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The Company has established long term sustainable reputation 

of providing high quality on time contracting and trading 

services complying with Quality System requirements, to its 

customers throughout the Kingdom of Saudi Arabia, refineries, 

oil and gas sectors. This reputation is based on a clear 

commitment to maintain and continually improve the high 

standards we are known for. 

 

“We at ODICO/ODECO are committed to: 

 The Organization ensures and delivers timely defect 

free products and services that meet or exceed the 

requirements of Internal and External customers and 

legal/statutory regulations as applicable. 

 The Organization analyses its continual improvement 

needs through Management Review Meeting and 

Customer Satisfaction reports.  

 Developing employee skills and increasing their 

contributions through effective training and agreed 

KPI’s. 

 Implement Quality Management System in 

accordance with ISO 9001:2015 & ISO 29001:2010.  

 Quality Program and quality workshops enhance 

Quality in all our business activities and thus we 

achieve our company objectives along with customers 

& stakeholders satisfaction. 

 Communicate Quality Policy to all levels in the 

organization by notice boards, e-mails, Bid 

submissions and Employee passport. Our motto of 

work is,  

 

“DO IT RIGHT THE FIRST TIME EVERY TIME”. 

 

Our policy is reviewed periodically during yearly Management 

Review Meeting for its suitability and effectiveness. The policy 

serves as a driver for setting our company goals & individual 

KPI’s through assessment. 

أسست الشركة سمعة عريقة و حافظت عليها عن طريق توفير جودة عالية 

م الجودة مع عمالئها افي خدمات التجارة و التعاقدات باإللتزام بمتطلبات نظ

 هذه السمعة إكتسبت الشركة ط و الغاز. في المملكة و المصافي و قطاع النف

 اإللتزام و المحافظة و تطوير المعايير التي نعرف بها.من خالل 

 

 "نحن شركة العليان ديسكوت ملتزمون بـ:

ا التي تلبي أو تتجاوز من إنجاز و تسليم منتجاتنا و خدماتن التأكد

 ا داخل و خارج المملكة و اللوائح القانونية فيعمالئن متطلبات

 الوقت المتفق عليه.

 تحليل إحتياجات التطوير المستمر من خالل إجتماعات إدارية و

 تقارير رضا العمالء

 تطوير مهارات الموظفين و زيادة معدل مساهمتهم في تطوير

 فرادأداء األل الدورات التدريبية و مششرات الشركة من خال

 المتفق عليها.

ير تطبيق نظام إدارة الجودة حسب معاي 

ISO 9001:2015 &ISO 29001:2010 

 

و تطوير  تقوم بتحسينالتي ورش الجودة  عمل امج والقيام ببر

 قوم بها و بهذا نحقق أهدافالجودة في جميع النشاطات التي ن

 نا.شركتنا مع أهداف عمالئنا و شركائ

 نقوم بإيصال سياسة الجودة إلى جميع موظفين الشركة بجميع

اإلعالنية و المراسالت عن طريق مستوايتهم عن طريق اللوحات 

 .و جوازات السالمة و مناقصات العمل البريد اإللكتروني

 شعارنا في العمل هو:

 

 "إنجاز العمل بالشكل الصحيح من أول مرة كل مرة

 

إدارية  مراجعة نقوم بمراجعة سياستنا بشكل دوري عن طريق عقد إجتماعات

تياجات العمالء. تمثل سياسة مالءمة إحو  مالءمتها و كفاءتهاللتأكد من  

 األفراد وضع مششرات أداء الجودة األساس الذي نعتمد عليه لوضع أهدافنا و

.عن طريق تقييمهم  


