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مقدمة

تعاظمت يف الفرتة الأخرية احلاجة �إىل وجود طريقة لإدارة املخاطر
باجلامعة لعدة �أ�سباب من �أهمها حر�ص اجلامعة على احلفاظ على �أرواح
من�سوبيها و�أ�صولها املالية وغري املالية ،وكذلك تعدد الكوارث يف الآونة الأخرية
�سواء �أكانت طبيعية �أم مالية يف الأ�سواق والبور�صة� ،أم كوارث �صح َّية وطب َّية
كالتي حتدث يف امل�ست�شفيات� ،أو ما يحدث يف الطرقات وما �إىل ذلك من الكوارث،
وال�سبب الثالث هو ا�شرتاط كثري من اجلهات املعنية باجلودة واالعتماد
الأكادميي املحلي والعاملي وجود �سيا�سة لإدارة املخاطر  ,وكذلك ف�إن اجلهات
املعنية بالت�صنيفات العاملية للجامعات �أ�صبحت تهتم بوجود �إدارة للمخاطر عند
تقييمها للجامعات.

وتود العمادة بهذه املنا�سبة �شكر �سعادة الدكتور وكيل اجلامعة للتطوير

واجلودة على دعمه الكبري لهذا امل�رشوع ومتابعته امل�ستمرة له يف ظل توجيهات
معايل مدير اجلامعة ،ورعاية قيادة هذه البالد امل�ستمرة للجامعات عمو ًما وجامعة
امللك �سعود على وجه اخل�صو�ص.
وال�شكر مو�صول � ً
أي�ضا �إىل جميع من �شارك فى �إعداد هذه اخلطة من
العمادة والفريق ووحدات اجلامعة املختلفة.
ون�س�أل اهلل العلي القدير �أن ُيجنب جامعتنا الكوارث واملخاطر ب�أنواعها� ،إنه
هو ويل ذلك والقادر عليه واهلل املوفق.
عمادة التطوير
مقدمة

لذا ف�إن وجود �إدارة للمخاطر يف اجلامعات �أ�صبح �رضورة لأهميتها
يف البحث والتخطيط والتنبوء ودرء الأخطار وتقليل اخل�سائر و�إيجاد احللول
الفورية للتعايف وزرع الثقة بني من�سوبي اجلامعات وحملهم على ال�شعور
بالأمان واالطمئنان  ,وال�شك �أن �إيجاد �آليات و�سـيا�سات ُم َّنظمة ومكتملة لتفادى
هذه املخاطر وجتنبها والتخفيف من حدتها والتعامل معها -حال حدوثها -من
�أهم برامج التطوير يف اجلامعات ،ومن هذا املنطلق بادرت جامعة امللك �سعود
�إىل اعتماد م�رشوع " �إعداد �سيا�سة �إدارة املخاطر يف اجلامعة "الذي من �أهدافه
�إ�صدار خطة لإدارة املخاطر تو�ضح ما يلي:
 ال�سيا�سة العامة لإدارة املخاطر يف اجلامعة . �آلية الر�صد ال�شامل جلميع املخاطر املحتملة يف اجلامعة. االجراءات وال�سيناريوهات الالزمة ملواجهة هذه املخاطر واحلد منتداعياتها.

بناء عليه مت ت�شكيل جلنة من املخت�صني يف �إدارة املخاطر املختلفة ،وكان
من نتاج عملها هذه اخلطة الهامة التي بني �أيديكم ،والتي �أُع ّدت بدقة ومهنية
عاليني ،ويحمل يف ط ّياته ر�ص ًدا جلميع املخاطر املحتملة يف اجلامعة ،والطريقة
الف َّعالة للتعامل معها ،وتخفيف تداعياتها ،وقد خُ ِّ�ص�ص لكل خطر ف�صل كامل
بلون ُم َّدد لت�سهيل عملية البحث� ،إن تنفيذ مثل هذه اخلطة لهو م� ِّؤ�ش على
قدرة اجلامعة على تطوير ذاتها ،واحلفاظ على �أرواح من�سوبيها و�أ�صولها املالية
وغري املالية ،ف�ض ًال عن �أنها �آلية تُعزِّز من موقف اجلامعة فى م�سريتها نحو
الريادة العاملية يف جمتمع املعرفة.
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سياسة إدارة المخاطر بجامعة الملك سعود
نطاق العمل

جامعة امللك �سعود م�ؤ�س�سة تعليمة ذات كيان قانوين باململكة العربية
ال�سعودية ،و�أن اجلامعة معرتف بها من قبل م�ؤ�س�سات التعليم العاملية ،وقد
تدرك جامعة امللك �سعود دورها الهام فيما يتعلق بتقلي�ص املخاطر �إىل �أدين حد
ممكن لذا وجب املحافظة على �صحة و�سالمة من�سوبي اجلامعة من �أع�ضاء هيئة
تدري�س وموظفني وطالب من اجلن�سني وزوارها بجميع مواقعها التي لها �سلطه
�إدارية عليها ،بالإ�ضافة �إىل العمل على حماية البيئة.
لذا ف�إن اجلامعة ملتزمة بتنفيذ �سيا�سة املخاطر وتوفري متطلباتها وفقا ً للنظم
واللوائح والقوانني املحلية والعاملية ،على �أن يتم مراجعة وحتديث نظام �إدارة
املخاطر باجلامعة ب�صفة منتظمة.
ترتكز سياسة إدارة المخاطر بجامعة الملك سعود على
ثالثة عناصر أساسية هى :

سياسة إدارة المخاطر بجامعة الملك سعود

 -1الوقاية من املخاطر ومنع حدوثها قدر امل�ستطاع.
-2التعامل مع املخاطر حال حدوثها ب�شكل ناجح وفعال.
-3تفعيل نظام املراقبة الداخلية الفعال الذي ميكن من التنبيه عند بداية ن�شوء
�أي خطر وتوقع املخاطر قبل حدوثها من خالل:
 �إجراء املراجعة ال�سنوية لإدارة املخاطر ،مع حتديث الدليل وو�ضع �سيا�ساتالتعامل مع اخلطر .
 ت�شجيع م�س�ؤويل اجلامعة من العمداء ومدراء الإدارات على تبني �سيا�سات�إدارة املخاطر.
 الت�أكد من �أن عملية �إدارة املخاطر فعاله وناجحة. �ضمان التزام كافة اجلهات يف اجلامعة مبا ي�صدر من �إدارة اجلامعة منتوجيهات �أو تعليمات تخ�ص املخاطر.
 -متابعة �صالحيات ومهام الإدارة اجلديدة " �إدراة املخاطر ".

 ت�أ�سي�س نظام مراقبة داخلية للجامعة ير�صد املخالفات التي قد ت�ؤدي �إىلحدوث خطر معني .
 �أحقية �إدارة املخاطر بالدخول والتفتي�ش والفح�ص واال�ستف�سار عن �أو يف �أيجهة من جهات اجلامعة ل�ضمان التزام هذه اجلهة بالتعليمات اخلا�صة ب�إدارة
املخاطر.
 التزام ال�شفافية يف الك�شف عن �آثار املخاطر ب�أنواعها املختلفة. و�ضع �آليات للإنذار املبكر واملراقبة لتنبيه اجلامعة حول اتخاذ �إجراءاتت�صحيحية لإدارة �أي خماطر حمتملة.
 ح�رص املخاطر وحتديدها وحتديد م�ؤ�رشات االحتمالية والت�أثري وم�ستوىاخلطر.
 توثيق الإجراءات التي ينبغي �إتباعها يف حال حدوث اخلطر (ال �سمح اهلل)وتبليغ اجلهات امل�س�ؤولة بها.
 متابعة امل�ستجدات فى مو�ضوع �إدارة املخاطر ،وخا�صة متابعة اجلهات ذاتاملرجعية فى هذا ال�ش�أن وتطبيق �أف�ضل املمار�سات.
 تقدم �إدارة املخاطر امل�شورة والتو�صيات الالزمة �إىل الإدارة العليا باجلامعةفيما يخ�ص املخاطر.
 تقوم الإدارة بعمل �سيا�سة للتغيري بحيث �إذا طر�أت تغيريات يف طبيعة ومدىاملخاطر الأ�سا�سية يتم تطبيق �سيا�سة التغيري ب�سهولة ور�صد �أي خماطر نا�شئة
والتعامل معها.
 تقوم الإدارة بر�صد �أي �إخفاقات يف التعامل مع �أي خماطر حدثت يف اجلامعةودرا�سة الأ�سباب والرفع بها للجهات العليا يف اجلامعة مع التو�صيات.
 �أن تت�أكد الإدارة �أن جميع �سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر تتفق معالتعليمات ال�صادرة من الدولة بهذا ال�ش�أن.
 تتوىل الإدارة �إعداد برامج تدريبية جلميع املن�سوبني فيما يخ�ص املخاطروالرفع بها للجهات العليا لإيجاد ال�سبل املنا�سبة لتكون هذه الربامج التدريبية
�إلزامية على جميع من�سوبي اجلامعة .
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المخاطر الصحية

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

قائمة بالجهات المرشحة لحدوث المخاطر الصحية

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

المخاطر الصحية
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ال ُك ِّل َّية /العمادة
امل�ست�شفيات اجلامعية وكلية الطب
كلية ال�صيدلة
كلية طب الأ�سنان
كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة
كلية التمري�ض
كلية العلوم
كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية علوم الأغذية والزراعة
جميع بوفيهات ومطاعم اجلامعة

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

قائمة المخاطر الصحية المحتملة في الجامعة

المخاطر الصحية:

هي املخاطر التي تهدد �صحة و�أداء جميع القوى الب�رشية العاملة باجلامعة ،وتلحق بهم �أ�رضا ًرا ت�ستوجب التدخل ال�صحي.
املخاطر ال�صحية:
 .1خماطر ب�رشية �صحية يف املعامل واملختربات.
 .2االختناقات التنف�سية.
 .3العدوى من الأوبئة والنفايات احليوية وانت�شارها.
 .4خماطر ال�صحة العامة والأمرا�ض املزمنة.
 .5الت�سمم الغذائي.

المخاطر الصحية
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

مستويات الخطر

مخاطر بشرية صحية في المعامل والمختبرات
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

خماطر ب�رشية �صحية يف املعامل واملختربات

الكلية /الإدارة :خمتربات ومعامل
امل�ست�شفيات والكليات.
املكان :جامعة امللك �سعود

الوظيفة :رئي�س وحدة اجلودة بكلية ال�صيدلة
اجلوال0532334799 :
رئي�س وحدة املعامل واملختربات :
467-7270

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

هي خماطر تلحق بالعاملني ب�سبب:
 عدم وجود �شنطة �إ�سعافات �أولية ومغا�سل للعينني وطفاية للحريق. عدم وجود خرطوم �إطفاء حريق.سياسة درء الخطر:

 .1الت�أكد من توافر جميع معدات ال�سالمة مع الفح�ص الدوري لها ،والت�أكد
من جاهزيتها و�صيانتها ب�صورة دورية.
 .2تدريب العاملني عليها ب�شكل دوري منتظم.

المخاطر الصحية
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تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع مخاطر المعامل والمختبرات حال حدوثها
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر �صحية :خماطر املعامل واملختربات
معامل الطالب التدري�سية ،معامل �أع�ضاء هيئة التدري�س البحثية ،مراكز الأبحاث.
رئي�س وحدة اجلودة بكلية ال�صيدلة :د .ه�شام حممد قر�شي  /رئي�س وحدة املعامل واملختربات بالكليه:
الأ�ستاذ خالد ال�شامخ � /إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي (غرفة العمليات)
جوال :د .ه�شام قر�شي (تليفون /467 -7183
جوال� /0532334799.:أ .خالد ال�شامخ (� )467-7270إمييلhkorashy@ksu.edu.sa :
�إدارة ال�سالمة والأمن (تليفون)950 :
 .1يف حاالت احلريق:
 ا�ستخدام طفايات احلريق املتواجدة يف املعمل. رفع بالغ عاجل اىل الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي  /جامعة امللك �سعود عن طريق و�سائلاالت�صال ال�سابق ذكرها.
 .2يف حاالت انبعاث الغازات والأبخرة ال�سامة:
 االبتعاد عن مكان انبعاث الغازات. االت�صال بالإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي.وحدة املعامل واملختربات � ,إدارة الأمن وال�سالمة ( غرفة العمليات)

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

المخاطر الصحية

� .1رضورة و�ضع �إر�شادات ال�سالمة العامة يف املعمل.
 .2يجب �أن تكون م�ساحة املخترب تتنا�سب مع �أعداد الطالب؛ لكي ت�سمح لهم بحرية احلركة خالل �إجراء التجارب دون تزاحم.
 .3يجب �أن يتوافر بابان بقاعة املخترب للدخول واخلروج ،و�أن يكون اجتاه فتح الأبواب للخارج ( يف اجتاه اندفاع الأ�شخا�ص).
 .4جتهيز املختربات بو�سائل الإ�ضاءة والتهوية الطبيعية وال�صناعية.
 .5يجب �أن تكون �أر�ضيات املختربات والأحوا�ض والطاوالت من �أنواع ال تت�أثر باملواد الكيماوية.
 .6يجب جتهيز املختربات بو�سائل املكافحة الأولية للحريق (طفايات حريق ،وجرادل الرمل اجلاف) ،واالحتفاظ بها مبكان ظاهر باملخترب ،و�إجراء ال�صيانة الدورية لها ب�صفة م�ستمرة
والت�أكد من �صالحيتها ال�ستخدامها يف حاالت الطوارئ.
 .7ينبغي توفري خزانة للإ�سعافات الأولية وم�ستلزمات الإ�سعافات الأولية ،وجتهيز خمتربات الكيمياء بد�ش للطوارئ؛ وذلك ل�رسعة القيام بعملية الإ�سعاف الأوىل يف حالة حدوث �إ�صابات لأحد
املتواجدين باملخترب.
 .8توفري و�سيلة ات�صال بالإدارة ،وجهاز �إنذار لتنبيه املتواجدين باملخترب يف حالة حدوث حريق على �أن يتم تو�صيلها بلوحة �إنذار احلريق الرئي�سة املوجودة بالأمن وال�سالمة.
� .9إجراء �صيانة دورية لهذه الأجهزة ل�ضمان عملها ب�صفة م�ستمرة ،ومتابعة عملية ال�صيانة الدورية لتجهيزات الإ�ضاءة والتهوية ال�صناعي.
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يتبع إجراء التعامل مع مخاطر المعامل والمختبرات حال حدوثها

مستويات الخطر

ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 .1ا�ستخدام طفايات احلريق املتواجدة يف املعمل.
 .2البتعاد عن مكان انبعاث الغازات �أو احلريق.
 .3االت�صال بالإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي.
 .4نقل امل�صابني �أو النت�رضرين �إىل امل�ست�شفى ب�رسعة.
اإلجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر

 .1لب�س املعطف داخل املعمل ،ويجب �أن يكون من القما�ش غري القابل لال�شتعال.
 .2لب�س القفاز لتقليل الإ�صابة باحلروق والتعر�ض للكيماويات احلارقة وال�سامة.
وخ�صو�صا العني املتهيجة.
 .3لب�س النظارات الواقية؛ لأن معظم حوادث املعمل هي حوادث العني ،فالكل يعلم �أن العني منطقة ح�سا�سة ج ًّدا تت�أثر باملواد و�أبخرتها،
ً
وخ�صو�صا �أنها تخد�ش الأغ�شية املخاطية.
 .4لب�س الكمامات ،وال�سبب �أنها متنع ا�ستن�شاق املواد التي تعر�ض اجلهاز التنف�سي للمخاطر
ً
� .5رضورة و�ضع �إر�شادات ال�سالمة العامة يف املعمل.

المخاطر الصحية
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خطر االختناقات التنفسية
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

االختناقات التنف�سية

الكلية /الإدارة :جميع معامل �أبحاث
اجلامعة التي يوجد بها �أنابيب غازية.
املكان :جامعة امللك �سعود

الوظيفة :م�رشف الأمن وال�سالمة بكلية
ال�صيدلة  /مدير الإدارة العامة لل�سالمة
والأمن اجلامعي

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

اختناقات ناجتة عن:
 .1التفاعالت الكيميائية التي مل جتر يف �أماكنها املخ�ص�صة.
 .2عدم �إملام العاملني باملعلومات الكيميائي والفيزيائية امل�سببة لهذه
االختناقات.
 .3ت�رسب غازات ُم�رضة من �أنابيب غري خا�ضعة لل�صيانة الدورية.
 .4حريق.
سياسة درء الخطر:

 .1ا�ستخدام املكان املنا�سب املُعد لإجراء هذه التفاعالت الكيميائية اخلطر.
 .2احلر�ص على تدريب جميع العاملني باملختربات العلمية على التعامل مع
املواد امل�سببة لالختناقات.
 .3التخل�ص ال�رسيع واملنظم من �أي �أنابيب غازات م�ستهلكة ،مع االلتزام
ب�صيانتها ب�شكل دوري.
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ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
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ّ
موارد ب�رشية
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�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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إجراء التعامل مع خطر االختناقات التنفسية حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر �صحية :خطر االختناقات التنف�سي
الأماكن التي ميكن �أن تتعر�ض خلطر احلريق �أو خطر انبعاث الغازات ،وخا�صة املعامل التي تتواجد بها
كيماويات �أو ا�سطوانات غاز �أو خمازن تلك الكيماويات والأ�سطوانات.
 م�رشف الأمن وال�سالمة بكلية ال�صيدلة مدير الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيمدير الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي التلفون4677828 /
الفاك�س4684684 :
�إ�س ــعاف م�ست�شفى املـلك خالـ ــد 4671699 :املدير املناوب4673128 :
 .1ابتعد على الفور عن م�صدر انبعاث الغاز.
 .2ارفع بال ًغا عاج ًال �إىل الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي.
 .3من املف�ضل �أن يكون هناك �إنذار يقوم املتعر�ض للخطر ب�إطالقه مبا�رشة مثل الإنذار اخلا�ص باحلريق،
ويكون موجو ًدا يف مكان بارز ووا�ضح و�سهل الو�صول �إليه يف حال اخلطر.
 .4تقوم الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي ب�إر�سال فريق ال�سالمة على الفور �إىل مكان اخلطر.
الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي  /جامعة امللك �سعود.

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1ابتعد على الفور عن م�صدر انبعاث �أو تواجد الغاز.
 .2على امل�سعف �إغالق م�صدر انبعاث الغاز �إن �أمكن ،مع مراعاة التحرك بطريقة الزحف ،وك�رس زجاج النوافذ لدخول الهواء الطلق.
 .3ي�ؤمن فريق ال�سالمة تيار هواء للم�صاب� ،أو يقوم بنقله ملنطقة �آمنة �أو هواء طلق �إذا كان ال�سبب نق�ص الأك�سجني.
 .4يقوم امل�سعف ب�إزالة املالب�س الزائدة ،وفك الأزرار حول العنق وال�صدر لإتاحة جمال �أكرب ال�ستن�شاق الهواء.
� .5إذا �شعر امل�صاب ب�ضيق �شديد يف التنف�س فيجب و�ضعه على �أ�سطوانة �أك�سجني.
 .6يف حالة فقدان الوعي ،ي�ضع امل�سعف امل�صاب على ظهره ويتابع عملية التنف�س ويحدد هل هي طبيعية �أم متقطعة �أم متوقفة؟.
 .7يف حال توقف التنف�س يبد�أ امل�سعف يف عمل التنف�س اال�صطناعي على الفور.
 .8ينقل امل�سعف امل�صاب يف �أ�رسع وقت اىل امل�ست�شفى �أو العيادة م�صحو ًبا ببطاقة ال�سالمة اخلا�صة باملادة التي تعر�ض لها� ،أو على �أقل تقدير يجب على امل�سعف �أن يتعرف على نوع
الغاز الذي مت ا�ستن�شاقه.
المخاطر الصحية
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ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 .1يف حال كون انبعاث الأبخرة �أو الغازات ناجت عن حريق :يجب التعامل مع احلريق على وجه ال�رسعة وال�سيطرة عليه ووقف امتداده اىل مناطق جماورة.
 .2يف حال كون انبعاث الأبخرة �أو الغازات ناجتًا عن ت�رسب غازات �ضارة من �أ�سطوانات غاز :يجب التعامل مع �أ�سطوانات الغاز التي بها ت�رسيب على وجه ال�رسعة مع االحتفاظ
بالهدوء يف نف�س الوقت .يجب العمل على غلق �صمام هذه الأ�سطوانات دون توتر �أو قلق ،مع �رضورة االلتزام بارتداء املعدات الواقية الالزمة ،بع�ض حاالت الت�رسيب من �أ�سطوانات
الغاز ت�شكل خطورة كبرية وجادة ت�ستلزم م�ساعدة مبا�رشة من خارج الكلية.
 .3جتديد هواء املعمل عن طريق فتح جميع �شفاطات الهواء وفتح جميع النوافذ.

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

مستويات الخطر

خطر العدوى من األوبئة والنفايات الحيوية وانتشارها
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

العدوى من الأوبئة والنفايات احليوية وانت�شارها

الكلية /الإدارة :جميع معامل اجلامعة التي
يوجد بها جتارب حيوية
املكان :جامعة امللك �سعود

الوظيفة :م�رشفة الأمن وال�سالمة بكلية
ال�صيدلة ،مدير الإدارة العامة لل�سالمة
والأمن اجلامعي.
التلفون4677828 :

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

عدم التخل�ص من النفايات البيولوجية بطريقة �صحيحة ،وعدم الإملام الكايف
والعلمي بخطورة انت�شار مثل هذه اجلراثيم.
سياسة درء الخطر:

 .1التخل�ص -بالطريقة ال�صحيحة -من الأ�شياء ال�ضارة والنفايات
البيولوجية ،وعدم تراكمها؛ وذلك بالتعاقد مع �رشكات وم�ؤ�س�سات متخ�ص�صة
يف هذا املجال.
 .2فر�ض التطعيمات ال�سنوية على جميع العاملني يف املجاالت الطبية.
 .3التوعية ال�صحية ب�أخطار هذه الوبائيات ،والتذكري ب�أخذ التطعيمات
ب�صورة منتظمة.

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض
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وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
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ّ
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� ّ
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع العدوى من األوبئة والنفايات الحيوية وانتشارها حال حدوثها
نوع الخطر:

مكان الخطر:

ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)

ّ
وسائل االتصال به:

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

المخاطر الصحية
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خماطر �صحية :العدوى من الأوبئة والنفايات احليوية وانت�شارها .
خمتربات امليكروبوجليا ال�صيدلية واملناعة والفارما للدرا�سة والبحث العلمى .وتعد املختربات التى تتعامل
مع العينات الطبية وبالأخ�ص معامل الأحياء الدقيقة ( )Microbiology Laboratoriesامل�صدر الكبري
للعدوى مبختلف �أنواع امليكروبات املمر�ضة التي قد ت�صيب الطالبات �أو العاملني باملخترب ،وذلك يف حالة عدم
التعامل ال�سليم مع العينات القادمة لهم �أو �إهمالها� ،أو قد ت�صيب املحيطني بهم من �أفراد و�أ�رس.
 م�رشفة الأمن وال�سالمة بكلية ال�صيدلة. مدير الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي. فريق مكافحة العدوى؛ وي�ضم :ممر�ضة متخ�ص�صة ومدربة على مكافحة العدوى والتخل�ص الآمن مناملخلفات � -أخ�صائي من املعاهد ال�صحية فى جمال املعامل الطبية -عما ًال مدربني حتت �إ�رشاف طبيب مكافحة
العدوى (امل�سئول عن و�ضع خمطط عام للمعامل والربنامج التدريبي للعاملني بالفريق).
جوال :د .ه�شام مقر�شي تليفون 467 -7183
جوال0532334799.:
مدير الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي
التلفون،4677828 :
االت�صال مب�رشف الأمن وال�سالمة بكلية ال�صيدلة.
الأمن وال�سالمة � -إدارة ال�صيانة

بريد �إليكرتوينKorashy@ksu.edu.sa :
بريد �إليكرتوينhumaidan@ksu.edu.sa :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

يتبع إجراء التعامل مع العدوى من األوبئة والنفايات الحيوية وانتشارها حال حدوثها
ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 -1تقارير عن حاالت الإ�صابة ذات العالقة� :أى �إ�صابة نقل عدوى لها عالقة بالنفايات البيولوجية املعدية يجب ر�صدها وت�سجيلها واالبالغ عنها للم�سئول عن املعمل ،وكذلك
فريق مكافحة العدوى.
 -2الإ�صابات فى املعامل :كل الإ�صابات يجب الإبالغ عنها للم�سئول عن املعمل ،وكذلك فريق مكافحة العدوى كما يجب ت�سجيلها فى ال�سجالت اخلا�صة بذلك.
�أ� -إ�صابات العني:
 -1غ�سيل العينني من الداخل ،وكذلك اجلفون باملاء ملدة  15دقيقة مع فتح العني بالقوة ل�ضمان دخول املاء جلميع الأجزاء.
 -2االت�صال الفورى بامل�سئول الطبى و�إحالة املري�ض لطبيب العيون على الفور.
ب� -إ�صابات اجلهاز اله�ضمي �أو التنف�سي:
 -1يجب ت�سجيل الواقعة على الفور للفريق امل�سئول.
� -2إحالة املري�ض للطبيب املتخ�ص�ص على الفور.
ج� -إ�صابات اجللد:
 -1تعري�ض اجللد امل�صاب للكثري من املاء اجلاري.
 -2غ�سل اجللد باملاء الكثري وال�صابون ثم فركها بالكحول  %70ومن ثم فركها بفوطة ورقية نظيفة.
 -3يجب �إزالة �أي مالب�س ملوثة على الفور.
 -4ا�ستمرار غ�سيل اجللد امل�صاب بالكثري من املاء اجلارى ملدة  15دقيقة ،وكذلك املطهرات بدون و�ضع �أي كرميات �أو م�ستح�رضات مرطبة.
� -5إحالة املري�ض للطبيب املتخ�ص�ص على الفور.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

المخاطر الصحية

 -1املعاجلة الفورية حلاالت الإ�صابة بالإ�سعافات الأولية فى مكان الإ�صابة ،ثم �إحالة امل�صاب �إىل الطبيب املخت�ص على الفور.
 -2ال�سيطرة على م�صدر العدوى بطرق التعقيم والتطهري املختلفة.
 -3توفري حقيبة للإ�سعافات الأولية للقيام بعملية الإ�سعاف الأولية يف حالة حدوث �إ�صابات.
 -4توفري و�سيلة ات�صال �رسيعة باملعامل و�سيارة �إ�سعاف جمهزة لل�رضورة.
 -5و�ضع �إر�شادات توعية لل�سالمة يف املعمل ،و�إر�شادات لال�ستخدام الآمن للأجهزة فى املعامل ك�أجهزة الطرد املركزى وغريها.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

مستويات الخطر

خطر مخاطر الصحة العامة واألمراض المزمنة
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

خماطر ال�صحة العامة والأمرا�ض املزمنة.
وصف الخطر:

الت�أثري على ال�صحة العامة للعاملني ينق�سم اىل نوعني ،وهما:
�أو ًال :احلوادث:
 حدوث جروح للعاملني �سوا ًء ب�صورة مبا�رشة� ،أو ب�سبب االحتكاك بك�سور زجاجية�أو مواد حادة مل يتم �إزالتها من �أي مادة� ،أو علبة زجاجية قابلة للك�رس.
 حدوث حروق ناجتة �إما عن تفاعالت كيميائية خمربية �أو جراء ا�ستخدام اللهب يفاملعامل �أثناء عمل التجارب العلمية.
ثان ًيا :الأمرا�ض املهنية:
 الإ�صابة مبر�ض ناجت عن التعر�ض ملخاطر يف بيئة العمل (مر�ض مهني) و ُيعرفاملر�ض املهني ب�أنه املر�ض الذي ي�صيب العامل نتيجة تعر�ضه بحكم عمله لبع�ض
العوامل ال�ضارة التي تعترب جز ًءا من طبيعة العمل.
سياسة درء الخطر:

المخاطر الصحية
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 .1نقل املواد ب�صورة �آمنة وعدم ملئها بالكامل.
 .2ا�ستخدام قفازات ومالب�س مالئمة للتعامل مع الأواين الزجاجية.
 .3توافر م�ستلزمات ال�سالمة الأولية من معقم جروح ،وقطن و�شا�ش وم�سحات
طبية يف جميع �أماكن وجود هذه الأواين الزجاجية.
 .4ا�ستحداث �آلية لفح�ص الأكل قبل التقدمي ،مع مراعاة نظافة الأ�شخا�ص واملكان
املعد للتح�ضري والتقدمي.
 .5وجود معدات تعقيم ب�صورة مبا�رشة ،والت�أكد من قتل كل اجلراثيم وامليكروبات
امل�سببة للأمرا�ض.

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

الكلية /الإدارة :جميع معامل اجلامعة
التي يوجد بها خمتربات بها �أوانٍ
زجاجية.
املكان :جامعة امللك �سعود.

الوظيفة :م�رشف الأمن وال�سالمة بكلية
ال�صيدلة ،مدير الإدارة العامة لل�سالمة
والأمن اجلامعي.
التلفون4677828 :

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر
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تأثير الخطر حال حدوثه
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�صح ّي
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ّ
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وثائق ومعلومات
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ُ�سمعة
حريق
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موارد ب�رشية
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� ّ
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إجراءات التعامل مع «مخاطر الصحة العامة واألمراض المزمنة» حال حدوثها
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

خماطر �صحية :خماطر ال�صحة العامة والأمرا�ض املزمنة
الأماكن التي يتعر�ض فيها العامل خلطر التعامل املبا�رش مع بيئة العمل ،وت�شمل :املعامل وبيت احليوان
وخمازن الكيماويات والقاعات الدرا�سية.
 م�رشف الأمن وال�سالمة بكلية ال�صيدلة. مدير الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي.جوال :د .ه�شام مقر�شي (تليفون 467 -7183
بريد �إليكرتوينKorashy@ksu.edu.sa :
جوال0532334799.:

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 من موقع احلدث يتم االت�صال على الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي. معاينة احلالة من ِق َبل فريق ال�سالمة بالإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي يف موقع احلدث والتعاملمعها ،كل حالة بح�سب احتياجها.
 -عند احلاجة تُنقل احلالة ملقر امل�ست�شفى اجلامعي.

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي( :فريق ال�سالمة) .فريق ال�سالمة بالإدارة العامة لل�سالمة والأمناجلامعي هو فريق يتكون من املتخ�ص�صني يف الفروع الآتية :طبيب عام �أو م�سعف ،ممر�ضة� ،أخ�صائي
ال�سالمة املهنية.
 يف�ضل �أن توجد �سيارة �إ�سعاف ب�شكل دائم ك�سيارة مناوبة داخل احلرم اجلامعي؛ ال�ستخدامها يف حاالتالطوارئ التي تتطلب نقل احلالة �إىل امل�ست�شفي ب�شكل عاجل.

المخاطر الصحية
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

يتبع إجراءات التعامل مع «مخاطر الصحة العامة واألمراض المزمنة» حال حدوثها
ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

�أو ًال :احلوادث:
الإ�سعافات الأولية يف حال اجلروح:
 ِّنظف اجلرح وحميطه فو ًرا باملاء وال�صابون.
 ال ت�ضع فمك على منطقة اجلرح؛ لأن الفم يحتوي جراثيم قد ت�ؤدي اللتهابه ،وال تتنف�س مبا�رشة قرب اجلرح. ال تلم�س اجلرح بيدك �أو باملن�شفة �أو �أي مواد �صلبة ،وال ت�ضع �أي مادة غري معقمة على اجلرح. ا�ضغط على اجلرح ب�شا�ش معقم �إىل �أن يتوقف النزيف. �إذا ا�ستمر النزيف فاربط فوق مكان اجلرح ولكن لي�س على املف�صل. ات�صل بفريق ال�سالمة بالإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي.الإ�سعافات الأولية يف حال احلروق:
 احلروق الب�سيطة :حروق الدرجة الأوىل واحلروق ال�صغرية من الدرجة الثانية (بات�ساع � 7 ,5 - 5سم): اخلع ال�ساعة �أو احلذاء ( �أو �أية �إك�س�سوارات �أخرى) عن منطقة احلرق قبل انتفاخ اجللد. ب ِّرد املنطقة املحروقة بو�ضعها حتت مياه جارية باردة� ،أو با�ستخدام كمادات باردة لتقليل انتفاخ اجللد.ثلجا على احلرق؛ لأن ذلك قد ي�ؤدى �إىل حدوث ل�سعة ثلج ما ي�سبب �رضر ًا �أكرث للجلد.
 ال ت�ضع ً لف املنطقة امل�صابة برباط نظيف و ُمعقم غري ال�صق ،ولكن ال تغطها �أب ًدا ب�أي خامة بها و َبر �أو خيوط مفكوكة. ات�صل بفريق ال�سالمة بالإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي.ثان ًيا :الأمرا�ض املهنية:
 يتوىل فريق ال�سالمة بالإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي التعامل املبا�رش مع احلاالت احلرجة ونقلها مبا�رشة �إىل امل�ست�شفى. يتابع طبيب  /ممر�ضة فريق ال�سالمة بالإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي الت�أكد من عمل الفح�ص الدوري جلميع العاملني املعر�ضني للمخاطر داخل بيئةالعمل ،وذلك تفاد ًيا حلدوث م�ضاعفات مفاجئة �أو وجود �أمرا�ض غري م�سجلة.
المخاطر الصحية
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ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

اليوجد

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

مستويات الخطر

خطر (التسمم الغذائي ) حال حدوثه
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

خماطر �صحية :ت�سمم غذائي ناجت عن عدم نظافة الأكل وت�صنيعه بطريقة غري الكلية /الإدارة :املطاعم واملطابخ واملقا�صف الوظيفة :م�رشف الأمن وال�سالمة بكلية
ال�صيدلة.
�صحية �أو وجود ملوثات بكتريية نامية مع حت�ضري الأكل� ،أو �أثناء ت�صنيعه ،وحمالت الوجبات ال�رسيعة يف الكلية
 د� .صالح عبد الرحمن �إبراهيم البخيت.�أو ملوثات كيميائية بو�ساطة املعادن الثقيلة او املبيدات احل�رشية �أو املنظفات واجلامعة.
جوال0553340141 :
املكان :جامعة امللك �سعود.
املنزلية والأدوية.

Email: sbakheet@ksu.edu.sa

وصف الخطر:

يعرف الت�سمم الغذائي عاد ًة ب�أنه:
 حالة مر�ضية مفاجئة تظهر �أعرا�ضها خالل فرتة زمنية ق�صرية على�شخ�ص �أو عدة �أ�شخا�ص بعد تناولهم غذاء غري �سليم �صح ًّيا.
 الت�سمم الغذائي على �أي ا�ضطرابات حتدث بعد تناول الغذاء ومبعنى�أدق ف�إن ال( )gninosiop doofتطلق على املر�ض �أو التعب النا�شئ عن
وجود مادة �سامة يف الغذاء بعد تناوله.
سياسة درء الخطر:

 مراقبة املطاعم واملطابخ واملقا�صف وحمالت الوجبات ال�رسيعة ،والعملعلى رفع م�ستوى توافر اال�شرتاطات ال�صحية فيها.
 و�ضع اال�شرتاطات ال�صحية ملن�ش�آت اخلدمات الغذائية. و�ضع �أ�سلو ب مراقبة ذاتية للمن�ش�آت الغذائية. -الإ�سعاف الأويل للم�صاب ،ونقل امل�صاب للم�ست�شفي.
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إجراءات التعامل مع خطر (التسمم الغذائي ) حال حدوثه
نوع الخطر:

مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)

المخاطر الصحية
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خماطر �صحية :ت�سمم غذائي ناجت عن عدم نظافة الأكل وت�صنيعه بطريقة غري �صحية� ،أو وجود ملوثات بكتريية نامية
مع حت�ضري الأكل� ،أو �أثناء ت�صنيعه� ،أو ملوثات كيميائية بو�ساطة املعادن الثقيلة �أو املبيدات احل�رشية �أو املنظفات
املنزلية والأدوية.
الأماكن التي ميكن �أن يتعر�ض فيها الأ�شخا�ص للت�سمم الغذائي ،مثل :املطاعم ،واملطابخ ،واملقا�صف ،وحمالت
الوجبات ال�رسيعة يف الكلية واجلامعة.
 م�رشف الأمن وال�سالمة بكلية ال�صيدلة. -د� .صالح عبد الرحمن �إبراهيم البخيت.

ّ
وسائل االتصال به:

جوال :د� .صالح البخيت (تليفون 467 -7173
جوال0553340141 :
�أ .خالد ال�شامخ ()467-7270
�إدارة ال�سالمة والأمن (تليفون)950 :

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 .1االنتقال فور التبليغ �إىل مكان حدوث حالة الت�سمم.
� .2رضورة التوقف الفوري عن تناول املواد الغذائية ،والت�أكد من �صالحيتها لال�ستهالك الآدمي وخلوها من
التلوث والف�ساد.
� .3أخذ عينات من الأغذية املتبقية امل�شكوك فيها يف �أكيا�س معقمة ،و�إر�سالها للمخترب يف حافظة ثلج لإجراء التحاليل
اجلرثومية والكيميائية الالزمة ،و�إحالة العاملني يف �إعداد الطعام للفح�ص والتحليل الطبي.
 .4عمل ا�ستق�صاء لبحث الأ�سباب التي �أدت �إىل حدوث الت�سمم ،وي�شمل :نوعية الطعام وم�صدره ،و�أخذ كامل
املعلومات والبيانات عن عدد الأفراد الذين تناولوه ،وعدد امل�صابني و�أعمارهم.
� .5إبالغ اجلهات ذات العالقة بجميع هذه املعلومات للتحقيق يف حادثة الت�سمم الغذائي ،وحتديد ال�سبب واملُ�سبب،
وح�رص امل�سئولية لتقرير توقيع العقوبة املنا�سبة.

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

�إدارة املخاطر باجلامعة.

فاك�س4677200 :

�إمييلsbakheet@ksu.edu.sa :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

يتبع إجراءات التعامل مع خطر (التسمم الغذائي ) حال حدوثه

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1لكي ي�شخَّ �ص املر�ض ب�أنه ت�سمم غذائي يجب توافر ال�رشوط التالية :جمموعة من الأ�شخا�ص ظهرت عليهم نف�س الأعرا�ض املر�ضية .هذه املجموعة تناولوا نف�س الطعام,
والبد �أن يكون الغذاء هو �سبب الت�سمم ،وذلك باحتوائه على ال�سموم ويتم حتديد ذلك بتحليل عينات من الغذاء يف املخترب .ومطابقة حتاليل عينات الأغذية مع نتائج التحاليل
الطبية لعينات القيء والرباز للم�صابني من حيث نوع امليكروب امل�سبب للت�سمم .والعالج يجب ان يكون �رسي ًعا بنقل املري�ض ق�سم الطوارئ بامل�ست�شفى وعمل الإ�سعافات
الأولية مثل غ�سل املعدة و�إعطاء ال�سوائل بجميع الطرق املمكنة مع �إعطاء بع�ض امل�ضادات احليوية للق�ضاء على امليكروب.
� .1أخذ عينات ب�صفة دورية من املواد الغذائية للفح�ص والتحليل باملختربات من جميع املطاعم واملطابخ واملقا�صف وحمالت الوجبات ال�رسيعة.
 .2متابعة م�صادر مياه ال�رشب با�ستمرار ،و�إجراء عمليات التعقيم الالزمة ،و�أخذ عينات للتحليل املخربي.
 .3مكافحة احل�رشات والقوار�ض و�إبادة الذباب ب�صفة م�ستمرة.
 .4املتابعة امل�ستمرة لتنفيذ املالحظات التي تُدون يف دفاتر املفت�شني واملراقبني.
 .5درا�سة حاالت الت�سمم الغذائي التي حدثت �ساب ًقا ،ومعرفة �أ�سبابها حتى ميكن جتنبها م�ستقب ًال.
 .6التن�سيق مع فروع وزارة ال�صحة عند حدوث حاالت ت�سمم غذائي ،وحت ِّري �أ�سبابها وامل�سئول عنها و�إبالغ الإدارة العامة ل�صحة البيئة بالوزارة مبا يتم.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

المخاطر الصحية

 .1لإدارة املخاطر يف اجلامعة دور كبري يف مهمة التفتي�ش والرقابة على املطاعم واملطابخ واملقا�صف وحمالت الوجبات ال�رسيعة؛ لتفتي�ش ومراقبة مدى توافر اال�شرتاطات
ال�صحية ،والت�أكد من مدى �صالحية ما يقدم بها من غذاء.
 .2النظافة ال�شخ�صية للعاملني :تنظيف اليدين وق�ص الأظافر ,لب�س القفازات ,غ�سل اليدين جي ًدا بعد التعامل مع الطعام غري املطبوخ ,نظافة املالب�س� ,سالمة العاملني من
الأمرا�ض �أو اجلروح.
 .3نظافة موقع �إعداد الطعام :نظافة املطبخ و�أر�ضيته وجدرانه ,توفر مغا�سل للأيدي ومغا�سل لأدوات املطبخ ,توفري ثالجات وفريزرات حلفظ الطعام.
 .4عدم ترك الأغذية املطهية ملدة طويلة يف درجة حرارة الغرفة لأكرث من �ساعتني حتى مننع منو امليكروبات وتكاثرها.
 .5تربيد الغذاء بعد طهيه؛ وذلك بحفظه يف الثالجة ،والتخل�ص من الأطعمة املطهية بعد بقائها يف الثالجة ملدة خم�سة �أيام.
 .6عند �إعادة ت�سخني املواد املطهوة املحفوظة يف الثالجة يجب الت�أكد من و�صول احلرارة �إىل جميع �أجزاء الطعام وعدم جعله دافئًا فقط.
 .7عند ال�شك يف �سالمة طعام ما ،يجب التخل�ص منه مبا�رشة وال ترتك �أي فر�صة لأحد يف تناوله .وهنا ال يجب تذوق الطعام ملعرفة مدى �سالمته ،حتى لو كان مظهره
ورائحته طبيعية ،بل تخل�ص منه مبا�رشة.
 .8ا�ستحداث �آلية لفح�ص الأكل قبل التقدمي مع مراعاة نظافة الأ�شخا�ص واملكان املعد للتح�ضري والتقدمي.
 .9وجود معدات تعقيم ب�صورة مبا�رشة والت�أكد من قتل كل اجلراثيم وامليكروبات امل�سببة للأمرا�ض.
 .10الك�شف الطبي الدوري على العاملني يف جمال تداول الأغذية للت�أكد من عدم �إ�صابتهم بالأمرا�ض املعدية التي ميكن �أن تنتقل �إىل م�ستهلكي الأطعمة املح�رضة بوا�سطتهم.
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قائمة بالجهات المرشحة لحدوث المخاطر الطبية
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ال ُك ِّل َّية /العمادة
م�ست�شفى امللك خالد
م�ست�شفى امللك عبد العزيز
كلية الطب
كلية ال�صيدلة
كلية طب الأ�سنان
كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة
كلية التمري�ض
كلية العلوم الطبية والتطبيقية

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

قائمة المخاطر الطبية المحتملة في الجامعة
المخاطر الطبية:

ي�ش�ير م�صطل��ح املخاط��ر الطبي��ة �إىل عوام��ل اخلطر من املنظ��ور الطبي �إىل جمموع��ة الإجراءات ،املع��دات و الأدوات والظ��روف املتغرية ،واملرتبطة باحتم��االت الإ�صابة
اجل�سدية �أو الع�ضوية �أو النف�سية �أو زيادتها .و�أحيان ًا ما ي�ستخدم م�صطلح حمددات ال�صحة للإ�شارة �إىل العوامل التي قد تخف�ض �أو قد تزيد من تلك االحتماالت ،وهذه
الأخطار متعلقة باملر�ضى نتيجة بقائهم يف امل�ست�ش��فيات �أو و العاملني بحد �س��واء ب�س��بب مزاولة املهنة و�أي�ضا الأخطار التي يتعر�ضون لها من املر�ضى نف�س��هم �أو نتيجة
وجودهم يف بيئة تعر�ضهم خلطر طبي ،ومن بع�ض الأخطار:
املخاطر الطبية :
 .1امل�ضاعفات العالجية
 .2عدوى امل�ست�شفيات �أو ما ي�سمى بـ"العدوى املكت�سبة"
 .3تقرحات ال�رسير
� .4سقوط املري�ض
 .5االلتهاب الرئوي امل�صاحب جلهاز التنف�س اال�صطناعي
 .6الأخطاء الدوائية
 .7الأخطاء الطبية
 .8املخاطر الطبية الإ�شعاعية
 .9خماطر املخلفات الطبية اخلطرة
المخاطر الطبية
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مستويات الخطر

خطر المضاعفات العالجية
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

امل�ضاعفات العالجية

الكلية /الإدارة :م�ست�شفى امللك خالد
اجلامعي/م�ست�شفىامللكعبدالعزيزاجلامعي
املكان :جميع الأق�سام الطبية

الوظيفة :مدير الق�سم املعني

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

امل�ضاعفات التي يتعر�ض لها املري�ض ل�رضر غري متوقع �أثناء تلقيه العناية
والعالج ،ومل يكن �سببه �إهمال �أو تق�صري من قبل الطبيب املعالج� ،أو نق�ص يف
معرفته العلمية ،حيث تعترب نتيجة جانبية للمر�ض والعالج ،وقد حتدث �أثناء
املعاجلة �أو بعدها لتعاطي املري�ض جمموعة من الأدوية� ،أو ب�سبب عدة تداخالت
جراحية والق�سطرات �إىل احتماالت تعر�ض املري�ض للعدوى املكت�سبة.
سياسة درء الخطر:

 اتباع ال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة من قِبل امل�ست�شفى يف جميعاملمار�سات الطبية.
 الت�شخي�ص الطبي ال�صحيح ،وذلك با�ستخدام �أحدث الأجهزة التقنيةوالطبية.
 التثقيف ال�صحي للمر�ضى وذلك باتباع التعليمات الطبية.المخاطر الطبية
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إجراء التعامل مع خطر المضاعفات العالجية حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خطر طبي .
جميع الأق�سام الطبية .
مدير الق�سم املعني.
مديرو الأق�سام بالكليات ال�صحية (دليل الهاتف)
 اتباع الإجراءات الطبية املطلوبة للتقليل من زيادة ال�رضر ح�سب املعايري الدولية والطب املبني على الرباهني معاينة املري�ض من ذوي االخت�صا�ص وتوثيق اخلطة ال�رسيرية تعبئة منوذج تبليغ عن امل�ضاعفاتجلنة امل�ضاعفات للق�سم

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1مراجعة نوعية الرعاية التي قُدمت للمري�ض وجودتها.
 .2درا�سة امل�ضاعفات الناجتة من التداخالت الطبية �أو الدوائية املتوقع حدوثها.
� .3إ�صدار تقرير �شامل عن امل�ضاعفات و�أ�سبابها و�إر�سالها للجنة امل�ضاعفات للم�ست�شفى.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 .1ال ميكن �إنهاء اخلطر ،ولكن التعامل مع امل�ضاعفات مبو�ضوعية ،والبحث عن الأ�سباب واحللول الطبية قد يخفف من اخلطر.
 .2زيادة الوعي عند املر�ضى واملراجعني وتثقيفهم �صح ًّيا ،وت�شجيعهم على التفاعل الإيجابي بخ�صو�ص الرعاية ال�صحية املقدمة لهم.

المخاطر الطبية
35

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

مستويات الخطر

خطر عدوى المستشفيات أو ما يسمى بـ « العدوى المكتسبة »
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

عدوى امل�ست�شفيات �أو ما ي�سمى بـ"العدوى املكت�سبة"

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

املكان :جناح املر�ضى  /العيادات/غرف
العمليات /العناية املركزة.
الكلية /الإدارة :م�ست�شفى امللك خالد
اجلامعي م�ست�شفى امللك عبد العزيز اجلامعي اال�سم :دكتورة�:سارة ال�سبيعي
الوظيفة :رئي�س جلنة مكافحة العدوى

Email:alsubaies@hotmail.com

وصف الخطر:

هي عدوى ت�صيب املري�ض �أثناء وجوده يف امل�ست�شفى ناجتة عن:
� .1ضعف يف مناعته نتيجة قلقه على �صحته من مر�ضه الأ�سا�سي.
 .2كرثة ا�ستعماله للم�ضادات احليوية.
 .3ب�سبب احتكاكه مبر�ضى �آخرين م�صابني بالعدوى.
سياسة درء الخطر:

 .1التعرف �إىل املر�ضى امل�صابني ب�أمرا�ض معدية وعزلهم.
� .2أن يتخذ العاملون على رعاية ه�ؤالء املر�ضى �أ�ساليب الوقاية ال�شخ�صية
عند تعاملهم مع املري�ض (غ�سل اليدين  -لب�س القفازات -ا�ستعمال
الكمامة)...
 .3تنظيف املعدات والأدوات الطبية وتعقيمها جي ًدا بعد اال�ستعمال.
 .4ا�ستعمال احلقن وال�رسجنات والإبر ذات اال�ستخدام الواحد.
 .5التقليل من مدة مكوث املري�ض يف امل�ست�شفى.
المخاطر الطبية
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إجراء التعامل مع خطر عدوى المستشفيات أو ما يسمى بـ « العدوى المكتسبة »
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خطر طبي.
جميع الأق�سام الطبية .
رئي�سة التمري�ض ،من�سق مكافحة العدوى ،رئي�س جلنة مكافحة العدوى .
�إمييلalsubaies@hotmail.com :
 العزل ال�صحي ،وذلك لإحباط عمليات انت�شار العدوى. الت�أكد من وجود قواعد خا�صة با�ستخدام امل�ضادات احليوية. متابعة حالة املري�ض عن طريق النتائج ال�رسيرية.جلنة مكافحة العدوى

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 مكافحة العدوى يف من�ش�آت الرعاية ال�صحية: جتهيزات احلماية ال�شخ�صية  :تت�ضمن جتهيزات احلماية ال�شخ�صية (( )Personal protective equipment (PPEاملالب�س اخلا�صة �أو املعدات التي يرتديهاالعامل للحماية من �أي خماطر
 نظافة اليد� :إجراء �إلزامي يف معظم من�ش�آت الرعاية ال�صحية ،التنظيف ،التطهري والتعقيم.ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 ال ميكن �إنهاء اخلطر. تطعيم العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية  :مراقبة الأمرا�ض املعدية النا�شئة ،ر�صد العدوى والتدريب على مكافحة العدوى. �إن�شاء نظم لرت�صد العدوى (  ) Surveillanceلتحديد الأماكن التي تعانى من بع�ض امل�شاكل ( .) Problem areas و�ضع �سيا�سات لال�ستخدام الر�شيد للم�ضادات احليوية.المخاطر الطبية
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

مستويات الخطر

خطر تقرحات السرير

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

تقرحات ال�رسير

الكلية /الإدارة :م�ست�شفى امللك خالد
اجلامعي ،م�ست�شفى امللك عبد العزيز اجلامعي الوظيفة :رئي�سة التمري�ض للجناح
املكان :جناح املر�ضى

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

 رطوبة اجللد ب�سبب �إفرازات اجل�سم (العرق  ,البول)..., عدم احلركة (البقاء يف ال�رسير) �سوء التغذيةسياسة درء الخطر:

 �إبقاء اجللد جافًّا ونظي ًفا. تغيري �رشا�شف ال�رسير يوم ًّيا ,وعند احلاجة. تغيري و�ضعية املري�ض كل �ساعتني. ا�ستخدام الو�سائد واملعدات التي تخفف ال�ضغط. -التغذية اجليدة.

المخاطر الطبية
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ّ
الشخص المسؤول

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر تقرحات السرير حال حدوثه
نوع الخطر:

مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خطر طبي.
 جناح املر�ضى :مر�ضى يرقدون لفرتات طويلة على ال�رسير :كالإغماء (فقدان الوعي)� ،إ�صابات الر�أ�سوالعمود الفقري.
 م�ستخدمو الكرا�سي املتحركة.رئي�سة التمري�ض ،من�سق مكافحة العدوى.
رئي�سة التمري�ض بامل�ست�شفى اجلامعي ( دليل الهاتف)
 تخفيف ال�ضغط الذي �سبب قرحة الفرا�ش. تنظيف قرحة الفرا�ش ب�شكل مكثف. االهتمام بتح�سني تغذية ال�شخ�ص امل�صاب بقروح الفرا�ش. تكثيف معاجلة قرحة الفرا�ش.التمري�ض

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 جتنب ال�شخ�ص ال�ضغط الطويل على مناطق اجل�سم املعر�ضة للإ�صابة. معاجلة قرح الفرا�ش املحافظة على اجللد نظي ًفا.ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 ا�ستعمال الو�سادة الرغوية ،واملراتب الهوائية ،وال ميكن �إنهاء اخلطر.المخاطر الطبية
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مستويات الخطر

خطر سقوط المريض
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

�سقوط املري�ض

الكلية /الإدارة :م�ست�شفى امللك خالد
اجلامعي ،م�ست�شفى امللك عبد العزيز اجلامعي
الوظيفة :رئي�سة التمري�ض للجناح
املكان :جناح املر�ضى  /العيادات
الأ�شعة /املمرات

وصف الخطر:

 �أ�سباب متعلقة بحالة املري�ض ال�صحية (الدوار� ,ضعف الب�رص ,انخفا�ض�ضغط الدم.)...
 �أ�سباب متعلقة بالبيئة املحيطة باملري�ض �أثناء �إقامته بامل�ست�شفى. و�ضع �رسير املري�ض يف م�ستوى عالٍ  ،و�إبقاء جوانب ال�رسير منخف�ضة. الإ�ضاءة يف غرفة املري�ض غري كافية ,بالإ�ضافة �إىل عدم وجود مقاب�ضيدوية يف دورات املياه وجدران املمرات.
سياسة درء الخطر:

المخاطر الطبية
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ّ
الشخص المسؤول

 �إبقاء جوانب ال�رسير مرتفعة. م�ساعدة املري�ض عند النزول من ال�رسير. ا�ستعمال فرامل ال�رسير والكرا�سي املتحركة. �إر�شاد املري�ض �إىل ا�ستخدام املقاب�ض اليدوية املوجودة يف دورات املياهوجدران املمرات.
 �إبقاء جر�س امل�ساعدة يف متناول املري�ض. -ا�ستخدام مقيا�س "مور�س" ملعرفة املر�ضى املعر�ضني للخطر.

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5
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3
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1

تأثير الخطر حال حدوثه
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ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر سقوط المريض
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خطر طبي� :سقوط املري�ض
جناح املر�ضى  /العيادات  /الأ�شعة  /املمرات
رئي�سة التمري�ض ,م�سئول ال�سالمة
رئي�سة التمري�ض بامل�ست�شفى اجلامعي ( دليل الهاتف)
رفع املري�ض بطريقة �آمنة و�سليمة.
معاينة املري�ض وعمل الأ�شعة �إن لزم الأمر.
توثيق ال�سقوط.
الإبالغ عن ال�سقوط.
التمري�ض

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 يرتبط منع �سقوط املر�ضى بالقيام باال�ستعدادات الفعالة ،واختيار املعدات ال�صحيحة ،وا�ستخدام الأ�ساليب املنا�سبة. و�ضع ال�صق خطر ال�سقوط. ا�ستخدام منوذج مور�س. مراقبة املري�ض ،ومراجعة الأدوية التي ي�ستخدمها ملعرفة مدى ت�أثريها على ال�صحة الذهنية.ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

المخاطر الطبية

 معرفة املر�ضى املعر�ضني للخطر. عمل �إجراءات تعنى بتوفري بيئة �آمنة للمري�ض :م�سح داخلي ملعرفة �سالمة الأر�ضيات من ناحية ا�ستوائها وانتظامها. ا�ستخدام م�ؤ�رش قيا�س الأداء ملعرفة مدى التزام العاملني ،وت�أثري تلك الإجراءات على احلد من حاالت ال�سقوط. تخطيط وتطوير برنامج ملكافحة �سقوط املر�ضى. -متديد احلمامات ب�أجهزة �إنذار �سقوط املري�ض.
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مستويات الخطر

خطر االلتهاب الرئوي المصاحب لجهاز التنفس االصطناعي
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

االلتهاب الرئوي امل�صاحب جلهاز التنف�س اال�صطناعي.

الكلية /الإدارة :م�ست�شفى امللك خالد
اجلامعي
املكان� :أق�سام العناية املركزة

الوظيفة :الكادر الطبي يف العناية املركزة

وصف الخطر:

التهاب رئوي يحدث بعد � 48ساعة على الأقل من و�ضع املري�ض على جهاز
التنف�س اال�صطناعي بوا�سطة الأنبوب الرئوي �أو الأنبوبة احلنجرية.
سياسة درء الخطر:

 .1اتباع ال�سيا�سات والإجراءات يف مكافحة العدوى التي تت�ضمن :الغ�سيل
ال�صحي لليدين قبل وبعد التعامل مع املري�ض ,واتخاذ �أ�ساليب الوقاية
ال�شخ�صية�...إلخ..
 .2رفع �رسير املري�ض من جهة الر�أ�س بزاوية مقدارها  45-30درجة �إذا مل
تكن هناك موانع طبية.
� .3إعطاء املري�ض �أدوية وقائية من حدوث اخلرثة الدموية.
� .4إعطاء املري�ض �أدوية وقائية من حدوث قرحة املعدية.
 .5التقييم اليومي مل�ستوى وعي املري�ض ،وذلك ب�إيقاف املخدر عنه متهي ًدا
لرفع اجلهاز عنه.
المخاطر الطبية
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ّ
مستوى الخطر الحالي
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حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
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� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر االلتهاب الرئوي المصاحب لجهاز التنفس االصطناعي حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خطر طبي :االلتهاب الرئوي امل�صاحب جلهاز التنف�س اال�صطناعي
�أق�سام العناية املركزة
رئي�سة التمري�ض ،الطبيب املعالج ،م�سئول مكافحة العدوى
رئي�سة التمري�ض ،الطبيب املعالج ،م�سئول مكافحة العدوى ( دليل الهاتف)
لأن العدوى يف �أغلب احلاالت تكون هي ال�سبب؛ ف�إن تقييم الأماكن التي بها عدوى ,و�إعطاء امل�ضادات
احليوية املنا�سبة يكون �شيئًا �أ�سا�س ًّيا وجوهر ًّيا يف العالج.
يف بع�ض احلاالت ،يكون من ال�رضوري �إزالة اخلط الوريدي � ,intravascular linesأو �سحب جتمعات
ال�سوائل امللوثة� ,أو عمل �إن�ضار جراحي  surgical debridementبنزع الأن�سجة امليتة والتالفة
وامللوثة ,واال�ستئ�صال اجلزئي جلزء ملوث  -مثل جزء من الأمعاء به نق�ص تروية – ك�أمر مهم و�رضوري؛
وذلك لأن متالزمة ع�رس التنف�س احلادة ال تتح�سن يف حالة وجود �إنتان �إال بعمل ذلك.
عمل الإجراءات الوقائية ملنع جلطات الأوردة العميقة وقرحة ال�ضغوط باملعدة .stress ulcer
الفريق املعالج يف العناية املركزة

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

كون هدف العالج هو عالج ال�سبب التحتي للمتالزمة مع دعم املري�ض بالتنف�س ال�صناعي املنا�سب واملحاليل.

ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

المخاطر الطبية

ال ميكن �إنهاء اخلطر ،ومبجرد ال�شفاء من املرحلة الأوىل ,قد يحتاج املري�ض لفرتة طويلة للفطام من التنف�س ال�صناعي ,wean from mechanical ventilation
وال�ستعادة قوة الع�ضالت التي فقدها بعد عدم الن�شاط لفرتة طويلة.
قد يلزم املري�ض النقل �إىل مركز ت�أهيل بعد انتهاء املرحلة الأوىل من املر�ض ,وذلك عندما يكون النقل �آمنًا.
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مستويات الخطر

خطر األخطاء الدوائية
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

الأخطاء الدوائية

الكلية /الإدارة :م�ست�شفى امللك خالد
اجلامعي ،م�ست�شفى امللك عبد العزيز اجلامعي.
الوظيفة :رئي�س جلنة �سالمة الأدوية
املكان� :أجنحة املر�ضى /ال�صيدلية/
العيادات اخلارجية

وصف الخطر:

 الأخطاء يف كتابة الو�صفات الطبية الأخطاء يف �إعداد الأدوية الأخطاء يف �رصف الأدوية الأخطاء يف �إعطاء الأدويةسياسة درء الخطر:

 عمل ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة ب�سالمة الدواء. و�ضع برنامج توعوي مكثف للأطباء والتمري�ض عن ماهية الأخطاء الطبيةوطرق تفاديها.
 مراقبة الو�صفات العالجية و�إعداد الأدوية و�رصفها. -عمل ن�رشات ومل�صقات تثقيفية للمر�ضى عن �سالمة الأدوية.

المخاطر الطبية
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ّ
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر األخطاء الدوائية حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خطر طبي :الأخطاء الدوائية
�أجنحة املر�ضى /ال�صيدلية /العيادات اخلارجية
رئي�سة التمري�ض ،من�سق �سالمة الأدوية ،ال�صيديل ال�رسيري
رئي�سة التمري�ض  ,ال�صيديل ال�رسيري( دليل الهاتف)
 �إيقاف الدواء معاينة املري�ض وعمل التحليل �إن لزم الأمر توثيق اخلط�أ الإبالغ عن اخلط�أّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

� -1إن�شاء ومراجعة �سيا�سات وعمليات ا�ستعمال الدواء.
 -2مراجعة وحتليل تقارير الأخطاء الدوائية ،وو�ضع التو�صيات من �أجل التح�سني.
 -3تقييم الو�ضع احلايل للم�ؤ�س�سة ،وذلك مبراجعة وجتميع املعلومات من امل�صادر التالية:
 تقارير الأخطاء الدوائية. حتليل ال�سبب اجلذري امل�ؤدي لوقوع احلوادث. ا�ستي�ضاحات وتداخالت ال�صيادلة واملمر�ضني يف الأوامر الدوائية. -تقييم عملية ا�ستخدام العالج.

ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

المخاطر الطبية

ال ميكن �إنهاء اخلطر وميكن تخفيفهه عن طريق:
 �ضوابط لالخت�صا�صات املهنية املختلفة. التعليم والتدريب على ال�سالمة الدوائية. تطوير خطة التنفيذ بحيث تتحدد امل�سئوليات ،واجلداول الزمنية لكل غاية و�أهدافها املتعلقة بها .ت�ساعد هذه اخلطة على مراقبة �سري العمليات ،وتتبع م�سار تطبيقاال�سرتاتيجية.

45

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

مستويات الخطر

خطر األخطاء الطبية
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

الأخطاء الطبية

الكلية /الإدارة :م�ست�شفى امللك خالد
اجلامعي ،م�ست�شفى امللك عبد العزيز اجلامعي

الوظيفة :رئي�س الق�سم

وصف الخطر:

هي عبارة عن �أخطاء تُرتكب يف املجال الطبي ،نتيجة انعدام اخلربة �أو الكفاءة
من قبل الطبيب املمار�س �أو الفئات امل�ساعدة� ،أو هي نتيجة ممار�سة عملية �أو
طريقة حديثة وجتريبية يف العالج� ،أو نتيجة حالة طارئة تتطلب ال�رسعة على
ح�ساب الدقة� ،أو نتيجة طبيعة العالج املعقد .تت�ضمن الأخطاء الطبية منظومة
معقدة من :طبيب ،مري�ض ،ت�شخي�ص ،عالج ،جراحة ،دواء ،متابعة ،اختالطات
وم�ضاعفات ،ت�شخي�ص وعالج ،م�ست�شفى� ...إلخ.
اخلط�أ الطبي هو نوع من عدم العلم الكايف بالإجراء العالجي �سواء �أكان عالج ًّيا
�أم طب ًّيا� ،أو �إهمال �أثناء العالج اجلراحي �أو الطبي والإهمال يف املتابعة .وهذا
ما ُي�صنف كخط�أ وا�ضح بحق املري�ض.
سياسة درء الخطر:

المخاطر الطبية
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 -1التعامل مع اخلط�أ الطبي مبو�ضوعية ،والبحث عن الأ�سباب واحللول.
 -2التيقن ب�أن اخلط�أ الطبي لي�س م�سئولية فرد ،ولكن هو م�سئولية م�شرتكة،
و�أن اخلط�أ ال ي�صل �إىل املري�ض �إال باملرور على عدة خمطئني ،مبعنى �أن اخللل
بالنظام الذي �سمح بو�صول اخلط�أ.
� -3إن�شاء برنامج م�ستمر لتقلي�ص الأخطاء الطبية والتوعية امل�ستمرة بهذا
النطاق.
 -4ت�شجيع العاملني واملراجعني للإبالغ عن الأخطاء الطبية من �أوىل
اخلطوات التي يجب تعزيزها ،وذلك بو�ضع طريقة ت�ساعد على الإبالغ عن
مثل هذه احلوادث والنظر �إليها ب�إيجابية حللها.

ّ
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ُم ِّ
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�صح ّي
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ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع مخاطر األخطاء الطبية حال حدوثها
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

خط�أ طبي
العيادات� ،أجنحة التنومي ،غرف العمليات ،الطوارئ ،غرف الوالدة ،املختربات ال�صيدلية ،الأ�شعة.
رئي�س الق�سم
العيادات� ،أجنحة التنومي ،غرف العمليات ،الطوارئ ،غرف الوالدة ،املختربات ال�صيدلية ،الأ�شعة( دليل الهاتف)
اتباع الإجراءات الطبية املطلوبة للتقليل من زيادة ال�رضر ح�سب املعايري الدولية والطب املبني على الرباهني
Evidence Based Medicine

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

معاينة املري�ض من ذوي االخت�صا�ص وتوثيق اخلطة ال�رسيرية.
�إطالع املري�ض �أو ذويه على احلدث وخطة الرعاية اجلديدة.
تعبئة منوذج تبليغ عن احلدث /امل�ضاعفات.
املدير الطبي :ويبلغ عن طريق منوذج تبليغ حدث � ،OVRشكوى من املري�ض ،منوذج �إبالغ م�ضاعفات �رسيرية
Morbidity Capture Form

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 -1درا�سة اخلط�أ والتفريق بينه وبني امل�ضاعفات الناجتة من التداخالت الطبية �أو الدوائية املتوقع حدوثها.
 -2حتديد امل�سئولية و�إعادة النظر يف االمتيازات املعطاة للأطباء �أو التمري�ض �إذا كان اخلط�أ نتيجة عدم الكفاءة.
� -3إعادة النظر يف ال�سيا�سات املعنية واحلر�ص على تطبيقها.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

المخاطر الطبية

 .1التعامل مع الأخطاء الطبية بطريقة التحليل ملعرفة �سبب امل�شكلة و�إن�شاء نظام لعدم تكرار هذا اخلط�أ حيث ال ميكن �إنهاء اخلطر.
� .2إخ�ضاع الأجهزة الطبية �إىل معايري ثابتة وو�ضع� ،إجراءات وقائية لتفادي الأخطاء الب�رشية.
 .3تهيئة مناخ العمل للعاملني بتقليل �ساعات العمل ،و�إعادة النظر يف نظام املناوبات ،ومراعاة عدد املر�ضى للطبيب الواحد بحيث يعطى املري�ض حقه من قبل الطبيب.
 .4زيادة الوعي عند املر�ضى واملراجعني وتثقيفهم �صح ًّيا ،وت�شجيعهم على التفاعل الإيجابي بخ�صو�ص الرعاية ال�صحية املقدمة له.
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مستويات الخطر

خطر المخاطر الطبية اإلشعاعية
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

املخاطر الطبية الإ�شعاعية

الكلية /الإدارة :م�ست�شفى امللك خالد
اجلامعي ،م�ست�شفى امللك عبد العزيز اجلامعي الوظيفة :مراقب الأمن الإ�شعاعي يف
املكان :ق�سم الأ�شعة ،الطب النووي ،النظائر امل�ست�شفى
املُ�شعة

وصف الخطر:

الغر�ض الرئي�س من التداول واالحتواء الآمن للنفايات املُ�شعة هو منع �رضر
الإ�شعاع على الإن�سان والبيئة بالتحكم يف انت�شار املواد املُ�شعة؛ فال�رضر على
الإن�سان ميكن �أن ينتج من الت�شعيع بامل�صادر اخلارجية �أو من تناول املواد
املُ�شعة (بالبلع� ،أو باال�ستن�شاق� ،أو من خالل اجللد)  ،ومرورها خالل القناة
التنف�سية واله�ضمية ،واندماجها اجلزئي يف داخل اجل�سم.
سياسة درء الخطر:

المخاطر الطبية
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ّ
الشخص المسؤول

 معرفة �أنواع املخلفات الناجتة وتعيينها ،وحتديد �أنواعها بدقة مث ًالاملخلفات املعدية ،ال�صيدالنية ،الكيماوية واملُ�شعة وغريها.
 التحكم يف كمية املخلفات ،ومما تتكون و�أماكن �إنتاجها ،ومعرفة كمية ماينتج يوم ًّيا ،وميكن التحكم فيها با�ستبدال مواد تعقيم �أو تنظيف ال�شديدة
ال�سمية مع �أخرى �أقل ُ�سمية و�أكرث فاعلية مث ًال.
ُّ
 حتديد املهام وامل�سئوليات لطاقم التمري�ض والعاملني والعامالت بجمعونقل النفايات والتخل�ص منها ،وحتديد امل�سئول عن متابعة كل الإجراءات،
و ُين�صح بتعيني موظف مهمته املراقبة ،ولديه �صالحيات ،ويتبعه عمال
وعامالت النظافة ،وميكن له ا�ست�شارة �أخ�صائيني يف تخ�ص�صات كالأ�شعة،
ال�صيدلية ،والأحياء الدقيقة وغريها.

ّ
مستوى الخطر الحالي
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1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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إجراء التعامل مع المخاطر الطبية اإلشعاعية حال حدوثها
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

املخاطر الطبية الإ�شعاعية
ق�سم الأ�شعة ،الطب النووي ،النظائر املُ�شعة
مراقب الأمن الإ�شعاعي يف امل�ست�شفى
م�ست�شفى امللك خالد ( دليل الهاتف)
 يجب �إخالء املنطقة امللوثة من الأفراد ،وتعقيمها ب�أ�رسع وقت. التقليل من عدد الأفراد املكلفني بنظافة وتعقيم املنطقة امللوثة ب�أقل عدد ممكن ،وذلك لتقليل من عدداملتعر�ضني لتلك املواد.
 احلد من التلوث البيئي الذي قد ينتج ب�سبب ا�ستخدام مواد التعقيم بقدر امل�سموح به عند تنظيف املنطقة. يجب توافر املواد والأدوات امل�ستخدمة للتنظيف والتعقيم ب�أ�رسع وقت ممكن ،بحيث تو�ضع يف �أماكن�سهلة الو�صول �إليها وقريبة.
جلنة الأمن الإ�شعاعي يف بامل�ست�شفى

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1تعيني مراقب اخلطر الإ�شعاعي ملعرفة �أنواع املخلفات الإ�شعاعية وتعيينها.
 .2العمل على خف�ض معدل تولد هذه النفايات ك ًّما ونو ًعا ،وذلك بتطوير التكنولوجيا امل�ستخدمة ،واتباع التكنولوجيا النظيفة ،واختيار بدائل للمنتج �أو املواد الأولية �أقل
�رض ًرا على البيئة وال�صحة العامة.
 .3تدريب الطاقم الطبي امل�سئول عن تنظيف ونقل والتخل�ص من املخلفات الطبية وغري الطبية.
 .4حفظ �سجالت املخلفات الطبية ،وبالأخ�ص املواد ال�سامة اخلطرة ،يتم الرجوع �إليها عند و�ضع ا�سرتاتيجية عامة للتخل�ص من النفايات ال�سامة والطبية.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

المخاطر الطبية

حتديد الإطار الزمني لكل مرحلة من مراحل الربنامج املُعد جلمع ونقل النفايات والتخل�ص منها ،وو�ضع جدول زمني جلمع النفايات من الأق�سام ،و�ضع جدول زمني
لنقل النفايات من املرفق ال�صحي -7من �أكرث الفئات ً
تعر�ضا ملخاطر املخلفات الطبية هم عمال النظافة ،وعمال نقل املخلفات من الأق�سام العالجية ،وعمال نقل املخلفات من
�ساحات التجميع ،بالإ�ضافة �إىل عمال املكبات ،و�أغلب امل�شاكل التي تقابلهم هي اجلروح الناجتة عن تعر�ضهم للإبر واملواد احلادة كالزجاج املك�سور وامل�شارط وغريها.
وعليه؛ يجب متابعة عمال النظافة وعمال نقل املخلفات متابعة دقيقة ،ملعرفة مدى �إ�صابتهم �أو تعر�ضهم للخطر الإ�شعاعي.
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مستويات الخطر

خطر المخلفات الطبية الخطرة
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

خطر املخلفات الطبية اخلطرة

الكلية /الإدارة :م�ست�شفى امللك خالد
اجلامعي ،م�ست�شفى امللك عبد العزيز اجلامعي

الوظيفة :م�سئول الوقاية من العدوى

وصف الخطر:

و�صف اخلطر كل املواد امل�ستخدمة للت�شخي�ص �أو للعناية باملر�ضى داخل
املرفق ال�صحي �أو خارجه ،ويف حالة تلوثها بدم و�سوائل ج�سم املري�ض بطريقة
مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ،ويف حالة كان املري�ض م�صا ًبا مبر�ض ُمع ٍد �أو غري
م�صاب ويراد التخل�ص منها وترمي كالنفايات تعترب من �ضمن املخلفات الطبية
اخلطرة ،ويجب التخل�ص منها بالطرق ال�سليمة عن طريق املحارق والأفران
والتعقيم وغريها .،كل الأ�شخا�ص املحيطني بالنفايات الطبية معر�ضني خلطر
الإ�صابة ،مبا يف ذلك املنتج لتلك النفايات باملرفق ال�صحي �أو الأ�شخا�ص يف
اخلارج امل�سئولني عن نقل تلك النفايات والتخل�ص منها.
سياسة درء الخطر:

المخاطر الطبية
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 .1تطبيق نظام الت�صنيف للمخلفات الطبية وغري الطبية.
 .2ا�ستخدام الأكيا�س املخ�ص�صة لكل نوع من النفايات.
� .3إلزام العامالت بو�ضع �أكيا�س بالوزن املنا�سب يف �سالت القمامة داخل
الأق�سام.
 .4يجب عدم نقل �أكيا�س املخلفات باليد عرب املمرات حتى ال تتمزق ،وتنقل عادة
بعربات �صغرية �إىل مكان التجميع امل�ؤقت.
� .5رضورة ا�ستعمال حاويات �أو حافظات �صغرية من البال�ستيك عليها �إ�شارة
املخلفات البيولوجية اخلطرة جلمع بقايا الإبر واحلقن بعد ا�ستخدامها
مبا�رشة ،وعدم رميها نهائ ًّيا ب�أكيا�س القمامة ،ويتم التخل�ص منها ،ويجب �أن
ال تعب�أ تلك احلافظات ب�أكرث من ثالثة �أرباعها.
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إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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إجراء التعامل مع مخاطر المخلفات الطبية الخطرة
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

ملخلفات الطبية اخلطرة
العيادات� ،أجنحة التنومي ،غرف العمليات ،الطوارئ ،غرف الوالدة ،املختربات ال�صيدلية ،بنك الدم.
م�سئول الوقاية من العدوى
م�س�ؤول الوقاية من العدوى ( دليل الهاتف)
 يجب �إخالء املنطقة من الأفراد وتعقيمها ب�أ�رسع وقت. تعقيم املنطقة امللوثة. يجب توفر املواد والأدوات امل�ستخدمة للتنظيف والتعقيم ب�أ�رسع وقت ممكن بحيث تو�ضع يف �أماكن �سهلالو�صول �إليها وقريبة.
جلنة الوقاية من العدوى والنفايات الطبية

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1عدم تخزين النفايات يف م�ساحات مفتوحة.
� .2إبعاد مراكز جتميع النفايات امل�ؤقتة عن خمازن الأغذية واملطعم واملطبخ والأدوية.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 و�ضع لوائح �صارمة واتخاذ �إجراءات فورية �ضد كل من يخطئ �أو يت�سبب يف تعري�ض حياة �شخ�ص �آخر خلطر العدوى ب�سبب الإهمال وعدم املباالة يف التعامل معالنفايات الطبية.
 على الأطباء التقليل -بقدر الإمكان -من ا�ستخدام الإبر واحلقن؛ وذلك للتقليل من خطورة املخلفات الطبية. يوجد عدد كبري من الأمرا�ض التي لي�ست لها طرق عالج نهائ ًّيا حتى الآن ،والعالج الوحيد فقط هو الوقاية منها منذ البداية.المخاطر الطبية
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قائمة بالجهات المرشحة لحدوث مخاطر كيميائية في الجامعة

ال ُك ِّل َّية /العمادة

م

المخاطر الكيميائية
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1

م�ست�شفى امللك خالد

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

م�ست�شفى امللك عبد العزيز
كل ّية الطب
كل ّية ال�صيدلة
كل ّية طب الأ�سنان
كل ّية العلوم الطبية والتطبيقية
كل ّية العلوم
كل ّية الهند�سة
كل ّية علوم الأغذية والزراعة
كل ّية ال�سياحة والآثار ق�سم الآثار
كل ّية املعلمني
امل�ستودعات الكيميائية

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

قائمة المخاطر الكيميائية المحتملة في الجامعة
المخاطر الكيمائية:

املخاطر الكيميائية هي احتمال وقوع �رضر �أو خطر على �صحة الإن�سان �أو املمتلكات �أو البيئة نتيجة االت�صال (املالم�سة) مع �أي مادة كيميائية.
املخاطر املال ّية :
 .1االن�سكاب الكيميائي.
 .2احلريق الناجت عن ا�شتعال املواد الكيميائية.
 .3خطر انفجار املواد الكيميائية املتفجرة.
 .4رمي املخلفات الكيميائية يف نفايات البلدية و�أحوا�ض ال�رصف ال�صحي.
 .5الغازات امل�ضغوطة.

 .6خلط مواد كيميائية غري متوافقة �أثناء النقل والتعامل والتخزين والتخ ُّل�ص.

المخاطر الكيميائية
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مستويات الخطر

خطر االنسكاب الكيميائي
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

حدوث ان�سكاب وت�رسب ملادة كيميائية على الأر�ض �أو اجل�سم.

الكل ّية /الإدارة :ح�سب ما هو مو�ضح يف
قائمة اجلهات املر�شحة حلدوث خماطر
كيميائية يف اجلامعة.
املكان  :جامعة امللك �سعود

وصف الخطر:

الت�رسب غري املق�صود وغري املخطط له لأي مادة كيميائية خطرة �سائلة �أو �شبه
�صلبة �أو �صلبة �أو غازية �أثناء النقل والتعامل والتخزين والتخ ُّل�ص� ،أو ته�شم
العبوة احلاوية لها التي ت�ش ِّكل خطرا على �سالمة و�صحة الفرد والبيئة� ،إذ
ينتج عن هذا االن�سكاب ت�صاعد غاز �أو مادة �سامة �أو �أكولة �أو قابلة لال�شتعال.
سياسة درء الخطر:

المخاطر الكيميائية
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ّ
الشخص المسؤول

َّ -1اطلع على بطاقة ال�سالمة للمواد املُتعامل معها يف املخترب وقراءتها بتم ّعن.
 -2تع َّلم خوا�ص املواد التي ت�ستخدمها ،وحافظ على نظافة مكان العمل
وتخ ّل�ص من الفو�ضى.
 -3ادر�س الإجراءات التي و�ضعت من �أجل اال�ستخدام الآمن للمواد الكيميائية
يف جمال عملك.
� -4ضع ا�سم املادة وعالمات اخلطورة اخلا�صة بها على الوعاء الثانوي
املنقولة �إليه املادة.
 -5راجع �إجراءات ومتطلبات ال�سالمة يف املخترب قبل �إجراء �أي جتربة جديدة.
 _6توقع �أ�سو�أ النتائج ك�سقوط عبوة كيميائية تتعامل معها �أثناء التجربة.
 _7ط ّور وراجع ب�شكل دوري التعليمات املكتوبة لال�ستجابة حلوادث
االن�سكاب يف املخترب والكل ّية.
 _8اتخذ جميع الإجراءات املمكنة ملنع حدوث ان�سكابّ ،
وخطط لكيفية التعامل
عند حدوثه.
 -9تعلم ما �أف�ضل الطرق لتنظيف وتعقيم �أي مادة كيميائية تتعامل معها عند
ان�سكابها.

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ
4

3

abahajjaj.c@ksu.edu.sa

نوع الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

عالٍ

اال�سم :د .عبود �أحمد عو�ض باحجاج
جوال0507627386:

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراءات التعامل مع خطر االنسكاب الكيميائي حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

االن�سكاب الكيميائي
املختربات وامل�ستودعات الكيميائية
د .عبود �أحمد عو�ض باحجاج
فاك�س75991:
جوال0507627386:
الربيد الألكرتوين:
االت�صال ب�إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي وامل�سئول عن املخترب �أو املوقع.
اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي

abahajjaj.c@ksu.edu.sa

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

رئي�سا (كبري) فيلزم اال�ستعانة بالإدارة
�إذا كان االن�سكاب ثانو ًّيا (كمية قليلة) ي�ستطيع فني املخترب التعامل مع احلادث من خالل الإجراءات �أدناه� ،أ ّما �إذا كان االن�سكاب ً
امل�س�ؤولة.
�-1إ�شعار الآخرين القريبني من احلادث بحدوث ان�سكاب و�إبعادهم عن املوقع.
 -2اعزل املنطقة املت�رضرة ب�رشيط ال�صق �أو حواجز.
� -3إنقاذ امل�صابني ونقلهم �إىل مكان �آمن  ،ويف حال وقوع االن�سكاب على اجل�سم ا�ستخدم (الدو�ش) �أو مغا�سل العني وق ّدم امل�ساعدة الطبية.
 -4توفري تهوية جيدة يف املنطقة امللوثة.
 -5تعامل مع البقعة امللوثة بح�سب طبيعتها الكيميائية (توجد �أدوات جاهزة للتعامل مع املادة املن�سكبة).
 -6حتديد خطوات املعاجلة ومن َث ّم لب�س �أدوات احلماية ال�شخ�ص ّية ،والتّعامل مع البقعة وذلك بح�رصها يف مكان �ض ّيق ل�ضمان عدم انت�شارها ،وامت�صا�صها بوا�سطة
املا�صة الأخرى(ح�سب طبيعة املا ّدة � ْإن كانت حم�ض ًا �أو قاعدة �أو ُمذي ًبا ع�ضو ًّيا �أو غريه)
ال ّرمل �أو الو�سائد واملوا ّد ّ
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

المخاطر الكيميائية

ال�سالمة.
 -1تنظيف املنطقة املل ّوثة وتعقيمها ّ
مما تبقّى من املا ّدة َ
املن�سكِبة بح�سب �إر�شادات بطاقة ّ
املا�صة يف وعاء التّخ ُّل�ص و ُيكتَب عليه ا�سم املا ّدة( نفاية مل ّوثة).
املن�سكِبة واملا ّدة ّ
 -2جمع خليط املا ّدة َ
ال�صحيحة وعدم رميها مع نفاية البلد ّية.
 -3التّخ ُّل�ص من النفاية عرب الطرائق ّ
 -4الإعالن عن انتهاء اخلطر وعودة الأمور �إىل طبيعتها.
وو�ضع التّو�صيات بهدف اال�ستفادة منها وا�ستنباط الع َِب منها.
 -5كتابة التّقرير
اخلا�ص بحادثة االن�سكاب ْ
ّ
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مستويات الخطر

خطر حريق ناتج عن اشتعال مواد كيميائية

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

حريق ناجت عن ا�شتعال مواد كيميائية

لكل ّية /الإدارة :ح�سب ما هو مو�ضح يف
قائمة اجلهات املر�شحة حلدوث خماطر
كيميائية يف اجلامعة.
املكان  :جامعة امللك �سعود

وصف الخطر:

متتاز كثري من املواد الكيميائية بقابليتها لال�شتعال ،وبالتايل فهي م�صدر خطر دائم ،فهذه
املواد يف �أغلبها مذيبات ع�ضوية وكثرية اال�ستخدام يف خمتلف املختربات ،كما �أن بع�ضها
مواد �صلبة �أو غازية ،وتزداد خطورة حدوث حريق عند توافر ثالثة عوامل هي :توافر
الوقود (املادة الكيميائية) برتكيز عالٍ  ،كمية وافرة من الهواء (الأك�سجني) ،وم�صدر
ا�شتعال .ون�ستطيع تقليل اخلطر بالتحكم يف هذه العوامل.
سياسة درء الخطر:

المخاطر الكيميائية
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ّ
الشخص المسؤول

 -1تع ّرف �إىل خوا�ص املواد القابلة لال�شتعال باالطالع على بطاقة ال�سالمة الكيميائية.
 -2خزّن املواد القابلة لال�شتعال يف خزّانات خا�صة منا�سبة ،و ال تخزّن �أكرث من �أربعة لرت
منها خارج اخلزانة.
 -3عدم ترك غبار املواد ال�صلبة القابلة لال�شتعال على هيئة م�ساحيق على الأر�ضية والأ�سطح
وتنظيفها يف احلال.
 -4توفري طفايات احلريق املنا�سبة وبطانيات احلريق يف املخترب و�سهولة الو�صول �إليها عند
احلاجة ،وفح�صها دوري ًا.
 -5تدرب م�سبق ًا على كيفية ا�ستخدام الطفاية يف حالة احلريق.
 -6توفري التهوية اجليدة �أثناء التخزين �أو التعامل مع املواد القابلة لال�شتعال بحيث يتجدد
هواء الغرفة دوري ًا ملنع تراكم الأبخرة املتطايرة.
� -7أبعد جميع م�صادر اال�شتعال عند التعامل مع املواد القابلة لال�شتعال ،ومينع منع ًا باتاً
ا�ستخدام مواقد اللهب املبا�رش.
� -8ضع املواد القابلة لال�شتعال يف حاويات منا�سبة متنع فر�ص ان�سكابها �أثناء نقل كميات منها.
� -9أف�صل املواد القابلة لال�شتعال عن املواد الأخرى عن طريق احلواجز �أو يف غرف منف�صلة
خا�صة �إذا كانت كمياتها كبرية.
 -10ا�ستبدل املذيبات الأكرث خطورة ب�أخرى �أقل خطورة.

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ
4

3
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نوع الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

عالٍ

اال�سم :د .عبود �أحمد عو�ض باحجاج
جوال0507627386:

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره ................. :
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إجراءات التعامل مع خطر حريق ناتج عن اشتعال مواد كيميائية حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

حريق ناجت من ا�شتعال مواد كيميائية
املختربات وامل�ستودعات الكيميائية
د .عبود �أحمد عو�ض باحجاج
فاك�س75991:
جوال0507627386:
الربيد الألكرتوينabahajjaj.c@ksu.edu.sa :
االت�صال بامل�س�ؤول عن املخترب و�إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي والدفاع املدين
اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 -1تعرف �إىل املخارج.
� -2شغّل جر�س الإنذار ،وا�ستعمل طفاية احلريق مع احلر�ص على حماية نف�سك.
� -3إذا كنت ل�ست قادر ًا على مكافحة احلريق ،اترك املوقع واغلق الأبواب وا�سلك خمرج الطوارئ واذهب �إىل نقطة التجمع.
 -4بلغ عن �أي �إ�صابات ،و�ساعد يف �إ�سعاف امل�صابني �إذا كانت لديك دراية.
وجه رجال الإطفاء ملوقع احلريق.
ّ -5
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 -1تنظيف وتعقيم املنطقة امللوثة.
 -2الإعالن عن انتهاء اخلطر وعودة الأمور �إىل طبيعتها.
 -3كتابة التقرير اخلا�ص باحلادث وو�ضع التو�صيات بهدف اال�ستفادة منها وا�ستنباط العِرب منها.
المخاطر الكيميائية
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مستويات الخطر

خطر انفجار المواد الكيمائية المتفجرة
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

خطر انفجار املواد الكيميائية املتفجرة

الكل ّية /الإدارة :ح�سب ما هو مو�ضح يف
قائمة اجلهات املر�شحة حلدوث خماطر
كيميائية يف اجلامعة.
املكان  :جامعة امللك �سعود

وصف الخطر:

 )1حدوث �إ�صابات خطرية �أو وفايات بني املت�رضرين.
 )2حدوث تلفيات مادية للممتلكات العامة �أو اخلا�صة املحيطة مبكان االنفجار.
سياسة درء الخطر:
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ّ
الشخص المسؤول

(� )1رضورة التعرف �إىل �صفات املواد الكيميائية املتفجرة عند تداولها ،وذلك من
بطاقات ال�سالمة.
( )2التعامل مع هذه املواد بحذر �شديد ،وجتنب االحتكاك وال�صدمات وال�رشارات
الكهربائية �أو احلرارة ،عند التعامل معها.
( )3تخزين املواد املتفجرة يف الدوالب اخلا�ص بها.
( )4مراعاة مدى توافق وعدم توافق بع�ض املواد التي قد ي�ؤدي تفاعلها �إىل
حدوث االنفجارات عند تخزينها ونقلها.
(� )5رضورة توفر خطط للطوارئ والإخالء يف امل�ؤ�س�سات والهيئات وال�رشكات
التي تتعامل مع هذه املواد.
( )6ارتداء ُمع ّدات الوقاية ال�شخ�صية (النظارات  -القناع  -القفازات).

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ
4

3
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نوع الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

عالٍ

اال�سم :د .عبود �أحمد عو�ض باحجاج
جوال0507627386:

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر انفجار المواد الكيميائية المتفجرة حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

انفجار املواد الكيميائية املتفجرة
املختربات وامل�ستودعات الكيميائية
د .عبود �أحمد عو�ض باحجاج
فاك�س75991:
جوال0507627386:
الربيد الألكرتوين:
االت�صال ب�إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي وامل�سئول عن املخترب �أو املوقع.
اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي

abahajjaj.c@ksu.edu.sa

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

� -1إ�شعار الآخرين و�إغالق الكهرباء والأبواب وت ْرك املكان فور ًا.
� -2رضورة تطبيق خُ َطط الطوارئ والإخالء يف مكان االنفجار للمحافظة على الأرواح واملمتلكات.
ين عند حدوث االنفجار.
 -3االتّ�صال بق ّوات ال ّدفاع املد ّ
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 -1الإعالن عن انتهاء اخلطر وعودة الأمور �إىل طبيعتها.
اخلا�صة بدرء اخلطر.
وو�ضع التّو�صيات بهدف اال�ستفادة منها ،وا�ستنباط العِرب منها ،ومراجعة ال�سيا�سات
 -2كتابة التّقرير
اخلا�ص باحلادثةْ ،
ّ
ّ

المخاطر الكيميائية
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

مستويات الخطر

خطر إلقاء نفايات كيميائية بالحاويات البلدية وأحواض الصرف الصحي
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

�إلقاء نفايات كيميائية باحلاويات البلدية و�أحوا�ض ال�رصف ال�صحي.

الكل ّية /الإدارة :ح�سب ما هو مو�ضح يف
قائمة اجلهات املر�شحة حلدوث خماطر
كيميائية يف اجلامعة.
املكان  :جامعة امللك �سعود

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

(� )1إمكانية حدوث حرائق و انفجار نتيجة حدوث تفاعالت بني النفايات
الكيميائية غري املتوافقة.
( )2حدوث �إ�صابات والتهابات مبا�رشة باجل�سم (الأيدي – اجللد – العيون)
لعمال النظافة نتيجة التالم�س مع النفايات وقت تفريغ احلاويات.
( )3الإ�رضار بجودة الهواء والبيئة املحيطة نتيجة انبعاث الغازات والأبخرة
الكيميائية ال�سا ّمة.
( )4الإ�صابة بالأزمات ال�صدرية عند ا�ستن�شاق ت�رسيبات الأبخرة والغازات
املمكن ت�صاعدها من النفايات الكيميائية.
سياسة درء الخطر:
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ّ
الشخص المسؤول

( )1التوعية مبخاطر �إلقاء النفايات الكيميائية باحلاويات البلدية.
( )2الدعوة �إىل عدم �إلقاء � ٍّأي من النفايات واملخ َّلفات الكيميائية باحلاويات
البلدية.
(� )3رضورة ارتداء ع َّمال النظافة ملعدات الوقاية ال�شخ�صية (القفازات -
الأقنعة  -النظارات الواقية) عند تفريغهم احلاويات البلدية.

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ
4

3
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نوع الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

عالٍ

اال�سم :د .عبود �أحمد عو�ض باحجاج
جوال0507627386:

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراءات التعامل مع خطر إلقاء نفايات كيميائية بالحاويات البلدية وأحواض الصرف الصحي حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

�إلقاء نفايات كيميائية باحلاويات البلدية و�أحوا�ض ال�رصف ال�صحي
املختربات وامل�ستودعات الكيميائية
د .عبود �أحمد عو�ض باحجاج
فاك�س75991:
جوال0507627386:
الربيد الألكرتوين:
االت�صال ب�إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي وامل�سئول عن املخترب �أو املوقع.
اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي
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ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

املخت�صة للتّعامل الآمن مع هذه النفايات.
 -1عند مالحظة وجود موا ّد ونفايات كيميائ ّية و�سط احلاويات البلد ّية ،يجب �إبالغ اجلهات
ّ
 -2عدم مل�س �أو تذ ّوق �أو �ش ّم النفايات الكيميائ ّية للتع ُّرف عليها.
 -3جتميع النّفاية وف�صلها عن النّفاية غري الكيمائ ّية عن طريق املخت َّ�ص.
الكيميائي.
 -4فرز النّفاية وت�صنيفها بح�سب خطورتها والتوافق
ّ
النهائي منها.
 -5نقل النّفاية �إىل م�ستو َدع النّفايات حلني التّخ ُّل�ص
ّ
ال�صحي فيجب وقْف تدفّق املا ّدة اخلطرة ومعاجلتها � ْإن �أمكن.
ال�صف
� -6إذا حدث رمي النّفاية يف �أحوا�ض ّ
ّ
ال�صحي يف اجلامعة.
ال�صف
 -7الإبالغ عن احلادث �إىل ق�سم معاجلة ّ
ّ
 -8عزْل املا ّدة اخلطرة_ � ْإن �أمكن و�إبطال خطرها.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

المخاطر الكيميائية

 -1الإعالن عن انتهاء اخلطر وعودة الأمور �إىل طبيعتها.
 -2كتابة التقرير اخلا�ص باحلادثة ،وو�ضع التو�صيات بهدف اال�ستفادة منها ،وا�ستنباط العِرب منها ،ومراجعة ال�سيا�سات اخلا�صة بدرء اخلطر.
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مستويات الخطر

خطر سقوط وتسرب وانفجار اسطوانة غاز مضغوط

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

�سقوط وت�رسب وانفجار ا�سطوانة غاز م�ضغوط.

الكل ّية /الإدارة :ح�سب ما هو مو�ضح يف اال�سم :د .عبود �أحمد عو�ض
قائمة اجلهات املر�شحة حلدوث خماطر باحجاج
كيميائية يف اجلامعة.
جوال0507627386:
abahajjaj.c@ksu.edu.sa
املكان  :جامعة امللك �سعود

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

ميثل الغاز امل�ضغوط يف ا�سطوانة خط ًرا بغ�ض النظر عن طبيعة الغاز املوجود ،ف�سقوط
اال�سطوانة �أو ت�رسب الغاز منها ميثل خط ًرا دائ ًما للمتعاملني مع هذه اال�سطوانات.
سياسة درء الخطر:
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ّ
الشخص المسؤول

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

 -1تخزين اال�سطوانات بو�ضع ر�أ�سي بعيد ًا عن املمرات و�أماكن خروج الطوارئ مبنطقة
جيدة التهوية ،وبعي ًدا عن املواد الأكولة والأمالح والأبخرة.
 -2تُربط اال�سطوانات ب�سل�سلة �أو حزام منا�سب ،وتث ّبت باجلدار �أو مكان منا�سب.
 -3عند اال�ستخدام ي�ستخدم ِّ
منظم للهواء ملعرفة مع ّدل ال�ضغط ،ويجب �إغالق اال�سطوانة
وف�صل املنظم يف حالة عدم اال�ستخدام ،كما يجب التد ّرب على كيفية ا�ستخدام امل ُ ّ
نظم.
 -4ال تخزّن كميات كبرية من اال�سطوانات يف املخترب ،كما يجب الأخذ بعني االعتبار مبد�أ
عدم التوافق الكيميائي ملحتوى اال�سطوانات عند التخزين (تخزين الغازات ذات الت�شابه عالٍ
يف املخاطر الكيميائية بجوار بع�ضها ً
بع�ضا).
 -5ت�أكد دائما �أن اال�سطوانة بعيدة مبقدار �أربعة �أمتار على الأقل من املواد القابلة 5
لال�شتعال واملواد غري املتوافقة معها.
 _6ال تفرغ الغاز من اال�سطوانة كل ّية ودائما �أترك جزء من الغاز داخل اال�سطوانة ل�ضمان
�أن يكون ال�ضغط داخل اال�سطوانة �أكرب من خارجها بحيث ال يدخل الهواء لال�سطوانة.
 _7يف�ضل ا�ستخدام �أقل حجم من ا�سطوانات الغاز امل�ضغوط.
 _8ا�ستخدم عربات خا�صة لنقل اال�سطوانات من مكان لآخر.
 -9تعرف على طبيعة الغاز امل�ضغوط ومراجعة بطاقة ال�سالمة الكيميائية قبل اال�ستخدام.

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ
4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .................. :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراءات التعامل مع خطر اسطوانات الغاز المضغوط حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

ا�سطوانات الغاز امل�ضغوط
املختربات وامل�ستودعات الكيميائية
د .عبود �أحمد عو�ض باحجاج
فاك�س75991:
جوال0507627386:
الربيد الألكرتوين:
االت�صال ب�إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي وامل�سئول عن املخترب �أو املوقع.
اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي

abahajjaj.c@ksu.edu.sa

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1من امله ّم �إتباع �سيا�سة درء اخلطر يف مثل هذه احلاالت ،ف�إذا وقع احلادث يجب التّعامل معه عن طريق ال ّدفاع املدينّ.
رسب ،و�إبعادهم عن املوقع( �أ ّما يف حالة حدوث حريق �أو انفجار فيجب التّعامل معه عن طريق ال ّدفاع املدينّ).
� .2إ�شعار الآخرين القريبني من احلادث بحدوث ت� ُّ
رضرة ب�رشيط ال�صق �أو حواجز.
 .3عزْل املنطقة املت� ِّ
� .4إنقاذ امل�صا ِبني ونقلْهم �إىل مكان �آمن وتقدمي امل�ساعدة الطب َّية لهم.
 .5توفري تهوية ج ّيدة يف املنطقة املل ّوثة.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 -1الإعالن عن انتهاء اخلطر وعودة الأمور �إىل طبيعتها.
اخلا�صة بدرء اخلطر .
وو�ضع التّو�صيات بهدف اال�ستفادة وا�ستنباط الع َِب منها ،ومراجعة ال�سيا�سات
 -2كتابة التّقرير
اخلا�ص باحلادثةْ ،
ّ
ّ
المخاطر الكيميائية
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ُّ
خطر خلط مواد كيميائية غير متوافقة أثناء النقل والتداول والتخزين والتخلص
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

مستويات الخطر

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

الكل ّية /الإدارة :ح�سب ما هو مو�ضح يف
قائمة اجلهات املر�شحة حلدوث خماطر
خلط مواد كيميائية غري متوافقة �أثناء النقل والتداول والتخزين والتخ ُّل�ص.
كيميائية يف اجلامعة.
املكان  :جامعة امللك �سعود
وصف الخطر:

يحدث يف بع�ض الأحيان �أن ي�ؤدي وجود بع�ض املواد بجوار بع�ضها ً
بع�ضا �إىل
�أن يحدث خلط ي�ؤدي �إىل حدوث تفاعل كيميائي ينتج عنه ا�شتعال �أو حرارة �أو
انفجار �أو ت�صاعد غازات �سا ّمة و�ضارة وقابلة لال�شتعال.
سياسة درء الخطر:

المخاطر الكيميائية
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يو�ضح ا�سمها وكميتها
 )1ح�رص جميع املواد الكيميائية وو�ضع ك�شف ّ
وطبيعتها.
 )2توفري بطاقة ال�سالمة جلميع املواد يف املخترب ،وو�ضعها يف ملف ي�سهل
الو�صول �إليه عند احلاجة.
 )3االطالع على بطاقة ال�سالمة للمواد املتعامل معها يف املخترب وحتديد املواد
غري املتوافقة .للمادة التي تتعامل معها.
 )4احلر�ص �أن ال ت�سمح بوجود مواد متوافقة بجوار بع�ضها البع�ض �أثناء
النقل والتخزين.
 )5يف حالة وجود رجيع للمواد التي ت�ستخدمها ,حر�ص على جتميعها يف
عبوات خا�صة طبق ًا ملبد�أ عدم التوافق الكيميائي.

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3
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5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ
4

3

abahajjaj.c@ksu.edu.sa

نوع الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

عالٍ

اال�سم :د .عبود �أحمد عو�ض باحجاج
جوال0507627386:

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ُّ
إجراءات التعامل مع خطر خلط مواد كيميائية غير متوافقة أثناء النقل والتداول والتخزين والتخلص حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خلط مواد كيميائية غري متوافقة �أثناء النقل والتداول والتخزين والتخ ُّل�ص
املختربات وامل�ستودعات الكيميائية
د .عبود �أحمد عو�ض باحجاج
فاك�س75991:
جوال0507627386:
الربيد الألكرتوين:
حتديد نوع اخلطر الناجت عن هذا اخللط والتعامل معه على هذا الأ�سا�س.
االت�صال ب�إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي وامل�س�ؤول عن املخترب �أو املوقع.
اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي

abahajjaj.c@ksu.edu.sa

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

� -1إ�شعار الآخرين القريبني من احلادث و�إبعادهم عن املوقع.
 -2حدد نوع اخلطر والطريقة املنا�سبة للتعامل معه.
� -3إنقاذ امل�صابني ونقلهم �إىل مكان �آمن .
 -4توفري تهوية جيدة يف املنطقة امللوثة.
 -5تعامل مع احلادث بح�سب طبيعته ،كما هو مو�ضح �سابق ًا �إن كان حريق ًا �أو ت�رسب غاز �أو ان�سكا ًبا.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

المخاطر الكيميائية

 -1تنظيف املنطقة وتعقيمها.
 -2التخ ُّل�ص من النفاية عرب الطرق ال�صحيحة.
 -3الإعالن عن انتهاء اخلطر وعودة الأمور �إىل طبيعتها.
 -4كتابة التقرير اخلا�ص بحادثة االن�سكاب وو�ضع التو�صيات بهدف اال�ستفادة منها وا�ستنباط العِرب منها.
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ُ
قائمة بالجهات المرشحة لحدوث مخاطر الوثائق والمعلومات في الجامعة

م
1
2
3
4
5
6
7
8
مخاطر الوثائق والمعلومات
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ال ُك ِّل َّية /العمادة
امل�ست�شفيات اجلامع ّية( مركز املعلومات املوجود فيها)
ُكلِّ َّية علوم احلا�سب( مركز املعلومات املوجود فيها)
ُكلِّ َّية الهند�سة( مركز املعلومات املوجود فيها)
وكالة اجلامعة للم�رشوعات( مركز املعلومات املوجود فيها)
عمادة القَبول والت�سجيل( مركز املعلومات املوجود فيها)
عمادة التعامالت االلكرتون ّية( مركز املعلومات املوجود فيها)
عمادة املكتبات( مركز املعلومات املوجود فيها)
ين والتّعليم عن ُبعد( مركز املعلومات املوجود فيها)
عمادة التّعليم االلكرتو ّ

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ُ َ َ
قائمة مخاطر الوثائق والمعلومات المحتملة في الجامعة

ّ
مخاطر تقنية المعلومات:

ربا تتع ّر�ض لها( جامعة امللك �سعود) من ناحية تقن ّية املعلومات ،ميكن � ْأن تُ�صنَّف هذه الأخطار �إىل �أخطار تقن ّية ،وطبيع ّية ،وب�رش ّية ،وبيئ ّية ،وغري
هناك �أخطار ُم َت َملة ّ
ُو�ضح هذه املخاطر وطريقة درئها والتخفيف من �آثارها حال حدوثها.
متو َّق َعة ،اجلداول الآتية ت ِّ
 -1خماطر تقن ّية:

 -3خماطر ب�شر ّية:

�أ -االخرتاق( )Hacking

�أ -نقْ�ص املهارات والكفاءات ّ
اللزمة.

ب -الفريو�سات.

ب�ُ -سوء اال�ستخدام.

رصح به ( ) unauthorized
ج -ال ُّدخول غري املُ� َّ

ج -الأخطاء الب�رش ّية ( )Human Errors

د -ا�ستخدام النُّ�سخ غري الأ�صل ّية من الربامج.
رصح به للبيانات �أو املعلومات.
و -التّعديل غري املُ� َّ

ز -دقّة البيانات واملعلومات وتوافقها وتكاملها.
ح� -أعطال الأجهزة �أو الربامج.
�أَ -فقْد البيانات ب�سبب :الفيا�ضانات� ،أو احلرائق� ،أو الزّالزل
والرباكني� ،أو احلروب.

 -4خماطر حميط العمل:
الكهربائي.
�أ -انقطاع الت ّيار
ّ
ب -انقطاع التكييف.

املائي.
ج -الت� ُّ
رسب ّ

 -5خماطر غري ُمتو َّقعة:

ال�شكات املُو ِّردة واملقاولني.
�أ -انقطاع ال ّدعم الفني وال�صيانة من ّ

مخاطر الوثائق والمعلومات

 -2خماطر طبيع ّية:

هـ � -رسقة اخلوادم و�أجهزة التخزين
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مستويات الخطر

خطر االختراق( )Hacking
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

خماطر ّ
تقنية :االخرتاق( )Hacking

املكان :مركز البيانات (اجلامعة) ،مركز
البيانات (امل�ست�شفيات اجلامعة)

الوظيفة :مدير البنية التحتية (عمادة
التعامالت االلكرتونية) ،مدير احلا�سب الآيل
(امل�ست�شفيات اجلامعية)

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

ال ّدخول ا َ
ربي وك�رس احلواجز وا ُ
جل ُدر النار ّية الواقية للخوادم والأجهزة
جل ّ
التي تخدم الربامج والأنظمة
سياسة درء الخطر:

.١
.٢
.٣
.٤
مخاطر الوثائق والمعلومات
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التتيبات الفن ّية املِ ْهن ّية ّ
و�ضع ُج ُدر نار ّية وت�صميم
١عمل ّ
اللزمة من ْ
ال�شّ بكة بحيث تكون َع�ص ّية على االخرتاق.
التح�صن.
٢عمل اختبارات فن ّية منتظمة زمن ًّيا الختبار مدى
ُّ
تق�صي التقنيات اجلديدة واحلديثة التي متنع االخرتاق.
ِّ ٣
دوري بذلك
الفني لتقنيات منع االخرتاق ،و�إ�صدار تقرير ٍّ
٤متابعة الأداء ّ

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

Email.: myousef.c@ksu.edu.sa

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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إجراء التعامل مع خطر االختراق ( )Hackingحال حدوثة
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر تقن ّية :االخرتاق ( )Hacking

مركز البيانات( اجلامعة) ومركز البيانات( امل�ست�شفيات اجلامع ّية)
مدير ال ُبنية التحت ّية (عمادة التعامالت الإلكرتون ّية) ومدير احلا�سب الآ ّيل( امل�ست�شفيات اجلامع ّية).
ج ّوال0503281015:
�إمييلmyousef.c@ksu.edu.sa :
املختَق عن ال�شّ بكة واالتّ�صال بامل�س�ؤول مبا�رشة.
ف�صل اجلهاز َ
ق�سم �أمن املعلومات( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية ،و�إدارة احلا�سب الآ ّيل يف امل�ست�شفيات اجلامع ّية).

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

رضرة والت�أ ّكد من حماية الأنظمة الأخرى.
1 .1تقليل ت�أثري االخرتاق عن طريق عزْل الأنظمة املت� ِّ
ح�سب نوع االخرتاق( اخرتاق يف �أنظمة ال�شبكة� ،أو الأنظمة امل�ساندة� ،أو اخرتاق بدينّ)
أمني امل�س�ؤول وحتديده ْ
2 .2جتهيز الفريق ال ّ
ال�ضر و�إيجاد خُ طط بديلة.
3 .3ال َبدء بالبحث والتدقيق لتحديد �أ�سباب االخرتاق ومداه ،وحتديد مقدار َّ
م�ستقبلي.
4 .4ال َبدء بح ّل امل�شاكل وحماية النّظام من � ّأي اخرتاق مماثل
ّ
َّ
واملوظفِني.
� 5 .5إر�سال تقرير عن امل�شكلة ومدى �رضرها وكيف ّية ح ّلها وتوعية امل�ستخ ِدمِني
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الوثائق والمعلومات

املختَقة �أو عزلها حتى ال تتم ّكن من الو�صول �إىل غريها �أو الت�أثري فيها.
�-1إقفال الأنظمة َ
-2ا�ستخدام �أجهزة ا ُ
جل ُدر النار ّية و�أجهزة االخرتاق ال�شبك ّية لإيقاف الهجوم ومنع الو�صول �إىل الأنظمة.
ال�ضعف.
رضرة � ّإل بعد اختبارها والت�أ ّكد من خ ُّلوها من نقاط ّ
-3عدم ت�شغيل الأنظمة املت� ِّ
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مستويات الخطر

خطر الفيروسات
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

خماطر ّ
تقنية :الفريو�سات.

املكان :مركز البيانات (اجلامعة) ،مركز
البيانات (امل�ست�شفيات اجلامعة)

الوظيفة :مدير البنية التحتية (عمادة
التعامالت االلكرتونية) ،مدير احلا�سب الآيل
(امل�ست�شفيات اجلامعية)

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

ربا تُ�س ّبب دما ًرا
رسب الفريو�سات وهي برامج �إن اخرتقت اخلوادم ّ
خطر ت� ُّ
�أو ف ْق ًدا للبيانات �أو املعلومات �أو غريها من الأ�رضار التي ت�س ِّببها الفريو�سات.
سياسة درء الخطر:

مخاطر الوثائق والمعلومات
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اخلا�صة باملعلومات.
ال�سالمة والأمن
ّ
 .1توافر �إجراءات ّ
وو�ضع �سيا�سات لأمن املعلومات تخ�ضع للمعايري العامل ّية
 .2اتخاذ �إجراءاتْ ،
و�أف�ضل املمار�سات مثل( )ISO 27000
و�ضع برامج م�ضا ّدات الفريو�سات قيد الت�شغيل ملنع الفريو�سات التي
ْ .3
تهاجم اخلوادم والأجهزة ال ّرئي�سة يف اجلامعة والق�ضاء عليها.
 .4احل ُّد من ارتباط �أجهزة ّ
الطلب ومن�سوبي اجلامعة �إال بعد الت�أ ّكد من
خ ُّلوها من الفريو�سات.
 .5الت�أكد من نظافة الأجهزة غري املرتبطة باخلادم ال ّرئي�س الذي يبحث عن
الفريو�سات ويتخ ّل�ص منها قبل ال ّدخول واالرتباط ب�شبكة ا ّ
جلامعة لتفادي
الإ�صابة بالفريو�سات.
 .6تفعيل حتديث برنامج م�ضا ّد الفريو�سات بطريقة �أوتوماتيك ّية ل ّأي جهاز
مرتبط بال�شبكة ال ّرئي�سة للجامعة عن طريق االرتباط بال( . )Domain

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
4

3

Email.: myousef.c@ksu.edu.sa

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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إجراء التعامل مع خطر الفيروسات حال حدوثة
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

.1
.2
.3
.4

خماطر تقن ّية :الفريو�سات.
مركز البيانات( اجلامعة) ومركز البيانات( امل�ست�شفيات اجلامع ّية)
مدير ال ُبنية التحت ّية( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية) ومدير احلا�سب الآ ّيل (امل�ست�شفيات اجلامع ّية)
ج ّوال0503281015:
�إمييلmyousef.c@ksu.edu.sa :
ف�صل اجلهاز امل�صاب عن ال�شبكة واالتّ�صال بامل�س�ؤول مبا�رشة.
ق�سم �أمن املعلومات( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية ،و�إدارة احلا�سب الآ ّيل يف امل�ست�شفيات اجلامع ّية)

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

1تقليل ت�أثري الفريو�س بف�صل النّظام �أو عزله من قِبل امل�س�ؤول عن النّظام �أو فريق �أمن املعلومات.
2فح�ص النّظام من قِبل فريق �أمن املعلومات ،وحتديد الأ�رضار ،و�إمكانية �إيجاد بدائل ال�ستمرار ّية اخلدمة يف �أثناء ح ّل امل�شكلة.
3ال َبدء بح ّل الفريو�س و�إزالته ،واال�ستعانة بالن َُّ�سخ االحتياط ّية �إن لزم الأمر وحماية النّظام كما يجب.
َّ
واملوظفِني.
� 4إر�سال تقرير عن امل�شكلة ومدى �رضرها وكيفية ح ّلها ،وتوعية امل�ستخ ِدمِني
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الوثائق والمعلومات

-1ا�ستخدام الأجهزة ال�شبك ّية النار ّية و�أجهزة موانع االخرتاق ال�شبك ّية لإيقاف الفريو�س وعزله.
-2تنظيف الأجهزة امل�صابة.
رض َرة � ّإل بعد اختبارها والت�أ ّكد من خل ّوها من � ِّأي فريو�س.
-3عدم ت�شغيل الأنظمة املت� ِّ
-4حتديث الأجهزة الواقية من الفريو�سات بالنُّ�سخة اجلديدة من عناوين الفريو�سات.
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ّ
ُ َّ
خطر الدخول غير المصرح به ( )unauthorized Access
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

خماطر ّ
تقنية :ال ّدخول

رصح به( )unauthorized Access
غري املُ� َّ

وصف الخطر:

رصح بها �إىل الأنظمة �أو الربامج �أو قواعد البيانات،
ال ّدخول بطريقة غري ُم� ّ
ال�س بطريقة غري
وذلك عن طريق احل�صول على ا�سم امل�ستخدِم �أو كلمة ِّ
م�رشوعة.
سياسة درء الخطر:

.1
.2

مخاطر الوثائق والمعلومات
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.3
.4

اخلا�صة باملعلومات.
ال�سالمة والأمن
ّ
1توافر �إجراءات ّ
2و�ضع �إجراءات و�سيا�سات لأمن املعلومات تخ�ضع للمعايري العامل ّية،
و�أف�ضل املمار�سات مثل(  )ISO 27000التي ت�ضع �إجراءات ال ّدخول
و�سيا�ساته.
ال�س ،وطرائق حت�صينها.
3تعزيز التوعية ب�أمن املعلومات ،وحفظ كلمات ّ
رصح به.
4عمل اختبارات دور ّية لفح�ص �إمكانية ال ّدخول غري املُ� َّ

مستويات الخطر

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

املكان  :مركز البيانات (اجلامعة) ،مركز
البيانات (امل�ست�شفيات اجلامعة)

الوظيفة :مدير مركز البيانات (عمادة
التعامالت االلكرتونية) ،مدير احلا�سب الآيل
(امل�ست�شفيات اجلامعية)

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

Email.: abdul@ksu.edu.sa

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ّ
َّ
إجراء التعامل مع خطر الدخول غير المصرح به(  )unauthorized Accessحال حدوثة
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

رصح به( )unauthorized Access
غري امل� َّ

خماطر تقن ّية :ال ّدخول
مركز البيانات( اجلامعة) ومركز البيانات( امل�ست�شفيات اجلامع ّية)
مدير مركز البيانات ( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية) ومدير احلا�سب الآ ّيل ( امل�ست�شفيات اجلامع ّية)
التلفون 4698988:
�إمييلabdul@ksu.edu.sa :
االتّ�صال بامل�س�ؤول مبا�رشة.
مدير مركز البيانات( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية ،و�إدارة احلا�سب الآ ّيل يف امل�ست�شفيات اجلامع ّية)

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

رضر والت�أ ّكد من حماية الأنظمة الأخرى.
1.1تقليل ت�أثري اخلطر ب�إيقاف احل�ساب امل�ستخ َدم لل ّدخول �أو بعزْل النّظام املت� ِّ
رضرة وحتديده.
2.2جتهيز الفريق
التقني امل�س�ؤول عن الأنظمة املت� ِّ
ّ
ال�ضر.
3.3ال َبدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيف ّية ال ّدخول
والتغيات التي ح�صلت لتحديد َّ
ُّ
 4.4حماية النّظام ،ومنع تكرار امل�شكلة ،وا�سرتجاع ما غ ُِّي �أو �إزالة ما �أُ�ضيف.
َّ
واملوظفِني.
ال�ضر احلا�صل ،وتوعية امل�ستخ ِدمِني
� 5.5إر�سال تقرير عن امل�شكلة وكيف ّية ح ّلها ،ومدى َّ
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الوثائق والمعلومات

ال�س.
�-1إيقاف احل�ساب امل�ستخ َدم م�ؤ ّقتًا �أو تغيري كلمة ِّ
رض َرة �إن ُوجِ دت.
-2عزْل الأنظمة املت� ِّ

77

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ُّ
ّ
خطر استخدام النسخ غير األصلية من البرامج
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

خماطر ّ
تقنية :ا�ستخدام النُّ�سخ غري الأ�صل ّية من الربامج.

املكان :جميع �أجهزة احلا�سب الآيل وتقنية
املعلومات

الوظيفة :مدير مركز البيانات (عمادة
التعامالت االلكرتونية) ،مدير احلا�سب الآيل
(امل�ست�شفيات اجلامعية)

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

رصح بها من الربامج �أو الأنظمة التي تخدم العمل ،ما قد
ا�ستخدام ن�سخ غري م� َّ
ُي�س ِّبب التوقُّف يف حلظة ما خالل العمل� ،أو عدم املقدرة على �إجراء �أعمال على
تلك الربامج ،ب�سبب توقُّفها لأنّها غري ُمرخَّ �صة.
سياسة درء الخطر:

ح�ص الربامج والأنظمة التي حتتاج �إىل ُرخَ �ص بطريقة دور ّية.
ْ ١ .١
٢ .٢توافر ال ُّرخَ �ص بطريقة دور ّية.
خا�ص للإبالغ عن الربامج التي تُ�ستَخ َدم بطريقة
�٣ .٣إن�شاء بريد �إلكرتوين ٍّ
غري م�رشوعة.
مخاطر الوثائق والمعلومات
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مستويات الخطر

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

Email.: abdul@ksu.edu.sa

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ّ
ُ َ
إجراء التعامل مع خطر استخدام النسخ غير األصلية من البرامج حال حدوثة

خماطر تقن ّية :ا�ستخدام الن َُ�سخ غري الأ�صل ّية من الربامج
جميع �أجهزة احلا�سب الآ ّيل وتقنية املعلومات.
مدير مركز البيانات( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية) ومدير احلا�سب الآ ّيل ( امل�ست�شفيات اجلامع ّية)
التلفون 4698988:
�إمييلabdul@ksu.edu.sa :
االتّ�صال بامل�س�ؤول مبا�رشة.
مدير مركز البيانات( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية ،و�إدارة احلا�سب الآ ّيل يف امل�ست�شفيات اجلامع ّية)

نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

�١ .١إيقاف ا�ستخدام � ّأي جهاز ي�ستخدم برامج غري ُمرخَّ �صة.
٢ .٢تركيب برامج م ُرخَّ �صة ً
بدل من غري املرخَّ �صة.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

-1اليوجد.

مخاطر الوثائق والمعلومات
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ّ
ُ َّ
خطر التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

خماطر ّ
رصح به للبيانات �أو املعلومات.
تقنية :التّعديل غري املُ� َّ

املكان :جميع �أنظمة تقنية املعلومات
واالت�صاالت واخلدمات االلكرتونية

الوظيفة :مدير �إدارة التطبيقات (عمادة
التعامالت االلكرتونية) ،مدير احلا�سب الآيل
(امل�ست�شفيات اجلامعة)

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

رصح بها �إىل الأنظمة �أو الربامج �أو قواعد البيانات،
ال ّدخول بطريقة غري ُم� َّ
ال�س بطريقة غري
وذلك عن طريق احل�صول على ا�سم امل�ستخدِم �أو كلمة ِّ
وربا يكون ذلك التّعديل عن طريق ا�ستغالل
م�رشوعة ،ومن َث ّم تعديل البياناتّ ،
وجه حقٍّ.
موقع ُم َّدد لتعديل البيانات واملعلومات بغري ْ
سياسة درء الخطر:

.1
.2
.3
مخاطر الوثائق والمعلومات
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.4

1و�ضع �إجراءات و�سيا�سات لأمن املعلومات تخ�ضع للمعايري العامل ّية،
و�أف�ضل املمار�سات مثل(  )ISO 27000التي ت�ضع �إجراءات الدخول
و�سيا�ساته.
ال�س ،وطرائق حت�صينها.
2تعزيز التوعية ب�أمن املعلومات ،وحفظ كلمات ِّ
رصح به للبيانات
3عمل اختبارات دور ّية لفح�ص �إمكان ّية التّعديل غري املُ� َّ
�أو املعلومات.
رصح به للبيانات �أو
4عمل تقرير ّ
دوري حل�رص التّعديل غري املُ� َّ
املعلوماتْ � -إن ُوجِ د -خالل فرتات زمن ّية دور ّية.

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

Email.: ITmanager@ksu.edu.sa

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ّ
ُ َّ
إجراء التعامل مع خطر التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

.1
.2
.3
.4
.5

رصح به للبيانات �أو املعلومات
خماطر تقن ّية :التّعديل غري املُ� َّ
جميع �أنظمة تقنية املعلومات واالتّ�صاالت واخلدمات الإلكرتون ّية .
مدير �إدارة التطبيقات ( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية) ومدير احلا�سب الآ ّيل ( امل�ست�شفيات اجلامع ّية)
التلفون4698975:
�إمييلitmanager@ksu.edu.sa :
االتّ�صال بامل�س�ؤول مبا�رشة.
مدير �إدارة التطبيقات( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية ،و�إدارة احلا�سب الآ ّيل يف امل�ست�شفيات اجلامع ّية)

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

رض َرة_ �إن �أمكن_ �أو �إيقاف احل�ساب امل�ستخ َدم �أو امل�شكوك فيه والت�أ ّكد من حماية الأنظمة الأخرى.
1تقليل ت�أثري اخلطر بعزْل الأنظمة املت� ِّ
رض َرة وحتديده.
2جتهيز الفريق
التقني امل�س�ؤول عن الأنظمة املت� ِّ
ّ
ال�ضر.
3ال َبدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيف ّية ال ّدخول والتغيريات التي ح�صلت وت�أثريها لتحديد َّ
ال�ضر ،والعودة �إىل نقطة الت�شغيل ال�صحيحة.
 4ح ّل امل�شكلة ،وحماية النّظام ملنع تكرار َّ
َّ
واملوظفِني.
ال�ضر احلا�صل وكيف ّية ح ّلها وتوعية امل�ستخدِمني
� 5إر�سال تقرير عن امل�شكلة ومدى َّ
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الوثائق والمعلومات

رصح به عن طريق ن َُ�سخ الأمان.
�-1إعادة البيانات �إىل ما كانت عليه قبل التّعديل غري امل� َّ
ال�س للم�ستخدِم امل�سيء �أو �إلغا�ؤها.
-2تغيري كلمة ال ّدخول �أو كلمة ِّ
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ً
ّ
خطر دقة البيانات والمعلومات وتوافقها مع بعضها بعضا
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

خماطر ّ
تقنية :دقّة البيانات واملعلومات وتوافقها مع بع�ضها ً
بع�ضا.

املكان :جميع �أنظمة تقنية املعلومات
واالت�صاالت واخلدمات االلكرتونية

الوظيفة :مدير �إدارة التطبيقات (عمادة
التعامالت االلكرتونية) ،مدير احلا�سب الآيل
(امل�ست�شفيات اجلامعة)

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

يتم ّثل هذا اخلطر يف �إدخال بيانات غري دقيقة �أو خاطئة �أو وجودها ما ي�س ّبب
خمرجات غري دقيقة وخاطئة ،كذلك عدم توافق البيانات امل ُدخَ َلة وعدم تكاملها.
سياسة درء الخطر:

مخاطر الوثائق والمعلومات
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مستويات الخطر

1 .1تخدام منهج ّيات تطوير الأنظمة املعمول بها عامل ًّيا وطب ًقا لأف�ضل
املمار�سات واملنهج ّيات الفن ّية بذلك.
2 .2عمل اختبارات دور ّية لفح�ص دقّة البيانات وتوافقها.
خا�صة بخدمة العمالء ،للإبالغ عن � ّأي
3 .3تخ�صي�ص خطوط توا�صل ّ
تناق�ض �أو عدم دقّة يف البيانات واملعلومات وتوافقها مع بع�ضها ً
بع�ضا.

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

Email.: ITmanager@ksu.edu.sa

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ّ
إجراء التعامل مع خطر دقة البيانات والمعلومات وتوافقها
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

.1
.2
.3
.4
.5

خماطر تقن ّية :دقّة البيانات واملعلومات وتوافقها .
جميع الأنظمة واخلدمات الإلكرتون ّية.
مدير �إدارة التطبيقات( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية) ومدير احلا�سب الآ ّيل( امل�ست�شفيات اجلامع ّية)
التلفون4698975:
�إمييلitmanager@ksu.edu.sa :
االتّ�صال بامل�س�ؤول مبا�رشة.
مدير �إدارة التطبيقات( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية ،و�إدارة احلا�سب الآ ّيل يف امل�ست�شفيات اجلامع ّية)

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

رضرة _ �إن �أمكن_ �أو �إيقاف احل�ساب امل�ستخ َدم �أو امل�شكوك فيه ،والت�أ ّكد من حماية الأنظمة الأخرى.
1تقليل ت�أثري اخلطر بعزْل الأنظمة املت� ِّ
رضرة وجتهيزه.
2حتديد الفريق
التقني امل�س�ؤول عن الأنظمة املت� ِّ
ّ
3ال َبدء بالبحث والتدقيق لتحديد مكامن عدم دقّة البيانات وتوافقها.
ال�ضر ،والعودة �إىل البيانات ال�صحيحة.
4ح ّل امل�شكلة ملنع تكرار َّ
َّ
واملوظفِني.
�5إر�سال تقرير عن امل�شكلة وكيفية ح ّلها ،ومدى ال�رضر احلا�صل ،وتوعية امل�ستخ ِدمِني
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

� -1إعادة البيانات �إىل ما كانت عليه قبل اكت�شاف عدم دقة البيانات �أو توافقها عن طريق ن َُ�سخ الأمان.
مخاطر الوثائق والمعلومات
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مستويات الخطر

خطر أعطال األجهزة أو البرامج

ّ
الشخص المسؤول

َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

خماطر ّ
تقنية� :أعطال الأجهزة �أو الربامج.

املكان  :جميع �أنظمة تقنية املعلومات
واالت�صاالت واخلدمات االلكرتونية

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

الوظيفة :مدير �إدارة العناية
بامل�ستفيدِين(عمادة التعامالت الإلكرتون ّية)
ومدير احلا�سب الآ ّيل( امل�ست�شفيات
اجلامع ّية)
التلفون46775557 :

Email: itsupport@ksu.edu.sa

يتم ّثل هذا اخلطر يف ُّ
تعطل الأجهزة الرئي�سة للجامعة� ،أو الربامج والأنظمة
التي تخدم �أه ّم العمل ّيات �أو اخلدمات التي تق ّدمها اجلامعة ،وهذا اخلطر يتم ّثل
يف انقطاع اخلدمات عن امل�ستفيدِين يف اجلامعة.
سياسة درء الخطر:

مخاطر الوثائق والمعلومات
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�1.1إجراء عمل ّيات ال�صيانة الدور ّية للأجهزة والربامج.
2.2عمل عقود �صيانة �رسيعة اخلدمة يف حال التوقّف.
خا�صة بالأجهزة �أو الربامج.
3.3تخ�صي�ص ِف َرق عمل جاهزة للطوارئ ّ

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر أعطال األجهزة أو البرامج
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

.1
.2
.3
.4

خماطر تقن ّية� :أعطال الأجهزة �أو الربامج .
جميع الأنظمة واخلدمات الإلكرتون ّية.
مدير �إدارة العناية بامل�ستفيدِين( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية) ومدير احلا�سب الآ ّيل( امل�ست�شفيات اجلامع ّية)
التلفون46775557 :
�إمييلitsupport@ksu.edu.sa :
االتّ�صال بامل�س�ؤول مبا�رشة.
ح�سب نوع ال ُع ُطل ( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية ،و�إدارة احلا�سب الآ ّيل يف امل�ست�شفيات اجلامع ّية)

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

التقني امل�س�ؤول عن الأنظمة ِّ
املتعطلة �أو الأجهزة.
1جتهيز الفريق
ّ
2ال َبدء بالبحث والتدقيق لتحديد م�شكلة ُّ
التعطل.
3ح ّل امل�شكلة ومنع تكرار ُّ
التعطل والعودة �إىل البيانات ال�صحيحة.
َّ
واملوظفِني.
ال�ضر احلا�صل ،وتوعية امل�ستخدِمني
� 4إر�سال تقرير عن امل�شكلة وكيفية ح ّلها ،ومدى َّ
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الوثائق والمعلومات

� -1إعادة البيانات �إىل ما كانت عليه قبل ُّ
التعطل عن طريق نُ�سخ الأمان �إذا كانت هناك �أ�رضار يف البيانات.
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ْ
خطر فقد البيانات بسبب الفياضانات ،أو الحرائق ،أو الزالزل أو البراكين ،أو الحروب

ّ
الشخص المسؤول

َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
طبيعية :فقْد البيانات ب�سبب الفيا�ضانات� ،أو احلرائق� ،أو الزالزل
خماطر
�أو الرباكني� ،أو احلروب.

املكان :مركز البيانات (اجلامعة) ،مركز
البيانات (امل�ست�شفيات اجلامعة)

الوظيفة :مدير مركز البيانات (عمادة
التعامالت االلكرتونية) ،مدير احلا�سب الآيل
(امل�ست�شفيات اجلامعية)

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

فقْد البيانات واملعلومات ب�سبب الفي�ضانات �أو احلرائق �أو الزالزل �أو الرباكني
�أو احلروب عن طريق �إغراق �أو حرق �أو تدمري مركز املعلومات والأجهزة
اخلادمة املوجودة فيه التي حتتوي البيانات واملعلومات املوجودة يف اجلامعة.
سياسة درء الخطر:

.1
.2
.3
مخاطر الوثائق والمعلومات
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مستويات الخطر

.4

تخت�ص ب�إجراءات ِّ
1تطوير خُ ّطة ِّ
تخطي الكوارث ومنها
تخطي الكوارث
ُّ
الفيا�ضانات.
 2عمل ن�سخة متكاملة من البيانات واملعلومات يوم ًّيا وو�ضعها يف مكان �آمن
خارج حميط اجلامعة واملنطقة ح�سب املوا�صفات الفن ّية العامل ّية.
3توافر خزائن و�أبواب م�ضا ّدة للحريق واملاء لتحمي مركز املعلومات
والأجهزة واخلوادم.
�4إيجاد مركز معلومات بديل يحتوي الأجهزة والربامج والأنظمة الالزمة
لت�شغيل �أعمال تقنية املعلومات يف اجلامعة يف حال ُّ
تعطل مركز املعلومات
الرئي�س.

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

Email.: abdul@ksu.edu.sa

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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ْ
إجراء التعامل مع خطر فقد البيانات وضياعها بسبب الفياضانات ،والحرائق ،والزالزل والبراكين ،والحروب
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر طبيع ّية :فقْد البيانات و�ضياعها ب�سبب الفيا�ضانات ،واحلرائق ،والزالزل والرباكني ،واحلروب.
مراكز البيانات املختلفة.
مدير مركز البيانات( عمادة التعامالت الإلكرتونية) ومدير احلا�سب الآ ّيل( امل�ست�شفيات اجلامع ّية) ومديرو
مركز البيانات الأخرى.
التلفون4675557 :
�إمييلitsupport@ksu.edu.sa :
االتّ�صال بامل�س�ؤول مبا�رشة.
(عمادة التعامالت الإلكرتون ّية ،و�إدارة احلا�سب الآ ّيل يف امل�ست�شفيات اجلامع ّية)

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

� -1إعادة البيانات عن طريق ن َُ�سخ الأمان ومركز البيانات البديل.

مخاطر الوثائق والمعلومات

كهربائي يف موقع الكارثة.
1 .1التّن�سيق مع مركز ال�صيانة للت�أ ّكد من عدم وجود � ّأي خطر
ّ
ال�ضر وما يحتاج �إليه الفريق لإعادة اخلدمة.
2 .2حتديد الفريق
أمني وجتهيزه ملعاينة املوقع وحتديد مدى ّ َ
ال�شبكي وال ّ
ّ
رضرين بتو�صيلهم �إىل �أجهزة �شبك ّية م�ؤقّتة ومركز البيانات البديل.
�3 .3إيجاد حلول بديلة للم�ستخدِمني املت� ِّ
ال�صيانة من جتهيز الالزم من تكييف وكهرباءُ ،ت َّهز الأجهزة ال�شبك ّية والن َُ�سخ االحتياط ّية.
4 .4بعد ت�أ ُّكد ق�سم ِّ
�5 .5إر�سال تقرير عن تف�صيالت امله ّمة لإعالم الإدارة التنفيذ ّية واملخت َِّ�صني بامله ّمة.
ولل�سماح بال ّدخول.
6 .6التّن�سيق مع مركز ِّ
ال�صيانة وق�سم الأمن للت�أ ُّكد من عدم وجود � ّأي خطر يف املوقع َّ
ال�ضر وما قد ُيحتاج �إليه لإعادة اخلدمة.
7 .7حتديد جتهيز الفريق
التقني وجتهيزه ملعاينة املوقع ،وحتديد م�ستوى َّ ّ
ّ
رضرين بتو�صيلهم �إىل �أنظمة م�ؤقَّتة ومركز البيانات البديل.
�8 .8إيجاد حلول بديلة للم�ستخ ِدمِني املت� ِّ
9 .9بعد الت�أ ُّكد من االنتهاء من ال ُغ َرف ال�شبك ّية( تكييف وكهرباءُ )....ت َّهز الأجهزة و ُت َف َّعل .
واملخت�صني.
�1010إر�سال تقرير عن تف�صيالت امله ّمة لإعالم الإدارة التنفيذ ّية
ِّ
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مستويات الخطر

خطر سرقة الخوادم وأجهزة التخزين
َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

ب�رشية� :رسقة اخلوادم و�أجهزة التخزين.
خماطر
ّ

املكان :مركز البيانات (اجلامعة) ،مركز
البيانات (امل�ست�شفيات اجلامعة)

الوظيفة :مدير مركز البيانات (عمادة
التعامالت االلكرتونية) ،مدير احلا�سب الآيل
(امل�ست�شفيات اجلامعية)

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

فقْد البيانات واملعلومات يف حال �رسقة اخلوادم من مراكز املعلومات.
سياسة درء الخطر:

مخاطر الوثائق والمعلومات
88

اخلا�صة باملعلومات.
ال�سالمة والأمن
ّ
1 .1توافر �إجراءات ّ
2 .2توافر كامريات مراقبة ملراكز املعلومات.
3 .3توافر �إجراءات و�سيا�سات �صارمة لل ّدخول �إىل مراكز املعلومات.

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

Email.: abdul@ksu.edu.sa

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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إجراء التعامل مع خطر سرقة الخوادم وأجهزة التخزين
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

خماطر ب�رش ّية� :رسقة اخلوادم و�أجهزة التخزين .
مراكز البيانات املختلفة.
مدير مركز البيانات( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية) ومدير احلا�سب الآ ّيل ( امل�ست�شفيات اجلامع ّية) ومديرو
مركز البيانات الأخرى.
التلفون4675557 :
�إمييلitsupport@ksu.edu.sa :
االتّ�صال بامل�س�ؤول مبا�رشة.
( عمادة التعامالت الإلكرتونية ،و�إدارة احلا�سب الآ ّيل يف امل�ست�شفيات اجلامع ّية)

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

ّ
اخلا�صة بال ّدخول واخلروج.
وال�سجلت
1التّحقُّق من الفاعل عن طريق الكامريات املوجودة،
ّ
�2إيقاف جميع الأنظمة والأجهزة املرتبطة باجلهاز امل�رسوق.
�3إلغاء اجلهاز امل�رسوق من دائرة االرتباط مع الأنظمة والأجهزة الأخرى.
و�ضع بديل عن اجلهاز امل�رسوق.
ْ 4
�5إعادة العمل �إىل ما كان عليه.
�6إيجاد الفاعل ،ورفع �أوراقه �إىل ال ّدائرة القانون ّية.
واملخت�صني.
�7إر�سال تقرير عن تف�صيالت امله ّمة لإعالم الإدارة التنفيذ ّية
ِّ

� -1إلغاء اجلهاز امل�رسوق من دائرة االرتباط مع الأنظمة والأجهزة الأخرى ،و�إعادة البيانات �إىل ما كانت عليه يف حالة تعديل بيانات.

مخاطر الوثائق والمعلومات

ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:
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مستويات الخطر

خطر نقص المهارات والكفاءات
َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

ب�رشية :نق�ص املهارات والكفاءات.
خماطر
ّ

املكان :مركز البيانات (اجلامعة) ،مركز
البيانات (امل�ست�شفيات اجلامعة) ومراكز
البيانات املختلفة

الوظيفة :عميد (عمادة التعامالت
االلكرتونية) ،مدير احلا�سب الآيل
(امل�ست�شفيات اجلامعية) ومدراء مركز
البيانات االخرى

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

يتم ّثل هذا اخلطر يف عدم توافر الكفاءات واملهارات اخلا�صة بتقنية املعلومات
رسبها.
واالت�صاالت �أو نقْ�صها �أو ت� ُّ
سياسة درء الخطر:

.1
.2
مخاطر الوثائق والمعلومات
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.3
.4
.5

1وافر خطط تدريب ّية لالحتياجات الوظيف ّية لتقنية املعلومات
واالتّ�صاالت.
2عمل خطط لتحفيز َّ
املوظفِني بهدف ا�ستبقائهم وا�ستقطاب ذوي اخلربات
اخلارج ّية.
3تطبيق برامج تدريب ّية َّ
ملوظفِي تقنية املعلومات واالتّ�صاالت ت�ساعد على
رفع الكفاءات واملهارات.
رسب ومتابعتها ب�صورة
4مراقبة ن�سبة اال�ستبقاء واال�ستقطاب والت� ُّ
دور ّية َّ
ملوظفِي تقنية املعلومات واالتّ�صاالت.
اخلارجي للكفاءات واملهارات املتم ِّيزة.
5توافر بدائل التّوظيف
ّ

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
4

3

Email.:itmanager@ksu.edu.sa

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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ْ
إجراء التعامل مع خطر نقص المهارات والكفاءات
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

.1
.2
.3
.4

خماطر ب�رش ّية :نقْ�ص املهارات والكفاءات.
مراكز البيانات املختلفة.
عميد( عمادة التعامالت الإلكرتونية) ومدير احلا�سب الآ ّيل( امل�ست�شفيات اجلامع ّية) ومديرو مركز البيانات
الأخرى.
التلفون4675557 :
�إمييلitsupport@ksu.edu.sa :
االتّ�صال بامل�س�ؤول مبا�رشة.
( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية ،و�إدارة احلا�سب الآ ّيل يف امل�ست�شفيات اجلامع ّية)

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

1الإيعاز �إىل املوظف البديل يف املهارة املع ّينة لتعوي�ض النَّق�ص.
2تدريب �أفراد �آخرين على الكفاءات واملهارات املطلوبة.
3حتديث خُ ّطة التّدريب واال�ستقطاب لإيجاد بدائل جديدة.
4التن�سيق مع �ش�ؤون َّ
املوظفِني لتوظيف �أ�صحاب كفاءات جديدة.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الوثائق والمعلومات

ال يوجد.
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ّ
خطر أخطاء بشرية ( )Human Errors
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

ب�رشية� :أخطاء ب�رش ّية ( )Human Errors
خماطر
ّ

املكان :مركز البيانات (اجلامعة) ،مركز
البيانات (امل�ست�شفيات اجلامعة) ومراكز
البيانات املختلفة

الوظيفة :عميد (عمادة التعامالت
االلكرتونية) ،مدير احلا�سب الآيل
(امل�ست�شفيات اجلامعية) ومدراء مركز
البيانات االخرى

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

يتم ّثل هذا اخلطر يف حدوث �أخطاء ب�رش ّية غري متع ّمدة �أثناء ت�أدية �أعمال
تقنية املعلومات واالتّ�صاالت ما ي�ؤثر يف �أداء الأجهزة �أو الأنظمة �أو �أجهزة
االتّ�صاالت ال�شبك ّية.
سياسة درء الخطر:

مخاطر الوثائق والمعلومات
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مستويات الخطر

1 .1توثيق �أ ّية متطلبات للتعديل عن طريق طلب تغيري ،ومن َث ّم توثيق
التعديالت التي �أُجريت .
2 .2ا�ستخدام منهج ّية(  )ITILيف �إدارة التغيري.
3 .3عمل ن َُ�سخ الأمان قبل وبعد �إجراء التّعديالت.

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

Email.: itmanager@ksu.edu.sa

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ّ
إجراء التعامل مع خطر أخطاء بشرية ( )Human Errors
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

خماطر ب�رش ّية� :أخطاء ب�رش ّية ( )Human Errors

مراكز البيانات املختلفة.
عميد( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية) ومدير احلا�سب الآ ّيل( امل�ست�شفيات اجلامع ّية) ومديرو مركز البيانات
الأخرى.
التلفون4675557 :
�إمييلitmanager@ksu.edu.sa :
االتّ�صال بامل�س�ؤول مبا�رشة.
( عمادة التعامالت الإلكرتونية ،و�إدارة احلا�سب الآ ّيل يف امل�ست�شفيات اجلامع ّية)

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

الب�رشي.
�1إيقاف اجلهاز �أو النّظام الذي وقع فيه اخلط�أ
ّ
2عزْل اجلهاز �أوالنّظام عن ال�شّ بكة الرئي�سة.
�3إيجاد احل ّل وحتليل امل�شكلة واخلط�أ.
4توثيق ما ح�صل من خط�أ وح ّل على اجلهاز �أو النّظام.
�5إعادة احلالة �إىل ما كانت عليه قبل وقوع اخلط�أ.
6عمل تقرير عن ما ح�صل ،وكيفية احل ّل ،ورفعه �إىل الإدارة ال ُعليا لتقنية املعلومات.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الوثائق والمعلومات

� -1إعادة البيانات �إىل حالة ما قبل وقوع اخلط�أ عن طريق ن َُ�س ِخ الأمان.
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مستويات الخطر

خطر سوء االستخدام
َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

ب�رشية� :سوء اال�ستخدام.
خماطر
ّ

املكان :مركز البيانات (اجلامعة) ،مركز
البيانات (امل�ست�شفيات اجلامعة) ومراكز
البيانات املختلفة

الوظيفة :عميد (عمادة التعامالت
االلكرتونية) ،مدير احلا�سب الآيل
(امل�ست�شفيات اجلامعية) ومدراء مركز
البيانات االخرى

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

فقْد البيانات واملعلومات يف حال �رسقة اخلوادم من مراكز املعلومات.
سياسة درء الخطر:

مخاطر الوثائق والمعلومات
94

.1
.2
.3
.4

1عمل ن َُ�سخ الأمان بطريقة منهج ّية حتفظ البيانات وت�ضمن عدم �ضياعها.
2توافر كامريات مراقبة ملراكز املعلومات.
3اتخاذ �إجراءات وو�ضع �سيا�سات �صارمة لل ّدخول �إىل مراكز املعلومات.
4ا�ستخدام منهج ّيات عامل ّية حلفظ �أمن املعلومات مثل () ISO 27001
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تأثير الخطر حال حدوثه
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ّ
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ين
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إجراء التعامل مع خطر سوء االستخدام
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

خماطر ب�رش ّية� :سوء اال�ستخدام.
مراكز البيانات املختلفة.
عميد( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية) ومدير احلا�سب الآ ّيل( امل�ست�شفيات اجلامع ّية) ومديرو مركز البيانات
الأخرى.
التلفون4675557 :
�إمييلitmanager@ksu.edu.sa :
االتّ�صال بامل�س�ؤول مبا�رشة.
( عمادة التعامالت الإلكرتونية ،و�إدارة احلا�سب الآ ّيل يف امل�ست�شفيات اجلامع ّية)

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

�1إيقاف اجلهاز �أو النّظام الذي وقع فيه اخلط�أ ب�سبب �سوء اال�ستخدام.
2عزْل اجلهاز والنّظام عن ال�شّ بكة الرئي�سة.
�3إيجاد احل ّل وحتليل امل�شكلة واخلط�أ.
4توثيق ما ح�صل من خط�أ وح ّل على اجلهاز �أو النّظام.
�5إعادة احلالة �إىل ما كانت عليه قبل وقوع اخلط�أ.
6عمل تقرير عن ما ح�صل ،وكيفية احل ّل ،ورفعه �إىل الإدارة ال ُعليا لتقنية املعلومات.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الوثائق والمعلومات

� -1إعادة البيانات �إىل حالة ما قبل وقوع اخلط�أ عن طريق ن َُ�س ِخ الأمان.
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مستويات الخطر

خطر انقطاع الكهرباء
َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

خماطر حميط العمل :انقطاع الكهرباء.

املكان :مركز البيانات (اجلامعة) ،مركز
البيانات (امل�ست�شفيات اجلامعة)

الوظيفة :مدير مركز البيانات (عمادة
التعامالت االلكرتونية) ،مدير احلا�سب الآيل
(امل�ست�شفيات اجلامعية)

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

يتم ّثل هذا اخلطر يف انقطاع الكهرباء عن مركز البيانات ومن َث ّم ُّ
تعطل الأجهزة
املختلفة التي تق ّدم خدمات تقنية املعلومات واالتّ�صاالت للم�ستفيدِين.
سياسة درء الخطر:

مخاطر الوثائق والمعلومات
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1 .1عمل �صيانة دور ّية للكهرباء يف مراكز البيانات.
2 .2توافر �أجهزة بدائل ّ
الطاقة الكهربائ ّية(  )UPS’sالتي تعمل �أتوماتيك ًّيا يف
حال توقُّف امل�صدر ال ّرئي�س للكهرباء.
خا�صة بالكهرباء تراقب الأعطال الكهربائ ّية وت�صلحها
3 .3توافر ِف َرق عمل ّ
حال حدوثها.
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�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
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ّ
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إجراء التعامل مع خطر انقطاع الكهرباء
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

.1
.2
.3
.4

خماطر حميط العمل :انقطاع الكهرباء.
مراكز البيانات املختلفة.
مدير مركز البيانات( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية) ومدير احلا�سب الآ ّيل ( امل�ست�شفيات اجلامع ّية) ومديرو
مركز البيانات الأخرى.
التلفون4675557 :
�إمييلitmanager@ksu.edu.sa :
االتّ�صال بامل�س�ؤول مبا�رشة.
( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية ،و�إدارة احلا�سب الآ ّيل يف امل�ست�شفيات اجلامع ّية ،و�إدارة ال�صيانة)

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

1ت�شغيل مو ِّلد ّ
الطاقة البديل( )UPS
2ال َبدء بالبحث والتدقيق لتحديد م�شكلة ُّ
التعطل يف الكهرباء.
3ح ّل امل�شكلة ومنع تكرار ُّ
التعطل.
َّ
واملوظفِني.
ال�ضر احلا�صل ،وتوعية امل�ستخ ِدمِني
� 4إر�سال تقرير عن امل�شكلة وكيفية ح ّلها ،ومدى َّ
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الوثائق والمعلومات

� -1إعادة البيانات �إىل ما كانت عليه قبل ُّ
التعطل عن طريق ن َُ�سخ الأمان �إذا كانت هناك �أ�رضار يف البيانات.
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مستويات الخطر

خطر انقطاع التكييف
َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

خماطر حميط العمل :انقطاع التكييف.

املكان :مركز البيانات (اجلامعة) ،مركز
البيانات (امل�ست�شفيات اجلامعة)

الوظيفة :مدير مركز البيانات (عمادة
التعامالت االلكرتونية) ،مدير احلا�سب الآيل
(امل�ست�شفيات اجلامعية)

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

يتم ّثل هذا اخلطر يف انقطاع التكييف عن مركز البيانات ومن َث ّم ُّ
تعطل الأجهزة
املختلفة التي تقدم خدمات تقنية املعلومات واالتّ�صاالت للم�ستفيدِين ب�سبب
احلرارة املنبعثة منها.
سياسة درء الخطر:

.1
.2
مخاطر الوثائق والمعلومات
98

.3
.4

1عمل �صيانة دور ّية لأجهزة التكييف يف مراكز البيانات.
2توافر �أجهزة بدائل للتكييف التي تعمل �أتوماتيك ًّيا يف حال توقُّف امل�صدر
ال ّرئي�س للتكييف.
خا�صة بالتكييف تُراقب الأعطال وت�صلحها حال حدوثها.
3توافر ِف َرق عمل ّ
4توافر مركز بيانات بديل وم�ؤقّت.
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�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
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� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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إجراء التعامل مع خطر انقطاع التكييف
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

.1
.2
.3
.4
.5

خماطر حميط العمل  :انقطاع التكييف.
مراكز البيانات املختلفة.
مدير مركز البيانات( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية) ومدير احلا�سب الآ ّيل ( امل�ست�شفيات اجلامع ّية) ومديرو
مركز البيانات الأخرى.
التلفون4675557 :
�إمييلitmanager@ksu.edu.sa :
االتّ�صال بامل�س�ؤول مبا�رشة.
( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية ،و�إدارة احلا�سب الآ ّيل يف امل�ست�شفيات اجلامع ّية ،و�إدارة ال�صيانة)

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

1ت�شغيل مو ِّلد التكييف البديل� -إن ُوجِ د� -أو �إطفاء الأجهزة يف حالة عدم وجود بديل.
2ال َبدء بالبحث والتدقيق لتحديد م�شكلة ُّ
التعطل يف التكييف.
3ح ّل امل�شكلة ومنع تكرار ُّ
التعطل.
4ت�شغيل الأجهزة و�إعادة الو�ضع �إىل ما كان عليه.
َّ
واملوظفِني.
ال�ضر احلا�صل وتوعية امل�ستخدِمني
� 5إر�سال تقرير عن امل�شكلة وكيفية ح ّلها ،ومدى َّ َ
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الوثائق والمعلومات

� -1إعادة البيانات �إىل ما كانت عليه قبل ُّ
التعطل عن طريق ن َُ�سخ الأمان �إذا كانت هناك �أ�رضار يف البيانات.
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ّ
ُّ
خطر التسرب المائي
َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

املائي.
خماطر حميط العمل :الت� ُّ
رسب ّ

املكان :مركز البيانات (اجلامعة) ،مركز
البيانات (امل�ست�شفيات اجلامعة)

الوظيفة :مدير مركز البيانات (عمادة
التعامالت االلكرتونية) ،مدير احلا�سب الآيل
(امل�ست�شفيات اجلامعية)

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

املائي من الأنابيب �أو الأدوار ال ُعليا ملركز البيانات
يتم ّثل هذا اخلطر يف الت� ُّ
رسب ّ
ما قد ي�س ّبب غرق الأجهزة اخلادمة لتقنية املعلومات �أو تلفها.
سياسة درء الخطر:

مخاطر الوثائق والمعلومات
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مستويات الخطر

املائي ملنع
1 .1ل تفتي�ش ّ
دوري واختبارات على الأنابيب �أو طرائق الت� ُّ
رسب ّ
حدوثها.
مائي.
2 .2و�ضع طرائق ابتكار ّية ملنع ت�أ ّثر الأجهزة يف حالة حدوث ت� ُّ
رسب ّ
مائي.
3 .3جتهيز مركز بيانات م�ؤقّت يف حالة حدوث ت� ُّ
رسب ّ

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
4

3

Email.: itsupport@ksu.edu.sa

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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ّ
ُّ
إجراء التعامل مع خطر التسرب المائي
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

.1
.2
.3
.4
.5

املائي.
خماطر حميط العمل  :الت� ُّ
رسب ّ
مراكز البيانات املختلفة.
مدير مركز البيانات( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية) ومدير احلا�سب الآ ّيل ( امل�ست�شفيات اجلامع ّية) ومديرو
مركز البيانات الأخرى.
التلفون4675557 :
�إمييلitmanager@ksu.edu.sa :
االتّ�صال بامل�س�ؤول مبا�رشة.
( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية ،و�إدارة احلا�سب الآ ّيل يف امل�ست�شفيات اجلامع ّية ،و�إدارة ال�صيانة)

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

�1إطفاء الأجهزة ومنع و�صول املاء اليها.
املائي.
2ال َبدء بالبحث والتدقيق لتحديد م�شكلة الت� ُّ
رسب ّ
رسب.
3ح ّل امل�شكلة ومنع تكرار الت� ُّ
4ت�شغيل الأجهزة و�إعادة الو�ضع �إىل ما كان عليه.
َّ
واملوظفِني.
� 5إر�سال تقرير عن امل�شكلة وكيفية ح ّلها ،ومدى ال�رضر احلا�صل ،وتوعية امل�ستخ ِدمِني
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الوثائق والمعلومات

رسب عن طريق ن َُ�سخ الأمان �إذا كانت هناك �أ�رضار يف البيانات.
� -1إعادة البيانات �إىل ما كانت عليه قبل اكت�شاف الت� ُّ
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ّ
َّ
ِّ
خطر انقطاع الدعم الفني والصيانة من المورد أو المقاول
َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

خماطر غري ّ
الفني وال�صيانة من املو ِّرد �أو املقاول.
متوقعة :انقطاع ال َّدعم ّ

املكان :مركز البيانات (اجلامعة) ،مركز
البيانات (امل�ست�شفيات اجلامعة) ومراكز
البيانات املختلفة

الوظيفة :عميد (عمادة التعامالت
االلكرتونية) ،مدير احلا�سب الآيل
(امل�ست�شفيات اجلامعية) ومدراء مركز
البيانات االخرى

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

وال�صيانة للأجهزة �أو �أنظمة
الفني ِّ
يتم َّثل هذا اخلطر يف التوقُّف املفاجئ لل َّدعم ّ
االتّ�صاالت من املو ِّردين �أو املقاولني.
سياسة درء الخطر:

.1
.2
مخاطر الوثائق والمعلومات
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.3
.4

1عمل درا�سات مع ّمقة عن املو ِّردين واملقاولني قبل توقيع عقود ال�صيانة
معهم.
2توقيع عقود مع املو ِّردين عن طريق الإدارة القانون ّية وب�رشوط �صارمة
حلفظ م�صالح اجلامعة.
3توافر بدائل ثانو ّية ملحتوى التعاقد مع املو ِّردين.
4املراجعة الدور ّية لأداء املو ِّردين ومقارنتها بالعقود املوقَّعة.

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1
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�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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ِّ
ّ
َّ
ُ ِّ
إجراء التعامل مع خطر انقطاع الدعم الفني والصيانة من المورد أو المقاول
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

.1
.2
.3
.4

وال�صيانة من املُو ِّرد �أو املقاول.
الفني ِّ
خماطر غري متوقَّعة :انقطاع ال َّدعم ّ
مراكز البيانات املختلفة.
( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية) ومدير احلا�سب الآ ّيل( امل�ست�شفيات اجلامع ّية) ومديرو مركز البيانات
الأخرى.
التلفون4675557 :
�إمييلitsupport@ksu.edu.sa :
االتّ�صال بامل�س�ؤول مبا�رشة.
( عمادة التعامالت الإلكرتون ّية ،و�إدارة احلا�سب الآ ّيل يف امل�ست�شفيات اجلامع ّية ،والإدارة القانون ّية)

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

الفني من غري املو ِّرد �أو املقاول.
1ا�ستخدام بدائل لل َّدعم ّ
2رفع دعوى ق�ضائ ّية على املو ِّرد بالتعاون مع الإدارة القانون ّية.
الفني.
3توفري بدائل داخل ّية لل َّدعم ّ
َّ
واملوظفِني.
ال�ضر احلا�صل وتوعية امل�ستخ ِدمِني
�4إر�سال تقرير عن امل�شكلة وكيفية ح ّلها ،ومدى َّ
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الوثائق والمعلومات

ال يوجد.
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قائمة بالجهات المرشحة لحدوث المخاطر القانونية

م
1
2
3
4
5

المخاطر القانونية
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ال ُك ِّل َّية /العمادة
امل�ست�شفيات اجلامع ّية
ُكلِّ َّيات اجلامعة
�إدارة اجلامعة
جميع وحدات اجلامعة
جامعة امللك �سعود

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

قائمة المخاطر القانونية المحتملة في الجامعة
المخاطر القانونية:

هي جمموعة من القرارات والإجراءات الإدارية والتنظيمية التي ترتك �أثرا �سلبيا على املن�شاة اجلامعة.
املخاطر املال ّية :
 -1عدم وعي �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والطالب بحقوقهم وواجباتهم.
 -2رفع الق�ضايا �ضد اجلامعة.
 -3انتهاك احلقوق الفكرية.
� -4إبرام العقود واالتفاقيات التي تُلزم اجلامعة بو�ساطة �أ�شخا�ص ال ميلكون �صالحية لذلك،
وتوقيع عقود ت�شغيل بوفيهات اجلامعة ومقا�صفها دون موافقة الإدارات املخت�صة.
 -5ا�ستخدام �شعار اجلامعة بطريقة غري نظامية.
 -6ال�سماح ملن ترغب اجلامعة بالتعاقد معه مببا�رشة العمل قبل توقيع العقد.
 -7عدم م�شاركة الإدارة القانونية يف �صياغة القرارات ،وم�رشوعات اللوائح  ،والقواعد القانونية.
رسية منها ) لعدم ت�أمني احلماية الالزمة للمحافظة عليها.
 -8فقدان الوثائق( خا�صة ال� ّ
 -9خطر ت�ضارب امل�صالح من قبل �أ�شخا�ص لهم �أقارب يف اجلامعة.
 -10املخاطر القانونية التي مت�س العملية التعليمية.
 -11تدخل �إدارة اجلامعة يف قرارات جمال�س الكليات والأق�سام.
 -13الرقابة على عقود الإن�شاءات يف اجلامعة لوجود فرق اجلودة بني ما ُبني �سابق ًا وما ُبني حديث ًا.

المخاطر القانونية

الغ�ش لدى بع�ض الطالب.
 -12معاجلة ظاهرة ّ
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خطر عدم وعي أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب بحقوقهم وواجباتهم

ّ
الشخص المسؤول

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

عدم وعي �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والطالب بحقوقهم وواجباتهم.

الك ّلية /الإدارة  :جميع وحدات اجلامعة.
املكان  :جامعة امللك �سعود

اال�سم  :د� .إبراهيم بن حممد احلديثي
الوظيفة :مدير عام الإدارة القانونية
اجلوال 0504155592 :

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

عدم البحث عن اللوائح والأنظمة اخلا�صة باحلقوق والواجبات.
سياسة درء الخطر:

 -1بث الوعي بالأنظمة والقوانني بكل الو�سائل املختلفة يف اجلامعة.
� -2إقامة دورات قانونية خمتلفة تخاطب كل ال�رشائح.
 -3ت�سليم كل �شخ�ص ن�سخة من الأنظمة واللوائح يف اجلامعة

المخاطر القانونية
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َعالٍ
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1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

Email:alhudaithy@yahoo.com

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
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ّ
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ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
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ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
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إجراء التعامل مع خطر عدم وعي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والموظفين بحقوقهم وواجباتهم
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

عدم وعي �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم واملوظفني بحقوقهم وواجباتهم
جامعة امللك �سعود
مدير عام الإدارة القانونية – مدير عام �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
الهاتف 4677860:
�إمييلlaw@ksu.edu.sa :
تزويد �أع�ضاء هيئة التدري�س باللوائح اخلا�صة بهم
�ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1تزويد �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني باللوائح التي تن�ص على حقوقهم وواجباتهم  ،حيث تن�ص لوائح اخلدمة املدنية على حقوق وواجبات املوظفني  ،كما تبني نظام
جمل�س التعليم العالٍ واجلامعات ولوائحه حقوق وواجبات �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم يف مواد مف�صله.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

� -إلزام كل ع�ضو هيئة التدري�س وموظف باالطالع على حقوقه وواجباته  ،وتوقيعه على تعهد علم بها مما يلزمه على حتمل عقوبات يف حال الإخالل بها.

المخاطر القانونية
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خطر رفع القضايا ضد الجامعة

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

رفع الق�ضايا �ضد اجلامعة

الك ّلية /الإدارة  :جميع وحدات اجلامعة.
املكان  :جامعة امللك �سعود

اال�سم  :د� .إبراهيم بن حممد احلديثي
الوظيفة :مدير عام الإدارة القانونية
اجلوال 0504155592 :

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

تق�صري �أو �إهمال بع�ض جهات اجلامعة ،ي�ؤدي �أحيان ًا �إىل رفع ق�ضايا �ضدها.
سياسة درء الخطر:

 -1بثّ الوعي بالأنظمة والقوانني يف اجلامعة.
 -2الت�أكد من �أن القرارات املتّخذة يف اجلامعة قانونية.
 -3حماولة التفاهم مع رافع الق�ضية حلل الأمر قبل رفع الأمر �إىل املحاكم.
المخاطر القانونية
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�صح ّي
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ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
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ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
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إجراء التعامل مع مخاطر رفع قضايا ضد الجامعة
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

رفع ق�ضايا �ضد اجلامعة
جامعة امللك �سعود
مدير عام الإدارة القانونية
الهاتف 4677860:
�إمييلlaw@ksu.edu.sa :
الدفاع عن اجلامعة �أمام اجلهات الق�ضائية املخت�صة
الإدارة القانونية

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1الكتابة للجهة امل�س�ؤولة.
� .1إعداد رد اجلامعة مكتوب ًا
 .2متابعة الق�ضية يف اجلهات الق�ضائية والرتافع فيها.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 �صدور حكم ق�ضائي يف الدعوى. الإعرتا�ض على احلكم يف حال كان �ضد اجلامعة -الكتابة ل�صاحب ال�صالحية بانتهاء الق�ضية.
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مستويات الخطر

خطر انتهاك الحقوق الفكرية
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

انتهاك احلقوق الفكرية.

الك ّلية /الإدارة  :جميع وحدات اجلامعة.
املكان  :جامعة امللك �سعود

اال�سم  :د� .إبراهيم بن حممد احلديثي
الوظيفة :مدير عام الإدارة القانونية
اجلوال 0504155592 :

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

عدم تطبيق الأنظمة ال�صارمة جتاه من انتهك احلقوق الفكرية
سياسة درء الخطر:

 -1الرفع ملعايل مدير اجلامعة بذلك.
 -2ت�شكيل جلنة للت�أكد من �صحة املو�ضوع .
 -3الرفع ملعايل مدير اجلامعة عن تقرير اللجنة امل�شكلة لذلك.
� -4إحالة �صاحب العالقة �إىل اللجنة الت�أديبية.
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�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع مخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

انتهاك حقوق امللكية الفكرية
جميع وحدات اجلامعة
مدير عام الإدارة القانونية
جوال0504155592 :
�إمييلalhudaithy@yahoo.com :
ملعال مدير اجلامعة بذلك  ،بعد الت�أكد من ال�رسقة.
رفع حم�رض �إىل املجل�س العلمي بذلك  ،ثم يعد خطاب ٍ
املجل�س العلمي – مدير اجلامعة – اللجنة الت�أديبية

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1الرفع ملعالٍ مدير اجلامعة بذلك.
 .2ت�شكيل جلنة للت�أكد من �صحة املو�ضوع ومطابقته.
 .3الرفع ملعالٍ مدير اجلامعة عن تقرير اللجنة امل�شكلة بذلك.
� .4إحالة �صاحب العالقة �إىل اللجنة الت�أديبية.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 .1عدم املوافقة على املو�ضوع من املجل�س العلمي  ،حتى و�إن مت االكت�شاف بعد موافقة املجل�س.
 .2عدم قبول �أي طلب من املتقدم الذي �سبق �إحالته للجنة الت�أديب ب�سبب �رسقة علمية.
� .3إبالغ ذلك لعمادة البحث العلمي ومراكز البحوث.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر إبرام العقود واالتفاقيات التي تلزم الجامعة بواسطة أشخاص ال يملكون صالحية ذلك
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

�إبرام العقود واالتفاقيات التي تلزم اجلامعة بوا�سطة �أ�شخا�ص ال ميلكون
�صالحية ذلك.

الك ّلية /الإدارة  :جميع وحدات اجلامعة.
املكان  :جامعة امللك �سعود

اال�سم  :د� .إبراهيم بن حممد احلديثي
الوظيفة :مدير عام الإدارة القانونية
اجلوال 0504155592 :

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

عدم اطالع بع�ض م�س�ؤويل اجلامعة على لوائح اجلامعة وقراراتها الداخلية
خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بقرار تفوي�ض ال�صالحيات.
سياسة درء الخطر:

� -1إر�سال م�رشوعات العقود واالتفاقيات �أ ّو ًال �إىل الإدارة القانونية
ملراجعتها ،وحتديد اجلهة املخت�صة بالتوقيع  ،وحتمل االلتزامات.
� -2إبالغ �صاحب ال�صالحية باخلطر املعني.
 -3الكتابة للجهة املعنية بتطبيق العقد ،ب�رضورة �إبالغ �صاحب ال�صالحية
�أو احل�صول على تفوي�ض بالتوقيع.
� -4رضورة تطبيق قرار تفوي�ض ال�صالحيات.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر إبرام العقود واالتفاقيات التي تلزم الجامعة بواسطة أشخاص ال يملكون الصالحية
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

�إبرام العقود واالتفاقيات التي تلزم اجلامعة بوا�سطة �أ�شخا�ص ال ميلكون ال�صالحية
جامعة امللك �سعود
�صاحب ال�صالحية (مدير اجلامعة)
فاك�س4678787 :
جوال4677860:
�إمييلalhudaithy@yahoo.com :
�إبالغ �صاحب ال�صالحية
الإدارة القانونية

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

� -1إبالغ �صاحب ال�صالحية باخلطر املعني.
 -2الكتابة للجهة املعنية بتطبيق العقد ب�رضورة �إبالغ �صاحب ال�صالحية �أو احل�صول على تفوي�ض بالتوقيع
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 -1التعميم على كافة وحدات اجلامعة ب�رضورة عدم التوقيع على �أي من العقود واالتفاقيات �إال عن طريق �أخذ موافقة معالٍ مدير اجلامعة �أو تفوي�ضه بالتوقيع.
� -2رضورة تطبيق قرار تفوي�ض ال�صالحيات.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

مستويات الخطر

خطر استخدام شعار الجامعة بطريقة غير نظامية
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

ا�ستخدام �شعار اجلامعة بطريقة غري نظامية.

الك ّلية /الإدارة � :إدارة اجلامعة
املكان  :جميع وحدات اجلامعة

اال�سم  :د� .إبراهيم بن حممد احلديثي
الوظيفة :مدير عام الإدارة القانونية
اجلوال 0504155592 :

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

عدم وجود �أنظمة كافية حتمي �شعار اجلامعة وتعاقب كل من يحاول ا�ستخدامه
بدون �أخذ موافقتها.
سياسة درء الخطر:

 -1حتديد اجلهة املخ َّولة بال�سماح با�ستخدام ا�سم اجلامعة و�شعارها يف �أي
مو�ضوع.
 -2التعميم من قبل �صاحب ال�صالحية على وحدات اجلامعة كافة بعدم
ا�ستخدام �شعار اجلامعة �إال بعد �أخذ املوافقة منه.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر استخدام شعار الجامعة بطريقة غير نظامية
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

ا�ستخدام �شعار اجلامعة بطريقة غري نظامية
جامعة امللك �سعود
�صاحب ال�صالحية ( معايل مدير اجلامعة)
فاك�س4678787 :
جوال:
�إيقاف العمل با�ستخدام ال�شعار
الإدارة القانونية

�إمييل:

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1معرفة كيفية ا�ستخدام ال�شعار.
 .2درا�سة ا�ستخدام ال�شعار درا�سة قانونية.
 .3الرفع ل�صاحب ال�صالحية بذلك.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

� -إيقاف العمل با�ستخدام ال�شعار.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

مستويات الخطر

خطر السماح لمن ترغب الجامعة بالتعاقد معه بمباشرة العمل قبل توقيع العقد

ّ
الشخص المسؤول

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ال�سماح ملن ترغب اجلامعة بالتعاقد معه مببا�رشة العمل قبل توقيع العقد.

الك ّلية /الإدارة  :عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة اال�سم  :د� .إبراهيم بن حممد احلديثي
الوظيفة :مدير عام الإدارة القانونية
التدري�س واملوظفني
اجلوال 0504155592 :
املكان  :جامعة امللك �سعود

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

Email:alhudaithy@yahoo.com

عدم وعي بع�ض وحدات اجلامعة مبا يرتتب على ذلك من حقوق والتزامات
و�آثار قانونية م�ستقبلية
سياسة درء الخطر:

� -1إبالغ املوظف بعدم مبا�رشة العمل �إال بعد توقيع العقد �أ ّو ًال.
 -2التعميم على وحدات اجلامعة بعدم توظيف �أي �شخ�ص �إال بعد توقيع عقد
املخت�صة.
معه عن طريق الإدارة
ّ
� -3إبالغ ال�شخ�ص بالتوقف عن العمل فور ًا.
� -4رسعة �إنهاء �إجراءات التوقيع مع ال�شخ�ص املراد توظيفه حتى ال يرتتب
على ذلك �آثار قانون ّية.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر السماح لمن ترغب الجامعة بالتعاقد معه بمباشرة العمل قبل توقيع العقد
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

ال�سماح ملن ترغب اجلامعة بالتعاقد معه مببا�رشة العمل قبل توقيع العقد
عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
عميد �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
فاك�س4678126 :
مكتب4678125:
�إمييلdfp.ksu@gmail.com :
�إبالغ املوظف بعدم مبا�رشة العمل حتى توقيع العقد ومعرفة حقوقه والتزاماته.
عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

� .1إبالغ املوظف بعدم مبا�رشة العمل �إال بعد توقيع العقد.
 .2التعميم على وحدات اجلامعة بعدم توظيف �أي �شخ�ص �إال بعد توقيع عقد معه عن طريق الإدارة املخت�صة.
� .3إبالغ ال�شخ�ص بالتوقف عن العمل فور ًا.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

� -رسعة �إنهاء �إجراءات التوقيع مع ال�شخ�ص املراد توظيفه حتى ال يرتتب على ذلك �آثار قانونية.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر عدم مشاركة اإلدارة القانونية في صياغة القرارات  ،ومشروعات اللوائح  ،والقواعد القانونية
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

عدم م�شاركة الإدارة القانونية يف �صياغة القرارات  ،وم�رشوعات اللوائح ،
والقواعد القانونية.

الك ّلية /الإدارة  :اجلهة املعدة القرار
املكان :جامعة امللك �سعود

اال�سم  :د� .إبراهيم بن حممد احلديثي
الوظيفة :مدير عام الإدارة القانونية
اجلوال 0504155592 :

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

جلوء بع�ض وحدات اجلامعة �إىل جهات قانونية �أخرى مما يتعار�ض مع
الأنظمة واللوائح.
سياسة درء الخطر:
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مستويات الخطر

� -1أن متار�س الإدارة القانونية املهام املناطة بها.
� -2أال ي�صدر �أي قرار �أو الئحة �أو قواعد قانون ّية �أو مذكرة تفاهم �إال بعد
مراجعتها من الإدارة القانون ّية.
 -3الكتابة للجهة التي �أ�صدرت القرار ب�رضورة عدم �إ�صدار �أي قرار �إداري
�أو الئحة �أو اتفاقية �إال بعد الرجوع للإدارة القانونية.
� -4إبالغ �صاحب ال�صالحية بذلك.
 -5التعاون من وحدات اجلامعة كافة مع الإدارة القانونية.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر عدم مشاركة اإلدارة القانونية في صياغة القرارات ومشاريع اللوائح
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

عدم م�شاركة الإدارة القانونية يف �صياغة القرارات وم�شاريع اللوائح.....
جامعة امللك �سعود
مدير عام الإدارة القانونية – �صاحب ال�صالحية
اجلوال 0504155592 :
�إمييلalhudaithy@yahoo.com :
الكتابة للجهة التي �أ�صدرت القرار �أو الالئحة ب�رضورة �إبالغ الإدارة القانونية
الإدارة القانونية – �صاحب ال�صالحية

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1الكتابة للجهة التي �أ�صدرت القرار ب�رضورة عدم �إ�صدار �أي قرار �إداري �أو الئحة �إال بعد الرجوع للإدارة القانونية
� .2إبالغ �صاحب ال�صالحية بذلك.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 التعميم على كافة وحدات اجلامعة من قبل �صاحب ال�صالحية ل�رضورة �أخذ ر�أي الإدارة القانونية ب�أي قرار �إداري �أو الئحة �أو نظام. -التعاون من كافة وحدات اجلامعة مع الإدارة القانونية.

المخاطر القانونية
121

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ّ
خطر فقدان الوثائق (خاصة السرية منها) لعدم تأمين الحماية الالزمة للمحافظة عليها
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

ال�رسية منها) لعدم ت�أمني احلماية الالزمة للمحافظة الك ّلية /الإدارة :وحدات اجلامعة املختلفة
فقدان الوثائق (خا�صة
ّ
املكان :جامعة امللك �سعود.
عليها.
وصف الخطر:

عدم تفعيل مركز خا�ص باجلامعة ُيعنى بحفظ الوثائق ال�رسية وي�ؤمن احلماية
الالزمة للمحافظة عليها.
سياسة درء الخطر:

 -1حفظ �أ�صول الوثائق يف الإدارة القانون ّية.
 -2حفظها �إلكرتوني ًا ب�شيفرة �رسية يعرفها من كان م�س�ؤو ًال عنها فقط ،
ولي�سهل ا�سرتجاعها عند الطلب.
 -3االلتزام بتعليمات مركز الوثائق.
 -4الإعالن عن فقدان الوثائق.
� -5إن�شاء مركز خا�ص حلفظ الوثائق يف اجلامعة.
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اال�سم  :د� .إبراهيم بن حممد احلديثي
الوظيفة :مدير عام الإدارة القانونية
اجلوال 0504155592 :

Email:alhudaithy@yahoo.com

نوع الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

عالٍ

مستويات الخطر

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر فقدان الوثائق (خاصة السرية منها) لعدم تأمين الحماية الالزمة من أجل المحافظة عليها
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

فقدان الوثائق (خا�صة ال�رسية منها) لعدم ت�أمني احلماية الالزمة من �أجل املحافظة عليها.
جامعة امللك �سعود
جميع من لهم عالقة بفقدان الوثائق.
اجلوال 0504155592 :
�إمييلalhudaithy@yahoo.com :
الإعالن عن فقدان الوثائق
وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1الإعالن عن فقدان الوثائق
 .2الإعالن عن �إيقاف العمل بها.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

� -إن�شاء مركز خا�ص حلفظ الوثائق باجلامعة
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

مستويات الخطر

خطر تضارب المصالح من قبل أشخاص لهم أقارب في الجامعة
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

خطر ت�ضارب امل�صالح من قبل �أ�شخا�ص لهم �أقارب يف اجلامعة

الك ّلية /الإدارة :وحدات اجلامعة املختلفة
املكان :جامعة امللك �سعود.

اال�سم  :د� .إبراهيم بن حممد احلديثي
الوظيفة :مدير عام الإدارة القانونية
اجلوال 0504155592 :

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

عدم تفعيل الرقابة الذاتية.
سياسة درء الخطر:

 -1حماولة الت�أكد من عالقة الأ�شخا�ص ببع�ضهم ومدى ت�أثريهم على تلك
العقود.
 -2درا�سة ت�أثري توقيع العقود على وحدات اجلامعة
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر تضارب المصالح لتوقيع العقود من قبل أشخاص لهم أقارب في الجامعة
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

ت�ضارب امل�صالح لتوقيع العقود من قبل �أ�شخا�ص لهم �أقارب يف اجلامعة
وحدات اجلامعة املختلفة.
مدير عام الإدارة القانونية – مدير عام �إدارة امل�شرتيات وامل�ستودعات
التلفون /4677860 :اجلوال � 0504155592 :إمييلalhudaithy@yahoo.com :
�إبالغ �صاحب ال�صالحية بذلك
مدير اجلامعة

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1حاولة الت�أكد من عالقة الأ�شخا�ص ببع�ضهم ومدى ت�أثريهم على تلك العقود
 .2درا�سة ت�أثري توقيع العقود على وحدات اجلامعة.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

� -إيقاف العمل بتلك العقود.
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مستويات الخطر

خطر المخاطر القانونية التي تمس العملية التعليمية
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

املخاطر القانونية التي مت�س العملية التعليمية

الك ّلية /الإدارة  :كليات اجلامعة.
املكان :جامعة امللك �سعود.

اال�سم  :د� .إبراهيم بن حممد احلديثي
الوظيفة :مدير عام الإدارة القانونية
اجلوال 0504155592 :

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

عدم التزام بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم بتطبيق الأنظمة
واللوائح اخلا�صة بالعملية التعليمية بوجه عام.
سياسة درء الخطر:

 -1تطبيق الأنظمة واللوائح اخلا�صة بكافة الإجراءات التعليمية والأكادميية
يف اجلامعة.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع المخاطر القانونية التي تمس العملية التعليمية
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

املخاطر القانونية التي مت�س العملية التعليمية
كليات اجلامعة
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية -مدير عام الإدارة القانونية
التلفون 4670114 :فاك�س4678007 :
�إمييلasalman@ksu.edu.sa :
الرفع بذلك لوكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية – ومدير عام الإدارة القانونية
وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية – الإدارة القانونية

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1تطبيق الأنظمة واللوائح اخلا�صة بكافة الإجراءات التعليمية والأكادميية باجلامعة.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

ال يوجد
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مستويات الخطر

خطر تدخل إدارة الجامعة في قرارات مجالس الكليات واألقسام
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

تدخل �إدارة اجلامعة يف قرارات جمال�س الكليات والأق�سام

الك ّلية /الإدارة� :إدارة اجلامعة  -كليات
اجلامعة املختلفة.
املكان  :جامعة امللك �سعود

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

حماولة حتجيم املركزية  ،وتفعيل �أدوار جمال�س الكليات والأق�سام.
سياسة درء الخطر:

 -1تطبيق الأنظمة واللوائح اخلا�صة مبجال�س الكليات والأق�سام.
� -2إبالغ �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ب�أي خمالفات
حتدث يف هذا الإطار.
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نوع الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

عالٍ

اال�سم  :د� .إبراهيم بن حممد احلديثي
الوظيفة :مدير عام الإدارة القانونية
اجلوال 0504155592 :

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
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ّ
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�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع مخاطر تدخل إدارة الجامعة في قرارات مجالس الكليات واألقسام
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

تدخل �إدارة اجلامعة يف قرارات جمال�س الكليات والأق�سام
كليات اجلامعة
عمداء الكليات املعنيه
عمداء الكليات ( دليل الهاتف)
الكتابة ملدير عام الإدارة القانونية
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1تطبيق الأنظمة واللوائح اخلا�صة مبجال�س الكليات والأق�سام.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

� -إبالغ �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ب�رضورة تطبيق الأنظمة واللوائح.
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مستويات الخطر

خطر معالجة ظاهرة الغش لدى بعض الطالب
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

ظاهرة الغ�ش لدى بع�ض الطالب

الك ّلية /الإدارة :كليات اجلامعة املختلفة.
املكان :جامعة امللك �سعود

اال�سم  :د� .إبراهيم بن حممد احلديثي
الوظيفة :مدير عام الإدارة القانونية
اجلوال 0504155592 :

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

ب�سبب عدم التوعية الطالبية من خالل اطالعهم على الئحة ت�أديب الطالب.
سياسة درء الخطر:

 -1توعية الطالب باللوائح والأنظمة خ�صو�ص ًا الئحة ت�أديب الطالب.
� -2رضورة توزيع ن�سخة من الئحة ت�أديب الطالب لكل طالب اجلامعة
خا�صة امل�ستجدين.
� -3رضورة التطبيق الفعلي لالئحة للحد من هذه الظاهرة.
� -4رضورة الت�شديد يف مراقبة االختبارات.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع مخاطر ظاهرة الغش لدى الطالب
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

ظاهرة الغ�ش لدى الطالب
كليات اجلامعة
عميد الك ّلية املعنية
عمداء الكليات ( دليل الهاتف)
حترير حم�رض بواقعة الغ�ش
عمادة �ش�ؤون الطالب

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1توعية الطالب باللوائح والأنظمة خ�صو�ص ًا الئحة ت�أديب الطالب.
� .2رضورة توزيع ن�سخة من الئحة ت�أديب الطالب لكل طالب اجلامعة خا�صة امل�ستجدين.
� .3رضورة التطبيق الفعلي لالئحة للحد من هذه الظاهرة.
� .4رضورة الت�شديد يف مراقبة االختبارات.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

� -رضورة الأخذ بالإجراءات التي تتخذها اجلهة ملعاجلة اخلطر حتد من هذه الظاهرة وال تنهيها ب�شكل كامل.
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ً
ً
خطر الرقابة على عقود اإلنشاءات في الجامعة لوجود فرق الجودة بين مابني سابقا وما بني حديثا
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

الرقابة على عقود الإن�شاءات يف اجلامعة لوجود فرق اجلودة بني مابني
�سابقاً وما بني حديثاً.

الك ّلية /الإدارة :وكالة اجلامعة للم�شاريع
املكان :جامعة امللك �سعود

اال�سم  :د� .إبراهيم بن حممد احلديثي
الوظيفة :مدير عام الإدارة القانونية
اجلوال 0504155592 :

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

تفعيل دور وكالة امل�شاريع يف الرقابة على جودة البناء ومواد البناء.
سياسة درء الخطر:

 -1متابعة وكالة اجلامعة للم�شاريع للمباين احلديثة هند�سي ًا.
 -2الإ�رشاف على �صيانة املباين احلديثة والقدمية.
 -3التوقيع مع �رشكات عاملية للت�صميم والإ�رشاف والبناء الهند�سي.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ً
ً
إجراء التعامل مع خطر الرقابة على عقود اإلنشاءات في الجامعة لوجود فرق الجودة بين ما بني سابقا وما بني حديثا
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

الرقابة على عقود االن�شاءات يف اجلامعة لوجود فرق اجلودة بني ما بني �سابق ًا وما بني حديث ًا
مباين اجلامعة احلديثة
وكيل اجلامعة للم�شاريع
فاك�س4672760 :
هاتف4672766 :
�إمييلmasterplan@ksu.edu.sa :
درا�سة واقع املباين احلديثة هند�سي ًا والت�أكد من جودتها و�سالمتها.
وكالة اجلامعة للم�شاريع

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1متابعة وكالة اجلامعة للم�شاريع للمباين احلديثة هند�سي ًا.
 .2الإ�رشاف على �صيانة املباين احلديثة والقدمية.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 -التوقيع مع �رشكات معروفة يف الت�صميم والإ�رشاف والبناء الهند�سي املتميز.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ُّ ْ
ُ
قائمة بالجهات المرشحة لحدوث مخاطر السمعة في الجامعة

م
1
2
3
4
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ال ُك ِّل َّية /العمادة
امل�ست�شفيات اجلامع ّية
ُكلِّ َّيات اجلامعة
�إدارة اجلامعة
جامعة امللك �سعود

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ُ َ َ
ُّ ْ
قائمة مخاطر السمعة المحتملة في الجامعة
ُّ ْ
مخاطر السمعة:

ال�س�� ْمعة بالنّ�س��بة جلامع��ة املل��ك �س��عود من �أه ّم نقاط االرتقاء �إىل امل�س��توى املطل��وب للجامعة ،وقد ت�ؤ ّثر �إيجاب ًّيا �أو �س��لب ًّيا يف اجلامعة ،ومن �أه�� ّم هذه املخاطر خماطر
ُتع�� ُّد ُّ
إداري والنزاعات الداخل ّية
ال�س ْمعة الإدار ّية
اخلا�صة باملعامالت والف�ساد ال ّ
ّ
وال�س ْمعة الإعالم ّية التي تُعزِّز نظرة املجتمع للجامعة ،وخماطر ُّ
ال�س ْمعة الأكادمي ّية والبحث ّية ُّ
ُّ
وغريها.
بال�س ْمعة :
خماطر ُمتع ِّلقة ُّ
بجودة التّعليم وجودة الو�سائل التعليم ّية وطرائق التّدري�س وجودة املُخ َر َجات
ال�س ْمعة الأكادمي ّية :وهي عبارة عن املخاطر املتعلِّقة َ
 .1خماطر ُّ
وال�س ْمعة الأكادمي ّية ب�شك ٍل عا ّم.
التعليم ّية ُّ
بجودة البحث وجودة املُخ َر َجات البحث ّية وخدمتها للمجتمع وخطط التنم ّية يف البالد.
ال�س ْمعة البحث ّية :وتتع ّلق َ
 .2خماطر ُّ
 .3خماطر متعلِّقة بالإعالم :وترتبط بك ّل ما ُي َ
ن�ش بخ�صو�ص اجلامعة يف و�سائل الإعالم املختلفة ما ي�ؤ ّثر يف ُ�سمعتها لدى املجتمع.
إداري والنزاعات الداخل ّية وت�أخُّ ر بع�ض املعامالت.
بال�س ْمعة الإدارية :وتتع َّلق بالف�ساد ال ّ
 .4خماطر ُمتعلِّقة ُّ
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مستويات الخطر

مخاطر السمعة األكاديمية
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

بجودة التّعليم وجودة الو�سائل
ال�س ْمعة الأكادمي ّية :وهي املخاطر املُتعلِّقة َ
خماطر ُّ
وال�س ْمعة الأكادمي ّية ب�شكل
التعليم ّية و�أ�ساليب التّدري�س وجودة املُخ َرجات التعليم ّية ُّ
عا ّم.

ال ُكلِّ َّية /الإدارة :وكالة اجلامعة لل�شّ �ؤون
التعليمية والأكادمي ّية،كليات اجلامعة.
املكان :جامعة امللك �سعود

Email: ksuvpea@ksu.edu.sa

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

تدن جودة الربامج الأكادمي ّية وعدم مواءمتها ملتط ّلبات التنمية و�سوق العمل.
ّ .1
قيا�سا باجلامعات املحل ّية.
 .2ق ّلة الفر�ص الوظيف ّية خل ِّريجي جامعة امللك �سعود ً
أكادميي.
 .3ف�شل بع�ض الربامج يف احل�صول على اعتماد �
ّ
� .4أع�ضاء هيئة تدري�س غري مد َّربني على �أ�ساليب التّدري�س احلديثة.
تدن جودة م�صادر التّعليم والو�سائل التقن ّية و�أجهزة املعامل ما يو ّدي �إىل ت�أخُّ ر
ّ .5
قيا�سا باجلامعات العامل ّية.
م�سار العمل ّية التعليم ّية ً
تدن جودة تقومي ّ
الطالب.
ّ .6
سياسة درء الخطر:

مخاطر السمعة
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ّ
الشخص المسؤول

� .1إعادة النّظر يف َجودة الربامج لتواك َِب متط َّلبات التنمية و�سوق العمل
 .2االهتمام بتدريب ّ
الطالب قبل التَّخ ُّرج.
التخ�ص�صات املطلوبة ل�سوق العمل.
 .3توفري
ُّ
يجني.
 .4عقد �رشاكات مع جهات التّوظيف لت�شغيل اخل ِّر ِ
 .5حثّ عمداء ال ُكلِّ َّيات للوفاء مبعايري اجلودة الأكادمي ّية و احل�صول على االعتماد
أكادميي.
ال
ّ
 .6تعيني �أع�ضاء هيئة تدري�س متم ِّيزين ،وتدريب �أع�ضاء هيئة التّدري�س على �أ�ساليب
التّدري�س احلديثة.
املادي والإمكان ّيات ،لتوفري م�صادر التّعلم والو�سائل التقن ّية وجتهيز
 .7توفري ال َّدعم ّ
والتكنولوجي.
التقني
املعامل يف جميع الفروع لتواك َِب التق ّدم
ّ
ّ
 .8تدريب �أع�ضاء هيئة التّدري�س على اختيار طرائق تقومي ّ
الطالب بنا ًء على معايري عامل ّية.
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الوظيفة :وكيل اجلامعة لل�شّ �ؤون
التعليمية والأكادمي ّية.
التلفون 4670111 :

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
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ِّ
ّ
ّ
التعامل مع خطر تدني جودة البرامج األكاديمية ومخرجاتها حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

تدن جودة الربامج الأكادمي ّية وخمرجاتها.
خماطر ُّ�س ْمعة ّ :
جامعة امللك �سعود.
وكيل اجلامعة لل�شّ �ؤون الأكادمي ّية.
فاك�س4678007 :
ج ّوال4670114 :
�إمييلasalman@ksu.edu.sa :
االتّ�صال بوكيل اجلامعة لل�شّ �ؤون الأكادمي ّية.
وكيل اجلامعة لل�شّ �ؤون التعليم ّية والأكادمي ّية.

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 -1مراجعة الربامج الأكادمي ّية ومواكبتها ل�سوق العمل.
أكادميي.
 -2مراجعة التزام عمداء ال ُكلِّ َّيات بتطبيق معايري اجلودة واالعتماد ال
ّ
أكادميي.
 -3تعديل الربامج الأكادمي ّية التي مل حت�صل على اجلودة واالعتماد ال
ّ
� -4إيقاف القبول يف الربامج التي ثبت عدم مواكبتها للخطط التنمو ّية لل ّدولة و�ضعف خمرجاتها.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 -1حتديد الأ�رضار املاد ّية واملعنو ّية ،وو�ضع خُ ّطة ت�صحيح ّية للربامج الأكادمي ّية املُح َت َمل وقوعها يف اخلطر.
 -2االرتقاء ب�آليات تقومي ّ
الطالب بح�سب املهارات العلم ّية والعمل ّية( املهار ّية) واعتماد نظام االختبارات الإلكرتوينّ.
أكادميي.
� -3إعالن ح�صول الربامج الأكادمي ّية ب ُكلِّ َّيات اجلامعة على االعتماد ال
ّ
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ُ ِّ
ّ
ُّ ْ
الخطر المتعلق بالسمعة البحثية
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

مستويات الخطر

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

ال ُكلِّ َّية /الإدارة :وكالة ا ّ
جلامعة لل ِّدرا�سات
العلمي ،كليات اجلامعة
وجودة املُخ َر َجات ال ُعليا والبحث
بجودة البحث َ
بال�س ْمعة البحث ّية :وتتع ّلق َ
خماطر ُمتعلِّقة ُّ
ّ
املختلفة .
البحث ّية وخدمتها للمجتمع وخطط التنمية يف البالد.
املكان :جامعة امللك �سعود
وصف الخطر:

تدن َجودة البحوث ما ي�ؤثر يف ُ�سمعتها لدى املجتمع وال ّداعمني.
ِّ .1
 .2ق ّلة البحوث التي تخدم املجتمع.
املادي للبحوث ّ
وطلب ال ّدرا�سات ال ُعليا.
 .3ق ّلة الدعم ّ
 .4ق ّلة البحوث املن�شورة يف ّ
جملت علم ّية حم ّكمة.
سياسة درء الخطر:
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 .1ت�شكيل جلنة لدرا�سة جميع الأبحاث ال�صادرة با�سم جامعة امللك �سعود
ومراكز التم ُّيز و الكرا�سي البحث ّية والت�أ ّكد من جودتها وحتقيقها للأهداف
املرج ّوة منها.
علمي لدرا�سة مدى حاجة
 .2ت�شكيل جلنة يف مراكز البحوث قبل ّ
بت � ّأي بحث ّ
املجتمع لهذا البحث.
املادي الكايف ملراكز البحوث لدعم الباحثِني ّ
وطلب ال ّدرا�سات
 .3توفري ال َّدعم ّ
ال ُعليا.
 .4ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التّدري�س على النّ�رش يف ّ
جملت علم ّية حم ّكمة ودعمهم.

ّ
مستوى الخطر الحالي
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نوع الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

عالٍ

الوظيفة :وكيل اجلامعة لل ّدرا�سات العليا
العلمي
والبحث
ّ
رقم التلفون4670003 :

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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ّ
ّ
ّ
ّ
التعامل مع خطر تدني جودة المخرجات البحثية وعدم مواءمتها لخطط التنمية الوطنية حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

تدن جودة املخرجات البحث ّية وعدم مواءمتها خلطط التنمية الوطن ّية.
خماطر ُّ�س ْمعة ّ :
جامعة امللك �سعود.
العلمي.
وكيل اجلامعة لل ّدرا�سات العليا والبحث
ّ
ج ّوال0505216277 :
فاك�س4670004:
�إمييلaligamdi@ksu.edu.sa :
التلفون 4670003
العلمي.
االتّ�صال بوكالة اجلامعة لل ّدرا�سات العليا والبحث
ّ
العلمي.
وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
ّ

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1حتديد �أوجه الق�صور ،وت�شكيل جلنة ّ
تتول �إعداد تقرير ورفعه ملتخذي القرار.
 .2حتديد معايري اعتماد البحوث التنمو ّية التي تتّفق واخلطط التنمو ّية الوطن ّية.
 .3وقْف متويل البحوث التى تثبت عدم جودتها.
ال�س ْمعة البحث ّية تتمتّع ب�صالحيات مراجعة البحوث العلم ّية قبل رفعها للنّ�رش با�سم جامعة امللك �سعود.
 .4ت�شكيل جلنة علم ّية ملتابعة ُّ
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

والعاملي.
الوطني
 .1تو�ضيح نتائج الأبحاث املقدمة خلدمة املجتمع واالقت�صاد
ّ
ّ
 .2زيادة عدد البحوث املن�شورة يف ّ
املجلت العامل ّية العلم ّية املح ّكمة.
 .3زيادة امل�رشوعات العلم ّية املرتتّبة على نتائج الأبحاث العلم ّية.
مخاطر السمعة
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ُ ِّ
الخطر المتعلق باإلعالم

ّ
الشخص المسؤول

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

خماطر ُمتعلِّقة بالإعالم :وترتبط بك ّل ما ُين�رش بخ�صو�ص اجلامعة يف و�سائل
مما ي�ؤثر يف ُ�سمعتها لدى املجتمع.
الإعالم املختلفة ّ

ال ُكلِّ َّية /الإدارة :و�سائل الإعالم التقليد ّية
والإلكرتون ّية.
املكان :و�سائل الإعالم التقليد ّية
والإلكرتون ّية.

وصف الخطر:

ب�سمعة ا ّ
و�صنّاع
جلامعة ما ي�ؤثر يف �صورتها الذهن ّية عند املجتمع ُ
 .1امل�سا�س ُ
القرار يف ال ّدولة.
 .2ت�ضارب املعلومات املن�شورة عن اجلامعة من ِق َبل من�سوبيها.
 .3عدم وجود �آل ّية حم ّددة لتعامل ا ّ
جلامعة مع املعلومات �أو الأخبار املُ�ضلِّلة التي
قد تُن�رش عنها.
سياسة درء الخطر:

ملحقَة ب�إدارة العالقات العا ّمة والإعالم.
� .1إن�شاء �إدارة لالتّ�صال َ
ال�صورة الذهن ّية املتم ِّيزة عن اجلامعة.
 .2و�ضع خطة حم ّددة للمحافظة على ّ
أكادميي ُيع َلن عن طريقه عن ر�أي اجلامعة يف
ر�سمي �
 .3حتديد متح ِّدث
ّ
ّ
املو�ضوعات التي تتط ّلب ذلك دون تع ُّر�ض قيادات اجلامعة لو�سائل الإعالم.
مخاطر السمعة
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مستويات الخطر

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ
4

3

K78151@hotmail.com

نوع الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

عالٍ

الوظيفة :مدير العالقات العا ّمة للعالقات
والإعالم
التلفون4678157 :

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
التعامل مع نشر برامج إعالمية سلبية تؤثر في سمعة الجامعة والصورة الذهنية سواء بشكل مباشر أم غير مباشر حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

وال�صورة الذهن ّية �سواء ب�شكل مبا�رش �أم
خماطر ُّ�س ْمعة  :ن�رش برامج �إعالم ّية �سلب ّية ت�ؤثر يف ُ�سمعة اجلامعة ّ
غري مبا�رش.
و�سائل الإعالم التقليد ّية والإلكرتون ّية.
مدير العالقات العا ّمة والإعالم.
التلفون4678157 :
�إمييلK78151@ksu.edu.sa :
عقد اجتماع لإدارة االتّ�صال بح�ضور ممثل للإدارة القانون ّية
ُ�شت �أخبار �سلبية عنها.
وممثل للجهة التي ن ِ َ
�إدارة العالقات العا ّمة والإعالم.

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1ح�رص امل�ضامني الإعالم ّية التي ته ِّدد ُ�سمعة اجلامعة �سواء ب�شكل مبا�رش �أم غري مبا�رش.
 .2ت�شكيل �إدارة اتّ�صال ّ
تتول �إعداد خُ ّطة لآل ّية الر ّد املقرتحة ،ورفع التّقرير ملعايل مدير اجلامعة.
ل�سمعة اجلامعة التي ن ُِ�شت.
 .3ن�رش م�ضاميني �إعالم ّية مناق�ضة للم�ضامني امله ِّددة ُ
ر�سمي للجامعة دون تع ُّر�ض قيادات اجلامعة لو�سائل الإعالم.
 .4حتديد متح ِّدث
ّ
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر السمعة

 .1ا�ستحداث �إدارة لالتّ�صال ّ
تتول متابعة املواد الإعالم ّية التي تن�رشها اجلامعة والتي تُن�رش عنها.
واملجتمعي للجامعة وبراجمها املختلفة.
احلكومي
 .2ا�ستمرار ال ّدعم
ّ
ّ
 .3ال�شفاف ّية يف �إعالن اجلامعة ملا واجهته والر ّد املنا�سب على ذلك.
 .4رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة اخلطر و�إزالته.
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ُ ِّ
ّ
ُّ ْ
الخطر المتعلق بالسمعة اإلدارية

ّ
الشخص المسؤول

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

إداري والنزاعات
بال�س ْمعة الإدار ّية :وتتع ّلق بالف�ساد ال ّ
خماطر ُمتعلِّقة ُّ
الداخل ّية وت�أخُّ ر بع�ض املعامالت.

ال ُكلِّ َّية /الإدارة :وحدات اجلامعة املختلفة.
املكان :جامعة امللك �سعود

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

 .1ظهور م� َّؤ�شات �أو عالمات على مظاهر لأخطاء �إدار ّية ،وعدم ال�شفاف ّية
والعدالة التا ّمة.
 .2عدم �إجناز امل�رشوعات داخل اجلامعة.
ال�صالحيات.
 .3وجود النّزاعات الداخل ّية يف بع�ض الإدارات وتداخل ّ
إداري والإجراءات يف اجلامعة.
 .4عدم و�ضوح الهيكل ال ّ
 .5ت�أخُّ ر املعامالت و�ضياعها.
سياسة درء الخطر:

إداري داخل اجلامعة.
خا�صة تك�شف الف�ساد ال ّ
 .1تعيني جهة ّ
 .2تكليف جهة يف ا ّ
جلامعة ملتابعة كافّة امل�رشوعات ومدى �إجنازها.
وال�صالح ّيات جلميع اجلهات و�ضمان عدم تداخلها.
 .3تو�ضيح املها ّم ّ
 .4تنظيم الإجراءات داخل اجلامعة.
إداري منا�سب.
 .5و�ضع هيكل � ّ
 .6بناء نظام م� َّؤ�س�سِ ي لل ّرقابة الإدار ّية وتلقِّى ال�شكاوى والتحقيق فيها.
مخاطر السمعة
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َعالٍ
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تو�سط
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Email: ksuvp@ksu.edu.sa

نوع الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

عالٍ

الوظيفة :وكيل اجلامعة
التلفون 4670109 :

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ِّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التعامل مع خطر ظهور األخطاء اإلدارية ما قد يؤدي إلى حدوث نزاعات أو مؤشرات لفساد إداري حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

إداري.
ظهور الأخطاء الإدار ّية ما قد ي�ؤ ّدي �إىل حدوث نزاعات �أو م� ِّؤ�شات لف�ساد � ّ
جامعة امللك �سعود.
وكيل اجلامعة .
التلفون 4670109 :
�إمييلabdulaziaalrwais@yahoo.com :
االتّ�صال بوكالة اجلامعة.
وكالة اجلامعة.

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

ال�ضر املاد ّية واملعنو ّية.
 .1حتديد امل�شكلة و�أوجه ّ
فوري خالل فرتة زمن ّية حم ّددة.
 .2توجيه �إدارة املتابعة بعمل تقرير ّ
إداري وحتديد مدي امل�س�ؤول ّية عن حدوثه.
وال�صالح ّيات للمت�س ِّبب يف اخلط�أ ال ّ
 .3مراجعة املهام ّ
رضر بذلك.
 .4ت�صويب اخلط�أ وفق النُّظم واللوائح و�إعالم املت� ّ
 .5وقْف متويل امل�رشوعات التي يثبت عدم التزامها باملعايري املطلوبة.

ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 .1ح�رص الأ�رضار الناجتة عن اخلط�أ وحتديد �أ�سبابها ب�شفاف ّية ومو�ضوع ّية.
 .2حتديد امل� ِّؤ�شات امل�ستقبل ّية التي قد تت�س ّبب يف تَكرار اخلط�أ وو�ضع اال�سرتاتيج ّيات التي متنع تكراره.
 .3بناء نظام م� َّؤ�س�سِ ي لل ّرقابة الإدار ّية وتلقّي ال�شكاوى والتّحقيق فيها.
 .4رفع تقرير عن املخالفات لل�ش�ؤون القانون ّية التّخاذ الإجراءات النظام ّية.
مخاطر السمعة
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َّ
قائمة بالجهات المعرضة لحدوث مخاطر الحريق في الجامعة

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
مخاطر الحريق
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11

ال ُك ِّل َّية /العمادة
كل ِّية الطب وم�ست�شفى امللك خالد اجلامعي
م�ست�شفى امللك عبد العزيز اجلامعي
املنطقة التعليمية يف املدينة اجلامعية بالدرعية
جممع اخلدمات املركزي وم�سارات �إنفاق اخلدمات امل�ؤدية للمدينة اجلامعية بالدرعية
�إدارة الن�رش العلمي واملطابع واملن�ش�آت الريا�ضية وور�ش ال�سيارات
�إ�سكان الطالب و �إ�سكان �أع�ضاء هيئة التدري�س و املوظفني وامل�ساكن امل�ست�أجرة من قبل اجلامعة
مراكز الطالبات اجلامعية بحي علي�شه و امللز وحي البديعة و�رشق الريا�ض وحي الريموك و كل ِّية الدرا�سات
التطبيقية وخدمة املجتمع بحي النا�رصية
م�رشوع املدينة اجلامعية للطالبات بالدرعية ومباين حتت الإن�شاء
كل ِّية املعلمني بحي الريان
كل ِّية املجتمع بحي امللز ( م�ست�أجر) و جممع �سكن الطالبات بحي امللك عبد اهلل ( م�ست�أجر )
�أي جممع �أو مبانٍ �أو وحدات تابعة جلامعة امللك �سعود خارج املدينة اجلامعية بالدرعية ولها �سلطة الإ�رشاف
عليها �سوا ًء م�ست�أجره �أو متلكها اجلامعة وتخدم من�سوبي اجلامعة

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

قائمة مخاطر الحريق المحتملة في الجامعة

مخاطر الحريق:

قد تعر�ض احلرائق حياة من�س��وبي اجلامعة للخطر نتيجة �ضياع وتلف املمتلكات نتيجة غياب ا�ش�تراطات ال�س�لامة عند ت�ش��ييد املن�ش���آت �أو عدم جتهيزها ب�أجهزة �إنذار
ومكافحة احلرائق وتدريب فرق داخل اجلامعة على كيفية الت�رصف يف حاالت احلريق .
خماطر احلريق:
 .1حريق ناجت عن الت�شجري وخدمات النظافة.
 .2عدم و�ضوح الإجراءات يف حالة احلريق.
 .3حريق ناجت عن تخزين مواد قابلة لال�شتعال.
� .4ضعف التدريب على كيفية ا�ستخدام طفايات احلريق اليدوية وعلى كيفية الإخالء يف حالة الطوارئ
 .5حريق ناجت عن تخزين �سوائل قابلة لال�شتعال.
 .6عدم وجود �أجهزة للحماية من احلريق ( �أنظمة الإطفاء �أو �أنظمة الإنذار �أو كليهما)
 .7حريق ناجت عن تخزين مواد خطرة باملختربات.
 .8عدم وجود عالمات ال�سالمة الإر�شادية والتحذيرية مل�سارات اخلروج يف حالة الطوارئ ونقاط
 .9حريق ناجت عن تخزين غاز النفط امل�سال (. )LpG
 .10مقاويل اجلامعة للم�شاريع وال�صيانة والعمليات الت�شغيلية
 .11حريق ناجت عن �سوء ترتيب وتن�سيق يف خمارج الطوارئ و غرف اخلدمات.
 .13حريق ناجت من �سوء تطبيق �أ�شرتاطات ال�سالمة يف املختربات.
� .14ضعف �صيانة معدات و �أنظمة الإنذار باحلريق باجلامعة.

مخاطر الحريق

 .12التعديالت داخل املباين واملرافق العامة غري امل�رصح به
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مستويات الخطر

خطر حريق ناتج عن التشجير وخدمات النظافة

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

حريق ناجت عن الت�شجري وخدمات النظافة

الكل ِّية /الإدارة  :داخل املباين وخارجها
املكان :جامعة امللك �سعود

الوظيفة :مدير عام �إدارة ال�سالمه والأمن
اجلامعي
هاتف داخلي� /950 :أو 4670950

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

�أ�شجار و �شجريات ياب�سة باحلدائق العامة و املناطق املزروعة يف اجلامعة ما
يزيد من احتمالية حدوث حريق.
سياسة درء الخطر:

وم َّلفات املزروعات.
 �إزالة جميع ال�شجريات الياب�سة امل�س ِّببة للحريقُ ،اليدوي يف اجلامعة بنظام �آ ٍّيل مينع وجود �أ�شجار �أو
الري
ّ
 ا�ستبدال نظام ّ�أع�شاب ياب�سة.
والري ،وتدريبهم على
 زيادة �أعداد العاملني امل� َّؤهلني يف خدمات الت�شجريِّ
العمل الآمن و الأعمال احلديثة يف املجال نف�سه.

مخاطر الحريق
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َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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إجراء التعامل مع حريق ناتج عن التشجير وخدمات النظافة حال حدوثة
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

حريق ناجت عن الت�شجري وخدمات النظافة
داخل املباين وخارجها
مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي �أو املناوب الذي يف ِّو�ضه يف غرفه العمليات واملراقبة
فاك�س4684684 :
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

� )1إخالء الأ�شخا�ص املع ّر�ضني للخطر املبا�رش.
 )2ت�شغيل جر�س الإنذار باحلريق واالت�صال على هاتف  4670950وذلك لإبالغ الدفاع املدين باجلامعة على
هاتف 998
 )3ا�ستخدام طفّايات احلريق اليدو ّية �إذا كان الو�ضع �آمنًا ،ويف حالة التد ُّرب على ا�ستخدامها م�سبق ًا.
 )4احتواء احلريق وذلك ب�إغالق الأبواب عند مغادرة املوقع وتفعيل �إجراءات الإخالء

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

�إدارة ال�صيانة باجلامعة بالتن�سيق مع الإدارة املت�رضرة

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 )1تكوين فريق من( �إدارة ال�صيانة � ,إدارة �أمالك اجلامعة � ,إدارة الأمن وال�سالمة� ,إدارة املرافق واخلدمات والت�شجري  ,اجلهة املت�رضرة ) و�إعداد تقرير م�شرتك ( ملعاجلة
امل�شكلة ومعرفة الأ�سباب والتو�صية بعدم تكرارها م�ستقب ًال).
 )2حتديد امل�س�ؤولية ومراجعة ال�سيا�سات والإجراءات ملعاجلة هذا اخلطر .
 )3عمل �إجراءات وقائية لعدم تكرار امل�شكلة م ّرة �أخرى.
 )4متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة املت�رضرة و�إعداد تقرير خالل ثالثة �أيام والرفع ل�صاحب ال�صالحية.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الحريق

 .1ح�رص الأ�رضار والتَّلفيات التي �س ّببها احلريق.
� .2إزالة املُخ َّلفات الناجتة عن احلريق.
� .3إعادة ت�أهيل املوقع كما كان عليه قبل حادث احلريق.
� .4إعالن زوال اخلطر و�إعادة الو�ضع للحالة الطبيعية.
� .5إعداد تقرير �شامل حل�رص الأ�رضار والإجراءات التي مت اتُّخذت ملعاجلة امل�شكلة.
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مستويات الخطر

خطر حريق ناتج عن سوء تخزين مواد قابلة لالشتعال

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

حريق ناجت عن �سوء تخزين مواد قابلة لال�شتعال

الكل ِّية /الإدارة  :داخل املباين واملرافق
املكان :جامعة امللك �سعود.

الوظيفة:مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن
اجلامعي
هاتف داخلي� /950 :أو 4670950

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

 �سوء تخزين املواد القابلة لال�شتعال يف املباين يزيد من احتمالية حدوثحريق.
سياسة درء الخطر:

 �إ�صدار قرار من �صاحب ال�صالحية بتجنُّب التخزين داخل الكل َّيات واملن�ش�آتاحليوية والهامة ،ونقل املواد املطلوب تخزينها �إىل امل�ستودعات ح�سب املعايري
القيا�سية.
 عدم تخزين املواد القابله لال�شتعال ،وتطبيق �رشوط ال�سالمة لها ح�سبلوائح الدفاع املدين.

مخاطر الحريق
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إجراءات التعامل مع حريق ناتج عن سوء تخزين مواد قابلة لالشتعال
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

حريق ناجت عن �سوء تخزين مواد قابلة لال�شتعال
داخل املباين واملرافق
مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي �أو املناوب الذي يف ِّو�ضه يف غرفه العمليات واملراقبة
فاك�س4684684 :
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 �إخالء الأ�شخا�ص املع ّر�ضني للخطر املبا�رش. ت�شغيل جر�س الإنذار باحلريق واالت�صال على هاتف  4670950وذلك لإبالغ الدفاع املدين باجلامعة علىهاتف 998
 ا�ستخدام طفايات احلريق اليدو ّية �إذا كان الو�ضع �آمنًا يف حالة التد ُّرب على ا�ستخدامها م�سبق ًا. -احتواء احلريق وذلك ب�إغالق الأبواب عند مغادرة املوقع ،وتفعيل �إجراءات الإخالء.

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

�إدارة ال�صيانة باجلامعة بالتن�سيق مع الإدارة املت�رضرة

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1تكوين فريق من ( �إدارة ال�صيانة � ,إدارة �أمالك اجلامعة � ,إدارة الأمن وال�سالمة  ,اجلهة املت�رضرة ) و�إعداد تقرير م�شرتك ( ملعاجلة امل�شكلة ومعرفة الأ�سباب والتو�صيات
بعدم تكرارها م�ستقب ًال)
 .2حتديد امل�س�ؤولية ومراجعة ال�سيا�سات والإجراءات ملعاجلة هذا اخلطر
 .3عمل �إجراءات وقائية لعدم تكرار امل�شكلة م ّرة �أخرى
 .4متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة املت�رضرة ،و�إعداد تقرير خالل ثالثة �أيام والرفع ل�صاحب ال�صالحية
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الحريق

 .1ح�رص الأ�رضار والتلفيات التي �س ّببها احلريق.
� .2إزالة املُخ َّلفات الناجتة عن احلريق.
� .3إعادة ت�أهيل املوقع كما كان عليه قبل حادث احلريق.
� .4إعالن زوال اخلطر و�إعادة الو�ضع للحالة الطبيعية.
� .5إعداد تقرير �شامل حل�رص الأ�رضار والإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة امل�شكلة.
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مستويات الخطر

خطر حريق ناتج عن تخزين سوائل قابلة لالشتعال
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

حريق ناجت عن تخزين �سوائل قابلة لال�شتعال

الكل ِّية /الإدارة  :داخل املباين واملرافق
املكان :جامعة امللك �سعود.

الوظيفة:مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن
اجلامعي
هاتف داخلي� /950 :أو 4670950

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

 �سوء تخزين املواد �رسيعة اال�شتعال يف املباين يزيد من احتمالية حدوثحريق.
سياسة درء الخطر:

 �إ�صدار قرار من �صاحب ال�صالحية بتجنُّب التخزين داخل الكل َّيات واملن�ش�آتاحليوية والهامة ،ونقل املواد املطلوب تخزينها �إىل امل�ستودعات ح�سب املعايري
القيا�سية.
 -تطبيق �رشوط ال�سالمة للمواد �رسيعة اال�شتعال ح�سب لوائح الدفاع املدين.

مخاطر الحريق
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إجراءات التعامل مع حريق ناتج عن سوء تخزين سوائل سريعة االشتعال
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

حريق ناجت عن �سوء تخزين �سوائل �رسيعة اال�شتعال
داخل املباين واملرافق
مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي �أو املناوب الذي يف ِّو�ضه يف غرفه العمليات واملراقبة
فاك�س4684684 :
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 �إخالء الأ�شخا�ص املع ّر�ضني للخطر املبا�رش ت�شغيل جر�س الإنذار باحلريق واالت�صال على هاتف  4670950وذلك لإبالغ الدفاع املدين باجلامعة علىهاتف 998
 ا�ستخدام طفايات احلريق اليدو ّية �إذا كان الو�ضع �آمنًا يف حالة التد ُّرب على ا�ستخدامها م�سبق ًا. -احتواء احلريق وذلك ب�إغالق الأبواب عند مغادرة املوقع وتفعيل �إجراءات الإخالء.

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

�إدارة ال�صيانة باجلامعة بالتن�سيق مع الإدارة املت�رضرة

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1تكوين فريق من ( �إدارة ال�صيانة � ,إدارة �أمالك اجلامعة � ,إدارة الأمن وال�سالمة  ,اللجنه الدائمه للوقايه من التلوث الكيميائي  ,اجلهة املت�رضرة ) و�إعداد تقرير م�شرتك
( ملعاجلة امل�شكلة ومعرفة الأ�سباب والتو�صيات بعدم تكرارها م�ستقب ًال)
 .2حتديد امل�س�ؤولية ومراجعة ال�سيا�سات والإجراءات ملعاجلة هذا اخلطر
 .3اتخاذ �إجراءات وقائية لعدم تكرار امل�شكلة م ّرة �أخرى
 .4متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة املت�رضرة ،و�إعداد تقرير خالل ثالثة �أيام ،والرفع ل�صاحب ال�صالحية
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الحريق

 .1ح�رص الأ�رضار والتلفيات التي �س ّببها احلريق.
� .2إزالة املُخ َّلفات الناجتة عن احلريق.
� .3إعادة ت�أهيل املوقع كما كان عليه قبل حادث احلريق.
� .4إعالن زوال اخلطر و�إعادة الو�ضع للحالة الطبيعية.
� .5إعداد تقرير �شامل حل�رص الأ�رضار والإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة امل�شكلة.
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مستويات الخطر

خطر حريق ناتج عن تخزين مواد خطرة في بعض المختبرات
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

حريق ناجت عن تخزين مواد خطرة يف املختربات

الكل ِّية /الإدارة  :داخل املباين واملرافق
املكان :جامعة امللك �سعود.

الوظيفة:مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن
اجلامعي
هاتف داخلي� /950 :أو 4670950

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

وجود مواد خطرة يف املختربات خمزَّنه بطريقة �س ِّيئة دون حتذير ،ما يزيد من
احتمالية حدوث حريق �أو انفجار.
سياسة درء الخطر:

 تخفيف هذه املخاطر ،وذلك بو�ضعها يف خزَّانات مقاومة للحريق �إذا كانتهناك حاجة �إىل ا�ستخدامها.
 حتفظ ا�سطوانات الغاز امل�ضغوط �أو املُ�سال القابلة لال�شتعال ،واال�سطواناتالقابلة لالنفجار مثل( الأ�سيلني والهيدروجني والربوبني) يف خمزن ُم�ص َّمم
وفق املعايري املحددة لذلك� ،أ ّما الأ�سطوانات والغازات القابلة لالنفجار
املخ�ص�صة لها يف نهاية
وامل�ستخدمة داخل املباين فيجب �أن تعاد �إىل املخازن
َّ
يوم العمل.
مخاطر الحريق
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إجراء التعامل مع حريق ناتج عن تخزين مواد خطرة في بعض بالمختبرات
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

حريق ناجت عن تخزين مواد خطرة باملختربات
داخل املباين
مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي �أو املناوب الذي يف ِّو�ضه يف غرفه العمليات واملراقبة
هاتف داخلي� 950 :أو 4674360 – 4670950
فاك�س4684684 :
اللجنة الدائمة للوقاية من التل ُّوث الكيميائي
 �إخالء الأ�شخا�ص املع ّر�ضني للخطر املبا�رش �إن ُوجِ د. ت�شغيل جر�س الإنذار باحلريق واالت�صال على هاتف  4670950وذلك لإبالغ الدفاع املدين باجلامعة علىهاتف 998
 ا�ستخدام طفايات احلريق اليدو ّية �إذا كان الو�ضع �آمنًا يف حالة التد ُّرب على ا�ستخدامها م�سبق ًا. احتواء احلريق وذلك ب�إغالق الأبواب عند مغادرة املوقع وتفعيل �إجراءات الإخالء.�إدارة ال�صيانة باجلامعة و اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي بالتن�سيق مع الإدارة املت�رضرة

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1تكوين فريق من ( �إدارة ال�صيانة � ,إدارة �أمالك اجلامعة � ,إدارة الأمن وال�سالمة  ,اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي  ,اجلهة املت�رضرة ) و�إعداد تقرير م�شرتك
( ملعاجلة امل�شكلة ومعرفة الأ�سباب والتو�صية بعدم تكرارها م�ستقب ًال).
 .2حتديد امل�س�ؤولية ومراجعة ال�سيا�سات والإجراءات ملعاجلة هذا اخلطر
 .3اتخاذ �إجراءات وقائية لعدم تكرار امل�شكلة م ّرة �أخرى.
 .4متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة املت�رضرة ،و�إعداد تقرير خالل ثالثة �أيام ،والرفع ل�صاحب ال�صالحية.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الحريق

 .1ح�رص الأ�رضار والتلفيات التي �س ّببها احلريق.
� .2إزالة املُخ َّلفات الناجته عن احلريق.
� .3إعادة ت�أهيل املوقع كما كان عليه قبل حادث احلريق.
� .4إعالن زوال اخلطر و�إعادة الو�ضع للحالة الطبيعية.
� .5إعداد تقرير �شامل عن الإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة امل�شكلة ،وح�رص الأ�رضار.
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خطر ضعف صيانة معدات و أنظمة اإلنذار من الحريق في بعض المباني بالجامعة

ّ
الشخص المسؤول

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

�صيانة معدات و �أنظمة الإنذار من احلريق باجلامعة

الكل ِّية /الإدارة  :املباين واملرافق
املكان :جامعة امللك �سعود.

الوظيفة :مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن
اجلامعي
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

 �ضعف برامج ال�صيانة لأنظمة الإنذار والإطفاء ما يقلل من فعاليتها يف حالةاحلريق.
 عدم وجود �صيانة دورية على معدات و�أجهزة الإطفاء والإنذار تظهر املرورعليها ب�شكل دوري مثل ( كروت ال�صيانة اليومية – ال�شهرية ).
 قلة االختبارات الدورية لهذه الأجهزة من قبل اجلهاز الفني.سياسة درء الخطر:

تخفيف املخاطر وتوفري �أنظمة �إنذار �آيل و �إطفاء �آيل و يدوي ب�شكل عاجل.
�إتباع املعايري القيا�سية ح�سب اجلمعية الوطنية للحماية من احلريق (.)NFPA

مخاطر الحريق
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إجراءات التعامل مع ضعف برامج الصيانة ألنظمة اإلنذار واإلطفاء ما يقلل من فعاليتها في حالة الحريق
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

�ضعف برامج ال�صيانة لأنظمة الإنذار والإطفاء ما يقلل من فعاليتها يف حالة احلريق
املباين واملرافق
مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي �أو املناوب الذي يف ِّو�ضه يف غرفه العمليات واملراقبة
فاك�س4684684 :
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

� )1إبالغ غرفه عمليات ال�سالمة والأمن على هانف  4670950لإبالغ ال�صيانه فور ًا التخاذ �إجراء ت�صحيحي
 )2يخاطب مدير الإدارة امل�س�ؤول عن املوقع �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي على فاك�س  4684684وتزويده
ال�صيانة ب�صورة من اخلطاب
 )3متابعة مدير الإدارة امل�س�ؤولة عن املوقع �أو من يف ِّو�ضه للمو�ضوع ،ويف حالة عدم ت�صحيح الو�ضع يخاطب
�صاحب ال�صالحية ( وكيل اجلامعة �أو العميد ) .

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

�إدارة ال�صيانة باجلامعة

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 -1تكوين فريق من ( �إدارة ال�صيانة � ,إدارة امالك اجلامعة � ,إدارة الأمن وال�سالمة  ,اجلهة املت�رضرة ) و�إعداد تقرير م�شرتك ( ملعاجلة امل�شكله ومعرفة ا�سبابها والتو�صيات
بعدم تكرارها م�ستقب ًال) .
 -2عمل �إجراءات وقائية لعدم تكرار امل�شكله مره �أخرى .
 -3متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة املت�رضرة و�إعداد تقرير خالل ثالثة �أيام والرفع ل�صاحب ال�صالحية .
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 -1عمل اختبارات دورية ( ن�صف �سنوية ) من اجلهاز الهند�سي ( ال�صيانة ) وبح�ضور �إدارة ال�سالمة والأمن واجلهة الإدارية امل�س�ؤولة عن املوقع .
مخاطر الحريق
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مستويات الخطر

خطر ناتج عن تخزين غاز النفط المسال ( )LpG
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

حريق ناجت عن تخزين غاز النفط امل�سال )( LpG

الكل ِّية /الإدارة  :داخل املباين واملرافق
املكان :جامعة امللك �سعود.

الوظيفة :مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن
اجلامعي
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

 �سوء تخزين ا�سطوانات الغاز املُ�سال يف مناطق حيوية وهامة مثل( م�ساكنالعوائل يف املدينة اجلامعية ) ما ي�ؤدي �إىل احتمالية حدوث حريق كبري.
 حوادث احلريق الناجتة من ا�ستخدام غاز النفط امل�سال ( ) LpGسياسة درء الخطر:

 حتفظ ا�سطوانات الغاز املُ�سال يف خمزن ُم�ص َّمم وفق املعايري املحددة لذلك،املخ�ص�صة لها عند االنتهاء من الأعمال يف نهاية
و يجب �أن تعاد �إىل املخازن
َّ
يوم العمل.
رسب تعمل �آلي ًا.
 توفري �أجهزة ك�شف الغاز املت� ِّ ا�ستبدالها بغاز يعمل ب�شكل مركزي ح�سب املعايري املُح َّددة وفق القواننياملحلية.
مخاطر الحريق
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ُ
إجراءات التعامل مع حريق ناتج عن سوء تخزين غاز النفط المسال
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

حريق ناجت من �سوء تخزين غاز النفط املُ�سال
داخل املباين
مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي �أو املناوب الذي يف ِّو�ضه يف غرفه العمليات واملراقبة
فاك�س4684684 :
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 �إخالء الأ�شخا�ص املع ّر�ضني للخطر املبا�رش �إن ُوجِ د. ت�شغيل جر�س الإنذار باحلريق واالت�صال على هاتف  4670950وذلك لإبالغ الدفاع املدين باجلامعة علىهاتف . 998
 ا�ستخدام طفايات احلريق اليدو ّية �إذا كان الو�ضع �آمنًا يف حالة التد ُّرب على ا�ستخدامها م�سبق ًا. -احتواء احلريق وذلك ب�إغالق الأبواب عند مغادرة املوقع ،وتفعيل �إجراءات الإخالء.

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

�إدارة ال�صيانة باجلامعة بالتن�سيق مع الإدارة املت�رضرة

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1تكوين فريق من( �إدارة ال�صيانة � ,إدارة �أمالك اجلامعة � ,إدارة الأمن وال�سالمة  ,اجلهة املت�رضرة ) و�إعداد تقرير م�شرتك ( ملعاجلة امل�شكلة ومعرفة الأ�سباب ،والتو�صية
بعدم تكرارها م�ستقب ًال).
 .2حتديد امل�س�ؤولية ومراجعة ال�سيا�سات والإجراءات ملعاجلة هذا اخلطر
 .3عمل �إجراءات وقائية لعدم تكرار امل�شكلة م ّرة �أخرى
 .4متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة املت�رضرة ،و�إعداد تقرير خالل ثالثة �أيام ،والرفع ل�صاحب ال�صالحية.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الحريق

 .1ح�رص الأ�رضار والتلفيات التي �س ّببها احلريق
� .2إزالة املُخ َّلفات الناجتة عن احلريق.
� .3إعادة ت�أهيل املوقع كما كان عليه قبل حادث احلريق.
� .4إعالن زوال اخلطر و�إعادة الو�ضع للحالة الطبيعية.
� .5إعداد تقرير �شامل عن الإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة امل�شكلة ،وح�رص الأ�رضار.
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مستويات الخطر

خطر ناتج عن سوء ترتيب وتنسيق في مخارج الطوارئ و غرف الخدمات
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

حريق ناجت عن �سوء ترتيب وتن�سيق يف خمارج الطوارئ و غرف اخلدمات

الكل ِّية /الإدارة  :داخل املباين واملرافق
املكان :جامعة امللك �سعود.

الوظيفة :مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن
اجلامعي
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

�سوء ترتيب غرف خدمات التكييف والكهرباء وخمارج الطوارئ ،و عدم
نظافتها يزيد من احتمالية اندالع حريق ،ويزيد من �رسعة انت�شاره� ،إ�ضافة
�إىل تعطيل م�سارات اخلروج يف احلالة الطارئة.
سياسة درء الخطر:

 �إ�صدار قرار من �صاحب ال�صالحية برتتيب الآالت واملعدات والأجهزهللمواد اخلطرة والقابلة لال�شتعال وفق الطرق احلديثة يف عملية الرتتيب.
 اتباع املعايري القيا�سية يف توفري م�ساحات �آمنه ل�شاغلي املباين .. )osha standard( -

مخاطر الحريق
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إجراءات التعامل مع حريق ناتج عن سوء ترتيب وتنسيق في مخارج الطوارئ و غرف الخدمات
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

حريق ناجت من �سوء ترتيب وتن�سيق يف خمارج الطوارئ و غرف اخلدمات
داخل املباين
مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي �أو املناوب الذي يف ِّو�ضه يف غرفه العمليات واملراقبة
فاك�س4684684 :
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 �إخالء الأ�شخا�ص املع ّر�ضني للخطر املبا�رش �إن ُوجِ د. ت�شغيل جر�س الإنذار باحلريق واالت�صال على هاتف  4670950وذلك لإبالغ الدفاع املدين باجلامعة علىهاتف 998
 ا�ستخدام طفايات احلريق اليدو ّية �إذا كان الو�ضع �آمنًا يف حالة التد ُّرب على ا�ستخدامها م�سبق ًا -احتواء احلريق وذلك ب�إغالق الأبواب عند مغادرة املوقع وتفعيل �إجراءات الإخالء

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

�إدارة ال�صيانة باجلامعة بالتن�سيق مع الإدارة املت�رضرة

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 تكوين فريق من ( �إدارة ال�صيانة � ,إدارة �أمالك اجلامعة � ,إدارة الأمن وال�سالمة  ,اجلهة املت�رضرة ) و�إعداد تقرير م�شرتك ( ملعاجلة امل�شكلة ومعرفة الأ�سباب والتو�صيةبعدم تكرارها م�ستقب ًال)
 حتديد امل�س�ؤولية ومراجعة ال�سيا�سات والإجراءات ملعاجلة هذا اخلطر عمل �إجراءات وقائية لعدم تكرار امل�شكلة م ّرة �أخرى متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة املت�رضرة و�إعداد تقرير خالل ثالثة �أيام والرفع ل�صاحب ال�صالحيةُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الحريق

 .1ح�رص الأ�رضار والتلفيات التي �س ّببها احلريق.
� .2إزالة املُخ َّلفات الناجتة عن احلريق.
� .3إعادة ت�أهيل املوقع كما كان عليه قبل حادث احلريق
� .4إعالن زوال اخلطر و�إعادة الو�ضع للحالة الطبيعية.
� .5إعداد تقرير �شامل عن الإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة امل�شكلة ،وح�رص الأ�رضار.
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مستويات الخطر

خطر ناتج عن سوء تطبيق شروط السالمة في بعض المختبرات
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

حريق ناجت عن �سوء تطبيق �رشوط ال�سالمة يف املختربات

الكل ِّية /الإدارة  :داخل املباين واملرافق
املكان :جامعة امللك �سعود.

الوظيفة :مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن
اجلامعي
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

�ضعف تطبيق �إجراءات و �رشوط ال�سالمة يف املختربات ،وعدم توفري �أدوت
الوقاية ال�شخ�صية للطالب والفنيني و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
سياسة درء الخطر:

 توفري جميع ُمع َّدات الإطفاء الآلية والإنذار وا َّللوحات والعالمات الإر�شاديةوالتحذيرية يف املختربات وفق املعايري العاملية.
 تطبيق املعايري العاملية ل�رشوط ال�سالمة يف املختربات مثل نظام ()COOSHاخلا�ص باملختربات.

مخاطر الحريق
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إجراءات التعامل مع حريق ناتج عن سوء تطبيق شروط السالمة في المختبرات
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر حريق :حريق ناجت عن �سوء تطبيق �رشوط ال�سالمة يف املختربات
داخل املباين
مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي �أو املناوب الذي يف ِّو�ضه يف غرفه العمليات واملراقبة
هاتف داخلي� /950 :أو  4674360 – 4670950اللجنة الدائمة
فاك�س4684684 :
للوقايه من التلوث الكيميائي
 �إخالء الأ�شخا�ص املع ّر�ضني للخطر املبا�رش �إن ُوجِ د. ت�شغيل جر�س الإنذار باحلريق واالت�صال على هاتف  4670950وذلك لإبالغ الدفاع املدين باجلامعة علىهاتف 998
 ا�ستخدام طفايات احلريق اليدو ّية �إذا كان الو�ضع �آمنًا يف حالة التد ُّرب على ا�ستخدامها م�سبق ًا. احتواء احلريق وذلك ب�إغالق الأبواب عند مغادرة املوقع ،وتفعيل �إجراءات الإخالء.�إدارة ال�صيانة باجلامعة و اللجنة الدائمة للوقايه من التلوث الكيميائي بالتن�سيق مع الإدارة املت�رضرة

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 تكوين فريق من( �إدارة ال�صيانة � ,إدارة �أمالك اجلامعة � ,إدارة الأمن وال�سالمة ,اللجنة الدائمة للوقايه من التلوث الكيميائي  ,اجلهة املت�رضرة ) و�إعداد تقرير م�شرتك(ملعاجلة امل�شكلة ومعرفة الأ�سباب والتو�صية بعدم تكرارها م�ستقب ًال)
 حتديد امل�س�ؤولية ومراجعة ال�سيا�سات والإجراءات ملعاجلة هذا اخلطر عمل �إجراءات وقائية لعدم تكرار امل�شكلة م ّرة �أخرى متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة املت�رضرة ،و�إعداد تقرير خالل ثالثة �أيام ،والرفع ل�صاحب ال�صالحية .ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الحريق

 .1ح�رص الأ�رضار والتلفيات التي �س ّببها احلريق
� .2إزالة املُخ َّلفات الناجتة عن احلريق
� .3إعادة ت�أهيل املوقع كما كان عليه قبل حادث احلريق
� .4إعالن زوال اخلطر و�إعادة الو�ضع للحالة الطبيعية
� .5إعداد تقرير �شامل عن الإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة امل�شكلة ،وح�رص الأ�رضار.
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خطر عدم وضوح اإلجراءات في حالة الحريق
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

عدم و�ضوح الإجراءات يف حالة احلريق

الكل ِّية /الإدارة  :داخل املباين واملرافق
املكان :جامعة امللك �سعود.

الوظيفة :مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن
اجلامعي
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

الت�أخري يف الإبالغ عن حوادث احلريق واحلوادث التي ت�ؤثر يف ال�سالمة
ما يزيد من تعري�ض من�سوبي اجلامعة للخطر ويزيد من اخل�سائر الب�رشية
واملادية.
رصف يف حالة احلريق
عدم وجود لوحات مكتوبة ّ
مو�ضح عليها �إجراءات الت� ُّ
يف مباين اجلامعة.
ق َّلة عالمات ال�سالمة الإر�شادية والتحذيرية مل�سارات اخلروج يف حالة الطوارئ،
ونقاط التجمع اخلارجية والداخلية ،وت�سمية غرف اخلدمات يف املباين.
سياسة درء الخطر:

توفري عالمات �إر�شادية وحتذيرية جلميع مباين اجلامعة ومرافقها وفق
املعايري العاملية.
عالمات ال�سالمة ح�سب املعايري الربيطانية ( ) B.standard
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مستويات الخطر

َعالٍ
5
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تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
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ُمنخَ فِ�ض
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�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراءات عدم وضوح اإلجراءات في حالة الحريق
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

عدم و�ضوح الإجراءات يف حالة احلريق
املباين واملرافق
مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي �أو املناوب الذي يف ِّو�ضه يف غرفه العمليات واملراقبه
فاك�س4684684 :
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950
� .1إبالغ غرفه عمليات ال�سالمة والأمن على هانف  4670950لأبالغ ال�صيانه فور ًا لعمل �أجراء ت�صحيحي
 .2يخاطب مدير الإدارة امل�س�ؤول عن املوقع �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي على فاك�س  4684684وتزويد
ال�صيانة ب�صورة من اخلطاب
 .3متابعة مدير الإدارة امل�س�ؤولة عن املوقع �أو من يف ِّو�ضه للمو�ضوع ،ويف حالة عدم ت�صحيح الو�ضع يخاطب
�صاحب ال�صالحية ( وكيل اجلامعة �أو العميد ) .
�إدارة ال�صيانة باجلامعة

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1تكوين فريق من ( �إدارة ال�صيانة � ,إدارة امالك اجلامعة � ,إدارة الأمن وال�سالمة  ,اجلهة املت�رضرة ) و�إعداد تقرير م�شرتك ( ملعاجلة امل�شكله ومعرفة �أ�سبابها والتو�صية
بعدم تكرارها م�ستقب ًال)
 .2عمل �إجراءات وقائية لعدم تكرار امل�شكله مره �أخرى
 .3متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة املت�رضرة و�إعداد تقرير خالل ثالثة �أيام ،والرفع ل�صاحب ال�صالحية
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 .1عمل اختبارات دورية خلطط الإخالء ( ن�صف �سنوية ) من ِق َبل جهاز �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي وبح�ضور الإدارة الهند�سية واجلهة امل�س�ؤولة عن املوقع
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ّ
التدريب على كيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية وعلى كيفية اإلخالء في حالة الطوارئ

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

الوظيفة :مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن
اجلامعي
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950

اليدوية وعلى كيفية الإخالء يف الكل ِّية /الإدارة  :املباين واملرافق
التدريب على كيفية ا�ستخدام طفايات احلريق
ّ
املكان :جامعة امللك �سعود.
حالة الطوارئ
وصف الخطر:

 ق ّلة معرفة من�سوبي اجلامعة بكيفية ا�ستخدام طفايات احلريق اليدو ّية،وبكيفية الإخالء يف حالة الطوارئ ما يزيد من احتمالية تعري�ض من�سوبي
اجلامعة بخطر احلريق وزيادة اخل�سائر الب�رشية واملادية .
 عدم اال�ستجابة ال�رسيعة لأجرا�س الإنذار باحلريق . ق ّلة الدورات ملوظفي و �أع�ضاء هيئة التدري�س لتدريبهم على كيفية ا�ستخدامطفايات احلريق اليدو ّية .
سياسة درء الخطر:
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 �إلزام مقاويل اجلامعة بربنامج �سالمة ي�ضمن �سالمة من�سوبي اجلامعةومرتاديها وفق القوانني واللوائح املحلية ،و يت�ضمن تدريب من�سوبيهم
على العمل الآمن وتوفري معدات الوقاية ال�شخ�صية و�إلزام موظفي املقاولني
ب�إرتدائها.
 عند التعاقد مع املقاولني يجب �أن تو�ضع �رشوط على �أي مقاول لاللتزامبالقوانني املحلية التي ت�ضمن �سالمة من�سوبي اجلامعة ومرتاديها ،منها توفري
�ضباط �أو م�س�ؤويل �سالمة م�ؤهلني ومدربني على العمل الآمن مع  -توفري
جميع املتطلبات ال�رضورية ل�سالمة من�سوبي اجلامعة ومرتاديها
تطبيق متطلبات كود البناء اخلليجي للوقاية من احلريق عند �إن�شاء املباين،واعتماد خمططات الدفاع املدين قبل البدء يف تنفيذها.

ّ
مستوى الخطر الحالي
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ُم ِّ
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تأثير الخطر حال حدوثه
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ما ّيل
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ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ّ
إجراءات التعامل مع قلة معرفة منسوبي الجامعة على كيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية وكيفية اإلخالء
في حالة الطوارئ حال حدوثة
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

قلة معرفة من�سوبي اجلامعة على كيفية ا�ستخدام طفايات احلريق اليدو ّية وكيفية الإخالء يف حالة الطوارئ
املباين واملرافق
مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي �أو املناوب الذي يف ِّو�ضه يف غرفه العمليات واملراقبه
فاك�س4684684 :
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

� )1إبالغ غرفه عمليات ال�سالمة والأمن على هانف 4670950
 )2يخاطب مدير الإدارة امل�س�ؤول عن املوقع �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي على فاك�س 4684684
 )3متابعة مدير الإدارة امل�س�ؤولة عن املوقع �أو من يف ِّو�ضه للمو�ضوع ،ويف حالة عدم ت�صحيح الو�ضع يخاطب
�صاحب ال�صالحية ( وكيل اجلامعة �أو العميد )

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

�إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 )1تكوين فريق من ( �إدارة ال�صيانة � ,إدارة امالك اجلامعة � ,إدارة الأمن وال�سالمة  ,اجلهة الإدارية امل�س�ؤولة عن املوقع ) و�إعداد حم�رض اجتماع م�شرتك ملعاجلة امل�شكلة.
 )2متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة الإدارية امل�س�ؤولة عن املوقع ،و�إعداد تقرير خالل ثالثة �أيام ،والرفع ل�صاحب ال�صالحية.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 عمل اختبارات دورية خلطط الإخالء و التدريب على كيفيه ا�ستخدام طفايات احلريق اليدو ّية وكيفيه الإخالء يف حالة الطوارئ( ن�صف �سنوية ) من �إدارة ال�سالمة والأمناجلامعي وبح�ضور الإدارة الهند�سية واجلهة امل�س�ؤولة عن املوقع و�إعداد حم�رض م�شرتك بذلك .
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مستويات الخطر

خطر عدم وجود أجهزة للحماية من الحريق في بعض مباني ومرافق الجامعة
( أنظمة اإلطفاء أو أنظمة اإلنذار أو كليهما )
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

عدم وجود �أجهزة للحماية من احلريق ( �أنظمة الإطفاء �أو �أنظمة الإنذار �أو
كليهما )

الكل ِّية /الإدارة  :املباين واملرافق
املكان :جامعة امللك �سعود.

الوظيفة :مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن
اجلامعي
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

 زيادة اخل�سائر الب�رشية واملادية يف حالة حدوث حريق يف املباين تقارير مفت�شي ال�سالمة اليومية وال�شهرية عن عدم وجود �أجهزة ّمعطلة يف
بع�ض املباين.
 -عدم توفري معدات الوقاية ال�شخ�صية و �أخذ الت�صاريح للأعمال اخلطرة .

سياسة درء الخطر:

تخفيف املخاطر وتوفري �أنظمة �إنذار �آيل و �إطفاء �آيل و يدوي ب�شكل عاجل.
اتباع املعايري القيا�سية ح�سب اجلمعية الوطنية للحماية من احلريق ()NFPA
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ّ
الشخص المسؤول
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إجراءات التعامل مع خطر عدم وجود أجهزة للحماية من الحريق
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

عدم وجود �أجهزة للحماية من احلريق
املباين واملرافق
مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي �أو املناوب الذي يف ِّو�ضه يف غرفه العمليات واملراقبه
فاك�س4684684 :
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

� )1إبالغ غرفه عمليات ال�سالمة والأمن على هانف 4670950
 )2يخاطب مدير الإدارة امل�س�ؤول عن املوقع �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي على فاك�س 4684684
 )3متابعة مدير الإدارة امل�س�ؤولة عن املوقع �أو من يف ِّو�ضه للمو�ضوع ،ويف حالة عدم ت�صحيح الو�ضع يخاطب
�صاحب ال�صالحية ( وكيل اجلامعة �أو العميد ) .

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

وكالة اجلامعة للم�رشوعات( �إدارة ال�صيانة و �إدارة امل�رشوعات )

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 )1تكوين فريق من( �إدارة ال�صيانة � ,إدارة امالك اجلامعة� ,إدارة الأمن وال�سالمة  ,اجلهة الإدارية امل�س�ؤولة عن املوقع ) و�إعداد حم�رض اجتماع م�شرتك ملعاجلة امل�شكلة
 )2متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة الإدارية امل�س�ؤولة عن املوقع و�إعداد تقرير خالل ثالثة �أيام والرفع ل�صاحب ال�صالحية
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 -توفري �أنظمة �إنذار �آيل و�إطفاء �آيل ويدوي ب�شكل عاجل من وكالة اجلامعة للم�رشوعات ،و�إ�شعار اجلهة الإدارية امل�س�ؤولة عن املوقع.

مخاطر الحريق
171

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطــر عــدم وجــود عالمــات الســامة اإلرشــادية والتحذيرية لمســارات الخــروج في حالــة الطوارئ
ونقاط التجمع الخارجية والداخلية وتسمية غرف الخدمات في المباني
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

عدم وجود عالمات ال�سالمة الإر�شادية والتحذيرية مل�سارات اخلروج يف حالة
الطوارئ ونقاط التجمع اخلارجية والداخلية وت�سمية غرف اخلدمات يف
املباين.

الكل ِّية /الإدارة  :املباين واملرافق
املكان :جامعة امللك �سعود.

الوظيفة :مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن
اجلامعي
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

ت�أخر و احتجاز عند �إخالء املباين يف حالة حدوث حريق ،ما يزيد من احتمالية
تع ّر�ض من�سوبي اجلامعة للخطر وزيادة اخل�سائر.
سياسة درء الخطر:
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مستويات الخطر

 �إلزام مقاويل اجلامعة بربنامج �سالمة ي�ضمن �سالمة من�سوبي اجلامعةومرتاديها وفق القوانني واللوائح املحلية ،و يت�ضمن تدريب من�سوبيهم على
العمل الآمن ،وتوفري ُمع َّدات الوقاية ال�شخ�صية ،و�إلزام موظفي املقاولني
ب�إرتدائها.
 عند التعاقد مع املقاولني يجب �أن تو�ضع �رشوط على �أي مقاول لاللتزامبالقوانني املحلية التي ت�ضمن �سالمة من�سوبي اجلامعة ومرتاديها ،منها توفري
�ضباط �أو م�س�ؤويل �سالمة م�ؤهلني ومدربني على العمل الآمن مع ،توفري جميع
املتطلبات ال�رضورية ل�سالمة من�سوبي اجلامعة ومرتاديها.
 تطبيق متطلبات كود البناء اخلليجي للوقاية من احلريق عند �أن�شاء املباين،واعتماد خمططات الدفاع املدين قبل البدء يف تنفيذها.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراءات التعامل مع عدم وجود عالمات السالمة اإلرشادية والتحذيرية لمسارات الخروج في حالة الطوارئ
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

عدم وجود عالمات ال�سالمة الإر�شادية والتحذيرية مل�سارات اخلروج يف حالة الطوارئ
املباين واملرافق
مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي �أو املناوب الذي يف ِّو�ضه يف غرفه العمليات واملراقبه
فاك�س4684684 :
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

� )1إبالغ غرفه عمليات ال�سالمة والأمن على هانف 4670950
 )2يخاطب مدير الإدارة امل�س�ؤول عن املوقع �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي على فاك�س 4684684
 )3متابعة مدير الإدارة امل�س�ؤولة عن املوقع �أو من يف ِّو�ضه للمو�ضوع ،ويف حالة عدم ت�صحيح الو�ضع يخاطب
�صاحب ال�صالحية ( وكيل اجلامعة �أو العميد ) .

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

وكالة اجلامعة للم�رشوعات( �إدارة ال�صيانة و �إدارة امل�رشوعات )

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 )1تكوين فريق من ( �إدارة ال�صيانة � ,إدارة امالك اجلامعة � ,إدارة الأمن وال�سالمة  ,اجلهة الإدارية امل�س�ؤولة عن املوقع ) و�إعداد حم�رض اجتماع م�شرتك ملعاجلة امل�شكلة.
 )2متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة الإدارية امل�س�ؤولة عن املوقع ،و�إعداد تقرير خالل ثالثة �أيام ،والرفع ل�صاحب ال�صالحية .
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 .1توفري ب�شكل عاجل عالمات ال�سالمة الإر�شادية والتحذيرية مل�سارات اخلروج يف حالة الطوارئ ونقاط التجمع اخلارجية والداخلية ،وت�سمية غرف اخلدمات يف املباين .
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مستويات الخطر

خطر الحريق لمقاولي الجامعة للمشروعات والصيانة والعمليات التشغيلية
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

مقاويل اجلامعة للم�شاريع وال�صيانة والعمليات الت�شغيلية

الكل ِّية /الإدارة  :املباين واملرافق
املكان :جامعة امللك �سعود.

الوظيفة :مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن
اجلامعي
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

 عدم وجود برامج لل�سالمة من احلريق ملزمة للمقاولني عند التعاقد معهمح�سب اللوائح والقوانني املحلية والعاملية.
 عدم توفري معدات الوقاية ال�شخ�صية و �أخذ الت�صاريح للأعمال اخلطرة. عدم تدريب املوظفني على العمل الآمن.سياسة درء الخطر:
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ّ
الشخص المسؤول

 �إلزام مقاويل اجلامعة بربنامج �سالمة ي�ضمن �سالمة من�سوبي اجلامعةومرتاديها وفق القوانني واللوائح املحلية ،و يت�ضمن تدريب من�سوبيهم على
العمل الآمن وتوفري معدات الوقاية .ال�شخ�صية و�إلزام موظفي املقاولني
ب�إرتدائها.
 عند التعاقد مع املقاولني يجب �أن تو�ضع �رشوط على �أي مقاول لاللتزامبالقوانني املحلية التي ت�ضمن �سالمة من�سوبي اجلامعة ومرتاديها ،منها توفري
�ضباط �أو م�س�ؤويل �سالمة م�ؤهلني ومدربني على العمل الآمن مع ،توفري جميع
املتطلبات ال�رضورية ل�سالمة من�سوبي اجلامعة ومرتاديها.
 تطبيق متطلبات كود البناء اخلليجي للوقاية من احلريق عند �أن�شاء املباين،واعتماد خمططات الدفاع املدين قبل البدء يف تنفيذها.

َعالٍ
5
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2

1

تأثير الخطر حال حدوثه
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� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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إجراءات التعامل مع مقاولي الجامعة للمشروعات والصيانة والعمليات التشغيلية
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

عدم وجود برامج لل�سالمة من احلريق ملزمة للمقاولني
املباين واملرافق
مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي �أو املناوب الذي يف ِّو�ضه يف غرفه العمليات واملراقبه
فاك�س4684684 :
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950
 �إبالغ غرفه عمليات ال�سالمة والأمن على هانف 4670950 تخاطب اجلهة الإدارية امل�رشفه على املقاول بهذا اخلطر فور �أكت�شافه و�إ�شعار �إدارة ال�سالمة والأمناجلامعي على فاك�س 4684684
 متابعة مدير الإدارة امل�س�ؤولة عن املوقع �أو من يف ِّو�ضه للمو�ضوع ،ويف حالة عدم ت�صحيح الو�ضع يخاطب�صاحب ال�صالحية ( وكيل اجلامعة �أو العميد ) .
وكالة اجلامعة للم�شاريع

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 تكوين فريق من ( وكالة اجلامعة للم�شاريع � ,إدارة امالك اجلامعة � ,إدارة الأمن وال�سالمة  ,اجلهة الإدارية امل�رشفة على املوقع ) و�إعداد حم�رض �أجتماع م�شرتك ( ملعاجلةامل�شكله )
 متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة الإدارية امل�س�ؤولة عن املوقع و�إعداد تقرير خالل ثالثة �أيام والرفع ل�صاحب ال�صالحية.ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

توفري برامج لل�سالمة من احلريق ملزمة للمقاولني ب�شكل عاجل  ،ح�سب اللوائح والقوانني املحلية والعاملية ،وتوفري معدات الوقاية ال�شخ�صية و �أخذ الت�صاريح للأعمال
اخلطرة و تدريب املوظفني على العمل الآمن.
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مستويات الخطر

الحريق من التعديالت داخل المباني والمرافق العامة غير المصرح بها

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

التعديالت داخل املباين واملرافق العامة غري امل� َّ
رصح بها

الكل ِّية /الإدارة  :املباين واملرافق
املكان :جامعة امللك �سعود.

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

 تعديالت يف املكاتب والقاعات داخل املباين التي ت�ؤدي �إىل خلل يف نظامالإطفاء التلقائي ب�سبب عدم �أخذ ت�رصيح من اجلهة املخت�صة.
 تعديالت يف الطرق واملرافق العامة ت�ؤدي �إىل ت�أخري فرق الطوارئ يف حالةاحلريق.
 ت�أخر فرق الطوارئ يف حالة حوادث احلريق. كرثة التقارير من مفت�شي ال�سالمة عن التعديالت دون موافقة �إدارة ال�سالمةاجلامعية �أو اجلهة الفنية عن �أنظمة احلريق.
سياسة درء الخطر:
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ّ
الشخص المسؤول

 �إ�صدار قرار من �صاحب ال�صالحية من الإدارة العليا يف اجلامعة بعدم �إجراء�أي تعديالت �إال بعد �أخذ موافقة املخت�صني وامل�س�ؤولني عن ال�سالمة باجلامعة.
 �إجراء تعديالت لأنظمة احلريق الآلية و �أنظمة الإنذار الآلية التي مت تعطيلهاب�سبب التعديالت.
 درا�سة جميع التعديالت ال�سابقة بني �إدارة امل�رشوعات و�إدارة ال�صيانةو�إدارة ال�سالمة اجلامعية و �إ�صالح �أي خلل طر�أ على �أنظمة الإطفاء �أو الإنذار
�أثناء عمليات التعديالت يف املكاتب و املرافق الأخرى وفق املعايري القيا�سية
لذلك مثل . NFPA

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

الوظيفة :مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن
اجلامعي
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950
نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه
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1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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إجراءات التعامل مع خطر التعديالت داخل المباني والمرافق العامة غير المصرح بها
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

التعديالت داخل املباين واملرافق العامة غري امل�رصح بها
املباين واملرافق
مدير عام �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي �أو املناوب الذي يف ِّو�ضه يف غرفه العمليات واملراقبه
فاك�س4684684 :
هاتف داخلي� 950 :أو 4670950
طلب �إيقاف العمل �إىل بعد �أح�ضار ت�رصيح من اجلهة املخت�صه ب�إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي
وكالة اجلامعة للم�شاريع

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

تكوين فريق من( وكالة اجلامعة للم�شاريع � ,إدارة امالك اجلامعة � ,إدارة الأمن وال�سالمة ,اجلهة الإدارية امل�رشفة على املوقع ) و�إعداد حم�رض اجتماع م�شرتك ملعاجلة
امل�شكلة.
متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة الإدارية امل�س�ؤولة عن املوقع ،و�إعداد تقرير خالل ثالثة �أيام ،والرفع ل�صاحب ال�صالحية
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

� -1إعادة نظام الإطفاء والإنذار كما كان عليه �سابق ًا ،ومداخل وخمارج الطوارئ من اجلهة املت�سببة باخللل.
� -2إعداد تقرير م�شرتك حل�رص ال�رضر والإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة امل�شكلة.
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المخاطر المالية

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ُ
قائمة بالجهات المرشحة لحدوث المخاطر مالية في الجامعة

م
1

المخاطر المالية
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ال ُك ِّل َّية /العمادة
�إدارة اجلامعة

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

َ َ
ّ
قائمة المخاطر المالية المحتملة في الجامعة
ّ
المخاطر المالية :

تُع َّرف املخاطرة من املنظور املا ّيل ب�أنّها �إمكان ّية حدوث انحراف يف امل�س��تقبل ،بحيث تختلف النواجت املرغوب يف حتقيقها ع ّما هو متوقَّع �أو" عدم الت�أ ّكد من الناجت املا ّيل
حتمي
يف امل�س��تقبل لقرار يتّخذه الفرد
ّ
االقت�صادي يف احلا�رض على �أ�سا���س نتائج درا�س��ة �س��لوك الظاهرة الطبيع ّية يف املا�ضي .وتتع ّر�ض الإدارة املال ّية للجامعات ب�ش��كل ّ
املخت�صة بالبحث املك َّثف
ال�ضغوط املحيطة التي تتّ�س��م بروح التّناف���س..وتختلف درا�س��ة الأمور املال ّية داخل اجلامعات وعمل ّياتها املعقّدة ب�ش��كل كبري بني اجلامعات
�إىل ُّ
َّ
تخت�ص بالتّدري���س املك َّثف ،ويعتمد النّجاح يف �صميم عمل اجلامعة من التّدري���س والبحث على اال�س��تقرار املا ّيل والإدارة املال ّية الناجحة كما يقع العمل
�إىل اجلامعات التي
ُّ
أكادميي حتت طائلة الت ُّ
ّعث يف ظ ّل ظروف عدم اال�ستقرار املا ّيل.
ال
ّ
املخاطر املال ّية :
احلكومي.
 .1خماطر نقْ�ص ال َّدعم
ّ

 .2انخفا�ض املوارِد الذات ّية املال ّية للجامعة.
 .3خماطر �إدارة الأ�صول واملوارِد املال ّية.
 .4املخاطر الت�شغيل ّية املال ّية.
ال�سيولة.
 .5خماطر ُّ
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ْ
ّ
َّ
خطر انخفاض نقص الدعم الحكومي

ّ
الشخص المسؤول

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

احلكومي :انخفا�ض ن�صيب جامعة امللك �سعود من
انخفا�ض ن ْق�ص ال َّدعم
ّ
االقت�صادي للدولة �أو لأ�سباب �أخرى.
امليزان ّية العا ّمة لل ّدولة ،نتيجة الك�ساد
ّ

الإدارة� :إدارة اجلامعة
املكان :املدينة اجلامعية بالدرعية
رقم املبنى( 19 :مبنى الإدارة العامة)

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

احلكومي ب�سبب:
انخفا�ض التمويل
ّ
 تع ُّر�ض الدولة لأزمة مال ّية ،ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار البرتول.ال�صف جلامعات �أخرى ،جامعات مناف�سة ت�ستقطب ال َّدعم
 توجيه َّاحلكومي.
ّ
سياسة درء الخطر:
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مستويات الخطر

 البحث عن م�صادر متويل غري حكوم ّية.الداخلي للموارد اجلديدة �أهم ّية
 يف ظ ّل الأزمة املال ّية ,يكون للتّخ�صي�صّ
�إ�سرتاتيج ّية.
يجني.
 جمع الت ُّربعات من ِق َبل اخل ِّر ِلل�سوق هنا دور كبري
 التّناف�س يف قيام �إجراء تقييم الأبحاث بتمويل البحثُّ :يف اجتذاب ِف َرق �أبحاث نَ�شِ طة.
 التّناف�س يف املِنَح البحث ّية والعرو�ض التي تق ِّدمها جمال�س الأبحاث. التّناف�س يف توليد متويل الأبحاث من َال�صناعة والتجارة.
جمال ِّ
اخلا�ص �إىل التكاتُّف لإن�شاء
 دعوة رجال املال والأعمال و�أفراد القطاعّ
العلمي.
م� ّؤ�س�سات وقف ّية كربي للبحث
ّ

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

الوظيفة :وكيل اجلامعة
التلفون 4670109 :

Email: ksuvp@ksu.edu.sa

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه
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حريق
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ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ْ
ّ
ّ
َّ
إجراء التعامل مع خطر نقص الدعم الحكومي (انخفاض ميزانية الجامعة) حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

احلكومي (انخفا�ض ميزان ّية اجلامعة)
خطر مايل : :نق�ص ال َّدعم
ّ
�إدارة اجلامعة
�سعادة ال ّدكتور وكيل اجلامعة
فاك�س4678181 :
هاتف مكتب4670109 :
التوا�صل الفوري مع �أ�صحاب ال�صالحيات
وكالة اجلامعة.

�إمييلksuvp@ksu.edu.sa :

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 �إيقاف الربامج وامل�رشوعات اجلديدة التي مل ت�ستكمل �إجراءات ط ْرحها. درا�سة الربامج وامل�رشوعات القائمة و�إمكان ّية �إلغائها �أو تخفي�ض االلتزاماتها .التو�سع فيها.
 ّالت�شيد يف �إجراء البحوث ذات امليزان ّيات العالية وعدم ُّ
 تر�شيد امل�رصوفات الإدار ّية والت�شغيل ّية.اخلا�صة باجلامعة لتغطية بع�ض النفقات العاجلة وال�رضور ّية.
 تنمية املوارد املال ّية الذات ّيةّ
 تقليل قَبول ّالطلب والطالبات.
 تر�شيد ا�ستقبال احلاالت املر�ض ّية يف امل�ست�شفيات اجلامع ّية.ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

ال يوجد .
المخاطر المالية
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ّ
ّ
خطر انخفاض الموارد المالية الذاتية للجامعة

ّ
الشخص المسؤول

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

انخفا�ض املوارد املال ّية الذات ّية للجامعة.

ال ُكلِّ َّية /الإدارة� :إدارة اجلامعة
�أوقاف اجلامعة
املكان :املدينة اجلامعية بالدرعية
رقم املبنى( 19 :مبنى الإدارة العامة)

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

 توقُّف متويل امل�رشوعات الوقف ّية بوا�سطة رجال ا الأعمال. ق ّلة متويل كرا�سي البحث. توقُّف دعم وزارة التّعليم العايل لربامج التّعليم املوازي. انخفا�ض دخل معهد امللك عبدهلل.سياسة درء الخطر:

المخاطر المالية
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مستويات الخطر

 التّوا�صل اجل ِّيد مع رجال الأعمال. التّناف�س يف توليد متويل الأبحاث من َجمال ال�صناعة والتجارة عن طريق
توليد قيمة ُم�ضافَة �إىل هذه الأبحاث.
اخلا�ص �إيل التكاتُّف لإن�شاء
 دعوة رجال املال والأعمال و�أفراد القطاعّ
العلمي.
م� ّؤ�س�سات وقف ّية ُكربي للبحث
ّ

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

الوظيفة :وكيل اجلامعة
�أمني �أوقاف اجلامعة
هاتف مكتب وكيل اجلامعة 4670109 :
هاتف �أمني �أوقاف اجلامعة4670625 :

Email: ksuvp@ksu.edu.sa

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ّ
ّ
الموارد الذاتية المالية للجامعة حال حدوثه
إجراء التعامل مع خطر انخفاض
ِ

خطر مايل :انخفا�ض املوارِد الذات ّية املال ّية للجامعة وتوقُّف متويل امل�رشوعات الوقف ّية بوا�سطة رجال الأعمال
نوع الخطر:
�إدارة اجلامعة� ،أوقاف اجلامعة.
مكان الخطر:
ّ
ّ
�سعادة ال ّدكتور وكيل اجلامعة � ،أمني عام �أوقاف اجلامعة.
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
فاك�س4678181 :
هاتف مكتب وكيل اجلامعة 4670109 :
ّ
وسائل االتصال به:
�إمييلajabbar@ksu.edu.sa :
فاك�س �أمني �أوقاف اجلامعة4677967 :
هاتف �أمني �أوقاف اجلامعة4670625 :
ّ
تعزيز التّوا�صل مع رجال الأعمال.
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
وكالة اجلامعة� ،أوقاف اجلامعة.
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

(ت ّ
�أوالً امل�رشوعات القائمة ُ
نفذ)
 .1حتديد ت�أثري توقُّف التّمويل يف الو�ضع احلا ّيل للم�رشوعات الوقف ّية القائمة.
 .2معرفة التكلفة املتبق ّية لإجناز امل�رشوعات الوقف ّية القائمة.
 .3التع ُّرف �إىل الأ�سباب التي �أ ّدت �إىل توقُّف متويل امل�رشوعات القائمة (�أ�سباب م�ؤقّتة �أم �أ�سباب دائمة)
 .4و�ضع قائمة باحللول املمكنة ملعاجلة �أ�سباب التوقُّف ،وتقدمي بدائل متن ِّوعة.
 .5عقد اجتماعات مع املم ِّول الوقْف ،وط ْرح جميع احللول والبدائل املمكنة.
 .6البحث عن مم ِّولٍ ثانٍ لدخوله �رشي ًكا يف الوقْف.
ثانياً :امل�رشوعات املق َرت َحة (مل ُت ّ
نفذ)
 .1حتديد ت�أثري توقُّف التمويل يف امل�رشوعات الوقف ّية اجلديدة.
 .2التع ُّرف �إىل الأ�سباب التي �أ ّد ْت �إىل توقُّف متويل امل�رشوعات املقرت ََحة( �أ�سباب م�ؤقّتة �أم �أ�سباب دائمة)
 .3و�ضع قائمة باحللول املمكنة ملعاجلة �أ�سباب التوقُّف وتقدمي بدائل متن ِّوعة.
املقتَحِ ني للوقْف وط ْرح جميع احللول والبدائل املمكنة.
 .4عقد اجتماعات مع املم ِّولِني َ

ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

المخاطر المالية

للو�ضع ال�صحيح.
 .1تقدمي ال َّدعم ال�رضوري للمقاولِني لإعادة �سري الأعمال ْ
 .2م�ساعدة مم ِّول الوقْف على ترتيب الأمور املال ّية مع املقاولِني.
 .3تقييم �أ�ساليب املتابعة يف ت�سويق الأوقاف الكت�شاف اخللل الذي �أ ّدى �إىل توقُّف دعم الأوقاف.
رصف منه على امل�رشوعات الوقف ّية حتت الإن�شاء عند توقُّف التمويل وفق �آل ّيات حم َّددة.
� .4إن�شاء َّ
خم�ص�ص ما ّيل ُي� َ
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ّ
خطر إدارة األصول والموارد المالية

ّ
الشخص المسؤول

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

خماطر �إدارة الأ�صول واملوارد املال ّية.

ال ُكلِّ َّية /الإدارة� :أوقاف اجلامعة.
املكان :املدينة اجلامعية بالدرعية
رقم املبنى( 19 :مبنى الإدارة العامة)

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

 تركيز اجلامعة على الأوقاف يف جمال العقارات فقط ،وخماطر انخفا�ضالعوائد العقار ّية ب�سبب ال ّركود.
ال�سوق.
 عدم تنويع اال�ستثمارات ولذلك هناك خطوره عالية للتع ُّر�ض لتقلبات ُّ عدم وجود �إدارة احرتاف ّية بالن�سبة �إىل اال�ستثمارات املال ّية.سياسة درء الخطر:

 التّنويع يف ا�ستثمارات اجلامعة.املتخ�ص�صة يف �إدارة الرثوات.
 التّعاقد مع �إحدى امل� ّؤ�س�سات املال ّيةِّ
المخاطر المالية
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مستويات الخطر

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

الوظيفة� :أمني عا ّم �أوقاف اجلامعة.
هاتف �أمني �أوقاف اجلامعة 4670625 :

Email: ........................................

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ّ
إجراء التعامل مع مخاطر إدارة األصول والموارد المالية حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خطر ما ّيل :خماطر �إدارة الأ�صول واملوارد املال ّية وتركيز اجلامعة على الأوقاف يف جمال العقارات فقط،
وانخفا�ض العوائد العقار ّية ب�سبب ال ّركود.
ا�ستثمارات اجلامعة الوقف ّية.
�أمني عا ّم �أوقاف اجلامعة.
فاك�س4677967:
هاتف4670625 :
�إمييلajabbar@ksu.edu.sa :
تنويع املحافظ اال�ستثمار ّية يف قطاعات خمتلفة ،تنويع �أمناط النّ�شاط يف ك ّل قطاع.
�أوقاف اجلامعة.

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

متخ�ص�صة بتقييم خماطر اال�ستثمار يف جمال العقارات ،وو�ضع م� ِّؤ�شات لن�شوء املخاطر املح َت َملة.
 .1تكليف مكاتب
ِّ
 .2و�ضع �رشوط على املتعاملِني مع اجلامعة باال�ستفادة من �أوقاف اجلامعة.
 .3ا�ستثمار املبالغ العائدة من العقارات يف جماالت �آمنة تتمتّع بعائد ُمزي.
وال�س َك ِن ّية.
 .4تنويع الأوقاف العقار ّية بني املكاتب ،والإمكان التجار ّية مثل :الفنادق واملباين ال�صناع ّية َ
� .5إتباع �سيا�سات ت�أجري ف ّعالة و َمرِنة ت�ساعد على حت�صيل عائد م�ستق ّر.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

المخاطر المالية

املتخ�ص�صة يف �إدارة العقارات لال�ستفادة من خربتها.
ال�شكات
 .1تطوير التّعاون مع ّ
ِّ
 .2تطوير �آل ّيات ملواجهة الأخطار املح َت َملة.
 .3بناء �صورة منط ّية متط ِّورة لأوقاف اجلامعة لتعزيز مت ُّيزِها وجذبها للم�ستث ِمرِين.
متخ�ص�صة لإدارة اال�ستثمارات العائدة من عقارات الأوقاف.
� .4إيجاد �إدارة
ِّ
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ّ
ّ
ّ
المخاطر التشغيلية المالية واإلدارية

ّ
الشخص المسؤول

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

املخاطر الت�شغيل ّية املال ّية والإدار ّية.

الإدارة� :إدارة اجلامعة
املكان :املدينة اجلامعية بالدرعية
رقم املبنى( 19 :مبنى الإدارة العامة)

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

 هدر ما ّيل ب�سبب ا�ستخدام برامج تقن ّية جديدة.التقني لبع�ض م�ستخدِمي التقن ّية.
 هدر ما ّيل ب�سبب �ضعف امل�ستوىّ
ر�صد خمالفات مال ّية على اجلامعة بوا�سطة اجلهات الرقاب ّية اخلارج ّية.
 ْسياسة درء الخطر:

 اختبار النّظام من فرتة �إىل �أخرى وفح�صه.الداخلي ب�شكل �أكرب.
 تفعيل دور املُراجِ عّ
اخلارجي ب�شكل �أكرب.
 تفعيل دور املُراجعّ
المخاطر المالية
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مستويات الخطر

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

الوظيفة� :سعادة ال ّدكتور وكيل اجلامعة
هاتف مكتب4670109 :

Email: ksuvp@ksu.edu.sa

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ّ
ّ
ّ
إجراء التعامل مع المخاطر التشغيلية المالية واإلدارية حال حدوثها
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خطر ما ّيل :املخاطر الت�شغيل ّية املال ّية والإدار ّية.
�إدارة اجلامعة
�سعادة الدكتور وكيل اجلامعة.
فاك�س4678181 :
هاتف مكتب4670109 :
التوا�صل الفوري مع وكيل اجلامعة بهذا ال�ش�أن .
وكالة اجلامعة.

�إمييلksuvp@ksu.edu.sa :

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

الت�شغيلي ونوعه.
رض �إىل �صاحب ال�صالح ّية ُيثبت وقوع اخلطر
 اتّخاذ الإجراءات النظام ّية وفق اللوائح املال ّية املعمول بها برفع حم� ٍّ
 ح�رص الأ�رضار التي ترتّب عليها الوقوع يف خماطر الت�شغيل املا ّيل وحتديد امل�س�ؤول ّية. رفْع �آل ّية املعاجلة املقرتحة وفق اخلطر الواقع و�آثاره. اعتماد الآل ّية املقرت ََحة من �صاحب ال�صالح ّية وتفعيلها. تطوير الأنظمة الإدار ّية واملال ّية ون ُُظم املعلومات ال�صح ّية لتاليف اخلطر فيها والتّقليل من حدوثه. زيادة الربامج التدريب ّية للعاملِني يف الأنظمة الإدار ّية واملال ّية وال�صح ّية. تفعيل دور �إدارة ال ّرقابة الداخل ّية.ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

اليوجد
المخاطر المالية
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ّ
ُّ
خطر سوء إدارة السيولة المالية في الجامعة

ّ
الشخص المسؤول

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ال�سيولة املال ّية يف اجلامعة.
�سوء �إدارة ُّ

الإدارة� :إدارة اجلامعة
املكان :املدينة اجلامعية بالدرعية
رقم املبنى( 19 -مبنى الإدارة العامة)

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

ال�سيولة املال ّية يف اجلامعة.
�إدارة ُّ
سياسة درء الخطر:

ال�صف ح�سب ما هو مق َّرر له.
 التق ُّيد الدقيق ب�أوجه َّال�صف على البنود املتع ِّددة.
 و�ضع نظامحما�سبي دقيق ملراقبة �أوجه َّ
ّ

المخاطر المالية
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مستويات الخطر

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

الوظيفة� :سعادة وكيل اجلامعة
هاتف مكتب4670109 :

Email: ksuvp@ksu.edu.sa

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ّ
ُّ
إجراء التعامل مع خطر سوء إدارة السيولة المالية في الجامعة حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

ال�سيولة املال ّية يف اجلامعة.
�سوء �إدارة ُّ
�إدارة اجلامعة
�سعادة الدكتور وكيل اجلامعة.
هاتف مكتب4670109 :

فاك�س4678181 :

�إمييلksuvp@ksu.edu.sa :

وكالة اجلامعة.

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

املخ�ص�صة لك ٍّل منها.
ال�سيولة املال ّية والفرتة الزمن ّية َّ
 حتديد بنود وبرامج وم�رشوعات امليزان ّية التي تُعاين من نقْ�ص ُّاملخ�ص�صة لهذه البنود( عام ما ّيل مث ًال �أو ثالث �سنوات للم�رشوع)
 جدولة املعت َمد يف بنود امليزان ّية لتغطية االلتزامات ال�رضور ّية خالل الفرتة َّال�سيولة وتقلي�صها.
 تر�شيد االلتزامات املرتتِّبة على نق�ص ُّ �إيجاد البدائل النظام ّية من امليزان ّية احلكوم ّية �أو من امل�صادر اجلامع ّية الذات ّية و�إعداد درا�سة م�ستفي�ضة لها ورفْع ك ّل تلك التقارير ملتَّخذ القرار التّخاذ ما يراه منا�سب ًا.ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

اليوجد

المخاطر المالية
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

المخاطر الطبيعية

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ُ
قائمة بالجهات المرشحة لحدوث المخاطر الطبيعية

م
1
2
3
4
5
6
7

المخاطر الطبيعية
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ال ِ ُك ِّل َّية /العمادة
امل�ست�شفيات اجلامع ّية
كليات اجلامعة
�أدارت اجلامعة
عمادات اجلامعات
وكاالت اجلامعة
جميع مباين جامعة امللك �سعود
حميط جامعة امللك �سعود

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

قائمة المخاطر الطبيعية المحتملة في الجامعة
المخاطر الطبيعية :

من املحتمل �أن تتعر�ض اجلامعات مثلها مثل باقي املن�ش�آت العامة للمخاطر الطبيعية ولهذا يجب �أن يتم الآخذ يف االعتبار هذه املخاطر وكيفية تقليل �آثارها على اجلامعات.
املخاطر الطبيعية :
 .1العوا�صف والغبار
� .2رضبات ال�شم�س
 .3الأمطار وال�سيول
 .4خماطر �أخرى :خماطر النقل

المخاطر الطبيعية
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

مستويات الخطر

خطر العواصف والغبار
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

العوا�صف والغبار :كرثت يف الآونة الأخرية حدوث عوا�صف ترابية يف
منطقة الريا�ض وقد ت�سببت يف الكثري من املخاطر .ويالحظ �أن ن�سبة تكرارها الكلية /الإدارة :جامعة امللك �سعود
مرتفعة وت�أثريها عالٍ يف من�سوبي اجلامعة وجتهيزاتها واحتمالية تدمريها �أو املكان :حميط جامعة امللك �سعود
�إحداثها �إ�رضارا يف املن�سوبني.
وصف الخطر:

 .1حدوث �أزمات ربو.
 .2حدوث بع�ض الإ�صابات جراء تطاير القطع املعدنية.
 .3حتطم بع�ض ممتلكات اجلامعة ب�سبب العوا�صف ال�شديدة.
 .4ت�أثر �شبكات االت�صال وانقطاع البث عن املحا�رضات وور�ش العمل.
سياسة درء الخطر:

 توفري عيادات �أولية يف كل مبنى يف اجلامعة. توفري كمامات للوقاية من الإ�صابة باحل�سا�سية �أو الربو. �إزالة جميع اللوحات والأجهزة املتحركة ومنع تركيبها م�ستقبال. و�ضع لوحات �إر�شادية للتعامل مع خطر العوا�صف والغبار �إجراء �صيانة دورية جلميع ممتلكات اجلامعة. توفري طرق ات�صال بديلة يف حال حدوث العوا�صف و الغبار.المخاطر الطبيعية
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الوظيفة :مدير عام الأمن و ال�سالمة.
التلفون4677828:

Email: humaidan@ksu.edu.sa

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر العواصف والغبار حال حدوثها
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)

ّ
وسائل االتصال به:

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر طبيعية :عوا�صف وغبار
حميط جامعة امللك �سعود
مدير عام الأمن و ال�سالمة.
التلفون4677828 :
الدفاع املدين :
داخل املدينة اجلامعية 955
خارج اجلامعة 998
االت�صال مب�س�ؤول الأمن وال�سالمة .
الأمن وال�سالمة – �إدارة ال�صيانة

فاك�س4684684 :

�إمييلsecure@ksu.edu.sa :

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1اال�ستماع �إىل الن�رشة اجلوية ملتابعة احلالة اجلو ّية.
 .2االت�صال مب�س�ؤول الأمن وال�سالمة لت�أمني مداخل وخمارج املبانى.
حت�س ًبا النقطاع التيار الكهربى.
 .3االت�صال مب�س�ؤول ال�صيانة لت�أمني م�صادر الطاقة الكهربائية االحتياطية ّ
 .4التنبيه على جميع املوجودين يف اجلامعة التخاذ احليطة واحلذر ،وعدم اخلروج من املبانى �إىل ال�ساحات وعدم قيادة ال�سيارات.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 تفقّد جميع املبانى واملرافق ،والت�أ ّكد من �سالمتها و�إمكانية عملها بال�شكل املعتاد بعد زوال العوا�صف. �إزالة الآثار املرتتبة على العوا�صف.المخاطر الطبيعية
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

مستويات الخطر

خطر ضربات الشمس

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

�ضربات ال�شم�س :نظر ًا لزيادة عدد مباين اجلامعة وات�ساع ال�ساحات خا�صة
يف بع�ض املراكز التابعة للجامعة� ،إ�ضافة �إىل التدري�س �أثناء الف�صل ال�صيفي ،الكلية /الإدارة :جامعة امللك �سعود
كل ذلك ي�ؤدي �إىل �أن احتمالية �إ�صابة املن�سوبني من موظفات وطالب يف هذه املكان :حميط جامعة امللك �سعود
املراكز ب�رضبة �شم�س ،و�رضبات ح ّر قد ت�ؤدي �إىل م�شاكل �صحية كبرية.
وصف الخطر:

� -1إ�صابة من�سوبي وطالب اجلامعة ب�رضبات �شم�س .
� -2إ�صابة من�سوبي وطالب اجلامعة ب�رضبات حر قد ت�ؤدي �إىل م�شاكل
�صحية كبرية.
سياسة درء الخطر:

 و�ضع مظ ّالت �إ�سمنتية يف امل�ساحات املك�شوفة يف اجلامعة بث الوعي بني الطالب والطالبات التخاذ احليطة من �رضبات ال�شم�س توفري مكيفات تربيد يف جميع الأروقة و املمرات يف اجلامعة و�ضع ر�شا�شات ماء يف ال�ساحات بث الوعي بني الطالب والطالبات التخاذ احليطة من �رضبات احلر. توحيد �أرقام الطوارئ لت�سهيل عملية االت�صال يف احلاالت الطارئة.المخاطر الطبيعية
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الوظيفة :طبيب الوحدة ال�صحية.

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع مخاطر ضربة الشمس حال حدوثها
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر طبيعية� :رضبة �شم�س
حميط جامعة امللك �سعود  -واملزارع التعليمية وال�ساحات
الإ�سعاف – الأمن وال�سالمة – الوحدة ال�صحية .
الدفاع املدين :
داخل املدينة اجلامعية 955
خارج اجلامعة 998

فاك�س4684684 :

�إمييلsecure@ksu.edu.sa :

االت�صال بالإ�سعاف لنقل امل�صاب
تقدمي الإ�سعافات الأول ّية حلني و�صول الفريق املعالج
الإ�سعاف

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1االت�صال بالإ�سعاف.
 .2تقدمي الإ�سعافات الأول ّية للم�صابني حلني و�صول الفريق املعالج.
 .3غمر ج�سم املري�ض باملاء البارد وق َِطع الثلج.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

المخاطر الطبيعية

 نقل امل�صابني للم�ست�شفى وتقدمي و�سائل الرعاية كافّة. التنبيه بعدم التع ّر�ض لل�شم�س ب�صورة مبا�رشة.� -رضورة عمل مظ ّالت ملن تقت�ضى �رضورة عمله العمل حتت ال�شم�س ب�صورة مبا�رشة.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

مستويات الخطر

خطر األمطار والسيول
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

الأمطار وال�سيول :هناك احتمالية حدوث �أمطار و�سيول ،وقد ت�س ّبب تلف
بع�ض ممتلكات اجلامعة وان�سداد الطرق واحتجاز الطالب و املن�سوبني داخل الكلية /الإدارة :جامعة امللك �سعود
احلرم اجلامعي ،و� ً
أي�ضا احتمالية حدوث متا�سات كهربائية جراء الأمطار املكان :حميط جامعة امللك �سعود
ال�شديدة وال�سيول ،وقد ت�ؤدي �إىل حرائق ووفايات ال �سمح اهلل.
وصف الخطر:

 .1حدوث متا�سات كهربائية عند هطول الأمطار .
 .2حدوث انهيار يف بع�ض املباين.
 .3احتجاز الطالب و املن�سوبني يف بع�ض الأماكن.
 .4جت ّمع مياه الأمطار يعطل العمل يف اجلامعة.
سياسة درء الخطر:

 .1ال�صيانة الدورية لتمديدات الكهرباء والت�أكد من جودتها.
 .2الفح�ص الدوري للمباين للت�أكد من �سالمتها ،و�أخالء غري ال�صالح منها.
 .3توفري طائرات �إخالء عند حدوث �أمطار �أو �سيول .
 .4توفري �أماكن �آمنه يف حال حدوث الفي�ضانات وال�سيول .
 .5الك�شف عن منافذ الت�رصيف ب�شكل دوري .
المخاطر الطبيعية
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الوظيفة :مدير الأمن و ال�سالمة
التلفون4677828:

Email :humaidan@ksu.edu.sa

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع مخاطر األمطار والسيول حال حدوثها
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)

ّ
وسائل االتصال به:

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر طبيعية  :الأمطار وال�سيول
حميط جامعة امللك �سعود
الأمن وال�سالمة
جوال :
الدفاع املدين :
فاك�س4684684 :
�إمييلsecure@ksu.edu.sa :
داخل املدينة اجلامعية 955
خارج اجلامعة 998
االت�صال بالأمن وال�سالمة  ،اال�ستماع �إىل الن�رشة اجلوية
جميع اجلهات ذات العالقة ( الأمن وال�سالمة – ال�صيانة – الإ�سعاف )

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1اال�ستماع �إىل الن�رشة اجلوية.
ّ
بامل�سطحات واملزارع التعليمية االبتعاد عن البقاء يف
 .2التنبيه على املوجودين يف مباين اجلامعة عدم مغادرة املباين �إىل حني زوال اخلطر ،وكذلك التنبيه على املوجودين
جماري الأودية يف حالة قرب هطول الأمطار� ،أو وجود حتذيرات عن �سيول.
 .3الت�أ ّكد من جاهزية مو ّلد الطاقة الكهربائية الحتمال انقطاع التيار الكهربى .
 .4مراجعة م�سارات ت�رصيف املطر باملبانى واملوقع العام.
 .5اتّبع امل�سارات املو�صى بها عند ا�ستخدام الطرق ،وال جتازف كي ال تعر�ض حياتك وحياة الآخرين للخطر.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

المخاطر الطبيعية

 .1تفقّد جميع مرافق اجلامعة للت�أكد من جاهزيتها.
� .2صيانة الأجزاء التى قد تكون ال�سيول �أتلفتها.
 .3و�ضع التدابري اخلا�صة بتالفى الق�صور فى نظام ت�رصيف املطر �إن وجد.
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مستويات الخطر

خطر مخاطر النقل
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

خماطر النقل :حاجة �أق�سام الطالبات �إىل وجود النقل وما يرتتب عليه من
الكلية /الإدارة �إدارة النقل
خماطر خالل فرتة نقل الطالبات �أو ع�ضوات هيئة التدري�س من تعطل احلافلة
املكان :الطرق املو�صلة للجامعة
وتعر�ضهن للأذى.
وصف الخطر:

 -1ت�أخّ ر �أو ّ
تعطل و�سائل النقل اخلا�صة بالطالبات �أو ع�ضوات هيئة
التدري�س خا�صة يف �أوقات االمتحانات.
 -2حدوث حوادث جراء �سوء ا�ستخدام �سيارات  FLOGداخل احلرم
اجلامعي
 -3تعطل احلافالت اجلامعية يف حالة ال�سيول والأمطار العوا�صف الغبارية.
سياسة درء الخطر:
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 .1توفري حافالت �إ�ضافية خا�صة يف فرتات االمتحانات.
� .2أجراء �صيانة دورية للحافالت و الت�أكد من �رشوط ال�سالمة فيها.
 .3تدريب ال�سائقات على �سيارات GOLF
 .4و�ضع جهاز لتتبع احلافالت مرتبط ب�إدارة الأمن وال�سالمة.
 .5توفري حافالت �إ�ضافية.

الوظيفة :مدير الأمن و ال�سالمة
التلفون4677828:

Email :humaidan@ksu.edu.sa

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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إجراء التعامل مع مخاطر النقل حال حدوثها
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر �أخرى :خماطر النقل
الطرق املو�صلة للجامعة
�إدارة الأمن وال�سالمة  -الإ�سعاف
التلفون4677837 :
 -1االت�صال بالأمن وال�سالمة .
الإ�سعاف

فاك�س4684684 :
املخت�صني �إىل مكان احلادث فورا .
 -2انتقال
ّ

�إمييلsecure@ksu.edu.sa :

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1ا�ستخدام �سائقني م� َّؤهلني لنقل طلبة وطالبات اجلامعة.
 .2ا�ستخدام و�سائل نقل بحالة جيدة ،وعدم ال�سماح با�ستخدام �سيارات معيبة.
 .3الت�أكد من �إمتام برامج ال�صيانة لل�سيارات قبل البدء بنقل الطلبة والطالبات ب�شكل يومى.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 �إ�سناد �أمر متابعة نظام الت�شغيل بكامله جلهة م�س�ؤولة ،بحيث تكون هناك رقابة على خطوط ال�سري ل�سيارات اجلامعة ،للمحافظة على الطلبة والطالبات. البد �أن يكون هناك تقرير �أ�سبوعى �/شهرى عن حالة ال�سيارات وال�سائقني ،وا�ستبعاد ال�سيارات ذات الكفاءة الأقل.ّغيات الالزمة لإزالة � ّأي مع ّوقات قد ت�ؤ ّثر يف حركة
وال�سعة يف تنفيذ جميع الت ُّ
 تنفيذ درا�سة حلركة ال�س ّيارات داخل اجلامعة ودرا�سة ت�أثريها يف حركة �س ّيارات الطوارئ ّ�س ّيارات الطوارئ.
المخاطر الطبيعية
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قائمة بالجهات المرشحة لحدوث مخاطر الموارد البشرية

م
1
2
3
4
5

مخاطر الموارد البشرية
206

ال ُك ِّل َّية /العمادة /الإدارة
امل�ست�شفيات اجلامع ّية
ُكلِّ َّيات اجلامعة
�إدارة اجلامعة
جميع وحدات اجلامعة
جامعة امللك �سعود

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

قائمة مخاطر الموارد البشرية المحتملة بالجامعة
ّ
مخاطر الموارد البشرية:

الب��شري �أثمن مورد لدى ّ
املنظمة والأكرث ت�أث ًريا يف الإنتاج ّية على الإطالق ,فهو ي�س��هم بق ّوة يف حتقيق الأهداف و الربح للمنظمةّ � ،إن �إدارة املوارد الب��شر ّية
ُيع ّد العن�رص
ّ
الب�رشي وحما�سه للعمل على كفاءة ّ
املنظمة
الب�رشي املتوافر واملُتوقَع ,و تتوقّف مدى كفاءة وقدرات وخربات هذا العن�رص
تعني باخت�صار اال�ستخدام االف�ضل للعن�رص
ّ
ّ
وجناحها يف الو�صول �إىل حتقيق �أهدافها ,فال ُب ّد من �رضورة اال�ستفادة الق�صوى من ك ّل فرد يف ّ
املنظمة عن طريق �إدارة املوارد الب�رش ّية متم ّثلة يف بع�ض الأُ�س�س تبد�أ من
الب�رشي وعدم االهتمام به ي�ؤ ّدي �إىل خماطر تدعى بـ" خماطر
الب�رشي� ،أ ّما �إهمال العن�رص
التخطيط واالختيار والتدريب واحلوافز والتقييم وك ّل ما له �صلة بالعن�رص
ّ
ّ
املوارد الب�رش ّية" ته ّدد ّ
املنظمة و تنزع منها جناحها تتم ّثل هذه املخاطر يف:
خماطر املوارد الب�شر ّية:
الب�رشية بالن�سبة �إىل �أع�ضاء هيئة التّ دري�س:
 .1خماطر املوارد
ّ
الوظيفي.
رسب
�أ .الت� ّ
ّ
َ
امل�ستقط ِبني.
ب .التّوظيف غري املدرو�س بالن�سبة �إىل
ت .ان�شغال القياد ِّيني والأط ّباء و�أع�ضاء هيئة التّدري�س يف �أعمال خارج ّية.
ث .عدم و�ضوح �سيا�سات املوارد الب�رش ّية يف اجلامعة.
ج .االمتناع عن العمل وتعطيل الأعمال و حدوث �أعمال عنف.
ح� .إهمال �أع�ضاء هيئة التّدري�س ومن يف حكمهم.

الب�رشية بالن�سبة �إىل الط ّلاب
 .1خماطر املوارد
ّ
 االمتناع عن ال ّدرا�سة و تعطيل الأعمال و حدوث �أعمال عنف. -عدم املعرفة احلقوق والواجبات.

مخاطر الموارد البشرية

املوظفني
 .1خماطر املوارد
الب�رشية بالن�سبة �إىل ّ
ّ
 التّوظيف غري املدرو�س. عدم و�ضوح �سيا�سات املوارد الب�رش ّية يف اجلامعة. االمتناع عن العمل و تعطيل الأعمال و حدوث �أعمال عنف. -الإهمال.
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ّ
ّ
خطر التسرب الوظيفي

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

مستويات الخطر

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

رسب
خماطر املوارد الب�شر ّية بالن�سبة �إىل �أع�ضاء هيئة ال ّتدري�س :الت� ّ
رسب �أع�ضاء هيئة التّدري�س يف م�ستوى املنظمة و�إنتاجها,
الوظيفي :ي�ؤ ّثر ت� ّ
ّ
ال ُكلِّ َّية /الإدارة :جميع ال ُكلِّ َّيات و الإدارات.
و�سببه قد يكون �شعورهم ب� ّأن جهدهم وعطاءهم ي�ستحقّ �أكرث من مقدار
املكان :جامعة امللك �سعود
املخ�ص�ص لهم� ,أو � ّأن جهدهم ال يلقى التقدير وال�شكر� ,أو قد
ال ّراتب
ّ
ال�شهري ّ
ت�أتيهم عرو�ض عمل مبغريات �أف�ضل من الوظيفة التي يعملون فيها.
وصف الخطر:

رسب �أع�ضاء هيئة التّدري�س املتميزون �أو تقاعدهم نتيجة لعدم تقديرهم
 -1ت� ّ
ماد ًّيا �أو معنو ًّيا.
 -2طلب املتعاقد �إنهاء عقده.
الدرا�سي.
 -3ان�سحاب �أع�ضاء هيئة التّدري�س من املوا ّد �أثناء الف�صل
ّ
سياسة درء الخطر:
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 .1ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التّدري�س ون�رش جهودهم يف موقع ا ّ
جلامعة وتوافر
طاقم م�سانِد.
 .2بناء نظام حوافز لت�شجيع �أع�ضاء هيئة التّدري�س.
الت�شيح لأع�ضاء
ْ � .3أن يكون هناك �سيا�سة وا�ضحة ومع َلنَة تتّ�سم بالعدالة عند ّ
اللجان التي على م�ستوى اجلامعة �أو ال ُكلِّ َّية ويكون ذلك بناء على تر�شيحات
رئي�س الق�سم وعميد ال ُكلِّ َّية �آخذة بعني االهتمام خربات ع�ضو هيئة التّدري�س.
إقليمي.
 .4تعديل رواتب املتعاقدِين املتم ِّيزين لت�صبح الأف�ضل على امل�ستوى ال ّ
 .5و�ضع القوانني لتقليل حركة �أع�ضاء هيئة التّدري�س الذين لديهم �أعباء
تدري�س ّية داخل وخارج اجلامعة.
 .6حتر�ص ال ُكلِّ َّيات على توافر البدالء من �أع�ضاء هيئة التّدري�س يف خمتلف
التخ�ص�صات.
ُّ

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ
4

3

Email :ajumaah@ksu.edu.sa

نوع الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

عالٍ

الوظيفة :عميد �شئون �أع�ضاء هيئة التّدري�س
واملوظفني .
اجل ّوال0504436421 :

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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إجراء التعامل مع خطر التسرب الوظيفي حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة لأع�ضاء هيئة التدري�س  :الت�رسب الوظيفي.
جميع الكليات و الإدارات .بجميع مباين اجلامعة.
عميد �شئون �أع�ضاء هيئة التدري�س و املوظفني
فاك�س4678126 :
جوال0504436421 :
�إمييلajumaah@ksu.edu.sa :
االجتماع مع املوظف الراغب يف �إنهاء عمله و فهم اخللل الذي �أدى �إىل الرغبة يف الت�رسب
عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1االجتماع مع املوظف الراغب يف �إنهاء عمله و فهم اخللل الذي �أدى �إىل الرغبة يف الت�رسب.
 .2حماولة عالج الأ�سباب التي دعته لذلك �إذا كان ذلك ممكنا.
 .3توفري ع�ضو بديل عنه ل�ضمان عدم توقف العمل.
 .4الإعالن عن وظيفة �شاغرة بالو�سائل الر�سمية.
 .5تعيني البدالء ب�أ�رسع وقت ممكن.

ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الموارد البشرية

 .1ت�شكيل جلنة على م�ستوى اجلامعة لدرا�سة �أ�سباب الت�رسب.
 .2اقرتاح احللول ورفعها �إىل �إدارة اجلامعة.
 .3بناء نظام حوافز لت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س.
 .4ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س و ن�رش جهودهم يف موقع اجلامعة و توفري طاقم م�ساند.
 .5تعديل رواتب املتعاقدين املتميزين لت�صبح الأف�ضل على امل�ستوى الإقليمي.
 .6و�ضع القوانني لتقليل حركة �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين لديهم �أعباء تدري�سية داخل و خارج اجلامعة �أثناء الف�صل الدرا�سي.
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َ
ّ
ّ
خطر التوظيف غير المدروس بالنسبة إلى المستقط ِبين
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

مستويات الخطر

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

خماطر املوارد الب�شر ّية بالن�سبة �إىل �أع�ضاء هيئة ال ّتدري�س :التّوظيف
َ
امل�ستقط ِبني :كثري من ّ
املنظمات تقوم بعمل ّية
غري املدرو�س بالنّ�سبة �إىل
تخ�ص�صاتهم
التّوظيف ب�شكل غري مدرو�س بالإ�ضافة �إىل تكليفهم ب�أعمال يف غري ُّ
وا�ستقطاب الباحثِني غري املدرو�س ي�ؤ ّدى �إىل زيادة امل�رصوفات يف امليزانية
ّ ال ُكلِّ َّية /الإدارة :جميع ال ُكلِّ َّيات و الإدارات.
قيا�سا على حجم الإنتاجية ،من امله ّم جد ًا الأخذ باالهتمام �رضورة � ّأن الوظيفة
ً
املكان :جامعة امللك �سعود
ال تن�ش�أ � ّإل بعد الت�أ ّكد من احلاجة �إليها وو�ضع جميع املها ّم وامل�س�ؤول ّيات
َ
امل�ستقطب ويتح ّدد �أجر هذه الوظيفة وفق عمل ّية
والواجبات التي يقوم بها هذا
بال�سوق ،والعائد على ّ
املنظمة من
متو�سط �أجر هذه الوظيفة ُّ
موازنة بني �سعر ِّ
هذه الوظيفة حيث � ّإن الأخري يجب � ْأن يكون �أكرث من الأجر املح ّدد.
وصف الخطر:

َ
تخ�ص�صاتهم
� -1ضعف جودة العمل نتيجة لعدم توزيع
امل�ستقط ِبني وفق ّ
وح�سب حاجة الأق�سام �إليهم.
 -2ا�ستقطاب الباحثِني دون وجود هدف وا�ضح وحم ّدد لذلك.
 .3كرثة اال�ستقطاب يف ق�سم واحد موازنة بالأق�سام الآخر.
سياسة درء الخطر:
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 -1حتديد عدد َّ
تخ�ص�صاتهم يف
املوظفِني العلماء والباحثني وتوزيعهم ح�سب ُّ
الإدارات املنا�سبة.
َ
امل�ستقط ِبني
الفعلي لأعداد الباحثِني والعلماء
 -2و�ضع جلنة لتحديد االحتياج
ّ
التخ�ص�صات يف اجلامعة.
يكون �أع�ضا�ؤها من خمتلف
ُّ
� -3إن�شاء جلنة لك ّل ق�سم مهمتها حتديد االحتياجات الوظيف ّية للوحدة.

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ
4

3

Email :ajumaah@ksu.edu.sa

نوع الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

عالٍ

الوظيفة :عميد �شئون �أع�ضاء هيئة التّدري�س
واملوظفني .
اجل ّوال0504436421 :

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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إجراء التعامل مع خطر التوظيف الغير مدروس بالنسبة للمستقطبين حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة لأع�ضاء هيئة التدري�س  :التوظيف غري املدرو�س بالن�سبة للم�ستقطبني
جميع الكليات و الإدارات يف اجلامعة
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
ج ّوال0505216277 :
فاك�س4677601:
�إمييلaligamdi@ksu.edu.sa :
التلفون4670003 :
إنتاجا علم ًيا باجلودة املطلوبة.
عدم جتديد التعاقد مع العلماء والباحثني الذين مل يقدموا � ً
�إدارة اال�ستقطاب يف وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي.

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 -1مراقبة �أداء جميع امل�ستقطبني �سنو ًّيا.
إنتاجا علم ًّيا باجلودة املطلوبة.
 -2عدم جتديد التعاقد مع العلماء والباحثني الذين مل يقدموا � ً
 -3حماولة تدريب امل�ستقطبني (الباحثني )على الأعمال املوكلة لديهم.
� -4إر�سال امل�ستقطبني �إىل دورات و ور�ش تدريبية يف جمال تخ�ص�صهم.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الموارد البشرية

 -1حتديد عدد املوظفني العلماء والباحثني و توزيعهم ح�سب تخ�ص�صاتهم يف الإدارات املنا�سبة.
 -2و�ضع جلنة لتحديد االحتياج الفعلي لأعداد الباحثني والعلماء امل�ستقطبني يكون �أع�ضائها من خمتلف التخ�ص�صات يف اجلامعة.
� -3إن�شاء جلنة لكل ق�سم مهمتها حتديد االحتياجات الوظيفية للوحدة.
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ّ
ّ
ّ
خطر انشغال األطباء وأعضاء هيئة التدريس في أعمال خارجية
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

مستويات الخطر

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

الب�رشية بالن�سبة �إىل �أع�ضاء هيئة التّ دري�س:ان�شغال الأط ّباء
خماطر املوارد
ّ
و�أع�ضاء هيئة التّدري�س يف �أعمال خارج ّية :قد ُيك ّلف كثري من القياد ِّيني و �أع�ضاء
هيئة التّدري�س والأط ّباء ب�أعمال خارج ّية ،فالقياد ِّيون قد ُيك َّلفون بالعمل خارج
ال ُكلِّ َّية /الإدارة :جميع ال ُكلِّ َّيات و الإدارات
اجلامعة ما ي�ؤ ّثر يف عملهم يف الإدارات التابعة لهم ,وكذلك الأط ّباء قد ُيك َّلفون
املكان :جامعة امللك �سعود
ب�أعمال �إدار ّية بحته تتط ّلب منهم عقد اجتماعات واتّخاذ قرارات بينما لديهم
الكثري من الأعمال الطب ّية امل� ّؤجلة ،وكذلك �أع�ضاء هيئة التّدري�س قد تكون لديهم
�أعمال خارج اجلامعة ما ي�ؤثر يف جودة التّدري�س وتذ ُّمر ّ
الطلب.
وصف الخطر:

� -1ضعف �إنتاج ّية القياد ِّيني يف مواقعهم القياد ّية.
أكادميي نتيجة
� -2ضعف �إنتاج ّية الأط ّباء و�أع�ضاء هيئة التّدري�س يف املجال ال
ّ
الن�شغالهم.
 -3ان�شغال الأط ّباء عن مر�ضاهم وتذ ُّمر املر�ضى من ذلك.
 -4ق ّلة توا�صل �أع�ضاء هيئة التّدري�س مع ّ
ال�ساعات
الطلب ،وعدم وجودهم يف ّ
املكتب ّية ما ي�سبب تذ ُّمر ّ
الطلب.
سياسة درء الخطر:

مخاطر الموارد البشرية
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القيادي يف �إدارته يوم ًّيا �أو �أ�سبوع ًّيا
ال�ساعات التي يق�ضيها
ّ
 .1حتديد عدد ّ
 .2تقنني الأعمال التي مِن امل�سموح لع�ضو هيئة التّدري�س والأط ّباء القيام بها
خارج اجلامعة �أو ال ُكلِّ َّية ,وتكون حتت �إ�رشاف الرئي�س املبا�رش.
 .3و�ضع �إجراءات ّ
منظمة ملتابعة �أداء الأط ّباء داخل العيادات.
ُو�ضع يف تقرير �أدائه
 .4عمل ا�ستبانات ال ِّر�ضا للمر�ضى املراجعِني لك ّل طبيب ت َ
الوظيفي.
ّ
 .5و�ضع �سيا�سات تنظيم ّية ل�ضمان وجود �أع�ضاء هيئة التّدري�س يف مكاتبهم يف
ال�ساعات املكتب ّية.
�أثناء ّ

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
4

3

الوظيفة :عميد اجلهة املعنية.
التلفون  :االت�صال باجلهة املعنية

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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إجراء التعامل مع خطر انشغال األطباء وأعضاء هيئة التدريس في أعمال خارجية حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة لأع�ضاء هيئة التدري�س :ان�شغال الأطباء و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف �أعمال خارجية
جميع الكليات و الإدارات بجميع مباين اجلامعة
عميد اجلهة املعنية
جوال:االت�صال بال�شخ�ص امل�س�ؤول (دليل الهاتف)
و�ضع ال�سيا�سات و تنظيم عمل �أع�ضاء هيئة التدري�س والأطباء خارج اجلامعة
الإدارة العليا للجامعة

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 -1و�ضع ال�سيا�سات وتنظيم عمل �أع�ضاء هيئة التدري�س والأطباء خارج اجلامعة
� -2إيجاد م�ساعدين للأطباء و�أع�ضاء هيئة التدري�س ويكونون ذو كفاءة عالية.
 -3تخفيف العبء التدري�سي للذين ي�شغلون منا�صب �إدارية
 -4تقليل �أعداد املر�ضى التابعني للطبيب.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الموارد البشرية

 -1حتديد عدد �ساعات التي يق�ضيها القيادي يف �إدارته يوميا �أو �أ�سبوعيا.
 -2تقنني الأعمال التي من امل�سموح لع�ضو هيئة التدري�س و الأطباء القيام بها خارج اجلامعة �أو الكلية
 -3جعل م�سئولية الأعمال الإدارية على املوظفني.
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ّ
خطر عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

مستويات الخطر

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

خماطر املوارد الب�شر ّية بالن�سبة لأع�ضاء هيئة ال ّتدري�س :عدم و�ضوح
�سيا�سات املوارد الب�رش ّية يف اجلامعةّ � :إن �سيا�سات املوارد الب�رش ّية يف اجلامعة ال ُكلِّ َّية /الإدارة :جميع �إدارات اجلامعة.
و�ضح ال�صالح ّيات املكان :جامعة امللك �سعود
يتخ ّللها اجلمود والق�صور فال يوجد تو�صيف دقيق للمها ّم ُي ِّ
خا�صة لالختيار والتّعيني.
وامل�س�ؤول ّيات ،وال توجد �سيا�سة ّ
وصف الخطر:

 .1عدم و�ضوح ال�صالح ّيات وامل�س�ؤول ّيات جلميع القيا ِد ّيني.
 .2وجود تداخل يف مها ّم العمادات امل�سا ِن َدة والإدارات.
موحد للمتعاقدِين غري ال�سعود ِّيني( تختلف رواتب
 .3عدم وجود �س ّلم رواتب ّ
�أع�ضاء هيئة التّدري�س عن امل�ست َ
َقط ِبني) .
سياسة درء الخطر:

مخاطر الموارد البشرية
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 .1تو�صيف املها ّم وال�صالح ّيات جلميع الإدارات والعمادات امل�سا ِن َدة ومن�سوبي
اجلامعة.
 .2ت�شكيل جلنة حل�رص جميع الإجراءات و�ضمان عدم تداخل امل�س�ؤول ّيات داخل
اجلامعة.
موحدة لتعيني املتعاقدِين وحتديد ال�رشوط و�إعالنها
 .3و�ضع �سيا�سة ولوائح ّ
لال�ستقطاب.

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ
4

3

Email: ajumaah@ksu.edu.sa
نوع الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

عالٍ

الوظيفة :عميد �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التّدري�س
واملوظفني
اجل ّوال0504436421 :

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة لأع�ضاء هيئة التدري�س :عدم و�ضوح �سيا�سات املوارد الب�رشية يف اجلامعة
جميع �إدارات اجلامعة .بجميع مباين اجلامعة
عميد �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
فاك�س4678126:
جوال0504436421 :
�إمييلajumaah@ksu.edu.sa :
ت�شكيل جلنة لدرا�سة �أ�سباب امل�شكلة وو�ضع حلول عاجلة لها
عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

� .1إجراء تعديالت على بع�ض �أنظمة و �سيا�سات اجلامعة.
 .2ت�شكيل جلنة لتوحيد نظام املكاف�آت والبدالت واللجان والأعباء التدري�سية جلميع وحدات اجلامعة
� .3إجراء تعديالت على �سلم رواتب املتعاقدين .
 .4ت�شكيل جلنة لتو�صيف املهام و ال�صالحيات جلميع �إدارات و من�سوبي اجلامعة.
� .5سن العقوبات الرادعة ملن يخالف �أنظمة و �سيا�سات اجلامعة.

ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الموارد البشرية

 -1و�ضع دليل لتو�صيف املهام و ال�صالحيات جلميع �إدارات و من�سوبي اجلامعة.
 -2و�ضع دليل يو�ضح نظام املكافئات والبدالت واللجان والأعباء التدري�سية جلميع الإدارات والكليات.
 -3و�ضع جلنة لالختيار و التعيني للموظفني و �أع�ضاء هيئة التدري�س.
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مستويات الخطر

خطر االمتناع عن العمل و تعطيل األعمال و حدوث أعمال عنف
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

خماطر املوارد الب�شر ّية بالن�سبة �إىل �أع�ضاء هيئة ال ّتدري�س :االمتناع عن
العمل و تعطيل الأعمال و حدوث �أعمال عنفُ :يق�صد به التوقُّف عن العمل ال ُكلِّ َّية /الإدارة :جميع �إدارات اجلامعة.
ال�ضغط على ال ّرئي�س املبا�رش لتلبية املكان :جامعة امللك �سعود
ب�صورة مق�صودة وجماع ّية وهدفه ّ
تدن رقم املبنى :ك ّل املباين.
احتياجاتهم ,فقد ميتنع �أع�ضاء هيئة التّدري�س عن العمل ب�سبب ت�أخُّ ر �أو ّ
تع�سف ّية يف حقّهم.
يف ال ّرواتب �أو ل�صدور قرارات ُّ
وصف الخطر:

 .1تعطيل �أع�ضاء هيئة التّدري�س للأعمال الإدار ّية واللجان املو ُكولة �إليهم.
ُّ .2
تعطل ال ّدرا�سة يف ال ُكلِّ َّية التي حدث فيها امتناع عن العمل من قبل �أع�ضاء
هيئة التّدري�س.
 .3مطالبة �أع�ضاء هيئة التّدري�س بزيادة احلوافز.
 .4حدوث �أعمال عنف.
سياسة درء الخطر:
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 .1احت�ساب الأعمال الإدارية من �ضمن العبء التّدري�سي �أو حتديد املكافئات
املالية لها.
درا�سي.
 .2قيا�س مدى رِ�ضا �أع�ضاء هيئة التّدري�س عن العمل يف ال ُكلِّ َّية يف ك ّل ف�صل
ّ
 .3توافر مد ِّر�سِ ني بدالء للموا ّد ذوي كفاءات عالية.
 .4تقدمي حوافز عادلة و متنوعة وت�شمل جميع جماالت التم ُّيز جلميع �أع�ضاء
هيئة التّدري�س.
 .5توافر م�س�ؤويل �أمن يف ك ّل مبنى.
 .6حتديد م�س�ؤول يف ك ّل مبنى لإدارة هذا اخلطر.

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
4

3

الوظيفة :عمداء ال ُكلِّ َّيات املعنية ،.وعميد
َّ
واملوظفِني.
�ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التّدري�س
الهاتف :هاتف اجلهة املعنية .

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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إجــراء التعامــل مــع خطــر االمتناع عــن العمل و تعطيل األعمــال و حدوث أعمال عنف من قبــل أعضاء هيئة
التدريس حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة لأع�ضاء هيئة التدري�س :االمتناع عن العمل و تعطيل الأعمال و حدوث �أعمال
عنف من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س.
جميع �إدارات اجلامعة بجميع مباين اجلامعة
عمداء الكليات و عميد �شئون �أع�ضاء هيئة التدري�س و املوظفني.
فاك�س4678126:
جوال0504436421 :
�إمييلajumaah@ksu.edu.sa :
توجه امل�سئول عن اخلطر اىل مكان وقوع احلدث
�إدارة الكليات وعمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 -1حماولة معرفة �سبب االمتناع عن العمل.
 -2اال�ستماع ل�شكوى ع�ضو هيئة التدري�س و حماولة تهدئة انفعاالته .
 -3حل م�شاكل �أع�ضاء هيئة التدري�س �إذا كان من املمكن حلها.
� -4إن�صاف �أع�ضاء هيئة التدري�س و �إعطائهم حقوقهم كاملة.
� -5أعادة العمل يف الإدارة �أو الكلية.

ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الموارد البشرية

 -1الت�شاور مع الإدارة القانونية لعمل الإجراءات املرتتبة على احلدث.
 -2م�سائلة املخطئني و املق�رصين.
 -3كتابة تقرير عن احلدث يرفع �إىل �إدارة اجلامعة.
 -4اقرتاح احللول املنا�سبة ل�ضمان عدم تكراره.
 -5تدريب القياديني يف اجلامعة على مهارات التفاو�ض و حل النزاعات.
 -6قيا�س مدى ر�ضا �أع�ضاء هيئة التدري�س دوريا من قبل امل�سئولني و حتديد نقاط ال�ضعف و معاجلتها.
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ّ
ُ
خطر إهمال أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

مستويات الخطر

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

خماطر املوارد الب�شر ّية بالن�سبة �إىل �أع�ضاء هيئة ال ّتدري�س� :إهمال
ال ُكلِّ َّية /الإدارة:جميع �إدارات اجلامعة.
�أع�ضاء هيئة التّدري�س ومن يف ُحكمهم :يوجد بع�ض �أع�ضاء هيئة تدري�س
املكان:جامعة امللك �سعود
وقياد ِّيون مهملون يف عملهم �أو متكا�سلون و بطيئون يف �إجناز الأعمال ,ما ينتج
رقم املبنى :ك ّل املباين.
عنه ق�صور يف الإجناز وعدم حتقيق �أهداف اجلامعة.
وصف الخطر:

 -1عدم �إجناز م�رشوعات اجلامعة يف الوقت املح ّدد با َ
جلودة املطلوبة.
� -2ضياع املعامالت و تعطيل الأعمال.
 -3حدوث َت َلف ّيات يف البنية التحت ّية للجامعة.
سياسة درء الخطر:

1ـ ت�شكيل جلان ملتابعة امل�رشوعات والبنية التحت ّية ومدى التق ُّدم يف الإجناز.
1ـ ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التّدري�س وحتفيزهم يف حالة الإجادة يف عملهم.
ال�شيفة بني القياد ِّيني وح ّثهم على التفكري والإبداع.
2ـ بثّ روح املناف�سة ّ
3ـ ن�رش ر�سالة اجلامعة و�أهدافها و ِق َيمها لتنمية ال�شّ عور بامل�س�ؤول ّية.
3ـ و�ضع نظام م�ساءلة ،وفر�ض عقوبات على ع�ضو هيئة التّدري�س املهمِل.
مخاطر الموارد البشرية
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ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
4

3

الوظيفة :عميد الكلية املعنية ،وعميد �ش�ؤون
َّ
واملوظفِني.
�أع�ضاء هيئة التّدري�س
الهاتف :هاتف اجلهة املعنية .

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر اإلهمال من قبل أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة لأع�ضاء هيئة التدري�س :الإهمال من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم
جميع �إدارات اجلامعة بجميع مباين اجلامعة
عمداء الكليات ومديري الإدارات
ح�سب امل�س�ؤلية (دليل الهاتف)
ح�ضور م�سئول اخلطر �إىل موقع احلدث
�إدارة الكليات و الإدارات

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1ح�ضور امل�سئول عن اخلطر ملكان احلدث
� .2إخالء املكان يف حال حدوث حريق �أو ما ي�ستدعي ذلك.
 .3ا�ستدعاء م�سئويل الأمن وال�سالمة يف املبنى يف حال احلاجة لذلك.
 .4نقل امل�صابني لإجراء الإ�سعافات الأولية يف حال احلاجة لذلك.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الموارد البشرية

 -1يعقد اجتماع للجنة املخت�صة لدرا�سة احلدث وحتديد امل�سئول عن احلدث.
 -2يعقد اجتماع للجنة املخت�صة مع ع�ضو هيئة التدري�س املهمل و�أخذ مرئياته.
 -3فر�ض عقوبات على ع�ضو هيئة التدري�س يف حال ثبوت الإهمال.
 -4الإعالن يف الإدارة عن النتائج و العقوبات التي تو�صلت لها اللجنة املخت�صة ل�ضمان عدم تكرارها .
 -5ت�شكيل جلان ملتابعة امل�شاريع و البنية التحتية و مدى التقدم يف الإجناز.
 -6ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س و حتفيزهم يف حالة الإجادة يف عملهم.
 -7بث روح املناف�سة ال�رشيفة بني �أع�ضاء هيئة التدري�س و حثهم على التفكري و الإبداع.
 -8ن�رش ر�سالة و �أهداف و قيم اجلامعة لتنمية ال�شعور بامل�سئولية.
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ّ
خطر التوظيف غير المدروس

ّ
الشخص المسؤول

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

خماطر املوارد الب�شر ّية بالن�سبة �إىل َّ
املوظفِني :التّ وظيف غري املدرو�س

ال ُكلِّ َّية /الإدارة :جميع ال ُكلِّ َّيات و الإدارات.
املكان :جامعة امللك �سعود
رقم املبنى :ك ّل املباين.

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

� -1ضعف َجودة العمل نتيجة عدم توزيع َّ
تخ�ص�صاتهم و ح�سب
املوظفِني وفق ُّ
حاجة الإدارات �إليهم.
 -2ا�ستقطاب الباحثِني دون وجود هدف وا�ضح وحم ّدد.
 -3كرثة التّوظيف يف بع�ض الإدارات و ق ّلة الأعمال املُو َك َلة �إليهم.
سياسة درء الخطر:

 .1حتديد عدد َّ
تخ�ص�صاتهم يف الإدارات املنا�سبة.
املوظفِني وتوزيعهم ح�سب ُّ
َ
امل�ستقط ِبني
الفعلي لأعداد الباحثِني والعلماء
 .2و�ضع جلنة لتحديد االحتياج
ّ
التخ�ص�صات يف اجلامعة.
يكون �أع�ضا�ؤها من خمتلف
ُّ
� .3إن�شاء جلنة لك ّل ق�سم مه ّمتها حتديد االحتياجات الوظيف ّية للوحدة.
مخاطر الموارد البشرية
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مستويات الخطر

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ
4

3

Email: ajumaah@ksu.edu.sa

نوع الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

عالٍ

الوظيفة :عميد �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التّدري�س
َّ
واملوظفِني.
اجل ّوال0504436421 :

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر التوظيف الغير مدروس حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة للموظفني  :التوظيف الغري مدرو�س.
جميع الكليات و الإدارات .بجميع مباين اجلامعة
عميد �شئون �أع�ضاء هيئة التدري�س و املوظفني
فاك�س4678126 :
جوال0504436421 :
�إمييلajumaah@ksu.edu.sa :
عدم جتديد التعاقد مع املوظفني الذين مل يقدموا الأعمال املوكلة �إليهم باجلودة املطلوبة.
عمادة �شئون �أع�ضاء هيئة التدري�س و املوظفني.

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 -1مراقبة �أداء جميع املوظفني �سنويا.
 -2عدم جتديد التعاقد مع املوظفني الذين مل يقدموا الأعمال املوكلة �إليهم باجلودة املطلوبة.
 -3حماولة تدريب املوظفني على الأعمال املوكلة لديهم .
� -4إر�سال املوظفني �إىل دورات و ور�ش تدريبية يف جمال تخ�ص�صهم.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 -1حتديد عدد املوظفني و توزيعهم ح�سب تخ�ص�صاتهم يف الإدارات املنا�سبة.
 -2و�ضع جلنة لتحديد االحتياج الفعلي لأعداد املوظفني يكون �أع�ضائها من خمتلف التخ�ص�صات يف اجلامعة.
� -3إن�شاء جلنة لكل ق�سم مهمتها حتديد االحتياجات الوظيفية للوحدة.
مخاطر الموارد البشرية
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ّ
خطر عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

مستويات الخطر

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

َّ
املوظفِني :عدم و�ضوح �سيا�سات
خماطر املوارد الب�شر ّية بالن�سبة �إىل
املوارد الب�رش ّية يف اجلامعةّ � :إن �سيا�سات املوارد الب�رش ّية يف اجلامعة ال ُكلِّ َّية /الإدارة :جميع �إدارات اجلامعة.
يو�ضح ال�صالح ّيات املكان :جامعة امللك �سعود
يتخ ّللها عدم الو�ضوح فال يوجد تو�صيف دقيق للمهام ِّ
خا�صة لالختيار والتعيني ،كما ال يوجد ّ
خطة رقم املبنى :ك ّل املباين.
وامل�س�ؤول ّيات وال يوجد �سيا�سة ّ
لتدريب ّ
املوظفني يف �أماكن عملهم.
وصف الخطر:

 .1عدم و�ضوح ال�صالح ّيات امل�س�ؤول ّيات.
 .2عدم وجود و�صف دقيق ملهام َّ
املوظفِني مت ّكنهم من �أداء عملهم دون تداخل
يف امل�س�ؤولي ّات.
 .3عدم وجود �س َّلم رواتب حم ّدد للمتعاقدِين غري ال�سعود ِّيني.
سياسة درء الخطر:

ال�صالح ّيات وامل�س�ؤول ّيات جلميع �إدارات ومن�سوبي اجلامعة.
1ـ تو�صيف ّ
 2ـ و�ضع و�صف دقيق ملهام ك ّل َّ
موظف ليتم ّكن من �أداء عمله دون ازدواج ّية.
 3ـ و�ضع جلنة لتحديد رواتب املتعا ِقدِين ح�سب م�ؤ ِّهالتهم.
مخاطر الموارد البشرية
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ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ
4

3

Email :fkolibi@ksu.edu.sa

نوع الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

عالٍ

الوظيفة :عميد �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التّدري�س
َّ
واملوظفِني.
اجل ّوال0504436421 :

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة للموظفني  :عدم و�ضوح �سيا�سات املوارد الب�رشية يف اجلامعة.
جميع �إدارات اجلامعة .بجميع مباين اجلامعة
عميد �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
فاك�س4678126 :
جوال0504436421 :
�إمييلajumaah@ksu.edu.sa :
ت�شكيل جلنة لدرا�سة �أ�سباب امل�شكلة وو�ضع حلول عاجلة لها
عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

� -1إجراء تعديالت على بع�ض �أنظمة و �سيا�سات اجلامعة.
 -2ت�شكيل جلنة لتوحيد نظام املكاف�آت والبدالت واللجان .
 -3ت�شكيل جلنة لتو�صيف املهام و ال�صالحيات جلميع �إدارات و من�سوبي اجلامعة.
� -4سن العقوبات الرادعة ملن يخالف �أنظمة و �سيا�سات اجلامعة.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 -1و�ضع دليل لتو�صيف املهام و ال�صالحيات جلميع �إدارات و من�سوبي اجلامعة.
 -2و�ضع دليل يو�ضح نظام املكاف�آت والبدالت واللجان جلميع الإدارات والكليات.
 -3و�ضع جلنة لالختيار و التعيني للموظفني.
مخاطر الموارد البشرية
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مستويات الخطر

خطر االمتناع عن العمل و تعطيل األعمال و حدوث أعمال عنف
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

خماطر املوارد الب�شر ّية بالن�سبة �إىل َّ
املوظفِني :االمتناع عن العمل و تعطيل
الأعمال و حدوث �أعمال عنفُ :يق�صد به التوقُّف عن العمل ب�صورة مق�صودة ال ُكلِّ َّية /الإدارة :جميع �إدارات اجلامعة.
ال�ضغط على ال ّرئي�س املبا�رش لتلبية احتياجاتهم ,فقد ميتنع املكان :جامعة امللك �سعود
وجماع ّية وهدفه ّ
َّ
تدن يف الرواتب �أو ل�صدور قرارات رقم املبنى :ك ّل املباين
املوظفون عن العمل ب�سبب ت�أخُّ ر �أو ّ
تع�سف ّية يف حقّهم.
ُّ
وصف الخطر:

 .1حدوث توقُّف عن العمل يف بع�ض �إدارات اجلامعة.
 .2حدوث تذ ُّمر واعرتا�ضات جماع ّية من َّ
املوظفِني ب�سبب عدم وجود حوافز
وعدم توافر البيئة املنا�سبة للعمل و لعدم وجود ال�شفاف ّية واحلوار.
3ـ حدوث �أعمال عنف.
سياسة درء الخطر:

مخاطر الموارد البشرية
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1ـ اال�ستماع ل�شكوى َّ
املوظف وحماولة تهدئة انفعاالته.
2ـ قيا�س مدى ر�ضا َّ
املوظفِني دور ًّيا من قبل م�س�ؤويل الإدارات و حتديد نقاط
ال�ضعف و معاجلتها.
ّ
3ـ تعيني م�س�ؤويل �أمن يف ك ّل مبنى.
3ـ تعيني م�س�ؤول يف ك ّل مبنى لإدارة هذا اخلطر.

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
4

3

اال�سم :الوظيفة :عمداء ال ُكلِّ َّيات ،وعميد
�ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التّدري�س و َّ
ملوظفِني

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر االمتناع عن العمل و تعطيل األعمال و حدوث أعمال عنف حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 -1حماولة معرفة �سبب االمتناع عن العمل.
 -2اال�ستماع ل�شكوى املوظف و حماولة تهدئة انفعاالته .
 -3و حل م�شاكل املوظفني �إذا كان من املمكن حلها.
� -4إن�صاف املوظفني و �إعطائهم حقوقهم كاملة.
� -5أعادة العمل يف الإدارة �أو الكلية.

خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة للموظفني :االمتناع عن العمل و تعطيل الأعمال و حدوث �أعمال عنف.
جميع �إدارات اجلامعة بجميع مباين اجلامعة
عمداء الكليات و �شئون �أع�ضاء هيئة التدري�س
فاك�س4678126 :
جوال0504436421 :
�إمييلajumaah@ksu.edu.sa :
توجه امل�سئول عن اخلطر �إىل مكان وقوع احلدث
�إدارة الكليات وعمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الموارد البشرية

 -1الت�شاور مع الإدارة القانونية لعمل الإجراءات املرتتبة على احلدث.
 -2م�سائلة املخطئني و املق�رصين.
 -3كتابة تقرير عن احلدث يرفع �إىل �إدارة اجلامعة.
 -4اقرتاح احللول املنا�سبة ل�ضمان عدم تكراره.
 -5تدريب القياديني يف اجلامعة على مهارات التفاو�ض و حل النزاعات.
 -6قيا�س مدى ر�ضا املوظفني دوريا من قبل امل�سئولني و حتديد نقاط ال�ضعف و معاجلتها .
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مستويات الخطر

خطر اإلهمال
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

َّ
املوظفِني :الإهمال :يوجد بع�ض ال ُكلِّ َّية /الإدارة :جميع �إدارات اجلامعة.
خماطر املوارد الب�شر ّية بالن�سبة �إىل
َّ
املوظفِني املُه ِملِني يف عملهم �أو املتكا�سِ لِني والبطيئني يف �إجناز الأعمال ,ما ينتج املكان :جامعة امللك �سعود
عنه ق�صور يف الإجناز وعدم حتقيق �أهداف َّ
رقم املبنى :ك ّل املباين.
املنظمة.
وصف الخطر:

 -1عدم اجناز م�رشوعات اجلامعة يف الوقت املح ّدد وا َ
جلودة املطلوبة.
�ّ -2ضياع املعامالت وتعطيل الأعمال.
 -3حدوث َت َلف ّيات يف البنية التحت ّية للجامعة.
سياسة درء الخطر:

مخاطر الموارد البشرية
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 .1ت�شكيل جلان ملتابعة امل�رشوعات و البنية التحت ّية ومدى التق ُّدم يف الإجناز.
 .2ت�شجيع َّ
املوظفِني وحتفيزهم يف حالة الإجادة يف عملهم.
 .3بثّ روح املناف�سة ال�رشيفة بني َّ
املوظفِني وحثهم على التفكري والإبداع.
 .4ن�رش ر�سالة و�أهداف و ِق َيم اجلامعة لتنمية ال�شعور بامل�س�ؤول ّية.
 .5و�ضع نظام م�ساءلة وفر�ض عقوبات على ع�ضو هيئة التّدري�س املُهمِل.

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

5

ُمنخَ فِ�ض

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
4

3

الوظيفة :عميد اجلهة املعنية ،ومدير الإدارة
املعنية
الهاتف :هاتف اجلهة املعنية .

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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إجراء التعامل مع خطر اإلهمال حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة للموظفني  :الإهمال.
جميع �إدارات اجلامعة بجميع مباين اجلامعة
عمداء الكليات ومديري الإدارات
ح�سب امل�س�ؤلية (دليل الهاتف)
ح�ضور م�سئول اخلطر �إىل موقع احلدث
�إدارة الكليات و الإدارات

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 -1ح�ضور امل�سئول عن اخلطر ملكان احلدث
� -2إخالء املكان يف حال حدوث حريق او ما ي�ستدعي ذلك.
 -3ا�ستدعاء م�سئويل الأمن وال�سالمة يف املبنى يف حال احلاجة لذلك.
 -4نقل امل�صابني لإجراء الإ�سعافات الأولية يف حال احلاجة لذلك.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الموارد البشرية

 -1يعقد اجتماع للجنة املخت�صة لدرا�سة احلدث وحتديد امل�سئول عن احلدث.
 -2يعقد اجتماع للجنة املخت�صة مع املوظف املهمل و�أخذ مرئياته.
 -3فر�ض عقوبات على املوظف يف حال ثبوت الإهمال.
 -4الإعالن يف الإدارة عن النتائج و العقوبات التي تو�صلت لها اللجنة املخت�صة ل�ضمان عدم تكرارها .
 -5ت�شكيل جلان ملتابعة امل�شاريع و البنية التحتية و مدى التقدم يف الإجناز.
 -6ت�شجيع املوظفني و حتفيزهم يف حالة الإجادة يف عملهم.
 -7بث روح املناف�سة ال�رشيفة بني املوظفني و حثهم على التفكري و الإبداع.
 -8ن�رش ر�سالة و �أهداف و قيم اجلامعة لتنمية ال�شعور بامل�سئولية.
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ّ
خطر االمتناع عن الدراسة و تعطيل األعمال و حدوث أعمال عنف
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

مستويات الخطر

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

خماطر املوارد الب�شر ّية بالن�سبة �إىل ّ
الطلب :االمتناع عن ال ّدرا�سة و تعطيل
ق�صد به التوقُّف عن العمل ب�صورة مق�صودة ال ُكلِّ َّية /الإدارة :جميع ُكلِّ َّيات اجلامعة.
الأعمال و حدوث �أعمال عنفُ :ي َ
ال�ضغط على ال ّرئي�س املبا�رش لتلبية احتياجاتهم فقد يقوم املكان جامعة امللك �سعود
وجماع ّية ،وهدفه ّ
ّ
الطلب بتعطيل ال ّدرا�سة نتيجة لعدم جودة التّدري�س �أو عدم الإن�صاف يف رقم املبنى :ك ّل املباين.
توزيع ال ّدرجات �أو عدم توافر البنية التحت ّية املنا�سبة.
وصف الخطر:

 -1حدوث توقُّف عن ال ّدرا�سة يف بع�ض �أق�سام ال ُكلِّ َّية.
 -2حدوث تذ ُّمر واعرتا�ضات جماع ّية من ّ
الطلب.
 -3حدوث �أعمال عنف.
سياسة درء الخطر:
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1ـ اال�ستماع ل�شكوى ّ
الطالب وحماولة تهدئة انفعاالته.
2ـ قيا�س مدى ر�ضا ّ
ال�ضعف
الطالب دور ًّيا من قبل امل�س�ؤولني و حتديد نقاط ّ
ومعاجلتها.
أ�سبوعي �ساعات مع ّينة لال�ستماع لل�شّ كاوى
قيادي يف جدوله ال
 3ـ � ْأن ُيح ِّدد ك ّل ّ
ّ
ّ
الطلب ّية.
 4ـ �أن يكون هناك مم ّثل ّ
للطلب يف جمل�س ك ّل ُكلِّ َّية.
 5ـ تعيني م�س�ؤويل �أمن يف ك ّل ُكل َّية.
 6ـ تعيني م�س�ؤول يف ك ّل مبنى لإدارة هذا اخلطر.

الوظيفة :عميد الكلية املعنية .
الهاتف :هاتف اجلهة املعنية .

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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إجراء التعامل مع خطر االمتناع عن الدراسة و تعطيل األعمال و حدوث أعمال عنف حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 -1حماولة معرفة �سبب تعطيل الدرا�سة.
 -2اال�ستماع ل�شكوى الطالب و حماولة تهدئة انفعاالته .
 -3و حل م�شاكل الطالب �إذا كان من املمكن حلها.
� -4إن�صاف الطالب و �إعطائهم حقوقهم كاملة.
� -5أعادة العمل يف الإدارة �أو الكلية.

خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة للطالب  :االمتناع عن العمل و تعطيل الأعمال و حدوث �أعمال عنف
جميع كليات اجلامعة
عميد الكلية املعنية
(دليل الهاتف)
توجه امل�سئول عن اخلطر �إىل مكان وقوع احلدث
�إدارة الكليات.

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

مخاطر الموارد البشرية

 -1م�سائلة املخطئني و املق�رصين.
 -2كتابة تقرير عن احلدث يرفع �إىل �إدارة اجلامعة.
 -3اقرتاح احللول املنا�سبة ل�ضمان عدم تكراره.
 -4تدريب القياديني يف اجلامعة على مهارات التفاو�ض و حل النزاعات.
 -5قيا�س مدى ر�ضا الطالب دوريا من قبل امل�سئولني و حتديد نقاط ال�ضعف و معاجلتها

229

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

مستويات الخطر

خطر عدم المعرفة بالحقوق والواجبات
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

خماطر املوارد الب�شر ّية بالن�سبة �إىل ّ
الطلب :عدم املعرفة باحلقوق ال ُكلِّ َّية /الإدارة :جميع ال ُكلِّ َّيات
والواجبات :يجهل الكثري من ّ
الطلب ّ
والطالبات احلقوق الطالب ّية والواجبات املكان :جامعة امللك �سعود
فال يعلم من امل�س�ؤول يف حال وجود م�شكلة ،وما اللوائح وال�سيا�سات املوجودة .رقم املبنى :ك ّل املباين
وصف الخطر:

 -1عدم معرفة ّ
الطالب حقوقه يف اجلامعة.
 -2عدم معرفة ّ
الطالب واجباته.
سياسة درء الخطر:

1ـ �إقامة لقاءات مع ّ
الطلب و تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.
2ـ توزيع مطو ّيات تعريف ّية بحقوق ّ
الطلب ون�رشها على موقع اجلامعة.
3ـ تعريفهم باجلهة امل�س�ؤولة عن م�ساندتهم و الر ّد على ا�ستف�ساراتهم.
مخاطر الموارد البشرية
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الوظيفة :عميد الكلية املعنية .
الهاتف :هاتف اجلهة املعنية .

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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إجراء التعامل مع خطر عدم المعرفة بالحقوق و الواجبات حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة للطالب :عدم املعرفة باحلقوق و الواجبات
جميع الكليات
عميد الكلية املعنية .
جوال :االت�صال باجلهة املعنية (دليل اجلامعة)
�إقامة لقاءات مع الطالب و تعريفهم بحقوقهم و واجباتهم
�إدارة الكلية

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

� -1إقامة لقاءات مع الطالب و تعريفهم بحقوقهم و واجباتهم .
 -2توزيع مطويات تعريفية بحقوق الطالب و ن�رشها على موقع اجلامعة.
 -3تعريفهم باجلهة امل�سئولة عن م�ساندتهم و الرد على ا�ستف�ساراتهم.
� -4سن العقوبات الرادعة ملن يخالف �أنظمة و �سيا�سات اجلامعة
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

 -1و�ضع دليل لتو�صيف املهام و ال�صالحيات جلميع �إدارات و من�سوبي اجلامعة
 -2الت�أكيد على الطالب ب�رضورة معرة حقوقهم و واجباتهم يف اجلامعة.
مخاطر الموارد البشرية
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ُ ْ
َ
رافق
مخاطر المنشآت والم ِ

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ُ ْ
ّ
قائمة بالجهات المعرضة لحدوث مخاطر المنشآت والمرافق

ُ ْ
َ
رافق
مخاطر المنشآت والم ِ
234

م

املُ ْن�ش�آت

1

املُنْ�ش�آت الطب ّية ( املنطقة الطب ّية وت�شمل :م�ست�شفى امللك خالد  ،وم�ست�شفى امللك عبد العزيز ،و ُكلِّ َّية ِّ
الطب ،و ُكلِّ َّية
طب الأ�سنان ،و ُك َّل ِّية العلوم الطب َّية التطبيق ّية ،و ُكلِّ َّية التّمري�ض)
ّ
ال�صيدلة ،و ُكلِّ َّية ّ

2

من�ش�آت املعامل وال ُو َر�ش بال ُكلِّ َّيات العلم ّية ( ُكلِّ َّية الهند�سة ،و ُكلِّ َّية الزراعة ،و ُكلِّ َّية العلوم والتّغذية � .....إلخ)

3

ّ
املركزي ،ونفق اخلدمات وي�شملّ :
وحمطة
ال�صحي،
ال�صف
من�ش�آت مباين اخلدمات ( جم ّمع اخلدمات
ّ
حمطة َّ
ّ
ّ
التبينات ،ونفق اخلدمات بطول  12كم مبا يحويه من خدمات مثل:
امل ِّربدات املركز ّية،
وحمطة الغاليات ،ووحدة ّ
موا�سري املياه امل ّربدة ،وموا�سري املياه امل�سخّ نة ،ومياه البلدية � ....إلخ)

4

من�ش�آت تعليم ّية �أكادمي ّية نظر ّية ( ُ ِّل َّية العلوم ال�سيا�س ّية ،و ُكلِّ َّية الآداب ،وعمادة القَبول والتّ�سجيل ،وعمادة
ين والتّع ُّلم عن ُبعد � ....إلخ)
التّعامالت الإلكرتون ّية ،وعمادة التّع ّلم الإلكرتو ّ

5

واملوظفِني ،و�إ�سكان ّ
َّ
الطلب)
من�ش�آت �سكن ّية (�إ�سكان �أع�ضاء هيئة التّدري�س

6

من�ش�آت ترويح ّية( نادي �أع�ضاء هيئة التّدري�س ،وم�ساجد ،ومالعب و�صاالت مغلقة ،وجم ّمعات �أ�سواق)

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

َ
ّ
رافق
مجاالت المخاطر الرئيسة للمنشآت والم ِ
ُ ْ
َ
رافق :
مخاطر المنشآت والم ِ

ُ َع ّد تف ُّهم تلك املخاطر جز ًءا �أ�سا�س ًّيا يف تنفيذ � ّأي م�رشوع وت�شغيله� ،أ ًيا كان حجمه ،كب ًريا �أو �صغ ًريا ،وميكن تق�سيم هذه املخاطر ب�صفة عا ّمة �إىل خماطر الإن�شاءات ،وخماطر
إن�ش��ائي .و َيعمد املديرون واال�ست�ش��ار ّيون
والتاخي���ص ,وال ُب�� ّد م��ن تف ُّهم الإج��راءات التي يجب اتّباعها للح ّد من حدوث تلك املخاطر وت�آثريها يف امل��شروع ال
املوافق��ات ّ
ّ
خا�صة باملخاطر لتحديد
القانون ّي��ون العامل��ون يف امل��شروعات الإن�ش��ائ ّية َّ
ال�ضخم��ة خالل مرحلة ما قبل ال َبدء بالأعمال الإن�ش��ائ ّية للم��شروع �إىل �إعداد �سيا�س��ة تف�صيل ّي��ة َّ
و�ض��ع موا�صف��ات �أكرث تطو ًرا على حتدي��د طبيعة املخاطر التي قد تن�ش���أ ،ونوع ّيتها ،ودرجة خطورة الأ�رضار التي ق��د تنتُج عن تلك املخاطر يف
�أنواعه��ا .وت�س��اعد عمل ّي��ة ْ
حالة وقوعها_ ال �سمح اهلل_ .
خماطر املُ ْن�ش�آت وا َملرافِق :
 .1خماطر التّو�صيالت والتّمديدات الكهربائ ّية ال�صدمة الكهربائ ّية
 .2املخاطر الناجمة عن خمالفة التّ�صميم واملوا�صفات
�أ .خماطر ت�ص ُّدعات املباين
ب .خماطر التّكييف
ال�صحي ومياه الأمطار
وال�صف
رسبات مياه �شبكة التّغذية َّ
د .خماطر ت� ُّ
ّ
 .3خماطر �إغالق املخارج واملم ّرات وال�سالمل وتعطيلها
 .4خماطر ناجتة عن تغيري طبيعة املوقع الت�شغيل ّية
ُ ْ
َ
رافق
مخاطر المنشآت والم ِ
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ّ
ّ
ّ
ّ
خطر التوصيالت والتمديدات الكهربائية « الصدمة الكهربائية»

ّ
الشخص المسؤول

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

خماطر ال ّتو�صيالت وال ّتمديدات الكهربائ ّية "ال�صدمة الكهربائ ّية"

لل�صيانة.
ال ُكلِّ َّية /الإدارة :داخل �أو خارج مباين اجلامعة الوظيفة :مدير عا ّم الإدارة العا ّمة ِّ
التلفون4672746 :
املكان :جامعة امللك �سعود

وصف الخطر:

ال�صدمة الكهربائية الناجتة عن التّو�صيالت والتّمديدات الكهربائ ّية ،من �أه ّم
ُم�س ِّببات احلوادث يف جمال الكهرباء:
وال�صحة املهن ّية �أثناء عمل ّية اال�ستخدام
ال�سالمة ِّ
( )1عدم التق ُّيد بتعليمات َّ
والت�شغيل.
مما يت�س ّبب يف وقوع احلوادث
ال�سالمة ّ
( )2عدم التزام العاملِني ب�أمور َّ
والإ�صابات بينهم.
الوقائي قد ي�ؤ ّدي �إىل قيامهم بت�أدية �أعمالهم بطريقة خاطئة لدى
( )3غياب الوعي
ّ
م�ستخدِمي الكهرباء.
ال�صيانة الدور ّية والعالج ّية.
(� )4إهمال �أعمال ِّ
الدوري على التّمديدات الكهربائ ّية والأجهزة الكهربائ ّية.
( )5عدم �إجراء الك�شْ ف
ّ
( )6عدم مراجعة الأحمال الكهربائ ّية قبل التّ�شغيل �أو عند اال�ستحداث والإ�ضافة.
سياسة درء الخطر:

ُ ْ
َ
رافق
مخاطر المنشآت والم ِ
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الدوري على التّمديدات
الت�أ ّكد من �سالمة التّو�صيالت الكهربائ ّية والك�شْ ف
ّ
ال�سالمة بالن�سبة
الكهربائ ّية بوا�سطة فن ِّيني ذوي كفاءة عالية ،وبيان �إر�شادات ّ
�إىل ا�ستعماالت الأجهزة الكهربائ ّية واحليلولة دون ترك �أ ّية متديدات كهربائ ّية
عارية ،ومنا�سبة( الكابالت) امل�ستخ َد َمة يف التّو�صيالت الكهربائ ّية للت ّيار املا ّر
بها ،وو�ضع �أ�سالك التّو�صيالت الكهربائ ّية يف موا�سري معزولة ،وعدم ا�ستخدام
التّو�صيالت اخلارج ّية ّ
الظاهرة ،وترك( كابالت) كهربائ ّية مك�شوفة ،وعدم متديد
ال�سجاد .
�أ�سالك كهربائ ّية عرب الأبواب �أو النوافذ �أو الفتحات املما ِث َلة �أو حتت ّ

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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ّ
ّ
ّ
إجراءات التعامل مع مخاطر الصدمة الكهربائية حال حدوثها
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:

ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

ال�صدمة الكهربائ ّية.
خماطر �إن�شائ ّية :التّو�صيالت والتّمديدات الكهربائ ّيةّ ،
داخل املباين �أو خارج املباين.
ال�صيانة الأكادمي ّية.
وال�سالمة� )3 ،إدارة ّ
 )1رجل الإ�سعاف ( يف حال وجود م�صاب)� )2 ،أفراد الأمن ّ
فاك�س4672801 :
الهاتف4672736 :
تخلي�ص امل�صاب مع مراعاة � ّأل يتع ّر�ض املنقِذ للخطر :
الكهربائي عن املكان ،مع عدم مل�س امل�صاب ب� ّأي حال من الأحوال قبل ف�صل الت ّيار.
 .1الإ�رساع بف�صل الت ّيار
ّ
ال�صدمة الكهربائ ّية.
� .2أخذ امل�صاب بعد ف�صل الت ّيار بعيد ًا عن مكان ّ
ال�صدمة الكهربائ ّية.
 .3ا�ستدعاء �س ّيارة الإ�سعاف فور ًا ،والإبالغ عن وجود �شخ�ص يعاين من ّ
والرئوي بو�ساطة
القلبي
 .4يعمل املنقذ تنف ًّ�سا �صناع ًّيا للم�صاب على الفور ،باتّباع �آل ّية عمل ّية االنعا�ش
ّ
ّ
�شخ�ص مد َّرب.
لل�صيانة.
الإدارة العا ّمة ّ

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

لل�صدمة.
� .1صيانة الأجزاء املع ّر�ضة امل�س ِّببة ّ
 .2تركيب نظام ت�أري�ض النُّظم القائمة ومراجعتها.
أر�ضي يف الأماكن ذات العالقة املبا�رشة مثل املطابخ واملناطق ال ّرطبة.
 .3تركيب �أجهزة حماية �ض ّد الت�رسيب ال ّ
 .4رفْع تقرير عن الإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة امل�شكلة وعدم تكرارها.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

ُ ْ
َ
رافق
مخاطر المنشآت والم ِ

لل�صدمة الكهربائ ّية.
 الت�أ ّكد من نظام ت�أري�ض الأجزاء املع ّر�ضة ّأر�ضي يف الأماكن ذات العالقة املبا�رشة.
 الت�أ ّكد من وجود �أجهزة حماية �ض ّد الت�رسيب ال ّالكهربائي بعد موافقة من اللجنة الفن ّية.
 �إعادة الت ّيارّ
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ُّ
خطر تصدعات المباني
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

خماطر ناجتة عن خمالفة ال ّت�صميم واملوا�صفات  :ت�ص ُّدعات املباين

ال ُكلِّ َّية /الإدارة :جميع املُنْ�ش�آت داخل
اجلامعة.
املكان :جامعة امللك �سعود

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

الوظيفة :مدير عا ّم الإدارة العا ّمة للم�رشوعات.
التلفون4672747 :
الوظيفة :مدير �إدارة ال�صيانة الأكادمي ّية

ظهور �رشوخ نتيجة لهبوط الرتبة لعدم مراعاة مدى حت ُّمل املباين لالهتزازات
يف �أثناء التّ�صميم و�أعمال التّعديالت الع�شوائ ّية.
سياسة درء الخطر:

ُ ْ
َ
رافق
مخاطر المنشآت والم ِ
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ال�شكات
اختيار �رشكات الإ�رشاف الهند�س ّية امل� َّؤهلة للت�أ ُّكد من تق ُّيد ّ
املن ِّفذِة باملوا�صفات املتَّفق عليها ،والت�أ ّكد من تطابق املوا�صفات املعمول بها
واخلليجي.
ال�سعودي
لدى(الكود)
ّ
ّ
 .1متابعة التّنفيذ يف �أثناء الإن�شاء والت�أ ّكد من � ْأن تكون التّ�صاميم متوافقة
واخلليجي مع �أهم ّية ت�أهيل العاملِني بجميع
ال�سعودي
مع (كود) البناء
ّ
ّ
القطاعات الهند�س ّية ّ
لالطالع على ك ّل ما هو جديد يف جمال الهند�سة
الإن�شائ ّية عن طريق الندوات التدريب ّية وخالفه.
الدوري املجد َول على جميع املواقع ،ومعاجلة الت�ص ُّدعات
 .2الك�شْ ف
ّ
وال�شُّ قوق فو َر ظهورها ّ
ال�صحيحة.
بالطريقة الهند�س ّية َّ

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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ّ
ُّ
إجراءات التعامل مع مخاطر تصدع المباني حال حدوثها
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر �إن�شائ ّية :ت�ص ُّدعات ملحوظة يف املباين.
جميع املُنْ�ش�آت داخل اجلامعة.
مدير عا ّم الإدارة العا ّمة للم�رشوعات ،مدير �إدارة ال�صيانة الأكادمي ّية.
فاك�س4672801 :
هاتف4672747 : / 4672736 :
اجلزئي للمبنى ،و�إخالء ُك ّلي ح�سب احلالة.
الإخالء
ّ
لل�صيانة.
الإدارة العا ّمة ّ

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .1و�ضع لوحات حتذير ّية ملنع ا�ستخدام املبنى.
رضر لتحديد �سبب الت�ص ُّدعات و�أ�ساليب العالج املنا�سب.
 .2ت�شكيل عاجل للجنة فن ّية لفح�ص املبنى �أو املوقع املت� ّ
 .3وجود متح ِّدث ي�رشح الو�ضع احلا ّيل للمبنى لزيادة وعي اجلمهور باخلطر املح َت َمل.
 .4عمل مقاي�سة تقدير ّية لأعمال العالج و�إعادة الت�أهيل.
متخ�ص�صة يف مثل هذه املجاالت ملعاجلة اخلطر و�إزالته.
 .5االتّ�صال ب�رشكات
ّ

ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

ُ ْ
َ
رافق
مخاطر المنشآت والم ِ

ُّخذت حال اكت�شاف اخلطر للمحافظة على �سالمة الأرواح واملمتلكات.
 تقدمي تقرير عن الإجراءات التي ات ْ تقدمي تقرير عن �أ�سباب الت�ص ُّدعات وكيف ّية العالج.ال�صناعة.
 تكليف مقاولمتخ�ص�ص مبعاجلة الت�ص ُّدعات املوجودة بطريقة فن ّية وح�سب �أ�صول ّ
ِّ
 -رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة اخلطر و�إزالته.
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ّ
خطر انقطاع التكييف
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

خماطر ناجتة عن خمالفة ال ّت�صميم واملوا�صفات :خماطر انقطاع
التّكييف

ال ُكلِّ َّية /الإدارة :جميع مباين اجلامعة.
املكان :جامعة امللك �سعود

الوظيفة :مدير عا ّم الإدارة العا ّمة للم�رشوعات.
التلفون4672747:

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

عدم و�صول الهواء لدرجة اجلودة والنّقاوة املرغوب فيها واخللل مبنظومة
تكييف الهواء.
سياسة درء الخطر:

 .1متابعة التّنفيذ يف �أثناء الإن�شاء والت�أ ّكد من � ّأن ت�صاميم وحدات التّكييف
واخلليجي.
ال�سعودي
والتّربيد متوافقة مع( كود) البناء
ّ
ّ
ال�صيانة الدور ّية والوقائ ّية.
 .2الك�شْ ف
ّ
الدوري وتنفيذ عمل ّيات ِّ
 .3مراقبة �أداء ماكينات التّكييف ب�صورة دائمة ،واالهتمام بتغيري الفالتر
وتنظيف جماري الهواء.
ُ ْ
َ
رافق
مخاطر المنشآت والم ِ
240

مستويات الخطر

َعالٍ
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ُم ِّ
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ُمنخَ فِ�ض
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تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ّ
ّ
إجراءات التعامل مع مخاطر انقطاع التكييف حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر �إن�شائ ّية :انقطاع التّكييف ،خلل يف منظومة التّكييف.
جميع مباين اجلامعة.
ال�صيانة الأكادمي ّية ،ومدير �إدارة �صيانة املنطقة الطب ّية.
مدير �إدارة ّ
فاك�س4672801 :
الهاتف4672736:
باملخت�صني عن �أجهزة التّكييف يف املبنى
االتّ�صال
ِّ
�صيانة املنطقة الأكادمي ّية� ،صيانة املنطقة الطب ّية.

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 -1الوقوف على �أ�سباب ت�أ ّثر خدمة التّكييف.
اخلا�صة باملبنى.
 -2مراجعة منظومة التّكييف والتهوية
ّ
 -3مراجعة عمل الفالتر والتغذية باملياه الباردة واحلا ّرة.
فح�ص التمديدات الكهرب ّية الت�أ ّكد من �سالمتها ،وعدم كونها ال�سبب يف انقطاع التّكييف.
ْ -4
 -5رفْع تقرير عن الإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة امل�شكلة وعدم تَكرار حدوثها.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

� .1إعادة ت�شغيل وحدات التّكييف والت�أ ّكد من فعال ّيتها وقيا�س درجات احلرارة والربوده على فرتات متباعدة حتى زوال اخلطر.

ُ ْ
َ
رافق
مخاطر المنشآت والم ِ
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ّ
ّ
َّ
ُّ
خطر تسربات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي ومياه األمطار
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

رسبات مياه �شبكة
خاطر ناجتة عن خمالفة ال ّت�صميم واملوا�صفات :ت� ُّ
ال�صحي ومياه الأمطار
وال�صف
التّغذية َّ
ّ

ال�صف �أو �شبكات
ال ُكلِّ َّية /الإدارة :خطوط ّ
املياه داخل املدينة اجلامع ّية.
املكان :جامعة امللك �سعود

الوظيفة :مدير عا ّم الإدارة العا ّمة للم�رشوعات.
التلفون4672747:

وصف الخطر:

ّ
مستوى الخطر الحالي

نوع الخطر

ال�صحي ومياه الأمطار الناجت عن عدم
وال�صف
رسبات مياه �شبكة التّغذية َّ
ت� ُّ
ّ
وال�صحيح يف خطوات التّ�صميم الالزمة حلماية املن�ش�أة،
ات ّباع الأ�سلوب الأمثل ّ
ال�صف
رسبات عن طريق الك�شْ ف على خطوط َّ
ويجب العمل على �إ�صالح الت� ُّ
بطريقة هند�س ّية منا�سبة.
سياسة درء الخطر:

ُ ْ
َ
رافق
مخاطر المنشآت والم ِ
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ال�شكات
 .1اختيار �رشكات الإ�رشاف الهند�س ّية امل� َّؤهلة للت�أ ُّكد من تق ُّيد ّ
املن ِّفذِة باملوا�صفات املتَّفق عليها ،والت�أ ّكد من تطابق املوا�صفات املعمول بها
واخلليجي.
ال�سعودي
لدى (الكود)
ّ
ّ
 .2متابعة التّنفيذ يف �أثناء الإن�شاء والت�أ ُّكد من � ّأن التّ�صاميم متوافقة مع (كود)
واخلليجي ،واتّباع املوا�صفات واملعايري العامل ّية يف ا�ستالم
ال�سعودي
البناء
ّ
ّ
ال�صحي.
وال�صف
�أعمال منظومات �شبكة التّغذية َّ
ّ
 .3اختيار ّ
وال�صحة العا ّمة.
لل�صف مبا ال ي�ؤ ّثر يف البيئة
َّ
الطريقة املثلى َّ ْ
 .4الت�أ ّكد من َجودة الطبقات العازلة لل ُّرطوبة يف املباين يف �أثناء التّنفيذ.
ال�صف ،واتّخاذ الإجراءات
 .5الك�شف
ّ
الدوري على عمل ّية تنفيذ �شبكة خطوط َّ
الالزمة للعالج حني اكت�شاف امل�شكلة.

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ّ
ّ
ّ
َّ
ُّ
إجراءات التعامل مع مخاطر تسربات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي ومياه األمطار حال حدوثه
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

ال�صحي.
وال�صف
خماطر �إن�شائ ّية :ك�رس يف �شبكات موا�سري املياه ّ
ّ
ال�صف �أو �شبكات املياه داخل املدينة اجلامع ّية.
خطوط ّ
ال�صيانة الأكادمي ّية ،و�صيانة الإ�سكان.
مدير �إدارة ّ
فاك�س4672801:
هاتف4672736 :
رسب.
 .1املعاجلة الفور ّية ل�سبب اخلطر ك�إغالق �أقرب حمب�س للمياه لإيقاف الت� ُّ
 .2املعاجلة الفور ّية للأ�رضار الناجتة عن اخلطر( �شفط املياه وخالفه) عن طريق �أفراد اجلهة امل�س�ؤولة
ب�إ�ستخدام م�ضخّ ات متنقّلة.
لل�صيانة �أو �صيانة الإ�سكان.
�رشكة ال�صيانة عن طريق الإدارة العا ّمة ّ

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

اخلط �سواء با�ستبدالها ً
ال�صيانة لإ�صالح ّ
خطا جدي ًدا بالتالف� ،أو عمل الو�صلة املنا�سبة للخط.
 .1تكليف �رشكة ِّ
رسبة من ّ
اخلط و�ضخها يف �أقرب غرفة ت�رصيف( ُمنهل)
� .2سحب املياه املت� ّ
 .3اختبار الو�صلة اجلديدة واالطمئنان على �سالمتها.
 .4ترميم املنطقة و�إعادة الو�ضع �إىل ما كان عليه من ردم ح�سب الأ�صول الفن ّية وخالفه.
 .5رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي اتُّخِ ذت ملعاجلة اخلطر و�إزالته.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

ُ ْ
َ
رافق
مخاطر المنشآت والم ِ

رسبة و�ضخِّ ها يف �أقرب فتحة ت�رصيف( منهول)
 يجب �سحب املياه املت� ِّ يجب �إ�صالح الك�رس �أو ال َع َطب.ح�سب الأ�صول الفن ّية مع �إنهاء العمل على الوجه الأكمل.
 �إعادة ْالو�ضع �إىل ما كان عليه ْ
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ّ
خطر المصاعد الكهربائية
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

بيانات الموقع

ّ
الشخص المسؤول

خماطر ناجتة عن تغيري طبيعة املوقع الت�شغيل ّية :خماطر امل�صاعد
الكهربائ ّية .

ال ُكلِّ َّية /الإدارة :جميع مباين اجلامعة.
املكان :جامعة امللك �سعود

الوظيفة :مدير عا ّم الإدارة العا ّمة للم�رشوعات.
التلفون4672747:

وصف الخطر:

ال�سالمة يف امل�صاعد وتن ّوعها �إال �أنّه قد تقَع بع�ض احلوادث
مع تع ُّدد و�سائل ّ
مما قد
ل�سوء اال�ستخدام� ،أو نتيجة لإهمال �أعمال ّ
ال�صيانة الدور ّية لها ّ
نتيجة ُ
ُيع ِّر�ض م�ستخدِمي هذه امل�صاعد خلطر االحتجاز �أو االختناق.
سياسة درء الخطر:

ُ ْ
َ
رافق
مخاطر المنشآت والم ِ
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مستويات الخطر

� .1رضورة زيادة الوعي يف خماطر امل�صاعد و�أهم ّية التق ُّيد باحلمولة املق َّررة
للم�صعد.
ال�ضغط
 .2عند توقُّف امل�صعد يجب التزام الهدوء وعدم �رضب الأبواب ب�ش ّدة �أو ّ
العنيف على الأزرار.
ين عندما تدعو احلاجة �إىل امل�ساعدة والإنقاذ.
 .3االتّ�صال فور ًا بال ِّدفاع املد ّ
ال�صيانة الدور ّية وب�صفة منتظمة للم�صاعد الكهربائ ّية مبعرفة
 .4متابعة �إجراء ّ
خا�ص بذلك.
ال�شكات
ّ
املتخ�ص�صة وت�سجيل مواعيد ّ
ال�صيانة يف �سج ّل ّ
ِّ
 .5الت�أ ّكد من توافر و�سائل التّهوية املنا�سبة يف غرفة املح ِّركات الكهربائ ّية
ومراعاة عدم تخزين � ّأي �أغرا�ض مبناور �أو غرفة امل�صعد.
 .6الت�أ ّكد من توافر و�سيلة للتّهوية داخـل (كابينة) امل�صعد وو�سيلة للتّنبيه
ال�ضورة.
(جر�س) ي�ستخدمها َمن بداخل كابينة امل�صعد يف حاالت ّ
مو�ضح ًا عليها الأحمال وعدد
 .7الت�أ ّكد من تثبيت لوحة تعليمات بجوار امل�صعد َّ
ومو�ض ًحا
الأ�شخا�ص الذين ميكنهم ركوب (كابينة) امل�صعد يف امل ّرة الواحدة،
َّ
فيها �أرقام هواتف االتّ�صال يف احلاالت الطارئة.
 .8تدريب جمموعة من �شاغلي املكان على كيفية ت�شغيل امل�صعد يدو ّي ًا عند توقُّفه
فج�أة وكتابة طريقة التّ�شغيل وتعليقها يف مكان ظاهر بجوار امل�صعد وبغرفة
ماكينات التّ�شغيل.

ّ
مستوى الخطر الحالي
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3

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1
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ين
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حريق
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ّ
ّ
إجراءات التعامل مع مخاطر المصاعد الكهربائية حال حدوثها
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر �إن�شائ ّية  :خماطر امل�صاعد الكهربائ ّية.
جميع مباين اجلامعة.
لل�صيانة.
وال�سالمة باملبنى ،مدير عا ّم الإدارة العا ّمة ِّ
م�س�ؤول الأمن ّ
فاك�س4672801:
الهاتف4672736 :
لل�صيانة .2 .االتّ�صال بالإ�سعاف يف حالة وجود �إ�صابة.
 .1االتّ�صال بالإدارة العا ّمة ّ
الإدارة العامة لل�صيانة.

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 -1التّوا�صل مع امل�صا ِبني واملوجودين داخل امل�صعد وتهدئتهم.
ال�صيانة.
 -2تقدمي ال ّدعم لإزالة اخلطر عن طريق فن ِّيي ّ
 -3الوقوف على �أ�سباب اخلطر بو�ساطة جلنة فن ّية ل�ضمان عدم تكرار ذلك.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

ُ ْ
َ
رافق
مخاطر المنشآت والم ِ

ال�صيانة الالزمة للم�صعد .
 �إجراء �رشكاتمتخ�ص�صة �أعمال ِّ
ِّ
 الت�أ ّكد من تثبيت لوحة التق ُّيد باحلمولة املح ّددة داخل امل�صعد. الت�أ ّكد من توافر و�سائل التّهوية املنا�سبة داخل امل�صعد. جتربة �أجهزة و ُمع َّدات و�سائل التّهوية املوجودة داخل امل�صعد واختبارها.� -رضورة زيادة الوعي ب�أهم ّية التق ُّيد باحلمولة املق ّررة داخل امل�صعد.
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خطر الزحام والتدافع

ُ َ َ
الخطر المحتمل:

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

خماطر ناجتة عن تغيري طبيعة املوقع الت�شغيل ّية  :الزحام والتدافع :الكلية /الإدارة :قاعات املحا�رضات
وال�سالمة يف املبنى.
ي�ؤدى الزِّحام يف اجلامعة لأحداث قد تكون ذات عواقب م�أ�ساو ّية وغري متوقّعة وامل�ؤمترات وامل�سارح ومباين الأن�شطة املماثلة .الوظيفة :م�س�ؤول الأمن ّ
املكان :جامعة امللك �سعود
�أو �صدامات �أو �أحداث �شَ غَب.
وصف الخطر:

 حاالت الزِّحام يف املنا�سبات الريا�ض ّية االجتماع ّية. حاالت الزِّحام يف منا�سبات التخ ُّرج. التَّلف الذي يلحق مبمتلكات اجلامعة نتيجة الزِّحام. حاالت الإ�صابات ال�شخ�ص ّية التي تنتج من حاالت االزدحام.سياسة درء الخطر:

ُ ْ
َ
رافق
مخاطر المنشآت والم ِ
246

 .1التّخطيط امل�س َبق واملنظم للأحداث هو �أف�ضل ا�سرتاتيج ّية ملنع املخاطر من
التط ُّور خالل ظروف االزدحام.
 .2اال�ستعداد امل�س َبق والتّنظيم اجل ِّيد للأن�شطة اجلامع ّية خالل املوا�سمْ � :أن
ُت َع ّد خطط تنظيم ّية للأن�شطة خارج املو�سم ت�شمل �أن�شطة الف�صول الدرا�س ّية
ال�صيف ّية والأن�شطة الريا�ض ّية طوال املو�سم ،واملع�سكرات ال�صيف ّية التعليم ّية
والريا�ض ّية والفن ّية.
� .3إن�شاء خطوط �إر�شادات �سالمة امل�رسح و�إجراءاتها التي تتناول جميع
واملوظفِني ّ
َّ
والطلب.
مراحل العمل لك ٍّل من �أع�ضاء هيئة التّدري�س،

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
5

تو�سط
ُم ِّ
4

3

نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1

تأثير الخطر حال حدوثه

تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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ّ
ّ
إجراء التعامل مع مخاطر الزحام والتدافع حال حدوثها
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خماطر �إن�شائ ّية :خماطر الزّحام والتّدافع.
قاعات املحا�رضات وامل�ؤمترات وامل�سارح ومباين الأن�شطة املماثلة.
وال�سالمة يف املبنى.
م�س�ؤول الأمن ّ
فاك�س4672801 :
الهاتف4672736 :
وال�سالمة .2 .االتّ�صال ب�إدارة ال ّدفاع املدينّ.
 .1االتّ�صال ب�إدارة الأمن ّ
ين والإ�سعاف.
وال�سالمة� /إدارة ال ّدفاع املد ّ
�إدارة الأمن ّ

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

التوجه فو ًرا ملكان الزّحام والتّدافع والتّخاطب مع اجلمهور لتهدئتهم و�إر�شادهم للخروج ب�شكل ّ
منظم.
-1
ّ
 -2الت�أ ّكد من خل ّو الطرق واملم ّرات من العوائق لت�سهيل حركة اجلمهور.
تبي خمارج الطوارئ مو�ضوعة ب�شكل وا�ضح.
 -3التحقّق من � ّأن ا ّللوحات الإر�شاد ّية التي ّ
وال�سالمة.
 -4فتح جميع خمارج الطوارئ لت�ؤ ّدي جميعها �إىل خارج املبنى �أو � ّأي مكان تتوافر فيه عوامل الأمان ّ
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

ُ ْ
َ
رافق
مخاطر المنشآت والم ِ

 الت�أ ّكد من � ّأن جميع خمارج الطوارئ تعمل ب�شكل ج ّيد. ت�أمني �صندوق �إ�سعافات �أول ّية مز َّود باملواد الطب ّية الالزمة. التّدريب على عمل ّية الإخالء ب�شكل ُم َّنظم ،وكذلك عمل ّيات الإنقاذ والإ�سعاف. -مراجعة خطط الإخالء وتدريب الأفراد عليها.
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ّ
ّ
خطر انقطاع التيار الكهربائي
ُ َ َ
الخطر المحتمل:

مستويات الخطر

ّ
الشخص المسؤول

بيانات الموقع

الكهربائي :هو انقطاع الطاقة الكهربائية لفرتة ق�صرية �أو الكلية /الإدارة  :جميع مباين اجلامعة
انقطاع الت ّيار
ّ
املكان :جامعة امللك �سعود
طويلة يف اجلامعة .
وصف الخطر:

هو انقطاع الطاقة الكهربائية لفرتة ق�صرية �أو طويلة يف اجلامعة .ويوجد
�أ�سباب عديدة النقطاع التيار الكهربائي يف ال�شبكة الكهربائية ،مثل وجود
�أعطال يف حمطات الطاقة ،تلف يف خطوط الطاقة،املحطات الفرعية �أو �أي
جزء من نظام التوزيع ،حدوث ما�س كهربائي� ،أو حتميل زائد على ال�شبكة
الكهربية.
سياسة درء الخطر:

ُ ْ
َ
رافق
مخاطر المنشآت والم ِ
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 و�ضع خطة �شاملة ملواجه حاالت انقطاع التيار الكهربائي. ت�أمني الطاقة االحتياطية للم�ست�شفيات اجلامعية. توفري املولدات الكهربائية لوحدات اجلامعة املختلفة. التوا�صل مع �رشكة الكهرباء ال�سعودية ملعرفة كيفية مواجه احلدث قبلوقوعه.
 تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء داخل اجلامعة . -التوعية ب�أهمية تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء .

لل�صيانة.
الوظيفة :مدير عا ّم الإدارة العا ّمة ِّ
التلفون4672746:

ّ
مستوى الخطر الحالي

َعالٍ
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نوع الخطر

ُمنخَ فِ�ض
2

1
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تو�سط
ُم ِّ

عالٍ
5

ُمنخَ فِ�ض

4

3

2

1

�صح ّي
ِّ
طبي
ّ
كيميائي
ّ
وثائق ومعلومات
ين
قانو ّ
ُ�سمعة
حريق
ما ّيل
طبيعي
ّ
موارد ب�رشية
إن�شائي
� ّ
�آخر ،اذ ُك ْره .......................... :
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ّ
ّ
ّ
جراءات التعامل مع مخاطر انقطاع التيار الكهربائي حال حدوثة
نوع الخطر:
مكان الخطر:
ّ
ّ
الشخص المسؤول( لالتصال به عند وقوع الخطر)
ّ
وسائل االتصال به:
ّ
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

الكهربائي.
خماطر �إن�شائ ّية :انقطاع الت ّيار
ّ
جميع مباين اجلامعة.
وال�سالمة.
مدير عا ّم الإدارة العا ّمة ِّ
لل�صيانة ،ومدير الأمن ّ
فاك�س4672801:
هاتف4672736 :
ت�شغيل مو ِّلد الطاقة الكهربائ ّية االحتياط ّية يف املبنى.
لل�صيانة.
الإدارة العا ّمة ّ

�إمييلwww.ksu.edu.sa :

ّ
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

باملخت�صني للإبالغ عن �سبب انقطاع التيار الكهربائي
 .1االتّ�صال
ِّ
 .2ت�شغيل مو ِّلدات الطاقة االحتياط ّية لتغذية املبنى ّ
بالطاقة الكهربائ ّية.
 .3الت�أ ّكد من وجود وحدات �إ�ضاءة �أخرى حتتوي ّ
بطاريات للعمل مل ّدة ثالث �ساعات تُو�ضع يف املم ّرات وال�سالمل وعند املخارج.
ُّ
ّ
إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

لل�صيانة لإرجاع اخلدمة.
 متابعة الأمر معاملخت�صني بالإدارة العا ّمة ّ
ِّ
احل�سا�سة مثل احلا�سب تُغذّى عن طريق وحدة �إمداد ّ
الطاقة غري املنقطعة UPS
 الت�أ ّكد من جميع الأجهزة ّاحل�سا�سة يجب � ْأن تُغذّى من م�ص َد َرين خمتلفَني من �رشكة الكهرباء ،ومو ِّلدات ّ
الطاقة االحتياط ّية ،وذلك عن
 فيما يتع ّلق بامل�ست�شفيات ف� ّإن جميع غُرف العمل ّيات واملناطق ّطريق وحدة �إمداد ّ
الطاقة غري املنقطعة  ,UPSوعند الفح�ص ف�إنّه يلزم مراجعة جميع مك ّونات عنا�رص املنظومة الكهربائ ّية للت�أ ّكد من جاهز ّيتها.
 رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة اخلطر و�إزالته.ُ ْ
َ
رافق
مخاطر المنشآت والم ِ
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فريق العمل

فريق الدعم الإداري
م

1
2
3
4

اال�سم

د .م�سفر بن �سعود ال�سلويل
د .حنان عبدالعزيز حممد العليان
د� .إقبال زين العابدين درندري
�أ .عبد اهلل حمد الدخيل

الوظيفة

وكيل عمادة التطوير
وكيلة العمادة للأق�سام الن�سائية ( �سابقا)ً
وكيلة العمادة للأق�سام الن�سائية ( حالي ًا)
املدير الإداري لعمادة التطوير

الفريق اال�ست�شاري والتنفيذى للم�رشوع
م

فريق العمل
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12
13
14
15
16
17
18
19

اال�سم

د .حمد بن حممد �آل ال�شيخ
�أ.د .فهد بن حممد الكليبي
�أ.د� .سامل بن �سعيد القحطاين
د .حممود �سليم الدين من�شي
د.عامر معيوف خميمر العنزى
د .تركي �سليمان فهد الزميع
د�.إبراهيم حممد احلديثي
د .عبود �أحمد عو�ض باحجاج
د .امين �أ�سعد �سليمان عبده
د�.إينا�س معني �إبراهيم النا�شف
د .عبدالنعيم حممود حممد
�أ.نا�رص م�صارع ر�شيد العنزي
�أ� .سعود عبدالعزيز �آل دهام
م�.صالح عبد الكرمي �إبراهيم عبدالكرمي
�أ .حممد عبد الرازق اخللف
�أ .حممد خالد ليقات
�أ .مها عبدالكرمي النافع
�أ .مزنة عو�ض النفيعى
�أ .منرية �صالح نا�رصالعليان
�أ .ب�سام ال�سبيعي
�أ .عبدالعزيز �سمرى احلربي

اجلهة

وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة ( �سابق ًا )
وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة
عميد التطوير
كلية العلوم
كلية ال�صيدلة
كلية �إدارة الأعمال
الإدارة القانونية
اللجنة الدائمة للتلوث الكيميائي
كلية الطب وامل�ست�شفى اجلامعي
كلية الهند�سة
عمادة التطوير
الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي
وكالة اجلامعة للم�شاريع
التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت
الإدارة القانونية
عمادة التطوير
فرع الطالبات ( امللز )
فرع الطالبات ( علي�شة )
فرع الطالبات ( علي�شة )
عمادة التطوير
عمادة التطوير
تصميم وإخراج/نواف العتيبي
nawaf@ksu.edu.sa

املهمة

امل�رشف العام ( �سابق ًا)
امل�رشف العام ( حالي ًا)
نائب امل�رشف العام
رئي�س الفريق ( �سابق ًا)
رئي�س الفريق ( حالي ًا)
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
من�سق
ع�ضوة تنفيذية
ع�ضوة تنفيذية
ع�ضوة تنفيذية
�سكرتري
�سكرتري
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المخاطر الصحية
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