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 مقدمة
بيان الوحدات التنظيمّية التي  من خاللتحقيق األهداف التنظيمية،  ؛ لاملهام، والتنسيق، واإلشراف وتوزيعتوجيه األنشطة بيقوم  كونه ، منظمةألّي  ُيعتَبر الهيكل التنظيمّي بمثابة الهيكل العظمي

ف منها  
َّ
لطة.املنظمة تتأل  ضمن مستويات هرمّية مرتبطة ببعضها بروابط السُّ

ل أهّمية الهيكل التنظيمّي في مساااا د
ّ
ترتيب العالقات، وتحديدها، باإلضاااافة  مى من  و   ،دارّية، ومساااؤولّيا،ها، واختااااا اااا،هابيان املساااتويات اإل  من خالل  اأهدافه  ة املنظمة  لى تحقيقتتمث

 .بشكل متوافق مع طبيعة  مل املنظمة وحجمها واستراتيجيتها املسؤولين الاالحّيات الالزمة

 ،الت ييف مع املتغيرات و   ظروف البيئة الخارجّية والداخلّيةفي االساااااااااااااتجابة ل فة  مى املرونةواالزدواجية، باإلضاااااااااااااا  بالتكامل بين األ مال، والقضااااااااااااااء  لى الت رارد  يتمّيز الهيكل التنظيمّي الجي ّ 

اااااا و  ة، اإلدارية في املنظم   تويحقق الهيكل الجيد توازن العمل بين الوحدااالسااااات دام األفضااااال للموارد املتاحة،  ب  اإلنجازوجودة تحديد أدوار األفراد مّما يضااااامن سااااار ة  ات و االساااااتمادة من الت ااااااُّ

 اذ القراراتيسر  وفا لية الرقابة، وت
ّ
  .ع  ملّية ات 

 
ً
املدير التنميذي وانتهاء بجميع رئيس مجلس اإلدارة و املساااااااااميات الوديمية ابتداء من  و   جمعيةاملساااااااااتويات اإلدارية ل اشاااااااااتمل   و ،  اوأهدافه  الجمعية  ةالساااااااااتراتيجيتم بناء هذه الوثيقة وفقا

 . وهي قابلة للتعديل والتحديث  ذا اقتض  الحاجة  مى ذلك، مع أهمية ابالغ املودمين بذلك.لهالتابعة  جميع الوحدات اإلدارية
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  للجمعية لتنظيمي الهيكل ا

 

 

  

رئيس جملس اإلدارة

املدير التنفيذي

قسم خدمات 
قسم الشؤون اإلدارية قسم التسويقاملستفيدين

واملالية

نفيذيسكرتري املدير التروحدة اجلودة والتطوي

وحدةالتطوع
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  للجمعية الوظيفيالهيكل  

 

 

 رئيس جملس اإلدارة

 املدير التنفيذي

 مشرف قسم خدمات املستفيدين

 وحدة املستودع

أمني مستودع  

 األجهزة الطبية

 منسق احلركة

 فين صيانة

 سائق نقل

 نوحدة خدمات املستفيدي

منسق  / أخصائي

 خدمات املستفيدين

أخصائي البحث  

 االجتماعي

 منسق صالة عرض

 مشرف قسم التسويق والشراكات

 سيأخصائي االتصال املؤس

أخصائي تنمية املوارد

 املالية

 اخصائي التسويق

 اليةمشرف قسم الشؤون اإلدارية وامل

 ريةأخصائي املوارد البش

 حماسب عام

 مراجع مالي

 أخصائي دعم فين

 منسق خدمات مساندة

 سكرتري رأخصائي اجلودة والتطوي

 منسق التطوع


