
 

 

 

ي إم سي )QHSEسياسة نظام اإلدارة المتكامل ]الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية ) ( ونظام إدارة BMC( ونظام ب 
 [ (RMS)الطلب  

<IMS-POL-001> <REV04 > 

 (IMSسياسة نظام اإلدارة المتكامل )
 

ي اإلمارات العربية المتحدة، إذ تحتل مكانة مرمو 
 
ي سوق السيارات ف

 
كة المسعود للسيارات ذ.م.م عىل نطاق واسع بوصفها أيقونة ف   عىل مدى قة  تشتهر شر

   40أكثر من  
 
 اليوم، فالمسعود    عاما

 
ي    تللسيارا "وقودها الطموح". صارت هذه المكانة أكثر رسوخا

ي لسيارات نيسان وإنفينيب  ي أبو ظب 
 
هي الموزع الرئيسي ف

 ورينو. 
امها   اللث  

 
. وتعزيزا

 
 واسعا

 
الغيار لدينا نطاقا ، ويغطي موزعو قطع  تجاه منشآتها   لدى مجموعتنا شبكة عالمية المستوى من مراكز الخدمة جيدة التجهث  

كة مركز خدمة نيسان المسعود للس  يارات، وهو األكث  من نوعه عىل مستوى العالم. عالمية الطراز، افتتحت الشر

كة المسعود إرضاء العميل والعالقات طويلة األمد عث  طاقمنا الحاصل ي شر
 المتثال مجموعة المسعود ألعىل معايث  الخدمة، نضمن ف 

 
عىل تدريب    تطبيقا

ي صاالت العرض ومرافق الخدمة.  ،عالي المستوى 
 واستثمارنا المستمر ف 

ي "ت رؤيتنا تتمثل 
اث وتقديم التفوق واالبتكارف  ي التر

ي " " بن 
ي رحلتنا نحو  وسوف تتحقق عث  مهمتنا المتمثلة ف 

 
إقامة الصالت بي   الموظفي   والعمالء ف

 ." مستقبل التنقل

ي تعزيز ثقافة التفوق عث   
 يحتذى به ف 

ً
كة المسعود للسيارات ذ.م.م أن تؤدي دورها بوصفها مثاال تطبيق المعايث  العالمية مثل  للوفاء بمسؤولياتنا، عىل شر

: 31000وأيزو  22301وأيزو    45001وأيزو   14001وأيزو   9001)أيزو   م بموجبه بما يىلي
 (. نلث  

ي العمل.  •
 تخطي توقعات العميل وتحقيق التفوق ف 

اتيجية.  •  فهم سياق المؤسسة ودعم توجهاتها اإلسث 

ية المؤهلة وإتاحة التدريبات   • ها من الموارد الالزمة إلدارة نظام اإلدارة المتكامل ]الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية  توفث  الموارد البشر وغث 
(QHSE )( ي إم سي  ([. RMSونظام إدارة الطلب )(  BMCونظام ب 

ام القيادة تجاه وضع نظام اإلدارة المتكامل ]الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية )  • ي (  QHSEتجسيد الث   ونظام إدارة  (  BMCإم سي )  ونظام ب 
اتخاذ إجراءات تقويمية إضافية لتحسي   قوة  و وتطبيقه وتشغيله ومراجعته وصيانته وتحسينه ورقابته وقياسه وتحليله وتقييمه.  ([  RMSالطلب )

 .
 
 مستمرا

 
كة ومرونتها تحسينا  الشر

ي توفث  مكان •
افنا.   الحد من الحوادث ومنع اإلصابات واألمراض المهنية واالستمرار ف   عمل آمن لجميع العاملي   تحت إشر

ي ذلك منع التلوث وتقليل أثر عملياتنا وإجراءاتنا عىل البيئة.  •
 حماية البيئة، بما ف 

 تحديد األدوار والمسؤوليات والمساءلة الفردية حسب المستويات المناسبة داخل المؤسسة.  •

ا  • اف السليم عىل العقود والمقاولي   ولجان اإلدارة لضمان  ضافة إل ا إ ف عليها.  إدارة أنشطة المقاولي   والموردين والمزودين الخارجيي   واإلشر إلشر
 تطبيق الضوابط والتأمينات المناسبة ضد المخاطر. 

ي إم سي )(  QHSEتقديم إطار عمل لوضع أهداف تكاملية ألنظمة ]الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية ) • ونظام إدارة الطلب  (  BMCونظام ب 
(RMS .]) 

 
 
 
 
 



 

 

 

ي إم سي )QHSEسياسة نظام اإلدارة المتكامل ]الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية ) ( ونظام إدارة BMC( ونظام ب 
 [ (RMS)الطلب  

<IMS-POL-001> <REV04 > 

 التحسي   المستمر لنظام اإلدارة المتكامل لتعزيز األداء.  •

ها من األطراف المعنية، بما فيها وسائل اإلعال  • يكة والمجتمع المحىلي وغث 
تعزيز  و م.  تحديد احتياجات التواصل مع الموظفي   والعمالء والكيانات الشر

ي مكان العمل عث  اتباع سياسة عدم التسامح مط 
 
/ممثىلي الموظفي   والتشاور معهم ف

 مع  ثقافة المؤسسة بالتواصل الفعال ومشاركة الموظفي  
 
لقا

 الحلول الوسط واإلجراءات المخترصة.  

• ( المهنية  ]الجودة والبيئة والصحة والسالمة  أنظمة  ) (  QHSEدمج ثقافة  إم سي  ي  ) (  BMCونظام ب  الطلب  إدارة  ي كافة عمليات  ([  RMSونظام 
 
ف

ي المسعود للسيارا 
 
 ت. األعمال وعث  كل المستويات الوظيفية ف

اتيجية شمولية إلدارة الم   • امات القانونية والتنظيمية  وضع إسث  خاطر تتناول المشكالت الخارجية والداخلية وتراعي متطلبات األطراف المعنية وااللث  
يعية لتحديد المخاطر وعوامل الخطر وإزالتها.   اتيجيات الرئيسية، وإجراء فحوصات ما  و والتشر وعات واإلسث  إجراء تقييم لمخاطر للعمليات والمشر

واستبقاء  ، التعيي   ووضع خطط    قبل  ورصدها  اتيجية  واإلسث  التشغيلية  المخاطر  لتحديد  بانتظام   
 
ومحدثا  

ً
شامال يكون  بحيث  للمخاطر  سجل 

 االستجابة المرتبطة بها. 

ي إدارة المخاطر.  •
 المراجعة العاجلة والشاملة للحوادث والمطالبات لالستجابة للمخاطر الوشيكة وتحديد أنماط ومواضع القصور ف 

ي المسعود للسيارات.   •
 التوعية بمخاطر الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية ومخاطر استمرارية األعمال المرتبطة بالعمليات ف 

ي قد تؤدي لتوقف العمليات.   •
 تحديد التهديدات المحتملة الب 

 اتخاذ تدابث  مناسبة التكلفة لتقليل احتمالية حدوث التهديدات و/أو التخفيف من حدتها.   •

وضع خطة فعالة الستعادة المفقود من وظائف األعمال مع خفض زمن التوقف إل حده األدب  وحماية سمعة المسعود للسيارات وسمعة أصحاب   •
 خطة.  المصلحة فيها، وتأكيد قدرة وحدة األعمال عىل تطبيق ال 

 اتباع الحيطة والعناية الواجبة عند اتخاذ القرار.  •

ونية( واألصول ) • ية )األشخاص( والمعلومات )المادية واإللكث   ألصول الرأسمالية( خالل أي حدث ُمَسّبب لالضطراب.  ا حماية الموارد البشر

كة وعملياتها وسمعتها، وخ • .  احتواء آثار الحوادث المسببة لالضطراب عىل إيرادات الشر  فض هذه اآلثار إل الحد األدب 

ي تدعم عملية تقديم منتجات وخدمات المسعود للسيارات وترتيب هذه األنشطة حسب األولوية.   •
 تحديد األنشطة الب 

ي وعودة األعمال لحالتها الطبيع •
ية بعد  وضع وتطبيق واستبقاء مجموعة إجراءات رسمية موثقة لمساعدة المسعود للسيارات عىل االستجابة والتعاف 

 وقوع حادث.  

ها من المتطلبا  • ي ذلك متطلبات العمالء والمتطلبات التنظيمية وغث 
امات المطبقة بما ف  ها من االلث   امات القانونية وغث  ي اإلمارات االمتثال لاللث  

ت ف 
 العربية المتحدة. 

 التأكد من إبالغ األطراف المعنية بسياسة نظام اإلدارة المتكامل الماثلة وفهمهم لها.  •

 لمجاراة أحدث التطورات وتطبيقها مراجعة سياسة نظام ا  •
 
 إلدارة المتكامل الماثلة سنويا

 داخل المؤسسة. 

 


