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تساعد استمرارية األعامل - وهي عملية إدارية شاملة – عىل تحديد التأثري املحتمل  

للكوارث وغريها من عوامل انقطاع األعامل وخواطرها وتوفر اطار لبناء استجابات 

فعالة ومرنة.  وتساعد هذه األنظمة صناع القرار الرئيسيني عىل إدارة األزمات بنجاح  

وسالسة وتضمن توافق املؤسسات مع املتطلبات التنظيمية والقانونية. فقد قام فريقنا 

ذوي الخربة العالية بتطوير وتنفيذ نظم إدارة استمرارية األعامل عرب العديد من املواقع 

الجغرافية وللعديد من القطاعات، وقد قاموا بتطوير نهج متخصص يحظى بتقدير كبري.

عملية البدء
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تشمل األعامل األساسية لنظم إدارة استمرارية األعامل:

عقد ورشات عمل

لالتصال بنا:

srikant.ranganathan@keypoint.com
+966 50 063 8273

رسسكانت رانجناثان

رئيس القسم

tom.gilbert@keypoint.com
+966 53 250 9866

توم جيلربت

عضو إداري معاون

darrshan.m@keypoint.com
+966 55 395 1254

دارشان مانوكولوسوريا

مدير أول

nauman.chishti@keypoint.com
+966 13 845 9237

محمد نعامن تشيشتي

مساعد مدير

إجراء ورشات عمل حول تحليل التأثريات عىل األعامل وتقييم  	

املخاطر مع األقسام املعنية / الوظائف

إعداد تقرير تحليل التأثريات عىل األعامل 	

إعداد سجل املخاطر املتواجدة 	

إنشاء فريق املرشوع  	

إعداد وثيقة قصرية ترشح املرشوع بصيغة واضحة وموجزة لإلدارة  	

عالية املستوى

وضع خطة املرشوع  	

وضع األطر الالزمة

إعداد اسرتاتيجيات االسرتداد عىل أساس نتائج تحليل تأثري األعامل  	

وتقييم املخاطر 

إعداد سياسة استمرارية األعامل 	

وضع خطط استمرارية األعامل 	

اعداد األطر األخرى  	

التدريب

تقييم الوعي باستمرارية األعامل 	

إعداد برامج توعية لرواد استمرارية األعامل واملوظفني 	

تقديم تدريب للتوعية باستمرارية األعامل 	

اإلختبار

وضع الخطة تحت اإلختبار  	

اإلرشاف عىل أداء اإلختبار وإنشاء تقرير عنه 	

تحديد التغيريات املطلوبة 	

تقديم تقرير لإلدارة 	

تشمل نتواتج عمل نظم إدارة استمرارية األعامل الرئيسية ما ييل:

بعد إنشاء إطار إدارة إستمرارية األعامل، قد تتأهل املؤسسات ملعيار 

نظم إدارة استمرارية األعامل آيزو 22301:2019. ولقد قدم فريقنا 

خدمات دعم التدقيق الداخيل للعديد من املؤسسات الرائدة يف اململكة 

العربية السعودية وعرب دول مجلس التعاون الخليجي.
yusuf.nooruddin@keypoint.com

+966 13 845 9232

يوسف نوردين

مساعد استشاري
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