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  المقدمـة

ً من إيمان جاللة الملك عبدهللا الثاني ب     تأخذ بعين  األردني لإلعالمأهمية تطوير رؤية جديدة انطالقا

وتخدم أهداف الدولة األردنية وتتيح لوسائل اإلعالم القدرة على التنافس من خالل  االعتبار روح العصر

إلى تنظيم وتطوير قطاع اإلعالم األردني، والذي  المهيئة اإلع سعىتاإلعالمي،  االرتقاء بالبعد المهني للعمل

يلعب دوراً بارزاً في توجيه المواطنين وتثقيفهم خاصة في ظل ثورة اإلعالم الرقمي والتطور التكنولوجي 

ً بعد يوم، وبالتالي فإن الهيئة ترعى وتنظم هذا القطاع الحيوي المهم، ليؤدي دوره  الذي ينمو ويتسارع يوما

  .دها على جميع األصعدةيساهم في التنمية التي يشه، ولى مكتسبات الوطنفي الحفاظ ع

  المسوغات

برزت لذا ، وتعرقل تحقيق أهدافها كما هو مخطط له ،المخاطر على الجهود المبذولة في الهيئة بعضتؤثر    

  : دارة المخاطر لألسباب التاليةإلأهمية بناء استراتيجية 

  .في أداء هيئة اإلعالم إجراًء وقائياً للحد من آثارها حال وقوعهايعد حصر المخاطر التي قد تؤثر  -1

يساعد في إيجاد حلول  ،تحديد إجراءات تالفي حدوث المخاطر أو الحد من آثارها في وقت مبكر -2

  .مثالية وأكثر فاعلية ويجنب الهيئة كلفتها العالية وتأثيرها الكبير

  .قبل وقوعها إليجاد آليات فعالة لمعالجتها حاجة الهيئة إلى منهجية علمية للتنبؤ بالمخاطر -3

تصال بين مختلف مستويات التنظيم اإلداري لنقل الخبرات وتقديم العون في الحاجة إلى فتح قنوات ا -4

  .مجال إدارة المخاطر للمساعدة في الكشف المبكر عن المخاطر

  .ئة آمنةتهيئة فرص التميز والتنافس بين جميع وحدات الهيئة اإلدارية في توفير بي -5

  .الحاجة إلى توحيد المفاهيم والممارسات في مجال إدارة المخاطر -6

  .رفع أداء الوحدات التنظيمية في الهيئة باالستغالل األمثل للموارد المتاحة وللفرص الحقيقية للتطور -7

 .زيادة احتمالية النجاح في إدارة المخاطر المتوقع حدوثها -8
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  ةــوالرسال ةــالرؤي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةــالرؤي

اــح مواطنيهــة ومصالــت الدولــن ثوابــعر ــر، يعبّ ــي معاصــالم أردنــإع  

  

  

  ةــالرسال

ة، وتنمية ـرسم وتنفيذ استراتيجية وطنية إعالمي
الم، والعمل على خلق بيئة ـقطاع اإلع
 اإلعالمين خالل تطوير األداء ـاستثمارية، م

وااللتزام بتقديم خدمات إعالمية ذات كفاءة 
  وفعالية عالية
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  إدارة المخاطر منهجية

إجراء وقائي فعال ك ،أدائهاحصر المخاطر التي قد تؤثر في تهدف خطة إدارة المخاطر في الهيئة إلى       
للتحقيق في ضوء اإلمكانات المتاحة ، وإلى وضع إجراءات وحلول قابلة في الحد من آثارها في حال وقوعها

من قدرتها على  دّ وتح ، والتي تصاحب أنشطتها وعملهالمواجهة كافة المخاطر والتهديدات التي تواجه الهيئة
لتخفيضها إلى مستويات مقبولة لتبقى على أتم  ،على الوجه األكمل تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها االستراتيجية

وقد  .طرة على المخاطر في جميع األنشطةوإلحكام الرقابة والسي ،ا في الظروف كافةاالستعداد للقيام بمهامه
  :عداد الخطة وفق المنهجية التاليةتم إ

 .تشكيل لجنة إدارة المخاطر -1
 .لتحديد المخاطر والتعرف عليها الداخلية والخارجية بدراسة البيئتين القيام  -2
  عن طريق: وتصنيفها وذلك  إعداد قائمة لتحديد المخاطر المتوقع حدوثها -3
 لهيئة إلى خطرالوحدات التنظيمية ل أهدافض تحقيق حدث يعرّ أي المعتمد على األهداف:  التحديد 

 ً ً  سواء جزئيا  خطورة.يعد  أو كليا
 تم تصوره وغير مرغوب به عما المعتمد على السيناريو: أي حدث يولد سيناريو مختلف التحديد 

  يعرف على أنه خطورة.
 للمخاطر جميع المصادر المحتملة  وتصنيف المعتمد على التصنيف: وهو عبارة عن تفصيل التحديد

  الهيئة. يف
 قوائم من خالل االطالع على تجارب بعض المؤسسات التي لديها المخاطر الشائعة:  مراجعة

 للتعامل معها.  توأعدت استراتيجيا ،بالمخاطر
 . المحتملوفق احتمالية الحدوث واألثر  ترتيب المخاطر حسب األولوية -4
 . والتعديل عليهاهيئة وتحليل قائمة المخاطر التي تواجه الدراسة  -5
منية والفترة الز اإلجراءوتحديد الجهة المعنية بمتابعة  ،لكل خطرالمعالجة  آلياتمن تحديد مجموعة   -6

 للتطبيق.
 .دارة المخاطر مرتبطة بالخطة االستراتيجيةإلخطة  وضع -7
 .التأثير) × تضمين الخطة نموذج تقييم المخاطر (االحتمالية -8
ومن خالل نسب اإلنجاز المتحققة وفق  ،قياس كفاءة وفاعلية الخطة عن طريق التغذية الراجعة -9

 مؤشرات األداء.
ً للتأكد من مدى فاعليتها في تحقيق األهداف االستراتيجية للهيئة،  -10 مراجعة الخطة سنويا

 طرأ.وإضافة أي مخاطر قد ت
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  أهداف استراتيجية إدارة المخاطر

 مأسسة عملية إدارة المخاطر.  -1
 تحديد المخاطر التي تواجه الهيئة.  -2
 للحد من أي فجوات متوقعة في العمل.  وضع الخطط واإلجراءات -3
 تعزيز كفاءة وفاعلية الخطة االستراتيجية للهيئة.  -4
 إدارة المخاطر بكفاءة وفاعلية.  -5
 تأثير المخاطر على أهداف الهيئة.وتقييم مراقبة  -6
  إدارة المخاطر. نشر الوعي بأهمية -7

  

  التعريفات اإلجرائية

  سائر بشرية أو مادية حدوث شيء ما يكون له أثر سلبي في تحقيق األهداف، أو يؤدي إلى خ: الخطر
  أو معنوية. 

ً في هي مجموعة من األخطار الكبيرة والمتتالية ب األزمة: وقد تؤدي إلى  ،أداء المؤسسةحيث تؤثر سلبيا
  .توقفها جزئياً أو كلياً عن تقديم الخدمة

العملية التي يتم بموجبها اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتخفيف وقع الخطر والتقليل من آثاره  :إدارة المخاطر
رجة على النتائج المرجو تحقيقها، وذلك في ضوء تحليل التكلفة والعائد والسعي لتحقيق التوازن بين د

المخاطرة الممكن تحملها، ومستوى الفائدة العائدة من تحقيق المراد. كما أنها تشمل عملية تصحيح للسياسات 
  .واإلجراءات التي سمحت بوقوع تلك المخاطر

 العملية التي يتم بموجبها تحديد المخاطر وقياس درجة المخاطرة الواقعة على األعمال المراد :تقييم المخاطر
هدفاً أو خطوة تنفيذية في مشروع أو أي عمل يُراد تنفيذه أو تحقيقه في وقت  أكانت مشروعاً أو تنفيذها سواءً 

  .أو مكان أو كمية أو كيفية معينة، ويكون قياس درجة المخاطرة بقياس مدى التأثير الواقع

االستجابة للمخاطرتحليل المخاطرالمخاطر تحديد

متابعة المخاطر ورفع تقارير عنها
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  درجة المخاطر

  

  :بإحدى الحاالت التالية مدى تأثير الخطريد تحديتم 

 تواصل النشاط في ظل الظرف السائد، ويجب عدم عالية للغاية بشكل غير مقبول :مخاطر بليغة.  
 شاط ليتضمن خططا وإجراءات عالجية، ويجب تعديل النعالية بشكل غير مقبول: مخاطر كبرى ،

 وأن يكون خاضعا للتقييم .
 ويجب إدارتها لتظل في أدنى مستوى: مقبولة مخاطر متوسطة. 
 دون الحاجة التخاذ إجراء ما لم يكن تصعيد الخطر ممكناً.مقبولة  : مخاطر منخفضة  

  احتمالية وقوع الخطر  مصفوفة تقييم األثر
  5مؤكد/  4عالي جداً/  3عالي/  2متوسط/  1منخفض/

  
مدى تأثير 

  الخطر

  25  20  15  10  5  5مرتفع جداً/
  20  16  12  8  4  4مرتفع/
  15  12  9  6  3  3متوسط/
  10  8  6  4  2  2منخفض/

  5  4  3  2  1  1جداُ/منخفض 
  مقياس قيمة الخطر

  مخاطر منخفضة  مخاطر متوسطة  مخاطر كبرى  مخاطر بليغة
15- 25  8- 12  4- 6  1- 3  

  

  التعامل مع المخاطر إجراءات

ن الطرق المستخدمة للتعامل معها لتقليل احتمال وقوعها وتقييمها فإة التعرف على المخاطر بعد عملي
  :وللتخفيف من آثارها كالتالي

 شاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما: بإيقاف النالخطر تجنب.  
 ويتم اللجوء إلى هذه الوسيلة في ثر المخاطرة إلى جهة أو طرف آخر: العمل على نقل أنقل الخطر ،

 . دا ولكن االحتمالية منخفضة كثيراحال كان األثر في حال وقوع الحادث مرتفع ج
 راءات رقابية تضمن العمل على خفض كل من : العمل على إدارة الخطر بوضع إجتقليص الخطر

 .، ونتيجة الخطر في حال وقوعهدوثاحتمالية الح
 التكلفة العالية مع أو  راء للحد منه، لعدم الفعاليةإج: قبول الخطر كما هو دون وضع أي قبول الخطر

 .مستقبالً  هعامل بشكل أفضل معللت والتأكد من عدم تغيير تأثيره، مراقبته
 وقائية للتعامل معه أو الحد منه : احتواء الخطر من خالل اتخاذ إجراءاتمعالجة الخطر. 
 بحيث يصبح غير موجود ،نهائي: اتخاذ بعض اإلجراءات التي تزيل الخطر بشكل إنهاء الخطر.  
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  كشف بالمخاطر التي تواجه هيئة اإلعالم

 

 

 

 

نوع   الرقم
  المخاطر

درجة   تقييم الخطر  وصف الخطر
  الخطر

المسؤول عن اتخاذ   آليات المعالجة
  التأثير  االحتمال  القرار

ن   مالية  .1 اق ع ادة اإلنف زي
ة  ة الحاج ات نتيج المخصص

  لتنفيذ عدد من المشاريع.

ة موادعمل مناقالت مالية من *  3  3  1 ي  الموازن الت
ائض  ا ف د فيه ي توج ام ف مح النظ ال س ح

 المالي.
طلب رصد مخصصات أكثر في السنة التي *

  تليها.

مدير الشؤون اإلدارية *
  والمالية

ة * دة الرقاب يس وح رئ
  الداخلية

  *رئيس قسم المحاسبة
واتير      رف الف أخر ص ت

ة  ات المالي دم والمطالب لع
وازم  واد والل د الم ن توري م

ت  ي الوق يهم ف ال عل المح
  المحدد.

وفر *  1  1  1 ام مع ت ل ع ة ك وضع خطة شراء بداي
 .المخصصات المالية

  

  قسم المحاسبة*
  قسم اللوازم*
  وحدة الرقابة الداخلية*

اءات   1  1  1  التأخر في طرح العطاءات.     رح العط دور *ط د ص رة بع مباش
 الموازنة وعدم تأخيرها لنهاية العام.

   للشراء بداية العام.وضع خطة  *

م*قسم اللواز  
  *وحدة الرقابة الداخلية

  *قسم المحاسبة
ة      رة الموازن د دائ دم رص ع

ة روع  ،العام داد مش د إع عن
ة ات  ،الموازن المخصص

  .المالية التي يتم طلبها

المدير االداري *  .مالية *اللجوء إلى عمل مناقالت  12  3  4
 والمالي

 *قسم المحاسبة
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نوع  الرقم
 المخاطر

درجة  تقييم الخطر وصف الخطر
 الخطر

 المسؤول عن اتخاذ القرار آليات المعالجة

 التأثير االحتمال

2. وظفين  معرفية  ض الم اء بع إفش
لمعلومات مصنفة على أنها 

  سرية ضمن القانون.

ع  6 3 2 زام جمي لوك *الت ة الس وظفين بمدون الم
 الوظيفي.

ة  ن وحماي ة ألم *االلتزام بالسياسات الوطني
  المعلومات.

 *وحدة الشؤون القانونية
 *قسم الموارد البشرية
 *وحدة الرقابة الداخلية

ارات نق ي المه ص ف
الناتجة عن اإلدارية والفنية 

وظفين  وع الم دم خض ع
ة  دورات التدريبي لل

  الضرورية.

اء  2 2 1 وظفين *إعط دورات للم ي ال ة ف األولوي
 حسب االختصاص في موضوع الدورة.

اء  ام بن ى األقس ع الموظفين عل *إعادة توزي
  الوصف الوظيفي. بطاقات على

 المدير اإلداري والمالي*
  *قسم التطوير المؤسسي

  *مدراء المديريات
 

طء  ورات ب ة التط مواكب
ي  ة ف ة الحديث التكنولوجي

  أداء العمل.

  *تحديد برامج تدريبية تطوعية للموظفين. 4 2 2
  *توفير المخصصات المالية.

  الجهات ذات العالقة. *التنسيق مع

مدراء المديريات*  
قسم التطوير المؤسسي*  

 

نوع  الرقم
 المخاطر

 درجة تقييم الخطر وصف الخطر
 الخطر

 المسؤول عن اتخاذ القرار آليات المعالجة

 التأثير االحتمال
3. ات   إعالمية  ر المعلوم ريب ونش تس

  بطريقة غير قانونية.
رك  9 3 3 *توفير غرفة انتظار للمراجعين حتى يت

  المجال للموظفين بالعمل بسهولة.
  المدير العام*

حفيين    ام الص اعتص
ين  روف واإلعالمي ي ظ ف

تثنائية لبا  اس ؤثر س ا ي مم
  على صورة الهيئة.

ددة  3 3 1 ة مح ع خط ذه *وض ل ه ة مث لمواجه
  الظروف.

  المدير العام*
 *الناطق الرسمي باسم الهيئة
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نوع  الرقم
 المخاطر

درجة  تقييم الخطر وصف الخطر
 الخطر

 المسؤول عن اتخاذ القرار آليات المعالجة

 التأثير االحتمال

4. يةإدار  ي   عدم توزيع الموظفين ف
 األقسام بالشكل السليم.

 
 

تمرة  6 3 2 ط مس رامج وخط وير ب ة *تط ومرن
وارد البشرية  ي الم لمواجهة االحتياجات ف

 وتوفيرها في الوقت المناسب.
ا حسب  ل ومراجعته *دراسات عبء العم

 مقتضيات مصلحة العمل.
*تحقيق االستخدام األمثل للموارد البشرية 
ود  دم وج ة بع ة الداخلي الل المواءم ن خ م

  فائض أو نقص ألداء المهام.

قسم الموارد البشرية *   
    التطوير المؤسسي*قسم 

 

ي  ص ف نق
.التعيينات  

نقالت  6 2 3 ات الت بق لعملي يط المس *التخط
 الوظيفية.

زون  ن مخ اءات م ل الكف تقطاب أفض *اس
  المهارات الداخلية أو من الخارج.

*المدير اإلداري والمالي    
ة* قسم الموارد البشري   
مدراء المديريات*   

عدم تعبئة الشواغر 
المعلن بحسب الشروط 

عنها مما ينتج عنه عدم 
  رضا وظيفي.

ا  4 2 2 *تحديد األهداف التي يجب أن تصل إليه
الهيئة خالل المدة الزمنية للخطة الخاصة 

 بإدارة الموارد البشرية.
ة  اءة وفعالي توى األداء بكف ع مس *رف
بالتخلص من الممارسات اإلدارية الخاطئة 

 ورفع مستوى رضا الموظفين.
ع  ة م د * المتابع ة عن ة العام رة الموازن دائ

  إعداد جدول التشكيالت.

 *المدير اإلداري والمالي
قسم الموارد البشرية *   

 *وحدة الرقابة الداخلية

سلبي بين *السلوك ال
الموظفين بسبب معاناة 

 قدنفسية وضغوط 
  يتعرضون لها. 

  .لموظفين نحو العالقات االيجابية*توجيه ا 1 1 1
ين *وجود تعليمات  إدارية تنظم العالقات ب

  الموظفين.

*مديرية الشؤون اإلدارية 
 والمالية
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نوع  الرقم
 المخاطر

درجة  تقييم الخطر وصف الخطر
 الخطر

المسؤول عن اتخاذ  آليات المعالجة
 التأثير االحتمال القرار

5. ريعات ت قانونية  وعي بالتش دني ال
ل  ة لعم ة الناظم القانوني

 .الهيئة

ع 6 3 2 ى الموق ريعات عل ر التش ي *نش  االلكترون
  الخاص بالهيئة.

*مديرية الشؤون 
 اإلدارية والمالية 

 *وحدة الشؤون القانونية

اميم  التأخر في استالم التع
  .التنظيمية القانونية

ديث  1 1 1 داخلي وتح د ال ن البري تفادة م *االس
  البيانات باستمرار.

ةهندس* مديرية ال  
القانونية*وحدة الشؤون    

حة  راءة واض د ق ال يوج
تم  انوني أو ت نص الق لل
ر  ة غي ه بطريق قراءت

  .صحيحة

ول  9 3 3 ة ح د ورش ودورات تدريبي *عق
 التشريعات الناظمة لعمل الهيئة.

ارات  ة االستش وظفين بأهمي ة الم *توعي
  القانونية.

الشؤون * وحدة 
  القانونية
الموارد البشرية* قسم   

في  عدم البت السريع
 القضايا المستعجلة.

ترك 16 4 4 ة مش ام متابع اد نظ ة و  إيج ين الهيئ ب
  المحاكم.

 *وحدة الشؤون القانونية
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نوع  الرقم
 المخاطر

 درجة  تقييم الخطر وصف الخطر
 الخطر

المسؤول عن اتخاذ  آليات المعالجة
 التأثير االحتمال القرار

6. فنية  
 هندسية

تخزين عدم قدرة النظام على 
ن  ر م القنوات الفضائية ألكث
ن  ر م ة ألكث هر، واإلذاعي ش

  ثالثة أشهر

ادة  12 3 4 تقل أو زي *البحث عن نظام تخزين مس
  السعة التخزينية لوحدات التسجيل.

  

مديرية الهندسة*  
*مديرية الشؤون اإلدارية 

 والمالية

*انقطاع التيار الكهربائي و/   
  انقطاع شبكة االنترنت. أو

 *زيادة السعة التخزينية لوحدات التسجيل. 3 3 1
 *إيجاد نظام بديل للطاقة الكهربائية.

  .احتياطي نترنتمزود ا*استخدام 

مدير الشؤون االدارية *
 والمالية

 *مديرية الهندسة
عدم توفر نظام تسجيل لحفظ   

ع  ات المواق ات ومعلوم بيان
  االلكترونية.

ع  6 2 3 جيل للمواق ام تس وفير نظ ة *ت االلكتروني
ن  ه ويمك ن خالل ة م ظ المخالف تحف

  استرجاعها.

مديرية المتابعة*   
 *مديرية الهندسة

عدم القدرة على تسجيل 
بعض اإلذاعات التي تبث 

من مناطق بعيدة عن 
العاصمة لعدم وصول إشارة 

البث، وعدم القدرة على 
ضبط مخالفات البث دون 

.رخصة  

ث 6 2 3 ي تب ات الت ن اإلذاع ب م ارج  *الطل خ
ث  ي للب رابط الكترون دنا ب ان تزوي عم

   .المباشر

مديرية الهندسة*  
التراخيص*مديرية   

توسع التقنيات في مجال 
البث الفضائي عبر االنترنت 

لدرجة يصعب معها تتبع 
 مكان البث.

ادة * 20 5 4 دورات متخصصة في مجال البث وإع
  البث وتشغيل القنوات الفضائية.

افي  ادر ك وفير ك ة *ت بط ومتابع لض
  الموضوع.

 *مديرية التراخيص
 *مديرية الهندسة
 *مديرية المتابعة
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نوع  الرقم
 المخاطر

درجة  تقييم الخطر وصف الخطر
 الخطر

المسؤول عن اتخاذ  آليات المعالجة
 التأثير االحتمال القرار

7.  *االلتزام بكودات البناء الوطني. 5 5 1  الفيضانات بيئية 
راء  ب *إج طح والمزاري يانة لألس الص

 ومجاري تصريف المياه بشكل مستمر.
  *تعليق الدوام.

  *إنشاء ساتر ترابي.

 *الدفاع المدني
 *مدراء المديريات

*االلتزام بتصميم األبنية بحسب كودات البناء  5 5 1  الزالزل والهزات األرضية
 الوطني الخاص بالزالزل.

ات  اإلخالء *تدريب موظفي الهيئة على عملي
 بالتعاون مع مديريات الدفاع المدني.

*تأمين وسائط نقل للموظفين في حال حدوثها 
 أثناء الدوام.

  *تأمين مالجئ لالحتماء من الكارثة.

 *الدفاع المدني
  *مدراء المديريات

الظروف الجوية السيئة 
  وتراكم الثلوج لفترات طويلة.

*إجراء الصيانة لألسطح والمزاريب  6 3 2
 ومجاري تصريف المباه بشكل مستمر.

*وضع خطة إلحضار وتوصيل الموظفين 
 الذين تسمح أماكن سكنهم بذلك.

*التنسيق مع مديرية الدفاع المدني لفتح 
 الطرق.

 *تشكيل لجنة طوارئ.

 *الدفاع المدني
 * المدير االداري 

الماليو  
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نوع  الرقم
 المخاطر

 درجة تقييم الخطر وصف الخطر
 الخطر

المسؤول عن اتخاذ  آليات المعالجة
 القرار

 التأثير االحتمال

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 حرائق المباني
  

 * تفعيل خطة إدارة الحريق. 6 3 2
*صيانة التمديدات الكهربائية 
 ومواصلة تفقدها و إصالحها.

ن  م ع اص بالقس ائي الخ ار الكهرب ل التي *فص
 األقسام األخرى.

ل  ة مث اء *وضع ملصقات تحذيري ذكير إطف (ت
 األنوار قبل المغادرة) عند مواقع الخطر.

د تصميم (إنشائي  اء عن *االلتزام بكودات البن
   كهروميكانيك).

*ضبط الحمل الزائد والتمديدات 
.الكهربائية القديمة  

 *تركيب أنظمة إنذار وإطفاء للحريق.
  *تركيب إنارة طوارئ.

  *استعمال أبواب مقاومة للحريق.
المعنيين على إطفاء الحريق *تدريب 

 بالتعاون مع الدفاع المدني.

*مديرية الشؤون 
 االدارية والمالية
 *الدفاع المدني
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نوع  الرقم
 المخاطر

درجة  تقييم الخطر وصف الخطر
 الخطر

المسؤول عن اتخاذ  آليات المعالجة
 التأثير االحتمال القرار

8.  أزمات 
 

ة *ت 15 5 3 انتشار األمراض الوبائية ة لمواجه ة الوطني ذ الخط ق وتنفي طبي
  واألوبئة. األمراض

* توفير وسائل الوقاية الشخصية والمستلزمات 
  اللوجستية.

ة  ى كاف ة عل ات المعني ع الجه يق م *التنس
  المستويات للتخطيط لمواجهة األزمة.

  *تشكيل لجنة طوارئ.

*مديرية الشؤون 
 االدارية والمالية

 *مدراء المديريات
 

  

 


