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مقدمة:

ما المقصود بتخطيط الّسيناريو؟ تخطيط الّسيناريو هو طريقة منضبطة لصياغة الفرضيّات االستراتيجية في سياق القوى الّدافعة و عدم اليقين. ويساعد على: إعداد أفضل للتّنظيم 

لمواجهة التّحديات الجديدة، وزيادة مرونة األعمال العامة - قدرة الُمنّظمة على التّكيّف بشكل أفضل مع البيئة المتغيّرة باستمرار. تتزايد أهمية تطوير وتنفيذ أنظمة فعالة في إدارة 

استمرارية األعمال في ظل التغييرات والتطّورات والتقلبات المستمرة العالم أجمع، وتكمن أهمية أنظمة استمرارية األعمال في دعمها للمؤسسة في رحلة النجاح التي ستواجه 

خاللها بالتأكيد بعض التحديات والعقبات.

في هذه الدورة التدريبية سيتعرف المشاركين على كيفيّة صياغة أنواع مختلفة من السيناريوهات ومواءمتها مع االستراتيجية العامة الستعادة القدرة على العمل بعد االزمات 

والكوارث واستمرارية األعمال، واكتساب المهارات الالزمة لتحديد احتياجات االستمرارية الحرجة للمهمة، وتحسين المرونة التنظيمية. والتعرف على كيفية إنشاء خطة للتعافي 

من الكوارث وتنفيذ نظام إدارة استمرارية األعمال لضمان حماية المؤسسة من المخاطر المستمرة لتعطل األعمال الناجم عن التهديدات الداخلية والخارجية. 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wفهم أغراض وأهداف إدارة استمرارية األعمال

	wشرح العناصر الرئيسية إلدارة استمرارية األعمال

	wفهم العمليات الرئيسية إلدارة استمرارية األعمال وتخطيطها

	wإللمام بكيفية عمل إدارة استمرارية األعمال

	wاتقان الطرق والتقنيات المستخدمة في التطبيق الفعال إلدارة استمرارية األعمال

	wفهم المناهج والطرق والتقنيات المستخدمة لتنفيذ نظام إدارة استمرارية األعمال

	wBCM تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات واألدوات واألساليب في إدارة استمرارية األعمال

	wالكفاءة في صياغة الّسيناريوهات وتصنيفها

	wاتقان صياغة خطط االستجابة وتحديد الّسيناريوهات

	wISO 22301 اكتساب المعرفة الالزمة لالشتراك في عمليات تخطيط، وتطبيق، وإدارة ومراقبة نظام إدارة استمرارية األعمال

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة التدريبية مزيجاً من األساليب المتنوعة مثل العروض التقديمية واألنشطة الفردية والجماعية المصممة ليكتسب المشاركون فهماً عميقاً لمبادئ وممارسات إدارة 

استمرارية األعمال، مما يمّكنهم من وضع وتنفيذ وتدقيق خطط واستراتيجيات إدارة استمرارية األعمال.
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مبادئ ومفاهيم نظام إدارة استمرارية األعمال:

	wمقدمة  عن إدارة استمرارية األعمال وأغراضها وأهدافها

	wإدارة المخاطر وإدارة استمرارية األعمال

	wمقدمة في عمليات إدارة استمرارية األعمال ودوارتها

	wمقدمة في أدوار ومسؤوليات إدارة استمرارية األعمال

	wأدوار ومسؤوليات إدارة استمرارية األعمال

:)BCMS( نظام إدارة استمرارية األعمال

	wمقدمة في نظم اإلدارة ومناهج العمليات

	wالمبادئ األساسية الستمرارية األعمال

	wفوائد تطبيق نظام إدارة استمرارية األعمال فى مواجهة الكوارث واألزمات

	wBCMS ISO 22301 المفاهيم والمصطلحات المتعلقة ب

حتليل األثر عىل األعمال وحتليل المخاطر:

	wBusiness Imact Anaylsis كيفية إجراء تحليل األثر على االعمال التجارية

	wBusiness Risk Analysis أساليب تحليل مخاطر األعمال

	w وضع خطط اإلستجابة للحوداث واألزمات وتحديد أدوار ومسؤوليات األفراد

المعنيين

	wتخطيط وتنفيذ خطط وإستراتيجيات استمرارية األعمال

	wوضع خطط التعافي وإستعادة استمرارية األعمال والتحقق من فعاليتها

ختطيط الّسيناريو:

	wما هو تخطيط الّسيناريو؟

	wالّدور في التّخطيط االستراتيجي وإدارة المخاطر

	wخطوات تخطيط الّسيناريو

أمثلة عىل الّسيناريوهات:

	wصياغة سيانورهات استمراريّة األعمال

	wصياغة سيناريوهات ذات أولويّة عالية

	wصياغة سيناريوهات المراقبة

:BCMS ISO 22301 تطبيق نظام إدارة استمراية األعمال

	w – هيكل التوثيق والمعلومات الموثقة لنظام استمرارية األعمال )اإلجراءات

النماذج – أدلة العمل … الخ(

	w ISO 9001, ISO كيفية تحقيق التكامل مع أنظمة األيزو األخري المطبقة مثل

ISO 27001 ,31000 … الخ

	w BCMS ISO اإلجراءات الالزمة إلنشاء وثائق نظام إدارة استمرارية األعمال

22301

	wكيفية وضع خطة تطبيق نظام إدارة استمرارية األعمال

	wتحديد الموارد الالزمة لنجاح عملية التطبيق بفعالية وكفاءة

	wمتابعة ومراجعة عملية التطبيق للتحقق من إكتمال تنفيذها طبقاً لما هو مخطط



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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 وتخطيط وصياغة سيناريوهات استمرارّية األعمال(
نعزيز مرونة األعامل وقدرة امُلنّظمة عىل الّتكّيف بشكل أفضل مع البيئة املتغرّّية باستمرار

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


