إستراتٌجٌة المخاطر 2014 - 2011
العوامل االقتصادٌة و المالٌة
الخطر

احتمالٌة الحدوث
() 5 – 1

قوة األثر
()5–1

* قٌمة
الخطر

العالقة مع األهداف المإسسٌة

 .1محدودٌة الموارد المالٌة وتناقص
المخصصات وعجز الموازنة العامة
المتراكم والمدٌونٌة

3

5

15

جمٌع األهداف

 .2التكالٌف العالٌة للمصادر المائٌة
التقلٌدٌة وغٌر التقلٌدٌة (السدود ،
التحلٌة  ،معالجة المٌاه )

4

5

20

 .3ضعف القدرة على جذب االستثمار
فً وادي األردن و عزوف مستثمري
القطاع الخاص نتٌجة تعقٌد اإلجراءات

3

4

12

 .4المنافسة لالستثمار من الدول
المجاورة

3

3

9

 .5التؤثر باألزم ة االقتصادٌة العالمٌة

5

3

15

* قٌمة الخطر تساوي احتمالٌة الحدوث × قوة الخطر

أسالٌب العالج

 .1إدامة و زٌادة المصادر التقلٌدٌة
.2زٌادة المٌاه غٌر التقلٌدٌة
المستخدمة فً الزراعة

 .1وضع آلٌات لتحصٌل مستحقات
المترتبة على المإسسات واألفراد
 .2تعزٌز فرص اإلٌرادات مثل ز
اإلٌجار للمرامل وغٌرها
 .3تحدٌد بإر التكلفة فً السلطة
الترشٌد
 .4العمل على أسس تجارٌة
 .1إٌجاد جهات مانحة والحصول
وقروض
 .2إشراك القطاع الخاص
 .3تفعٌل القانون بخصوص زٌادة

 .1تطوٌر عملٌة االستثمار وجذب
استثمارات جدٌدة
 .2تخفٌف العبء على الموازنة

 .1وضع تشرٌعات لتشجٌع عملٌة
 .2تسهٌل اإلجراءات القائمة و تب
 .3وضع حوافز للمستثمرٌن

 .1تطوٌر عملٌة االستثمار وجذب
استثمارات جدٌدة
 .2تخفٌف العبء على الموازنة

جمٌع األهداف

 .1عمل اتفاقٌات مع دول الجوار
استثمار مشترك
 .2تقدٌم حوافز منافسة لعروض
وتسهٌالت

.1االستعانة برإوس األموال المح
المحلٌة
.2اإلبقاء على المشارٌع األساسٌة

العوامل االقتصادٌة و المالٌة
احتمالٌة
الحدوث (– 1
)5

قوة األثر ( ) 5 – 1

* قٌمة الخطر

العالقة مع األهداف
المإسسٌة

الخطر

 .6ارتفاع الكلف التشغٌلٌة بسبب عدم
استقرار أسعار الطاقة

5

5

25

جمٌع األهداف

 .7التضخم و غالء المعٌشة

5

5

25

جمٌع األهداف

* قٌمة الخطر تساوي احتمالٌة الحدوث × قوة الخطر

أسالٌب ا

 .1ترشٌد االستهالك
 .2وضع أولوٌات لل
 .3الصٌانة المستمر
 .4البحث عن البدائل

 .1البحث عن البد
ثمنا
استحداث وظائف
 .2توزٌع عادل ل
الحوافز
 .3دعم الجمعٌات
وادي األردن وواد
 .4إٌجاد صندوق
لموظفً السلطة
 .5دعم جمعٌة مو
وادي األردن بإٌجا
لمساعدة الموظفٌن
غالء المعٌشة
 .6زٌادة عدد الوح
و الزراعٌة المو
المواطنٌن لمكافح

العوامل التشرٌعٌة واإلدارٌة
احتمالٌة الحدوث
()5-1

قوة االثر
()5-1

قٌمة الخطر

العالقة مع األهداف
المإسسٌة

الخطر

 .1عدم االستقالل المالً واإلداري
للسلطة

3

4

12

جمٌع األهداف

 .2عدم التطبٌق الفاعل للقانون

4

4

16

جمٌع األهداف

 .3عدم وجود هٌكل تنظٌمً
مناسب الستٌعاب مهام السلطة

2

2

4

جمٌع األهداف

* قٌمة الخطر تساوي احتمالٌة الحدوث × قوة الخطر

أسالٌب العالج

 .1تفعٌل المادة  17من قانون تطوٌر سلطة
األردن لوضع نظام مالً مستقل
 .2تعدٌل قانون تطوٌر وادي األردن فٌما ٌتعلق
وصالحٌات األمٌن العام و مجلس اإلدارة
 .1توعٌة المجتمع المحلً على أهمٌة التطبٌق
لقانون تطوٌر وادي األردن
 .2التعاون مع الحكام اإلدارٌٌن لتطبٌق القانو
فٌما ٌتعلق بإزالة االعتداءات
 .3حماٌة الموظفٌن الذٌن ٌشرفون على إزالة
االعتداءات وتوفٌر الغطاء القانونً لهم
 .4تحفٌز الموظفٌن على القٌام بمهامهم و تنف
القانون كإٌجاد عالوة صعوبة عمل
 .5اللجوء لوسائل اإلعالم لتوضٌح قانون تطو
األردن وإجراءات السلطة فٌما ٌتعلق باالعتداء
الستقطاب الرأي العام لصالح السلطة والتخفٌف
ضغوطات أصحاب النفوذ والنشر بالجرائد وو
اإلعالم بحمالت إزالة االعتداءات وقراراتها
تنفٌذ القانون بشكل فاعل وصارم و شفاف
 .1إعداد دراسة شاملة لكافة مدٌرٌات وحدات
و تقٌٌم أدائها ومبررات وجودها استنادا على
اإلستراتٌجً ة و مدى مساهمتها بتحقٌق األهد
اإلستراتٌجٌة
 .2مسح شامل لموظفً سلطة وادي األردن وإ
توزٌعهم حسب الوصف الوظٌفً ومإهالتهم
وكفاءاتهم على مدٌرٌات السلطة

العوامل التشرٌعٌة واإلدارٌة
احتمالٌة الحدوث
()5-1

قوة االثر
()5-1

قٌمة الخطر

العالقة مع األهداف
المإسسٌة

الخطر
 .4عدم وضوح الفانون بما ٌخص
المهام والتداخل فً المهام مع
الدوائر األخرى

4

2

8

جمٌع األهداف

 .5صعوبة فً التطبٌق للتخلص
من البٌروقراطٌة

5

2

10

جمٌع األهداف

أسالٌب العالج
.1تعدٌل قانون تطوٌر سلطة وادي األردن
 .2عقد اتفاقٌات توضح الصالحٌات
 .1تبسٌط اإلجراءات
 .2تفوٌض الصالحٌات
 .3الحزم و الصرامة من قبل اإلدارة
 .4حوسبة العملٌات
 .5المشاركة فً جائزة الملك عبد هللا

* قٌمة الخطر تساوي احتمالٌة الحدوث × قوة الخطر

العوامل البٌئٌة والموارد المائٌة
الخطر

 .1محدودٌة الموارد المائٌة و
الجفاف وتؤخر هطول األمطار
(االحتباس الحراري )

احتمالٌة الحدوث
()5-1

قوة األثر
()5-1

قٌمة الخطر

العالقة مع األهداف
المإسسٌة

5

5

25

جمٌع األهداف

أسالٌب العالج

 .1البحث عن مصادر مائٌة جدٌدة سواء كانت
أو غٌر تقلٌدٌة
 .2وضع آلٌات لترشٌد االستهالك فً الموارد
 .3إلزام المزارعٌن بالحصص المائٌة المنصوص
فً تعلٌمات تنظٌم واستعمال مٌاه الري والرقاب
وإلزامهم بالنمط الزراعً المصرح به
 .4الحد من الزراعات التً تحتاج مٌاه ري بكم
مثل الموز
 .5وضع اتفاقٌات أو تفعٌل االتفاقٌات الموجود
بإلزام الدول المشاطئة بالحصص المائٌة من مص
المٌاه المشتركة
 .6زٌادة تخصٌص مٌاه الشرب على حساب مٌ
 .7وضع خطط طوارئ مشتركة مع باقً الجها
فً قطاع المٌاه لمواجهة الجفاف وتؤخر سقوط
مثل سلطة المٌاه ووزارة الزراعة
 .8مشاركة بالمإتمرات وورش العمل التً تبح

ظاهرة االحتباس الحراري والجفاف
 .9إجراء ودعم الدراسات واألبحاث العلمٌة بش
االحتباس الحراري وأثاره

* قٌمة الخطر تساوي احتمالٌة الحدوث × قوة الخطرالعوامل البٌئٌة والم
احتمالٌة الحدوث
()5-1

قوة األثر
()5-1

قٌمة الخطر

الخطر

 .2تلوث مصادر المٌاه

2

5

10

 .3التدنً المستمر لنوعٌة المٌاه
المسوس والمعالجة

2

3

6

 .4اعتداءات المواطنٌن على
مصادر المٌاه واألراضً المإدٌة
إلى استنزافها

5

5

25

العالقة مع األهداف
المإسسٌة

جمٌع األهداف

زٌادة المٌاه الغٌر
تقلٌدٌة المستخدمة
فً الزراعة
والمجاالت األخرى

جمٌع األهداف

أسالٌب العالج

 .1اتخاذ اإلجراءات الوقائٌة بالفحص المستمر
المٌاه لمختلف المواقع
 .2الصٌانة الدورٌة لمصادر المٌاه السطحٌة و
المستمر مثل مشروع تنظٌف قناة الملك عبد هللا
 .3تشدٌد الرقابة وتغلٌظ العقوبة والمحاسبة ع
مصادر المٌاه سواء على األفراد أو المإسسات
 .4وضع آلٌة مشتركة مع دول الجوار المشارك
إقلٌمٌة للحد من تلوث مصادر المٌاه المشتركة
 .5إجراء دراسات لحاالت التلوث وأنواعه ووس
عالجه
.6خطة طوارئ فً حالة التلوث وتوفٌر موازنا
بهذا الخصوص
.1استخدام وسائل حدٌثة لتحلٌة المٌاه ومعالجت
لتحسٌن النوعٌة
.2زٌادة استخدام المٌاه المعالجة فً الصناعة
المحالة فً الري عوضا عن الشرب
.3الفحص المستمر للتربة ومعالجتها من التده
.1تعدٌل قانون تطوٌر وادي األردن بتشدٌد العق
وزٌادة فاعلٌة الضابطة العدلٌة المخولة لموظف
بموجب القانون
.2التعاون مع القضاء من خالل االجتماعات وا
و ورش العمل لتنفٌذ القانون والتعلٌمات الصاد
مع إمكانٌة اقتراح أما إنشاء محاكم خاصة للمٌ
تخصٌص غرف فً المحاكم مختصة بقضاٌا الم
النظر إلٌها بصورة مستعجلة
.3اللجوء إلى وسائل اإلعالم لخلق جو فً الرأ
مناصر إلجراءات إزالة االعتداءات
 .4حمالت توعٌة بكافة مناطق األغوار ومناط
السدود لتوضٌح أهمٌة إزالة االعتداءات وأثره
المدى وبعٌد المدى على مصادر المٌاه واألراض
.5التعاون مع الجهات األمنٌة و الحكام اإلدارٌٌ
الحماٌة للموظفٌن وكافة المعدات الالزمة إلزالة
االعتداءات
 .6تعزٌز ومكافئة الموظفٌن المسإولٌن عن ض

 .5الفٌضانات والسٌول

2

5

* قٌمة الخطر تساوي احتمالٌة الحدوث × قوة الخطر

10

جمٌع األهداف

االعتداءات وإزالتها
 .7تفعٌل وحدة االعتداءات المرتبطة مباشرة ب
العام
.1وضع خطة طوارئ مع المإسسات األخرى ك
ووزارة األشغال و وزارة الزراعة و الدفاع الم
.2تجهٌز اآللٌات وصٌانتها المستمرة
.3تدرٌب الكادر البشري المٌدانً على التصرف
حاالت حدوث الفٌضانات

عوامل الموارد البشرٌة
احتمالٌة الحدوث
()5-1

قوة االثر
()5-1

قٌمة الخطر

العالقة مع األهداف
المإسسٌة

الخطر

 .1تسرب الكفاءات

4

4

16

جمٌع األهداف

 .2ضعف تنمٌة الموارد البشرٌة

3

3

9

جمٌع األهداف

أسالٌب العالج

.1التعاون مع دٌوان الخدمة المدنٌة الستقطاب
عن طرٌق العقود الشاملة برواتب وامتٌازات
.2توفٌر بٌئة عمل محفزة للبقاء
.3تعزٌز و مكافئة المبادرات اإلبداعٌة والتمٌز
.4اعتبار الكفاءة أساس تقٌٌم األداء و المكافآت
.5توفٌر دورات تدرٌبٌة لتؤهٌل الكادر
 .6إعطاء أولوٌة للموظفٌن ذوي الكفاءة فً ال
الترقٌة
.7إعداد صف ثانً مإهل لتحمل المسإولٌات
عن طرٌق خطة إحالل تعاقبً معتمدة على التم
األداء و الكفاءة كؤساس فً اإلحالل
.8توفٌر مخصصات لتعٌٌن الكوادر الكفإة بدون
ضغوطات
.9تعمٌم بطاقات الوصف الوظٌفً ومإشرات ا
لتحقٌق العدالة و وضع الشخص المناسب فً ا
المناسب
.1العمل مع الجهات المانحة لتوفٌر مصادر مال
للتطوٌر والتدرٌب
.2اٌالء التدرٌب األولٌة فً الموازنة وتوفٌر
المخصصات
.3اعتماد التدرٌب الداخلً كبدٌل للدورات الخا
وإلزام الموظفٌن الحاصلٌن على دورات تدرٌبٌ
بتدرٌب اآلخرٌن
.4إنشاء مركز معلومات تابع لمدٌرٌة الموارد
لتجمٌع وثائق البرامج التدرٌبٌة وتمكٌن الموظ
االطالع علٌها
 .5إنشاء شبكة معلومات الكترونٌة
.6إتاحة كافة الوسائل والفرص للموظفٌن للحص
المعرفة المشاركة بالدورٌات والمجالت
.7االستفادة من خبرات الموظفٌن القدامى فً ا
.8إنشاء مركز تدرٌبً تابع للسلطة
 .9التركٌز على اختٌار الدورات التدرٌبٌة حس
الوصف الوظٌفً

 .3خلل فً توزٌع الموظفٌن على
الفئات وعلى المدٌرٌات والمناطق
الجغرافٌة

4

4

* قٌمة الخطر تساوي احتمالٌة الحدوث × قوة الخطر

16

جمٌع األهداف

 .1وقف تعٌٌنات المٌاومه والفئة الثالثة و تؤهٌل
منهم على وظائف فنٌة عوضا عن الخدمات اإل
المساندة
.2االلتزام بتعلٌمات وصف وتصنٌف الوظائف
.3وضع حطة إدارة موارد بشرٌة متكاملة معتم
الخطة اإلستراتٌجٌة لتوزٌع الكادر الوظٌفً عل
المدٌرٌات وحسب المناطق الجغرافٌة
.4االعتناء واالهتمام ببٌئة العمل خارج المركز
وإعطائهم أولوٌة فً التدرٌب والمكافآت لتحفٌ
الموظفٌن على العمل خارج المركز
.5تفضٌل التعٌن من أهالً المنطقة لمعالجة الخ
التوزٌع الجغرافً وتنمٌة المنطقة

المعدات والتجهٌزات الفنٌة والتكنولوجٌة
احتمالٌة الحدوث
()5-1

قوة األثر
()5-1

قٌمة الخطر

 .1قدم المعدات و استهالكها

4

4

16

 .2ارتفاع تكلفة المعدات الفنٌة
والتكنولوجٌة

4

3

12

 .3ضعف القدرات التكنولوجٌا

3

3

9

االرتقاء باألداء
المإسسً

 .4تسرب المعلومات كخطر

2

4

8

جمٌع األهداف

 .5عدم صالحٌة أماكن التخزٌن و
وجود بعض المعدات فً مناطق
نائٌة بعٌدة عن الخدمات

3

3

9

الخطر

* قٌمة الخطر تساوي احتمالٌة الحدوث × قوة الخطر

العالقة مع األهداف
المإسسٌة
.1الصٌانة الدورٌة
.1االرتقاء باألداء
.2تطوٌر وتعدٌل المعدات الموجودة
المإسسً
.3توفٌر مخصصات الستبدال المعدات القدٌمة
.2تطوٌر عملٌة
وفق برنامج معٌن تعطى فٌه األولوٌة للمعدات
االستثمار و جلب
ذات المساس بمهام السلطة األساسٌة
استثمارات جدٌدة
.4تدرٌب الكادر البشري للتعامل مع المعدات لل
من األعطال الناجمة عن سوء االستعمال البشر
.5توفٌر أماكن حفظ مالئمة ومناسبة للمعدات
أسالٌب العالج

 .1االرتقاء باألداء
المإسسً
 .2تخفٌف العبء
على الموازنة

االرتقاء باألداء
المإسسً

.1البحث عن أسواق بدٌلة لشراء معدات ذات ن
جٌدة و أسعار مقبولة
.2تعزٌز السوق المحلً لتشجٌع االستثمار فً
المعدات
.3البحث عن منح وقروض من الجهات المانحة
.4االلتزام بتعلٌمات الشراء وأوامر رئاسة الوز
.1تدرٌب الموظفٌن على وسائل التكنولوجٌا حت
من حوسبة العملٌات
.2توفٌر أجهزة كمبٌوتر حدٌثة
.3توفٌر الخدمات االلكترونٌة لمتلقً الخدمة م
بوجود ضعف بالقدرات التكنولوجٌا لهم لتمكٌن
القادر على استخدام الكمبٌوتر لالستفادة من هذ
الخدمات
.4عقد ورش عمل بالتعاون مع اتحاد المزارعٌ
المزارعٌن على كٌفٌة الحصول على الخدمة اال
.1التعمٌم على الموظفٌن وإلزامهم تحت طائلة
المسإولٌة بعدم تقدٌم معلومات أو وثائق إال لأل
ذوي العالقة
.2تحدٌد األشخاص الذٌن ٌستخدمون أجهزة الك
باإلضافة للشخص المستخدم األصلً
.3النسخ االحتٌاطً
.4تفعٌل قسم تكنولوجٌا المعلومات
.1حوسبة المستودعات ومشاغل فنوش
.2دراسة تقارٌر لجنة الكشف على المبانً ووض
لتنفٌذ المقترحات لمعالجة األوضاع المتردٌة لب
المبانً
.3صٌانة المخازن والمستودعات
.4تشدٌد

