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والتركيز على التحول الذكي في تقديم  للمتغيرات،وسرعة االستجابة  المواهب،إنَّ تسخير       

هي ما تعزز قدراتنا المؤسسية لضمان مستقبل مستدام يتماشى مع أفضل  الحكومية،الخدمات 

   المعايير.الممارسات العالمية وفق أعلى 

 
 
 
 

 مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
 المهندس محمـود هاشـم خليفـــــات                                                                    

 

 

 

 

 



                                                                                                                   2220دائرة العطاءات الحكومية / خطة إدارة المخاطر 

4                 

 

 

 

 المقدمة
 

وهد العم يئ التد تحدد إليها الدا رة بشاا م مجهجد المخاطر المرتبطئ ببرامجها ومشاااريعها مل أجم إدارة المخاطر جزءا أساااساايا إلد اةدارة ااسااتراتيجيئ ل دا رة تعتبر 
إدارة المخاطر إلر إضاااااإلئ  يمئ مسااااتدامئ ل م برجامج ومشااااروك وي ول تر يز إدارة المخاطر ت ر تعريه هلم المخاطر وطرا معالجتهاه وتهده  سااااتدامئااتحقيق 

التهديدات التد تؤثر ت ر الججاح وتزيد مل إلرص احتمام الججاح وتخفه مل احتماليئ تق يص ل برامج والخطط التجفيليئ مل خالم الفهم ال امم لفرص تحقيق الفا دة و
 .مستقباًل هداه ااستراتيجيئ ل دا رة وايجاد ح وم و ا يئ وتالجيئ الفشم مل تحقيق األ

 
 التعريفات

يؤدي الر خسا ر بشريئ و/او ماديئ و/او معجويئ ويم ل تعريه الخطر ت ر أجه هو الحدث اللي  الهدهه أوشدء ما ي ول له أثر س بد إلد تحقيق  ثالخطر: حدو
 بش م جاجح. ااستراتيجيتهأجم تجفيل  يجع س س با ويؤثر ت ر  درة الدا رة ت ر تحقيق أهداإلها ااستراتيجيئ مل

 إدارة المخاطر: تم يئ تحديد المخاطر التد تواجه الدا رةه و ياسها والسيطرة ت يها وتخفيفها إلر مستويات مقبولئ.
 حدوثها.وتحديد معدم  حدوثها و ياسهاتحديد شدة الخطر إلد إحداث الخسا ر واحتماليئ  ئالخطر: تم يتقييم 

 
 أهداف خطة إدارة المخاطر

 المخاطر إلد تحقيق األهداه التاليئ: تساهم خطئ إدارة
 زيادة احتماليئ الججاح وتخفيض  ال مل احتمام الفشم وتدم التأ د مل تحقيق األهداه. .1
 والتهديدات.تحسيل تم يئ صجع القرار وتحديد األولويات مل خالم الفهم الشامم لبي ئ العمم وجقاط القوة  .2
 أ صر حد مم ل.تق يم الجتا ج الس بيئ ل مخاطر إل وجدت إلر  .3
 التجبؤ بالمخاطر. .4
 ادارة المخاطر ب فاءة وإلات يئ. .5
 تسريع الحصوم ت ر المع ومات الد يقئ المتع قئ بجسب مؤشرات أداء الخطط التجفيليئ إلد الدا رة. .6
 المساتدة إلد تقدير ااحتياجات الطار ئ  ما وجوتا ل حي ولئ دول اتا ئ تحقيق ااهداه ااستراتيجيئ ل دا رة. .7
  والبشريئ.تخدام اامثم ل موارد الماليئ ااس .8
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 المسؤوليات والمهام 
 

وبشااا م يضااامل ت امم الجهود بشااا م لدا رة ا إلدوالوحدات المديريات وبمشاااار ئ  اإلئ  هالمؤساااسااادمديريئ تطوير األداء خطئ ادارة المخاطر ت ر تقع مساااؤوليئ إتداد 
 الضروري معرإلئ  در المشار ئ المتو عئ حيث تتوزك المسؤوليات  ما هو موضح أدجام: إلمل المجاسبئجراءات اةايجابد والحد مل المخاطر واتخال 

 
 القيادة العليا

  زمئ.أو يفيئ مواجهئ أي  الدا رةالمعرإلئ بأهم المخاطر التد تواجهها 

  دارة المخاطر بفعاليئه وتوإلر وتد مجاسب بهلا الخصوص. إالتأ د مل تطبيق خطئ 

 ثيرات المحتم ئ ل مخاطر ت ر الشر اء. أمعرإلئ الت 

  جراءات تصحيحيئ واتخال القرار المجاسب بشأجها.إي أو أه التوصيات ا تراحاتاالمصاد ئ ت ر  اإلئ 
 مدراء المديريات والوحدات 

  خرىأطراه ألتأثيرات المترتبئ ت يهم مل  بم داء وااألتحديد المخاطر التد تقع ضمل مسؤوليئ مديرياتهمه وتأثيراتها المتو عئ ت ر. 

  جيئ لتخفيه والحد مل المخاطر والمرا بئ المستمرة بتجفيلها.الجراءات الو ا يئ والعاةتحديد 

 جيئ واتخال أي اجراء تصحيحد حسب ما هو مجاسب.الجراءات الو ا يئ والعةتقييم إلعاليئ ا 

  المتع قئ بالمخاطرتحديد مسؤوليات الموظفيل لتجفيل خطط العمم. 
 المؤسسي األداء تطوير  مديرية

 تطبيقها.شراه ت ر اةو المعدة لللكمجهجيئ الحسب  الدا رةدارة المخاطر إلد إخطئ تداد إ 

  المتاحئالمعرإلئ  تأدواتبر وتوثيقها م جشرها المل خ الدا رةالقيام بعم يات التوتيئ إليما يتع ق بإدارة المخاطر ت ر مستوى. 

  الدا رةاستراتيجيئ دارة المخاطر مع إخطئ التأ د مل اجسجام. 
 

  مسؤوليات الموظفين

  الدا رةالمخاطر والمعرإلئ بها  جزء اساسد مل ثقاإلئ  خطئالتعره ت ر. 

 دراك الموظفيل بالمسؤوليئ تجام المخاطر المترتبئ ت ر الموظه.إ 

 الحاليئ.جراءات اةبش م مجهجد وسريع تل أي خطر جديد أو إلشم إلد  اةبالغ  

  لدا رة.لمخاطر ا تجابئااسوإلد اةجراءات الو ا يئ والعالجيئ إلهم أهميئ دور الموظه 
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 تأثير الخطر

 
ميئ خاصااائ ل تأثيرات هأ ءوإتطا الخطرالمتأثريل بشااا م سااا بد بهلا  شاااموليئ تأثيرمه وتحديد تدد مت قد الخدمئ ااتتبارأثجاء تم يئ تقييم الخطر يجب األخل بعيل  -

 .تطا ه أهميئ  بيرةالحاجئ الر إ زادت  ما زاد تأثير الخطر أجه  ه حيثمعالجتهاالس بيئ التد ا يم ل 
الدا رة مل  ل لغايات تمالخطر وت اليه تصاااحيح هلا الخطر  القيمئ المترتبئ ت ر و وك ااتتباريتم األخل بعيل تأثير الخطر إلد الجواحد الماليئ  تجد تقييم احتماليئ -

  يز ت ر المخاطر لات التأثير ال بير.رالت جيده ويجبدارة الموارد بش م إ

 
 إجراءات التعامل مع الخطر

 
 ل تعامم مع المخاطر وللك مل خالم:ا الدا رة تحديد الطرا التد تستخدمه : أيالمخاطرالتحكم في  .1

 جزء مجه إلر جهات أخرى لتقوم بتجفيلم.مثم تحويم العمم أو : وهو تحويم الخطر إلر جهات أخرى جقم الخطر 

 ثارمتق يم الخطر: مل خالم التق يم مل احتماليئ حدوث الخطر والحد مل آ. 

  :أو  د ت ول ت  فئ اتخال هلم اةجراءات تاليئ أو م  فئ وإلد هلم محدودة إلد بعض الحاات ل اتخال إجراءات إلعالئ ل حد مل الخطر ت ول إتقبم الخطر
لل تتغيره و د ي ول مل المجاسب التعامم مع هلا الخطر  تأثيرمالحالئ ي ول اةجراء اةداري المط وب هو مرا بئ الخطر والتأ د مل أل احتماليئ حدوثه أو 

 رة هلا الخطر.إلد المستقبم بش م أإلضم تجد تواإلر طرا إداريئ مخت فئ ةدا

 أو ت جولوجيا مخت فئ والتد تجعم  العممهمثم اساااتخدام طرا مخت فئ لتجفيل راءات التد تزيم الخطر بشااا م جلري إجهاء الخطر: حيث يتم اتخال بعض اةج
 الخطر غير موجود.
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المخاطر السابقئ مل خالم تعب ئ مصفوإلئ المخاطر مل  بم المديريات : مل خاللها يتم ا تشاه أي مصدر خطر جديد أو إلشم التح م إلد المراقبة والمتابعة الدورية .2
داء حيث يتم مراجعتها بشااا م دوري وتحديد التطور إلد سااااسااايئ ةدارة المخاطر حيث يتم اتتمادها لمرا بئ األ ا مئ المخاطر والتد تعد ر يزة أ والوحدات لتحديث

 إدارة المخاطر بطرا تديدة مجها:

 .ت رار حدوث الخطر 

 دى التغير إلد  ا مئ المخاطر.م 

 .مدى إلات يئ اةجراءات الو ا يئ المتبعئ وججاحها إلد الحد مل الخطر 

 .مدى مشار ئ الموظفيل إلد تحديد  ا مئ المخاطر 

 جهاء مخاطر سابقئ.مخاطر مل حيث ظهور مخاطر جديدة وإمدى تحديث  ا مئ ال 

 :يم متوسطه ه بير مدى التوجه إلد تقييم المخاطر مل حيث حجم تأثيرها  .  
 وللك لتالإلد المخاطر باستخدام مصفوإلئ تقييم المخاطر. قياس فاعلية اإلجراءات المتخذة: .3
 : وللك ل تعديم ت يها بجاء ت ر جتا ج القياس.قياس فاعلية خطة المخاطر .4
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 (2022-2020)األهداف اإلستراتيجية لدائرة العطاءات الحكومية وحسب الخطة االستراتيجية
 

 الفنية.دارة شراء األشغال والخدمات ل الدائرة كذراع تنفيذي ومركزي إلمأسسة عم -1

 الفنية.تحسين شفافية وكفاءة وفاعلية شراء األشغال والخدمات  -2

 الدائرة.تمتة إجراءات أ -3

 الفنية.المساهمة في رفع كفاءة المقاولين ومقدمي الخدمات  -4

  تحديث التشريعات الناظمة لعمل الدائرة.  -5

 .تطوير األداء ورفع قدرات العاملين في الدائرة -6

 األردني.المساهمة في تطوير وتنظيم قطاع اإلنشاءات  -7

 األردني.ترخيص وتسجيل الشركات غير األردنية في مجال قطاع اإلنشاءات  -8

 اإلنشائية.تطوير آلية لدراسة تعديل أسعار المواد  -9

  وحسب الخطة االستراتيجية 2202للعام مخاطر قائمة ال
 وتسرب ال فاءات. جقص ال فاءات البشريئ المؤه ئ إلد بعض الموا ع بسبب التقاتد الوجوبد حسب  رار ر اسئ الوزراء .1
 .إلقدال  واتد البياجات الر ميئ .2
 .تسريب غير  اجوجد ل مع ومات .3
 .(Joneps)و خرا ألمل المع ومات إلد جظام الشراء اةل تروجد أ م خ .4
 الخاصئ.ازدياد تش يم لجال الشراء   .5
 .جقص الموارد الماليئ .6
 .جقص الموارد البشريئ .7
 .بسبب جقص الموارد البشريئ حالم الوظيفدسس اةأبتطبيق  االتزامتدم  .8
 .ل تروجيئ مع الجهات المعجيئاة ااتصااتطم تع .9

وتوامااام ا تصااااديئ  اااد يحاااد مااال تااادإلق وثباااات الماااجح الخاصااائ بمشااااريع  تلبااالب  يمااائ المسااااتدات والماااجح الخارجيااائ بجااااء ت ااار أحاااداث سياسااايئ .10
 .التطوير
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 مع دوا ر ومؤسسات خارجيئ. (Joneps)جظام الشراء اةل تروجد ارتباط تمم  .11
حساااب تعااديالت األسااعار بساابب تغيياار ت اااليه المااواد اةجشااا يئ  اةجشااا يئ  لغايااات دأسااعار المااواتاادم وجااود جهاائ ح ومياائ أو خاصاائ تعجاار بجمااع  .12

 التعاميم بش م دوري. بإصدار الصعوبئاستجاًدا ل شروط الواردة إلد العقود اةجشا يئ وتوثيقها والتأ د مجها مما يؤدي إلر 
 

 منهجية إدارة المخاطر
 

ل دا رة وتتمثم إلد مجموتئ مل ااجراءات التد تتبعها الدا رة بش م مجظم لمواجهئ المخاطر المصاحبئ ستراتيجيئ الخطئ اة أساسيا مللمخاطر جزءاً تعد خطئ إدارة ا
 ستراتيجيئ ل دا رة.إلد ظم المخاطر بما يضمل تحقيق األهداه اةمثم ل موارد المتاحئ األ ااستخداموالمشاريع مل خالم  ل برامج

والعمم ت ر تدم ت رارها مل خالم دراسئ أسباب حدوث  م لخطر أو التق يم مجه ومل حجم الخسا ر تجد حدوثها واصم لمجع ال ت دارة المخاطر مجااً وإلر خطئ إوت
 خطر لتالإليه مستقبال وتوإلير البدا م المجاسبئ.

 
 ثارها حام و وتها مل خالم:مل آيتم تحديد المخاطر وتصجيفها وتح ي ها وتطوير خططها لتفاديها أو ل تخفيه 

 

( 2022-2020ل دا رة ) أهداه الخطئ اةساااااااتراتيجيئالتد تعيق تحقيق لدا رة مخاطر ا ا مئ تحديد ب: وللك ستتتتتتتتراتيجيةاإل المعتمد على األهدافالتحديد 

 بالتشار يئ مع  اإلئ مدراء المديريات والوحدات 
وتصجيفها مع إتادة ترتيبها حسب احتماليئ حدوثها وإلق مصفوإلئ وللك تل طريق تحديد المصادر المحتم ئ ل مخاطر وتح ي ها  :التحديد المعتمد على التصنيف

 حصر وتقييم المخاطر.

 مل تجارب الغير ل تعامم مع المخاطر. وااستفادة ااطالكوللك مل خالم  :التعرف على المخاطر الشائعة

تطاء  م خطر  يمئ تعتمد تأثير( مل خالم آليئ تمم محددة ةالتد يحدثها )ال ثارواآل تل طريق تحديد تجصااااااار الخطر واحتماليئ حدوثه : وللكالمخاطرتقييم 

 بش م ر يسد ت ر احتماليئ حدوثه مل جاحيئ وتأثيرم مل جاحيئ اخرى.
 

الع يا ومديري المديريات والوحدات حيث يتم مجا شااائ المخاطر  بالتجسااايق مع اةدارة إلد الدا رةالمؤساااساااد  ءاألدا تطويرتقوم وحدة  :تحديد ووصتتتف المخاطر

جيئ ليتم اتتمادها بعد الحصااااوم ت ر التغليئ الراجعئ مل الجراءات الو ا يئ والعةضاااااإلئ الر ااةب ةسااااتراتيجيئ مل تحقيق اهداإلها ا الدا رةالمقترحئ والتد تعيق 
وربطها مع األهداه ااساااااااتراتيجيئ لتحديد ووصاااااااه المخاطر  ) RK-  1 )طر بعد ال تم تعب ئ جمولج اا ت ر المخااتفمدراء المديريات والوحدات لتحديد وا

 :ه  ما هو مبيل إلد الجدوم أدجامل دا رة
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 للدائرة وربطها مع األهداف االستراتيجية تحديد ووصف المخاطر  -RK ) 1 )نموذج 
 

 األهداه ااستراتيجيئوربطها مع تحديد ووصه المخاطر ) RK-  1 )جمولج  

        
 وصف الخطـــر الذي يهدد تحقيق هذا الهدف الهـــدف اإلستراتيجي

المديريات/الوحدات التي تساهم في 

 تحقيق الهدف اإلستراتيجي

1 

مأسسةةةةة عمةةةةل الةةةةدائرة كةةةةذراع 

شةةةراء  إلدارةتنفيةةةذي ومركةةةزي 

 الفنية.األشغال والخدمات 

 

بسةةةةبب  بعةةةل المواقةةةةع نقةةةص الكفةةةةاءات البشةةةرية المؤهلةةةةة فةةةةي .1

وتسةةةةةر   التقاعةةةةةد الوجةةةةةوبي حسةةةةةب قةةةةةرار رئاسةةةةةة الةةةةةوزراء

 .الكفاءات

خلةةةل أو خةةةرا ألمةةةن المعلومةةةات فةةةي نظةةةام الشةةةراء اإللكترونةةةي  .2

(Joneps). 

 .عدم االلتزام بتطبيق اسس االحالل الوظيفي .3

 .نقص الموارد المالية .4

 .نقص الموارد البشرية .5

مةةةع دوائةةةر  (Joneps)ارتبةةةاط عمةةةل نظةةةام الشةةةراء اإللكترونةةةي  .6

 ومؤسسات خارجية.

مديريةةةةةةةة المناقرةةةةةةةات،مديرية دعةةةةةةةم لجةةةةةةةان 

مديريةةةةةة الشةةةةةراء المركزيةةةةةة المتخررةةةةةة،  

، وحةةةةةةدة العالقةةةةةةات الترةةةةةةنيف والتةةةةةةرخيص

 الدولية.

2 

تحسةةين شةةةفافية وكفةةاءة وفاعليةةةة 

شةةةةةةةراء األشةةةةةةةغال والخةةةةةةةدمات 

 الفنية.

نقةةةص الكفةةةةاءات البشةةةرية المؤهلةةةةة فةةةةي بعةةةل المواقةةةةع بسةةةةبب  .1

وتسةةةةةر   التقاعةةةةةد الوجةةةةةوبي حسةةةةةب قةةةةةرار رئاسةةةةةة الةةةةةوزراء

 .الكفاءات

 .فقدان قواعد البيانات .2

خلةةةل أو خةةةرا ألمةةةن المعلومةةةات فةةةي نظةةةام الشةةةراء اإللكترونةةةي  .3

(Joneps). 

 .نقص الموارد المالية .4

مةةةع دوائةةةر  (Joneps)ارتبةةةاط عمةةةل نظةةةام الشةةةراء اإللكترونةةةي  .5

 ومؤسسات خارجية.

مديريةةةةة المناقرةةةةات ،مديريةةةةةة دعةةةةم لجةةةةةان 

الشةةةةةراء المركزيةةةةةة المتخررةةةةةة، مديريةةةةةة 

العقةةةةةةود الهندسةةةةةةية ،مديريةةةةةةة تطةةةةةةوير األداء 

مديريةةةةة  المؤسسةةةي،وحدة العالقةةةات الدوليةةةة،

 الشؤون المالية واإلدارية.

9 
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 األهداه ااستراتيجيئوربطها مع تحديد ووصه المخاطر ) RK-  1 )جمولج  

        
 وصف الخطـــر الذي يهدد تحقيق هذا الهدف الهـــدف اإلستراتيجي

المديريات/الوحدات التي تساهم في 

 تحقيق الهدف اإلستراتيجي
أسةةةةعار عةةةةدم وجةةةةود جهةةةةة حكوميةةةةة أو خاصةةةةة تعنةةةةى بجمةةةةع  .6

 اإلنشائية   دالموا

 

 الدائرة.اتمتة إجراءات  3

نقةةةص الكفةةةةاءات البشةةةرية المؤهلةةةةة فةةةةي بعةةةل المواقةةةةع بسةةةةبب  .1

وتسةةةةةر   التقاعةةةةةد الوجةةةةةوبي حسةةةةةب قةةةةةرار رئاسةةةةةة الةةةةةوزراء

 .الكفاءات

 فقدان قواعد البيانات  الرقمية.  .2

خلةةةل أو خةةةرا ألمةةةن المعلومةةةات فةةةي نظةةةام الشةةةراء اإللكترونةةةي  .3

(Joneps). 

 نقص الموارد البشرية . .4

 .الخارجية تذبذ  قيمة المساعدات والمنح .5

 تعطل االتراالت االلكترونية مع الجهات المعنية . .6

مةةةع دوائةةةر  (Joneps)ارتبةةةاط عمةةةل نظةةةام الشةةةراء اإللكترونةةةي  .7

 .ومؤسسات خارجية

مديريةةةةة المناقرةةةةات ،مديريةةةةةة دعةةةةم لجةةةةةان 

مديريةةةةةة  الشةةةةةراء المركزيةةةةةة المتخررةةةةةة،

الترةةةةةةنيف والتةةةةةةرخيص، مديريةةةةةةة تطةةةةةةوير 

األداء المؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةي،وحدة العالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 الدولية،مديرية الشؤون المالية واإلدارية.

4 

المسةةةةةةاهمة فةةةةةةي رفةةةةةةع كفةةةةةةاءة 

المقةةةةةاولين ومقةةةةةدمي الخةةةةةدمات 

 .الفنية

 .نقص الموارد المالية .1

 .تذبذ  قيمة المساعدات والمنح الخارجية .2

 نقص الموارد البشرية . .3

 ،مديريةةةةةة الترةةةةةنيف والتةةةةةرخيص مديريةةةةةة 

مديريةةةةة العقةةةةود الهندسةةةةية ،وحةةةةدة العالقةةةةات 

 الدولية.



                                                                                                                   2220دائرة العطاءات الحكومية / خطة إدارة المخاطر 

12                 

 

 

 

 األهداه ااستراتيجيئوربطها مع تحديد ووصه المخاطر ) RK-  1 )جمولج  

        
 وصف الخطـــر الذي يهدد تحقيق هذا الهدف الهـــدف اإلستراتيجي

المديريات/الوحدات التي تساهم في 

 تحقيق الهدف اإلستراتيجي

5 

تحةةةةةةديث التشةةةةةةريعات الناظمةةةةةةة 

  لعمل الدائرة. 

 

نقةةةص الكفةةةةاءات البشةةةرية المؤهلةةةةة فةةةةي بعةةةل المواقةةةةع بسةةةةبب  .1

وتسةةةةةر   التقاعةةةةةد الوجةةةةةوبي حسةةةةةب قةةةةةرار رئاسةةةةةة الةةةةةوزراء

 .الكفاءات

 .فقدان قواعد البيانات الرقمية .2

 .تسريب غير قانوني للمعلومات .3

 .تذبذ  قيمة المساعدات والمنح الخارجية .4

 .الموارد البشرية نقص .5

 

مديريةةةةةة الترةةةةةنيف  مديريةةةةةة المناقرةةةةةات ،

مديريةةةةة دعةةةةم لجةةةةان الشةةةةراء  ، والتةةةةرخيص

مديريةةةةةةة العقةةةةةةود المركزيةةةةةةة المتخررةةةةةةة، 

 الهندسية ،وحدة العالقات الدولية.

6 
تطةةةةةةوير األداء ورفةةةةةةع قةةةةةةدرات 

 .العاملين في الدائرة

نقةةةص الكفةةةةاءات البشةةةرية المؤهلةةةةة فةةةةي بعةةةل المواقةةةةع بسةةةةبب  .1

وتسةةةةةر   التقاعةةةةةد الوجةةةةةوبي حسةةةةةب قةةةةةرار رئاسةةةةةة الةةةةةوزراء

 .الكفاءات

 نقص الموارد المالية . .2

 .سس االحالل الوظيفيأعدم االلتزام بتطبيق  .3

مديريةةةةة المناقرةةةةات ، مديريةةةةة دعةةةةم لجةةةةان 

الشةةةةةةراء المركزيةةةةةةة المتخررةةةةةةة ،وحةةةةةةدة 

مديريةةةةةةةة تطةةةةةةةوير األداء ،العالقةةةةةةةات الدولية

مديريةةةةةةةةة الشةةةةةةةةؤون الماليةةةةةةةةة  المؤسسةةةةةةةةي،

 .،وحدة الرقابة الداخليةواإلدارية

7 
المسةةةةاهمة فةةةةي تطةةةةوير وتنظةةةةيم 

 .قطاع اإلنشاءات األردني

نقةةةص الكفةةةةاءات البشةةةرية المؤهلةةةةة فةةةةي بعةةةل المواقةةةةع بسةةةةبب  .1

وتسةةةةةر   التقاعةةةةةد الوجةةةةةوبي حسةةةةةب قةةةةةرار رئاسةةةةةة الةةةةةوزراء

 .الكفاءات

 .نقص الموارد البشرية .2

 .تذبذ  قيمة المساعدات والمنح الخارجية .3

أسةةةةعار عةةةةدم وجةةةةود جهةةةةة حكوميةةةةة أو خاصةةةةة تعنةةةةى بجمةةةةع  .4

   .اإلنشائية دالموا

مديريةةةةة المناقرةةةةات ،مديريةةةةةة دعةةةةم لجةةةةةان 

الشةةةةةةةراء المركزيةةةةةةةة المتخررةةةةةةةة،مديرية 

الترةةةةةةنيف والتةةةةةةرخيص، مديريةةةةةةة العقةةةةةةود 

الهندسةةةةةةةةةةةةةية ،مديريةةةةةةةةةةةةةة تطةةةةةةةةةةةةةوير األداء 

 .المؤسسي،وحدة العالقات الدولية
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 األهداه ااستراتيجيئوربطها مع تحديد ووصه المخاطر ) RK-  1 )جمولج  

        
 وصف الخطـــر الذي يهدد تحقيق هذا الهدف الهـــدف اإلستراتيجي

المديريات/الوحدات التي تساهم في 

 تحقيق الهدف اإلستراتيجي

8 

تةةةةةرخيص وتسةةةةةجيل الشةةةةةركات 

نيةةة فةةي مجةةال قطةةاع غيةةر األرد

 اإلنشاءات األردني .

نقةةةص الكفةةةةاءات البشةةةرية المؤهلةةةةة فةةةةي بعةةةل المواقةةةةع بسةةةةبب  .1

وتسةةةةةر   التقاعةةةةةد الوجةةةةةوبي حسةةةةةب قةةةةةرار رئاسةةةةةة الةةةةةوزراء

 .الكفاءات

 .فقدان قواعد البيانات الرقمية .2

 .تسريب غير قانوني للمعلومات .3

 .تعطل االتراالت االلكترونية مع الجهات المعنية .4

 

 

 

وحةةةةةةةةةدة مديريةةةةةةةةةة الترةةةةةةةةةنيف والترخيص،

 العالقات الدولية.

9 
تطةةةةةوير آليةةةةةة لدراسةةةةةة تعةةةةةديل 

 أسعار المواد اإلنشائية .

نقةةةص الكفةةةةاءات البشةةةرية المؤهلةةةةة فةةةةي بعةةةل المواقةةةةع بسةةةةبب  .1

وتسةةةةةر   التقاعةةةةةد الوجةةةةةوبي حسةةةةةب قةةةةةرار رئاسةةةةةة الةةةةةوزراء

 .الكفاءات

 .فقدان قواعد البيانات الرقمية .2

عةةةدم وجةةةود جهةةةة حكوميةةةة أو خاصةةةة تعنةةةى بجمةةةع أسةةةعارالمواد  .3

   .اإلنشائية

 مديرية العقود الهندسية.

 

 

 

 

 تقييم المخاطر

 
 تي:لية حدوثها ومدى تأثيرها وحسب اآليتم تقييم المخاطر من خالل تحديد احتما

 كبير جدا. -كبير -متوسط  -ضعيف  -ضعيف جدا 

 . ويبين نموذج تقييم المخاطر العالقة بين احتمالية وقوع الخطر وشدته
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 حتمالية الحدوث * مدى التأثيرتقييم الخطر=ا

 

 نسبة تقييم الخطر

 
 اال  يفضل العليااتخاذ إجراءات لتخفيف الخطر وجعلها أعلى األولويات حسب توجيهات القيادة ( يجب محتملبشكل غير  مخاطر قروى( )20-25) مخاطر بليغة

 يستمر النشاط في ظل الظروف السائدة.

 ( حتملعالية بشكل غير ممخاطر ( ) 19-15مخاطر كبرى ) اتخاذ إجراءات لتخفيف الخطر وجعلها أعلى األولويات حسب توجيهات القيادة العليايجب.  

 (  يجب تعديل 14-10مخاطر متوسطة )وإعالم القيادة العليا النشاط ليتضمن خططا وإجراءات عالجية( )مخاطر متوسطة الدرجة بشكل غير محتمل. 

 ( لكن يجب إدارتها بحيث تظل في أدنى مستوى عملي منطقي.مقبول بشكلمخاطر منخفضة الدرجة ) (9-5) مخاطر متوسطة 

 دون الحاجة التخاذ إجراء اخر. (مقبول بشكل)مخاطر متدنية الدرجة ( 1-4) مخاطر منخفضة 
 

 

 المخاطرنموذج تقييم 
 

 مصفوفة المخاطر

 الشدة)مدى التأثير( االحتمال

 (5كارثية) (4كبرى) (3متوسطة) (2صغرى) (1غير ملموسة) 

 5 4 3 2 1 (1ضعيف جدا )

 10 8 6 4 2 (2ضعيف)

 15 12 9 6 3 (3متوسط)

 20 16 12 8 4 (4كبير)

 25 20 15 10 5 (5كبير جدا)
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 .محتملعالية للغاية بشكل غير  مخاطر بليغة 25-20

اال  فضلي اتخاذ إجراءات لتخفيف الخطر وجعلها أعلى األولويات حسب توجيهات القيادة العليايجب 

 يستمر النشاط في ظل الظروف السائدة.

 

 .حتملمخاطر عالية بشكل غير م عاليةمخاطر  19-15

  حسب توجيهات القيادة العليا.اتخاذ إجراءات لتخفيف الخطر وجعلها أعلى األولويات يجب 

 
 .محتملبشكل غير  متوسطة متوسطةمخاطر  14-10

 يجب تعديل النشاط ليتضمن خططا وإجراءات عالجية وأن يكون الخطر خاضعا للتقييم. 

 مقبولة لكن يجب إدارتها بحيث تظل في أدنى مستوى عملي منطقي. منخفضةمخاطر  9-5

 التعديل واالدارة المستمرة له. بشرط يمكن البدء بالنشاط 
 مقبولة دون الحاجة التخاذ إجراء اخر. تدنيةمخاطر م 4-1

 ال يتطلب اتخاذ إجراء ما لم يكن ترعيد المخاطر ممكنا.
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 (قيمة الخطر ) الخطـــر

 مدى تأثيره x احتمالية حدوثه

  .وتسربها نقص الكفاءات البشرية .1

 
2x3=6 

 1x5=5 .الرقميةفقدان قواعد البيانات  .2

 2x3=6 .تسريب غير قانوني للمعلومات .3

 3x4=12 .(Joneps)خلل أو خرق ألمن المعلومات في نظام الشراء اإللكتروني  .4

 3x3=9 .ازدياد تشكيل لجان الشراء الخاصة  .5

 4x3=12 .نقص الموارد المالية   .6

 3x3=9 .نقص الموارد البشرية . .7

 3x4=12 .الوظيفيعدم االلتزام بتطبيق اسس االحالل  .8

 1x5=5 .تعطل االتصاالت االلكترونية مع الجهات المعنية .9

 3x3=9 تذبذب قيمة المنح والمساعدات. .10

مع دوائر ومؤسسات  (Joneps)ارتباط عمل نظام الشراء اإللكتروني  .11

 .خارجية

4x3=12 

 3x3=9  .عدم وجود جهة حكومية أو خاصة تعنى بجمع أسعارالمواد اإلنشائية .12
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 : يتم تحديد األولويات وتحديد قيم األخطار اعتمادا على المعادلة التالية (RK-2)باالستعانة بمرفوفة تقييم الخطر 

 مدى تأثير الخطر   Xقيمة الخطر = احتمالية  حدوث الخطر
 

 (RK-2مصفوفة تقييم الخطر ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2,9 5  

 
 4،8 

 مدى تأثير الخطر 4  
 6,11 5,7,10,12 1,3  3 

      2 

     1 

5 4 3 2 1 0  
     

     احتمالية حدوث الخطر
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 تنازليا(مرتبة جدول ترتيب المخاطر حسب قيمة الخطر )

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيمة الخطر  الخطر التسلسل
  .وتسربها  نقص الكفاءات البشرية  .1

 
6 

 5 .فقدان قواعد البيانات الرقمية  .2

 6 .تسريب غير قانوني للمعلومات  .3

 12 .خلل أو خرق ألمن المعلومات في نظام الشراء اإللكتروني  .4

 9 .ازدياد تشكيل لجان الشراء الخاصة   .5

 12 .نقص الموارد المالية  .6

 9 .نقص الموارد البشرية  .7

 12 .عدم االلتزام بتطبيق اسس االحالل الوظيفي  .8

 5 .الجهات المعنيةتعطل االتصاالت االلكترونية مع   .9

 9 تذبذب قيمة المنح والمساعدات.  .10

مع دوائر ومؤسسات  (Joneps)ارتباط عمل نظام الشراء اإللكتروني   .11

 .خارجية

12 

 9  .عدم وجود جهة حكومية أو خاصة تعنى بجمع أسعارالمواد اإلنشائية   .12
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فاق عليه ويتم متابعة هذا الخطر ضمن خطة عمل متفق عليها وتحديد المسؤولية وفترة انهاء المهمة بعد االتي المناسب والذي تم الججراء العإلفي حالة حدوث أي من هذه المخاطر، يتم السير با
 :للتقييم والتحكم بالمخاطر أدناه) RK- 3بنموذج ) تعبئة النموذج المخصص لذلك حسب االجراء المعياري لمنهجية ادارة المخاطر وكما هو موضح 

 التالية: اقتراح الخطط الوقائية والعالجيةبعد تصنيف وترتيب المخاطر المتوقعة، تم 
 

 للتقييم والتحكم بالمخاطر) RK- 3موذج ) ن 

 اإلجــراء المقترح الخطر الرقم

 نوع اإلجراء

 2022اإلجراء المتخذ والذي تم تنفيذه في عام 

 تالجد و ا د

 جقص الموارد الماليئ 1

 ضبط اةجفاا المالد. 

 .التجسيق مع الموازجئ العامئ 

 

 تالجد و ا د

 المسااااهمئ  هم اإلاااات ال جاااال حو مااائ هبااادم السااافر رشااايدت

ازديااااااد ااتتمااااااد ت ااااار  هإلاااااد بااااارامج إتاااااادة التااااادوير

 ) إدارة بدول ورا( . المراسالت اةل تروجيئ

 

 تالجد و ا د .الطا ئ  ال فاءة إلد استخدام 
  اسااااااتخدام الطا اااااائ المتجااااااددة البدي اااااائ ةجتاااااااج ال هرباااااااء

 .إلد مباجد الوزارة استخدامها

 الترشيد إلد استهالك الميام. 

 وضع برامج تطويريئ  
 تالجد و ا د

 .تر يب موإلرات الميام 

 الحصوم ت ر المساتدات والمجح . 

 جقص ال فاءات البشــريئ 2

  الخدمئالتجسيق مع ديوال. 

 .التجسيق مع الموازجئ العامئ 
  و ا د

  التجساااااايق مااااااع الموازجاااااائ العاماااااائ لحجااااااز المخصصااااااات

الط اااب مااال دياااوال الخدمااائ المدجيااائ هوالشاااواغر الالزمااائ 

 بتوإلير الخبرات المط وبئ.

  التاااااااااادريب والتأهياااااااااام المجاساااااااااابيل

 ل موظفيل.
  و ا د

  إشاااراك الماااوظفيل إلاااد دورات متخصصااائ خاااارج وداخااام

 الدا رة.

 ت اااار  تااااداد برجااااامج تااااأهي د لتأهياااام المااااوظفيل الجااااددإ

 اجراءات العمم .
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 للتقييم والتحكم بالمخاطر) RK- 3موذج ) ن 

 اإلجــراء المقترح الخطر الرقم

 نوع اإلجراء

 2022اإلجراء المتخذ والذي تم تنفيذه في عام 

 تالجد و ا د

 .و ا د خ ق بي ئ تمم جالبئ  
 ل تميز واةبداك حواإلز ماليئ تب ش ر و. 

 .ت  يه الموظفيل بأ ثر مل مهمئ  

 تدم االتزام بتطبيق اسس ااحالم الوظيفد 3
  ق طبياااااتباصااااادار تشاااااريعات م زمااااائ

 .اسس ااحالم الوظيفد
 تالجد 

  م ااول ماال ال ججاائ التوجيهياائ وال ججاائ تشاا يم إلريااق ل عماام

مااع ديااوال الخدماائ المدجياائ  خطاائ التعا ااب الااوظيفدالفجياائ ل

وحساااب الااادليم اارشاااادي ل تعا اااب الاااوظيفد إلاااد الخدمااائ 

 .المدجيئ

4 
خ م أو خرا ألمل المع ومات إلد جظام الشراء 

 .(Joneps)اةل تروجد 

 ايجاااااد سااااجد تشااااريعد إلااااد تع يمااااات 

 إدارة الشراء اةل تروجد.

  تفعيااام ام e-mail  ةياااداك باااديم 

 العروض.

  ام اجيئ تقديم العروضoffline. 

  و ا د

  ةيجااااادتعااااديم ت اااار تع يمااااات جظااااام الشااااراء اةل تروجااااد 

ساااااجد تشاااااريعد إلاااااد تع يماااااات إدارة الشاااااراء اةل تروجاااااد 

إلااااد حااااام  JONEPSوالتاااد تااااجظم الشااااراء اةل تروجاااد 

 ا هد البدا م المستخدمئ.حدوث خ م أو خرا لم

  وضاااع المعاااايير والخطاااط وااجاااراءات مااال خاااالم األمااال

 . السيبراجد

 ازدياد تش يم لجال الشراء الخاصئ  5

  الحاااااد ماااااال تشااااا يم لجااااااال الشااااااراء

وللاااااك مااااال خاااااالم التقيياااااد  الخاصااااائ

بوثيقااااائ سياساااااات مجظومااااائ الشاااااراء 

 .2022الح ومد إلد األردل ل عام 

 تالجد 

  تااام إدراج بجاااد بوثيقااائ سياساااات مجظومااائ الشاااراء الح اااومد

ل حاااد مااال تشااا يم لجاااال الشاااراء  2022إلاااد األردل ل عاااام 

الخاصاااائ بحيااااث يااااتم اايعاااااز ماااال الااااوزير دراساااائ ط ااااب 

تشاااا يم لجااااال الشااااراء الخاصاااائ ماااال  باااام دا اااارة الشااااراء 

المر زيااااائ المختصااااائ بموضاااااوك ال ججااااائ لبياااااال الااااارأي 

ألصاااحاب الصاااالحيئ باااللك  بااام التجسااايب بالمواإلقااائ ت ااار 

 تش ي ها.
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 للتقييم والتحكم بالمخاطر) RK- 3موذج ) ن 

 اإلجــراء المقترح الخطر الرقم

 نوع اإلجراء

 2022اإلجراء المتخذ والذي تم تنفيذه في عام 

 تالجد و ا د

6 

 جقص الموارد البشريئ

 

 

 

  ديوال الخدمئ.التجسيق مع 

 .التجسيق مع الموازجئ العامئ 

 المااااااوظفيل ل قيااااااام بأتمااااااام  ت  يااااااه

 .إضاإليئ

 استقطاب  وادر بشريئ. 

 تالجد و ا د

  التجساااااايق مااااااع الموازجاااااائ العاماااااائ لحجااااااز المخصصااااااات

الط اااب مااال دياااوال الخدمااائ المدجيااائ هوالشاااواغر الالزمااائ 

 بتوإلير الخبرات المط وبئ.

  إضااااإليئ وحساااب الحاجااائ ت  ياااه الماااوظفيل بالقياااام بأتماااام

بعاااااد إجاااااراء التااااادريب  هخاااااارج المهاااااام المو  ااااائ إلااااايهم

 الالزم.

  و أ مو الجقاااأاساااتقطاب  اااوادر بشاااريئ مااال خاااالم التعيااايل

 .بااجتدا

 إلقدال  واتد البياجات الر ميئ 7

  بجاء أجظمئ حمايئ لقواتد البياجات    

 و ا د الفيزيا يئ: السيرإلر/غرإلئ محميئ -أ    متوإلـــرة.غرإلئ سيرإلر 

 برمجيات حمايئ  -بFirewall و ا د   اتتماد أجظمئ الحمايئ مل اةدارة الع يا. 

 جظام  -جBackup 

 واتد بياجات مشفرة.-د  

 إضاااااااإلئ  واتااااااد بياجااااااات ت اااااار -هااااااـ

بااااوزارة  cloud مجصاااائ       

 الر مد. اا تصاد

  و ا د

  تم توإلير جظامBackup و واتد بياجات مشفرة و 

 اا تصااااادباااوزارة   cloudت ااار مجصااائ واتاااد بياجاااات

 .الر مد

  وضاااع المعاااايير والخطاااط وااجاااراءات مااال خاااالم األمااال

 .السيبراجد
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 للتقييم والتحكم بالمخاطر) RK- 3موذج ) ن 

 اإلجــراء المقترح الخطر الرقم

 نوع اإلجراء

 2022اإلجراء المتخذ والذي تم تنفيذه في عام 

 تالجد و ا د

 تسريب غيــر  اجوجد ل مع ومات 8

  التوتيااااائ والتااااادريب لمعرإلااااائ حااااادود

الصاااااااالحيات وساااااااريئ المع وماااااااات 

 . بالمسؤوليئ والمساءلئ القاجوجيئ

  تعمااايم مدوجااائ السااا وك الاااوظيفد ت ااار

 الموظفيل

  و ا د

 تو يع ا رارات الجزاهئ  والحياديئ  والسريئ. 

  تقااد تاادة اجتماتااات مااع المااوظفيل لتااوتيتهم حااوم حاادود

  .صالحياتهم وحوم أهميئ سريئ المع ومات

  إصاااادار تعاااااميم حااااوم أهمياااائ سااااريئ المع ومااااات والتجبيااااه

ت اااار المااااوظفيل بضاااارورة التقيااااد باألجظماااائ والتع يمااااات 

 .بمدوجئ الس وك الوظيفد واالتزامالداخ يــئ 

  تحديااااد مصااااادر المع ومااااات و جااااوات

ااتصااااام المخولاااائ بالحصااااوم ت اااار 

 .أي مع ومئ

  تحدياااااااد البياجاااااااات المفتوحااااااائ لااااااادى

 الدا رة.

 تالجد 

  تقاااد اجتمااااك ماااع اةدارة الع ياااا ورؤسااااء األ ساااام تااام مااال

 خالم تحديد  جوات ااتصام إلد الدا رة .

  بالبياجاااات المفتوحااائ والقاب ااائ جشااار الاااوتد بااايل الماااوظفيل

ل جشاااار لاااادى الاااادا رة وبالمع ومااااات السااااريئ غياااار القاب اااائ 

    ل جشر.

  وضاااع المعاااايير والخطاااط وااجاااراءات مااال خاااالم األمااال

 .السيبراجد

  تطبياااق العقوبااااات الاااواردة إلااااد جظااااام

المشاااااتريات الخدمااااائ المدجيااااائه جظاااااام 

والتع يمااااااااات الصااااااااادرة  الح ومياااااااائ

بموجباااه بماااا يشااامم تمااام  اإلااائ لجاااال 

 الدا رة .

  تالجد 
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 للتقييم والتحكم بالمخاطر) RK- 3موذج ) ن 

 اإلجــراء المقترح الخطر الرقم

 نوع اإلجراء

 2022اإلجراء المتخذ والذي تم تنفيذه في عام 

 تالجد و ا د

  إصااادار التعااااميم الداخ يااائ تهاااده إلااار

التوتياااااااائ واةرشاااااااااد أو الترغيااااااااب 

 والترهيب 

  و ا د

  تاااام إلاااازام أتضاااااء ال جااااال بااااالتو يع ت اااار جمااااالج سااااريئ

تااام إصااادار تعااااميم حاااوم أهميااائ ساااريئ  ماااا  هالمع وماااات

والتجبياااااه ت ااااار الماااااوظفيل بضااااارورة التقياااااد المع وماااااات 

 .باألجظمئ والتع يمات الداخ يــئ

  يمئ المساتدات والمجح الخارجيئ تلبلب 9

  تخطااااااايط مشااااااااريع التطاااااااوير ضااااااامل

خارطااااااااائ الطرياااااااااق بماااااااااا يتجاساااااااااب 

والميزاجياااات المتو عااائه والحااارص ت ااار 

ت امااااام العال ااااائ والتخطااااايط ماااااع  اإلااااائ 

 .الشر اء المموليل

  ةدارة وتجمياااااائ تطااااااوير أطااااااار واضااااااح

العال اااااات ماااااع الشااااار اء ااساااااتراتيجييل 

 .بش م مؤسسد

  وجااود ماااجح ومشااااريع التطااوير التاااد ياااتم
تطبيقهااااا بهااااده رإلااااع مسااااتوى تم يااااات 

جظاااام الشاااراء مثاااام:  الشاااراء الح وميااائ )
 .(( JONEPSاةل تروجد األردجد )

 

 تالجد 
 .البحث عن مرادر تمويل أخرى 

 

01  ل تروجيئ مع الجهات المعجيئتعطم ااتصاات اة 
  التواصم مع الشر ات الداتمئ 

 ألجظمئ الشب ئ الداخ يئ.
 تالجد 

  التواصاااااام مااااااع الشاااااار ات الداتماااااائ ألجظماااااائ الشااااااب ئ

 .الداخ يئ

الر مااااد  وجهااااا ماااازود  اا تصااااادوالتواصاااام مااااع وزارة 

 خدمئ ااجترجت الح ومد.
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 اإلجــراء المقترح الخطر الرقم

 نوع اإلجراء

 2022اإلجراء المتخذ والذي تم تنفيذه في عام 

 تالجد و ا د

  اا تصااااااااااادالتواصااااااااام مااااااااااع وزارة 

الر مااااااااد  وجهااااااااا ماااااااازود خدماااااااائ 

 ااجترجت الح ومد.

11 
ارتباط تمم جظام الشراء اةل تروجد 

(Joneps) .مع دوا ر ومؤسسات خارجيئ 

  مشاااار ئ الااادا رة ضااامل دوا ااار الشاااراء

المر زيااااائ إلاااااد إدارة جظاااااام الشاااااراء 

وتاااااااااااادم (Joneps)اةل تروجااااااااااااد 

 اا تفاء بتفعي ه إلقط.

 

 

 

 

 

 

 

 تالجد 
  تفعياااااام جظااااااام الشااااااراء اةل تروجااااااد(Joneps)  بجساااااابئ

 %  قيمئ.82% أتداد وبجسبئ 86
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 نوع اإلجراء

 2022اإلجراء المتخذ والذي تم تنفيذه في عام 

 تالجد و ا د

12 
تدم وجود جهئ ح وميئ أو خاصئ تعجر بجمع 

 اةجشا يئ.   دأسعار الموا

  مخاطبااائ البجاااك الااادولد ل بااادء بمشاااروك

 مؤشر األسعار.

 

 

 

 

 

 

 

 تالجد 

  ل ماااواد الخاضاااعئ لتعاااديم  والمصاااجعيل الماااورديلمخاطبااائ

األسااااعار بساااابب تغياااار ت اااااليه المااااواد ل حصااااوم ت اااار 

 ااسعار بش م دوري.

 


