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املخاطر  الإدارة  طريقة  وجود  اإىل  احلاجة  االأخرية  الفرتة  يف  تعاظمت   
اأرواح  على  احلفاظ  على  اجلامعة  حر�ض  اأهمها  من  اأ�سباب  لعدة  باجلامعة 
من�سوبيها واأ�سولها املالية وغري املالية، وكذلك تعدد الكوارث يف االآونة االأخرية 
�سواء اأكانت طبيعية اأم مالية يف االأ�سواق والبور�سة، اأم كوارث �سحيَّة وطبيَّة 
كالتي حتدث يف امل�ست�سفيات، اأو ما يحدث يف الطرقات وما اإىل ذلك من الكوارث، 
واالعتماد  باجلودة   املعنية  اجلهات  من  كثري  ا�سرتاط  هو  الثالث  وال�سبب 
االأكادميي املحلي والعاملي وجود �سيا�سة الإدارة املخاطر ، وكذلك فاإن اجلهات 
املعنية بالت�سنيفات العاملية للجامعات اأ�سبحت تهتم بوجود اإدارة للمخاطر عند 

تقييمها للجامعات.

اأ�سبح �رشورة الأهميتها  اإدارة للمخاطر يف اجلامعات  لذا فاإن وجود   
البحث والتخطيط والتنبوء ودرء االأخطار وتقليل اخل�سائر واإيجاد احللول  يف 
ال�سعور  على  وحملهم  اجلامعات  من�سوبي  بني  الثقة  وزرع  للتعايف  الفورية 
مة ومكتملة لتفادى  باالأمان واالطمئنان ، وال�سك اأن اإيجاد اآليات و�سـيا�سات ُمنظَّ
هذه املخاطر وجتنبها والتخفيف من حدتها والتعامل معها- حال حدوثها- من 
امللك �سعود  بادرت جامعة  املنطلق  التطوير يف اجلامعات، ومن هذا  اأهم برامج 
اإىل اعتماد م�رشوع " اإعداد �سيا�سة اإدارة املخاطر يف اجلامعة "الذي من اأهدافه 

اإ�سدار خطة الإدارة املخاطر تو�سح ما يلي:
- ال�سيا�سة العامة الإدارة املخاطر يف اجلامعة .

- اآلية الر�سد ال�سامل جلميع املخاطر املحتملة يف اجلامعة.
من  واحلد  املخاطر  هذه  ملواجهة  الالزمة  وال�سيناريوهات  االجراءات   -

تداعياتها.

بناء عليه مت ت�سكيل جلنة من املخت�سني يف اإدارة املخاطر املختلفة، وكان   
اأُعّدت بدقة ومهنية  اأيديكم، والتي  التي بني  الهامة  نتاج عملها هذه اخلطة  من 
عاليني، ويحمل يف طّياته ر�سًدا جلميع املخاطر املحتملة يف اجلامعة، والطريقة 
�ض لكل خطر ف�سل كامل  الة للتعامل معها، وتخفيف تداعياتها، وقد ُخ�سِّ الفعَّ
على  موؤ�رشِّ  لهو  اخلطة  هذه  مثل  تنفيذ  اإن  البحث،  عملية  لت�سهيل  د  ُمدَّ بلون 
قدرة اجلامعة على تطوير ذاتها، واحلفاظ على اأرواح من�سوبيها واأ�سولها املالية 
نحو  م�سريتها  فى  اجلامعة  موقف  من  ز  ُتعزِّ اآلية  اأنها  عن  ف�ساًل  املالية،  وغري 

الريادة العاملية يف جمتمع املعرفة.

وتود العمادة بهذه املنا�سبة �سكر �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 عموًما وجامعة 

امللك �سعود على وجه اخل�سو�ض.

وال�سكر مو�سول اأي�ًسا اإىل جميع من �سارك فى اإعداد هذه اخلطة من   
العمادة والفريق ووحدات اجلامعة املختلفة.

ون�ساأل اهلل العلي القدير اأن ُيجنب جامعتنا الكوارث واملخاطر باأنواعها، اإنه   
هو ويل ذلك والقادر عليه واهلل املوفق.

عمادة التطوير
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نطاق العمل
العربية  باململكة  قانوين  كيان  ذات  تعليمة  موؤ�س�سة  �سعود  امللك  جامعة        
وقد  العاملية،  التعليم  موؤ�س�سات  قبل  من  بها  معرتف  اجلامعة  واأن  ال�سعودية، 
تدرك جامعة امللك �سعود دورها  الهام فيما يتعلق  بتقلي�ض املخاطر اإىل اأدين حد 
ممكن لذا وجب املحافظة  على �سحة و�سالمة من�سوبي اجلامعة من اأع�ساء هيئة 
تدري�ض وموظفني وطالب من اجلن�سني  وزوارها بجميع مواقعها التي لها �سلطه 

اإدارية عليها، باالإ�سافة اإىل العمل على حماية البيئة.
 لذا فاإن اجلامعة ملتزمة بتنفيذ �سيا�سة املخاطر وتوفري متطلباتها وفقا ً للنظم 
واللوائح والقوانني املحلية والعاملية، على اأن يتم مراجعة وحتديث نظام اإدارة 

املخاطر باجلامعة ب�سفة منتظمة.

الملك سعود على  بجامعة  المخاطر  إدارة  ترتكز سياسة 
ثالثة عناصر أساسية هى :

1- الوقاية من املخاطر ومنع حدوثها قدر امل�ستطاع.
2-التعامل مع املخاطر حال حدوثها ب�سكل ناجح وفعال.

3-تفعيل نظام املراقبة الداخلية الفعال الذي ميكن من التنبيه عند بداية ن�سوء 
اأي خطر وتوقع املخاطر قبل حدوثها من خالل:

- اإجراء املراجعة ال�سنوية الإدارة املخاطر، مع حتديث الدليل وو�سع �سيا�سات 
التعامل مع اخلطر .

- ت�سجيع م�سوؤويل اجلامعة من العمداء ومدراء االإدارات على تبني �سيا�سات 
اإدارة املخاطر.

- التاأكد من اأن عملية اإدارة املخاطر فعاله وناجحة.
من  اجلامعة  اإدارة  من  ي�سدر  مبا  اجلامعة  يف  اجلهات  كافة  التزام  �سمان   -

توجيهات اأو تعليمات تخ�ض املخاطر.
- متابعة �سالحيات ومهام االإدارة اجلديدة " اإدراة املخاطر ".

اإىل  توؤدي  قد  التي  املخالفات  ير�سد  للجامعة  داخلية  مراقبة  نظام  تاأ�سي�ض   -
حدوث خطر معني .

-  اأحقية اإدارة املخاطر بالدخول والتفتي�ض والفح�ض واال�ستف�سار عن اأو يف اأي 
جهة من جهات اجلامعة ل�سمان التزام هذه اجلهة بالتعليمات اخلا�سة باإدارة 

املخاطر.
- التزام ال�سفافية يف الك�سف عن اآثار املخاطر باأنواعها املختلفة.

اإجراءات  اتخاذ  حول  اجلامعة  لتنبيه  واملراقبة  املبكر  لالإنذار  اآليات  و�سع   -
ت�سحيحية الإدارة اأي خماطر متملة.

وم�ستوى  والتاأثري  االحتمالية  موؤ�رشات  وحتديد  وحتديدها  املخاطر  ح�رش   -
اخلطر.

اهلل(  �سمح  )ال  اإتباعها يف حال حدوث اخلطر  ينبغي  التي  االإجراءات  توثيق   -
وتبليغ اجلهات امل�سوؤولة بها. 

- متابعة امل�ستجدات فى مو�سوع اإدارة املخاطر، وخا�سة متابعة اجلهات ذات 
املرجعية فى هذا ال�ساأن وتطبيق اأف�سل املمار�سات.

- تقدم اإدارة املخاطر امل�سورة والتو�سيات الالزمة اإىل االإدارة العليا باجلامعة 
فيما يخ�ض املخاطر.

- تقوم االإدارة بعمل �سيا�سة للتغيري بحيث اإذا طراأت تغيريات يف طبيعة ومدى 
املخاطر االأ�سا�سية يتم تطبيق �سيا�سة التغيري ب�سهولة ور�سد اأي خماطر نا�سئة 

والتعامل معها.
- تقوم االإدارة بر�سد اأي اإخفاقات يف التعامل مع اأي خماطر حدثت يف اجلامعة 

ودرا�سة االأ�سباب والرفع بها للجهات العليا يف اجلامعة مع التو�سيات.
مع  تتفق  املخاطر  اإدارة  واإجراءات  �سيا�سات  جميع  اأن  االإدارة  تتاأكد  اأن   -

التعليمات ال�سادرة من الدولة بهذا ال�ساأن.
املخاطر  يخ�ض  فيما  املن�سوبني  جلميع  تدريبية  برامج  اإعداد  االإدارة  تتوىل   -
والرفع بها للجهات العليا الإيجاد ال�سبل املنا�سبة لتكون هذه الربامج التدريبية 

اإلزامية على جميع من�سوبي اجلامعة .

سياسة إدارة المخاطر بجامعة الملك سعود
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 قائمة بالجهات المرشحة لحدوث المخاطر الصحية 

الُكلِّيَّة/ العمادةم
امل�ست�سفيات اجلامعية وكلية الطب1
كلية ال�سيدلة2
كلية طب االأ�سنان3
كلية االأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة4
كلية التمري�ض5
كلية العلوم6
كلية العلوم الطبية التطبيقية7
كلية علوم االأغذية والزراعة8
جميع بوفيهات ومطاعم اجلامعة9
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قائمة المخاطر الصحية المحتملة في الجامعة

المخاطر الصحية: 
هي املخاطر التي تهدد �سحة واأداء جميع القوى الب�رشية العاملة باجلامعة، وتلحق بهم اأ�رشاًرا ت�ستوجب التدخل ال�سحي.

املخاطر ال�صحية: 

1. خماطر ب�رشية �سحية يف املعامل واملختربات. 
2. االختناقات التنف�سية. 

3. العدوى من االأوبئة والنفايات احليوية وانت�سارها.
4. خماطر ال�سحة العامة واالأمرا�ض املزمنة.

5. الت�سمم الغذائي.
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مخاطر بشرية صحية في المعامل والمختبرات
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

خماطر ب�رشية �سحية يف املعامل واملختربات
الكلية/ االإدارة: خمتربات ومعامل 

امل�ست�سفيات والكليات. 
املكان: جامعة امللك �سعود 

الوظيفة: رئي�ض وحدة اجلودة بكلية ال�سيدلة
اجلوال: 0532334799

رئي�ض وحدة املعامل واملختربات :
467-7270

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

هي خماطر تلحق بالعاملني ب�سبب:
- عدم وجود �سنطة اإ�سعافات اأولية ومغا�سل للعينني وطفاية للحريق.

- عدم وجود خرطوم اإطفاء حريق.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1. التاأكد من توافر جميع معدات ال�سالمة مع الفح�ض الدوري لها، والتاأكد 
من جاهزيتها و�سيانتها ب�سورة دورية.

2. تدريب العاملني عليها ب�سكل دوري منتظم.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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إجراء التعامل مع مخاطر المعامل والمختبرات حال حدوثها
خماطر �سحية: خماطر املعامل واملخترباتنوع الخطر:

معامل الطالب التدري�سية، معامل اأع�ساء هيئة التدري�ض البحثية، مراكز االأبحاث.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
الش

رئي�ض وحدة اجلودة بكلية ال�سيدلة: د. ه�سام ممد قر�سي / رئي�ض وحدة املعامل واملختربات بالكليه: 
االأ�ستاذ خالد ال�سامخ / اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي )غرفة العمليات(

صال به:
ّ
وسائل االت

جوال: د. ه�سام قر�سي )تليفون 7183- 467/ 
جوال:.0532334799/ اأ. خالد ال�سامخ )467-7270(  

اإدارة ال�سالمة واالأمن )تليفون: 950(
hkorashy@ksu.edu.sa :اإمييل

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

1. يف حاالت احلريق: 
- ا�ستخدام طفايات احلريق املتواجدة يف املعمل.

- رفع بالغ عاجل اىل االإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعي / جامعة امللك �سعود عن طريق و�سائل 
االت�سال ال�سابق ذكرها.

2. يف حاالت انبعاث الغازات واالأبخرة ال�سامة: 
- االبتعاد عن مكان انبعاث الغازات. 

- االت�سال باالإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعي. 
وحدة املعامل واملختربات ، اإدارة االأمن وال�سالمة ) غرفة العمليات(الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. �رشورة و�سع اإر�سادات ال�سالمة العامة يف املعمل.
2. يجب اأن تكون م�ساحة املخترب تتنا�سب مع اأعداد الطالب؛ لكي ت�سمح لهم بحرية احلركة خالل اإجراء التجارب دون تزاحم.

3. يجب اأن يتوافر بابان بقاعة املخترب للدخول واخلروج، واأن يكون اجتاه فتح االأبواب للخارج ) يف اجتاه اندفاع االأ�سخا�ض(. 
4. جتهيز املختربات بو�سائل االإ�ساءة والتهوية الطبيعية وال�سناعية. 

5. يجب اأن تكون اأر�سيات املختربات واالأحوا�ض والطاوالت من اأنواع ال تتاأثر باملواد الكيماوية.
6. يجب جتهيز املختربات بو�سائل املكافحة االأولية للحريق )طفايات حريق، وجرادل الرمل اجلاف(، واالحتفاظ بها مبكان ظاهر باملخترب، واإجراء ال�سيانة الدورية لها ب�سفة م�ستمرة 

والتاأكد من �سالحيتها ال�ستخدامها يف حاالت الطوارئ. 
7. ينبغي توفري خزانة لالإ�سعافات االأولية وم�ستلزمات االإ�سعافات االأولية، وجتهيز خمتربات الكيمياء بد�ض للطوارئ؛ وذلك ل�رشعة القيام بعملية االإ�سعاف االأوىل يف حالة حدوث اإ�سابات الأحد 

املتواجدين باملخترب.
8. توفري و�سيلة ات�سال باالإدارة، وجهاز اإنذار لتنبيه املتواجدين باملخترب يف حالة حدوث حريق على اأن يتم تو�سيلها بلوحة اإنذار احلريق الرئي�سة املوجودة باالأمن وال�سالمة.

9. اإجراء �سيانة دورية لهذه االأجهزة ل�سمان عملها ب�سفة م�ستمرة، ومتابعة عملية ال�سيانة الدورية لتجهيزات االإ�ساءة والتهوية ال�سناعي.
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يتبع إجراء التعامل مع مخاطر المعامل والمختبرات حال حدوثها

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. ا�ستخدام طفايات احلريق املتواجدة يف املعمل.
2. البتعاد عن مكان انبعاث الغازات اأو احلريق.

3. االت�سال باالإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعي.
4. نقل امل�سابني اأو النت�رشرين اإىل امل�ست�سفى ب�رشعة.

اإلجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر

1. لب�ض املعطف داخل املعمل، ويجب اأن يكون من القما�ض غري القابل لال�ستعال. 
2. لب�ض القفاز لتقليل االإ�سابة باحلروق والتعر�ض للكيماويات احلارقة وال�سامة. 

ا العني املتهيجة.  ا تتاأثر باملواد واأبخرتها، وخ�سو�سً 3. لب�ض النظارات الواقية؛ الأن معظم حوادث املعمل هي حوادث العني، فالكل يعلم اأن العني منطقة ح�سا�سة جدًّ
ا اأنها تخد�ض االأغ�سية املخاطية.  4. لب�ض الكمامات، وال�سبب اأنها متنع ا�ستن�ساق املواد التي تعر�ض اجلهاز التنف�سي للمخاطر وخ�سو�سً

5. �رشورة و�سع اإر�سادات ال�سالمة العامة يف املعمل.

مستويات الخطر
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خطر االختناقات التنفسية
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

االختناقات التنف�سية 
الكلية/ االإدارة: جميع معامل اأبحاث 
اجلامعة التي يوجد بها اأنابيب غازية.

املكان: جامعة امللك �سعود

الوظيفة: م�رشف االأمن وال�سالمة بكلية 
ال�سيدلة / مدير االإدارة العامة لل�سالمة 

واالأمن اجلامعي

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

 اختناقات ناجتة عن:
1. التفاعالت الكيميائية التي مل جتر يف اأماكنها املخ�س�سة. 

2. عدم اإملام العاملني باملعلومات الكيميائي والفيزيائية امل�سببة لهذه 
االختناقات. 

3. ت�رشب غازات ُم�رشة من اأنابيب غري خا�سعة لل�سيانة الدورية.
4. حريق. 

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1. ا�ستخدام املكان املنا�سب املُعد الإجراء هذه التفاعالت الكيميائية اخلطر. 
2. احلر�ض على تدريب جميع العاملني باملختربات العلمية على التعامل مع 

املواد امل�سببة لالختناقات. 
3. التخل�ض ال�رشيع واملنظم من اأي اأنابيب غازات م�ستهلكة، مع االلتزام 

ب�سيانتها ب�سكل دوري.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
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إجراء التعامل مع خطر االختناقات التنفسية حال حدوثه
خماطر �سحية: خطر االختناقات التنف�سينوع الخطر:

مكان الخطر:
االأماكن التي ميكن اأن تتعر�ض خلطر احلريق اأو خطر انبعاث الغازات، وخا�سة املعامل التي تتواجد بها 

كيماويات اأو ا�سطوانات غاز اأو خمازن تلك الكيماويات واالأ�سطوانات.

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
الش

- م�رشف االأمن وال�سالمة بكلية ال�سيدلة 
- مدير االإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعي 

صال به:
ّ
وسائل االت

مدير االإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعي التلفون/ 4677828
الفاك�ض: 4684684اإ�ســـعاف م�ست�سفى املـلك خالــــد: 4671699 املدير املناوب: 4673128

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

1. ابتعد على الفور عن م�سدر انبعاث الغاز.
2. ارفع بالًغا عاجاًل اإىل االإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعي. 

3. من املف�سل اأن يكون هناك اإنذار يقوم املتعر�ض للخطر باإطالقه مبا�رشة مثل االإنذار اخلا�ض باحلريق، 
ويكون موجوًدا يف مكان بارز ووا�سح و�سهل الو�سول اإليه يف حال اخلطر.

4. تقوم االإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعي باإر�سال فريق ال�سالمة على الفور اإىل مكان اخلطر.
االإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعي / جامعة امللك �سعود.الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. ابتعد على الفور عن م�سدر انبعاث اأو تواجد الغاز.
2. على امل�سعف اإغالق م�سدر انبعاث الغاز اإن اأمكن، مع مراعاة التحرك بطريقة الزحف، وك�رش زجاج النوافذ لدخول الهواء الطلق.

3. يوؤمن فريق ال�سالمة تيار هواء للم�ساب، اأو يقوم بنقله ملنطقة اآمنة اأو هواء طلق اإذا كان ال�سبب نق�ض االأك�سجني. 
4. يقوم امل�سعف باإزالة املالب�ض الزائدة، وفك االأزرار حول العنق وال�سدر الإتاحة جمال اأكرب ال�ستن�ساق الهواء. 

5. اإذا �سعر امل�ساب ب�سيق �سديد يف التنف�ض فيجب و�سعه على اأ�سطوانة اأك�سجني.
6. يف حالة فقدان الوعي، ي�سع امل�سعف امل�ساب على ظهره ويتابع عملية التنف�ض ويحدد هل هي طبيعية اأم متقطعة اأم متوقفة؟.

7. يف حال توقف التنف�ض يبداأ امل�سعف يف عمل التنف�ض اال�سطناعي على الفور.
8. ينقل امل�سعف امل�ساب يف اأ�رشع وقت اىل امل�ست�سفى اأو العيادة م�سحوًبا ببطاقة ال�سالمة اخلا�سة باملادة التي تعر�ض لها، اأو على اأقل تقدير يجب على امل�سعف اأن يتعرف على نوع 

الغاز الذي مت ا�ستن�ساقه.
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. يف حال كون انبعاث االأبخرة اأو الغازات ناجت عن حريق: يجب التعامل مع احلريق على وجه ال�رشعة وال�سيطرة عليه ووقف امتداده اىل مناطق جماورة.
2. يف حال كون انبعاث االأبخرة اأو الغازات ناجًتا عن ت�رشب غازات �سارة من اأ�سطوانات غاز: يجب التعامل مع اأ�سطوانات الغاز التي بها ت�رشيب على وجه ال�رشعة مع االحتفاظ 

بالهدوء يف نف�ض الوقت. يجب العمل على غلق �سمام هذه االأ�سطوانات دون توتر اأو قلق، مع �رشورة االلتزام بارتداء املعدات الواقية الالزمة، بع�ض حاالت الت�رشيب من اأ�سطوانات 
الغاز ت�سكل خطورة كبرية وجادة ت�ستلزم م�ساعدة مبا�رشة من خارج الكلية.

3. جتديد هواء املعمل عن طريق فتح جميع �سفاطات الهواء وفتح جميع النوافذ.
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خطر العدوى من األوبئة والنفايات الحيوية وانتشارها
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

العدوى من االأوبئة والنفايات احليوية وانت�سارها
الكلية/ االإدارة: جميع معامل اجلامعة التي 

يوجد بها جتارب حيوية
املكان: جامعة امللك �سعود

الوظيفة: م�رشفة االأمن وال�سالمة بكلية 
ال�سيدلة، مدير االإدارة العامة لل�سالمة 

واالأمن اجلامعي.
التلفون: 4677828

Email: humaidan@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

الكايف  االإملام  وعدم  بطريقة �سحيحة،  البيولوجية  النفايات  من  التخل�ض  عدم 
والعلمي بخطورة انت�سار مثل هذه اجلراثيم.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

والنفايات  ال�سارة  االأ�سياء  من  ال�سحيحة-  بالطريقة  التخل�ض-   .1
البيولوجية، وعدم تراكمها؛ وذلك بالتعاقد مع �رشكات وموؤ�س�سات متخ�س�سة 

يف هذا املجال. 
2. فر�ض التطعيمات ال�سنوية على جميع العاملني يف املجاالت الطبية.

التطعيمات  باأخذ  والتذكري  الوبائيات،  هذه  باأخطار  ال�سحية  التوعية   .3
ب�سورة منتظمة. 

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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إجراء التعامل مع العدوى من األوبئة والنفايات الحيوية وانتشارها حال حدوثها
خماطر �سحية: العدوى من االأوبئة والنفايات احليوية وانت�سارها .نوع الخطر:

مكان الخطر:

خمتربات امليكروبوجليا ال�سيدلية واملناعة والفارما للدرا�سة والبحث العلمى. وتعد املختربات التى تتعامل 
مع العينات الطبية وباالأخ�ض معامل االأحياء الدقيقة )Microbiology Laboratories( امل�سدر الكبري 

للعدوى مبختلف اأنواع امليكروبات املمر�سة التي قد ت�سيب الطالبات اأو العاملني باملخترب، وذلك يف حالة عدم 
التعامل ال�سليم مع العينات القادمة لهم اأو اإهمالها، اأو قد ت�سيب املحيطني بهم من اأفراد واأ�رش. 

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
الش

- م�رشفة االأمن وال�سالمة بكلية ال�سيدلة.
- مدير االإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعي.

- فريق مكافحة العدوى؛ وي�سم: ممر�سة متخ�س�سة ومدربة على مكافحة العدوى والتخل�ض االآمن من 
املخلفات - اأخ�سائي من املعاهد ال�سحية فى جمال املعامل الطبية- عمااًل مدربني حتت اإ�رشاف طبيب مكافحة 

العدوى )امل�سئول عن و�سع خمطط عام للمعامل والربنامج التدريبي للعاملني بالفريق(. 

صال به:
ّ
وسائل االت

جوال: د. ه�سام مقر�سي تليفون 7183- 467 
جوال:.0532334799

 مدير االإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعي 
 التلفون: 4677828، 

 Korashy@ksu.edu.sa :بريد اإليكرتوين
humaidan@ksu.edu.sa :بريد اإليكرتوين

االت�سال مب�رشف االأمن وال�سالمة بكلية ال�سيدلة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
االأمن وال�سالمة  - اإدارة ال�سيانةالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
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يتبع إجراء التعامل مع العدوى من األوبئة والنفايات الحيوية وانتشارها حال حدوثها
خذها الجهة لمعالجة الخطر:

ّ
اإلجراءات التي تت

1- تقارير عن حاالت االإ�سابة ذات العالقة: اأى اإ�سابة نقل عدوى لها عالقة بالنفايات البيولوجية املعدية يجب ر�سدها وت�سجيلها واالبالغ عنها للم�سئول عن املعمل، وكذلك 
فريق مكافحة العدوى.

2- االإ�سابات فى املعامل: كل االإ�سابات يجب االإبالغ عنها للم�سئول عن املعمل، وكذلك فريق مكافحة العدوى كما يجب ت�سجيلها فى ال�سجالت اخلا�سة بذلك.
اأ - اإ�سابات العني:

1- غ�سيل العينني من الداخل، وكذلك اجلفون باملاء ملدة 15 دقيقة مع فتح العني بالقوة ل�سمان دخول املاء جلميع االأجزاء.
2- االت�سال الفورى بامل�سئول الطبى واإحالة املري�ض لطبيب العيون على الفور.

ب - اإ�سابات اجلهاز اله�سمي اأو التنف�سي:
1- يجب ت�سجيل الواقعة على الفور للفريق امل�سئول.

2-  اإحالة املري�ض للطبيب املتخ�س�ض على الفور.
ج- اإ�سابات اجللد:

1- تعري�ض اجللد امل�ساب للكثري من املاء اجلاري.
2- غ�سل اجللد باملاء الكثري وال�سابون ثم فركها بالكحول 70% ومن ثم فركها بفوطة ورقية نظيفة.

3- يجب اإزالة اأي مالب�ض ملوثة على الفور.
4- ا�ستمرار غ�سيل اجللد امل�ساب بالكثري من املاء اجلارى ملدة 15 دقيقة، وكذلك املطهرات بدون و�سع اأي كرميات اأو م�ستح�رشات مرطبة.

5- اإحالة املري�ض للطبيب املتخ�س�ض على الفور.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- املعاجلة الفورية حلاالت االإ�سابة باالإ�سعافات االأولية فى مكان االإ�سابة، ثم اإحالة امل�ساب اإىل الطبيب املخت�ض على الفور.
2- ال�سيطرة على م�سدر العدوى بطرق التعقيم والتطهري املختلفة.

3-  توفري حقيبة لالإ�سعافات االأولية للقيام بعملية االإ�سعاف االأولية يف حالة حدوث اإ�سابات.
4- توفري و�سيلة ات�سال �رشيعة باملعامل و�سيارة اإ�سعاف جمهزة لل�رشورة.

5- و�سع اإر�سادات توعية لل�سالمة يف املعمل، واإر�سادات لال�ستخدام االآمن لالأجهزة فى املعامل كاأجهزة الطرد املركزى وغريها.
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خطر مخاطر الصحة العامة واألمراض المزمنة
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

خماطر ال�سحة العامة واالأمرا�ض املزمنة.

الكلية/ االإدارة: جميع معامل اجلامعة 
التي يوجد بها خمتربات بها اأواٍن 

زجاجية.
املكان: جامعة امللك �سعود. 

الوظيفة: م�رشف االأمن وال�سالمة بكلية 
ال�سيدلة، مدير االإدارة العامة لل�سالمة 

واالأمن اجلامعي.
التلفون: 4677828

Email: humaidan@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

    التاأثري على ال�سحة العامة للعاملني ينق�سم اىل نوعني، وهما:
اأواًل: احلوادث:

- حدوث جروح للعاملني �سواًء ب�سورة مبا�رشة، اأو ب�سبب االحتكاك بك�سور زجاجية 
اأو مواد حادة مل يتم اإزالتها من اأي مادة، اأو علبة زجاجية قابلة للك�رش.

- حدوث حروق ناجتة اإما عن تفاعالت كيميائية خمربية اأو جراء ا�ستخدام اللهب يف 
املعامل اأثناء عمل التجارب العلمية.

ثانًيا: االأمرا�ض املهنية:
- االإ�سابة مبر�ض ناجت عن التعر�ض ملخاطر يف بيئة العمل )مر�ض مهني( وُيعرف 
لبع�ض  عمله  بحكم  تعر�سه  نتيجة  العامل  ي�سيب  الذي  املر�ض  باأنه  املهني  املر�ض 

العوامل ال�سارة التي تعترب جزًءا من طبيعة العمل. 

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

ّي    �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : .......................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1. نقل املواد ب�سورة اآمنة وعدم ملئها بالكامل.
2. ا�ستخدام قفازات ومالب�ض مالئمة للتعامل مع االأواين الزجاجية.

3. توافر م�ستلزمات ال�سالمة االأولية من معقم جروح، وقطن و�سا�ض وم�سحات 
طبية يف جميع اأماكن وجود هذه االأواين الزجاجية.

4.  ا�ستحداث اآلية لفح�ض االأكل قبل التقدمي، مع مراعاة نظافة االأ�سخا�ض واملكان 
املعد للتح�سري والتقدمي.

5. وجود معدات تعقيم ب�سورة مبا�رشة، والتاأكد من قتل كل اجلراثيم وامليكروبات 
امل�سببة لالأمرا�ض.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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إجراءات التعامل مع »مخاطر الصحة العامة واألمراض المزمنة« حال حدوثها
خماطر �سحية: خماطر ال�سحة العامة واالأمرا�ض املزمنة نوع الخطر:

مكان الخطر:
االأماكن التي يتعر�ض فيها العامل خلطر التعامل املبا�رش مع بيئة العمل، وت�سمل: املعامل وبيت احليوان 

وخمازن الكيماويات والقاعات الدرا�سية.

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
الش

- م�رشف االأمن وال�سالمة بكلية ال�سيدلة. 
- مدير االإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعي.

صال به:
ّ
وسائل االت

جوال: د. ه�سام مقر�سي )تليفون 7183- 467 
بريد اإليكرتوين:  Korashy@ksu.edu.sa جوال:.0532334799

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

- من موقع احلدث يتم االت�سال على االإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعي. 
- معاينة احلالة من ِقَبل فريق ال�سالمة باالإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعي يف موقع احلدث والتعامل 

معها، كل حالة بح�سب احتياجها.
- عند احلاجة ُتنقل احلالة ملقر امل�ست�سفى اجلامعي.

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

- االإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعي: )فريق ال�سالمة(. فريق ال�سالمة باالإدارة العامة لل�سالمة واالأمن 
اجلامعي هو فريق يتكون من املتخ�س�سني يف الفروع االآتية: طبيب عام اأو م�سعف، ممر�سة، اأخ�سائي 

ال�سالمة املهنية. 
- يف�سل اأن توجد �سيارة اإ�سعاف ب�سكل دائم ك�سيارة مناوبة داخل احلرم اجلامعي؛ ال�ستخدامها يف حاالت 

الطوارئ التي تتطلب نقل احلالة اإىل امل�ست�سفي ب�سكل عاجل. 
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يتبع إجراءات التعامل مع »مخاطر الصحة العامة واألمراض المزمنة« حال حدوثها
خذها الجهة لمعالجة الخطر:

ّ
اإلجراءات التي تت

اأواًل: احلوادث:
االإ�سعافات االأولية يف حال اجلروح: 

ف اجلرح وميطه فوًرا باملاء وال�سابون. - نظِّ
- ال ت�سع فمك على منطقة اجلرح؛ الأن الفم يحتوي جراثيم قد توؤدي اللتهابه، وال تتنف�ض مبا�رشة قرب اجلرح.

- ال تلم�ض اجلرح بيدك اأو باملن�سفة اأو اأي مواد �سلبة، وال ت�سع اأي مادة غري معقمة على اجلرح.
-  ا�سغط على اجلرح ب�سا�ض معقم اإىل اأن يتوقف النزيف.

- اإذا ا�ستمر النزيف فاربط فوق مكان اجلرح ولكن لي�ض على املف�سل.
- ات�سل بفريق ال�سالمة باالإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعي.

االإ�سعافات االأولية يف حال احلروق: 
- احلروق الب�سيطة: حروق الدرجة االأوىل واحلروق ال�سغرية من الدرجة الثانية )بات�ساع 5 - 5، 7 �سم(:

- اخلع ال�ساعة اأو احلذاء ) اأو اأية اإك�س�سوارات اأخرى( عن منطقة احلرق قبل انتفاخ اجللد.
د املنطقة املحروقة بو�سعها حتت مياه جارية باردة، اأو با�ستخدام كمادات باردة لتقليل انتفاخ اجللد. - برِّ

- ال ت�سع ثلًجا على احلرق؛ الأن ذلك قد يوؤدى اإىل حدوث ل�سعة ثلج ما ي�سبب �رشرًا اأكرث للجلد.
- لف املنطقة امل�سابة برباط نظيف وُمعقم غري ال�سق، ولكن ال تغطها اأبًدا باأي خامة بها وَبر اأو خيوط مفكوكة. 

- ات�سل بفريق ال�سالمة باالإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعي.
ثانًيا: االأمرا�ض املهنية:

- يتوىل فريق ال�سالمة باالإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعي التعامل املبا�رش مع احلاالت احلرجة ونقلها مبا�رشة اإىل امل�ست�سفى.
- يتابع طبيب / ممر�سة فريق ال�سالمة باالإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعي التاأكد من عمل الفح�ض الدوري جلميع العاملني املعر�سني للمخاطر داخل بيئة 

العمل، وذلك تفادًيا حلدوث م�ساعفات مفاجئة اأو وجود اأمرا�ض غري م�سجلة. 

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

اليوجد
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خطر )التسمم الغذائي ( حال حدوثه
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

خماطر �سحية: ت�سمم غذائي ناجت عن عدم نظافة االأكل وت�سنيعه بطريقة غري 
�سحية اأو وجود ملوثات بكتريية نامية مع حت�سري االأكل، اأو اأثناء ت�سنيعه، 
اأو ملوثات كيميائية بو�ساطة املعادن الثقيلة او املبيدات احل�رشية اأو املنظفات 

املنزلية واالأدوية. 

الكلية/ االإدارة: املطاعم واملطابخ واملقا�سف 
ومالت الوجبات ال�رشيعة يف الكلية 

واجلامعة.  
املكان: جامعة امللك �سعود. 

الوظيفة: م�رشف االأمن وال�سالمة بكلية 
ال�سيدلة. 

- د. �سالح عبد الرحمن اإبراهيم البخيت.
 جوال: 0553340141

Email:  sbakheet@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 
يعرف الت�سمم الغذائي عادًة باأنه: 

اأعرا�سها خالل فرتة زمنية ق�سرية على  - حالة مر�سية مفاجئة تظهر 
�سخ�ض اأو عدة اأ�سخا�ض بعد تناولهم غذاء غري �سليم �سحيًّا. 

- الت�سمم الغذائي على اأي ا�سطرابات حتدث بعد تناول الغذاء ومبعنى 
اأدق فاإن ال)gninosiop doof( تطلق على املر�ض اأو التعب النا�سئ عن 

وجود مادة �سامة يف الغذاء بعد تناوله.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

- مراقبة املطاعم واملطابخ واملقا�سف ومالت الوجبات ال�رشيعة، والعمل 
على رفع م�ستوى توافر اال�سرتاطات ال�سحية فيها. 

- و�سع اال�سرتاطات ال�سحية ملن�ساآت اخلدمات الغذائية. 
- و�سع اأ�سلو ب مراقبة ذاتية للمن�ساآت الغذائية.

- االإ�سعاف االأويل للم�ساب، ونقل امل�ساب للم�ست�سفي.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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إجراءات التعامل مع خطر )التسمم الغذائي ( حال حدوثه

نوع الخطر:

خماطر �سحية: ت�سمم غذائي ناجت عن عدم نظافة االأكل وت�سنيعه بطريقة غري �سحية، اأو وجود ملوثات بكتريية نامية 
مع حت�سري االأكل، اأو اأثناء ت�سنيعه، اأو ملوثات كيميائية بو�ساطة املعادن الثقيلة اأو املبيدات احل�رشية اأو املنظفات 

املنزلية واالأدوية.

مكان الخطر:
االأماكن التي ميكن اأن يتعر�ض فيها االأ�سخا�ض للت�سمم الغذائي، مثل: املطاعم، واملطابخ، واملقا�سف، ومالت 

الوجبات ال�رشيعة يف الكلية واجلامعة. 

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
الش

- م�رشف االأمن وال�سالمة بكلية ال�سيدلة.
- د. �سالح عبد الرحمن اإبراهيم البخيت. 

صال به:
ّ
وسائل االت

جوال: د. �سالح البخيت )تليفون 7173- 467
جوال: 0553340141

 اأ. خالد ال�سامخ )467-7270( 
 اإدارة ال�سالمة واالأمن )تليفون: 950(

اإمييل: sbakheet@ksu.edu.saفاك�ض: 4677200

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

1. االنتقال فور التبليغ اإىل مكان حدوث حالة الت�سمم. 
2. �رشورة التوقف الفوري عن تناول املواد الغذائية، والتاأكد من �سالحيتها لال�ستهالك االآدمي وخلوها من 

التلوث والف�ساد.
3. اأخذ عينات من االأغذية املتبقية امل�سكوك فيها يف اأكيا�ض معقمة، واإر�سالها للمخترب يف حافظة ثلج الإجراء التحاليل 

اجلرثومية والكيميائية الالزمة، واإحالة العاملني يف اإعداد الطعام للفح�ض والتحليل الطبي. 
4. عمل ا�ستق�ساء لبحث االأ�سباب التي اأدت اإىل حدوث الت�سمم، وي�سمل: نوعية الطعام وم�سدره، واأخذ كامل 

املعلومات والبيانات عن عدد االأفراد الذين تناولوه، وعدد امل�سابني واأعمارهم. 
5. اإبالغ اجلهات ذات العالقة بجميع هذه املعلومات للتحقيق يف حادثة الت�سمم الغذائي، وحتديد ال�سبب واملُ�سبب، 

وح�رش امل�سئولية لتقرير توقيع العقوبة املنا�سبة. 

اإدارة املخاطر باجلامعة.الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
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يتبع إجراءات التعامل مع خطر )التسمم الغذائي ( حال حدوثه
خذها الجهة لمعالجة الخطر:

ّ
اإلجراءات التي تت

�ض املر�ض باأنه ت�سمم غذائي يجب توافر ال�رشوط التالية: جمموعة من االأ�سخا�ض ظهرت عليهم نف�ض االأعرا�ض املر�سية. هذه املجموعة تناولوا نف�ض الطعام،  1. لكي ي�سخَّ
والبد اأن يكون الغذاء هو �سبب الت�سمم، وذلك باحتوائه على ال�سموم ويتم حتديد ذلك بتحليل عينات من الغذاء يف املخترب. ومطابقة حتاليل عينات االأغذية مع نتائج التحاليل 

الطبية لعينات القيء والرباز للم�سابني من حيث نوع امليكروب امل�سبب للت�سمم. والعالج يجب ان يكون �رشيًعا بنقل املري�ض ق�سم الطوارئ بامل�ست�سفى وعمل االإ�سعافات 
االأولية مثل غ�سل املعدة واإعطاء ال�سوائل بجميع الطرق املمكنة مع اإعطاء بع�ض امل�سادات احليوية للق�ساء على امليكروب.

1. اأخذ عينات ب�سفة دورية من املواد الغذائية للفح�ض والتحليل باملختربات من جميع املطاعم واملطابخ واملقا�سف ومالت الوجبات ال�رشيعة.
2. متابعة م�سادر مياه ال�رشب با�ستمرار، واإجراء عمليات التعقيم الالزمة، واأخذ عينات للتحليل املخربي.

3. مكافحة احل�رشات والقوار�ض واإبادة الذباب ب�سفة م�ستمرة.
4. املتابعة امل�ستمرة لتنفيذ املالحظات التي ُتدون يف دفاتر املفت�سني واملراقبني.

5. درا�سة حاالت الت�سمم الغذائي التي حدثت �سابًقا، ومعرفة اأ�سبابها حتى ميكن جتنبها م�ستقباًل.
ي اأ�سبابها وامل�سئول عنها واإبالغ االإدارة العامة ل�سحة البيئة بالوزارة مبا يتم. 6. التن�سيق مع فروع وزارة ال�سحة عند حدوث حاالت ت�سمم غذائي، وحترِّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. الإدارة املخاطر يف اجلامعة دور كبري يف مهمة التفتي�ض والرقابة على املطاعم واملطابخ واملقا�سف ومالت الوجبات ال�رشيعة؛ لتفتي�ض ومراقبة مدى توافر اال�سرتاطات 
ال�سحية، والتاأكد من مدى �سالحية ما يقدم بها من غذاء.

2. النظافة ال�سخ�سية للعاملني: تنظيف اليدين وق�ض االأظافر، لب�ض القفازات، غ�سل اليدين جيًدا بعد التعامل مع الطعام غري املطبوخ، نظافة املالب�ض، �سالمة العاملني من 
االأمرا�ض اأو اجلروح. 

3. نظافة موقع اإعداد الطعام: نظافة املطبخ واأر�سيته وجدرانه، توفر مغا�سل لالأيدي ومغا�سل الأدوات املطبخ، توفري ثالجات وفريزرات حلفظ الطعام.
4. عدم ترك االأغذية املطهية ملدة طويلة يف درجة حرارة الغرفة الأكرث من �ساعتني حتى مننع منو امليكروبات وتكاثرها.

5. تربيد الغذاء بعد طهيه؛ وذلك بحفظه يف الثالجة، والتخل�ض من االأطعمة املطهية بعد بقائها يف الثالجة ملدة خم�سة اأيام.
6. عند اإعادة ت�سخني املواد املطهوة املحفوظة يف الثالجة يجب التاأكد من و�سول احلرارة اإىل جميع اأجزاء الطعام وعدم جعله دافًئا فقط.

7. عند ال�سك يف �سالمة طعام ما، يجب التخل�ض منه مبا�رشة وال ترتك اأي فر�سة الأحد يف تناوله. وهنا ال يجب تذوق الطعام ملعرفة مدى �سالمته، حتى لو كان مظهره 
ورائحته طبيعية، بل تخل�ض منه مبا�رشة. 

8. ا�ستحداث اآلية لفح�ض االأكل قبل التقدمي مع مراعاة نظافة االأ�سخا�ض واملكان املعد للتح�سري والتقدمي.
9. وجود معدات تعقيم ب�سورة مبا�رشة والتاأكد من قتل كل اجلراثيم وامليكروبات امل�سببة لالأمرا�ض.

10. الك�سف الطبي الدوري على العاملني يف جمال تداول االأغذية للتاأكد من عدم اإ�سابتهم باالأمرا�ض املعدية التي ميكن اأن تنتقل اإىل م�ستهلكي االأطعمة املح�رشة بوا�سطتهم. 
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

 قائمة بالجهات المرشحة لحدوث المخاطر الطبية

الُكلِّيَّة/ العمادةم
م�ست�سفى امللك خالد 1
م�ست�سفى امللك عبد العزيز2
كلية الطب3
كلية ال�سيدلة4
كلية طب االأ�سنان5
كلية االأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة6
كلية التمري�ض7
كلية العلوم الطبية والتطبيقية8
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

قائمة المخاطر الطبية المحتملة في الجامعة

المخاطر الطبية:
ي�ســري م�سطلــح املخاطــر الطبيــة اإىل عوامــل اخلطر من املنظــور الطبي اإىل جمموعــة االإجراءات، املعــدات و االأدوات  والظــروف املتغرية، واملرتبطة باحتمــاالت االإ�سابة  
اجل�سدية اأو الع�سوية اأو النف�سية اأو زيادتها. واأحيانًا ما ي�ستخدم م�سطلح مددات ال�سحة لالإ�سارة اإىل العوامل التي قد تخف�ض اأو قد تزيد من تلك االحتماالت، وهذه 
االأخطار متعلقة باملر�سى نتيجة بقائهم يف امل�ست�ســفيات اأو و العاملني بحد �ســواء ب�ســبب مزاولة املهنة واأي�سا االأخطار التي يتعر�سون لها من املر�سى نف�ســهم اأو نتيجة 

وجودهم يف بيئة تعر�سهم خلطر طبي، ومن بع�ض االأخطار:

املخاطر الطبية :
1. امل�ساعفات العالجية 

2. عدوى امل�ست�سفيات اأو ما ي�سمى بـ"العدوى املكت�سبة"
3. تقرحات ال�رشير

4. �سقوط املري�ض
5. االلتهاب الرئوي امل�ساحب جلهاز التنف�ض اال�سطناعي

6. االأخطاء الدوائية
7. االأخطاء الطبية

8. املخاطر الطبية االإ�سعاعية 
9. خماطر املخلفات الطبية اخلطرة
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر المضاعفات العالجية
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

امل�ساعفات العالجية 
الكلية/ االإدارة: م�ست�سفى امللك خالد 

اجلامعي/ م�ست�سفى امللك عبد العزيز اجلامعي 
املكان: جميع االأق�سام الطبية

الوظيفة: مدير الق�سم املعني

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

العناية  تلقيه  اأثناء  متوقع  غري  ل�رشر  املري�ض  لها  يتعر�ض  التي  امل�ساعفات 
والعالج، ومل يكن �سببه اإهمال اأو تق�سري من قبل الطبيب املعالج، اأو نق�ض يف 
معرفته العلمية، حيث تعترب نتيجة جانبية للمر�ض والعالج، وقد حتدث اأثناء 
املعاجلة اأو بعدها لتعاطي املري�ض جمموعة من االأدوية، اأو ب�سبب عدة تداخالت 

جراحية والق�سطرات اإىل احتماالت تعر�ض املري�ض للعدوى املكت�سبة. 

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

ّي    �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

- اتباع ال�سيا�سات واالإجراءات املعتمدة من ِقبل امل�ست�سفى يف جميع 
املمار�سات الطبية. 

- الت�سخي�ض الطبي ال�سحيح، وذلك با�ستخدام اأحدث االأجهزة التقنية 
والطبية. 

- التثقيف ال�سحي للمر�سى وذلك باتباع التعليمات الطبية.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر المضاعفات العالجية حال حدوثه
خطر طبي .نوع الخطر:

جميع االأق�سام الطبية .مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مدير الق�سم املعني.الش

صال به:
ّ
مديرو االأق�سام بالكليات ال�سحية )دليل الهاتف(وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

- اتباع االإجراءات الطبية املطلوبة للتقليل من زيادة ال�رشر ح�سب املعايري الدولية والطب املبني على الرباهني 
- معاينة املري�ض من ذوي االخت�سا�ض وتوثيق اخلطة ال�رشيرية 

- تعبئة منوذج تبليغ عن امل�ساعفات
جلنة امل�ساعفات للق�سمالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. مراجعة نوعية الرعاية التي ُقدمت للمري�ض وجودتها.
2. درا�سة امل�ساعفات الناجتة من التداخالت الطبية اأو الدوائية املتوقع حدوثها. 

3. اإ�سدار تقرير �سامل عن امل�ساعفات واأ�سبابها واإر�سالها للجنة امل�ساعفات للم�ست�سفى. 

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. ال ميكن اإنهاء اخلطر، ولكن التعامل مع امل�ساعفات مبو�سوعية، والبحث عن االأ�سباب واحللول الطبية قد يخفف من اخلطر. 
2. زيادة الوعي عند املر�سى واملراجعني وتثقيفهم �سحيًّا، وت�سجيعهم على التفاعل االإيجابي بخ�سو�ض الرعاية ال�سحية املقدمة لهم.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

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

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكلية/ االإدارة: م�ست�سفى امللك خالد عدوى امل�ست�سفيات اأو ما ي�سمى بـ"العدوى املكت�سبة"
اجلامعي م�ست�سفى امللك عبد العزيز اجلامعي

املكان: جناح املر�سى / العيادات/غرف 
العمليات/ العناية املركزة. 

اال�سم: دكتورة:�سارة ال�سبيعي
الوظيفة: رئي�ض جلنة مكافحة العدوى

Email:alsubaies@hotmail.com

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

هي عدوى ت�سيب املري�ض اأثناء وجوده يف امل�ست�سفى ناجتة عن:
1. �سعف يف مناعته نتيجة قلقه على �سحته من مر�سه االأ�سا�سي. 

2. كرثة ا�ستعماله للم�سادات احليوية.
3. ب�سبب احتكاكه مبر�سى اآخرين م�سابني بالعدوى.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1. التعرف اإىل املر�سى امل�سابني باأمرا�ض معدية وعزلهم. 
2. اأن يتخذ العاملون على رعاية هوؤالء املر�سى اأ�ساليب الوقاية ال�سخ�سية 

عند تعاملهم مع املري�ض )غ�سل اليدين - لب�ض القفازات- ا�ستعمال 
الكمامة...( 

3. تنظيف املعدات واالأدوات الطبية وتعقيمها جيًدا بعد اال�ستعمال. 
4. ا�ستعمال احلقن وال�رشجنات واالإبر ذات اال�ستخدام الواحد. 

5. التقليل من مدة مكوث املري�ض يف امل�ست�سفى. 

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر عدوى المستشفيات أو ما يسمى بـ » العدوى المكتسبة «
خطر طبي.نوع الخطر:

جميع االأق�سام الطبية .مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
رئي�سة التمري�ض، من�سق مكافحة العدوى، رئي�ض جلنة مكافحة العدوى .الش

صال به:
ّ
اإمييل: alsubaies@hotmail.comوسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

- العزل ال�سحي، وذلك الإحباط عمليات انت�سار العدوى. 
- التاأكد من وجود قواعد خا�سة با�ستخدام امل�سادات احليوية.

- متابعة حالة املري�ض عن طريق النتائج ال�رشيرية. 
جلنة مكافحة العدوىالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

- مكافحة العدوى يف من�ساآت الرعاية ال�سحية: 
- جتهيزات احلماية ال�سخ�سية : تت�سمن جتهيزات احلماية ال�سخ�سية ))Personal protective equipment (PPE( املالب�ض اخلا�سة اأو املعدات التي يرتديها 

العامل للحماية من اأي خماطر 
- نظافة اليد: اإجراء اإلزامي يف معظم من�ساآت الرعاية ال�سحية، التنظيف، التطهري والتعقيم. 

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- ال ميكن اإنهاء اخلطر.
- تطعيم العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية : مراقبة االأمرا�ض املعدية النا�سئة، ر�سد العدوى والتدريب على مكافحة العدوى. 

.) Problem areas ( لتحديد االأماكن التي تعانى من بع�ض امل�ساكل ) Surveillance ( اإن�ساء نظم لرت�سد العدوى -
- و�سع �سيا�سات لال�ستخدام الر�سيد للم�سادات احليوية.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر تقرحات السرير
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

تقرحات ال�رشير
الكلية/ االإدارة: م�ست�سفى امللك خالد 

اجلامعي، م�ست�سفى امللك عبد العزيز اجلامعي 
املكان: جناح املر�سى

الوظيفة: رئي�سة التمري�ض للجناح

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

- رطوبة اجللد ب�سبب اإفرازات اجل�سم )العرق ، البول،...(
- عدم احلركة )البقاء يف ال�رشير(

- �سوء التغذية

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

ا ونظيًفا. - اإبقاء اجللد جافًّ
- تغيري �رشا�سف ال�رشير يوميًّا، وعند احلاجة. 

- تغيري و�سعية املري�ض كل �ساعتني.
- ا�ستخدام الو�سائد واملعدات التي تخفف ال�سغط.

- التغذية اجليدة. 

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر تقرحات السرير حال حدوثه
خطر طبي.نوع الخطر:

مكان الخطر:

- جناح املر�سى: مر�سى يرقدون لفرتات طويلة على ال�رشير: كاالإغماء )فقدان الوعي(، اإ�سابات الراأ�ض 
والعمود الفقري. 

- م�ستخدمو الكرا�سي املتحركة. 
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
رئي�سة التمري�ض، من�سق مكافحة العدوى.الش

صال به:
ّ
رئي�سة التمري�ض بامل�ست�سفى اجلامعي ) دليل الهاتف(وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

- تخفيف ال�سغط الذي �سبب قرحة الفرا�ض.
- تنظيف قرحة الفرا�ض ب�سكل مكثف.

- االهتمام بتح�سني تغذية ال�سخ�ض امل�ساب بقروح الفرا�ض. 
- تكثيف معاجلة قرحة الفرا�ض.

التمري�ض الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
خذها الجهة لمعالجة الخطر:

ّ
اإلجراءات التي تت

- جتنب ال�سخ�ض ال�سغط الطويل على مناطق اجل�سم املعر�سة لالإ�سابة. 
- معاجلة قرح الفرا�ض املحافظة على اجللد نظيًفا.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- ا�ستعمال الو�سادة الرغوية، واملراتب الهوائية، وال ميكن اإنهاء اخلطر.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر سقوط المريض
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

�سقوط املري�ض

الكلية/ االإدارة: م�ست�سفى امللك خالد 
اجلامعي، م�ست�سفى امللك عبد العزيز اجلامعي

املكان: جناح املر�سى / العيادات 
االأ�سعة/ املمرات

الوظيفة: رئي�سة التمري�ض للجناح

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

- اأ�سباب متعلقة بحالة املري�ض ال�سحية )الدوار، �سعف الب�رش، انخفا�ض 
�سغط الدم...(.

- اأ�سباب متعلقة بالبيئة املحيطة باملري�ض اأثناء اإقامته بامل�ست�سفى.
- و�سع �رشير املري�ض يف م�ستوى عاٍل، واإبقاء جوانب ال�رشير منخف�سة.

- االإ�ساءة يف غرفة املري�ض غري كافية، باالإ�سافة اإىل عدم وجود مقاب�ض 
يدوية يف دورات املياه وجدران املمرات.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

- اإبقاء جوانب ال�رشير مرتفعة. 
- م�ساعدة املري�ض عند النزول من ال�رشير.

- ا�ستعمال فرامل ال�رشير والكرا�سي املتحركة.
- اإر�ساد املري�ض اإىل ا�ستخدام املقاب�ض اليدوية املوجودة يف دورات املياه 

وجدران املمرات.
- اإبقاء جر�ض امل�ساعدة يف متناول املري�ض.

- ا�ستخدام مقيا�ض "مور�ض" ملعرفة املر�سى املعر�سني للخطر.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر سقوط المريض
خطر طبي: �سقوط املري�ضنوع الخطر:

جناح املر�سى / العيادات / االأ�سعة / املمراتمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
رئي�سة التمري�ض، م�سئول ال�سالمةالش

صال به:
ّ
رئي�سة التمري�ض بامل�ست�سفى اجلامعي ) دليل الهاتف(وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

رفع املري�ض بطريقة اآمنة و�سليمة.
معاينة املري�ض وعمل االأ�سعة اإن لزم االأمر.

توثيق ال�سقوط. 
االإبالغ عن ال�سقوط.

التمري�ض الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
خذها الجهة لمعالجة الخطر:

ّ
اإلجراءات التي تت

- يرتبط منع �سقوط املر�سى بالقيام باال�ستعدادات الفعالة، واختيار املعدات ال�سحيحة، وا�ستخدام االأ�ساليب املنا�سبة.
- و�سع ال�سق خطر ال�سقوط. 

- ا�ستخدام منوذج مور�ض. 
- مراقبة املري�ض، ومراجعة االأدوية التي ي�ستخدمها ملعرفة مدى تاأثريها على ال�سحة الذهنية. 

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- معرفة املر�سى املعر�سني للخطر.
- عمل اإجراءات تعنى بتوفري بيئة اآمنة للمري�ض: م�سح داخلي ملعرفة �سالمة االأر�سيات من ناحية ا�ستوائها وانتظامها.

- ا�ستخدام موؤ�رش قيا�ض االأداء ملعرفة مدى التزام العاملني، وتاأثري تلك االإجراءات على احلد من حاالت ال�سقوط.
- تخطيط وتطوير برنامج ملكافحة �سقوط املر�سى.

- متديد احلمامات باأجهزة اإنذار �سقوط املري�ض. 
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر االلتهاب الرئوي المصاحب لجهاز التنفس االصطناعي
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

االلتهاب الرئوي امل�ساحب جلهاز التنف�ض اال�سطناعي.
الكلية/ االإدارة: م�ست�سفى امللك خالد 

اجلامعي 
املكان: اأق�سام العناية املركزة

الوظيفة: الكادر الطبي يف العناية املركزة

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

التهاب رئوي يحدث بعد 48 �ساعة على االأقل من و�سع املري�ض على جهاز 
التنف�ض اال�سطناعي بوا�سطة االأنبوب الرئوي اأو االأنبوبة احلنجرية.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1. اتباع ال�سيا�سات واالإجراءات يف مكافحة العدوى التي تت�سمن: الغ�سيل 
ال�سحي لليدين قبل وبعد التعامل مع املري�ض، واتخاذ اأ�ساليب الوقاية 

ال�سخ�سية...اإلخ..
2. رفع �رشير املري�ض من جهة الراأ�ض بزاوية مقدارها 30-45 درجة اإذا مل 

تكن هناك موانع طبية. 
3. اإعطاء املري�ض اأدوية وقائية من حدوث اخلرثة الدموية. 

4. اإعطاء املري�ض اأدوية وقائية من حدوث قرحة املعدية. 
5. التقييم اليومي مل�ستوى وعي املري�ض، وذلك باإيقاف املخدر عنه متهيًدا 

لرفع اجلهاز عنه.  

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر االلتهاب الرئوي المصاحب لجهاز التنفس االصطناعي حال حدوثه
خطر طبي: االلتهاب الرئوي امل�ساحب جلهاز التنف�ض اال�سطناعينوع الخطر:

اأق�سام العناية املركزةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
رئي�سة التمري�ض، الطبيب املعالج، م�سئول مكافحة العدوىالش

صال به:
ّ
رئي�سة التمري�ض، الطبيب املعالج، م�سئول مكافحة العدوى ) دليل الهاتف(وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

الأن العدوى يف اأغلب احلاالت تكون هي ال�سبب؛ فاإن تقييم االأماكن التي بها عدوى، واإعطاء امل�سادات 
ا يف العالج. احليوية املنا�سبة يكون �سيًئا اأ�سا�سيًّا وجوهريًّ

يف بع�ض احلاالت، يكون من ال�رشوري اإزالة اخلط الوريدي intravascular lines، اأو �سحب جتمعات 
ال�سوائل امللوثة، اأو عمل اإن�سار جراحي surgical debridement بنزع االأن�سجة امليتة والتالفة 

وامللوثة، واال�ستئ�سال اجلزئي جلزء ملوث - مثل جزء من االأمعاء به نق�ض تروية " كاأمر مهم و�رشوري؛ 
وذلك الأن متالزمة ع�رش التنف�ض احلادة ال تتح�سن يف حالة وجود اإنتان اإال بعمل ذلك.

.stress ulcer عمل االإجراءات الوقائية ملنع جلطات االأوردة العميقة وقرحة ال�سغوط باملعدة
الفريق املعالج يف العناية املركزةالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

كون هدف العالج هو عالج ال�سبب التحتي للمتالزمة مع دعم املري�ض بالتنف�ض ال�سناعي املنا�سب واملحاليل.
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

 ،wean from mechanical ventilation ال ميكن اإنهاء اخلطر، ومبجرد ال�سفاء من املرحلة االأوىل، قد يحتاج املري�ض لفرتة طويلة للفطام من التنف�ض ال�سناعي
وال�ستعادة قوة الع�سالت التي فقدها بعد عدم الن�ساط لفرتة طويلة.

قد يلزم املري�ض النقل اإىل مركز تاأهيل بعد انتهاء املرحلة االأوىل من املر�ض، وذلك عندما يكون النقل اآمًنا.



ية
طب

 ال
طر

خا
لم

ا

44

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر األخطاء الدوائية
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

االأخطاء الدوائية

الكلية/ االإدارة: م�ست�سفى امللك خالد 
اجلامعي، م�ست�سفى امللك عبد العزيز اجلامعي.

املكان: اأجنحة املر�سى/ ال�سيدلية/ 
العيادات اخلارجية

الوظيفة: رئي�ض جلنة �سالمة االأدوية

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

- االأخطاء يف كتابة الو�سفات الطبية 
- االأخطاء يف اإعداد االأدوية 

- االأخطاء يف �رشف االأدوية 
- االأخطاء يف اإعطاء االأدوية  

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

- عمل ال�سيا�سات واالإجراءات اخلا�سة ب�سالمة الدواء. 
- و�سع برنامج توعوي مكثف لالأطباء والتمري�ض عن ماهية االأخطاء الطبية 

وطرق تفاديها. 
- مراقبة الو�سفات العالجية واإعداد االأدوية و�رشفها. 

- عمل ن�رشات ومل�سقات تثقيفية للمر�سى عن �سالمة االأدوية. 

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر األخطاء الدوائية حال حدوثه
خطر طبي: االأخطاء الدوائيةنوع الخطر:

اأجنحة املر�سى/ ال�سيدلية/ العيادات اخلارجيةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
رئي�سة التمري�ض، من�سق �سالمة االأدوية، ال�سيديل ال�رشيريالش

صال به:
ّ
رئي�سة التمري�ض ، ال�سيديل ال�رشيري) دليل الهاتف(وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

- اإيقاف الدواء 
- معاينة املري�ض وعمل التحليل اإن لزم االأمر

- توثيق اخلطاأ
- االإبالغ عن اخلطاأ

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1- اإن�ساء ومراجعة �سيا�سات وعمليات ا�ستعمال الدواء. 
2- مراجعة وحتليل تقارير االأخطاء الدوائية، وو�سع التو�سيات من اأجل التح�سني. 

3- تقييم الو�سع احلايل للموؤ�س�سة، وذلك مبراجعة وجتميع املعلومات من امل�سادر التالية:
- تقارير االأخطاء الدوائية.

- حتليل ال�سبب اجلذري املوؤدي لوقوع احلوادث. 
- ا�ستي�ساحات وتداخالت ال�سيادلة واملمر�سني يف االأوامر الدوائية. 

- تقييم عملية ا�ستخدام العالج.
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

ال ميكن اإنهاء اخلطر وميكن تخفيفهه عن طريق:
- �سوابط لالخت�سا�سات املهنية املختلفة. 
- التعليم والتدريب على ال�سالمة الدوائية. 

- تطوير خطة التنفيذ بحيث تتحدد امل�سئوليات، واجلداول الزمنية لكل غاية واأهدافها املتعلقة بها. ت�ساعد هذه اخلطة على مراقبة �سري العمليات، وتتبع م�سار تطبيق 
اال�سرتاتيجية.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر األخطاء الطبية 
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكلية/ االإدارة: م�ست�سفى امللك خالد االأخطاء الطبية 
الوظيفة: رئي�ض الق�سماجلامعي، م�ست�سفى امللك عبد العزيز اجلامعي

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

هي عبارة عن اأخطاء ُترتكب يف املجال الطبي، نتيجة انعدام اخلربة اأو الكفاءة 
من قبل الطبيب املمار�ض اأو الفئات امل�ساعدة، اأو هي نتيجة ممار�سة عملية اأو 
طريقة حديثة وجتريبية يف العالج، اأو نتيجة حالة طارئة تتطلب ال�رشعة على 
ح�ساب الدقة، اأو نتيجة طبيعة العالج املعقد. تت�سمن االأخطاء الطبية منظومة 
معقدة من: طبيب، مري�ض، ت�سخي�ض، عالج، جراحة، دواء، متابعة، اختالطات 

وم�ساعفات، ت�سخي�ض وعالج، م�ست�سفى... اإلخ.
اخلطاأ الطبي هو نوع من عدم العلم الكايف باالإجراء العالجي �سواء اأكان عالجيًّا 
اأم طبيًّا، اأو اإهمال اأثناء العالج اجلراحي اأو الطبي واالإهمال يف املتابعة. وهذا 

ما ُي�سنف كخطاأ وا�سح بحق املري�ض.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1- التعامل مع اخلطاأ الطبي مبو�سوعية، والبحث عن االأ�سباب واحللول. 
2- التيقن باأن اخلطاأ الطبي لي�ض م�سئولية فرد، ولكن هو م�سئولية م�سرتكة، 
واأن اخلطاأ ال ي�سل اإىل املري�ض اإال باملرور على عدة خمطئني، مبعنى اأن اخللل 

بالنظام الذي �سمح بو�سول اخلطاأ. 
3- اإن�ساء برنامج م�ستمر لتقلي�ض االأخطاء الطبية والتوعية امل�ستمرة بهذا 

النطاق.
4- ت�سجيع العاملني واملراجعني لالإبالغ عن االأخطاء الطبية من اأوىل 

اخلطوات التي يجب تعزيزها، وذلك بو�سع طريقة ت�ساعد على االإبالغ عن 
مثل هذه احلوادث والنظر اإليها باإيجابية حللها.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع مخاطر األخطاء الطبية حال حدوثها
خطاأ طبينوع الخطر:

العيادات، اأجنحة التنومي، غرف العمليات، الطوارئ، غرف الوالدة، املختربات ال�سيدلية، االأ�سعة.مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
رئي�ض الق�سمالش

صال به:
ّ
العيادات، اأجنحة التنومي، غرف العمليات، الطوارئ، غرف الوالدة، املختربات ال�سيدلية، االأ�سعة) دليل الهاتف(وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

اتباع االإجراءات الطبية املطلوبة للتقليل من زيادة ال�رشر ح�سب املعايري الدولية والطب املبني على الرباهني 
 Evidence Based Medicine

معاينة املري�ض من ذوي االخت�سا�ض وتوثيق اخلطة ال�رشيرية.
اإطالع املري�ض اأو ذويه على احلدث وخطة الرعاية اجلديدة.

تعبئة منوذج تبليغ عن احلدث/ امل�ساعفات. 

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
املدير الطبي: ويبلغ عن طريق منوذج تبليغ حدث OVR، �سكوى من املري�ض، منوذج اإبالغ م�ساعفات �رشيرية 

Morbidity Capture Form

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1- درا�سة اخلطاأ والتفريق بينه وبني امل�ساعفات الناجتة من التداخالت الطبية اأو الدوائية املتوقع حدوثها. 
2- حتديد امل�سئولية واإعادة النظر يف االمتيازات املعطاة لالأطباء اأو التمري�ض اإذا كان اخلطاأ نتيجة عدم الكفاءة. 

3- اإعادة النظر يف ال�سيا�سات املعنية واحلر�ض على تطبيقها.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. التعامل مع االأخطاء الطبية بطريقة التحليل ملعرفة �سبب امل�سكلة واإن�ساء نظام لعدم تكرار هذا اخلطاأ حيث ال ميكن اإنهاء اخلطر.
2. اإخ�ساع االأجهزة الطبية اإىل معايري ثابتة وو�سع، اإجراءات وقائية لتفادي االأخطاء الب�رشية.

3. تهيئة مناخ العمل للعاملني بتقليل �ساعات العمل، واإعادة النظر يف نظام املناوبات، ومراعاة عدد املر�سى للطبيب الواحد بحيث يعطى املري�ض حقه من قبل الطبيب.
4. زيادة الوعي عند املر�سى واملراجعني وتثقيفهم �سحيًّا، وت�سجيعهم على التفاعل االإيجابي بخ�سو�ض الرعاية ال�سحية املقدمة له. 
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر المخاطر الطبية اإلشعاعية 
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

املخاطر الطبية االإ�سعاعية

الكلية/ االإدارة: م�ست�سفى امللك خالد 
اجلامعي، م�ست�سفى امللك عبد العزيز اجلامعي
املكان: ق�سم االأ�سعة، الطب النووي، النظائر 

املُ�سعة

 الوظيفة: مراقب االأمن االإ�سعاعي يف
امل�ست�سفى

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

الغر�ض الرئي�ض من التداول واالحتواء االآمن للنفايات املُ�سعة هو منع �رشر 
االإ�سعاع على االإن�سان والبيئة بالتحكم يف انت�سار املواد املُ�سعة؛ فال�رشر على 
املواد  تناول  اأو من  بامل�سادر اخلارجية  الت�سعيع  ينتج من  اأن  االإن�سان ميكن 
املُ�سعة )بالبلع، اأو باال�ستن�ساق، اأو من خالل اجللد( ، ومرورها خالل القناة 

التنف�سية واله�سمية، واندماجها اجلزئي يف داخل اجل�سم.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

- معرفة اأنواع املخلفات الناجتة وتعيينها، وحتديد اأنواعها بدقة مثاًل 
املخلفات املعدية، ال�سيدالنية، الكيماوية واملُ�سعة وغريها.

- التحكم يف كمية املخلفات، ومما تتكون واأماكن اإنتاجها، ومعرفة كمية ما 
ينتج يوميًّا، وميكن التحكم فيها با�ستبدال مواد تعقيم اأو تنظيف ال�سديدة 

مية مع اأخرى اأقل �ُسمية واأكرث فاعلية مثاًل. ال�سُّ
- حتديد املهام وامل�سئوليات لطاقم التمري�ض والعاملني والعامالت بجمع 

ونقل النفايات والتخل�ض منها، وحتديد امل�سئول عن متابعة كل االإجراءات، 
وُين�سح بتعيني موظف مهمته املراقبة، ولديه �سالحيات، ويتبعه عمال 

وعامالت النظافة، وميكن له ا�ست�سارة اأخ�سائيني يف تخ�س�سات كاالأ�سعة، 
ال�سيدلية، واالأحياء الدقيقة وغريها. 

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر



ية
طب

 ال
طر

خا
لم

ا

49

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

 إجراء التعامل مع المخاطر الطبية اإلشعاعية حال حدوثها
املخاطر الطبية االإ�سعاعيةنوع الخطر:

ق�سم االأ�سعة، الطب النووي، النظائر املُ�سعةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مراقب االأمن االإ�سعاعي يف امل�ست�سفىالش

صال به:
ّ
م�ست�سفى امللك خالد ) دليل الهاتف(وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

- يجب اإخالء املنطقة امللوثة من االأفراد، وتعقيمها باأ�رشع وقت.
- التقليل من عدد االأفراد املكلفني بنظافة وتعقيم املنطقة امللوثة باأقل عدد ممكن، وذلك لتقليل من عدد 

املتعر�سني 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 واالأدوات امل�ستخدمة للتنظيف والتعقيم باأ�رشع وقت ممكن، بحيث تو�سع يف اأماكن 
�سهلة الو�سول اإليها وقريبة. 

جلنة االأمن االإ�سعاعي يف بامل�ست�سفىالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
خذها الجهة لمعالجة الخطر:

ّ
اإلجراءات التي تت

1. تعيني مراقب اخلطر االإ�سعاعي ملعرفة اأنواع املخلفات االإ�سعاعية وتعيينها.
ا ونوًعا، وذلك بتطوير التكنولوجيا امل�ستخدمة، واتباع التكنولوجيا النظيفة، واختيار بدائل للمنتج اأو املواد االأولية اأقل  2. العمل على خف�ض معدل تولد هذه النفايات كمًّ

�رشًرا على البيئة وال�سحة العامة.
3. تدريب الطاقم الطبي امل�سئول عن تنظيف ونقل والتخل�ض من املخلفات الطبية وغري الطبية.

4. حفظ �سجالت املخلفات الطبية، وباالأخ�ض املواد ال�سامة اخلطرة، يتم الرجوع اإليها عند و�سع ا�سرتاتيجية عامة للتخل�ض من النفايات ال�سامة والطبية.
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

حتديد االإطار الزمني لكل مرحلة من مراحل الربنامج املُعد جلمع ونقل النفايات والتخل�ض منها، وو�سع جدول زمني جلمع النفايات من االأق�سام، و�سع جدول زمني 
ا ملخاطر املخلفات الطبية هم عمال النظافة، وعمال نقل املخلفات من االأق�سام العالجية، وعمال نقل املخلفات من  لنقل النفايات من املرفق ال�سحي 7-من اأكرث الفئات تعر�سً

�ساحات التجميع، باالإ�سافة اإىل عمال املكبات، واأغلب امل�ساكل التي تقابلهم هي اجلروح الناجتة عن تعر�سهم لالإبر واملواد احلادة كالزجاج املك�سور وامل�سارط وغريها. 
وعليه؛ يجب متابعة عمال النظافة وعمال نقل املخلفات متابعة دقيقة، ملعرفة مدى اإ�سابتهم اأو تعر�سهم للخطر االإ�سعاعي.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر المخلفات الطبية الخطرة
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكلية/ االإدارة: م�ست�سفى امللك خالد خطر املخلفات الطبية اخلطرة
الوظيفة: م�سئول الوقاية من العدوىاجلامعي، م�ست�سفى امللك عبد العزيز اجلامعي

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

داخل  باملر�سى  للعناية  اأو  للت�سخي�ض  امل�ستخدمة  املواد  كل  اخلطر  و�سف 
املرفق ال�سحي اأو خارجه، ويف حالة تلوثها بدم و�سوائل ج�سم املري�ض بطريقة 
اأو غري  ُمعٍد  املري�ض م�ساًبا مبر�ض  كان  مبا�رشة، ويف حالة  اأو غري  مبا�رشة 
م�ساب ويراد التخل�ض منها وترمي كالنفايات تعترب من �سمن املخلفات الطبية 
اخلطرة، ويجب التخل�ض منها بالطرق ال�سليمة عن طريق املحارق واالأفران 
والتعقيم وغريها،. كل االأ�سخا�ض املحيطني بالنفايات الطبية معر�سني خلطر 
يف  االأ�سخا�ض  اأو  ال�سحي  باملرفق  النفايات  لتلك  املنتج  ذلك  يف  مبا  االإ�سابة، 

اخلارج امل�سئولني عن نقل تلك النفايات والتخل�ض منها.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1. تطبيق نظام الت�سنيف للمخلفات الطبية وغري الطبية. 
2. ا�ستخدام االأكيا�ض املخ�س�سة لكل نوع من النفايات.

داخل  القمامة  �سالت  يف  املنا�سب  بالوزن  اأكيا�ض  بو�سع  العامالت  اإلزام   .3
االأق�سام. 

4. يجب عدم نقل اأكيا�ض املخلفات باليد عرب املمرات حتى ال تتمزق، وتنقل عادة 
بعربات �سغرية اإىل مكان التجميع املوؤقت.

5. �رشورة ا�ستعمال حاويات اأو حافظات �سغرية من البال�ستيك عليها اإ�سارة 
ا�ستخدامها  بعد  واحلقن  االإبر  بقايا  جلمع  اخلطرة  البيولوجية  املخلفات 
مبا�رشة، وعدم رميها نهائيًّا باأكيا�ض القمامة، ويتم التخل�ض منها، ويجب اأن 

ال تعباأ تلك احلافظات باأكرث من ثالثة اأرباعها.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع مخاطر المخلفات الطبية الخطرة
ملخلفات الطبية اخلطرةنوع الخطر:

العيادات، اأجنحة التنومي، غرف العمليات، الطوارئ، غرف الوالدة، املختربات ال�سيدلية، بنك الدم.مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
م�سئول الوقاية من العدوىالش

صال به:
ّ
م�سوؤول الوقاية من العدوى ) دليل الهاتف( وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

- يجب اإخالء املنطقة من االأفراد وتعقيمها باأ�رشع وقت.
- تعقيم املنطقة امللوثة. 

- يجب توفر املواد واالأدوات امل�ستخدمة للتنظيف والتعقيم باأ�رشع وقت ممكن بحيث تو�سع يف اأماكن �سهل 
الو�سول اإليها وقريبة.

جلنة الوقاية من العدوى والنفايات الطبيةالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
خذها الجهة لمعالجة الخطر:

ّ
اإلجراءات التي تت

1. عدم تخزين النفايات يف م�ساحات مفتوحة. 
2. اإبعاد مراكز جتميع النفايات املوؤقتة عن خمازن االأغذية واملطعم واملطبخ واالأدوية.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- و�سع لوائح �سارمة واتخاذ اإجراءات فورية �سد كل من يخطئ اأو يت�سبب يف تعري�ض حياة �سخ�ض اآخر خلطر العدوى ب�سبب االإهمال وعدم املباالة يف التعامل مع 
النفايات الطبية.

- على االأطباء التقليل- بقدر االإمكان- من ا�ستخدام االإبر واحلقن؛ وذلك للتقليل من خطورة املخلفات الطبية.
- يوجد عدد كبري من االأمرا�ض التي لي�ست لها طرق عالج نهائيًّا حتى االآن، والعالج الوحيد فقط هو الوقاية منها منذ البداية.
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المخاطر الكيميائية
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

 قائمة بالجهات المرشحة لحدوث مخاطر كيميائية في الجامعة

الُكلِّيَّة/ العمادةم

م�ست�سفى امللك خالد 1
م�ست�سفى امللك عبد العزيز2
كلّية الطب3
كلّية ال�سيدلة4
كلّية طب االأ�سنان5
كلّية العلوم الطبية والتطبيقية6
كلّية العلوم7
كلّية الهند�سة8
كلّية علوم االأغذية والزراعة9

كلّية ال�سياحة واالآثار ق�سم االآثار10
كلّية املعلمني11
امل�ستودعات الكيميائية12
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

قائمة المخاطر الكيميائية المحتملة في الجامعة

المخاطر الكيمائية:
املخاطر الكيميائية هي احتمال وقوع �رشر اأو خطر على �سحة االإن�سان اأو املمتلكات اأو البيئة نتيجة االت�سال )املالم�سة( مع اأي مادة كيميائية.

املخاطر املالّية :

1. االن�سكاب الكيميائي.
2. احلريق الناجت عن ا�ستعال املواد الكيميائية.

3. خطر انفجار املواد الكيميائية املتفجرة.
4. رمي املخلفات الكيميائية يف نفايات البلدية واأحوا�ض ال�رشف ال�سحي.

5. الغازات امل�سغوطة.
6. خلط مواد كيميائية غري متوافقة اأثناء النقل والتعامل والتخزين والتخلُّ�ض.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر  االنسكاب الكيميائي
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

حدوث ان�سكاب وت�رشب ملادة كيميائية على االأر�ض اأو اجل�سم.

الكلّية/ االإدارة :ح�سب ما هو مو�سح يف 
قائمة اجلهات املر�سحة حلدوث خماطر 

كيميائية يف اجلامعة.
املكان : جامعة امللك �سعود

اال�سم: د. عبود اأحمد عو�ض باحجاج
جوال:0507627386

abahajjaj.c@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

الت�رشب غري املق�سود وغري املخطط له الأي مادة كيميائية خطرة �سائلة اأو �سبه 
�سلبة اأو �سلبة اأو غازية اأثناء النقل والتعامل والتخزين والتخلُّ�ض، اأو ته�سم 
اإذ  والبيئة،  الفرد  �سالمة و�سحة  على  ل خطرا  ت�سكِّ التي  لها  العبوة احلاوية 
ينتج عن هذا االن�سكاب ت�ساعد غاز اأو مادة �سامة اأو اأكولة اأو قابلة لال�ستعال.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

لع على بطاقة ال�سالمة للمواد املُتعامل معها يف املخترب وقراءتها بتمّعن. 1- اطَّ
العمل  مكان  نظافة  على  وحافظ  ت�ستخدمها،  التي  املواد  خوا�ض  تعلَّم   -2

وتخّل�ض من الفو�سى.
3- ادر�ض االإجراءات التي و�سعت من اأجل اال�ستخدام االآمن للمواد الكيميائية 

يف جمال عملك.
الثانوي  الوعاء  على  بها  اخلا�سة  اخلطورة  وعالمات  املادة  ا�سم  �سع   -4

املنقولة اإليه املادة.
5- راجع اإجراءات ومتطلبات ال�سالمة يف املخترب قبل اإجراء اأي جتربة جديدة.

6_ توقع اأ�سواأ النتائج ك�سقوط عبوة كيميائية تتعامل معها اأثناء التجربة.
حلوادث  لال�ستجابة  املكتوبة  التعليمات  دوري  ب�سكل  وراجع  طّور   _7

االن�سكاب يف املخترب والكلّية.
8_ اتخذ جميع االإجراءات املمكنة ملنع حدوث ان�سكاب، وخّطط لكيفية التعامل 

عند حدوثه.
9- تعلم ما اأف�سل الطرق لتنظيف وتعقيم اأي مادة كيميائية تتعامل معها عند 

ان�سكابها.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر



ية
يائ

يم
لك

ر ا
ط

خا
م

ال

57

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراءات التعامل مع خطر االنسكاب الكيميائي حال حدوثه
االن�سكاب الكيميائينوع الخطر:

املختربات وامل�ستودعات الكيميائيةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
د. عبود اأحمد عو�ض باحجاجالش

صال به:
ّ
الربيد االألكرتوين:  abahajjaj.c@ksu.edu.saفاك�ض:75991جوال:0507627386وسائل االت

االت�سال باإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي وامل�سئول عن املخترب اأو املوقع.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائيالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

ا )كمية قليلة( ي�ستطيع فني املخترب التعامل مع احلادث من خالل االإجراءات اأدناه،  اأّما اإذا كان االن�سكاب رئي�ًسا )كبري( فيلزم اال�ستعانة باالإدارة  اإذا كان االن�سكاب ثانويًّ
امل�سوؤولة.

1-اإ�سعار االآخرين القريبني من احلادث بحدوث ان�سكاب واإبعادهم عن املوقع.
2- اعزل املنطقة املت�رشرة ب�رشيط ال�سق اأو حواجز.

3- اإنقاذ امل�سابني ونقلهم اإىل مكان اآمن ، ويف حال وقوع االن�سكاب على اجل�سم ا�ستخدم )الدو�ض( اأو مغا�سل العني وقّدم امل�ساعدة الطبية.
4- توفري تهوية جيدة يف املنطقة امللوثة.

5- تعامل مع البقعة امللوثة بح�سب طبيعتها الكيميائية )توجد اأدوات جاهزة للتعامل مع املادة املن�سكبة(.
6- حتديد خطوات املعاجلة ومن َثّم لب�ض اأدوات احلماية ال�سخ�سّية، والّتعامل مع البقعة وذلك بح�رشها يف مكان �سّيق  ل�سمان عدم انت�سارها، وامت�سا�سها بوا�سطة 

ا اأو غريه( الّرمل اأو الو�سائد واملواّد املا�ّسة االأخرى)ح�سب طبيعة املاّدة اإْن كانت حم�سًا اأو قاعدة اأو ُمذيًبا ع�سويًّ
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1-  تنظيف املنطقة امللّوثة وتعقيمها مّما تبّقى من املاّدة املن�َسِكبة بح�سب اإر�سادات بطاقة ال�ّسالمة.
2- جمع خليط املاّدة املن�َسِكبة واملاّدة املا�ّسة يف وعاء الّتخلُّ�ض وُيكَتب عليه ا�سم املاّدة) نفاية ملّوثة(.

3- الّتخلُّ�ض من النفاية عرب الطرائق ال�ّسحيحة وعدم رميها مع نفاية البلدّية.
4- االإعالن عن انتهاء اخلطر وعودة االأمور اإىل طبيعتها.

5- كتابة الّتقرير اخلا�ّض بحادثة االن�سكاب وو�ْسع الّتو�سيات بهدف اال�ستفادة منها وا�ستنباط الِعرَب منها.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

 خطر حريق ناتج عن اشتعال مواد كيميائية
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

حريق ناجت عن ا�ستعال مواد كيميائية

لكلّية/ االإدارة :ح�سب ما هو مو�سح يف 
قائمة اجلهات املر�سحة حلدوث خماطر 

كيميائية يف اجلامعة.
املكان : جامعة امللك �سعود

اال�سم: د. عبود اأحمد عو�ض باحجاج
جوال:0507627386

abahajjaj.c@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

متتاز كثري من املواد الكيميائية بقابليتها لال�ستعال، وبالتايل فهي م�سدر خطر دائم، فهذه 
املواد يف اأغلبها مذيبات ع�سوية وكثرية اال�ستخدام يف خمتلف املختربات،  كما اأن بع�سها 
اأو غازية، وتزداد خطورة حدوث حريق عند توافر ثالثة عوامل هي: توافر  مواد �سلبة 
وم�سدر  )االأك�سجني(،  الهواء  من  وافرة  كمية  عاٍل،  برتكيز  الكيميائية(  )املادة  الوقود 

ا�ستعال. ون�ستطيع تقليل اخلطر بالتحكم يف هذه العوامل.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

ّي    �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : .................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1- تعّرف اإىل خوا�ض املواد القابلة لال�ستعال باالطالع على بطاقة ال�سالمة الكيميائية. 
2- خّزن املواد القابلة لال�ستعال يف خّزانات خا�سة منا�سبة، و ال تخّزن اأكرث من اأربعة لرت 

منها خارج اخلزانة.
3- عدم ترك غبار املواد ال�سلبة القابلة لال�ستعال على هيئة م�ساحيق على االأر�سية واالأ�سطح 

وتنظيفها يف احلال. 
4- توفري طفايات احلريق املنا�سبة وبطانيات احلريق يف املخترب و�سهولة الو�سول اإليها عند 

احلاجة، وفح�سها دوريًا.
5- تدرب م�سبقًا على كيفية ا�ستخدام الطفاية يف حالة احلريق.

6- توفري التهوية اجليدة اأثناء التخزين اأو التعامل مع املواد القابلة لال�ستعال بحيث يتجدد 
هواء الغرفة دورياً ملنع تراكم االأبخرة املتطايرة. 

7- اأبعد جميع م�سادر اال�ستعال عند التعامل مع املواد القابلة لال�ستعال، ومينع منعًا باتًا 
ا�ستخدام مواقد اللهب املبا�رش.

8- �سع  املواد القابلة لال�ستعال يف حاويات منا�سبة متنع فر�ض ان�سكابها اأثناء نقل كميات منها.
9- اأف�سل املواد القابلة لال�ستعال عن املواد االأخرى عن طريق احلواجز اأو يف غرف منف�سلة 

خا�سة اإذا كانت كمياتها كبرية.
10- ا�ستبدل املذيبات االأكرث خطورة باأخرى اأقل خطورة.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراءات التعامل مع خطر حريق ناتج عن اشتعال مواد كيميائية حال حدوثه
حريق ناجت من ا�ستعال مواد كيميائيةنوع الخطر:

املختربات وامل�ستودعات الكيميائيةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
د. عبود اأحمد عو�ض باحجاجالش

صال به:
ّ
الربيد االألكرتوين:  abahajjaj.c@ksu.edu.saفاك�ض:75991جوال:0507627386وسائل االت

االت�سال بامل�سوؤول عن املخترب واإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي والدفاع املديناإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائيالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1-  تعرف اإىل املخارج.
2-  �سّغل جر�ض االإنذار، وا�ستعمل طفاية احلريق مع احلر�ض على حماية نف�سك.

3- اإذا كنت ل�ست قادرًا على مكافحة احلريق، اترك املوقع  واغلق االأبواب وا�سلك خمرج الطوارئ واذهب اإىل نقطة التجمع.
4- بلغ عن اأي اإ�سابات، و�ساعد يف اإ�سعاف امل�سابني اإذا كانت لديك دراية.

5- وّجه رجال االإطفاء ملوقع احلريق.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1-  تنظيف وتعقيم املنطقة امللوثة.
2- االإعالن عن انتهاء اخلطر وعودة االأمور اإىل طبيعتها.

3- كتابة التقرير اخلا�ض باحلادث وو�سع التو�سيات بهدف اال�ستفادة منها وا�ستنباط الِعرب منها.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر انفجار المواد الكيمائية المتفجرة
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

خطر انفجار املواد الكيميائية املتفجرة

الكلّية/ االإدارة :ح�سب ما هو مو�سح يف 
قائمة اجلهات املر�سحة حلدوث خماطر 

كيميائية يف اجلامعة.
املكان : جامعة امللك �سعود

اال�سم: د. عبود اأحمد عو�ض باحجاج
جوال:0507627386

abahajjaj.c@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

1( حدوث اإ�سابات خطرية اأو وفايات بني املت�رشرين.
2( حدوث تلفيات مادية للممتلكات العامة اأو اخلا�سة املحيطة مبكان االنفجار.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

)1( �رشورة التعرف اإىل �سفات املواد الكيميائية املتفجرة عند تداولها، وذلك من 
بطاقات ال�سالمة.

)2( التعامل مع هذه املواد بحذر �سديد، وجتنب االحتكاك وال�سدمات وال�رشارات 
الكهربائية اأو احلرارة، عند التعامل معها.

)3( تخزين املواد املتفجرة يف الدوالب اخلا�ض بها.
اإىل  تفاعلها  يوؤدي  قد  التي  املواد  بع�ض  توافق  توافق وعدم  )4( مراعاة مدى 

حدوث االنفجارات عند تخزينها ونقلها.
)5( �رشورة توفر خطط للطوارئ واالإخالء يف املوؤ�س�سات والهيئات وال�رشكات 

التي تتعامل مع هذه املواد.
)6( ارتداء ُمعّدات الوقاية ال�سخ�سية )النظارات - القناع - القفازات(.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر  انفجار المواد الكيميائية المتفجرة حال حدوثه
انفجار املواد الكيميائية املتفجرةنوع الخطر:

املختربات وامل�ستودعات الكيميائيةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
د. عبود اأحمد عو�ض باحجاجالش

صال به:
ّ
الربيد االألكرتوين:  abahajjaj.c@ksu.edu.saفاك�ض:75991جوال:0507627386وسائل االت

االت�سال باإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي وامل�سئول عن املخترب اأو املوقع.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائيالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1- اإ�سعار االآخرين واإغالق الكهرباء واالأبواب وتْرك املكان فورًا.
2- �رشورة تطبيق ُخَطط الطوارئ واالإخالء يف مكان االنفجار للمحافظة على االأرواح واملمتلكات.  

3- االّت�سال بقّوات الّدفاع املديّن عند حدوث االنفجار.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- االإعالن عن انتهاء اخلطر وعودة االأمور اإىل طبيعتها.
2- كتابة الّتقرير اخلا�ّض باحلادثة، وو�ْسع الّتو�سيات بهدف اال�ستفادة منها، وا�ستنباط الِعرب منها، ومراجعة ال�سيا�سات اخلا�ّسة بدرء اخلطر.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر إلقاء نفايات كيميائية بالحاويات البلدية وأحواض الصرف الصحي
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

 اإلقاء نفايات كيميائية باحلاويات البلدية واأحوا�ض ال�رشف ال�سحي.

الكلّية/ االإدارة :ح�سب ما هو مو�سح يف 
قائمة اجلهات املر�سحة حلدوث خماطر 

كيميائية يف اجلامعة.
املكان : جامعة امللك �سعود

اال�سم: د. عبود اأحمد عو�ض باحجاج
جوال:0507627386

abahajjaj.c@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

النفايات  بني  تفاعالت  حدوث  نتيجة  انفجار  و  حرائق  حدوث  اإمكانية   )1(
الكيميائية غري املتوافقة.

)2( حدوث اإ�سابات والتهابات مبا�رشة باجل�سم )االأيدي " اجللد " العيون( 
لعمال النظافة نتيجة التالم�ض مع النفايات وقت تفريغ احلاويات.

)3( االإ�رشار بجودة الهواء والبيئة املحيطة نتيجة انبعاث الغازات واالأبخرة 
الكيميائية ال�ساّمة.

)4( االإ�سابة باالأزمات ال�سدرية عند ا�ستن�ساق ت�رشيبات االأبخرة والغازات 
املمكن ت�ساعدها من النفايات الكيميائية.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

)1( التوعية مبخاطر اإلقاء النفايات الكيميائية باحلاويات البلدية.
باحلاويات  الكيميائية  واملخلَّفات  النفايات  من  اأيٍّ  اإلقاء  عدم  اإىل  الدعوة   )2(

البلدية.
 - )القفازات  ال�سخ�سية  الوقاية  ملعدات  النظافة  ال  عمَّ ارتداء  �رشورة   )3(

االأقنعة - النظارات الواقية( عند تفريغهم احلاويات البلدية. 

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراءات التعامل مع خطر إلقاء نفايات كيميائية بالحاويات البلدية وأحواض الصرف الصحي حال حدوثه
اإلقاء نفايات كيميائية باحلاويات البلدية واأحوا�ض ال�رشف ال�سحينوع الخطر:

املختربات وامل�ستودعات الكيميائيةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
د. عبود اأحمد عو�ض باحجاجالش

صال به:
ّ
الربيد االألكرتوين:  abahajjaj.c@ksu.edu.saفاك�ض:75991جوال:0507627386وسائل االت

االت�سال باإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي وامل�سئول عن املخترب اأو املوقع.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائيالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1- عند مالحظة وجود مواّد ونفايات كيميائّية و�سط احلاويات البلدّية، يجب اإبالغ اجلهات املخت�ّسة للّتعامل االآمن مع هذه النفايات.
ف عليها. 2- عدم مل�ض اأو تذّوق اأو �سّم النفايات الكيميائّية للتعرُّ

3- جتميع الّنفاية وف�سلها عن الّنفاية غري الكيمائّية عن طريق املخَت�ّض.
4- فرز الّنفاية وت�سنيفها بح�سب خطورتها والتوافق الكيميائّي.
5- نقل الّنفاية اإىل م�ستوَدع الّنفايات حلني الّتخلُّ�ض النهائّي منها.

6- اإذا حدث رمي الّنفاية يف اأحوا�ض ال�رّشف ال�سحّي فيجب وْقف تدّفق املاّدة اخلطرة ومعاجلتها اإْن اأمكن.
7- االإبالغ عن احلادث اإىل ق�سم معاجلة ال�رّشف ال�سحّي يف اجلامعة.

8- عْزل املاّدة اخلطرة_ اإْن اأمكن واإبطال خطرها.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- االإعالن عن انتهاء اخلطر وعودة االأمور اإىل طبيعتها.
2- كتابة التقرير اخلا�ض باحلادثة، وو�سع التو�سيات بهدف اال�ستفادة منها، وا�ستنباط الِعرب منها، ومراجعة ال�سيا�سات اخلا�سة بدرء اخلطر.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر سقوط وتسرب وانفجار اسطوانة غاز مضغوط
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

�سقوط وت�رشب وانفجار ا�سطوانة غاز م�سغوط.

الكلّية/ االإدارة :ح�سب ما هو مو�سح يف 
قائمة اجلهات املر�سحة حلدوث خماطر 

كيميائية يف اجلامعة.
املكان : جامعة امللك �سعود

اال�سم: د. عبود اأحمد عو�ض 
باحجاج

جوال:0507627386
abahajjaj.c@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

ميثل الغاز امل�سغوط يف ا�سطوانة خطًرا بغ�ض النظر عن طبيعة الغاز املوجود،  ف�سقوط 
اال�سطوانة اأو ت�رشب الغاز منها ميثل خطًرا دائًما للمتعاملني مع هذه اال�سطوانات. 

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

ّي    �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1- تخزين اال�سطوانات بو�سع راأ�سي بعيدًا عن املمرات واأماكن خروج الطوارئ مبنطقة 
جيدة التهوية، وبعيًدا عن املواد االأكولة واالأمالح واالأبخرة.

2- ُتربط اال�سطوانات ب�سل�سلة اأو حزام منا�سب، وتثّبت باجلدار اأو مكان منا�سب.
م للهواء ملعرفة معّدل ال�سغط، ويجب اإغالق اال�سطوانة  3- عند اال�ستخدام ي�ستخدم منظِّ

وف�سل املنظم يف حالة عدم اال�ستخدام، كما يجب التدّرب على كيفية ا�ستخدام املُنّظم.
4- ال تخّزن كميات كبرية من اال�سطوانات يف املخترب، كما يجب االأخذ بعني االعتبار مبداأ 
عدم التوافق الكيميائي ملحتوى اال�سطوانات عند التخزين )تخزين الغازات ذات الت�سابه 

يف املخاطر الكيميائية بجوار بع�سها بع�ًسا(.
القابلة  املواد  من  االأقل  على  اأمتار  اأربعة  مبقدار  بعيدة  اال�سطوانة  اأن  دائما  تاأكد   -5

لال�ستعال واملواد غري املتوافقة معها.
6_ ال تفرغ الغاز من اال�سطوانة كلّية ودائما اأترك جزء من الغاز داخل اال�سطوانة ل�سمان 

اأن يكون ال�سغط داخل اال�سطوانة اأكرب من خارجها بحيث ال يدخل الهواء لال�سطوانة.
7_ يف�سل ا�ستخدام اأقل حجم من ا�سطوانات الغاز امل�سغوط.
8_ ا�ستخدم عربات خا�سة لنقل اال�سطوانات من مكان الآخر.

9- تعرف على طبيعة الغاز امل�سغوط ومراجعة بطاقة ال�سالمة الكيميائية قبل اال�ستخدام.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراءات التعامل مع خطر  اسطوانات الغاز المضغوط حال حدوثه
ا�سطوانات الغاز امل�سغوطنوع الخطر:

املختربات وامل�ستودعات الكيميائيةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
د. عبود اأحمد عو�ض باحجاجالش

صال به:
ّ
الربيد االألكرتوين:  abahajjaj.c@ksu.edu.saفاك�ض:75991جوال:0507627386وسائل االت

االت�سال باإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي وامل�سئول عن املخترب اأو املوقع.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائيالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. من املهّم اإتباع �سيا�سة درء اخلطر يف مثل هذه احلاالت، فاإذا وقع احلادث يجب الّتعامل معه عن طريق الّدفاع املديّن.
ب، واإبعادهم عن املوقع) اأّما يف حالة حدوث حريق اأو انفجار فيجب الّتعامل معه عن طريق الّدفاع املديّن(. 2. اإ�سعار االآخرين القريبني من احلادث بحدوث ت�رشُّ

رة ب�رشيط ال�سق اأو حواجز. 3. عْزل املنطقة املت�رشِّ
4. اإنقاذ امل�ساِبني ونقلْهم اإىل مكان اآمن وتقدمي امل�ساعدة الطبيَّة لهم.

5. توفري تهوية جّيدة يف املنطقة امللّوثة.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- االإعالن عن انتهاء اخلطر وعودة االأمور اإىل طبيعتها.
2- كتابة الّتقرير اخلا�ّض باحلادثة، وو�ْسع الّتو�سيات بهدف اال�ستفادة وا�ستنباط الِعرَب منها، ومراجعة ال�سيا�سات اخلا�ّسة بدرء اخلطر .
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ص
ُّ
خطر خلط مواد كيميائية غير متوافقة أثناء النقل والتداول والتخزين والتخل

َمل:
َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

�ض. خلط مواد كيميائية غري متوافقة اأثناء النقل والتداول والتخزين والتخلُّ

الكلّية/ االإدارة :ح�سب ما هو مو�سح يف 
قائمة اجلهات املر�سحة حلدوث خماطر 

كيميائية يف اجلامعة.
املكان : جامعة امللك �سعود

اال�سم: د. عبود اأحمد عو�ض باحجاج
جوال:0507627386

abahajjaj.c@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

يحدث يف بع�ض االأحيان اأن يوؤدي وجود بع�ض املواد بجوار بع�سها بع�ًسا اإىل 
اأن يحدث خلط  يوؤدي اإىل حدوث تفاعل كيميائي ينتج عنه ا�ستعال اأو حرارة اأو 

انفجار اأو ت�ساعد غازات �ساّمة و�سارة وقابلة لال�ستعال.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

وكميتها  ا�سمها  يو�ّسح  ك�سف  وو�سع  الكيميائية  املواد  جميع  ح�رش   )1
وطبيعتها.

ي�سهل  ملف  يف  وو�سعها  املخترب،  يف  املواد  جلميع  ال�سالمة  بطاقة  توفري   )2
الو�سول اإليه عند احلاجة.

3( االطالع على بطاقة ال�سالمة للمواد املتعامل معها يف املخترب وحتديد املواد 
غري املتوافقة. للمادة التي تتعامل معها.

اأثناء  البع�ض  اأن ال ت�سمح بوجود مواد متوافقة بجوار بع�سها  4( احلر�ض 
النقل والتخزين.

يف  جتميعها  على  حر�ض  ت�ستخدمها،  التي  للمواد  رجيع  وجود  حالة  يف   )5
عبوات خا�سة طبقًا ملبداأ عدم التوافق الكيميائي.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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ص حال حدوثه
ُّ
إجراءات التعامل مع خطر خلط مواد كيميائية غير متوافقة أثناء النقل والتداول والتخزين والتخل

خلط مواد كيميائية غري متوافقة اأثناء النقل والتداول والتخزين والتخلُّ�ضنوع الخطر:
املختربات وامل�ستودعات الكيميائيةمكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
د. عبود اأحمد عو�ض باحجاجالش

صال به:
ّ
الربيد االألكرتوين:  abahajjaj.c@ksu.edu.saفاك�ض:75991جوال:0507627386وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
حتديد نوع اخلطر الناجت عن هذا اخللط والتعامل معه على هذا االأ�سا�ض.

االت�سال باإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي وامل�سوؤول عن املخترب اأو املوقع.
اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائيالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1- اإ�سعار االآخرين القريبني من احلادث واإبعادهم عن املوقع.
2- حدد نوع اخلطر والطريقة املنا�سبة للتعامل معه.

3- اإنقاذ امل�سابني ونقلهم اإىل مكان اآمن .
4- توفري تهوية جيدة يف املنطقة امللوثة.

5- تعامل مع احلادث بح�سب طبيعته، كما هو مو�سح �سابقًا اإن كان حريقًا اأو ت�رشب غاز اأو ان�سكاًبا.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1-  تنظيف املنطقة وتعقيمها.
2- التخلُّ�ض من النفاية عرب الطرق ال�سحيحة.

3- االإعالن عن انتهاء اخلطر وعودة االأمور اإىل طبيعتها.
4- كتابة التقرير اخلا�ض بحادثة االن�سكاب وو�سع التو�سيات بهدف اال�ستفادة منها وا�ستنباط الِعرب منها.
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مخاطر الوثائق والمعلومات 
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 قائمة بالجهات الُمرشحة لحدوث مخاطر الوثائق والمعلومات في الجامعة

الُكلِّيَّة/ العمادةم
امل�ست�سفيات اجلامعّية) مركز املعلومات املوجود فيها(1
ُكلِّيَّة علوم احلا�سب) مركز املعلومات املوجود فيها(2
ُكلِّيَّة الهند�سة) مركز املعلومات املوجود فيها(3
وكالة اجلامعة  للم�رشوعات) مركز املعلومات املوجود فيها(4
عمادة الَقبول والت�سجيل) مركز املعلومات املوجود فيها(5
عمادة التعامالت االلكرتونّية) مركز املعلومات املوجود فيها(6
عمادة املكتبات) مركز املعلومات املوجود فيها(7
عمادة الّتعليم االلكرتويّن والّتعليم عن ُبعد) مركز املعلومات املوجود فيها(8
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َملة في الجامعة
َ
قائمة مخاطر الوثائق والمعلومات الُمحت

مخاطر تقنّية المعلومات:
هناك اأخطار ُمَتَملة رمّبا تتعّر�ض لها) جامعة امللك �سعود( من ناحية تقنّية املعلومات، ميكن اأْن ُت�سنَّف هذه االأخطار اإىل  اأخطار تقنّية، وطبيعّية، وب�رشّية، وبيئّية، وغري 

ح هذه املخاطر وطريقة درئها والتخفيف من اآثارها حال حدوثها. َعة، اجلداول االآتية ُتو�سِّ متوقَّ

3- خماطر ب�صرّية:1- خماطر تقنّية:
  )Hacking (اأ- نْق�ض املهارات والكفاءات الاّلزمة.اأ- االخرتاق

ب- �ُسوء اال�ستخدام.ب- الفريو�سات.
) unauthorized ( ح به ج- االأخطاء الب�رشّية ) Human Errors(ج- الدُّخول غري املُ�رشَّ

هـ - �رشقة اخلوادم واأجهزة التخزيند- ا�ستخدام النُّ�سخ  غري االأ�سلّية من الربامج.
ح به للبيانات اأو املعلومات. 4- خماطر حميط العمل:و- الّتعديل  غري املُ�رشَّ

اأ- انقطاع التّيار الكهربائّي.ز- دّقة البيانات واملعلومات وتوافقها وتكاملها.
ب- انقطاع التكييف.ح- اأعطال االأجهزة اأو الربامج.

ب املائّي.2- خماطر طبيعّية: ج- الت�رشُّ
اأ- َفْقد البيانات ب�سبب: الفيا�سانات، اأو احلرائق، اأو الّزالزل 

والرباكني،  اأو احلروب.
عة: 5- خماطر غري ُمتوقَّ

دة واملقاولني. اأ- انقطاع الّدعم الفني وال�سيانة من ال�رّشكات املُورِّ
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)Hacking (خطر االختراق
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

)Hacking (مركز خماطر تقنّية: االخرتاق ،)املكان: مركز البيانات )اجلامعة
البيانات )امل�ست�سفيات اجلامعة(

الوظيفة: مدير البنية التحتية )عمادة 
التعامالت االلكرتونية(، مدير احلا�سب االآيل 

)امل�ست�سفيات اجلامعية(
Email.: myousef.c@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

 الّدخول اجَلربّي وك�رش احلواجز واجُلُدر النارّية الواقية للخوادم واالأجهزة 
التي تخدم الربامج واالأنظمة 

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

عمل الرّتتيبات الفنّية املِْهنّية الاّلزمة من و�ْسع ُجُدر نارّية وت�سميم . 1
ال�ّسبكة بحيث تكون َع�سّية على االخرتاق.

ن.. 2 عمل اختبارات فنّية  منتظمة زمنيًّا الختبار مدى التح�سُّ
ي التقنيات اجلديدة واحلديثة التي متنع االخرتاق.. 3 تق�سِّ
متابعة االأداء الفنّي لتقنيات منع االخرتاق، واإ�سدار تقرير دوريٍّ بذلك. 4

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر



ت 
ما

لو
مع

وال
ق 

ثائ
لو

ر ا
ط

خا
م

73
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إجراء التعامل مع خطر االختراق )Hacking( حال حدوثة 
خماطر تقنّية: االخرتاق ) Hacking(نوع الخطر:

مركز البيانات) اجلامعة( ومركز البيانات) امل�ست�سفيات اجلامعّية(مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مدير الُبنية التحتّية )عمادة التعامالت  االإلكرتونّية( ومدير احلا�سب االآيّل) امل�ست�سفيات اجلامعّية(.الش

صال به:
ّ
اإمييل: myousef.c@ksu.edu.saجّوال:0503281015وسائل االت

ف�سل اجلهاز املخرَتَق عن ال�ّسبكة واالّت�سال بامل�سوؤول مبا�رشة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
ق�سم اأمن املعلومات) عمادة التعامالت االإلكرتونّية، واإدارة احلا�سب االآيّل يف امل�ست�سفيات اجلامعّية(.الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

رة والتاأّكد من حماية االأنظمة االأخرى.. 1 تقليل تاأثري االخرتاق عن طريق عْزل االأنظمة املت�رشِّ
جتهيز الفريق االأمنّي امل�سوؤول وحتديده ح�ْسب نوع االخرتاق) اخرتاق يف اأنظمة ال�سبكة، اأو االأنظمة امل�ساندة، اأو اخرتاق بديّن(. 2
ر واإيجاد ُخطط بديلة.. 3 الَبدء بالبحث والتدقيق لتحديد اأ�سباب االخرتاق ومداه، وحتديد مقدار ال�رشَّ
الَبدء بحّل امل�ساكل وحماية الّنظام من اأّي اخرتاق مماثل م�ستقبلّي.. 4
ِفني.. 5  اإر�سال تقرير عن امل�سكلة ومدى �رشرها وكيفّية حّلها وتوعية امل�ستخِدِمني واملوظَّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

قة اأو عزلها حتى ال تتمّكن من الو�سول اإىل غريها اأو التاأثري  فيها. 1-اإقفال االأنظمة املخرَتَ
2-ا�ستخدام اأجهزة اجُلُدر النارّية واأجهزة االخرتاق ال�سبكّية الإيقاف الهجوم ومنع الو�سول اإىل  االأنظمة.

رة اإاّل بعد اختبارها والتاأّكد من خلُّوها من نقاط ال�ّسعف. 3-عدم ت�سغيل االأنظمة املت�رشِّ
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خطر الفيروسات
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

املكان :مركز البيانات )اجلامعة(، مركز خماطر تقنّية:  الفريو�سات.
البيانات )امل�ست�سفيات اجلامعة(

الوظيفة: مدير البنية التحتية )عمادة 
التعامالت االلكرتونية(، مدير احلا�سب االآيل 

)امل�ست�سفيات اجلامعية(
Email.: myousef.c@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

ب الفريو�سات وهي برامج اإن اخرتقت اخلوادم رمّبا ُت�سّبب دماًرا  خطر  ت�رشُّ
اأو فْقًدا للبيانات اأو املعلومات اأو غريها من االأ�رشار التي ت�سبِّبها الفريو�سات.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

ّي    �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1. توافر اإجراءات ال�ّسالمة واالأمن اخلا�ّسة باملعلومات.
2. اتخاذ اإجراءات، وو�ْسع �سيا�سات الأمن املعلومات تخ�سع للمعايري العاملّية 

)ISO 27000 (واأف�سل املمار�سات مثل
3. و�ْسع برامج م�ساّدات الفريو�سات قيد الت�سغيل ملنع الفريو�سات التي 

تهاجم اخلوادم واالأجهزة الّرئي�سة يف اجلامعة والق�ساء عليها.
4. احلدُّ من ارتباط اأجهزة الطاّلب ومن�سوبي اجلامعة اإال بعد التاأّكد من 

خلُّوها من الفريو�سات.
5. التاأكد من نظافة االأجهزة غري املرتبطة باخلادم الّرئي�ض الذي  يبحث عن 
الفريو�سات ويتخّل�ض منها قبل الّدخول واالرتباط ب�سبكة اجّلامعة لتفادي 

االإ�سابة بالفريو�سات.
6. تفعيل حتديث برنامج م�ساّد الفريو�سات بطريقة اأوتوماتيكّية الأّي جهاز 

. )Domain (مرتبط بال�سبكة الّرئي�سة للجامعة عن طريق االرتباط بال

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر



ت 
ما

لو
مع

وال
ق 

ثائ
لو

ر ا
ط

خا
م

75

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر الفيروسات حال حدوثة 
خماطر تقنّية: الفريو�سات.نوع الخطر:

مركز البيانات) اجلامعة( ومركز البيانات) امل�ست�سفيات اجلامعّية(مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مدير الُبنية التحتّية) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية( ومدير احلا�سب االآيّل )امل�ست�سفيات اجلامعّية(الش

صال به:
ّ
اإمييل: myousef.c@ksu.edu.saجّوال:0503281015وسائل االت

ف�سل اجلهاز امل�ساب عن ال�سبكة واالّت�سال بامل�سوؤول مبا�رشة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
ق�سم اأمن املعلومات) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية، واإدارة احلا�سب االآيّل يف امل�ست�سفيات اجلامعّية(الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

تقليل تاأثري الفريو�ض بف�سل الّنظام اأو عزله من ِقبل امل�سوؤول عن الّنظام اأو فريق اأمن املعلومات.. 1
فح�ض  الّنظام من ِقبل فريق اأمن املعلومات، وحتديد االأ�رشار، واإمكانية اإيجاد بدائل ال�ستمرارّية اخلدمة يف اأثناء حّل امل�سكلة.. 2
الَبدء بحّل الفريو�ض واإزالته، واال�ستعانة بالنُّ�َسخ االحتياطّية اإن لزم االأمر وحماية الّنظام كما يجب.. 3
ِفني.. 4  اإر�سال تقرير عن امل�سكلة ومدى �رشرها وكيفية حّلها، وتوعية امل�ستخِدِمني واملوظَّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1-ا�ستخدام االأجهزة ال�سبكّية النارّية واأجهزة موانع االخرتاق ال�سبكّية الإيقاف الفريو�ض وعزله.
2-تنظيف االأجهزة امل�سابة.

َرة اإاّل بعد اختبارها والتاأّكد من خلّوها من اأيِّ فريو�ض. 3-عدم ت�سغيل االأنظمة املت�رشِّ
4-حتديث االأجهزة الواقية من الفريو�سات بالنُّ�سخة اجلديدة من عناوين الفريو�سات.
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)unauthorized Access ( ح به خطر الّدخول غير الُمصرَّ
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

)unauthorized Access (ح به املكان : مركز البيانات )اجلامعة(، مركز خماطر تقنّية: الّدخول  غري املُ�رشَّ
البيانات )امل�ست�سفيات اجلامعة(

الوظيفة: مدير مركز البيانات )عمادة 
التعامالت االلكرتونية(، مدير احلا�سب االآيل 

)امل�ست�سفيات اجلامعية(
Email.: abdul@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

البيانات،  اأو قواعد  الربامج  اأو  االأنظمة  اإىل  الّدخول بطريقة غري ُم�رّشح بها 
غري  بطريقة  ال�رشِّ  كلمة  اأو  امل�ستخِدم  ا�سم  على  احل�سول  طريق  عن  وذلك  

م�رشوعة.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

توافر اإجراءات ال�ّسالمة واالأمن اخلا�ّسة باملعلومات.. 1
و�سع اإجراءات و�سيا�سات الأمن املعلومات تخ�سع للمعايري العاملّية، . 2

واأف�سل املمار�سات مثل) ISO 27000( التي ت�سع اإجراءات الّدخول 
و�سيا�ساته.

تعزيز التوعية باأمن املعلومات، وحفظ كلمات ال�رّش، وطرائق حت�سينها.. 3
ح به.. 4 عمل اختبارات دورّية لفح�ض اإمكانية الّدخول غري املُ�رشَّ

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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ح به) unauthorized Access( حال حدوثة  إجراء التعامل مع خطر الّدخول  غير المصرَّ
ح به) unauthorized Access(نوع الخطر: خماطر تقنّية: الّدخول  غري امل�رشَّ

مركز البيانات) اجلامعة( ومركز البيانات) امل�ست�سفيات اجلامعّية(مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مدير مركز البيانات ) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية( ومدير احلا�سب االآيّل ) امل�ست�سفيات اجلامعّية(الش

صال به:
ّ
اإمييل: abdul@ksu.edu.saالتلفون :4698988وسائل االت

االّت�سال بامل�سوؤول مبا�رشة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
مدير مركز البيانات) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية، واإدارة احلا�سب االآيّل يف امل�ست�سفيات اجلامعّية(الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

ر والتاأّكد من حماية االأنظمة  االأخرى.. 1 تقليل تاأثري اخلطر باإيقاف احل�ساب امل�ستخَدم للّدخول اأو بعْزل الّنظام املت�رشِّ
رة وحتديده.. 2 جتهيز الفريق التقنّي امل�سوؤول عن االأنظمة املت�رشِّ
ر.. 3 ات التي ح�سلت لتحديد ال�رشَّ الَبدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيفّية الّدخول والتغريُّ
 حماية الّنظام، ومنع تكرار امل�سكلة، وا�سرتجاع  ما ُغريِّ اأو اإزالة ما اأُ�سيف.. 4
ِفني.. 5 ر احلا�سل، وتوعية امل�ستخِدِمني واملوظَّ  اإر�سال تقرير عن امل�سكلة وكيفّية حّلها، ومدى ال�رشَّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

. 1-اإيقاف احل�ساب امل�ستخَدم موؤّقًتا اأو تغيري كلمة ال�رشِّ
َرة اإن ُوِجدت. 2-عْزل االأنظمة املت�رشِّ
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سخ غير األصلّية من البرامج
ُّ
خطر استخدام الن

َمل:
َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

املكان:  جميع اأجهزة احلا�سب االآيل وتقنية خماطر تقنّية:  ا�ستخدام النُّ�سخ غري االأ�سلّية من الربامج.
املعلومات

الوظيفة: مدير مركز البيانات )عمادة 
التعامالت االلكرتونية(، مدير احلا�سب االآيل 

)امل�ست�سفيات اجلامعية(
Email.: abdul@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

ح بها من الربامج اأو االأنظمة التي تخدم العمل، ما قد  ا�ستخدام ن�سخ غري م�رشَّ
ف يف حلظة ما خالل العمل، اأو عدم املقدرة على اإجراء اأعمال على  ُي�سبِّب التوقُّ

�سة. فها الأّنها غري ُمرخَّ تلك الربامج، ب�سبب توقُّ

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

ح�رْش الربامج واالأنظمة التي حتتاج اإىل ُرَخ�ض بطريقة دورّية.. 1
َخ�ض بطريقة دورّية.. 2 توافر الرُّ
اإن�ساء بريد اإلكرتوين خا�ضٍّ لالإبالغ عن الربامج التي ُت�سَتخَدم بطريقة . 3

غري م�رشوعة.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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َسخ غير األصلّية من البرامج حال حدوثة 
ُ
إجراء التعامل مع خطر استخدام الن

خماطر تقنّية: ا�ستخدام الُن�َسخ  غري االأ�سلّية من الربامج  نوع الخطر:
جميع اأجهزة احلا�سب االآيّل وتقنية املعلومات.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مدير مركز البيانات) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية( ومدير احلا�سب االآيّل ) امل�ست�سفيات اجلامعّية(الش

صال به:
ّ
اإمييل: abdul@ksu.edu.saالتلفون :4698988وسائل االت

االّت�سال بامل�سوؤول مبا�رشة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
مدير مركز البيانات) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية، واإدارة احلا�سب االآيّل يف امل�ست�سفيات اجلامعّية(الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

�سة.. 1 اإيقاف ا�ستخدام اأّي جهاز ي�ستخدم برامج غري ُمرخَّ
�سة.. 2 �سة بداًل من  غري املرخَّ تركيب برامج مُرخَّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1-اليوجد.
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ح به للبيانات أو المعلومات عديل غير الُمصرَّ
ّ
خطر الت

َمل:
َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

ح به للبيانات اأو املعلومات. املكان:  جميع اأنظمة تقنية املعلومات خماطر تقنّية: الّتعديل غري املُ�رشَّ
واالت�ساالت واخلدمات االلكرتونية

الوظيفة: مدير اإدارة التطبيقات )عمادة 
التعامالت االلكرتونية(، مدير احلا�سب االآيل 

)امل�ست�سفيات اجلامعة(
Email.: ITmanager@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

البيانات،  اأو قواعد  الربامج  اأو  االأنظمة  اإىل  ح بها  الّدخول بطريقة غري ُم�رشَّ
غري  بطريقة  ال�رشِّ  كلمة  اأو  امل�ستخِدم  ا�سم  على  احل�سول  طريق  عن  وذلك  
م�رشوعة، ومن َثّم تعديل البيانات، ورمّبا يكون ذلك الّتعديل عن طريق ا�ستغالل 

. د لتعديل البيانات واملعلومات بغري وْجه حقٍّ موقع ُمدَّ

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

و�سع اإجراءات و�سيا�سات الأمن املعلومات تخ�سع للمعايري العاملّية، . 1
واأف�سل املمار�سات مثل) ISO 27000( التي ت�سع اإجراءات الدخول 

و�سيا�ساته.
، وطرائق حت�سينها.. 2 تعزيز التوعية باأمن املعلومات، وحفظ كلمات ال�رشِّ
ح به للبيانات . 3 عمل اختبارات دورّية لفح�ض اإمكانّية الّتعديل  غري املُ�رشَّ

اأو املعلومات.
ح به للبيانات اأو . 4 عمل تقرير دورّي حل�رش الّتعديل غري املُ�رشَّ

املعلومات- اإْن ُوِجد- خالل فرتات زمنّية دورّية.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ح به للبيانات أو المعلومات  عديل غير الُمصرَّ
ّ
إجراء التعامل مع خطر الت

ح به للبيانات اأو املعلومات  نوع الخطر: خماطر تقنّية: الّتعديل غري املُ�رشَّ
جميع اأنظمة تقنية املعلومات واالّت�ساالت واخلدمات  االإلكرتونّية .مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مدير اإدارة التطبيقات ) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية( ومدير احلا�سب  االآيّل ) امل�ست�سفيات اجلامعّية(الش

صال به:
ّ
اإمييل: itmanager@ksu.edu.saالتلفون:4698975 وسائل االت

االّت�سال بامل�سوؤول مبا�رشة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
مدير اإدارة التطبيقات) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية، واإدارة احلا�سب  االآيّل يف امل�ست�سفيات اجلامعّية(الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

َرة_ اإن  اأمكن_ اأو اإيقاف احل�ساب امل�ستخَدم اأو امل�سكوك فيه والتاأّكد من حماية االأنظمة  االأخرى.. 1 تقليل تاأثري اخلطر بعْزل االأنظمة املت�رشِّ
َرة وحتديده.. 2 جتهيز الفريق التقنّي امل�سوؤول عن االأنظمة املت�رشِّ
ر.. 3 الَبدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيفّية الّدخول والتغيريات التي ح�سلت وتاأثريها لتحديد ال�رشَّ
ر، والعودة اإىل نقطة الت�سغيل ال�سحيحة.. 4  حّل امل�سكلة، وحماية الّنظام ملنع تكرار ال�رشَّ
ِفني.. 5 ر احلا�سل وكيفّية حّلها  وتوعية امل�ستخِدمني واملوظَّ  اإر�سال تقرير عن امل�سكلة ومدى ال�رشَّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

ح به عن طريق ُن�َسخ  االأمان. 1-اإعادة البيانات اإىل ما كانت عليه قبل الّتعديل  غري امل�رشَّ
2-تغيري كلمة الّدخول اأو كلمة ال�رشِّ للم�ستخِدم امل�سيء اأو  اإلغاوؤها.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ا
ً

ة البيانات والمعلومات وتوافقها مع بعضها بعض
ّ

خطر دق
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

املكان:  جميع اأنظمة تقنية املعلومات خماطر تقنّية:  دّقة البيانات واملعلومات وتوافقها مع بع�سها بع�ًسا.
واالت�ساالت واخلدمات االلكرتونية

الوظيفة: مدير اإدارة التطبيقات )عمادة 
التعامالت االلكرتونية(، مدير احلا�سب االآيل 

)امل�ست�سفيات اجلامعة(
Email.: ITmanager@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

يتمّثل هذا اخلطر يف اإدخال بيانات غري دقيقة اأو خاطئة اأو وجودها ما ي�سّبب 
خمرجات غري دقيقة وخاطئة، كذلك عدم توافق البيانات املُدَخَلة وعدم تكاملها.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

تخدام منهجّيات تطوير االأنظمة املعمول بها عامليًّا وطبًقا الأف�سل . 1
املمار�سات واملنهجّيات الفنّية بذلك.

عمل اختبارات دورّية لفح�ض دّقة البيانات وتوافقها.. 2
تخ�سي�ض خطوط توا�سل خا�ّسة بخدمة العمالء، لالإبالغ عن اأّي . 3

تناق�ض اأو عدم دّقة يف البيانات واملعلومات وتوافقها مع بع�سها بع�ًسا.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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ة البيانات والمعلومات وتوافقها 
ّ

إجراء التعامل مع خطر دق
خماطر تقنّية: دّقة البيانات واملعلومات وتوافقها .  نوع الخطر:

جميع االأنظمة واخلدمات االإلكرتونّية.مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مدير اإدارة التطبيقات) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية( ومدير احلا�سب  االآيّل) امل�ست�سفيات اجلامعّية(الش

صال به:
ّ
اإمييل: itmanager@ksu.edu.saالتلفون:4698975 وسائل االت

االّت�سال بامل�سوؤول مبا�رشة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
مدير اإدارة التطبيقات) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية، واإدارة احلا�سب  االآيّل يف امل�ست�سفيات اجلامعّية(الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

رة _ اإن اأمكن_ اأو اإيقاف احل�ساب امل�ستخَدم اأو امل�سكوك فيه، والتاأّكد من حماية االأنظمة  االأخرى.. 1 تقليل تاأثري اخلطر بعْزل االأنظمة املت�رشِّ
رة وجتهيزه.. 2 حتديد الفريق التقنّي امل�سوؤول عن االأنظمة املت�رشِّ
الَبدء بالبحث والتدقيق لتحديد مكامن عدم دّقة البيانات وتوافقها.. 3
ر، والعودة اإىل البيانات ال�سحيحة.. 4 حّل امل�سكلة ملنع تكرار ال�رشَّ
ِفني.. 5 اإر�سال تقرير عن امل�سكلة وكيفية حّلها، ومدى ال�رشر احلا�سل، وتوعية امل�ستخِدِمني واملوظَّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- اإعادة البيانات اإىل ما كانت عليه قبل اكت�ساف عدم دقة البيانات اأو توافقها عن طريق ُن�َسخ  االأمان.
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خطر أعطال األجهزة أو البرامج
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر المحت

ّ
الش

املكان : جميع اأنظمة تقنية املعلومات خماطر تقنّية:  اأعطال االأجهزة اأو الربامج.
واالت�ساالت واخلدمات االلكرتونية

الوظيفة: مدير اإدارة العناية 
بامل�ستفيِدين)عمادة التعامالت  االإلكرتونّية( 

ومدير احلا�سب االآيّل) امل�ست�سفيات 
 اجلامعّية(

التلفون: 46775557
Email: itsupport@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

الربامج واالأنظمة  اأو  للجامعة،  الرئي�سة  االأجهزة  ل  تعطُّ يتمّثل هذا اخلطر يف 
التي تخدم اأهّم العملّيات اأو اخلدمات التي تقّدمها اجلامعة، وهذا اخلطر يتمّثل 

يف انقطاع اخلدمات عن امل�ستفيِدين يف اجلامعة.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

اإجراء عملّيات ال�سيانة الدورّية لالأجهزة والربامج.. 1
عمل عقود �سيانة �رشيعة اخلدمة يف حال التوّقف.. 2
تخ�سي�ض ِفَرق عمل جاهزة للطوارئ خا�ّسة باالأجهزة اأو الربامج.. 3

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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إجراء التعامل مع خطر أعطال األجهزة أو البرامج 
خماطر تقنّية: اأعطال االأجهزة اأو الربامج .  نوع الخطر:

جميع االأنظمة واخلدمات  االإلكرتونّية.مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مدير اإدارة العناية بامل�ستفيِدين) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية( ومدير احلا�سب االآيّل) امل�ست�سفيات اجلامعّية(الش

صال به:
ّ
اإمييل: itsupport@ksu.edu.saالتلفون: 46775557وسائل االت

االّت�سال بامل�سوؤول مبا�رشة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
ح�سب نوع الُعُطل ) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية، واإدارة احلا�سب االآيّل يف امل�ست�سفيات اجلامعّية(الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

لة اأو االأجهزة.. 1 جتهيز الفريق التقنّي امل�سوؤول عن االأنظمة املتعطِّ
ل.. 2 الَبدء بالبحث والتدقيق لتحديد م�سكلة التعطُّ
ل والعودة اإىل البيانات ال�سحيحة.. 3 حّل امل�سكلة  ومنع تكرار التعطُّ
ِفني.. 4 ر احلا�سل، وتوعية امل�ستخِدمني واملوظَّ  اإر�سال تقرير عن امل�سكلة وكيفية حّلها، ومدى ال�رشَّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

ل عن طريق ُن�سخ االأمان اإذا كانت هناك اأ�رشار يف البيانات. 1- اإعادة البيانات اإىل ما كانت عليه قبل التعطُّ
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

د البيانات بسبب الفياضانات، أو الحرائق، أو الزالزل أو البراكين، أو الحروب
ْ

خطر فق
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر المحت

ّ
الش

خماطر طبيعّية: فْقد البيانات ب�سبب الفيا�سانات، اأو احلرائق، اأو الزالزل 
اأو الرباكني، اأو احلروب.

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

الوظيفة: مدير مركز البيانات )عمادة 
التعامالت االلكرتونية(، مدير احلا�سب االآيل 

)امل�ست�سفيات اجلامعية( 
Email.: abdul@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

فْقد البيانات واملعلومات ب�سبب الفي�سانات اأو احلرائق اأو الزالزل اأو الرباكني 
واالأجهزة  املعلومات  مركز  تدمري  اأو  حرق  اأو  اإغراق  طريق  عن  احلروب  اأو 
اخلادمة املوجودة فيه التي حتتوي البيانات واملعلومات املوجودة يف اجلامعة.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

الكوارث ومنها . 1 ي  باإجراءات تخطِّ الكوارث تخت�ضُّ  ي  ُخّطة تخطِّ تطوير 
الفيا�سانات.

 عمل ن�سخة متكاملة من البيانات واملعلومات يوميًّا وو�سعها يف مكان اآمن . 2
خارج ميط اجلامعة واملنطقة ح�سب املوا�سفات الفنّية العاملّية.

املعلومات . 3 مركز  لتحمي  واملاء  للحريق  م�ساّدة  واأبواب  خزائن  توافر 
واالأجهزة واخلوادم.

اإيجاد مركز معلومات بديل يحتوي االأجهزة والربامج واالأنظمة الالزمة . 4
ل مركز املعلومات   لت�سغيل اأعمال تقنية املعلومات يف اجلامعة يف حال تعطُّ

الرئي�ض.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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د البيانات وضياعها بسبب الفياضانات، والحرائق، والزالزل والبراكين، والحروب 
ْ

إجراء التعامل مع خطر فق
خماطر طبيعّية: فْقد البيانات و�سياعها ب�سبب الفيا�سانات، واحلرائق، والزالزل والرباكني، واحلروب.نوع الخطر:

مراكز البيانات املختلفة.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
الش

مدير مركز البيانات) عمادة التعامالت  االإلكرتونية( ومدير احلا�سب االآيّل) امل�ست�سفيات اجلامعّية( ومديرو 
مركز البيانات  االأخرى.

صال به:
ّ
اإمييل: itsupport@ksu.edu.saالتلفون: 4675557وسائل االت

االّت�سال بامل�سوؤول مبا�رشة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
)عمادة التعامالت  االإلكرتونّية، واإدارة احلا�سب االآيّل يف امل�ست�سفيات اجلامعّية(الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

الّتن�سيق مع مركز ال�سيانة للتاأّكد من عدم وجود اأّي خطر كهربائّي يف موقع الكارثة.. 1
ر وما يحتاج اإليه الفريق الإعادة اخلدمة.. 2 حتديد الفريق ال�سبكّي واالأمنّي وجتهيزه ملعاينة املوقع وحتديد مدى ال�رّشَ
رين بتو�سيلهم اإىل اأجهزة �سبكّية موؤّقتة ومركز البيانات البديل.. 3 اإيجاد حلول بديلة للم�ستخِدمني املت�رشِّ
ز االأجهزة ال�سبكّية والُن�َسخ االحتياطّية.. 4 يانة من جتهيز الالزم من تكييف وكهرباء،  جُتهَّ د ق�سم ال�سِّ بعد تاأكُّ
ني باملهّمة.. 5 اإر�سال تقرير عن تف�سيالت املهّمة الإعالم االإدارة التنفيذّية واملخَت�سِّ
ماح بالّدخول.. 6 د من عدم وجود اأّي خطر يف املوقع ولل�سَّ يانة وق�سم االأمن للتاأكُّ الّتن�سيق مع مركز ال�سِّ
ر وما قد  ُيحتاج اإليه الإعادة اخلدمة.. 7 ّ حتديد جتهيز الفريق التقنّي وجتهيزه ملعاينة املوقع، وحتديد م�ستوى ال�رشَّ
تة ومركز البيانات البديل.. 8 رين بتو�سيلهم اإىل اأنظمة موؤقَّ اإيجاد حلول بديلة للم�ستخِدِمني املت�رشِّ
ل .. 9 ز االأجهزة وُتَفعَّ د من االنتهاء من الُغَرف ال�سبكّية) تكييف وكهرباء....(  جُتهَّ بعد التاأكُّ

ني.. 10 اإر�سال تقرير عن تف�سيالت املهّمة الإعالم االإدارة التنفيذّية واملخت�سِّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- اإعادة البيانات  عن طريق ُن�َسخ االأمان ومركز البيانات البديل.
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خطر سرقة الخوادم وأجهزة التخزين
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر المحت

ّ
الش

املكان: مركز البيانات )اجلامعة(، مركز خماطر ب�رشّية: �رشقة اخلوادم واأجهزة التخزين.
البيانات )امل�ست�سفيات اجلامعة(

الوظيفة: مدير مركز البيانات )عمادة 
التعامالت االلكرتونية(، مدير احلا�سب االآيل 

)امل�ست�سفيات اجلامعية( 
Email.: abdul@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

فْقد البيانات واملعلومات يف حال �رشقة اخلوادم من مراكز املعلومات.
ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

توافر اإجراءات ال�ّسالمة واالأمن اخلا�ّسة باملعلومات.. 1
توافر كامريات مراقبة ملراكز املعلومات.. 2
توافر اإجراءات و�سيا�سات �سارمة للّدخول اإىل مراكز املعلومات.. 3

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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إجراء التعامل مع خطر سرقة الخوادم وأجهزة التخزين
خماطر ب�رشّية: �رشقة اخلوادم واأجهزة التخزين .نوع الخطر:

مراكز البيانات املختلفة.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
الش

مدير مركز البيانات) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية( ومدير احلا�سب االآيّل ) امل�ست�سفيات اجلامعّية( ومديرو 
مركز البيانات  االأخرى.

صال به:
ّ
اإمييل: itsupport@ksu.edu.saالتلفون: 4675557وسائل االت

االّت�سال بامل�سوؤول مبا�رشة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
) عمادة التعامالت  االإلكرتونية، واإدارة احلا�سب االآيّل يف امل�ست�سفيات اجلامعّية(الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

ق من الفاعل عن طريق الكامريات املوجودة، وال�سجاّلت اخلا�ّسة بالّدخول واخلروج.. 1 الّتحقُّ
اإيقاف جميع االأنظمة واالأجهزة املرتبطة باجلهاز امل�رشوق.. 2
اإلغاء اجلهاز امل�رشوق من دائرة االرتباط مع االأنظمة واالأجهزة االأخرى.. 3
و�ْسع بديل عن اجلهاز امل�رشوق.. 4
اإعادة العمل اإىل ما كان عليه.. 5
اإيجاد الفاعل، ورفع اأوراقه اإىل الّدائرة القانونّية.. 6
ني.. 7 اإر�سال تقرير عن تف�سيالت املهّمة الإعالم االإدارة التنفيذّية واملخت�سِّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- اإلغاء اجلهاز امل�رشوق من دائرة االرتباط مع االأنظمة واالأجهزة االأخرى، واإعادة البيانات اإىل ما كانت عليه يف حالة تعديل بيانات.
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خطر نقص المهارات والكفاءات
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر المحت

ّ
الش

خماطر ب�رشّية: نق�ض املهارات والكفاءات.
املكان: مركز البيانات )اجلامعة(، مركز 

البيانات )امل�ست�سفيات اجلامعة( ومراكز 
البيانات املختلفة

الوظيفة: عميد )عمادة التعامالت 
االلكرتونية(، مدير احلا�سب االآيل 

)امل�ست�سفيات اجلامعية( ومدراء مركز 
البيانات االخرى

Email.:itmanager@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

يتمّثل هذا اخلطر يف عدم توافر الكفاءات واملهارات اخلا�سة بتقنية املعلومات 
بها. واالت�ساالت اأو نْق�سها اأو ت�رشُّ

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

وافر خطط تدريبّية لالحتياجات الوظيفّية لتقنية املعلومات . 1
واالّت�ساالت.

ِفني بهدف ا�ستبقائهم وا�ستقطاب ذوي اخلربات . 2 عمل خطط لتحفيز املوظَّ
اخلارجّية.

ِفي تقنية املعلومات واالّت�ساالت ت�ساعد على . 3 تطبيق برامج تدريبّية ملوظَّ
رفع الكفاءات واملهارات.

ب ومتابعتها ب�سورة . 4 مراقبة ن�سبة اال�ستبقاء واال�ستقطاب والت�رشُّ
ِفي تقنية املعلومات واالّت�ساالت. دورّية ملوظَّ

توافر بدائل الّتوظيف اخلارجّي للكفاءات واملهارات املتميِّزة.. 5

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ص المهارات والكفاءات
ْ

إجراء التعامل مع خطر نق
خماطر ب�رشّية: نْق�ض املهارات والكفاءات.نوع الخطر:

مراكز البيانات املختلفة.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
الش

عميد) عمادة التعامالت  االإلكرتونية( ومدير احلا�سب االآيّل) امل�ست�سفيات اجلامعّية( ومديرو مركز البيانات  
االأخرى.

صال به:
ّ
اإمييل: itsupport@ksu.edu.saالتلفون: 4675557وسائل االت

االّت�سال بامل�سوؤول مبا�رشة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية، واإدارة احلا�سب االآيّل يف امل�ست�سفيات اجلامعّية(الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

االإيعاز اإىل املوظف البديل يف املهارة املعّينة لتعوي�ض النَّق�ض.. 1
تدريب اأفراد اآخرين على الكفاءات واملهارات املطلوبة.. 2
حتديث ُخّطة الّتدريب واال�ستقطاب الإيجاد بدائل جديدة.. 3
ِفني لتوظيف اأ�سحاب كفاءات جديدة.. 4 التن�سيق مع �سوؤون املوظَّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

ال يوجد.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

)Human Errors ( خطر أخطاء بشرّية
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

)Human Errors ( خماطر ب�رشّية: اأخطاء ب�رشّية
املكان: مركز البيانات )اجلامعة(، مركز 

البيانات )امل�ست�سفيات اجلامعة( ومراكز 
البيانات املختلفة

الوظيفة: عميد )عمادة التعامالت 
االلكرتونية(، مدير احلا�سب االآيل 

)امل�ست�سفيات اجلامعية( ومدراء مركز 
البيانات االخرى

Email.: itmanager@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

اأعمال  تاأدية  اأثناء  متعّمدة  غري  ب�رشّية  اأخطاء  حدوث  يف  اخلطر  هذا  يتمّثل 
اأجهزة  اأو  االأنظمة  اأو  االأجهزة  اأداء  يوؤثر يف  املعلومات واالّت�ساالت ما  تقنية 

االّت�ساالت ال�سبكّية.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

توثيق اأّية متطلبات للتعديل عن طريق طلب تغيري، ومن َثّم توثيق . 1
التعديالت التي اأُجريت .

ا�ستخدام منهجّية) ITIL( يف اإدارة التغيري.. 2
عمل ُن�َسخ االأمان قبل وبعد اإجراء الّتعديالت.. 3

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

)Human Errors ( إجراء التعامل مع خطر أخطاء بشرّية
خماطر ب�رشّية: اأخطاء ب�رشّية ) Human Errors(نوع الخطر:

مراكز البيانات املختلفة.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
الش

عميد) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية( ومدير احلا�سب االآيّل) امل�ست�سفيات اجلامعّية(  ومديرو مركز البيانات  
االأخرى.

صال به:
ّ
اإمييل: itmanager@ksu.edu.saالتلفون: 4675557وسائل االت

االّت�سال بامل�سوؤول مبا�رشة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
) عمادة التعامالت  االإلكرتونية، واإدارة احلا�سب االآيّل يف امل�ست�سفيات اجلامعّية(الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

اإيقاف اجلهاز اأو الّنظام الذي وقع فيه اخلطاأ الب�رشّي.. 1
عْزل اجلهاز اأوالّنظام عن ال�ّسبكة الرئي�سة.. 2
اإيجاد احلّل وحتليل امل�سكلة واخلطاأ.. 3
توثيق ما ح�سل من خطاأ وحّل على اجلهاز اأو الّنظام.. 4
اإعادة احلالة اإىل ما كانت عليه قبل وقوع اخلطاأ.. 5
عمل تقرير عن ما ح�سل، وكيفية احلّل،  ورفعه اإىل االإدارة الُعليا لتقنية املعلومات.. 6

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- اإعادة البيانات اإىل حالة ما قبل وقوع اخلطاأ عن طريق ُن�َسِخ  االأمان.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر سوء االستخدام
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر المحت

ّ
الش

خماطر ب�رشّية: �سوء اال�ستخدام.
املكان: مركز البيانات )اجلامعة(، مركز 

البيانات )امل�ست�سفيات اجلامعة( ومراكز 
البيانات املختلفة

الوظيفة: عميد )عمادة التعامالت 
االلكرتونية(، مدير احلا�سب االآيل 

)امل�ست�سفيات اجلامعية( ومدراء مركز 
البيانات االخرى

Email.: itmanager@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

فْقد البيانات واملعلومات يف حال �رشقة اخلوادم من مراكز املعلومات.
ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

عمل ُن�َسخ االأمان بطريقة منهجّية حتفظ البيانات وت�سمن عدم �سياعها.. 1
توافر كامريات مراقبة ملراكز املعلومات.. 2
اتخاذ اإجراءات وو�سع �سيا�سات �سارمة للّدخول اإىل مراكز املعلومات.. 3
4 .) ISO 27001( ا�ستخدام منهجّيات عاملّية حلفظ اأمن املعلومات مثل

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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إجراء التعامل مع خطر سوء االستخدام
خماطر ب�رشّية: �سوء اال�ستخدام.نوع الخطر:

مراكز البيانات املختلفة.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
الش

عميد) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية( ومدير احلا�سب االآيّل) امل�ست�سفيات اجلامعّية(  ومديرو مركز البيانات  
االأخرى.

صال به:
ّ
اإمييل: itmanager@ksu.edu.saالتلفون: 4675557وسائل االت

االّت�سال بامل�سوؤول مبا�رشة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
) عمادة التعامالت  االإلكرتونية، واإدارة احلا�سب االآيّل يف امل�ست�سفيات اجلامعّية(الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

اإيقاف اجلهاز اأو الّنظام الذي وقع فيه اخلطاأ ب�سبب �سوء اال�ستخدام.. 1
عْزل اجلهاز والّنظام عن ال�ّسبكة الرئي�سة.. 2
اإيجاد احلّل وحتليل امل�سكلة واخلطاأ.. 3
توثيق ما  ح�سل من خطاأ وحّل على اجلهاز اأو الّنظام.. 4
اإعادة احلالة اإىل ما كانت عليه قبل وقوع اخلطاأ.. 5
عمل تقرير عن ما ح�سل، وكيفية احلّل،  ورفعه اإىل االإدارة الُعليا لتقنية املعلومات.. 6

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- اإعادة البيانات اإىل حالة ما قبل وقوع اخلطاأ عن طريق ُن�َسِخ  االأمان.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر انقطاع الكهرباء
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر المحت

ّ
الش

املكان: مركز البيانات )اجلامعة(، مركز خماطر ميط العمل: انقطاع الكهرباء.
البيانات )امل�ست�سفيات اجلامعة(

الوظيفة: مدير مركز البيانات )عمادة 
التعامالت االلكرتونية(، مدير احلا�سب االآيل 

)امل�ست�سفيات اجلامعية(
Email.: itsupport@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

ل االأجهزة  يتمّثل هذا اخلطر يف انقطاع الكهرباء عن مركز البيانات ومن َثّم تعطُّ
املختلفة التي تقّدم خدمات تقنية املعلومات واالّت�ساالت للم�ستفيِدين.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

عمل �سيانة دورّية للكهرباء يف مراكز البيانات.. 1
توافر اأجهزة بدائل الّطاقة الكهربائّية) UPS’s( التي تعمل اأتوماتيكيًّا يف . 2

ف امل�سدر الّرئي�ض   للكهرباء. حال توقُّ
توافر ِفَرق عمل خا�ّسة بالكهرباء تراقب االأعطال الكهربائّية وت�سلحها . 3

حال حدوثها.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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إجراء التعامل مع خطر انقطاع الكهرباء
خماطر ميط العمل: انقطاع الكهرباء.نوع الخطر:

مراكز البيانات املختلفة.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
الش

مدير مركز البيانات) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية( ومدير احلا�سب االآيّل ) امل�ست�سفيات اجلامعّية(  ومديرو 
مركز البيانات  االأخرى.

صال به:
ّ
اإمييل: itmanager@ksu.edu.saالتلفون: 4675557وسائل االت

االّت�سال بامل�سوؤول مبا�رشة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
) عمادة التعامالت االإلكرتونّية، واإدارة احلا�سب االآيّل يف امل�ست�سفيات اجلامعّية، واإدارة ال�سيانة(الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1 .)UPS (ت�سغيل مولِّد الّطاقة البديل
ل يف الكهرباء.. 2 الَبدء بالبحث والتدقيق لتحديد م�سكلة التعطُّ
ل.. 3 حّل امل�سكلة  ومنع تكرار التعطُّ
ِفني.. 4 ر احلا�سل، وتوعية امل�ستخِدِمني واملوظَّ  اإر�سال تقرير عن امل�سكلة وكيفية حّلها، ومدى ال�رشَّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

ل عن طريق ُن�َسخ االأمان اإذا كانت هناك اأ�رشار يف البيانات. 1- اإعادة البيانات اإىل ما كانت عليه قبل التعطُّ
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر انقطاع التكييف
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر المحت

ّ
الش

املكان: مركز البيانات )اجلامعة(، مركز خماطر ميط العمل: انقطاع التكييف.
البيانات )امل�ست�سفيات اجلامعة(

الوظيفة: مدير مركز البيانات )عمادة 
التعامالت االلكرتونية(، مدير احلا�سب االآيل 

)امل�ست�سفيات اجلامعية(
Email.: itsupport@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

ل االأجهزة  يتمّثل هذا اخلطر يف انقطاع التكييف عن مركز البيانات ومن َثّم تعطُّ
ب�سبب  للم�ستفيِدين  واالّت�ساالت  املعلومات  تقنية  خدمات  تقدم  التي  املختلفة 

احلرارة املنبعثة منها.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

عمل �سيانة دورّية الأجهزة التكييف يف مراكز البيانات.. 1
ف امل�سدر . 2 توافر اأجهزة بدائل للتكييف التي تعمل اأتوماتيكيًّا يف حال توقُّ

الّرئي�ض للتكييف.
توافر ِفَرق عمل خا�ّسة بالتكييف ُتراقب االأعطال وت�سلحها حال حدوثها.. 3
توافر مركز بيانات بديل وموؤّقت.. 4

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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إجراء التعامل مع خطر انقطاع التكييف
خماطر ميط العمل : انقطاع التكييف.نوع الخطر:

مراكز البيانات املختلفة.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
الش

مدير مركز البيانات) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية( ومدير احلا�سب االآيّل ) امل�ست�سفيات اجلامعّية(  ومديرو 
مركز البيانات  االأخرى.

صال به:
ّ
اإمييل: itmanager@ksu.edu.saالتلفون: 4675557وسائل االت

االّت�سال بامل�سوؤول مبا�رشة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية، واإدارة احلا�سب االآيّل يف امل�ست�سفيات  اجلامعّية، واإدارة ال�سيانة(الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

ت�سغيل مولِّد التكييف البديل- اإن ُوِجد-  اأو اإطفاء االأجهزة يف حالة عدم وجود بديل.. 1
ل يف التكييف.. 2 الَبدء بالبحث والتدقيق لتحديد م�سكلة التعطُّ
ل.. 3 حّل امل�سكلة  ومنع تكرار التعطُّ
ت�سغيل  االأجهزة واإعادة الو�سع اإىل ما كان عليه.. 4
ِفني.. 5 ر احلا�سل وتوعية امل�ستخِدمني واملوظَّ َ  اإر�سال تقرير عن امل�سكلة وكيفية حّلها، ومدى ال�رشَّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

ل عن طريق ُن�َسخ االأمان اإذا كانت هناك اأ�رشار يف البيانات. 1- اإعادة البيانات اإىل ما كانت عليه قبل التعطُّ
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ب المائّي خطر التسرُّ
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر المحت

ّ
الش

ب املائّي. املكان: مركز البيانات )اجلامعة(، مركز خماطر ميط العمل:  الت�رشُّ
البيانات )امل�ست�سفيات اجلامعة(

الوظيفة: مدير مركز البيانات )عمادة 
التعامالت االلكرتونية(، مدير احلا�سب االآيل 

 )امل�ست�سفيات اجلامعية(
Email.: itsupport@ksu.edu.sa 

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

ب املائّي من االأنابيب اأو االأدوار الُعليا ملركز البيانات  يتمّثل هذا اخلطر يف الت�رشُّ
ما قد ي�سّبب غرق االأجهزة اخلادمة لتقنية املعلومات اأو تلفها.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

ب املائّي ملنع . 1 ل تفتي�ض دورّي واختبارات على االأنابيب اأو طرائق الت�رشُّ
حدوثها.

ب مائّي.. 2 و�سع طرائق ابتكارّية ملنع تاأّثر االأجهزة يف حالة حدوث ت�رشُّ
ب مائّي.. 3 جتهيز مركز بيانات موؤّقت يف حالة حدوث ت�رشُّ

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

ب المائّي إجراء التعامل مع خطر التسرُّ
ب املائّي.نوع الخطر: خماطر ميط العمل : الت�رشُّ

مراكز البيانات املختلفة.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
الش

مدير مركز البيانات) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية( ومدير احلا�سب االآيّل ) امل�ست�سفيات  اجلامعّية( ومديرو 
مركز البيانات  االأخرى.

صال به:
ّ
اإمييل: itmanager@ksu.edu.saالتلفون: 4675557وسائل االت

االّت�سال بامل�سوؤول مبا�رشة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية، واإدارة احلا�سب االآيّل يف امل�ست�سفيات  اجلامعّية، واإدارة ال�سيانة(الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

اإطفاء  االأجهزة ومنع و�سول املاء اليها.. 1
ب املائّي.. 2 الَبدء بالبحث والتدقيق لتحديد م�سكلة الت�رشُّ
ب.. 3 حّل امل�سكلة  ومنع تكرار الت�رشُّ
ت�سغيل  االأجهزة واإعادة الو�سع اإىل ما كان عليه.. 4
ِفني.. 5  اإر�سال تقرير عن امل�سكلة وكيفية حّلها، ومدى ال�رشر احلا�سل، وتوعية امل�ستخِدِمني واملوظَّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

ب عن طريق ُن�َسخ االأمان اإذا كانت هناك اأ�رشار يف البيانات. 1- اإعادة البيانات اإىل ما كانت عليه قبل اكت�ساف الت�رشُّ
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

د أو المقاول عم الفنّي والصيانة من المورِّ خطر انقطاع الدَّ
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر المحت

ّ
الش

د اأو املقاول. عم الفنّي وال�سيانة من املورِّ خماطر غري متوّقعة:  انقطاع الدَّ
املكان: مركز البيانات )اجلامعة(، مركز 

البيانات )امل�ست�سفيات اجلامعة(  ومراكز 
البيانات املختلفة

الوظيفة: عميد )عمادة التعامالت 
االلكرتونية(، مدير احلا�سب االآيل 

)امل�ست�سفيات اجلامعية( ومدراء مركز 
 البيانات االخرى

Email.: itmanager@ksu.edu.sa 
نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

يانة لالأجهزة اأو اأنظمة  عم الفنّي وال�سِّ ف املفاجئ للدَّ يتمثَّل هذا اخلطر يف التوقُّ
دين اأو املقاولني. االّت�ساالت من املورِّ

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

دين واملقاولني قبل توقيع عقود ال�سيانة . 1 عمل درا�سات معّمقة عن املورِّ
معهم.

دين  عن طريق االإدارة القانونّية وب�رشوط �سارمة . 2 توقيع عقود مع املورِّ
حلفظ م�سالح اجلامعة.

دين.. 3 توافر بدائل ثانوّية ملحتوى التعاقد مع املورِّ
عة.. 4 دين ومقارنتها بالعقود املوقَّ املراجعة الدورّية الأداء املورِّ

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

د أو المقاول يانة من الُمورِّ عم الفنّي والصِّ إجراء التعامل مع خطر انقطاع الدَّ
د اأو املقاول.نوع الخطر: يانة من املُورِّ عم الفنّي وال�سِّ عة: انقطاع الدَّ خماطر غري متوقَّ

مراكز البيانات املختلفة.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
الش

) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية( ومدير احلا�سب االآيّل) امل�ست�سفيات اجلامعّية( ومديرو مركز البيانات  
االأخرى.

صال به:
ّ
اإمييل: itsupport@ksu.edu.saالتلفون: 4675557وسائل االت

االّت�سال بامل�سوؤول مبا�رشة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
) عمادة التعامالت  االإلكرتونّية، واإدارة احلا�سب االآيّل يف امل�ست�سفيات اجلامعّية، واالإدارة القانونّية(الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

د اأو املقاول.. 1 عم الفنّي من غري املورِّ ا�ستخدام بدائل للدَّ
د بالتعاون مع االإدارة القانونّية.. 2 رفع دعوى ق�سائّية على املورِّ
عم الفنّي.. 3 توفري بدائل داخلّية للدَّ
ِفني.. 4 ر احلا�سل وتوعية امل�ستخِدِمني واملوظَّ اإر�سال تقرير عن امل�سكلة وكيفية حّلها، ومدى ال�رشَّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

ال يوجد.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

 قائمة بالجهات المرشحة لحدوث المخاطر القانونية

الُكلِّيَّة/ العمادةم
امل�ست�سفيات اجلامعّية1
ُكلِّيَّات اجلامعة2
اإدارة اجلامعة3
جميع وحدات اجلامعة4
جامعة امللك �سعود5



ية
ون

قان
 ال

طر
خا

م
ال

107

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

قائمة المخاطر القانونية المحتملة في الجامعة

المخاطر القانونية: 
هي جمموعة من القرارات واالإجراءات االإدارية والتنظيمية التي ترتك اأثرا �سلبيا على املن�ساة اجلامعة. 

املخاطر املالّية :
1- عدم وعي اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني والطالب بحقوقهم وواجباتهم.

2- رفع الق�سايا �سد اجلامعة.
3- انتهاك احلقوق الفكرية.

4- اإبرام العقود واالتفاقيات التي ُتلزم اجلامعة بو�ساطة اأ�سخا�ض ال ميلكون �سالحية لذلك، 
وتوقيع عقود ت�سغيل بوفيهات اجلامعة ومقا�سفها دون موافقة االإدارات املخت�سة.

5- ا�ستخدام �سعار اجلامعة بطريقة غري نظامية.
6- ال�سماح ملن ترغب اجلامعة بالتعاقد معه مببا�رشة العمل قبل توقيع العقد.

7- عدم م�ساركة االإدارة القانونية يف �سياغة القرارات، وم�رشوعات اللوائح ، والقواعد القانونية.
8- فقدان الوثائق) خا�سة ال�رّشية منها ( لعدم تاأمني احلماية الالزمة للمحافظة عليها.

9- خطر ت�سارب امل�سالح من قبل اأ�سخا�ض لهم اأقارب يف اجلامعة.
10- املخاطر القانونية التي مت�ض العملية التعليمية.

11- تدخل اإدارة اجلامعة يف قرارات جمال�ض الكليات واالأق�سام.
12- معاجلة ظاهرة الغ�ّض لدى بع�ض الطالب.

13- الرقابة على عقود االإن�ساءات يف اجلامعة لوجود فرق اجلودة بني ما ُبني �سابقًا وما ُبني حديثًا.



ية
ون

قان
 ال

طر
خا

م
ال

108

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر عدم وعي أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب بحقوقهم وواجباتهم
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكّلية/ االإدارة : جميع وحدات اجلامعة.عدم وعي اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني والطالب بحقوقهم وواجباتهم.
املكان : جامعة امللك �سعود

اال�سم : د. اإبراهيم بن ممد احلديثي
الوظيفة: مدير عام االإدارة القانونية

اجلوال : 0504155592
Email:alhudaithy@yahoo.com

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

عدم البحث عن اللوائح واالأنظمة اخلا�سة باحلقوق والواجبات.
ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1- بث الوعي باالأنظمة والقوانني بكل الو�سائل املختلفة يف اجلامعة.
2- اإقامة دورات قانونية خمتلفة تخاطب كل ال�رشائح.

3- ت�سليم كل �سخ�ض ن�سخة من االأنظمة واللوائح يف اجلامعة
ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر عدم وعي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والموظفين بحقوقهم وواجباتهم

عدم وعي اأع�ساء هيئة التدري�ض ومن يف حكمهم واملوظفني بحقوقهم وواجباتهمنوع الخطر:
جامعة امللك �سعودمكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مدير عام االإدارة القانونية " مدير عام اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفنيالش

صال به:
ّ
اإمييل: law@ksu.edu.saالهاتف :4677860وسائل االت

تزويد اأع�ساء هيئة التدري�ض باللوائح اخلا�سة بهماإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
�سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفنيالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. تزويد اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني باللوائح التي تن�ض على حقوقهم وواجباتهم ، حيث تن�ض لوائح اخلدمة املدنية على حقوق وواجبات املوظفني ، كما تبني نظام 
جمل�ض التعليم العاٍل واجلامعات ولوائحه حقوق وواجبات اأع�ساء هيئة التدري�ض ومن يف حكمهم يف مواد مف�سله.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- اإلزام كل ع�سو هيئة التدري�ض وموظف باالطالع على حقوقه وواجباته ، وتوقيعه على تعهد علم بها مما يلزمه على حتمل عقوبات يف حال االإخالل بها.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر رفع القضايا ضد الجامعة
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكّلية/ االإدارة : جميع وحدات اجلامعة.رفع الق�سايا �سد اجلامعة 
املكان : جامعة امللك �سعود

اال�سم : د. اإبراهيم بن ممد احلديثي
الوظيفة: مدير عام االإدارة القانونية

اجلوال : 0504155592
Email:alhudaithy@yahoo.com

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

تق�سري اأو اإهمال بع�ض جهات اجلامعة، يوؤدي اأحيانًا اإىل رفع ق�سايا �سدها.
ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1- بّث الوعي باالأنظمة والقوانني يف اجلامعة.
2- التاأكد من اأن القرارات املّتخذة يف اجلامعة قانونية.

3- ماولة التفاهم مع رافع الق�سية حلل االأمر قبل رفع االأمر اإىل املحاكم.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع مخاطر رفع قضايا ضد الجامعة
رفع ق�سايا �سد اجلامعةنوع الخطر:

جامعة امللك �سعودمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مدير عام االإدارة القانونيةالش

صال به:
ّ
اإمييل: law@ksu.edu.saالهاتف :4677860وسائل االت

الدفاع عن اجلامعة اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سةاإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
االإدارة القانونيةالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. الكتابة للجهة امل�سوؤولة.
1. اإعداد رد اجلامعة مكتوبًا

2. متابعة الق�سية يف اجلهات الق�سائية والرتافع فيها.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- �سدور حكم ق�سائي يف الدعوى.
- االإعرتا�ض على احلكم يف حال كان �سد اجلامعة

- الكتابة ل�ساحب ال�سالحية بانتهاء الق�سية.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر انتهاك الحقوق الفكرية
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكّلية/ االإدارة : جميع وحدات اجلامعة.انتهاك احلقوق الفكرية.
املكان : جامعة امللك �سعود

اال�سم : د. اإبراهيم بن ممد احلديثي
الوظيفة: مدير عام االإدارة القانونية

اجلوال : 0504155592
Email:alhudaithy@yahoo.com

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

عدم تطبيق االأنظمة ال�سارمة جتاه من انتهك احلقوق الفكرية
ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1- الرفع ملعايل مدير اجلامعة بذلك.
2- ت�سكيل جلنة للتاأكد من �سحة املو�سوع .

3- الرفع ملعايل مدير اجلامعة عن تقرير اللجنة امل�سكلة لذلك.
4- اإحالة �ساحب العالقة اإىل اللجنة التاأديبية.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع مخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية
انتهاك حقوق امللكية الفكريةنوع الخطر:

جميع وحدات اجلامعة مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مدير عام االإدارة القانونيةالش

صال به:
ّ
اإمييل: alhudaithy@yahoo.comجوال: 0504155592وسائل االت

رفع م�رش اإىل املجل�ض العلمي بذلك ، ثم يعد خطاب ملعاىٍل مدير اجلامعة بذلك ، بعد التاأكد من ال�رشقة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
املجل�ض العلمي " مدير اجلامعة " اللجنة التاأديبيةالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. الرفع ملعاٍل مدير اجلامعة بذلك.
2. ت�سكيل جلنة للتاأكد من �سحة املو�سوع ومطابقته.

3. الرفع ملعاٍل مدير اجلامعة عن تقرير اللجنة امل�سكلة بذلك.
4. اإحالة �ساحب العالقة اإىل اللجنة التاأديبية.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. عدم املوافقة على املو�سوع من املجل�ض العلمي ، حتى واإن مت االكت�ساف بعد موافقة املجل�ض.
2. عدم قبول اأي طلب من املتقدم الذي �سبق اإحالته للجنة التاأديب ب�سبب �رشقة علمية.

3. اإبالغ 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
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

 اإبرام العقود واالتفاقيات التي تلزم اجلامعة بوا�سطة اأ�سخا�ض ال ميلكون 
�سالحية ذلك. 

الكّلية/ االإدارة : جميع وحدات اجلامعة.
املكان : جامعة امللك �سعود

اال�سم : د. اإبراهيم بن ممد احلديثي
الوظيفة: مدير عام االإدارة القانونية

اجلوال : 0504155592
Email:alhudaithy@yahoo.com

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

الداخلية  لوائح اجلامعة وقراراتها  على  م�سوؤويل اجلامعة  بع�ض  اطالع  عدم 
خ�سو�سًا فيما يتعلق بقرار تفوي�ض ال�سالحيات.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1- اإر�سال م�رشوعات العقود واالتفاقيات اأّواًل اإىل االإدارة القانونية 
ملراجعتها، وحتديد اجلهة املخت�سة بالتوقيع ، وحتمل االلتزامات.

2- اإبالغ �ساحب ال�سالحية باخلطر املعني.
3- الكتابة للجهة املعنية بتطبيق العقد، ب�رشورة اإبالغ �ساحب ال�سالحية 

اأو احل�سول على تفوي�ض بالتوقيع.
4- �رشورة تطبيق قرار تفوي�ض ال�سالحيات.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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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
اإبرام العقود واالتفاقيات التي تلزم اجلامعة بوا�سطة اأ�سخا�ض ال ميلكون ال�سالحيةنوع الخطر:

جامعة امللك �سعودمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�ساحب ال�سالحية )مدير اجلامعة(الش

صال به:
ّ
اإمييل: alhudaithy@yahoo.comفاك�ض: 4678787جوال:4677860وسائل االت

اإبالغ �ساحب ال�سالحيةاإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
االإدارة القانونيةالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1- اإبالغ �ساحب ال�سالحية باخلطر املعني.
2- الكتابة للجهة املعنية بتطبيق العقد ب�رشورة اإبالغ �ساحب ال�سالحية اأو احل�سول على تفوي�ض بالتوقيع

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- التعميم على كافة وحدات اجلامعة ب�رشورة عدم التوقيع على اأي من العقود واالتفاقيات اإال عن طريق اأخذ موافقة معاٍل مدير اجلامعة اأو تفوي�سه بالتوقيع.
2- �رشورة تطبيق قرار تفوي�ض ال�سالحيات.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر استخدام شعار الجامعة بطريقة غير نظامية
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكّلية/ االإدارة : اإدارة اجلامعة ا�ستخدام �سعار اجلامعة بطريقة غري نظامية.
املكان : جميع وحدات اجلامعة 

اال�سم : د. اإبراهيم بن ممد احلديثي
الوظيفة: مدير عام االإدارة القانونية

اجلوال : 0504155592
Email:alhudaithy@yahoo.com

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

عدم وجود اأنظمة كافية حتمي �سعار اجلامعة وتعاقب كل من يحاول ا�ستخدامه 
بدون اأخذ موافقتها.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

لة بال�سماح با�ستخدام ا�سم اجلامعة و�سعارها يف اأي  1- حتديد اجلهة املخوَّ
مو�سوع.

2- التعميم من قبل �ساحب ال�سالحية على وحدات اجلامعة كافة بعدم 
ا�ستخدام �سعار اجلامعة اإال بعد اأخذ املوافقة منه.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر استخدام شعار الجامعة بطريقة غير نظامية
ا�ستخدام �سعار اجلامعة بطريقة غري نظاميةنوع الخطر:

جامعة امللك �سعودمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�ساحب ال�سالحية ) معايل مدير اجلامعة(الش

صال به:
ّ
اإمييل: فاك�ض: 4678787جوال:وسائل االت

اإيقاف العمل با�ستخدام ال�سعاراإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
االإدارة القانونيةالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. معرفة كيفية ا�ستخدام ال�سعار.
2. درا�سة ا�ستخدام ال�سعار درا�سة قانونية.

3. الرفع ل�ساحب ال�سالحية بذلك.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- اإيقاف العمل با�ستخدام ال�سعار.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

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

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

ال�سماح ملن ترغب اجلامعة بالتعاقد معه مببا�رشة العمل قبل توقيع العقد.
الكّلية/ االإدارة : عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة 

التدري�ض واملوظفني
املكان : جامعة امللك �سعود

اال�سم : د. اإبراهيم بن ممد احلديثي
الوظيفة: مدير عام االإدارة القانونية

اجلوال : 0504155592
Email:alhudaithy@yahoo.com

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

والتزامات  حقوق  من  ذلك  على  يرتتب  مبا  اجلامعة  وحدات  بع�ض  وعي  عدم 
واآثار قانونية م�ستقبلية

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1- اإبالغ املوظف بعدم مبا�رشة العمل اإال بعد توقيع العقد اأّواًل.
2- التعميم على وحدات اجلامعة بعدم توظيف اأي �سخ�ض اإال بعد توقيع عقد 

معه عن طريق االإدارة املخت�ّسة.
3- اإبالغ ال�سخ�ض بالتوقف عن العمل فورًا.

4- �رشعة اإنهاء اإجراءات التوقيع مع ال�سخ�ض املراد توظيفه حتى ال يرتتب 
على ذلك اآثار قانونّية.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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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
ال�سماح ملن ترغب اجلامعة بالتعاقد معه مببا�رشة العمل قبل توقيع العقدنوع الخطر:

عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفنيمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
عميد �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفنيالش

صال به:
ّ
اإمييل: dfp.ksu@gmail.comفاك�ض: 4678126مكتب:4678125وسائل االت

اإبالغ املوظف بعدم مبا�رشة العمل حتى توقيع العقد ومعرفة حقوقه والتزاماته.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفنيالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. اإبالغ املوظف بعدم مبا�رشة العمل اإال بعد توقيع العقد.
2. التعميم على وحدات اجلامعة بعدم توظيف اأي �سخ�ض اإال بعد توقيع عقد معه عن طريق االإدارة املخت�سة.

3. اإبالغ ال�سخ�ض بالتوقف عن العمل فورًا.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- �رشعة اإنهاء اإجراءات التوقيع مع ال�سخ�ض املراد توظيفه حتى ال يرتتب على ذلك اآثار قانونية.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

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

َمل:
َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

عدم م�ساركة االإدارة القانونية يف �سياغة القرارات ، وم�رشوعات اللوائح ، 
والقواعد القانونية.

الكّلية/ االإدارة : اجلهة املعدة القرار 
املكان: جامعة امللك �سعود

اال�سم : د. اإبراهيم بن ممد احلديثي
الوظيفة: مدير عام االإدارة القانونية

اجلوال : 0504155592
Email:alhudaithy@yahoo.com

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

مع  يتعار�ض  مما  اأخرى  قانونية  جهات  اإىل  اجلامعة  وحدات  بع�ض  جلوء 
االأنظمة واللوائح.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1- اأن متار�ض االإدارة القانونية املهام املناطة بها.
2- اأال ي�سدر اأي قرار اأو الئحة اأو قواعد قانونّية اأو مذكرة تفاهم اإال بعد 

مراجعتها من االإدارة القانونّية.
3- الكتابة للجهة التي اأ�سدرت القرار ب�رشورة عدم اإ�سدار اأي قرار اإداري 

اأو الئحة اأو اتفاقية اإال بعد الرجوع لالإدارة القانونية.
4- اإبالغ �ساحب ال�سالحية بذلك.

5- التعاون من وحدات اجلامعة كافة مع االإدارة القانونية.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر  عدم مشاركة اإلدارة القانونية في صياغة القرارات ومشاريع اللوائح
عدم م�ساركة االإدارة القانونية يف �سياغة القرارات وم�ساريع اللوائح.....نوع الخطر:

جامعة امللك �سعودمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مدير عام االإدارة القانونية " �ساحب ال�سالحيةالش

صال به:
ّ
اإمييل: alhudaithy@yahoo.comاجلوال : 0504155592وسائل االت

الكتابة للجهة التي اأ�سدرت القرار اأو الالئحة ب�رشورة اإبالغ االإدارة القانونيةاإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
االإدارة القانونية " �ساحب ال�سالحيةالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. الكتابة للجهة التي اأ�سدرت القرار ب�رشورة عدم اإ�سدار اأي قرار اإداري اأو الئحة اإال بعد الرجوع لالإدارة القانونية
2. اإبالغ �ساحب ال�سالحية بذلك.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- التعميم على كافة وحدات اجلامعة من قبل �ساحب ال�سالحية ل�رشورة اأخذ راأي االإدارة القانونية باأي قرار اإداري اأو الئحة اأو نظام.
- التعاون من كافة وحدات اجلامعة مع االإدارة القانونية.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر فقدان الوثائق )خاصة السرّية منها( لعدم تأمين الحماية الالزمة للمحافظة عليها
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

فقدان الوثائق )خا�سة ال�رشّية منها( لعدم تاأمني احلماية الالزمة للمحافظة 
عليها.

الكّلية/ االإدارة: وحدات اجلامعة املختلفة 
املكان: جامعة امللك �سعود.

اال�سم : د. اإبراهيم بن ممد احلديثي
الوظيفة: مدير عام االإدارة القانونية

اجلوال : 0504155592
Email:alhudaithy@yahoo.com

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

عدم تفعيل مركز خا�ض باجلامعة ُيعنى بحفظ الوثائق ال�رشية ويوؤمن احلماية 
الالزمة للمحافظة عليها.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1- حفظ اأ�سول الوثائق يف االإدارة القانونّية.
2- حفظها اإلكرتونيًا ب�سيفرة �رشية يعرفها من كان م�سوؤواًل عنها فقط ، 

ولي�سهل ا�سرتجاعها عند الطلب.
3- االلتزام بتعليمات مركز الوثائق.

4- االإعالن عن فقدان الوثائق.
5- اإن�ساء مركز خا�ض حلفظ الوثائق يف اجلامعة.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر فقدان الوثائق )خاصة السرية منها( لعدم تأمين الحماية الالزمة من أجل المحافظة عليها

فقدان الوثائق )خا�سة ال�رشية منها( لعدم تاأمني احلماية الالزمة من اأجل املحافظة عليها.نوع الخطر:
جامعة امللك �سعودمكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
جميع من لهم عالقة بفقدان الوثائق. الش

صال به:
ّ
اإمييل: alhudaithy@yahoo.comاجلوال : 0504155592وسائل االت

االإعالن عن فقدان الوثائقاإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
وكالة اجلامعة للتطوير واجلودةالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. االإعالن عن فقدان الوثائق 
2. االإعالن عن اإيقاف العمل بها.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- اإن�ساء مركز خا�ض حلفظ الوثائق باجلامعة
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر تضارب المصالح من قبل أشخاص لهم أقارب في الجامعة
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكّلية/ االإدارة: وحدات اجلامعة املختلفة خطر ت�سارب امل�سالح من قبل اأ�سخا�ض لهم اأقارب يف اجلامعة
املكان: جامعة امللك �سعود.

اال�سم : د. اإبراهيم بن ممد احلديثي
الوظيفة: مدير عام االإدارة القانونية

اجلوال : 0504155592
Email:alhudaithy@yahoo.com

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

عدم تفعيل الرقابة الذاتية.
ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1- ماولة التاأكد من عالقة االأ�سخا�ض ببع�سهم ومدى تاأثريهم على تلك 
العقود.

2- درا�سة تاأثري توقيع العقود على وحدات اجلامعة 

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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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

ت�سارب امل�سالح لتوقيع العقود من قبل اأ�سخا�ض لهم اأقارب يف اجلامعةنوع الخطر:
وحدات اجلامعة املختلفة.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مدير عام االإدارة القانونية " مدير عام اإدارة امل�سرتيات وامل�ستودعاتالش

صال به:
ّ
اإمييل: alhudaithy@yahoo.comالتلفون: 4677860/ اجلوال : 0504155592وسائل االت

اإبالغ �ساحب ال�سالحية بذلكاإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
مدير اجلامعةالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. حاولة التاأكد من عالقة االأ�سخا�ض ببع�سهم ومدى تاأثريهم على تلك العقود 
2. درا�سة تاأثري توقيع العقود على وحدات اجلامعة.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- اإيقاف العمل بتلك العقود.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر المخاطر القانونية التي تمس العملية التعليمية
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكّلية/ االإدارة : كليات اجلامعة. املخاطر القانونية التي مت�ض العملية التعليمية
املكان: جامعة امللك �سعود. 

اال�سم : د. اإبراهيم بن ممد احلديثي
الوظيفة: مدير عام االإدارة القانونية

اجلوال : 0504155592
Email:alhudaithy@yahoo.com

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

االأنظمة  بتطبيق  حكمهم  يف  ومن  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  بع�ض  التزام  عدم 
واللوائح اخلا�سة بالعملية التعليمية بوجه عام.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1- تطبيق االأنظمة واللوائح اخلا�سة بكافة االإجراءات التعليمية واالأكادميية 
يف اجلامعة.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع المخاطر القانونية التي تمس العملية التعليمية

املخاطر القانونية التي مت�ض العملية التعليميةنوع الخطر:
كليات اجلامعةمكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية- مدير عام االإدارة القانونيةالش

صال به:
ّ
اإمييل: asalman@ksu.edu.saفاك�ض: 4678007التلفون:  4670114وسائل االت

الرفع بذلك لوكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية " ومدير عام االإدارة القانونيةاإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
وكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية " االإدارة القانونيةالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. تطبيق االأنظمة واللوائح اخلا�سة بكافة االإجراءات التعليمية واالأكادميية باجلامعة.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

ال يوجد
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر تدخل إدارة الجامعة في قرارات مجالس الكليات واألقسام
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

تدخل اإدارة اجلامعة يف قرارات جمال�ض الكليات واالأق�سام
الكّلية/ االإدارة: اإدارة اجلامعة - كليات 

اجلامعة املختلفة.
املكان : جامعة امللك �سعود

اال�سم : د. اإبراهيم بن ممد احلديثي
الوظيفة: مدير عام االإدارة القانونية

اجلوال : 0504155592
Email:alhudaithy@yahoo.com

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

ماولة حتجيم املركزية ، وتفعيل اأدوار جمال�ض الكليات واالأق�سام.
ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1- تطبيق االأنظمة واللوائح اخلا�سة مبجال�ض الكليات واالأق�سام.
2- اإبالغ �سعادة وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية باأي خمالفات 

حتدث يف هذا االإطار.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع مخاطر تدخل إدارة الجامعة في قرارات مجالس الكليات واألقسام

تدخل اإدارة اجلامعة يف قرارات جمال�ض الكليات واالأق�سامنوع الخطر:
كليات اجلامعةمكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
عمداء الكليات املعنيهالش

صال به:
ّ
عمداء الكليات ) دليل الهاتف(وسائل االت

الكتابة ملدير عام االإدارة القانونيةاإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادمييةالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. تطبيق االأنظمة واللوائح اخلا�سة مبجال�ض الكليات واالأق�سام.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- اإبالغ �سعادة وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية ب�رشورة تطبيق االأنظمة واللوائح.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر معالجة ظاهرة الغش لدى بعض الطالب
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكّلية/ االإدارة: كليات اجلامعة املختلفة. ظاهرة الغ�ض لدى بع�ض الطالب
املكان: جامعة امللك �سعود

اال�سم : د. اإبراهيم بن ممد احلديثي
الوظيفة: مدير عام االإدارة القانونية

اجلوال : 0504155592
Email:alhudaithy@yahoo.com

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

ب�سبب عدم التوعية الطالبية من خالل اطالعهم على الئحة تاأديب الطالب.
ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1- توعية الطالب باللوائح واالأنظمة خ�سو�سًا الئحة تاأديب الطالب.
2- �رشورة توزيع ن�سخة من الئحة تاأديب الطالب لكل طالب اجلامعة 

خا�سة امل�ستجدين.
3- �رشورة التطبيق الفعلي لالئحة للحد من هذه الظاهرة.

4- �رشورة الت�سديد يف مراقبة االختبارات.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع مخاطر ظاهرة الغش لدى الطالب

ظاهرة الغ�ض لدى الطالبنوع الخطر:
كليات اجلامعةمكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
عميد الكّلية املعنيةالش

صال به:
ّ
عمداء الكليات ) دليل الهاتف(وسائل االت

حترير م�رش بواقعة الغ�ضاإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
عمادة �سوؤون الطالبالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. توعية الطالب باللوائح واالأنظمة خ�سو�سًا الئحة تاأديب الطالب.
2. �رشورة توزيع ن�سخة من الئحة تاأديب الطالب لكل طالب اجلامعة خا�سة امل�ستجدين.

3. �رشورة التطبيق الفعلي لالئحة للحد من هذه الظاهرة.
4. �رشورة الت�سديد يف مراقبة االختبارات.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- �رشورة االأخذ باالإجراءات التي تتخذها اجلهة ملعاجلة اخلطر حتد من هذه الظاهرة وال تنهيها ب�سكل كامل.
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ً
 وما بني حديثا

ً
خطر الرقابة على عقود اإلنشاءات في الجامعة لوجود فرق الجودة بين مابني سابقا

َمل:
َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الرقابة على عقود االإن�ساءات يف اجلامعة لوجود فرق اجلودة بني مابني 
�سابقاً وما بني حديثاً.

الكّلية/ االإدارة: وكالة اجلامعة للم�ساريع
املكان: جامعة امللك �سعود

اال�سم : د. اإبراهيم بن ممد احلديثي
الوظيفة: مدير عام االإدارة القانونية

اجلوال : 0504155592
Email:alhudaithy@yahoo.com

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

تفعيل دور وكالة امل�ساريع يف الرقابة على جودة البناء ومواد البناء.
ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1- متابعة وكالة اجلامعة للم�ساريع للمباين احلديثة هند�سيًا.
2- االإ�رشاف على �سيانة املباين احلديثة والقدمية.

3- التوقيع مع �رشكات عاملية للت�سميم واالإ�رشاف والبناء الهند�سي.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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ً
 وما بني حديثا

ً
إجراء التعامل مع خطر الرقابة على عقود اإلنشاءات في الجامعة لوجود فرق الجودة بين ما بني سابقا

الرقابة على عقود االن�ساءات يف اجلامعة لوجود فرق اجلودة بني ما بني �سابقًا وما بني حديثًانوع الخطر:
مباين اجلامعة احلديثةمكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
وكيل اجلامعة للم�ساريعالش

صال به:
ّ
اإمييل: masterplan@ksu.edu.saفاك�ض: 4672760هاتف: 4672766وسائل االت

درا�سة واقع املباين احلديثة هند�سيًا والتاأكد من جودتها و�سالمتها.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
وكالة اجلامعة للم�ساريعالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. متابعة وكالة اجلامعة للم�ساريع للمباين احلديثة هند�سيًا.
2. االإ�رشاف على �سيانة املباين احلديثة والقدمية.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- التوقيع مع �رشكات معروفة يف الت�سميم واالإ�رشاف والبناء الهند�سي املتميز.
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مخاطر السمعة
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ْمعة في الجامعة قائمة بالجهات الُمرشحة لحدوث مخاطر السُّ

الُكلِّيَّة/ العمادةم
امل�ست�سفيات اجلامعّية1
ُكلِّيَّات اجلامعة2
اإدارة اجلامعة3
جامعة امللك �سعود4



عة
سم

 ال
طر

خا
م

137

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

َملة  في الجامعة
َ
ْمعة الُمحت قائمة مخاطر السُّ

ْمعة: مخاطر السُّ
ا اأو �ســلبيًّا يف اجلامعة، ومن اأهــّم هذه املخاطر خماطر  ــْمعة بالّن�ســبة جلامعــة امللــك �ســعود من اأهّم نقاط االرتقاء اإىل امل�ســتوى املطلــوب للجامعة، وقد توؤّثر اإيجابيًّ ُتعــدُّ ال�سُّ
ْمعة االإدارّية اخلا�ّسة باملعامالت والف�ساد االإدارّي والنزاعات الداخلّية  ز نظرة املجتمع للجامعة، وخماطر ال�سُّ ْمعة االإعالمّية التي ُتعزِّ ْمعة االأكادميّية والبحثّية  وال�سُّ ال�سُّ

وغريها. 

ْمعة : خماطر ُمتعلِّقة بال�صُّ

ْمعة االأكادميّية: وهي عبارة عن املخاطر املتعلِّقة بَجودة الّتعليم وجودة الو�سائل التعليمّية وطرائق الّتدري�ض وجودة املُخَرَجات  1. خماطر ال�سُّ
ْمعة االأكادميّية ب�سكٍل عاّم. التعليمّية وال�سُّ

ْمعة البحثّية: وتتعّلق بَجودة البحث وجودة املُخَرَجات البحثّية وخدمتها للمجتمع وخطط التنمّية يف البالد. 2. خماطر ال�سُّ

3. خماطر متعلِّقة باالإعالم: وترتبط بكّل ما ُين�رَش بخ�سو�ض اجلامعة يف و�سائل االإعالم املختلفة ما يوؤّثر يف �ُسمعتها لدى املجتمع.

ر بع�ض املعامالت.  ْمعة االإدارية: وتتعلَّق بالف�ساد االإدارّي والنزاعات الداخلّية وتاأخُّ 4. خماطر ُمتعلِّقة بال�سُّ



عة
سم

 ال
طر

خا
م

138

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

مخاطر السمعة األكاديمية
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

ْمعة االأكادميّية: وهي  املخاطر املُتعلِّقة بَجودة الّتعليم وجودة الو�سائل  خماطر ال�سُّ
ْمعة االأكادميّية ب�سكل  التعليمّية واأ�ساليب الّتدري�ض وجودة املُخَرجات التعليمّية وال�سُّ

عاّم.

الُكلِّيَّة/ االإدارة: وكالة اجلامعة لل�ّسوؤون 
التعليمية واالأكادميّية،كليات اجلامعة.

املكان: جامعة امللك �سعود 

الوظيفة: وكيل اجلامعة لل�ّسوؤون 
التعليمية واالأكادميّية. 

التلفون : 4670111
Email: ksuvpea@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

1. تديّن جودة الربامج االأكادميّية وعدم مواءمتها ملتطّلبات التنمية و�سوق العمل. 
يجي جامعة امللك �سعود قيا�ًسا باجلامعات املحلّية. 2. قّلة الفر�ض الوظيفّية خلرِّ

3. ف�سل بع�ض الربامج يف احل�سول على اعتماد اأكادميّي.
بني على اأ�ساليب الّتدري�ض احلديثة.    4. اأع�ساء هيئة تدري�ض غري مدرَّ

ر  تاأخُّ اإىل  يوّدي  املعامل ما  التقنّية واأجهزة  الّتعليم والو�سائل  5. تديّن جودة م�سادر 
م�سار العملّية التعليمّية قيا�ًسا باجلامعات العاملّية. 

6. تديّن جودة تقومي الّطالب. 

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ....................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1. اإعادة الّنظر يف َجودة الربامج لتواِكَب متطلَّبات التنمية و�سوق العمل
ج.  2. االهتمام بتدريب الّطالب قبل التَّخرُّ

�سات املطلوبة ل�سوق العمل. 3. توفري التخ�سُّ
يِجني. 4. عقد �رشاكات مع جهات الّتوظيف لت�سغيل اخلرِّ

5. حّث عمداء الُكلِّيَّات للوفاء مبعايري اجلودة االأكادميّية و احل�سول على االعتماد  
االأكادميّي.

6. تعيني اأع�ساء هيئة تدري�ض متميِّزين، وتدريب اأع�ساء هيئة الّتدري�ض على اأ�ساليب 
الّتدري�ض احلديثة.

عم املادّي واالإمكانّيات، لتوفري م�سادر الّتعلم والو�سائل التقنّية وجتهيز  7. توفري الدَّ
املعامل يف جميع الفروع لتواِكَب التقّدم التقنّي والتكنولوجّي. 

8. تدريب اأع�ساء هيئة الّتدري�ض على اختيار طرائق تقومي الّطالب بناًء على معايري عاملّية.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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ي جودة البرامج األكاديمّية ومخرجاتها حال حدوثه
ِّ
عامل مع خطر تدن

ّ
الت

ْمعة : تديّن جودة الربامج االأكادميّية وخمرجاتها.نوع الخطر: خماطر �سُّ
جامعة امللك �سعود.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
وكيل اجلامعة لل�ّسوؤون االأكادميّية.الش

صال به:
ّ
اإمييل: asalman@ksu.edu.saفاك�ض: 4678007جّوال: 4670114وسائل االت

االّت�سال بوكيل اجلامعة لل�ّسوؤون االأكادميّية.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
وكيل اجلامعة لل�ّسوؤون التعليمّية واالأكادميّية.الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1- مراجعة الربامج االأكادميّية ومواكبتها ل�سوق العمل.
2- مراجعة التزام عمداء الُكلِّيَّات بتطبيق معايري اجلودة واالعتماد االأكادميّي. 
3- تعديل الربامج االأكادميّية التي مل حت�سل على اجلودة واالعتماد االأكادميّي.

4- اإيقاف القبول يف الربامج التي ثبت عدم مواكبتها للخطط التنموّية للّدولة و�سعف خمرجاتها.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- حتديد االأ�رشار املادّية واملعنوّية، وو�سع ُخّطة ت�سحيحّية للربامج االأكادميّية املُحَتَمل وقوعها يف اخلطر.
2- االرتقاء باآليات تقومي الّطالب بح�سب املهارات العلمّية والعملّية) املهارّية( واعتماد نظام االختبارات  االإلكرتويّن.

3- اإعالن ح�سول الربامج االأكادميّية بُكلِّيَّات اجلامعة على االعتماد االأكادميّي.
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ْمعة البحثّية ق بالسُّ
ِّ
الخطر الُمتعل
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

املُخَرَجات  وَجودة  البحث  بَجودة  وتتعّلق  البحثّية:  ْمعة  بال�سُّ ُمتعلِّقة  خماطر 
البحثّية وخدمتها للمجتمع وخطط التنمية يف البالد.

الُكلِّيَّة/ االإدارة: وكالة اجّلامعة للدِّرا�سات 
الُعليا والبحث العلمّي، كليات اجلامعة 

املختلفة . 
املكان:  جامعة امللك �سعود

الوظيفة: وكيل اجلامعة للّدرا�سات العليا 
والبحث العلمّي

رقم التلفون: 4670003
Email:. aligamdi@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

1. تدينِّ َجودة البحوث ما يوؤثر يف �ُسمعتها لدى املجتمع والّداعمني.
2. قّلة البحوث التي تخدم املجتمع. 

3. قّلة الدعم املادّي للبحوث وطاّلب الّدرا�سات الُعليا. 
4. قّلة البحوث املن�سورة يف جماّلت علمّية مّكمة.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

�سعود  امللك  جامعة  با�سم  ال�سادرة  االأبحاث  جميع  لدرا�سة  جلنة  ت�سكيل   .1
لالأهداف  والتاأّكد من جودتها وحتقيقها  البحثّية  الكرا�سي  و  التميُّز  ومراكز 

املرجّوة منها. 
2. ت�سكيل جلنة يف مراكز البحوث قبل بّت اأّي بحث علمّي لدرا�سة مدى حاجة 

املجتمع لهذا البحث.
عم املادّي الكايف ملراكز البحوث لدعم الباحِثني وطاّلب الّدرا�سات  3. توفري الدَّ

الُعليا.
4. ت�سجيع اأع�ساء هيئة الّتدري�ض على الّن�رش يف جماّلت علمّية مّكمة  ودعمهم.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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ي جودة المخرجات البحثّية وعدم مواءمتها لخطط التنمية الوطنّية حال حدوثه
ّ
عامل مع خطر تدن

ّ
الت

ْمعة : تديّن جودة املخرجات البحثّية وعدم مواءمتها خلطط التنمية الوطنّية. نوع الخطر: خماطر �سُّ
جامعة امللك �سعود.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
وكيل اجلامعة للّدرا�سات العليا والبحث العلمّي.الش

صال به:
ّ
وسائل االت

جّوال: 0505216277  
اإمييل: aligamdi@ksu.edu.saفاك�ض:4670004التلفون 4670003

االّت�سال بوكالة اجلامعة للّدرا�سات العليا والبحث العلمّي.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمّي.الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. حتديد اأوجه الق�سور، وت�سكيل جلنة تتوىّل اإعداد تقرير ورفعه ملتخذي القرار. 
2. حتديد معايري اعتماد البحوث التنموّية التي تّتفق واخلطط التنموّية الوطنّية.

3. وْقف متويل البحوث التى تثبت عدم جودتها.
ْمعة البحثّية تتمّتع ب�سالحيات مراجعة البحوث العلمّية قبل رفعها للّن�رش با�سم جامعة امللك �سعود. 4. ت�سكيل جلنة علمّية ملتابعة ال�سُّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. تو�سيح نتائج االأبحاث املقدمة خلدمة املجتمع واالقت�ساد الوطنّي والعاملّي.
2. زيادة عدد البحوث املن�سورة يف املجاّلت العاملّية العلمّية املحّكمة.

3. زيادة امل�رشوعات العلمّية املرتّتبة على نتائج االأبحاث العلمّية. 
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ق باإلعالم
ِّ
الخطر الُمتعل
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

خماطر ُمتعلِّقة باالإعالم: وترتبط بكّل ما ُين�رش بخ�سو�ض اجلامعة يف و�سائل 
االإعالم املختلفة مّما يوؤثر يف �ُسمعتها لدى املجتمع.

الُكلِّيَّة/ االإدارة: و�سائل االإعالم التقليدّية 
واالإلكرتونّية.

املكان: و�سائل االإعالم التقليدّية 
واالإلكرتونّية.

الوظيفة: مدير العالقات العاّمة للعالقات 
واالإعالم 

التلفون: 4678157
K78151@hotmail.com

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

1. امل�سا�ض ب�ُسمعة اجّلامعة ما يوؤثر يف �سورتها الذهنّية عند املجتمع و�ُسّناع 
القرار يف الّدولة. 

2. ت�سارب املعلومات املن�سورة عن اجلامعة من ِقَبل من�سوبيها.
3. عدم وجود اآلّية مّددة لتعامل اجّلامعة مع املعلومات اأو االأخبار املُ�سلِّلة التي 

قد ُتن�رش عنها.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

ّي    �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1. اإن�ساء اإدارة لالّت�سال ملَحَقة باإدارة العالقات العاّمة واالإعالم. 
2. و�سع خطة مّددة للمحافظة على ال�ّسورة الذهنّية املتميِّزة عن اجلامعة.

يف  اجلامعة  راأي  عن  طريقه  عن  ُيعَلن  اأكادميّي  ر�سمّي  متحدِّث  حتديد   .3
�ض قيادات اجلامعة لو�سائل االإعالم. املو�سوعات التي تتطّلب ذلك دون تعرُّ

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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عامل مع نشر برامج إعالمّية سلبّية تؤثر في ُسمعة الجامعة والّصورة الذهنّية سواء بشكل مباشر أم غير مباشر حال حدوثه
ّ
الت

نوع الخطر:
ْمعة : ن�رش برامج اإعالمّية �سلبّية توؤثر يف �ُسمعة اجلامعة وال�ّسورة الذهنّية  �سواء ب�سكل مبا�رش اأم  خماطر �سُّ

غري مبا�رش. 
و�سائل االإعالم التقليدّية واالإلكرتونّية.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مدير العالقات العاّمة واالإعالم.الش

صال به:
ّ
اإمييل: K78151@ksu.edu.saالتلفون: 4678157وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
عقد اجتماع الإدارة االّت�سال بح�سور ممثل لالإدارة القانونّية

ت اأخبار �سلبية عنها.  وممثل للجهة التي  ُن�رِشَ
اإدارة العالقات العاّمة واالإعالم. الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

د �ُسمعة اجلامعة �سواء ب�سكل مبا�رش اأم غري مبا�رش.  1. ح�رش امل�سامني االإعالمّية التي تهدِّ
2. ت�سكيل اإدارة اّت�سال تتوىّل اإعداد ُخّطة الآلّية الرّد املقرتحة، ورفع الّتقرير ملعايل مدير اجلامعة. 

دة ل�ُسمعة اجلامعة التي  ُن�رِشت.  3. ن�رش م�ساميني اإعالمّية مناق�سة للم�سامني املهدِّ
�ض قيادات اجلامعة لو�سائل االإعالم. 4. حتديد متحدِّث ر�سمّي للجامعة دون تعرُّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. ا�ستحداث اإدارة لالّت�سال تتوىّل متابعة املواد االإعالمّية التي تن�رشها اجلامعة والتي ُتن�رش عنها.
2. ا�ستمرار الّدعم احلكومّي واملجتمعّي للجامعة وبراجمها املختلفة.

3. ال�سفافّية يف اإعالن اجلامعة ملا واجهته والرّد املنا�سب على ذلك.
4. رفع تقرير كامل عن االإجراءات التي  اتُّخذت ملعاجلة اخلطر واإزالته. 
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ْمعة اإلدارّية ق بالسُّ
ِّ
الخطر الُمتعل
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

ْمعة االإدارّية: وتتعّلق بالف�ساد االإدارّي والنزاعات  خماطر ُمتعلِّقة بال�سُّ
ر بع�ض املعامالت. الداخلّية وتاأخُّ

الُكلِّيَّة/ االإدارة: وحدات اجلامعة املختلفة.
املكان: جامعة امللك �سعود

الوظيفة: وكيل اجلامعة
التلفون : 4670109

Email: ksuvp@ksu.edu.sa 

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

ال�سفافّية  وعدم  اإدارّية،  الأخطاء  مظاهر  على  عالمات  اأو  ات  موؤ�رشَّ ظهور   .1
والعدالة التاّمة. 

2. عدم اإجناز امل�رشوعات داخل اجلامعة.
3. وجود الّنزاعات الداخلّية يف بع�ض االإدارات وتداخل ال�ّسالحيات.

4. عدم و�سوح الهيكل االإدارّي واالإجراءات يف اجلامعة. 
ر املعامالت و�سياعها.  5. تاأخُّ

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1. تعيني جهة خا�ّسة تك�سف الف�ساد االإدارّي داخل اجلامعة.
2. تكليف جهة يف اجّلامعة ملتابعة كاّفة امل�رشوعات ومدى  اإجنازها.

3. تو�سيح املهاّم وال�ّسالحّيات جلميع اجلهات و�سمان عدم تداخلها.
4. تنظيم االإجراءات داخل اجلامعة.

5. و�سع هيكل اإدارّي منا�سب.
�ِسي للّرقابة االإدارّية وتلقِّى ال�سكاوى والتحقيق فيها.             6. بناء نظام موؤ�سَّ

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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رات لفساد إدارّي حال حدوثه
ِّ

عامل مع خطر ظهور األخطاء اإلدارّية ما قد يؤّدي إلى حدوث نزاعات أو مؤش
ّ
الت

ات لف�ساد اإدارّي. نوع الخطر: ظهور االأخطاء االإدارّية ما قد يوؤّدي اإىل حدوث نزاعات اأو موؤ�رشِّ
جامعة امللك �سعود.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
وكيل اجلامعة .الش

صال به:
ّ
اإمييل: abdulaziaalrwais@yahoo.comالتلفون : 4670109وسائل االت

االّت�سال بوكالة اجلامعة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
وكالة اجلامعة.الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. حتديد امل�سكلة واأوجه ال�رّشر املادّية واملعنوّية. 
2. توجيه اإدارة املتابعة بعمل تقرير فورّي خالل فرتة زمنّية مّددة.

3. مراجعة املهام وال�ّسالحّيات للمت�سبِّب يف اخلطاأ االإدارّي وحتديد مدي امل�سوؤولّية عن حدوثه.
4. ت�سويب اخلطاأ وفق النُّظم واللوائح واإعالم املت�رّشر بذلك.

5. وْقف متويل امل�رشوعات التي يثبت عدم التزامها باملعايري املطلوبة.   
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. ح�رش االأ�رشار الناجتة عن اخلطاأ وحتديد اأ�سبابها ب�سفافّية ومو�سوعّية.
ات امل�ستقبلّية التي قد تت�سّبب يف َتكرار اخلطاأ وو�سع اال�سرتاتيجّيات التي متنع تكراره.  2. حتديد املوؤ�رشِّ

�ِسي للّرقابة االإدارّية وتلّقي ال�سكاوى والّتحقيق فيها. 3. بناء نظام موؤ�سَّ
4. رفع تقرير عن املخالفات لل�سوؤون القانونّية الّتخاذ االإجراءات النظامّية. 
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مخاطر الحريق
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ضة لحدوث مخاطر الحريق في الجامعة  قائمة بالجهات المعرَّ

الُكلِّيَّة/ العمادةم
كليِّة الطب وم�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 1
م�ست�سفى امللك عبد العزيز اجلامعي2
املنطقة التعليمية يف املدينة اجلامعية  بالدرعية3
جممع اخلدمات املركزي وم�سارات اإنفاق اخلدمات املوؤدية للمدينة اجلامعية بالدرعية4
اإدارة الن�رش العلمي واملطابع واملن�ساآت الريا�سية وور�ض ال�سيارات5
اإ�سكان الطالب و اإ�سكان اأع�ساء هيئة التدري�ض و املوظفني وامل�ساكن امل�ستاأجرة من قبل اجلامعة6

مراكز الطالبات اجلامعية بحي علي�سه و امللز وحي البديعة و�رشق الريا�ض وحي الريموك و كليِّة الدرا�سات 7
التطبيقية وخدمة املجتمع بحي النا�رشية

م�رشوع املدينة  اجلامعية للطالبات بالدرعية ومباين حتت االإن�ساء8
كليِّة املعلمني بحي الريان9

كليِّة املجتمع بحي امللز ) م�ستاأجر( و جممع �سكن الطالبات بحي امللك عبد اهلل ) م�ستاأجر (10

اأي جممع اأو مباٍن اأو وحدات تابعة جلامعة امللك �سعود خارج املدينة اجلامعية بالدرعية ولها �سلطة االإ�رشاف 11
عليها �سواًء م�ستاأجره اأو متلكها اجلامعة وتخدم من�سوبي اجلامعة
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قائمة مخاطر الحريق  المحتملة في الجامعة

مخاطر الحريق: 
قد تعر�ض احلرائق حياة من�ســوبي اجلامعة للخطر نتيجة �سياع وتلف املمتلكات نتيجة غياب ا�ســرتاطات ال�ســالمة عند ت�ســييد املن�ســاآت اأو عدم جتهيزها باأجهزة اإنذار 

ومكافحة احلرائق وتدريب فرق داخل اجلامعة على كيفية الت�رشف يف حاالت احلريق .

خماطر احلريق: 
1. حريق ناجت عن الت�سجري وخدمات النظافة. 

2. عدم و�سوح االإجراءات يف حالة احلريق.
3. حريق ناجت عن تخزين مواد قابلة لال�ستعال.

4. �سعف التدريب على كيفية ا�ستخدام طفايات احلريق اليدوية وعلى كيفية االإخالء يف حالة الطوارئ  
5. حريق ناجت عن تخزين �سوائل قابلة لال�ستعال.

6. عدم وجود اأجهزة للحماية من احلريق  ) اأنظمة االإطفاء اأو اأنظمة االإنذار اأو كليهما(
7. حريق ناجت عن تخزين مواد خطرة باملختربات. 

8. عدم وجود عالمات ال�سالمة االإر�سادية والتحذيرية مل�سارات اخلروج يف حالة الطوارئ ونقاط
. )LpG(  9. حريق ناجت عن  تخزين غاز النفط امل�سال

مقاويل اجلامعة للم�ساريع وال�سيانة والعمليات  الت�سغيلية   .10
حريق ناجت عن �سوء ترتيب وتن�سيق يف خمارج الطوارئ و غرف اخلدمات.  .11

التعديالت داخل املباين واملرافق العامة غري امل�رشح به  .12
حريق ناجت من �سوء تطبيق اأ�سرتاطات ال�سالمة يف املختربات.  .13

�سعف �سيانة معدات و اأنظمة االإنذار باحلريق باجلامعة.  .14



ق
ري

لح
ر ا

ط
خا

م

150

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر حريق ناتج عن التشجير وخدمات النظافة
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكليِّة/ االإدارة : داخل املباين وخارجهاحريق ناجت عن الت�سجري وخدمات النظافة
املكان: جامعة امللك �سعود

الوظيفة: مدير عام اإدارة ال�سالمه واالأمن 
اجلامعي

هاتف داخلي: 950/ اأو 4670950
نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

اأ�سجار و �سجريات ياب�سة باحلدائق العامة و املناطق املزروعة يف اجلامعة ما 
يزيد من احتمالية حدوث حريق. 

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

- اإزالة جميع ال�سجريات الياب�سة امل�سبِّبة للحريق، وخُملَّفات املزروعات.
اأو  اأ�سجار  اآيلٍّ مينع وجود  اليدوّي يف اجلامعة بنظام  الرّي  ا�ستبدال نظام   -

اأع�ساب ياب�سة.
، وتدريبهم على  الت�سجري والريِّ لني يف خدمات  املوؤهَّ العاملني  اأعداد  - زيادة 

العمل االآمن و االأعمال احلديثة يف املجال نف�سه.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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إجراء التعامل مع حريق ناتج عن التشجير وخدمات النظافة حال حدوثة
حريق ناجت عن الت�سجري وخدمات النظافة نوع الخطر:

داخل املباين وخارجهامكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�سه يف غرفه العمليات واملراقبةالش مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي اأو املناوب الذي يفوِّ

صال به:
ّ
         فاك�ض:  4684684هاتف داخلي: 950 اأو 4670950 وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

1( اإخالء االأ�سخا�ض املعّر�سني للخطر املبا�رش.
2( ت�سغيل جر�ض االإنذار باحلريق واالت�سال على هاتف 4670950 وذلك الإبالغ الدفاع املدين باجلامعة على 

هاتف 998 
ب على ا�ستخدامها م�سبقًا. 3( ا�ستخدام طّفايات احلريق اليدوّية اإذا كان الو�سع اآمًنا، ويف حالة التدرُّ

4( احتواء احلريق وذلك باإغالق االأبواب عند مغادرة املوقع وتفعيل اإجراءات االإخالء 
اإدارة ال�سيانة باجلامعة بالتن�سيق مع االإدارة املت�رشرة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1( تكوين فريق من) اإدارة ال�سيانة ، اإدارة اأمالك اجلامعة ، اإدارة االأمن وال�سالمة، اإدارة املرافق واخلدمات والت�سجري ، اجلهة املت�رشرة ( واإعداد تقرير م�سرتك ) ملعاجلة 
امل�سكلة ومعرفة االأ�سباب والتو�سية بعدم تكرارها م�ستقباًل(.

2( حتديد امل�سوؤولية ومراجعة ال�سيا�سات واالإجراءات ملعاجلة هذا اخلطر .
3( عمل اإجراءات وقائية لعدم تكرار امل�سكلة مّرة اأخرى. 

4( متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة املت�رشرة واإعداد تقرير خالل ثالثة اأيام والرفع ل�ساحب ال�سالحية. 

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. ح�رش االأ�رشار والتَّلفيات التي �سّببها احلريق. 
2. اإزالة املُخلَّفات الناجتة عن احلريق.

3. اإعادة تاأهيل املوقع كما كان عليه قبل حادث احلريق.
4. اإعالن زوال اخلطر واإعادة الو�سع للحالة الطبيعية. 

5. اإعداد تقرير �سامل حل�رش االأ�رشار واالإجراءات التي مت اتُّخذت ملعاجلة امل�سكلة.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر حريق ناتج عن سوء  تخزين مواد قابلة لالشتعال
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكليِّة/ االإدارة : داخل املباين واملرافقحريق ناجت عن �سوء تخزين مواد قابلة لال�ستعال
 املكان: جامعة امللك �سعود.

الوظيفة:مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن 
اجلامعي

هاتف داخلي: 950/ اأو 4670950
نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

حدوث  احتمالية  من  يزيد  املباين  يف  لال�ستعال  القابلة  املواد  تخزين  �سوء   -
حريق. 

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

- اإ�سدار قرار من �ساحب ال�سالحية بتجنُّب التخزين داخل الكليَّات واملن�ساآت 
احليوية والهامة، ونقل املواد املطلوب تخزينها اإىل امل�ستودعات ح�سب املعايري 

القيا�سية. 
ح�سب  لها  ال�سالمة  �رشوط  وتطبيق  لال�ستعال،  القابله  املواد  تخزين  عدم   -

لوائح الدفاع املدين.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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إجراءات التعامل مع حريق ناتج عن سوء تخزين مواد قابلة لالشتعال
حريق ناجت عن �سوء تخزين مواد قابلة لال�ستعال نوع الخطر:

داخل املباين واملرافقمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�سه يف غرفه العمليات واملراقبةالش مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي اأو املناوب الذي يفوِّ

صال به:
ّ
         فاك�ض:  4684684هاتف داخلي: 950 اأو 4670950 وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

- اإخالء االأ�سخا�ض املعّر�سني للخطر املبا�رش. 
الدفاع املدين باجلامعة على  االإنذار باحلريق واالت�سال على هاتف 4670950 وذلك الإبالغ  - ت�سغيل جر�ض 

هاتف 998 
ب على ا�ستخدامها م�سبقًا. - ا�ستخدام طفايات احلريق اليدوّية اإذا كان الو�سع اآمًنا يف حالة التدرُّ

- احتواء احلريق وذلك باإغالق االأبواب عند مغادرة املوقع، وتفعيل اإجراءات االإخالء. 
اإدارة ال�سيانة باجلامعة بالتن�سيق مع االإدارة املت�رشرة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. تكوين فريق من ) اإدارة ال�سيانة ، اإدارة اأمالك اجلامعة ، اإدارة االأمن وال�سالمة ، اجلهة املت�رشرة ( واإعداد تقرير م�سرتك ) ملعاجلة امل�سكلة ومعرفة االأ�سباب والتو�سيات 
بعدم تكرارها م�ستقباًل(

2. حتديد امل�سوؤولية ومراجعة ال�سيا�سات واالإجراءات ملعاجلة هذا اخلطر 
3. عمل اإجراءات وقائية لعدم تكرار امل�سكلة مّرة اأخرى 

4. متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة املت�رشرة، واإعداد تقرير خالل ثالثة اأيام والرفع ل�ساحب ال�سالحية 

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. ح�رش االأ�رشار والتلفيات التي �سّببها احلريق. 
2. اإزالة املُخلَّفات الناجتة عن احلريق.

3. اإعادة تاأهيل املوقع كما كان عليه قبل حادث احلريق.
4. اإعالن زوال اخلطر واإعادة الو�سع للحالة الطبيعية. 

5. اإعداد تقرير �سامل حل�رش االأ�رشار واالإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة امل�سكلة.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر حريق ناتج عن تخزين سوائل قابلة لالشتعال
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكليِّة/ االإدارة : داخل املباين واملرافقحريق ناجت عن تخزين �سوائل قابلة لال�ستعال
 املكان: جامعة امللك �سعود.

الوظيفة:مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن 
اجلامعي

هاتف داخلي: 950/ اأو 4670950
نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

حدوث  احتمالية  من  يزيد  املباين  يف  اال�ستعال  �رشيعة  املواد  تخزين  �سوء   -
حريق. 

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

- اإ�سدار قرار من �ساحب ال�سالحية بتجنُّب التخزين داخل الكليَّات واملن�ساآت 
احليوية والهامة، ونقل املواد املطلوب تخزينها اإىل امل�ستودعات ح�سب املعايري 

القيا�سية. 
- تطبيق �رشوط ال�سالمة  للمواد �رشيعة اال�ستعال ح�سب لوائح الدفاع املدين.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراءات التعامل مع حريق ناتج عن سوء تخزين سوائل سريعة االشتعال
حريق ناجت عن �سوء تخزين �سوائل �رشيعة اال�ستعال نوع الخطر:

داخل املباين واملرافقمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�سه يف غرفه العمليات واملراقبةالش مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي اأو املناوب الذي يفوِّ

صال به:
ّ
         فاك�ض:  4684684هاتف داخلي: 950 اأو 4670950 وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

- اإخالء االأ�سخا�ض املعّر�سني للخطر املبا�رش 
الدفاع املدين باجلامعة على  االإنذار باحلريق واالت�سال على هاتف 4670950 وذلك الإبالغ  - ت�سغيل جر�ض 

هاتف 998 
ب على ا�ستخدامها م�سبقًا. - ا�ستخدام طفايات احلريق اليدوّية اإذا كان الو�سع اآمًنا يف حالة التدرُّ

- احتواء احلريق وذلك باإغالق االأبواب عند مغادرة املوقع وتفعيل اإجراءات االإخالء. 
اإدارة ال�سيانة باجلامعة بالتن�سيق مع االإدارة املت�رشرة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. تكوين فريق من ) اإدارة ال�سيانة ، اإدارة اأمالك اجلامعة ، اإدارة االأمن وال�سالمة ، اللجنه الدائمه للوقايه من التلوث الكيميائي ، اجلهة املت�رشرة ( واإعداد تقرير م�سرتك 
) ملعاجلة امل�سكلة ومعرفة االأ�سباب والتو�سيات بعدم تكرارها م�ستقباًل(

2. حتديد امل�سوؤولية ومراجعة ال�سيا�سات واالإجراءات ملعاجلة هذا اخلطر 
3. اتخاذ اإجراءات وقائية لعدم تكرار امل�سكلة مّرة اأخرى 

4. متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة املت�رشرة، واإعداد تقرير خالل ثالثة اأيام، والرفع ل�ساحب ال�سالحية 
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. ح�رش االأ�رشار والتلفيات التي �سّببها احلريق. 
2. اإزالة املُخلَّفات الناجتة عن احلريق.

3. اإعادة تاأهيل املوقع كما كان عليه قبل حادث احلريق.
4. اإعالن زوال اخلطر واإعادة الو�سع للحالة الطبيعية. 

5. اإعداد تقرير �سامل حل�رش االأ�رشار واالإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة امل�سكلة.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر حريق ناتج عن تخزين مواد خطرة في بعض  المختبرات
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكليِّة/ االإدارة : داخل املباين واملرافقحريق ناجت عن تخزين مواد خطرة يف املختربات
 املكان: جامعة امللك �سعود.

الوظيفة:مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن 
اجلامعي

هاتف داخلي: 950/ اأو 4670950
نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

نه بطريقة �سيِّئة دون حتذير، ما يزيد من  وجود مواد خطرة يف املختربات خمزَّ
احتمالية حدوث حريق اأو انفجار.  

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

انات مقاومة للحريق اإذا كانت  - تخفيف هذه املخاطر، وذلك بو�سعها يف خزَّ
هناك حاجة اإىل ا�ستخدامها. 

- حتفظ ا�سطوانات الغاز امل�سغوط اأو املُ�سال القابلة لال�ستعال، واال�سطوانات 
م  ُم�سمَّ خمزن  يف  والربوبني(  والهيدروجني  االأ�سيلني  مثل)  لالنفجار  القابلة 
لالنفجار  القابلة  والغازات  االأ�سطوانات  اأّما  لذلك،  املحددة  املعايري  وفق 
�سة لها يف نهاية  اأن تعاد اإىل املخازن املخ�سَّ وامل�ستخدمة داخل املباين فيجب 

يوم العمل.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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 إجراء التعامل مع حريق ناتج عن تخزين مواد خطرة في بعض بالمختبرات
حريق ناجت عن تخزين مواد خطرة باملختربات نوع الخطر:

داخل املباينمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�سه يف غرفه العمليات واملراقبةالش مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي اأو املناوب الذي يفوِّ

صال به:
ّ
وسائل االت

هاتف داخلي: 950 اأو 4670950 " 4674360 
ث الكيميائي          فاك�ض:  4684684اللجنة الدائمة للوقاية من التلوُّ

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

- اإخالء االأ�سخا�ض املعّر�سني للخطر املبا�رش اإن ُوِجد.
الدفاع املدين باجلامعة على  االإنذار باحلريق واالت�سال على هاتف 4670950 وذلك الإبالغ  - ت�سغيل جر�ض 

هاتف 998 
ب على ا�ستخدامها م�سبقًا. - ا�ستخدام طفايات احلريق اليدوّية اإذا كان الو�سع اآمًنا يف حالة التدرُّ

- احتواء احلريق وذلك باإغالق االأبواب عند مغادرة املوقع وتفعيل اإجراءات االإخالء. 
اإدارة ال�سيانة باجلامعة و اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي بالتن�سيق مع االإدارة املت�رشرة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. تكوين فريق من ) اإدارة ال�سيانة ، اإدارة اأمالك اجلامعة ، اإدارة االأمن وال�سالمة ، اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي ، اجلهة املت�رشرة ( واإعداد تقرير م�سرتك 
) ملعاجلة امل�سكلة ومعرفة االأ�سباب والتو�سية بعدم تكرارها م�ستقباًل(.

2. حتديد امل�سوؤولية ومراجعة ال�سيا�سات واالإجراءات ملعاجلة هذا اخلطر 
3. اتخاذ اإجراءات وقائية لعدم تكرار امل�سكلة مّرة اأخرى. 

4. متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة املت�رشرة، واإعداد تقرير خالل ثالثة اأيام، والرفع ل�ساحب ال�سالحية. 
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. ح�رش االأ�رشار والتلفيات التي �سّببها احلريق. 
2. اإزالة املُخلَّفات الناجته عن احلريق.

3. اإعادة تاأهيل املوقع كما كان عليه قبل حادث احلريق.
4. اإعالن زوال اخلطر واإعادة الو�سع للحالة الطبيعية. 

5. اإعداد تقرير �سامل عن االإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة امل�سكلة، وح�رش االأ�رشار. 
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر ضعف صيانة معدات و أنظمة اإلنذار من الحريق في بعض المباني بالجامعة
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكليِّة/ االإدارة :  املباين واملرافق�سيانة معدات و اأنظمة االإنذار من احلريق باجلامعة
 املكان: جامعة امللك �سعود.

الوظيفة: مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن 
اجلامعي

هاتف داخلي: 950 اأو 4670950 
نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

- �سعف برامج ال�سيانة الأنظمة االإنذار واالإطفاء ما يقلل من فعاليتها يف حالة 
احلريق.

- عدم وجود �سيانة دورية على معدات واأجهزة االإطفاء واالإنذار تظهر املرور 
عليها ب�سكل دوري مثل ) كروت ال�سيانة اليومية " ال�سهرية (.
- قلة االختبارات الدورية لهذه االأجهزة من قبل اجلهاز الفني.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

تخفيف املخاطر وتوفري اأنظمة اإنذار اآيل و اإطفاء اآيل و يدوي  ب�سكل عاجل.
.)NFPA( اإتباع املعايري القيا�سية ح�سب اجلمعية الوطنية للحماية من احلريق

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

 إجراءات التعامل مع ضعف برامج الصيانة ألنظمة اإلنذار واإلطفاء ما يقلل من فعاليتها في حالة الحريق
�سعف برامج ال�سيانة الأنظمة االإنذار واالإطفاء ما يقلل من فعاليتها يف حالة احلريق نوع الخطر:

املباين واملرافق مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�سه يف غرفه العمليات واملراقبةالش مدير عام  اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي اأو املناوب الذي يفوِّ

صال به:
ّ
فاك�ض: 4684684هاتف داخلي: 950 اأو 4670950وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

1( اإبالغ غرفه عمليات ال�سالمة واالأمن على هانف 4670950 الإبالغ ال�سيانه فورًا التخاذ اإجراء ت�سحيحي
2( يخاطب مدير االإدارة امل�سوؤول عن املوقع اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي على فاك�ض 4684684 وتزويده 

ال�سيانة ب�سورة من اخلطاب 
�سه للمو�سوع، ويف حالة عدم ت�سحيح الو�سع يخاطب  3( متابعة مدير االإدارة امل�سوؤولة عن املوقع اأو من يفوِّ

�ساحب ال�سالحية ) وكيل اجلامعة اأو العميد ( .
اإدارة ال�سيانة باجلامعة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1- تكوين فريق من ) اإدارة ال�سيانة ، اإدارة امالك اجلامعة ، اإدارة االأمن وال�سالمة ، اجلهة املت�رشرة ( واإعداد تقرير م�سرتك ) ملعاجلة امل�سكله ومعرفة ا�سبابها والتو�سيات 
بعدم تكرارها م�ستقباًل( .

2- عمل اإجراءات وقائية لعدم تكرار امل�سكله مره اأخرى  .
3- متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة املت�رشرة واإعداد تقرير خالل ثالثة اأيام والرفع ل�ساحب ال�سالحية .

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- عمل اختبارات دورية ) ن�سف �سنوية ( من اجلهاز الهند�سي ) ال�سيانة ( وبح�سور اإدارة ال�سالمة واالأمن واجلهة االإدارية امل�سوؤولة عن املوقع .
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

)LpG ( خطر ناتج عن تخزين غاز النفط المسال
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

) LpG(  حريق ناجت عن  تخزين غاز النفط امل�سال
الكليِّة/ االإدارة : داخل املباين واملرافق

 املكان: جامعة امللك �سعود.

الوظيفة: مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن 
اجلامعي

هاتف داخلي: 950 اأو 4670950 
نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

- �سوء تخزين ا�سطوانات الغاز املُ�سال يف مناطق حيوية وهامة مثل) م�ساكن 
العوائل يف املدينة اجلامعية ( ما يوؤدي اإىل احتمالية حدوث حريق كبري.
)  LpG (  حوادث احلريق الناجتة من ا�ستخدام  غاز النفط امل�سال  -

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

م وفق املعايري املحددة لذلك،  - حتفظ ا�سطوانات الغاز املُ�سال يف خمزن ُم�سمَّ
ة لها عند االنتهاء من االأعمال يف نهاية  اإىل املخازن املخ�س�سَّ اأن تعاد  و يجب 

يوم العمل.
ب تعمل اآليًا. - توفري اأجهزة ك�سف الغاز املت�رشِّ

دة وفق القوانني  - ا�ستبدالها بغاز يعمل ب�سكل مركزي ح�سب املعايري املُحدَّ
املحلية.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراءات التعامل مع حريق ناتج عن سوء تخزين غاز النفط الُمسال
حريق ناجت من �سوء تخزين غاز النفط املُ�سالنوع الخطر:

داخل املباينمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�سه يف غرفه العمليات واملراقبةالش مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي اأو املناوب الذي يفوِّ

صال به:
ّ
فاك�ض: 4684684هاتف داخلي: 950 اأو 4670950وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

- اإخالء االأ�سخا�ض املعّر�سني للخطر املبا�رش اإن ُوِجد.
الدفاع املدين باجلامعة على  االإنذار باحلريق واالت�سال على هاتف 4670950 وذلك الإبالغ  - ت�سغيل جر�ض 

هاتف 998 .
ب على ا�ستخدامها م�سبقًا. - ا�ستخدام طفايات احلريق اليدوّية اإذا كان الو�سع اآمًنا يف حالة التدرُّ

- احتواء احلريق وذلك باإغالق االأبواب عند مغادرة املوقع، وتفعيل اإجراءات االإخالء. 
اإدارة ال�سيانة باجلامعة بالتن�سيق مع االإدارة املت�رشرة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. تكوين فريق من) اإدارة ال�سيانة ، اإدارة اأمالك اجلامعة ، اإدارة االأمن وال�سالمة ، اجلهة املت�رشرة ( واإعداد تقرير م�سرتك ) ملعاجلة امل�سكلة ومعرفة االأ�سباب، والتو�سية 
بعدم تكرارها م�ستقباًل(.

2. حتديد امل�سوؤولية ومراجعة ال�سيا�سات واالإجراءات ملعاجلة هذا اخلطر 
3. عمل اإجراءات وقائية لعدم تكرار امل�سكلة مّرة اأخرى 

4. متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة املت�رشرة، واإعداد تقرير خالل ثالثة اأيام، والرفع ل�ساحب ال�سالحية. 
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. ح�رش االأ�رشار والتلفيات التي �سّببها احلريق 
2. اإزالة املُخلَّفات الناجتة عن احلريق.

3. اإعادة تاأهيل املوقع كما كان عليه قبل حادث احلريق.
4. اإعالن زوال اخلطر واإعادة الو�سع للحالة الطبيعية. 

5. اإعداد تقرير �سامل عن االإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة امل�سكلة، وح�رش االأ�رشار. 
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

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

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكليِّة/ االإدارة : داخل املباين واملرافقحريق ناجت عن �سوء ترتيب وتن�سيق يف خمارج الطوارئ و غرف اخلدمات
 املكان: جامعة امللك �سعود.

الوظيفة: مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن 
اجلامعي

هاتف داخلي: 950 اأو 4670950 
نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

عدم  و  الطوارئ،  وخمارج  والكهرباء  التكييف  خدمات  غرف  ترتيب  �سوء 
اإ�سافة  نظافتها يزيد من احتمالية اندالع حريق، ويزيد من �رشعة انت�ساره، 

اإىل تعطيل م�سارات اخلروج يف احلالة الطارئة.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

واالأجهزه  واملعدات  االآالت  برتتيب  ال�سالحية  �ساحب  من  قرار  اإ�سدار   -
للمواد اخلطرة والقابلة لال�ستعال وفق الطرق احلديثة يف عملية الرتتيب. 

- اتباع املعايري القيا�سية يف توفري م�ساحات اآمنه ل�ساغلي املباين .
. )osha  standard( -

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراءات التعامل مع حريق ناتج عن سوء ترتيب وتنسيق في مخارج الطوارئ و غرف الخدمات
حريق ناجت من �سوء ترتيب وتن�سيق يف خمارج الطوارئ و غرف اخلدماتنوع الخطر:

داخل املباينمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�سه يف غرفه العمليات واملراقبةالش مدير عام  اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي اأو املناوب الذي يفوِّ

صال به:
ّ
فاك�ض: 4684684هاتف داخلي: 950 اأو 4670950وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

- اإخالء االأ�سخا�ض املعّر�سني للخطر املبا�رش اإن ُوِجد.
الدفاع املدين باجلامعة على  االإنذار باحلريق واالت�سال على هاتف 4670950 وذلك الإبالغ  - ت�سغيل جر�ض 

هاتف 998 
ب على ا�ستخدامها م�سبقًا - ا�ستخدام طفايات احلريق اليدوّية اإذا كان الو�سع اآمًنا يف حالة التدرُّ

- احتواء احلريق وذلك باإغالق االأبواب عند مغادرة املوقع وتفعيل اإجراءات االإخالء 
اإدارة ال�سيانة باجلامعة بالتن�سيق مع االإدارة املت�رشرة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

- تكوين فريق من ) اإدارة ال�سيانة ، اإدارة اأمالك اجلامعة ، اإدارة االأمن وال�سالمة ، اجلهة املت�رشرة ( واإعداد تقرير م�سرتك ) ملعاجلة امل�سكلة ومعرفة االأ�سباب والتو�سية 
بعدم تكرارها م�ستقباًل(

- حتديد امل�سوؤولية ومراجعة ال�سيا�سات واالإجراءات ملعاجلة هذا اخلطر 
- عمل اإجراءات وقائية لعدم تكرار امل�سكلة مّرة اأخرى 

- متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة املت�رشرة واإعداد تقرير خالل ثالثة اأيام والرفع ل�ساحب ال�سالحية 
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. ح�رش االأ�رشار والتلفيات التي �سّببها احلريق. 
2. اإزالة املُخلَّفات الناجتة عن احلريق.

3. اإعادة تاأهيل املوقع كما كان عليه قبل حادث احلريق
4. اإعالن زوال اخلطر واإعادة الو�سع للحالة الطبيعية. 

5. اإعداد تقرير �سامل عن االإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة امل�سكلة، وح�رش االأ�رشار.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر ناتج عن سوء تطبيق شروط السالمة في بعض المختبرات
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكليِّة/ االإدارة : داخل املباين واملرافقحريق ناجت عن �سوء تطبيق �رشوط ال�سالمة يف املختربات
 املكان: جامعة امللك �سعود.

الوظيفة: مدير عام  اإدارة ال�سالمة واالأمن 
اجلامعي

هاتف داخلي: 950 اأو 4670950 
نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

�سعف تطبيق اإجراءات و �رشوط ال�سالمة يف املختربات، وعدم توفري  اأدوت 
الوقاية ال�سخ�سية للطالب والفنيني واأع�ساء هيئة التدري�ض.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

ات االإطفاء االآلية واالإنذار والَّلوحات والعالمات االإر�سادية  - توفري جميع ُمعدَّ
والتحذيرية يف املختربات وفق املعايري العاملية. 

 )COOSH( تطبيق املعايري العاملية ل�رشوط ال�سالمة يف املختربات مثل نظام -
اخلا�ض باملختربات.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراءات التعامل مع حريق ناتج عن سوء تطبيق شروط السالمة في المختبرات
خماطر حريق: حريق ناجت عن �سوء تطبيق �رشوط ال�سالمة يف املخترباتنوع الخطر:

داخل املباينمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�سه يف غرفه العمليات واملراقبةالش مدير عام  اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي اأو املناوب الذي يفوِّ

صال به:
ّ
وسائل االت

هاتف داخلي: 950/  اأو 4670950 "  4674360 اللجنة الدائمة 
فاك�ض: 4684684للوقايه من التلوث الكيميائي

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

- اإخالء االأ�سخا�ض املعّر�سني للخطر املبا�رش اإن ُوِجد.
الدفاع املدين باجلامعة على  االإنذار باحلريق واالت�سال على هاتف 4670950 وذلك الإبالغ  - ت�سغيل جر�ض 

هاتف 998 
ب على ا�ستخدامها م�سبقًا. - ا�ستخدام طفايات احلريق اليدوّية اإذا كان الو�سع اآمًنا يف حالة التدرُّ

- احتواء احلريق وذلك باإغالق االأبواب عند مغادرة املوقع، وتفعيل اإجراءات االإخالء. 
اإدارة ال�سيانة باجلامعة و اللجنة الدائمة للوقايه من التلوث الكيميائي بالتن�سيق مع االإدارة املت�رشرة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

- تكوين فريق من) اإدارة ال�سيانة ، اإدارة اأمالك اجلامعة ، اإدارة االأمن وال�سالمة، اللجنة الدائمة للوقايه من التلوث الكيميائي ، اجلهة املت�رشرة ( واإعداد تقرير م�سرتك 
)ملعاجلة امل�سكلة ومعرفة االأ�سباب والتو�سية بعدم تكرارها م�ستقباًل(

- حتديد امل�سوؤولية ومراجعة ال�سيا�سات واالإجراءات ملعاجلة هذا اخلطر 
- عمل اإجراءات وقائية لعدم تكرار امل�سكلة مّرة اأخرى 

- متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة املت�رشرة، واإعداد تقرير خالل ثالثة اأيام، والرفع ل�ساحب ال�سالحية .
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. ح�رش االأ�رشار والتلفيات التي �سّببها احلريق 
2. اإزالة املُخلَّفات الناجتة عن احلريق

3. اإعادة تاأهيل املوقع كما كان عليه قبل حادث احلريق
4. اإعالن زوال اخلطر واإعادة الو�سع للحالة الطبيعية 

5. اإعداد تقرير �سامل عن االإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة امل�سكلة، وح�رش االأ�رشار.
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خطر عدم وضوح اإلجراءات في حالة الحريق
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكليِّة/ االإدارة : داخل املباين واملرافقعدم و�سوح االإجراءات يف حالة احلريق
 املكان: جامعة امللك �سعود.

الوظيفة: مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن 
اجلامعي

هاتف داخلي: 950 اأو 4670950 
نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

ال�سالمة   يف  توؤثر  التي  واحلوادث  احلريق  حوادث  عن  االإبالغ  يف  التاأخري   
الب�رشية  اخل�سائر  من  ويزيد  للخطر  اجلامعة  من�سوبي  تعري�ض  من  يزيد  ما 

واملادية. 
ف يف حالة احلريق  عدم وجود لوحات مكتوبة مو�ّسح عليها اإجراءات الت�رشُّ

يف مباين اجلامعة.
قلَّة عالمات ال�سالمة االإر�سادية والتحذيرية مل�سارات اخلروج يف حالة الطوارئ، 

ونقاط التجمع اخلارجية والداخلية، وت�سمية غرف اخلدمات يف املباين.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

ّي    �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

وفق  ومرافقها  اجلامعة  مباين  جلميع  وحتذيرية  اإر�سادية  عالمات  توفري 
املعايري العاملية. 

) B.standard ( عالمات ال�سالمة ح�سب املعايري الربيطانية
ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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 إجراءات عدم وضوح اإلجراءات في حالة الحريق
عدم و�سوح االإجراءات يف حالة احلريقنوع الخطر:

املباين واملرافق مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�سه يف غرفه العمليات واملراقبهالش مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي اأو املناوب الذي يفوِّ

صال به:
ّ
فاك�ض: 4684684هاتف داخلي: 950 اأو 4670950وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

1. اإبالغ غرفه عمليات ال�سالمة واالأمن على هانف 4670950 الأبالغ ال�سيانه فورًا لعمل اأجراء ت�سحيحي
ال�سالمة واالأمن اجلامعي على فاك�ض 4684684 وتزويد  اإدارة  امل�سوؤول عن املوقع  االإدارة  2. يخاطب مدير 

ال�سيانة ب�سورة من اخلطاب 
�سه للمو�سوع، ويف حالة عدم ت�سحيح الو�سع يخاطب  3. متابعة مدير االإدارة امل�سوؤولة عن املوقع اأو من يفوِّ

�ساحب ال�سالحية ) وكيل اجلامعة اأو العميد ( .
اإدارة ال�سيانة باجلامعة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. تكوين فريق من ) اإدارة ال�سيانة ، اإدارة امالك اجلامعة ، اإدارة االأمن وال�سالمة ، اجلهة املت�رشرة ( واإعداد تقرير م�سرتك ) ملعاجلة امل�سكله ومعرفة اأ�سبابها والتو�سية 
بعدم تكرارها م�ستقباًل(

2. عمل اإجراءات وقائية لعدم تكرار امل�سكله مره اأخرى 
3. متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة املت�رشرة واإعداد تقرير خالل ثالثة اأيام، والرفع ل�ساحب ال�سالحية 

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. عمل اختبارات دورية خلطط االإخالء ) ن�سف �سنوية ( من ِقَبل جهاز  اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي وبح�سور االإدارة الهند�سية واجلهة امل�سوؤولة عن املوقع 
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التدريب على كيفية استخدام طفايات الحريق اليدوّية وعلى كيفية اإلخالء في حالة الطوارئ   
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

التدريب على كيفية ا�ستخدام طفايات احلريق اليدوّية وعلى كيفية االإخالء يف 
حالة الطوارئ   

الكليِّة/ االإدارة : املباين واملرافق
 املكان: جامعة امللك �سعود.

الوظيفة: مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن 
اجلامعي

هاتف داخلي: 950 اأو 4670950 
نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

اليدوّية،  احلريق  طفايات  ا�ستخدام  بكيفية  اجلامعة  من�سوبي  معرفة  قّلة   -
من�سوبي  تعري�ض  احتمالية  من  يزيد  ما  الطوارئ  حالة  يف  االإخالء  وبكيفية 

اجلامعة بخطر احلريق وزيادة اخل�سائر الب�رشية واملادية .
- عدم اال�ستجابة ال�رشيعة الأجرا�ض االإنذار باحلريق .

- قّلة الدورات  ملوظفي و اأع�ساء هيئة التدري�ض لتدريبهم على كيفية ا�ستخدام 
طفايات احلريق اليدوّية  .

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

اجلامعة  من�سوبي  �سالمة  ي�سمن  �سالمة  بربنامج  اجلامعة  مقاويل  اإلزام   -
من�سوبيهم  تدريب  يت�سمن  و  املحلية،  واللوائح  القوانني  وفق  ومرتاديها 
على العمل االآمن وتوفري معدات الوقاية ال�سخ�سية واإلزام موظفي املقاولني 

باإرتدائها.
- عند التعاقد مع املقاولني يجب اأن تو�سع  �رشوط على اأي مقاول لاللتزام 
بالقوانني املحلية التي ت�سمن �سالمة من�سوبي اجلامعة ومرتاديها، منها توفري 
توفري   - مع  االآمن  العمل  على  ومدربني  موؤهلني  �سالمة  م�سوؤويل  اأو  �سباط 

جميع املتطلبات ال�رشورية ل�سالمة من�سوبي اجلامعة ومرتاديها 
-تطبيق متطلبات كود البناء اخلليجي للوقاية من احلريق عند اإن�ساء املباين، 

واعتماد خمططات الدفاع املدين قبل البدء يف تنفيذها.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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إجراءات التعامل مع قلة معرفة منسوبي الجامعة على كيفية استخدام طفايات الحريق اليدوّية وكيفية اإلخالء 
في حالة الطوارئ حال حدوثة

قلة معرفة من�سوبي اجلامعة على كيفية ا�ستخدام طفايات احلريق اليدوّية وكيفية االإخالء يف حالة الطوارئنوع الخطر:
املباين واملرافق مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�سه يف غرفه العمليات واملراقبهالش مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي اأو املناوب الذي يفوِّ

صال به:
ّ
فاك�ض: 4684684هاتف داخلي: 950 اأو 4670950وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

1( اإبالغ غرفه عمليات ال�سالمة واالأمن على هانف 4670950 
2( يخاطب مدير االإدارة امل�سوؤول عن املوقع اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي على فاك�ض 4684684 

�سه للمو�سوع، ويف حالة عدم ت�سحيح الو�سع يخاطب  3( متابعة مدير االإدارة امل�سوؤولة عن املوقع اأو من يفوِّ
�ساحب ال�سالحية ) وكيل اجلامعة اأو العميد ( 

اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعيالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
خذها الجهة لمعالجة الخطر:

ّ
اإلجراءات التي تت

1( تكوين فريق من ) اإدارة ال�سيانة ، اإدارة امالك اجلامعة ، اإدارة االأمن وال�سالمة ، اجلهة االإدارية امل�سوؤولة عن املوقع ( واإعداد م�رش اجتماع م�سرتك ملعاجلة امل�سكلة.
2( متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة االإدارية امل�سوؤولة عن املوقع، واإعداد تقرير خالل ثالثة اأيام، والرفع ل�ساحب ال�سالحية. 

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- عمل اختبارات دورية خلطط االإخالء و التدريب على كيفيه ا�ستخدام طفايات احلريق اليدوّية وكيفيه االإخالء يف حالة الطوارئ) ن�سف �سنوية ( من  اإدارة ال�سالمة واالأمن 
اجلامعي وبح�سور االإدارة الهند�سية واجلهة امل�سوؤولة عن املوقع واإعداد م�رش م�سرتك بذلك .
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خطر عدم وجود أجهزة للحماية من الحريق في بعض مباني ومرافق الجامعة
) أنظمة اإلطفاء أو أنظمة اإلنذار أو كليهما (

َمل:
َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

عدم وجود اأجهزة للحماية من احلريق  ) اأنظمة االإطفاء اأو اأنظمة االإنذار اأو 
كليهما (

الكليِّة/ االإدارة :  املباين واملرافق
 املكان: جامعة امللك �سعود.

الوظيفة: مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن 
اجلامعي

هاتف داخلي: 950 اأو 4670950 
نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

- زيادة اخل�سائر الب�رشية واملادية يف حالة حدوث حريق يف املباين
- تقارير مفت�سي ال�سالمة اليومية وال�سهرية عن عدم وجود اأجهزة معّطلة يف 

بع�ض املباين.
- عدم توفري معدات الوقاية ال�سخ�سية و اأخذ الت�ساريح لالأعمال اخلطرة .

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

ّي    �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

تخفيف املخاطر وتوفري اأنظمة اإنذار اآيل و اإطفاء اآيل و يدوي  ب�سكل عاجل.
)NFPA( اتباع املعايري القيا�سية ح�سب اجلمعية الوطنية للحماية من احلريق

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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إجراءات التعامل مع خطر عدم وجود أجهزة للحماية من الحريق  
عدم وجود اأجهزة للحماية من احلريق  نوع الخطر:

املباين واملرافق مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�سه يف غرفه العمليات واملراقبهالش مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي اأو املناوب الذي يفوِّ

صال به:
ّ
فاك�ض: 4684684هاتف داخلي: 950 اأو 4670950وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

1( اإبالغ غرفه عمليات ال�سالمة واالأمن على هانف 4670950 
2( يخاطب مدير االإدارة امل�سوؤول عن املوقع اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي على فاك�ض 4684684 

�سه للمو�سوع، ويف حالة عدم ت�سحيح الو�سع يخاطب  3( متابعة مدير االإدارة امل�سوؤولة عن املوقع اأو من يفوِّ
�ساحب ال�سالحية ) وكيل اجلامعة اأو العميد ( .

وكالة اجلامعة للم�رشوعات) اإدارة ال�سيانة و اإدارة امل�رشوعات (الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
خذها الجهة لمعالجة الخطر:

ّ
اإلجراءات التي تت

1( تكوين فريق من) اإدارة ال�سيانة ، اإدارة امالك اجلامعة، اإدارة االأمن وال�سالمة ، اجلهة االإدارية امل�سوؤولة عن املوقع ( واإعداد م�رش اجتماع م�سرتك ملعاجلة امل�سكلة
2( متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة االإدارية امل�سوؤولة عن املوقع واإعداد تقرير خالل ثالثة اأيام والرفع ل�ساحب ال�سالحية 

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- توفري اأنظمة اإنذار اآيل واإطفاء اآيل ويدوي ب�سكل عاجل من وكالة اجلامعة للم�رشوعات، واإ�سعار اجلهة االإدارية امل�سوؤولة عن املوقع. 
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خطــر عــدم وجــود عالمــات الســالمة اإلرشــادية والتحذيرية لمســارات الخــروج في حالــة الطوارئ 
ونقاط التجمع الخارجية والداخلية وتسمية غرف الخدمات في المباني

َمل:
َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

عدم وجود عالمات ال�سالمة االإر�سادية والتحذيرية مل�سارات اخلروج يف حالة 
الطوارئ ونقاط التجمع اخلارجية والداخلية وت�سمية غرف اخلدمات يف 

املباين.

الكليِّة/ االإدارة : املباين واملرافق
 املكان: جامعة امللك �سعود.

الوظيفة: مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن 
اجلامعي

هاتف داخلي: 950 اأو 4670950 
نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

 تاأخر و احتجاز عند اإخالء املباين يف حالة حدوث حريق، ما يزيد من احتمالية 
تعّر�ض من�سوبي اجلامعة للخطر وزيادة اخل�سائر.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

اجلامعة  من�سوبي  �سالمة  ي�سمن  �سالمة  بربنامج  اجلامعة  مقاويل  اإلزام   -
ومرتاديها وفق القوانني واللوائح املحلية، و يت�سمن تدريب من�سوبيهم على 
املقاولني  موظفي  واإلزام  ال�سخ�سية،  الوقاية  ات  ُمعدَّ وتوفري  االآمن،  العمل 

باإرتدائها.
- عند التعاقد مع املقاولني يجب اأن تو�سع  �رشوط على اأي مقاول لاللتزام 
بالقوانني املحلية التي ت�سمن �سالمة من�سوبي اجلامعة ومرتاديها، منها توفري 
�سباط اأو م�سوؤويل �سالمة موؤهلني ومدربني على العمل االآمن مع، توفري جميع 

املتطلبات ال�رشورية ل�سالمة من�سوبي اجلامعة ومرتاديها. 
- تطبيق متطلبات كود البناء اخلليجي للوقاية من احلريق عند اأن�ساء املباين، 

واعتماد خمططات الدفاع املدين قبل البدء يف تنفيذها.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراءات التعامل مع عدم وجود عالمات السالمة اإلرشادية والتحذيرية لمسارات الخروج في حالة الطوارئ
عدم وجود عالمات ال�سالمة االإر�سادية والتحذيرية مل�سارات اخلروج يف حالة الطوارئنوع الخطر:

املباين واملرافق مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�سه يف غرفه العمليات واملراقبهالش مدير عام  اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي اأو املناوب الذي يفوِّ

صال به:
ّ
فاك�ض: 4684684هاتف داخلي: 950 اأو 4670950وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

1( اإبالغ غرفه عمليات ال�سالمة واالأمن على هانف 4670950 
2( يخاطب مدير االإدارة امل�سوؤول عن املوقع اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي على فاك�ض 4684684 

�سه للمو�سوع، ويف حالة عدم ت�سحيح الو�سع يخاطب  3( متابعة مدير االإدارة امل�سوؤولة عن املوقع اأو من يفوِّ
�ساحب ال�سالحية ) وكيل اجلامعة اأو العميد ( .

وكالة اجلامعة للم�رشوعات) اإدارة ال�سيانة و اإدارة امل�رشوعات (الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
خذها الجهة لمعالجة الخطر:

ّ
اإلجراءات التي تت

1( تكوين فريق من ) اإدارة ال�سيانة ، اإدارة امالك اجلامعة ، اإدارة االأمن وال�سالمة ، اجلهة االإدارية امل�سوؤولة عن املوقع ( واإعداد م�رش اجتماع م�سرتك ملعاجلة امل�سكلة.
2( متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة االإدارية امل�سوؤولة عن املوقع، واإعداد تقرير خالل ثالثة اأيام، والرفع ل�ساحب ال�سالحية .

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. توفري ب�سكل عاجل عالمات ال�سالمة االإر�سادية والتحذيرية مل�سارات اخلروج يف حالة الطوارئ ونقاط التجمع اخلارجية والداخلية، وت�سمية غرف اخلدمات يف املباين .
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر الحريق لمقاولي الجامعة للمشروعات والصيانة والعمليات التشغيلية  
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الكليِّة/ االإدارة :  املباين واملرافقمقاويل اجلامعة للم�ساريع وال�سيانة والعمليات  الت�سغيلية  
 املكان: جامعة امللك �سعود.

الوظيفة: مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن 
اجلامعي

هاتف داخلي: 950 اأو 4670950 
نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

- عدم وجود برامج لل�سالمة من احلريق ملزمة للمقاولني عند التعاقد معهم 
ح�سب اللوائح والقوانني املحلية والعاملية. 

- عدم توفري معدات الوقاية ال�سخ�سية و اأخذ الت�ساريح لالأعمال اخلطرة. 
- عدم تدريب املوظفني على العمل االآمن.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

اجلامعة  من�سوبي  �سالمة  ي�سمن  �سالمة  بربنامج  اجلامعة  مقاويل  اإلزام   -
ومرتاديها وفق القوانني واللوائح املحلية، و يت�سمن تدريب من�سوبيهم على 
املقاولني  موظفي  واإلزام  ال�سخ�سية  الوقاية.  معدات  وتوفري  االآمن  العمل 

باإرتدائها.
- عند التعاقد مع املقاولني يجب اأن تو�سع  �رشوط على اأي مقاول لاللتزام 
بالقوانني املحلية التي ت�سمن �سالمة من�سوبي اجلامعة ومرتاديها، منها توفري 
�سباط اأو م�سوؤويل �سالمة موؤهلني ومدربني على العمل االآمن مع، توفري جميع 

املتطلبات ال�رشورية ل�سالمة من�سوبي اجلامعة ومرتاديها. 
-  تطبيق متطلبات كود البناء اخلليجي للوقاية من احلريق عند اأن�ساء املباين، 

واعتماد خمططات الدفاع املدين قبل البدء يف تنفيذها.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

 إجراءات التعامل مع مقاولي الجامعة للمشروعات والصيانة والعمليات التشغيلية 
عدم وجود برامج لل�سالمة من احلريق ملزمة للمقاولنينوع الخطر:

املباين واملرافق مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�سه يف غرفه العمليات واملراقبهالش مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي اأو املناوب الذي يفوِّ

صال به:
ّ
فاك�ض: 4684684هاتف داخلي: 950 اأو 4670950وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

- اإبالغ غرفه عمليات ال�سالمة واالأمن على هانف 4670950 
واالأمن  ال�سالمة  اإدارة  واإ�سعار  اأكت�سافه  فور  اخلطر  بهذا  املقاول  على  امل�رشفه  االإدارية  اجلهة  تخاطب   -

اجلامعي على فاك�ض 4684684
�سه للمو�سوع، ويف حالة عدم ت�سحيح الو�سع يخاطب  - متابعة مدير االإدارة امل�سوؤولة عن املوقع اأو من يفوِّ

�ساحب ال�سالحية ) وكيل اجلامعة اأو العميد ( .
وكالة اجلامعة للم�ساريع الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

- تكوين فريق من ) وكالة اجلامعة للم�ساريع ، اإدارة امالك اجلامعة ، اإدارة االأمن وال�سالمة ، اجلهة االإدارية امل�رشفة على املوقع ( واإعداد م�رش اأجتماع م�سرتك ) ملعاجلة 
امل�سكله (

- متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة االإدارية امل�سوؤولة عن املوقع واإعداد تقرير خالل ثالثة اأيام والرفع ل�ساحب ال�سالحية. 

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

توفري برامج لل�سالمة من احلريق ملزمة للمقاولني ب�سكل عاجل ، ح�سب اللوائح والقوانني املحلية والعاملية، وتوفري معدات الوقاية ال�سخ�سية و اأخذ الت�ساريح لالأعمال 
اخلطرة و تدريب املوظفني على العمل االآمن.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

 الحريق من التعديالت داخل المباني والمرافق العامة غير المصرح بها
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

ح بها الكليِّة/ االإدارة :  املباين واملرافقالتعديالت داخل املباين واملرافق العامة غري امل�رشَّ
 املكان: جامعة امللك �سعود.

الوظيفة: مدير عام  اإدارة ال�سالمة واالأمن 
اجلامعي

هاتف داخلي: 950 اأو 4670950 
نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

نظام  يف  خلل  اإىل  توؤدي  التي  املباين  داخل  والقاعات  املكاتب  يف  تعديالت   -
االإطفاء التلقائي ب�سبب عدم اأخذ ت�رشيح من اجلهة املخت�سة.

- تعديالت يف الطرق واملرافق العامة توؤدي اإىل تاأخري فرق الطوارئ يف حالة 
احلريق.

- تاأخر فرق الطوارئ يف حالة حوادث احلريق.
- كرثة التقارير من مفت�سي ال�سالمة عن التعديالت دون موافقة اإدارة ال�سالمة 

اجلامعية اأو اجلهة الفنية عن اأنظمة احلريق. 

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

- اإ�سدار قرار من �ساحب ال�سالحية من االإدارة العليا يف اجلامعة بعدم اإجراء 
اأي تعديالت اإال بعد اأخذ موافقة املخت�سني وامل�سوؤولني عن ال�سالمة باجلامعة. 
- اإجراء تعديالت الأنظمة احلريق االآلية و اأنظمة االإنذار االآلية التي مت تعطيلها 

ب�سبب التعديالت.
ال�سيانة  واإدارة  امل�رشوعات  اإدارة  بني  ال�سابقة  التعديالت  جميع  درا�سة   -
واإدارة ال�سالمة اجلامعية و اإ�سالح اأي خلل طراأ على اأنظمة االإطفاء اأو االإنذار 
القيا�سية  املعايري  االأخرى وفق  املرافق  و  املكاتب  يف  التعديالت  عمليات  اأثناء 

. NFPA لذلك مثل

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراءات التعامل مع خطر التعديالت داخل المباني والمرافق العامة غير المصرح بها
التعديالت داخل املباين واملرافق العامة غري امل�رشح بها نوع الخطر:

املباين واملرافق مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�سه يف غرفه العمليات واملراقبهالش مدير عام اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي اأو املناوب الذي يفوِّ

صال به:
ّ
فاك�ض: 4684684هاتف داخلي: 950 اأو 4670950وسائل االت

طلب اإيقاف العمل اإىل بعد اأح�سار ت�رشيح من اجلهة املخت�سه باإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي  اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
وكالة اجلامعة للم�ساريع الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

اإدارة االأمن وال�سالمة، اجلهة االإدارية امل�رشفة على املوقع ( واإعداد م�رش اجتماع م�سرتك ملعاجلة   ، اإدارة امالك اجلامعة   ، تكوين فريق من) وكالة اجلامعة للم�ساريع 
امل�سكلة.

متابعة معاجلة اخلطر من اجلهة االإدارية امل�سوؤولة عن املوقع، واإعداد تقرير خالل ثالثة اأيام، والرفع ل�ساحب ال�سالحية 

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- اإعادة نظام االإطفاء واالإنذار كما كان عليه �سابقًا، ومداخل وخمارج الطوارئ من اجلهة املت�سببة باخللل. 
2- اإعداد تقرير م�سرتك حل�رش ال�رشر واالإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة امل�سكلة. 
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

 قائمة بالجهات الُمرشحة لحدوث المخاطر مالية في الجامعة

الُكلِّيَّة/ العمادةم
اإدارة اجلامعة 1



ية
مال

 ال
طر

خا
لم

ا

181

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

َملة في الجامعة
َ
قائمة المخاطر المالّية المحت

المخاطر المالّية :
ع  اأو" عدم التاأّكد من الناجت املايّل  ف املخاطرة من املنظور املايّل باأّنها اإمكانّية حدوث انحراف يف امل�ســتقبل، بحيث تختلف النواجت املرغوب يف حتقيقها عّما هو متوقَّ ُتعرَّ
يف امل�ســتقبل لقرار يّتخذه الفرد االقت�سادّي يف احلا�رش على اأ�سا�ــض نتائج درا�ســة �ســلوك الظاهرة الطبيعّية يف املا�سي. وتتعّر�ض االإدارة املالّية للجامعات ب�ســكل حتمّي 
ة بالبحث املكثَّف  غوط املحيطة التي تّت�ســم بروح الّتناف�ــض..وتختلف درا�ســة االأمور املالّية داخل اجلامعات وعملّياتها املعّقدة ب�ســكل كبري بني اجلامعات املخت�سَّ اإىل ال�سُّ
اإىل اجلامعات التي تخت�ضُّ بالّتدري�ــض املكثَّف، ويعتمد الّنجاح يف �سميم عمل اجلامعة من الّتدري�ــض والبحث على اال�ســتقرار املايّل واالإدارة املالّية الناجحة كما يقع العمل 

االأكادميّي حتت طائلة الّتعرثُّ يف ظّل ظروف عدم اال�ستقرار املايّل.

املخاطر املالّية :
عم احلكومّي. 1. خماطر نْق�ض الدَّ

2. انخفا�ض املواِرد الذاتّية املالّية للجامعة.
3. خماطر اإدارة االأ�سول واملواِرد املالّية.

4. املخاطر الت�سغيلّية املالّية.
يولة. 5. خماطر ال�سُّ
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

عم الحكومّي ص الدَّ
ْ

خطر انخفاض نق
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

انخفا�ص نْق�ص الدَّعم احلكومّي: انخفا�ض ن�سيب جامعة امللك �سعود من 
امليزانّية العاّمة للّدولة، نتيجة الك�ساد االقت�سادّي للدولة اأو الأ�سباب اأخرى.

االإدارة: اإدارة اجلامعة 
املكان: املدينة اجلامعية بالدرعية 

رقم املبنى: 19 )مبنى االإدارة العامة(

الوظيفة: وكيل اجلامعة
التلفون : 4670109

Email: ksuvp@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

انخفا�ض التمويل احلكومّي ب�سبب:
�ض الدولة الأزمة مالّية، ب�سبب انخفا�ض اأ�سعار البرتول.  - تعرُّ

عم  الدَّ ت�ستقطب  مناف�سة  جامعات  اأخرى،  جلامعات  ف  ال�رشَّ توجيه   -
احلكومّي.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

- البحث عن م�سادر متويل غري حكومّية.
- يف ظّل االأزمة املالّية، يكون للّتخ�سي�ض الداخلّي للموارد اجلديدة اأهمّية 

اإ�سرتاتيجّية. 
يِجني. - جمع التربُّعات من ِقَبل اخلرِّ

وق هنا دور كبري  - الّتناف�ض يف قيام اإجراء تقييم االأبحاث بتمويل البحث: لل�سُّ
يف اجتذاب ِفَرق اأبحاث َن�ِسطة. 

- الّتناف�ض يف املَِنح البحثّية والعرو�ض التي تقدِّمها جمال�ض االأبحاث.
ناعة والتجارة.  - الّتناف�ض يف توليد متويل االأبحاث من جمايَل ال�سِّ

- دعوة رجال املال واالأعمال واأفراد القطاع اخلا�ّض اإىل التكاتُّف الإن�ساء 
موؤ�ّس�سات وقفّية كربي للبحث العلمّي. 

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر



ية
مال

 ال
طر

خا
لم

ا

183

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

عم الحكومّي )انخفاض ميزانّية الجامعة( حال حدوثه ص الدَّ
ْ

إجراء التعامل مع خطر نق
عم احلكومّي )انخفا�ض ميزانّية اجلامعة(نوع الخطر: خطر مايل: : نق�ض الدَّ

اإدارة اجلامعةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�سعادة الّدكتور وكيل اجلامعةالش

صال به:
ّ
اإمييل: ksuvp@ksu.edu.saفاك�ض: 4678181هاتف مكتب: 4670109وسائل االت

التوا�سل الفوري مع اأ�سحاب ال�سالحياتاإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
وكالة اجلامعة.الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

- اإيقاف الربامج وامل�رشوعات اجلديدة التي مل ت�ستكمل اإجراءات طْرحها.
- درا�سة الربامج وامل�رشوعات القائمة واإمكانّية اإلغائها اأو تخفي�ض االلتزاماتها .

ع  فيها. - الرّت�سيد يف اإجراء البحوث ذات امليزانّيات العالية وعدم التو�سُّ
- تر�سيد امل�رشوفات االإدارّية والت�سغيلّية.

- تنمية املوارد املالّية الذاتّية اخلا�ّسة باجلامعة لتغطية بع�ض النفقات العاجلة وال�رشورّية.
- تقليل َقبول الطاّلب والطالبات.

- تر�سيد ا�ستقبال احلاالت املر�سّية يف امل�ست�سفيات اجلامعّية.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

ال يوجد .
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر انخفاض الموارد المالّية الذاتّية للجامعة
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

انخفا�ص املوارد املالّية الذاتّية للجامعة.

الُكلِّيَّة/ االإدارة: اإدارة اجلامعة
اأوقاف اجلامعة 

املكان: املدينة اجلامعية بالدرعية 
رقم املبنى: 19 )مبنى االإدارة العامة(

الوظيفة: وكيل اجلامعة
اأمني اأوقاف اجلامعة 

هاتف مكتب وكيل اجلامعة : 4670109 
هاتف اأمني اأوقاف اجلامعة: 4670625

Email: ksuvp@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

ف متويل  امل�رشوعات الوقفّية بوا�سطة رجال ا االأعمال. - توقُّ
- قّلة متويل كرا�سي البحث.

ف دعم وزارة الّتعليم العايل لربامج الّتعليم املوازي. - توقُّ
- انخفا�ض دخل معهد امللك عبدهلل.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

- الّتوا�سل اجليِّد مع رجال  االأعمال.
- الّتناف�ض يف توليد متويل االأبحاث من جمايَل ال�سناعة والتجارة عن طريق 

توليد قيمة ُم�ساَفة اإىل هذه االأبحاث. 
- دعوة رجال املال واالأعمال واأفراد القطاع اخلا�ّض اإيل التكاتُّف الإن�ساء 

موؤ�ّس�سات وقفّية ُكربي للبحث العلمّي. 

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر انخفاض المواِرد الذاتّية المالّية للجامعة حال حدوثه
ف متويل  امل�رشوعات الوقفّية بوا�سطة رجال االأعمالنوع الخطر: خطر مايل: انخفا�ض املواِرد الذاتّية املالّية للجامعة وتوقُّ

اإدارة اجلامعة،  اأوقاف اجلامعة.مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�سعادة الّدكتور وكيل اجلامعة ، اأمني عام اأوقاف اجلامعة.الش

صال به:
ّ
وسائل االت

هاتف مكتب وكيل اجلامعة : 4670109 
هاتف اأمني اأوقاف اجلامعة: 4670625

فاك�ض: 4678181
اإمييل: ajabbar@ksu.edu.saفاك�ض اأمني اأوقاف اجلامعة: 4677967

تعزيز الّتوا�سل مع رجال االأعمال.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
وكالة اجلامعة، اأوقاف اجلامعة.الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

اأوالً  امل�رشوعات القائمة )ُتنّفذ(
ف الّتمويل يف الو�سع احلايّل للم�رشوعات الوقفّية القائمة. 1. حتديد تاأثري توقُّ

2. معرفة التكلفة املتبقّية الإجناز  امل�رشوعات الوقفّية القائمة.
ف متويل  امل�رشوعات القائمة )اأ�سباب موؤّقتة اأم اأ�سباب دائمة( ف اإىل االأ�سباب التي اأّدت اإىل توقُّ 3. التعرُّ

عة. ف، وتقدمي بدائل متنوِّ 4. و�سع قائمة باحللول املمكنة ملعاجلة اأ�سباب التوقُّ
ل الوْقف، وطْرح جميع احللول والبدائل املمكنة. 5. عقد اجتماعات مع املموِّ

ٍل ثاٍن  لدخوله �رشيًكا يف الوْقف. 6. البحث عن مموِّ
ثانياً:  امل�رشوعات املقرَتَحة )مل  ُتنّفذ(

ف التمويل يف  امل�رشوعات الوقفّية اجلديدة. 1. حتديد تاأثري توقُّ
ف متويل  امل�رشوعات املقرَتَحة) اأ�سباب موؤّقتة اأم اأ�سباب دائمة( ف اإىل االأ�سباب التي اأّدْت اإىل توقُّ 2. التعرُّ

عة. ف وتقدمي بدائل متنوِّ 3. و�سع قائمة باحللول املمكنة ملعاجلة اأ�سباب التوقُّ
ِلني املقرَتَِحني للوْقف وطْرح جميع احللول والبدائل املمكنة. 4. عقد اجتماعات مع املموِّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

عم ال�رشوري للمقاوِلني الإعادة �سري  االأعمال للو�ْسع ال�سحيح. 1. تقدمي الدَّ
ل الوْقف على ترتيب االأمور املالّية مع املقاوِلني. 2. م�ساعدة مموِّ

ف دعم االأوقاف. 3. تقييم اأ�ساليب املتابعة يف ت�سويق االأوقاف  الكت�ساف اخللل الذي اأّدى اإىل توقُّ
دة. ف التمويل وفق اآلّيات مدَّ �ض مايّل ُي�رَشف منه على  امل�رشوعات الوقفّية حتت االإن�ساء عند توقُّ 4. اإن�ساء خم�سَّ
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر إدارة األصول والموارد المالّية
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

خماطر اإدارة الأ�صول واملوارد املالّية.
الُكلِّيَّة/ االإدارة: اأوقاف اجلامعة.
املكان: املدينة اجلامعية بالدرعية 

رقم املبنى: 19 )مبنى االإدارة العامة(

الوظيفة: اأمني عاّم اأوقاف اجلامعة.
هاتف اأمني اأوقاف اجلامعة : 4670625

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

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

انخفا�ض  فقط، وخماطر  العقارات  االأوقاف يف جمال  على  اجلامعة  تركيز   -
العوائد العقارّية ب�سبب الّركود.

وق. �ض لتقلبات ال�سُّ - عدم تنويع اال�ستثمارات ولذلك هناك خطوره عالية للتعرُّ
- عدم وجود اإدارة احرتافّية بالن�سبة اإىل اال�ستثمارات املالّية.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

- الّتنويع يف ا�ستثمارات اجلامعة.
�سة يف اإدارة الرثوات. - الّتعاقد مع اإحدى املوؤ�ّس�سات املالّية املتخ�سِّ

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع مخاطر إدارة األصول والموارد المالّية  حال حدوثه

نوع الخطر:
خطر مايّل: خماطر اإدارة االأ�سول واملوارد املالّية وتركيز اجلامعة على االأوقاف يف جمال العقارات فقط، 

وانخفا�ض العوائد العقارّية ب�سبب الّركود.
ا�ستثمارات اجلامعة الوقفّية.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
اأمني عاّم اأوقاف اجلامعة.الش

صال به:
ّ
اإمييل: ajabbar@ksu.edu.saفاك�ض:4677967هاتف: 4670625وسائل االت

تنويع املحافظ اال�ستثمارّية يف قطاعات خمتلفة، تنويع اأمناط الّن�ساط يف كّل قطاع.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
اأوقاف اجلامعة.الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

ات لن�سوء املخاطر املحَتَملة. �سة بتقييم خماطر اال�ستثمار يف جمال العقارات، وو�سع موؤ�رشِّ 1. تكليف مكاتب متخ�سِّ
2. و�سع �رشوط على املتعامِلني مع اجلامعة باال�ستفادة من اأوقاف اجلامعة.
3. ا�ستثمار املبالغ العائدة من العقارات يف جماالت اآمنة تتمّتع بعائد جُمزي.

4. تنويع االأوقاف العقارّية بني املكاتب، واالإمكان التجارّية مثل: الفنادق واملباين ال�سناعّية وال�َسَكِنّية.
5. اإتباع �سيا�سات تاأجري فّعالة وَمِرنة ت�ساعد على حت�سيل عائد م�ستقّر.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

�سة يف اإدارة العقارات لال�ستفادة من خربتها. 1. تطوير الّتعاون مع ال�رّشكات املتخ�سِّ
2. تطوير اآلّيات ملواجهة االأخطار املحَتَملة.

رة الأوقاف اجلامعة لتعزيز متيُِّزها وجذبها للم�ستثِمِرين. 3. بناء �سورة منطّية متطوِّ
�سة الإدارة اال�ستثمارات العائدة من عقارات االأوقاف. 4. اإيجاد اإدارة متخ�سِّ
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

المخاطر التشغيلّية المالّية واإلدارّية
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

املخاطر الت�صغيلّية املالّية والإدارّية.
االإدارة: اإدارة اجلامعة 

املكان: املدينة اجلامعية بالدرعية 
رقم املبنى: 19 )مبنى االإدارة العامة(

الوظيفة: �سعادة الّدكتور وكيل اجلامعة
 هاتف مكتب: 4670109

Email: ksuvp@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

- هدر مايّل ب�سبب ا�ستخدام برامج تقنّية جديدة.
- هدر مايّل ب�سبب �سعف امل�ستوى التقنّي لبع�ض م�ستخِدمي التقنّية.

- ر�ْسد خمالفات مالّية على اجلامعة بوا�سطة اجلهات الرقابّية اخلارجّية.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

- اختبار الّنظام من فرتة  اإىل اأخرى وفح�سه.
- تفعيل دور املُراِجع الداخلّي ب�سكل اأكرب.

- تفعيل دور املُراجع اخلارجّي ب�سكل  اأكرب.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ
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مستويات الخطر



ية
مال

 ال
طر

خا
لم

ا

189

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع المخاطر التشغيلّية المالّية واإلدارّية حال حدوثها
خطر مايّل: املخاطر الت�سغيلّية املالّية واالإدارّية.نوع الخطر:

اإدارة اجلامعةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�سعادة الدكتور وكيل اجلامعة.الش

صال به:
ّ
اإمييل: ksuvp@ksu.edu.saفاك�ض: 4678181هاتف مكتب: 4670109وسائل االت

التوا�سل الفوري مع وكيل اجلامعة بهذا ال�ساأن .اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
وكالة اجلامعة.الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

- اّتخاذ االإجراءات النظامّية وفق اللوائح املالّية املعمول بها برفع م�رٍش اإىل �ساحب ال�سالحّية ُيثبت وقوع اخلطر الت�سغيلّي ونوعه.
- ح�رش االأ�رشار التي ترّتب عليها الوقوع يف خماطر الت�سغيل املايّل وحتديد  امل�سوؤولّية. 

- رْفع اآلّية املعاجلة املقرتحة وفق اخلطر الواقع واآثاره. 
- اعتماد االآلّية املقرَتَحة من �ساحب ال�سالحّية وتفعيلها.

- تطوير االأنظمة االإدارّية واملالّية وُنُظم املعلومات ال�سحّية لتاليف اخلطر فيها والّتقليل من حدوثه.
- زيادة الربامج التدريبّية للعامِلني يف االأنظمة االإدارّية واملالّية وال�سحّية.

- تفعيل دور اإدارة الّرقابة الداخلّية.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

اليوجد
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يولة المالّية في الجامعة خطر سوء إدارة السُّ
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

يولة املالّية يف اجلامعة. �صوء اإدارة ال�صُّ
االإدارة: اإدارة اجلامعة 

املكان: املدينة اجلامعية بالدرعية 
رقم املبنى- 19 )مبنى االإدارة العامة(

الوظيفة: �سعادة وكيل اجلامعة
 هاتف مكتب: 4670109

Email: ksuvp@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

يولة املالّية يف اجلامعة. اإدارة ال�سُّ
ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

ر له. ف ح�سب ما هو مقرَّ - التقيُّد الدقيق باأوجه ال�رشَّ
ف على البنود املتعدِّدة.  - و�سع نظام ما�سبّي دقيق ملراقبة  اأوجه ال�رشَّ

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

يولة المالّية في الجامعة حال حدوثه إجراء التعامل مع خطر سوء إدارة السُّ
يولة املالّية يف اجلامعة.نوع الخطر: �سوء اإدارة ال�سُّ

اإدارة اجلامعة مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
�سعادة الدكتور وكيل اجلامعة.الش

صال به:
ّ
اإمييل: ksuvp@ksu.edu.saفاك�ض: 4678181هاتف مكتب: 4670109وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

وكالة اجلامعة.الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
خذها الجهة لمعالجة الخطر:

ّ
اإلجراءات التي تت

�سة لكلٍّ منها. يولة املالّية والفرتة الزمنّية املخ�سَّ - حتديد بنود وبرامج وم�رشوعات امليزانّية التي ُتعاين من نْق�ض ال�سُّ
�سة لهذه البنود) عام مايّل مثاًل اأو ثالث �سنوات للم�رشوع( - جدولة املعتَمد يف بنود امليزانّية لتغطية االلتزامات ال�رشورّية خالل الفرتة املخ�سَّ

يولة وتقلي�سها. بة على نق�ض ال�سُّ - تر�سيد االلتزامات املرتتِّ
- اإيجاد البدائل النظامّية من امليزانّية احلكومّية اأو من امل�سادر اجلامعّية الذاتّية واإعداد درا�سة م�ستفي�سة لها ورْفع كّل تلك التقارير ملتَّخذ القرار الّتخاذ ما يراه منا�سبًا.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

اليوجد
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 قائمة بالجهات الُمرشحة لحدوث المخاطر الطبيعية

لِّيَّة/ العمادةم الِكُ
امل�ست�سفيات اجلامعّية1
كليات اجلامعة 2
اأدارت اجلامعة3
عمادات اجلامعات4
وكاالت اجلامعة5
جميع مباين جامعة امللك �سعود6
ميط جامعة امللك �سعود7
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

قائمة المخاطر الطبيعية المحتملة في الجامعة

المخاطر الطبيعية :
من املحتمل اأن تتعر�ض اجلامعات مثلها مثل باقي املن�ساآت العامة للمخاطر الطبيعية ولهذا يجب اأن يتم االآخذ يف االعتبار هذه املخاطر وكيفية تقليل اآثارها على اجلامعات. 

املخاطر الطبيعية :
1. العوا�سف والغبار 

2. �رشبات ال�سم�ض 
3. االأمطار وال�سيول

4. خماطر اأخرى: خماطر النقل



ية
يع

طب
 ال

طر
خا

لم
ا

196
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خطر العواصف والغبار
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

يف  ترابية  عوا�سف  حدوث  االأخرية  االآونة  يف  كرثت  والغبار:  العوا�صف 
منطقة الريا�ض وقد ت�سببت يف الكثري من املخاطر. ويالحظ اأن ن�سبة تكرارها 
مرتفعة وتاأثريها عاٍل يف من�سوبي اجلامعة وجتهيزاتها واحتمالية تدمريها اأو 

اإحداثها اإ�رشارا يف املن�سوبني.

الكلية/ االإدارة: جامعة امللك �سعود
املكان: ميط جامعة امللك �سعود

الوظيفة: مدير عام االأمن و ال�سالمة.
التلفون:4677828

Email: humaidan@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

1. حدوث اأزمات ربو. 
2. حدوث بع�ض االإ�سابات جراء تطاير القطع املعدنية.

3. حتطم بع�ض ممتلكات اجلامعة ب�سبب العوا�سف ال�سديدة.
4. تاأثر �سبكات االت�سال وانقطاع البث عن املحا�رشات وور�ض العمل.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

- توفري عيادات اأولية يف كل مبنى يف اجلامعة.
- توفري كمامات للوقاية من االإ�سابة باحل�سا�سية اأو الربو.

- اإزالة جميع اللوحات واالأجهزة  املتحركة ومنع تركيبها م�ستقبال.
- و�سع لوحات اإر�سادية للتعامل مع خطر العوا�سف والغبار

- اإجراء �سيانة دورية جلميع ممتلكات اجلامعة.
- توفري طرق ات�سال بديلة يف حال حدوث العوا�سف و الغبار.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر العواصف والغبار حال حدوثها 
خماطر طبيعية: عوا�سف وغبارنوع الخطر:

ميط جامعة امللك �سعودمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مدير عام االأمن و ال�سالمة.الش

صال به:
ّ
وسائل االت

 التلفون: 4677828
الدفاع املدين : 

داخل املدينة اجلامعية 955
خارج اجلامعة 998 

اإمييل: secure@ksu.edu.saفاك�ض: 4684684

االت�سال مب�سوؤول االأمن وال�سالمة .اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
االأمن وال�سالمة  " اإدارة ال�سيانةالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. اال�ستماع اإىل الن�رشة اجلوية ملتابعة احلالة اجلوّية. 
2. االت�سال مب�سوؤول االأمن وال�سالمة لتاأمني مداخل وخمارج املبانى. 

3. االت�سال مب�سوؤول ال�سيانة لتاأمني م�سادر الطاقة الكهربائية االحتياطية حت�ّسًبا النقطاع التيار الكهربى. 
4. التنبيه على جميع املوجودين يف اجلامعة التخاذ احليطة واحلذر، وعدم اخلروج من املبانى اإىل ال�ساحات وعدم قيادة ال�سيارات.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- تفّقد جميع املبانى واملرافق، والتاأّكد من �سالمتها واإمكانية عملها بال�سكل املعتاد بعد زوال العوا�سف. 
- اإزالة االآثار املرتتبة على العوا�سف. 
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خطر ضربات الشمس
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

�صربات ال�صم�ص: نظرًا لزيادة عدد مباين اجلامعة وات�ساع ال�ساحات خا�سة 
يف بع�ض املراكز التابعة للجامعة، اإ�سافة اإىل التدري�ض اأثناء الف�سل ال�سيفي، 
كل ذلك يوؤدي اإىل اأن احتمالية اإ�سابة املن�سوبني من موظفات وطالب يف هذه 

املراكز ب�رشبة �سم�ض، و�رشبات حّر قد توؤدي اإىل م�ساكل �سحية كبرية.

الكلية/ االإدارة: جامعة امللك �سعود
الوظيفة: طبيب الوحدة ال�سحية. املكان: ميط جامعة امللك �سعود

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

1- اإ�سابة من�سوبي وطالب اجلامعة ب�رشبات �سم�ض .
م�ساكل  اإىل  توؤدي  قد  حر  ب�رشبات  اجلامعة   وطالب  من�سوبي  اإ�سابة   -2

�سحية كبرية.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

- و�سع مظاّلت اإ�سمنتية  يف امل�ساحات املك�سوفة يف اجلامعة 
- بث الوعي بني الطالب والطالبات التخاذ احليطة من �رشبات ال�سم�ض

- توفري مكيفات تربيد يف جميع االأروقة و املمرات يف اجلامعة
- و�سع ر�سا�سات ماء يف ال�ساحات

- بث الوعي بني الطالب والطالبات التخاذ احليطة من �رشبات احلر.
- توحيد اأرقام الطوارئ لت�سهيل عملية االت�سال يف احلاالت الطارئة.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع مخاطر ضربة الشمس حال حدوثها
خماطر طبيعية: �رشبة �سم�ضنوع الخطر:

ميط جامعة امللك �سعود - واملزارع التعليمية وال�ساحاتمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
االإ�سعاف " االأمن وال�سالمة " الوحدة ال�سحية .الش

صال به:
ّ
وسائل االت

الدفاع املدين : 
داخل املدينة اجلامعية 955

 خارج اجلامعة 998
اإمييل: secure@ksu.edu.saفاك�ض: 4684684

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
االت�سال باالإ�سعاف لنقل امل�ساب 

تقدمي االإ�سعافات االأولّية حلني و�سول الفريق املعالج
االإ�سعافالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1.  االت�سال باالإ�سعاف. 
2. تقدمي االإ�سعافات االأولّية للم�سابني حلني و�سول الفريق املعالج.

3.  غمر ج�سم املري�ض باملاء البارد وِقَطع الثلج.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- نقل امل�سابني للم�ست�سفى وتقدمي و�سائل الرعاية كاّفة.
- التنبيه بعدم التعّر�ض لل�سم�ض ب�سورة مبا�رشة. 

- �رشورة عمل مظاّلت ملن تقت�سى �رشورة عمله العمل حتت ال�سم�ض ب�سورة مبا�رشة. 
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خطر األمطار والسيول
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

تلف  ت�سّبب  وقد  و�سيول،  اأمطار  حدوث  احتمالية  هناك  وال�صيول:  الأمطار 
بع�ض ممتلكات اجلامعة وان�سداد الطرق واحتجاز الطالب و املن�سوبني داخل 
االأمطار  جراء  كهربائية  متا�سات  حدوث  احتمالية  واأي�ًسا  اجلامعي،  احلرم 

ال�سديدة وال�سيول، وقد توؤدي اإىل حرائق ووفايات ال �سمح اهلل.

الكلية/ االإدارة: جامعة امللك �سعود
املكان: ميط جامعة امللك �سعود

الوظيفة: مدير االأمن و ال�سالمة
التلفون:4677828 

Email :humaidan@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

1. حدوث متا�سات كهربائية عند هطول االأمطار .
2. حدوث انهيار يف بع�ض املباين.

3. احتجاز الطالب و املن�سوبني يف بع�ض االأماكن.
4. جتّمع مياه االأمطار يعطل العمل يف اجلامعة.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1. ال�سيانة الدورية لتمديدات الكهرباء والتاأكد من جودتها.
2. الفح�ض الدوري للمباين للتاأكد من �سالمتها، واأخالء غري ال�سالح منها.

3. توفري طائرات اإخالء عند حدوث  اأمطار اأو �سيول .
4. توفري اأماكن اآمنه يف حال حدوث الفي�سانات وال�سيول .

5. الك�سف عن منافذ الت�رشيف ب�سكل دوري .

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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إجراء التعامل مع مخاطر األمطار والسيول حال حدوثها
خماطر طبيعية : االأمطار وال�سيولنوع الخطر:

ميط جامعة امللك �سعود مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
االأمن وال�سالمة الش

صال به:
ّ
وسائل االت

 جوال :
الدفاع املدين : 

داخل املدينة اجلامعية 955
 خارج اجلامعة 998

اإمييل: secure@ksu.edu.saفاك�ض: 4684684

االت�سال باالأمن وال�سالمة ، اال�ستماع اإىل الن�رشة اجلويةاإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
جميع اجلهات ذات العالقة ) االأمن وال�سالمة " ال�سيانة " االإ�سعاف (الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. اال�ستماع اإىل الن�رشة اجلوية. 
2. التنبيه على املوجودين يف مباين اجلامعة عدم مغادرة املباين اإىل حني زوال اخلطر، وكذلك التنبيه على املوجودين بامل�سّطحات واملزارع التعليمية االبتعاد عن البقاء يف 

جماري االأودية يف حالة قرب هطول االأمطار، اأو وجود حتذيرات عن �سيول.
3. التاأّكد من جاهزية موّلد الطاقة الكهربائية الحتمال انقطاع التيار الكهربى .

4. مراجعة م�سارات ت�رشيف املطر باملبانى واملوقع العام. 
5.  اّتبع امل�سارات املو�سى بها عند ا�ستخدام الطرق، وال جتازف كي ال تعر�ض حياتك وحياة االآخرين للخطر.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. تفّقد جميع مرافق اجلامعة للتاأكد من جاهزيتها. 
2. �سيانة االأجزاء التى قد تكون ال�سيول اأتلفتها. 

3. و�سع التدابري اخلا�سة بتالفى الق�سور فى نظام ت�رشيف املطر اإن وجد. 
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خطر مخاطر النقل 
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

من  عليه  وما يرتتب  النقل  اإىل وجود  الطالبات  اأق�سام  النقل: حاجة  خماطر 
خماطر خالل فرتة نقل الطالبات اأو ع�سوات هيئة التدري�ض من تعطل احلافلة 

وتعر�سهن لالأذى.

الكلية/ االإدارة اإدارة النقل
املكان: الطرق املو�سلة للجامعة

الوظيفة: مدير االأمن و ال�سالمة
التلفون:4677828 

Email :humaidan@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

1-  تاأّخر اأو تعّطل و�سائل النقل اخلا�سة بالطالبات اأو ع�سوات هيئة 
التدري�ض خا�سة يف اأوقات االمتحانات.

2-  حدوث حوادث جراء �سوء ا�ستخدام �سيارات FLOG  داخل احلرم 
اجلامعي 

3-  تعطل احلافالت اجلامعية يف حالة ال�سيول واالأمطار العوا�سف الغبارية.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1. توفري حافالت اإ�سافية خا�سة يف فرتات االمتحانات.
2. اأجراء �سيانة دورية للحافالت و التاأكد من �رشوط ال�سالمة فيها.  

  GOLF 3. تدريب ال�سائقات على �سيارات
4. و�سع جهاز لتتبع احلافالت مرتبط باإدارة االأمن وال�سالمة.

5. توفري حافالت اإ�سافية.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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إجراء التعامل مع مخاطر النقل حال حدوثها
خماطر اأخرى: خماطر النقلنوع الخطر:

الطرق املو�سلة للجامعةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
اإدارة االأمن وال�سالمة - االإ�سعافالش

صال به:
ّ
اإمييل: secure@ksu.edu.saفاك�ض: 4684684التلفون:  4677837وسائل االت

1- االت�سال باالأمن وال�سالمة .                 2- انتقال املخت�ّسني اإىل مكان احلادث فورا .اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
االإ�سعاف الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

لني لنقل طلبة وطالبات اجلامعة. 1. ا�ستخدام �سائقني موؤهَّ
2. ا�ستخدام و�سائل نقل بحالة جيدة، وعدم ال�سماح با�ستخدام �سيارات معيبة. 

3. التاأكد من اإمتام برامج ال�سيانة لل�سيارات قبل البدء بنقل الطلبة والطالبات ب�سكل يومى. 

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- اإ�سناد اأمر متابعة نظام الت�سغيل بكامله جلهة م�سوؤولة، بحيث تكون هناك رقابة على خطوط ال�سري ل�سيارات اجلامعة، للمحافظة على الطلبة والطالبات. 
- البد اأن يكون هناك تقرير اأ�سبوعى /�سهرى عن حالة ال�سيارات وال�سائقني،  وا�ستبعاد ال�سيارات ذات الكفاءة االأقل. 

ات الالزمة الإزالة اأّي معّوقات قد توؤّثر يف حركة  - تنفيذ درا�سة حلركة ال�سّيارات داخل اجلامعة ودرا�سة تاأثريها يف حركة �سّيارات الطوارئ وال�رّشعة يف تنفيذ جميع الّتغريُّ
�سّيارات الطوارئ.
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مخاطر الموارد البشرية



ية
شر

لب
د ا

ار
مو

 ال
طر

خا
م

206
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 قائمة بالجهات المرشحة لحدوث مخاطر الموارد البشرية 

الُكلِّيَّة/ العمادة/ الإدارة م
امل�ست�سفيات اجلامعّية1
ُكلِّيَّات اجلامعة2
اإدارة اجلامعة3
جميع وحدات اجلامعة4
جامعة امللك �سعود5
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قائمة مخاطر الموارد البشرية المحتملة بالجامعة

مخاطر الموارد البشرّية: 
ُيعّد العن�رش الب�ــرشّي اأثمن مورد لدى املنّظمة واالأكرث تاأثرًيا يف االإنتاجّية على االإطالق، فهو ي�ســهم بقّوة يف حتقيق االأهداف و الربح للمنظمة، اإّن اإدارة املوارد الب�ــرشّية 
تعني باخت�سار اال�ستخدام االف�سل للعن�رش الب�رشّي املتوافر واملُتوَقع، و تتوّقف مدى كفاءة وقدرات وخربات هذا العن�رش الب�رشّي وحما�سه للعمل على كفاءة املنّظمة 
وجناحها يف الو�سول اإىل حتقيق اأهدافها، فال ُبّد من �رشورة اال�ستفادة الق�سوى من كّل فرد يف املنّظمة  عن طريق اإدارة املوارد الب�رشّية متمّثلة يف بع�ض االأُ�س�ض تبداأ من 
التخطيط واالختيار والتدريب واحلوافز والتقييم وكّل ما له �سلة بالعن�رش الب�رشّي، اأّما اإهمال العن�رش الب�رشّي وعدم االهتمام به يوؤّدي اإىل خماطر تدعى بـ" خماطر 

املوارد الب�رشّية" تهّدد املنّظمة و تنزع منها جناحها تتمّثل هذه املخاطر يف:

خماطر املوارد الب�صرّية: 
1. خماطر املوارد الب�رشّية بالن�سبة اإىل اأع�ساء هيئة الّتدري�ض:

اأ . الت�رّشب الوظيفّي.
ب . الّتوظيف غري املدرو�ض بالن�سبة  اإىل امل�ستقَطِبني.

ت . ان�سغال القياديِّني واالأطّباء واأع�ساء هيئة الّتدري�ض يف اأعمال خارجّية.
ث . عدم و�سوح �سيا�سات املوارد الب�رشّية يف اجلامعة.

ج . االمتناع عن العمل وتعطيل االأعمال و حدوث اأعمال عنف.
ح . اإهمال اأع�ساء هيئة الّتدري�ض ومن يف حكمهم.

1. خماطر املوارد الب�رشّية بالن�سبة اإىل املوّظفني
-  الّتوظيف غري املدرو�ض.

- عدم و�سوح �سيا�سات املوارد الب�رشّية يف اجلامعة.
- االمتناع عن العمل و تعطيل االأعمال و حدوث اأعمال عنف.

- االإهمال.

1. خماطر املوارد الب�رشّية بالن�سبة اإىل الطّلاب
- االمتناع عن الّدرا�سة و تعطيل االأعمال و حدوث اأعمال عنف.

- عدم املعرفة  احلقوق والواجبات.
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 خطر التسّرب الوظيفّي
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الت�رّشب  الّتدري�ص:  هيئة  اأع�صاء  اإىل  بالن�صبة  الب�صرّية  املوارد  خماطر 
واإنتاجها،  املنظمة  م�ستوى  يف  الّتدري�ض  هيئة  اأع�ساء  ت�رّشب  يوؤّثر  الوظيفّي: 
مقدار  من  اأكرث  ي�ستحّق  وعطاءهم  جهدهم  باأّن  �سعورهم  يكون  قد  و�سببه 
الّراتب ال�سهرّي املخ�ّس�ض لهم، اأو اأّن جهدهم ال يلقى التقدير وال�سكر، اأو قد 

تاأتيهم عرو�ض عمل مبغريات اأف�سل من الوظيفة التي يعملون  فيها. 

الُكلِّيَّة/ االإدارة: جميع الُكلِّيَّات و االإدارات.
املكان: جامعة امللك �سعود

الوظيفة: عميد �سئون اأع�ساء هيئة الّتدري�ض 
واملوظفني .

اجلّوال: 0504436421
Email :ajumaah@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

1- ت�رّشب اأع�ساء هيئة الّتدري�ض املتميزون اأو تقاعدهم نتيجة لعدم تقديرهم 
ا اأو معنويًّا. ماديًّ

2- طلب املتعاقد اإنهاء عقده.
3- ان�سحاب اأع�ساء هيئة الّتدري�ض من املواّد اأثناء الف�سل الدرا�سّي.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1.  ت�سجيع اأع�ساء هيئة الّتدري�ض ون�رش جهودهم يف موقع اجّلامعة وتوافر 
طاقم م�ساِند.

2. بناء نظام حوافز لت�سجيع اأع�ساء هيئة الّتدري�ض.
3. اأْن يكون هناك �سيا�سة وا�سحة ومعَلَنة تّت�سم بالعدالة عند الرّت�سيح الأع�ساء 

اللجان التي على م�ستوى اجلامعة اأو الُكلِّيَّة ويكون ذلك بناء على تر�سيحات 
رئي�ض الق�سم وعميد الُكلِّيَّة اآخذة بعني االهتمام خربات ع�سو هيئة الّتدري�ض.

4. تعديل رواتب املتعاقِدين املتميِّزين لت�سبح االأف�سل على امل�ستوى االإقليمّي.
5. و�سع القوانني لتقليل حركة اأع�ساء هيئة الّتدري�ض الذين لديهم اأعباء 

تدري�سّية داخل وخارج اجلامعة.
6. حتر�ض الُكلِّيَّات على توافر البدالء من اأع�ساء هيئة الّتدري�ض يف خمتلف 

�سات. التخ�سُّ

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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إجراء التعامل مع خطر التسرب الوظيفي حال حدوثه 
خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة الأع�ساء هيئة التدري�ض : الت�رشب الوظيفي.نوع الخطر:

جميع الكليات و االإدارات. بجميع مباين اجلامعة.مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
عميد �سئون اأع�ساء هيئة التدري�ض و املوظفنيالش

صال به:
ّ
اإمييل: ajumaah@ksu.edu.saفاك�ض: 4678126جوال: 0504436421وسائل االت

االجتماع مع املوظف الراغب يف اإنهاء عمله و فهم اخللل الذي اأدى اإىل الرغبة يف الت�رشباإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفنيالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. االجتماع مع املوظف الراغب يف اإنهاء عمله و فهم اخللل الذي اأدى اإىل الرغبة يف الت�رشب.
2. ماولة عالج االأ�سباب التي دعته لذلك اإذا كان ذلك ممكنا.

3. توفري ع�سو بديل عنه ل�سمان عدم توقف العمل. 
4. االإعالن عن وظيفة �ساغرة بالو�سائل الر�سمية.

5. تعيني البدالء باأ�رشع وقت ممكن.
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. ت�سكيل جلنة على م�ستوى اجلامعة لدرا�سة اأ�سباب الت�رشب.
2. اقرتاح احللول  ورفعها اإىل اإدارة اجلامعة.

3. بناء نظام حوافز لت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�ض.
4. ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�ض و ن�رش جهودهم يف موقع اجلامعة و توفري طاقم م�ساند.

5. تعديل رواتب املتعاقدين املتميزين لت�سبح االأف�سل على امل�ستوى االإقليمي.
6. و�سع القوانني لتقليل حركة اأع�ساء هيئة التدري�ض الذين لديهم اأعباء تدري�سية داخل و خارج اجلامعة اأثناء الف�سل الدرا�سي.
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ِبين
َ
سبة إلى المستقط

ّ
وظيف غير المدروس بالن

ّ
خطر الت

َمل:
َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

الّتوظيف   الّتدري�ص:  هيئة  اأع�صاء  اإىل  بالن�صبة  الب�صرّية  املوارد  خماطر 
بعملّية  تقوم  املنّظمات  من  كثري  امل�ستقَطِبني:  اإىل  بالّن�سبة   املدرو�ض  غري 
�ساتهم  الّتوظيف ب�سكل غري مدرو�ض باالإ�سافة اإىل تكليفهم باأعمال يف غري تخ�سُّ
امليزانّية  امل�رشوفات يف  زيادة  اإىل  يوؤّدى  املدرو�ض  الباحِثني  غري  وا�ستقطاب 
قيا�ًسا على  حجم االإنتاجية، من املهّم جدًا االأخذ باالهتمام �رشورة اأّن الوظيفة 
وامل�سوؤولّيات  املهاّم  جميع  وو�سع  اإليها  احلاجة  من  التاأّكد  بعد  اإاّل  تن�ساأ  ال 
والواجبات التي يقوم بها هذا امل�ستقَطب ويتحّدد اأجر هذه الوظيفة وفق عملّية 
وق، والعائد على املنّظمة من  ط اأجر هذه الوظيفة بال�سُّ موازنة  بني �سعر متو�سِّ

هذه الوظيفة حيث اإّن االأخري يجب اأْن يكون اأكرث من االأجر املحّدد.

الُكلِّيَّة/ االإدارة: جميع الُكلِّيَّات و االإدارات.
املكان: جامعة امللك �سعود

الوظيفة: عميد �سئون اأع�ساء هيئة الّتدري�ض 
واملوظفني .

اجلّوال: 0504436421
Email :ajumaah@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

تخ�ّس�ساتهم  وفق  امل�ستقَطِبني  توزيع  لعدم  نتيجة  العمل  جودة  �سعف   -1
وح�سب حاجة االأق�سام   اإليهم.

2- ا�ستقطاب الباحِثني دون وجود هدف وا�سح ومّدد لذلك.
3. كرثة اال�ستقطاب يف ق�سم واحد موازنة  باالأق�سام االآخر.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

ّي    �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

�ساتهم يف  ِفني العلماء والباحثني وتوزيعهم ح�سب تخ�سُّ 1- حتديد عدد املوظَّ
االإدارات املنا�سبة.

2- و�سع جلنة لتحديد االحتياج الفعلّي الأعداد الباحِثني والعلماء امل�ستقَطِبني 
�سات يف اجلامعة. يكون اأع�ساوؤها من خمتلف التخ�سُّ

3- اإن�ساء جلنة لكّل ق�سم مهمتها حتديد االحتياجات الوظيفّية للوحدة.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر التوظيف الغير مدروس بالنسبة للمستقطبين حال حدوثه 
خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة الأع�ساء هيئة التدري�ض : التوظيف غري املدرو�ض بالن�سبة للم�ستقطبنينوع الخطر:

جميع الكليات و االإدارات يف اجلامعةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلميالش

صال به:
ّ
وسائل االت

جّوال: 0505216277 
اإمييل: aligamdi@ksu.edu.saفاك�ض:4677601التلفون: 4670003

عدم جتديد التعاقد مع العلماء والباحثني الذين مل يقدموا اإنتاًجا علمًيا باجلودة املطلوبة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
اإدارة اال�ستقطاب يف وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي.الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

ا. 1- مراقبة اأداء جميع امل�ستقطبني �سنويًّ
2- عدم جتديد التعاقد مع العلماء والباحثني الذين مل يقدموا اإنتاًجا علميًّا باجلودة املطلوبة.

3- ماولة تدريب امل�ستقطبني )الباحثني (على االأعمال املوكلة لديهم.
4- اإر�سال امل�ستقطبني اإىل دورات و ور�ض تدريبية يف جمال تخ�س�سهم.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- حتديد عدد املوظفني العلماء والباحثني و توزيعهم ح�سب تخ�س�ساتهم يف االإدارات املنا�سبة.
2- و�سع جلنة لتحديد االحتياج الفعلي الأعداد الباحثني والعلماء امل�ستقطبني يكون اأع�سائها من خمتلف التخ�س�سات يف اجلامعة.

3-  اإن�ساء جلنة لكل ق�سم مهمتها حتديد االحتياجات الوظيفية للوحدة.
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دريس في أعمال خارجّية
ّ
خطر انشغال األطّباء وأعضاء هيئة الت

َمل:
َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

خماطر املوارد الب�رشّية بالن�سبة اإىل اأع�ساء هيئة الّتدري�ض:ان�سغال االأطّباء 
واأع�ساء هيئة الّتدري�ض يف اأعمال خارجّية: قد ُيكّلف كثري من القياديِّني و اأع�ساء 
هيئة الّتدري�ض واالأطّباء باأعمال خارجّية، فالقياديِّون قد ُيكلَّفون بالعمل خارج 
اجلامعة ما يوؤّثر يف عملهم يف االإدارات التابعة لهم، وكذلك االأطّباء قد ُيكلَّفون 
باأعمال اإدارّية بحته تتطّلب منهم عقد اجتماعات واّتخاذ قرارات بينما لديهم 
الكثري من االأعمال الطبّية املوؤّجلة، وكذلك اأع�ساء هيئة الّتدري�ض قد تكون لديهم 

ر الطاّلب. اأعمال خارج اجلامعة ما يوؤثر يف جودة الّتدري�ض وتذمُّ

الُكلِّيَّة/ االإدارة: جميع الُكلِّيَّات و االإدارات
املكان: جامعة امللك �سعود

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

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

1- �سعف اإنتاجّية القياديِّني يف مواقعهم القيادّية.
2- �سعف اإنتاجّية االأطّباء واأع�ساء هيئة الّتدري�ض يف املجال االأكادميّي نتيجة 

الن�سغالهم.
ر املر�سى من ذلك. 3- ان�سغال االأطّباء عن مر�ساهم وتذمُّ

4- قّلة توا�سل اأع�ساء هيئة الّتدري�ض مع الطاّلب، وعدم وجودهم يف ال�ّساعات 
ر الطاّلب. املكتبّية ما ي�سبب تذمُّ

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

ا اأو اأ�سبوعيًّا 1.  حتديد عدد ال�ّساعات التي يق�سيها القيادّي يف اإدارته يوميًّ
2. تقنني االأعمال التي ِمن امل�سموح لع�سو هيئة الّتدري�ض واالأطّباء القيام بها 

خارج اجلامعة اأو الُكلِّيَّة، وتكون حتت اإ�رشاف الرئي�ض املبا�رش.
3. و�سع اإجراءات منّظمة ملتابعة اأداء االأطّباء داخل العيادات.

�سا للمر�سى املراجِعني لكّل طبيب ُتو�َسع يف تقرير اأدائه  4. عمل ا�ستبانات الرِّ
الوظيفّي.

5. و�سع �سيا�سات تنظيمّية ل�سمان وجود اأع�ساء هيئة الّتدري�ض يف مكاتبهم يف 
اأثناء ال�ّساعات املكتبّية.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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 إجراء التعامل مع خطر انشغال األطباء وأعضاء هيئة التدريس في أعمال خارجية حال حدوثه  
خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة الأع�ساء هيئة التدري�ض: ان�سغال االأطباء واأع�ساء هيئة التدري�ض يف اأعمال خارجيةنوع الخطر:

جميع الكليات و االإدارات بجميع مباين اجلامعةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
عميد اجلهة املعنية الش

صال به:
ّ
جوال:االت�سال بال�سخ�ض امل�سوؤول )دليل الهاتف(وسائل االت

و�سع ال�سيا�سات و تنظيم عمل اأع�ساء هيئة التدري�ض واالأطباء خارج اجلامعةاإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
االإدارة العليا للجامعة  الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1- و�سع ال�سيا�سات وتنظيم عمل اأع�ساء هيئة التدري�ض واالأطباء خارج اجلامعة
2- اإيجاد م�ساعدين لالأطباء واأع�ساء هيئة التدري�ض ويكونون ذو كفاءة عالية.

3- تخفيف العبء التدري�سي للذين ي�سغلون منا�سب اإدارية
4- تقليل اأعداد املر�سى التابعني للطبيب.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- حتديد عدد �ساعات التي يق�سيها القيادي يف اإدارته يوميا اأو اأ�سبوعيا.
2- تقنني االأعمال التي من امل�سموح لع�سو هيئة التدري�ض و االأطباء القيام بها خارج اجلامعة اأو الكلية

3- جعل م�سئولية االأعمال االإدارية على املوظفني.
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خطر عدم وضوح سياسات الموارد البشرّية في الجامعة
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

و�سوح  عدم  الّتدري�ص:  هيئة  لأع�صاء  بالن�صبة  الب�صرّية  املوارد  خماطر 
�سيا�سات املوارد الب�رشّية يف اجلامعة: اإّن �سيا�سات املوارد الب�رشّية يف اجلامعة 
ح ال�سالحّيات  يتخّللها اجلمود والق�سور فال يوجد تو�سيف دقيق للمهاّم ُيو�سِّ

وامل�سوؤولّيات، وال توجد �سيا�سة خا�ّسة لالختيار والّتعيني.

الُكلِّيَّة/ االإدارة: جميع اإدارات اجلامعة.
املكان: جامعة امللك �سعود

الوظيفة: عميد �سوؤون اأع�ساء هيئة الّتدري�ض 
واملوظفني

اجلّوال: 0504436421
Email:  ajumaah@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

1. عدم و�سوح ال�سالحّيات وامل�سوؤولّيات جلميع القياِدّيني.
2. وجود تداخل يف مهاّم العمادات امل�ساِنَدة واالإدارات.

3. عدم وجود �سّلم رواتب موّحد للمتعاقِدين غري ال�سعوديِّني) تختلف رواتب 
اأع�ساء هيئة الّتدري�ض عن امل�سَتقَطِبني( .

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1. تو�سيف املهاّم وال�سالحّيات جلميع االإدارات والعمادات امل�ساِنَدة ومن�سوبي 
اجلامعة.

2. ت�سكيل جلنة حل�رش جميع االإجراءات و�سمان عدم تداخل امل�سوؤولّيات داخل 
اجلامعة.

3. و�سع �سيا�سة ولوائح موّحدة لتعيني املتعاقِدين وحتديد ال�رشوط واإعالنها 
لال�ستقطاب.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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إجراء التعامل مع خطر عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة حال حدوثه
خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة الأع�ساء هيئة التدري�ض :عدم و�سوح �سيا�سات املوارد الب�رشية يف اجلامعةنوع الخطر:

جميع اإدارات اجلامعة. بجميع مباين اجلامعةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
عميد �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفنيالش

صال به:
ّ
اإمييل: ajumaah@ksu.edu.saفاك�ض:4678126جوال: 0504436421وسائل االت

ت�سكيل جلنة لدرا�سة اأ�سباب امل�سكلة وو�سع حلول عاجلة لهااإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفنيالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1.  اإجراء تعديالت على بع�ض اأنظمة و �سيا�سات اجلامعة.
2. ت�سكيل جلنة لتوحيد نظام املكافاآت والبدالت واللجان واالأعباء التدري�سية جلميع وحدات اجلامعة

3. اإجراء تعديالت على �سلم رواتب املتعاقدين .
4. ت�سكيل جلنة لتو�سيف املهام و ال�سالحيات جلميع اإدارات و من�سوبي اجلامعة.

5. �سن العقوبات الرادعة ملن يخالف اأنظمة و �سيا�سات اجلامعة.
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- و�سع دليل  لتو�سيف املهام و ال�سالحيات جلميع اإدارات و من�سوبي اجلامعة.
2- و�سع دليل يو�سح نظام املكافئات والبدالت واللجان واالأعباء التدري�سية جلميع االإدارات  والكليات.

3- و�سع جلنة لالختيار و التعيني للموظفني و اأع�ساء هيئة التدري�ض.
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خطر االمتناع عن العمل و تعطيل األعمال و حدوث أعمال عنف
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

خماطر املوارد الب�صرّية بالن�صبة اإىل اأع�صاء هيئة الّتدري�ص: االمتناع عن 
العمل  عن  ف  التوقُّ به  ُيق�سد  عنف:  اأعمال  حدوث  و  االأعمال  تعطيل  و  العمل 
لتلبية  املبا�رش  الّرئي�ض  على  ال�ّسغط  وهدفه  وجماعّية  مق�سودة  ب�سورة 
ر اأو تديّن  احتياجاتهم، فقد ميتنع اأع�ساء هيئة الّتدري�ض عن العمل ب�سبب تاأخُّ

فّية  يف حّقهم. يف الّرواتب اأو ل�سدور قرارات تع�سُّ

الُكلِّيَّة/ االإدارة: جميع اإدارات اجلامعة.
املكان:  جامعة امللك �سعود

رقم املبنى: كّل املباين.

الوظيفة: عمداء الُكلِّيَّات املعنية.، وعميد 
ِفني. �سوؤون اأع�ساء هيئة الّتدري�ض واملوظَّ

الهاتف: هاتف اجلهة املعنية .

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

1. تعطيل اأع�ساء هيئة الّتدري�ض لالأعمال االإدارّية واللجان املوُكولة اإليهم.
ل الّدرا�سة يف الُكلِّيَّة التي حدث فيها امتناع عن العمل من قبل اأع�ساء  2. تعطُّ

هيئة الّتدري�ض.
3. مطالبة اأع�ساء هيئة الّتدري�ض بزيادة احلوافز.

4. حدوث اأعمال عنف.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1.  احت�ساب االأعمال االإدارية من �سمن العبء الّتدري�سي اأو حتديد املكافئات 
املالية لها.

2. قيا�ض مدى  ِر�سا اأع�ساء هيئة الّتدري�ض عن العمل يف الُكلِّيَّة يف كّل ف�سل درا�سّي. 
�ِسني بدالء للمواّد ذوي كفاءات عالية. 3. توافر مدرِّ

4. تقدمي حوافز عادلة و متنوعة وت�سمل جميع جماالت التميُّز جلميع اأع�ساء 
هيئة الّتدري�ض.

5. توافر م�سوؤويل اأمن يف كّل مبنى. 
6. حتديد م�سوؤول يف كّل مبنى الإدارة هذا اخلطر.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجــراء التعامــل مــع خطــر االمتناع عــن العمل و تعطيل األعمــال و حدوث أعمال عنف من قبــل أعضاء هيئة 
التدريس حال حدوثه

نوع الخطر:
خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة الأع�ساء هيئة التدري�ض :االمتناع عن العمل و تعطيل االأعمال و حدوث اأعمال 

عنف من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ض. 
جميع اإدارات اجلامعة بجميع مباين اجلامعةمكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
عمداء الكليات و عميد �سئون اأع�ساء هيئة التدري�ض و املوظفني. الش

صال به:
ّ
اإمييل: ajumaah@ksu.edu.saفاك�ض:4678126جوال: 0504436421وسائل االت

توجه امل�سئول عن اخلطر اىل مكان وقوع احلدثاإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
اإدارة الكليات وعمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ضالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1- ماولة معرفة �سبب االمتناع عن العمل. 
2- اال�ستماع ل�سكوى ع�سو هيئة التدري�ض و ماولة تهدئة انفعاالته .

3-  حل م�ساكل اأع�ساء هيئة التدري�ض  اإذا كان من املمكن حلها.  
4- اإن�ساف اأع�ساء هيئة التدري�ض و اإعطائهم حقوقهم كاملة.

5- اأعادة العمل يف االإدارة اأو الكلية.
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- الت�ساور مع االإدارة القانونية لعمل االإجراءات املرتتبة على احلدث.
2- م�سائلة املخطئني و املق�رشين. 

3- كتابة تقرير عن احلدث يرفع اإىل اإدارة اجلامعة.
4- اقرتاح احللول املنا�سبة ل�سمان عدم تكراره.

5- تدريب القياديني يف اجلامعة على مهارات التفاو�ض و حل النزاعات.
6-  قيا�ض مدى ر�سا اأع�ساء هيئة التدري�ض دوريا من قبل امل�سئولني و حتديد نقاط ال�سعف و معاجلتها.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

دريس ومن في ُحكمهم
ّ
خطر إهمال أعضاء هيئة الت

َمل:
َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

اإهمال   الّتدري�ص:  هيئة  اأع�صاء  اإىل  بالن�صبة  الب�صرّية  املوارد  خماطر 
تدري�ض  هيئة  اأع�ساء  بع�ض  يوجد  ُحكمهم:   يف  ومن  الّتدري�ض  هيئة  اأع�ساء 
وقياديِّون مهملون يف عملهم اأو متكا�سلون و بطيئون يف اإجناز االأعمال، ما ينتج 

عنه ق�سور يف االإجناز وعدم حتقيق اأهداف اجلامعة.

الُكلِّيَّة/ االإدارة:جميع اإدارات اجلامعة.
املكان:جامعة امللك �سعود

رقم املبنى: كّل املباين.

الوظيفة:  عميد الكلية املعنية، وعميد �سوؤون 
ِفني. اأع�ساء هيئة الّتدري�ض واملوظَّ

الهاتف: هاتف اجلهة املعنية .

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

1- عدم اإجناز  م�رشوعات اجلامعة يف الوقت املحّدد  باجَلودة املطلوبة.
2- �سياع املعامالت و تعطيل االأعمال.

3- حدوث َتَلفّيات يف البنية التحتّية للجامعة.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1ـ ت�سكيل جلان ملتابعة  امل�رشوعات والبنية التحتّية ومدى التقدُّم يف االإجناز.
1ـ  ت�سجيع اأع�ساء هيئة الّتدري�ض وحتفيزهم يف حالة االإجادة يف عملهم.

2ـ بّث روح املناف�سة ال�رّشيفة بني القياديِّني  وحّثهم على التفكري واالإبداع.
 3ـ ن�رش ر�سالة اجلامعة واأهدافها وِقَيمها لتنمية ال�ّسعور  بامل�سوؤولّية.

3ـ و�سع نظام م�ساءلة، وفر�ض عقوبات على ع�سو هيئة الّتدري�ض املهِمل.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر اإلهمال من قبل أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حال حدوثه
خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة الأع�ساء هيئة التدري�ض :االإهمال من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ض ومن يف حكمهمنوع الخطر:

جميع اإدارات اجلامعة بجميع مباين اجلامعةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
عمداء الكليات ومديري االإداراتالش

صال به:
ّ
ح�سب امل�سوؤلية )دليل الهاتف(وسائل االت

ح�سور م�سئول اخلطر اإىل موقع احلدثاإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
اإدارة الكليات و االإداراتالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. ح�سور امل�سئول عن اخلطر ملكان احلدث
2. اإخالء املكان يف حال حدوث حريق اأو ما ي�ستدعي ذلك.

3. ا�ستدعاء م�سئويل االأمن وال�سالمة يف املبنى يف حال احلاجة لذلك.
4. نقل امل�سابني الإجراء االإ�سعافات االأولية يف حال احلاجة لذلك.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- يعقد اجتماع للجنة املخت�سة لدرا�سة احلدث وحتديد امل�سئول عن احلدث. 
2- يعقد اجتماع للجنة املخت�سة مع ع�سو هيئة التدري�ض املهمل واأخذ مرئياته.

3- فر�ض عقوبات على ع�سو هيئة التدري�ض  يف حال ثبوت االإهمال.
4- االإعالن يف االإدارة عن النتائج و العقوبات التي تو�سلت لها اللجنة املخت�سة ل�سمان عدم تكرارها .

5- ت�سكيل جلان ملتابعة امل�ساريع و البنية التحتية و مدى التقدم يف االإجناز.
6- ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�ض و حتفيزهم يف حالة االإجادة يف عملهم.

7- بث روح املناف�سة ال�رشيفة بني اأع�ساء هيئة التدري�ض و حثهم على التفكري و االإبداع.
8- ن�رش ر�سالة و اأهداف و قيم اجلامعة لتنمية ال�سعور بامل�سئولية.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

وظيف غير المدروس
ّ
خطر الت

َمل:
َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

ِفني: الّتوظيف غري املدرو�ض  خماطر املوارد الب�صرّية بالن�صبة اإىل املوظَّ
الُكلِّيَّة/ االإدارة: جميع الُكلِّيَّات و االإدارات.

املكان: جامعة امللك �سعود
رقم املبنى: كّل املباين.

الوظيفة: عميد �سوؤون اأع�ساء هيئة الّتدري�ض 
ِفني. واملوظَّ

اجلّوال: 0504436421
Email: ajumaah@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

�ساتهم و ح�سب  ِفني وفق تخ�سُّ 1- �سعف َجودة العمل نتيجة عدم توزيع املوظَّ
حاجة االإدارات  اإليهم.

2- ا�ستقطاب الباحِثني دون وجود هدف وا�سح ومّدد.
3- كرثة الّتوظيف يف بع�ض االإدارات و قّلة االأعمال املُوَكَلة اإليهم.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

�ساتهم يف االإدارات املنا�سبة. ِفني وتوزيعهم ح�سب تخ�سُّ 1. حتديد عدد املوظَّ
امل�ستقَطِبني  الباحِثني والعلماء  الفعلّي الأعداد  2. و�سع جلنة لتحديد االحتياج 

�سات يف اجلامعة. يكون اأع�ساوؤها من خمتلف التخ�سُّ
3. اإن�ساء جلنة لكّل ق�سم مهّمتها حتديد االحتياجات الوظيفّية للوحدة.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر التوظيف الغير مدروس حال حدوثه 
خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة للموظفني : التوظيف الغري مدرو�ض.نوع الخطر:

جميع الكليات و االإدارات. بجميع مباين اجلامعةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
عميد �سئون اأع�ساء هيئة التدري�ض و املوظفنيالش

صال به:
ّ
اإمييل:  ajumaah@ksu.edu.saفاك�ض: 4678126جوال: 0504436421وسائل االت

عدم جتديد التعاقد مع املوظفني الذين مل يقدموا االأعمال املوكلة اإليهم باجلودة املطلوبة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
عمادة �سئون اأع�ساء هيئة التدري�ض و املوظفني. الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1- مراقبة اأداء جميع املوظفني �سنويا.
2- عدم جتديد التعاقد مع املوظفني الذين مل يقدموا االأعمال املوكلة اإليهم باجلودة املطلوبة.

3- ماولة تدريب املوظفني على االأعمال املوكلة لديهم .
4- اإر�سال املوظفني اإىل دورات و ور�ض تدريبية يف جمال تخ�س�سهم.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- حتديد عدد املوظفني و توزيعهم ح�سب تخ�س�ساتهم يف االإدارات املنا�سبة.
2- و�سع جلنة لتحديد االحتياج الفعلي الأعداد املوظفني يكون اأع�سائها من خمتلف التخ�س�سات يف اجلامعة.

3-  اإن�ساء جلنة لكل ق�سم مهمتها حتديد االحتياجات الوظيفية للوحدة.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر عدم وضوح سياسات الموارد البشرّية في الجامعة
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

�سيا�سات  و�سوح  عدم  ِفني:  املوظَّ اإىل  بالن�صبة  الب�صرّية  املوارد  خماطر 
اجلامعة  يف  الب�رشّية  املوارد  �سيا�سات  اإّن  اجلامعة:  يف  الب�رشّية  املوارد 
ال�سالحّيات  ح  يو�سِّ للمهام  دقيق  تو�سيف  يوجد  فال  الو�سوح  عدم  يتخّللها 
وامل�سوؤولّيات وال يوجد �سيا�سة خا�ّسة لالختيار والتعيني، كما ال يوجد خّطة 

لتدريب املوّظفني يف اأماكن عملهم.

الُكلِّيَّة/ االإدارة: جميع اإدارات اجلامعة.
املكان: جامعة امللك �سعود

رقم املبنى: كّل املباين.

الوظيفة: عميد �سوؤون اأع�ساء هيئة الّتدري�ض 
ِفني. واملوظَّ

اجلّوال: 0504436421
Email :fkolibi@ksu.edu.sa

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

1. عدم و�سوح ال�سالحّيات  امل�سوؤولّيات.
ِفني متّكنهم من اأداء عملهم دون تداخل  2. عدم وجود و�سف دقيق ملهام املوظَّ

يف امل�سوؤوليّات.
3. عدم وجود �سلَّم رواتب مّدد للمتعاقِدين غري ال�سعوديِّني.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1ـ  تو�سيف ال�ّسالحّيات وامل�سوؤولّيات جلميع اإدارات ومن�سوبي اجلامعة.
ف ليتمّكن من اأداء عمله  دون ازدواجّية. 2ـ   و�سع و�سف دقيق ملهام كّل موظَّ

التهم. 3ـ   و�سع جلنة لتحديد رواتب املتعاِقِدين ح�سب موؤهِّ
ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة حال حدوثه 
خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة للموظفني : عدم و�سوح �سيا�سات املوارد الب�رشية يف اجلامعة.نوع الخطر:

جميع اإدارات اجلامعة. بجميع مباين اجلامعةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
عميد �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفنيالش

صال به:
ّ
اإمييل:  ajumaah@ksu.edu.saفاك�ض: 4678126جوال: 0504436421وسائل االت

ت�سكيل جلنة لدرا�سة اأ�سباب امل�سكلة وو�سع حلول عاجلة لهااإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفنيالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1- اإجراء تعديالت على بع�ض اأنظمة و �سيا�سات اجلامعة.
2- ت�سكيل جلنة لتوحيد نظام املكافاآت والبدالت واللجان .

3- ت�سكيل جلنة لتو�سيف املهام و ال�سالحيات جلميع اإدارات و من�سوبي اجلامعة.
4- �سن العقوبات الرادعة ملن يخالف اأنظمة و �سيا�سات اجلامعة.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- و�سع دليل  لتو�سيف املهام و ال�سالحيات جلميع اإدارات و من�سوبي اجلامعة.
2- و�سع دليل يو�سح نظام املكافاآت والبدالت واللجان جلميع االإدارات  والكليات.

3- و�سع جلنة لالختيار و التعيني للموظفني.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر االمتناع عن العمل و تعطيل األعمال و حدوث أعمال عنف
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

ِفني: االمتناع عن العمل و تعطيل  خماطر املوارد الب�صرّية بالن�صبة اإىل املوظَّ
ف عن العمل ب�سورة مق�سودة  االأعمال و حدوث اأعمال عنف: ُيق�سد به  التوقُّ
وجماعّية وهدفه ال�ّسغط على الّرئي�ض املبا�رش لتلبية احتياجاتهم، فقد ميتنع 
قرارات  ل�سدور  اأو  الرواتب  يف  تديّن  اأو  ر  تاأخُّ ب�سبب  العمل  عن  فون  املوظَّ

فّية يف حّقهم. تع�سُّ

الُكلِّيَّة/ االإدارة: جميع اإدارات اجلامعة.
املكان: جامعة امللك �سعود

رقم املبنى: كّل املباين

اال�سم: الوظيفة: عمداء الُكلِّيَّات، وعميد 
ِفني �سوؤون اأع�ساء هيئة الّتدري�ض و ملوظَّ

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

ف عن العمل يف بع�ض اإدارات اجلامعة. 1. حدوث توقُّ
ِفني ب�سبب عدم وجود حوافز  ر واعرتا�سات جماعّية من املوظَّ 2.  حدوث تذمُّ

وعدم توافر البيئة املنا�سبة للعمل و لعدم وجود ال�سفافّية واحلوار.
3ـ حدوث اأعمال عنف.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

ف وماولة تهدئة انفعاالته. 1ـ  اال�ستماع ل�سكوى املوظَّ
ا من قبل م�سوؤويل االإدارات و حتديد نقاط  ِفني دوريًّ 2ـ  قيا�ض مدى ر�سا املوظَّ

ال�ّسعف و معاجلتها.
3ـ  تعيني م�سوؤويل اأمن يف كّل مبنى.

3ـ  تعيني م�سوؤول يف كّل مبنى الإدارة هذا اخلطر.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر االمتناع عن العمل و تعطيل األعمال و حدوث أعمال عنف حال حدوثه 
خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة للموظفني :االمتناع عن العمل و تعطيل االأعمال و حدوث اأعمال عنف.نوع الخطر:

جميع اإدارات اجلامعة بجميع مباين اجلامعةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
عمداء الكليات و �سئون اأع�ساء هيئة التدري�ضالش

صال به:
ّ
اإمييل:  ajumaah@ksu.edu.saفاك�ض: 4678126جوال: 0504436421وسائل االت

توجه امل�سئول عن اخلطر اإىل مكان وقوع احلدثاإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
اإدارة الكليات وعمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1- ماولة معرفة �سبب االمتناع عن العمل.
2- اال�ستماع ل�سكوى املوظف و ماولة تهدئة انفعاالته .

3- و حل م�ساكل املوظفني اإذا كان من املمكن حلها.
4- اإن�ساف املوظفني و اإعطائهم حقوقهم كاملة.

5- اأعادة العمل يف االإدارة اأو الكلية.
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- الت�ساور مع االإدارة القانونية لعمل االإجراءات املرتتبة على احلدث.
2- م�سائلة املخطئني و املق�رشين. 

3- كتابة تقرير عن احلدث يرفع اإىل اإدارة اجلامعة.
4- اقرتاح احللول املنا�سبة ل�سمان عدم تكراره.

5- تدريب القياديني يف اجلامعة على مهارات التفاو�ض و حل النزاعات.
6- قيا�ض مدى ر�سا املوظفني  دوريا من قبل امل�سئولني و حتديد نقاط ال�سعف و معاجلتها .
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر  اإلهمال
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

بع�ض  يوجد  الإهمال:   ِفني:  املوظَّ اإىل  بالن�صبة  الب�صرّية  املوارد  خماطر 
ِفني املُهِمِلني يف عملهم اأو املتكا�ِسِلني والبطيئني يف اإجناز االأعمال، ما ينتج  املوظَّ

مة. عنه ق�سور يف االإجناز وعدم حتقيق اأهداف املنظَّ

الُكلِّيَّة/ االإدارة: جميع اإدارات اجلامعة.
املكان: جامعة امللك �سعود

رقم املبنى: كّل املباين.

الوظيفة:  عميد اجلهة املعنية، ومدير االإدارة 
املعنية 

الهاتف: هاتف اجلهة املعنية . 

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

1- عدم اجناز  م�رشوعات اجلامعة يف الوقت املحّدد واجَلودة املطلوبة.
2- �ّسياع املعامالت وتعطيل االأعمال.

3- حدوث َتَلفّيات يف البنية التحتّية للجامعة.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1. ت�سكيل جلان ملتابعة  امل�رشوعات و البنية التحتّية ومدى التقدُّم يف االإجناز.
ِفني وحتفيزهم يف حالة االإجادة يف عملهم. 2. ت�سجيع املوظَّ

ِفني وحثهم على التفكري واالإبداع. 3.  بّث روح املناف�سة ال�رشيفة بني املوظَّ
4. ن�رش ر�سالة واأهداف وِقَيم اجلامعة لتنمية ال�سعور  بامل�سوؤولّية.

5. و�سع نظام م�ساءلة وفر�ض عقوبات على ع�سو هيئة الّتدري�ض املُهِمل.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر اإلهمال حال حدوثه 
خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة للموظفني : االإهمال.نوع الخطر:

جميع اإدارات اجلامعة بجميع مباين اجلامعةمكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
عمداء الكليات ومديري االإداراتالش

صال به:
ّ
ح�سب امل�سوؤلية )دليل الهاتف(وسائل االت

ح�سور م�سئول اخلطر اإىل موقع احلدثاإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
اإدارة الكليات و االإداراتالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1- ح�سور امل�سئول عن اخلطر ملكان احلدث
2- اإخالء املكان يف حال حدوث حريق او ما ي�ستدعي ذلك.

3- ا�ستدعاء م�سئويل االأمن وال�سالمة يف املبنى يف حال احلاجة لذلك.
4- نقل امل�سابني الإجراء االإ�سعافات االأولية يف حال احلاجة لذلك.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- يعقد اجتماع للجنة املخت�سة لدرا�سة احلدث وحتديد امل�سئول عن احلدث. 
2- يعقد اجتماع للجنة املخت�سة مع املوظف املهمل واأخذ مرئياته.

3- فر�ض عقوبات على املوظف  يف حال ثبوت االإهمال.
4- االإعالن يف االإدارة عن النتائج و العقوبات التي تو�سلت لها اللجنة املخت�سة ل�سمان عدم تكرارها .

5- ت�سكيل جلان ملتابعة امل�ساريع و البنية التحتية و مدى التقدم يف االإجناز.
6- ت�سجيع املوظفني و حتفيزهم يف حالة االإجادة يف عملهم.

7- بث روح املناف�سة ال�رشيفة بني املوظفني و حثهم على التفكري و االإبداع.
8- ن�رش ر�سالة و اأهداف و قيم اجلامعة لتنمية ال�سعور بامل�سئولية.
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر االمتناع عن الّدراسة و تعطيل األعمال و حدوث أعمال عنف
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

خماطر املوارد الب�صرّية بالن�صبة اإىل الطّلب: االمتناع عن الّدرا�سة و تعطيل 
ف عن العمل ب�سورة مق�سودة  االأعمال و حدوث اأعمال عنف: ُيق�َسد به  التوقُّ
يقوم  لتلبية احتياجاتهم فقد  املبا�رش  الّرئي�ض  ال�ّسغط على  وجماعّية، وهدفه 
يف  االإن�ساف  عدم  اأو  الّتدري�ض  جودة  لعدم  نتيجة  الّدرا�سة  بتعطيل  الطاّلب 

توزيع الّدرجات اأو عدم توافر البنية التحتّية املنا�سبة.

الُكلِّيَّة/ االإدارة: جميع ُكلِّيَّات اجلامعة.
املكان جامعة امللك �سعود

رقم املبنى: كّل املباين.

الوظيفة:  عميد الكلية املعنية .

الهاتف: هاتف اجلهة املعنية .

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

ف عن الّدرا�سة يف بع�ض اأق�سام الُكلِّيَّة. 1- حدوث توقُّ
ر واعرتا�سات جماعّية من الطاّلب. 2- حدوث تذمُّ

3- حدوث اأعمال عنف.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1ـ اال�ستماع ل�سكوى الّطالب وماولة تهدئة انفعاالته.
ا من قبل  امل�سوؤولني  و حتديد نقاط ال�ّسعف  2ـ قيا�ض مدى ر�سا الّطالب دوريًّ

ومعاجلتها.
3 ـ  اأْن ُيحدِّد كّل قيادّي يف جدوله االأ�سبوعّي �ساعات معّينة لال�ستماع لل�ّسكاوى 

الطاّلبّية.
4ـ  اأن يكون هناك ممّثل للطاّلب يف جمل�ض كّل ُكلِّيَّة.

5ـ   تعيني م�سوؤويل اأمن يف كّل ُكليَّة.
6ـ  تعيني م�سوؤول يف كّل مبنى الإدارة هذا اخلطر.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر االمتناع عن الدراسة و تعطيل األعمال و حدوث أعمال عنف حال حدوثه 
خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة للطالب : االمتناع عن العمل و تعطيل االأعمال و حدوث اأعمال عنفنوع الخطر:

جميع كليات اجلامعة مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
عميد الكلية املعنية الش

صال به:
ّ
)دليل الهاتف(وسائل االت

توجه امل�سئول عن اخلطر اإىل مكان وقوع احلدثاإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
اإدارة الكليات.الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1- ماولة معرفة �سبب تعطيل الدرا�سة.
2- اال�ستماع ل�سكوى الطالب و ماولة تهدئة انفعاالته .

3- و حل م�ساكل الطالب اإذا كان من املمكن حلها.
4- اإن�ساف الطالب و اإعطائهم حقوقهم كاملة.

5- اأعادة العمل يف االإدارة اأو الكلية.
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- م�سائلة املخطئني و املق�رشين. 
2- كتابة تقرير عن احلدث يرفع اإىل اإدارة اجلامعة.

3- اقرتاح احللول املنا�سبة ل�سمان عدم تكراره.
4- تدريب القياديني يف اجلامعة على مهارات التفاو�ض و حل النزاعات.

5- قيا�ض مدى ر�سا الطالب  دوريا من قبل امل�سئولني و حتديد نقاط ال�سعف و معاجلتها
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خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

خطر عدم المعرفة بالحقوق والواجبات
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

باحلقوق  املعرفة  عدم  الطّلب:  اإىل  بالن�صبة  الب�صرّية  املوارد  خماطر 
والواجبات: يجهل الكثري من الطاّلب والّطالبات احلقوق الطالبّية والواجبات 
فال يعلم من  امل�سوؤول يف حال وجود م�سكلة، وما اللوائح وال�سيا�سات املوجودة.

الُكلِّيَّة/ االإدارة: جميع الُكلِّيَّات
املكان: جامعة امللك �سعود

رقم املبنى: كّل املباين

الوظيفة:  عميد الكلية املعنية .

الهاتف: هاتف اجلهة املعنية .

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

1- عدم معرفة الّطالب حقوقه يف اجلامعة.
2- عدم معرفة الّطالب واجباته.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1ـ اإقامة لقاءات مع الطاّلب و تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.
2ـ توزيع مطوّيات تعريفّية بحقوق الطاّلب ون�رشها على موقع اجلامعة.

3ـ تعريفهم باجلهة امل�سوؤولة عن م�ساندتهم و الرّد على ا�ستف�ساراتهم.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر



ية
شر

لب
د ا

ار
مو

 ال
طر

خا
م

231

خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها

إجراء التعامل مع خطر عدم المعرفة بالحقوق و الواجبات حال حدوثه
خماطر موارد ب�رشية بالن�سبة للطالب :عدم املعرفة باحلقوق و الواجباتنوع الخطر:

جميع الكليات مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
عميد الكلية املعنية .الش

صال به:
ّ
)دليل اجلامعة(جوال: االت�سال باجلهة املعنية وسائل االت

اإقامة لقاءات مع الطالب و تعريفهم بحقوقهم و واجباتهماإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
اإدارة الكليةالجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1- اإقامة لقاءات مع الطالب و تعريفهم بحقوقهم و واجباتهم .
2- توزيع مطويات تعريفية بحقوق الطالب و ن�رشها على موقع اجلامعة.

3- تعريفهم باجلهة امل�سئولة عن م�ساندتهم و الرد على ا�ستف�ساراتهم.
4- �سن العقوبات الرادعة ملن يخالف اأنظمة و �سيا�سات اجلامعة

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1- و�سع دليل  لتو�سيف املهام و ال�سالحيات جلميع اإدارات و من�سوبي اجلامعة
2- التاأكيد على الطالب ب�رشورة معرة حقوقهم و واجباتهم يف اجلامعة.
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شآت والَمراِفق
ْ
مخاطر الُمن
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شآت والمرافق
ْ
 قائمة بالجهات المعّرضة لحدوث مخاطر الُمن

املُْن�صاآتم

ب، وُكلِّيَّة 1 املُْن�ساآت الطبّية ) املنطقة الطبّية وت�سمل: م�ست�سفى امللك خالد ، وم�ست�سفى امللك عبد العزيز،  وُكلِّيَّة الطِّ
ال�ّسيدلة،  وُكلِّيَّة طّب االأ�سنان، وُكلَّيِّة العلوم الطبيَّة التطبيقّية، وُكلِّيَّة الّتمري�ض(

من�ساآت املعامل والُوَر�ض بالُكلِّيَّات العلمّية ) ُكلِّيَّة الهند�سة،  وُكلِّيَّة الزراعة،  وُكلِّيَّة العلوم والّتغذية ..... اإلخ(2

3
ف ال�سحّي، ومّطة  من�ساآت مباين اخلدمات ) جمّمع اخلدمات املركزّي، ونفق اخلدمات وي�سمل: مّطة ال�رشَّ

املربِّدات املركزّية، ومّطة الغاليات، ووحدة الرّتبينات، ونفق اخلدمات بطول 12 كم مبا يحويه من خدمات مثل: 
موا�سري املياه املرّبدة، وموا�سري املياه امل�سّخنة، ومياه البلدية .... اإلخ(

من�ساآت تعليمّية اأكادميّية نظرّية ) ُلِّيَّة العلوم ال�سيا�سّية،  وُكلِّيَّة االآداب، وعمادة الَقبول والّت�سجيل، وعمادة 4
الّتعامالت االإلكرتونّية، وعمادة الّتعّلم االإلكرتويّن والّتعلُّم عن ُبعد .... اإلخ(

ِفني، واإ�سكان الطاّلب(5 من�ساآت �سكنّية )اإ�سكان اأع�ساء هيئة الّتدري�ض واملوظَّ

من�ساآت ترويحّية) نادي اأع�ساء هيئة الّتدري�ض، وم�ساجد، ومالعب و�ساالت مغلقة، وجمّمعات اأ�سواق(6
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مجاالت المخاطر الّرئيسة للمنشآت والَمراِفق

شآت والَمراِفق :
ْ
مخاطر الُمن

م تلك املخاطر جزًءا اأ�سا�سًيّا يف تنفيذ اأّي م�رشوع وت�سغيله، اأًيا كان حجمه، كبرًيا اأو �سغرًيا، وميكن تق�سيم هذه املخاطر ب�سفة عاّمة اإىل خماطر االإن�ساءات، وخماطر  َُعّد تفهُّ
م االإجــراءات التي يجب اّتباعها للحّد من حدوث تلك املخاطر وتاآثريها يف امل�ــرشوع االإن�ســائّي. وَيعمد املديرون واال�ست�ســارّيون  املوافقــات والرّتاخي�ــض، وال ُبــّد مــن تفهُّ
ة باملخاطر لتحديد  خمــة خالل مرحلة ما قبل الَبدء باالأعمال االإن�ســائّية للم�ــرشوع اإىل اإعداد �سيا�ســة تف�سيلّيــة خا�سَّ القانونّيــون العاملــون يف  امل�ــرشوعات االإن�ســائّية ال�سَّ
اأنواعهــا. وت�ســاعد عملّيــة و�ْســع موا�سفــات اأكرث تطوًرا على حتديــد طبيعة املخاطر التي قد تن�ســاأ، ونوعّيتها، ودرجة خطورة االأ�رشار التي قــد تنُتج عن تلك املخاطر يف 

حالة وقوعها_ ال �سمح اهلل_ .

خماطر املُْن�صاآت وامَلراِفق :
1.  خماطر الّتو�سيالت والّتمديدات الكهربائّية ال�سدمة الكهربائّية

2.  املخاطر الناجمة عن خمالفة الّت�سميم واملوا�سفات
عات املباين اأ . خماطر ت�سدُّ

ب . خماطر الّتكييف
ف ال�سحّي ومياه االأمطار بات مياه �سبكة الّتغذية وال�رشَّ د. خماطر ت�رشُّ

3.  خماطر اإغالق املخارج واملمّرات وال�سالمل وتعطيلها
4. خماطر ناجتة عن تغيري طبيعة املوقع الت�سغيلّية
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مديدات الكهربائّية » الصدمة الكهربائّية«
ّ
وصيالت والت

ّ
خطر الت

َمل:
َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

خماطر الّتو�صيلت والّتمديدات الكهربائّية "ال�صدمة الكهربائّية"
الُكلِّيَّة/ االإدارة:  داخل اأو خارج مباين اجلامعة 

املكان: جامعة امللك �سعود
يانة. الوظيفة: مدير عاّم االإدارة العاّمة لل�سِّ

التلفون: 4672746
نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

اأهّم  من  الكهربائّية،  والّتمديدات  الّتو�سيالت  عن  الناجتة  الكهربائية  ال�سدمة 
ُم�سبِّبات احلوادث يف جمال الكهرباء:

اال�ستخدام  عملّية  اأثناء  املهنّية  حة  وال�سِّ المة  ال�سَّ بتعليمات  التقيُّد  عدم   )1(
والت�سغيل. 

احلوادث  وقوع  يف  يت�سّبب  مّما  المة  ال�سَّ باأمور  العامِلني  التزام  عدم   )2(
واالإ�سابات بينهم. 

)3( غياب الوعي الوقائّي قد يوؤّدي اإىل قيامهم بتاأدية اأعمالهم بطريقة خاطئة لدى 
م�ستخِدمي الكهرباء. 

يانة الدورّية والعالجّية.  )4( اإهمال اأعمال ال�سِّ
)5( عدم اإجراء الك�ْسف الدورّي على الّتمديدات الكهربائّية واالأجهزة الكهربائّية. 
)6( عدم مراجعة االأحمال الكهربائّية قبل الّت�سغيل اأو عند اال�ستحداث واالإ�سافة.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

ّي    �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

الّتمديدات  على  الدورّي  والك�ْسف  الكهربائّية  الّتو�سيالت  �سالمة  من  التاأّكد 
الكهربائّية بوا�سطة فنيِّني ذوي كفاءة عالية، وبيان اإر�سادات ال�ّسالمة بالن�سبة 
اإىل ا�ستعماالت االأجهزة الكهربائّية واحليلولة دون ترك اأّية متديدات كهربائّية 
املاّر  للتّيار  الكهربائّية  الّتو�سيالت  امل�ستخَدَمة يف  الكابالت(  عارية، ومنا�سبة) 
بها، وو�سع اأ�سالك الّتو�سيالت الكهربائّية يف موا�سري معزولة، وعدم ا�ستخدام 
الّتو�سيالت اخلارجّية الّظاهرة، وترك) كابالت( كهربائّية مك�سوفة، وعدم متديد 

اأ�سالك كهربائّية عرب االأبواب اأو النوافذ اأو الفتحات املماِثَلة اأو حتت ال�سّجاد .

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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عامل مع مخاطر الّصدمة الكهربائّية حال حدوثها
ّ
إجراءات الت

خماطر اإن�سائّية: الّتو�سيالت والّتمديدات الكهربائّية، ال�ّسدمة الكهربائّية.نوع الخطر:
داخل املباين اأو خارج املباين.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
1( رجل االإ�سعاف ) يف حال وجود م�ساب(، 2( اأفراد االأمن وال�ّسالمة، 3( اإدارة ال�ّسيانة االأكادميّية.الش

صال به:
ّ
فاك�ض: 4672801الهاتف: 4672736وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

تخلي�ض امل�ساب مع مراعاة اأاّل يتعّر�ض املنِقذ للخطر :
1. االإ�رشاع بف�سل التّيار الكهربائّي عن املكان، مع عدم مل�ض امل�ساب باأّي حال من االأحوال قبل ف�سل التّيار.

2. اأخذ امل�ساب بعد ف�سل التّيار بعيدًا عن مكان ال�ّسدمة الكهربائّية.
3. ا�ستدعاء �سّيارة االإ�سعاف فورًا، واالإبالغ عن وجود �سخ�ض يعاين من ال�ّسدمة الكهربائّية.

4. يعمل املنقذ تنّف�ًسا �سناعيًّا للم�ساب على الفور، باّتباع اآلّية عملّية االنعا�ض القلبّي والرئوّي بو�ساطة 
ب. �سخ�ض مدرَّ

االإدارة العاّمة لل�ّسيانة.الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
خذها الجهة لمعالجة الخطر:

ّ
اإلجراءات التي تت

1. �سيانة االأجزاء املعّر�سة امل�سبِّبة لل�ّسدمة.
2. تركيب نظام تاأري�ض النُّظم القائمة ومراجعتها.

3. تركيب اأجهزة حماية �سّد الت�رشيب االأر�سّي يف االأماكن ذات العالقة املبا�رشة مثل املطابخ واملناطق الّرطبة.
4.  رْفع تقرير عن االإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة امل�سكلة وعدم تكرارها. 

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- التاأّكد من نظام تاأري�ض االأجزاء املعّر�سة لل�ّسدمة الكهربائّية.
- التاأّكد من وجود اأجهزة حماية �سّد الت�رشيب االأر�سّي يف االأماكن ذات العالقة املبا�رشة.

- اإعادة التّيار الكهربائّي بعد موافقة من اللجنة الفنّية.
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عات المباني خطر تصدُّ
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

عات املباين خماطر ناجتة عن خمالفة الّت�صميم واملوا�صفات : ت�سدُّ
الُكلِّيَّة/ االإدارة: جميع املُْن�ساآت داخل 

اجلامعة.
املكان: جامعة امللك �سعود

الوظيفة: مدير عاّم االإدارة العاّمة  للم�رشوعات.
التلفون: 4672747

الوظيفة: مدير اإدارة ال�سيانة االأكادميّية
نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

ل املباين لالهتزازات  ظهور �رشوخ نتيجة لهبوط الرتبة لعدم مراعاة مدى حتمُّ
يف اأثناء الّت�سميم واأعمال الّتعديالت الع�سوائّية.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

ال�رّشكات  تقيُّد  من  د  للتاأكُّ لة  املوؤهَّ الهند�سّية  االإ�رشاف  �رشكات  اختيار 
بها  املعمول  املوا�سفات  تطابق  من  والتاأّكد  عليها،  املتَّفق  باملوا�سفات  ِذة  املنفِّ

لدى)الكود( ال�سعودّي واخلليجّي.
1. متابعة الّتنفيذ يف اأثناء االإن�ساء والتاأّكد من اأْن تكون الّت�ساميم متوافقة 
اأهمّية تاأهيل العامِلني بجميع  مع )كود( البناء ال�سعودّي واخلليجّي مع 
الهند�سة  جمال  يف  جديد  هو  ما  كّل  على  لالّطالع  الهند�سّية  القطاعات 

االإن�سائّية  عن طريق الندوات التدريبّية وخالفه. 
عات  الت�سدُّ ومعاجلة  املواقع،  جميع  على  املجدَول  الدورّي  الك�ْسف   .2

حيحة. قوق فوَر ظهورها بالّطريقة الهند�سّية ال�سَّ وال�سُّ

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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ع المباني حال حدوثها  عامل مع مخاطر تصدُّ
ّ
إجراءات الت

عات ملحوظة يف املباين.نوع الخطر: خماطر اإن�سائّية: ت�سدُّ
جميع املُْن�ساآت داخل اجلامعة.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مدير عاّم االإدارة العاّمة  للم�رشوعات، مدير اإدارة ال�سيانة االأكادميّية.الش

صال به:
ّ
فاك�ض: 4672801هاتف: 4672736 / : 4672747وسائل االت

االإخالء اجلزئّي للمبنى،  واإخالء ُكلّي ح�سب احلالة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
االإدارة العاّمة لل�ّسيانة.الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1. و�سع لوحات حتذيرّية ملنع ا�ستخدام املبنى.
عات واأ�ساليب العالج املنا�سب. 2. ت�سكيل عاجل للجنة فنّية لفح�ض املبنى اأو املوقع املت�رّشر لتحديد �سبب الت�سدُّ

3. وجود متحدِّث ي�رشح الو�سع احلايّل للمبنى لزيادة وعي اجلمهور باخلطر املحَتَمل.
4. عمل مقاي�سة تقديرّية الأعمال العالج واإعادة التاأهيل.

5.  االّت�سال ب�رشكات متخ�ّس�سة يف مثل هذه املجاالت ملعاجلة اخلطر واإزالته.
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- تقدمي تقرير عن االإجراءات التي اتُّخذْت حال اكت�ساف اخلطر للمحافظة على �سالمة االأرواح واملمتلكات. 
عات وكيفّية العالج. - تقدمي تقرير عن اأ�سباب الت�سدُّ

عات املوجودة بطريقة فنّية وح�سب اأ�سول ال�ّسناعة. �ض مبعاجلة الت�سدُّ - تكليف مقاول متخ�سِّ
- رفع تقرير كامل عن االإجراءات التي اتُّخذت ملعاجلة اخلطر واإزالته. 
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كييف
ّ
خطر انقطاع  الت

َمل:
َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

خماطر ناجتة عن خمالفة الّت�صميم واملوا�صفات:  خماطر انقطاع 
الّتكييف

الُكلِّيَّة/ االإدارة: جميع مباين اجلامعة.
املكان: جامعة امللك �سعود

الوظيفة: مدير عاّم االإدارة العاّمة  للم�رشوعات.
التلفون: 4672747

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

فيها واخللل مبنظومة  املرغوب  والّنقاوة  لدرجة اجلودة  الهواء  عدم و�سول 
تكييف الهواء.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

اأّن ت�ساميم وحدات الّتكييف  اأثناء االإن�ساء والتاأّكد من   1. متابعة الّتنفيذ يف 
والّتربيد متوافقة مع) كود( البناء ال�سعودّي واخلليجّي. 

يانة الدورّية والوقائّية. 2. الك�ْسف الدورّي وتنفيذ عملّيات ال�سِّ
الفالتر  بتغيري  واالهتمام  دائمة،  ب�سورة  الّتكييف  ماكينات  اأداء  مراقبة   .3

وتنظيف جماري الهواء.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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كييف حال حدوثه
ّ
عامل مع مخاطر انقطاع  الت

ّ
إجراءات الت

خماطر اإن�سائّية: انقطاع الّتكييف، خلل يف منظومة الّتكييف.نوع الخطر:
جميع مباين اجلامعة.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مدير اإدارة ال�ّسيانة االأكادميّية، ومدير اإدارة �سيانة املنطقة الطبّية.الش

صال به:
ّ
فاك�ض: 4672801الهاتف:4672736وسائل االت

ني عن اأجهزة الّتكييف  يف املبنىاإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر: االّت�سال باملخت�سِّ
�سيانة املنطقة االأكادميّية، �سيانة املنطقة الطبّية. الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1- الوقوف على اأ�سباب تاأّثر خدمة الّتكييف.
2- مراجعة منظومة الّتكييف والتهوية اخلا�ّسة باملبنى.

3- مراجعة عمل الفالتر والتغذية باملياه الباردة واحلاّرة.
4- فْح�ض التمديدات الكهربّية التاأّكد من �سالمتها، وعدم كونها ال�سبب يف انقطاع الّتكييف.

5-  رْفع تقرير عن االإجراءات التي  اتُّخذت ملعاجلة امل�سكلة وعدم َتكرار حدوثها.
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

1. اإعادة ت�سغيل وحدات الّتكييف والتاأّكد من فعالّيتها وقيا�ض درجات احلرارة والربوده على فرتات متباعدة حتى زوال اخلطر. 
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رف الصحّي ومياه األمطار غذية والصَّ
ّ
بات مياه شبكة الت خطر تسرُّ

َمل:
َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

بات مياه �سبكة  خاطر ناجتة عن خمالفة الّت�صميم واملوا�صفات: ت�رشُّ
ف ال�سحّي ومياه االأمطار الّتغذية وال�رشَّ

الُكلِّيَّة/ االإدارة: خطوط ال�رّشف اأو �سبكات 
املياه داخل املدينة اجلامعّية.

املكان: جامعة امللك �سعود

الوظيفة: مدير عاّم االإدارة العاّمة  للم�رشوعات.
التلفون: 4672747

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

ف ال�سحّي ومياه االأمطار الناجت عن  عدم  بات مياه �سبكة الّتغذية وال�رشَّ ت�رشُّ
اتّباع االأ�سلوب االأمثل وال�ّسحيح يف خطوات الّت�سميم الالزمة حلماية املن�ساأة،  
ف  بات  عن طريق الك�ْسف على خطوط ال�رشَّ ويجب العمل على اإ�سالح الت�رشُّ

بطريقة هند�سّية منا�سبة.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4 ّي 5        �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

ال�رّشكات  تقيُّد  من  د  للتاأكُّ لة  املوؤهَّ الهند�سّية  االإ�رشاف  �رشكات  اختيار   .1
بها  املعمول  املوا�سفات  تطابق  من  والتاأّكد  عليها،  املتَّفق  باملوا�سفات  ِذة  املنفِّ

لدى )الكود( ال�سعودّي واخلليجّي. 
د من  اأّن الّت�ساميم متوافقة مع )كود(  2. متابعة الّتنفيذ يف اأثناء االإن�ساء والتاأكُّ
ا�ستالم  يف  العاملّية  واملعايري  املوا�سفات  واّتباع  واخلليجّي،  ال�سعودّي  البناء 

ف ال�سحّي. اأعمال منظومات �سبكة الّتغذية وال�رشَّ
ة العاّمة. ْف مبا ال يوؤّثر يف البيئة وال�سحَّ 3. اختيار الّطريقة املثلى لل�رشَّ
طوبة يف املباين يف اأثناء الّتنفيذ. 4. التاأّكد من َجودة الطبقات العازلة للرُّ

ف، واّتخاذ االإجراءات  5. الك�سف الدورّي على عملّية تنفيذ �سبكة خطوط ال�رشَّ
الالزمة للعالج حني اكت�ساف امل�سكلة.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر



ق
اِف

َمر
وال

ت 
شآ

ْ ُمن
 ال

طر
خا

م

243
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رف الصحّي ومياه األمطار حال حدوثه غذية والصَّ
ّ
بات مياه شبكة الت عامل مع مخاطر تسرُّ

ّ
إجراءات الت

خماطر اإن�سائّية: ك�رش يف �سبكات موا�سري املياه وال�رّشف ال�سحّي.نوع الخطر:
خطوط ال�رّشف اأو �سبكات املياه داخل املدينة اجلامعّية.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
مدير اإدارة ال�ّسيانة االأكادميّية،  و�سيانة االإ�سكان.الش

صال به:
ّ
فاك�ض:4672801هاتف: 4672736وسائل االت

اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:

ب.  1. املعاجلة الفورّية ل�سبب اخلطر كاإغالق اأقرب مب�ض للمياه الإيقاف الت�رشُّ
2. املعاجلة الفورّية لالأ�رشار الناجتة عن اخلطر) �سفط املياه وخالفه( عن طريق اأفراد اجلهة امل�سوؤولة 

باإ�ستخدام م�سّخات متنّقلة.
�رشكة ال�سيانة عن طريق االإدارة العاّمة لل�ّسيانة اأو �سيانة االإ�سكان.الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

يانة الإ�سالح اخلّط �سواء با�ستبدالها خًطا جديًدا بالتالف، اأو عمل الو�سلة املنا�سبة للخط. 1. تكليف �رشكة ال�سِّ
2. �سحب املياه املت�رّشبة من اخلّط و�سخها يف اأقرب غرفة ت�رشيف) ُمنهل( 

3. اختبار الو�سلة اجلديدة واالطمئنان على �سالمتها.
4. ترميم املنطقة واإعادة الو�سع اإىل ما كان عليه من ردم ح�سب االأ�سول الفنّية وخالفه.

ِخذت ملعاجلة اخلطر واإزالته.  5. رفع تقرير كامل عن االإجراءات التي  اتُّ

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

ها يف اأقرب فتحة ت�رشيف) منهول(  بة و�سخِّ - يجب �سحب املياه املت�رشِّ
- يجب اإ�سالح الك�رش اأو الَعَطب.

- اإعادة الو�ْسع اإىل ما كان عليه ح�ْسب االأ�سول الفنّية مع اإنهاء العمل على الوجه االأكمل.
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خطر المصاعد الكهربائّية
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

خماطر ناجتة عن تغيري طبيعة املوقع الت�صغيلّية: خماطر امل�ساعد 
الكهربائّية .

الُكلِّيَّة/ االإدارة: جميع مباين اجلامعة.
املكان: جامعة امللك �سعود

الوظيفة: مدير عاّم االإدارة العاّمة  للم�رشوعات.
التلفون: 4672747

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

د و�سائل ال�ّسالمة يف امل�ساعد وتنّوعها اإال اأّنه قد تَقع بع�ض احلوادث  مع تعدُّ
نتيجة ل�ُسوء اال�ستخدام، اأو نتيجة الإهمال اأعمال ال�ّسيانة الدورّية لها مّما قد 

�ض م�ستخِدمي هذه امل�ساعد خلطر االحتجاز اأو االختناق. ُيعرِّ

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

ّي    �سحِّ
  طبّي 

  كيميائّي 
  وثائق ومعلومات

  قانويّن 
  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

رة  املقرَّ باحلمولة  التقيُّد  واأهمّية  امل�ساعد  خماطر  يف  الوعي  زيادة  �رشورة   .1
للم�سعد.

ف امل�سعد يجب التزام الهدوء وعدم �رشب االأبواب ب�سّدة اأو ال�ّسغط  2. عند توقُّ
العنيف على االأزرار. 

3. االّت�سال فورًا بالدِّفاع املديّن عندما تدعو احلاجة اإىل امل�ساعدة واالإنقاذ.
4. متابعة اإجراء ال�ّسيانة الدورّية وب�سفة منتظمة للم�ساعد الكهربائّية مبعرفة 

�سة وت�سجيل مواعيد ال�ّسيانة يف �سجّل خا�ّض بذلك.  ال�رّشكات املتخ�سِّ
الكهربائّية  كات  املحرِّ غرفة  يف  املنا�سبة  الّتهوية  و�سائل  توافر  من  التاأّكد   .5

ومراعاة عدم تخزين اأّي اأغرا�ض مبناور اأو غرفة امل�سعد. 
للّتنبيه  وو�سيلة  امل�سعد  )كابينة(  داخـل  للّتهوية  و�سيلة  توافر  من  التاأّكد   .6

)جر�ض( ي�ستخدمها َمن بداخل كابينة امل�سعد يف حاالت ال�رّشورة.
حًا عليها االأحمال وعدد  7. التاأّكد من تثبيت لوحة تعليمات بجوار امل�سعد مو�سَّ
ًحا  ومو�سَّ الواحدة،  املّرة  يف  امل�سعد  )كابينة(  ركوب  ميكنهم  الذين  االأ�سخا�ض 

فيها اأرقام هواتف االّت�سال يف احلاالت الطارئة.
فه  8. تدريب جمموعة من �ساغلي املكان على كيفية ت�سغيل امل�سعد يدوّيًا عند توقُّ
وبغرفة  امل�سعد  بجوار  ظاهر  مكان  يف  وتعليقها  الّت�سغيل  طريقة  وكتابة  فجاأة 

ماكينات الّت�سغيل.

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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عامل مع مخاطر المصاعد الكهربائّية حال حدوثها
ّ
إجراءات الت

خماطر اإن�سائّية : خماطر امل�ساعد الكهربائّية.نوع الخطر:
جميع مباين اجلامعة.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
يانة.الش م�سوؤول االأمن وال�ّسالمة باملبنى، مدير عاّم االإدارة العاّمة لل�سِّ

صال به:
ّ
فاك�ض:4672801 الهاتف: 4672736وسائل االت

1. االّت�سال باالإدارة العاّمة لل�ّسيانة. 2.  االّت�سال باالإ�سعاف يف حالة وجود اإ�سابة.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
االإدارة العامة لل�سيانة.الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1- الّتوا�سل مع امل�ساِبني واملوجودين داخل امل�سعد وتهدئتهم.
2- تقدمي الّدعم الإزالة اخلطر عن طريق فنيِّي ال�ّسيانة.

3- الوقوف على اأ�سباب اخلطر بو�ساطة جلنة فنّية ل�سمان عدم تكرار ذلك.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

يانة الالزمة للم�سعد . �سة اأعمال ال�سِّ - اإجراء �رشكات متخ�سِّ
- التاأّكد من تثبيت لوحة التقيُّد باحلمولة املحّددة داخل امل�سعد.

- التاأّكد من توافر و�سائل الّتهوية املنا�سبة داخل امل�سعد.
ات و�سائل الّتهوية املوجودة داخل امل�سعد واختبارها. - جتربة اأجهزة وُمعدَّ

- �رشورة زيادة الوعي باأهمّية التقيُّد باحلمولة املقّررة داخل امل�سعد.
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 خطر الزحام والتدافع 
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

والتدافع:   الزحام   : الت�صغيلّية  املوقع  طبيعة  تغيري  عن  ناجتة  خماطر 
حام يف اجلامعة الأحداث قد تكون ذات عواقب ماأ�ساوّية وغري متوّقعة  يوؤدى الزِّ

اأو �سدامات اأو اأحداث �َسَغب.

الكلية/ االإدارة: قاعات املحا�رشات 
واملوؤمترات وامل�سارح ومباين االأن�سطة املماثلة.

املكان: جامعة امللك �سعود
الوظيفة: م�سوؤول االأمن وال�ّسالمة يف املبنى.

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

حام يف املنا�سبات الريا�سّية االجتماعّية. - حاالت الزِّ
ج. حام يف منا�سبات التخرُّ - حاالت الزِّ

حام. - التَّلف الذي يلحق مبمتلكات اجلامعة نتيجة الزِّ
- حاالت االإ�سابات ال�سخ�سّية التي تنتج من حاالت االزدحام.

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

1. الّتخطيط امل�سَبق واملنظم لالأحداث هو اأف�سل ا�سرتاتيجّية ملنع املخاطر من 
ر خالل ظروف االزدحام. التطوُّ

اأْن  املوا�سم:  خالل  اجلامعّية  لالأن�سطة  اجليِّد  والّتنظيم  امل�سَبق  اال�ستعداد   .2
الدرا�سّية  الف�سول  اأن�سطة  ت�سمل  املو�سم  لالأن�سطة خارج  تنظيمّية  ُتَعّد خطط 
ال�سيفّية واالأن�سطة الريا�سّية طوال املو�سم، واملع�سكرات ال�سيفّية التعليمّية 

والريا�سّية والفنّية.
جميع  تتناول  التي  واإجراءاتها  امل�رشح  �سالمة  اإر�سادات  خطوط  اإن�ساء   .3

ِفني والطاّلب. مراحل العمل لكلٍّ من اأع�ساء هيئة الّتدري�ض، واملوظَّ

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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حام والتدافع حال حدوثها
ّ

عامل مع مخاطر الز
ّ
إجراء الت
خماطر اإن�سائّية: خماطر الّزحام والّتدافع.نوع الخطر:

قاعات املحا�رشات واملوؤمترات وامل�سارح ومباين االأن�سطة املماثلة.مكان الخطر:
صال به عند وقوع الخطر(

ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
م�سوؤول االأمن وال�ّسالمة  يف املبنى.الش

صال به:
ّ
فاك�ض: 4672801الهاتف: 4672736وسائل االت

1. االّت�سال باإدارة االأمن وال�ّسالمة.  2. االّت�سال باإدارة الّدفاع املديّن.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
اإدارة االأمن وال�ّسالمة/ اإدارة الّدفاع املديّن واالإ�سعاف.الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

1-  التوّجه فوًرا ملكان الّزحام والّتدافع والّتخاطب مع اجلمهور لتهدئتهم واإر�سادهم للخروج ب�سكل منّظم.
2-  التاأّكد من خلّو الطرق واملمّرات من العوائق لت�سهيل حركة اجلمهور.

3- التحّقق من اأّن اّللوحات االإر�سادّية التي تبنّي خمارج الطوارئ مو�سوعة ب�سكل وا�سح.
4- فتح جميع خمارج الطوارئ لتوؤّدي جميعها اإىل خارج املبنى اأو اأّي مكان تتوافر فيه عوامل االأمان وال�ّسالمة.

ص من األضرار التي سّببها:
ُّ
إنهاء الخطر والتخل

- التاأّكد من اأّن جميع خمارج الطوارئ تعمل ب�سكل جّيد.
د باملواد الطبّية الالزمة. - تاأمني �سندوق اإ�سعافات اأولّية مزوَّ

م، وكذلك عملّيات االإنقاذ واالإ�سعاف. - الّتدريب على عملّية االإخالء ب�سكل ُمنظَّ
- مراجعة خطط االإخالء وتدريب االأفراد عليها.
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خطر انقطاع التّيار الكهربائّي
َمل:

َ
خص المسؤولبيانات الموقعالخطر الُمحت

ّ
الش

اأو  ق�سرية  لفرتة  الكهربائية  الطاقة  انقطاع  هو  الكهربائّي:  التّيار  انقطاع 
طويلة يف اجلامعة . 

الكلية/ االإدارة : جميع مباين اجلامعة 
املكان :جامعة امللك �سعود

يانة. الوظيفة: مدير عاّم االإدارة العاّمة لل�سِّ
التلفون: 4672746

نوع الخطرمستوى الخطر الحالّي وصف الخطر: 

.ويوجد  اجلامعة  يف  طويلة  اأو  ق�سرية  لفرتة  الكهربائية  الطاقة  انقطاع  هو 
وجود  مثل  الكهربائية،  ال�سبكة  يف  الكهربائي  التيار  النقطاع  عديدة  اأ�سباب 
اأي  اأو  الفرعية  الطاقة،املحطات  خطوط  يف  تلف  الطاقة،  مطات  يف  اأعطال 
ال�سبكة  على  زائد  اأو حتميل  ما�ض كهربائي،  التوزيع، حدوث  نظام  جزء من 

الكهربية. 

ط           ُمنَخِف�ض َعاٍل             ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5
ّي    �سحِّ

  طبّي 
  كيميائّي 

  وثائق ومعلومات
  قانويّن 

  �ُسمعة 
  حريق
  مايّل 

  طبيعّي 
  موارد ب�رشية 

  اإن�سائّي 
  اآخر، اذُكْره : ..........................

تأثير الخطر حال حدوثهسياسة درء الخطر: 

- و�سع خطة �ساملة ملواجه حاالت انقطاع التيار الكهربائي.
- تاأمني الطاقة االحتياطية للم�ست�سفيات اجلامعية.  

- توفري املولدات الكهربائية لوحدات اجلامعة املختلفة.
ال�سعودية  ملعرفة كيفية مواجه احلدث قبل  الكهرباء  التوا�سل مع �رشكة   -

وقوعه.  
- تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء داخل اجلامعة .

- التوعية باأهمية تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء . 

ط              ُمنَخِف�ض عاٍل                ُمتو�سِّ

1      2      3      4      5

مستويات الخطر
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عامل مع مخاطر انقطاع التّيار الكهربائّي حال حدوثة
ّ
جراءات الت

خماطر اإن�سائّية: انقطاع التّيار الكهربائّي.نوع الخطر:
جميع مباين اجلامعة.مكان الخطر:

صال به عند وقوع الخطر(
ّ
خص المسؤول) لالت

ّ
يانة، ومدير االأمن وال�ّسالمة.الش مدير عاّم االإدارة العاّمة لل�سِّ

صال به:
ّ
اإمييل: www.ksu.edu.saفاك�ض:4672801هاتف: 4672736وسائل االت

ت�سغيل مولِّد الطاقة الكهربائّية االحتياطّية  يف املبنى.اإلجراء الفورّي حال العلم بالخطر:
االإدارة العاّمة لل�ّسيانة. الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

خذها الجهة لمعالجة الخطر:
ّ
اإلجراءات التي تت

ني لالإبالغ عن �سبب انقطاع التيار الكهربائي  1. االّت�سال باملخت�سِّ
2. ت�سغيل مولِّدات الطاقة االحتياطّية لتغذية املبنى بالّطاقة الكهربائّية.

3. التاأّكد من وجود وحدات اإ�ساءة اأخرى حتتوي بّطاريات للعمل ملّدة ثالث �ساعات ُتو�سع يف املمّرات وال�سالمل وعند املخارج.
ص من األضرار التي سّببها:

ُّ
إنهاء الخطر والتخل

ني باالإدارة العاّمة لل�ّسيانة الإرجاع اخلدمة. - متابعة االأمر مع املخت�سِّ
UPS التاأّكد من جميع االأجهزة احل�ّسا�سة مثل احلا�سب ُتغّذى عن طريق وحدة اإمداد الّطاقة غري املنقطعة -

- فيما يتعّلق بامل�ست�سفيات فاإّن جميع ُغرف العملّيات واملناطق احل�ّسا�سة يجب اأْن ُتغّذى من م�سَدَرين خمتلَفني من �رشكة الكهرباء،  ومولِّدات الّطاقة االحتياطّية، وذلك عن 
طريق وحدة اإمداد الّطاقة  غري املنقطعة  UPS، وعند الفح�ض فاإّنه يلزم مراجعة جميع مكّونات عنا�رش املنظومة الكهربائّية للتاأّكد من جاهزّيتها.

- رفع تقرير كامل عن االإجراءات التي  اتُّخذت ملعاجلة اخلطر واإزالته. 
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فريق العمل
فريق الدعم االإداري

الوظيفةاال�سمم
وكيل عمادة التطويرد. م�سفر بن �سعود ال�سلويل1
وكيلة العمادة لالأق�سام الن�سائية ) �سابقًا(د. حنان عبدالعزيز ممد العليان2
وكيلة العمادة لالأق�سام الن�سائية ) حاليًا(د. اإقبال زين العابدين درندري3
املدير االإداري لعمادة التطويراأ. عبد اهلل حمد الدخيل4

الفريق اال�ست�ساري والتنفيذى للم�رشوع

املهمةاجلهةاال�سمم
امل�رشف العام ) �سابقًا(وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة ) �سابقًا ( د. حمد بن ممد اآل ال�سيخ1
امل�رشف العام ) حاليًا(وكيل اجلامعة للتطوير واجلودةاأ.د. فهد بن ممد الكليبي2
نائب امل�رشف العامعميد التطويراأ.د. �سامل بن �سعيد القحطاين3
رئي�ض الفريق ) �سابقًا(كلية العلومد. ممود �سليم الدين من�سي4
رئي�ض الفريق ) حاليًا(كلية ال�سيدلةد.عامر معيوف خميمر العنزى5
ع�سوكلية اإدارة االأعمالد. تركي �سليمان فهد الزميع6
ع�سواالإدارة القانونيةد.اإبراهيم ممد احلديثي7
ع�سواللجنة الدائمة للتلوث الكيميائيد. عبود اأحمد عو�ض باحجاج8
ع�سوكلية الطب وامل�ست�سفى اجلامعيد. امين اأ�سعد �سليمان عبده9

ع�سوكلية الهند�سةد.اإينا�ض معني اإبراهيم النا�سف10
ع�سو عمادة التطويرد. عبدالنعيم ممود ممد 11
ع�سواالإدارة العامة لل�سالمة واالأمن اجلامعياأ.نا�رش م�سارع ر�سيد العنزي12
ع�سووكالة اجلامعة للم�ساريعاأ. �سعود عبدالعزيز اآل دهام13
ع�سوالتعامالت االإلكرتونية واالت�ساالتم.�سالح عبد الكرمي اإبراهيم عبدالكرمي12
ع�سواالإدارة القانونيةاأ. ممد عبد الرازق اخللف13
من�سق عمادة التطويراأ .ممد خالد ليقات14
ع�سوة تنفيذيةفرع الطالبات ) امللز (اأ. مها عبدالكرمي النافع15
ع�سوة تنفيذيةفرع الطالبات ) علي�سة (اأ. مزنة عو�ض النفيعى16
ع�سوة تنفيذيةفرع الطالبات ) علي�سة (اأ. منرية �سالح نا�رشالعليان17
�سكرتريعمادة التطويراأ. ب�سام ال�سبيعي18
�سكرتريعمادة التطويراأ. عبدالعزيز �سمرى احلربي19

تصميم وإخراج/نواف العتيبي
nawaf@ksu.edu.sa
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www.dod.ksu.edu.sa
dd@ksu.edu.sa


