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 الفصل السابع عشر
 

 إدارة استمراریة األعمال  
 

 

م الخ���اص بمش���روع ٤/۱۰/۲۰۱۱) بت���اریخ ۲٤/۲۰۱۱باإلش���ارة إل���ى التعم���یم رق���م (*

 تعلیمات مبادئ استمراریة األعمال .

فق��د تق��رر أن تلت��زم جمی��ع ش��ركات االس��تثمار بتعلیم��ات اس��تمراریة األعم��ال المبین��ة أدن��اه 

مراریة األعمال كأح�د العناص�ر الت�ي ت�دخل ف�ي تقی�یم المخ�اطر ل�دى وسیتم اعتبار تقییم إدارة است

 كل شركة استثمار .

 -تعریفات : -أوالً :
 تكون للمصطلحات والتعبیرات التالیة المعاني الموضحة قرین كل منھا أینما وردت .

 -إدارة استمراریة األعمال : -۱

ل عل��ى انتظ��ام اس��تمرار السیاس��ات واالس��تراتیجیات واإلج��راءات والخط��ط المس��تخدمة للعم��

أعمال شركات االستثمار وإعادة تأھیلھا للعمل عند حدوث توقف اض�طراري للتش�غیل بھ�دف 

 تقلیل المخاطر واألضرار المالیة والقانونیة والتشغیلیة الناتجة عن التوقف .

 -خطة استمراریة األعمال : -۲

ة تش�غیل أعم�ال ش��ركة خط�ة العم�ل الش�املة الت�ي تح�دد اإلج��راءات وال�نظم الض�روریة إلع�اد

 -االستثمار عند حدوث توقف اضطراري عن التشغیل وتشمل :

الط��رق والوس��ائل واألدوات الالزم��ة لك��ي تتعام��ل ش��ركة االس��تثمار بفعالی��ة م��ع مختل��ف  −

 األزمات والكوارث االقتصادیة والطبیعیة التي یمكن أن تتعرض لھا .

شركات االستثمار والعاملین فیھ�ا ف�ي الحمایة ل رالخطوط واإلجراءات التي من شأنھا توفی −

حاالت الطوارئ والتوقف عن التش�غیل بھ�دف تقلی�ل فت�رات التوق�ف وآثارھ�ا واالس�تمرار 

 في تقدیم معظم الخدمات والمنتجات المعتادة إلى العمالء بطریقة اعتیادیة .

وسائل وأدوات تخزین المعلوم�ات الحساس�ة واس�تعادتھا ف�ي أوق�ات األزم�ات م�ن أج�ل أن  −

تتجن��ب ش��ركات االس��تثمار توق��ف أعمالھ��ا وفق��د معلوماتھ��ا أثن��اء وق��وع ك��وارث أو أعم��ال 

 إرھابیة أو انھیار األنظمة الداخلیة بھا نتیجة فیروسات الكترونیة أو غیرھا . 

 
 
 . ٦/۲/۲۰۱۳تاریخ  ٦/۲۰۱۳تعمیم * 
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 -تحلیل آثار توقف األعمال : -۳

اطر إجراءات القیاس الكمي والنوعي ووض�ع الس�یناریوھات المختلف�ة الحتم�االت ح�دوث مخ�

التوقف عن التشغیل وتحلیل وقیاس الت�أثیرات أو الخس�ائر المتوقع�ة ع�ن ذل�ك ، وتحدی�د نس�ب 

المخاطر المتوقعة في ك�ل وح�دة أو إدارة ش�ركة االس�تثمار وم�ن ث�م ترتی�ب أولوی�ات اس�تعادة 

األعمال حسب أھمیة كل إدارة أو وحدة وكذلك حسب أھمیة الجھات والقطاعات الت�ي تتعام�ل 

 االستثمار .معھا شركة 

 -استراتیجیة إدارة استمراریة األعمال : -٤

االستراتیجیة المعنیة باختیار الطرق والمواق�ع البدیل�ة المتاح�ة لالس�تخدام عن�د توق�ف التش�غیل 

الستعادة أعمال شركة االستثمار وفق�اً للج�دول الزمن�ي واألولوی�ات المح�ددة م�ن خ�الل تحلی�ل 

المواق��ع البدیل��ة للتش��غیل وأم��اكن حف��ظ البیان��ات  آث��ار توق��ف األعم��ال ، ویتض��من ذل��ك تحدی��د

وتحدید عدد األفراد والمعدات المطلوب�ة وال�دعم التكنول�وجي المطل�وب ، كم�ا یتض�من معرف�ة 

خط��ط الط��وارئ المس��تخدمة عل��ى نط��اق الدول��ة والتنس��یق م��ع الجھ��ات المس��ؤولة عنھ��ا وم��ع 

 ..) .أشغال .. –أمن  –اتصاالت  -مؤسسات البنیة التحتیة (كھرباء

 -مبادئ إدارة استمراریة األعمال : -ثانیاً :
 -المبدأ األول :

 -مسؤولیة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة :

تق��ع مس��ؤولیة إدارة اس��تمراریة األعم��ال ف��ي ك��ل ش��ركة اس��تثمار عل��ى ع��اتق مجل��س اإلدارة  -۱

 واإلدارة التنفیذیة .

لھیك��ل التنظیم��ي لش��ركات یج��ب وض��ع ھیك��ل تنظیم��ي إلدارة اس��تمراریة األعم��ال ض��من ا -۲

االس���تثمار یوض���ح ویح���دد األدوار والمس���ؤولیات والس���لطات والص���الحیات لتنظ���یم إدارة 

 استمراریة األعمال وبحیث تكون جزءاً مكمالً لبرنامج إدارة المخاطر في شركة االستثمار .

ءات تقع على اإلدارة التنفیذیة مس�ؤولیة وض�ع االس�تراتیجیات والخط�ط والسیاس�ات واإلج�را -۳

التنفیذی��ة الخاص��ة ب��إدارة اس��تمراریة األعم��ال وتطویرھ��ا والت��دریب علیھ��ا وتحدی��د الب��دائل 

لوی���ات والم���وارد والمس���ؤولیات الت���ي تض���من تنفی���ذ الخط���ط واإلج���راءات الخاص���ة وواأل

 باستمراریة األعمال والحد من خسائر التوقف عن التشغیل .
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فیذیة في وضع االستراتیجیات والخطط والسیاسات على مجلس اإلدارة متابعة انجازات اإلدارة التن -٤

واإلج��راءات الخاص��ة ب��إدارة اس��تمراریة األعم��ال واعتمادھ��ا ومتابع��ة تطویرھ��ا وتحس��ینھا وفق��اً 

 لتطورات األحداث واألعطال ونتائج التنفیذ .

عن على اإلدارة التنفیذیة رفع تقاریر دوریة إلى مجلس اإلدارة على فترات ال تزید عن ستة أشھر  -٥

نتائج تنفیذ االس�تراتیجیات والخط�ط والسیاس�ات واإلج�راءات الخاص�ة ب�إدارة اس�تمراریة األعم�ال 

وأي تطورات أو مش�اكل تس�توجب تع�دیلھا وتطویرھ�ا وعل�ى اإلدارة التنفیذی�ة أن تت�وخى ف�ي ذل�ك 

 الدقة والموضوعیة والشفافیة .

خب�رة مس�تقل بش�كل  تن قب�ل بی�یجب أن تخضع إدارة اس�تمراریة األعم�ال للمراجع�ة الخارجی�ة م� -٦

 سنوي على األقل مع رفع تقاریر دوریة لإلدارة التنفیذیة ومجلس اإلدارة عن نتائج المراجعة . 

 -: لثانيالمبدأ ا
 -: تحدید مخاطر التوقف عن التشغیل ووضع استراتیجیات وخطط وسیاسات استمراریة األعمال

طر التي قد تنتج عن توقف تشغیل العملی�ات وأث�ر بتحدید كافة أنواع المخایجب على الشركة البدء 

ذلك على المعامالت مع األطراف األخرى التي تتعام�ل معھ�ا ش�ركة االس�تثمار وعل�ى رأس�ھا مص�رف 

قط��ر المرك��زي والمؤسس��ات المالی��ة األخ��رى والجمھ��ور ، ویج��ب عل��ى ش��ركة االس��تثمار تحلی��ل تل��ك 

الستعادة التش�غیل وض�مان اس�تمراریة األعم�ال المخاطر وقیاسھا وتجسید ذلك في شكل أسالیب وخطط 

م��ن خ��الل تحدی��د أھ��داف االس��تعادة المالئم��ة وإج��راء تحل��یالت ودراس��ات ع��ن أث��ار توق��ف األعم��ال 

والقدرات والقیود على إمكانیة الوصول إلى المصادر المناسبة الالزمة الستعادة التشغیل بالشكل المعتاد 

ارد الالزم��ة ل��ذلك ، وعل��ى ش��ركة االس��تثمار ف��ي س��بیل عن��د ح��دوث توق��ف اض��طراري للتش��غیل والم��و

 -تحقیق ذلك مراعاة األمور الرئیسیة التالیة :

اعتبار إدارة استمراریة األعمال كأحد مخاطر التشغیل االعتیادی�ة بالش�ركة بحی�ث ی�تم التعام�ل م�ع  -۱

ومی�ة الخطط والسیاسات واإلج�راءات الخاص�ة بھ�ا وتحلی�ل ومراقب�ة مخاطرھ�ا ض�من األعم�ال الی

 االعتیادیة .

عند تحدید استراتیجیة إدارة استمراریة األعم�ال عل�ى ش�ركة االس�تثمار ت�وخي الح�ذر عن�د اختی�ار  -۲

الموقع البدیل لتش�غیل العملی�ات ف�ي ح�االت الط�وارئ بحی�ث یك�ون بعی�داً بش�كل ك�افي ع�ن الموق�ع 

نتیج�ة تعرض�ھما ل�نفس الرئیسي للعملیات بما یقلل من ح�دة المخ�اطر الت�ي ق�د یت�أثر بھ�ا الم�وقعین 

الحدث ، ومثال لذلك أن یكون الموقع الب�دیل تابع�اً لش�ركة كھربائی�ة وش�بكة اتص�االت مختلف�ة ع�ن 

 الشبكات التابع لھا الموقع الرئیسي للعملیات .
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ق�درتھا الحصول على معلومات كافیة عن الموقع البدیل والمعدات والنظم الضروریة والتحقق م�ن  -۳

العملیات والحفاظ علیھا لفترة زمنیة كافیة في حالة الحاق الضرر بشكل كبی�ر على استعادة تشغیل 

 وعدم القدرة على الوصول إلى المنقطة المتضررة . يفي الموقع الرئیس

عند وضع سیاسات واستراتیجیات وخطط إدارة استمراریة األعمال على شركة االستثمار مراع�اة  -٤

التي تختلف من شركة ألخرى ، وفي ذلك ینبغ�ي بش�كل حجم وتنوع وتعقد عملیات التشغیل لدیھا و

 -عام مراعاة ما یلي :

وض��وح وش��مولیة السیاس��ات واالس��تراتیجیات الخاص��ة ب��إدارة اس��تمراریة األعم��ال وتحدی��د  -۱/٤

 الموازنة المناسبة لھا .

 تعریف واضح للقواعد والواجبات والمسؤولیات عن إدارة استمراریة األعمال . -۲/٤

وج���ود خط���ة تفص���یلیة الس���تمراریة األعم���ال تتض���من المھ���ام واألنش���طة وتح���دد األدوار  -۳/٤

 والمسؤولیات والصالحیات .

 تحلیل آثار توقف األعمال و أولویات استعادة التشغیل . -٤/٤

وجود برامج الختیار وتطویر وصیانة خطة استمراریة األعمال ومتابعة ك�ل م�ا یس�تجد ف�ي  -٤/٥

 وإرشادات ومعاییر دولیة مستخدمة . ذلك من تعلیمات

وجود برامج للتعریف بالخطة والتدریب علیھا ونش�ر ثقاف�ة إدارة اس�تمراریة األعم�ال داخ�ل  -٤/٦

 شركة االستثمار .

توفیر دلیل إرش�ادي للم�وظفین والم�دراء التنفی�ذیین لش�ركة االس�تثمار ع�ن متطلب�ات وآلی�ات  -۷/٤

ح المواق���ع البدیل���ة والص���الحیات والواجب���ات عم���ل خط���ة اس���تمراریة األعم���ال م���ع إیض���ا

والمسؤولیات عن استمراریة األعمال وكیفیة أداء األعم�ال عن�د مواجھ�ة األح�داث المفاجئ�ة 

 التي تؤدي إلى توقف التشغیل .

 وضع برامج إلدارة األزمات بالنسبة لالتصاالت والتعامالت الخارجیة . -۸/٤

س��ھا مص��رف قط��ر المرك��زي والمؤسس��ات المالی��ة التنس��یق م��ع الجھ��ات األخ��رى وعل��ى رأ -۹/٤

 والحكومیة والقطاعات األخرى التي تتعامل معھا شركة االستثمار .

توفیر عدد كاف من الموظفین ذوي الخبرة الستعادة تشغیل العملی�ات والخ�دمات بم�ا یتواف�ق  -۱۰/٤

لم��وظفین م��ع الخط��ة وأھ��داف اس��تعادة التش��غیل باألخ��ذ ف��ي االعتب��ار احتم��ال ع��دم تواج��د ا

 . يالعاملین في الموقع الرئیس
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 -المبدأ الثالث :
 -أھداف استعادة تشغیل العملیات :

یتع��ین أن تعم��ل ش��ركة االس��تثمار عل��ى تحدی��د وتط��ویر أھ��داف اس��تعادة تش��غیل العملی��ات ف��ي 

حاالت التوقف عن التشغیل من خالل نظرة شاملة ألثار التوق�ف عل�ى النظ�ام الم�الي والمص�رفي 

المتعارف علیھ أن التوقف االضطراري للتشغیل في أحد شركات االستثمار ی�ؤثر عل�ى  ككل فمن

 غیرھا من المؤسسات المالیة ، بل قد یمتد تأثیره على النظام المالي ككل .

ول��ذلك ینبغ��ي عل��ى ش��ركة االس��تثمار أخ��ذ ذل��ك ف��ي االعتب��ار عن��د وض��ع أھ��داف اس��تعادة تش��غیل 

ع المص�رف المرك�زي والمؤسس�ات المالی�ة والجھ�ات المعنی�ة العملیات وأن یكون ذلك بالتنسیق م

 األخرى .

 -المبدأ الرابع :
 -االتصاالت على المستوى المحلي :

یج��ب ان تتض��من خط��ة اس��تمراریة األعم��ال وج��ود إج��راءات عم��ل وبروتوك��والت وقن��وات 

العالق�ة اتصال من خالل اتفاقیات ومذكرات تف�اھم تس�ھل وت�نظم االتص�ال بالجھ�ات المحلی�ة ذات 

  -بأعمال شركة االستثمار وھي :

 الفروع والشركات التابعة لشركة االستثمار داخل قطر . -۱

 المؤسسات المالیة األخرى ذات العالقة بأعمال شركة االستثمار . -۲

 وزارة الداخلیة . -۳

 مصرف قطر المركزي . -٤

س�تثمار مث�ل الھیئات والمؤسسات األخرى بالدولة التي ترتبط بھا عملیات التشغیل بش�ركة اال -٥

 تلك المعنیة بخدمات الكھرباء واالتصاالت وغیرھا .

وینبغ���ي أن تتض���من االتفاقی���ات وم���ذكرات التف���اھم تنس���یقاً م���ع تل���ك الجھ���ات بش���أن تنفی���ذ 

اس���تراتیجیة خط���ة اس���تمراریة األعم���ال الت���ي وض���عھا ش���ركة االس���تثمار وبش���أن قن���وات  

یات لتنفی�ذ خط�ة ش�ركة االس�تثمار ف�ي وإجراءات االتصال بتلك الجھات وما یرتبط بھا من آل

ح��االت التوق��ف المف��اجئ ع��ن التش��غیل وح��االت ح��دوث الك��وارث واألزم��ات الت��ي ق��د یط��ول 

 أمدھا .
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 -المبدأ الخامس:
 -االتصاالت بالجھات الخارجیة :

في معظ�م ش�ركات االس�تثمار تك�ون لح�االت توق�ف األعم�ال ت�أثیرات وانعكاس�ات للعملی�ات المالی�ة 

عبر الحدود ، وذلك بالنسبة لفروعھا وشركاتھا التابع�ة بالخ�ارج وك�ذلك المؤسس�ات المالی�ة والمصرفیة 

یوجد بینھا وبین شركة االستثمار عالقات مالیة أو إداریة ھام�ة ، ل�ذلك یج�ب أن األخرى بالخارج التي 

التابع�ة  تأخذ شركات االستثمار في االعتب�ار ت�أثیر التوق�ف االض�طراري لألعم�ال ل�دیھا عل�ى ش�ركاتھا

وفروعھا والمؤسسات المالیة األخرى ذات العالقة وعكس ذلك تأثیر التوقف االضطراري لألعمال ف�ي 

تك�ون خاض�عة  تلك المؤسس�ات بالخ�ارج عل�ى ش�ركات االس�تثمار ، م�ع النظ�ر إل�ى أن ھ�ذه المؤسس�ات

ل وج�ود اس�تراتیجیة وخط�ة اس�تمراریة األعم�ا لسلطات إشرافیة خارجی�ة وعل�ى ذل�ك یج�ب أن تتض�من

ل وت��نظم االتص��ال بتل��ك تس��ھإج��راءات عم��ل وبروتوك��والت وقن��وات اتص��ال وم��ذكرات تف��اھم موثق��ة 

المؤسسات الخارجیة للتنس�یق معھ�ا بش�أن ح�االت التوق�ف المف�اجئ ع�ن التش�غیل ل�دى أي م�ن الط�رفین 

  وتحدد المھام والواجبات والمسؤولیات بھذا الشأن .

 -المبدأ السادس:
 -ت :ارابإجراءات االخت

یعتبر إجراء االختبارات أح�د أھ�م عناص�ر اإلدارة الفعال�ة الس�تمراریة األعم�ال حی�ث یمك�ن م�ن 

خاللھ��ا الوق��وف عل��ى ق��درة ش��ركات االس��تثمار العملی��ة عل��ى اس��تعادة األعم��ال ف��ي ح��االت التوق��ف 

 -المفاجئ للتشغیل وعلیھ ینبغي على شركات االستثمار مراعاة ما یلي :

اس��تراتیجیات وخط��ط اس��تمراریة األعم��ال وتح��دیث إدارة اس��تمراریة إج��راء اختب��ارات عل��ى  -۱

 األعمال على فترات دوریة ال تزید عن سنة .

تحدید طبیعة االختبارات ونوعھا ودوریتھا في ضوء نتائج التطبیقات وطبیعة األعمال وتنوعھ�ا  -۲

لمسؤولیات وتعقدھا وفي ضوء التغیرات الجوھریة التي تطرأ على أعمال شركات االستثمار وا

والنظم والب�رامج واألجھ�زة واألف�راد الع�املین ل�دیھا ، وك�ذلك التغی�رات الت�ي تط�رأ عل�ى البیئ�ة 

 الخارجیة المحیطة بھا .

یج��ب أن تش��مل ب��رامج االختب��ارات إج��راء اختب��ارات عل��ى المواق��ع البدیل��ة واألنظم��ة واألجھ��زة  -۳

ل��وعي واالنس��جام والفھ��م فیم��ا ب��ین المھیئ��ة ل��ذلك واألف��راد الع��املین علیھ��ا م��ع تأص��یل مف��اھیم ا

ت�وزع عل�یھم المھ�ام ویتول�ون المس�ؤولیات ف�ي ح�االت توق�ف  ناألفراد الع�املین الرئیس�یین ال�ذی

 التشغیل . 



      

 إدارة استمراریة األعمال                                                               تعلیمات شركات االستثمار    
                                                                                                          

  ۲۰۱٤ یولیو     
 سادسةالالطبعة 

 

٢٠٧ 

 

یجب أن یقوم التدقیق الداخلي بتقییم م�دى فعالی�ة ب�رامج االختب�ارات الت�ي تجریھ�ا الش�ركة عل�ى  -٤

االختبارات واإلجراءات المتخ�ذة بش�أنھا ورف�ع خطة وإدارة استمراریة األعمال ومراجعة نتائج 

 تقاریر بذلك إلى لجنة التدقیق .

یجب أن تشمل المراجعة الخارجی�ة الت�ي یق�وم بھ�ا س�نویاً بی�ت خب�رة مس�تقل حس�ب م�ا ورد ف�ي  -٥

المبدأ األول تقییم مدى فعالیة برامج االختبارات لدى ش�ركة االس�تثمار ونت�ائج االختب�ارات وفق�اً 

 ات والمفاھیم والمبادئ الدولیة .ألحدث الممارس

 -العالقة مع مصرف قطر المركزي : -ثالثاً :
یج��ب عل��ى جمی��ع ش��ركات االس��تثمار االنتھ��اء م��ن إنج��از المطل��وب ف��ي ھ��ذه التعلیم��ات ف��ي 

 -ة أشھر من تاریخھ ، یتم بعدھا تزوید المصرف المركزي بالتالي :تغضون س

اس��تمراریة األعم��ال وتحلی��ل آث��ار توق��ف  ملخ��ص باالس��تراتیجیات والخط��ط الخاص��ة ب��إدارة -۱

 األعمال .

ملخص للھیكل التنظیمي والسیاسات والصالحیات والمس�ؤولیات الخاص�ة ب�إدارة اس�تمراریة  -۲

 األعمال .

المواقع البدیلة التي اختارتھا شركة االس�تثمار س�وء داخ�ل أو خ�ارج قط�ر ف�ي ح�االت توق�ف  -۳

 التشغیل .

 دارة استمراریة األعمال بشركة االستثمار .تقریر بیت خبرة دولي عن تقییمھ إل -٤

 

 

 
 
 


