
رائد بن حســن اإلدريسي
الرئيس التنفيذي

تعزيز مفهوم السالمة واألمن كمهام إدارية ذات أولƠƠوية
قصوى.

توفير الموارد المناسبة التي تؤدي إلى تعزيز ثقافة المنظمة 
نّمي الممارسات اآلمنة واإللتزام باألنظمة التشريعية.
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والذي السالمة؛  عنصر  تجاه  التام  بالتزامها   (SGS) األرضية  للخدمات  السعودية  الشركة  تفتخر 
تعتبره الشركة العنصر األهم الذي يميز عملياتها والمقياس الذي يتم من خالله الحكم على نجاحها. 

سياسة
السالمة واألمن

تلتزم الشركة بتطبيق وتطوير وتحسين اإلجراءات واألنظمة اإلدارية للتأكد من أن جميع أنشطتها 
تتوافق مع أعلى مستويات السالمة واألمن في األداء، وتتماشى كذلك مع المقاييس المحلية 

والعالمية المعتمدة في مجال صناعة الخدمات األرضية, سالمة وأمن  العمليات هي مسئولية جميع 
منسوبي الشركة السعودية للخدمات األرضية، والتي تهدف بشكل رئيسى للوقاية من الضرر لألفراد 

والممتلكات. وفي اطار سعينا وحرصنا على الوقاية من الحوادث بطريقة استباقية، تتبنى الشركة 
.(SMS) تطبيق نظام إدارة السالمة

بسياسة  التام  والتقيد  االلتزام  األرضية  للخدمات  السعودية  الشركة  موظفي  جميع  على  يتعين 
السالمة، كما سيتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري لضمان استمرارية صالحيتها وفاعليتها.

ومن خالل هذا التوجه تقوم الشركة السعودية للخدمات األرضية باتباع التالي:

تعزيƠƠز مفهƠƠوم السƠƠالمة كأحد القيƠƠم الجوهرية لنجاح تأدية 
جميƠƠع األعمƠƠال،  حيƠƠث تلتزم الشƠƠركة بتوفيƠƠر بيئة عمل آمنة 

للموظفيƠƠن والعمالء.

لتنفيƠƠذ  والمؤهلƠƠة  الكافيƠƠة  العاملƠƠة  األيƠƠدي  توفيƠƠر 
استراتيجيات وعمليات السالمة واألمن بالشركة.

االلتƠƠزام بتدريƠƠب وتوعيƠƠة الموظفيƠƠن علƠƠى نظƠƠم السƠƠالمة 
واألمƠƠن مƠƠع توثيƠƠق النتائƠƠج واإلجƠƠراءات التصحيحيƠƠة المتخƠƠذة 
إدارة  خƠƠالل  مƠƠن  المسƠƠتمر  التحسƠƠين  لتحقيƠƠق  والسƠƠعي 

العمليات.

 إنشƠƠاء وإدارة عمليƠƠات تحديƠƠد وتقييƠƠم المخاطƠƠر بمƠƠا يشƠƠمل 
نظƠƠام للبالغƠƠات والعمƠƠل علƠƠى إزالƠƠة أو الحƠƠد مƠƠن المخاطƠƠر 

ألقل مستوى عملي ممكن.

 يتولƠƠى كل مديƠƠر مسƠƠئولية تطبيƠƠق نظƠƠم إدارة السƠƠالمة 
واألمƠƠن فƠƠي نطƠƠاق إدارتƠƠه ويقƠƠوم بالتأكƠƠد مƠƠن إتخƠƠاذ جميƠƠع 

الخطوات المناسبة لذلك. 

المƠƠدراء  لجميƠƠع  لبƠƠس  أدنƠƠى  دون  المسƠƠئوليات  تحديƠƠد 
والموظفيƠƠن فƠƠي جميƠƠع المسƠƠتويات الوظيفيƠƠة مƠƠن خƠƠالل 
الوصƠƠف الوظيفƠƠي للتأكƠƠد مƠƠن أداء المهƠƠام الموكلƠƠة اليهƠƠم 
يضمƠƠن  بمƠƠا  واألمƠƠن  السƠƠالمة  باشƠƠتراطات  التقيƠƠد  مƠƠع 
سƠƠالمتهم وسƠƠالمة زمالئهƠƠم والعمƠƠالء والممتلƠƠكات التƠƠي 

بعهدتهم.

يلتƠƠزم الفريƠƠق اإلداري فƠƠي جميƠƠع المسƠƠتويات التنظيميƠƠة 
باسƠƠتخدام  المخاطƠƠر  عƠƠن  لإلبƠƠالغ  الموظفيƠƠن  بتشƠƠجيع 
تقاريƠƠر  نظƠƠام  اطƠƠار  ضمƠƠن  البالغƠƠات  وتقاريƠƠر  وسƠƠائل 
 علƠƠى وضƠƠع اإلجƠƠراءات 

ً
السƠƠالمة واألمƠƠن والعمƠƠل مباشƠƠرة

والمخاطƠƠر  السƠƠالمة  مخالفƠƠات  لمعالجƠƠة  التصحيحيƠƠة 
الكامنƠƠة ومخاطƠƠر المعƠƠدات. كمƠƠا يلتƠƠزم الفريƠƠق اإلداري 
برفƠƠع جميƠƠع تلƠƠك التقاريƠƠر الƠƠى هيئƠƠة الطيƠƠران المدنƠƠي 

حسب المتطلبات التنظيمية.

مƠƠن  الحصانƠƠة  "سياسƠƠة  بتطبيƠƠق  الشƠƠركة  تلتƠƠزم 
أي  عƠƠن  اإلبƠƠالغ  علƠƠى  الموظفيƠƠن  لتشƠƠجيع  العقƠƠاب" 
علƠƠى  تؤثƠƠر  التƠƠي  الظƠƠروف  عƠƠن  أو  محتملƠƠة  مخاطƠƠر 
السƠƠالمة لضمƠƠان بيئƠƠة عمƠƠل آمنƠƠة. ويسƠƠتثنى مƠƠن ذلƠƠك 
أو غيƠƠر  بطريقƠƠة متهƠƠورة  الذيƠƠن يتصرفƠƠون  الموظفيƠƠن 
األخطƠƠاء  مƠƠن   

ً
سلسƠƠلة يرتكبƠƠون  الذيƠƠن  أو  قانونيƠƠة 

البشƠƠرية التƠƠي تشƠƠير إلƠƠى االفتقƠƠار العƠƠام لالهتمƠƠام 
والحرفيƠƠة أو من خالل اإلهمال الجسƠƠيم.

يتƠƠم اختيƠƠار المورديƠƠن ومقدمƠƠي الخدمƠƠات علƠƠى أسƠƠاس 
للمقاييƠƠس   

ً
واألمƠƠن وفقƠƠا السƠƠالمة  بمعاييƠƠر  االلتƠƠزام 

المعتمدة والعالمية لدعم أنشƠƠطة الشƠƠركة.

إنشƠƠاء والحفƠƠاظ علƠƠى خطƠƠة اسƠƠتجابة للطƠƠوارئ لضمƠƠان 
الحƠƠاالت  مƠƠع  السƠƠالمة  مسƠƠتويات  بأعلƠƠى  التعامƠƠل 
الطارئƠƠة وضمƠƠان اسƠƠتمرارية أعمƠƠال الشƠƠركة أثنƠƠاء إدارة 

األزمات.



 RAED H. AL-IDRISSI
Chief Executive Officer

It is the duty of all SGS employees to fully adhere to and comply with this Safety and 
Security Policy.  This Safety and Security Policy shall be revised periodically to ensure its 

continued relevance and effectiveness
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SAFETY & SECURITY 
POLICY

Saudi Ground Services (SGS) prides itself on its commitment to Safety and 
Security; it is the single most important feature of our operations, the measure by 
which we judge success.
We are committed to the implementation of management systems and processes to ensure 
that all our activities uphold the highest level of safety and security performance and meet 
national and international standards.
Safe and secure operations is the responisbility of every SGS Employee. Our aim is to 
prevent injury or damage to people and properties, and safeguard our operations from 
unlawful acts. In the interest of preventing accidents and incidents, our company will 
maintain a proactive Safety Management System (SMS). 

Safety and Security are management functions 
that shall be given priority at all times. 

Safety and security fundemental to the 
successful performance of all tasks and a core 
value to the company.  All employees and 
customers will be provided with a safe and 
secure operating environment.

Sufficient skilled and qualified manpower shall be 
available to implement the company’s safety and 
security strategies and processes.

Committed to training staff on safety & security 
management and awareness, documenting 
findings and corrective actions, and striving for 
improvement through management of 
processes.

Provide all appropriate resources that will result 
in an organizational culture that fosters safe and 
secure practices and regulatory compliance. 

Establish and manage hazard identification and 
risk management processes, including a hazard 
reporting system, in order to eliminate or 
mitigate the safety and security risks to a point 
which is as low as reasonably practicable.

Each Manager shall be responsible for 
implementing the safety management system 
and security management in his area of 
responsibility and will be held accountable to 
ensure that all reasonable steps are taken.

Clearly define the responsibilities and 
accountabilities of all managers and staff at all 
levels downwards, through Job Descriptions, for 
the safe and secure performance of their duties 
of which primary concern is for their own safety 
and security, and  for that of their fellow 
employees, clients and properties entrusted to 
their care.

Management at all levels will encourage “Open 
Reporting” of errors in all operational areas, 
through safety reporting system; and provide 
immediate corrective action to eliminate unsafe 
acts, conditions, equipment or mechanical 
hazards. Management shall ensure that all 
reported safety data and safety issues will be 
reported to regulatory authorties as per their 
requirements. Reporting of security violation and 
concerns shall be encouraged.

Non-punitive policy shall by applied to ensure 
that no penalty or disciplinary action will be 
taken against any employee who reports any 
hazard, potential hazard or circumstances 
affecting safety and security to encourage safe 
and secure working conditions. However this 
shall not apply to staff who have acted in a 
reckless or illegal manner or who have committed 
a series of human errors that indicate a general 
lack of care and professionalism or through gross 
negligence.

All externally supplied systems and services shall 
be selected based upon compliance with 
company’s safety standards to support business 
activities.

Develop and maintain an Emergency Response 
Plan to ensure the highest levels of safety and 
security in dealing with emergency operations, 
and for the safe continuation of normal 
operations while any crises is being managed.
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To achieve this goal, SGS applies the following Safety and Security Policy:


