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اإعداد
اإدارة التعامل مع املخاطر

اأ.عبدالإله بن عبداهلل املطريي

يف هذا الدليل ولتحقيق بيئة جامعية اآمنة ومتميزة فاإننا عند ورود اأي اإ�سارة اإىل »اجلامعة« فاإنها ت�سمل اجلامعة نف�سها ، 
واأع�ساء هيئة التدري�س والإداريني والطالب والزائرين.
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حقق���ت اجلامعة اجنازات ملمو�ش���ة يف م�ش���رة التطوير ال�ش���امل, حيث �ش���مل هذا 
التطوير الكوادر والبنى التحتية التجهيزات وغرها. ومثل اأي من�ش���اأة فاعلة يف خمتلف 
اأنح���اء العامل فاإن هناك خماط���ر خمتلفة قد حتدث ملا حتقق���ه اجلامعة من اإجنازات 

على الأ�شعدة املختلفة. 

يف حقيق���ة الأم���ر فاإن املخاطر تعد من الأحداث الت���ي يحتمل وقوعها ومع ذلك فهي 
اإذا حدثت تت�شبب يف نتائج غر مرغوبة للأفراد واملوؤ�ش�شات. ومن منطلق احلفاظ على 
هذه املكت�شبات والجنازات التي حتققت, والوقاية من اأي اأخطار ميكن اأن تلحق �شررًا 
بالأف���راد اأو املمتل���كات اأو ال�شمعة, ف���اإن اجلامعة عملت على اإع���داد اآلية وخطة للوقاية 
م���ن جميع هذه الأخطار, اأو عل���ى الأقل التخفيف من اآثارها ح���ن حدوثها, وقد قامت 

باإدراجها حتت اإدارة اأ�شمتها اإدارة التعامل مع املخاطر.

وي�شدره���ذا الدليل ليبن منهجية جامعة املجمعة يف بناء خطتها لإدارة املخاطر يف 
البيئة اجلامعية.

اأ.د. م�سلم بن حممد الدو�سري

كلمة وكيل الجامعة:

5

دليـل إدارة المخاطـر 
في البيئة الجامعية



حقق���ت اجلامعة اجنازات ملمو�ش���ة يف م�ش���رة التطوير ال�ش���امل, حيث �ش���مل هذا 
التطوير الكوادر والبنى التحتية التجهيزات وغرها. ومثل اأي من�ش���اأة فاعلة يف خمتلف 
اأنح���اء العامل فاإن هناك خماط���ر خمتلفة قد حتدث ملا حتقق���ه اجلامعة من اإجنازات 

على الأ�شعدة املختلفة. 

يف حقيق���ة الأم���ر فاإن املخاطر تعد من الأحداث الت���ي يحتمل وقوعها ومع ذلك فهي 
اإذا حدثت تت�شبب يف نتائج غر مرغوبة للأفراد واملوؤ�ش�شات. ومن منطلق احلفاظ على 
هذه املكت�شبات والجنازات التي حتققت, والوقاية من اأي اأخطار ميكن اأن تلحق �شررًا 
بالأف���راد اأو املمتل���كات اأو ال�شمعة, ف���اإن اجلامعة عملت على اإع���داد اآلية وخطة للوقاية 
م���ن جميع هذه الأخطار, اأو عل���ى الأقل التخفيف من اآثارها ح���ن حدوثها, وقد قامت 

باإدراجها حتت اإدارة اأ�شمتها اإدارة التعامل مع املخاطر.

وي�شدره���ذا الدليل ليبن منهجية جامعة املجمعة يف بناء خطتها لإدارة املخاطر يف 
البيئة اجلامعية.

اأ.د. م�سلم بن حممد الدو�سري

كلمة وكيل الجامعة:

5

دليـل إدارة المخاطـر 
في البيئة الجامعية



حقق���ت جامع���ة املجمع���ة اجن���ازات ملمو�شة يف م�ش���رة البن���اء والتطوي���ر ال�شامل التي 
�شمل���ت الك���وادر الب�شري���ة والبنى التحتي���ة والتجهي���زات, لدعم تقدمي اجلامع���ة خدماتها 
التعليمي���ة والبحثية واملجتمعية بجودة وكفاءة عالية عرب جمموعة متنوعة من التخ�ش�شات 
والن�شاط���ات الت���ي تتطلب توفر بيئ���ات ذات طابع خا�ص حتتوي على نطاًق���ا متنوًعا ومعقًدا 
م���ن م�ش���ادر اخلطر املختلف���ة بالإ�شافة اإىل م�شادر خط���ر طبيعية و�شيا�شي���ة واجتماعية 
واقت�شادي���ة وثقافية قد توؤثر عل���ى مدى اإمكانية وكفاءة تق���دمي خدماتها وحتقيق اأهدافها 

ال�شرتاتيجية.
عندم���ا يكون نظ���ام اإدارة املخاطر فعال فاإن���ه ل يتم ملحظته, وعل���ى العك�ص من ذلك 
عندم���ا تكون اإدارة املخاطر �شعيفة اأو غ���ر موجودة فاإن الأثر غالبًا ما يكون وا�شحًا للغاية 
وي�شع���ر جميع اأف���راد جمتمع اجلامعة ولي�ص فقط على م�شتوى الف���رع اأو امل�شروع اأو من قبل 
ا حمرجة ب�ش���كل علني اأو مدمرة للجامع���ة, وهذه الآثار  املوظف���ن. قد تكون العواق���ب اأي�شً
ق���د تك���ون عابرة اأو طويلة الأمد, ومن املوؤكد اأنها �شتوؤثر عل���ى التمويل البحثي والت�شنيفات 
املحلية والعاملية وال�شراكات البحثية والدعم العام, وميكن اأن يوؤثر ذلك على رغبة الطلب 

باللتحاق باجلامعة ومعنويات املوظفن وم�شاركة املجتمع.
اإن تبن���ي اإدارة جيدة للمخاطر ي�شمن احلفاظ عل���ى �شمعة اجلامعة ومواردها ومكانتها 
يف املجتم���ع املحلي والدويل لذا تتخذ اجلامعة اإجراءات وعمليات وتزرع يف اأفراد جمتمعها 
ثقافى وممار�شات مهنية و�شخ�شية لتوجيه م�شادر اخلطر والتحكم فيها �شمن نظام اإدارة 
خماط���ر فعال ومهام وم�شئوليات حمددة ووا�شح���ة تتوافق مع متطلبات املوا�شفة القيا�شية 

.)ISO 31000 / 2018(

ياأت���ي ه���ذا الدليل يف اإ�ش���داره الأول كخط���وة لتو�شيح منهجية واأه���دف جامعة املجمعة 
للتعامل مع م�شادر اخلطر يف البيئة اجلامعية وت�شجيع ممار�شات واإجراءات فعالة و�شاملة 
لتحدي���د واإدارة م�ش���ادر اخلطر يف جميع ن�شاطات وعمليات ومق���رات اجلامعة التي تعتمد 

على الفعالية وال�شراكة املجتمعية.

تمهيد:
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اأي حدث اأو اإجراء يوؤثر �شلًبا على قدرة اجلامعة على حتقيق اأهدافها ال�شرتاتيجية, اخلطر:
واأ�شتمرارية تقدمي خدماتها املختلفة, ويتم تقييم املخاطر من خلل:

احتمالية وقوع حدث اأو موقف.	•
�شدة اخلطر.	•

 وميكن تق�سيم املخاطر اإىل �ستة اأنواع:

ال�سرتاتيجية 
)Strategic(

الأحداث التي توؤثر على قدرة اجلامعة على حتقيق اأهدافها الرئي�شة والتف�شيلية, 
مبا يف ذلك العوامل التناف�شية وال�شوقية.

اللتزام 
)Compliance(

الأحداث التي توؤثر على قدرة اجلامعة على الإلتزام بلقوانن واللوائح.

العمليات 
)Operational(

الأحداث التي توؤثر على العمليات والإجراءات الإدارية امل�شتمرة.

التكنولوجيا 
)Technological(

الأح���داث الت���ي توؤثر على تدف���ق املعلومات الإلكرتونية والت�ش���الت, مبا يف ذلك 
التخزين, التعايف من الكوارث, البوابات الإلكرتونية, دورة التطوير, اإلخ.

)Financial( الأح���داث الت���ي توؤثر على امل���وارد وكف���اءة الإنقا, مب���ا يف ذلك فق���دان الأ�شول, املالية
وخماطر التكنولوجيا.

ال�سمعة 
)Reputational(

الأح���داث الت���ي توؤثر عل���ى ال�شمع���ة ةالنطباع الع���ام عن اجلامعة, مب���ا يف ذلك 
الق�شايا ال�شيا�شية واحلوادث ال�شلبية يف احلرم اجلامعي.

تعريفات:
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إدارة المخاطر:

تنط���وي اإدارة املخاط���ر على تنفيذ تدابر احلد من املخاط���ر والتخفيف من حدتها والتعامل مع املخاطر غر 
املتوقعة بطريقة �شاملة وبكفاءة عالية, لذلك يجب العاون مع مدير اإدارة املخاطر وتزويده مبايلي:

معلومات الإدارة يف الوقت املنا�شب بدقيقة وعالية.	 

املوارد )املال والوقت والقوى العاملة واملعدات وغرها(.	 

التاأثر الفعال وال�شلحيات املنا�شبة ل�شتخدامها.	 

عند احلالت احلرجة توجد اأدوات بديلة لإدارة املخاطر اأو و�شائل علج جلميع م�شادر اخلطر يف البيئة اجلامعية وت�شمل:

ول�شم���ان كفاءة وفعالية هذه الأدوات �شتنفذ عملية التدقيق الداخلي املنتظمة للمخاطر حتليل فعالية وكفاءة 
نظ���ام اإدارة املخاط���ر, وتنفيذ اإج���راءات ت�شحيحية. و�شيتم وفق �شيا�شة اجلامع���ة يف اإدارة املخاطر �شيتم اإعداد 
ا ل�شجل املخاطر والتقارير املتعلقة باإدارة  تقارير اإدارة املخاطر يف البيئة اجلامعية )يجب اأن يت�شمن ذلك ملخ�شً

املخاطر الرئي�شية( وعر�شه على القيادة العليا للجامعة.

 :)Enterprise Risk Management ERM( إدارة المخاطر المؤسسية

عملي���ة م�شتم���رة ا�شتباقية متكامل���ة ت�شتخدم لتحديد وتقيي���م واإدارة املخاطر يف جميع املج���الت وعلى جميع 
م�شتويات املنظمة. ت�شمن التن�شيق بن التخطيط ال�شرتاتيجي واإدارة املخاطر, وقد اأ�شدرت اجلامعة خطة لإدارة 

املخاطر املوؤ�ش�شية تغطي املخاطر التي تواجه اجلامعة ككل, مثل:

نقل املخاطرمراقبة املخاطرجتنب املخاطر

الحتفاظ باملخاطر )م�ستوى اخلطورة املقبول(

رغبة التحاق الطالب يف برامج البكالريو�س والدرا�سات العليا والر�سا امل�ستفيدين

التكنولوجياال�سمعة البنية التحتية ال�سراكة
املادية

الإنخفا�س يف 
التمويل احلكومي

القيادةاملناف�سة املالية احلدث 
الكارثي

تغري م�ستوى 
اجلاهزية

املوارد الب�سرية 
وعالقات العمل
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وق���د مت اإن�ش���اء اإدارة املخاط���ر املوؤ�ش�شية يف اجلامعة ل�شم���ان تنفيذ الإجراءات الت�شحيحي���ة املنا�شبة وتوفر 
التجهي���زات اللزمة حلماية املمتلكات والأ�شول والأ�شخا����ص والبيئة يف اجلامعة من خلل التخفيف من املخاطر 

املحتملة واثارها عند وقوعها والأ�شرار والإ�شابات الناجته عنها. وتتمثل مهام الإدارة يف:

و�شع وتنفيذ اخلطة الإ�شرتاتيجية لإدارة املخاطر يف اجلامعة وحتديثها ب�شفة دورية.	 

متابعة اخلطة الإ�شرتاتيجية واأن�شطتها, واأجراءا ا�شتطلعات الراأي امل�شتمرة لتحديد م�شادر اخلطر.	 

حتليل املخاطر املتوقعة وو�شع خطط التحكم اللزمة.	 

تقدمي الدعم للجهات املختلفة باجلامعة من خلل امل�شاعدة الفنية والتدريب وتوفر املوارد الأخرى.	 

متابعة كفاءة نظام اإدارة املخاطر, وتنفيذ عمليات التطوير والتح�شن.	 

التاأكد من تطبيق القوانن واللوائح والإر�شادات املتعلقة بال�شلمة والأمن, حماية البيئة........اإلخ.	 

و�شع خطط الطوارئ العامة والتدريب اجليد على تنفيذها مرتن على الأقل كل عام.	 

متابعة تنفيذ املهام ذات العلقة يف جمال العمل.	 

تصنيف المخاطر: 

يت���م ت�شنيف املخاطر على اأنها تل���ك املتعلقة باملخاطر الإ�شرتاتيجية اأو املخاط���ر يف املوؤ�ش�شة, وتلك املوجودة 
على م�شتوى الإدارة وامل�شروع, والتي يطلق عليها ب�شكل جماعي املخاطر الت�شغيلية. قد تن�شاأ املخاطر الت�شغيلية من 
داخل اأو خارج اجلامعة. مطلوب من جميع الوحدات الوظيفية داخل اجلامعة حتديد واإدارة املخاطر خا�شة اأنواع 

املخاطر املذكورة اأعله.

 :)Appetite for Risk( تقبل المخاطر

وتق���ر اجلامعة باأن التطوير الفع���ال لفر�ص الأعمال وال�شتثمار يف البحوث املبتكرة وت�شويق املعرفة يتطلب من 
اجلامع���ة قبول م�شتويات املخاط���ر التي تتنا�شب مع الفر�ص والفوائد املتوقعة, وذل���ك مب�شتويات خطورة متو�شطة 

حتافظ على :

�سمعة اجلامعة.ال�سالمة الأكادميية.ال�ستقرار املايل.

�سحة و�سالمة جمتمع اجلامعة، واحلفاظ على البيئة.
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حتافظ على :

�سمعة اجلامعة.ال�سالمة الأكادميية.ال�ستقرار املايل.

�سحة و�سالمة جمتمع اجلامعة، واحلفاظ على البيئة.
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 :)Risk Analysis Probability and Impact( تحليل المخاطر "االحتمالية واألثر

���ا تاأثره املحتمل على  تتطل���ب عملي���ة حتليل املخاطر �شكًل م���ن اأ�شكال قيا�ص احتمالية ح���دوث اخلطر ولكن اأي�شً
حتقيق الأهداف التنظيمية, وتت�شمن عادًة على �شبيل املثال ل احل�شر ما يلي:

نظ���ام ت�شجي���ل املخاطر هو طريقة ملئمة لتحدي���د اأولويات احتمالية وقوع اخلطر والتاأث���ر. وي�شتند نظام تقييم 
املخاط���ر املب���ن هنا اإىل ت�شني���ف كل خطر اإىل واحدة من خم�ص فئات "احتمالية" وفًق���ا لحتمال حدوثها ثم يتم 

ت�شنيفها اإىل واحدة من خم�ص فئات "تاأثر" وفًقا خلطورة العواقب اإذا وقع اخلطر.

جدول رقم )1(: الفرق بني الإدارة التقليدية للمخاطر والإدارة املوؤ�س�سية للمخاطر.

 ”Traditional Risk Management ”TRM
 اإدارة خماطر تقليدية 

”Enterprise Risk Management ”ERM
 اإدارة املخاطر املوؤ�س�سية 

Risk as individual hazards
 م�سدر خطر مفرد 

 Risk in the context of business strategy
خطر يف �سياق ا�سرتاتيجية العمل

 Risk identification and assessment
حتديد م�سادر اخلطر وتقييمها 

Risk portfolio development
حتديث �سجل املخاطر

 Focus on discrete
الرتكيز على م�سادر اخلطر منف�سلة

 Risk Focus on critical risks
الرتكيز على املخاطر احلرجة

Risk mitigation
تخفيف �سدة م�سادر اخلطر

 Risk optimization
احلد من املخاطر

 Risk limits
حدود اخلطر

Risk strategy
اأ�سرتاتيجية املخاطر

 Risk with no owners Defined
عدم حتديد امل�سئوليات جتاه م�سادر اخلطر

Risk responsibilities
م�سئوليات املخاطر

Haphazard risk quantification
التقدير الع�سوائي مل�سادر اخلطر

Monitoring and measuring of risks
حتديد وتقييم املخاطر

 ”Risk is not my responsibility“
املخاطر لي�ست م�سئوليتي

”Risk is everyone’s responsibility“
اخلطر م�سئولية اجلميع

�سمعة ال�سركةالأداء القدرة الت�سغيليةاملقيا�س الزمنيالتكلفة
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المبادئ التوجيهية:

تتبنى اجلامعة مبادئ توجيهية لإدارة املخاطر متوافقة مع املوا�شفة القيا�شية )ISO 31000 / 2018(, وتعمل 
على اللتزام بهذه املبادئ ل�شمان اأن تكون اإدارة املخاطر فعالة. وهذه املبادئ تتمثل يف:

 التحكم يف م�شادر اخلطر جزء ل يتجزاأ من جميع العمليات والإجراءات.	 

اإدارة املخاطر جزء من �شنع القرار.	 

كفاءة عمليات حتديد م�شادر اخلطر ومعاجلتها.	 

اإحرتام العوامل الإن�شانية والثقافية.	 

نظم الإدارة فعالة لتطبيق عمليات التقييم والتح�شن امل�شتمر.	 

إجراءات إدارة المخاطر:

حتديد املخاطر

املراجعة والتقييم

تقييم املخاطر

التوا�سل والت�ساور

خطط التحكم واملراقبة

الوثائق وال�سجالت
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سياسة إدارة المخاطر:

يف جامع���ة املجمع���ة, تعطي �شيا�شة اإدارة املخاط���ر املوؤ�ش�شية ال�شفة الر�شمية على نظ���ام اإدارة املخاطر يف البيئة 
اجلامعي���ة وتو�ش���ح اأدوار وم�شوؤوليات اأفراد جمتمع اجلامع���ة واللجان ذات ال�شلة. وتتبن���ى جامعة املجمعة اإدارة 
فعال���ة للمخاط���ر ركيزة اأ�شا�شية نح���و حتقيق روؤية ور�شالة اجلامع���ة ال�شرتاتيجية والت�شغيلي���ة, ولذلك فاإن اإدارة 
املخاط���ر ج���زءا ل يتج���زاأ من عملية �شنع الق���رار يف اجلامع���ة والإدارة الروتينية بها, وحتر�ص عل���ى اأن ُتدمج يف 

عمليات التخطيط ال�شرتاتيجية والت�شغيلية على جميع امل�شتويات يف اجلامعة من خلل: 

اللتزام باإجراء تقييم للمخاطر للم�شاريع والأن�شطة اجلديدة, مبا يف ذلك امل�شاريع والعمليات والنظم . 1
والأن�شطة التعليمية والبحثية. 

حتديد املخاطر واحتمالية حدوثها وحتليلها وحتديد اأف�شل و�شائل التحكم للحد منها. . 2

اللت���زام بتوفر التدريب وامل�شورة الكافية على مب���ادئ تقييم واإدارة املخاطر جلميع من�شوبي اجلامعة . 3
باختلف م�شتوياتهم. 

لتنفيذ اإدارة املخاطر ب�شكل فعال حتر�ص اجلامعة على و�شوح املهام وامل�شئوليات.. 4

الت���زام اإدارة اجلامع���ة باإبلغ جميع اأفراد جمتمعها م���ن خلل و�شائل الت�ش���ال والن�شر املتاحة, باأي . 5
حتديثات اأو تعديلت بنظام اإدارة املخاطر يف البيئة اجلامعية.

تعت���رب املراجعة واملراقبة املنتظمة لتنفي���ذ وفعالية عملية اإدارة املخاطر جزء رئي�شي من عمليات اإدارة . 6
اجلامعة. 

تلتزم اجلامعة مبراجعة هذه ال�شيا�شة ب�شكل �شنوي. . 7

تلتزم الإدارة العليا باجلامعة توفر املوارد املالية والب�شرية ملراجعة وتطوير خطة اإدارة املخاطر.. 8

تعمل جامعة اأاملجمعة على تطبيق وتطوير نظام لإدارة املخاطر ذو كفاءة عالية وفعال يف البيئة اجلامعية. و�شي�شمل 
ذلك حتديد وتقييم املخاطر وو�شع اجراءات وتنفيذ عمليات وتوفر جتهيزات للحد من املخاطر اأوالتخفيف منها. 

مع التزام اإدارة اجلامعة باإبلغ جميع اأفراد جمتمعها من خلل و�شائل الت�شال والن�شر املتاحة.

 يعتمد 
مدير اجلامعة

 د. خالد بن �سعد املقرن
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التزام وكالء الجامعة:

تنفيذ �شيا�شات واإجراءات اإدارة املخاطر يف نظاق �شلحياته الإدارية.	 

حتديد �شجل املخاطر يف اجلامعة وموقف اجلامعة من املخاطر املتعلقة بق�شايا رئي�شية معينة.	 

حتديد واإدارة املخاطر ال�شرتاتيجية التي تواجهها اجلامعة.	 

التاأكد من حتديد املخاطر الت�شغيلية واإدارتها ب�شكل منا�شب يف جميع اأنحاء اجلامعة.	 

التاأك���د م���ن اأن التو�شي���ات والتوجيهات ال�ش���ادرة جمل�ص اجلامع���ة ومعايل املدير واملراج���ع الداخلي 	 
واخلارجي فيما يتعلق باإدارة املخاطر يتم اتخاذ اإجراءات ب�شاأنها.

تقدمي معلومات كافية يف الوقت املنا�شب ب�شاأن حالة املخاطر وال�شوابط والإجراءات املتعلقة بالتو�شيات 	 
والتوجيهات امل�شار اإليها اأعله.

�شمان وجود معاير اأداء لتنفيذ �شيا�شات واإجراءات اإدارة املخاطر.	 

مراجعة ال�شيا�شات والإجراءات على اأ�شا�ص منتظم ل�شمان بقائها فعالة ومنا�شبة.	 

التزام العمداء ومدراء العموم:

يك���ون مدراء العم���وم وامل�شرفن م�شوؤولن ع���ن دمج اإدارة املخاط���ر يف ممار�شاتهم الإداري���ة والت�شغيلية ويف 
خططهم الإ�شرتاتيجية للإدارات التابعة لهم من خلل:

حتدي���د وتقييم الإجراءات املنا�شبة ملعاجلة املخاطر الت�شغيلي���ة والتخطيطية يف نطاق م�شوؤوليتها وفقا 	 
ل�شيا�شات اجلامعة واإجراءاتها.

تطوير واحلفاظ على �شجل املخاطر.	 

نفيذ الإجراءات املتعلقة باإدارة املخاطر ح�شب �شلحياتهم الإدارية وتوجيهات وكلء اجلامعة.	 

اإبلع اإدارة املخاطر عن اإجراءات اإدارة املخاطر النا�شئة اأو املتبقية الهامة.	 
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التزام أعضاء هيئة التدريس والموظفين:

يع���د اأع�شاء هيئ���ة التدري�ص واملوظفن جزًءا ل يتجزاأ من برنامج اإدارة املخاط���ريف جامعة املجمعة وي�شاهمون يف 
الربنامج مبهام وم�شئوليات مهمة. جميع من�شوبي جامعة املجمعة �شوف يقومون:

امل�شاعدة يف احلفاظ على مكان اآمن وخال من املخاطر.	 

تق���ع عل���ى عاتق جميع اأع�شاء هيئة التدري����ص واملوظفن م�شوؤولية احلفاظ عل���ى �شوابط داخلية جيدة 	 
واإدارة املخاطر. يجب اأن يكون اجلميع على دراية باملخاطر املوجودة يف اأن�شطتهم. عند حتديد خماطر 
جدي���دة, يت���م حتديدها مل�شرفهم اأو موظفهم املعنين, حيثما كان ذل���ك ممكنا مع ا�شرتاتيجيات اإدارة 

املخاطر املو�شى بها

احل�شور وامل�شاركة يف اإدارة املخاطر والتدريب على ال�شلمة كما هو مطلوب.	 

العمل ب�شكل معقول واحلد من احلوادث ومنع اخل�شارة واحلفاظ على اأ�شول اجلامعة.

التدقيق الداخلي على نظام إدارة المخاطر:

�شيت���م تنفيذ التدقيق الداخلي على نظام اإدارة املخاطر من قبل فريق التدقيق الداخلي يف اجلامعة بناًء على 
املوؤ�شرات التالية:

يتم تزويد الإدارة العليا باجلامعة بتقييم �شنوي للمخاطر الإ�شرتاتيجية التي تواجه اجلامعة.	 

و�شع ومراجعة �شيا�شات واإجراءات لتقييم نظام اإدارة املخاطر وتنفيذ الجراءات الت�شحيحية اللزمة 	 
يف الوقت املنا�شب عرب اإدارات اجلامعة والكيانات اخلا�شعة للرقابة.

يتلقى ذوو ال�شلة تدريبا منا�شبا يف تقييم املخاطر واإدارتها.	 

و�شع خطة لتقييم واإدارة املخاطر جلميع الأن�شطة الرئي�شية )تعليمية, بحثية, خدمة جمتمع, ت�شغيلية, 	 
وهند�شية(, مبا يف ذلك جميع الأن�شطة التجارية.
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االستراتيجية:

النقاط التالية تعزز تطوير اإدارة املخاطر يف جامعة املجمعة, ولتحقيق اأهدافنا يجب اأن نحقق:

فه���م طبيعة املخاطر التي تواجهنا: معرفة وحتديد املخاطر التي ت�شكله���ا احلرائق والفي�شانات والرياح 	 
وغرها من الأحداث على من�شاآتنا واأفراد جمتمعنا وبراجمنا.

تطوي���ر اأو احل�شول على الأدوات اللزمة للحد من خماطرنا: حتديد خطوات التخفيف الفعالة, والعثور 	 
عل���ى امل���وارد اللزمة لتنفيذها, والتاأكد م���ن اأن اأفراد جمتمع اجلامعة لديهم الق���درة والتدريب والدعم 

للقيام بذلك.

اإزال���ة م�ش���ادر ال�شرر املعروفة: متابعة برنامج ن�شط وفعال للتخفيف من املخاطر على املن�شات, واأنظمة 	 
املرافق, والعنا�شر غر الإن�شائية, وما اإىل ذلك.

تثقي���ف وتدريب العاملن يف اجلامع���ة واملجتمع: توفر التدريب جلميع اأع�ش���اء جمتمع احلرم اجلامعي 	 
حت���ى يكونوا م�شتعدين لل�شتجابة للكوارث واإبلغهم بتداب���ر احلد من اخل�شائر. يجب اأن نقدم مناذج 
التخطيط واملبادئ التوجيهية, و�شوف نو�شح الأ�شرار املحتملة والتي يجب اأن نكون جاهزين للعمل فيها. 
و�شتك���ون م�شوؤولية ن�شر معلومات التاأهب والتخفيف يف الإدارات م���ن م�شوؤولية العمداء, وروؤ�شاء الأق�شام 

ومديري الوحدات. يجب اأن يتم توجيه اجلميع بطرق حلماية ال�شجلت وامللحظات ال�شفية والبحاث.

توف���ر احلواف���ز لأع�شاء هيئة التدري�ص واملوظفن: تقليل اخل�شائر املحتمل���ة يف جامعة املجمعة قد ياأخذ 	 
ه���ذا �شكل منح ممولة م���ن اإدارة اجلامعي لإجراء اإ�شلحات غر هيكلي���ة يف املكاتب واملختربات واملواد 

الإعلمية وغرها.

دمج مفاهيم اإدارة املخاطر يف املناهج الدرا�شية يف التخ�ش�شات ذات ال�شلة يف جامعة املجمعة: طلب 	 
اليوم هم �شناع ال�شيا�شة يف الغد واخلريجن. ما �شيتعلمونه هنا �شيخربهم بخياراتهم يف امل�شتقبل.

التعاون وال�شراك���ة مع موؤ�ش�شات املجتمع املحلي لبناء والتدريب على خطط ال�شتعداد للطوارئ ومعاجلة 	 
م�شادر اخلطر.

تطوير الدعم لأن�شطة اإدارة املخاطر يف جامعة املجمعة من املنظمات اخلا�شة والأفراد: والإدارات الأخرى 	 
ذات ال�شلة يف تعزيز م�شاريع �شلمة احلياة وخف�ص اخل�شائر باعتبارها جديرة بالدعم املايل والتقني من 
قبل ال�ش���ركات واملوؤ�ش�شات واجلهات املانحة الأخرى, وفق الأنظمة والتعليمات املعتمدة من اجلهات ذات 

الإخت�شا�ص.

م���ن اأجل اإدارة املخاطر يف جامعة املجمعة بفاعلية, يجب ا�شتخدام هذه الأدوات من اأجل اإعداد خطط لتقليل من 
م�شادر اخلطر, والتخفيف من اآثار املخاطر, ومن ثم تقييم والتحكم يف م�شادر اخلطر اأثناء دورة تنفيذ الأعمال 

اأو امل�شرروعات.
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الغر�ص من هذا الدليل هو توفر اإطار ملنع اأو تقليل وقوع احلوادث واحلد من تاأثر احلوادث عند 
وقوعه���ا على الف���راد واملمتلكات والبيئة. من خلل مراجعة الف�شول واملواد التكميلية الواردة يف هذا 

الدليل, يجب اأن تكون قادًرا على:

فهم نظام اإدارة املخاطر وال�شبب يف اأهميته يف جامعة املجمعة.	 

حتديد م�شادر املخاطر يف بيئة العمل اخلا�شة بك.	 

فهم العمليات الرئي�شية التي ي�شتمل عليهانظام اإدارة املخاطر.	 

حتدي���د اأف�ش���ل الإج���راءات الت�شحيحي���ة واملمار�شات وو�شائ���ل الوقاي���ة ال�شخ�شية لإدارة 	 
املخاطر يف مكان عملك.

فهم كيفية مراقبة تدابر نظام اإدارة املخاطر من خالل الرقابة الداخلية واملراجعة الدورية.	 

ناأمل اأن تكون قد وجدت هذا الدليل مفيًدا واأنك قادر على دمج نظام اإدارة املخاطر يف تنفيذ ن�شاطك 
اليومي لجناز العمال املوكلة لكم يف منظومة جامعة املجمعة.
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 نموذج سجل المخاطر
Owner
 امل�سئول

Risk Reduction Actions
اأجراء تقليل املخاطر

Risk Mitigation Actions
اأجراء تخفيف املخاطر اخلطر

Score
 ال�سبب

Probability
 الحتمالية

Impact
 التاأثري

Summary Description
و�سف خمت�سر

Risk Description
و�سف اخلطر
Risk Impact
تاأثري اخلطر

NO
الرقم

OwnerScore Summary
Description

1  Risk Reduction
ActionsProbability Risk

Description

 Risk Mitigation
ActionsImpactRisk Impact

OwnerScore Summary
Description

2  Risk Reduction
ActionsProbability Risk

Description

 Risk Mitigation
ActionsImpactRisk Impact

**املخاطر هي على �سبيل املثال فقط، ولي�س بال�سرورة اأن تكون دقيقة :
• تقليل املخاطر هو اإجراء مت و�شعه لتقليل احتمال وقوع حدث ما.	
• تخفيف املخاطر هو اإجراء مت و�شعه للحد من تاأثر احلدث. 	
• احتمالية الت�شجيل: منخف�ص جًدا )1(؛ منخف�ص )2( ؛ متو�شطة )3( ؛ عالية )4( ؛ عايل جدا )5(.	
• �شجل الأثر: مهملة )5( ؛ هام�شية )10(؛ كبر )15( ؛ �شديد )20( ؛ كارثي )25(.	
• ح�شاب درجة املخاطرة: درجة املخاطرة = درجة الحتمال X درجة التاأثر.	

نموذج التحكم في مصادر الخطر

:)PROCESS NAME( عنوان الإجراء

:)Process Map( خمطط الإجراء

)Control Activities( اإجراءات التحكم)Risk( اخلطر)Objectives( امل�ستوى امل�ستهدف
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