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الـرابـط بـني الـرؤيـة والـرسـالـة والـغايـات الـكبرى 
واألهداف والسياسات  

لتحقيق الــتوجــه اإلســتراتــيجي للمؤســسة البــد مــن 
وجود : 

         مـنظومـة مـتكامـلة مـن الـسياسـات الـتي تـحكم 

وتـــنظم الـــعمل وتـــرشـــد الـــقائـــمني بـــمسئولـــيات األداء 
إلــى أســس وقــواعــد ومــعايــير اتــخاذ الــقرار، تــتكامــل 
الــــــسياســــــات واإلجــــــراءات  لتتحقق مــــــن أن رســــــالــــــة 
الشـركـة تـنفذ بخـطوات تؤدي إلـى نـتائـج مـتوافـقة مـع 

تلك التوجهات.





ماهي السياسات؟ 

الـــسياســـة هـــي اإلطـــار الـــعام املـــرشـــد ملتخـــذي الـــقرارات 
باملؤسسة. 

تـــــعرف الـــــسياســـــات بـــــأنـــــها الـــــقوانـــــني واملـــــبادئ الـــــتي 
تـتبناهـا املؤسـسة لـضمان تـنفيذ أهـدافـها اإلسـتراتـيجية 

والتشغيلية  . 

تضع السياسات  اإلطار العام لكيفية أداء األعمال. 

توضح السياسات رسالة املنظمة وعملياتها. 

تـــــنشأ الـــــسياســـــات مـــــن املـــــمارســـــات الـــــجيدة والـــــفهم 
املتكامل والسليم للواقع. 

     



ماهي السياسات؟ 

     فهي إذا: 

تــــقدم إطــــاراً عــــامــــاً مــــن أجــــل عــــملية اتــــخاذ الــــقرارات .و 
تتعلق بالكثير من املوضوعات الخاصة بالتنظيم .  

تـــــرشـــــد وتـــــوجـــــه ســـــلوك وتـــــصرف الـــــعامـــــلني وتـــــضبط 
تــــــفكيرهــــــم وتــــــسهم فــــــي صــــــنع واتــــــخاذ الــــــقرارات فــــــي 

املؤسسة أو أحد  أجزائها . 



ماهي السياسات؟ 

تحتوي معظم وثائق السياسات  على نوعني من السياسات : 

السياسات الحاكمة مثل التشريعات وحقوق اإلنسان وغيرها . 

سـياسـات تـنظيمية وهـي كـما يـشير عـنوانـها محـددة ملـنظمات بـعينها ودائـما 
ما تتبع للسياسات الحاكمة لتضعها  ضمن حيز التنفيذ . 

 ويــجب أن تــتوافق مــع لــوائــح الــعمل وغــيرهــا مــن التشــريــعات، وال تــتعارض مــع 

أحكام أي اتفاقيات أخرى.  

في هذا الجزء نوعان من السياسات وهي : - سياسات عامة  
تســتخدم بــواســطة اإلدارة الــعليا وتــتسم بــالــعمومــية والــشمول واملــرونــة لــتتقبل 

التغيرات املستقبلية. 
- وســياســات وظــيفية مــثل ســياســات الــتسويق و ســياســات اإلنــتاج و ســياســات 

املالية و سياسات املوارد البشرية وتكون أكثر تفصيالً  من السياسات العامة.



ملاذا السياسات ( الهدف من السياسات ) :
في حني أن وجود سياسات وإجراءات وحده ال يكفي لضمان 

األداء الجيد و لكن الفوائد من بناء السياسات تكمن في 
اآلتي : 

لتنظيم وتوجيه وضبط األعمال. 

لربط الرؤية والرسالة مع األعمال اليومية. 

لتوضيح كيفية إدارة العمل باملؤسسة.  

لـــــلمساعـــــدة فـــــي تـــــقليل الـــــقرارات الـــــفرديـــــة واالســـــتثناءات فـــــي 
اإلدارة . 

لحماية املؤسسة في حاالت املراجعات والقضايا. 

لتقديم ضمانات ملطابقة املؤسسة للتشريعات املطبقة. 



ملاذا السياسات (الهدف من السياسات ) :
لضمان فهم أفضل املمارسات في الشركة وخارجها. 

لـتمكني االتـصاالت املشـتركـة، وتـهيئة فـهم مشـترك ملـصطلحات 
أو قضايا معينة. 

لضمان اتساق املنهج، واستقرار طريقة العمل. 

لتجنب االزدواجية عبر اإلدارات. 

لـــتعزيـــز املـــساءلـــة ومـــعالـــجة الـــقضايـــا الـــقانـــونـــية، املـــحتملة 
واملرتبطة  ببعض جوانب الهيكل أو العمليات.



الفرق بني السياسة واإلجراءات:
         يـكمن الـفرق األسـاسـي فـي  أن الـسياسـة تـرسـم مـاتـريـده 
اإلدارة مــــــن الــــــعامــــــلني ، واإلجــــــراءات  تشــــــرح كــــــيفية تــــــنفيذ 
السياسة وتحتوي على كثير من التفاصيل التي تشرح ذلك . 

 السياسة :هي "ما "واإلجراء هو "كيف ".  

الــسياســات تــكتب كــبيان أو قــاعــدة ويــجب أن تــكون الجــمل 
والفقرات بها قصيرة ونادراً ما تزيد عن جملتني أو ثالث.  

تســتخدم مــصطلحات واحــدة تــعطي املــعنى املــقصود تــبرز 
هــــــــــنـا أهــــــــــمـيـة التعريف اإلجرائــــــــــي أو الــــــــــعـمـلـي  ويمكن 

التعويض عن ذلك بتعريف املصطلحات الخاصة.  



الفرق بني السياسة واإلجراءات:

غالـــــبا مـــــا تـــــقع عـــــلى عـــــاتق مجـــــلس االدارة إعـــــطاء 
املـوافـقة الـنهائـية عـلى جـميع الـسياسـات وقـد تـفوض 
اإلدارة الــعليا فــي ذلــك،  بــخالف اإلجــراء الــذي تحــدد 

مسئولية اعتماده لدى اإلدارات املتخصصة  . 

اإلجـــراءات تـــوضـــح كـــيفية تـــنفيذ الـــسياســـة خـــطوة 
بخــطوة وتــوفــر الــنماذج الــالزمــة لتطبيق الــسياســة 
ومـن املـمكن أن تكون اإلجـراءات فـي نـفس الـوثـيقة أو 
فــــي وثــــيقة منفصلة تــــشير لــــلسياســــة.وتــــعتمد مــــن 

اإلدارة العليا للمؤسسة. 

 



خطوات كتابة السياسة:
تحديد مجاالت السياسة وموضوعاتها. 1.

جمـــع املـــعلومـــات عـــن املـــمارســـات الـــسابـــقة فـــي الشـــركـــة و 2.
الـبحث عـن نـماذج الـسياسـات فـي شـركـات مـماثـلة( الـبحث 

عن املعلومات). 

كتابة املسودة األولى . 3.

املراجعة والتقييم. 4.

الحصول على االعتماد والتوزيع. 5.

النشر والتواصل والتدريب . 6.

التحـــليل للتحســـني  ثـــم الـــرجـــوع مـــن الخـــطوة (1) وحـــتى 7.
(7) للتعديل أو ظهور الحاجة لسياسات جديدة. 



شرح السياسة:
قــــد تــــختلف الــــسياســــات مــــن مؤســــسة ألخــــرى حســــب طــــبيعة 
الــنشاط  ولــكن هــنالــك عــناصــر أســاســية البــد مــن أن تــتضمنها  

كل وثيقة  سياسة: 
اسم املؤسسة. 

العنوان (اسم السياسة ). 
مقدمة عن املؤسسة (هنا توضح رؤية ورسالة وقيم املؤسسة)  

رمز السياسة . 
رقم اإلصدار. 

تاريخ إعداد السياسة ( تاريخ سريان السياسة ). 
الهدف والغرض



شرح السياسة:

نـص الـسياسـة (يـعطي هـذا الـقسم مـلخص اإلجـراءات والـعمليات 
والتعليمات التي تحول السياسة للتطبيق ). 

الــتاريــخ املــقرر لــلمراجــعة (قــد تــراجــع  بــعض الــسياســات كــل مــدة 
زمنية وقد يتطلب بعضها تكرارا أكثر للمراجعة ). 

اإلجراءات أو اإلشارة إليها في حالة الوثيقة املنفصلة. 

الـوثـائق ذات الـصلة ( التشـريـعات أو الـسياسـات الـتي تؤثـر عـلى 
السياسة ). 

مــجال الــسياســة (يــوصــف املــواقــع والــبرامــج داخــل الشــركــة الــتي 
تطبق بها السياسة ) مثال قد تطبق سياسة لنشاط واحد فقط . 

سلطة التوقيع العتماد السياسة.



اإلعداد الفعال للسياسة يؤدي لـ: 

فهم وتطبيق  أوسع للسياسات لدى العاملني . 

وضــوح مــسئولــيات الــوظــيفة لــدى الــعامــلني،ومــعرفــة 
املتوقع منهم دون تخمني. 

القدرة على القرار الجيد بمعرفة السياسة. 

ثبات طريقة اتخاذ القرار بني اليوم والذي يليه.



قبل إنشاء أي ســـــياســـــة البد من اإلجـــــابـــــة عـــــلى 
األسئلة التالية:

كيف تعاملنا مع هذه املسألة في املاضي؟  

هل وجود السياسات حول هذه القضية مبرر؟  

مـــا نـــأمـــل فـــي إنـــجازه مـــع هـــذه الـــسياســـة؟ ومـــا هـــي 
النتائج؟  

هل ستعزز هذه السياسة شيء تؤمن به شركتنا؟  
 


