
 مؤسسة عبدهللا بن إبراهيم السبيعي الخيرية
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 مؤسسة عبدهللا بن إبراهيم السبيعي الخيرية 2 من1  صفحة

 
 موافقة خطية من قبل األمين العامتحتفظ مؤسسة عبدهللا بن إبراهيم السبيعي الخيرية بحقوقها عن أي نقل أو اقتباس أو استخدام ألي محتوى في هذا الدليل دون الحصول على   

 ، لالستخدام الداخلي فقط خاص وسري               

 

 مقدمة  
 

في أي منظمة العمود الفقري في تسيير أعمالها بين وحداتها اإلدارية الداخلية ومع الجهات الخارجية، ومع الجمهور من   السياسات تعتبر 

 بتطبيق  وغيرهم،  ، املوردين،  املستفيدين
ً
 كبيرا

ً
فعال على   ملا لها من أثر  السياساتولذلك تولي املنظمات على مختلف أنشطتها اهتماما

   هداف التنظيمية.كفاءة األداء وتحقيق األ 

 

والتكامل مع الجهات   عملهامجاالت    في  لتحقيق املستهدفاتعدد من السياسات وذلك  بإعداد  املؤسسة    املنطلق؛ جاء اهتمام  ومن هذا

اتباع  ،  الرقابية املختصة خالل  التنفيذية  من  املستويات  في جميع  للمسؤولية  و  بالسياساتللتقيد  معايير واضحة  األنظمة  والخطط 

الحوكمة  مجال  في    الرائدة  تباع املمارساتوإاللتزامات النظامية  ا تطبيق  ايجاد تنظيم يعمل على توحيد املمارسات في  و   ،املعتمدة  واللوائح

األداء   في  التميز  األ بهدف  في  واالستدامة  على  و   عمالواالستمرارية  رسالة  يساعد  و املؤسسةتحقيق  وتقديم  سياسة  "  منها  ،  املنح 

 . " املساعدات للجهات املستفيدية
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