد بدأنا العمل في UL عىل تحديث إستراتيجية 

أعمالنا قبل ظهور الجائحة. مكننا ذلك، بفضل خبرتنا في 

علوم السالمة وبالشراكة مع عمالئنا وأصحاب المصلحة، 

من أن نكون عنصرًا بارزًا في المعركة العالمية لمواجهة 

فيروس كوفيد-19. 

لقد دعمنا عمالءنا بتسريع االختبارات وشهادات سالمة لألجهزة الطبية 

والمعدات والمستلزمات األساسية، وطورنا عمليات التحقق االفتراضية 

وساعدنا الشركات عىل إعادة فتح مقراتها بأمان عندما يحين الوقت المناسب 

لذلك. لقد اهتمننا أيًضا باألمور الداخلية لمواجهة التحيز والظلم، وتبادلنا 

خبراتنا في سلسلة من محادثات الشمول العالمية ووضعنا التزامات جديدة 

قابلة للقياس ستؤدي إىل مستقبل أكثر إنصاًفا في UL وفي مجتمعاتنا.
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كانت UL وعمالؤنا عنصرين 

بارزين في عام 2020

أدى العديد من عمالئنا أدوارًا ال غنى عنها في مواجهة فيروس 

كوفيد-19. نفتخر بأنهم اختاروا الشراكة معنا لدعم هذا العمل 

بالغ االهمية، والذي تمت مشاركة بعض منه في هذا الفيديو.
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https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ful.wistia.com%2Fmedias%2Ft7fmmz9t4x&data=04%7C01%7Claura.bettoni%40ul.com%7Cacab267d5ce548338f5b08d94243520f%7C701159540ccd45f087bd03b2a3587569%7C0%7C1%7C637613679178380161%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Rpy3J6lmcfWmLsPI9gvyUmUJWHLAqh179%2FW5%2F1%2B0JRw%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ful.wistia.com%2Fmedias%2Ft7fmmz9t4x&data=04%7C01%7Claura.bettoni%40ul.com%7Cacab267d5ce548338f5b08d94243520f%7C701159540ccd45f087bd03b2a3587569%7C0%7C1%7C637613679178380161%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Rpy3J6lmcfWmLsPI9gvyUmUJWHLAqh179%2FW5%2F1%2B0JRw%3D&reserved=0


بول هيلجمان، مدير هندسي، علوم 

 UL الحياة والصحة في

تعتبر سهولة الوصول إىل اختبارات فيروس كوفيد-19 أمرًا بالغ األهمية 

للتحكم في انتشار الفيروس. طور عميلنا، شركة DnaNudge، حاًل مبتكرًا 

لالستخدام الشخصي الختبار فيروس كوفيد-19 للكشف عن اإلصابة 

بالفيروس في وقت يزيد قلياًل عن ساعة، خارج بيئة المختبرات. تعاون 

أعضاء فريق UL من المملكة المتحدة وبولندا والدنمارك في جميع 

األنحاء وأقسام األعمال لتسريع التطوير وأداء إجراءات االختبار المناسبة 

لهذا الحل غير المسبوق. كانت قدرة UL عىل تقييم سالمة التكنولوجيا 

المتقدمةضرورية لنجاح عمالئنا. 

الشراكة مع عمالئنا للقضاء عىل فيروس كوفيد-19 

"حافظ هذا الفريق عىل تشغيل 
 UL خط إنتاج أساسي. إذا لم تكن

قد أكملت االختبار في الوقت 

المناسب، لكان عىل عميلنا وقف 

اإلنتاج".

بول هيلجمان، مدير  —

هندسي، علوم الحياة 

UL والصحة في

االستعانة بخبرات علوم السالمة 

عندما أدَّى نقص سلسلة اإلمداد بعيد المدى إىل حدوث 

تغييرات عىل بنية األجهزة والمعدات الطبية، كان فريقنا 

قادرًا عىل تسريع عملية إصدار الشهادات الالزمة لطرح هذه 

المنتجات سريًعا في السوق كي يمكن لمرافق الطوارئ 

المؤقتة والمستشفيات ومراكز الرعاية العاجلة والعاملين 

في مجال الرعاية الصحية الوصول إىل التكنولوجيا التي 

يحتاجون إليها إلنقاذ األرواح. كما ساعدت استجابتنا 

السريعة لمشكالت سلسلة اإلمداد عمالءنا عىل تجنب 

عمليات إغالق اإلنتاج المكلفة. 
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الشراكة مع عمالئنا للقضاء عىل فيروس كوفيد-19 

متران/ستة أقدام

إظهار االلتزامات بالجودة 

ال يمكن وقف بعض العمليات الحيوية، حتى أثناء الجائحة. لقد أعطينا 

األولوية لتطوير عملية تمكين المدققين من إجراء عمليات التدقيق والتفتيش 

عن بُعد باستخدام البث المباشر للفيديو لمراجعة تفاصيل العملية. أجرى 

مهندسونا الميدانيون أيًضا عمليات تفتيش عن بُعد لمساعدة عمالء التصنيع 

لدينا لمسايرة الطلب وتجنب عمليات اإلغالق المكلفة.

مشاركة خبراتنا

ندرك، من خالل العمليات التي تمتد عبر العالم، تعقيدات إعادة فتح النظم االقتصادية مع 

حماية صحة الموظفين وسالمتهم. لمساعدة زمالئنا عىل الصعيد العالمي عىل التنقل في 

الوضع الطبيعي الجديد داخل مكان العمل، طورت UL كتاب Start Safe Playbook، الذي 

يجمع بين خبرتنا الجماعية وإرشادات من المنظمات الصحية الرائدة. يوضح الدليل تفصياًل 

ألفضل الممارسات التي استخدمناها في مواقع UL حول العالم حال عودتنا للعمل 

ويُبتغى من ورائه تقديم نقطة انطالق للشركات األخرى لتطوير سياسات 

وإجراءات السالمة الخاصة بها. 
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https://collateral-library-production.s3.amazonaws.com/uploads/asset_file/attachment/27900/UL_Start_Safe_Playbook.pdf


الشراكة مع عمالئنا للقضاء عىل فيروس كوفيد-19 

حماية السالمة العامة 

بعد مرور عدة أشهر عىل انتشار الجائحة، بدأ فريق اإلضاءة التابع 

لشركة UL في تلقي استفسارات من الشركات المصنعة بشأن 

األجهزة التي تعمل باألشعة فوق البنفسجية-ج المبيدة للجراثيم 

)UVC( مثل مصابيح التعقيم المحمولة والصغيرة، والصناديق، 
وحتى المصابيح المبيدة للجراثيم الستخدامها في المنازل 

والمطاعم والمدارس. وقد أثار هذا القلق، ألن هذه األجهزة يمكن أن 

تُسبب مخاطر صحية إذا تم احتواء ضوء األشعة فوق البنفسجية-ج 

عىل نحو غير سليم. لقد تعاونا مع الجمعية األمريكية لإلضاءة 

 )NEMA( والرابطة الوطنية لمصنعي األجهزة الكهربائية )ALA(
إلعداد ورقة موقف تُوضح ما يحتاج المستهلكون لمعرفته عن 

تكنولوجيا األشعة فوق البنفسجية-ج واستخدامها. 
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التنوع والشمول 

إن خطة التنوع والشمول جزء ال يتجزأ من مهمتنا المتمثلة في 

"العمل من أجل عالم أكثر أمانًا". خالل ذروة احتجاجات العدالة 
االجتماعية في عام 2020، قمنا بإتاحة الفرص لموظفينا في جميع 

أنحاء العالم من أجل االنفتاح عىل مشاركة أفكارهم واستفساراتهم 

واهتماماتهم مع أقرانهم. 

كما استجبنا أيًضا من خالل تطوير خطة تنشيط التنوع والشمول 

في UL، والتي تعد مخطًطا سنستخدمه لتعزيز المساواة داخل 

شركتنا. نحن ملتزمون علنا بـ الخطوات المتعمدة التي نتخذها 

لجعل UL أكثر شموالً في تقريرنا األول حول التنوع والشمول. 

 )BRGs( لدينا اآلن سبع مجموعات خاصة بموارد األعمال التجارية

تضم أكثر من 2500 عضو عىل الصعيد العالمي. جميع الموظفين 

ُمرحّب بهم لالنضمام إىل أي مجموعة من مجموعات BRG لدينا. 

•  BRG مجموعة

للموظفين السود

مجموعة BRG لموظفي  •

الخدمة العسكرية

مجموعة BRG لموظفي  •

الخدمة العسكرية

•  BRG مجموعة

لموظفي UL من 

أصل التيني

•  BRG مجموعة

الخاصة بموظفي 

UL األباء

مجموعة BRG الخاصة  •

بموظفي UL األباء

مجموعة BRG للمهنيين  •

الشباب
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https://www.ul.com/about/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-report/diversity-and-inclusion-commitments#1610745520
https://www.ul.com/about/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-report/diversity-and-inclusion-commitments#1611077540
https://www.ul.com/about/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-report


توسيع نطاق خبراتنا 

ومنشآتنا لتلبية 

احتياجات عمالئنا 

تحديد الفرص وتشجيع النمو 

يطلب منا عمالؤنا مساعدتهم عىل إيجاد حل ألكبر 

تحدياتهم بشكل إبداعي، ويريدون منا أن نفعل ذلك بسرعة 

وكفاءة. ولتحقيق ذلك، نعمل عىل فهم االتجاه التالي لسير 

االبتكار وما الذي سنحتاج إليه لدعم احتياجات عمالئنا 

في المستقبل. نواكب ابتكارات عمالئنا، لكننا نظل دائًما 

ثابتين في التزامنا بمواكبة التقدم العلمي. 

*التوسع

التوسع
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تلبية االحتياجات االمتعلقة باالبتكار 

صناعة السيارات في خضم نقلة نوعية. إن زيادة توقعات المستهلكين فيما يتعلق باالتصال والتشغيل البيني 

والشفافية والسالمة باالقتران مع التطورات السريعة في صناعة المركبات الكهربائية وذاتية التحكم، تفرض ضغًطا 

عىل الجهات الُمصّنِعة لزيادة سرعة االبتكار وتعزيز الثقة في العالمة التجارية والحفاظ عليها. أدى ذلك إىل استمرار زيادة 

الطلب عىل اختبار التوافق الكهرومغناطيسي )EMC( في سوق السيارات في اليابان. ولتلبية احتياجات هذا السوق، 

قمنا بتوسيع مختبر Kashima لدعم الصناعة خالل تلك النقلة التحولية. وأتاح لنا التوسع تعزيز القدرات الختبار التوافق 

الكهرومغناطيسي في مكونات الجهد العالي )للمركبات الكهربائية(، فضاًل عن السماح بإجراء اختبارات بشأن البيئة 

 .)OEM( واالستدامة تتكلف بها الجهة الُمصنِّعة للمعدات األصلية

تعزيز التكنولوجيات الجديدة 

يعتبر منفذ Thunderbolt™ 4 حل الجيل القادم للتوصيل، القادر 

عىل نقل البيانات، وعرض مخرجات الشاشة وتوفير الطاقة. إن 

الحصول عىل الموافقة عىل إجراء اختبار العتماد المنتجات التي 

تدعم منفذ Thunderbolt 4 يتيح لنا مساعدة الجهات الُمصّنِعة 

وأصحاب العالمات التجارية عىل االلتزام بمتطلبات التشغيل البيني 

ذات الصلة والتأكد من استيفائها لمتطلبات السوق. 
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https://www.ul.com/news/uls-taiwan-laboratory-approved-thunderbolt-4-host-product-certification-testing


دعم تميُّز إنترنت األشياء

يساعد مركز تميز إنترنت األشياء الجديد في بنغالور، 

الهند، مبتكري المنتجات عىل مواجهة التحديات بشأن 

االمتثال والوصول إىل األسواق في عالم األجهزة المتصلة 

الُمعقد من خالل ربط خبراتنا باحتياجات عمالئنا التجارية.

ويمكن للعمالء أن يستفيدوا من معرفة الخبراء في إنترنت 

األشياء في UL بالمكونات وإمكانية التشغيل البيني طوال 

دورة اإلنتاج بأكملها، وذلك يساعدهم عىل توفير منتجات 

ممتثلة لمتطلبات السوق العالمية. كما زودنا المرفق 

بمساحة إضافية قدرها 12000 قدم مربعة من مساحة 

المختبرات مع مجال لمزيد من التوسع. 

تأمين سلسلة التوريد 

يساعد نظام مستوى األمن السيبراني الخاص بالموردين المنظمات عىل الحد 

من المخاطر التي تُهدّد األمن السيبراني لسلسلة التوريد من خالل التركيز عىل 

مصداقية الممارسات األمنية للموردين. ويُحلل هذا النظام األول في الصناعة فئات 

استئمانية متعددة مثل: دورة حياة تطوير البرامج واألجهزة، واألنظمة المستضافة، 

وأنظمة إدارة المعلومات، وإدارة الجهات الخارجية. وتتمثل النتيجة النهائية في: 

الرؤية الواضحة للمصداقية في الممارسات األمنية للمورد، والتي تستطيع الشركات 

استخدامها لتعزيز أمن سالسل التوريد الخاصة بها واالقتصاد الرقمي. 
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https://www.ul.com/news/ul-launches-iot-center-excellence-help-innovators-access-india-and-global-markets
https://www.ul.com/news/ul-announces-industry-first-comprehensive-supply-chain-cybersecurity-solution


تعزيز الحلول الرقمية 

أصبح مختبر Silicon Valley الموسع الختبار التوافق المغناطيسي )EMC( واالختبارات 

الالسلكية اآلن واحدًا من أكبر مرافق اختبار شبكات الجيل الخامس في أمريكا الشمالية. 

وقد أدى التوسع الذي تُقدر تكلفته بماليين الدوالرات إىل توفير مبنى تبلغ مساحته 

39000 قدم مربعة في المجمع الحالي، لتمتد مساحة المرفق اآلن إىل ما مجموعه 
178900 قدم مربعة. ويُعالج المختبر الطلب المتزايد عىل خدمات االعتماد واالختبار 

الالسلكي لشبكات الجيل الخامس، ويُتيح للشركات الناشئة، وشركات التوسع التجارية، 

والشركات الكبرى النفاذ إىل التكنولوجيا الحديثة، وإيجاد حل شامل للخدمات، بما في 

ذلك الحصول عىل شهادات اعتماد لتلبية المتطلبات التنظيمية للسوق في جميع 

أنحاء العالم. 
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https://www.ul.com/services/5g-compliance-testing


المباني الصحية المصدَق عليها 

تعتبر Irvine الشركة األوىل في الواليات المتحدة التي خصصت مجتمعات مكان العمل الخاصة بها كمباٍن 

صحية مصدق عليها. من خالل االختبارات الشاملة المتعلقة بنوعية الهواء الداخلي والمياه والبيئة، يمكّن برنامج 

المباني الصحية المصدق عليها ُمالك المباني والمشغلين من إبراز التزامهم بالحفاظ عىل مساحات داخلية أكثر 

أمانًا وصحة. حصلت شركة Irvine عىل عالمة المباني الصحية المعتمدة من UL لما يقرب من 25 مليون قدم 

مربعة من الحيز المكتبي عىل نطاق محافظ الشركة في كاليفورنيا وشيكاغو. 

تعزيز ابتكار العمالء 

تتيح خدمتنا الفريدة القائمة عىل النمذجة والمحاكاة للعمالء 

االستفادة من أدوات النمذجة الرقمية لدعم عملية التصديق. يساعد 

ذلك عىل تحقيق رؤية أكبر للمنتجات، وتوفير تصاميم أكثر ابتكارًا، 

وتقليل الوقت الذي يستغرقه المنتج حتى يصل إىل السوق. تعمل 

خدمة النمذجة والمحاكاة أيًضا عىل تسخير قوة الممارسات الراسخة 

للتثبيت والتحقق الخاصة بنموذج UL. تساعد عملياتنا الصارمة عىل 

ترسيخ مصداقية نموذجحسابي، مع تمكين اتخاذ قرارات موثوقة. 

"وباعتبار شركة UL شريكًا موثوًقا، 
فإنها تمكّن عمالءها من طرح 

ابتكاراتهم في السوق بسرعة وكفاءة 

 أكبر وبالقدر نفسه من األمان."

محمود تبادور، مدير فريق  —

النمذجة التنبؤيةوالتحليالت 

UL في

"يؤكد هذا التحقق التزام شركة Irvine بتوفير 
بيئات عمل صحية. فبالتعاون مع أفضل 

مقدمي الخدمات في فئتهم لتوفير راحة 

البال وبيئة داخلية ثبتت جودتها، سيتمكن 

عمالؤنا من التركيز عىل إعادة فرقهم إىل 

مكان العمل بثقة عندما يحين الوقت 

 المناسب".

مايك بينيت، النائب األول لرئيس  —

Irvine الرابطة الصناعية بشركة
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https://www.ul.com/services/verified-healthy-buildings
https://www.ul.com/about/global-impact-reports/annual-report/expand#1615240112
https://www.ul.com/news/uls-modeling-and-simulation-services-certification-advance-product-safety-industrial


اقرأ المزيد
إن فريقنا التنفيذي مكرس لضمان تقديم تجارب رائعة لجميع العمالء وأصحاب المصالح والموظفين. 

إذ إن خبرتهم وشغفهم، القائمين في جميع أنحاء العالم، لتحقيق مهمتنا المتمثلة في العمل من أجل 

عالم أكثر أمانًا يواصالن إلهامنا لدفع االبتكار اإليجابي، ونسعى، بالشراكة مع عمالئنا، إىل بناء مستقبل 

أكثر أمانًا واستدامة وإنصاًفا للجميع. 

ليندا شابين

نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة 

موظفي الموارد البشرية

.UL جينيفر سكانلون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة

جايسون فيشر

نائب الرئيس التنفيذي 

ورئيس المؤسسة واألعمال 

االستشارية

جاكي ماكلوغلين

نائبة الرئيس التنفيذي وكبيرة 

المسؤولين القانونيين

ريان روبنسون

نائب الرئيس التنفيذي وكبير 

موظفي الشؤون المالية

لين هانكوك

نائبة الرئيس التنفيذي وكبيرة 

موظفي مشاريع التحّول

ساجيف جيسوداس

نائب الرئيس التنفيذي وكبير 

موظفي الشؤون التجارية

جيت شياتز

نائبة الرئيس التنفيذي وكبيرة 

موظفي الشؤون التقنية 

والتشغيلية

يفانغ زو

نائب الرئيس التنفيذي 

ورئيس قسم أعمال االختبار 

والتفتيش والتصديق

القيادة التنفيذية
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https://www.ul.com/about/leadership
https://www.ul.com/about/leadership


غيسالين ديفوج

نائب أول للرئيس، قسم 

أعمال االختبار والتفتيش 

والتصديق للمستهلكين

جيف سميدت

نائب أول للرئيس، قسم 

أعمال االختبار والتفتيش 

والتصديق في قطاع الصناعة

كونراد بينار

نائب أول للرئيس، قسم 

المحاسبة والتقارير المالية

أوبايان سانغوبتا

نائب أول للرئيس، قسم خدمات 

الهندسة الميدانية

ميت بيدرسن

نائبة أوىل للرئيس، 

المختبرات والعمليات

ألبرتو أوجيتي

النائب األول لرئيس قسم 

الحسابات العالمية واإلستراتيجية

القيادة العليا

توم بليويت

نائب أول للرئيس وكبير 

العلماء

مورتن كالودي السن

نائب الرئيس، منطقة أوروبا

كريم شكور

نائب أول للرئيس وكبير 

موظفي المعلومات

دومينيك دانيسا

رئيس قسم التميز واالبتكار 

التشغيليين

إريك بالم

نائب أول للرئيس، قسم 

تمويل الشركات

سريالتا سوريندراناث

كبيرة موظفي قسم الخدمات 

الرقمية

تود دينيسون

نائب أول للرئيس، منطقة 

األمريكتين

كاثي سيجبريخت

نائبة أوىل للرئيس ورئيسة 

قسم التسويق
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UL وشعار UL هما عالمتان تجاريتان لشركة UL ذات المسؤولية المحدودة © 2021.
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