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RAED H. AL-IDRISSI
 Chief Executive Officer

رائد بن حســن اإلدريسي
الرئيس التنفيذي 

QUALITY  POLICYسياسة الجودة

Saudi Ground Services Company is 
committed to deliver the highest quality 
standards of ground handling services to all 
customers. 

We are committed to business excellence 
and shall:

Maintain fair business practices with stakeholders, 
based on mutual trust and responsibility, to make 
them partners in our progress and simultaneously 
help them achieve their objectives. 

Deliver services that exceed the requirements 
set by our customers and the relevant regulatory 
authorities. We shall comply with all the established 
procedures and quality standards and regulation. 

Be accountable for the quality of our work and to 
perform to the best of our capabilities at all 
times. 

Provide necessary infrastructure to achieve the goal 
through providing appropriate work environment, 
training and support. 

Compliance with global quality standards leading to 
continuous service improvement, effecting necessary 
changes, effect proactive improvement to the quality 
of services and the effectiveness of performance. 

We are committed to the quality policy 
and true implementation across all levels 
of our organization. We encourage the 
employee to embrace quality as their 
personal commitment. 

بتقديم  األرضية  للخدمات  السعودية  الشركة  تلتزم 
أعلى  تحقق  والتي  األرضية  المناولة  خدمات 

الكرام. عمالئها  لجميع  الجودة  مستويات 

تطبيق  خالل  من  متميزة  خدمة  بتقديم  ملتزمون  نحن 
يلي: ما 

الحفƠƠاظ علƠƠى األسƠƠلوب العƠƠادل فƠƠي أداء العمƠƠل بمƠƠا يحقƠƠق 
مصالƠƠح لجميƠƠع األطƠƠراف ذوي العالقƠƠة، وذلƠƠك اعتمƠƠادا علƠƠى 
الثقƠƠة المتبادلƠƠة مƠƠن أجƠƠل تحقيƠƠق مبƠƠدأ الشƠƠراكة و مسƠƠاعدة 

كافة األطراف للوصول إلى أهدافهم. 

تقديƠƠم الخدمƠƠات التƠƠي تتجƠƠاوز متطلبƠƠات عمƠƠالء الشƠƠركة 
السƠƠعودية للخدمƠƠات األرضيƠƠة والجهƠƠات ذات العالقƠƠة. وفƠƠي 
هƠƠذا الصƠƠدد نلتƠƠزم بالتقيƠƠد بجميƠƠع اإلجƠƠراءات الموضوعƠƠة و 
عمƠƠل  مجƠƠال  فƠƠي  الصƠƠادرة  واألنظمƠƠة  الجƠƠودة  مقاييƠƠس 

الشركة.

اإللتƠƠزام بجƠƠودة العمƠƠل والخدمƠƠات التƠƠي تقƠƠوم بتقديمهƠƠا مع 
ضمان تسخير كافة إمكانياتها في جميع األوقات. 

تجهيƠƠز البنيƠƠة األساسƠƠية الالزمƠƠة لتحقيƠƠق األهƠƠداف وذلƠƠك 
مƠƠن خƠƠالل توفيƠƠر بيئƠƠة عمƠƠل مناسƠƠبة إضافƠƠة إلƠƠى التدريƠƠب 

والدعم الالزم. 

التقيƠƠد بمقاييƠƠس الجƠƠودة العالميƠƠة التƠƠي تƠƠؤدي بدورهƠƠا إلƠƠى 
التطويƠƠر المسƠƠتمر للخدمƠƠات المقدمƠƠة. كمƠƠا تقƠƠوم بإدخƠƠال 
التعديƠƠالت الضروريƠƠة واسƠƠتخدام الطƠƠرق واألسƠƠاليب الوقائيƠƠة 

بغرض تحسين جودة الخدمات وزيادة فاعلية األداء. 

 على ما تقدم فإن الشركة السعودية للخدمات 
ً
وبناءا

الجودة  بسياسة  التام  التزامها  تؤكد  األرضية 
المستويات،  جميع  في  الواقع  أرض  على  وتطبيقها 
 بتشجيع جميع منسوبيها على 

ً
كما وأنها تقوم دوما

 بمفهوم الجودة.
ً
اإللتزام شخصيا


