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 المخاطر اإلدارية:

 .التنظيمي والوصف الوظيفي واالدلة االجرائية لوهي المخاطر المرتبطة بالوظائف والممارسات اإلدارية والهيك     

 دارة مخاطر الموارد البشريةا: 

يتعرض لها الموظفون  التيتعنى استيعاب المخاطر الجوانب فهي كافة بالموارد البشرية تتطلب اهتمام كامل  فيخطة إدارة المخاطر  

دارة إلالمكونة ألي خطة  ها وهي العناصرلتخفيف أثار حلول وإيجاداحتمالية حدوثها  والتخطيط لتقليصلتنبؤ بالمخاطر وا وأنشطتهم

 .مخاطرال

 .االجور وإدارته، مخاطرهي مخاطر االفراد وادارتها، مخاطر العمل وتحدياته، مخاطر االداء شركة ومن التحديات الرئيسية لل
 

  المحتملةمخاطر الموارد البشرية: 
 

  قبل االفراد من خالل المواقف التي تبرز عنهم والتي تشكل أحيانا تصرفات عكسية وسيئة.مخاطر الثقافة الخاصة بالشركة وعدم فهمها من 

 .)المخاطر السلوكية لألفراد من خالل األمور الغير مشروعة والتي تتنافى مع اخالقيات العمل )غش، سرقة، تواطؤ، استغالل أمور شخصية 

 وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب حسب متطلبات الوظيفة. عدم وجدود الكفاءات المناسبة في االماكن الصحيحة بمعني 

 والقرارات الصادرة عن جهات االختصاص يؤثر سلبياً على نشاط الشركة. عدم امتثال المستخدمين للوائح والقوانين والتشريعات 

  بإرادته من إدارة إلى اخرى داخل الشركة أو خارجها أو لألسباب  ههو حركة المستخدمين خالل فتره زمنية معينة إما بانتقالدوران الموظفين

 قاهره مثل التقاعد واالستقالة وغيرها.

  هي عملية االنتقال من وضع قائم إلى وضع اخر مستهدف لتحقيق أهداف عده وهذا يتطلب وضع خطط تدريبية التغيير في تقنيات المعلومات

 رة الصحيحة.وبناء مهارات لضمان تطبيق التغيير بالصو

  الشركة، وهنا يجب العمل على تأهيل كوادر الصف الثاني إلحالل المفاجئة وباألخص االكفاء منهم يؤثر على سير عمل استقالة الموظفين

 .محل الموظف المستقيل

  ال د المحددة إال انه في حيوجد في جميع انحاء العالم انظمة تقاعدية تؤمن دخل المستخدم المتقاعد في حال بلوغه سن التقاعالتقاعد حيث

 التقاعد المبكر قد يمثل خطر على النظم المعمول بها.

  بها محيط مكان العمل الذي قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المستخدمين.اآلثار البيئية السلبية والمقصود 

  اً ونوعاً في المدى القريب والبعيد. يساهم مساهمة فاعلة في تحديد االحتياجات الفعلية كمغياب التخطيط للقوى العاملة 

 .المخاطر السلبية المتعلقة بتوسع التوظيف وذلك بغير عمل المستخدم من خالل تحميله مهام إضافية اخري تختلف عن عمله األصلي 

 .المخاطرة واالفراط في تعديل األجور او تخفيضها مما ينعكس سلبا على األداء 

 تم قياس أداء العمل يجب وضع خطة تفصيلية توضح األهداف ومعدالت اإلنتاج المطلوب أدائها حتى يمكن غياب معايير األداء المحددة لكي ي

 تقيم المستخدم وبالتالي ال يتم تسوية األداء الجيد مع األداء الضعيف.

 ه الدورة التدريبية.سلوك المتدرب واداءه بعد تلقي معدم انعكاس وجدوى التدريب والتطوير لتحسن األداء ويتم معرفة ذلك بتقيي 

 الصالحيات الممنوحة للمستخدم لتحقيق مأرب شخصية او مخالفة االحكام والقواعد المالية المعتمدة داخل  لإساءة االستخدام المالي باستغال

 الضريبي.التهرب والشركة كتبذير االموال والرشوة 

 .ممارسات التمييز والمحاباة 

  التي تلبى احتياجات العاملين.عدم وجود قوانين وإجراءات السالمة 

  وقع للمستخدم أثناء تأديته العمل أو عن طريق االصابة المهنية نتيجة الستعمال مواد كيمائية او اصابة إصابات العمل التي تحدث نتيجة حادث

 حيوية مثل االجهاد واالرهاق.
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  البشرية:مخاطر الموارد كيفية ادارة 
 

 

  والموظفين للمخاطر.فهم ادارة الموارد البشرية 

 .تحديد المخاطر التي تواجه الموارد البشرية على وجه الخصوص 

 .االخذ بعين االعتبار المخاطر التي لها أثر مباشر على الموظفين 

 .تقييم المخاطر وترتيبها حسب اولويتها 

 .تطوير استراتيجيات تجنب او منع حدوث كل خطر من المخاطر 

 زمة في حالة حدوث المخاطر.تحديد االجراءات السريعة الال 

 .تحفيز ودعم العاملين للحد من المخاطر 

 .استقطاب الموظفين الذين تم تدريبهم او تم زيادة الكفاءة العلمية لهم 

 .كيفية تخطيط الموارد البشرية وسرعة االستجابة للتغيرات للسياسة العامة التي تطرأ من قبل االدارة العليا 

 ارة الموارد البشرية:إد المحتملة فيأهم المخاطر 
 

ة الواضحة والدقيقة .1  غياب التوصيفات الوظيفيَّ

في دقيقة لذلكتكون التوصيفات الوظيفيَّة مفقودة أو غامضة أو غير  خاصَة عندماالتوصيف الوظيفي هو أداة خطيرة  ر على الموظَّ ن معرفة يتعذَّ

 .وأُُسس ومعايير تقييمهم ،وكيفيَّة تحقيقه ،وما هو ُمنتظر منهم ،مدراءهمأهم جوانب العمل من وجهة نظر 
 

 

 أو عدم توفُّره من األساس ٬عدم تحديث دليل الموظَّف .2

ف الُمصاغ بعنايٍة هو أداة قيِّمة على نقل وتوصيل السياسات واللوائح والمبادئ التوجيهيَّة واإلجراءات والمزايا للموظَّ  وتجيب عن  ،فيندليل الموظَّ

ح توقٌّعات األداء والسلوك. ،النمطيَّةأسئلتهم   وتوضِّ

فيك بالمعلومات المهمة ويحول عدم ض عملك التجاري للخطر ،تحديث دليل الموظَّف دون إلمام موظَّ  .وبالتالي يعرِّ
 

 سرعة التعيين وبطء إنهاء التعاقد .3

فين غير أكفاء ع في التعيين إلى توظيف موظَّ  االستبدالوزيادة تكلفة اإلحالل/ ،على المعنويَّات واإلنتاجيَّة والتأثير بالسلب ،قد ُيْفضي التسرُّ

ر في فسخ  ،وثقافتها وبالمثل الشركةمع  تتالءموإضاعة وقٍت طويٍل في محاولة العثور على الكفاءات المناسبة التي  ،التقديريَّة قد يكلِّفك التأخُّ

فين غير األكفاء أمواالً طائلةً  ٍة أنت في غنى عنهاوقد يورِّ  ،التعاقد مع الموظَّ  .طك في مشاكٍل قانونيَّ
 

اءة .4  قمع الثناء والمالحظات البنَّ

فيها  الشركةقد يتسبَّب غياب الثناء والمالحظات البنَّاءة في فقدان    االستثنائيين.لموظَّ

فين .5  غياب التحفيز وأدوات استبقاء الموظَّ

فين بعدم الكفاءة  د شعور الموظَّ َة  االنخراط فيعدم ل التقديرويهدِّ  عاٍم. بشكٍل  الشركةأداَء وإنتاجيَّ

فيالحرص على رفع معنويات لايجب   .مكافأة قبل فوات األوانالتكريم وتنمويَّة، من خالل الخلق فرص لوتحفيزهم  نموظَّ

 

 

 

 


