
 QUALITY VISION 

Providing best quality, cost-effective, and value-driven dig-
ital services, digital technologies, and digital solutions to 
diverse industries; including oil and gas, chemical/
petrochemical, power, utilities, manufacturing, and mining 
as well as smart cities. In addition, AIGC aims to position 
itself regionally as a preferred Digital Solutions and Ser-
vices provider in line with the kingdom’s vision  2030.  
 

 

QUALITY STATEMENT 

“Quality is a Journey, not a Destination” 
 

 

 

QUALITY OBJECTIVES 

By adopting a Quality Management System across the 
company, Artificial Intelligence Global Company will as-
pire to support clients to innovate and successfully lead 
their businesses, through our outlook to achieve our opera-
tional excellence by means of: 
 

• Adheres to the highest standards of regulatory compli-
ance to ISO9001:2015 and applicable industry stand-
ards. 

 
• Attain a regional recognition as a preferred Digital So-

lutions and Services provider under national legislative 
authority programs, by reinforcing and depending on  
content & resource. 

 
• Meet or Exceed client’s quality expectations while  

delivering milestones on time. 
 
• Continually evaluating and improving AIGC proce-

dures and Quality practices which serves both our cli-
ents and the organization. 

 
• Encourage personal and technical growth within the 

organization though training and development. 
 

• Establish and equip a devoted quality department to 
implement this vision with the full support of upper 
management.  
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 رؤية الجودة

تقديم خدمات وتقنيات وحلول رقمية بجودة أفضل وتكلفة أقل وفائدة 

للمستخدم  في مختلف الصناعات؛ بما في ذلك النفط والغاز، والمواد 

الكيميائية/البتروكيماوية، والطاقة، والمرافق، والتصنيع، والتعدين 

والمدن الذكية. كما تسعى شركة الذكاء اإلصطناعي العالمية لخلق 

مكانة لها إقليمياً كمزود مفضل للحلول والخدمات الرقمية  تماشياً مع 

 .  2030رؤية المملكة 

 
 شعارنا للجودة

 “الجودة رحلة مستمرة وليست محطة وصول ”

 

 أهدافنا للجودة

من خالل تبني نظام  إدارة الجودة في جميع أقسام الشركة، تهدف  
شركة الذكاء اإلصطناعي العالمية الى دعم متطلبات العمالء 
والمساهمين على اإلبتكار وقيادة أعمالهم بنجاح تماشياُ مع رؤيتنا 

 لتحقيق اإلمتياز التشغيلي عبر التالي:

 

بتأمين المعرفة و التقييد بمواصفات أنظمة إدارة الجودة   •
ISO9001:2015 .و غيرها من المواصفات المعتمدة 

 

تحقيق إعتراف إقليمي كمزود مفضل للحلول والخدمات   •
الرقمية تحت أنظمة البرامج الوطنية و الهيئات و ذلك بدعم 

 الكوادر و األعتماد على الموارد المحلية.

 

تحقيق أو تخطي توقعات عمالئنا للجودة مع التقيد التام  •
 بالمواعيد الزمنية.

 

التقييم المستمر لتحسين اإلجراءات و ممارسات الجودة التي  •
 تخدم مصالحنا ومصالح عمالئنا. 

 

دعم و تحفيز النمو الفني و الذاتي بالمنظومة عبر التدريب و   •
 التطوير للموارد البشرية.

 

مدير للجودة لتحقيق وتأسيس وتمكين إدارة خاصة للجودة  •
 وتنفيذ هذه الرؤية بدعم كامل من اإلدارة العليا.

 
  

Ahmed Alghamdi,  
Chief Executive Officer 
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