IMS Policy
 سياسةIMS
It is our policy to constantly strive to win the hearts
and minds of our customers, guarantee the health
and safety of our people, preserve the environment,
provide excellent services and products that are safe for
consumption, ensure business recovery from disruptive
events, comply with all relevant legal and regulatory
requirements, and continually improve our performance in
each of these areas.
In line with this guiding principle, we are therefore committed to:
Our customers: Consistently satisfy the needs and expectations of
our customers by aiming to do the right thing right the first time, and
adopting best practices.

IMS
تقوم سياستنا على أساس السعي الدائم لكسب ثقة
عمالئنا وضمان صحة وسالمة موظفينا والمحافظة على
 وتقديم خدمات ومنتجات تتميز باألمان في،سالمة بيئتنا
، والمحافظة على األعمال من أي أحداث تخريبية،استهالكها
 والعمل،والتقيد بجميع المتطلبات القانونية والرقابية
.باستمرار على تحسين أدائنا في كل ناحية من هذه النواحي
: فنحن لذلك ملتزمون بما يلي،وتمشيًا مع هذه المبادئ االسترشادية
 العمل دائمًا على استيفاء حاجات زبائننا وتوقعاتهم وذلك بأداء العمل:عمالؤنا
.صحيحًا من المرة األولى وتطبيق أفضل الممارسات

Our employees: Ensure - through appropriate training, planning and
communication - that all employees are competent to perform their jobs
and are aware of their duties in regards to the IMS.

 أن نضمن من خالل التدريب المناسب والتخطيط والتواصل بأن جميع:موظفونا
موظفينا لديهم الكفاءة على تأدية أعمالهم وعلى علم بواجباتهم بالنسبة
.لنظم اإلدارة المتكاملة

Our shareholders: Look out for the best interest of the company, help
it achieve a competitive position in the market and maintain a profitable
operation for the economic benefit of our shareholders taking into
account the principles of corporate governance.

 البحث عن أفضل المصالح للشركة ومساعدتها:المساهمون في شركتنا
على تحقيق مكانة تنافسية في األسواق والمحافظة على عمل مربح للمنفعة
.االقتصادية للمساهمين في شركتنا مع األخذ في االعتبار مبادئ الحوكمة اإلدارية

Health, Safety and Environment: Preventing injury, ill health and
pollution by providing a safe and healthy workplace for our employees,
customers and visitors with consultation and participation of employees/
workers where relevant and encourage our partners, clients, suppliers,
and sub-contractors to observe our environmental and safety
commitments.

 منع اإلصابات واألوضاع الصحية السيئة والتلوث وذلك:الصحة والسالمة والبيئة
بتوفير موقع عمل آمن وصحي لموظفينا وعمالئنا وزائرينا بالتشاور ومشاركة
 وتشجيع شركائنا وعمالئنا ومو ّردينا، العمال عندما يتطلب األمر/ الموظفين
.ومقاولينا على مراعاة التزاماتنا تجاه البيئة والسالمة

Food Safety: Guarantee that our products are of the highest standards
and always safe to consume.
Risk & Hazards: Identify, analyse and effectively manage all risks and
hazards arising from our business activities in terms of food safety,
occupational health & safety and environmental impact.

 الضمان بأن منتجاتنا على أعلى المستويات وصالحة دائمًا:سالمة المواد الغذائية
.لالستهالك
 تحديد وتحليل والسيطرة الفعالة على جميع األخطار الناشئة:المخاطر والمجازفات
عن أعمالنا من حيث سالمة المواد الغذائية والصحة والسالمة المهنية والتأثير
.البيئي

Compliance: Ensure compliance with all applicable regulatory,
legislative, corporate and other requirements to which the company
subscribes.

 التأكد من التقيد بجميع الشروط الرقابية والتشريعية:التقيد بالنظم والقوانين
.والمؤسسية وغيرها من المتطلبات التي تكون الشركة طرفًا فيها

The community: Contribute to improving the well-being of the society
by managing our business processes to produce and sustain a positive
impact on the local communities where we operate.

 المساهمة في تحسين رفاهية المجتمع وذلك بالتأكد من أن أعمالنا لها:المجتمع
.تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية التي نباشر أعمالنا فيها

Business continuity: Build and sustain resilience to ensure timely and
orderly continuation and restoration of the delivery of our products and
services in the event of disruptive incident or disaster for the benefit of
our customers, shareholders and other stakeholders.

، هو بناء والحفاظ على المرونة في العمل لضمان استمرارية:استمرارية العمل
 ووصول المنتجات والخدمات بشكل منظم وفي الوقت المناسب في حال،وتخزين
. والمساهمين وأصحاب الشركة،حدوث كارثة وذلك لضمان مصلحة زبائننا

Integration: Embed these principles (including those contained in the
International Management System Standards for Quality ISO 9001,
Occupational Health and Safety ISO 45001, Food Safety ISO 22000,
the Environment ISO 14001 and Business Continuity ISO 22301) in our
day-to-day activities, procedures and commercial agreements, to make
BMMI a great company to work for and work with!

 دمج هذه المبادئ )بما في ذلك المبادئ الواردة في المعايير الدولية:التكامل
،45001  ونظام الصحة والسالمة المهنية آيزو، 9001 لنظام إدارة الجودة آيزو
 واستمرارية العمل، 14001  ونظام البيئة آيزو، 22000 ونظام سالمة المواد الغذائية آيزو
 بحيث نجعل بي إم إم، ( في أعمالنا اليومية وإجراءاتنا واتفاقياتنا التجارية٢٢٣٠١ آيزو
!آي شركة نفخر بالعمل لديها والتعامل معها

Continual improvement: Continually improve our company, the
way we do business, and our management system by establishing
clear goals and objectives, reviewing performance, and periodically
reviewing all elements of the IMS -including this policy- for suitability and
effectiveness.

 العمل باستمرار على تحسين شركتنا والطريقة التي نؤدي:التحسين المستمر
بها أعمالنا ونظمنا اإلدارية وذلك بوضع غايات وأهداف واضحة ومراجعة األداء
والقيام بصفة دورية بمراجعة جميع عناصر النظم اإلدارة المتكاملة بما في ذلك
.هذه السياسة بهدف ضمان االستدامة والفاعلية

The successful implementation of this policy requires commitment
from all managers, employees, visitors, suppliers and contractors in all
locations of BMMI and those of its subsidiaries. It is the responsibility of
each employee to observe all rules and procedures and cooperate with
the company in complying with its obligations.

إن التطبيق الناجح لهذه السياسة يتطلب التزامًا من جميع المديرين والموظفين
والزائرين والمو ّردين والمقاولين في جميع المواقع التابعة لبي إم إم آي والشركات
، ويعتبر كل فرد منا مسئوالً عن مراعاة جميع األحكام واإلجراءات.المنتسبة إليها
.وعن التعاون مع الشركة في التقيد بهذه االلتزامات
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