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 .1املقدمة:
تلتزم دائرة التنمية االقتصادية بضمان استمرارية أعمالها في مواجهة األحداث غير املرغوب فيها وقد طبقت نظام إدارة
استمرارية األعمال ) (BCMSاملتوافق مع املعيار الدولي الستمرارية األعمال  ،ISO 22301ومعيار إدارة استمرارية األعمال
الخاص بدولة اإلمارات العربية املتحدة  AE/SCNS/NCEMA 7000:2015والصادر من الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث.
الغرض من هذا املس ت ت ت تتلند هو ول ت ت ت تتا الطريقة الاي عمد خها األعمال والعوامد الدا لية والخارجية الاي تؤ ر عليها و س ت ت ت تتلي
الضتتوب كلتتكد عام علع العواقب الةتملة النقطاع األعمال  .ستتمستتمك بلض بونتتع أتستتب مستتتو من التدابير لتقليد مستتتو
الخاطر ولضمان توفر الخط وا تبارها إلدارة تأ ير ألي انقطاعات قد تحدث.
 .2األهداف والسياسات:
الهدف من إتل تتاب برنامت اس تتتمرارية األعمال في دائرة التنمية االقتص تتادية هو ن تتمان تحقيق األهداف االس تتتراتي ية القص تتيرة
والطويلة األمد باإلن ت ت تتافة إلع االمتثال إلع الس ت ت تتياس ت ت تتات الدا لية للمؤس ت ت تس ت ت تتة ملواجهة أي أ طار محتملة .يحدد هذا القس ت ت ت
األهداف الرئمس ت ت ت تتية والس ت ت ت تتياس ت ت ت تتات للس ت ت ت تتنة املالية الةالية لكج يت لق ع قة و يقة بين هذ األهداف وأهداف برنامت إدارة
استمرارية األعمال.
 2.1األهداف الستراتيجية:
ت تحديد األهداف االستراتي ية  2024/2022التالية:
 -1عزيز النمو االقتصادي املتنوع واملستدام
 -2املساهمة في تنظي قطاع األعمال بما يتوافق مع املعايير العاملية
 -3تطوير الخدمات املقدمة للمتعاملين واللركاب االستراتي يين وم تمع األعمال
 -4رفع الكفابة املؤسسية لخدمات الدع والتميز املؤسس ي و عزيز قافة اإلبداع واملعرفة
 2.2سياسات العمل:
تقوم املؤس ت تس ت تتات بلعداد عدد من الس ت تتياس ت تتات الاي س ت تتاه في تحس ت تتين العمد في املؤس ت تس ت تتة والاي قد يس ت تتتفيد م ها الخولون
بتطبيق برنامت إدارة استمرارية األعمال .علع سبيد املثال ولمس الةصر:
 سياسة الجودة والبمئة والس مة والصةة املهنية سياسة التطوع سياسة املوظا املدرب سياسة اللكاو سياسة أمن املعلومات. -استراتي ية إدارة الخاطر
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 .3السياق التنظيمي للمؤسسة:
ينقس ت ت ت الس ت ت تتياع العام للمؤس ت ت تس ت ت تتة إلع عدة أقس ت ت تتام ويأ ذ كعين االعتبار املهام والخدمات واملنت ات الاي قد تتغير مع مرور
الوقت .ستمت مراجعة هذ الو يقة كلتكد ستنوي أو في حال أي غيير رئمست ي في طريقة عمد دائرة التنمية االقتصتادية .وبالتالي
سمت تحديث برنامت إدارة استمرارية األعمال ليتماش ى مع هذ التغييرات.
 3.1النشاطات:
تتمثد مهمة دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة في تخطي النلاط االقتصادي وتنظيمه ،ودع جهود ترويت االسلثمار،
وتنافست ت ت تتية بمئة األعمالت لتحقيق التنمية االقتصت ت ت تتادية املست ت ت تتتدامة في اإلمارة ،اعتمادا علع كوادر مؤهلة ونظ ب ية متكاملة
قائمة علع املعرفة واالبتكار لتحقيق سعادة الجتمع ،األتلطة الرئمسية للدائرة هي:
 .1الترا يص االقتصادية.
 .2التصاريك االقتصادية.
 .3الرقابة علع األتلطة االقتصادية.
 .4السياسات والللريعات.
 3.2املهام:
تتمثد ا تصالات دائرة التنمية االقتصادية في:
.1

.2
.3

.4
.5

ون تتع وتنفيذ الخط االس تتتراتي ية الكفيلة بلنظي النل تتاط االقتص تتادي في اإلمارة ،ومتاكعة حر ته وتطوراته ومس تتت داته
وبالتنس تتيق مع الجهات املعنية باإلمارة القتراإ وإعداد مل تتروعات اللل تتريعات املنظمة للنل تتاط االقتص تتادي س تتاه في لق
بمئة جاببة ل سلثمار.
إلت ت تتدار كافة ترا يص األتلت ت تتطة االقتصت ت تتادية في اإلمارة ونت ت تتوابطها ومددها و يفية عديلها وبلض وفقا للقوانين واألنظمة
واللوائك املعمول خها اتحاديا ومحليا وبالتنسيق مع الجهات بات الصلة.
جمع البيتتانتات واملعلومتات اإلحصت ت ت ت تتائيتتة املتعلقتتة بتاإلمتارة ،وإتلت ت ت ت تتاب قواعتد بيتتانتات مرجعيتتة كلت ت ت ت تتأ هتتا وتحتتدي هتتا دوريتا وإتتاحتة
االس ت ت ت تتتفتادة م هتا مع متتاكعتة االت تاهتات واملؤ ت ت ت ترات واملتغيرات االقتص ت ت ت تتاديتة العتامليتة واإلقليميتة والةليتة ،وتحليلهتا وإعتداد
تقارير كلأ ها.
الست ت تتاي بالتعاون مع ت ت تتركا ها إلي اد الةلول للملت ت تتك ت الاي تواجهها املنلت ت تتألت االقتصت ت تتادية ورفع مست ت تتتو و فابة األداب،
واملساهمة في تأهيد رجال األعمال املواطنين و شجيعه علع امللار ة بفعالية في امللروعات االقتصادية والتنموية لإلمارة.
العم تتد علع تل ت ت ت تتر الواي االقتص ت ت ت ت تتادي ل تتد الجمهور وم تمع األعم تتال في اإلم تتارة واتخ تتاب اإلجرابات ال زم تتة لة تتارب تتة الغ
الت اري واملمارسات غير القانونية كغية رفع درجة الواي واألمان الت اري.
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تتكون دائرة التنمية االقتصادية من الوظائا التنظيمية التالية:
 دع وتطوير األعمال. الترويت االقتصادي. الةو مة واالمتثال. تقنية املعلومات. عملياتويوضح الهيكد التنظيمي لدائرة التنمية االقتصادية أدنا :

-

التطوير املؤسس ي.
االتصال املؤسس ي.
اللؤون املالية.
املوارد البلرية.
الخدمات اإلدارية.
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 3.3الخدمات:
تقدم دائرة التنمية االقتصادية عدد من الخدمات الرئمسية للمتعاملين:
االعتمادية علع الخدمات
الخدمات
اإليراد
الخدمة
األ ر
الةيوية

Classification:

القوانين واللوائك الخارجية

الترا يص
االقتصادية

ت ديد الر ص

%50

املعاينة علع املوقع

قتتوانتيتتن التج ته ت تتات بات التع ت ق ت تتة
بالتر يص الت اري

التصاريك االقتصادية

ت ديد التصاريك

%15

التر يص االقتصادي

ا ت تتتراطات الص ت تتةة العامة لد
دائرة البلدية لألتلطة الغذائية.

الرقابة والةماية
الت ارية

حماية املستهلض

%30

التر يص االقتصادي

القوانين االتحادية والةلية

سياسات و لريعات

-

%5

-

-

 5.1القضايا الداخلية التي قد تؤثر على الدائرة:
يت تحديث القضايا الدا لية والخارجية في قائمة القضايا ،أنظر إلع ملا قائمة القضايا .4.1
 5.2القضايا الخارجية التي قد تؤثر على الدائرة:
يت تحديث القضايا الدا لية والخارجية في قائمة القضايا ،أنظر إلع ملا قائمة القضايا .4.1
 3.6األطراف املعنية:
تحتدد دائرة التنميتة االقتصت ت ت ت تتاديتة عتدد من األطراف املعنيتة ،متا هو موجود في قتائمتة األطراف املعنيتة ،أنظر إلع ملا قتائمتة
األطراف املعنية .4.2
 3.7التأثيراملحتمل في حال وقوع حدث:
تتتأ ير أي حتتدث يعتمتتد علع طبيعتتة هتتذا الةتتدث والختتاطر املتعلقتتة بوقوعتته .و ل ت ت ت تكتتد عتتام أي حتتدث قتتد يؤدي إلع توقا أحتتد
األتلطة ،أو املهام ،أو الخدمات ،أو املنت ات سيقع في أحد أو م موعة من البنود التالية:
 سائر في العوائد املالية. روقات في االلتزامات التعاقدية. س مة وصةة األفراد. سائر في فرص العمد املستقبلية. لويه للسمعة أو فقدان قة املتعاملين واللركاب. -عدم املقدرة ل متثال للمتطلبات القانونية
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 .4أهداف استمرارية األعمال:
بناب علع املتطلبات والعوامد املوضةة في هذ الو يقة ،ت تحديد األهداف الرئمسية التالية الستمرارية األعمال:
 .1عزيز فتابة وفتاعليتة نظتام اس ت ت ت تتتمراريتة األعمتال من ل ن ت ت ت تمتان اس ت ت ت تتتمراريتة العمليتات والختدمتات بات األولويتة أ نتاب
حاالت الطوارئ أو االنقطاع املفاجئ.
 .2تحديد وا تيار االستراتي يات املناسبة والاي تحقق أهداف الدائرة االستراتي ية.
 .3إدارة األزمات والطوارئ بكفابة ومهنية لتقليد التأ ير علع املوارد البلرية والعمليات واألتلطة الرئمسية.
 .4االمتثال لللريعات الصةة والس مة املهنية في جميع األوقات لتقليد التأ ير علع املوارد البلرية.
 .5توعية األطراف املعنية للدائرة بأهمية نظام إدارة استمرارية األعمال وتلر قافة التعامد مع الخاطر املرتبطة بالدائرة
سمت الةك علع ن اإ نظام استمرارية األعمال بناب علع قدرته علع تحقيق هذ األهداف العامة.
 .5إدارة املخاطر:
ت تصمي نظام إدارة استمرارية األعمال ملعالجة الخاطر الرئمسية الاي ت تحديدها الستمرارية أعمال الدائرة .عند تحديد
هذ الخاطر وتقييمها وإدارتها ،هناك عدد من الخيارات املتاحة للمؤسسة وفقا لرغبتها للمخاطر ،تمثد إستراتي ية الدائرة في
قبول مستويات معقولة من الخاطر مع بذل كعض الجهد لضمان وجود تدابير للتعامد مع الخاطر في حالة حدوثها .
سمت تطبيق هذا املستو من تقبد الخاطر علع تقييمات الخاطر الاي يت إجراؤها زب من برنامت إدارة استمرارية األعمال
ُ
وستحدد اإلجرابات الاي ي ب اتخابها لتخفيا الخاطر إلع درجة مقبولة ،وبذلض تحافظ هذ املنظومة علع:
 حماية املبادئ العامة للدائرة. املبادئ اإلتسانية والثقافية. التكامد بين إدارة الخاطر وعمليات الدائرة. مبدأ اللفافية. التخفيا من حدة الخاطر. سريع وتيرة التحسين املستمر في الدائرة.ُ
هذ املبادئ تطبق علع إدارة الخاطر بما يخدم تطبيق برنامت إدارة اس ت ت تتتمرارية األعمال ،بالنس ت ت تتبة للدائرة س ت ت تتتحاول تخفيا
الختاطر بنتاب علع املص ت ت ت تتفوفتة أدنتا  ،تقوم التدائرة بتالتعتامتد مع مس ت ت ت تتتو الخطر "املرتفع" و"املرتفع جتدا" ،ولن تتعتامتد مع بتا ي
املستويات.

M2M,E2E

Classification:

 .6الغرض والنطاق:
 6.1الغرض:
الغرض من برنامت استمرارية األعمال هو:
 .1فه احتياجات الدائرة ونرورة ونع سياسة وأهداف إدارة استمرارية األعمال.
 .2تنفيذ و لغيد الضواب والتدابير إلدارة القدرة اللاملة للدائرة إلدارة الةوادث التخريبية.
 .3مراقبة ومراجعة أداب وفعالية برنامت استمرارية األعمال.
 .4التحسين املستمر الستمرارية أعمال الدائرة علع أساس القياس املونواي.
ينطبق هذا الغرض علع نطاع برنامت استمرارية األعمال علع النحو الةدد أدنا .
 6.2النطاق:
يأ ذ النطاع الةدد إلدارة برنامت است ت ت تتتمرارية األعمال في االعتبار العوامد الدا لية والخارجية امللت ت ت تتار إليها في األقست ت ت تتام 5.1
و 5.2من هتتذ الو يقتتة واملتطلبتتات املل ت ت ت ت تتار إليهتتا في القس ت ت ت ت  .6متتا يعكس احتيتتاجتتات األطراف املعنيتتة واملتطلبتتات القتتانونيتتة
والتنظيمية القابلة للتطبيق للمنظمة.
النطاع محدد أدنا من حيث أجزاب الدائرة واملنت ات والخدمات واألتلت ت ت تتطة بات الصت ت ت تتلة ،حيث يلت ت ت تتمد برنامت است ت ت تتتمرارية
األعمال األجزاب التالية من تنظي القس  :جميع دمات وعمليات وأتلطة الدائرة.
ينطبق نظام استمرارية األعمال علع نطاع دمات الدائرة واملتمثلة في:
دمات التر يص والاي لمد اإلجرابات التالية:
 .4اإللغاب.
 .1تر يص جديد.
 .5التصاريك الت ارية.
 .2الت ديد.
 .3التعديد.
دمات الرقابة والةماية الت ارية والاي لمد اإلجرابات التالية:
 .2كاو الع مات الت ارية.
 .1كاو حماية املستهلض.
 .7الستثناءات:
يسلثنى من الجال تقيي املوردين باعتبار أن املوردين يقع اعتماده من طرف دائرة املالية.
 .8التوثيق:
تكون مس ت تتؤولية إعداد وحفظ الو ائق الخال ت تتة ببرنامت إدارة اس ت تتتمرارية األعمال بدائرة التنمية االقتص ت تتادية علع عاتق مدير
البرنامت وممثلي اإلدارات ،باإلنافة إلع املراجعة الدورية ال زمة والتحسين املستمر لضمان فاعلية البرنامت.
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 .9العتماد
تلتزم اإلدارة العليا بمسؤولية ونع سياسة املؤسسة فيما يتعلق باستمرارية األعمال (البند  )5.1ومسؤولية نما ما يلي:
 االمتثال ملتطلبات استمرارية األعمال وتحقيق الغرض من معيار استمرارية األعمال. ونع إطار لةو مة اإلدارة وهيكد لإلب غ. إسناد املسؤوليات والص حيات املتعلقة باألدوار و عميمها بطريقة مناسبة.تحدد اإلدارة العليا املوافقات ،بما في بلض مستويات السلطة واملسؤوليات نمن:
.1
.2
.3
.4
.5

أدوار ومسؤوليات نظام اإلدارة (البند )3.2
نتائت تخطي نظام اإلدارة (البند )3.3
القضايا واألطراف املعنية والتعامد مع الخاطر (البند )4
السياسة والنطاع واألهداف (البند )5
دع نظام اإلدارة (البند )6

 .6املعلومات املو قة (البند )7
 .7األتلطة ومعايير التأ ير املستخدمة لتحليد تأ يرات األعمال (البند )8.2
 .8معايير الخاطر املستخدمة لتقيي الخاطر (البند )8.3
 .9تقيي وا تيار االستراتي يات (البند )8.4.2
 .10تصمي هيكد وتكوين فرع االست ابة (البند )8.5.2
 .11متطلبات االست ابة (البند )8.5.3
 .12طة التمرين واال تبار وتقارير ما كعد التمرين (البند )8.6
 .13مراقبة وقياس الفعالية (البند )9.1
 .14االمتثال والتدقيق الدا لي (البند )9.2
 .15املراجعة اإلدارية (البند )9.3
 .16تحديد عدم املطابقة (البند  )10.1واإلجرابات التصةيحية (البند )10.2
ما تحدد مستويات السلطة واملسؤوليات أ ناب التخطي تراجعها و غيرها ان اقتضت الةاجة.
مساعد مديرعام الدائرة
مديرعام الدائرة
التاريخ2022 /6 /8. :
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