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 )0املخاطر االقتصادية و املالية
اخلطر

احتما
لية
احلدو
ث

قوة
االثر

قيمة
اخلطر

بدء حدوث اخلطر أو
أول مؤشر للخطر

تأثري اخلطر على السلطة

0/0
حمدودية
املوارد املالية
و تناقص
املخصصات

2

2

52

بدء اعداد مشروع
املوازنة

 تأثري سليب على مشاريع السلطة واجنازاتها
 تردي أوضاع املعدات و عدم القدرةعلى جتديدها .
 عدم القدرة على حتفيز و متكنياملوظفني بكفاءة

5/0
ضعف
االجراءات
القانونية

4

4

06

عند ترتب ذمم مالية
يف بداية كل سنة
تعاقدية يف العقود

 -ضعف التحصيل و تدني االيرادات

قيمة اخلطر= االحتمالية *قوة االثر االزرق= متدني جدا=2-1
االخضر= = قيمة اخلطر متدني= 01-6
االصفر= متوسط=02-00
الربتقالي= قيمة اخلطر مرتفع=51-06
اللون االمحر= قيمة مرتفعة جدا =52-50

العالقة
مع
االهداف
املؤسسية
مجيع
األهداف

مجيع
األهداف

اساليب العالج

اجلهة املسؤولة عن
التنفيذ

مؤشرات قياس فاعلية
اساليب العالج

وضع اليات لتحصيل مستحقات
السلطة املرتتبة على املؤسسات
واألفراد
تعزيز فرص اإليرادات مثل زيادة
عقود االجيار للمرامل وغريها
حتديد بؤر التكلفة يف السلطة واعداد
خطط الرتشيد
العمل على أسس جتارية
اعادة النظر بامثان املياه
اعادة النظر ببدالت اخلدمات

االدارة العليا /
األمني العام
املالية
االستثمارات
الرقابة الداخلية

نسبة الزيادة يف التحصيل
مقارنة يف السنوات السابقة
 قيمة االيراداتعدد عقود االجيار لكافةاألغراض
 نسب االنفاق على الطاقةو املياه واحملروقات

تفعيل النص القانوني لتحصيل
أألموال االمريية النافذ
 وضع حوافز من خالل االعفاء منالفوائد لتشجيع املواطنني على الدفع

االدارة العليا /
األمني العام
املالية
وحدة
االستثمارات
مديرية الشؤون
القانونية
مديرية األراضي
مديريات التشغيل
و الصيانة

قيمة املبالغ احملصلة كأمثان
مياه الري.
 قيمة املبالغ احملصلة مناملستثمرين و غري املسددة
 قيمة املبالغ احملصلة بدلامثان الوحدات الزراعية
والسكنية.

تقييم اساليب
العالج
تصاعدي
()2-0
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3/0
ارتفاع
الكلف
التشغيلية
بسبب عدم
استقرار
اسعار
الطاقة

2

4

51

عند تعديل اسعار
احملروقات

زيادة تكلفة املشاريع
 -تدني مستوى اخلدمات

مجيع
األهداف

ترشيد اإلستهالك
الصيانة املستمرة
البحث عن بدائل الطاقة املتجددة
واالقل كلفة تشغيلية.

2/0
التضخم
وارتفاع
كلف املعيشة
و ارتفاع
كلف االنتاج

2

2

52

مستمر

 تسرب املوظفني تذبذب االسعار يؤدي اىل زيادةتكاليف املشاريع
 عدم قدرة متلقي اخلدمة علىدفع مستحقات السلطة

مجيع
األهداف

البحث عن البدائل مدخالت املشاريع
االقل كلفة.
توزيع عادل للمكافآت و احلوافز
دعم اجلمعيات التعاونية يف منطقة املوارد البشرية
الشؤون املالية
وادي األردن و وادي عربة
االستثمارات
اجياد صندوق اجتماعي ملوظفي
السلطة
العمل على توزيع وحدات سكنية على
موظفي السلطة من خالل مجعية
اسكان.

قيمة اخلطر= االحتمالية *قوة االثر االزرق= متدني جدا=2-1
االخضر= = قيمة اخلطر متدني= 01-6
االصفر= متوسط=02-00
الربتقالي= قيمة اخلطر مرتفع=51-06
اللون االمحر= قيمة مرتفعة جدا =52-50

االدارة العليا /
األمني العام
مديرية املشاريع
مديرية العطاءات
التخطيط
املالية
النقليات
املشاغل و املعدات
الرقابة الداخلية
االدارة العليا /
األمني العام

 قيمة الفروقات الناجتةعن تعديل اسعار
احملروقات يف املشاريع
نسب ترشيد االستهالك( يف الكهرباء و احملروقات
واملياه )

 عدد اجلمعيات التعاونيةاليت مت ابرام عقود معها
 قيمة املكافآت اليت يتمتوزيعها
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)5املخاطر التشريعية و االدارية
اخلطر
0/5
عجز القانون
احلالي عن ضبط
االعتداءات على
االراضي و املياه

احتما
لية
احلدو
ث

4

قوة
االثر

4

قيمة
اخلطر

06

بدء حدوث اخلطر
أو أول مؤشر
للخطر
مستمر

تأثري اخلطر على السلطة
زيادة نسبة الفاقد من املياه زيادة االعتداءات على األراضي ومنع السلطة من االستفادة من
هذه االراضي عن طريق التأجري

قيمة اخلطر= االحتمالية *قوة االثر االزرق= متدني جدا=2-1
االخضر= = قيمة اخلطر متدني= 01-6
االصفر= متوسط=02-00
الربتقالي= قيمة اخلطر مرتفع=51-06
اللون االمحر= قيمة مرتفعة جدا =52-50

العالقة مع
االهداف
املؤسسية
مجيع األهداف

اساليب العالج

اجلهة
املسؤولة عن
التنفيذ

مؤشرات
قياس فاعلية
اساليب العالج

)0تعديل القانون لتشديد العقوبات
و وضع اسس قانونية لتسهيل
عملية ازالة االعتداءات و التوسع يف
الضابطة العدلية
)5اشراك املزارعني من خالل
توقيع اتفاقيات مع مجعيات
مستخدمي املياه للحد من
االعتداءات و التقليل من الفاقد
)3توعية اجملتمع احمللي على أهمية
التطبيق الناجع لقانون تطوير
وادي األردن
)4تفعيل دور احلكام االداريني
لتطبيق القانون خاصة فيما يتعلق
بإزالة اإلعتداءات والتعاون مع
موظفي السلطة
تفعيل دور القضاة من خالل
اجمللس االعلى للقضاة.

االدارة العليا /
وزير املياه
والري
األمني العام
الشؤون
القانونية
وحدتي
االعتداءات
وحدة
مجعيات
مستخدمي
مياه الري
مديرية
االراضي
العالقات
العامة
ادارات

نسبة االجناز
من مشروع
القانون املعدل
 عدد محالتالتوعية
 عدداالتفاقيات
املربمة مع
اجلمعيات
 عدداالعتداءات
اليت مت
ضبطها و
حتويلها
للمحاكم

تقييم
اساليب
العالج
تصاعدي
()2-0
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5/5
هيكلة قطاع املياه

3

3

9

بدء اهليكلة

تسرب الكفاءات والغاء بعض
الوظائف ودمج بعض مهام
السلطة

قيمة اخلطر= االحتمالية *قوة االثر االزرق= متدني جدا=2-1
االخضر= = قيمة اخلطر متدني= 01-6
االصفر= متوسط=02-00
الربتقالي= قيمة اخلطر مرتفع=51-06
اللون االمحر= قيمة مرتفعة جدا =52-50

مجيع األهداف
ما عدا هدف
اشراك القطاع
اخلاص وهدف
االتفاقيات
الدولية

)2محاية املوظفني الذين يشرفون التشغيل
على ازالة االعتداءات و توفري الغطاء والصيانة
القانوني هلم
)6حتفيز املوظفني على القيام
مبهامهم و تنفيذ القانون كاجياد
عالوة خطورة عمل
)2اللجوء لوسائل اإلعالم لتوضيح
قانون تطوير وادي األردن و
اجراءات السلطة فيما يتعلق
باالعتداءات الستقطاب الرأي العام
ولصاحل السلطة و التخفيف من
ضغوطات أصحاب النفوذ و النشر
باجلرائد ووسائل اإلعالم حبمالت
ازالة االعتداءات و قراراتها
)8تنفيذ القانون بشكل فاعل و
صارم و شفاف
االدارة العليا /
اعادة تأهيل موظفي السلطة بناء
األمني العام
على دراسة شاملة لكافة املسميات
املوارد
الوظيفية.
البشرية
مسح شامل ملوظفي سلطة وادي
وحدة
األردن و اعادة توزيعهم حسب
السياسات
الوصف الوظيفي و مؤهالتهم و
كفاءاتهم على مديريات السلطة
دراسة عبء العمل العادة توزيع
املوظفني

 نتائج دراسةعبء العمل
 عدداملوظفني
الذين مت
اعادة
توزيعهم
 عدداملوظفني
الذين مت
اعادة تأهيلهم
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 )3املخاطر البيئية و املوارد املائية
قوة

اخلطر

احت
مال
ية
احل
دو
ث

االث
ر

0/3
التغري املناخي

4

4

قيم
ة

بدء حدوث
اخلطر أو أول
مؤشر للخطر

06

مستمر

اخل
طر

تأثري اخلطر على السلطة

ضعف كميات هطول االمطار
مما يؤدي اىل ضعف التخزين
الفعلي يف السدود
زيادة حاجة بعض املزروعات
ملياه ري اضافية

قيمة اخلطر= االحتمالية *قوة االثر االزرق= متدني جدا=2-1
االخضر= = قيمة اخلطر متدني= 01-6
االصفر= متوسط=02-00
الربتقالي= قيمة اخلطر مرتفع=51-06
اللون االمحر= قيمة مرتفعة جدا =52-50

العالقة مع االهداف
املؤسسية

 ادامة و تطوير مصادراملياه التقليدية و غري
التقليدية
 ادامة ورفع كفاء انظمةالري يف وادي االردن

اساليب العالج

البحث عن مصادر مائية جديدة سواء
كانت تقليدية أو غري تقليدية
وضع اليات لرتشيد اإلستهالك يف املوارد
املائية
الزام املزارعني باحلصص املائية
املنصوص عليها يف تعليمات تنظيم و
استعمال مياه الري و الرقابة عليها و
الزامهم بالنمط الزراعي املصرح به
احلد من الزراعات اليت حتتاج مياه ري
بكمية كبرية مثل املوز
وضع اتفاقيات او تفعيل االتفاقيات
املوجودة املتعلقة بالزام الدول املشاطئة
باحلصص املائية من مصادر املياه
املشرتكة
وضع خطط طوارئ مشرتكة مع باقي

مؤشرات قياس
اجلهة
فاعلية اساليب
املسؤولة
عن التنفيذ العالج
االدارة
العليا /
األمني العام
ادارة
التشغيل و
الصيانة
الشؤون
الفنية

نسبة املياه املعاجلة
املستخدمة
كفاءة الريزيادة السعة
التخزينية للسدود

تقييم
اساليب
العالج
تصاعدي
()2-0
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اجلهات العاملة يف قطاع املياه ملواجهة
اجلفاف و تأخر سقوط األمطار مثل
سطة املياه ووزارة الزراعة
ااملشاركة باملؤمترات و ورش العمل اليت
تبحث يف ظاهرة االحتباس احلراري و
اجلفاف
اجراء و دعم الدراسات و االحباث
العلمية بشأن االحتباس احلراري و اثاره
5/3
شح املياه

2

2

52

مستمر

اخنفاض التخزين الفعلي
للسدود
زيادة الفجوة بني الطلب
والتزويد باملياه وختفيض
كميات مياه الري املسالة
للمزارعني
زيادة االعتداءات على مصادر
املياه
تقليص الرقعة الزراعية
اخنفاض التحصيل املالي لقلة
االنتاج

قيمة اخلطر= االحتمالية *قوة االثر االزرق= متدني جدا=2-1
االخضر= = قيمة اخلطر متدني= 01-6
االصفر= متوسط=02-00
الربتقالي= قيمة اخلطر مرتفع=51-06
اللون االمحر= قيمة مرتفعة جدا =52-50

مجيع االهداف
برنامج تقنني املياه
زيادة الرقابة على مصادر املياه
زيادة السعة التخزينية للسدود
زيادة االعتماد على املياه غري التقليدية
احلد من الزراعات املستهلكة للمياه
العمل على منع االعتداءات
متابعة االتفاقيات الدولية والعمل على
احلصول على حصصنا املائية املتفق
عليها

االدارة
العليا /
األمني العام
ادارة
التشغيل و
الصيانة
الشؤون
الفنية
وحدة
التخطيط و
املياه
االقليمية

عدد االعتداء ات
املضبوطة على
مصادر املياه
كفاءة الري
كمية املياه املسالة
من طربيا اىل قناة
امللك عبد اهلل
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3/3
ارتفاع درجات
احلرارة
او الصقيع

3

4

05

4/3
تلوث مصادر
املياه

0

2

2

ارتفاع او توقع
االرتفاع كبري
على درجات
احلرارة او
اخنفاضها بشكل
كبري
 استمرارموجات احلر او
الصقيع لفرتة
طويلة
تغري لون و
رائحة املياه
ووجود مواد
ملوثة مثبتة
خمربيا

 زيادة الطلب على مياه الري زيادة االعتداءات على مياهالري
 االضرار اليت تلحقباملزروعات

 وقف ضخ مياه الشربلعمان
 وقف ضخ مياه الريمن املصدر امللوث

قيمة اخلطر= االحتمالية *قوة االثر االزرق= متدني جدا=2-1
االخضر= = قيمة اخلطر متدني= 01-6
االصفر= متوسط=02-00
الربتقالي= قيمة اخلطر مرتفع=51-06
اللون االمحر= قيمة مرتفعة جدا =52-50

 ادامة و تطوير مصادراملياه التقليدية و غري
التقليدية
 ادامة ورفع كفاء انظمةالري يف وادي االردن

- -0ادامة و تطوير
مصادر املياه
التقليدية و غري
التقليدية
 -5ادامة ورفع كفاء
انظمة الري يف وادي
االردن
 -3احملافظة على حقوق
االردن يف املياه
االقليمية

 تزويد املزارعني بكميات اضافية منمياه الري
 -زيادة املراقبة على مصادر املياه

ادارة
التشغيل و
الصيانة

 -0اختاذ االجراءات الوقائية
االدارة
بالفحص املستمر لعينات
العليا /
املياه ملختلف مصادر املياه
األمني العام
 -5الصيانة الدورية ملصادر املياه ادارة
السطحية و التنظيف
التشغيل و
تنظيف
املستمرمثل مشروع
الصيانة
قناة امللك عبد اهلل
الشؤون
 -3تشديد املعاقبة و احملاسبة
الفنية
على تلويث مصادر املياه
ادارة
املؤسسات
سواء على األفراد او
االسناد
واملشاغل
 -4وضع الية مشرتكة مع دول
اجلوار املشاركة مبياه اقليمية وحدة
للحد من تلويث مصادر املياه التخطيط و
املياه
املشرتكة
 -2اجراء دراسات حلاالت التلوث االقليمية
و انواعه و وسائل عالجه
 -6تفعيل خطة طوارئ يف حالة

كمية املياه االضافية
اليت يتم تزويد
املزارعني بها صيفا

نتائج الفحوصات
املخربية
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2/3
فيضانات
االودية والسيول
واملهارب

3

3

9

استمرار هطول
االمطار بغزارة
 عدم استيعابجمال االودية و
السيول و
املهارب هلذه
املياه

القناة و السدود قد ال
تتحمل كميات املياه
الزائدة و الناجتة عن
الفيضانات
غرق املزروعات
تلف يف املعدات
اجنراف االراضي
اجملاورة للنهر واالودية

قيمة اخلطر= االحتمالية *قوة االثر االزرق= متدني جدا=2-1
االخضر= = قيمة اخلطر متدني= 01-6
االصفر= متوسط=02-00
الربتقالي= قيمة اخلطر مرتفع=51-06
اللون االمحر= قيمة مرتفعة جدا =52-50

 ادامة و تطوير مصادراملياه التقليدية و غري
التقليدية
 ادامة ورفع كفاءانظمة الري يف وادي
االردن

التلوث و توفري موازنات
كافية بهذا اخلصوص
 -0تفعيل خطة طوارئ مع
املؤسسات االخرى كالبلديات
ووزارة األشغال و وزارة
الزراعة و الدفاع املدني
 -5جتهيز االليات و صيانتها
املستمرة
 -3تدريب الكادر البشري
امليداني على التصرف يف
حاالت حدوث الفياضانات
 -4تنظيف العبارات و جماري
املياه و املهارب

سلطة وادي
األردن /
اإلدارة
العليا
ادارة
االسناد
واملشاغل
ادارة
التشغيل
والصيانة
ادارة
األغوار
اجلنوبية
ووادي
عربة
الشؤون
الفنية

اطوال املهارب و
جماري املياه اليت مت
تنظيفها
عدد عمليات
الصيانة لغايات احلد
من اثار الفيضانات
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الفيضانات
الناجتة عن
زيادة خمزون
السدود او قناة
امللك عبد اهلل

0

4

4

استمرار هطول
االمطار بغزارة
عدم استيعاب
السد او القناة
لكمية املياه
اهلاطلة

2/3
اخنفاض مستوى
سطح البحر
امليت

2

4

51

اخنفاض
منسوب البحر
امليت
ظهور حفر
انهدامية

ارتفاع منسوب املياه يف
القناة او يف اي سد من
السدود الرئيسية

احلفر االنهدامية تؤثر
على مناطق جنوب
البحر امليت مما يؤثر
على السالمة العامة
التأثري على
االستثمارات و ايرادات
السلطة
التأثري على البيئة

قيمة اخلطر= االحتمالية *قوة االثر االزرق= متدني جدا=2-1
االخضر= = قيمة اخلطر متدني= 01-6
االصفر= متوسط=02-00
الربتقالي= قيمة اخلطر مرتفع=51-06
اللون االمحر= قيمة مرتفعة جدا =52-50

 ادامة و تطوير مصادراملياه التقليدية و غري
التقليدية
 ادامة ورفع كفاءانظمة الري يف وادي
االردن

وحدة مشروع ناقل
البحرين التخطيط وملياه
االقليمية
االستثمار

تفعيل خطة طوارئ داخلية
ومع املؤسسات االخرى
كالبلديات ووزارة األشغال و
وزارة الزراعة و الدفاع
املدني
 جتهيز االليات و صيانتهااملستمرة
 تدريب الكادر البشريامليداني على التصرف يف
حاالت حدوث الفياضانات
تنظيف العبارات و جماري
املياه و املهارب قبل املوسم
املطري
ابالغ املواطنني باالبتعادعن جماري املياه يف حالة
الفيضانات
 الصيانة املستمرة للقناة والسدود
اجناز مشروع ناقل مياه البحرين

سلطة وادي
األردن /
اإلدارة
العليا
ادارة
االسناد
واملشاغل
ادارة
التشغيل
والصيانة
ادارة
األغوار
اجلنوبية
ووادي
عربة
الشؤون
الفنية
االدارة
العليا /
األمني العام
وحدة ناقل
البحرين
وحدة
التخطيط

عدد عمليات
الصيانة للسدود
لغايات احلد من اثار
الفيضانات

نسبة االجناز من
مشروع قناة
البحرين
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)4خماطر املوارد البشرية
اخلطر

احتمالية
احلدوث

قوة
االثر

قيمة
اخلطر

0/4
تسرب الكفاءات

3

4
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بدء حدوث اخلطر أو أول مؤشر للخطر

مستمر

قيمة اخلطر= االحتمالية *قوة االثر االزرق= متدني جدا=2-1
االخضر= = قيمة اخلطر متدني= 01-6
االصفر= متوسط=02-00
الربتقالي= قيمة اخلطر مرتفع=51-06
اللون االمحر= قيمة مرتفعة جدا =52-50

تأثري اخلطر
على السلطة
عدم
وجود
كادر فين
مؤهل
للقيام
مبهام
السلطة

العالقة مع
االهداف
املؤسسية
مجيع
األهداف

اساليب العالج

 -0اتفعيل
التعيني
بالعقود
الشاملة
الستقطاب
الكفاءات
عن طريق
العقود
الشاملة
برواتب و
امتيازات
 -5توفري بيئة
عمل
حمفزة
للبقاء
 -3تعزيز و
مكافئة
املبادرات
االبداعية و
التميز
 -4اعتبار

اجلهة املسؤولة
عن التنفيذ

مؤشرات قياس
فاعلية اساليب
العالج

سلطة وادي
األردن /
اإلدارة العليا
مديرية
التخطيط
مديرية املوارد
البشرية
وحدة السياسات
و تطوير األداء
احلكومي

عدد املوظفني
الذين مت
استقطابهم
نسبة رضا
املوظفني

تقييم اساليب
العالج
تصاعدي
()2-0
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الكفاءة
اساس
تقييم
االداء و
الرتقية
املكافات
 -2توفري
دورات
تدريبية
لتأهيل
الكادر
 -6اعداد صف
ثاني مؤهل
لتحمل
املسؤوليات
و ذلك عن
طريق
خطة
احالل
تعاقيب
معتمدة
على التميز
يف األداء و
الكفاءة
كأساس يف
االحالل

قيمة اخلطر= االحتمالية *قوة االثر االزرق= متدني جدا=2-1
االخضر= = قيمة اخلطر متدني= 01-6
االصفر= متوسط=02-00
الربتقالي= قيمة اخلطر مرتفع=51-06
اللون االمحر= قيمة مرتفعة جدا =52-50
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)2املعدات و التجهيزات الفنية و التكنولوجية
اخلطر

احتمالية
احلدوث

قوة
االثر

قيمة
اخلطر

بدء حدوث اخلطر أو
أول مؤشر للخطر

0/2
قدم املعدات
واستهالكها

4

4

06

مستمر

تأثري اخلطر على السلطة العالقة مع
االهداف املؤسسية
مجيع األهداف
عدم قدرة السلطة على
القيام مبهامها بشكل
فاعل
كثرة اعمال الصيانة

قيمة اخلطر= االحتمالية *قوة االثر االزرق= متدني جدا=2-1
االخضر= = قيمة اخلطر متدني= 01-6
االصفر= متوسط=02-00
الربتقالي= قيمة اخلطر مرتفع=51-06
اللون االمحر= قيمة مرتفعة جدا =52-50

اجلهة
اساليب العالج
املسؤولة
عن
التنفيذ
سلطة
الصيانة الدورية
وادي
حتديث املعدات املوجودة
األردن /
توفري خمصصات الستبدال
اإلدارة
املعدات القدمية جبديدة
العليا
وفق برنامج معني تعطى
فيه االولوية للمعدات الفنية مديرية
املشاغل و
ذات املساس مبهام السلطة
االسناد
االساسية
النقليات
تدريب الكادر البشري
للتعامل مع املعدات للتخفيف املستودعا
من االعطال النامجة عن سوء ت
السدود
االستعمال البشري
توفري أماكن حفظ مالئمة و ادارة
االغوار
مناسبة للمعدات
الشمالية و
الوسطى
ادارة
األغوار
اجلنوبية
ووادي
عربة

مؤشرات قياس
فاعلية اساليب
العالج

تقييم اساليب
العالج
تصاعدي
()2-0
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ارتفاع تكلفة املعدات
الفنية و التكنولوجية

4

3
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3/2
عدم صالحية اماكن
التخزين و وجود
بعض املعدات يف مناطق
نائية بعيدة عن
اخلدمات

4

4

06

4/2
عطل نظام سكادا

4

4

06

مستمر

مستمر

البحث عن اسواق بديلة
عدم قدرة السلطة على مجيع االهداف
لشراء معدات ذات نوعية
استبدال املعات القدمية
جيدة و اسعار مقبولة
كثرة اعمال الصيانة
تعزيز السوق احمللي لتشجيع
االستثمار يف تصنيع املعدات
البحث عن منح و قروض من
اجلهات املاحنة
االلتزام بتعليمات الشراء و
اوامر رئاسة الوزراء
حوسبة املستودعات و
حتسني و
تلف املعدات الناتج
تطوير االداء مشاغل فنوش
عن سوء التخزين
دراسة تقارير جلنة الكشف
املؤسسي
كثرة السرقات
 ادامة ورفع على املباني و وضع الياتكفاء انظمة لتنفيذ املقرتحات ملعاجلة
الري يف وادي االوضاع املرتدية لبعض
املباني
االردن
صيانة املخازن و املستودعات

عدم وصول االشارة عدم وجود معلومات عن
من بعض احلواجز و املخازين و احلواجز و
ظهور اللون االمحر عدم التحكم يف القناة
للمخازين و احلواجز

قيمة اخلطر= االحتمالية *قوة االثر االزرق= متدني جدا=2-1
االخضر= = قيمة اخلطر متدني= 01-6
االصفر= متوسط=02-00
الربتقالي= قيمة اخلطر مرتفع=51-06
اللون االمحر= قيمة مرتفعة جدا =52-50

املالية و
العطاءات

املستودعا
ت

 ادامة ورفع تأمني نظام بديل على اجهزة التحكمكفاء انظمة اختياط مع وجود فرق
الري يف وادي متخصصة بهذا النظام
 حتويل مجيع احلواجز اىلاالردن
يدوي مع توفري عدد كبري
من املوظفني مع سيارات
للمراقبة الصالح اخللل
خالل ساعة

نسبة االنفاق على
املعدات من املوازنة

نسبة االجناز من
مشروع حوسبة
املستودعات
عدد املستودعات
اليت مت اعادة
ترتيبها

عدد االعطال اليت
حتدث

