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سياسة استمرارية األعمال
BUSINESS CONTINUITY POLICY

يكّرس نادي العين الرياضي وشركاته كل جهده لتحقيق استمرارية أعماله الحيوية دون انقطاع لصالح عمالئه 

وشركائه االستراتيجيين في حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث.

ولتحقيق هذا المستوى من المرونة، قام نادي العين بتبني نظام إدارة استمرارية األعمال بما يتماشى مع 

متطلبات المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية األعمال AE/SCNS/NCEMA 7000:2021 للمشاركة في 

تعزيز االستقرار الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة عن طريق بناًء نظام إداري جاهز لالستجابة والتعافي 

من حاالت التعطل المحتملة.

1.   الوفاء بجميع متطلبات المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية األعمال

2.  تأسيس نظام إدارة فعال يتماشى مع سياق النادي

3.  تعزيز قنوات التواصل الخاصة بالنظام مع جميع المعنيين.

4.  مراجعة إجراءات وأهداف نظام ادارة استمرارية االعمال بشكل دوري بهدف التحسين المستمر واستدامة 

     الخدمات والمنتجات الحيوية.

Al Ain Sports Club and its affiliates dedicates every effort to achieve the continuity of its vital businesses 
without any interruption whatsoever towards the well-fare and wellbeing of its clients and strategic 
partners in cases of emergencies, crises, and disasters. 

To achieve this level of flexibility, Al Ain Club has adopted a business continuity management system in 
accordance with the requirements of the National Standard for Business Continuity Management 
System AE/SCNS/NCEMA 7000:2021, to participate in enhancing the national stability of the United 
Arab Emirates through structuring a management system ready to respond and recover from potential 
interruptions. 

1.  Fulfilling all the requirements of the National Standard for Business Continuity Management System.
2.  Establishing an effective management system in line with the club’s perception.
3.  Strengthening the system’s communication channels with all related stakeholders.
4.  Reviewing the procedures and objectives of Business Continuity Management System periodically 
      with the aim of achieving continuous improvement and sustainability of vital services and products. 

ولتحقيق هذه الغاية البد من تحقيق متطلبات هذه السياسة التي تشمل

To this end, the requirement of this policy must be met, which include: 


