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 كلمة عطوفة المدير العام
 
 

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

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

 أفضل الممارسات العالمية وفق أعلى المعايير .  

 
 
 
 

 مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
 المهندس محمـود هاشـم خليفـــــات                                                                    
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 المقدمة
 

يعها من أجم وهد العم يئ التد تحدد إليها الدا رة بشاا م مجهجد المخاطر المرتبطئ ببرامجها ومشااارإدارة المخاطر جزءا أساااساايا إلد اةدارة ااسااتراتيجيئ ل دا رة تعتبر 
قيمئ مستدامئ ل برامج تحقيق استدامئ ل م برجامج ومشروع وي ون تر يز إدارة المخاطر ع ى تعريف هذه المخاطر وطرق معالجتها، وتهدف إدارة المخاطر إلى إضاإلئ 

يد من إلرص احتمام الججاح وتخفف من احتماليئ الفشاااام من التهديدات التد تؤثر ع ى الججاح وتزتق يص والخطط التجفيذيئ من خالم الفهم ال امم لفرص تحقيق الفا دة و
 هداف ااستراتيجيئ ل دا رة وايجاد ح وم وقا يئ وعالجيئ مستقبال.تحقيق األ

 
 التعريفات

هو الحدث الذي يجع س  الخطر:حدوث شدء ما ي ون له أثر س بد إلد تحقيق الهدف ،أو يؤدي الى خسا ر بشريئ و/او ماديئ و/او معجويئ ويم ن تعريف الخطر ع ى أجه
 أجم تجفيذ استراتيجتها بش م جاجح. س با ويؤثر ع ى قدرة الدا رة ع ى تحقيق أهداإلها ااستراتيجيئ من

 إدارة المخاطر: عم يئ تحديد المخاطر التد تواجه الدا رة، وقياسها والسيطرة ع يها وتخفيفها إلى مستويات مقبولئ.
 إلد إحداث الخسا ر واحتماليئ حدوثها،وقياسها وتحديد معدم حدوثها . تقييم الخطر:عم يئ تحديد شدة الخطر

 
 أهداف خطة إدارة المخاطر

 تساهم خطئ إدارة المخاطر إلد تحقيق األهداف التاليئ:
 زيادة احتماليئ الججاح وتخفيض  ال من احتمام الفشم وعدم التأ د من تحقيق األهداف. .1
 األولويات من خالم الفهم الشامم لبي ئ العمم وجقاط القوة والتهديدات .تحسين عم يئ صجع القرار وتحديد  .2
 تق يم الجتا ج الس بيئ ل مخاطر إن وجدت إلى أقصى حد مم ن. .3
 التجبؤ بالمخاطر. .4
 ادارة المخاطر ب فاءة وإلاع يئ. .5
 رة.تسريع الحصوم ع ى المع ومات الدقيقئ المتع قئ بجسب مؤشرات أداء الخطط التجفيذيئ إلد الدا  .6
 المساعدة إلد تقدير ااحتياجات الطار ئ  ما وجوعا ل حي ولئ دون اعاقئ تحقيق ااهداف ااستراتيجيئ ل دا رة. .7
  ااستخدام اامثم ل موارد الماليئ والبشريئ . .8
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 المسؤوليات والمهام 
 

و بش م يضمن ت امم الجهود بش م لدا رة إلد ا المديريات والوحدات خطئ ادارة المخاطر ع ى وحدة التطوير المؤسسد والتقييم ، وبمشار ئ  اإلئ تقع مسؤوليئ إعداد 
 اه:إلمن الضروري معرإلئ قدر المشار ئ المتوقعئ حيث تتوزع المسؤوليات  ما هو موضح أدج  جراءات المجاسبئاةايجابد والحد من المخاطر واتخاذ 

 
 القيادة العليا

  و يفيئ مواجهئ أي ازمئ. الدا رةالمعرإلئ بأهم المخاطر التد تواجهها 

  .التأ د من تطبيق خطئ ادارة المخاطر بفعاليئ، وتوإلر وعد مجاسب بهذا الخصوص 

 ثيرات المحتم ئ ل مخاطر ع ى الشر اء. أمعرإلئ الت 

 جراءات تصحيحيئ واتخاذ القرار المجاسب بشأجها.إي أو أقتراحات، التوصيات ةالمصادقئ ع ى  اإلئ ا 
 مدراء المديريات والوحدات 

  خرىأطراف ألتأثيرات المترتبئ ع يهم من قبم داء وااألتحديد المخاطر التد تقع ضمن مسؤوليئ مديرياتهم، وتأثيراتها المتوقعئ ع ى. 

  راقبئ المستمرة بتجفيذها.جيئ لتخفيف والحد من المخاطر والمالجراءات الوقا يئ والعاةتحديد 

 جيئ واتخاذ أي اجراء تصحيحد حسب ما هو مجاسب.الجراءات الوقا يئ والعةتقييم إلعاليئ ا 

 تحديد مسؤوليات الموظفين لتجفيذ خطط العمم المتع قئ بالمخاطر. 
 المؤسسي األداء وحدة تطوير 

 المعدة لذلكمجهجيئ الحسب  الدا رةدارة المخاطر إلد إشراف ع ى تطبيق خطئ اةعداد واة. 

  االدا رةالقيام بعم يات التوعيئ إليما يتع ق بإدارة المخاطر ع ى مستوى. 

  دوات المعرإلئ المتاحئ لزيادة الوعد المؤسسدرأوتوثيقها عبالدا رة م جشرها لموظفد المن خ استراتيجيئ الدا رةدارة المخاطر مع إخطئ التأ د من اجسجام. 
  مسؤوليات الموظفين

  الدا رةالمخاطر والمعرإلئ بها  جزء اساسد من ثقاإلئ  خطئالتعرف ع ى. 

 دراك الموظفين بالمسؤوليئ تجاه المخاطر المترتبئ ع ى الموظف.إ 

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

  لدا رة.ابئ لمخاطر اتجاةسوإلد اةجراءات الوقا يئ والعالجيئ إلهم أهميئ دور الموظف 
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 تأثير الخطر

 
ميئ خاصاااائ ل تأثيرات هوإعطاء أالمتأثرين بشاااا م ساااا بد بهذا الخطر أثجاء عم يئ تقييم الخطر يجب األخذ بعين اةعتبار شااااموليئ تأثيره، وتحديد عدد مت قد الخدمئ -

 .عطا ه أهميئ  بيرةالحاجئ الى إ زادت  ما زاد تأثير الخطر ،حيث أجه  الس بيئ التد ا يم ن معالجتها
 ن الدا رة من لغايات تمالخطر وت اليف تصاااحيح هذا الخطر  يتم األخذ بعين اةعتبار القيمئ المترتبئ ع ى وقوعتأثير الخطر إلد الجواحد الماليئ  عجد تقييم احتماليئ -

  يز ع ى المخاطر ذات التأثير ال بير.ردارة الموارد بش م جيد ،ويجب التإ

 
 مع الخطر إجراءات التعامل

 
 ل تعامم مع المخاطر وذلك من خالم:ا الدا رة :أي تحديد الطرق التد تستخدمه التحكم في المخاطر .1

 مثم تحويم العمم أو جزء مجه إلى جهات أخرى لتقوم بتجفيذه.: وهو تحويم الخطر إلى جهات أخرى جقم الخطر 

  ثارهمن آتق يم الخطر: من خالم التق يم من احتماليئ حدوث الخطر والحد. 

  :أو قد ت ون ت  فئ اتخاذ هذه اةجراءات عاليئ أو م  فئ وإلد هذه محدودة إلد بعض الحاات ن اتخاذ إجراءات إلعالئ ل حد من الخطر ت ون إتقبم الخطر
من المجاسب التعامم مع هذا الخطر الحالئ ي ون اةجراء اةداري المط وب هو مراقبئ الخطر والتأ د من أن احتماليئ حدوثه أو تاثيره لن تتغير، وقد ي ون 

 إلد المستقبم بش م أإلضم عجد تواإلر طرق إداريئ مخت فئ ةدارة هذا الخطر.

 مثم اسااتخدام طرق مخت فئ لتجفيذ العمم ، أو ت جولوجيا مخت فئ والتد تجعم راءات التد تزيم الخطر بشاا م جذري إجهاء الخطر: حيث يتم اتخاذ بعض اةج
 الخطر غير موجود.
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: من خاللها يتم ا تشاف أي مصدر خطر جديد أو إلشم التح م إلد المخاطر السابقئ من خالم تعب ئ مصفوإلئ المخاطر من قبم المديريات المراقبة والمتابعة الدورية .2
مراجعتها بشااا م دوري وتحديد التطور إلد داء حيث يتم سااااسااايئ ةدارة المخاطر حيث يتم اعتمادها لمراقبئ األقا مئ المخاطر والتد تعد ر يزة أ والوحدات لتحديث

 إدارة المخاطر بطرق عديدة مجها:

 .ت رار حدوث الخطر 

 .مدى التغير إلد قا مئ المخاطر 

 .مدى إلاع يئ اةجراءات الوقا يئ المتبعئ وججاحها إلد الحد من الخطر 

 .مدى مشار ئ الموظفين إلد تحديد قا مئ المخاطر 

 جهاء مخاطر سابقئ.ر مخاطر جديدة وإمخاطر من حيث ظهومدى تحديث قا مئ ال 

 :ق يم متوسط،  بير، مدى التوجه إلد تقييم المخاطر من حيث حجم تأثيرها.  
 وذلك لتالإلد المخاطر باستخدام مصفوإلئ تقييم المخاطر. قياس فاعلية اإلجراءات المتخذة: .3
 : وذلك ل تعديم ع يها بجاء ع ى جتا ج القياس.قياس فاعلية خطة المخاطر .4
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  تحديث التشريعات الناظمة لعمل الدائرة.  -5

 .تطوير األداء ورفع قدرات العاملين في الدائرة -6

 المساهمة في تطوير وتنظيم قطاع اإلنشاءات األردني . -7

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

 تطوير آلية لدراسة تعديل أسعار المواد اإلنشائية . -9

  وحسب الخطة االستراتيجية 2021للعام قائمة المخاطر 
 .جقص ال فاءات البشريئ المؤه ئ إلد بعض المواقع بسبب التقاعد الوجوبد حسب قرار ر اسئ الوزراء .1
 .إلقدان قواعد البياجات الرقميئ .2
 .تسريب غير قاجوجد ل مع ومات .3
 .(Joneps)و خرق ألمن المع ومات إلد جظام الشراء اةل تروجد أخ م  .4
 .ازدياد طرح العطاءات صالحيئ ال ججئ المر زيئ من قبم الدوا ر ااخرى .5
 .جقص الموارد الماليئ .6
 .جقص الموارد البشريئ .7
 .حالم الوظيفدسس اةألتزام بتطبيق عدم اة .8
 .ل تروجيئ مع الجهات المعجيئتصاات اةطم اةتع .9

  اةجراءات الح وميئ المتخذة بسبب جا حئ  وروجا. .10
تذباااذب قيمااائ المسااااعدات والماااجح الخارجيااائ بجااااء ع اااى أحاااداث سياسااايئ وعوامااام اقتصااااديئ قاااد يحاااد مااان تااادإلق وثباااات الماااجح الخاصااائ بمشااااريع  .11

 .التطوير
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 منهجية إدارة المخاطر
 

ل دا رة وتتمثم إلد مجموعئ من ااجراءات التد تتبعها الدا رة بش م مجظم لمواجهئ المخاطر المصاحبئ ستراتيجيئ لمخاطر جزءاً أساسيا  من الخطئ اةتعد خطئ إدارة ا
 ستراتيجيئ ل دا رة.إلد ظم المخاطر بما يضمن تحقيق األهداف اةمثم ل موارد المتاحئ والمشاريع من خالم اةستخدام األ ل برامج

والعمم ع ى عدم ت رارها من خالم دراسئ أسباب حدوث  م لخطر أو التق يم مجه ومن حجم الخسا ر عجد حدوثها واصم لمجع ال ت دارة المخاطر مجااً وإلر خطئ إوت
 خطر لتالإليه مستقبال وتوإلير البدا م المجاسبئ.

 
 ثارها حام وقوعها من خالم:من آيتم تحديد المخاطر وتصجيفها وتح ي ها وتطوير خططها لتفاديها أو ل تخفيف 

  وذلك عن طريق  تحديد أهداف ومهام ل مديريات والوحدات واألقسام إلد الدا رة وتحديد المخاطر التد قد تتعرض لها سواء المعتمد على األهدافالتحديد :

  اجت هذه األخطار جز يئ أو   يئ.

 عادة ترتيبها حسب احتماليئ حدوثها وإلق :وذلك عن طريق تحديد المصادر المحتم ئ ل مخاطر وتح ي ها وتصجيفها مع إالتحديد المعتمد على التصنيف

 مصفوإلئ حصر وتقييم المخاطر.

 ستفادة من تجارب الغير ل تعامم مع المخاطر.:وذلك من خالم اةطالع واةالتعرف على المخاطر الشائعة 

 عطاء  م خطر قيمئ تعتمد آليئ عمم محددة ة التد يحدثها )التأثير( من خالم ثارواآل :وذلك عن طريق تحديد عجصر الخطر واحتماليئ حدوثه تقييم المخاطر

 بش م ر يسد ع ى احتماليئ حدوثه من جاحيئ وتأثيره من جاحيئ اخرى.
 

التد تعيق لدا رة تم تحديد مخاطر ا( 2022-2020ل دا رة )ستراتيجيئ اةستراتيجيئ والرجوع الى الخطئ ةهداف ااألإلد ضوء  :ستراتيجيةاإلهداف األتحديد 

 من قب همضاإلئ الى التغذيئ الراجعئ ةبالتشار يئ مع  اإلئ مدراء المديريات والوحدات با أهداإلها اةستراتيجيئتحقيق 
 

الع يا ومديري المديريات والوحدات حيث يتم مجاقشئ المخاطر  بالتجسيق مع اةدارة إلد الدا رةالمؤسسد  األداءتقوم وحدة تطوير :تحديد ووصف المخاطر

جيئ ليتم اعتمادها بعد الحصوم ع ى التغذيئ الراجعئ من الجراءات الوقا يئ والعةضاإلئ الى ااةب ةستراتيجيئ من تحقيق اهداإلها ا الدا رةتعيق المقترحئ والتد 
ف ااستراتيجيئ وربطها مع األهدالتحديد ووصف المخاطر  ) RK-  1 )اق ع ى المخاطر بعد ان تم تعب ئ جموذج اتفمدراء المديريات والوحدات لتحديد وا

 :،  ما هو مبين إلد الجدوم أدجاهل دا رة
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 للدائرة وربطها مع األهداف االستراتيجية تحديد ووصف المخاطر  -RK ) 1 )نموذج 
 

 وربطها مع األهداف ااستراتيجيئتحديد ووصف المخاطر ) RK-  1 )جموذج  

        
 تحقيق هذا الهدفوصف الخطـــر الذي يهدد  الهـــدف اإلستراتيجي

المديريات/الوحدات التي تساهم في 

 تحقيق الهدف اإلستراتيجي

1 

مأسسةةةةة عمةةةةل الةةةةدائرة كةةةةذراع 

تنفيةةةذي ومركةةةزي الدارة شةةةراء 

 األشغال والخدمات الفنية .

 

بسةةةةبب  نقةةةص الكفةةةةاءات البشةةةرية المؤهلةةةةة فةةةةي بعةةة  المواقةةةةع .1

 .التقاعد الوجوبي حسب قرار رئاسة الوزراء

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

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 بعةةة  المواقةةةةع بسةةةةبب  .1

 .التقاعد الوجوبي حسب قرار رئاسة الوزراء

 .فقدان قواعد البيانات .2

خلةةةل أو خةةةرا ألمةةةن المعلومةةةات فةةةي نظةةةام الشةةةراء اإللكترونةةةي  .3

(Joneps). 

 .نقص الموارد المالية .4

 اإلجراءات الحكومية المتخذة بسبب جائحة كورونا. .5

 

مديريةةةةة المناقرةةةةات ،مديريةةةةةة دعةةةةم لجةةةةةان 

الشةةةةةراء المركزيةةةةةة المتخررةةةةةة، مديريةةةةةة 

العقةةةةةةود الهندسةةةةةةية ،مديريةةةةةةة تطةةةةةةوير األداء 

مديريةةةةة  المؤسسةةةي،وحدة العالقةةةات الدوليةةةة،

 الشؤون المالية واإلدارية.

 اتمتة إجراءات الدائرة . 3

البشةةةرية المؤهلةةةةة فةةةةي بعةةة  المواقةةةةع بسةةةةبب نقةةةص الكفةةةةاءات  .1

 التقاعد الوجوبي حسب قرار رئاسة الوزراء.

 فقدان قواعد البيانات  الرقمية.  .2

خلةةةل أو خةةةرا ألمةةةن المعلومةةةات فةةةي نظةةةام الشةةةراء اإللكترونةةةي  .3

(Joneps). 

 نقص الموارد البشرية . .4

،مديريةةةةةة دعةةةةم لجةةةةةان مديريةةةةة المناقرةةةةات 

مديريةةةةةة  الشةةةةةراء المركزيةةةةةة المتخررةةةةةة،

الترةةةةةةنيف والتةةةةةةرخيص، مديريةةةةةةة تطةةةةةةوير 

األداء المؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةي،وحدة العالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 الدولية،مديرية الشؤون المالية واإلدارية.

9 
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 وربطها مع األهداف ااستراتيجيئتحديد ووصف المخاطر ) RK-  1 )جموذج  

        
 تحقيق هذا الهدفوصف الخطـــر الذي يهدد  الهـــدف اإلستراتيجي

المديريات/الوحدات التي تساهم في 

 تحقيق الهدف اإلستراتيجي
 تعطل االتراالت االلكترونية مع الجهات المعنية . .5

4 

المسةةةةةةاهمة فةةةةةةي رفةةةةةةع كفةةةةةةاءة 

المقةةةةةاولين ومقةةةةةدمي الخةةةةةدمات 

 .الفنية

 .نقص الموارد المالية .1

 .ح الخارجيةتذبذب قيمة المساعدات والمن .2

مديريةةةةةةة دعةةةةةةم لجةةةةةةان الشةةةةةةراء المركزيةةةةةةة 

مديريةةةةةةة العقةةةةةةود الهندسةةةةةةية  المتخررةةةةةةة،

 ،وحدة العالقات الدولية.

5 

تحةةةةةةديث التشةةةةةةريعات الناظمةةةةةةة 

  لعمل الدائرة. 

 

نقةةةص الكفةةةةاءات البشةةةرية المؤهلةةةةة فةةةةي بعةةة  المواقةةةةع بسةةةةبب  .1

 .التقاعد الوجوبي حسب قرار رئاسة الوزراء

 .الرقميةفقدان قواعد البيانات  .2

 .تسريب غير قانوني للمعلومات .3

خلةةةل أو خةةةرا ألمةةةن المعلومةةةات فةةةي نظةةةام الشةةةراء اإللكترونةةةي  .4

(Joneps). 

ازديةةةاد طةةةرا العطةةةاءات صةةةالحية اللجنةةةة المركزيةةةة مةةةن قبةةةل  .5

 .الدوائر االخرى

 .نقص الموارد البشرية .6

 .لكترونية مع الجهات المعنيةتراالت اإلتعطل اإل .7

 

يةةةةةة الترةةةةةنيف مدير 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 بعةةة  المواقةةةةع بسةةةةبب  .1

 .التقاعد الوجوبي حسب قرار رئاسة الوزراء

 الموارد المالية .نقص  .2

 سس االحالل الوظيفي .أعدم االلتزام بتطبيق  .3

 اإلجراءات الحكومية المتخذة بسبب جائحة كورونا. .4

مديريةةةةة المناقرةةةةات ، مديريةةةةة دعةةةةم لجةةةةان 

الشةةةةةةراء المركزيةةةةةةة المتخررةةةةةةة ،وحةةةةةةدة 

مديريةةةةةةةة تطةةةةةةةةوير األداء العالقةةةةةةةات الدولية.

مديريةةةةةةةةة الشةةةةةةةةؤون الماليةةةةةةةةة  المؤسسةةةةةةةةي،

 .لرقابة الداخلية،وحدة اواإلدارية
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 وربطها مع األهداف ااستراتيجيئتحديد ووصف المخاطر ) RK-  1 )جموذج  

        
 تحقيق هذا الهدفوصف الخطـــر الذي يهدد  الهـــدف اإلستراتيجي

المديريات/الوحدات التي تساهم في 

 تحقيق الهدف اإلستراتيجي

7 
المسةةةةاهمة فةةةةي تطةةةةوير وتنظةةةةيم 

 .قطاع اإلنشاءات األردني

نقةةةص الكفةةةةاءات البشةةةرية المؤهلةةةةة فةةةةي بعةةة  المواقةةةةع بسةةةةبب  .1

 .التقاعد الوجوبي حسب قرار رئاسة الوزراء

 .نقص الموارد البشرية .2

 .تذبذب قيمة المساعدات والمنح الخارجية .3

 

مديريةةةةة المناقرةةةةات ،مديريةةةةةة دعةةةةم لجةةةةةان 

الشةةةةةةةراء المركزيةةةةةةةة المتخررةةةةةةةة،مديرية 

الترةةةةةةنيف والتةةةةةةرخيص، مديريةةةةةةة العقةةةةةةود 

الهندسةةةةةةةةةةةةةية ،مديريةةةةةةةةةةةةةة تطةةةةةةةةةةةةةوير األداء 

 .المؤسسي،وحدة العالقات الدولية

8 

تةةةةةرخيص وتسةةةةةجيل الشةةةةةركات 

غيةةر األردنيةةة فةةي مجةةال قطةةاع 

 اإلنشاءات األردني .

نقةةةص الكفةةةةاءات البشةةةرية المؤهلةةةةة فةةةةي بعةةة  المواقةةةةع بسةةةةبب  .1

 .الوجوبي حسب قرار رئاسة الوزراءالتقاعد 

 .فقدان قواعد البيانات الرقمية .2

 .تسريب غير قانوني للمعلومات .3

 .نقص الموارد البشرية .4

 .تعطل االتراالت االلكترونية مع الجهات المعنية .5

 

 

 

 

وحةةةةةةةةةدة مديريةةةةةةةةةة الترةةةةةةةةةنيف والترخيص،

 العالقات الدولية.

9 
تطةةةةةوير آليةةةةةة لدراسةةةةةة تعةةةةةديل 

 اإلنشائية .أسعار المواد 

نقةةةص الكفةةةةاءات البشةةةرية المؤهلةةةةة فةةةةي بعةةة  المواقةةةةع بسةةةةبب  .1

 .التقاعد الوجوبي حسب قرار رئاسة الوزراء

 .فقدان قواعد البيانات الرقمية .2

 .نقص الموارد البشرية .3

 

 مديرية العقود الهندسية.
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 تقييم المخاطر

 
 تي:تأثيرها وحسب اآللية حدوثها ومدى يتم تقييم المخاطر من خالل تحديد احتما

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

 ويبين نموذج تقييم المخاطر العالقة بين احتمالية وقوع الخطر وشدته.

 

 حتمالية الحدوث * مدى التأثيرتقييم الخطر=ا
 

 نسبة تقييم الخطر

 
 اال  يفضل لتخفيف الخطر وجعلها أعلى األولويات حسب توجيهات القيادة العليااتخاذ إجراءات ( 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 النشاط ليتضمن خططا وإجراءات عالجية14-10مخاطر متوسطة )وإعالم القيادة العليا ( )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 
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 نموذج تقييم المخاطر
 

 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)

 .محتملعالية للغاية بشكل غير  مخاطر بليغة 25-20

اال  يفضل 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

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

 
 .محتملبشكل غير  متوسطة متوسطةمخاطر  14-10

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

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

 بشرط التعديل واالدارة المستمرة له. 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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (قيمة الخطر ) الخطـــر

 مدى تأثيره x احتمالية حدوثه

  .البشريةنقص الكفاءات  .1

 
3x4=12 

 1x5=5 .فقدان قواعد البيانات الرقمية .2

 2x3=6 .تسريب غير قانوني للمعلومات .3

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

 2x2=4 .نقص الموارد البشرية .5

 4x3=12 .نقص الموارد المالية .6

 3x3=9  .خرىالمركزية من قبل الدوائر االازدياد طرح العطاءات صالحية اللجنة  .7

 3x4=12 .عدم االلتزام بتطبيق اسس االحالل الوظيفي .8

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

 4x3=12 اإلجراءات الحكومية المتخذة بسبب جائحة كورونا. .10

 3x3=9 تذبذب قيمة المنح والمساعدات. .11
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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  

 
 1،8،4 

 مدى تأثير الخطر 4  
 6،10 7،11 3  3 

    5  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
  .نقص الكفاءات البشرية 1

 
12 

 12 .خلل أو خرق ألمن المعلومات في نظام الشراء اإللكتروني 2

 12 .الموارد الماليةنقص  3

 12 .عدم االلتزام بتطبيق اسس االحالل الوظيفي 4

 12 .اإلجراءات الحكومية المتخذة بسبب جائحة كورونا 5

 9 .ازدياد طرح العطاءات صالحية اللجنة المركزية من قبل الدوائر االخرى 6

 9 .تذبذب قيمة المنح والمساعدات 7

 6 .تسريب غير قانوني للمعلومات 8

 5 .فقدان قواعد البيانات الرقمية 9

 5 .تعطل االتصاالت االلكترونية مع الجهات المعنية 10

 4 .نقص الموارد البشرية 11
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خطة عمل متفق عليها وتحديد المسؤولية وفترة انهاء المهمة بعد فاق عليه ويتم متابعة هذا الخطر ضمن االتي المناسب والذي تم الججراء العإلفي حالة حدوث أي من هذه المخاطر، يتم السير با
 :للتقييم والتحكم بالمخاطر أدناه) RK- 3تعبئة النموذج المخصص لذلك حسب االجراء المعياري لمنهجية ادارة المخاطر وكما هو موضح بنموذج ) 

 التالية: والعالجيةاقتراح الخطط الوقائية بعد تصنيف وترتيب المخاطر المتوقعة، تم 
 

 للتقييم والتحكم بالمخاطر) RK- 3موذج ) ن 

 اإلجــراء المقترح الخطر الرقم

 نوع اإلجراء

 2021اإلجراء المتخذ والذي تم تنفيذه في عام 

 عالجد وقا د

 جقص الموارد الماليئ 1

 ضبط اةجفاق المالد. 

 
 عالجد 

 المسااااهمئ  ،م اإلاااات ال جاااان حو مااائ ،بااادم السااافر رشااايدت

ازديااااااد ااعتمااااااد ع اااااى  ،إلاااااد بااااارامج إعاااااادة التااااادوير

 ) إدارة بدون ورق( . المراسالت اةل تروجيئ

 

 عالجد  .الطاقئ  ال فاءة إلد استخدام 
  اسااااااتخدام الطاقاااااائ المتجااااااددة البدي اااااائ ةجتاااااااج ال هرباااااااء

 .ةستخدامها إلد مباجد الوزارة

 عالجد  .الترشيد إلد استهالك المياه   موإلرات المياه.تر يب 

 جقص ال فاءات البشــريئ 2

 .وقا د التجسيق مع الموازجئ العامئ  

  التجساااااايق مااااااع الموازجاااااائ العاماااااائ لحجااااااز المخصصااااااات

الط اااب مااان دياااوان الخدمااائ المدجيااائ ،والشاااواغر الالزمااائ 

 بتوإلير الخبرات المط وبئ.

  التاااااااااادريب والتأهياااااااااام المجاساااااااااابين

 ل موظفين.
  وقا د

  دورات متخصصااائ خاااارج وداخااام إشاااراك الماااوظفين إلاااد

 الدا رة.

 ع ااااى  عااااداد برجااااامج تااااأهي د لتأهياااام المااااوظفين الجااااددإ

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

 اإلجــراء المقترح الخطر الرقم

 نوع اإلجراء

 2021اإلجراء المتخذ والذي تم تنفيذه في عام 

 عالجد وقا د

 .وقا د خ ق بي ئ عمم جاذبئ   ل تميز واةبداع حواإلز ماليئ تب ش ر و. 

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

 .اسس ااحالم الوظيفد
 عالجد 

  م ااون ماان ال ججاائ التوجيهياائ وال ججاائ تشاا يم إلريااق ل عماام

مااع ديااوان الخدماائ المدجياائ  خطاائ التعاقااب الااوظيفدالفجياائ ل

وحساااب الااادليم اارشاااادي ل تعاقاااب الاااوظيفد إلاااد الخدمااائ 

 .المدجيئ

4 
خ م أو خرق ألمن المع ومات إلد جظام الشراء 

 .(Joneps)اةل تروجد 

 ايجاااااد سااااجد تشااااريعد إلااااد تع يمااااات 

 إدارة الشراء اةل تروجد.

  تفعيااام ام e-mail  باااديم اياااداع 

 العروض.

  ام اجيئ تقديم العروضoffline. 

  وقا د

  تعااااديم ع ااااى تع يمااااات جظااااام الشااااراء اةل تروجااااد ايجاااااد

ساااااجد تشاااااريعد إلاااااد تع يماااااات إدارة الشاااااراء اةل تروجاااااد 

إلااااد حااااام  JONEPSوالتاااد تااااجظم الشااااراء اةل تروجاااد 

 حدوث خ م أو خرق لما هد البدا م المستخدمئ.

5 
ازدياد طرح العطاءات صالحيئ ال ججئ 

 المر زيئ من قبم الدوا ر ااخرى

  الحاااااد ماااااان تشااااا يم لجااااااان الشااااااراء

وذلاااااك مااااان خاااااالم التقيياااااد  الخاصااااائ

بوثيقااااائ سياساااااات مجظومااااائ الشاااااراء 

 .2021الح ومد إلد األردن ل عام 

 عالجد 

 سياساااات مجظومااائ الشاااراء الح اااومد  تااام إدراج بجاااد بوثيقااائ

ل حاااد مااان تشااا يم لجاااان الشاااراء  2021إلاااد األردن ل عاااام 

الخاصاااائ بحيااااث يااااتم اايعاااااز ماااان الااااوزير دراساااائ ط ااااب 

تشاااا يم لجااااان الشااااراء الخاصاااائ ماااان قباااام دا اااارة الشااااراء 

المر زيااااائ المختصااااائ بموضاااااوع ال ججااااائ لبياااااان الااااارأي 

ألصاااحاب الصاااالحيئ باااذلك قبااام التجسااايب بالمواإلقااائ ع اااى 

 تش ي ها.
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6 

 جقص الموارد البشريئ

 

 

 

 المااااااوظفين ل قيااااااام بأعمااااااام  ت  يااااااف

 .إضاإليئ

 استقطاب  وادر بشريئ. 

 عالجد وقا د

  ت  ياااف الماااوظفين بالقياااام بأعماااام إضااااإليئ وحساااب الحاجااائ

بعاااااد إجاااااراء التااااادريب  ،خاااااارج المهاااااام المو  ااااائ إلااااايهم

 الالزم.

  والجقااااام أاساااااتقطاب  اااااوادر بشاااااريئ مااااان خاااااالم التعياااااين

 .وااجتدابأ

 إلقدان قواعد البياجات الرقميئ 7

  بجاء أجظمئ حمايئ لقواعد البياجات    

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

 برمجيات حمايئ  -بFirewall وقا د   اعتماد أجظمئ الحمايئ من اةدارة الع يا. 

 جظام  -جBackup 

 مشفرة.قواعد بياجات -د 

 إضاااااااإلئ قواعااااااد بياجااااااات ع ااااااى -هااااااـ

بااااوزارة  cloud مجصاااائ       

 اةقتصاد الرقمد.

  وقا د

  تم توإلير جظامBackup وقواعد بياجات مشفرة و 

باااوزارة اةقتصاااااد   cloudواعاااد بياجاااات ع اااى مجصااائ

 .الرقمد

 تسريب غيــر قاجوجد ل مع ومات 8

  التوعيااااائ والتااااادريب لمعرإلااااائ حااااادود

المع وماااااااات الصاااااااالحيات وساااااااريئ 

 . بالمسؤوليئ والمساءلئ القاجوجيئ

  تعمااايم مدوجااائ السااا وك الاااوظيفد ع اااى

 الموظفين

  وقا د

 توقيع اقرارات الجزاهئ  والحياديئ  والسريئ. 

  عقااد عاادة اجتماعااات مااع المااوظفين لتااوعيتهم حااوم حاادود

  .صالحياتهم وحوم أهميئ سريئ المع ومات
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 عالجد وقا د

  والتجبيااااه إصاااادار تعاااااميم حااااوم أهمياااائ سااااريئ المع ومااااات

ع ااااى المااااوظفين بضاااارورة التقيااااد باألجظماااائ والتع يمااااات 

 .الداخ يــئ واةلتزام بمدوجئ الس وك الوظيفد

  تحديااااد مصااااادر المع ومااااات وقجااااوات

ااتصااااام المخولاااائ بالحصااااوم ع ااااى 

 .أي مع ومئ

  تحدياااااااد البياجاااااااات المفتوحااااااائ لااااااادى

 الدا رة.

 عالجد 

  األقساااام تااام مااان عقاااد اجتمااااع ماااع اةدارة الع ياااا ورؤسااااء

 خالم تحديد قجوات ااتصام إلد الدا رة .

  جشااار الاااوعد باااين الماااوظفين بالبياجاااات المفتوحااائ والقاب ااائ

ل جشاااار لاااادى الاااادا رة وبالمع ومااااات السااااريئ غياااار القاب اااائ 

    ل جشر.

  تطبياااق العقوبااااات الاااواردة إلااااد جظااااام

المشاااااتريات الخدمااااائ المدجيااااائ، جظاااااام 

والتع يمااااااااات الصااااااااادرة  الح ومياااااااائ

بموجباااه بماااا يشااامم عمااام  اإلااائ لجاااان 

 الدا رة .

  عالجد 

  إصااادار التعااااميم الداخ يااائ تهااادف إلاااى

التوعياااااااائ واةرشاااااااااد أو الترغيااااااااب 

 والترهيب 

  وقا د

  تاااام إلاااازام أعضاااااء ال جااااان بااااالتوقيع ع ااااى جماااااذج سااااريئ

تااام إصااادار تعااااميم حاااوم أهميااائ ساااريئ  ماااا  ،المع وماااات

والتجبياااااه ع اااااى الماااااوظفين بضااااارورة التقياااااد المع وماااااات 

 .باألجظمئ والتع يمات الداخ يــئ
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9 
اةجراءات الح وميئ المتخذة بسبب جا حئ 

  وروجا

  تااوإلير بجياائ تحتياائ ت جولوجياائ تساامح بعقااد

 ااجتماعات عن بعد.

  تفعيااام خطاااط طاااوارىء و ماااا هاااو وارد

إلاااااد الااااادليم اارشاااااادي الصاااااادر عااااان 

 ديوان الخدمئ المدجيئ .

  ال تروجياااااااا عم ياااااااات الشاااااااراء طااااااارح

باسااااااتخدام جظااااااام الشااااااراء اةل تروجااااااد 

(JONEPS.) 

 بحيااااااث يتاااااااح  الشااااااراءوثااااااا ق  أتمتاااااائ

ل مجاااااقص بتعب اااائ المع ومااااات المط وباااائ 

 ً  .إل تروجيا

 

  وقا د

  تاااام مراجعاااائ إجااااراءات الاااادا رة والخاااادمات التااااد  اجاااات

تااام عقاااد حياااث ( 19-تقااادمها خاااالم جا حااائ  روجاااا ) وإلياااد

الشااااراء والتصااااجيف والتاااارخيص ولجااااان   جااااانالج سااااات 

تاااام اايعاااااز  و المر ااااد، ااتصااااامعباااار تقجياااائ  األسااااعار

سساااااد العمااااام ع اااااى تاااااوإلير ؤلمديريااااائ تطاااااوير ااداء الم

البجيااائ التحتيااائ الت جولوجياااا لتسااامح  بعقاااد اجتماعاااات عااان 

زيااادة سااعئ البريااد اال تروجااد ل مااوظفين لتم ااجهم  مااعبعااد 

عم ياااات الشاااراء  ،وطرحمااان ممارسااائ ااعماااام عااان بعاااد

 ال تروجيا وأتمتئ وثا ق الشراء.

 

 قيمئ المساعدات والمجح الخارجيئ تذبذب 10

  تخطااااااايط مشااااااااريع التطاااااااوير ضااااااامن

خارطااااااااائ الطرياااااااااق بماااااااااا يتجاساااااااااب 

والميزاجياااات المتوقعااائ، والحااارص ع اااى 

ت امااااام العالقااااائ والتخطااااايط ماااااع  اإلااااائ 

 .الشر اء الممولين

 عالجد 
 .البحث عن مرادر تمويل أخرى 
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 عالجد وقا د

  تطااااااوير أطااااااار واضااااااح ةدارة وتجمياااااائ

العالقاااااات ماااااع الشااااار اء ااساااااتراتيجيين 

 .بش م مؤسسد

  وجااود ماااجح ومشااااريع التطااوير التاااد ياااتم
تطبيقهااااا بهاااادف رإلااااع مسااااتوى عم يااااات 

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

 

 المعجيئل تروجيئ مع الجهات تعطم ااتصاات اة 11

  التواصم مع الشر ات الداعمئ 

 ألجظمئ الشب ئ الداخ يئ.

  التواصااااااااام مااااااااااع وزارة اةقتصاااااااااااد

الرقمااااااااد  وجهااااااااا ماااااااازود خدماااااااائ 

 ااجترجت الح ومد.

 عالجد 

 التواصم مع الشر ات الداعمئ ألجظمئ الشب ئ الداخ يئ 

والتواصاااام مااااع وزارة اةقتصاااااد الرقمااااد  وجهااااا ماااازود 

 خدمئ ااجترجت الح ومد.

 


