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" إن اإلدارة التً تستطٌع تحقٌق األهداف بجدٌة وبكلفة أقل وزمن
أقصر هً اإلدارة الحصٌفة ،التً تقوم على اٌجاد مؤسسات
متخصصة فاعلة تعمل بروح الفرٌق الواحد ،وتتوفر لها قٌادات
إدارٌة كفؤة نزٌهة ،تقدم الصالح العام على أي إعتبار آخر،
وتتصف بالعدالة والمبادرة واإلبداع ،وتركز على العمل المٌدانً،
وتتصدى لألزمات والمعوقات قبل وقوعها أو حٌن ٌكون من السهل
التعامل معها قبل أن تتفاقم "...
جاللت اإلالك عبدهللا الثاوي ابً الحظين اإلاعظم

3

4

حضسة صاحب الجاللت الهاشميت اإلالك عبد هللا الثاوي ابً الحظين اإلاعظم حفظه هللا
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حضسة صاحب الظمى اإلالكي ألاميرالحظين بً عبد هللا الثاوي ،ولي العهد حفظه هللا

7

8

املحخىياث
مظىغاث إطتراجيجيت إدازة املخاطس00........................................................
آليت بىاء إطتراجيجيت ادازة املخاطس05.........................................................
قياض فعاليت إطتراجيجيت إدازة املخاطسوكفاءتها05......................................
أهداف خطت إدازة املخاطس01....................................................................
الخعسيفاث 01............................................................................................
مىهجيت إدازة املخاطس 02...........................................................................
جقييم املخاطس 03......................................................................................
وظبت جقييم الخطس 03...............................................................................
همىذج جقييم املخاطس04.................................................................... .......
جأثيرالخطس 05.........................................................................................
إجساءاث الخعامل مع الخطس05.................................................................
مظؤوليت جىفير إطتراجيجيت إدازة املخاطس51..............................................
مصفىفت زبط الاهداف الاطتراجيجيت للمسكصباملخاطس50..............................
كش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف باملخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطس 55..........................................................................

9

10

مسىغاث إستشاتيجيت إداسة المخاطش
جسجبؽ ادازة املخاػس باالهداف الاطتراجُجُت للمسهص خالٌ زصد مجمىكت املخاػس
التي لها جأزير فلاٌ كلى اإلاؼازَم الخاصت باإلاسهص لرا مً الاهمُت بميان بىاء
اطتراجُجُت املخاػس لألطباب واإلاظىغاث الخالُت:
 خاجت ألاكظام الفىُت وؤلادازٍت واإلاالُت في اإلاسهص ئلى مىهجُت كلمُت للخيبإ
باملخاػس املخخملت والخلامل ملها.
 اجخاذ ؤلاجساءاث الىكاةُت الفلالتٌ ،لد خصس املخاػس للخد مً آزازها في
خاٌ وكىكها.
 اًجاد الخلىٌ اإلاثلى والفلالت ،خاٌ خدور املخاػس لخجىب الخلىٌ آلاهُت
ً
التي حلد أهثر ولفت وأكل جأزيرا.
 طبؽ أداء اللاملين في اإلاسهص أزىاء وكىق املخاػس ،للمدافـت كلى مظخىي
الجىدة في جلدًم الخدماث.
 جىخُد اإلافاهُم واإلامازطاث في مجاٌ ئدازة املخاػس.

ً
 طبؽ كملُت الخخؼُؽ في ألاكظام بدُ ًيىن الخخؼُؽ للمخاػس ميىها
ً
أطاطُا فحها.
 فخذ كىىاث الاجصاٌ بين مخخلف الىخداث الخىـُمُت لىلل الخبراث
وجلدًم الدكم واإلاظاهدة في مجاٌ ئدازة املخاػس.
 ئًجاد ئػاز للخلُُم الراحي اإلاظخمس الري ٌظاكد في الىؼف اإلابىس كً
املخاػس ،مً خالٌ مىخجاث آلُاث ملخمدة.

11

آليت بناء إستشاتيجيت اداسة المخاطش
.1
.2
.3

.4
.5
.6

حؼىُل لجىت ئطتراجُجُت ئدازة املخاػس مً كبل كؼىفت اإلادًس اللام
وجددًد اإلاهام اإلاىوىلت للجىت.
اكخماد الدلُل الازػادي الدازة املخاػس في اللؼاق اللام الصادز مً
وشازة جؼىٍس اللؼاق اللام همسجلُت كىد اكداد ومساجلت الخؼت.
جدلُل هؼف املخاػس في خؼت ادازة املخاػس لالكىام ،2014-2012
ومساجلتها والخلدًل كلحها بدُ ًخم جسجِب املخاػس الىازدة في هؼف
املخاػس خظب الاولىٍت التي جم اكخمادها ً
بىاء كلى الصٍازاث التي كامذ بها
اللجىت لالكظام اإلالىُت.
دزاطت الخؼت ؤلاطتراجُجُت للمسهص ( ,)2017-2015وجددًد وخصس
املخاػس التي كد جإزس في جدلُم ألاهداف ؤلاطتراجُجُت وألاهداف
الىػىُت.
الاػالق والاطخفادة مً ججازب اإلاإطظاث في مجاٌ ادازة املخاػس.
اكخماد همىذج جددًد املخاػس وهمىذج خصس وجلُُم املخاػس.

قياس فعاليت إستشاتيجيت إداسة المخاطش وكفاءتها
 .1حلمُم اطتراجُجُت ادازة املخاػس وهمىذج خصس وجلُُم املخاػس كلى
ً
اإلادًسٍاث وألاكظام ألخر الخغرًت الساجلت كمال بمبدأ الىهج الدؼازوي في
الخخؼُؽ طىاء الاطتراجُجي او الىىعي.
 .2دزاطت اإلاالخـاث الىازدة مً اإلادًسٍاث والاكظام كلى الاطتراجُجُت
والاخر بما وزد فحها.
 .3حلمُم ئطتراجُجُت ئدازة املخاػس كلى اإلادًسٍاث وألاكظام بلد اجساء
الخلدًالث كلحها واكخمادها لللم ــل بمىجبها.
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أهذاف خطت إداسة المخاطش
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ً
شٍادة اخخمالُت الىجاح وجخفُع هال مً اخخماٌ الفؼل وكدم الخأهد مً جدلُم
ألاهداف.
الخيبإ باملخاػس.
ادازة املخاػس بىفاءة وفاكلُت.
حظهُل الخصىٌ كلى اإلاللىماث الدكُلت اإلاخلللت بيظب جدلم مإػساث أداء
الخؼؽ الاطتراجُجُت والخىفُرًت.
ً
ً
اإلاظاكدة في جلدًس الاخخُاجاث الؼازةت هما وهىكا للخُلىلت دون ئكاكت الىصىٌ
الى جدلُم ألاهداف اإلاسجىة.
حلـُم الاطخخدام ألامثل للمىازد املخخلفت.
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التعشيفاث
الخطس :خدور ش يء ما ًيىن له أزس طلبي في جدلُم الهدف ،أو ًإدي ئلى خظاةس بؼسٍت أو
مادًت أو ملىىٍت.
 الىشن = مدي ئمياهُت خدور هره املخاػس. الخلدًس= مدي أزس هره املخاػس في اإلاسهص في خاٌ خدوثها.ً
ألاشمت :مجمىكت مً املخاػس الىبيرة واإلاخخالُت بدُ جإزس طلبا في أداء اإلاسهص ،وجإدي ئلى
ً
ً
جىكفه جصةُا أو ولُا كً جلدًم الخدمت.
إدازة املخاطس :كملُت جددًد املخاػس التي جىاجه اإلاسهص ,وكُاطها والظُؼسة كلحها
وجخفُظها ئلى مظخىٍاث ملبىلت.
جقييم الخطس :كملُت جددًد ػدة الخؼس في ئخدار الخظاةس واخخمالُت خدوثها ،و كُاطها
وجددًد ملدٌ خدوثها ,للدم امياهُت جىفس اإلاللىماث ؤلاخصاةُت كً الخىادر الظابلت
باطخمساز.
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منهجيت إداسة المخاطش
ً
ً
ٌ
حلد ئدازة املخاػس جصءا مهما مً الخخؼُؽ ؤلاطتراجُجي للمإطظاث اإلاخميزة وجخمثل في
مجمىكت مً ؤلاجساءاث التي ًدبلها اإلاسهص بؼيل مىـم إلاىاجهت املخاػس اإلاصاخبت
ألوؼؼخه مً خالٌ الاطخخدام ألامثل للمىازد اإلاخاخت في ؿل املخاػس بما ًظمً جدلُم
ألاهداف.
ً
وجىفس ئطتراجُجُت ئدازة املخاػس مجاال للخىاصل إلاىم الخؼس أو الخللُل مىه ،ومً حجم
الخظاةس كىد خدوثها ,واللمل كلى كدم جىسازها مً خالٌ دزاطت أطباب خدور ول خؼس
ً
لخالفُه مظخلبال ,وجىفير البداةل اإلاىاطبت.
ًخم جددًد املخاػس وجصيُفها وجدلُلها وجؼىٍس ئطتراجُجُاث لخفادحها أو للخخفُف مً
آزازها خاٌ وكىكها مً خالٌ :
 الخحديد اإلاعخمد على ألاهداف :وذلً كً ػسٍم جددًد اهداف للمدًسٍاث وألاكظام
وجددًد املخاػس التي كد جخلسض لها طىاء واهذ هره الاخؼاز جصةُت او ولُت.
 الخحديد اإلاعخمد على الخصييف :وذلً كً ػسٍم جددًد اإلاصادز املخخملت للمخاػس,
وجدلُلها وجصيُفها و ئكادة جسجُبها وفم اخخمالُت خدوثها طمً همىذج خصس وجلُُم
املخاػس.
 الخعسف على املخاطس الشائعت :وذلً مً خالٌ الاػالق والاطخفادة مً ججازب كدد مً
اإلاإطظاث التي لدحها ئطتراجُجُت للخلامل مم املخاػس.
 جقييم املخاطس :وذلك عً طسيق جحديد عىصس الخطس و احخماليت حدوثه وآلاثاز التي
يحدثها (الخأثير) ،مً خالل اعخماد آليت محددة إلعطاء كل خطس قيمت حعخمد بشكل
زئيع على احخماليت حدوثه مً هاحيت ،وجأثيره (الشدة) مً هاحيت أخسي.
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تقييم المخاطش
ًخم جلُُم املخاػس مً خالٌ جددًد اخخمالُت خدوثها ومدي جأزيرها باخدي الخاالث الخالُت:
ً
ً
طلُف جدا ،طلُف ،مخىطؽ ،هبير ،هبير جدا .وٍبين همىذج جلُُم املخاػس اللالكت بين
اخخمالُت وكىق الخؼس وػدجه.

جقييم الخطس= احخماليت الحدوث  xمدي الخأثير

نسبت تقييم الخطش





مخاطس بليغت ( ( )25-15كالُت للغاًت بؼيل غير ملبىٌ) ًجب الا ٌظخمس
اليؼاغ في ؿل الـسوف الظاةدة
مخاطس كبري (( )12-8كالُت بؼيل غير ملبىٌ) ًجب حلدًل اليؼاغ لُخظمً
ً
خؼؼا واجساءاث كالجُت
مخاطس مخىططت ( )6-4ملبىلت لىً ًجب ادازتها بدُ جـل في ادوى مظخىي
كملي مىؼلي.
مخاطسمىخفضت ( )3-1ملبىلت دون الخاجت الجخاذ اجساء اخس.
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نمىرج تقييم المخاطش
مصفىفت ملدٌ املخاػس
ّ
الؼدة(مدي الخأزير )
ؤلاخخماٌ
صغسي مخىطؼت هبري واززُت
غير ملمىطت
()5
()4
()3
()2
()1
ً
5
4
3
2
1
طلُف جدا ()1
10
8
6
4
2
طلُف ()2
15
12
9
6
3
مخىطؽ ()3
20
16
12
8
4
هبير()4
ً
25
20
15
10
5
هبير جدا ()5
كالُت للغاًت بؼيل غير ملبىٌ
25-15
مخاطسبليغت
ًجب أال ًخىاصل اليؼاغ في ؿل الـسوف الظاةدة
كالُت بؼيل غير ملبىٌ
12-8
مخاطسكبري ًجب حلدًل اليؼاغ لُخظمً خؼؼا واجساءاث كالجُت,وان
ًيىن خاطلا للخلُُم
ملبىلت لىً ًجب ئدازتها بدُ جبلى في أدوى مظخىي كملي
6-4
مخاطس
مىؼلي
مخىططت
ًمىً البدء في اليؼاغ بؼسغ ؤلادازة و/أو الخلدًل
ملبىلت دون الخاجت إلجخاذ ئجساء آخس
مخاطس
3-1
مىخفضت ال ًؼلب ئجخاذ ئجساء ما لم ًىً جصلُد املخاػس ممىىا
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تأثيش الخطش
 ولما شاد جأزير الخؼس اشدادث الخاجت ئلى ئكؼاةه أهمُت هبيرة ،وأزىاء كملُت جلُُمُ
ُ
وجددًد كدد مخللي
جأزير الخؼس ًجب ألاخر بلين الاكخباز ػمىلُت جأزيره،
الخدمت اإلاخأزسًٍ بؼيل طلبي بهرا الخؼس ,وئكؼاء أهمُت خاصت للخأزيراث
الظلبُت التي ال ًمىً ملالجتها.
 كىد جلُُم اخخمالُت جأزير الخؼس في الىىاحي اإلاالُتً ,خم ألاخر بلين الاكخبازاللُمتاإلاترجبت كلى وكىق الخؼس وجيالُف جصخُذ هرا الخؼس ،وختى ًخمىً
اإلاسهص مً ئدازة اإلاىازد بؼيل جُدً ،جب الترهيز كلى املخاػس ذاث الخأزير الىبير،
ً
زم (خُثما وان ذلً ممىىا) ئػسان مخللي الخدمت في جددًد املخاػس ,مما ٌظاكد
في جلُُم الخؼس بؼيل أفظل.

إجشاءاث التعامل مع الخطش
 .1الخحكم في املخاطس :أي جددًد الؼسق التي ٌظخخدمها اإلاسهص لخللُل اخخماٌ الخؼس
وآزازه ,للخلامل مم املخاػس مً خالٌ :
 هقل الخطس :وهى جدىٍل الخؼس ئلى جهاث أخسي ،مثل جدىٍل اللمل أو جصء
مىه ئلى جهاث أخسي لخلىم بدىفُره.
 جقبل الخطس :ئن اجخاذ ئجساءاث فلالت للخد مً الخؼس جيىن مددودة في بلع
الخاالث ،أو جيلفت اجخاذ هره ؤلاجساءاث كد جيىن كالُت ،أو ميلفت وفي هره
الخالت ًيىن ؤلاجساء ؤلادازي اإلاؼلىب هى مساكبت الخؼس والخأهد مً أن
اخخمالُت خدوزه أو جأزيره لً جخغير ،وكد ًيىن مً اإلاىاطب الخلامل مم هرا
الخؼس في اإلاظخلبل بؼيل أفظل كىد جىافس ػسق ئدازٍت مخخلفت إلدازة هرا
الخؼس.
 معالجت الخطس :ملـم خاالث الخؼس طخيىن طمً هره الفئت ،خُ ًخم
اخخىاء الخؼس مً خالٌ اجخاذ ئجساءاث وكاةُت للخلامل مله أو للخد مىه.
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 إجهاء الخطس :خُ ًخم اجخاذ بلع ؤلاجساءاث التي جصٍل الخؼس بؼيل جرزي،
مثل اطخخدام ػسق مخخلفت لخىفُر اللمل ،أو جىىىلىجُا مخخلفت ،والتي ججلل
الخؼس غير مىجىد.
 .2اإلاساقبت واإلاخابعت الدوزيت :لُخم اهدؼاف أي مصدز خؼس جدًد أو فؼل الخدىم في
املخاػس الظابلت مً خالٌ حلبئت همىذج جددًد املخاػس مً كبل اإلادًسٍاث والاكظام
لخددً كاةمت املخاػس (هؼف املخاػس) ،التي حلد زهيزة أطاطُت إلطتراجُجُت ئدازة
املخاػس ,خُ ًخم اكخمادها إلاساكبت ألاداء خُ ًخم مساجلتها بؼيل دوزي وجددًد
الخؼىز في ئدازة املخاػس بؼسق مخخلفت مجها:
 جىسازٍت خدور الخؼس.
 مدي الخغير في كاةمت املخاػس.
 مدي فلالُت ؤلاجساءاث الىكاةُت اإلاخبلت وهجاخها في الخد مً الخؼس.
 مدي مؼازهت اإلاىؿفين في جددًد كاةمت املخاػس.
 مدي جددً كاةمت املخاػس مً خُ ؿهىز مخاػس جدًدة ،وئجهاء مخاػس
طابلت.
 مدي الخىجه في جلُُم املخاػس مً خُ حجم جأزيرها :هبير ،مخىطؽ ،كلُل
اللُاض.
 .3قياض فاعليت ؤلاجساءاث اإلاخخرة لخالفي املخاػس باطخخدام همىذج جلُُم
املخاػس.
ً
 .4قياض فاعليت مىهجيت إدازة املخاطس والخلدًل كلحها بىاء كلى هخاةج اللُاض.
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مسؤوليت تنفيز إستشاتيجيت إداسة المخاطش:
 .1اإلادزاء ً :خىجب كلى مدزاء اإلادًسٍاث الخأهد مً أن جمُم مىؿفحهم كلى دزاًت
بأخدر اإلاللىماث خىٌ ئدازة املخاػس ،وجىطُذ اإلاللىماث خىٌ املخاػس املخخمل
خدوثها لُخم جفادحها كىد جدلُم ألاهداف واجخاذ اللسازاث الالشمت.
 .2اإلاظؤولىن عً إدازة املخاطس :كىد جددًد الاخؼاز ًخم جددًد اإلاظإوٌ كجها،
وٍيىن هرا الصخص لدًه الصالخُاث وؤلامياهُاث إلاىاجهت الخؼس ،وبامياهه أخر
ؤلاجساءاث الىكاةُت الالشمت لىطم الخؼس جدذ الظُؼسة ،مثاٌ :أن ًيىن لدًه اللدزة
كلى جدىٍل اإلاىازد الالشمت إلاىاجهت الخؼس ,وكد ًيىن كلى خظاب كمل آخس ذي أهمُت
أكل .ئذا وان اإلاظإوٌ كً ئدازة الخؼس غير كادز كلى اجخاذ مثل هرا ؤلاجساء ،فال بد
أن ًخم حلُين مظإوٌ أكلى مىه إلدازة الخؼس .اإلاظإوٌ كً ئدازة الخؼس ًجب أن
ًىفس وٍىزم جمُم اإلاللىماث اإلاخلللت بهرا الخؼس ,وأن ًلىم باطخخدام اإلاللىماث
الظابلت واطخددار مللىماث جدًدة إلاىاجهت الخؼس خظب الخاجت.
ً
 .3اإلاىظفىن :ملىُىن في جلُُم ومساجلت املخاػس ,ولىً ًمىً أن ًيىهىا جمُلا
مؼازهين في جددًد هره املخاػس ،وفي خاٌ ملسفت اإلاىؿف بخؼس ملين في مىؼلت
كمله ،وٍيىن هرا الخؼس غير ملسوف؛ ًخىجب كلى اإلاىؿف اإلاؼازهت بادالء
اإلاللىماث خىٌ هرا الخؼس إلادًسه اإلاباػس ،والخىجه اللام ًجب أن ًيىن بأهه ال ًىجد
خؼس ًمىً ئهماله ،وبلد مىاكؼت الخؼس وجأزيرهً ،خم جددًد الخاجت ئلى حسجُل
الخؼس وؤلاجساءاث الىفُلت بالخد مً آزازه ووطله جدذ الظُؼسة أم ال.
 .4مخلقى الخدمت :ئن مخللي الخدمت لدحهم دوز مهم في ئدازة املخاػس مً خالٌ
الخىاصل املجخمعي كلى السغم مً أهه ال ًىجد لدحهم مظإولُاث واضخت في هُيل
اإلاسهص ،ولىً طِخم بؼيل دوزي أخر زأي واكتراخاث مخللي الخدمت كً ئطتراجُجُدىا
وجىجهاجىا في ئدازة املخاػس مً خالٌ مظىخاث زطا مخللي الخدمت.
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مصفىفت سبط االهذاف االستشاتيجيت للمشكز بالمخاطش
ث

1

2

3

وصف الخؼ ــس الري حهدد جدلُم
هرا الهدف

اله ــدف ؤلاطتراجُجي
ئهخاج وجىفير وئدامت البُاهاث واإلاللىماث
الجغسافُت والخدماث اإلاظاخُت
والخساةؽ الؼىبىغسافُت والخساةؽ
اإلاخخصصت الخدًثت واللُام بالخصىٍس
الجىي ليافت اإلاخؼلباث الدفاكُت
والخىمىٍت وؤلاكخصادًت ومساجلتها.
جىفير وئكداد البُاهاث باطخخدام
الخصىٍس الجىي (الاوززىفىجى) والصىز
الفظاةُت وجؼىٍس الفىىن اإلاظاخُت
واللمل كلى جدزٍب وجأهُل الفىُين
اللاملين في اإلاسهص واللؼاكين اللام
والخاص والدوٌ الؼلُلت ،وئًجاد
مسجلُت زطمُت مدكمت لالمىز اإلاخلللت
بالخدود.
بىاء اللاكدة الخلىُت واإلالسفُت لىوالت
فظاء أزدهُت وئػالق أكماز صىاكُت
لخىفير اإلاللىماث والصىز الالشمت
اإلاظخدامت
والخىمُت
للخخؼُؽ
ولألغساض الدفاكُت.
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مالُت
جخللم بؼبُلت وآلُت كمل اإلاؼازَم باإلاسهص
اكؼاٌ فىُت
ملسفُت وادازٍت
الصخُت
اليىازر الؼبُلُت
الصخت والظالمت اللامت
مالُت
جخللم بؼبُلت وآلُت كمل اإلاؼازَم باإلاسهص
الجغسافي
اكالمُت
اكؼاٌ فىُت
الصخُت
اليىازر الؼبُلُت
الصخت والظالمت اللامت
مالُت
جخللم بؼبُلت وآلُت كمل اإلاؼازَم باإلاسهص
الجغسافي
اكؼاٌ فىُت
الصخُت
اليىازر الؼبُلُت
الصخت والظالمت اللامت

كشـــــــــــــــــــــف بالمخـــــــــــــــــــــــــــاطش
وصف املخاطسة الاحخمال الخاثير جقييم
املخاطسة
الخطس
كدم جىفس
• ػلب زصد مخصصاث أهثر في الظىت التي
مخصصاث
جلحها.
ماليت وإدازيت
لخىفُر كدد مً
• كمل اإلاىاكالث اإلاالُت مً مىاد ًىجد بها
اإلاؼازَم الخؼىٍسٍت
4
1
4
فاةع مالي اذا طمذ الىـام اإلاالي برلً.
• البد كً مصادز جمىٍل اخسي غير
(الخصٍىت) مثل اإلاىذ واإلاظاكداث وجددًد
اولىٍاث.
خلل في جىشَم
• اجساء الخىلالث خظب الخخصص
اإلاىؿفين في
12
4
3
ألاكظام بالؼيل
الظلُم وخظب
الاخخصاص
هلص في اإلاهازاث
• اكؼاء ألاولىٍت في الدوزاث للمىؿفين
ؤلادازٍت والفىُت
خظب الاخخصاص في مىطىق الدوزة
2
3
والىاججت كً كدم
 • 6اكخماد الىصف الىؿُفي بخىشَم اإلاىؿفين
خظىق اإلاىؿفين
للدوزاث الخدزٍبُت

الادازة الللُا
مدًسٍت الؼإون الادازٍت و
اإلاالُت
مدًسٍت الخخؼُؽ

كظم اإلاىازد البؼسزٍت

كظم اإلاىازد البؼسزٍت
زؤوطاء ألاكظام
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اليت اإلاعالجت

اإلاظؤول عً اجخاذ القساز

هلص الؼىاغس
اإلاظمىح الخلُين
بملخظاها
زغبت ألاشخاص
ؤلاخخفاؾ باإلالسفت
وكدم السغبت
بىللها

كدم ؤلالتزام
بالىصف الىؿُفي
ئفؼاء بلع
اإلاىؿفين إلاللىماث
مصىفت كلى أجها

4

3

12

4

3

12

4

4

2

1

8

4

• جدزٍب اإلاىؿفين الخالُين
• ئطخددار ػسق جدًدة في الخلُين مً ػساء
خدماث+الللىد الؼاملت
• اللمل كلى جىزُم اإلاللىماث مً خالٌ
اإلاىهجُاث واللملُاث التي جىضح مهام ول
كظم وألُت اللمل كلى وافت اإلاهام في اإلاسهص
ًدظلمها اإلاىؿف الجدًد بلد جددًد كظمه
• كمل دوزاث داخلُت لىلل اإلالسفت بين
اإلاىؿفين
• املخاطساث الدوزٍت اإلالسفُت بين ألاكظام
واإلاىؿفين
• كُاض ئهخلاٌ أزس الخدزٍب
• ؤلالتزام والخلُد بالىصف الىؿُفي خظب
الخللُماث
• الالتزام بالظُاطاث الىػىُت ألمً وخماًت
اإلاللىماث الخابلت للخيىمت الالىتروهُت
• كمل مداطساث جىكىٍت امىُت وجثلُف امني

كظم اإلاىازد البؼسٍت
ؤلادازة اللامت
مدزاء اإلادًسٍاث

22

املخاطسة

وصف املخاطسة الاحخمال الخاثير جقييم
الخطس
الظسوزٍت

اليت اإلاعالجت

اإلاظؤول عً اجخاذ القساز

كظم اإلاىازد البؼسٍت
كظم الخدزٍب
الؼإون اللاهىهُت
كظم اإلاىازد البؼسٍت
وخدة السكابت الداخلُت

كدم حلبئت
الؼىاغس بدظب
الؼسوغ اإلاللً
كجها
 جباػئ اللملوالاهخاجُت .
 كدم اإلاخابلت مًكبل مدزاء
جخعلق بطبيعت اإلاؼازَم وزؤطاء
وآليت عمل الاكظام.
اإلاشازيع باإلاسكص  -هلص مصدز
الجغسافي
البُاهاث الالشمت
الجمام اإلاؼازَم
وكدم وجىد
وسخت ملُازٍت
(مىخدة).

3

1

3

4

4

16

للمىؿفين

• جفلُل الىصف الىؿُفي
• حلبئت الؼىاغس خظب الؼسوغ اإلاللً كجها
فلؽ
• جفلُل مصفىفت الصالخُاث والبدالء
• اكؼاء دوزاث مظخمسة لصٍادة فاكلُت
اإلاىؿفين لللمل كلى اهخاج اإلاؼازَم.
• جفلُل دوز مدًس اإلاؼسوق واكخماد مبدأ
جفىٍع الصالخُاث.
• اكخماد بُاهاث ملُازٍت ًخم اللمل كلحها
ليافت اإلاؼازَم.
• جفلُل دوز الاػساف واإلاخابلت والخدكُم
وجصوٍدهم ببرمجُاث واجهصة خاطىب
لغاًاث الخدكُم.
• الالتزام بمىهجُت اخخُاز مدًس اإلاؼسوق
بؼيل ًىاطب اللمل واإلاؼسوق.

كظم اإلاىازد البؼسٍت
وخدة السكابت الداخلُت

زؤطاء ألاكظام
اللجىت الفىُت

22

املخاطسة

وصف املخاطسة الاحخمال الخاثير جقييم
الخطس
طسٍت طمً
اللاهىن

اليت اإلاعالجت

اإلاظؤول عً اجخاذ القساز

وصف املخاطسة الاحخمال الخاثير جقييم
الخطس
 كؼل اجهصةالخاطىب
والؼبىت.
كدم جىفس وطاةل
• بد امياهُت الاطخلاهت بالؼاةساث اإلاظيرة
آمىت لخلبُت
 UAVفي كملُت الخصىٍس الجىي.
خاجاث الخصىٍس
4
4
 • 16اللمل كلى ػساء هـام جصىٍس مخيامل مً
الجىي
ػاةسة وواميرا لُدازٍت وزكمُت.
• البد كً بداةل لؼسواث جصىٍس جىٍت.
كدم ججدًد كلىد
• اللمل كلى ججدًد كلىد الصُاهت
الصُاهت الخاصت
للبرمجُاث بؼيل دوزي.
بخددً
9
3
3
البرمجُاث
اإلاظخخدمت في
اهخاج اإلاؼازي

ؤلادازة الللُا
مدًسٍت الخخؼُؽ
مدًسٍت ؤلاهخاج
مدًسٍت الؼإون ؤلادازٍت
واإلاالُت
مدًسٍت الؼإون ؤلادازٍت
واإلاالُت

22

املخاطسة

اليت اإلاعالجت

اإلاظؤول عً اجخاذ القساز

إعالميت

مددودًت كىىاث
الدظىٍم والتروٍج
كدم جخصُص
مبالغ مالُت
لالكالهاث
والدكاًت
حلؼل مىلد

• كمل شٍازاث مُداهُت للجهاث ذاث اللالكت.
• الخىطم في كىىاث الدظىٍم والتروٍج.
• كمل الاكالهاث في الصخف والخلفصٍىن.

اإلادًس اللام
هاةب اإلادًس اللام
مدًسٍت الؼإون ؤلادازٍت
واإلاالُت
كظم اللالكاث اللامت

• شٍادة كدد مىؿفي الدظىٍم.
• كلد دوزاث جدزٍبُت إلاىؿفي كظم اللالكاث
اللامت في مجاٌ الدظىٍم.

اإلادًس اللام
هاةب اإلادًس اللام
مدًسٍت الؼإون الادازٍت
واإلاالُت
اإلادًس اللام
هاةب اإلادًس اللام
اإلادًس اللام
هاةب اإلادًس اللام
مدًسٍت الؼإون الادازٍت
واإلاالُت
مدًس الخدماث الفىُت

2

2

4

3

3

9

• اطخخدام وطاةل الدظىٍم والتروٍج
الخدًثت (الفِع بىن ،جىٍتر ،واث طاب).
• جخصُص مبالغ مالُت طمً مىاشهت اإلاسهص
للدكاًاث والاكالهاث واإلالازض.

3

3

9

• صُاهت دوزٍت للمىلد
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املخاطسة

وصف املخاطسة الاحخمال الخاثير جقييم
الخطس
 كدم ملسفتالجهاث ذاث
اللالكت باكماٌ
وخدماث
16
4
4
ومىخجاث اإلاسهص.
 صلىبت الىصىٌالى كدد اهبر مً
الجمهىز.
6
3
2
هلص مىؿفي
الدظىٍم

اليت اإلاعالجت

اإلاظؤول عً اجخاذ القساز

اعطال فىيت

وصف املخاطسة الاحخمال الخاثير جقييم
الخطس
الىهسباء
• ججهيز مىلد ههسباتي بدًل لألطاس ي في ميان
خازج كً اإلاسهص
خلل ههسباتي أو
• كمل صُاهت مىثفت ألهـمت الىهسباء
جلف داخلي بظبب
• جىصُل اجهصة الخاطىب واملت باهـمت
4
2
2
جلادم شمني
UPS
ألطالن الىهسباء
جلادم ألاجهصة
2

ئصابت أجهصة
الخاطىب
بفيروطاث مً
خالٌ ألاكساص
اإلادمجت
والفالػاث وغيرها

3

2

1

4

3

• ػساء الاجهصة الخدًثت ولما دكذ الخاجت
الى ذلً
• وجىد حللُماث للخلامل الصخُذ مم
الاجهصة
• جفلُل كلىد الصُاهت كىد ػساء الاجهصة
الجدًدة
• اطخلماٌ بسمجُاث اهدؼاف الفيروطاث
وئشالتها واللمل كلى جددًثها.
• مىم اطخخدام مداخل الفالػاث USBالا
مً خالٌ كظم الخاطىب وبىجىد مرهسة
زطمُت برلً.

كظم الصُاهت
مدًس الخدماث الفىُت
كظم الصُاهت

كظم الخاطىب
كظم اإلاؼترًاث
22

املخاطسة

اليت اإلاعالجت

اإلاظؤول عً اجخاذ القساز

كظم الخاطىب

وصف املخاطسة الاحخمال الخاثير جقييم
الخطس
كظم الخاطىب
جلف وطاةل
• وجىد وسخت مً البُاهاث واإلاللىماث في
كظم الصُاهت
الخخصًٍ وخفف
مسهص جخصًٍ البُاهاث اإلاسهصي في اإلابنى
8
2
4
البُاهاث
• وجىد وسخت مىسزة مً مسهص جخصًٍ
واإلاللىماث
البُاهاث خازج اإلابنى
ول كظم مظإوٌ كً
كدم وجىد
• ئجباق آلُت لخصيُف البُاهاث خظب
البُاهاث الخاصت به
طُاطت لخصيُف
خظاطُتها وطسٍتها وجددًد آلُت جساطلها
الخاطىب للمخابلت
البُاهاث.
(كادًت،طسٍت،طسٍت للغاًت).
4
2
2
• وطم حللُماث وملصلاث ازػادًت
للمىؿفين الدزان خظاطُت وطسٍت البُاهاث
والجدًت في الخلامل
• وطم ولماث مسوز مللدة جدىي زمىش ول مىؿف مظإوٌ كً
البُاهاث اإلاىجىدة كلى جهاشه
حظسٍب ولماث
وازكام
 • 9اجباز اإلاظخخدمين كلى حغُير ولماث اإلاسوز وبالخالي مظإوٌ كً ولمت
3
3
اإلاسوز لألجهصة
اإلاسوز الخاصت به
والدخىٌ ئلحها
بؼيل دوزي
لللب بالبُاهاث
كظم الخاطىب
• وطم طُاطت إلاىم اطخخدام وخداث
جساطل البُاهاث
الخخصًٍ اإلاخىللت ئال باالكظام التي بداجت
9
3
3
بين اإلاىؿفين
الحها
بؼسٍلت غير آمىت
• جفلُل التراطل كبر الؼبىت الداخلُت

22

املخاطسة

اليت اإلاعالجت

اإلاظؤول عً اجخاذ القساز

كدم الاخخفاؾ
باإلاللىماث بؼيل
امً كلى الصلُد
الخازجي للمسهص
مً خالٌ:
دخىٌ أشخاص
غير مخىلين ئلى
ألاهـمت اللاملت
في اإلاسهص.
ئهلؼاق خدمت
ؤلاهترهذ والبرًد
ؤلالىترووي

3

3

9

2

3

6

والبرًد الالىترووي السطمي
• وجىد الؼبىت الخيىمُت الامىت التي جىفس
الخماًت الياملت مً ول الاخؼاز الالىتروهُت
بدُ حلخبر ػبىت اإلاسهص الجغسافي جصء
مجها
• اطخخدام أهـمت الخماًت الداخلُت مثل:
الجداز الىازي ،مظاد الفيروطاث للخماًت
الداخلُت

كظم الخاطىب

22

املخاطسة

وصف املخاطسة الاحخمال الخاثير جقييم
الخطس
مً خالٌ وخداث
الخخصًٍ اإلاخىللت.

اليت اإلاعالجت

اإلاظؤول عً اجخاذ القساز

• الخىاصل بؼيل فىزي مم مصود خدمت
الاهترهذ الخيىمي الخصسي مً خالٌ مسهص
جىىىلىجُا اإلاللىماث الىػني الزجاق
الخدمت بأطسق وكذ ممىً

كظم الخاطىب

قاهىهيت

وصف املخاطسة الاحخمال الخاثير جقييم
الخطس
أكؼاٌ كلى
• الىكىف كلى طبب اإلاؼيلت وخصسه ما
الؼبىت الداخلُت
امىً
مما ًإدي الى
• الخىاصل مم مسهص جىىىلىجُا اإلاللىماث
12
4
3
جىكف اللمل
الىػني
• الخىاصل مم الؼسواث الداكمت الهـمت
الؼبىت الداخلُت
أكؼاٌ كلى
• ججهيز غسفت  serversبدُ جيىن مجهصة
ألاجهصة السةِظُت
ومدمُت وٍـسوف جىٍت مالةمت وجىصُالث
()server
ههسباةُت جظمً اطخمساز كملها
• الصُاهه الدوزٍت للغسفت مً جىصُالجه
وؿسوف جىٍت مالةمت وجصوٍدها باهـمت
10
5
2
خماًت
• اللمل كلى ججهيز غسفت طيرفساث بدًلت
جيىن خازج اإلابنى ووصلها بالغسفت اإلاىجىدة
داخل اإلابنى بدُ جدخىي كلى وسخت
ممازلت مً البُاهاث بؼيل مظخمس
كُام اإلاىؿفين
• وؼس الدؼسَلاث اإلاخلللت بلمل اإلاسهص كلى
بلملهم بؼيل
البرًد الداخلي
9
3
3
مخالف
• كلد وزغ جدزٍبُت إلاىؿفي اإلاسهص للخىكُت

كظم الخاطىب
كظم الصُاهت

كظم الصُاهت
كظم الخاطىب
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الؼإون اللاهىهُت
كظم الخاطىب

الصحت
والظالمت

طغؽ اللمل
الصاةد والخمدًداث

3

2

6

بالدؼسَلاث اللاهىهُت
• اطخخدام الؼسق الالىتروهُت في الخلمُم

• ئخظاق اإلاىؿفين لدوزاث جدزٍبُت في
الدؼسَلاث وهُفُت جؼبُلها.

الؼإون اللاهىهُت
كظم الخدزٍب

• صُاهت الخمدًداث الىهسباةُت ومىاصلت
جفلدها أو ئصالخها
لخمدًداث الىهسباةُت
• كمل جددً
باطخمساز ،وطم ( )UPSمصدز ػاكت زاهىي
كىد اجهصة الخاطىب وجازي اللمل كلى
ذلً
• الخلُد بخللُماث لجىت جىفير الؼاكت
• وطم ملصلاث جدرًسٍت مثل (جرهير ئػفاء

لجىت الظالمت اللامت
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وصف املخاطسة الاحخمال الخاثير جقييم
الخطس
للدؼسَلاث
اإلالمىٌ بها في
اإلاسهص
كدم مخابلت
الخلمُماث
الصادزة مً
الاكظام املخخصت
كدم جؼبُم
الىصىص أو
9
3
3
جؼبُلها بؼيل
مخالف
خلل بالؼبياث
الىهسباةُت اللادًت
أو اإلاخصلت
9
3
3
بالخىاطِب
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مدًسٍت الخدماث الفىُت

مدًسٍت الخدماث الفىُت

العامت

وصف املخاطسة الاحخمال الخاثير جقييم
الخطس
ألاهىاز كبل اإلاغادزة) كىدمىاكم الخؼس
الىهسباةُت
اللدًمت
• الالخـصام بيىداث البىاء كىد الخصمُم
(ئوؼاتي ههسومُياهًُ)
• ججدًد الخمدًداث الىهسباةُت كلى مساخل
خدور خلل في
• كمل صُاهت دوزٍت للبىٍلس
بىٍلس الخدفئت
 • 6جم جسهُب هـام اػفاء مسهصي فىق بىٍلس
2
3
السةِس ي
• الخدىم باوكاث حؼغُل البىٍلس
جىفُر الخمدًداث
الىهسباةُت
بمىاصفاث كدًمت

الكىازث
الطبيعيت

الـسوف الجىٍت
الظِئت وجساهم
الثلىج لفتراث
ػىٍلت

3

3

1

2

3

6

لجىت الظالمت اللامت

• جسهُب اهـمت اهراز واػفاء للخسٍم
• جسهُب اهازة ػىازب
• كمل جمدًداث ههسباةُت بمىاصفاث خدًثت
• ئجساء الصُاهت لألطؼذ واإلاصازٍب ومجازي
جصسٍف اإلاُاه بؼيل مظخمس
• وطم خؼت إلخظاز وجىصُل اإلاىؿفين
الرًً حظمذ أماهً طىجهم
• الخيظُم مم مدًسٍت الدفاق اإلادوي لفخذ
الؼسق اإلاإدًت الى اإلاسهص والؼسق املخُؼت به
• كمل صُاهت دوزٍت للمبنى والؼسق داخل
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مدًسٍت الخدماث الفىُت
لجىت الظالمت اللامت
مدزاء اإلادًسٍاث



الصحيت




جدافم
اإلاىؿفين
خالٌ
ئطخخدام
اإلابنى في
الخاالث
الؼازةت.
وكىق اإلاىؿفين
(خصىصا
مىؿفي
الصُاهت ) كً
الؼىابم الللُا
.
ئطخخدام
الدزج بىثرة
وبؼيل مخىسز
وكدم وجىد
مصاكد

الباب السةِس ي للمسهص الجغسافي
• جسهُب خدًد خماًت للؼبابًُ خاصت
الؼىابم الللُا .
• جدزٍب اإلاىؿفين كلى الاطخخدام الظلُم
للملداث والخجهيزاث.
• جدزٍب اإلاىؿفين كلى كملُاث ؤلاخالء أزىاء
اليىازر الؼبُلت
• جفلُل دوز لجىت الصخت والظالمت اللامت
مً خالٌ املخاطساث والخؼبُلاث اللملُت
2

2

4

مدًسٍت الخدماث الفىُت
لجىت الظالمت اللامت
اللُادة في اإلاسهص الجغسافي
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وصف املخاطسة الاحخمال الخاثير جقييم
الخطس
ئهخلاٌ وئهدؼاز
• التزام اإلاىؿفين واإلاخدزبين باطخخدام
اللدوي بين
اإلالداث الىكاةُت الصخصُت
اإلاىؿفين
• اجخاذ الاجساءاث الالشمت للخد مً اهدؼاز
1
1
1
اإلاسض بين اإلاىؿفين
• الخىكُت والخثلُف باإلاسض مً خالٌ اكؼاء
مداطساث جىكىٍت بالخيظُم مم وشازة
الصخت

لجىت الظالمت اللامت
اللُادة في اإلاسهص الجغسافي
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