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 املخاطر املفتوحة إلدارةسياسة الجامعة العربية 

 

 

 :قدمةامل

مخاطر تواجه خدمات  أيثار املترتبة عن لغرض التعامل مع اآل للجامعة وذلكولويات الهامة تعد ادارة املخاطر من ال  

قد يزيد من فرص تعرض  والذي بدورهالجامعة التعليمية وغيرها في ظل انتشارها الجغرافي في عدد من الدول العربية 

 السلبيةالجامعة لبعض املخاطر. اعدت هذه السياسة لوضع موجهات لجميع الجهات املعنية بالجامعة للحد من االثار 

 . من املخاطر يالناجمة عن التعرض ل 

 

 نص السياسة: 

نشطة الحيوية للجامعة لتحقيق غاياتها ال وتعتبر مندارة الجامعة العليا إولويات أدارة الفاعلة للمخاطر تقع ضمن ال 

 . هدافها االستراتيجيةأو 

 هداف السياسة:أ

  الجامعة.مخاطر قد تؤثر على رسالة  أيدارة إكيد على التزام الجامعة بأللت

 أ والتي يمكن الجامعة للمخاطردارة إ وتوضيح كيفيةشرح 
 
 . وخدمات الجامعةعلى عمليات  ن تؤثر سلبا

 . ومبانيهافروع الجامعة  وفي كافةالجغرافي  شارهاتان مدىمع املخاطر على  متسق للتعاملوضع مخطط نظامي  

 ثار املخاطر املحتملة. آالحد/ التقليل من 
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 التعامل مع املخاطر:وأساليب طرق  

ثر املتوقع لكل منها ال الضعف واملهددات وتحليلالتعرف على املخاطر، مواطن  على عملياتدارة املخاطر إتشتمل 

 بغرض:  واملعالجة وذلكاالحترازية وخطط االحتواء  جراءاتواتخاذ ال 

  ومسؤوليات الجامعةخدمات  السلبية علىتقليل االثار 

  وسمعتها وصورتها العامةتحسين اداء الجامعة 

  ومواردهاحماية منسوبيها 

استدامة وجودة خدمات الجامعة املقدمة لجميع  وذلك لضماندارة املخاطر إفي  ضروريةتعتبر املتابعة الحثيثة خطوة 

 صحاب املصلحةأ

 دارة املخاطر على التالي:إسلوب الجامعة في أويعتمد 

 .ذات الصلة القراراتلدعم اتخاذ  دارة املخاطرإجراءات إتبسيط  .1

  .وفي كافة فروعها وحدات الجامعةفي كل  والحد منهادارة املخاطر إنشر ثقافة  .2

 لذلكجراءات الالزمة ال  وذلك التخاذعداد سجل شامل باملخاطر املحتملة إ .3
 
  .وفقا

وصورتها دارة املخاطر بالجامعة إدارة املخاطر يحسن من كفاءة عمليات إ ومتسق فيسلوب فاعل أاعتماد  .4

 .العامة

 مسؤوليات إدارة املخاطر 

 املسؤولية املحددة مستوى املسؤولية

 لديه املسؤولية الكلية للتعامل مع املخاطر مجلس أمناء الجامعة

 املتابعة و التدقيق على فعالية إدارة املخاطر لجنة التدقيق

 تنفيذ سياسة إدارة املخاطر فريق اإلدارة العليا للجامعة

اقبة في نطاق أقسامهم  العمداء و مدراء اإلدارات باملقر الرئيس مسؤولين عن إدارة املخاطر و املر

 صالحياتهمو 

 مسؤولين عن إدارة املخاطر في الجامعة مدراء الجامعة العربية املفتوحة بدول الفروع

 االلتزام بسياسة إدارة املخاطر األكاديميين

 االلتزام بسياسة إدارة املخاطر الطالب

 االلتزام بسياسة إدارة املخاطر الطاقم اإلداري املساعد
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 :مراجعة عمليات إدارة املخاطر

 عملية استكمال عربية بلدان تسعة  ثمانية في والفروع املتواجدة الرئيس املقر في املسؤولية مراكز جميع على يجب

الجامعة  خدمات على وتأثيرها وشدتها املحتملة، والسيطرة املحتملة املخاطر تحديد يجب. املخاطر إدارة مراجعة

 العربية املفتوحة.

 املعلومات تقديم الفروع من ُيطلب. الجامعة مستوى  على للمخاطر سجل إنشاء صدد في الجامعة العربية املفتوحة

 :التالية

 والقابلة لالحتواء. املحتملة املخاطر قائمة - 1

 .املفتوحة العربية الجامعة عمليات على املخاطر تلك تأثير -2

 .(3)رقم  الجدول  وإكمال الكلي املخاطر معدل لحساب التالية املخاطر تقييم مصفوفة تطبيق يتم ثم

 ( مصفوفة تقييم املخاطر في الجامعة العربية املفتوحة1جدول )

احتمالية المخاطر  النوع

 الكامنة

 العواقب خطورة /أثر

1 

 غير مؤثر

2 

 بسيط

3 

 متوسط

4 

 رئيسي

5 

مؤثر بشكل كبير 

 ) كارثي(

 

ية
مال
حت
ال
ا

 

 25 20 15 10 5 (5) مؤكد

 20 16 12 8 4 (4) محتمل 

 Possible (3) 3 6 9 12 18 

 10 8 6 4 2 (2) غير محتمل 

 5 4 3 2 1 (1) نادر 

 

 املخاطر املحكومة القابلة لالحتواء في الجامعة العربية املفتوحة مصفوفة: (2) جدول 

 النوع
 

 المخاطر احتمالية
 الكامنة
 

العواقب خطورة /أثر  
1 

 غير مؤثر

2 

 بسيط

3 

 متوسط

4 

 رئيسي

5 

بشكل كبير مؤثر 

 (ثي) كار

 

ية
مال

حت
ال
 ا

 

 25 20 15 10 5 (5) مؤكد

 20 16 12 8 4 (4) محتمل 

 Possible (3) 3 6 9 12 18 

 10 8 6 4 2 (2) محتمل غير 

 5 4 3 2 1 (1) نادر 
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 املخاطر الكامنة:

أو إجراء لتغيير البيئة  اتخاذ أيعينة قبل حدوث اآلثار الضارة املحتملة لوضع ما في بيئة العمل املإلى إمكانية  تشير

 احتواء الثر.

 

 السيطرة على املخاطر:

 إلى إمكانية حدوث آثار ضارة ناتجة عن عيوب في التسلسل الهرمي للضوابط. تشير

 

 للضوابط:التسلسل الهرمي 

 ي:التوجيه • 

 .الحاالت جميع في تنطبق واسعة طبيعة ذات وهي. فيه مرغوب حدث تشجيع أو لتسبب املتخذة جراءاتال 

 

 :الوقائي • 

 هي تتطلبو  الداخلية الرقابة أنظمة وضمنت في. الول  املقام في واملخالفات الخطاءالجراءات املعدة لتجنب وظهور 

 .الولية والتنفيذ التصميم مراحل في كبيرة جهودا

 

 االستكشافية )املحققة(: •

 .حدثت قد تكون  أن بعد خالفاتامل أو خطاءال  ليجاد صممةالجراءات امل

 

 :التصحيحية •

 

أو االستكشاف كما  التحري  عناصر بواسطة اكتشافها تم التي الخطاء تأثيراتلتفادي  اتخاذها يتم التي الجراءات هي

 لفتتو االخطاء  االستكشافية تحدد الضوابط. التصحيحية والضوابط الستكشافيةا ضوابطال بين مهم فرق  وأنه هناك

 املشكلة صالحل  الواقع فيفتسعى   التصحيحية الضوابط، أما إليها االنتباه

  

 

 

 عام بشكل المتأصلة المخاطر تصنيف مدى التأثير

 25-20 عالي جدا  

 18-15 عالي

 12-10 متوسط

 9-6 قليل

 5-1 قليل جدا  


