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مقدمة:

تعرف إدارة استمرارية األعمال وفقاً لمعايير األيزو ٢٢٣٠١ على أنها: عملية إدارية متكاملة تحدد التهديدات والمخاطر المحتملة للمؤسسة وتداعيات تلك التهديدات والمخاطر– إذا 

تحققت – على عمليات المؤسسة،مما يساعد في بناء القدرة التنظيمية للمؤسسة، باإلضافة إلى القدرة على االستجابة الفعالة التى تعمل على حماية مصالح أصحاب المصلحة وأنشطة 

إيجاد القيمة بالمؤسسة.

وتتمتع إدارة برنامج استمرارية األعمال بمكانة جوهرية في دورة حياة عملية إدارة استمرارية األعمال كما أنها تعد من المحاور األساسية للتنفيذ الناجح؛ ألنها تحدد منهجية التنفيذ 

وتضع الضوابط وتديرها لضمان تحقيق األهداف المرجوة، وتتضمن عملية إدارة برنامج استمرارية األعمال عناصر مثل: القيادة والدعم والتدقيق وتخطيط البرنامج وتقييم األداء 

والتحسين المستمر.

ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية إلدارة البرنامج في الحفاظ على تحديث المخرجات ذات الصلة بعملية إدارة استمرارية األعمال لتعكس الوضع الحالي،ألن افتقاد التحديث المنتظم سيؤدي 

إلى عدم تحقيق األهداف المحددة في حاالت االضطرابات. ويجب أن يكون تحديث خطط إدارة استمرارية األعمال متكاماًل مع عمليات األعمال ذات الصلة وال يجب اعتباره نشاطاً 

منفصاًل فى هذه العملية.

وينبغي أن يكون دور المدقق الداخلي في دعم استمرارية األعمال متناسباً مع مستوى نضج برنامج إدارة استمرارية األعمال. وفي حالة عدم وجود مثل هذا البرنامج، يجب أن يتناول 

التدقيق الداخلي المخاطر، وربما يقوم بدور استشاري للمساعدة في تطوير إطار عمل إلدارة استمرارية األعمال بطريقة تعاونية، وفي حالة تطبيق برنامج إلدارة استمرارية األعمال، 

يجب أن يوفر التدقيق الداخلي الضمانة التي تشير إلى أن البرنامج يحقق أهدافه. 

أهداف البرنامج:

إلمام المشاركين بمبادىء إستمرارية االعمال وفقا لأليزو�22301	

تعريف المشاركين العناصر االساسية الدارة استمرارية االعمال�	

تحديد استراتيجيات إدارة استمرارية األعمال�	

إلمام المشاركين بآليات التخطيط والتدريب والدعم والتدقيق الداخلى والمراجعة إلستمرارية العمل�	

معرفة العالقة بين ادارة الطوارئ واالزمات وادارة استمرارية االعمال�	

عرض لتجارب دول ومؤسسات فى تطبيق إدارة إستمرارية األعمال وفقا لأليزو�22301	



التخطيط والدعم
والتدقيق الداخلي الستمرارية العمل ®

المحتويات األساسية:

الوحدة األولى:
المبادئ العليا إلستمرارية االعمال

إدارة إستمرارية األعمال وفقا لأليزو �22301	
مسؤولية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية�	
حاالت توقف تشغيل العمليات�	
أهداف استعادة تشغيل العمليات�	
اإلتصاالت على المستوى المحلى�	
اإلتصاالت بالجهات الخارجية�	
إجراء االختبارات�	
مراجعة إدارة استمرارية األعمال من ِقَبل السلطات اإلشرافية�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثانية:
العنارص األاسسية إلدارة إستمرارية األعمال

العناصر الواجب توافرها فى خطة استمرارية األعمال�	
المعايير والتعليمات أو اإلجراءات المستخدمة لدى المؤسسات األخرى في وضع �	

معايير خطة استمرارية األعمال المناسبة
مراجعة وتقييم وتحليل الفجوات الموجودة في خطة استمرارية األعمال المستخدمة �	

في المؤسسة
العمل على متابعة كل ما يستجد من تعليمات ومواضيع ومعايير دولية مستخدمة �	

في مجال ادارة استمرارية األعمال
توفير دليل إرشادي واضح يتناول تفويض الصالحيات�	
المسؤوليات الخاصة بالمسؤولين عن استمرارية األعمال وكيفية القيام بأعمالهم �	

عند مواجهة األحداث المفاجئة التي تؤدي إلى توقف العمل في المؤسسة
العمل على نشر ثقافة إدارة استمرارية األعمال داخل المؤسسة�	
دراسة تحليل آثار توقف األعمال�	
تحديد الوحدات التي تعتمد على بعضها البعض على مستوى المؤسسة والجهات �	

الخارجية وترتيبها حسب أهميتها
تحديد ما إذا كانت إستراتيجية استعادة العمليات واستعادة خطط األعمال كافية أم �	

ال، وتحديد نقاط الضعف ومعالجتها
أولويات استعادة األعمال حسب أهمية كل إدارة أو وحدة بالمؤسسة�	
قدرة التحمل للمخاطر التي يمكن أن تتحملها المؤسسة نتيجة حدوث توقف األعمال�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثالثة:
إسرتتيجيات إدارة إستمرارية األعمال

تحديد استراتيجيات إدارة استمرارية األعمال�	
الطرق البديلة المتاحة بعد االنقطاع الستعادة نشاط عمل المؤسسة والجدول الزمني �	

الموضوع في تحليل آثار توقف األعمال
الوقت المطلوب والمتوقع الستعادة تشغيل النظام وتحديد المواقع البديلة للمؤسسة�	
أماكن حفظ البيانات الخاصة بالمؤسسة�	
عدد األفراد والمعدات المطلوبة والدعم التكنولوجي المطلوب في حالة التوقف عن �	

العمل
خطط الطوارئ المستخدمة على نطاق الدولة�	
نوع مخففات المخاطر التي قد تكون مناسبة في تقليل اآلثار الناتجة عن انقطاع �	

األعمال
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الرابعة:

آليات التدريب والدعم والتدقيق الداخىل والمراجعة إلستمرارية 
العمل

ترسيخ مبدأ إدارة استمرارية األعمال في فكر المؤسسة�	

كفاءة واستعداد العاملين على كافة المستويات في المؤسسة�	

التدريب والدعم والمراجعة إلستمرارية العمل�	

التدريب والدعم المستمرين إلستمرارية العمل�	

معايير التدقيق الداخلى إلستمرارية األعمال�	

العالقة بين ادارة الطوارئ واالزمات وادارة استمرارية االعمال�	

حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الخامسة:

ختطيط إستمرارية األعمال

	�)Analysis( مرحلة التحليل

	�) Solution Design( مرحلة تصميم الحلول

	�) Implementation( مرحلة التطبيق

	�)Testing and Acceptance( مرحلة اإلختبار

	� ) Maintenance( مرحلة متابعة تشغيل الخطة وتحديثها وفقا للتطورات

عرض لتجارب دول ومؤسسات فى تطبيق إدارة إستمرارية األعمال�	

حاالت وتطبيقات عملية�	
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نمـــــوذج التسجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)التخطيط والدعم والتدقيق الداخلي الستمرارية العمل ®(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 4500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


