
Business Resilience Management (BRM) policy is appropriate to the purpose of the 
organization, and provides a framework for setting business continuity objectives as 
stated below:

• Bapco is fully committed to its mission to sustainably manage and operate an 
integrated energy business leveraging best practices, and creating value for our 
shareholders, customers and employees.”  In order to commit to the mission, the 
Business Resilience Management objective is to manage and continually improve 
organizational resilience and operational performance.

• The Bapco Executive Leadership Team recognizes that the changing nature of 
the global environment  in  which  the  Company  operates  means  that  our  
ability  to prevent  all eventualities may not be entirely within our control.  While 
we may not have experienced frequent significant disruptions in the past, we 
know from our and the experiences of others in the industry, that Bapco could be 
seriously affected by an unforeseen incident if not appropriately investigated.   In 
this regard, we believe that there is no greater value than to make our business 
resilient.  This demands that we:

• Exercise a high level of diligence in understanding and effectively preventing, 
reducing or managing risks to our business;

• Have crisis and business continuity management plans developed and tested 
for all high risks and critical areas of the company with effective readiness to 
react and a rapid capability to recover;

• Have  in  place an  oversight  and an independent internal and external audit 
program (business  resilience  management)  to  verify  mitigation  of  critical  
risks,  and  that appropriate crisis and continuity response plans are developed, 
communicated and maintained.

• In the event of a major incident, Bapco priorities are as follows: people first - the 
safety and welfare of our employees, contractors and visitors, local community, 
followed by the environment, assets and critical business activities.

This policy applies to all areas of the company business, and is fully supported by 
the Bapco Executive Leadership Team.  We expect all colleagues to be aware of its 
content and to comply with it.
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استمرارية  إدارة  مجال  في  واعية  سياسة  بوضع  قامت  بابكو  في  العليا  اإلدارة  إن 
األعمال بما يتوافق مع أهداف وطموحات شركتنا العريقة، فضاًل عن إرساء إطار شامل 

لتحديد استمرارية األعمال كما هو موضح أدناه:
إن شركة بابكو تلتزم بتنفيذ رسالتها الجادة في »إدارة وتشغيل منظومة مت�كاملة 	 

المنشودة  القيمة  وتحقيق  الممارسات  أفضل  تطبيق  مع  للطاقة،  ومستدامة 
للمساهمني والزبائن والعاملني.« ومن أجل تحقيق تلك الغاية، فإن الهدف الرئيسي 
من هذه السياسة يتمثل في إدارة وتحسني قدرات الشركة على االستمرار وتحقيق 

األدء التشغيلي المثالي.
إن فري�ق اإلدارة التنفيذية في شركة بابكو يدرك أن الطبيعة المتغرية للبيئة العالمية 	 

التي تعمل فيها الشركة تعني أن قدرتنا على منع وقوع االحتماالت قد ال يكون تحت 
سيطرتنا الكاملة. وفي حني أننا لم نتعرض من قبل ألي وقف جوهري في العمل خالل 
الفرتات السابقة في هذا الخصوص، إال أننا ندرك تمامًا من واقع خرباتنا وتجاربنا مع 
اآلخري�ن أن شركة بابكو قد ت�ت�أثر وبصورة جادة بأي حادث غري متوقع حال وقوعه – ال 
سمح اهلل إذا لم يتم التحقيق فيه بصورة وافية. ومن هذا المنطلق، فإننا نؤمن بأنه 
ال توجد قيمة أكرب من تعزي�ز قدرات عملنا على االستمرار، وان هذا األمر يتطلب اآلتي:  

توخي الحرص الشديد في استيعاب المخاطر المرتبطة بمنظومة عملنا والعمل 	 
على التصدي لها والحد منها وإدارتها بفعالية وجدية.

تطوي�ر الخطط الخاصة بإدارة األزمات واستمرارية األعمال، مع فحصها ومراجعتها 	 
ومتابعتها بصفة دورية منتظمة لتحديد المخاطر العالية والمجاالت الحرجة، فضاًل 
عن تعزي�ز جاهزية الجميع وتحسني قدرات االستجابة العاجلة لديهم في استعادة 

العمل بالسرعة العالية المطلوبة. 
إستمرارية 	  )إدارة  والخارجي  الداخلي  المستقل  للتدقيق  شامل  برنامج  إرساء 

االستجابة  خطط  تطوي�ر  من  والت�أكد  الحرجة  المخاطر  تدني  من  للتحقق  األعمال( 
لألزمات وتوصيلها لجميع العاملني ومتابعتها بصفة دورية منتظمة.  

وحال وقع حادث جوهري – ال سمح اهلل، فإن أولويات بابكو سوف ت�تمثل فيما يلي: 	 
وضيوفنا  والمقاولني  موظفينا  ورفاهية  سالمة  يعني  بما   – أوال  األرواح  سالمة 
وزوارنا والمجتمع المحلي، ثم سالمة بيئ�تنا وأصولنا وأنشطتنا في منظومة العمل.  
تسري هذه السياسة على جميع مجاالت العمل، كما أنها مدعومة بصورة كاملة من قبل 
فري�ق اإلدارة التنفيذية في بابكو. إننا نتطلع إلى تعاون جميع الزمالء في فهم واستيعاب 

وإدراك مضمون تلك السياسة الطموحة والعمل على تنفيذها بالصورة الوافية. 
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