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 إدارة المخاطر سياسة -021

_____________________________________________________________________ 

سياسة جديدة الحالة :                          

سياسة تمت مراجعتها                                        

تكملة لسياسية قائمة                                              

النطاق :                    جميع كليات العلوم التطبيقية     

بعض الكليات ) ..........................................(                                   

كلية واحدة     ) ..........................................(                                   

 غير األكاديميين  األكاديميون          الموظفين:       جميع الموظفين              الجهة المستهدفة :   

 طالب البكالوريوس         طالب الدراسات العليا    جميع الطالب                 الطالب :                                  

جميع التخصصات                   بعض التخصصات )....................(                                                        

 

 :       األسس و األهداف -1

 

 األكاديمية واإلدارية والتجارية ، لذا يجب على كل فرد في مجتمع الكلياتجميع األنشطة مع تالزم المخاطر ت

إدارة المخاطر ، حيث تقر الكليات بأن الهدف من إدارة المخاطر ليس التخلص من هذه المخاطر  معرفة كيفية

عتيادية للكليات وإنما توفير الوسائل الهيكلية لتحديد األولويات وإدارة المخاطر التي تتعلق بمباشرة األنشطة اال

الفوائد المتوقعة من النشاط ، وقد تكون ، حيث يتطلب ذلك إيجاد التوازن بين تكاليف إدارة الخطر وبين 

 إلى مقاضاة الكليات و اإلساءة إلى سمعتها . ؤديعواقب عدم إدارة المخاطر خطرة وت

 

التعليمية  ليل من تأثيرها على التجربةتوفر هذه السياسة إطار عمل للكليات في سبيل تحديد المخاطر وذلك للتق

المخطط لها ، كما أنها توفر بعض اإلرشادات والمبادئ العامة إلدارة المخاطر وذلك لحماية ممتلكات الكليات 

 التي تتضمن األشخاص والموارد المالية والممتلكات باإلضافة إلى سمعة الكلية .

 

 

 :    التعريفات -2
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التعريفات التالية إال في حالة التصريح بغير ذلك :    ألغراض هذه السياسة تنطبق     

 ر على األهداف ، ويتم قياسه عن طريق العواقب و االحتمالية يفرصة حدوث شي قد يكون له تأث المخاطر :

 

و اإلصابات  ئرنتيجة حدث او موقف معين يتم التعبير عنه بشكل كمي أو كيفي ، ويتضمن ذلك الخسا األثر :

نطاق واسع من النتائج الممكن وقوعها نتيجة حدث معين و المكاسب ، وقد يكون هناك والسلبيات أ

. 

 كيفي أو ما يعني اإلمكانية والتكرار .الوصف هو ال اإلحتمالية :

 العملية الشاملة لتحليل المخاطر وتقييمها . تقييم المخاطر :

 فعالة للمخاطر والفرص الممكنة .العمليات التي يتم اتخاذها لتحقيق اإلدارة ال إدارة المخاطر :

رات ، وتتضمن خياعملية اختيار الخيارات المناسبة و تنفيذها من أجل التعامل مع المخاطر  معالجة المخاطر :

 واحد من الخمس االستراتيجيات التالية أو مزيج منها : المعالجة 

 تجنب المخاطر . -

 تقليل احتماليه وقوعها . -

 تقليل عواقب وقوعها . -

 المخاطر .نقل  -

 إبقاء / قبول المخاطر . -

التطبيق المنهجي إلدارة السياسات واإلجراءات و الممارسات وذلك من أجل وضع  عملية إدارة المخاطر :

 السياق و تحديد وتحليل وتقييم ومتابعة المخاطر واإلبالغ عنها .

 على أنها ذات إمكانية أكبر قييمهام تسجل يتضمن المخاطر التي تسجل المخاطر ذات المستويات العالية : 

 للتكرار أو التأثير العالي و بالتالي تتطلب اهتمام خاص .

 

 :      محتوى ومبادئ السياسة -3

 

تعتبر الكليات عملية إدارة المخاطر عنصرا مهما ضمن إطار عمل ممارسات اإلدارة الجيدة ،  :  3.1

 تحقيق األهداف االستراتيجية للكليات .وذلك ألن تحديد و إدارة المخاطر يرتبط بشكل إيجابي مع 

 تتضمن أنشطة إدارة المخاطر في الكليات المسؤوليات التالية :  : 3.2

 وضع السياق االستراتيجي والتنظيمي الذي تتم من خالله عمليات إدارة المخاطر في الكليات . .1

 تحديد طرق التحكمتحديد ماهية االحداث التي يمكن ان تنشأ وكيفية وسبب حدوثها ، وكذلك  .2

الموجودة باإلضافة إلى تحليل المخاطر في إطار ما يتعلق باحتمالية حدوثها ومدى تأثيراتها 

 وذلك ضمن سياق طرق التحكم هذه .

تطوير خطط محددة إلدارة المخاطر و تنفيذها وذلك في مجال المخاطر ذات التأثير العالي ،  .3

 و متابعتها .فيها  ر ذات التأثير األقل سيتم النظرأما المخاط

متابعة ومراجعة سجل المخاطر وجميع التغييرات التي قد تؤثر عليه ، حيث تتم المتابعة  .4

 والمراجعة خالل عمليات إدارة المخاطر .
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التواصل والتشاور مع األطراف الداخلية والخارجية في المراحل المرتبطة بعملية إدارة  .5

 ن تقليل الخسائر و زيادة الفرص .المخاطر ويتم ذلك بطريقة تُمكن الكليات م

مسؤولية اإلشراف على نظام سليم  –من خالل لجنة المخاطر في الكلية  –يتحمل مجلس الكليات   : 3.3

 للتحكم الداخلي الذي يدعم تحقيق خططها االستراتيجية .

 لتأثيرات المخاطر .تقوم الكليات بكشف وقائي  :  3.4

االستراتيجية والتشغيلية والمالية وكذلك المخاطر على سمعة  المخاطر إجراءات المراجعة تتضمن   : 3.5

 الكليات ومدى التزامها. 

 يتم تضمين تقييم المخاطر و التحكم الداخلي في العمليات االعتيادية للكليات .  : 3.6

 طر وكذلكيتحمل المدراء اإلداريين واألكاديميين مسؤولية تشجيع الممارسات الجيدة إلدارة المخا  : 3.7

 مسؤولية تطبيقها .

 

 4- التشريعات الموائمة :

 ال يوجد تشريع محدد يدير هذه السياسة .

 

 ال يــــوجد  :راجع الم -5

 

 المالحق : -6

 الملحق أ : استمارة تقييم المخاطر  . -

 

 مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية     :االعتمادجهة  -7

 

 

 السياسة:تواريخ الموافقة على  -8

 

 .................  تمت الموافقة على هذه السياسة في تاريخ 

 ....تمت الموافقة على هذه النسخة من السياسة في تاريخ ............

 ..................    بدأ العمل بهذه النسخة من السياسة في تاريخ

 ..................     سيتم مراجعة هذه السياسة في تاريخ

 

 

 المدير العام لكليات العلوم التطبيقية    السياسة:الداعمة لهذه الجهة  -9

 



4 
 

 لكليات العلوم التطبيقية  ةالعامية المدير     االتصال:جهة  -10


