
“عدد األدوات واإلجراءت يقارب عدد أصحاب 
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اجراءت امليدان لخلق هيكل ولغة موحدين 

إلدارة األداء االجتامعي.”
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دليل شامل ألفضل املامرسات أنشئ من 
قبل, و ألجل العاملني يف مجال التمويل 

األصغر كمورد ملساعدة املؤسسات املالية 
عىل تحقيق أهدافها االجتامعية. و ميكن 
للمعايري العاملية أن توحد الصناعة  حول 

نهج مشرتك إلدارة األداء االجتامعي و 
تعزيز سمعتها يف تلبية  االحتياجات املالية 

للناس مبسؤولية.
 



املعيار

أ( معدالت النمو مستدامة ومتناسبة مع 

أوضاع السوق، مام يسمح بتوفري خدمات 

عالية الجودة

ب( يَُعدُّ ُ هيكل متويل املؤسسة مناسب 

باألهداف املزدوجة فيام يتعلق باملوارد 

والرشوط والعوائد املرغوبة

ج(  ال يتعارض السعي لتحقيق األرباح مع 

استدامة املؤسسة عىل املدى الطويل أو مع 

مصلحة العمالء 

د( تقدم املؤسسة تعويض عادل للمديرين 

يف اإلدارة العليا يتناسب مع مؤسسة لديها 

أهداف متويل أصغر مزدوجة

املعيار

أ( تتبع املؤسسة سياسة موارد برشية 

مكتوبة تحمي املوظفني وتخلق بيئة 

عمل داعمة

ب( تتواصل املؤسسة مع جميع 

املوظفني حول رشوط التوظيف، وتقدم 

لهم التدريب عىل املهام األساسية 

للوظيفة

ج( تتابع املؤسسة مستوى رضا 

املوظفني ومعدل دورانهم )تناوبهم / 

االستقالة من املؤسسة(

املعيار

أ( تدرك املؤسسة احتياجات النوعيات 

املختلفة من العمالء وما يفضلونه

ب( تقوم املؤسسة بتصميم املنتجات 

والخدمات وقنوات التوصيل بأسلوب ال 

يَُعرِّض العميل ألي رضر

ج( يتم تصميم املنتجات والخدمات 

وقنوات التوصيل لتفيد العميل، بالتوافق 

مع أهداف املؤسسة االجتامعية

املعيار

أ( تحّد د املؤسسة ما إذا كان لدى العمالء 

القدرة عىل السداد دون إفراط يف املديونية، 

وستشارك املؤسسة يف الجهود املبذولة لتحسني 

إدارة مخاطر القروض عىل مستوى السوق

ب(  تقوم املؤسسة بتوصيل معلومات واضحة 

وكافية ويف الوقت املناسب بأسلوب ولغة يفهمها 

العميل  حتى ميكن للعمالء اتخاذ قرارات 

مدروسة

 

ج(  تقوم املؤسسة ووكالءها مبعاملة عمالئها 

بشكل عادل وباحرتام وبدون أي متييز. يوجد 

لدى املؤسسة تدابري وقائية للكشف عن الفساد 

وتصحيحه باإلضافة إىل آلية الكشف عن أيَّة 

فية من قبل موظفيهم  معاملة عدوانية أوتعسُّ

ووكالئهم، خاصة خالل إجراءات بيع القروض أو 

جمع األقساط

د(  تحرتم املؤسسة خصوصية بيانات العميل 

الفردية مبا يتوافق مع القوانني واللوائح الخاصة 

بالسلطات القضائية، وال تستخدم بيانات العميل 

إالَّ يف أغراض يتم تحديدها يف الوقت الذي يتم 

فيه جمع البيانات، أو عندما يسمح القانون، إالَّ  

إذا تم االتفاق عىل غري ذلك مع العميل 

 

هـ( توجد لدى املؤسسة آليات مناسبة ويتم 

استخدامها يف الوقت املناسب للتَّعامل مع 

شكاوى العمالء وحل املشاكل. وتقوم املؤسسة 

باستخدام هذه اآلليات لحل املشاكل الفردية 

ولتحسني املنتجات والخدمات

املعيار

أ( أعضاء مجلس اإلدارة ملتزمني برسالة 

املؤسسة االجتامعية

ب( أعضاء مجلس اإلدارة يعتربون 

املؤسسة مسؤولة مسؤولية كاملة عن 

رسالتها وأهدافها االجتامعية

ج( تقوم اإلدارة العليا بوضع اسرتاتيجية 

املؤسسة لتحقيق أهدافها االجتامعية، و 

باإلرشاف عىل تنفيذها

د( يتم تعيني املوظفني وتقييمهم 

واعتامدهم بناًء عىل معايري األداء 

االجتامعي واملايل

املعيار

أ( لدى املؤسسة إسرتاتيجية لتحقيق 

أهدافها االجتامعية

ب(  تقوم املؤسسة بجمع البيانات وتقديم 

التقارير والتأكد من دقة البيانات عىل 

مستوى العمالء, والتي لها عالقة باألهداف 

االجتامعية للمؤسسة

تصميم منتجات وخدمات 
وقنوات توصيل تفي باحتياجات 

العمالء وما يفضلونه

التعامل مع العمالء  
بطريقة مسؤولة

تحديد ومتابعة 
األهداف االجتامعية 

ضامن التزام مجلس اإلدارة 
واإلدارة واملوظفني باألهداف 

االجتامعية

التوازن ما بني األداء 
املايل واالجتامعي 

التعامل مع املوظفني 
بطريقة مسؤولة


