
سياسة الجودة

الشارقة دارة ا�صول هي الذراع االستثمارية المبتكر ة لحكومة الشارقة. وتقوم ببناءإستراتيجية قوية

بهدف رئيسي هو االستثمار في مستقبل الشارقة، لخلق وبناء اقتصاد تنافسي ل�مارة من خالل

االستثمار ا�مثل في المشاريع واالستعانة بالمحترفين لزيادة العائدات من أنشطة االستثمار وإدارة ا�صول

وتعزيز التطور االقتصادي مارة الشارقة.

بناء عليه تلتزم شركة الشارقة �دارة ا�صول على تقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق

مع متطلبات نظام إدارة الجودة من خالل:

التحسين المستمر على نظام إدارة الجودة من خالل تحديد ا�هداف ومتابعتها بشكل     

مستمر.    

توفير الموارد الالزمة لتطوير وتحسين نظام إدارة الجودة.  

تطوير قدرات الموارد البشرية ورفع كفاءة الموظفين من خالل توفير البرامج التدريبية.  

تحقيق رضا المتعاملين وتجاوز توقعاتهم من خالل تقديم خدمات ذات جودة عالية.  

االمتثال لجميع القوانين وا�نظمة واللوائح المعمول بها والمتطلبات ا�خرى ذات العالقة.  

تحرص قيادة وموظفي شركة الشارقة دارة ا�صول بتطبيق نظام إدارة الجودة وفق مواصفة

االيزو 9001: 2015 والتحسين المستمر على عمليات المؤسسة ومراجعة النظام بشكل دوري بحسب

متطلبات المواصفة.

الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الشارقة �دارة ا�صول

سعادة وليد الصايغ



Quality Policy

Sharjah Asset Management (SAM) is a reputable Sharjah government innovative 

investment arm. SAM cultivates a deep-rooted strategy with the primary objective 

of investing in Sharjah's future, to create a competitive economy for the Emirate 

through best-in-class investments and deployment of dedicated professionals to 

maximize the returns from investment and asset management activities 

development of Sharjah.

Therefore, SAM is committed to provide high-quality Products and Services that 

comply with Quality requirements through:

 Continual improvement of the Quality management system through setting  

 Objectives reviewing them on an ongoing basis.

 Provide the necessary resources to develop and improve the quality   

 management system.

 Provide continuous training to strengthen the employees' competence.

 Provide high-quality services which achieve and exceed customer   

 expectations and achieve customer satisfaction.

 Compliance with all applicable laws, rules, regulations, and other related  

 requirements.

The leadership and employees of Sharjah Asset Management are keen to 

implement the Quality Management System ISO 2015 :9001 standard and 

continuously improve the operations, and review the system periodically as per ISO 

requirements.
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