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إدارة استمرارية األعمال والمرونة التشغيلية ®

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

اصبحت المخاطر في العصر الحديث على اختالف أنواعها تتجاوز سرعة تصميم الحلول وأصبحت المنظمات بحاجة الى استجابة سريعة وقوية للتصدي لها. وأن تكون مزودة 

بإمكانيات جيدة ومتكاملة ومرنة ويمكن التحكم بها في الوقت نفسه. ويمكن للمؤسسات في زمن األزمات والمخاطر أن تتعامل مع التحديات التي تواجهها وأن تقوم بإدارتها بشكل 

أفضل من خالل التحضير والتخطيط اإلستباقي ونهج االبتكار من أجل مساعدتها على الحد أو التخفيف من مخاطر الكوارث واألزمات.

لذا يعتمد بقاء األعمال على المدى الطويل إلى حد كبير على ضمان توافر المعلومات واستمرارية العمليات في بيئة أعمال عالمية غير مستقرة, , كما أن المؤسسات التي لديها إدارة 

استمرارية األعمال تكون تداعيات مخاطر الكوارث واألزمات عليها أقل وطأة, ويمكنها أن تتعافى بسرعة وفعالية أكبر.  إدارة استمرارية األعمال والمرونة التشغيلية : عملية إدارة 

شاملة تحدد التهديدات المحتملة على المؤسسة وأثرها على العمليات األساسية للمؤسسة. والتي توفر خطة عمل لبناء المرونة لدى المؤسسة لرفع قدرتها على االستجابة الفعالة. 

يتناول هذا البرنامج  المكثف والعملي  كامل دورة حياة تخطيط استمرارية األعمال واالستمرارية التنظيمية والتشغيل والتحسين. وتغطي المحاور التدريبية ضمن البرنامج الدعم 

التنظيمي ووضع الخطط لدعم المرونة. وتغطي المساقات في هذا البرنامج الدعم المؤسسي وإعداد خطط استمرارية االعمال وتعزيز المرونة التشغيلية  .هذه الدورة تعتمد على 

العديد من الوسائل التعليمية كالمحاضرات والتدريبات والمناقشات التي تضمن تحقيق األهداف منها.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

المبادئ واالستراتيجيات والتقنيات الالزمة إلدارة استمرارية األعمال�	

	�NCEMA 7000 المواصفات الرئيسية ل

تحديد مهام العمل الهامة ومخاطر التعطل المحتملة�	

	�)BCMS( شرح منهجية تأسيس نظام  إدارة استمرارية األعمال التشغيلية

إعداد نظام إدارة استمرارية األعمال وتصميمه وتنفيذه؛ وفقاً لمعايير الجودة أيزو �22301	

تحديد عناصر وأفضل الممارسات في إدارة استمرارية األعمال والمرونة التشغيلية الناجحة وتحديداً سياستها واستراتيجيتها واألدوات الداعمة�	

فهم العناصر الفعالة لتحليل فعالية أثر األعمال  القادرة على تلبية متطلبات االستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية للمنظمة�	

	�)BC( وتقديم تمارين استمرارية األعمال )BCP( وضع خطة استمرارية األعمال

استرداد األعمال في حالة التعرض لالزمات�	

تحسين مرونة العمليات الداخلية المتعلقة بإدارة استمرارية االعمال�	

الفئات المستهدفة:

كل من يعمل في استمرارية األعمال والجودة والتدقيق  أو أي شخص لديه مسؤولية في الحفاظ على استمرارية األعمال )BCP( وتدقيق وتقنية خطط التعافي من االزمات.
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إدارة استمرارية األعمال والمرونة التشغيلية ®

المحتويات األساسية:

إدارة استمرارية األعمال )BCM( والمرونة المؤسسية:

كيف يمكن الدارة استمرارية األعمال توفير القيمة للمؤسسة؟�	
تعريف وعناصر المرونة المؤسسية�	
	�ISO 22301 نظرة عامة على 
	�

 حتديد احتياجات االستمرارية احلرجة لألعمال:

 تقييم الوظائف الهامة �	
 تحديد األولويات استنادا إلى اآلفاق الزمنية �	
 ترتيب أولويات العمليات والتطبيقات �	

: )BIA( إجراء حتليل تأثري األعمال

 تحديد التهديدات �	
 تقييم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة �	
 تحديد األنشطة الهامة لألعمال �	
 تحديد أولويات متطلبات البنية التحتية�	

 إدارة المخاطر عىل المنظمة: 

 توصيف المخاطر :�	
 تحديد وتحديد مصادر المخاطر �	
 اختيار طريقة تقييم المخاطر �	
 اإلبالغ عن المخاطر عبر المؤسسة �	
 تطوير االستجابات المناسبة :�	

 مطابقة االستجابة للمخاطر �	
 اتخاذ إجراءات وقائية �	
 ضمان وجود حاالت طوارئ مناسبة�	

 إناشء خطة االستجابة لالزمات واحلوادث:

 التقاط مخرجات التخطيط �	

 إنشاء مواثيق فريق االستجابة لالزمات�	

 تحديد األدوار والمسؤوليات �	

 االستجابة لسيناريوهات الحوادث �	

كيفية تنفيذ اخلطط  للتعامل مع االزمات:

 بنية االستجابة �	

 وضع وإدارة الخطط �	

 الخطط االستراتيجية �	

 الخطط التكتيكية �	

 الخطط التشغيلية �	

:)BCP( وضع وتنفيذ خطة استمرارية األعمال

تخطيط الهيكل�	

أدوار ومسؤوليات مسؤول خطة االستمرارية  وقادة الفرق�	

تقديم واستمرارية ممارسة األعمال:�	

أنواع االختبارات / الممارسة�	

المكونات الرئيسية لتقديم عملية قابلة للتدقيق�	

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER



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

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: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  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

)إدارة استمرارية األعمال والمرونة التشغيلية ®(
تضمين إدارة استمرارية األعمال في الثقافة المنظمية

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 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.


