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قام مركز المشروعات الدولية الخاصة )CIPE( بإصدار دليل جمعيات األعمال في 
القرن الحادي والعشرون لتحسين إدارة الجمعيات ومساعدة أصحاب األعمال والمديرين 

حول العالم على تحسين مناخ األعمال حتى تصبح أكثر مالئمة من خالل البرامج الفعالة، 
وجهود دعم السياسات الذي تتبناه جمعيات األعمال.

تتمكن الشركات، من خالل جمعيات األعمال، من العمل الجماعي ككيان واحد، 
والتعاون على إيجاد أفضل الحلول للمشكالت المشتركة. وكما يستطيع مجتمع 

األعمال من خالل العمل الجماعي في الجمعيات من إنجاز ما ال تستطيع الشركات 
إنجازه منفردًة وتعظيم األثر، والتغلب على التحديات والعقبات معًا، وتحسين المؤسسات 

التجارية والحكومية واالقتصادية في بالدهم.

املـقــدمــــة

توجد هيئتان قانونيتان لهيكلة جمعيات األعمال، فمنها ما يتشكل كفرع 
للحكومة أو أحد الجهات الرقابية في الدولة، وتكون خاضعة للرقابة 

الحكومية ويتم تعيين أعضائها بناء على شروط يحددها القانون، مثل الغرف 
التجارية الحكومية. ومنها ما يتشكل كهيئات غير هادفة للربح وال تخضع 
إلدارة الحكومة، وينضم لها طوعا شركات من القطاع الخاص مقابل سداد 

رسوم العضوية. يتناول هذا الدليل الجمعيات الخاصة لألعمال.

يتوجب على جمعيات األعمال والتجارة والجمعيات المهنية أن تنفتح على مجتمع األعمال 
بحيث تمثل قطاع واسع من الشركات، وأن تؤدي دورها بشكل فعال في تقديم 

الخدمات والمنافع، حتى تتمكن من كسب ثقة األعضاء والحكومة والجمهور العام 
وتساهم في تشكيل االقتصاد وزيادة فعاليته وشفافيته من خالل رفع مستوى المعايير 

وتحسين اإلجراءات.

تم إعداد هذا الدليل ليوفر أفضل الممارسات واآلليات لمساعدة المديرين التنفيذيين 
للجمعيات، خاصة تلك التي تعمل في األسواق الناشئة، ورفع كفاءة وفعالية إدارتها.

وسوف يغطي كل فصل من فصول هذا الدليل أحد املوضوعات أو املجاالت 
التخصصية احليوية إلنشاء جمعية ناجحة بحيث يتناول كل باب:

أحد األهداف والغايات	 

وصفا وأمثلة لهذا الموضوع أو المجال.	 

قائمة لألسئلة المرجعية لالستدالل بها عند تطبيقها في الجمعيات.	 

يوفر مركز المشروعات الدولية الخاصة الخبرة الفنية للمؤسسات المحلية الشريكة 
في أكثر من مائة سوق من األسواق الصاعدة، للمساعدة على بناء قدرات جمعيات 

األعمال، والغرف التجارية وتعزيز دعم السياسات ألعمال القطاع الخاص، من أجل وضع 
حلوال حقيقية في أيدي صناع القرار في هذه الدول لإلصالح الموجه نحو سوق األعمال، 

وتعزيز الديمقراطية.

المـقــدمــــة
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ويأتي هذا الدليل، خالصة لخبرات المركز في تطبيق أكثر من 1300 برنامج إصالح 
حول العالم لمساعدة القارئ على وضع استراتيجية وخطة مالية لمؤسساتهم بطريقة سهلة 
وفعالة، حيث يأمل المركز أن يصبح دليل جمعيات األعمال في القرن الحادي والعشرون 

مرجعا علميًا وتطبيقيًا لمساعدة الجمعيات على النمو وكفاءة األداء.

على مدى سنوات خبرة مركز املشروعات في العمل، ألكثر من 30 عامًا مع 
االقتصاديات التي متر باملرحلة االنتقالية النطالقها نحو النمو، لعبت 

جمعيات األعمال دائما دورا هاما ملعاجلة القضايا الرئيسية في هذه البالد، 
ومن أهم هذه القضايا:

احلكم الدميقراطي )دمقرطة احلكم(
يتميز الحكم الديمقراطي بالشفافية والمسائلة في القطاعين العام والخاص. 

يمكن لجمعيات األعمال من خالل دعم سياسات حكومية أفضل وأكثر 
عداًل وتأييد اإلصالحات االقتصادية وتعزيز النظام القضائي على زيادة فعالية 

وكفاءة الحكم. أن دمقرطة الحكم تعني استجابة القائمين على الحكم 
الحتياجات المواطنين وأصحاب األعمال والشراكة في اتخاذ القرارات.

النظام البيئي للمؤسسات االقتصادية )االيكولوجي( 
يعمل مركز المشروعات على توفير فرص متكافئة لجميع فئات وشرائح 

مجتمع األعمال من خالل نهج شامل لروح المبادرة والشراكة في صياغة 
السياسات. أن بناء مؤسسات اقتصاد السوق يعني إزالة الحواجز أمام ممارسة 
األعمال وتعزيز ثقافة ريادة األعمال من خالل إعطاء األولوية لتطوير النظام 

البيئي للمؤسسات.

دعم األعمال
استطاع مركز المشروعات باستخدام آليات دعم السياسات وبناء التحالفات 

والتوعية على مستوى القاعدة في مجتمع األعمال من تمكين جمعيات األعمال، 
والغرف التجارية ومؤسسات الفكر والرأي على عمل أجندة أعمال وطنية 

تساعد على تشجيع النمو االقتصادي وتعزيز الديمقراطية.

 أخالقيات السوق والتصدي للفساد
يقوم مركز المشروعات الدولية الخاصة وشركائه المحليين بالتصدي 

للفساد من خالل دعم االستقامة وسالمة األعمال، ودعم السياسات التي تؤدي 
إلى إصالح المؤسسات والحد من فرص الفساد لتوفير بيئة عادلة للجميع، 

حيث يساعد المركز القطاعين الخاص والعام، على حد السواء، من اإلصالح 
والوصول للشفافية واالمتثال للقوانين. أن الفساد يؤدي إلى تآكل شرعية 

القوانين والقيادة السياسية ويقيد ازدهار االقتصاديات.

كان للعمل المشترك بين مركز المشروعات الدولية الخاصة وجمعيات األعمال 
للقطاعين العام والخاص األثر االيجابي البالغ على األفراد والشركات والبلدان للوصول 

إلى عالمًا أكثر ازدهارًا.

للمزيد من المعلومات ولالستفادة من خبرة المركز في بناء قدرات الجمعيات يرجى 
     forum@cipe.org  :التواصل عبر الموقع
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مركز املشروعات الدولية اخلاصة هو جزء من غرفة التجارة األمريكية. قام المركز، 
منذ إنشائه في عام 1983، بالعمل مع قادة العالم وصناع السياسات والمجتمع المدني على 

بناء المؤسسات الحيوية، وذلك من خالل العمل في مجاالت النظام البيئي للشركات، 
وتشجيع المشروعات، والحكم الديمقراطي، والعمل ضد الفساد ونشر الثقافة األخالقية 

لالستقامة في األعمال.

يعمل مركز المشروعات الدولية الخاصة في المجاالت التي تلتقي فيها إصالحات سوق 
العمل مع اإلصالح الديمقراطي، بحيث يساعد على إيجاد حلول اقتصادية مدفوعة محليا 

وحقيقية بين أيدي صناع القرار. 

كان مركز المشروعات الدولية الخاصة في مقدمة المشاركين بمبادرات اإلصالح 
حول العالم، وإشراك مجتمع األعمال في إصالح السياسات، وإزالة العقبات التي تحول 

دون مشاركة الفئات المهمشة عبر العصور، ودعم مسيرة الحوكمة، وبناء قدرات 
المجتمع المدني، وتحسين التشريعات االقتصادية، والحد من الفساد.

يشكل مركز المشروعات الدولية الخاصة شراكة مع المنظمات المحلية من جمعيات 
األعمال والغرف التجارية التطوعية لتصميم برامج ذات صبغة محلية، واستراتيجية تركز 

على األسباب الجذرية للمشاكل التي تواجه هذه الدول )مثل الفساد، ونقص فرص 
العمل، سوء الخدمات العامة(، والعمل على معالجة األسباب المؤدية لها.

نبذة عن مركز
املشروعات الدولية اخلاصة

نبذة



8

جمعيات األعمال للقرن الحادي والعشرون

 املصطلحات املستخدمة
في هذا الدليل       

سوف نقدم في هذا الفصل شرح للمصطلحات المستخدمة في هذا الدليل، للوصول إلى 
قاعدة فهم مشتركة حول جمعيات األعمال، وهيكلها، واألدوار التي يلعبها األشخاص 

المشاركون فيها. 

املستحقات احملاسبية
هي طريقة المحاسبة على أساس االستحقاق، بحيث تسجل الدخل، وااللتزامات، والنفقات 

التي تتحملها الشركات.

حشد التأييد ودعم السياسات )جماعات الضغط(
وهي اإلجراءات التي تتخذها جمعية األعمال نيابة عن أعضائها للتأثير على ودعم 

القرارات السياسية العامة )القواعد واللوائح والقوانين( التي تكون في مصلحة أعضاء 
الجمعية، ويتضمن ذلك تأييد إصدار، أو تغيير، أو إلغاء قانون، أو تحسين إجراءات تطبيق 

قوانين ولوائح موجودة بالفعل.

ُمفوض
هو أحد أعضاء الجمعية، يقوم بالتطوع بوقته للمساعدة في عدة نشاطات، وغالبا ما 

يساعد في ضم األعضاء الجدد للجمعية، والعمل على االحتفاظ باألعضاء المشاركون، 
ويلعب كحلقة وصل بين فريق العمل بالجمعية وأعضائها.

عقد التأسيس
هي الوثيقة القانونية لتأسيس جمعية األعمال، وفيما تتضمنه، أهداف الجمعية، وهيكلها 

اإلداري، واإلجراءات االنتخابية، ومعايير العضوية، والهيكل القانوني لها، كما يطلق 
عليه في بعض البلدان "باللوائح"، إال أن معايير تأسيس جمعيات األعمال تقتضي أن 

يكون عقد التأسيس واللوائح وثيقتين منفصلتين على أن يكون عقد التأسيس مجماًل، 
بينما تكون وثيقة اللوائح أكثر تفصياًل.

عادة ما تكون هذه الجمعيات ذات كيان غير ربحي بموجب القانون المحلي لبلد 
المَنشأ، إال أنه في بعض البالد يكون الهيكل الربحي هو الخيار الوحيد المتاح إلنشاء 

هذه الجمعيات، نظرًا للقيود القانونية التي تفرضها هذه البلدان للتضييق على إنشاء 
المؤسسات غير الربحية بصفه عامة، أو تطويق األنشطة المصرح بها لتلك المؤسسات(.

مجلس اإلدارة
يطلق عليه في بعض البلدان بالمجلس اإلداري أو اللجنة التوجيهية، ويتكون من 

مجموعة من األعضاء" المتطوعين" يتم انتخابهم من قِبل أعضاء المؤسسة وفقا للقواعد 
واإلجراءات االنتخابية المنصوص عليها في عقد التأسيس أو في وثيقة اللوائح، وبذلك 

يصبحون مؤتمنون ومسئولون قانونيا عن الحوكمة العامة للجمعية، وإدارتها، وخاصة فيما 
يتعلق بتحديد ورسم الخطة االستراتيجية للمؤسسة، ومُفوضون من قِبل رئيس مجلس 

اإلدارة، أو األمين العام بمسئولية التشغيل اليومي للجمعية.
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جمعية األعمال
هي مؤسسة رسمية، غالبا ما تكون مؤسسة غير هادفة للربح، تتكون من مجموعة من 
الشركات أو االفراد وتكون العضوية فيها متاحة لجميع الشركات التي تلبي معايير 

العضوية، بغض النظر عن العالقات التنافسية بينهم في سوق العمل. ويجب أن تمثل 
المؤسسة جميع أعمال أعضائها دون تمييز، بحيث تتعاون اإلدارة وجميع الشركات 

األعضاء معًا تطوعيًا لما فيه المصلحة العامة ألعمال الشركات وسوق العمل. 

اللوائح
هي اإلجراءات التفصيلية للقواعد والقوانين التي يتم بها حوكمة وإدارة أعمال المؤسسة، 
وقد تكون جزءا من عقد التأسيس أو وثيقة منفصلة بذاتها. انظر ملحق ٢ لإلطالع على 

األمثلة.

احملاسبة املالية
هي طريقة توثيق الدخل والتكاليف بناء على الوقت الفعلي الذي تمت فيه هذه 

المعامالت.

رئيس مجلس اإلدارة
هو منصب تطوعي. يقوم األعضاء بانتخاب عضو/عضوة من بينهم، ويقوم الرئيس بقيادة 

المؤسسة ويمثل السلطة العليا بها، ويكون المسئول عن الحوكمة السليمة للمؤسسة 
وتحقيق أهدافها.

الرئيس التنفيذي للمؤسسة )رئيس املوظفني(
هو الشخص المسئول عن التشغيل اليومي للمؤسسة، وهو موظفًا مقابل أجر لدي 

الجمعية. وتقع على عاتقه مسئولية توظيف وإعفاء الموظفين، واإلدارة المالية للمؤسسة. 
ويُطلق عليه ”الرئيس" أو "األمين العام"؛ أو "المدير التنفيذي للمؤسسة".

اللجنة
يتم إنشاء اللجان فقط في حالة ظهور الحاجة الواضحة لقيام مجموعة من الموظفين 

بدور محدد لفترة زمنية طويلة. فهي هيكل مؤقت أو شبه مؤقت تُنشَئ لتحقيق 
أهداف محددة ومسئوليات محددة، مثل اللجنة المالية، ولجنة الترشيحات، ولجنة الشئون 

الحكومية، ولجنة المعايير.

املدير التنفيذي
يطلق علي رئيس المؤسسة، في بعض البلدان وكما سبق الذِكر، وهي وظيفة مدفوعة 
األجر، ويكون المسئول عن التسيير اليومي لألعمال في المؤسسة واإلشراف عن إدارة 

جميع اإلدارات بالمؤسسة.

هادفة للربح
هو الهيكل القانوني األكثر شيوعًا لتأسيس المؤسسات، بحيث يُمكن من تحقيق 

األرباح لمالكي المؤسسة أو المساهمين. ويطلق عليه العديد من األسماء المختلفة حول 
.)LLC, SA, GmbH( العالم

المصطلحات المستخدمة في هذا الدليل      
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جمعيات األعمال للقرن الحادي والعشرون

احلوكمة
هي المسئوليات التي تقع على أعضاء مجلس اإلدارة تجاه المؤسسة وأعضائها والحكومة 
والجمهور للقيام بإدارة المؤسسة بشكل سليم وقانوني وبطريقة مهنية وأسلوب أخالقي 
واالطالع على الوضع العام للمؤسسة وتحديد الميزانية والرقابة المالية وعقد االجتماعات 

وإنفاذ السياسات واإلجراءات واللوائح المنصوص عليها في عقد التأسيس.

األعضاء
هو أي شخص، أو شركة أو منظمة، يستوفي معايير العضوية المنصوص عليها في عقد 

التأسيس أو اللوائح، وقام بسداد رسوم العضوية المستحقة.

غير هادفة للربح
هو هيكل قانوني لتأسيس المؤسسات التي ال تستهدف التربح مقابل الخدمات التي 
تقدمها. وتكون تلك المؤسسات معفية من ضرائب الدخل وغيرها من الضرائب التي 

عادة ما تُستحق على الشركات والمؤسسات الهادفة للربح. ومن الجدير بالذكر أن هذا 
الهيكل التأسيسي غير معترف به في بعض البلدان.

الرئيس
يُشار إلى رئيس مجلس اإلدارة في بعض المؤسسات بالرئيس، في هذه الحالة فإن الرئيس 

اإلداري للشركة يطلق عليه الرئيس التنفيذي أو أي لقب آخر، والعكس صحيح.

اجلمعيات املهنية، أو النقابات املهنية اخلاصة
هي مؤسسة تمثل مصالح العاملين بمهنة معينة أو قطاع معين، ويكون جميع أعضاءها 

من األفراد المنتميين لهذه المهنة وليسوا من الشركات الخاصة أو المنظمات )مثل 
النقابة الخاصة للتمريض، أو النقابة الخاصة للمهندسين، أو النقابة الخاصة للطيارين، أو 

النقابة الخاصة للمعماريين(.

السياسة العامة
هي النهج العام للحكومات على المستوي الوطني أو اإلقليمي أو المحلي لتطوير 

القوانين واللوائح واإلجراءات من أجل تحقيق أهداف محددة في بعض المجاالت مثل 
الضرائب، والصحة، وسالمة األعمال، والتنافسية، وعدم االحتكار، والصحة العامة. 

وتركز كل جمعية على السياسات العامة ذات التأثير المباشر على أعضائها.

األمني العام
يُطلق هذا اللقب علي الرئيس اإلداري للجمعية، وهي وظيفة مدفوعة األجر، من أجل 
التسيير اليومي لألعمال واإلشراف على إدارة جميع اإلدارات بالجمعية. وهو اللقب 

األكثر شيوعًا واستخدامًا في الجمعيات الكبيرة، بينما يُطلق عليه الرئيس التنفيذي في 
الجمعيات األصغر حجمًا.

* يجب التنويه إلى انه في بعض المؤسسات يطلق على رئيس مجلس اإلدارة 
لقب "الرئيس"، في هذه الحالة يتم اإلشارة إلى رئيس المؤسسة بلقب آخر 

تجنبًا للخلط بينهما، كما يجب ايضًا التمييز بين التوصيف الوظيفي لرئيس 
المؤسسة وبين مدير شئون العاملين أو مدير إدارة الموارد البشرية.
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فريق العمل
هو هيكل مؤقت يتم إنشائه من عدد محدود من األعضاء المتطوعين، ألداء مهمة 

محددة وغير متكررة بشكل دوري وفي زمن محدد. وبمجرد انتهاء الفريق من المهمة 
المُكلف بها يتم حل هذا الفريق. وغالبا ما يُنصح باللجوء إلى فرق العمل بدال من اللجان 

الدائمة.

اجلمعيات التجارية
تشبه هذه المؤسسات جمعيات األعمال، إال أن الجمعيات التجارية تمثل مصالح صناعة 
بعينها أو قطاع معين )مثل سوق حديد التسليح، أو الكيماويات، أو شركات النقل(، 

بينما تمثل جمعيات األعمال؛ المصالح العامة لمجتمع األعمال.

املتطوعون
هو أي شخص يعمل لدي جمعية األعمال بصفة رسمية ولكن بدون أجر أو أي تعويض 

مقابل هذا العمل )يجب التنويه: أنه على الرغم من أن المتطوع ال يحصل على مقابل 
مادي مقابل الوقت أو العمل في جمعيات األعمال، إال أنه يمكن للمؤسسة تحمل النفقات 

المتعلقة مباشرة بعمل هذا المتطوع(.

المصطلحات المستخدمة في هذا الدليل      



1
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الخطة االستراتيجية هي من أهم ما يميز الجمعيات الناجحة عن الجمعيات الفاشلة. 
فالخطة االستراتيجية بمثابة خارطة طريق تمكن الجمعية سواء كانت جمعية تحت 
االنشاء أو جمعية قائمة بالفعل على االنتقال والنهوض مما هي عليه اآلن إلى ما تصبو 

إليه. الخطة االستراتيجية والخطة المالية خاصة الموازنة التقديرية عنصرين هامين لنجاح 
جمعيات األعمال. ومع تغير مجالس إدارة الجمعيات تصبح الخطة االستراتيجية من أهم 

عناصر النجاح وعليه يجب أن تكون هناك أهداف محددة ورؤى واضحة لفترة زمنية 
معينة حتى تساعد أعضاء مجالس اإلدارة من اتخاذ القرار السليم المتسق مع الخطة 

بصرف النظر عما يطرأ من تغيير في عضوية المجلس.

عادة ما تكون الرؤية، واملهمة، والهدف التي تُنشئ من اجلها الجمعيات واضحة ومتشابهة 
بشكل عام، ثم تأتي األولويات والتفاصيل الخاصة بكل بيئة اعمال لتميز جمعية عن 

اخري. وفيما يلي بعض األهداف المشتركة بين الجمعيات:

 خلق فرص أفضل للشركات األعضاء للتوسع في أعمالهم.	 

 تأييد ودعم االجراءات والتشريعات التي تساعد الشركات األعضاء على العمل 	 
بشكل أفضل

 حماية مصالح الشركات األعضاء وموظفيهم وعمالئهم	 

 تشجيع الشفافية في تطبيق القوانين وإنفاذ االجراءات في بيئة األعمال لالرتقاء 	 
بمستوى التنافسية العادلة في سوق األعمال.

 يأتي بعد ذلك، حتديد مصفوفة األهداف والنجاح، فهي الوسيلة التي تساعدك على 
ترجمة تلك األهداف إلى خطة عمل واضحة ومحددة بمدي زمني تكون قابلة للقياس، 
فعلى سبيل المثال؛ أن يكون أحد األهداف:" التمكن من إقناع ٢٠٪ من الشركات، 

)ذات حجم محدد(، في سوق العمل المحلي لالنضمام لعضوية الجمعية في خالل ثالث 
سنوات )بفرض أنك تعلم عدد الشركات المحلية التي تنطبق عليها معايير العضوية 

الخاصة بجمعيتك(، وهكذا يجب أن تحدد جميع األهداف بأعمال تتمكن من قياسها 
وتقييم مدى نجاح جمعيتك. 

كلما كان الغرض من إنشاء الجمعية، وأهدافك على المدي الطويل واضحة وثابتة، 
كلما دل ذلك على واقعية هذه األهداف. فعددًا محدود من األهداف المحددة القابلة 
للتحقيق أفضل من العديد من االحالم التي تتمني تحقيقها، ولذلك أن وجدت نفسك 
متشككا تجاه األهداف أو تقوم بتغيرها بين الحين واألخر فهذا يعني إما انها غير 

موضوعية أو انها غير محددة بالقدر الكافي. 

 أهمية
التخطيط االستراتيجي

الفصل األول
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جمعيات األعمال للقرن الحادي والعشرون

 فيما يلي مثااًل لكيفية ترجمة الطموحات والغايات
 إلى اهداف موضوعية:

الغاية واملهمة 

األهداف املوضوعية

مساعدة األعضاء على نقل خبراتهم لبعضهم البعض حول تحسين أعمالهم لتصبح أكثر 
كفاءة، وفعالية، وتنافسية.

ا( للوصول بقناعة المُستهلك إلى أن جميع الشركات األعضاء في هذه الجمعية جديري 
بالثقة. يتم وضع مدونة، في مدة زمنية ال تتعدي 6 شهور من بدأ عمل الجمعية، لمعايير 

السلوك التي يجب على الشركات األعضاء االلتزام بها. على أن تطبق جميع الشركات 
األعضاء آليات االمتثال ضد الفساد في غضون 12 شهر من االلتحاق بالجمعية. 

ب( لتمكين الشركات األعضاء من تبادل الخبرات، يجب أن تبدأ الجمعية، في خالل 
الستة أشهر األولي، باالتفاق مع الشركات األعضاء الناجحة لتقديم ورش عمل حول نجاح 

تلك الشركات في تصدير منتجاتهم، وكيفية إنشاء السوق لهذه المنتجات وكذلك 
خبراتهم حول كيفية اجتياز لوائح االستيراد والتصدير، على أن تُقام هذه الورش بشكل 

دوري كل ثالثة أشهر.

ج( تصميم وإطالق حملة تسوقيه، خالل 12 شهر من بدأ اعمال الجمعية، لإلعالن عن 
الشركات األعضاء التي فازت بجوائز لتميز مستوي أدائها في سوق العمل، أو التي 

اجتازت اختبارات الجودة مثل ISO 9000، لرفع المستوي العام للوعي بين الشركات 
األعضاء.

ويجب ترجمة األهداف إلى مهام محددة من حيث ماهية الموارد المتعلقة بها وكيفية أدائها، ثم تحديد المسئوليات 
وتوجيه مسئولية كل مهمة الى الشخص المناسب. ومن الجدير بالذكر، أن مراجعة االستراتيجية ومقارنة النتائج 

باألهداف المنصوص عليها في الخطة بشكل دوري أمرًا هامًا لنجاح الجمعية.
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هناك العديد من المصادر التي تتناول كيفية وضع خطة استراتيجية، فيما يلي سوف 
نستعرض أحد المناهج التي تناسب التخطيط االستراتيجي لجمعيات األعمال.

حتديد األعضاء املستهدفني
 عندما تكون معايير العضوية واضحة لدي مؤسسي الجمعية، فإن دعوة الشركات 

لالنضمام للجمعية تكون مهمة أكثر فعالية وسهولة، كما يساعد ذلك علي رفع 
مستوي االنتماء لدي األعضاء للجمعية. فالشركات تختلف من حيث الحجم واإليرادات 

ومن حيث عدد الموظفين، ومن حيث الموقع الجغرافي )محلية أو إقليمية أو وطنية(. 
ولذلك عليك تحديد معايير للشركات التي تهدف تقديم الخدمات لها والعمل على 

مصالحها.

حتديد االحتياجات األهم ألعضاء اجلمعية
إن الهدف الرئيسي للجمعيات هو العمل على مصالح الشركات األعضاء، بالتالي يجب 
عليك أن تكون ملمًا باحتياجات هؤالء األعضاء وما يطرأ عليها من متغيرات من أجل 
االرتقاء بمستوى األداء واتساق الجمعية مع أهدافها والمحافظة على سمعتها ونجاحها، 
مما سوف يؤدي إلى أن تسعى الشركات لالنتماء إلى الجمعية لما في ذلك من فوائد 

ملموسة تعود عليهم من تلك العضوية. تعتبر االستقصائيات والمقابالت من أفضل 
الوسائل التي يمكن اتباعها للتعرف على تلك االحتياجات مع مراعاة إجرائها بشكل 

منتظم ودوري لمتابعة ما يطرأ من تغيرات.

حتديد أصحاب املصلحة الرئيسيني
يجب تحديد جميع األطراف التي سوف تؤثر على عمل الجمعية، فهناك مؤسسات 

تشاركك األهداف، أو تمثل شركات أعضاء محتملين، وهناك مؤسسات قد تعمل ضد 
أهداف الجمعية، وهناك أيضا الحكومة والهيئات التشريعية اللتان ستكون لهما تأثيرًا 
كبيرًا على أعضاء جمعيتك. سواء كانت هذه األطراف المؤثرة تشاركك الرؤية أو 

تختلف معها فإنه يتوجب عليك تحديدهم بوضوح حتى تتمكن الجمعية من إنشاء عالقة 
عمل مناسبة للتعامل مع كٍل منهم حسب موقفة.

 حتديد البرامج واألنشطة التي ميكن أن تقدمها اجلمعية لتلبية احتياجات 
األعضاء

إن البرامج واألنشطة التي تقدمها الجمعية أحد المنافع المباشرة التي تعود على األعضاء 
ومن أفضل االستراتيجيات التي تحافظ على ارتباط األعضاء بالجمعية، لذلك يجب 

أن تعكس هذه الخدمات االحتياجات الفعلية لألعضاء فكلما عادت البرامج بالفوائد 
الملموسة على األعضاء كلما زاد انتمائهم للجمعية ومشاركتهم الفعالة في أنشطتها. 

ومن تلك الخدمات الربط الشبكي بين األعضاء والبرامج التعليمية وورش التدريب 
والبعثات التجارية ودعم السياسات. كما يجب مراعاة التحديث المستمر وإدخال 

التعديالت على تلك الخدمات بما يناسب ما يحدث من متغيرات في احتياجات األعضاء 
حتى تظل هذه الخدمات الجسر الرابط بين الجمعية وأعضائها.

كيفية وضع خطة استراتيجية

1

2

3

4

الفصل األول



16

جمعيات األعمال للقرن الحادي والعشرون

 تقدير التكاليف الالزمة لتقدمي البرامج )املوظفون، والتسويق، واإلدارة(
 بعد أن تكون قد حددت البرامج والخدمات التي سوف تقدمها الجمعية، يجب أن تبدأ 
في تقدير تكاليف تقديم هذه البرامج بطريقة مهنية وفعالة. فقد تتعرض الكثير من 

الجمعيات للتعثر المالي بسبب عدم تقدير التكاليف بشكٍل دقيق وقد تلجأ إللغاء بعض 
البرامج أو تخفيض عدد الموظفين بل قد يصل االمر إلى أن تصبح الجمعية غير قادرة 

على الوفاء بالتزاماتها وقد تضطر إلى وقف نشاطها.

حتديد مصادر دخل اجلمعية )رسوم العضوية، والتبرعات، ورسوم البرامج، 
ومبيعات اإلصدارات، ورسوم اإلعالنات(

على الرغم من الهيكل غير الربحي للجمعية، هذا ال يعني تعادل اإليرادات مع 
التكاليف. فكلما زادت اإليرادات كلما اتسع مجال البرامج وتحسنت الخدمات 

التي تقدمها الجمعية ألعضائها. ولذلك فإن فهم احتياجات األعضاء ثم تحديد البرامج 
والخدمات التي سوف توفرها الجمعية لهم، ثم تقدير تكلفة هذه البرامج والخدمات، 
يجب أن يتبعه تحديد مصادر إيرادات مستدامة الجمعية.  فقد يستغرق اعداد بعض 

البرامج عامًا كاماًل ولذلك فإن التخطيط المستقبلي وتقييم التكاليف ومصادر 
االيرادات يُمكنك من تقديم الخدمة التي تهدف إليها.

 ويُنصح بأن تغطي الخطة االستراتيجية من ثالثة إلى خمسة أعوام. كما يجب أن تعمل 
الجمعية للوصول إلى احتياطي مالي ال يقل عن ثالثة إلى ستة أشهر من عائدها السنوي، 

حسب أفضل الممارسات، لمواجهه أي انخفاض مفاجئ في االيرادات أو ظهور أي 
تكاليف إضافية، وفي حالة ارتفاع الفائض المالي )االحتياطي( للجمعية عن إيرادات سنة 

كاملة فيجب على الجمعية استثمارها في خدمات لألعضاء.  

5

6
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فيما يلي مثال ملهمة إحدى اجلمعيات، وأهدافها والغايات التي تطمح أن حتققها من 
حيث األعضاء واملتطوعني واملوظفني وكذلك من حيث املوارد املالية وامليزانية

الغرض من اجلمعية
لخلق فرص أفضل للشركات األعضاء للتوسع 

وتنمية أعمالهم

جمعية األعمال

األعضاء

املتطوعني

املوظفون

املوارد املالية

االهداف

متويل األبحاث، 
واخلبراء، واالتصاالت

تصميم وتنفيذ حملة فعالة 
لضم أعضاء للجمعية

جمع األبحاث والبيانات 
الالزمة لتطوير السياسات

 إقامة حمالت فعالة
 لدعم السياسات 

 فهم أولويات
 ومصالح األعضاء 

حتديد القادة، ودراسات 
احلالة، وأفضل املمارسات

توفير التدريب على 
املهارات التجارية

إنشاء وتصميم البرامج وحتديد 
اخلبراء الذين سيقومون 

بتقدمي هذه البرامج 

تنظيم البرامج 
التعليمية، والترويج لها

اضرين،  متويل القاعات، واحمُلَ
واخلبراء، والتسويق

التمويل ألبحاث 
السوق، واالتصاالت

التسويق والتواصل مع الشركات 
األقل حجما وانتشارا

متثيل اجلمعية للتواصل 
مع أصحاب الشركات األقل 

حجما وانتشارا

حتديد أصحاب األعمال 
الصغيرة واألقل انتشارا

متكني أصحاب 
الشركات الصغيرة

الغايات

* قد تظهر الفرص أو العقبات بدون سابق انذار وسوف تحتاج الجمعية للتعامل مع هذه االمور في حينها. 
على سبيل المثال قد تقرر عند وضع الخطة االستراتيجية عدم وجود الحاجة إلعداد حملة دعم للسياسات، 

حيث انه لم تظهر منذ عدة سنوات أي مبادرات بقوانين أو سياسات جديدة، ثم يظهر فجأة مشروع 
قانون جديد للضرائب قد يشكل ضرارًا كبير على أعضاء الجمعية، في هذه الحالة سوف تحتاج إلى 

اتخاذ االجراءات الالزمة للتخطيط لكيفية التعامل مع ما جد من ظروف. لذلك يجب مراعاة من انه من 
المستحيل توقع كل شيء في الخطة االستراتيجية.

الفصل األول



18

جمعيات األعمال للقرن الحادي والعشرون

في حالة ظهور أي من القضايا التي لم يتم التخطيط لها ميكن إتباع اخلطوات السابق ذكرها للتخطيط 
االستراتيجي للتعامل السريع مع هذه القضية واتخاذ االجراءات الالزمة، كما سوف نوضح في املثال التالي:

القضية
ظهور تعديل بقانون الضرائب لزيادة الضرائب المقررة 

على الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم.

حتديد املعنيني بهذا القانون
يجب تحديد إمكانية تأثير هذا القانون على أعضاء 
الجمعية، ونسبة األعضاء المتضررين من ذلك التعديل.

حتديد االحتياجات امللحة ألعضاء اجلمعية
قياس مدى ومستوي تأثير هذا القانون على الشركات 

األعضاء، فإن كان االمر ملحًا؛ فيجب وضع جدواًل 
زمنيًا للتعامل معه.

حتديد أصحاب املصلحة الرئيسيني
تحديد هوية كل االطراف المؤثرة والمتأثرة بهذا 

القانون سواء بشكل سلبي أو إيجابي، فهناك أطراف 
تأخذ نفس موقفك من القانون، وقد تكون هناك 

أطراف اخري لها موقفًا مضادا. يجب أن تحدد ما هي 
المجموعات التي يمكنك العمل معها لتعزيز فرص 

النجاح، والمجموعات التي قد تؤثر على عملك بما في 
ذلك الجهات المسئولة عن إصدار هذا القانون، وهل 

لديك سابقة تعامالت مع إٍي من هذه المجموعات؟

حتديد االجراءات التي يجب على اجلمعية 
اتخاذها لتلبية احتياجات األعضاء

في هذه المرحلة سوف تحتاج لقاعدة بيانات الجمعية 
لتحديد األعضاء المتطوعين والموظفين األنسب لتصميم 

برنامج لإلجراءات الالزمة لمعالجة هذه القضية. عليك 
تحديد جميع األعمال المتعلقة بهذه االجراءات بما في ذلك 

تخصيص الموارد للعمل مع الشركاء االخرين، وتحديد 
الوقت الزمني، وعرض االمر على الشركات األعضاء.

حتديد هيكل التكاليف الالزمة لتقدمي البرنامج
بمجرد االنتهاء من تصميم البرنامج والخدمات التي 

سوف تقدمها لألعضاء للتعامل مع هذه القضية، سوف 
تحتاج لتحديد الميزانية االزمة لتنفيذ هذه البرامج 

وتقديمها بالمستوى الالئق وبطريقة مهنية. يجب مراجعة 
الميزانية الموجودة بناء على الخطة األساسية، وتحديد 

قدرة الميزانية الحالية من أن تغطي هذه التكاليف 
اإلضافية أم عليك اللجوء الى استحداث موارد مالية 

إضافية وتحديد هذه الموارد، وبالتالي يمكنك البدء في 
التنفيذ.

حتديد مصادر الدخل
 إذا كانت الميزانية الحالية غير كافية لتوفير 

الخدمات المستجدة، يجب اتخاذ القرار بشأن استخدام 
احتياطي الميزانية ام أن االمر ليس ملحًا، كما يمكن 

أن تطالب األعضاء بتسديد مبلغا إضافيا لتنفيذ البرنامج 
الجديد وفي هذه الحالة يجب التواصل مع األعضاء 
واطالعهم على الموقف، وتوضيح أوجهه إنفاق هذه 

الرسوم اإلضافية، وهناك خيارا ثالثا: أن تري أن االمر 
ليس موضوعيا بالشكل الذي يتطلب استخدام احتياطي 
الجمعية أو حتى فرض رسوم إضافية على األعضاء وان 

تكتفي باستخدام الموارد المتوفرة بالفعل للتعامل مع 
القضية علي افضل وجهه متاح لك.

يتضح لنا مما سبق أهمية التخطيط االستراتيجي، فاألمر ال يتوقف علي صنع القرارات بل أيضا قد يتعلق باتخاذ 
القرار حول عدم المضي في تناول أحد القضايا. فيجب على جمعيه األعمال أن تكون حريصة على عدم إهدار الوقت 

والموارد على األنشطة التي ال تخدم مهمتها األساسية. فإن لم تكن أهمية مشروع، أو اقتراح، أو شراكة ما، واضحة 
االرتباط بمهام الجمعية فيجب االنسحاب بلياقة والتركيز على البرامج األكثر أولوية لألعضاء.
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 هل قمت بتحديد معايير األعضاء واألعضاء المحتملين؟

 هل تدرك األهداف التي تلقي أولوية اهتمامات األعضاء؟

 هل تعرفت على المعوقات التي تواجهه األعضاء؟

 هل حددت أصاحب المصلحة الرئيسين؟ 

 هل تعلم أيا منهم يشاركك األهداف؟ 

 مَن مِن أصحاب المصالح أو صانعي القرار يعارض عمل جمعيتك أو يتنافس معه؟

 هل تعلم من هم صانعي القرارات الرئيسين )المشرعين، والمنظمين، واإلدارات 
الحكومية(، وهل لديك عالقات معهم؟

 هل تعرف موقفهم من القضايا الهامة التي تحظى باهتمام أعضاء جمعيتك؟

 هل قمت بتحديد برامج وخدمات وفعاليات تلبي احتياجات أعضاء جمعيتك؟

 هل قمت بحساب التكاليف الكلية لتقديم هذه الخدمات بالمواصفات التي حددتها، 
بما في ذلك التكاليف االدارية وتكاليف االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ورواتب 

الموظفين؟

 هل قمت بتحديد موارد وافية لتوفير إيرادات مستدامة لتشغيل جمعيتك؟

 هل خصصت جزء من االيرادات لتوفير احتياطي مالي للجمعية؟

 هل قمت بوضح الميزانية بشكل معتدل وبدون اسراف أو مبالغة؟                                                      

 األسئلة املرجعية لرسم
 اخلطة االستراتيجية جلمعيتك

الفصل األول
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احلوكمة
الحوكمة هي مجموعة من المسئوليات التي تقع على عاتق كل عضو من أعضاء مجلس 

إدارة الجمعية*، هذه المسئوليات تترجم كيفية إدارة الجمعية، وتحدد ما إذا كانت 
الجمعية تحقق أهدافها أم ال. 

وفيما يلي املسئوليات الرئيسية التي يجب أن تتضمنها حوكمة جمعيات 
األعمال:

 االمتثال لجميع القوانين واللوائح المُطبقة.	 

 تحديد مهمة الجمعية، ورؤيتها واستراتيجيتها.	 

 المحافظة على الموارد المالية للجمعية.	 

 تعيين الموظفين، والمفوضين، وغيرهم من العامليين، واالشراف العام على اإلدارة 	 
اليومية للجمعية.

* تختلف مسميات مجلس اإلدارة، باختالف بلد المنشأ، حيث يسمي في فرنسا 
بالمجلس اإلداري، وفي المانيا باللجنة التوجيهية، كما يسمي بالهيئة اإلدارية أو 

مجلس اإلدارة. ويمثل السلطة العليا الحاكمة للجمعية ويتكون من مجموعة 
من األعضاء المتطوعين تم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية ألعضاء الجمعية 
وفقا لإلجراءات االنتخابية المنصوص عليها في عقد التأسيس أو وثيقة اللوائح.

 يشكل مجلس اإلدارة، مُجتمِعًا، الهيئة العليا الحاكمة للجمعية، ويحق له إنشاء أو تعديل 
بعض المواد في عقد التأسيس، أو حتى حل الجمعية إذا لزم االمر. فعندما قام أعضاء 

الجمعية بانتخاب هؤالء األعضاء لمجلس اإلدارة، أصبحوا بذلك مؤتمنين على رعاية 
المصلحة العامة لجميع األعضاء. ولذلك يُطلق على هذه المسئولية قانونيًا “المسئولية 

االئتمانية".  بناء على ذلك، يتوجب عليهم اتخاذ القرارات التي من شأنها رعاية الصالح 
العام لجميع الشركات األعضاء، وعدم استغالل السلطة المخولة لهم في العمل على 

مصالحهم الشخصية فقط أو مصالح بعض األعضاء دون بقية األعضاء.

ويصف عقد التأسيس واللوائح الداخلية للجمعية هيكل مجلس اإلدارة بما في ذلك 
المسئوليات التي تقع على عاتقهم، وفي بعض العقود يوجد توصيف اللجان الدائمة 

والمجموعات الفرعية، وغالبا ما تحدد القوانين المحلية هذه السلطات الهامة حفاظًا على 
حقوق الشركات األعضاء في الجمعية.

 يوضح الملحق رقم 2 مثاال للوائح الداخلية ألحدي الجمعيات، ويجب على مجلس اإلدارة 
رعاية هذه األمانة وإتباع أفضل وأحدث الممارسات لضمان اإلدارة المهنية للجمعية، 

والحد من مخاطر التشغيل اليومي للجمعية.

الفصل الثاني
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تشمل أفضل املمارسات للحوكمة الرشيدة جلمعيات األعمال، ما يلي:

 العمل على المصلحة العامة ألعضاء الجمعية بأسلوب أخالقي وعادل.

 االمتثال للقانون المحلي فيما يتعلق باإلدارة واستقامة تشغيل جمعية األعمال، بما في 	 
ذلك القوانين المتعلقة بالضرائب، وإعداد التقارير المالية، وتجريم الرشوة، وقوانين 

التنافسية، وغيرها من االجراءات التي تطبق على الجمعيات.

 عدم التمييز، أو استبعاد بعض االفراد أو الشركات، سواء على أساس الدين، أو 	 
العرق، أو الجنس، أو االنتماء السياسي.

 التنوع والشمول، وضم األعضاء من األقليات، والنساء، واالنتماءات السياسية المتنوعة، 	 
للمساهمة في تنويع وجهات النظر والرؤية.

 اإلدارة الرشيدة والمحافظة على موارد الجمعية وموظفيها، على سبيل المثال، وضع 	 
الميزانية وااللتزام بها وبعقود عمل الموظفين.

 االبتعاد عن المصلحة الشخصية، واالعالن الصريح عن أي تضارب للمصالح سواء 	 
فعلي أو محتمل. 

* يجب التنويه إلى انه إذا استشعر أي من األعضاء بوجود تضارب للمصالح في 
قضية ما، فإن التصرف السليم اعالن هذا التضارب على جميع أعضاء المجلس 

والتنحي عن التصويت بخصوص هذه القضية. فذلك يرفع من ثقة أعضاء 
الجمعية والحكومة وعموم الشعب في الجمعية وفي أن مجلس إدارتها يعمل 

من اجل المصلحة العامة دون أي شبهه للمصالح الشخصية أو تضارب المصالح 
والذي يحدث" عندما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة باتخاذ قرار ما نيابة عن 

األعضاء يؤدي إلى منفعة مباشرة لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس دون باقي 
أعضاء الجمعية"، على سبيل المثال، ال يجوز لعضو/عضوة مجلس اإلدارة منح 

عقد قد يعود عليه/عليها بمردود مادي أو لشركته/شركتها.

الفرق بني دور أعضاء مجلس اإلدارة ودور املوظفني في اجلمعية  

يجب التمييز بين الدور الحوكمي لمجلس اإلدارة والدور التنفيذي لباقي المتطوعين 
والموظفين في جمعيات األعمال، حتى في تلك التي يكون جميع العاملين بها يعملون 

بشكل تطوعي على إعداد البرامج وتقديمها، وغيرها من الفعاليات. بحيث تتضح األدوار 
والمسئوليات المختلفة فيما يخص األعضاء المتطوعين المنتخبين لمجلس اإلدارة، 

واألعضاء المتطوعين أو الموظفين مدفوعي االجر بالجمعية من اجل الوصول بجمعيتك 
إلى أفضل الممارسات في اإلدارة.

يوضح الشكل التالي الفرق بين هذه األدوار ومناطق تداخل هذه األدوار.
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احلوكمة واإلدارة

 حتديد األهداف والتوقعات
يجب على أعضاء مجلس اإلدارة تحديد مهمة الجمعية ورؤيتها والخطة االستراتيجية 

واالهداف بناء على احتياجات الشركات األعضاء، ويتضمن ذلك إعداد الميزانية 
واالهداف المالية، وكذلك وضع التوقعات لضم األعضاء الجدد، والمحافظة على 

األعضاء الحاليين، وحضور االجتماعات ودعم القضايا المستهدفة.

 إسناد املهام واألعمال
بعد قيام المجلس بتحديد مهمة الجمعية ورؤيتها، وخطتها االستراتيجية واألهداف التي 
تلبي احتياجات األعضاء، يتم تعيين الموظفين وتحديد المتطوعين من األعضاء وتُسند 

مهمة تحقيق كل هدف ما إلى موظف/ متطوع، أو مجموعه من الموظفين/المتطوعين، 
لتصميم خطة عمل سنوية لتحقيق هذا الهدف، كما يمكن للمجلس أن ينشئ فرق عمل 

أو لجان فرعية إلنجاز مهمه بعينها حسب الحاجة، على سبيل المثال، فرقة عمل إلعداد 
تقرير عن موقف الجمعية تجاه قانون معين، أو لجنه فرعية إلعداد فعاليات برنامج 

تدريبي.

 رسم اخلطط، وإعداد امليزانية، وتصميم املنظومة
بعد تعيين الموظفين حسب األهداف، تصبح مسئولية كل مجموعة من هؤالء الموظفين 

بتصميم خطة عمل للهدف الذي ُاسند إليها. بحيث يقوم رئيس الجمعية بوضع خطة لكل 
نطاق من المسئوليات المسندة لفريق عمل، وكذلك وضع الميزانية الخاصة بهذا النطاق 
وعرضها على مجلس اإلدارة لمناقشتها والموافقة عليها. كذلك يقوم بوضع خطة لضم 

األعضاء الجدد واالحتفاظ باألعضاء الحاليين بالعمل على تلبية احتياجاتهم، وكذلك 
وضع ميزانية لرواتب الموظفين وتكاليف التسويق والموقع االلكتروني للجمعية، .......

الخ

مسئوليات مجلس اإلدارة

مسئوليات املوظفون

 حتديد
 األهداف  والتوقعات

 رصد 
ومراقبة األداء

التنفيذ  رسم اخلطط،  واعداد امليزانية 
تصميم منظومة العمل

 إسناد املهام 
 واألعمال املتعلقة 

باألهداف والتوقعات

 تقدمي التقارير 
و تقييم النتائج

1

2

3

6

5

4

الفصل الثاني
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 التنفيذ 
بمجرد االنتهاء من وضع الخطط التنفيذية لألعمال السنوية والميزانيات الخاصة بها، يأتي 

دور الموظفين )أو المتطوعين( ليقوم كل منهم بتنفيذ خطة العمل المُسند إليه، ويجب 
التأكيد على أن مجلس اإلدارة يقوم باختيار الموظفين وتوزيع المهام والمسئوليات عليهم 
فقط، وليس له أن يتدخل في تفاصيل التنفيذ. أن الحوكمة والتنفيذ مسئوليتان مختلفتان 

فيجب أن يكتفي المجلس بالحوكمة بينما يُعنى الموظفون بالتنفيذ، حيث أن تداخل 
المسئوليات من االمور التي تتسبب في تعثر الجمعيات.

 تقدمي التقارير تقييم النتائج
يقوم الموظفين والمتطوعون بإعداد التقارير الشهرية بانتظام حول نتائج األعمال التي 

تم إنجازها، ثم ترفع إلى مجلس اإلدارة، للدراسة والمتابعة، ومدي اتساق تلك النتائج مع 
الغايات المستهدفة حتى يكون لدي أعضاء مجلس االدارة دراية شاملة بجميع األعمال 

التي تتم بالجمعية.

رصد األداء العام
يجب على أعضاء مجلس اإلدارة من تقييم نتائج تقارير األعمال التي يقدمها الموظفون 
والمتطوعون لمقارنتها بسابقتها من التقارير، لرصد األداء العام للجمعية ومدي اتساقه 

مع األهداف المستهدفة. كما يجب عليهم االستفادة من هذه النتائج لتقدير مدي الحاجة 
إلجراء اي تعديل في الخطة االستراتيجية، أو رؤية الجمعية، وأهدافها للعام التالي.

4

5

6

إن احترام األدوار التي يلعبها كل من مجلس اإلدارة والمتطوعين والموظفين في الجمعية 
من اهم عوامل النجاح، ولذلك فإن التعاون بين األطراف المشتركة في إدارة الجمعية 

على االلتزام بالتخصصية وعدم تداخل االدوار سوف يعزز تحقيق االستراتيجية، والمهام، 
والرؤى المستهدفة.
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منوذج لهيكل مجلس إدارة إحدى املؤسسات غير الهادفة للربح

اجلمعية العمومية 
)األعضاء الذين لديهم 

حق االنتخاب(

مجلس اإلدارة 

وهي الهيئة العليا بالجمعية، التي تقوم بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وتأتمنهم على إدارة 
التشغيل اليومي للمؤسسة، والذي بدورة يقوم بتعيين رئيس الجمعية. وتجتمع الجمعية 

العمومية سنويا لمناقشة السجالت المالية والتصديق أو االعتراض على الميزانية، ويحق 
ألعضائها التصويت على القرارات الهامة مثل تعديل بنود عقد التأسيس أو حل مجلس 

اإلدارة بناء على أداء المؤسسة خالل العام.

يقوم أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة بانتخاب المترشحين للمقاعد المختلفة بمجلس 
اإلدارة، وغالبا ما تجري االنتخابات على فترات تتراوح بين سنه إلى أربع سنوات حسب 
عدد المقاعد المنصوص عليها بالعقد أو باللوائح، ويجب أن يوجد في أي مجلس إدارة 

لجمعية ما، على األقل المقاعد التالية:

رئيس/ رئيسة مجلس اإلدارة
يقوم أعضاء الجمعية بانتخاب أحد المتطوعين رئيسًا لمجلس اإلدارة من بين المرشحين، 

وهو السلطة األعلى والممثل الرسمي للجمعية، ويرأس جميع اجتماعات مجلس اإلدارة، 
ويمثل الجمعية في المحافل الرسمية.

نائب املجلس
يتم انتخاب هذا العضو على أساس أن يصبح رئيس مجلس اإلدارة التالي، وعادة ما تكون 

انتخابات النائب في السنة السابقة النتخابات الرئيس حتى يتدرب على اعمال الرئاسة 
ومسئولياتها.

أمني املجلس أو السكرتير العام
وهو عضو مجلس االدارة المنتخب المسئول عن الحفاظ على السجالت الرسمية، 

والملفات القانونية المتعلقة بأوراق اعتماد الجمعية والتراخيص ومتابعة تجديدها والتأكد 
من سالمة الموقف القانوني للجمعية، والمحافظة علي محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة 

وكذلك قائمة وشروط المتطوعين.

أمني الصندوق      
يتم انتخاب هذا العضو ليتحمل مسئولية ضبط السجالت المالية من حيث الدقة 

والتحديث، وكذلك مسئولية إعداد الميزانية السنوية وااللتزام بها، وكذلك يكون 
مسئوال عن انضباط الشيكات وأرصدة الجمعية والتدقيق السنوي للتأكد من سالمة 

الموقف المالي للجمعية وحمايته وحسن إدارته.

الرئيس السابق
وهو مركز افتراضي يطلق على فترة تبادل رئاسة المجلس بين السابق والحالي لحين 

بدأ فترة والية الرئيس الجديد.

يوجد العديد من الهياكل لمجالس ادارة جمعيات األعمال، فال يمكن فرض هيكل ثابت يناسب الجميع. إال انه هناك 
مناصب وكيانات أساسية يجب وجودها في مجالس االدارة وتشترك فيها جميع الجمعيات:

الفصل الثاني
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جمعيات األعمال للقرن الحادي والعشرون

 وغالبا ما تتشكل اللجنة التنفيذية من كل من رئيس مجلس اإلدارة، والنائب، 
والسكرتير العام، وأمين الصندوق، والرئيس السابق، وتكون اجتماعات اللجنة التنفيذية 

أكثر تكرارا لمتابعة اعمال الجمعية أوال بأول خاصة عندما يكون حجم مجلس اإلدارة 
كبيرا واجتماعاته سنوية أو على فترات متقطعة، فإن اللجنة التنفيذية تقوم باتخاذ 

القرارات السريعة، على أن يتم مراجعة هذه القرارات في االجتماع التالي لمجلس اإلدارة، 
مما يتيح سرعة وفعالية مهام التشغيل اليومي للجمعية.

حجم مجلس اإلدارة
 يجب أال يقل حجم مجلس اإلدارة عن عدد المقاعد الرئيسية السابق ذكرها والمقررة 
طبقا للقانون. بحيث يكون عددهم كافي للقيام باتخاذ القرارات واإلشراف العام على 
الجمعية لضمان نجاحها وتحقيق المهام المستهدفة، وال توجد قاعدة تحدد حدًا أدنى أو 
أعلي لحجم مجلس اإلدارة وعدد أعضائه، إال أن زيادة عدد األعضاء عن الحاجة بحيث 
يصبح المنصب مجرد مركز اجتماعي للتباهي فقط دون العودة بالفائدة على الجمعية 

مضرا باإلدارة العامة للجمعية.

ويفضل، حسب أفضل الممارسات، أن يكون عدد أعضاء المجلس عددًا فرديًا )7، 
9، 11، ......عضوًا( لتجنب اإلخفاق في التصويت على القرارات بسبب تعادل األصوات 

وكذلك أال يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوًا.  

وال ينصح بأن تقوم باستيعاب جميع المتطوعين في مجلس إدارة جمعيتك، فإذا كان 
الهدف هو دفع عجلة اعمال الجمعية فهناك وسائل اخري لخدمة األعضاء من خالل 

المشاركة في فرق العمل ولجان المشاريع، بحيث يتناسب حجم مجلس إدارة جمعيتك 
مع احتياجاتها للوصول إلى أفضل النتائج.

اجلمعية العمومية

    املدير التنفيذي                            مجلس اإلدارة                                        

اللجنة التنفيذية                                                                    
. رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                        
. النائب                                                                                                        
. أمني الصندوق                                                                                                        
. السكرتير)األمني( العام                                                                                                       

. الرئيس السابق

 املوظفون
. العضوية
. املالية

. الفعاليات
. االتصاالت

 جلنة
 املعايير

جلنة 
العضوية

اللجنة 
االنتخابية

 اللجنة 
املالية

جلنة الشئون 
 احلكومية/ 
 جلنة الدعم
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اللجان وفرق العمل

 تُنشَئ اللجان وفرق العمل، عندما توجد قضية ملحة تتكرر بصورة منتظمة، بحيث يتم 
تكليف مجموعة من األشخاص للتعامل مع تلك القضية على حدة. حيث تستعين الجمعية 

في هذه اللجان بالمتطوعين من األعضاء للعمل مع الموظفين لتعظيم فاعلية األداء 
ولالستفادة من خبرات األعضاء، ومن األمثلة على اللجان التي يمكن إنشائها للتعامل مع 

اعمال محددة:

جلنة مالية
تكون هذه اللجنة مسئولة عن إعداد الموازنة السنوية، والتأكد من حسن إدارة الموارد 

المالية وتسجيلها بشكل صحيح، وإعداد البيان السنوي للمحاسبات. ويرأس أمين 
الصندوق هذه اللجنة.

جلنة الترشيحات/ اللجنة االنتخابية 
تكون هذه اللجنة مسئولة عن إدارة انتخابات مجلس اإلدارة، بدءًا من ترشح المتطوعين 

للمناصب، وفحص أوراق عضويتهم، والتأكد من امتثال العملية االنتخابية للوائح 
المؤسسة. غالبا ما يرأس الرئيس السابق هذه اللجنة باإلضافة إلى متطوعون من أعضاء 

الجمعية دون أعضاء مجلس االدارة الحاليين وكذلك من غير المترشحين ألٍي من 
المناصب.

جلنة الشئون احلكومية والدعم 
يجب أن يرأس هذه اللجنة أحد المتطوعين ممن لديهم دائرة من المعارف في الحكومة، 

والخبرة في التعامالت الحكومية والعملية التشريعية، بحيث أن تتخصص هذه اللجنة 
في تحديد التشريعات والقوانين التي تعزز اعمال الشركات األعضاء، وإعداد الدراسات 

حول كيفية دعم الجمعية لتلك التشريعات والقوانين. ويمكن أن تضم هذه اللجنة 
موظفين حكوميين سابقين، وخبراء في السياسات، ومحاميين للمساعدة في كتابة 

مسودات عن مواقف الجمعية من القضايا المعنية بها اللجنة. 

جلنة العضوية
 يرأس هذه اللجنة شخصا ذو خبرة في شئون األعضاء ومن المتحمسون لرسالة الجمعية، 

فهذه اللجنة مسئولة عن كل ما له عالقة مباشرة باألعضاء ورضاهم عن مستوي 
الخدمات، بدءًا من إجراء استطالعات الرأي لتحديد وفهم أولويات واحتياجات ومصالح 

الشركات األعضاء، وإعداد قائمة بالمنافع والخدمات التي سوف تقدمها الجمعية 
لألعضاء لتلبية اولوياتهم، وكذلك تصميم البرامج واالجراءات التي توفر تلك المنافع. 
أن األعضاء هم شريان الحياة للجمعية، ولذلك يجب أن يكون من أولويات هذه اللجنة 

تصميم برنامجًا فعااًل لضم األعضاء الجدد والمحافظة على األعضاء الحاليين.

جلنة املعايير
يجب أن يرأس هذه اللجنة شخصًا لدية الدراية والخبرة في المعايير القياسية وكيفية 

تطبيقها، حيث تكون هذه اللجنة متخصصة في تحديد وتطوير وتطبيق معايير العضوية 
ومعايير أداء الجمعية مثل )ISO 9000(، ومعايير السلوك األخالقي، ومعايير الجودة.

الفصل الثاني



28

جمعيات األعمال للقرن الحادي والعشرون

 )CIPE(قام مركز المشروعات الدولية الخاصة
منذ عام 2006 بالعمل مع غرفة التجارة وجمعيات 

األعمال الباكستانية على تشجيع شركات القطاع 
الخاص للمشاركة في صناعة السياسات وتعزيز 
اإلصالح االقتصادي. حيث قام المركز بتقديم 

الدورات التدريبية، والمؤتمرات، وورش العمل 
ألعضاء مجالس اإلدارة والموظفين في جمعيات 

األعمال حول إدارة المجلس، والحوكمة، وتوسيع 
نطاق العضوية، وتوليد موارد دخل للجمعيات.
   عمل فرع المركز في باكستان مع اتحاد 

 )FPCCI( الغرف التجارية والصناعية الباكستانية
ووزارة التجارة لتعديل قانون سنة 1961، الذي 

كان يحظر قيام السيدات بتشكيل غرف تجارية 
وجمعيات اعمال خاصة بهن، وفي عام 2006، 

تم تغيير القانون للسماح بتشكيل جمعيات 
سيدات األعمال وتعزيز حرية تكوين الجمعيات 

واستحداث آليات للحوكمة الذاتية للغرف 
التجارية. ومن القرارات الداعمة لريادة أعمال 
السيدات أن أصبح القانون يُلزم جميع الغرف 

التجارية اإلقليمية على تعيين سيدتان على األقل 
في مجالس ادارتها وكما سمح القانون بتكوين 
غرف تجارية للسيدات مما دعم الوجود النسائي 

في السوق وأصبح االن هناك 60 عضوة بمجالس 
إدارة غرف التجارة اإلقليمية، وتم تسجيل 8 غرف 

تجارية لسيدات األعمال بعضوية 2000 سيدة 
تقريبا. أن تعديل القانون اعطي للسيدات الحق 

في ريادة األعمال، وان يصبح للسيدات تأثيرًا على 
االقتصاد وصناعة السياسات.

 ُأجريت دراسة ميدانية عام 2013 على 18 
غرفة تجارية وجمعية اعمال ممن شاركوا في 

البرامج التي تبناها المركز لتعزيز اعمال غرفة 
التجارة، ورفع كفاءة إدارة جمعيات األعمال في 
باكستان، واظهرت النتائج أن قدرات مؤسسات 
القطاع الخاص قد زادت بشكل عام من حيث 
تحسن الوضع المالي للجمعيات، كما انخفض 

المعدل العام لتغيير الموظفين، وارتفعت القدرة 
على االحتفاظ باألعضاء، وزاد الوعي العام تجاه 
دعم السياسات. كما اظهرت الدراسة أن ٪10 

من الغرف التجارية التي شاركت في البرامج قد 
قامت بإعداد الدراسات الميدانية واالستقصائيات 

الخاصة بها لتحسين مستوي الخدمات التي تقدمها 
ألعضائها. وكذلك قامت 6 جمعيات من ال18 

جمعية بتقييم هيكلها الداخلي، وحل اللجان غير 
الضرورية وغير الفعالة.

يقيم مكتب مركز المشروعات الدولية الخاصة 
في باكستان مؤتمر سنويا ألمناء مجالس إدارة 

المؤسسات والجمعيات من مختلف انحاء باكستان 
وتغطي فاعليات المؤتمر دور الجمعيات واألهداف 
والرؤى التي تتبناها الجمعيات، وكيفية بناء نظام 
فعال الستثمار الموارد البشرية، وتصميم منظومة 

فعالة لإلدارة المالية للجمعية وإدارة التبرعات، 
وتوسيع نطاق العضوية وغيرها من الممارسات 
التي تساعد علي تحسين أداء الجمعيات وبناء 

شبكة تواصل بين الجمعيات لتبادل المعرفة حول 
األفكار الخالقة وتبادل الخبرات والتجارب للتنمية 

المستقبلية. كما ساعدت البرامج والمحاضرات 
االستشارية التي اقامها مركز المشروعات 

الدولية الخاصة، أعضاء مجالس إدارة الجمعيات 
على التدرب على المهارات واالليات الضرورية 

لضمان استدامة وزيادة أعضاء جمعياتهم، ودعم 
اإلصالحات في السياسات بفاعلية.

ساهم الدور الذي يقوم به فرع مركز المشروعات 
الدولية الخاصة في باكستان إلى دعم السياسات 

والتشريعات الصديقة لبيئة األعمال بصفة عامة 
لتسهيل االجراءات وتنمية االقتصاد، مثل: خفض 

تكاليف التراخيص، وتشجيع القطاع غير الرسمي 
لالنضمام إلى المنظومة الرسمية، وتبسيط النظام 

الضريبي وخفض الضرائب.

ملزيد من املعلومات عن عمل املركز في باكستان
2014 & 2013   CIPE Pakistan Activities 
Report

 R. Grossman& M. Schleifer (2016). “The 
long road of economic and democratic 
ten year of CIPE’s in Pakistan, “CIPE     
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وتوجد هناك تخصصات اخري للجان التي قد تحتاجها جمعيتك، ولكن من الضروري 
وضوح وتحديد الغرض من إنشاء اللجنة وأن تكون محققة الحد اهداف الخطة 

االستراتيجية، وان تقوم بتعيين رئيسا متخصصا ولدية الخبرة والحماس إلنجاح مهمة اللجنة.

تعتبر اللجان المتخصصة وفرق العمل من الكيانات الفعالة للقيام بمهمة محددة في مدي 
زمني محدد وبمجرد االنتهاء من إنجاز هذه المهمة يتم حل اللجنة أو فريق العمل، مما 

يزيد من فعالية تعاملها مع مشاريع بعينها أفضل من اللجوء إلى اللجان الدائمة.

التوصيف الوظيفي

إن تداخل المسئوليات يؤدي إلى عدم الكفاءة ويعرقل اإلنجاز والفعالية، لذلك يجب 
الحرص على أن يفهم كل موظف أو متطوع طبيعة العمل والمسئوليات المُسندة إليه، من 
خالل توصيفا دقيقا مكتوبا بلغة واضحة لمهمة ومسئولية وحدود كل وظيفة بالجمعية، 

مما ييسر على المتطوعين والموظفين الجدد فهم مسئولياتهم ومباشرة أعمالهم. 

ويجب أن تتوفر الخصائص التالية في التوصيف الوظيفي ألي وظيفة ما:

اسم الوظيفة
يجب أن يعكس أسم الوظيفة طبيعة المسئوليات، وأن يُذكر بالتفصيل في عقد 

التأسيس أو في اللوائح الداخلية للجمعية.

املدة الزمنية للوظيفة
يجب تحديد المدة الزمنية التي سوف يقضيها العضو المنتخب/ المعين بالعمل في موقع 

ما بالجمعية، وكذلك شروط عدد مدد إعادة االنتخاب/ التعيين لنفس الموقع.

املسئولية جتاه 
تحديد الجهة التي سوف يكون القائم بوظيفة ما مسئوال بتقديم تقاريره لها، على سبيل 

المثال، يكون أمين الصندوق مسئوال أمام رئيس مجلس اإلدارة ويقدم له التقارير.

املسئولية عن
تحديد جميع المواقع الوظيفية التي يكون القائم بوظيفة ما مسئوال عنهم، ويقدمون 

تقاريرهم أمامه، على سبيل المثال، يكون رئيس مجلس اإلدارة مسئوال عن جميع أعضاء 
مجلس اإلدارة.

نطاق املسئوليات
يجب تحديد وصفا تفصيليا للواجبات والمسئوليات المُسندة إلى القائم بوظيفة ما، حتى 

تكون كاملة الوضوح ودقيقة، بحيث يتمكن أي شخص )حتى لو بدون سابق خبرة في 
مجال هذه الوظيفة( بمجرد قراءة هذا التوصيف أن يفهم الواجبات واألعمال المطلوب 

منه إنجازها.

االلتزام باالجتماعات وتقدمي التقارير
يجب أن يذكر في التوصيف عدد ودورية االجتماعات التي يجب على القائم بوظيفة ما 

أن يحضر فيها شخصيًا، وكذلك عدد دورية اعداد التقارير الرسمية حول مسئولياته 
أمام رؤسائه.                  

الفصل الثاني
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 فيما يلي منوذجا للتوصيف الوظيفي ألمني الصندوق ألحدى جمعيات األعمال

اسم الوظيفة 

مسئوال جتاه

مسئوال عن

نطاق املسئوليات

أمين الصندوق

يكون أمين الصندوق مسئوال امام اللجنة التنفيذية

يكون امين الصندوق مسئوال عن االشراف على اعمال اللجنة المالية و                         
التقارير المالية الصادرة عن الرئيس التنفيذي للجمعية

يكون أمين الصندوق مسئوال عن انجاز هذه الواجبات:

 إعداد الميزانية السنوية وتقديمها للجنة المالية ومجلس اإلدارة، بحيث 

 يتوفر الوقت للتصديق عليها، قبل 90 يوما من بدأ العام المالي الجديد.

 تأمين المعامالت المالية وااللتزام بالقواعد للحد من سوء استغالل أموال الجمعية 
)على سبيل المثال: شرط قيام شخصان بالموافقة على أي معاملة مالية، وإجراء 

تدقيق مالي سنوي(

 رصد جميع اجراءات استالم ودفع االموال المستحقة على الجمعية أوالمستحقة لها.

 إعداد التقارير المالية وتقديمها في اجتماعات مجلس اإلدارة، التي توضح الوضع 
المالي والمديونية.

 إجراء تدقيق سنوي لجميع السجالت المالية للجمعية.

 التوقيع الرسمي على جميع المعامالت البنكية للجمعية وحساباتها الرسمية.

 مشاركة محاسب المؤسسة في مراجعه المحاسبات المالية للجمعية قبل عرضها 
على مجلس اإلدارة.

 * في أغلب الجمعيات، يوجد موظف مسئول عن اعداد التقارير لألمين، اال انه 
من مسئولية األمين التأكد من صحة ودقة البيانات التي تتضمنها التقارير قبل 

عرضها على أعضاء مجلس اإلدارة.
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يجب علي أمين الصندوق الحضور شخصيًا جميع االجتماعات الرسمية  لمجلس اإلدارة، االجتماعات والتقارير
وجميع اجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية. يجب أن ينظم ويرأس، على األقل، أربعة 

اجتماعات من اجتماعات اللجنة المالية للجمعية في كل سنة مالية.
يجب أن يقدم تقرير مالي شهري يتضمن ما يلي:

)P/L( )بيان التشغيل )حسابات االرباح واخلسائر
يقدم هذا البيان حجم اإليرادات والمصروفات وما نتج عنها من فائض أو عجز )أرباح أو 
خسارة(، ويتم مقارنة هذه النتائج بما هو مقرر في الميزانية السنوية لتحديد ما أن كان 

الوضع المالي للجمعية يسير في االتجاه السليم المخطط له أم ال.

بيان املوازنة )امليزانية(
هو لقطة من الوضع المالي الحالي للجمعية، مع األخذ في االعتبار جميع األصول )النقد 

الموجود فعال في الصندوق، واألوراق المالية، والمبالغ المقرر أن يتم استالمها، ...الخ(

بيان التدفق النقدي )احلركة النقدية(
هذا التقرير عبارة عن مقارنة للمبلغ النقدي الموجود في الصندوق مقابل اإليرادات 

المتوقعة في تواريخ محددة والمصروفات والمدفوعات المتوقع أن تتم في تواريخ محددة. 
يعتبر هذا البيان هو المفتاح الرئيس الذي يمكن الجمعية من القيام بالتزاماتها المالية 

في المواعيد.

تابع:  منوذج للتوصيف الوظيفي ألمني الصندوق ألحدى جمعيات األعمال

الفصل الثاني
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هل تفهم القوانين المحلية التي تحكم إنشاء وعمل جمعيات األعمال في بلدك؟

هل يلتزم عقد تأسيس ولوائح جمعيتك باالمتثال للقوانين الحالية في بلدك؟

هل لديك توصيف وظيفي لجميع المناصب التطوعية والموظفين مدفوعي األجر في 
جمعيتك؟

هل لديك انتخابات منتظمة النتخاب المسئولين بالجمعية؟

هل لديك قائمة متاحة للترشح لالنتخابات تسمح بالتعرف على المتطوعين الجدد؟

هل تقوم باالنتهاء من إعداد ميزانية سنوية مفصلة وخطة عمل لجمعيتك قبل 90 
يوم من بدأ العام المالي الجديد؟

هل لديك جدول الجتماعات دورية ومنتظمة ألعضاء مجلس إدارة جمعيتك؟ وهل 
يكتمل عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لكل هذه االجتماعات؟

هل يتم مناقشة البيانات المالية، بما في ذلك بيان التشغيل وبيان الموازنة وبيان 
التدفق النقدي، في جميع اجتماعات مجلس إدارة جمعيتك؟

هل تخطط للمستقبل وتقدم جدول األعمال والمقترحات للمناقشة في وقت مبكرا 
قبل اجتماعات مجلس إدارة جمعيتك؟

هل يقوم السكرتير العام للمجلس )أمين المجلس( بتسجيل جميع القرارات التي 
يتخذها خالل  اجتماعات مجلس اإلدارة؟

هل تسأل أعضاء مجلس اإلدارة عن وجود أو احتمال وجود أي تضارب للمصالح قبل 
البدء في االجتماعات واتخاذ القرارات؟

هل تطلب إعداد وتقديم التقارير لك عن الفعاليات والبرامج التي يقوم بتنفيذها 
الموظفين، واللجان، وفرق العمل قبل موعد اجتماعات مجلس اإلدارة؟

هل تقوم بالمقارنة بين النتائج الفعلية، والخطة االستراتيجية والميزانية بشكل 
منتظم؟؟

 األسئلة املرجعية لتحديد
مدى جودة احلوكمة في جمعيتك:  
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األعضاء ومجموعات 
أصحاب املصالح الرئيسيني

األعضاء هم المحرك الرئيسي لدفع عجلة األعمال في الجمعية، وهم شريان الحياة 
الستدامة موارد الجمعية المالية من خالل رسوم العضوية. لذلك فإن خدمة الشركات 
األعضاء هو الهدف األسمى للجمعية. وهم قوام الجمعية العمومية السلطة األعلى في 

الجمعية، التي لديها الحق في تعديل بنود عقد التأسيس، والتصويت على تحديد رسوم 
العضوية، والتي تقوم بانتخاب أعضاء مجلس االدارة وتوكل إليهم االشراف على إدارة 

التشغيل اليومي للجمعية، الذين بدورهم يقومون بتعيين الرئيس التنفيذي للجمعية إلدارة 
التشغيل اليومي للجمعية الذي يهدف في نهاية المطاف إلى تلبية احتياجات األعضاء 

والعمل على مصالحهم.

إن العمل المشترك دائما يعود بأفضل النتائج على جميع االطراف. فيمكن أن تكون 
الشركات أو االفراد األعضاء في جمعية واحدة متنافسون في مجال أعمالهم في سوق 
العمل اال انهم يواجهون نفس الظروف، ويتشاركون في كثير من الفرص والمعوقات 

المتعلقة بسوق العمل، فهناك دائما القضايا المشتركة بينهم، مثل حصص التصدير 
والضرائب والرسوم المفروضة عليهم. ولذلك تتمكن الشركات من خالل انضمامها 

للجمعيات من العمل معا للتأثير على السياسات الحكومية والقوانين واللوائح.

يجب إتاحة عضوية الجمعية أمام أكبر نسبة من الشركات في مجتمع األعمال حتى 
تصبح ممثال شرعيا لهذا المجتمع كله وليس لمجموعه مختارة من الشركات، وذلك 
من خالل معايير عضوية مفتوحة امام نطاقا واسعا من الشركات مما يسمح بانضمام 
األعضاء الجدد، وأال تتحول الجمعية إلى جماعه مغلقة أو نادي خاص. كما يتحتم أن 

يكون لجميع الشركات األعضاء ممثال رسميا معينا من قبل الشركة العضو يمثلها في 
االنتخابات والتصويت على القرارات واألعمال الرسمية.

كما يتوجب على الشركات األعضاء مراعاة أن تصل المنافع والخدمات التي تقدمها 
الجمعية إلى جميع العاملين في تلك الشركات، فعلي سبيل المثال، عندما تقرر الشركة 

العضو االشتراك في أحد الفاعليات أو البرامج التدريبية التي تقدمها الجمعية فعليها 
أن تأخذ في االعتبار عند اختيار المشاركين من موظفيها، أن يناسب موضوع الفعالية 

التخصص الوظيفي للمشاركين فيها، واال تقتصر في اختيارها على موظف بعينة 
للمشاركة في جميع الفعاليات والبرامج.

وهنا تظهر أهمية الحوكمة الجيدة للجمعيات، خاصة فيما يتعلق بمعايير العضوية وان 
تفتح الجمعية أبوابها لجميع الشركات التي تنطبق عليها هذه المعايير، بشكل عادل 

دون استثناء، للعمل على القضايا المشتركة للنهوض بشركاتهم. ومن الممارسات الهامة 
والفعالة في هذا الخصوص التساوي في التصويت فال تستبعد الشركات االقل حجما، 
وال يتم تميز الشركات األكبر حجما. وبذلك تحوز الجمعية على ثقة األعضاء وتصبح 

بذلك قاعدة مشتركة للجميع تمارس العمل بأسلوب ديمقراطي وبآليات عادلة. 

الفصل الثالث
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 الفرق بني األعضاء
وأصحاب املصالح والعمالء

يجب فهم األطراف المختلفة التي ترتبط بهم اعمال الجمعية. فهناك أعضاء الجمعية، 
وهم شركات أو أفراد تنطبق عليهم معايير العضوية وقاموا بسداد الرسوم السنوية 

المقررة من قبل الجمعية ويكون لهم حق التصويت في القرارات المتعلقة بشئون 
الجمعية.

بينما أصحاب المصالح هم مؤسسات أو افراد ال تنطبق عليهم معايير العضوية إال أن 
أعمال الجمعية تدخل في نطاق اهتمامهم لما لها من تأثير مباشر على أعمالهم أو لما لهم 

من تأثيرًا على اعمال الجمعية. على سبيل المثال لو أن مقر جمعيتك في نيبال، سوف 
يكون أعضاء جمعيتك شركات تعمل في نيبال وتنطبق عليها معايير الجمعية وقاموا 

بتسديد الرسوم السنوية للجمعية، ويكون أصحاب المصالح مثال وزارة الصناعة في 
نيبال أو نقابة العمال أو المنظمات المحلية غير الهادفة للربح.

وهناك فريق ثان من أصحاب المصالح غير األعضاء إال أنهم عمالء يساهمون في زيادة 
دخل الجمعية من خالل مشاركتهم في البرامج والفعاليات، ودفع رسوم الخدمات المتاحة 

لغير األعضاء. وهم كذلك أعضاء محتملين في المستقبل، ولذلك يجب على الجمعية 
استقطابهم بجودة مستوي هذه البرامج والخدمات.
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من هم أعضاء اجلمعية؟

يتم توصيف الشركات المستهدفة لعضوية أي جمعية حسب اهداف الجمعية، وتحدد 
هذه المواصفات بمعايير واضحة في عقد تأسيس أو وثيقة لوائح الجمعية.

فيما يلي بعض الممارسات التوجيهية والخطوط العريضة التي يجب أن تتوفر في معايير 
العضوية والمسئوليات المترتبة على االنتماء للجمعية:

يجب تحديد نوعية الشركات المؤهلة لعضوية الجمعية بوضوح، ويفضل أن تكون 
العضوية واسعة النطاق قدر اإلمكان، وكذلك يجب التصريح عن أسباب عدم التأهل أن 
وجدت. على سبيل المثال، "يجب أن يعمل بالشركة المؤهلة ماال يقل عن ٣٠ موظفًا"، أو 

"أال تقل االيرادات السنوية للشركة المؤهلة لعضوية الجمعية عن مليون دوالر سنويا."

أن كانت الجمعية تهدف إلى تمثيل الشركات التي تعمل في منطقة جغرافية، أو 
إقليمية، أو محلية معينة، فعليك تحديد هذه الحدود الجغرافية لتتمكن من تحقيق 

اهداف الجمعية. على سبيل المثال، " منطقة العاصمة الكبرى في بلد ما".

تعتبر رسوم العضوية المصدر الرئيسي للدخل وبدونها قد ال تتمكن الجمعية من الوفاء 
بالتزاماتها تجاه األعضاء، ولذلك يجب الحرص على قيام جميع الشركات األعضاء 

بسداد الرسوم المستحقة عليهم، وعدم السماح لألعضاء المتأخرين في السداد باالنتفاع 
بالخدمات التي توفرها الجمعية ألعضائها، كما ينصح بعدم تقديم عضوية مجانية مدي 

الحياة ألي األعضاء لما في ذلك من تأثيرًا سلبيًا على أداء ومصداقية الجمعية. 

قد تفرض اللوائح المحلية المُنظِمة ألعمال الجمعيات في بعض البلدان قيودًا على حرمان 
األعضاء المتأخرين في سداد الرسوم من العضوية، على سبيل المثال، أن تنص القوانين 

واللوائح في هذا البلد على ضرورة التزام الجمعية بمنح مهلة زمنية )3 سنوات مثال( 
لألعضاء المتعثرين في سداد الرسوم وإبقائهم في قوائم العضوية. أن مثل هذه اللوائح 

تؤدي إلى تعثر الجمعيات وتحد من األداء الفعال.

ينصح باستخدام فئات للعضوية تتدرج تصاعديًا علي أساس حجم الشركة العضو من 
حيث عدد الموظفين، أو حجم إيراداتها السنوية، على أن تتناسب الخدمات والمنافع التي 
تحصل عليها الشركات األعضاء مع فئة عضوية كل منهم. لكي تتمكن من تحقيق 

ذلك بشكل عادل عليك اجراء دراسة تحليلية للتكاليف الفعلية للخدمات والمنافع التي 
تحصل عليها الشركات وبناء عليها تحدد فئات الرسوم وبالتالي فئات العضوية، آخذًا في 
االعتبار أن االفراط في خفض الرسوم سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى تعثر الجمعية 

في تقديم الخدمات بالمستوى المناسب، وكذلك المبالغة في الرسوم سوف يحجب 
العديد من األعضاء المحتملين.

1
2
3

4

الفصل الثالث
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منوذج ملستويات العضوية

عضوية الزائرالبرامج واخلدمات
محدودة

عضوية 
متوسطة

 عضوية 
كاملة

5000$1000$250$مجاناالرسوم املستحقة

نشرات اجلمعية

دليل العضوية

الربط الشبكي

 الويبنار
محاضرة عن كيفية اجتياز 

اجراءات التصدير

25$25$25$75$فعالية الربط الشبكي

 دورات تدريبية 
50$عن كيفية التسويق لشركتك

 دورات تدريبية 
50$عن اساسيات اإلدارة املالية

 التجارة والتصدير
250$250$ حملة ترويج

*يجب مراعاة: أن الشكوى من ارتفاع رسوم العضوية أمرا واردا بغض النظر عن مدي اعتدالها مقابل ما 
تقدمة الجمعية من الخدمات. لذلك عليك أن تضع الهدف الرئيسي نصب عينيك، وهو" جودة الخدمات التي 
تقدمها"، وعلى أساس هذا الهدف تقوم بحساب التكاليف العادلة بدقة دون مبالغة أو تفريط. أن تخفيض 

الرسوم سوف يؤدي إلى انخفاض الدخل وبالتالي الفشل في تقديم الخدمات المستهدفة وتعثر الجمعية.
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يجب أن تنشئ الجمعية لجنه متخصصة تتكون من األعضاء المتطوعين المتحمسين 
لرسالة الجمعية باإلضافة إلى بعض الموظفين، وتسعي هذه اللجنة إلى توسيع نطاق 
العضوية والمحافظة على األعضاء الفعليين. غالبا ما تنتقل السمعة الحسنة للجمعية 
والمميزات التي تعود على األعضاء، عبر األعضاء أنفسهم، لذلك يجب التواصل مع 

شبكة معارف األعضاء الحاليين ودعوتهم لالنضمام للجمعية، كذلك يجب التواصل مع 
الشركات غير األعضاء التي تشترك في البرامج والخدمات التي تتيحها الجمعية لغير 

األعضاء.

في حالة الجمعيات صغيرة الحجم يمكن استبدال اللجنة بموظف متخصص للقيام 
بمهمة دعوة وضم األعضاء الجدد على أن تكون مسئولية المحافظة على األعضاء 
الفعليين مسئولية جماعية تقع على األعضاء أنفسهم، بتشجيع بعضهم البعض على 

االستمرار في االنتماء للجمعية.

 عندما تنجح الجمعية في الوفاء بالوعود التي بذلتها لألعضاء فإنك بذلك تنال احترامهم 
وتكسب ثقتهم وتتمكن من االحتفاظ بعضويتهم، ويكون ذلك أفضل وسيلة لإلعالن 

المستمر لجمعيتك، فالسمعة الحسنة تكون جاذبة لألعضاء الجدد.

وفيما يلي بعض الخطوط العريضة إلنشاء خطة تسوقيه فعالة للجمعية لضم األعضاء 
الجدد والمحافظة على األعضاء الحاليين:

11 تحديد وتعريف األعضاء المحتملين..

21 تحديد األعضاء المحتملين من دائرة معارف األعضاء الفعليين، وجمع أكبر قدر .
ممكن من المعلومات عنهم، )مثل العنوان البريدي، والعنوان االليكتروني، وارقام 
الهواتف أن أمكن(، لتكوين قاعدة بيانات لجميع الشركات األعضاء المحتملين.

31 وضع حملة دعائية لضم األعضاء ومراسلتهم*..

تجربة الحملة على عدد محدود )من 10 إلي 20( من األعضاء المحتملين، وتقييم النتائج 
إلجراء التغييرات لتحسين رسالة الحملة إذا لزم األمر. 

41 البدء في تنفيذ الحملة واالستمرار في قياس النتائج عن طريق مقارنة عدد .
الشركات التي استجابت للحملة وقامت باالنضمام للجمعية بالنسبة لعدد الشركات 

التي رفضت االنضمام من العدد الكلي الذي تم استهدافه بالحملة. 

* انظر باب التسويق واالتصاالت

 االحتفاظ باألعضاء وضم 
األعضاء اجلدد*

الفصل الثالث
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  كيفية حتديد 
وتلبية احتياجات األعضاء

يجب أن تكون معايير العضوية واضحة وتشمل نطاق واسع من الشركات، وأن تتجنب 
االنتقائية واالنغالق على مجموعة محددة من األعضاء مما يؤدي إلى ركود الجمعية، 
وكذلك يجب أن تكون شفافة وعادلة فال تُستبعد بعض الشركات بطريقة تعسفية. 

كما يجب تجنب االجراءات المعقدة والبطيء في االستجابة الستمارات طلب االلتحاق 
بالجمعية، بحيث يتم الترحيب باألعضاء الجدد بمجرد استيفائهم للمعايير وتسديد 

الرسوم المقررة.

إن االنتقائية واالنغالق ورفض طلبات العضوية لبعض الشركات رغم انطباق المعايير 
عليها ألسباب تنافسية أو خالفات سياسية يُفقد الجمعية مصداقيتها.

قبول األعضاء اجلدد

يجب على الجمعية التعرف وتحديد االحتياجات الفعلية لألعضاء من خالل جمع 
المعلومات الميدانية وتحليلها حتى تتمكن من تقديم الخدمات التي تلبي هذه االحتياجات 

وبذلك تفي بوعودها وتنال رضا وتأييد أعضائها واستقطاب األعضاء الجدد.

الدراسات امليدانية
ينصح بإجراء دراسة استقصائية سنوية لفهم أولويات األعضاء من الخدمات 

والبرامج التي تلبي احتياجاتهم، على أن يكون االستقصاء مبنيا بأسلوب مهني.

وفيما يلي منوذجا الستطالع رأي األعضاء:

استفتاح استطالع الرأي بمقدمة توضح الهدف من االستقصاء وأهميته لألعضاء، يلي 
ذلك مجموعات من األسئلة التي تتمكن من خالل إجابات األعضاء من جمع المعلومات 
حول القضايا المختلفة التي تساعدك في فهم احتياجاتهم ومدي تقديرهم للخدمات التي 

تقدمها الجمعية لهم:
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 بيانات امللف اخلاص بالشركة العضو
يمكنك استكمال البيانات الناقصة في ملف الشركات األعضاء من خالل بعض 

األسئلة مثل:
كم عدد الموظفين بالشركة؟	 
ما هو حجم المبيعات السنوية؟	 
ما هي نسبة التصدير بالنسبة للحجم الكلي من المبيعات؟	 

االحتياجات 
يتكون هذا الجزء من قائمه من األسئلة باألسلوب االختياري من بين اإلجابات، بما في 

ذلك فقرة  " إضافة خيارات اخرى"، وتتناول هذه األسئلة جميع المعلومات المتعلقة 
بأعمال الشركات األعضاء بحيث تتمكن من خاللها التعرف على القضايا الملحة التي 

تهم األعضاء. على سبيل المثال:
 ما هي الثالث قضايا األكثر إلحاحًا بالنسبة ألعمال شركتك؟	 

القضايا الضريبية -
القضايا التنظيمية -
قوانين وإجراءات التصدير -
كيفية خلق سوق للتصدير. -
توظيف الموظفين واالحتفاظ بهم. -
تلبية معايير التجارة الدولية. -
إجابات اخري ........................................................................................ -

مدي قناعة األعضاء  
يمكنك قياس مدي قدرتك على تلبية احتياجات األعضاء من خالل أسئلة مثل:

هل تلبي الجمعية احتياجاتك بشكل مرضي؟  )تكون اإلجابة هنا بالتقييم الرقمي 	 
واالختيار على أساس مقياس من )1 إلى 10( بحيث كلما زاد الرقم زاد رضا 

العضو(.
ما هو تقييمك للخدمات التالية؟ -
نشرة الجمعية. -
المحاضرات عبر االنترنت )ويبينار(. -
االجتماع السنوي للجمعية العمومية.  -
التقارير التشريعية. -
فعاليات الربط الشبكي للشركات. -

  * للتعرف على الثغرات التي قد توجد في الخدمات والبرامج التي تقدمها، 
أو في أسلوب تسويقك وعرضك لتلك الخدمات، يمكنك إضافة فقرة في 

االستقصاء تتيح فيها لألعضاء االستفسار عن ماهية برنامج معين أو عن الفائدة 
التي تعود عليهم من خدمة ما، أو عن مدى رضاهم عن مستوي الخدمة.

1

2

3

الفصل الثالث
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االستعالم عما تقدمه اجلمعيات األخرى التي تتنافس معك في نفس 
املجال.

 ما هي المصادر التي تحصل منها على المعلومات حول التشريعات 	 
والقوانين الضريبية التي تؤثر على اعمال شركتك؟

هل شركتك عضوا في جمعيات اخري؟	 

التوصيات
للتعرف على ما تطمح إليه الشركات األعضاء من خدمات أو برامج إضافية 

اومن تغيرات في الخدمات والبرامج المقدمة.

 هل تحتاج البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية إلى بعض التغييرات؟ 	 
أن كانت اإلجابة بنعم. ماهي تلك البرامج وما هو التغيير المقترح؟

هل لديك مقترحات إلضافة برامج أو خدمات أو فعاليات جديدة غير 	 
متوفرة بالجمعية؟

يجب أن تختتم االستقصاء بتقديم الشكر للشركة العضو التي شاركت في  
االستقصاء واستقطعت من وقتها إلمدادك بالمعلومات التي تحتاجها. 

وجدير بالذكر انه عليك انتقاء ودراسة األسئلة التي سوف تطرحها في االستقصاء من 
حيث الموضوع والصياغة، متخذًا نصب عينيك " أن الهدف من هذه االستقصائيات هو 
الحصول على المعلومات التي تساعدك على الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسك"، 
حتى ال يتضمن االستقصاء اسئلة حول أمور قد ال تتمكن من تقديمها أو ليست من 
اهدافك االستراتيجية، كما يجب االستفادة من البيانات التي تم الحصول عليها في 

خطتك المستقبلية. 

4

5

* عليك احترام أهمية الوقت بالنسبة لألعضاء، ولذلك يجب مراعاة عدم 
االستفاضة في األسئلة خالل االستقصاء بما ال يعود بالفائدة المرجوة منه.

فرق العمل املتخصصة بشئون العضوية

عادة ما توفر المقابالت الشخصية فرصة أكبر للوصول إلى معلومات أكثر عمقًا، 
كما أن التواصل المباشر يمْكن العضو من ابداء الرأي في بعض االمور التي لم يتناولها 

االستقصاء، لذلك ينصح بإجراء المقابالت الشخصية أو في مجموعات صغيرة تتكون 
من عشرة إلى عشرين من األعضاء، للتعرف على معلومات أكثر شموال وأكثر دقة 
حول االحتياجات الملحة لألعضاء والتي لم يتناولها االستقصاء وعن مدي رضاهم عن 

أداء الجمعية.   
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* لالطالع على معلومات إضافية عن العضوية، يرجي الرجوع إلى باب التسويق 
والبرامج.

األسئلة املرجعية لتحديد أدائك 
فيما يخص األعضاء وأصحاب املصالح 

 هل قمت بتحديد معايير واضحة للمتقدمين لعضوية جمعيتك المحتملين؟

 هل قمت بتحديد أصحاب المصالح الرئيسيين والجهات المعنية بأعمال جمعيتك؟

 هل تأكدت من أن معايير العضوية شاملة وغير منغلقة على كيانات محدودة من 
الشركات األعضاء؟

 هل يقوم األعضاء بدفع رسوم لالنضمام إلى جمعيتك؟

 هل قمت بتقييم هذه الرسوم بحسابات عادلة. بحيث تتمكن من تقديم الخدمات 
بمستوي جيد دون المغاالة في األسعار؟

 هل تقوم بالتواصل مع األعضاء بشكل دوري للتعرف على تقييمهم ألداء الجمعية 
والتعرف على حاجاتهم وما يواجهون من صعوبات وما يطمحون إليه من خدمات؟

 هل لديك دراسة استقصائية سنوية للتعرف على مدي رضا األعضاء عن أداء 
الجمعية؟

 هل لديك فريق متخصص إلجراء اللقاءات الشخصية مع األعضاء للتعرف عن قرب على 
القضايا ذات االهمية لديهم؟

 بناء على المعلومات التي توفرت لديك من االستقصاء والمقابالت، هل تلبي البرامج 
والخدمات التي تقدمها جمعيتك القضايا األهم بالنسبة لألعضاء؟

الفصل الثالث
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البرامج واخلدمات
إن البرامج والخدمات التي توفرها الجمعية هي المنافع الملموسة التي تكتسب بها 

الجمعية استحسان األعضاء وثقتهم، كما انها المصدر الرئيسي لدخل الجمعية سواء 
من األعضاء أو من العمالء غير األعضاء ممن يرغبون في االنتفاع بهذه الخدمات والتي 

قد تؤدي في نهاية المطاف باجتذابهم لالنضمام للجمعية لما وجدوه في هذه البرامج من 
منفعة ومستوي مهني. ولذلك يجب العناية بحسن اختيار وتصميم وتنفيذ هذه البرامج 

والخدمات بحيث تحقق المستهدف منها، وتلبي حاجة األعضاء.

* إن التبرعات والمنح التي تقدمها بعض الشركات للجمعية ليست ثابتة 
وال يمكن أن تعتبرا مصدرا رئيسي لدخل الجمعية. كما انها قد تؤدي 

بالجمعية إلى تقديم برامج تتناسب مع حاجه الشركات المانحة فقط وليس 
كل األعضاء مما قد يُفقد الجمعية الكثير من األعضاء. وعليه، فإن من 

الممارسات الخاطئة أن تقدم الجمعيات الخدمات والبرامج مجانًا، وأال تبدأ 
بفرض الرسوم اال بعد نضوب المنح، ولذلك ينصح بان تكون رسوم العضوية 

هي مصدر الدخل الرئيسي للجمعية.

ويفضل أن تنقسم البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية إلى قسمين، قسما مُتَضمنا في 
رسوم العضوية وينتفع بها أعضاء الجمعية فقط، وقسما إضافيا مقابل اجر يتم تحديده 
وتكون متاحه لألعضاء ولغير األعضاء على أن تكون رسوم هذه البرامج بسعر اقل 

لألعضاء عن سعرها لغير األعضاء. ويجب هنا التنويه إلى أهمية الحساب الدقيق لتكلفة 
هذه البرامج حتى ال تكون منخفضة فتؤثر على مستوي الخدمة أو مبالغا فيها فيعزف 

األعضاء عنها. وكما سبق الذكر، يمكن للجمعية تحديد مستويات للعضوية بحيث 
تتدرج في الخدمات المُقدمة بدون اجر إضافي حسب مستوي العضوية مع مراعاة أن 

تكون الخدمات المُقدمة ضمن رسوم العضوية من أولويات احتياجات الغالبية العظمى 
من األعضاء بحيث يشعر جميع األعضاء من مختلف الفئات أن الخدمات والمنافع التي 

يحصلون عليها تستحق ما يسددونه من رسوم. 

برامج العضوية

حملة تشجيع األعضاء علي ضم األعضاء اجلدد
تشجيع األعضاء على الدعوة للجمعية، من خالل منح األعضاء قسيمه تخفيض )كوبون( 

لرسوم العضوية أو لخدمات تقدمها جمعيات اخري، مقابل اقناع أحد الشركات أو 
االفراد غير األعضاء باالنضمام للجمعية.

الفصل الرابع
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والء األعضاء
إصدار شعار للجمعية وشهادات عضوية على أن يذكر فيها تاريخ انتهاء 

العضوية، تمنح لألعضاء فقط بدون رسوم إضافية، بحيث يقوم األعضاء بعرضها 
على الموقع االلكتروني لشركاتهم أو في مكاتبهم كإشارة لوالء األعضاء 

للجمعية. كما انها من األساليب الناجحة لتذكير األعضاء بمواعيد تسديد 
الرسوم لتجديد العضوية.

وفيما يلي نموذجا لشهادات العضوية: " هذه شهادة معتمدة من جمعية )اسم 
الجمعية( بأن شركة )اسم الشركة( عضوًا متميزًا بالجمعية خالل المدة 

" 2016 - 2001

مواقع التواصل االجتماعي بني األعضاء ودليل األعضاء
يجب على الجمعية إنشاء وسائل لتواصل األعضاء مع بعضهم البعض لتكوين 

شبكة مجتمعية بين األعضاء وتيسير التواصل الشخصي فيما بينهم وإقامة 
عالقات عمل وتوسيع دائرة المعارف، وتوجد العديد من المنصات االلكترونية 

 Higher logic   ،التي توفر التواصل بين األعضاء، على سبيل المثال 
(www.yourmembership.com) أو ، (www.higherlogic.com)
 وكذلك أن توفر الجمعية خدمات برمجية للتدريب والتوعية بأفضل 

الممارسات إلدارة الشركات. كما ينصح بإصدار نسخة مطبوعة لدليل 
األعضاء والذي يساعد في اإلعالن عن الشركات األعضاء ويسهل تواصل غير 

األعضاء معهم، ويوفر مصدرا إضافيا لدخل الجمعية.

اجلوائز التقديرية
من الممارسات التي تشجع األعضاء وتزيد مستوي الوعي بينهم، 

إقامة المسابقات بين األعضاء ومكافئة الشركات المتميزة بأحدث 
اإلصدارات عن األعمال والتجارة المحلية، واالعالن عن الشركات 

الفائزة مجانًا مما يحفز األعضاء على التنافس في تلك المسابقات. ويجب 
أن يتم اختيار الشركات الفائزة بشفافية وبناء على معايير واضحة.                                                                                                                                          

كما يجب أن تكون المجاالت التي سوف يتنافس عليها الشركات األعضاء 
مبتكرة ومتميزة، على سبيل المثال:   

 الشركة األكثر ابتكارًا )تطوير منتجا جديدا(.	 
 أفضل سيدة اعمال	 
 الشركة األكثر صداقة للبيئة )األقل إضرارًا بالبيئة( )الشركات التي 	 

تمكنت من تخفيض استهالك الطاقة أو الشركات األكثر اعتمادا على 
إعادة التدوير(.   

 الشركة األسرع نموا من بين الشركات الصغيرة.	 
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 الفعاليات املباشرة،
والربط الشبكي، واملؤمترات

املؤمترات واملعارض السنوية
إن المؤتمرات والمعارض السنوية واجهه العرض التي تمكن الجمعيات من اإلعالن عن 
خدماتها وبرامجها ألعضائها وللجمهور كما توفر فرصة للتواصل بين األعضاء بعضهم 

البعض وكذلك للتواصل مع الجمهور وتوسيع شبكة المعارف بين الجميع. وتتنوع 
فعاليات هذه المؤتمرات والمعارض من حيث الهدف، ففيها ما يخص األعضاء فقط 

وشئون الجمعية الداخلية مثل االنتخابات والموافقة على المحاسبات والميزانية السنوية 
والتصويت على قرار ما، وفيها ما ينتفع به األعضاء وغير األعضاء وتتضمن الدورات 

التدريبية والمحاضرات التثقيفية. 

* يجب مراعاة عدم فرض أي رسوم إضافية على األعضاء مقابل االجتماعات 
المتعلقة بتشريعات الجمعية والتصويت على القرارات الداخلية خالل فعاليات 

المؤتمر

هذا باإلضافة إلى انها فرصة للحصول على الرعاة الرسميين من الشركات التي ترغب 
من االستفادة من المؤتمر أو المعرض لإلعالن عن نفسها ومنتجاتها من خالل رعاية 

غداء أو عشاء عمل يلتقي فيه أصحاب الشركات، أو توفير بعض المواد الالزمة لتجهيز 
القاعات مقابل توزيع أقالم أو الشارات المُعِلنة وشعار الشركات الرعاة الرسميين أو 

دليل الشركات المشاركة. 

يجب على الجمعية تقدير رسوم هذه الفعاليات بشكل عادل بحيث تقسم إلى فئات 
متدرجة، فتكون الفعاليات المتعلقة بشئون الجمعية مجانية ومقتصرة على األعضاء 
فقط، بينما تكون الدورات التدريبية والمحاضرات برسوم اقل لألعضاء عنها لغير 
األعضاء وكذلك يتعين على الشركات المشاركة في المعارض أن تسدد رسوم 

استئجار مساحة العرض وتكاليف البنية التحتية.

فعاليات الربط الشبكي بني أصحاب األعمال
يجب أن توفر الجمعية فعالية منتظمة )شهرية أو ربع سنوية( لتواصل األعضاء شخصيا 

مع بعضهم البعض من خالل فعاليات الربط الشبكي. ويتم دراسة محتوي تلك الفعاليات 
بحيث يكون متسقًا مع احتياجات األعضاء حتى تصبح جاذبة لمشاركة األعضاء وتؤتي 

ثمارا ملموسة، ويمكن أن تقدم الجمعية هذه الفعاليات لألعضاء ولغير األعضاء مع 
تخفيض الرسوم لألعضاء أو أن تكون جزء من منافع العضوية. 

تتخذ هذه الفعاليات اشكال عدة، فقد تكون على هيئة محاضرة مختصرة الحد 
الخبراء حول قضية ما في دائرة اهتمامات األعضاء ثم يتم فتح حوار أو مناقشة حول هذه 

القضية بعد المحاضرة مع اتاحة الفرصة للحاضرين على التواصل مع بعضهم البعض، 
كما ينصح بتقديم االطعمة والمشروبات التي عادة ما تكون امرًا جاذبا للمشاركة. 

كما يمكن أن تكون اللقاءات على مستوي اضيق بحيث تتخذ هيئة وجبة عمل 
)إفطار/غذاء/عشاء(.

الفصل الرابع
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إن هذه اللقاءات تحوز على اهتمام أصحاب األعمال، حيث توفر لهم المقابلة 
الشخصية مع شركاء محتملين وتوسيع دائرة معارفهم، كذلك هي فرصة هامة 

للرعاة الرسمين للتعريف عن أعمالهم، فعلي سبيل المثال، يمكن أن ترعي 
أحد المكاتب القانونية فعالية للمحاضرة حول قضايا السالمة والصحة، بحيث 
تكون الفعالية إعالنًا لهذا المكتب عن اعماله والخدمات التي يقدمها مقابل 

تحمل نفقات الفعالية.

البعثات التجارية
إن فتح المجال امام أصحاب األعمال للخروج من الحدود المحلية واالنطالق إلى 
األسواق الجديدة حول العالم من اهم المميزات التي يمكن أن تقدمها الجمعية 
ألعضائها. حيث تتولي الجمعية دراسة االمكانات المتاحة في األسواق العالمية، 

وتنظيم المعارض التجارية والصناعية لجذب االستثمارات في تلك األسواق كما 
تتولي تنسيق تفاصيل الرحلة من انتقاالت وإقامة. 

يجب أن تكون البعثات التجارية إحدى الخدمات المقدمة لألعضاء فقط مقابل 
رسوم إضافية، يتم تحديدها بناء على تكاليف الرحلة والمعارض باإلضافة 

إلى المصروفات اإلدارية وبذلك توفر دخاًل إضافيًا للجمعية، كما تصبح أحد 
أسباب الجذب النضمام األعضاء الجدد لالنتفاع بتلك الميزة الهامة.

قد تُلزم القوانين المحلية في بعض البلدان وجود غرفة تجارية خاضعة للرقابة 
الحكومية، وان تتشارك تلك الغرف التجارية مع الجمعيات المستقلة في تنظيم 

تلك البعثات.

االجتماعات مع املشرعني
إن من اهم المؤثرات علي نجاح األعمال في بلد ما، هو القوانين واإلجراءات 

المحلية التي تنظم األعمال، ولذلك فإن التواصل بين المشرعين وممثلي 
الحكومة من جهة وأصحاب األعمال من الجهة األخرى من أكثر الممارسات 

فعالية لتقريب أوجه النظر بين الطرفين للوصول إلى بيئة اعمال تساعد على 
النجاح.

يمكن للجمعية أن تلعب دورا هاما في تنظيم وعقد تلك االجتماعات بين ممثلي 
الحكومة والمشرعين وأصحاب األعمال سواء من أعضاء الجمعية أو من 

غيرهم مع مراعاة تخفيض الرسوم لألعضاء عن غير األعضاء.

وتمثل هذه االجتماعات أهمية كبيرة للمشرعين أنفسهم حيث انها فرصة 
لعرض وجهة نظر الحكومة وكذلك التعرف على أوجه نظر أصحاب األعمال 

ألخذها في االعتبار عند الشروع في انشاء القوانين، ولذلك ينصح أن تكون 
تلك االجتماعات واللقاءات على نطاق واسع، فكلما زاد الحضور كلما زادت 

الفائدة التي تعود على أصحاب األعمال والرعاة.

* يجب مراعاة استخدام جميع الفعاليات والبرامج كأدوات تسويقية للجمعية 
وللرعاة وكذلك كمصادر مضافة لدخل الجمعية، ويشمل ذلك استخدام 

النشرات والموقع االلكتروني والفعاليات وغيرها كأدوات للتسويق للشركات 
وللرعاة وللجمعية وزيادة دخل الجمعية.



49

* ال تسمح القوانين واللوائح في بعض البلدان أن تقوم الجمعيات بتقديم هذه 
الخدمة، ولذلك عليك مراجعة القوانين جيدا والتأكد من قانونية تقديم هذه 

الخدمة. كما يجب التأكد من أن جهات التفاوض مدربة تدريبا عاليا ومؤهلة 
قانونيا. 

التوفيق بني الشركات
تعتمد العديد من الشركات في اعمالها على خدمات متعددة حتى تتمكن من الوصول 

بالمنتج النهائي إلى العمالء المحليين والعالميين، يمكن أن تقوم الجمعية بالربط بين 
الشركة العضو والعمالء، والموزعون، ووكالء األعمال في األسواق األجنبية. ويجب أن 

تكون هذه إحدى الخدمات التي تقدمها الجمعية "لألعضاء فقط" سواء متاحة كرسوم 
 Premium( إضافية حسب رغبة العضو أو متضمنة في رسوم فئة العضوية المتميزة

.)membership

 االستشارات واخلدمات االستشارية
عادة ما تحتاج الشركات للمشورة القانونية حول اإلجراءات واللوائح والقوانين التي تتعلق 

بإجراء األعمال. يمكن للجمعية أن تقدم االستشارات المتخصصة في مجال األعمال 
سواء من خالل تعيين موظفون متخصصون في االستشارات، أو من خالل التعاقد مع أحد 

المكاتب االستشارية المتخصصة، بحيث توفر االستشارات حول التسويق، وإجراءات 
التصدير واالستيراد، وإدارة األعمال، والموارد البشرية. وفي حالة وجود الموظفين 

االستشاريون في فريق العمل بالجمعية يمكن أن تكون هذه الخدمة جزء من رسوم 
العضوية، بينما في حالة التعاقد مع مكاتب استشارية يجب أن تصبح هذه المكاتب 
شريكا رسميا للجمعية وتسدد رسوما مقابل الربط بينهم وبين العمالء، كما يجب 

عليها أن تقدم عرضًا خاصا للعمالء األعضاء عن رسوم غير األعضاء مقابل نفس 
االستشارات.

اخلدمات املشتركة 
يتم تقديم هذه الخدمات مقابل اجر سواء لألعضاء أو لغير األعضاء. حيث يمكن 

للجمعية زيادة دخلها من خالل مشاركتها لمقار أو مبان أو قاعات إضافية تمتلكها 
بحيث تؤجرها للشركات بعقود ايجار طويلة االجل كمقار لهذه الشركات، أو عقود 

قصيرة المدي إلجراء اللقاءات بين االفراد. كما يمكنها تقديم خدمات إدارية مثل 
المحاسبات وإدارة الرواتب في حالة توفر الموظفين المتخصصين لمثل هذه األعمال 

اإلدارية لدي الجمعية.

التحكيم بني الشركات/ التسويات
تفضل الشركات بصفة عامة التفاوض حول النزاعات القانونية فيما بينها دون اللجوء إلى 

المحاكم لما في ذلك من سرية وسرعة في الوصول إلى التسويات المناسبة باإلضافة 
إلى تجنب الكلفة العالية للمحاكمات وتجنب تشوه سمعتها وما قد يؤدي إليه من 

خسائر. يمكن لجمعيتك أن تقدم هذه الخدمة، لألعضاء فقط مقابل رسوم، بحيث تلعب 
دور الوسيط* في هذه المفاوضات سواء من خالل توفير الموظفين المؤهلين للتحكيم 
التجاري وتسوية المنازعات أو من خالل تنسيق لجنة من الخبراء المستقلين مقابل رسوم 

لكل حالة على حدة أو المحاسبة حسب ساعات الخدمة )الساعة / رسوم الخدمة(.

اخلدمات التي تقدمها اجلمعية

الفصل الرابع
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العقود التجارية واخلدمات القانونية
على غرار خدمات التحكيم والتسوية المذكورة أعاله، يمكن أن تقدم، 

ألعضاء جمعيتك فقط، بعض الخدمات القانونية مثل صياغة العقود التجارية 
وغيرها من الخدمات القانونية إذا كان لدي الجمعية محام مؤهل ولدية القدرة 

والوقت لتقديم هذه الخدمة مقابل رسوم إضافية.

التامني
من الخدمات الهامة لجميع الشركات الحصول على عروض جيدة لتأمين اعمال 

ومقار وموظفي الشركات، يمكن للجمعية من خالل الشراكة مع شركات 
التأمين حسنة السمعة واالتفاق على تقديم عروض خاصة للشركات أعضاء 
الجمعية أو كرعاة رسمين للفعاليات والمؤتمرات بحيث تتمكن شركات 

التامين من عرض خدماتها على العمالء مباشرة. يجب أن تتضمن رسوم العضوية 
هذه الخدمة وأن تصبح الجمعية مسئولة عن توفير شركات تأمين جيدة السمعة 

لألعضاء.

املعايير والشهادات
 تتجه االقتصاديات حول العالم إلى االنفتاح على األسواق العالمية، ولذلك يتعين 
على جمعيتك أن تلعب دورا توعويا وتثقيفيا تجاه أعضائها، وان تقدم المعلومات 
الالزمة لالمتثال واالستقامة في األعمال الالزمين لالنخراط في أسواق التجارة 
العالمية ألعضائها بدون رسوم إضافية.  كما يجب أن توفر الجمعية للشركات 

التي تطمح في التنافس في األسواق العالمية الدورات التدريبة والتعليمة حول 
استيفاء المعايير وأوراق االعتماد حتى يصل الموظفين في هذه الشركات إلى 

المستوي المهني والخبرات الالزمة، مع مراعاة أن تكون برامج التدريب والتعليم 
مقابل رسوم مخفضة لألعضاء ورسوم كاملة لغير األعضاء. 

أبحاث السوق
يمكن للجمعية استخدام ما لديها من خبراء ومتخصصين لعمل الدراسات 

واألبحاث للوصول إلى األسواق الجديدة، حيث تقوم بالبعثات التجارية للبحث 
عن فرص االستثمار في تلك األسواق وتوفير هذه األبحاث ألعضائها خاصة 

من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وتكون هذه الخدمة من الخدمات 
المدفوعة االجر وتُقدم لألعضاء فقط.

القائمة البريدية
يمكن للجمعية أن تلعب دور الوسيط بين الشركات غير األعضاء التي ترغب 

في عرض وبيع منتجاتها للشركات األعضاء، حيث تقوم الجمعية بإصدار 
قائمة* بالعناوين البريدية للشركات األعضاء بعد الحصول على االذن من 

األعضاء، وبيعها، كمصدر دخل إضافي للجمعية، للشركات التي ترغب في 
التسويق لخدامتها ومنتجاتها. 

*يجب الحذر تجاه عدد القوائم التي تقوم ببيعها، ومهنية وسمعة الشركات 
التي تبيع لها قائمة عناوين األعضاء، حتى ال يترك ذلك اثرا سلبيا لدي األعضاء 

نتيجة لتلقيهم العديد من الرسائل التسويقية دون رغبتهم.
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الترجمة التحريرية والفورية
قد تحتاج الشركات التي تنطلق بأعمالها إلى األسواق األجنبية إلى ترجمة اصدارتها 

)الكتيبات، وكتالوجات المنتجات، ومحتوي موقع الشركة على االنترنت( أو الترجمة 
الفورية اثناء االجتماعات واللقاءات مع العمالء األجانب، يمكنك أن تقدم هذه الخدمة 

مقابل اجر وللشركات األعضاء فقط إذا كان لديك الموظفين ذوي مهارات جيدة 
للتواصل ويتقنون العديد من اللغات.

يمكن لجمعيتك أن تمارس دورا تثقيفيا بإنشاء مكتبة للشركات األعضاء تحتوي على 
الكتب المتخصصة في مجال األعمال بدءًا من مجموعات " كيف تنشئ شركتك" 

إلى التقارير المتعمقة حول كيفية االمتثال للوائح واإلجراءات المحلية للصحة والسالمة، 
كما يمكنك إصدار مجلة شهرية أو ربع سنوية، أن توفرت لديك الموارد، تسلط فيها 
الضوء على أعمال الشركات األعضاء الرئيسين، ويمكن أن تتضمن رسوم االشتراك 

أحد هذه اإلصدارات أو اثنين منهم فقط على أن توفر باقي اإلصدارات بسعر أقل 
لألعضاء عن دونهم من غير األعضاء. كما يمكن للجمعية أن تتعاقد مع دار نشر 

لتوفير الكتب وغيرها من اإلصدارات لألعضاء بسعر منخفض.

اإلصدارات

التعليم والتدريب
إن الفعاليات التعليمية والتدريبة أو ورش العمل من الخدمات ذات االهمية البالغة 

لألعضاء، ولذلك يجب على الجمعية أن توفرها بجودة عالية ورسوم مناسبة. بحيث 
تكون الجمعية مسئولة عن تنظيمها بدءًا من التعاقد مع الخبراء المتخصصون في 

مجال األعمال لتقديم المادة التعليمية إلى توفير المكان، وتقديم األطعمة والمشروبات، 
والترويج للفعالية، وإجراءات التسجيل وغيرها من المسئوليات اإلدارية للفعالية وكذلك 

مسئولية تقدير الرسوم والتي يجب أن تتسم بالدقة، لما لهذه الفعاليات من أهمية بالغة 
للجمعية ولألعضاء، وان تقدمها لألعضاء بسعر منخفض عن غيرهم من المتدربين، كما 

يجب أن تكون الرسوم متسقة مع األسعار التي تفرضها الشركات الهادفة للربح والتي 
تقدم نفس الدورات التدريبية، ويمكن للجمعية العمل مع الجمعيات المهنية الفاعلة التي 

لديها العديد من البرامج ذات المحتوي القيم والعرض المثير لالهتمام، باإلضافة إلى انها 
تقدم للمشاركين في الدورات شهادات اجتياز.

وتشمل هذه الفعاليات الموضوعات المتصلة باألعمال مثل اإلدارة المالية للشركات، 
وقواعد الصحة والسالمة، واالمتثال ضد الفساد، وإدارة المشاريع، والتسويق والمبيعات، 

وتكون المدة الزمنية لهذه الفعالية قصيرة وال تتعدي اليوم أو اليومين وتقام في 
قاعات دراسية على هيئة مجموعات صغيرة من 20 مشارك ويجب أن تمنح الجمعية 

للمشاركين شهادات تُفيد إتمامهم للتدريب.
يمكن أن تعود هذه الفعاليات بالربح على الجمعية والمنفعة الكبيرة على األعضاء إذا 

تمكنت من ضبط األداء والرسوم بشكل سليم. ولكي تضمن نجاح الخدمات التي تقدمها 
وقدرتك على االستمرار في تقديمها بالمستوي الالئق، يجب أن يكون نصب عينيك، ما 

هي نوعية المهارات والمعلومات التي تحتاجها لتقديم هذه الخدمات، وما هو حجم االحتياج 
الفعلي لألعضاء لهذه الخدمات، والتقييم الدقيق للتكلفة الفعلية لهذه الخدمات. 

الفصل الرابع
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 هل قمت بإعداد قائمة كاملة بجميع الخدمات والمنافع التي يمكن لجمعيتك 
تقديمها؟

 هل قمت بدراسة أيًا من البرامج والخدمات سوف تتضمنها رسوم االشتراك؟ 
يجب اجراء دراسة مالية دقيقة لتحديد عدد الخدمات والمنافع التي سوف تقدمها 

ضمن رسوم االشتراك لألعضاء دون تخطي قدرتك المالية على االستمرار في 
تقديم هذه الخدمات.

 هل قمت بتحديد الخدمات التي سوف تكون متوفرة لغير األعضاء مقابل رسوم؟ 
هل قمت بدراسة حاجة السوق لهذه الخدمات التي ترغب في توفيرها؟ هل أجريت 

الحسابات الالزمة لتحديد أسعار السوق لهذه الخدمات؟

 هل تأكدت من أن الرسوم التي فرضتها مقابل الخدمات التي تقدمها سوف توفر 
لك هامش ربح جيد؟ يجب أن توفر رسوم الخدمات فائض ربح مناسب وأال يتم 

تقديرها بقيم أقل من التكلفة الفعلية لها.

 هل وضحت جيدا لألعضاء وغير األعضاء أيًا من الخدمات متضمنة في رسوم 
االشتراك؟ وأيًا منها تقدم لألعضاء حصريا دون غيرهم؟ وأي الخدمات متوفرة 

لألعضاء بسعر منخفض ولغير األعضاء بأسعار السوق؟   

األسئلة املرجعية للتحديد وتصميم 
البرامج واخلدمات التي توفرها
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الدعم وجماعات الضغط

إن توفير المناخ العادل إلجراء األعمال من خالل دعم القوانين واإلجراءات االيجابية من 
األهداف الرئيسية لجمعيات األعمال وهو ما تصبو إليه الشركات األعضاء. ولذلك فإن 
التخطيط الجيد لبرنامج مستدام لدعم السياسات والقوانين واللوائح المؤثرة على تشغيل 

األعمال يكون له مردودًا قيمًا على الشركات األعضاء.

تحتاج الجمعيات إلى دراسة البيئة التشريعية المحلية وطريقة صنع القرار، فاألمر يختلف 
من دولة إلى اخري حيث تتراوح الشفافية بين البلدان، فقد تلجأ إلى إطالق حملة إعالمية 

للتوعية بتأثير القوانين الجديدة على سوق العمل عندما يكون العمل المباشر مع صناع 
القرار والمشرعين في بلدك ليس من الخيارات المتاحة.

ويمكن للجمعية إنشاء لجنة متخصصة إلدارة برنامج دعم السياسات من الخبراء 
التشريعيين والقانونيين ممن لديهم دراية بمجال اعمال الشركات األعضاء في جمعيتك، 

كما يفضل ضم األعضاء المتطوعين ممن لديهم عالقات جيدة وخبرات في التعامل 
مع الهيئات الحكومية والتنظيمية وعادة ما يكونون من األعضاء أصحاب الشركات 
األكبر حجما والتي تتوفر لديهم مثل هذه الخبرات والعالقات. كما ينصح بتكوين 

التحالفات والشراكات مع المؤسسات والجمعيات األخرى ذات األهداف والمصالح 
المشتركة لتعزيز نفوذ برنامج دعم السياسات.

تصميم حملة دعم السياسات

يمكنك اتباع اإلجراءات التالية لتصميم حملة دعم السياسات:

تحديد أهم القضايا العاجلة بالنسبة للشركات األعضاء من خالل المعلومات التي 
حصلت عليها من استطالع اراء األعضاء والمقابالت الخاصة التي أجرتها فرقة العمل       

المتخصصة، بحيث تتمكن من التركيز على القضايا ذات األولوية واستخدام جميع 
الموارد المتوفرة لديك للوصول إلى فرص أكبر لنجاح حملة الدعم ومناصرة تلك القضايا.

يجب ربط القضايا ذات األولوية بالقوانين واللوائح المحلية المُفعلة ذات التأثير المباشر 
على تلك القضايا، ودراستها وتحليلها باالشتراك مع الخبراء في لجنة دعم السياسات       
واألعضاء المتطوعين ذوي الخبرة والدراية القانونية لتقديم البيانات الالزمة والنصائح        

والتوصيات.

اتخاذ الموقف الرسمي تجاه تلك القوانين بما يعبر عن المصلحة العامة ألعضاء        
الجمعية. على سبيل المثال، قد ترغب في وقف اعتماد قانون جديد، أو قد ترغب في         

إضافة بعض التعديالت التي تجعل قانونًا ما أكثر قبوال لدي األعضاء.

عليك تحديد األطراف الرئيسية والجهات المؤثرة علي صنع القرار، ومن بين هؤالء 
السياسيين، والمستشارين الحكوميين، والجهات المُنظمة والمُشرعة في الدولة، ونظرائك  
من جمعيات األعمال المحلية، ووسائل االعالم )الجرائد، التلفاز، الراديو، المنتديات عبر  

االنترنت(، والرأي العام.

1
2
3
4
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9

10

يجب عليك دراسة الخيارات المتاحة للتواصل مع صناع القرار وأصحاب 
النفوذ. وتحديد مدي فعالية االجتماعات الشخصية معهم، أم أن إطالق حملة 

دعائية للتأثير على الرأي العام قد يؤتي بثمار أفضل.

تكوين التحالفات والشراكات، إن أمكن، مع الجمعيات والشركات التي 
تتبني نفس الموقف من القوانين والقضايا الهامة ألعضاء جمعيتك يضاعف 
من تأثير رسالة حملة دعم السياسات. كما أن العمل مع المراكز البحثية 

في الجامعات والهيئات البحثية المحلية يوفر لك المعلومات والبيانات وأحدث 
األبحاث حول القضايا التي تدعمها.

يجب هنا التأكيد بشدة على ضرورة جمع الحقائق واألبحاث التي تعتمد 
عليها في دعم موقفك والتحقق من صحتها، وصياغة رسالة واضحة ودقيقة 

قبل اإلعالن عن الموقف الرسمي للجمعية حتى تتمتع بالمصداقية وتعزز من 
فرصة نجاحك.

تفويض ممثال رسميا لإلعالن عن الموقف العام للجمعية، قد يكون رئيس 
مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي للجمعية، أو أحد الموظفين المخلصين 

المُعين خصيصا لتمثيل الجمعية امام الرأي العام.

إعداد الحملة اإلعالمية مقترنة بجدول زمني لألعمال وفقًا للتقويم التشريعي، 
والمواعيد النهائية لقبول التعديالت، ومواعيد المناظرات والنقاش المجتمعي 
قبل اعتماد الحكومة للقوانين. كما يجب التنويه، أن يتم وضع خطة مناسبة 

لكل جهة من الجهات المؤثرة على اتخاذ القرار وأصحاب المصالح على حدة 
)الحكومة، أعضاء التحالف والشركاء. مجتمع األعمال، والرأي العام(.

يجب عليك تقييم فعالية الحملة اثناء اطالقها وبعد انتهائها وبعد البت في 
القضية التي قمت بدعمها، لتحديد مقومات النجاح لالعتماد عليها في 
الحمالت الالحقة، وكذلك للتعرف على أسباب الفشل لمعالجتها في 

المستقبل والحصول على نتائج أفضل. *         

* يتطلب دعم السياسات التي تعبر عن مصالح أعضاء جمعيتك 
عمال متواصال دؤوبا للوصول إلى الخبرة واالتصاالت الالزمة، قد 
ال يكون لديك الموارد الالزمة لمناصرة جميع القضايا التي تؤثر 

على اعمال الشركات األعضاء اال انه يمكنك تجميع مواردك 
لدعم القضية األهم بحيث ترفع من فرص حملتك للوصول إلى 

أفضل النتائج وتمثيل األعضاء والتواصل مع الجهات المعنية لتأييد 
مصالحهم.  كما سبق الذكر، أن دعم السياسات يتطلب الخبرات 

المتراكمة، ولذلك ننصح الجمعيات التي تبدأ خطواتها األولى 
بالتركيز على القضية األهم حتى تتمكن من بناء الخبرات 

الالزمة، وإن توفرت لديك الموارد والخبرات على تناول عدة قضايا، 
يمكنك الجمع بينهم في ملف واحد يمثل جدول اعمال الجمعية. 

ويعتبر ذلك أحد االليات المتميزة لالحتفاظ باألعضاء الحاليين 
وضم األعضاء المحتملين، وكذلك أداة جيدة للتواصل مع أصحاب 

المصالح حول أهداف الحملة.
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يجب أن يكون واضحا للجميع، أن عملية دعم السياسات والتأثير على التشريعات بما 
يعود على أعضاء الجمعية مجتمعين بالمنفعة هي عملية تخضع لجميع السلوكيات 

األخالقية التي تحكم األعمال بصفة عامة، ولذلك يجب أن تتم بطريقة شفافة طبقا 
للمعايير األخالقية وتجنب أي شبهة فساد أو فساد محتمل، خاصة فيما يتعلق بالتعامل 

مع الموظفين الحكوميين يجب تجنب أي مدفوعات غير قانونية أو هدايا أو أي منفعة 
اخري، كما يجب على الشخص المسئول عن تمثيل الجمعية أن يكون أمينًا في 

التفاوض حول القضايا العامة لألعضاء وعدم استغالل السلطة المخولة إليه للتفاوض في 
شئونه الخاصة.

دعم السياسات والسلوك األخالقي

جلنة دعم السياسات
يجب أن يتوفر في القائمين على لجنة دعم السياسات ما تحتاجه من القدرات والمهارات 

والتفرغ والخبرة والمعرفة. للحصول على جميع هذه الخصائص يجب المزج بين خبرة 
ومعرفة األعضاء المتطوعين ومهارات الموظفين المتميزة في التواصل وإدارة المشاريع، 

وكذلك عامل الوقت الذي قد ال يتوفر في حالة المتطوعين، حيث يتعين عليهم:
المشاركة في اجتماعات اللجنة والمؤتمرات عبر الهاتف	 
إعداد ومراجعة وتقييم التقارير.	 
التواصل مع األعضاء وصناع القرار. 	 

بينما يقوم موظفي الجمعية بالمشاركة في العديد من األنشطة لتعزيز اعمال لجنة دعم 
السياسات، على سبيل المثال:

جمع المعلومات حول البيئة التنظيمية والقضايا المرتبطة باألعمال.	 
المشاركة في اجتماعات اللجنة واالجتماعات عبر الهاتف.	 
إعداد ومراجعة وتقييم التقارير.	 
إعداد األبحاث حول القضية.	 
تعبئة الرأي العام لألعضاء.	 
توفير وسائل االتصاالت والعالقات العامة. 	 
المحافظة على عالقات ايجابية مع الشركاء المتحالفين، والمشرعين، وصناع القرار.	 

الفصل الخامس
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التحديد الواضح ألهمية هذه القضية على وجه الخصوص.	 
توضيح مدي تأثير هذه القضية على نطاق واسع من الشركات واالفراد. وما هي 	 

االثار السلبية المترتبة إذا لم يتم التغيير المطلوب؟ مؤكدًا هذه المعلومات باألبحاث 
والدراسات.

إعداد قائمة بالشركات، والتحالفات، والجمعيات التي تشاركك نفس الموقف، 	 
وتوضيح حجم ومدي تأثير هذا الدعم.

إعالن التعديالت المستهدفة وصياغتها بأسلوب واضح وبسيط بحيث تكون مفهومة 	 
لجميع األطراف المعنية بدون أي التباس أو أي سوء فهم.

توضيح االثار االيجابية على األعمال والحكومة في حالة تبني التعديالت المقترحة 	 
والعمل بها، داعمًا ذلك باألبحاث والدراسات التحليلية.

يجب أن يكون لديك نظام جيد لمتابعة التشريعات وعرضها على األعضاء الحاليين   	 
والمحتملين. أن النجاحات التي تحققها في التعديالت التشريعية والمناصرة اإليجابية 
لمصالح الشركات األعضاء بمثابة شهادة حية للمنافع التي يتمتع بها أعضاء الجمعية 

وأحد اآلليات الهامة الجتذاب األعضاء الجدد.  

التعرف على القضايا األكثر أهمية وتأثيرا على الشركات األعضاء من خالل اجراء 
االستقصائيات والمقابالت.

تحديد القوانين واللوائح التي تحكم تلك القضايا وتحليلها، والبحث عن أي تعديالت في 

أنشطة دعم السياسات
إن الهدف الرئيسي من أنشطة دعم السياسات هو اتخاذ القرارات المستنيرة التي 

تواءم مصالح الشركات األعضاء في جمعيتك من خالل التوعية واالعالم والتأثير على 
أصحاب المصالح ومتخذي القرار. توجد العديد من األنشطة التي يمكن أن تنخرط فيها 

لجنة دعم السياسات للنجاح في توصيل رسالتها بشكل مؤثرو إيجابيا، وفيما يلي بعض 
القرارات الهامة التي يجب على الجمعية ولجنه السياسات من اتخاذها:
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 ،)CIPE( بدأ مركز المشروعات الدولية الخاصة
في عام 2006، بالشراكة مع الغرفة التجارية 

والصناعية لسيدات األعمال في دولة بنجالديش 
)BWCCI( العمل على تحسين المناخ التشريعي 

ومضاعفة الفرص االقتصادية للسيدات.

اعتمد العمل المشترك بين مركز المشروعات 
الدولية الخاصة )CIPE( والغرفة التجارية 

والصناعية لسيدات رجال األعمال في بنجالديش 
)BWCCI( على تحقيق هدفين رئيسيين، حيث 

قدم المركز التدريب والدعم الفني ألعضاء 
مجلس اإلدارة وموظفي الغرفة لتحديد األهداف 

التي تحقق حاجه األعضاء وتوفير الموارد 
المستدامة من خالل توسيع قاعدة العضوية وبالتالي 

توفير موارد مضاعفة لموازنة الغرفة. كما وجه 
المركز اهتمام الغرفة التجارية إلى مدي أهمية 

مناصرة السياسات ودعم التشريعات التي من شأنها 
إزالة الحواجز التنظيمية واللوائح التي تعيق ريادة 

السيدات لألعمال وتعظيم الدور الفعال للغرفة في 
تذليل العقبات أمام ريادة األعمال من خالل التزامها 
بالمؤسسية وإتباع أفضل الممارسات في الحوكمة 

واإلدارة والخدمات التي تقدمها الغرفة ألعضائها.

تمكنت الغرفة التجارية والصناعية لسيدات 
األعمال في بنجالديش من وضع خطة خمسية، 

قدمت فيها رؤيتها والخطوات العملية التي تستهدف 
اتباعها لتنمية العضوية وتنمية أدائها في دعم 

األعضاء، وبناء عالقة وثيقة مع األعضاء من خالل 
المراسالت، والمكالمات الهاتفية، والنشرات التي 

تصدرها الغرفة، والبريد االلكتروني، وموقع 
الغرفة عبر شبكة األنترنت، كما  قامت بإنشاء 

نظام متدرج للعضوية تحصل فيه الشركات 
األعضاء على الخدمات المتوفرة لكل فئة حسب 

عضويتها مما ادي إلى استقرار الوضع المالي 
للمؤسسة وتحسين مستوي الخدمات، لتشمل 

برامج تطوير األعمال، والدعم اإلداري، والترويج 
التجاري للشركات األعضاء، وكذلك زيادة 

القروض المقدمة بفائدة منخفضة و بدون ضمانات  
للشركات التي تملكها سيدات أعمال، كما 

حفزت األعضاء و العاملين بالغرفة لتحسين األداء 
عن طريق إطالق مسابقة سنوية للشركات التي 
حققت أعلي تنمية من بين الشركات األعضاء.

قامت سليمة احمد، رئيسة ثاني مجلس إدارة 
مُنتخب للغرفة، بتأسيس الرؤية الجديدة باالتجاه 

نحو التوسع في االتصاالت الدولية للغرفة، وتحقيق 
االستفادة القصوى من االجتماع السنوي للجمعية 

العمومية من خالل االستماع إلى آراء األعضاء حول 
األداء العام للمؤسسة وما لديهم من مقترحات. 

وتفتخر الغرفة التجارية والصناعية لسيدات األعمال 
بأن أصبح لديها االن أكثر من 3500 عضوة في 

مختلف أفرع الغرفة في انحاء بنجالديش.

إن الشراكة التي أقامها مركز المشروعات 
الدولية الخاصة مع الغرفة التجارية والصناعية 

لسيدات األعمال في بنجالديش مكنت الغرفة من 
وضع خطة استراتيجية محكمة لدعم السياسات 
ووضع أجندة األعمال بناء على 30 توصية بشأن 

إصدار القوانين وتعديل السياسات التي من 
شأنها تحسين مناخ ريادة األعمال للسيدات في 

بنجالديش.

للتعرف على مزيد من املعلومات حول عمل مركز 
املشروعات الدولية اخلاصة ميكن االطالع علي

 M.Schleifer & M. Nakagaki (2015).” 
Empowering Woman Entrepreneurs in 
Bangladesh” Strategic for policy reform, 
vol.3, CIPE 

إنشاء جمعية سيدات أعمال في بنجالديش

الفصل الخامس
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 وفيما يلي بعض األمثلة على األساليب التي ميكن اتباعها للتعامل
 مع أحد السياسات:

  ملف القضية
 )white papers( 

 املؤمترات والبيانات 
الصحفية

اجتماعات املائدة 
املستديرة

احلوارات الصحفية 
والدعاية

يجب دراسة القضية التي جمعيتك بصدد التعامل معها دراسة عميقة، وجمع جميع 
الحقائق والمعلومات واالطالع على األبحاث والنقاشات المجتمعية التي تناولت تلك 

القضية. بناء على ما توصلت إليه، تقوم بإعداد تقريرًا مفصاًل للتعريف بالقضية وعرض 
مدي تأثيرها المحتمل على األعضاء ومجتمع األعمال، وتقديم الحلول المقترحة والمردود 

االيجابي لها، داعما موقفك بما لديك من حقائق وبراهين. ينصح باالهتمام البالغ بإعداد 
هذا التقرير ليكون شامال ودقيقا بحيث يصبح وثيقة مرجعية يمكن البناء عليها في 

دعم السياسات األخرى.

يجب اإلعالن عن الموقف الرسمي للجمعية على األعضاء، والصحفيين، والمشرعين 
وتنبيه الرأي العام من خالل وسائل االعالم والمؤتمرات الصحفية. وسوف نتناول هذا 

الموضوع بالتفصيل في باب االتصاالت والتسويق. )الباب السابع(

في العديد من األحيان، يكون التواصل المباشر والشخصي بين طرفي القضية أفضل 
وسيلة لتوضيح المواقف والتقريب بين وجهات النظر. لذلك ينصح بتنظيم اجتماعات 

يلتقي فيها ممثلي الحكومة وصناع القرار، مع ممثلي الجمعية إلزالة أي سوء فهم وتبادل 
اآلراء للتفاوض والوصول إلى أفضل النتائج.

إن الصحف والمجالت من وسائل االعالم التي يمكن أن تساعدك في نشر الرسالة التي 
ترغب في أن تصل إلى الرأي العام، كما أن المقاالت الحوارية من الوسائل الفعالة التي 

يلعب فيها الصحفي دور الطرف الوسيط لنقل رسالتك.

يمكن االطالع على إصدار مركز المعلومات الدولية الخاصة للتعرف على المزيد من 
المعلومات حول تصميم وتنفيذ حملة إعالمية لدعم السياسات 

 How to Advocate Effectively: A Guidebook for Associations                      

 http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/
advocacyguidbook_english.pfd
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اللوائح أو أي مشاريع قوانين على وشك الظهور.

حدد الموقف الرسمي الذي سوف تتخذه الجمعية نيابة عن أعضائها بشأن تلك القوانين 
واللوائح.

تحديد الجهات المؤثرة علي صنع القرار.

تحديد أفضل الوسائل للتواصل مع صناع القرار والجهات المؤثرة

إجراء األبحاث والدراسات وجمع الحقائق التي تدعم موقف الجمعية من القضية.

تحديد الممثل/الممثلين الرسمين للجمعية.

إعداد حملة اتصاالت مجدولة طبقا لمواعيد تقديم االقتراحات، وطبقا للمجموعات التي 
ترغب في توصيل رسالتك إليهم.

البدء في تنفيذ حملتك مع متابعة النتائج التي تحصل عليها أوال بأول.

 تقييم النتائج التي حصلت عليها اثناء تنفيذ الحملة وبعد االنتهاء منها واتخاذ القرار، 
للتعرف على ما هو فعااًل منها إلتباعه في الحمالت القادمة وتجنب ما لم يدعم موقفك 

بشكٍل سليم. 

إن العمل الجماعي بوجه عام يعزز النجاح ويعظم التأثير والنتائج. فكما أن انضمام 
الشركات للجمعيات يضاعف من قدرتهم على العمل على مصالحهم ويمكنهم من 

تحقيق ما ال تتمكن كل شركة منهم أن تحققه على حده، كذلك هو الحال بالنسبة 
لتحالف الجمعيات مع نظرائها. قد تختلف الجمعيات من حيث معايير العضوية ومجال 

 األسئلة املرجعية إلطالق
حملة دعم السياسات والضغط

الفصل الخامس
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التحالفات والشراكات
األعمال، فبعضها يمثل شركات صغيرة الحجم فقط وبعضها يمثل شركات من جميع 

االحجام التي تعمل في مجال ما، إال أن يمكن لهذه الجمعيات االتفاق حول قضية ما 
تؤثر عليهم جميعا.

على سبيل المثال، قد تقدم الحكومة اقتراح بقانون عقاري جديد سوف يكون له اثرا 
بالغا على أعضاء جمعيتك على الرغم من عدم تخصص الشركات األعضاء في مجال 
االستثمار العقاري، بالتي يصبح من الضروري أن تتحالف جمعيتك مع الجمعيات التي 

تعمل في التنمية العقارية، أو شركات المقاوالت، أو الشركات المعمارية واالنشائية، أو 
شركات االستثمار العقاري من اجل التنسيق سويا حول حملة الدعم. وعليه فإنه يتوجب 
عليك بمجرد ظهور قضية ما تقتضي من الجمعية إطالق حملة دعم أن تقوم بالخطوات 

التالية لدراسة الحلفاء المحتملين:

البدء بتطبيق العصف الذهني، والتحليل المتعمق للتعرف على جميع الجهات المتأثرة 
سواء المؤيدين أو غير المؤيدين لموقف جمعيتك من القضية، وكذلك تحديد الجهات 

ذات المصلحة الرئيسية وأصحاب المصلحة الثانوية، حيث يمكنك االنخراط في 
النقاشات مع غير المؤيدين والمختلفين لتقريب اوجه النظر أو تحييدهم والوصول لوسيلة 

للعمل معا على الرغم من االختالف. أن تحييد المتشككين والمختلفين مع القضية 
يضاعف من فرص نجاحك وحلفائك في دعم تلك القضية.

من المتوقع أن تختلف أولويات الجمعيات والشركات المتحالفة، وبالتالي فإن كل طرف 
من أطراف التحالف يفضل تركيز جهوده على ما يحقق أهدافه الرئيسية.  ولذلك يجب 

عليك دراسة وفهم أولويات الشركات الحلفاء حتى تتمكن من فهم وتحديد القواسم 
المشتركة بينكم للوصول إلى أرضية للعمل متسقة مع األهداف المشتركة لتعزيز 

النتائج.

إقامة عالقات عمل شخصية مع الجمعيات والشركات المتحالفة معك حتى تتمكن من 
الوصول إلى فهمًا واضحا ألهدافكم المشتركة وأفضل الطرق لتحقيقها من خالل 

العمل الجماعي.

يجب المحافظة على مستوى عالي من التواصل لتنسيق المواقف واآلراء ومتابعة 
فعاليات التحالف يوما بيوم من خالل اعداد خطة محكمة وفعالة للتواصل بين األعضاء 

المؤسسين للتحالف حتى تضمن انخراط جميع الشركات المتحالفة في العمل على 
تحقيق األهداف. ولذلك عليك إنشاء آليات للتواصل وقنوات واضحة لالتصال مع جميع 

األطراف المُؤثرة على والمتأثرة بالتحالف، بدءًا من التواصل فيما بين الشركات 
المتحالفة ووصوال إلى التواصل مع صناع القرار والجمهور العام.

 يجب على جمعيتك والشركات والجمعيات المتحالفة معك، وكذلك أي مجموعة أو 
مؤسسه قد تكون لديها مصلحة في العمل مع التحالف، االتفاق حول نطاق التحالف من 
حيث األهداف واألنشطة وادوار ومسئوليات كل منكم. فيما يلي بعض الخطوات التي 

قد تساعدك في تحديد نطاق التحالف:

التركيز علي اقل عدد ممكن من القضايا في الحملة الواحدة ويفضل أن يكون 	 
للتحالف حملة خاصة بكل قضية على حدة. فكلما زادت القضايا كلما اختلط 

االمر على جميع األطراف وضعفت قوة رسالتك.

1

2
3
4

5
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أن اختيار القائد المناسب يؤدي إلى نجاح الفريق ككل. وبالتالي تحتاج 	 
التحالفات إلى االتفاق  فيما بينهم على المؤسسة األقدر على قيادة 

الحملة*، وإعداد ملف الموقف الرسمي لالئتالف مع احترام الندية بين 
أعضاء التحالف. كما يجب أن تتعاون باقي المؤسسات على دعم القرارات 

المتفق عليها، بما في ذلك جمعيتك أن لم تكن قائد التحالف.

للمحافظة على زخم الحملة الدعائية للتحالف، يجب اعداد جدوال زمنيا 	 
الجتماعات أعضاء التحالف، وتحديد الممثل الرسمي لكل مؤسسة من 

مؤسسات التحالف وكيفية اتخاذ القرارات، وتوجيه مسئولية المهام 

6

* يجب أن تشارك جميع المؤسسات المتحالفة في المهام والتكاليف 
المتعلقة بالتحالف حتى نضمن اقتناعهم والتزامهم بالهدف المشترك، 

اال انه، يجب أن تتحمل المؤسسة القائدة للتحالف النصيب األكبر من 
أعباء تنظيم جهود االئتالف وتوفير الموارد البشرية والمالية الالزمة.

وتحديدها بموعد زمني.

 ترتبط التحالفات من حيث المدي الزمني الذي تستمر فيه، ولذلك يجب 	 
تحديد آلية واضحة لحل التحالفات بعد االنتهاء من تحقيق الهدف حول 

القضية التي ُانشئ من اجلها. في حالة التحالفات طويلة المدي يجب وضع 
خطة مراجعة دورية للمهمة والهدف للتأكد من فعالية التحالف. 

يجب وضع خطه واضحة للعمل مقرنة بجدول زمني وميزانية تقديرية للتحالف، 
كي تتجنب أي خالفات بين أعضاء التحالف حول المسئوليات وااللتزامات 

المالية. أن صياغة خطة عمل وميزانية تقديرية يمثل وثيقة ارشادية تجعل 
العمل الجماعي في التحالف أكثر يسرًا وفعاليًة. 

تظهر حاجة الجمعيات للشراكة عندما توجد خدمة، أو مهارة، أو منتج، أو مستوي 
ما من المعرفة يعود بالنفع على الشركات األعضاء وال تتمكن الجمعية من 

الشراكات

تقديمه لهم سواء بسبب عدم امتالكها للموارد البشرية من الموظفين أو المتطوعين أو 
لضعف الموارد المالية.

فعلي سبيل المثال، قد يستفيد أعضاء جمعيتك من التدريب على كيفية الحصول على 
شهادة  )ISO 9000(، اال إنك ال تمتلك المهارات الالزمة من الموظفين والمتطوعين، 

بالتالي سوف تلجأ إلى أحد الشركات التي تتخصص في توفير هذا التدريب أو جمعية 
اعمال اخري لديها المهارات الالزمة لتوفير تلك الخدمة.

في هذه الحالة، يجب اختيار تلك الشراكات بحكمة والتأكد من تأهل الشركاء المحتملين 
لتوفير الخدمات المستهدفة بمهنية مقبولة وترتيبات مالية عادلة للشركات األعضاء.
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 )CIPE( قام مركز المشروعات الدولية الخاصة
بالعمل في والية إينوجو على تأييد جهود 

الشركات واالئتالفات المهنية لبدء حوار غير 
مسبوق بين القطاعين الخاص والعام في نيجيريا.  
حيث قام المركز بتقديم ورش العمل ألكثر من 

٢٢ جمعية اعمال لتطوير اإلدارة التنظيمية واألعمال 
بها، والتدريب على تأييد ودعم السياسات باإلضافة 
إلى بناء التحالفات، التي ساعدت االئتالف القديم 

الفضفاض، الذي تم إنشاؤه من قبل الغرفة التجارية 
بوالية إينوجو)ECCIMA( على تدشين تحالف 

جديد "تحالف الشركات والجمعيات المهنية بوالية 
إينوجو" )ECOBPA( في محاولة لتوحيد الجهود 
لإلصالح الديمقراطي والنمو االقتصادي وتحسين 

بيئة العمل.

أدت المشاريع التي ركز عليها عمل مركز 
المشروعات الدولية الخاصة في نيجيريا إلى تعزيز 
قدرات جمعيات األعمال والغرف التجارية وتوجيه 
اهتمام الحكومة النيجيرية لقضية تعدد الضرائب 

على نفس االموال وقضية الضمانات.

تمكن مركز المشروعات الدولية الخاصة 
من ملئ الفجوة بين رغبة الغرفة التجارية بوالية 
إينوجو في تنظيم تحالف لدعم السياسات وبين 

عدم امتالكها المعرفة الالزمة للقيام بذلك، 
حيث وفر المركز الدورات التدريبية والمساعدة 

التقنية والتي مكنت الغرفة التجارية من االكتفاء 
الذاتي وتطوير العالقات بين األعضاء الذي أسفر 
عن اجراء انتخابات شفافة النتخاب أعضاء لجنة 
التنسيق)LCC( لتحالف الشركات والجمعيات 

المهنية بوالية إينوجو  ECOBPA، الذي بدوره 
لجأ إلى أعضائه المؤسسين لتحديد السياسات 
التي تستحق األولوية في اعمال التحالف، وفي 

عام 2010 استقر التحالف على العمل مع 
الحكومة المحلية لوالية إينوجو لدعم تحسين 

النظام الضريبي لتجنب التعدد الضريبي علي نفس 
االموال. قدم المركز منحة فرعية للغرفة التجارية 
ECCIMA إلطالق الحملة، كما قام المركز 
بمساعدة لجنه التنسيق في صياغة مسودة للقوانين 
واللوائح وإنشاء مجموعات عمل لضمان االشراف 

على مراحل حملة الدعوة واستكمال الحملة.

تمكنت لجنة تنسيق التحالف، تحت قيادة الغرفة 
التجارية وبمساعدة المركز، من التخطيط 

للحملة، واعداد ملف لسياسات الحرف المهنية، 
وإقامة مؤتمرا صحفيا ألطالق الحملة. كما عقد 
التحالف العديد من الزيارات واجتماعات الدائرة 
المستديرة مع المسئولين والمؤسسات المالية في 

الحكومة المحلية لمناقشة قضية تعدد الضرائب. 
كما قام التحالف ECOBPA بعقد منتدى ألجراء 

حوار رسمي مع مسئولي الضرائب في الحكومة 
المحلية، كما قدم التحالف ندوات تثقيفية 

ألعضائها حول القرارات الجديدة بشأن تسديد 
الضرائب من خالل البنوك والحصول على ايصال 

إلثبات قانونية المدفوعات لتجنب أي شبهه للرشوة، 
مما ادي إلى زيادة أرباح الشركات.

بناء على المهارات التي حصل عليها التحالف من 
البرامج والدورات التدريبية التي قدمها مركز 

المشروعات الدولية الخاصة، أصبح التحالف منصة 
فعالة للتواصل بين الشركات في مجتمع األعمال 

حول المعوقات التي تواجههم في بيئة األعمال، 
وجسرا للتواصل بين مجتمع األعمال والحكومة 

وتحسين الثقة بينهما، كما ساهم رفع الوعي العام 
لدي الجمهور تجاه الدور الفعال الذي يقوم به 

التحالف.

ملزيد من املعلومات

 T. Mihaylova (2014). “Creating a Better 
Business Environment in Nigeria,” 
Strategies for policy Reform,  Vol. 3, CIPE

 

معاجلة قضايا تعدد الضرائب والضمانات في نيجيريا
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هل قمت بتحديد الشركاء المحتملين من خالل دراسة مجاالت االهتمام المشترك 
بين الشركات؟

هل قمت بتحديد وفحص المؤسسات التي يمكن أن تكون شريكا محتمال 
لجمعيتك؟

هل قمت بإعداد دراسة تحليلية واسعة للتعرف على جميع أصحاب المصالح سواء 
المؤيدين أو المعارضين لرؤيتك حول القضية؟

هل قمت بتوزيع األدوار والمسئوليات بين المؤسسات المتحالفة وكيفية إدارة 
التحالف؟

هل قمت بوضع مدي زمني للتحالف، وآلية لحل التحالف؟

هل قمت بتقييم قدرتك وامكانية تكريس الوقت الكافي للوفاء بالتزامك تجاه 
التحالف؟ وهل لدي الشركاء نفس القدرة والوقت؟

هل تقوم بإجراء تقييم دوري ألداء التحالف وتحقيق البرامج المستهدفة منه؟ وهل 
يستحق التحالف الوقت والجهد المبذولين مقارنة بالنتائج التي اظهرها التقييم؟  

األسئلة املرجعية للتحقق من 
التحالف والشراكة
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االتصاالت والتسويق
تعتمد الشركات األعضاء في جمعيات األعمال على الحمالت اإلعالمية واالتصاالت 

للتعرف على واالستفادة من المنافع والمزايا التي توفرها الجمعية ألعضائها مثل الحصول 
على المعلومات، والدورات التدريبية عبر االنترنت، والمحاضرات عبر االنترنت، ودعم 

السياسات، أو لالستفسار عن المزيد من البرامج والمنافع. وبالتالي فإن جمعيات األعمال 
تعتمد على االتصاالت الفعالة والحمالت اإلعالمية من اجل البقاء والنماء. 

لذلك تظهر ضرورة أن يكون لدي جمعيتك خطة سنوية لالتصاالت وتوظيفها لتوصيل الرسائل 
حول القضايا المختلفة، وفيما يلي بعض البنود االرشادية الستكمال الخطة اإلعالمية لجمعيتك:

11 الجمهور المستهدف.
21 أهداف االتصاالت/الحملة االعالمية .
31  الرسائل الموجهة.
41  قنوات وآليات االتصال.
51  التخطيط.
61  القياس والمراجعة .

اجلمهور امُلستهدف
إن تحديد الجمهور المُستهدف هو نقطة البداية لجميع الحمالت اإلعالمية، فكلما كانت 
معلوماتك عن الجمهور المستهدف تفصيلية كلما كانت رسالة الحملة أكثر دقة وفعالية، 
فاألمر هنا أعمق من مجرد التميز بين األعضاء وغير األعضاء، وسوف تحتاج إلى تحديث 

وتطوير مستمر لقاعدة بيانات األعضاء وتصنيفهم إلى فئات مختلفة، مهما كلفك هذا االمر من 
موارد مالية ووقت، الستهداف كل فئة على حدة وتحديد القنوات المناسبة للتواصل مع كٍل 
منهم. فعلي سبيل المثال، سوف تختلف رسالتك حسب الموقع الوظيفي للجمهور المستهدف، 

فإن الرسالة التي قد توجهها للمديرين التنفيذيين بالشركات األعضاء مختلفة عن تلك التي قد 
تستخدمها للتواصل مع مديرين اإلدارات بتلك الشركات، كذلك سوف تختلف رسالتك تماما 

في حالة التواصل مع ممثلي الحكومة والمشرعين. 

 أهداف احلملة االعالمية      
يجب أن يكون لكل رسالة إعالمية ترسلها هدف واحد واضح على األقل، وان يتسق 
مع األولويات والخطة االستراتيجية للبرامج. على سبيل المثال، قد تحتاج إلطالق حملة 
إعالمية الجتذاب وضم األعضاء الجدد للجمعية، أو لتشجيع األعضاء الحاليين لتجديد 

عضويتهم، أو حملة لدعم السياسات، واخري لتوعية الرأي العام.

 الرسائل املوجهة
تختلف الرسائل باختالف الهدف من كل منها، فعلي سبيل المثال، إذا كان الهدف تنبيه 

األعضاء من االثار المترتبة عن تشريعات معينة فسوف تحتاج إلى تقديم تقريرا متعمقا 
وتحليليا، بينما إذا كنت تسعي للترويج عن فعالية قادمة فسوف تكون رسالتك قصيرة 
وموجزة. ونظرا للتأثير البالغ لرسائل الحمالت، فإنه من الممارسات الجيدة اعداد مسودة 

أولية للرسالة قبل عرضها على الجمهور وتعديلها لتصبح واضحة ومحددة وفي صميم 
الموضوع دون أي محتوى غير ضروري. 

1

2
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اللغة
إذا اردت أن تكون رسالتك فعالة ومؤثرة، يجب عليك استخدام 

لغة الجمهور الذي توجهها إليه. فعلي سبيل المثال، يجب التواصل 
باللغة اإلنجليزية عند التواصل مع الشركاء أو الرعاة الدوليين، بينما 

تستخدم اللغة المحلية في الخدمات والبرامج التي تقدمها لألعضاء 
وفي حمالت دعم السياسات. وبالتالي عليك توفير المعلومات 

والخدمات بعدة لغات. 

قنوات وآليات االتصال
تعددت قنوات االتصال في عصرنا الحديث، ولكل منها بعض المزايا وبعض 

العيوب. فهناك البريد المباشر، والفاكس، والبريد االلكتروني، والرسائل 
النصية، ووسائل التواصل االجتماعي، والمواقع االلكترونية، والنشرات 
اإلخبارية، والمدونات، والصحف، والمجالت، واإلذاعة، والتيلفزيون. الخ

ولذلك يجب اختيار الوسائل المناسبة من حيث التكلفة، والموارد الالزمة، 
والمدي الزمني، وكذلك تحديد المسئوليات بخصوص المصرح لهم من 

المتطوعين والموظفين التواصل من خالل تلك القنوات نيابة عن الجمعية، وأن 
توفر لهم مخطط تفصيلي واضح للرسائل الموجهة، خاصة فيما يتعلق بوسائل 

التواصل االجتماعي.

البريد املباشر
يشمل البريد جميع الرسائل المطبوعة التي يتم ارسالها للجمهور 

المستهدف عبر مكاتب البريد، ويتميز بانه غالبا ما يواظب المُتلقي 
االطالع على الرسائل الموجهة إليه، كما انه يسهل االحتفاظ بها 

للرجوع إليها عند الحاجة، اال انه عالي التكلفة مقارنة بالبريد 
االلكتروني، وعرضة للضياع نتيجة لسوء الخدمة المحلية في بعض 

المناطق، أو لعدم تحديث قائمة العناوين لديك. وينصح باستخدام 
البريد المباشر عدة مرات خالل العام خاصة إذا كان العديد من 

الشركات األعضاء ليس لديهم بريدًا إلكترونيًا. 

 الفاكس
على الرغم من انه كان أكثر انتشارا في الماضي اال انه اليزال 

متاحًا، ويتميز بنفس مميزات البريد المباشر باإلضافة إلى الوصول 
الفوري للجمهور المستهدف، اال انه قد ال يتوفر لدي جميع األعضاء 

مما يحد من استخدامه. 

4

* على الرغم من أن اغلب القضايا التي سوف تتناولها حول التشريعات 
والقوانين هي قضايا ذات تأثيرا سلبيًا على أعضاء جمعيتك، إال إنك يجب 

عليك استخدام لغة إيجابية في محاولتك لتغيير وجهة نظر المسئولين 
والمشرعين. على سبيل المثال، بدال من أن تقول" العمل على الغاء اللوائح غير 

الضرورية"، يمكنك أن تقول " العمل علي تيسير ممارسة األعمال وتعزيز 
النمو االقتصادي".
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* قد يلجأ العضو إلى حظر استقبال رسائلك على بريدة االلكتروني، في 
حالة االفراط في استخدام البريد االلكتروني. لذلك ينصح أن ترسل رسالة 

واحدة في الشهر تحظي باهتمام المتلقي عن أن ترسل رسائل أسبوعية فتفقد 
جمهورك.

البريد االلكتروني
يعتبر البريد االلكتروني من أوسع وسائل االتصاالت انتشارًا وكفاءًة للوصول 

إلى جمهورك المستهدف. ويتميز البريد االلكتروني بأنه غير مكلف وفوري، 
كما أن هناك العديد من البرامج التي تمكنك من قياس عدد الرسائل المرسلة 

وعدد الرسائل التي تم قراءتها، وعدد الرسائل التي تم االطالع على الروابط 
اإلليكترونية الملحقة بها، ولكن من سلبيات البريد االلكتروني انه قد ال 

يمتلك جميع أعضاء جمعيتك بريدا الكترونيا،  كما أن رسالتك تتنافس 
مع باقي الرسائل التي يتلقاها العضو عبر بريدة االلكتروني، لذلك يجب أن 
تجذب رسالتك انتباه المُتلقي من بين باقي الرسائل في بريدة االلكتروني، 

ويجب صياغتها بأسلوب واضح، واستخدام عبارات تفصيلية قصيرة، كما يجب 
التركيز على موضوع واحد أو اثنين على األكثر في الرسالة الواحدة، وفي 

حالة الرغبة في التواصل حول عدة قضايا أو مواضيع يفضل اللجوء إلى النشرات 
اإلخبارية حيث يتوقع المتلقي احتوائها على عدة مواضيع. 

الرسائل النصية
يمتلك الجميع االن الهاتف الشخصي )الهاتف المحمول( مما يجعل الرسائل 

النصية أحد القنوات الفعالة للوصول إلى الجمهور المستهدف خاصة في البلدان 
التي ال ينتشر فيها استخدام البريد االلكتروني ووسائل االتصال األخرى، 

وتتميز بانها فورية ومنخفضة التكلفة، اال أن الرسائل  تكون قصيرة وقد ال 
تسمح باستيفاء الغرض منها، ولذلك ينصح بالجمع بين الرسائل النصيةوالروابط 

االلكترونية، مثل الموقع االلكتروني للجمعية.

وسائل التواصل االجتماعي
تعتبر شبكات التواصل االجتماعي من وسائل االتصال المتعددة االستخدامات، 

حيث يمكنك استخدامها في الربط بين األعضاء، وفي ضم األعضاء الجدد، 
وكذلك كوسيلة إلرسال الرسائل لجمهورك المستهدف. توجد اآلالف من 

تطبيقات وشبكات التواصل االجتماعي حول العالم، اال أنه يختلف مدي انتشار 
تطبيقًا معينا عن غيرة من التطبيقات من بلد إلى اخر، فبينما ينتشر" الفيس 

بوك "و"تويتر" في اغلب انحاء العالم، ينتشر في روسيا "في كونتاكت"، وفي 
الصين ينتشر "تنسنت". كما تختلف التطبيقات من حيث ثقافة االستخدام، 
فهناك ما هو اجتماعي مثل "الفيس بوك" وهو الشبكة االوسع انتشارا حول 

العالم بصفة عامة، بينما تعتبر" لينكد إن" من الشبكات التي تستخدم حصريا 
في مجال األعمال، كما يستخدم " تويتر" كثيرا من قبل رجال وسيدات 

األعمال. ولذلك يجب عليك االختيار من بين تلك الشبكات ما هو أكثر شيوعا 
في بلدك وبين أعضاء جمعيتك. تتميز شبكات التواصل االجتماعي بانها غير 

مكلفة وفورية، كما انها سريعة االنتشار نتيجة إلتاحة الرسالة امام العضو 
وجميع قائمة معارفه، اال انه ال يمكنك قياس مدي فعالية رسائلك على تلك 
الشبكات كما انه قد ال يستخدم جميع أعضاء جمعيتك تلك الشبكات.  

الفصل السابع
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املواقع االلكترونية 
عادة ما يلجأ األعضاء وغير األعضاء وأصحاب المصالح إلى رابط الموقع 

الرسمي لجمعيتك على االنترنت للتعرف على المعلومات حول البرامج 
والخدمات والفعاليات وكذلك عن كيفية االنضمام إلى الجمعية. ولذلك 

يجب الحرص على أن يكون استخدام الموقع سهال ومتاحا للجميع، وأن تهتم 
بتحديث البيانات والمعلومات على موقع جمعيتك االلكتروني أواًل بأول.

إن الموقع االلكتروني هو قاعدة األساس التي تنطلق منها للتواصل مع جميع 
األطراف المهتمة بمجهوداتك، بحيث تتمكن فيما بعد من التواصل مع كٍل 

على حدة عبر البريد االلكتروني أو البريد المباشر، ويجب أن يتضمن محتوي 
الموقع، على األقل، على الصفحات التالية:

 االستفتاح بصفحة "التعريف بجمعيتك" توضح فيها مهمة الجمعية وأهدافها 	 
ورؤيتها، وماهي الشركات التي تمثلهم الجمعية، ونبذة عن تاريخ الجمعية.

 صفحة مخصصة "للعضوية" تحدد فيها معايير العضوية، ومزايا العضوية، 	 
ورسوم العضوية. كما ينبغي أن تحتوي على رابط لتسديد الرسوم عبر 

االنترنت لألعضاء الحاليين، واألعضاء الجدد المحتملين.

صفحة "البرامج والفعاليات" يتم فيها عرض الفعاليات والبرامج والدورات 	 
التدريبية القادمة مقترنة بتوقيت ومكان الحدث، ومن الممارسات الفعالة 
عرض تقويم سنوي لفعاليات الجمعية. ويجب التنويه إلى ضرورة توضيح 

أي البرامج والفعاليات متاحا لألعضاء فقط، ومن منها متاحا لألعضاء 
وغير األعضاء، كما يجب الحرص على تحديث البيانات، وسهولة استخدام 

الصفحة للتعرف على مواعيد وأماكن ورسوم البرامج والفعاليات.

 يمكنك أن تضيف صفحة "أجندة األعمال" المتعلقة بحملة دعم السياسات 	 
)إن وجدت(، تحدد فيها القضايا التي تتبناها الحملة وموقف الجمعية من تلك 
القضايا، وإضافة رابط خاص لمن يرغب من األعضاء التطوع للمساهمة في 

الجهود التي تبذلها الجمعية لدعم تلك القضايا.

 لتسهيل تواصل جميع أصحاب المصالح مع الجمعية، ينبغي أن يكون لديك 	 
صفحة بكيفية "االتصال بالجمعية" بحيث تحتوي الصفحة على جميع 

المعلومات الخاصة بكيفية التواصل مع الجمعية ومع اإلدارات المختلفة في 
الجمعية في حالة الجمعيات الكبيرة.

كما يمكنك انشاء موقع الكتروني آخر خاص بالمواضيع المتعلقة بحملة دعم 
قضية معينة. وفي حالة إطالق حملة إعالنية للجمعية، يجب عليك تحديث جميع 

المعلومات على الموقع اإللكتروني قبل البدء في إضافة أي معلومات جديدة 
حتى تتسق مع الحملة اإلعالمية، كما يجب عرض شهادات تذكية من األعضاء 
تأييدًا لمجهودات الجمعية حتى تتمكن من استخدامها في تشجيع غير األعضاء 

لالنضمام إلى الجمعية.       

النشرات اإلخبارية
يجب أن توفر الجمعية النشرات اإلخبارية بشكل دوري ومجانا لألعضاء وغير 

األعضاء، وهي من أفضل القنوات التي يمكن للجمعية التواصل من خاللها 
مع األعضاء واألعضاء المحتملين وتنمية قاعدة العضوية. غالبا ما تكون هذه 

النشرات شهرية وتتضمن على االخبار والمعلومات التي تحظى باهتمام األعضاء، 
ويمكنك اصدار النشرات المطبوعة أو عرضها على الموقع االلكتروني أو 

المزج بين االثنين.  
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املدونات
تعتبر المدونات مناقشة مستمرة حول موضوع محدد، وغالبا ما تستخدم 

كوسيلة لقياس ردود أفعال األعضاء ومدي استجابتهم لهذا الموضوع، أو 
توضيح وجهة نظر الجمعية لألعضاء واشراكهم في مناقشة هذا االمر. كما 

يمكن للجمعية نشر رسائلها على المدونات األخرى التي يشارك فيها األعضاء. 

الصحف واجلرائد
يجب أن تسعي الجمعية جاهدة ألجراء الحوارات الصحفية مع ممثلي الجمعية، 

والمقاالت حول أنشطة الجمعية أو أحد فعاليتها ونشرها في الصحف 
والمجالت، فهي من القنوات االوسع انتشارًا التي تصل لقاعدة كبيرة من 
األعضاء واألعضاء المحتملين وصناع القرار، كما انها تضفي الثقة على 

الجمعية. ولكي تحظى باهتمام الصحفيين، يجب عليك اختيار مضمون تلك 
المقاالت، ومواضيع الحوارات، وأن تتحري المصداقية، كما يمكن االتفاق مع 

الجريدة على عرض ملف الجمعية أن أمكن، حيث يمكن أن يمثل ذلك اعالنا 
مجانيا عن الجمعية. وعلى الرغم من أهمية وفعالية الجرائد والمجالت كقنوات 
للتواصل، اال انها ال يسهل توفرها في كثير من األحيان بدون مقابل مما يكون 

مكلفا للغاية، كما انها تحتاج إلى جهود مستدامة لتكوين عالقات جيدة مع 
تلك المؤسسات الصحفية.    

البيانات والتصريحات اإلعالمية 
قد تلجأ إلى إطالق بيان اعالني أو تصريح صحفي على القنوات اإلخبارية 

والصحف، لرفع الوعي العام حول حملتك لدعم سياسة ما أو قضية ما. ويجب 
مراعاة ظهور ممثلين ألعضاء الجمعية، وللشركات المتحالفة معك وكذلك 

ممثلي الحكومة وصناع القرار. وفيما يلي بعض المواصفات التي يجب توافرها 
في التصريحات والبيانات اإلعالمية:

الوضوح ـ يجب أن يشير عنوان البيان إلى الرسالة التي ترغب االعالم عنها 	 
بأسلوب مختصر، على سبيل المثال "مقترحات جمعية )اسم الجمعية( 

بتعديالت لوائح وإجراءات التصدير"، كما يجب أن يظهر وبوضوح اسم 
الجمعية واسم ممثل الجمعية ورقم هاتفة وعنوان بريدة االلكتروني.

مباشرة ومختصرة ـ في المجال الصحفي، يمكن للمتلقي أن يحدد، في 	 
بضع ثوان، ما إذا كانت رسالتك تستحق االهتمام والتغطية الصحفية ام 

ال. لذلك يجب أن يكون البيان موجزًا ومباشرًا حول اهم القضايا ويتناول 
النقاط الرئيسية حتى تسعي المؤسسات الصحفية للتواصل معك للحصول 

على المزيد من المعلومات.

يجب أن يتضمن البيان على فقرة خاصة لوصف لجمعيتك وما تمثله بحيث 	 
يعكس مدي أهمية جمعيتك والمؤتمر الصحفي، على سبيل المثال،" تمثل 

)اسم الجمعية( مصالح أكثر من 4000 شركة خاصة، بما في ذلك العديد 
من أهم الشركات المحلية المُصدِرة )او المصدرين المحليين الرئيسيين(، 
كما اننا من أكبر المؤسسات المستقلة الممثلة للقطاع الخاص في )اسم 

البلد(."
ويجب التنويه إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وعالقات عمل جيدة مع جميع 

أصحاب المصالح الرئيسيين والصحفيين ودور النشر بحيث يمكنك أن ترسل 
إليهم البيان بمجرد انطالقة. 

الفصل السابع
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التقارير والدليل
يعتبر اصدار تقريرًا أو دلياًل حول خبراتك في دعم قضية معينة من أفضل 

وسائل ضم األعضاء الجدد للجمعية، حيث تتمكن من خالل عرض مشاريع 
القوانين الضريبية التي تعمل عليها الجمعية أن تحوز باهتمام العديد من 

الشركات لما في ذلك من إشارة واضحة لحجم المنافع التي قد تعود عليهم 
باالنضمام للجمعية بل قد يمتد األمر الكتساب تأييدهم لحملتك الجارية. 

 ملخصات القضايا، ودعم السياسات
تتميز التقارير الموجزة عن غيرها من التقارير المفصلة، وتعتبر من أفضل 

الوسائل للتواصل مع صناع القرارات والمشرعين والرأي العام، وهي عبارة عن 
وصف موجز للتعريف بقضية ما، وموقف الجمعية من تلك القضية، والحلول 

المقترحة للوصول إلى أفضل النتائج، حيث يمكنك من خاللها التوعية 
بالمستجدات وأحدث الممارسات في قضية معينة بأسلوب موجز، على أن تشير 

إلى الدراسات األكثر عمقا للحصول على المزيد من المعلومات حول نفس 
القضية. 

وينبغي أن تتوفر في ملخصات القضايا عدة مواصفات للتأكد من فعاليتها:

استخدام لغة واضحة وبسيطة، يسهل على الجمهور المستهدف أن يستوعب 	 
من خاللها القضية التي تتناولها، والصعوبات التي تواجهها والقوانين واللوائح 

ذات الصلة بتلك القضية، كما يمكن التعرض للتاريخ التشريعي لتلك 
القضية أن وجد.

استخدام مفردات ومصطلحات اقتصادية مباشرة مألوفة بالنسبة للجمهور 	 
المستهدف، واستخدام الرسوم البيانية لتوضيح األثر الناجم عن تلك القضية 

أو القوانين واللوائح ومدي تأثيرها سلبًا أو ايجابيًا على األعمال.

اقتراح توصيات محددة وواضحة للخطوات التي يجب اتباعها لتعديل الوضع 	 
القائم مقرنة بالرسوم البيانية لتعزيز توصياتك بالمؤشرات االقتصادية المهمة 

)مثل معدل النمو، وتوفير الوظائف.... الخ(

االذاعة والتيلفزيون
تتشابه االذاعة والتليفزيون مع الصحف والجرائد مع فارقًا رئيسيًا واحدًا، وهو أن 
يكون لديك محتوى مسجاًل أو مصورًا مع الممثل الرسمي للجمعية في حواٍر ما 

أو اثناء فعالية معينة.

التخطيط
إن التخطيط الجيد هو مفتاح نجاح األعمال بصفة عامة، إال أن أهمية التخطيط تظهر جليًا 

في الحمالت اإلعالمية نتيجة لتعدد البرامج والفعاليات التي تقدمها الجمعية على مدار السنة، 
مما يجعلك أكثر حرصًا على عدم تداخل األعمال أو التقصير في اإلعالن عن فعالية ما 

مقابل فعالية أخرى. ولذلك يجب أن تنسق جميع مجهوداتك من خالل خطة زمنية مدروسة.
على سبيل المثال، إذا كنت تخطط إلقامة محاضرات أو ندوات عبر االنترنت 

)webinar(، يجب عليك البدء في اإلعالن عنها مقدما بما ال يقل عن 30 يومًا من 
التاريخ المحدد لها، بحيث تبدأ بالرسائل األسبوعية عبر البريد اإللكتروني لألعضاء، 

واإلعالن عن المحاضرة في النشرة الشهرية للجمعية، وتحديث الموقع االلكتروني 
بخصوص الفعالية، وارسال رسالة عبر البريد المباشر لألعضاء. كذلك االمر بالنسبة 

لالجتماع السنوي للجمعية العمومية، عليك أن تبدأ باإلعداد له واالعالن عنة مقدما بمدة 
كافية قد تصل إلى سنة سابقة لتاريخ انعقاد االجتماع.

5
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إن النجاح في الوصول لوسائل االعالم يعتمد في المرتبة األولى على بناء عالقات الثقة مع الصحفيين واإلعالميين، 
بحيث تصبح جمعيتك مصدرًا موثوقًا به للحصول على المعلومات والتعرف على اآلراء والمستجدات حول القضايا 

الرئيسية في مجال األعمال والسياسات االقتصادية.  

منوذج لورقة اعمال احلمالت اإلعالمية

 اجلمهور اآللية/ القناة
الرسالة الهدفاملستهدف 

الرئيسية  
التوقيت/
التكرار   

البريد االلكتروني  

البريد املباشر   

املوقع االلكتروني 

موقع توتير    

موقع لينكد أن    

 الندوات واحملاضرات
 عبر االنترنت    

التصريحات االعالمية

الفعاليات عبر  االنترنت   

املؤمتر        

لالطالع على المزيد من النماذج، انظر ملحق 1.
لالطالع على نموذج للتصريحات الصحفية، انظر ملحق 5.

الفصل السابع
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جمعيات األعمال للقرن الحادي والعشرون

 ،)CIPE( بدأ مركز المشروعات الدولية الخاصة
في عام 2004، بالعمل مع اتحاد جمعيات التنمية 
االقتصادية )FEDA(، والذي تأسس عام 2001، 

للعمل على مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الحجم في مصر. تركزت جهود المركز على 

تطوير القدرة التنظيمية وإضفاء الطابع المؤسسي 
على االتحاد مما ادي إلى تنامي شعبية االتحاد على 
الصعيد المحلي بحيث أصبح االتحاد مظلة ألكثر 
من 120 جمعية من جمعيات األعمال والمنظمات 
المدنية التي تمثل الشركات الصغيرة ومتوسطة 

الحجم، والتي كانت تعاني من ضعف التمثيل 
وعدم القدرة على تذليل المعوقات التي تواجهها 

في بيئة األعمال، على الرغم من أن تلك الشركات 
تمثل حوالي90٪ من حجم األعمال في انحاء 

الجمهورية.

 استعان المركز بشبكته الدولية في اتاحة 
الفرصة لالتحاد لعرض وجه نظر أعضائه لجمهور 

أوسع حول التحديات التي تواجه الشركات 
الصغيرة الحجم في مصر، وقدم المركز لالتحاد 

التقنية والتدريب الالزمين لصياغة ومراجعة 
مشروعات القوانين، وتقديم التوصيات باإلصالحات 
في السياسات االقتصادية، وبناء التحالفات إلطالق 

حملة لدعم السياسات.
 )FEDA( قام اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية
وبمشاركة مركز المشروعات الدولية الخاصة 
بإجراء استقصاء شاركت فيه اكثر من 300 

شركة في 17 محافظة ومنطقة صناعية 
تم اختيارها لتمثل 2000 شركة، وبُناء علي 

المعلومات التي تم تجميعها، حُددت المعوقات 
اإلدارية وغيرها من الصعوبات التي يجب تذليلها 

لتيسير اعمال الشركات الصغيرة ومتوسطة 
الحجم وتعزيز فرص نموها، واعداد اجندة إلصالح 
السياسات االقتصادية التي تعيق اعمال الشركات 

الصغيرة والمتوسطة، ومن َثم، تم توزيع أجندة 
اإلصالح على الجمعيات والمؤسسات األعضاء في 

االتحاد، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة التنمية 
اإلدارية، وهيئة االستثمار، واتحاد المنظمات غير 

الحكومية، ووزارة القوي العاملة، ووسائل االعالم.

دعم المركز تطوير شبكة االتصاالت 
االلكترونية في مصر، لتيسير تبادل المعلومات 

والمناقشات بين أعضاء االتحاد، كما قدم 
المركز دورات تدريب مكثفة لتحسين اإلدارة 

والتخطيط التحاد جمعيات التنمية االقتصادية 
وأعضائه، وبناء قدرات االتحاد على االتصاالت 

والعالقات اإلعالمية، وتمكين االتحاد من نشر 
البيانات الصحفية، وعقد المؤتمرات الصحفية التي 
وفرت لالتحاد الظهور اإلعالمي غير المسبوق في 
وسائل االعالم والذي بدورة ادي الكتساب االتحاد 

ثقة الجمهور وممثلي الحكومة.

 شارك االتحاد في المناقشات على الصعيد 
المحلي حول أهم القضايا االقتصادية، وقدم عرضًا 
للتشريعيين نتج عنة إضافة بنود في الدستور تلزم 
الدولة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، ومعالجة 
مشكلة القطاع غير الرسمي، وسمح هذا التعديل 

بتمليك األراضي للشركات الصغيرة وزيادة فرص 
حصولهم على التمويل المصرفي.

ساعد مركز المشروعات الدولية الخاصة من 
خالل المساعدة التقنية وبناء القدرات على تحويل 

االتحاد من مجرد جمعية اعمال صغيرة إلى 
واحدة من أكبر الجمعيات المحلية التي تعمل 

على دعم السياسات لتسهيل بيئة األعمال ممثال 
عن 3000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في 

السوق المصري، حتى أصبح االتحاد االن من اعلي 
األصوات التي تنادي باإلصالح االقتصادي في 

مجتمع األعمال والتي عادت بالنفع على الشركات 
الصغيرة في مصر.

للمزيد من املعلومات

 CIPE Arabia, http//www.cipe-arabia.org    

االستفادة من تنمية القدرات اإلعالمية واالتصاالت في مصر
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 القياس واملراجعة
إن الهدف الرئيسي من حمالت االتصاالت هو توصيل رسالتك إلى جمهورك المستهدف، 
ولذلك يجب عدم اهدار الوقت والموارد على حمالت غير فعالة وال تؤتي بالثمار المرجوة 

منها. ومن الضروري أن يكون لديك وسائل لقياس استجابة الجمهور للقنوات المختلفة 
التي تستعين بها للوصول إليه.

على سبيل المثال، يمكنك تتبع مدي االستجابة لما ترسله من رسائل عبر البريد 
االلكتروني من خالل قياس:

ما هو عدد الرسائل التي تم ارسالها؟	 

ما هو عدد الرسائل التي تم قراءتها؟	 

ما هو عدد األشخاص الذين اهتموا بمضمون الرسالة، وقاموا باالطالع على الرابط 	 
الملحق بها 

ما هو عدد األشخاص الذين سجلوا أسمائهم لحضور فعالية ما، أو قاموا باستكمال 	 
استبيانًا؟

كما يمكنك متابعة كفاءة وفعالية الموقع االلكتروني للجمعية من خالل قياس:

ما هو عدد الزوار الجدد للموقع في كل شهر؟	 

ماهي الصفحات التي يتصفحونها؟ والمدة التي يبقونها على كل صفحة؟	 

ماهي النسبة المئوية لمن استكمل استمارة طلب االلتحاق بالجمعية ممن زاروا 	 
صفحة "االنضمام للعضوية"؟

سوف تتمكن من زيادة فعالية قنوات ومنصات االتصال المختلفة التي تنقل رسالتك 
عبرها، بناء على القياس المنظم وتحليل المعلومات للحصول على مؤشرات عن مدي 

نجاح حملتك في الوصول لجمهورك المستهدف.

6

اآلليات التكنولوجية منخفضة التكاليف للتتبع املعلومات

توجد العديد من اآلليات والوسائل المتوفرة مجانًا لتتبع النتائج وجمع المعلومات 
من أعضاء الجمعية على شبكة اإلنترنت. يمكن استخدام مؤشرات جوجل 

التحليلية للتعرف على عدد وتواتر الزوار على الموقع االلكتروني للجمعية.

كما تُستخدم تنبيهات )إخطارات( جوجل لمتابعة عدد المرات التي تم البحث 
عن اسم جمعيتك على االنترنت أو تتبع حملة الجمعية لدعم قضية ما، واستخدام 

برنامج "WordPress" لمتابعة أحد المدونات أو إلنشاء موقعًا سهل التحديث 
للجمعية.

كما يمكنك االستفادة من تطبيق " SurveyMonkey" لالستطالع عن 
القضايا التي تحظي بأولوية بحث أعضاء الجمعية لفهم احتياجاتهم الرئيسية.

الفصل السابع
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 هل يتميز الموقع االلكتروني للجمعية بسهولة التنقل عبر صفحاته، وسهولة 
تحديثه؟

 هل وفرت في خطتك اإلعالمية تحديدًا واضحًا للموظفين والمتطوعين بالجمعية 
حول مسئوليات تحديث البيانات على الموقع االلكتروني وغيرة من القنوات 

اإلعالمية ومواقع التواصل االجتماعي؟

 هل قمت بتحديد جمهورك المستهدف؟ هل تستهدف التواصل مع المديرين 
التنفيذيين للشركات األعضاء ام مديري اإلدارات؟ هل تستهدف الشركات 

الكبيرة ام المتوسطة ام الصغيرة الحجم؟ يجب أن تكون محددا قدر اإلمكان 
حتى تتمكن من تكييف الرسالة لموائمة الجمهور المستهدف.

 هل قمت بتحديد الهدف من رسالتك؟ ما هو رد الفعل المستهدف من الجمهور؟ 
هل ترغب في ابالغ جمهورك برسالة معينة ام تهدف لمشاركتهم في فعالية ما؟

 هل قمت بصياغة رسالتك؟ هل هي واضحة وسهلة الفهم؟ هل قمت بمراجعتها 
وتحريرها إلزالة أي محتوي غير ضروري أو متكرر؟

 هل قمت بتحديد القنوات واآلليات التي تتناسب مع جمهورك المستهدف، 
واهدافك، وطبيعة رسالتك؟

 بناء على الخطة االستراتيجية واألهداف التسويقية واإلعالمية، هل قمت بتقويم 
سنوي للحمالت اإلعالمية المختلفة؟ هل لديك خطة لكل من البرامج والفعاليات 
الرئيسية؟ هل قمت بالتنسيق الزمني بين الفعاليات والبرامج التي تقدمها اإلدارات 
المختلفة بالجمعية، حتى ال تتداخل اعمال الجمعية ويتشتت الجمهور بين الرسائل 

الموجهة؟

 هل تقوم بقياس دوري لنتائج حمالتك اإلعالمية؟ هل حددت أي القنوات تؤدي 
الهدف وأيًا منها ليست كذلك؟ هل تأخذ في االعتبار ما تتكلفه كل حملة من 

وقت ومصادر مقارنة بما تحققه من نتائج ومنافع للجمعية؟ 

قائمة األسئلة املرجعية لتقييم جناح 
تسويق اجلمعية وحملتها اإلعالمية
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 اإلدارة املالية
يساعد االلتزام بالميزانية التقديرية وسالمة اإلدارة المالية على بقاء الجمعية في المسار 

الصحيح مع الخطة االستراتيجية وتحقيق األهداف.

يتحمل مجلس اإلدارة المسئولية القانونية إلدارة الشئون المالية وتوفير الموارد المستدامة 
للجمعية، وهي من المهام الرئيسية للمجلس، وعادة ما يقوم المجلس بتفويض امين 

الصندوق لإلشراف على موظفي اإلدارة المالية أو يتم اسنادها إلى وكالة )مؤسسة( 
متخصصة لمتابعة التشغيل اليومي، وقد يتم تكليف بعض المتطوعين للقيام ببعض 

الواجبات في اإلدارة المالية، اال انه يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة، التأكد من التوثيق 
السليم لجميع المعامالت المالية، وتجنب المدفوعات غير القانونية، وتوفير الموارد 

التي تسمح للجمعية الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة للموردين، والموظفين، وتقديم 
الخدمات والبرامج لألعضاء.

االســـتدامـة املاليــــــــة

تعتمد بعض الجمعيات على المنح والتبرعات كمورد رئيسي للتمويل، وهو ما 
قد يعرضها لعدم الوفاء بالتزاماتها نتيجة لتفاوت التبرعات من عام إلى اخر، 

ولذلك على مثل هذه الجمعيات اتخاذ االحتياطات الالزمة عند تخطيط وتقدير 
الميزانية، والتحول السريع إلى توفير مصادر مستدامة للدخل.

لذلك ينصح بضرورة االعتماد على مصادر مستدامة لدخل الجمعية، والتي 
تتمثل بالدرجة األولى في رسوم العضوية، ورسوم الفعاليات والدورات التدريبية 

والبرامج التي توفرها الجمعية لألعضاء والجمهور، والعمل بالتخطيط المالي 
المتزن على الوصول إلى توفير احتياطي مالي مناسب لمواجهة أي نقص غير 

متوقع في اإليرادات.

يجب أن يشمل التقرير المالي على الخمس وثائق األساسية التالية:

امليزانية
يجب تقدير الميزانية السنوية ألي جمعية وفقًا لألهداف والخطة االستراتيجية 
للعام المقبل، حيث يقوم مجلس االدارة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي للجمعية 
على وضع اإلطار العام للخطة االستراتيجية، ثم يتولى موظفي اإلدارة المالية 

تحت اشراف امين الصندوق إجراء الحسابات الالزمة إلعداد المشروع األولى 
للميزانية التقديرية التي تعكس أولويات الخطة االستراتيجية، ويتم عرضها 

على مجلس اإلدارة لمراجعتها والحصول على توجيهات المجلس إلخراج النسخة 
النهائية التي يتم تقديمها مرة اخري للمجلس للموافقة عليها واعتمادها.

الفصل الثامن
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وعلى الرغم من انه يتم اعداد الميزانية سنويًا، اال انه، يجب تحديثها شهريا وفقا 
لإليرادات والمصروفات الفعلية أوال بأول، ومقارنة القيم الفعلية بما كان متوقعًا 

في الميزانية التقديرية للتحقق من سير الجمعية تجاه أهدافها وفقا للخطة 
االستراتيجية.

كما يجب أن تُستخدم القيم الواقعية لإليرادات والمصروفات عند اعداد 
ميزانية العام المقبل، للبناء عليها بحيث يتم حذف البنود التي لم تعد متوفرة 

طبقا للخطة الجديدة، وأضافه ما جد من الخدمات واألعمال. فكما سبق 
الذكر، يجب أن تتسق الميزانية السنوية مع األولويات واالهداف المحددة في 

الخطة االستراتيجية، لذلك ينصح بعدم االقدام على نسخ الميزانية من عام 
إلى عام دون دراسة ومراجعة المستجدات. على سبيل المثال، إذا كانت لديك 
المعلومات حول صدور قوانين جديدة في العام المقبل ذات تأثير مباشر على 
أعضاء الجمعية، فسوف تظهر لديك أولوية لتخصيص الموارد الالزمة للحملة 

اإلعالمية لدعم السياسات وبالمثل، إذا تراجعت أولويات معينة مما ادي إلى 
توقف الجمعية عن تقديم برنامج أو خدمة معينة، فيجب حذف الموارد التي 

كانت مخصصة له من الميزانية القادمة.

وفيما يلي نموذجا الحد الميزانيات التي توضح رسوم الخدمات لألعضاء وغير 
األعضاء. )نرجو مراعاة عدم استخدام هذا النموذج في التطبيق الفعلي حيث 

انها عينة للتوضيح وليست شاملة(

السجل العام
 أن السجل العام هو الوثيقة األهم التي يمكن من خاللها المحافظة على التوازن 

بين بيان التشغيل والميزانية. بحيث يتم تسجيل جميع المعامالت من الدخل 
والمصروفات اليومية ويستخدم في عمليات التدقيق ومراجعة الحسابات لتحديد 

سالمة معامالت الجمعية، حيث يجب أن تتطابق جميع المُدخالت مع البيانات 
المصرفية للجمعية، وبالتالي تظهر فيه أي مُدخالت غير صحيحة أو غير 

قانونية.

ويجب مراعاة، في حالة استخدام النقد لتغطية النثريات، أن يكون لديك سجل 
آخر للنثريات النقدية تسجل فيه جميع المبالغ النقدية التي انفقتها أو استلمتها، 

على أن يتم تسجيل هذه المدخالت والمصروفات النقدية مرة اخري في السجل 
العام، حتى تتمكن من المحافظة على تطابق دفاتر الحسابات والميزانية مع 

البيانات المصرفية وارصدة الجمعية. 

بيان التشغيل )بيان األرباح واخلسائر(
يتم توثيق النتائج التشغيلية الفعلية في بيان التشغيل، حيث تقوم بتسجيل الدخل 

مقابل النفقات وحساب الفائض أو العجز في صافي النتائج. ويجب أن يتم 
هيكلة )أو صياغة( بيان التشغيل على نفس هيكل الميزانية التقديرية، حتى 

تتمكن من إضافة النتائج الفعلية لبيان التشغيل مقابل الميزانية التقديرية 
لتحديثها والمقارنة بينهما بسهولة.
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عينة مليزانية أحد جمعيات األعمال

الرسـوم الســنــويـةالفئات

االجمالـــــــــيالقيمة بالدوالرالعددالدخل

45,000.00$150.00$300رسوم العضوية

دورات تدريبية
10,000.00$50.00$200لألعضاء

20,000.00$100.00$200لغير األعضاء

ندوات ومحاضرات عبر االنترنت
5,000.00$ 25.00$200لألعضاء

10,000.00$50.00$200لغير األعضاء

15,000.00$3,000.00$5الشركات الرعاة

30,000.00$750.00$40االعالن

مندوبني اجتماع اجلمعية العمومية
21,875.00$175.00$125لألعضاء

8,750.00$250.00$35لغير األعضاء

40,000.00$2,000.00$20العارضني في االجتماع السنوي

16,500.00$55.00$300النشرات

100,000.00$التبرعات واملنح

322,125.00$اإلجمالي الفرعي للدخل

االجمالـــــــــيالقيمة بالدوالرالعدداملصروفات

التنــــــظيــــــــم واالدارة

12,000.00$1,000.00$12االيجار

1,500.00$125.00$12فاتورة التليفونات واالنترنت

3,000.00$املعدات

85,000.00$الرئيس التنفيذي

35,000.00$مدير شئون األعضاء

15,000.00$مدير العالقات احلكومية

40,000.00$مدير الفعاليات

14,000.00$التسويق والترويج

10,000.00$إدارة االجتماعات

1,200.00$خدمات تكنولوجيا املعلومات

13,500.00$الشئون القانونية واالدارية

البـــــرامج والفعاليــــــــــات

24,000.00$150.00$160اجتماع اجلمعية العمومية

5,000.00$500.00$10املتحدث الرسمي

3,000.00$املطبوعــــــــــات

6,000.00$برنامج الترويج التجاري

1,200.00$100.00$12منصة الندوات واحملاضرات عبر االنترنت

26,000.00$65.00$400استضافة البرامج التدريبية

295,400.00$اإلجمالي الفرعي للمصروفات

26,725.00$الصــــــــــافــــــــي

الفصل الثامن
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امليزانية )كشف املوازنة( 
يتم فيه تسجيل جميع االلتزامات المالية التي لم يتم دفعها بعد، وكذلك 

مستحقات الجمعية التي لم تدخل خزينتها بعد. ترجع اهمية كشف الموازنة 
إلى انه يعتبر لقطة )أو صورة( يومية ألصول وممتلكات الجمعية، وما عليها من 

التزامات مالية أو ديون.

سوف نتناول بعض التعريفات المستخدمة في جدول بيان التشغيل:

األصول المتداولة؛ هي أصول نقدية أو ممتلكات يمكن تحويلها إلى نقد 	 
علي مدار عام واحد.

االلتزامات المتداولة؛ هي النفقات التي يجب تسديدها في غضون عام واحد.	 

االصول طويلة المدى؛ هي الممتلكات التي يمكن استخدامها لعدة سنوات 	 
)أكثر من سنة(

االستهالك؛ هو المبلغ الذي يتم خصمة من األصول الثابتة على المدي 	 
الطويل نتيجة للفقد في قيمة تلك األصول مع مرور الزمن. ويتم تقديره 

وجدولته بواسطة موظفي الضرائب.

االلتزامات طويلة المدي؛ وهي خصومات طويلة االجل، من مبالغ تكون 	 
مستحقة، على مدار أكثر من سنة مقدما.

صافي األصول؛ هو ناتج طرح جميع االلتزامات من األصول المتداولة 	 
واالصول طويلة المدي. 

 منوذج لبـيـــــــــــــــــــان التشغــيــــل

االلتزامـــــــــات واالصــــولاالصــــــــــــــول

االلتزامــــــــــــات املتداولةاألصول املتداولـــــــــة

13,500.00$حسابات الدائنـــــــين15,000.00$النقـــــــــــــــــــد

مصروفات مستحقة750.00$الحسابات المُستحقة

إيرادات مدفوعة مقدمًا2,390.00$المخزون)الجرد(

5,000.00$النفقات المدفوعة مقدمًا

13,500.00$اجمالي االلتزامات المتداولة23,140.00$اجمالي األصول المتداولة

االلتزامات طويلة االمداألصول طويلة االمد

6,700.00$ايجارات المقار3,000.00$المعدات المكتبية

600.00$-استهالك األصول

6,700.00$اجمالي االلتزامــات طويلة المدى2,400.00$اجمالي األصـول طويلة المدى

5,340.00$صافـــــــــــــي االصـــول

25,540.00$اجمالي االلتزامات واالصول25,540.00$اجمالي االصول
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بيانات التدفق النقدي
يتم اعداد بيان التدفق النقدي لحماية المؤسسات من التعرض لألزمات النقدية 
والتوقف عن األعمال، فهناك العديد من المؤسسات التي كانت تحقق ارباحًا، 

اال انها، لم تتمكن من االستمرار بسبب افتقادها للنقد في الوقت المناسب 
لسداد التزاماتها. تُظهر بيانات التدفقات النقدية المبالغ الفعلية التي تتوقع 

أن تحصل عليها )الرسوم والدخل( والمبالغ النقدية التي يجب على الجمعية 
تسديدها في فترة زمنية محددة، وغالبا ما تحسب على مدي شهر واحد، 

وتستخدم لتوقع تدفقات في الشهور االثني عشر التالية.

على سبيل المثال، إذا كانت الجمعية ملتزمة بقسط تأمين كل ستة أشهر، 
يجب أن يُظهر بيان التدفق النقدي موعد استحقاق القسط وكم النقد الذي 

يجب أن يتوفر في الصندوق للوفاء بالتزامها.

11 تحديد المبلغ النقدي المتوفر لديك فعال في بداية الفترة التي تحتسب خاللها .
بيان التدفقات )يتم تسجيل هذا المبلغ في الجزء السفلي من البيان قبل 

مُدخالت شهر يناير(

21 يجب االستباق بتوقع التحركات النقدية )الدخل والمصروفات( قبل موعدها .
الفعلي بعدة أشهر. على سبيل المثال، إذا كان الموعد الفعلي النعقاد 

المؤتمر السنوي للجمعية يحين في شهر أغسطس من كل عام، فسوف 
تحتاج في شهر مارس أن يتوفر لديك المبلغ الالزم لحجز القاعة، بينما ال 

تبدأ تدفقات الدخل قبل شهر يونيو.

31 يجب تسجيل جميع التحركات النقدية )الدخل والمصروفات( التي تتحملها .
الجمعية شهريا، وتحديث الشهور التالية بأي تغيرات.

سوف نقوم باستعراض نموذجا لبيان التدفقات النقدية، في الصفحة التالية، 
يمكنك مالحظة أن الميزان النقدي يبدأ بمبلغ 15,435.80$، ثم يرتفع في 

شهر يناير نتيجة لسداد األعضاء رسوم العضوية ليصل إلى 33,485.80$، ثم 
ينخفض مرة أخرى إلى 13,085.80$ في نهاية شهر مارس بسبب مدفوعات 
تتعلق باالجتماع السنوي. يتضح مما سبق أن بيان التدفق المالي يوفر لك رؤية 
استباقية لمدى توفر السيولة النقدية الكافية للوفاء بالتزاماتك في المواعيد 

المحددة له  

الفصل الثامن
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 منوذج لبيــــــــــــــــــان التدفــــــــق املــــــــــالــــــي

مــــــــــــارسفبرايــــــــــرينــــــــــايــــر

الدخل

2,000.00$3,750.00$23,000.00$رسوم العضوية

00.00-$3,500.00$00.00-$دورات تدريبية

00.00-$00.00-$2,000.00$ندوات ومحاضرات عبر االنترنت

2,500.00$ 00.00-$00.00-$الشركات الرعاة

2,500.00$2,500.00$2,500.00$االعالن

00.00-$00.00-$00.00-$مندوبني اجتماع اجلمعية العمومية

1,375.00$1,375.00$1,375.00$العارضني في االجتماع السنوي

1,375.00$1,375.00$1,375.00$النشرات

8,333.33$8,333.33$8,333.33$التبرعات واملنح

20,041.66$22,791.66$40,541.66$املجموع الفرعي للدخل النقدي

املصروفات

التنــــــظيــــــــم واالدارة

1,000.00$1,000.00$1,000.00$االيجار

125.00$125.00$125.00$فاتورة التليفونات واالنترنت

250.00$250.00$250.00$املعدات

7,083.33$7,083.33$7,083.33$الرئيس التنفيذي

2,916.67$2,916.67$2,916.67$مدير شئون األعضاء

1,250.00$1,250.00$1,250.00$مدير العالقات احلكومية

3,333.33$3,333.33$3,333.33$مدير الفعاليات

3,500.00$3,500.00$3,500.00$التسويق والترويج

833.33$833.33$833.33$إدارة االجتماعات

100.00$100.00$100.00$خدمات تكنولوجيا املعلومات

1,750.00$1,500.00$00.00-$الشئون القانونية واالدارية

البـــــرامج والفعاليــــــــــات

15,000.00$00.00-$00.00-$اجتماع اجلمعية العمومية

00.00-$00.00-$00.00-$املتحدث الرسمي

250.00$250.00$250.00$املطبوعــــــــــات

500.00$500.00$500.00$برنامج الترويج التجاري

100.00$100.00$100.00$منصة الندوات واحملاضرات عبر االنترنت

00.00-$4,000.00$00.00-$استضافة البرامج التدريبية

35,491.66$25,241.66$21,241.66$املجموع الفرعي للمدفوعات النقدية

16,835.81$32,285.80$34,735.80$15,435.80$النقد الصافي في الصندوق
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احملاسبة النقدية*، هي طريقة لتوثيق االيرادات والنفقات بحيث يتم تسجيل المبالغ 
حين يتم استالمها أو دفعها فعال، وتتناسب هذه الطريقة مع المؤسسات الصغيرة ذات 
المعامالت القليلة. فعلي الرغم من سهولة هذا األسلوب، وانه يوفر المعرفة الفعلية لما 

لدي المؤسسة من مبالغ نقدية في الصندوق، إال انه ال يناسب المؤسسات األكبر حجما 
ذات الميزانيات الكبيرة والتي تتعدد معامالتها السنوية، فالمحاسبة النقدية تعكس 

صورة زائفة للوضع المالي للمؤسسة ألنها ال تمكنك من التعرف على الدخل والنفقات 
وااللتزامات المالية التي لم يحين موعد دفعها بعد، اال انها التزامات مستحقة على 

المؤسسة.

احملاسبة على أساس االستحقاق، يتم في فيها تسجيل الدخل، وااللتزامات، والنفقات 
عندما يحين موعد استحقاقها. على سبيل المثال، إذا قامت المؤسسة باستخراج طلب 
لشراء أدوات مكتبية في تاريخ معين وكان اذن الدفع )الفاتورة( يحين بعد 60 يوما 

من تاريخ الشراء، فسوف تقوم بتسجيلها في البيانات المحاسبية كالتزام مالي مُستحق، 
عندما يتم الدفع الفعلي للمبلغ، تتم ازالته من بيان االلتزامات وتسجيله في بيان النفقات 

الفعلية مقابل خانة األدوات المكتبية. لذلك ينصح بتوثيق محاسباتك بهذا األسلوب، 
حيث يوفر صورة أكثر شمواًل للوضع المالي الفعلي، كما انه يمكنك من المقارنة 

بين المصروفات في السنوات السابقة مما يسهل عليك توقع الميزانية الالحقة وتخصيص 
الموارد الالزمة اللتزاماتك المتوقعة بحسب الفترات الفعلية الستحقاقها.

التدقيق، يجب الحرص على اجراء تدقيق سنويًا للمنظومة المالية والمحاسبية للمؤسسة، 
وأن يتعاون جميع المشاركين في إدارة الجمعية على تذليل العقبات امام الجهة التي 

تضطلع بالتدقيق، وهو عبارة عن تفتيش رسمي للمحاسبات والسجالت المالية من قِبل 
مؤسسة مستقلة متخصصة للتأكد من سالمة اجراء وتوثيق جميع المعامالت المالية 

للجمعية. ويوفر التدقيق الحماية القانونية لمجلس اإلدارة، كما يساعد علي رفع كفاءة 
إدارة الجمعية ويضفي على الجمعية الصبغة المهنية.

بيان احملاسبات النقدي أو احملاسبات 
على أساس االستحقاق

* بعض البلدان ال تسمح باستخدام المحاسبة النقدية، لذلك يجب الرجوع إلى 
القوانين المحلية لبلد الجمعية.

الفصل الثامن
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قائمة األسئلة املرجعية للتحقق من 
اإلدارة املالية:

يجب التأكد من قيام اثنين من المتطوعين، على األقل، باإلضافة إلى الرئيس 
التنفيذي للجمعية من متابعة تفاصيل جميع المحاسبات والمعامالت التي تمت باسم 
الجمعية، كما يجب تحديد الممثل الرسمي للجمعية في البنوك التي تتعامل معها.

التأكد من الحصول على توقيعين على األقل، عادة ما يكون توقيع الرئيس 
التنفيذي وأمين الصندوق، إلجراء أي معاملة مالية تتعدي مبلغًا معينًا.

يجب تغيير إذن التعامل على حسابات الجمعية في حالة تغيير أمين الصندوق أو 
الرئيس التنفيذي أو أي شخص آخر ممن كان لديهم هذا الحق.

التأكد، شهريًا، من اتساق معامالتك المصرفية مع بيان محاسبات الجمعية مما 
يسهل التقاط األخطاء مبكرا ويسهل عملية التدقيق السنوي.

يجب البدء في اعداد مشروع الميزانية للعام المقبل مقدما بما ال يقل عن ستة 
أشهر، حتى تتمكن من الحصول على الموافقة على الميزانية النهائية في غضون 
90 يوما قبل بدء العام المالي الجديد )قد يبدأ العام المالي لبعض المؤسسات في 

األول من يوليو(.

الحرص على اجراء تدقيقًا سنويًا للمحاسبات.

يجب بناء الميزانية التقديرية بناء على النفقات الالزمة للبرامج واألنشطة المخطط 
لها العام المقبل، وكذلك وفقا للتغيرات التي قد تكون طرأت على تكاليف 

هذه األعمال، وتجنب استخدام المبالغ التي تم تقديرها في الميزانية القديمة دون 
تحديث.

استخدام بيان للمحاسبات النقدية بغرض متابعة الرصيد في الصندوق لضمان وفاء 
الجمعية بالتزاماتها عند االستحقاق.

تخصيص جزء من الفائض المالي كمخزون احتياطي للجمعية لمواجهه النفقات 
الطارئة والمستجدات.     
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)CIPE( املصادر الرئيسية ملركز املشروعات الدولية اخلاصة

Business Associations, Business Climate, and Economic 
Growth: Evidence from Transition Economic
 http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/Ip%20
0820%07-ISNIE.pdf

يتناول هذا البحث العالقة بين جمعيات األعمال والنمو االقتصادي من خالل المنظور 
الجديد لالقتصاد المؤسسي.

CIPE Guide to Governance Reform
 http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/Guide%20
to%20Governance%20Reform.pdf
يعرض مركز المشروعات الدولية الخاصة، في هذا التقرير آليات لدفع عجلة اإلصالح 

الديمقراطي واصالحات السوق، والتي سبق أن مارسها القطاع الخاص لتحسين بيئة 
األعمال ومستوي الحوكمة في العديد من البالد حول العالم. 

Governance Principles  
for Business Associations & Chamber of Commerce
 http://www.cipe.org/publications/detail/governance-principles-business-
associations-and-chamber-commerce

يستعرض هذا اإلصدار أهمية الحوكمة الرشيدة لجمعيات األعمال للمحافظة علي 
توجهها باستقاللية نحو أهدافها، وتمثيلها الفعال لألعضاء من خالل تقديم الخدمات 

والتأثير على السياسات العامة. 

 How to advocate effectively: 
A guidebook for Business Associations
 http://www.cipe.org/sites/defaul/files/publication-docs/
advocacyguidebook_english.pdf

يقدم هذا الدليل نبذة عامة عن دعم السياسات وأفضل الممارسات لجمعيات األعمال.

National Business Agenda Guidebook: The Voice of Business
 hptt://www.cipe.org/publications/detail/national-business-agenda-
guidebook-voice-business

يقدم االليات الالزمة لمجتمع األعمال للمشاركة في اصالح السياسات العامة من 
خالل تحديد التشريعات واالجراءات ذات األولوية لإلصالح والتواصل مع صناع القرار 

بخصوصها.

Making the Most of Public-Private Dialogue:  
An Advocacy Approach
 http://www.cipe.org/publications/detail/making-most-public-private-
dialogue-advocacy-approach

مجموعة من األدوات لتدريب قادة األعمال على مهارات الحوار الفعال حول تحسين 
السياسات.

آليات ومصادر إضافية



91

Strategies for Policy Reform:  
Experiences from around the world
•1  Volume 1

 http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/
PolicyReform_2007.pdf

•1  Volume 2
 http://www.cipe.org/sites/default/files/publications-docs/
Strategie%202_content.pdf

•1  Volume 3
 http://www.cipe.org/publications/detail/stratigies-policy-reform-
volume-3
يقدم دراسات حاله للشراكة بين مركز المشروعات الدولية الخاصة، والعديد من 

جمعيات األعمال، والمؤسسات البحثية، والمنظمات المستقلة األخرى حول العالم، لتطبيق 
برامج إصالحية مبتكرة وفعالة.

  Virtual Business Association
 http://www.cipe.org/vba

عبارة عن منصة على األنترنت، تم فيها تجميع عينات من الوثائق والموارد، والمبادئ 
التوجيهية المتخصصة في تحسين القدرة التنظيمية والتشغيلية للغرف التجارية وجمعيات 

األعمال.

مصادر خارجية

American Society of Association Executives.
 htttp://www.asaecenter.org

 Building the capacity of Business Membership Organizations: 
Guiding Principles for Project Managers. World Bank Group 
Small and Medium Enterprise Department.
 http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/
WDSP/IB/200520051024144214_000090341/24/10//Rendered/PDF/
338150BMOGuidefullreport2003.pdf

 Public-Private Dialogue online hub.
 http://www.publicprivtedialogue.org

The Business Association Development Guidebook: A practical 
guide to building organizational capacity. BearingPoint and 
USAID.
 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaeb607.pdf

 The strategy book: how to think and act strategically to Deliver 
Outstanding Results (2nd Edition) by Max McKeown, Financial 
Times Publishing, 2016.

آليات ومصادر إضافية
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عينة لورقة اعمال االتصاالت

تحديد الجمهور المستهدف

 األعضاء المحتملين	 
 األعضاء الجدد	 
 الشركات الصغيرة	 
 الشركات الكبيرة	 
 الجامعات والمؤسسات االكاديمية	 
 الشركاء من المؤسسات غير الهادفة للربح	 
 الممثلين الحكوميين	 
 الرعاة والداعمين	 
 المتطوعين	 
 عامة الشعب	 
 الموظفون	 

امللحق األول

ما هي رسالتك 
الرئيسية؟

ما هي االجراءات او 
النتائج التي تسعي 

لتحقيقها؟
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تاريخ االرسال   ما هي قنوات االتصال التي سوف تستخدمها؟   

 البريد االلكتروني	 

 الموقع االلكتروني	 

 النشرات اإلخبارية)االلكترونية(   	 

 النشرات اإلخبارية )المطبوعة(   	 

 البريد المباشر       	 

 الموقع االلكتروني	 

 فيس بوك        	 

 ليكند أن 	 

 تويتر	 

 يوتيوب	 

 سليد شير	 

 المدونات االجتماعية 	 

 قنوات اخري                        	 

الملحق األول
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امللحق الثاني
منوذج للوائح

يجب الحصول على المشورة القانونية عند الشروع في صياغة اللوائح الخاصة بالجمعية 
للتأكد من امتثال عقد التأسيس واللوائح للقوانين المحلية. فهي الوثيقة الرئيسية التي 

يُعتمد عليها في هيكلة الجمعية وتتضمن القواعد المُوِجهة لحوكمة الجمعية والتشغيل 
اليومي لها. تختلف القوانين التي تقنن المؤسسات غير الهادفة للربح، باختالف بلد 

المنشأ، حيث قد يشترط القانون المحلي، صياغة عقد تأسيس فقط، أو وثيقة عقد 
تأسيس متضمنا للوائح، وقد تشترط وثيقة مستقلة لعقد التأسيس وأخرى للوائح. 

فيما يلي مثال استرشادي يوضح العناصر الرئيسية التي يجب أن تتوفر في عقد التأسيس 
واللوائح، ويجب التأكيد مرة اخري، على أهمية الرجوع للمشورة القانونية المحلية المتخصصة.

 بنـــــد )١(

11  االسم.  اسم الجمعية.......، وهي جمعية غير هادفة للربح في مدينة........، دولة..........

21 املوقع.   يقع المقر الرئيسي للجمعية في مدينة.... بدولة......)او في أي موقع اخر .
يحدده مجلس اإلدارة(.

31 الهدف من اجلمعية.  تختلف األهداف التي تُنشئ من اجلها الجمعيات، وفيما يلي .
بعض االمثلة على اهداف

الجمعيات المختلفة:

أ( تقديم العروض، ودعم السياسات، والتعليم والتدريب للشركات والمهنيين من خالل 
االجتماعات، الندوات، واالتصاالت، واالصدارات، وغيرها من البرامج واألنشطة.

ب( دعم احتياجات ومصالح مجتمع األعمال والقاء الضوء عليها قِبل السلطات التشريعية، 
واإلدارية، والقضائية في الحكومات المحلية.

ج( رعاية مصالح مجتمع األعمال في الشئون الحكومية وجميع مناحي التشغيل من خالل 
التعاون، المباشر أو عبر الشركات، مع الموردين، والموزعين، والتجار، والوكاالت 

الدولية، والجمهور.

د( إقامة البرامج واالعالن عن السياسات التي من شأنها تحسين اداء جميع االفراد 
والشركات المعنية بأعمال الجمعية. 

41 االلتزامات )او القيود( القانونية .  جميع سياسات الجمعية وانشطتها ينطبق عليها:.

أ( جميع القوانين المحلية للدولة ضد االحتكار، واللوائح التجارية أو غيرها من 
المتطلبات القانونية.

ب( متطلبات االعفاء الضريبي، بما في ذلك كون المؤسسة غير ربحية وال تعود أرباحها 
ألي افراد أو مؤسسات خاصة. 
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بنـــــد )٢(

11 معايير العضوية. تتأهل للعضوية جميع الشركات أو االفراد، أو المتعاونين معهم .
في األعمال، والتي تعمل في منطقة.......

21 العضوية الكاملة. هم جميع األعضاء من الشركات أو االفراد الذين قاموا بتسديد .
رسوم الجمعية، وبذلك يصبح لديهم حق االنتخاب وحق الترشح ألي منصب.

31 أعضاء ليس لديهم حق التصويت. هؤالء األعضاء ليس لديهم حق االنتخاب أو .
الترشح ألي منصب في الجمعية، وهم فئتان:

أ( عضوية الموردين: وهي متاحة لجميع األشخاص أو الشركات التي تقدم الخدمات أو 
سلع التأثيث لألعضاء كاملي العضوية. يقوم مجلس اإلدارة بتحديد قيمة رسوم العضوية 

الخاصة بهم.

ب(  عضوية المنتسبين: وهي متاحه لجميع المعلمين والمدربين وأصحاب المصالح 
ممن لديهم االهتمام بمجاالت مجتمع األعمال. يقوم مجلس اإلدارة بتحديد قيمة الرسوم 

الخاصة بهذه العضوية.

41  استمارات طلب العضوية. يجب على جميع المتقدمين للعضوية، مأل، والتوقيع على .
االستمارة الخاصة بطلب العضوية وتقديمها في المقر الرئيسي للجمعية.

51 قبول العضوية.  بناء على المعلومات الواردة في استمارة الطلب، يتم تحديد مدي .
انطباق معايير الجمعية على مواصفات الشركة المتقدمة بطلب االلتحاق، ثم يقوم 

مجلس اإلدارة بالتصويت على قبول العضو المتقدم، ويجب التأكيد علي، عدم 
الرفض التعسفي ألي طلب انضمام للجمعية ألي شركة تطابق مواصفاتها معايير 

الجمعية.

61 االستقالة. من حق جميع األعضاء االستقالة والتخلي عن العضوية في أي وقت. اال أن .
هذا ال يعفيهم  من أي رسوم متأخرة قبل تاريخ االستقالة، كما ال يحق لهم استرداد 

الرسوم المدفوعة قبل تاريخ االستقالة.

71 احلرمان من العضوية )الطرد(. يجب أن تبلغ الجمعية أي عضو معرضًا للفصل من .
خالل إخطارًا مسبقا مكتوبًا ينطوي على األسباب، وان يكون لدية الحق في مناقشة 
هذه األسباب شخصيا امام مجلس اإلدارة او من خالل ردا مكتوبا، وفي حالة صدور 

قرارا نهائيا بالفصل، يجب أن تقوم الجمعية بإرسال اخطارا بالفصل النهائي. يحق 
للجمعية الفصل بدون اخطار، في حالة، فشل العضو في سداد رسوم االشتراك، او في 
حالة خروج شركته من دائرة المعايير المقررة في عقد التأسيس. يجب التنويه على 
انه، ال يجوز فصل أي من الشركات تعسفيًا، ويجب أن يتوفر سببا كافيا لتعرض 

أحد األعضاء للحرمان من العضوية، كما يشترط التصويت على قرار الفصل بأغلبية 
ثلثي أعضاء مجلس اإلدارة.

81 اجتماعات األعضاء. يقام اجتماع سنوي ألعضاء الجمعية، وفي حالة اكتمال .
النصاب القانوني للحضور يقوم األعضاء بالتصويت على القرارات الرئيسية، ويتم 

تحديد النصاب القانوني في بنود اللوائح، كما يجب اخطار األعضاء بالموعد المحدد 
لالجتماع بما ال يقل عن 30 يوما مسبقا بالبريد المباشر أو البريد االلكتروني.     

في بعض الحاالت، قد يتم التصويت على امرًا ما من خالل التصويت االلكتروني او   
البريد السريع بشرط الوصول في نفس اليوم )اليومي( دون الحاجة النعقاد اجتماعًا 

اخر.

الملحق الثاني
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 بنــــد )٣(

11 رسوم االشتراك. يحدد مجلس اإلدارة فئات وقيم الرسوم..

21  تأخير السداد. يتم اخطار ووقف األعضاء المتأخرين عن سداد رسوم االشتراك .
بعد مرور 90 يوما من موعد االستحقاق، ومنح مهلة 30 يوما بعد االخطار لسداد 

المتأخرات. وتسقط العضوية في حالة انتهاء المهلة دون سداد الرسوم ويفقد العضو 
جميع حقوقه في التمتع بامتيازات العضوية. 

31 استرداد الرسوم. ال يحق ألي عضو استرداد مبلغ رسوم العضوية..

بنــــــد )٤(

11 اإلدارة. يمثل مجلس إدارة الجمعية الهيئة الحاكمة للجمعية، ويقوم المجلس بتحديد .
سياسة الجمعية، ومتابعة تنفيذها من قٍبل الرئيس التنفيذي والموظفين بالجمعية.

21 هيكل مجلس اإلدارة. يتكون مجلس اإلدارة من عدد فردي )من ٧ إلى ١٣( من .
األعضاء المنتخبين.

31 شروط الترشح واالنتخابات. تجرى انتخابات سنوية اثناء االجتماع السنوي للجمعية .
لتغيير عدد من أعضاء المجلس )ثلث أعضاء المجلس(، بينما تجرى االنتخابات على 
منصب رئيس مجلس اإلدارة كل ثالث سنوات، ويسمح لألعضاء الترشح والخدمة 
في منصب الرئيس لفترتين متتاليتين، وال يجوز لنفس الرئيس الترشح لفترة ثالثة 

مباشرة اال بعد مرور عام من تاريخ آخر خدمة له في منصب الرئيس. 

41 املناصب الشاغرة. أذا أصبحت أحد مناصب مجلس اإلدارة شاغرة ألي سبب، يقوم .
مجلس اإلدارة بتعيين أحد األعضاء المتطوعين ليشغل المنصب في الفترة المتبقية 

لحين اجراء انتخابات جديدة.   

51 االجتماع. يعقد اجتماع مجلس اإلدارة سنويا، مرة واحدة على األقل، في مكان .
وزمان يتم تحديدهما من قِبل المجلس، كما يجوز للمجلس االجتماع عبر الوسائل 

االلكترونية إذا ما توفر وضوح الصوت للجميع. في حالة تصويت المجلس حول أحد 
القضايا، يشترط حضور النصاب القانوني من أعضاء المجلس ويتم االقتراع بأغلبية 

النصاب القانوني مالم ينص على خالف هذا في اللوائح أو في القانون المحلي.  

61 االعفاء من املنصب. في حالة قيام أحد أعضاء المجلس بسلوك أو ممارسة غير .
الئقة، يحق للمجلس التصويت على إعفائه من المنصب بأغلبية الثلثين.

71 النفقات. يجب أن يكون العمل في مجلس إدارة الجمعية تطوعي، وال يجوز لهم .
تقاضي مقابل مادي عن خدماتهم للجمعية. ويحق لعضو المجلس استرداد النفقات 
التي تكبدها إلنهاء اعمال أو إجراءات للجمعية، وفقا لقائمة تسديد نفقات محددة.
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بنـــــد )٥(

11 املسئولون. تتوزع المسئوليات في الجمعية بين رئيس مجلس اإلدارة، ونائبة، وامين .
الصندوق، والمدير التنفيذي، ويمكن إضافة السكرتير العام.

21 مؤهالت. باستثناء الرئيس التنفيذي للجمعية، فإن جميع المسئولين يجب أن يتم .
انتخابهم من بين األعضاء كاملي العضوية بالجمعية، ويحق لكٍل منهم الخدمة في 

نفس المنصب مرتين متتاليتين فقط.

31  االنتخابات وشروط املناصب. باستثناء الرئيس التنفيذي، جميع المسئولين يتم .
انتخابهم في االجتماع السنوي لشغل المنصب لمدة عام واحد باستثناء منصب رئيس 

مجلس اإلدارة، حيث تجري االنتخابات على هذا المنصب وفقا لمدة محددة في عقد 
التأسيس.

41 الواجبات. يقوم رئيس المجلس برئاسة اعمال المجلس، وفي حالة غيابة، يقوم النائب .
بأعمال الرئيس، بينما تقع مسئولية اإلدارة المالية علي امين الصندوق. تقوم اللجنة 

التنفيذية بتعيين وانهاء التعاقد مع المدير التنفيذي للجمعية، وهو المسئول عن تطبيق 
السياسات التي حددها مجلس اإلدارة.

51  خلو املناصب. باستثناء منصب رئيس المجلس، في حالة خلو أحد مناصب المسئولين، .
يتم تعيين أحد األعضاء المتطوعين الستكمال المدة المتبقية.

61 الفصل. يمكن لمجلس اإلدارة اعفاء أي من المسئولين، ألي سبب ما، بأغلبية الثلثين..

71 التعويضات. يجب أن يكون عمل المسئولين تطوعيا، وال يجوز تقاضي مقابال عن .
خدماتهم للجمعية. ويحق لعضو المجلس استرداد النفقات التي تكبدها إلنهاء اعمال 

أو إجراءات للجمعية، وفقا لقائمة تسديد نفقات محددة.

بنـــــد )٦(

11 اللجنة التنفيذية. تتكون من المسئولين عن إدارة الجمعية ويمكن أن تحل محل .
المجلس، بناء على تفويض من المجلس أو في الحاالت الطارئة، وتعتبر قراراتها مؤقتة 

لحين عرضها على المجلس في االجتماع التالي له.

21 جلنة التدقيق. تتكون لجنة التدقيق من مديري اإلدارات في الجمعية على أن .
يكون أحد أعضائها، على األقل، ذو خبرة ودراية في االمور المالية وليس من 

الضروري أن يكون أحد مديري اإلدارات، ويتولى مجلس اإلدارة تعيين أعضاء هذه 
اللجنة لإلشراف على المراجعة المالية للجمعية والتعاقد مع جهة التدقيق وكذلك 

إنهاء التعاقد معها. كما ال يتعين أن يكون الرئيس التنفيذي عضوا في هذه اللجنة 
ولكن ينصح بالتواصل معه لتقديم النصح والمشورة.

31 جلان أخرى. يحق لرئيس مجلس اإلدارة انشاء وتكوين أي لجان اخري حسب الحاجة. .

41 القواعد. يحق لمجلس اإلدارة إضافة قواعد ومبادئ جديدة بخصوص السياسات، أو .
االجراءات، أو البرامج، على اال تتناقض مع هذه اللوائح

51 التعديالت. يجوز لألعضاء كاملي العضوية االقتراع على تعديل أي من هذه اللوائح .
في االجتماع السنوي للجمعية دون سابق اشعار، كما يجوز االقتراع في غير موعد 

االجتماع السنوي عبر البريد االلكتروني، أو البريد السريع بشرط التسليم في نفس 
اليوم )اليومي(، ويُمرر التعديل في حالة الحصول على موافقة ثلثي األعضاء.

الملحق الثاني
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امللحق الثالث

منوذج لبيان استطالع رأي األعضاء

تعتبر استطالعات الرأي من أفضل الوسائل للتعرف على االحتياجات الحقيقة واولويات 
األعضاء، حيث تتمكن من خاللها التخطيط للبرامج واألنشطة التي سوف تقدمها 
الجمعية. فيما يلي نماذج لبعض األسئلة التي يمكن أن تحدد من خاللها احتياجات 
األعضاء، وبالطبع قد تحتاج لتعديلها أو اإلضافة عليها حسب طبيعة نشاط جمعيتك.

* يجب مراعاة أن تكون األسئلة قصيرة ومحددة، وتجنب االستفسار عن أمور 
قد ال تتمكن من تحقيقها.

منوذج ألسئلة استطالع األعضاء

تتشرف جمعية "اسم الجمعية" بانضمام شركتكم إلى أعضائها.

يهدف هذا االستطالع للوصول إلى المعلومات الالزمة للتعرف على االحتياجات الرئيسية 
التي من شأنها تيسير سبل نجاح اعمالكم، برجاء التفضل بالتفاعل مع االستطالع التالي.

وتفضلوا بقول فائق االحترام.

11 برجاء تصنيف االمور التالية حسب أهميتها بالنسبة ألعمال شركتكم:.

اللوائح التنظيمية لألعمال                                          

االنظمة الضريبية                                               

لوائح االستيراد والتصدير                                     

الحصول على رأس المال/ القروض

الفساد/الرشوة

الوصول إلى أسواق جديدة للتصدير

قضايا اإلدارة المالية

الممارسات التنافسية غير العادلة 

العثور على الموظفين المؤهلين

الممارسات الحديثة في االدارة.

  عاجل             هام             غير هام
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21 ما هو التحدي األكبر الذي تواجهه اعمال شركتكم في غضون الستة أشهر .
القادمة؟ )برجاء التوضيح(

31 ما مدي أهمية هذا التحدي بالنسبة لك ولشركتك؟.

                      حيوية/عاجلة               هامة                   أهمية ثانوية

41 برجاء ذكر امرًا أو امرين ميكن جلمعية" اسم اجلمعية" أن تقدمهما للمساعدة في .
تذليل هذا التحدي؟ )نرجو التوضيح(

 تتشرف الجمعية بانتمائكم لها، وتتقدم بخالص الشكر لتعاونكم. نحن نثمن آرائكم 
وسوف نسترشد بهذه البيانات لرفع كفاءة الخدمات التي توفرها الجمعية لشركاتكم.

الملحق الثالث
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امللحق الرابع
منوذج الستطالع الرأي بعد الفعاليات

من أفضل الممارسات لتحسين أداء الجمعية في الفعاليات والبرامج المقبلة، أن تقوم 
الجمعية بعمل استطالع لرأي المشاركين في فعالية ما، بعد االنتهاء منها مباشرة. يجب 

مراعاة االمور التالية في هذا االستطالع:

البدء في االستطالع مباشرة بعد االنتهاء من الفعالية.	 

صياغة االستطالع بأسلوب بسيط ومباشر، والبعد عن االسئلة التي ال تتعلق بالفعالية 	 
أو التي لن تتمكن من العمل بها.

بالنسبة للفعاليات المتعددة المحاضرات أو الجلسات، يجب االستفسار عن أي 	 
المحاضرات كانت األكثر أهمية/ تفاعلية/ فائدة.

يجب االخذ في االعتبار اجراء مقابالت شخصية مع المشاركين في الفعالية مباشرة 	 
بعد انتهائها للتعرف على آرائهم.

 منوذج الستطالع الرأي بعد الفعاليات:

11 ما مدي اتساق موضوع الفعالية مع احتياجات شركتكم؟.

 متسق جدا              متسق             غير متسق

                         

21 ما هو تقيمك ألداء احملاضرين؟.

     ممتاز                   جيد جدا              جيد               ضعيف

31 هل توفر لديك الوقت الكافي للتواصل مع املشاركني من خالل اللقاءات أو عبر .
االنترنت؟

 أكثر من الالزم                  كافي                   غير كافي
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41 ما هي املواضيع التي قد ترغب أن تتناولها الفعاليات القادمة؟.

51 ما هي اقتراحاتكم لرفع الكفاءة واالستفادة في الفعاليات القادمة؟.

تتشرف الجمعية بانتمائكم لها، وتتقدم بخالص الشكر لتعاونكم. نحن نثمن آرائكم 
وسوف نسترشد بهذه البيانات لرفع كفاءة الخدمات التي توفرها الجمعية لشركاتكم.

الملحق الرابع



102

جمعيات األعمال للقرن الحادي والعشرون

امللحق اخلامس
يجب مراعاة توزيع البيانات اإلعالمية والصحفية على نطاق واسع واختيار الوسيلة 

االعالمية األنسب للثقافة اإلقليمية لجمعيتك، حيث تقوم بإرسالها عبر البريد 
االلكتروني، وعرضها على الموقع االلكتروني وعبر االنترنت، وربطها ببرامج التواصل 

االجتماعي، وكذلك االذاعة والتيلفزيون والنشرات المطبوعة والبريد المباشر. تعتبر 
البيانات اإلعالمية والصحفية من الوسائل األكثر حيوية وفعالية للوصول برسالتك 
إلى الجمهور المستهدف، من الشركات األعضاء، وممثلي الحكومة، والمشرعين، 
والشركاء المتحالفون مع الجمعية، والجمهور العام. وسوف نعرض فيما يلي بعض 

الخطوط العريضة التي يجب أن تتوفر في محتوى البيان وأسلوب صياغته.

تأريخ البيان.. 1

اسم وشعار الجمعية.. 2

اسم وهاتف وعنوان البريد االلكتروني للمتحدث الرسمي للجمعية. . 3

عنوان واضح للبيان )استخدام الخط العريض، وبحروف كبيرة، وصياغة مختصرة-. 4
مثل العنوانين الرئيسية للصحف(.

محتوي البيان: تناول األولويات فقط دون االسترسال، بحيث يجب اال يتعدى صفحة . 5
واحدة وان يتضمن على االمور التالية:

أ( التعريف بالجمعية، وماهي القضية أو الفاعلية التي يتناولها البيان؟

ب( ما هو جوهر القضية أو الفعالية التي أقيمت أو مازالت قائمة؟ 

ج( التاريخ الذي أقيمت فيه الفعالية؟

ح( المكان الذي أقيمت به الفعالية؟

خ( كيف أقيمت الفعالية؟

د( ما هي أهمية هذه القضية أو الفعالية؟

* يجب استخدام عبارات قصيرة ومحددة عند تناول البنود السابق ذكرها 
في البيان الصحفي، وليس بالضرورة أن ينطوي البيان الخاص بجمعيتك على 

إجابات لجميع األسئلة السابقة، اال اننا ننصح بأن تتأكد من خالل هذه األسئلة 
أنك قد تطرقت لجميع الجوانب الهامة.
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* يختلف البيان الصحفي في حالة اصداره بهدف دعوة وسائل االعالم لحضور 
فعالية معينة، بحيث تصبح بنيته ذات طابع التقرير اإلعالمي والذي يتشابه في 

بعض الصفات مع البيان الصحفي، فهو يبدأ باسم الجمعية، وشعار الجمعية 
أعلي البيان، يثم يتبع بتفاصيل الفعالية مثلما هو الحال مع البيان الصحفي 

ويجب مراعاة أن يكون اسم الفعالية مكتوبا بحروف كبيرة، وتاريخ وموعد 
ومكان اقامة الفعالية، يلي ذلك فقرة ذات مقطع واحد تتناول اسم ولقب 

المحاضر الرئيسي وشرح بسيط للفعالية واهميتها. ثم تختم بإضافة بيانات 
االتصال المناسبة، وطلب للرد على الدعوة.

يجب أن تتبع بنية البيان الصحفي نموذجا محددًا، بحيث يحتوي على تصريح مختصر . 6
ألحد الزعماء في المجتمع أو أحد المشهورين بإسهاماته في مجال موضوع البيان، وان 

تتضمن الفقرة الختامية للبيان نبذة عن الجمعية.

يجب اختتام البيان برمز "الهاش تاج" لإلشارة للصحفيين بانتهاء محتوي البيان، وانه . 7
ال يحتوي اي صفحات اخري )###(. 

يجب أن تبذل الجمعية جهود مستمرة لبناء عالقات جيدة مع المجتمع الصحفي، خاصة 
هؤالء الذين يتكرر تغطيتهم لفعاليات جمعيتك، حتى تتكون لديهم، مع مرور الوقت، 
عالقة ثقة مع جمعيتك، وتُصبح بذلك أحد المصادر الرئيسة التي يلجئون إليها للحصول 

على المعلومات حول مجتمع األعمال والفعاليات ونقل رسائل الجمعية للجمهور. 

الملحق الخامس
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فيما يلي منوذجًا ألحد البيانات الصحفية

 التزام املجتمع املدني السوري واحلكومة السورية املؤقتة
 بتحسني احلكم احمللي والتعليم

للنشر الفوري     
في 14 من شهر مايو، عام 2014        

تم التوقيع، في واشنطن العاصمة، على مذكرات تفاهم )MoU( بين المنتدى االقتصادي السوري )SEF(، والحكومة 
السورية المؤقتة )SIG(، في خطوة من شأنها مساعدة المجتمع المدني والمعارضة السورية على العمل سويا لتحسين 

الحكم المحلي والتعليم في سوريا، وإضفاء الطابع الرسمي علي التعاون بينهما.

وصرح جون سوليفان، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة " أن هذا التوقيع مثااًل ساطعًا للدور 
الحيوي الذي يلعبه مجتمع األعمال المساند للديمقراطية في سوريا لمساعدة بالده على إيجاد طريقة للمضي قدما 

خالل االزمة الحالية".

بموجب مذكرة التفاهم" االغاثة والالجئين"، يلتزم المنتدى االقتصادي السوري )SEF( بتقديم البيانات االقتصادية 
اآلنية، مثل أسعار السلع والخدمات األساسية وامدادات الطاقة واألوضاع االنسانية والنزوح السكاني، وكذلك التحليل 
االقتصادي والتوصيات الالزمين لتمكين وزارة اإلدارة المحلية بالحكومة السورية المؤقتة )SIG( على االستفادة من 

تلك البيانات االقتصادية لرفع المعاناة وتحسين االوضاع بالداخل السوري.

كما وقع المنتدى )SEF( مع وزارة التعليم في الحكومة السورية المؤقتة )SIG(، على مذكرة تفاهم لدمج المناهج 
التعليمية، في جميع المدارس الخاضعة إلدارة الحكومة المؤقتة في كيليس وتركيا، حيث قدم المنتدى منهج تعليمي 

مُطوْر خصيصًا لرفع المهارات االقتصادية والتجارية للتالميذ، وتعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية، لمساعدة 
الشباب السوري في تنمية المهارات الالزمة للمشاركة الفعالة في إعادة بناء بالدهم.

تم تشكيل الحكومة السورية المؤقتة، في مارس 2013، كبديل لنظام األسد والجماعات اإلرهابية، وتعتمد 
الحكومة المؤقتة في تعزيز شرعيتها من خالل العمل علي تحسين الخدمات المحلية والتعاون مع منظمات المجتمع 

المدني، مثل المنتدى االقتصادي، الذي يوفر لها المعلومات والخبرات االقتصادية والحلول الملموسة لتحديات توصيل 
الخدمات في الظروف الراهنة. 

دعم مركز المشروعات الدولية الخاصة، المنتدى االقتصادي السوري منذ عام 2011 باعتباره مؤسسة بحثية 
مستقلة تعمل من خالل شبكة عالقات متبادلة داخل سوريا، علي جمع المعلومات الدقيقة وتقديمها مقترنة بالتحليل 
االقتصادي، والسياسات المبنية على األدلة القائمة لرفع المعاناة في سوريا واغاثة الالجئين وإعادة اعمار سوريا على 

المدي الطويل.

مركز المشروعات الدولية الخاصة، هو أحد المؤسسات الرئيسية المُكونة للصندوق الوطني األمريكي 
للديمقراطية. وهو جزء من غرفة التجارة االمريكية.

###

مركز املشروعات الدولية اخلاصة
لالتصال: كني جاك،  -9245 721)202(001 
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قام بكتابة هذا الدليل، السيد/تيرانس باركان، والذي شغل منصب المدير التنفيذي 
لعديد من المنظمات العالمية متعددة الجنسيات، وهو مؤسس أول جمعية دولية لألعمال 
بالمعنى الحقيقي كما شغل منصب مستشار رئيس مجلس إدارة القسم الدولي للرابطة 
االمريكية للمديرين التنفيذيين لجمعيات األعمال )ASAE(، وعضوا سابقا في مجلس 

إدارة المجتمع األوربي للمديرين التنفيذيين، وعمل كمستشار التحاد اقتصاديات 
.)CFIC( الصناعة في الصين

شرع السيد/ باركان، على مدي 25 عاما، في بناء جمعيات دولية لألعمال التجارية 
والمهنية، ولقد ساهمت خبرته في اإلدارة الدولية على تنمية الخطط االستراتيجية 

لجمعيات األعمال في العديد من المشاريع في أكثر من 60 دولة حول العالم.

ساهمت خبرة السيد باركان الغزيرة، كمدير تنفيذي مُعتمد في كل قارات العالم 
الحديث، على كتابة العديد من المقاالت، والمبادئ التوجيهية، واوراق العمل حول 

استراتيجيات تنمية الجمعيات الدولية لألعمال، باإلضافة إلى العديد من األبحاث 
المبتكرة والمؤلفات حول كيفية قولبة جمعيات األعمال لتتناسب مع العولمة 

االقتصادية، وآليات التغلب على العقبات المشتركة في األسواق الجديدة حول العالم.
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