المملكة األردنية الهاشمية
األشغال العامة واإلسكان
وزارة ِ
دائرة العطاءات الحكومية
خطة إدارة المخاطر
لعام 7112
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األهداف اإلستراتيجية لدائرة العطاءات الحكومية وحسب الخطة االستراتيجية
-1
-2
-3
-4
-5
-6

تحسين شفافية وكفاءة عطاءات االشغال الحكومية .
مأسسة عمل الدائرة كذراع تنفيذي ومركزي الدارة عطاءات االشغال الحكومية .
المساهمة في رفع كفاءة المقاولين واالستشاريين االردنيين .
تطوير اداء ورفع قدرات العاملين في الدائرة.
اتمتة اجراءات عمليات الدائرة .
تحقيق االستخدام األمثل للموارد البشرية والمالية .

قائمة المخاطر وحسب الخطة االستراتيجية:
 -1نقص الكفاءات البشرية المؤهلة في بعض المواقع بسبب التقاعد الوجوبي حسب قرار رئاسة
الوزراء
 -7فقدان قواعد البيانات الرقمية
 -3تسريب غير قانوني للمعلومات
 -4توجه رئاسة الوزراء بدمج الدائرة مع دوائر المشتريات الرئسية
 -5ازدياد طرح العطاءات صالحية اللجنة المركزية من قبل الدوائر االخرى
 -6نقص الموارد المالية
 -2نقص الموارد البشرية
 -8عدم االلتزام بتطبيق اسس االحالل الوظيفي
 -9عدم وجود اسس اختيار اللجان المختصة ( حوكمة اللجان )
 -11عدم وجود تشريعات تحكم طرح العطاءات االلكترونية
 -11تعطل االتصاالت االلكترونية مع الجهات المعنية
الهـــدف اإلستراتيجي
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تحسين شفافية وكفاءة عطاءات
االشغال الحكومية
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مأسسة عمل الدائرة كذراع
تنفيذي ومركزي الدارة عطاءات
االشغال الحكومية
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المساهمة في رفع كفاءة المقاولين
واالستشاريين االردنيين
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وصف الخطـــر الذي يهدد تحقيق هذا الهدف
نقص الكفاءات البشرية المؤهلة في بعض المواقع بسبب التقاعد الوجوبي
حسب قرار رئاسة الوزراء
فقدان قواعد البيانات
توجه رئاسة الوزراء بدمج الدائرة مع دوائر حكومية أخرى.
نقص الموارد المالية
عدم وجود اسس اختيار اللجان المختصة ( حوكمة اللجان
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نقص الكفاءات البشرية المؤهلة في بعض المواقع
توجه رئاسة الوزراء بدمج الدائرة مع دوائر حكومية أخرى.
عدم االلتزام بتطبيق اسس االحالل الوظيفي
نقص الموارد المالية
عدم وجود اسس اختيار اللجان المختصة ( حوكمة اللجان)
نقص الموارد البشرية
نقص الموارد المالية
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تطوير اداء ورفع قدرات
العاملين في الدائرة

اتمتة اجراءات عطاءات
االشغال الحكومية
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نقص الكفاءات البشرية المؤهلة في بعض المواقع بسبب التقاعد الوجوبي
حسب قرار رئاسة الوزراء
نقص الموارد المالية .
عدم االلتزام بتطبيق اسس االحالل الوظيفي .
نقص الكفاءات البشرية المؤهلة في بعض المواقع بسبب التقاعد الوجوبي
حسب قرار رئاسة الوزراء.
فقدان قواعد البيانات الرقمية.
نقص الموارد المالية .
نقص الموارد البشرية .
عدم وجود تشريعات تحكم طرح العطاءات االلكترونية .
تعطل االتصاالت االلكترونية مع الجهات المعنية .
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احتمالية حدوثه * مدى تأثيره
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 -4توجه رئاسة الوزراء بدمج
الدائرة مع دوائر المشتريات
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الخطـــر

 -2ازدياد طرح العطاءات
صالحية اللجنة المركزية من
قبل الدوائر االخرى
 -8عدم االلتزام بتطبيق اسس
االحالل الوظيفي
 -9عدم وجود اسس اختيار اللجان
المختصة ( حوكمة اللجان
-11عدم وجود تشريعات تحكم
طرح العطاءات االلكترونية
 -11تعطل االتصاالت االلكترونية
مع الجهات المعنية
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احتمالية حدوث الخطر

باالستعانة بمصفوفة تقييم الخطر ) (RK-7يتم تحديد األولويات وتحديدد قديم األخطدار اعتمدادا علد
المعادلة التالية :قيمة الخطر = احتمالية حدوث الخطر  Xمدى تأثير الخطر:
بعد أن تم تحديد قيمة المخاطر ،يتم ترتيبها حسب أهميتها وعل النحو التالي :

4

بعد تصنيف وترتيب المخاطر المتوقعة ،تم اقتراح الخطط الوقائية والعالجية التالية:
الرقم

الخطر

نوع اإلجراء

اإلجــراء المقترح

وقائي

عالجي

توقيف بدل السفر ,خفض مكافآت اللجان ,المساهمة في برامج
إعادة التدوير ,ازدياد االعتماد على المراسالت اإللكترونية
( إدارة بدون ورق) .

 الترشيد في استهالك الطاقة

عالجي

إصدار تعاميم بخصوص ترشيد استهالك الكهرباء.

 الترشيد في استهالك المياه

عالجي

تركيب موفرات المياه على الحنفيات .

 ضبط اإلنفاق المالي

()1

نقص الموارد المالية

()2

نقص الكفاءات البشــرية

عالجي

اإلجراء المتخذ والذي تم تنفيذه في عام 7102

 التنسيق مع الموازنة العامة.

وقائي

 التدريب والتأهيل المناسبين
للموظفين.

وقائي

 خلق بيئة عمل جاذبة.

وقائي

التنسييييييييق ميييييييع الموازنييييييية العامييييييية لحجيييييييز المخصصيييييييات
والشيييييواالر الالزمييييية ,الطليييييب مييييين دييييييوان الخدمييييية المدنيييييية
بتوفير الخبرات المطلوبة.
إشراك الموظفين في دورات متخصصة خارج وداخل الدائرة.
اعداد برنامج تأهيلي لتأهيل الموظفين الجددعلى اجراءات العمل
.
توفير البيئة الالزمة للعمل  ,باإلضافة لحوافز مالية.

()3

عدم وجود تشريعات تحكم طرح
العطاءات االلكترونية

 اصيييدار تعليميييات لطيييرح العطييياءات
الحكومية .

عالجي

()4

عدم االلتزام بتطبيق اسس االحالل الوظيفي

 اصيييييدار تشيييييريعات ملزمييييية تطبيييييق
اسس االحالل الوظيفي

عالجي

()5

عدم وجود اسس اختيار اللجان المختصة
( حوكمة اللجان )

 وضييييييع اسييييييس الختيييييييار اعضيييييياء
اللجان المختصة .

عالجي

()6

ازدياد طرح العطاءات صالحية اللجنة المركزية
من قبل الدوائر االخرى

 الطليييب مييين الرئاسييية عيييدم الموافقييية
عليييييى تشيييييكيل اللجيييييان الخاصييييية اال
فييي حيياالت مبررةحقيقيية وبنيياء علييى
تنسيب لجنة

عالجي

5

رفع مذكرات بالخصوص الى اصحاب العالقة

مقترح اسس اختيار اللجان الفنية .

()7

()8

نقص الموارد البشرية

 تأهيييييييل المييييييوظفين للقيييييييام بأعمييييييال
إضافية

 تعريف الموظفين لوجود امتيازات
ممكنة لهذا اإلجراء اإلداري .
توجيييئ رئاسييية اليييوزراء بيييدمج اليييدائرة ميييع دوائييير
المشتريات الرئسية
 تعرييييييف الميييييوظفين بتيييييأثير اليييييدمج
على حقوقهم الوظيفية .

وقائي
وقائي

تكليييف المييوظفين بالقيييام بأعمييال إضييافية وحسييب الحاجيية خييارج
المهام الموكلة إليهم ,بعد إجراء التدريب الالزم.
تييم عقييد اجتماعييات علييى مسييتوى اإلدارة العليييا تييم ميين خاللهييا
توضيح حيثيات القرار وآثاره على الموظفين.

وقائي

 بناء أنظمة حماية لقواعد البيانات
()9

()11

فقدان قواعد البيانات الرقمية

تسريب اليــر قانوني للمعلومات

 أ -الفيزيائية :السيرفر/الرفة محمية

وقائي

الرفة سيرفر متوفـــرة.

 ب -برمجيات حماية Firewall

وقائي

 -1اعتماد أنظمة الحماية من اإلدارة العليا

 ج -نظام Backup

وقائي

التوعية والتدريب لمعرفة حدود
الصالحيات وسرية المعلومات
بالمسؤولية والمساءلة القانونية

وقائي

تحديد مصادر المعلومات وقنوات
االتصال المخولة بالحصول على أي
معلومة

وقائي

تطبيق العقوبات الواردة في نظام الخدمية
المدنييييييية نظييييييام األشييييييغال الحكومييييييية
والتعليمييات الصييادرة بموجبييئ بمييا يشييمل
عمل كافة لجان الدائرة .

وقائي

إصييييدار التعيييياميم الداخلييييية تهييييدف إلييييى
التوعية واإلرشاد أو التراليب والترهيب

وقائي

6

تم توفير نظام Backup
توقيع اقرارات النزاهة والحيادية والسرية
عقد عدة اجتماعات مع الموظفين لتوعيتهم حول حدود
صالحياتهم وحول أهمية سرية المعلومات
عقد اجتماع مع اإلدارة العليا ورؤساء األقسام تم من خالل
تحديد قنوات االتصال في الدائرة .

تم إصدار تعاميم حول أهمية سرية المعلومات والتنبيئ على
الموظفين بضرورة التقيد باألنظمة والتعليمات الداخليــة
واإللتزام بمدونة السلوك الوظيفي ,كما تم إلزام أعضاء اللجان
بالتوقيع على نماذج سرية المعلومات.

