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المقدمــــة

ــة المعمــول بهــا فــي  ة وفــق أفضــل الممارســات المنهجيَّ نميــة األســريَّ ــة تــوادَّ للتَّ نظيمــي لجمعيَّ تــم تطويــر الهيــكل التَّ

ة 2030، حيــث تــم  ــعوديَّ ــة السُّ ســي الــواردة فــي رؤيــة المملكــة العربيَّ ميــز المؤسَّ هــات التَّ ــة ووفــق توجُّ مجــاالت عمــل الجمعيَّ

ــة 2020-2024م، وإطــاًرا محــدًدا  ة الجمعيَّ نظيمــي ليكــون أداة كفــؤة وفعالــة لتحقيــق اســتراتيجيَّ بنــاء وتطويــر هــذا الهيــكل التَّ

ــة  الحيــات، وكيفيَّ ات والصَّ ــا لخطــوط الســلطة والمســؤوليَّ ــة، وموضًح ــة المختلفــة فــي الجمعيَّ لــإدارات واألقســام الداخليَّ

ة. ــة االســتراتيجيَّ انســيابها بيــن الوظائــف، وكيفيــة عملهــا مًعــا بانســجام وتناغــم شــامل وكامــل لتحقيــق جميــع أهــداف الجمعيَّ

ة، ووحــدة       وقــد جمــع هــذا الهيــكل بيــن مزايــا الهيــكل الوظيفــي واالستشــاري، وذلــك بتحقــق اســتقامة ســبل المســؤوليَّ

ــن  ــن الذي ــراء الفنيي خصــص، وتفعيــل طبقــة الخب ــه األعمــال، وتحقيــق اإلفــادة مــن التَّ ــلطات التــي تســتخدم فــي توجي السُّ

يقومــون بمســاعدة الرؤســاء اإلدارييــن فــي المســائل التــي لهـــا طبيعــة فنيــة والتــي تحتــاج إلــى استشــارة مـــن حيــث تأديتهــا.

امل )إتقان( نظيمي الشَّ طوير التَّ  مدير مشروع التَّ

د/ حامد بن عمر كنعان
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نظيمي مبادئ الهيكل التَّ

مبـدأ وحـدة الهـدف: حيث إنَّ لكل تنظيم هدًفا يسعى إليه.. 1
مبـدأ تقسيم العـمل: جـعل كل فـرد مسؤواًل عن جزء من العـمل.. 2
عليمات.. 3 وجيهات والتَّ مبـدأ وحـدة الرئاسة: لكـل عـامل رئيس واحـد يتلقـى منه األوامـر والتَّ
ة تتبعها سلطة تمكن من أدائها .. 4 ة وظيفيَّ ـلطة: كـل مسؤوليَّ ة مع السُّ مبـدأ تسـاوي المسؤوليَّ
خصي.. 5 نظيم اإلداري على أساس الوظائف ونوع العـمل المطلوب، وليس على األساس الشَّ مبـدأ الوظيفة: التَّ
ال، . 6 ة )االتصــال الفعَّ وجــه إلى الهيــكل األفقي وتقليل المســتويات اإلداريَّ ــة بالتَّ مبـــدأ قصـــر خــط الســـلطة: الفعاليــة اإلداريَّ

ة فــي اتخــاذ القرارات(. شــاركيَّ والتَّ
ــة فــي وقــٍت وجيــز دون الحاجــة إلــى إحـــداث . 7 ــة والخارجيَّ غيــرات الداخليَّ كيــف ومقابلــة التَّ نظيــم للتَّ مبـــدأ المـــرونة: قابليــة التَّ

ــة فيــه. تعديــالت جوهريَّ

المراحل الرئيسة لتصميم الهيكل التنظيمي

ـة.. 1 نظيميَّ الي تحديد االحتياجات التَّ ة، وبالتَّ ة للجمعيَّ صف والمحاذاة مع األهداف االستراتيجيَّ الرَّ

ة.. 2 ة الجمعيَّ شاطات المختلفة التي ستعمل على تحقيق أهداف استراتيجيَّ تحديد النَّ

ـة.. 3 شاطات إلى أنشطة رئيسة وأخرى فرعيَّ تقسيم النَّ

ة، وتحديد الوصف الوظيفي لكل وظيفـة.. 4 نظيميَّ تحديد الوحدات التَّ

ـة.. 5 ة داخل كل وحدة إداريَّ نفيذيَّ ة والتَّ تحديد الوظائف اإلشرافيَّ

ة.. 6 ة للجمعيَّ نظيميَّ رسم الخريطة التَّ
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نظيمي األغراض التي يسعى لتحقيقها الهيكل التَّ

ة، حيــــث يوضح أنــــواع وعـــــدد الوظائف ة تقسيم األعمــــال بين الموظفيـــن في الجمعيَّ نظيمـــي كيفيَّ 1. يبين الهيكل التَّ

    فيها سواًء أكانت تلك الوظائـــف رئيســـة ينـــاط بهــا تحقيـــق الهـــدف الرئيـــس أم وظائـف مساعـــدة يناط بهـــا القيــــــام 

وصيـات والمشورة لألجهزة المختلفة. ة يناط بهـا تقديـم التَّ ة أم وظائف استشاريَّ     باألعمــــال الفرعيَّ

ســـة، فتظهـــر من له سلطــة سمـــي في المؤسَّ ة واالتصال الرَّ لطة والمسؤوليَّ نظيمي خطوط السُّ 2. يوضح الهيكل التَّ

     على من، ومن مسؤول أمام مـــن، ومن يتصـــل بمـــن، وعليــــه فإنَّ كــــل رئيـــس أو  مرؤوس يتعـــرف علـــى مكانـــه

م اإلداري. لَّ      في السُّ

ـة. نسيق بين مختلف الوحـدات اإلداريَّ نظيمي العالقات والتَّ 3. يوضح الهيكل التَّ

شـــاط الذي تمارسه ة النَّ ة في المؤسســـة، وحجم كل منهـــا، ونوعيَّ نظيمـــي عـــدد المستويـــات اإلداريَّ 4. يبين الهيكل التَّ

     الوحدات المختلفة، ومقارنـــــة نطـــــاق اإلشـــــراف فيهـــــا، مما يسهل علـــــى المتعامليــــــــــن  في الجمعية التعرف

      على واقعها بســرعة.

ابعيــــن لكـل رئيس نظيمــــي نطــــاق اإلشراف لكل رئيس من خــــالل معرفتــــه لعدد المرؤوسيــــن التَّ 5. يوضح الهيكل التَّ

وافق في أعمالهم، وبعد المسافة بينهم وبين الرئيس. وفي ضوء ذلك يمكن للمنظم وضـــع باين أو التَّ      ومدى التَّ

لطة أو تضييقها وذلك حسب الموقف. ع في تفويض السُّ وسُّ ا بالتَّ      توصياته إمَّ



5

ـة، وسلطاتهـــا، وعالقتـــها بأجزائـــها، ومستوياتهـــا فـــي  َـّ نظيمـــي اللجـــان فـــي الجمعيــ 6. ُيظِهر الهيكـــل التَّ

نظيمي، سواء أكانت فــــي المستويــــــات العليـــا )مثـــل: اللجــــــان األصيلـــة الواجـــب توفرهــــــا     الهيكل التَّ

ســـي(، أم فـــي المستويـــات األخــــرى ميـــز المؤسَّ     فـــي المنظمـــات غير الربحيـــة كمجلـــس الجــــــودة والتَّ

نفيذية(. نظيمــــــي )مـــثل: اللجان المسانـــدة كمجلـــس الرئاسة التَّ     مـن الهيكـــل التَّ

ــــة دريبيَّ 7. يفيد الهيكل التنظيمي في مجال تدريب الموظفيـــن الجـــدد، حيـــث يستخــــــــــدم فــــي البرامـج التَّ

نظيـم، ورؤسائهم، ة، ومواقعهـم فـي التَّ ة )أو التمهيدية(؛ لتعريف الموظفين بـــ: أقسـام الجمعيَّ وجيهيَّ      التَّ

    ومرؤوسيهم، واألشخاص الذين سيكونون علـى اتصـال بهـم أثنـاء عملهـم.

اريخي والوظيفـي طـــور التَّ ة يمكن االستعانة بهـــا لدراسة التَّ نظيمي بمثابة وثيقة توضيحيَّ 8. يعتبر الهيكل التَّ

ة خالل فترة معينة من الزمن.     في الجمعيَّ

ة علـــى ة، حيـــث يساعد األفـــــراد مـــن خـــــارج الجمعيَّ نظيمـــي ألغـــراض إعالميَّ 9. يمكن استخـــدام الهيكل التَّ

عـــرف على: أقسامها، وأعمالها، واألشخاص الموجودين فيها بصورة سهلة وسريعة.     التَّ

نظيـــم نظيمـــي في اكتشاف ومعالجـــة االنحرافــــــات واألخطــــــاء الموجــــــودة فـــي التَّ 10. يساعد الهيكل التَّ

نظيمـــي، حيــــــث يمكــــــن مـــن خــــــالل ذلك اكتشــــــاف: العالقــــات ة تحلـــيل الهيكـــل التَّ      من خـــالل عمليَّ

ة بين المهـــام المختلفـــة. داخـــل أو االزدواجيَّ ليمـــة والتَّ      غيـــر السَّ

ة أم ال.  نظيـــميَّ ة تتبـــع األسس والقواعـــد التَّ نظيمي في تبيان ما إذا كـــانت الجمعيَّ 11.  يفيد الهيكل التَّ



الهيكل التنظيمي
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ترميز اإلدارات
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 الرئاســـــة
التنفيذيـة

FUM

ITM

LAM

إدارة المتابعـــــــــــــــة

إدارة نظم المعلومات

إدارة الشــؤون القانونيــــة
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 قطــــــــــاع
الخدمــات
المساندة

MPR

FIN

AFM

HRM

DFR

إدارة السمعة المؤسسية

 إدارة المـــوارد البشريــــــة

 إدارة تنمية الموارد المالية

 إدارة الشــــؤون اإلداريـــــة

 اإلدارة الماليــــــــــــــــة
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 قطــــــــــاع
 التنميــــــة
األسريـــة

CSM

FAM

SOC

إدارة خدمــــــة العمـــــالء

إدارة التنمية األسرية

إدارة االستثمار االجتماعي
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 قطـــــــــــــــاع
التميـــــــــــــز
المؤسسي

SMO

PMO

QMS

GOV

إدارة االستــــراتيجيــــــــــــة

مكتب إدارة المشاريع

إدارة الجــــــــــودة

إدارة الحوكمـــــــــــــة
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تفصيل هيكلة القطاعات



قطاع الخدمات المساندة
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قطاع التنمية األسرية 
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قطاع التميز المؤسسي
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نظيمــي  ــة لضمــان تحقيــق الكفــاءة والفعاليــة المرجــوة مــن تطبيــق هــذا الهيــكل التَّ      ســعًيا مــن قيــادة الجمعيَّ
حســين المســتمر؛ اســتجابًة  قييــم والتَّ ــات التَّ إلــى جانــب مكونــات البيئــة الداخليــة األخــرى، ســيخضع إلــى عمليَّ
ــة فــي مجــال  نظيميَّ ــة 2020 – 2024م، ومواكبــًة ألفضــل الممارســات التَّ ة الجمعيَّ لمتطلبــات تحقيــق اســتراتيجيَّ

ــة. عمــل الجمعيَّ

الحات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصَّ

إقفالة
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