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 الغرض من دليل التطبيق
المعايير الشاملة إلدارة األداء و  اإلجتماعي حول المعايير القياسية األداءعمل بعد مقدمة لجنة  

، طلبت لجنة الجهات الصناعية من لجنة العمل سالفة الذكر الحصول على 2012اإلجتماعي في العام 

عملياً غير أن هذا الدليل  المعني يمكن أن يستجيب  تطبيق هذه المعايير القياسيةدليل يرشدها عن كيفية 

جنة العمل من مزاولة هذا النشاط من خالل هؤالء لمكن تن لتيلهذا الطلب  شريطة وجود أشخاص متدرب

المدربين وهذا هدف أساسي تستطيع لجنة العمل وحاملو األسهم التعامل مع هذا الدليل للتمكن من فهم 

 المية وتطبيقها على أرض الواقع.هذه المعايير القياسية الع

فقد بُنيت على  2017، أما نسخة العام 2014األولى من هذا الدليل كان قد صدرت في العام إن النسخة 

). وهي نسخة متطورة من دليل يُعد أنموذجاً 2016النسخة الثانية من هذا الدليل (صدرت في أغسطس 

 مثالياً.
 

 لجنة عمل األداء اإلجتماعي
الم تضم في عضويتها بضعة آالف من كل أنحاء الع اللجنة منظمة ذات عضوية غير ربحية  هذه دتع

ين مالياً، وتشترك لجنة عمل األداء اإلجتماعي مع هؤالء مجاءوا من ضمن مجموعات المساه

واإلرتقاء بالمقاييس والممارسات المطلوبتين لرفع أداء اإلدارة اإلجتماعية من  تطويرالالمساهمين في 

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الموقع  وذات فوائد للعمالء ،( أنها تقديم خدمات مالية ناجزةش

 الخاص بذلك).
 

 داالشكر لمؤسسة أ
لتبرعها المالي في إعداد ونشر هذا تقوم به مؤسسة أدا  تثمن لجنة عمل األداء اإلجتماعي الدور الذي

لجانب المالي لمواطني الدول النامية فيما تقوم بتفويض الدليل في ثالث لغات، وتكرس أدا جهودها في ا

مؤسسات التمويل األصغر ومواقع التواصل اإلجتماعي وتساعدها للحصول على التمويل بغرض 

إستدامة النمو من خالل تمويالت لكسمبرج للتمويل األصغر والتطوير. كما تقوم مؤسسة أدا بدعم 
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(ثري تي) كما تقوم هذه المؤسسة  ᴣTرات من خالل برنامجها المبدعيين بالخدمات المالية وبناء القد

دائرة إستراتيجيتها كما تخصص وقتها لتحقيق الشفافية بدعم بعض الدول لرفع قدراتها المالية وتوسيع 

وترقية الدور الذي أنيط بلجنة العمل سالفة الذكر من حيث الممارسة وتطبيق المعايير القياسية المطلوبة، 

وصوالً إلى تطبيق المعايير  306أيضاً بعض األعمال مثل مايكروسوفت  بدأ فإن أدا تدعمالمومن حيث 

  القياسية المطلوبة.
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  محتويات الدليل (الفهرس)

 دليل تطبيق المعايير القياسية الشاملة إلدارة األداء اإلجتماعي: 
 توطئة: 

 2.......................................................دمة في هذا الدليل المستخ ليةالكلمات اآلو

  3......................................................................... الغرض من تطبيق الدليل

  3.....................................................................لجنة عمل األداء اإلجتماعي  
 

 11......................................................................................مقدمة: 
 11........................................................تعريف إدارة األداء اإلجتماعي وفوائده  

  13.............................. داء اإلجتماعيلجنة العمل والمعايير القياسية الخاصة بإدارة األ

  14..................................................................... من الذي يستخدم هذا الدليل

  14..........................................................................كيف يُستخدم هذا الدليل

 تبدأ إدارة األداء اإلجتماعيكيف  -12

 :الباب األول
 17................................ العالمية الشاملة لتحسين التطبيق عاييركيف تستخدم الم

  18......................................................................... كيف تستخدم هذا الباب

  19......................................................... الشاملة معاييرالخطوة األولى: تقديم ال

  22............... لتحسين األداء معاييرلجنة العمل إلستخدام هذه الالخطوة الثانية: جمع فريق 

 26................. العالمية الشاملة عاييرممارسات المؤسسسات مقابل المالخطوة الثالثة: تقييم 

 33...........................................وة الرابعة: قم بمراجعة التقدم على نحو منتظم الخط

 39الخطوة الخامسة: مراجعة التقدم بشكل منتظم ..................................................

 :الباب الثاني
 43............ المنجزةكيف تستخدم معلومات األداء اإلجتماعي لإلستفادة من القرارات 

 
  44......................................................................... كيف تستخدم هذا الباب

 44..................................... القرارات اإلدارية تتطلب وجود بيانات األداء اإلجتماعي
 45................ لقضايا والمسائل اإلدارية المهمةجة ام بيانات األداء اإلجتماعي لمعالإستخدا

  45......................................... ولية اإلستدامة والربحيةؤاألولى: تحقيق مس لقضيةا
 45.................................. تحقيق أهدافنا اإلجتماعية؟ل نحن نفيالسؤال األول (أ): هل 
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 46........اهي أهداف النمو المطلوبة في هذا الشأن وهل يمكننا تحقيقها؟ السؤال األول (ب): م
السؤال األول (ج): ماهو مستوى الربحية التي يجب علينا إستهدافها وكيف نخصص هذه 

 48..........................................................................................األرباح؟ 

 49........................ ): ماهو مستوى التعويضات المعنية بالموظفين التنفيذيين؟السؤال (د

 50..................................... ء المستهدفينالثانية: كيف يمكن اإلحتفاظ بالعمال قضيةال

 50........؟ ........................المستهدفين نصل للعمالءننا أن السؤال الثاني (أ): كيف يمك

 51.................... العقبات التي تعيق تقديم خدماتنا تخطيالسؤال الثاني (ب): كيف يمكننا 

السؤال الثاني (ج): ماهي إحتياجات العمالء وأفضلية المنتجات والخدمات و وسائل توصيلها 

 52............................................................................................إليهم؟ 

 54.......................................................... السؤال الثاني (د): هل نحتفظ بعمالئنا

 55...........................................؟ راضون ؤكجد أن عمال): هل نـالسؤال الثاني (ه

 56افظة الكافية على معايير حماية العمالء ..............المحالثالثة: السؤال الثالث (أ): قضيةال

 56السؤال الثالث (أ): هل نمنع العميل من الحصول على مديونية أكبر من الحد المعقول؟ ....

  58هل نحن نتصل بعمالئنا بشفافية؟ .......................................السؤال الثالث (ب): 

 59.............................. تجاتنا وخدماتنا تقدم أسعاراً مناسبة؟منهل  ثالث (ج):لالسؤال ا

 60.................................. ؟بعدالة وإحترام عمالءالسؤال الثالث (د): هل نحن نعامل ال

 61.......................؟ عمالئنا): هل نحن نحافظ على خصوصية بيانات ـالسؤال الثالث (ه

 62............................................ ؟العمالءالثالث (و): هل نستجيب لشكاوي السؤال 

  63تلبية رضاء العميل واإلحتفاظ به ............................................الرابعة: قضية ال

 63............... الموارد البشرية تحمي حقوق موظفينا؟تجاه  ناالسؤال الرابع (أ): هل سياسات

 64.................................... معنا؟ عاملينالسؤال الرابع (ب): كيف نحافظ على إبقاء ال

 65.........تعادل وتوازن أهدافنا اإلجتماعية والمالية؟ عاملينالسؤال الرابع (ج): هل حوافز ال

 :الباب الثالث
 67................................................ كيف يتم تطبيق المعايير القياسية الشاملة

  68...................................................................... كيف نتعامل مع هذا الباب

 69.................................... البعد األول: تعريف ومراقبة ورصد األهداف اإلجتماعية

لديها إستراتيجية إلنجاز األهداف  القائمة بتنفيذ الخدمات المالية ة ا): الجه1Aاألول( عيارالم

 70.........................................................................................اإلجتماعية 

 70...................................................تفاصيل المهمة اإلجتتماعية  :1A.1المعيار 
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  71..................................................... المستهدفين ءعمالالد يحدت: 1A.2المعيار 

  72..................  : حدد أهدافك اإلجتماعية واألهداف والمؤشرات األخرى1A.3المعيار 

  87...جتماعية؟ق األهداف اإليلمنتجات والخدمات تحقيوضح لنا كيف يمكن ل: 1A.4المعيار 

القائمة بتنفيذ الخدمات المالية الكشف عن بيانات مستوى ): على الجهة 1Bاألول ( عيارالم

 90.....................................................العميل بدقة عن نوعية األهداف اإلجتماعية 

 91...............................جمع البيانات اإلجتماعية وإتباع البروتوكوالت : 1B.1المعيار 

 102................................................. مستويات فقر العمالء مراقبة: 1B.2المعيار 

 107...........................................وتطبيق اإلستراتيجية البيئية  حديد: ت1B.3المعيار 

 112..............................نات األداء اإلجتماعي تحليل وإعداد تقارير بيا: 1B.4المعيار 

 117ضمان إلتزام مجلس اإلدارة واإلدارة والعاملين باألهداف اإلجتماعية ........البعد الثاني: 

أعضاء مجلس اإلدارة التمسك بأن الجهة المعنية باألمر تكون عرضة للمحاسبة :2Aالمعيار 

 118..................................... عن األهداف اإلجتماعيةتجاه مهمتها المنوطة بها فضالً 

 119....................................... : توجيه المجلس نحو المهام اإلجتماعية2A.1المعيار 

 121.............: مراجعة بيانات األداء اإلجتماعي على مستوى مجلس اإلدارة 2A.2المعيار 

 133............................ قييم كبير الضباط التنفيذيين لألداء اإلجتماعيت :2A.3المعيار  

 134: صيانة رسالة المؤسسة .......................................................2A.4المعيار 

مات قيام اإلدارة العليا باإلشراف ومراقبة تطبيق إسيتراتيجية الجهات القائمة بالخد 2Bالمعيار 

 136..............................................................المالية لتحقيق أهدافها اإلجتماعية 

 137..............................................: يفصل اإلستراتيجية اإلجتماعية 2B.1المعيار 

 141...........................................  : مراقبة مخاطر األداء اإلجتماعي2B.2المعيار 

 : كبار مسئولي اإلدارة العليا يتحملون مسؤولية األهداف اإلجتماعية للمؤسسة2B.3المعيار 

.............................................................................................145 

 147..... لى كل معايير األداء اإلجتماعي والمالي: تعيين العاملين وتقييمهم مبني ع2Cالمعيار 

 148................................: مراعاة األداء اإلجتماعي عند تعيين العاملين 2C.1المعيار 

 150..........................: تدريب وتقييم العاملين في مجال األداء اإلجتماعي 2C.2 المعيار

 152.......ز األهداف اإلجتماعية بما في ذلك القروض النوعية : تحفي2C.4و  2C.3 المعيار

البعد الثالث: تصميم المنتجات والخدمات وقنوات التفصيل التي تلبي حاجيات العنمالء  

 163......................................................................................وأفضلياتهم
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 المنفذة للخدمات المالية على دراية تامة وأفضليات مختلف أنواع العمالء: الجهة 3Aالمعيار 

....................................................................................................164 

 165.....توجيه اإلدارة نحو بحوث العميل ........................................: 3A.1المعيار 

 176: مراقبة المنتج المالئم للعمالء .................................................3A.2المعيار 

: منتجات وخدمات الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية وقنوات التسليم/ التوصيل يتم 3Bالمعيار 

 188............................ تصميمها لمتعة العمالء تماشياً مع األهداف اإلجتماعية للمؤسسة

 189.......: يقدم منتجات مناسبة لتقليل الحواجز والعقبات أمام العمالء3B.2و  3B.1المعيار 

 192........................................................ : تقليص مخاطر العمالء3B.3المعيار 

ي الفرص اإلقتصادية ومعالجة متطلبات العوائل : تمكين العمالء من اإلستثمار ف3B.4المعيار 

 ً  198............................................................................................. مسبقا

 200.................................... : ال تستخدم فنون بيع التحدي/ البيع الجائر3B.5المعيار 

 202.......................................... راقبة الوكالء والشبكة اإللكترونية: م3B.6المعيار 

 206..........................................................البعد الرابع: معاملة العمالء بمسئولية 

 208.......................................... : منع تجاوز الحد المسموح به للمديونية4Aالمعيار 

 209.......................................: تحليل مقدرة العمالء على سداد الديون 4A.1المعيار 

 213التسليف و/ أو بيانات المنافسين ............................. : إستخدام مكتب4A.2المعيار 

 214.............................ح به : مراقبة المديونية التي تتجاوز الحد المسمو4A.3المعيار 

 219...................: صيانة (حفظ) النوعية الراسخة لمحفظة األوراق المالية 4A.4المعيار 

 220........................................... )3مبادئ حماية العميل ( –: الشفافية 4Bالمعيار 

 221.......... الخاصة بالمنتج على نحو واضح : الكشف عن جميع المعلومات4B.1المعيار 

 : القيام باإلتصال بطريقة يفهمها العمالء بسهولة في الوقت المناسب/ المطلوب4B.2المعيار 

.............................................................................................225 

  228............................................... العميلتخذه الذي يقرار ال: دعم 4B.3المعيار 

  232................................................. : معاملة العمالء بعدالة وإحترام4Cالمعيار 

 233......................................................: تعزيز المدونة اإلدارية 4C.1المعيار 

 236............ يمنع التمييز ضد الطبقة المحمية من العمالء بسبب مميزاتهم: 4C.2لمعيار ا

 240....................................: جميع الديون: ممارسات عادلة ومحترمة 4C.3المعيار 

 244.......................................................... : منع وكشف اإلحتيال4C.4المعيار 
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 245................................................: مراقبة العاملين بإهتمام شديد 4C.5المعيار 

 247..............................................: معالجة مطالبات التأمين بعدالة 4C.6المعيار 

 250......................العميل): خصوصية بيانات العميل (المبدأ السادس لحماية 4Dالمعيار 

 251................................. ية المالئمة: تطبيق سياسة الخصوصية والتقن4D.1المعيار 

 255.............. : إبالغ العمالء والحصول على موافقتهم قبل مشاركة البيانات4D.2المعيار 

 261............................. اية العميل): آلية فض الشكاوي (المبدأ السادس لحم4Eالمعيار 

 262..............................................: تلقى وحل/ فض شكاوي العمالء 4E.1المعيار

 269............: إستخدام التغذية المرتدة للعمالء لتحسين التطبيقات و المنتجات 4E.2المعيار 

 275.......................................................مسؤولية البعد الخامس: معاملة العاملين ب

المكتوبة والتي : الجهة الممولة للخدمات المالية عليها إتباع سياسة الموارد البشرية 5Aالمعيار 

 276.......................................................تحمي العاملين وتخلق بيئة عمل إيجابية 

  277............................................... : تعريف سياسة الموارد البشرية5A.1معيار ال

 281.................................................... : دفع أجور تنافسية للعاملين5A.2المعيار 

 282................. : اإلستجابة لمظالم العاملين من خالل نظام المظالم الرسمي5A.3المعيار 

 285.......: تقييم مخاطر الصحة والسالمة والتحقيق في أي حادث من الحوادث5A.4المعيار 

تقوم الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية بتقديم شروط التوظيف لجميع العاملين : 5Bالمعيار 

 290................................................... وتوفير التدريب لمهام الوظائف الضرورية

 291........................................ ود التوظيف: تزويد جميع العاملين بعق5B.1المعيار 

  293................................................... : توفير مخصصات الوظيفة5B.2المعيار 

 قوم بمراقبة رضاء العاملين وتركهم للعمل: الجهات الممولة للخدمات المالية ت5Cالمعيار 

...................................................................................................300 

  301................................................ : معرفة و فهم رضاء العاملين5C.1المعيار 

 303........................................... اء مغادرة العاملين العمل؟: ماذا ور5C.2المعيار 

: تصحيح المشاكل المؤسسية التي تدفع العاملين إلى عدم الرضا وترك العمل 5C.3المعيار 

 304........................................................................................ بالمؤسسة

 308...............................................توازن األداء المالي واإلجتماعي لبعد السادس: ا

: الجهة القائمة بالخدمات المالية يقوم بوضع ومراقبة معدالت النمو التي ترفع عن 6Aالمعيار 

 308............................................قدرات اإلستدامة المؤسسية واألهداف اإلجتماعية 
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 309................................................ : ضع أهداف النمو المستدامة 6A.1المعيار 

 312..................... : مراقبة حالة النمو وتعزيز القدرات حسب الحاجة إليها6A.2المعيار 

 317..............................................: حقوق المساهمين ....ألخ المطلوبة 6Bالمعيار 

 318............................................: تحديد سياسة األرباح وإستخدامها 6B.1المعيار 

 321.............................................. : اإلنحياز إلى التوقعات المرجوة6B.2المعيار 

 324.....................................................لعمالء : حماية إستحقاقات ا6B.3المعيار 

  325حافظة على شفافية البنية المالية ...........................................: الم6B.4المعيار 

 326........: الجهة القائمة بتمويل الخدمات المالية تضع وتحدد األسعار بمسئولية 6Cالمعيار 

مستدامة لتتماشى جنباً إلى جنب مع اإلهتمام : تضع أسعار 6C.3و   6C.2و 6C.1ر المعايي
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 داء اإلجتماعي وفوائدهتعريف األ �
 لجنة العمل والمعايير القياسية العالمية الشاملة الخاصة بإدارة األداء اإلجتماعي �
 من الذي يستخدم الدليل  �
 إستخدام الدليل  �
 أين تبدأ إدارة األداء اإلجتماعي؟  �

 : وفوائدهتعريف إدارة األداء اإلجتماعي 
ة التي تستخدمها المنظمات إلنجاز األهداف اإلجتماعية ترجع إدارة األداء اإلجتماعي إلى األنظم    

المقررة واضعة في إعتبارها زبائنها في قلب اإلستراتتيجية والعمليات، فيما يرجع دور الجهات القائمة 

بالتنفيذ إلى فعاليتها في إنجاز األهداف اإلجتماعية المناطة بتنفيذها وخلق أهمية لعمالئها. إذا كانت 

ن إنجاز األداء اإلجتماعي ة بالتنفيذ لديها أداء إداري إجتماعي فاعل فإنها تتمكن مالجهات القائم

 ب.المطلو

بعد عقود من النمو والتجريب فإن صناعة المال الشاملة قد تعلمت من إنجاز الشأن المالي الشامل     

مالية لتكون مركزاً ولتساهم في التغيير اإليجابي لحياة العمالء والجهات القائمة بتنفيذ الخدمات ال

قد أكدت إستمرارية اإلستدامة المالية، ولكننا تعلمنا بأن األداء  إلحتياجات العمالء، ولعدد من السنين

 القوي لوحده ليس بالضرورة أن يترجم إلى منافع تعود بالخير إلى العمالء.

رحلة اإلستدامة وتقدم إن المؤسسات األقل نمواً في حاجة إلى إتخاذ إجراءات مدروسة لتصل إلى م   

الخدمات التي تهم العمالء بما في ذلك الوصول إلى األشخاص المستثنيين، وحماية عمالئها من الضرر 

بتصميم وتوصيل المنتجات المناسبة التي تعين العمالء في التعامل مع حاالت الطوارئ، واإلستثمار في 

دورة إحتياجات الحياه المالية، وهذه الجهود الفرص اإلقتصادية وبناء األصول وإدارة العمل اليومي و

من شأنها أن تؤسس إدارة األداء اإلجتماعي ، وعليه فإنها تحتاج إلى الوقت واليقظة وإدارة متوازنة 

 تعود بالنفع لكل من المؤسسة والعمالء على النحو التالي: 

 تمركز المنتجات والخدمات لدى العمالء:  •
جعة المباشرة للعمالء وجمع بيانات األداء اإلجتماعي تتيح للجهة راوبناء على ذلك فإن التغذية ال

أن تستوعب درجة تأثيرها على العمالء وماهي المنتجات  خدمات الماليةالتنفيذ القائمة ب

 الخدمات المالية تنفيذبوالخدمات ذات القيمة لدى العميل. وبهذه المعلومات ستتمكن الجهة القائمة 
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قيهم بفضل المنتجات والخدمات المالئمة لهم. وقد أكدت عدد من أن تجتذب العمالء وتب

  لها مضامين إيجابية تجاه األداء المالي.الدراسات أن إدارة األداء اإلجتماعي أصبحت 

 الحماية ضد إنجراف المهمة واإلنحراف عن مسارها:  •
يجياتها سيساعد تراإن تكامل األهداف اإلجتماعية في خطط األعمال التجارية أو المؤسسات وإست

والمحافظة على أهدافها ومراميها  الخدمات الماليةتنفيذ نمو وتغيير دور الجهة القائمة بفي تأكيد 

  اإلجتماعية.

 المخاطر اإلدارية:  •
ستواجه مخاطر الخدمات المالية  تنفيذعن مسارها فإن الجهة القائمة ب بعد إنحراف المهمة

ة بالعمالء والعاملين ( في المؤسسة المعنية)، فالعمالء إجتماعية ال حصر لها وكلها مرتبط

والعاملين سيحسون باإلستنزاف و التأثير السلبي بإعتبارهما من أكثر المخاطر تصنيفاً، غير أن 

الحرص على اليقظة تجاه إحتياجات العمالء والعاملين ستخفف الكثير من أشكال مخاطر 

 المؤسسة.

 والمانحين: إعداد تقارير لجذب المستثمرين  •
من عرض مستوى  الخدمات الماليةأمر العمالء ستمكن الجهة القائمة ب إن إستخدام بيانات

مخرجات العمالء للمساهمين الخارجيين (كالمستثمرين ومنظمي هذا النشاط) باإلضافة إلى 

 المساعدة لجذب وإبقاء وإنسياب األموال.

 التفاضل بين األسواق المتنافسة:  •
تنفيذ بمالء وتوفير أرقى الخدمات للزبائن يمكن أن تجعل الجهة القائمة ية العإن مساعي حما

 في حٍل من الجهات األخرى التي تقوم بنفس الدور.الخدمات المالية 

 هم في المؤسسة: ؤرضاء العاملين وبقا •
 ج عنها تحسن في رضاهم وفي أدائهم.تولية العاملين قد تنؤإن الجهود لمعالجة مس

 اللوائح: قدرة تأثير  •
البيانات اإلجتماعية اإليجابية والسمعة القوية للمخرجات اإلجتماعية يمكن أن تساعد الجهة 

ة، وبالمثل فإن الجهة القائمة مثل معدالت األرباح العالي المحتملةالمنفذة في تجنب قيود اللوائح 

للوائح على سمات لذين لديهم إدارة ذات أداء قوي يمكن أن تؤثر اواالخدمات المالية تنفيذ ب

 التمويل األصغر. 
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 لجنة العمل و المعايير القياسية الشاملة الخاصة بإدارة األداء اإلجتماعي:
هذا وقد عرفت الصناعة حزمة من بنجاح إدارة األداء اإلجتماعي،  ال توجد تركيبة خاصة    

ية" وهذه الممارسات يمكنها الممارسات اإلدارية األساسية يمكنها أن تؤسس إلدارة أداء إجتماعي "قو

 تكوين لجنة عمل للمعايير القياسية الخاصة بإدارة األداء اإلجتماعي ( معايير عالمية).

يمكنها تقديم ممارسات قوية بتطبيقات ناجحة من خالل الصناعة كدليل شامل   ةو المعايير القياسي  

لمجلس اإلستشاري فإن المعايير لتوضيح وتقييس إدارة األداء اإلجتماعي. وبتطويرها من خالل ا

 القياسية يمكنها أن تعكس النشاط الجاري وتدفع بأصحاب المهن إلى تجويد األداء األفضل.

إستخدام المعايير القياسية إلستيعاب جميع سمات إدارة الخدمات المالية تنفيذ يمكن للجهات القائمة ب    

لعالمية وتحسين أنظمة إداراتهم بمرور الوقت. األداء اإلجتماعي وتقييم عملهم مقابل الممارسات ا

وبالمثل بالنسبة لحاملي األسهم أو المستثمرين والمانحين، وشبكات اإلتصال والمساعدات الفنية والجهات 

ً إستخدام المعايير القياسية لفهم إدارة األداء  –التنفيذية والمستشارين ومنظظمو العمل  يمكنهم جميعا

 هم ودعمهم لتجويد عملهم. اإلجتماعي وتقييم أدائ

)) ويحتوي كل بعد معايير متعددة. 1ى ستة أبعاد (راجع الشكل (ايير القياسية تم تقسيمها إلعالم     

من إدارة األداء اإلجتماعي. ولكل الخدمات المالية تنفيذ الة مبسطة تمكن الجهة القائمة بوالمعيار هو ح

 بية الضرورية" بها تفاصيل عن كيفية تنفيذ كل معيار.التدري تطبيقاتن هذه المعايير عدد من "الم

 (يوجد دليل لهذه المعايير القياسية باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية والعربية).

l 
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 خدم الدليل: من الذي يست

ً لتسهيل عمل ا     األهداف  لذين يسعون لتحقيقلجهات القائمة بالتنفيذ والقد تم تصميم الدليل أساسا

مالية غير  اإلجتماعية ويتراوحون بين جهات معتمدة ومنظمات غير حكومية ومتعاونون مع مؤسسات

 ويل األصغر والبنوك التجارية مستهدفين بذلك العمالء من ذوي الدخل المحدود.مصرفية ومع بنوك التم

دارة األداء اإلجتماعي وطرق كما أن هذا الدليل المفيد لحاملي األسهم الذين يودون أن يتعرفوا على إ  

خاص الذين لديهم مقدرة على تقدير الماليين و األشتقييمه بما في ذلك جامعو التبرعات والمراجعين 

 –وتقييم األشياء والجهات التي تقدم المساعدات الفنية. وقد يكون من المفيد للجهات القائمة بالتنفيذ 

وا جهودهم إلنجاز المزيد من األعمال، والبعد الرابع أن يكرس –بصرف النظر عن األهداف اإلجتماعية 

 والبعد الخامس سيكونان على وجه الخصوص مفيدان لهذه الجهات السالفة الذكرة.

 

 كيف يتم إستخدام الدليل:

نقترح أن يراجع مستخدمو هذا الدليل المحتويات الكاملة للبابين األول والثاني فيما يستخدمون الباب    

ع حيث أن هذا الباب يوفر معلومات تفصيلية لكل المعايير ويمكن أن يجد مستخدمو هذا الثالث كمرج

عن أن  الدليل أنه من الناحية العملية أن يراجعوا تلك األنشطة واإلشارات التي يريدون تحسينها بدالً 

 يقوموا بقراءة الباب من أوله حتى آخره.

إلدارة أداء إجتماعي. ويفضل اإلستعانة بهذا  الباب األول: يقترح خمس خطوات إلعداد خطة عمل  

قييم النشاط وإعداد خطة عمل تية لمؤسستك التي تنتمي إليها مع الباب عندما تقوم بتقديم المعايير القياس

 لتحسين ذلك النشاط المطلوب.

تماعي كما أن المعلومات التي يحتويها الباب الثاني ستساعدكم في تشغيل الخطة العملية لألداء اإلج  

حيث تقودكم للتعرف على بيانات األداء اإلجتماعي على وجه التحديد ومواضع اإلدارة التي تتضمن 

 العمليات المهمة وإتخاذ القرارات اإلستراتيجية.

) معيار فردي، كما يقدم 19في الختام فإن الباب الثالث يحتوي على اإلرشادات التي تشتمل على (   

قيام الجهات القائمة بالتنفيذ بتطبيقها عملياً. وينقسم هذا الباب إلى ستة أجزاء هذا الباب أمثلة عن كيفية 

 لستة للمعايير القياسية الشاملة.تعكس دور األبعاد ا
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 أين تبدأ إدارة األداء اإلجتماعي: 

 ال يوجد ترتيب زمني لهذه المعايير، بل هناك إمكانية البدء بأي منها بغرض تحسين ممارسة العمل،   

 ستستخدم واحدة من النقاط الثالثة وهي:  FSPsكما أن معظم جهات تنفيذ الخدمات المالية 

 مراجعة مهام مؤسستكم وإعداد األهداف اإلجتماعية .1

 تقييم أنشطة مؤسستكم مقابل المعايير القياسية  .2

ً لكل نقطة من الن .3 قاط تطوير اإلستجابة المركزة للمسائل اإلدارية الملحة. وتجد أدناه وصفا

 الثالث.

 اإلجتماعية : مراجعة مهام المؤسسة وإعداد األهداف  -1
جتماعية وصوالً إلعداد األهداف اإلجتماعية المحددة. ساسية يمكن البدء بها مهامكم اإلهنالك نقطة أ

ثم يمكنكم إتخاذ القرار عن كيفية تحسين األنظمة اإلدارية ( العاملين والمنتجات والسياسات) لنحقيق 

ا بالمفاهيم المألوفة ؤؤسسات ألنه يسمح للمديرين أن يبدهداف. وهذا اإلسلوب مفيد لبعض المتلك األ

لديهم (ذات األهمية) ثم يستمرون في تنفيذ المهمة خطوة بخطوة. والمؤسسة التي تبدأ بهذه الطريقة 

مفيدة على  ): " تعريف ومتابعة تحقيق األهداف اإلجتماعية" ، وهي1ستجد الدليل المرشد في البعد (

جية إلنجاز األهداف اإلجتماعية. تراتيوجه الخصوص ألنها تعين على مراجعة هذه المهام وإيجاد إس

الوقت لتطبيق هذه اإلستراتيجية يجوز للمؤسسة اإلستشارة و اإلستفادة من أي أبعاد وعندما يحين 

 أخرى في هذا الدليل.

 تقييم أنشطة المؤسسة مقابل المعايير القياسية: -2
ن تكون مألوفة في مجال إدارة األداء اإلجتماعي أو أنه يتم تطبيق بعض من إدارات األداء أ

 اإلجتماعي وهنالك حاجة إلى تقديم األولويات حسب الخطوات المطلوبة.

 تطوير المسائل اإلدارية الملحة:  -3
تخدم لمعالجة فعالية عندما تسلها تجد بعض الجهات القائمة بالتنفيذ أن إدارة األداء اإلجتماعي 

تحديات إجرائية محددة. كما أن المشاكل المالية العامة ( على سبيل المثال: مغادرة العميل ، مخاطر 

السندات العالية وعدم رغبة العاملين في مواصلة العمل، ويمكن معالجة هذه المشاكل بالتدخالت 

للمنتجات  وتصميم جاذب) 3A( راجع المعيار اإلدارية كتفهم إحتياجات مختلف أنواع الزبائن 

خلق سياسات خاصة بالموارد البشرية ) و3Bجة المحددة ( راجع المعيار والخدمات لمواجهة الحو

). ونجد أن مشاكل األداء تكون متجذرة في الغالب 5Aمن شأنها حماية العاملين ( راجع المعيار 

ج عالية المرتبطة بقروض اإلنتات الي تتعلق بمخاطر السنواي الخدمات الفقيرة واالضعيفة التاألعم ف
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 سعيرإختيار العميل فضالً عن ضعف تالمعلومات الكافية أو مرتبطة ب الضعيفة أو عدم جمع

القروض. وعليه يمكن إستخدام المعايير القياسية الشاملة لكي تتعلم كيف أن التحديات المؤسسية 

ميم المنتج يؤثر على بقاء العميل) تتعلق بل ترتبط بقضايا خدمات العمالء ( مثالً: كيف نجد أن تص

باإلضافة إلى التعرف على اإلجراءات التي يمكن إتخاذها للتغلب على هذه التحديات ( مثالً: يمكن 

 إستخدام التغذية الراجعة لتعديل المنتجات).
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 الباب األول
 

 
 

 ين األداءكيفية إستخدام المعايير القياسية الشاملة لتحس
 

 ) : تقديم المعايير القياسية لمؤسستكم 1الخطوة ( -

): تجميع فريق لجان العمل إلستخدام المعايير القياسية لتحسين 2الخطوة ( -
 األداء.

 ): تقييم نشاط المؤسسة التجارية مقابل المعايير القياسية الشاملة.3الخطوة ( -

 يم الذي قمت به.إعداد خطة عمل باإلستعانة بنتائج التقي): 4الخطوة ( -

  ): مراجعة التقدم بإنتظام.5الخطوة ( -
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  :كيف تستخدم وتتعامل مع هذا الباب
يقدم هذا الباب خمس خطوات يمكنكم من خاللها إستخدام المعايير القياسية لتحسين أداء العمل، ولذلك  ال 

العمليات في  قدكم وترشدكم لتطبيتوجد تركيبة خاصة إلدارة األداء اإلجتماعي، وهذه الخطوات لتساع

 مؤسساتكم.

)2الخطوة ( )1الخطوة ( )3الخطوة (  )4الخطوة (  )5الخطوة (   

التعرف على 
المعايير القياسية

إجمع فريق 
 اإلدارة

قم بتقييم األداء 
الجاري في 
 المؤسسة

قم بإعداد خطة 
 عمل

قم بمراجعة التقدم 
 بإنتظام
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 ) 1الخطوة (

 التعرف على المعايير القياسية 

  الغرض من هذه الخطوة

بإكتمال هذه الخطوة على مديري المناصب العليا ومجلس اإلدارة أن يكونوا قد إستوعبوا ماهي    

المعايير القياسية الشاملة وكيفية إستخدامها بغرض معرفة األولويات المؤسسية إلدارة األداء اإلجتماعي 

ا لتحسين العمل. وعلى المديرين أن يكونوا مستعدين إلستخدام هذه المعايير لتقييم وكيف يتم إستغالله

 ).2األعمال الجارية في المؤسسة (راجع الخطوة 

 كيفية إكمال هذه الخطوة

جلسها، قد تحتاج أن تبدأ بالشرح العام إلدارة األداء اإلجتماعي. وم دارةعند تقديم المعايير القياسية لإل  

ذا التقديم يتم التركيز على أن إدارة األداء اإلجتماعي كيف يمكن أن تفيد العمالء ومؤسستكم ومن خالل ه

 )).1(راجع الصندوق (

 هذه المقدمة يجب أن تجيب على األتي: 

 ماهي إدارة األداء اإلجتماعي وكيف تستفيد منها المؤسسة؟ •

 ماهي المعايير القياسية الشاملة؟ •

 ولوياتنا اإلدارية (راجع الخطوةييم أعمالنا الجارية والتعرف على أكيف نستخدم هذه المعايير لتق •

3( 

 كيف يمكننا إستخدام إدارة األداء اإلجتماعي لمعالجة التحديات المحددة في مؤسساتنا. •

ار بعض من تلك المتعلقة يع قوائم المعايير ولكن يمكنك إختوأثناء هذا الشرح ال تقم بمراجعة جمي   

ظلت مؤسستكم تعمل به  ومعياراً آخر لم تستخدمه مؤسستكم  وز مناقشة معيارمحدد، كما يجبمؤسستكم

في الوقت الراهن، وقيامكم بهذا العمل يؤكد لكم أن مؤسستكم تمارس أداًء جيداً ولكن أنت بحاجة إلى أن 

 تبرهن دور المعايير األخرى في العمل.

ختاره جراء التحديات الملحة تسهنالك مدخل آخر إبدأ بالتطبيق)  شرح لهذا الدليل ( ومن خالل مناقشة  

في المؤسسة ( على سبيل المثال: معدالت مغادرة/ ترك العمالء العمل) قم بمناقشة األنشطة الضرورية 

في معالجة هذه  انالمرتبطة بهذه التحديات وإظهار كيف أن المعايير القياسية وهذا الدليل يساعد

 .التحديات التي تواجهكم
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 )1( الصندوق

أن تتفهم كيف أن  FSPsإن إدارة األداء اإلجتماعي تسمح للجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية      

الجانب اإلداري يؤثر على العمالء وكيف يتم توفير المنتجات والخدمات التي يقيمونها كما أن إدارة 

تضع في اإلعتبار أهدافها اإلجتماعية األداء اإلججتماعي تسمح للجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية أن 

بجدية وإهتمام في أوضاع األعمال التجارية الحقيقية بدالً عن إتخاذ قرارات مالية دون فهم العواقب 

يكون ذا نفع لكل من الجهات القائمة بالتنفيذ والعمالء على حد اإلجتماعية، وهذا المدخل المتوازن إدارياً 

 سبة).سواء ( مثالً: المنتجات المنا

تقوم الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية باإلستعانة بإدارة األداء اإلجتماعي كمخفف لدرجات    

المخاطر فيما نجد أن الحماية الكافية للعميل ستقلل من المخاطر إذا ما طورتها الجهات القائمة بالتنفيذ 

األداء اإلجتماعي ستقلل من مخاطر المالي مما يؤدي إلى سمعة سالبة تؤذي العمالء، كما أن إدارة 

المنتجات غير المالئمة والتي تم جلبها إليهم وبذلك فإنه من األرجح أن يقوم العمالء بإستخدام تلك 

المنتجات بنجاح. وأن الحرص على اليقظة تجاه إحتياجات العمالء يمكن أن يساعد في معالجة المخاطر 

ممكن والتي من شأنها أن تؤدي إلى مغادرة العمالء و ضعف الناتجة عن الجوانب المالية إلى أقصى حٍد 

النمو وإنخفاض المنتفعين من األهداف، وبشكل مماثل يجب اإلنتباه لحاجيات العاملين والتي ستساعد في 

 معالجة خطورة سوء معاملة العمالء واإلنتاجية الفقيرة وإستنزاف العاملين.

ً إن إدارة تحقيق األهداف ت    لفرصة للجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية بعرض نتائج ا تيحختاما

(الموظفين)) والمساهمين الخارجيين ( كالعمالء والعاملين  مستويات العمالء للمساهمين المحليين

 (كالمستثمرين) بإستخدام البيانات الحقيقية بدالً عن سرد الوقائع.

ع الشكوكيين) وتقديم نصائح عملية لمواجهة تقوم الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية (بإقنا •

 الشكوكية حول إدارة األداء اإلجتماعي بالمنظمة.

تشير إلى العالقات العمالء كيف أن معظم إجراءات حماية  عن تعرض التحليالت اإلحصائية •

اإليجابية في األداء المالي، وبعبارة أخرى تشير إلى أن حماية العمالء شيئ جيد تجاه تمويل خط 

 إلدارة.ا

األعمال التجارية ومركزية الزبون تجادل معتقدة أنه نظام له إنتاجية ذات قيمة أكبر للزبائن  •

 ومفيد لألعمال ألنه يزيد من إستغالل المنتج، ويؤدي إلى الرضا و الوالء ويقلل من التكاليف.

تقال الخدمات جانب إنتجسد إدارة األداء اإلجتماعي في المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء  •

 المالية حيث توفر بشكل عام دور إدارة األداء اإلجتماعي ( متاحة باللغتين اإلسبانية والفرنسية).
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مامعنى  –الموقع اإللكتروني للجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية يوفر اإلجابة عن أي سؤال  •

SPMألسئلة العامة عن ؟ : ( إدارة األداء اإلجتماعي) كما يوفر هذا الموقع اإلجابات لSPM 

تلفة من أدوات اإلتصال سابقة الذكر، وباإلضافة إلى ذلك أعدت الجهة المذكورة أعاله أنواع مخ

رض من خالل برنامج تعى رسالة خاصة بالمؤسسات المالية معايير القياسية مشتملة علعن ال

 ية والفرنسية).اإلسبان تين) (بعض المواد / األدوات متوفرة باللغPowerPointبوربوينت (

ة من المذكرات اإلرشادية المختصرة تسمى ( حلول إدارة لجهة القائمة بالتنفيذ سلستعرض ال •

األداء اإلجتماعي لمواجهة تحديات العمليات. وكل مذكرة إرشادية تناقش المشاكل واإلقتراحات 

ضيع ضعف تعرض جزء من الحلول. وتشمل الموا ان وكيف أن إدارة األداء اإلجتماعي يمكنها

 النمو، تقصير دور العميل واإلهمال وضعف اإلنتاجية.

تشير إلى أنه كيف التى  حالة الدراسة  انتعتبرأما بالنسبة للنجاح التجاري فإن شركة يوغافود  •

تؤدي إلى تحسين دور الجهات القائمة سماعي أن تعالج التحديات الضاغطة إلدارة األداء اإلجت

  طلوبة.بتنفيذ الخدمات المالية الم
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 )2الخطوة (

 تجمع فريق اإلدارة إلستخدام المعايير لتحسين العمل

 الغرض من هذه الخطوة: 

إكتمال هذه الخطوة يجب أن يكون لديك فريق له الرغبة والقدرة على مراجعة المعايير القياسية  دعن   

 رة األداء اإلجتماعي.اعمل تتعلق بإد وتقييم أداء المؤسسة والتعرف على أولياتك وإعداد خطة

 كيفية إكمال هذه الخطوة 

واجدين في كل موقع من عمليات المؤسسة وأن يكونوا من الذين قم بتجميع مجموعة من العاملين المت   

ل بغرض تحسين األداء. ويجب لديهم معرفة والسلطة لتقييم أعمالك الجارية حالياً وقم بإعداد خطة عم

خاص الذين في هذه المجموعة يمكنهم مناقشة وتقييم جميع سمات العمل التجاري ولديهم األش تضمنأن 

القدرة على التأثير على غيرهم لترتيب األولويات الخاصة بإدارة األداء اإلجتماعي وبالمثل يجب أن 

تضمن أن اليقوم أي شخص من الحضور بمنع مناقشة أي شخص من هذه المجموعة ( قد يكون هنالك 

 لين).ؤوحدثون بحرية عند حضور كبار المسالعاملين ال يت بعض

مع تحديد عام لدور أي واحد منهم أثناء التقييم المؤسسي)  – 3يمكنك إعتماد القائمة التالية (الجدول 

 وهم: 

 عضو من مجلس اإلدارة  •

 / مدير إداري)التنفيذيين طابضكبيرالالمدير التنفيذي ( •

 مدير عمليات  •

 مدير مالي  •

 تطوير اإلنتاج مدير  •

 ]).2مدير إدارة األداء اإلجتماعي / أحد مناصري إدارة األداء اإلجتماعي (راجع الصندوق [ •

 مدير الموارد البشرية / مدير التدريب •

 مدير التسويق  •

 مديرو الحقل: مثالً مديرو الفروع •
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 )2الصندوق(

 تعيين أحد مناصري إدارة األداء اإلجتماعي

يين أحد عن كيفية تجميع فريق إدارة األداء اإلجتماعي ضع في اإلعتبار تع بينما تتخذ قراراً     

لديهم قدرة على التحفيز والخبرة ليقوم بقيادة مناصري األداء اإلجتماعي، وهو أحد الموظفين الذين 

دارة األداء اإلجتماعي ويجعلها تطبيقات الفريق. ويستطيع هذا المناصر تدريس العاملين اآلخرين عن إ

قد ل –اإلجتماعي في غياب قائد إلدارة األداء  –ولوية مؤسسية. وقد إكتشفت كثير من المنظمات أ

إكتشفت أنه من الصعوبة بمكان أن يصدق أو يؤمن موظفوها بأن أولوية إدارة األداء اإلجتماعي أمر 

 ! واقع وحقيقي

األجندة وأن أي معنى كامل  إن هذه هي الطريقة العملية التي تبقي إدارة األداء اإلجتماعي فيمع و

 .مدخالت من عدد كبير من العمالءلمهارة األداء اإلجتماعي سيحتاج إلى 

فإذا قامت الشركة بتعيين مناصر إلدارة األداء اإلجتماعي فإنه بإستطاعة ذلك الشخص تجميع أكبر    

طوال عمل رة اإلجتماعية عدد من أفراد فريق اإلدارة اإلجتماعية والذي يستطيع بدوره ترقية أداء اإلدا

واحد ولكنها تعمل نحو  الشركة، وبعبارة أخرى أنه من المؤكد أن هذه اإلدارة اليفهم بأنها وظيفة شخص

 وليات إدارة األداء اإلجتماعي في أقسام المؤسسة كلها.ؤإنتشار مس

ة فإن الحاجة إلى وبينما تصبح إدارة األداء اإلجتماعي جزًء من عمليات الشركة اإلعتيادية المنظم   

وعلى سبيل المثال في الوقت الذي تتكامل  –إدارة األداء اإلجتماعي أو فريق خاص ستتالشى تدريجياً 

وليات إدارة ؤأي قسم في الشركة يعلم بوضوح مس فإن ية الشركةاإلدارة اإلجتماعية في إستراتيج هذه

ارة مهامهم المنفصلة دون أن يتم حث أن يقوموا بإداألداء اإلجتماعي وبذلك يمكن لمديري األقسام 

 مناصر أو فريق اإلدارة اإلجتماعية تلك.

ليس من المنتظر أن تتوقع أن جميع هؤالء األشخاص سيلتقون في وقت واحد مع بعضهم البعض    

لى فهذه األعداد الكبيرة و المتنوعة للمجموعات لن يكونوا أكفاء ألن التقييم يحتاج إ للقيام بتقييم المنظمة.

إستشارة جميع األشخاص المذكورين عاليه وربما يعملون في شكل مجموعات صغيرة إلكمال التقييم في 

 .فترة محددة (مثالً: إسبوعان)
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شركة الفرصة الدولية: كولومبيا تقوم بتنصيب (تعيين) مناصر إلدارة  )1مثال ميداني(
 األداء اإلجتماعي

ء اإلجتماعي ودعم أعضائها لتحسين العمل. وفي هذا اإلطار أكدت الفرص الدولية دور إدارة األدا    

ترغب شبكة اإلتصاالت العالمية في مساعدة منتسبيها لفهم المعايير القياسية وأن تضعهم على المسار 

ليتم إعتمادهم من خالل شهادة الحملة الذكية لحماية العمالء. ولدعم عضو الفرصة الدولية في كولومبيا 

أفراد الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية ليتم تعيينه كمناصر إلدارة اداء  فوضت الشبكة أحد

 اإلجتماعي. 

والدور الرئيسي لهذا المناصر هو تدريب زمالئه عن إدارة األداء اإلجتماعي ويحثهم على ضرورة     

اعدة نقل أولويات فوائد منسق الخدمات المالية. وخالل فترة التدريب لثالث سنوات نجح المناصر في مس

يلي قليل من التكتيكات التي  وفيما اإلجتماعي،الخدمات المالية لتكون جزء من تطبيقات إدارة األداء 

  -ارة على حد سواء:دإستخدمها لبناء قدرات العاملين واإل

 أبدأ باإلدارة أوالً:  •
ً من كولمبيا ملدفع إدارة ا ن رئيس ومجلس إدارة ألداء اإلجتماعي لألمام فقد جاءت إلينا أساسا

ر األكبر على يوقد كان لمجلس وتنفيذيي إدارة الفرصة الدولية الكولومبية التأثالفرصة الدولية، 

 –إدارة األداء اإلجتماعي فقد نقل المناصر عدداً من "تدريبات" إدرة األداء اإلجتماعي 

النقاش منصباً في كيفية  معلومات ومناقشة تم نقلها إلى مجلس اإلدارة واإلدارة نفسها. وقد كان

 مساعدة شركة الفرصة 

الدولية لتنعم باإلستقرار المالي وبعيداً عن هذه المناقشة كونت اإلدارة بالشركة إستراتيجية 

 إلدارة األداء اإلجتماعي حيث كلف المناصر بمبيعات الشركة.

 لقاءات قادة اإلدارة في وجبات عمل •
عي قادة اإلدارة في سلسلة وجبات عمل على طريقة " إستضاف مناصر إدارة األداء اإلجتما

ى وتعلم" حتى يتعلم العاملون دور إدارة األداء باألساسيات ( ماهي إدارة األداء دتغ

ً لتغطي المعايير القياسية إضافة إلى  اإلجتماعي؟) ثم أصبحت بمرور الوقت عمالً فنيا

 تطبيقها. إستراتيجية لكل اإلدارة اإلجتماعية ودور العاملين في 

 زيارات شخصية لميادين العمل •
موظف ميداني. ويقوم مناصر إدارة األداء اإلجتماعي  200للشركة تسعة مكاتب فرعية و 

بجولة تدريسية مرة كل عام ولمدة ثالث سنواتت وخالل تلك الفترة زار المناصر كل مكتب 
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وى المادة التي كان وأمضى فيه بين ثالث إلى أربع ساعات لتدريب العاملين، ويختلف محت

يدرسها عن مناقشات القيادة، حيث تركز على السمات العلمية التطبيقية مثل كيف تدير المسح 

 الخاص بالفقر.

 التسويق الداخلي إلدارة األداء اإلجتماعي •
من خالل هذه األحداث عمل المناصر في قسم التسويق ليستوثق من الوضوح ومعرفة الماركات 

إلدارة األداء اإلجتماعي، وكانت مواضيع إدارة األداء اإلجتماعي يتم  إليجاد إستراتيجية

جمع البيانات تضمينها في النشرات الدورية الداخلية و مواضيع على اللوحات وأسباب 

اإلجتماعية ونتائج مبحث حالة الفقر. كما أن قسم تقنية المعلومات يقوم بإعداد مواضيع على 

يتمكن العاملون من إستيعابها. بادئ حماية العميل وذلك حتى الشاشات مثل الحملة الذكية لم

وختاماً طور قسم التسويق فيديوهات ترويجية عن أهمية إدارة األداء اإلجتماعي ومبادئ خدمات 

زبائن لشركة الفرصة الدولية. وهذه الفيديوهات تعمل بنظام الدائرة المغلقة في كل موقع من 

 مواقع فروع الشركة.
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 )3الخطوة (
 تقييم األنشطة الجارية حالياً في المؤسسة مقابل المعايير القياسية 

 الغرض من هذه الخطوة 
بعد إكمال هذه الخطوة يجب على فريق اإلدارة معرفة ماهي الممارسات الضرورية التي يجري    

 تقم حتى اآلن؟ طة التى لماألنشتطبيقها على مؤسستكم حالياً؟ وماهي 

 يفية إكمال هذه الخطوة؟ك
إن تقييمكم ألعمال إدارة األداء اإلجتماعي الجارية حالياً في مؤسستكم ستكشف لكم مواطن الضعف    

التي يمكن للمؤسسة معالجتها. وبغض النظر عما تبدأ به من جهود تطبيق المعايير القياسية فإنه من 

الضعف وباإلضافة إلى أماكن ذه المعايير القياسية، األمثل تقييم أداء مؤسستكم مقابل المجموعة الكلية له

التي لم يتم تغطيتها والتي قد ال تكون على دراية بها فإن هذا التقييم سيعينكم على فهم "المسائل 

 الضرورية الملحة" التي يمكن أن تتقاطع مع كثيراً من المواقع اإلدارية لديهم. 

) وإدارة هذا التدقيق SP 14" لألداء اإلجتماعي (Ceriseوللقيام بالتقييم أستخدم مؤشرات "سيرايز" "

في المعايير القياسية وتسمح لمؤسستكم بتسجيل  ةالحسابي اإلجتماعي يعالج كالً من الممارسات الموجود

الشكوى في كل ممارسة أو نشاط واألداة متاحة مجاناً ويستخدم فيها إكسل للبيانات في الدخول والبتحليل 

 ).3مراً سهالً لإلجابة على المؤشرات ويعطي نتائج التقييم ( راجع الصندوق حيث يجعل ذلك أ

متاح باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية والبرتغالية  SP14ز يإن المؤشر سيرا

ً بإسم: ( خطوة بخطوة) ويشرح كيفية إستخدام  SP14واألندونوسية والعربية، كما يقدم سيراز عرضا

ً كمثال، ومثال آخر كتقرير نهائي ومعايير اإلستخدام للمراجعيين يقد أعد سيرااألداة. و ز، أنموذجا

 الماليين. وكل هذه الموارد متاحة ومتوفرة باللغتين اإلسبانية والفرنسية.
 

 )3الصندوق (
 SP14نتائج رسوم بيانية أستخرجت بمؤشر 

 

نتائج الرسوم البيانية تجعلها أكثر سهولة  فإن SP14بعد أن تسجل مؤسستكم كل المؤشرات بالمؤشر   

 حيث باإلمكان رؤية المؤسسة تعمل على نحو جيد ومعرفة إذا كان هنالك مجال إلصالحه وتحسينه.
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 المعايير القياسية التي تتم بنظام البعد
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ): 2جدول (
 يع أبعاد المعايير القياسية: أعضاء الفريق وثيقو الصلة بالموضوع يقومون بمراجعة جم

 األبعاد

- 1 2 3 4 5 6 
 ■    ■  جلس اإلدارة عضو م

 ■    ■ ■  المدير التنفيذي

 ■   ■ ■ ■ مدير العمليات 

     ■ ■ مدير مالي 
   ■ ■  ■ إلنتاج مدير تطوير ا

  ■ ■ ■ ■  بشرية مدير الموارد ال
 ■  ■  ■ ■اإلتصاالت مدير المعلومات و

   ■  ■ ■ المراجع المالي 
  ■ ■ ■   ير الحقل مد

-- 

 

 

توازن األداء اإلجتماعي 
 والمالي

اإللتزام  باألهداف 
  اإلجتماعية

 

 

 

 

معاملة العاملين
 بمسؤولية

تصميم المنتجات 
لتلبي إحتياجات 

 العمالء

 تعريف ومراقبة األهداف اإلجتماعية 

معاملة العمالء 
 بمسؤولية 

 

100 
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 )4صندوق (ال
 نتائجك بنظيراتهان قار
جهات القائمة بتنفيذ ستخدمها مئات التلمعايير القياسية وهو أداة عامة مبني على ا SP14 -المؤشر   

األخرى،  SP14قمت به بنظائر الـ الخدمات المالية وبناء على ذلك يمكنك مقارنة نتائج التقييم الذي 

ً بجداول العالمات الموجودة بمؤشر سيرا يز عبر اإلنترنت. وهذه ضع عالمة على نتائجك مستعينا

مقارنة نتائجك بنظيراتها األخرى مشتملة على الدولة، الحجم، الحالة القانونية والحالة  تيحالجداول ت

اعد أن تضع درجات منخفضة على أساس أنها ال الربحية، وخاصة تلك المقارنات التي يمكن أن تس

 تحبط فريقك العامل.

 نفيذتجهات بسجل الجهة القائمة بالالمثال التالي يقارن إحدى ال

متوسط المؤسسة متوسط المراجعين قارة آسيا  – BVإقليم 
 61 66 ) حدد وراقب األهداف اإلجتماعية 1البعد (
 58 56 ) المجلس واإلدارة 2البعد (

 70 65 ) تصميم المنتجات والخدمات 3لبعد (ا
 75 72 ) 4البعد (
 57 74 ولية ؤولين بمسؤملة المس) معا5البعد (
 70 78 ) 6البعد (

 1 46 عدد المراجعين
والتدقيق فى ذلك قم بزيارة موقع  يفية تدريب المراجعينوك  SP14لمعرفة المزيد عن المؤشر  •

 سيرايز

 14ستشر قاعدة بيانات المؤشر اس بي ا ى مراجع متدربللحصول عل •

 يفية تدريب المراجعين والتدقيق في ذلك قم بزيارة موقع سيرايز. •

 .SP14( قاعدة بيانات المؤشر  Databaseللحصول على مراجع متدرب إستشر الـ  •
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 0% 10%20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1aاإلستراتيجية اإلجتماعية :            
1b. : تقرير مستوى بيانات العميل            
2a. إلتزامات مجلس اإلدارة :            
2b.مصداقية المهمة اإلجتماتعية :            
2c. تطبيق اإلستراتيجية :            
2d. التجنيد والتقييم :            
3a. حاجيات وأفضليات العميل :            
3b.فوائد التي يجنيها العمالء: ال            
4a. : منع اإلستدانة الزائدة عن الحد

            المطلوب
4b. الشفافية :            
4c.عدالة وإحترام معاملة العمالء :            
4d. خصوصية بيانات العميل :            
4e.حلول فض الشكاوي :            
5a. الموارد البشرية : سياسة            
5b. مراسالت شروط التوظيف :            
5c. رضا العاملين :            
6a. معدالت النمو :            
6b.التركيز على األهداف :            
6c. األرباح :            
6d. التعويضات :            

 

  قييمعليك أن تختار كيف تدير الت
خياران أساسيان إلدارة التقييم، يمكن لفريق إدارة األداء اإلجتماعي يجربه لوحده أو يمكنك هنالك 

 إستئجار أحد الخبراء ليقوم بقيادة فريقك إلجراء هذا التقييم.

 ) يقدم الحجج المؤيدة والحجج المضادة للخيارين المذكورين أعاله1الجدول (
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  SP14ن إلستخدام المؤشر هنالك مدخال )1جدول (

 الحجج المضادة الحجج المؤيدة المدخل

يقوم العاملون
بإجراء التقييم

 بأنفسهم 

املينل العبناء الدور القيادي من خال •
جميعاألكثر خبرة ليستفيد منها 

 العاملين المشاركين
 أقل تكلفة من إستئجار خبير خارجي •
يقلل من الوقت (بناء على الخبرة •

عمل بين يوم وخمسة أيام)يستغرق ال

العاملون أسئلة قد ال يجدونقد يثير  •
جيب عليها في غياب خبير فيمن ي

 .SP14مؤشر 
زيارة مجدولة ألحد المستشارين •

 يمكنه مساعدة العاملين في التقييم.

بمعية عاملي
شيتم الشركة

بمساعدة لتقييم ا
خبير في مؤشر

SP14 

على أسئلة االجابيستطيع الخبير  •
عاملين حول إدارة األداءال

 اإلجتماعي.
يمكن أن تكون أسئلة معقدة (إلبراز •

الجانب غير الواضح)يصعب على
العاملين في لجنة العمل إدراكها

 بمفردهم

 أكثر تكلفة من اإلستعانة بالعاملين. •
ً أطول حيث أن الخبير • تستغرق وقتا

الخارجي يقوم بشرح المؤشرات
ة عنالقياسية وقد يطرح أسئلة معقد

ويصعب على العاملين العمل الجاري
إستيعابها بمفردهم (بناء على الخبرة،
هذا العمل يستغرق بين ثالثة إلى

 .خمسة أيام في موقع العمل
 

)) بغرض 2يجوز لك طرح أسئلة على جميع العاملين في إدارة األداء اإلجتماعي (راجع الخطوة (   

موعة بعينها لمراجعة العمل الموجود في أحد األبعاد الخاصة المشاركة في المراجعة أو يمكن تحديد مج

وعليك أن تقترح قيام عدد من أعضاء الفريق بالمشاركة في مراجعة كل  )2بالمعايير القياسية (الجدول 

 بعد من األبعاد المذكورة.
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 : SP14و في بيانمار مع المؤشر لك) تجربة شركة إي2مثال ميداني (
ستمر ألعضاء شبكة العمل قامت بتكليف أحد ميكلوف العالمية كجزء من دعمها الإشركة  •

ف تستطيع من أفراد الشركة نفسها ، هذا وقد تعمد المراجع أن يكشف كي SP14مراجعي 

 إلدارة األداء اإلجتماعي لهذه الشركة ( أي شركة إيكلوف).م شركة إيكلوف توفير دع

بمراجعة المستندات المؤسسية المهمة و وضع  SP14ع قبل إسبوعين من الزيارة قام مراج •

جدوالً للمراجعات بمشاركة كبار اإلداريين والعمالء والعاملين في فروع الشركة. وأثناء الزيارة 

مجلس اإلدارة الميدانية والتي إستغرقت خمسة أيام أجرى المراجع معاينات مع عدد من أعضاء 

ألقسام في رئاسة الشركة، وفي أحد مكاتب فروع الشركة ). و رؤساء اكبير الضباط التنفيذيين(

قريتين  ة المجموعة األولى مع العمالء منقشلمراجع مناقشات مع مجموعتين، مناأجرى اا

والمجموعة الثانية ركزت المناقشة مع الضباط الميدانيين وإدارة حلقة النقاش مديرة أحد الفروع 

م ملفات الفقر ( والتي تشمل العمالء من حيث وإثنين من مساعداتها وتناول النقاش تقيي

ً إلى انظمة  مستندات القروض والمعلومات المطلوبة من جنب من المجموعات السكانية) جنبا

 . المعلومات االدارية للفرع

وفي آخر يوم للزيارة قام المراجع بتنوير المجلس بحضور كبير  المديرين، فيما تقبل الفريق  •

ي تمت معالجتها في التقرير النهائي. هذا وقد مالحظات والتصويبات التليل من الالنتائج مع ق

في جاالت نقل الخدمات وإحتياجات وجد المراجع أن شركة إيكلوف لديها أداء عمل سليم 

المنتجات التي تخصص للعمالء في المناطق الريفية باإلضافة إلى ضبط وتوازن الجوانب 

ت التي تحتاج إلى مراجعة والكشف عن بعض الحاالالمالية واألداء اإلجتماعي. كما تمت 

على حماية أفضل لبيانات العمالء والحاجة إلى آلية حل مشاكل  ملتتحسينات على أن تش

 الشكاوي وتطوير ناجز لألهداف والمؤشرات اإلجتماعية.

ا زيارة سالفة الذكر نتج عنهوقد صدر تقدير المراجعة المذكورة بعد بضع أسابيع من إنتهاء ال •

خطوط عريضة تمهد الطريق إلى خلق وإيجاد خطة عمل إلدارة األداء اإلجتماعي. هذا وقد 

أوصى التقريربأن فريق شركة أبكلوف يضع في أولوياته ألعمال الشركة حسب المراحل األتية: 

تطبيق قصير األجل ( من سنة إلى سنتين إلى ثالث سنوات) ، ومتوسط من سنتين إلى ثالث 

وإعتادت شركة إيكلوف ميانمار إعداد من سنتين إلى ثالث سنوات أيضاً.  سنوات ، وعادي

نظم للمراجعة امسودة خطة عمل إلدارة األداء اإلجتماعي وتقدمها إلى اإلنترنت لمزيد من 

 المعلومات اإلدارية.
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ونتيجة لخطة العمل قام الفريق الدولي للشركة بزيارة إلى  SP14وإستجابة لتقرير مؤشر  •

وساعد الجهات المختصة بالخدمات المالية بمراجعة وتجويد واإلرتقاء بخطة العملل ميانمار 

وحدد الدعم الفني والمالي الضروريان لكل فقرة من فقرات العمل. وخالل هذه الزيارة أنفق 

 الجميع على قائمة األولويات للعام التالي وجدول التطبيق الموضح في الجدول األتي: 

إكمال العمل  تصنيف فقرات العمل ير القياسيةالبعد الخاص بالمعاي
 (سنة واحدة)

 تحديد ومراقبة األهداف اإلجتماعية  .1

تحديد دقيق لألهداف اإلجتماعية وتعريفها ومؤشراتها •
لتخزين وتحليل نظم المعلومات االداريةوتكييف 

البيانات اإلجتماعية وأعداد تقارير عن المؤشرات
 ذ-اإلجتماعية.

د وجمع البيانات الخاصة بالفقرالعمل على أعدا •
 وتحليلها

Q2 

 Q4اعداد ونطويرلوحة البياناتالجتماعات مجلسس االدارة • العاملون واإلدارة  .2
 Q2 إعداد مسح عن رضا العميل  • المنتجات  .3

 ولية ؤمعاملة الزبائن بمس .4
تعديل عقد القرض بغرض تعريف الزبائن على •

 حقوقهم 
 اية العميلإعداد بيانات سياسة وإجراءات حم •

Q2 
  

Q2 
Q3 

 مظالم العاملين إعداد إجراءات  • ولية ؤمعاملة الموظفين بمس  .5
 اإلدارة تقوم بإعداد مسح عن رضا العاملين  •

Q2 
Q4 

   

جاءت في الوقت المناسب لشركة إيكلوف  SP14وبناء على إفادة اإلدارة فإن مراجعة المؤشر   

أصدر الئحة تلزم القائمين بأمر التمويل  –ألصغر ميانمار. ومن جهة أخرى أصدر منسق التمويل ا

األصغر بتطبيق المعايير القياسية لحماية العمالء وقد بنيت الالئحة على نفس مبادئ مناصرة الحملة 

. وبما أن هذه المعايير كانت SP14قياسية وأدوات مراجعة المؤشر الذكية والمتضمنة في المعايير ال

عول الالئحة الجديدة، فإن شركة إيكلوف تعلم مسبقاً دورها تجاه األداء قبيل سريان مف SP14خاضعة لـ 

اإلجتماعي ودرجة اإلذعان لمبادئ حماية العميل، ويعتقد أن الشركة قد وضعت في إهتماماتها تحسين 

 الخطة التي تحقق الغرض من إعدادها.
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 ) 4الخطوة (

 إيجاد خطة عمل بإستخدام نتائج تقييمكم 

 من هذه الخطوة ض الغر

لدى إكتمال هذه الخطوة على مؤسستكم أن تكون لديها خطة عمل محددة لتحسين ممارسة إدارة األداء    

 ية.اإلجتماعي مشتملة على الوقت المطلوب وإلتزامات العاملين والميزان

 كيف يمكن إكمال هذه الخطوة 

المتعددة في أدائكم الجاري حالياً. وعلى  ) سيكشف بشكل كبير الفراغات3التقييم الذي في الخطووة (   

شركتكم أن تضع األولويات تجاه هذه الفراغات التي ستقوم الشركة بمعالجتها وذلك بالرجوع لإلرشادات 

الواردة في الباب الثالث من هذا الدليل ثم إيجاد (خلق) خطة عمل عن كيفية تحسين أداء الشركة مبتدًء 

 لقصوى.وية ااألول ذات  بأهم األعمال

 مؤشر سيراز يقدم أفضل قاعدة مميزة كنموذج لخطة العمل ومتوفرة باللغتين اإلسبانية والفرنسية.

 أولويات بنوود العمل

ال توجد هنالك طريقة مفضلة لتقرر أي أعمال بعينها يكون لها األولووية. وباإلستعانة بالنتائج الناجمة    

بالبند  لتي ستبدأ بها ثم إستعن باألسئلة التالية لتتسعفك لتبدأ يمكنك إختتيار أي البنود ا SP14عن مؤشر 

 األكثر أهمية، و األسئلة هي: 

هل يقدم العمل منافع مباشرة أم غير مباشرة لعمالئك؟ وفي  كيف يستفيد العمالء من هذا العمل؟ )1(

عمالء الراضون حاالت كثيرة نجد أن الشئ الجيد المفيد لعمالئك فهو مفيد أيضاً لشركتكم. كما أن ال

وعلى سبيلل منتجات شركتكم،  مخلصين ومطيعين وناجحون في إستخداعن الوضع يكونون م

متابعة جمع الديون فإن هذا النوع من  المثال إذا كشف التقييم أن مؤسستكم ليس لديها سياسة تحدد

، وعليه فإن  الساسية سيكون مباشرة في مصلحة العمالء الذين عليهم متأخرات ولم يقوموا بسدادها

من بل ستؤدي إلى إنهاك حقوق العمالء أثناء عملية هذا النوع من السياسة من المرجح أنها ستقلل 

 جمع هذه الديون.
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 كيف يفيد هذا العمل أولوية إسترايجية شركتكم؟   )2(
 تأكد من أن أي عمل تبتدره يجب أ، يكون متماشياً مع أولويات إستراتيجيتكم حتى يسهل لكم تحقيق

خطة اإلستراتيجية التي تنتهجونها على أن تكون متزامنة مع متطلبات مؤسستكم، وعلى سبيل ال

المثال إذا كانت خطة الثالث سنوات تشتمل على التركيز لتحسين نظام إدارة البيانات، ففي هذه 

التي ، مثل إدارة قياس الفقر و1Bالحالة يمكنكم أن تبادروا ببعض األنشطة الموجودة في المعيار 

ئك المستهدفين، أو قيامكم ل إلى عمالستوعب أو تدرك أنك على وشك الوصومن شأنها أن تجعلك ت

بإيجاد أو خلق بروتوكالت إدارية عن كيفية جمع هذه البروتوكوالت اإلدارية وصوالً إلى كيفية 

 جميع البيانات اإلجتماعية وإعداد التقارير المتعلقة بها.

 ن المخاطر التي تحيط بالمؤسسة؟كيف يمكن للعمل أن يقلص م )3(
أولوياتك التي تؤثر على بإذا تعرفت مسبقاً على مواطن المخاطر العالية الخطورة على شركتكم أبدأ 

مغادرتهم وتركهم العمل  –إذا كان إستنزاف العمالء  ثال:مالمواطن ( المواقع) وعلى سبيل التلك 

نا التقييم لماذا يغادر العمالء مكان العمل. تؤدي إلى المخاطر عليك أن تتساءل عن كيف يخبر –

أو  هل نجد أن ذلك يكشف أن مؤسستكم ال تتيح للعمالء ما يعينهم على شروط إعداد المستندات؟

وا األجواء الصحية للعاملين وخلق مخاطر تؤدي إلى خدمات فقيرة للعمالء توفر يتضح أنكم لم

خطار أساسية ل بسبب وجود ألين يتركون العمرفت على أن العامفإذا تع  ضمن المشاكل األخرى.

وهل تقوم ، 5البعد جيداً وبدقة في سجل النقاط وفق المؤشرات التي في عليك أن تمعن النظر 

ا  كانن األمر كذلك .. لماذا؟ ... المشاكل اللضرورية ، فأذ حل عمالشركة بتدريب اللعاملين ود

اء اإلجتماعي، ومباشرة تولي دعم أولويات إدارة رة األداعلى ذلك قم بإستخدام خطة عمل إد وبناء

 المخاطر الحالية.

 ماهي الموارد المطلوبة (بشرية ومالية)؟  )4(
مستوى الجهود المطلوبة ألي نشاط بعينه، عليك أوالً أن نضع في  لىإلتخاذ  القرار الناجز ع

اء اإلجتماعي، وفي جميع اإلعتبار جميع األشياء التي تقوم بها حالياً الغرض منها تطبيق إدارة األد

اإلحتماالت فإن لك كثير من المماراسات التي قمت بها مسبقاً، وإذا بنيت العمل على ماسبق ماقمت 

به فستتمكن في فترة وججيزة من أن يتمكن العاملون في مؤسستكم من تجويد أداء المناشط، وإذا 

تضمن أن الفوائد التي تعود من هذه المناشط التي تتطلب موارد كثيرة فس ختيار واحدقمت بإ

للعاملين ومؤسستكم ستكون ذات قيمة عالية، وعلى سبيلل المثال: ربما تقرر تحديد رقم هاتف 

لشكاوي العمالء ليحل مكان صندوق اإلقتراحات فقد تكون الجهود والتكلفة عالية ولكنها في المقابل 

  ومات وصوالً إلى التحسن في اإلنتاج.العمالء والمصداقية مع تزويد اإلدارة بالمعلستزيد من رضا 
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 ): أولويات أنشطة كوميدا  األندونسية: 3مثال ميداني (

في الحسبان كيف االندنوسية  على نحو دقيق أخذت شركة كوميدا  SP14بعد إكمال العمل بمؤشر   

ً مرتبطة بإدارة األداء اإلجتماعي بغرض تقوية أداء هذه 30تحدد أولويات أكثر من  المناشطـ  منشطا

وهذه المناشط الكامنة كانت موزعة في األقسام المختلفة للشركة نذكر منها على سبيل المثال: (إدارة 

 .كبير الضباط التنفيذييناألداء اإلجتماعي ، السكرتارية، العمليات، التتدريب، الموارد البشرية، المالية، 

تحديد المدة المتوقعة والمساعدة الفنية  طلبت الشركة من كل قسم أن يحدد األنشطة المقترحة مع   

 المطلوبة، ثم قامت كوميدا بتحليل هذه التغذية الراجعة وطرحت األستلة التالية: 

 للشركة؟ اجرائية ذات نفعأي من األنشطة تحتاج إلى تغييرات  •

 أي من األنشطة لديها تأثير قوي على الميزانية؟  •

 ستغرقه؟ ماهي النجاحات العاجلة وما المدى الذي ست •

 كيف ألي من هذه المناشط يمكن أن يتطابق ويالئم األنشطة األخرى المخطط لها؟ •

ل تي يمكن أن تعتمد عليها بمعنى أن المستقبل يعتمد على إكتماحددت كوميدا أولوية األنشطة ال  

تحليل مكن من ترتيب األهداف اإلجتماعية الحقيقية تحتاج الشركة لتتنجاحها. وعلى سبيل المثال لكي 

اء الجاري، وكذلك لكي تكون الشركة قادرة على إعداد تقارير داللموجودة لتجد مبرراً أو فهماً بياناتها ال

نظمةالمعلومات ارة حول إدارة األداء اإلجتماعي وبذلك فإنها تحتاج إلى تجديد اللتقدمها لمجلس اإلد

 فيما تقوم بتحليل البيانات اإلجتماعية.  االدارية

ً وراء تالشركة أن تكون واقعية عن عدد األنشطة الرئيس علىكما     حقيق ية لديها بمسمياتها سعيا

وقت واإلنتباه واليقظة. وقد لاألنشطة الرئيسية هي تلك األنشطة التي تحتاج إلى درجة كافية من اأهدافها. 

ت المختصة بتنفيذ ي تقوم بإنفاقها الجهاالتغيير في تحليل المنصرفات الت تؤدي إحدى هذه األنشطة إلى

. وأن ترميم وصيانة العملية الجارية حالياً تحتاج إلى إستثمار ذي مغزى وداللة يشارك ةالخدمات المالي

فيه العاملون بالشركة بكل مستوياتهم الوظيفية، وتعلم شركة كوميدا يقيناً أنهم لن يحدثوا تغييراً كثيراً في 

 هذا الشان.

يب أولويات أنشطتها، طلبت إدارتها من جميع األقسام تطويراً حقيقياً عندما قررت شركة كوميدا ترت   

بيق وفق الزمن المحدد. وهنا تحاول الجهة المختصة بتنفيذ الخدمات المالية أن تكون طوصوالً إلى الت

واقعية بقدر اإلمكان حيث تسمح بأن يكون هنالك تأخير في عملها، وعلى سبيل المثال نجد في أندنوسيا 

ر رمضان هو فترة إحتفالية أساسية حيث تتوقف األعمال التجارية لمدة إسبوعين دون أن يكون أن شه
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باإلحتفاالت، وعليه بعد العطلة مباشرة يبدأ هنالك مجال لمزاولة األنشطة حيث يكون العمالء مشغولين 

ل في فريق العمليات بصرف األموال وجمعها وليس هنالك أي عمل آخر خالف ذلك. وهو نفس الحا

شهري نوفمبر وديسمبر حيث تكون منظمة كوميدا مشغولة بالتخطيط اإلستراتيجي للعام التالي إال أنها 

تقوم بقليل من األنشطة. وتقوم بإعداد السياسات الرئيسية قبل شهر يوليو، أما األنشطة التي تحتاج إلى 

ت التخطيط اإلستراتيجي، وهذه دليل عمل فيتم إعدادها في نوفمبر حتى يمكن مناقشتها أثناء إجتماعا

اإلعتبارات تسمح إلدارة األداء اإلجتماعي في شركة كوميدا أن تكون على إنسجام مع جدول العمليات 

 الروتينية.
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 ): إتباع شركة آسكي لخطة العمل4مثال ميداني (

في العمق  –نية إلكمال تقييم الفليبي )ونالرونلشركة آسكي (أي أاللي ساك لقد أتيحت الفرصة العالمية   

نالك المعايير القياسية وتطوير خطة عمل لتحسين األداء، ولتتم المساعدة يجب أن يكون ه مقابل –

ولوية للشركة، هذا وقد أعدت شركة آسكي عدداً من القياسات كبدائل ضمانات أن خطة العمل تظل كأ

 تشتمل على اآلتي: 

ولية لضمان تقدم خطة العمل لألمام بينما يتم تعيين قيادة ؤيتولى كل المس تحديد مشروع بعينه •

ول عن كل المخرجات كما أن ؤمعيار على أن يتم إختيار شخص مس خاصة وعاملي إسناد لكل

 الخطة ستحدد إذا كانت هنالك حوجة للمساعدات الفنية.

من فريق إدارة الجهات القائمة  تكوين لجنة إدارة األداء اإلجتماعي مكونة من األعضاء المهمين •

بتنفيذ الخدمات المالية. وستقوم هذه اللجنة بمراجعة تقدم خطة العمل كل شهر وترفع تقريرها 

 لفريق اإلدارة العليا حسبما يتطلب الوضع.

إعداد ميزانية لتطبيق إدارة األداء اإلجتماعي، كما يتم من خالل الخطة تقدير التكلفة بما في ذلك  •

 ذلك ليتم تطبيق كل معيار على حده.والزمن الذي يستغرقه العاملون في هذا الشأن واألموال 

الزمن المستغرق لكل تطبيق وبينما تكتمل المهام تقوم شركة آسكي بتحديد وضعية كل مهمة في  •

  خطة العمل.
 

 شركة فينكا تقوم بتطوير خطة عمل): 5مثال ميداني (

خطط عمل لألداء اإلجتماعي باإلستتعانة بثالث من فروعها  قامت شركة فينكا العالمية بتطوير   

يتم تحديد مواقع العمل بنظام التقاطع العرضي (أي إختيار عينات نموذجية) المختصة بالتمويل األصغر. 

بقرار من العاملين في الشركة لتشمل مكتب الخدمات المالية وشئون العاملين. وتتراوح مفردات العمل 

أن تدفع الشركة أتعاب الموظفين الذين يتصلون بالعمالء عبر الهاتف) إلى النشاط العملي (ك

  اإلستراتيجية (كأن تشتمل على تطوير برامج دورات مالية متعددة للعمالء ومجتمعاتهم).

 وبينما تستسغرق عملية التخطيط عدداً من الشهور أكدت أنها فعالة لألسباب األتية:

 ع العاملين بصرف النظرعن مقاماتهم اإلدارية.ساوت شركة فيتكا بين مدخالت جمي •

 ي أنيط العمل بها للعاملين.زر المديرون وساندوا التخطيط وعمليات التطبيق التآ •



  
    

Page 38 of 345 
 
 

لم تلتزم المؤسسة أن تقوم بالعمل الكثير الملفت أكثر من أنها وضعت قائمة أولياتت األنشطة في  •

 إطار الزمن الحقيقي

 المكثف إلى خطوات إدارية تفادياً لإلجهاد الزايد للعاملين. قامت الشركة بتقسيم مواقع العمل •

الفنية واإلرشادات عبر شبكة تستطيع الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية تأمين المساعدات  •

 إتصاالت شركة فيتكا، وخبرة الفعالية المالية، والمواد وتصليح األعطال.

 تحديد الزمن والعاملين لخطة العمل 

يقوم سبتحديد الوقت المناسب لكل خطوة من عمليات التطبيق و وضح بتفصيل َمْن ِمن العاملين قم    

بإختبار العاملين الموجودين بالفعل لتطبيق الخطة وإن ذلك يتيح بالعمل المْعني. وبقدر اإلمكان قم 

ديك مقدرة داخلية مواصلة العمل وييسر لكامل إدارة األداء اإلجتماعي لمواصلة األنشطة. وإذا لم تكن ل

يمكنك التعاقد مع متخصصين للمساعدة في هذا الشأن. وعليك أن تضمن وجود أحد العاملين من اإلدارة 

الوسطى أو اإلدارة العليا ليعمل مع مستشاري إدارة األداء اإلجتماعي ليكتسبوا مزيداً من الخبرة 

 .وليقوموا بنفس خطة العمل مستقبالً 

إلجتماعي بأعداد قاعدة بيانات خاصة بالجهات المعنية بالمساعدات الفنية تقوم لجنة عمل األداء ا �
 المتخصصة في إدارة األداء اإلجتماعي.

 تخصيص ميزانية لخطة العمل

هنالك بعض من خطوات التطبيق تحتاج إلى عاملين ولكن لوقت قصير أو عندما ال تكون هنالك    

مثالً: في حالة تدريب العاملين). تحتاج إلى أموال ( موارد مالية (مثالً: مستندات حديثة) وبعضها

ويتطلب تضمين ميزانية ألنشطة إدارة األداء اإلجتماعي في شركتكم كميزانية عمليات وذلك لضمان أن 

األولويات األخرى ال تتأثر بتأخير تنفيذ الخطة. أن مرحلة التطبيق المبدئي ستكلف في الغالب الوقت 

المتواصلة والصيانة يجب أن تكون تكلفتها أقل ويمكنك أن تبدأ باألنشطة األقل  والمال بينما المراجعات

تكلفة مما يقلل نسبة المخاطر وأن النجاح المبكر سيبني القدرة التسويقية لمستقبل تطبيق إدارة األداء 

 اإلجتماعي.

 تكامل خطة العمل مع التخطيط اإلستراتيجي لشركتكم
تم تبنيها وتطبيقها فمن األمثل أن تكون جزء من األعمال التجارية خطة العمل سيللتأكد من أن    

تكاملة مع نظام والتخطيط اإلستراتيجي لشركتكم، وبمرور الوقت ستكون طبيعية كجزء من الشركة م

   .جتماعي للعمل مع أي أداء عبر تخطيط األعمالأهداف األداء اال
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 ) مراجعة التقدم بشكل منتظم 5الخطوة (

   ن هذه الخطوةالغرض م

بالضبط ) هي عملية مستمرة وتهدف إلى مراقبة تقدم مؤسستكم في مجال خطة العمل ليقوم 5الخطوة (  

حسب الحاجة إلى ذلك. كما أن خطة العمل المرتبطة بإدارة األداء اإلجتماعي ستتغير على المدى البعيد 

 ً  متواصالً وإدارة وعمالً. لتؤثر على سمات مؤسستكم، في حين أن التطبيق يتطلب إلتزاما

 كيف يمكن إكمال هذه الخطوة

قم بترتيب مراحل توقف منتظمة وذلك لتتقييم إذا كان ذلك يتماشى مع األهداف المراد تطبيقها، وبناًء     

 على ذلك قم بضبط نهج العمل.

 التوقيت

طتكم اإلستراتيجية / وصوالً إلى المثالية فإن خطة عمل إدارة األداء اإلجتماعي ستتكامل مع خ   

التجارية وسيتم مراجعتها في نفس الوقت الذي يتم فيه مراجعة الخطة اإلستراتيججية. وإذا لم تتداخل 

لمراجعة ان لعليك أن تقرر تحديد زمن ث خطة إدارة األداء اإلجتماعي في أو مع جميع الخطط المؤسسية

ار خارجي ليقوم بتقييم التقدم المحرز وإعداد المنتظمة (مثالً: كل ستة أشهر) كما يمكنك إختيار مستش

 توصيات إضافية في هذا الشأن.

 ضبط خطة العمل

) أي النشاط  لإذا كشفت مراجعكم ضعف التقدم في التطبيق فإنه إما أن مؤسستكم تمارس نشاط الكال   

أو الفشل  –نتيجة للجهد الزائد عن الحد في وقت واحد  –الضعيف) تجاه إدارة األداء اإلجتماعي 

والتقصير في تكامل العمل مع إدارة األداء اإلجتماعي تجاه أولويات العاملين. وبدالً عن إهمال خطة 

 .ناسبةبشكل تام، قم بضبط الخطة لتعكس مزيداً من الخطوات الم عمل إدارة األداء اإلجتماعي

عي مع العمليات حتى تكون إن هدفك النهائي يجب أن يكون متكامالً حول أنشطة إدارة األداء اإلجتما  

إعتيادية كجزء من هذه العمليات وتظهر وكأنها من العناصر الضرورية كنموذج ألعمالك التجارية 

 وخدمات الزبائن.
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 :SP14إجراءات مبنية على نتائج مؤشر  خذيت خوشيلي): مصرف 6مثال ميداني (

الباكستاني) يبحث عن طريقة للتمويل األصغر المحدد (  خوشيليكان مصرف  2013في العام    

مبسطة لتحسين أداء إدارة األداء اإلجتماعي، وبناء على "لُْبنى تواناً" رئيسة إدارة المخاطر أفادت بأن 

إلى خصية إليجاد أي من الممارسات اإلدارية التي يمكن أن تؤدي تقييم شاداة  المصرف في حاجة إلى 

إدارة األداء اإلجتماعي في المسار الصحيح" وبناًء ولون من "وضع ؤتحسين األداء حتى يتمكن المس

والذين يقومون بإدارة  SP14إلى  خوشيليعلى ذلك قامت شبكة التمويل األصغر الباكستاينة بتقديم بنك 

 تقييم شخصي شامل ألداء إدارة األداء اإلجتماعي.

ً أدى إلى تكامل نشاط     ً ناجحا كل عمليات  داء اإلجتماعي فيإدارة األأعطي التقييم اإلبتدائي إنطباعا

من تجديد وإصالح دزينات (دستة)  خوشيليسام البنك، وفي خالل ثالث سنوات فقط تمكن مصرف قأ

ه السياسات والعمليات تم اإلشراف عليها وفق وحدة اإلدارة البيئية واإلجتماعية الجديدة. وأصبحت هذ

 لبيئية واإلجتماعية وضبطها.ولة عن جميع األنشطة اؤالوحدة لكامل العاملين فيها مس
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يشير الجدول التالي إلى بعض أكثر األنشطة اإلدارية أهمية والتي تم إعدادها وفق تقييم 
SP14  :للمنظمات     

 ):1البعد (
حدد ويراقب ي

األهداف اإلجتماعية

مراجعة مهام البنك: على أن يوضع في اإلعتبار أرباح حاملي األسهم على المدى •
 البعيد.

تكامل النشاطات التالية مع خطة األعمال التجارية للبنك وهي: وصف عمالء •
البنك المستهدفين، األهداف اإلجتماعية للبنك، وأهداف محددة مرتبطة باألهداف

 األخرى المذكورة أعاله.
تطور أدوات المراقبة الداخلية لمتابعة التقدم لتحقيق األهداف اإلجتماعية لتشمل •

 ل الفقر لقياس التغير الذي يطرأ على العمالء بمرور الزمن.بطاقة سج
 إنتساب جميع البيانات اإلجتماعية في البنك، التحليل، وتقارير العمليات. •
 إستخدام لوحة المعلومات اإلجتماعية ورفعها للمجلس و اإلدارة. •

 ):2البعد (
ضمان إلتزام مجلس 

اإلدارة واإلدارة 
والعاملين تجاه 

جتماعيةاألهداف اإل
 

واألقسام المتداخلة للعمل SSMSإنشاء وحدة أنظمة البيئة واإلدارة اإلجتماعية  •
 كمجموعة نيابة عن إدارة األداء اإلجتماعي.

جودين وأعضاءة األداء اإلجتماعي لألعضاء الموإتخاذ الحيطة لتوجيه إدار •
 مجلس اإلدارة والمتدربين الجدد.

وليات ومراجعة المهامؤلتشمل المس ل أعضاء مجلس اإلدارةتحديث شروط عم •
اإللزامية، ومناقشة نتائج األداء اإلجتماعي واألداء اإلجتماعي المرتبط بالمخاطر،

 ومراجعة إجراءات حماية العميل وتخصيص النمو/ األرباح المالئمة.
إستخدام مدخالت المجلس بغرض تكامل األهداف اإلجتماعية مع خطة العمليات •

 ة.واألعمال التجاري
تضمين معايير إدارة األداء اإلجتماعي في عملية تجنيد العاملين واإلشادة باألداء •

 ومشاريع التحفيز.

 ):3البعد (
تصميم المنتجات 
والخدمات والنقل 

عبر القنوات لتلبية 
إحتياجات العمالء 

 تهموأفضليا
 

العمل على تحسين عمليات تطوير المنتج مع التركيز على تجميع مدخالت •
 الء، وتأسيس وحدة أبحاث السوق.العم

تعزيز وظائف الخدمات النوعية مشتملة على مكتب نوعية الخدمات وتبني برنامج •
 مسحي إلرضاء الزبون مع تعزيز إستالم شكاوي العمالء.

 تقديم منتج دعم الديون للحوجة الحقيقية المتكررة للعميل. •
لى خدمات الزبائنشهور) عن رضا الزبون يحتوي ع 3إعداد تقرير فصلي (كل  •

 في خدمات الفروع وتجاربها.
إلحتفاظ بإحصائيات العمالء علىبإستخدام القياس يتم إعداد التقارير والتحليل وا •

 تصدر كل ربع سنة (فصلية). أن
تقديم عرض متنوع بإطراد األنواع من المنتجات والخدمات وخاصة للمشروع •

 التجاري.
 لمعلومات لتحسين المنتجات والنقليات.التحقق من مغادرة العميل وإستخدام ا •
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 ):4البعد (
معاملة العمالء 

 وليةؤبمس

رات العمالء حول المديونية وإنشاء تعريف محدد للشركة تجاهشقم بتحسين مؤ •
 المخاطر العالية باألسواق.

قم بتطوير السياسة لتفادي المديونية، فقد يحصل العمالء على قرض واحد فقط •
ي الباكستاني) وربما يجوز لهم الحصول على قرضينمن البنك (بنك خوشيل

آخرين مستحقين (ثالثة قروض كحد أقصى). القروض المستحقة للتسليف المفرد
) أما القرضUS$1,450روبية باكستانية (أي  150,000قد ال تتعدى 

 ).US$4,730روبية باكستينية (أي  500,000المخصص للشركات فهو 
المدونة اإلدارية وأخالقيات المهنة لضمان أن أهداف تدريب العاملين على معرفة •

المبيعات ال ينتج عنها شمول العاملين في هذه المعايير، كما أن نوعية الخدمات
 المضافة تشير إلى مستندات تثمين أداء العاملين.

 قم بتحديث سياسات وإجراءات إستالم شكاوي البنك. •
الخدمات المالية (مثالً: جهاتمطلوب طرف ثالث من الجهات القائمة بتنفيذ  •

 خاصة بالتأمين) مع اإللتزام بالمدونة اإلدارية للبنك.

 ):5د (البع
معاملة العاملين 

 وليةؤبمس

 قم بتقديم التدريب للعاملين لدرء المخاطر الصحية والسالمة. •
قم بتطوير إطار عمل جديد خاص بتقارير وشكاوي العاملين والقضايا األخرى في •

 د البشرية.قسم الموار
 قم بالمراجعة المنتظمة لرضا العاملين ودورة البيانات. •
 تقديم خطة عمل لإلدارة ومجلس اإلدارة لتخفيف إجهاد العاملين وإستنزافهم. •
مراقبة سلوك العاملين تجاه اإللتزام بالمدونة اإلدارية من خالل زيارات العاملين •

 ودور التغذية المرتدة للزبائن.

 ):6البعد (
ن األداء المالي تواز

 واإلجتماعي

نضل عفقم بتأسيس وحدة بحوث األسواق والتي تساعد البنك ليتخذ قرارات أ •
على تحليالت التشبع وتحليل إمكانيات السوق مو المناسب مبنيةأهداف معدالت الن

 أخرى عن األسواق.  وأي معلومات 
ً والنموتقييم قدرة المراجعة الداخلية لحفظ المسافة بين النمو الجار • ي حاليا

 المعروض وأهداف النمو الموازي للمقدرة الداخلية.
                                                                                يص تخص •

ض تعزيزويل األصغر في الدولة بغرمن األرباح السنوية لصندوق تطوير التم
إضافية لصندوق حماية المودعين لدرء %5نية و ااألهداف المالية الباكست

 المخاطر.
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 الباب الثاني
 
 

كيف تستخدم معلومات األداء اإلجتماعي 
 إلتخاذ القرار الجيد

 
 
 

 تتطلب القرارات اإلدارية وجود بيانات األداء اإلجتماعي  �

 اء اإلجتماعي لمعالجة القضايا اإلدارية األساسيةاألد اتتستخدم بيان �
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 كيف تستخدم هذا الباب 

ستساعدك على تشغيل خطة عمل األداء اإلجتماعي التي تعرفت  البابإن المعلومات التي في هذا    

كن عليها في الباب األول والتي ستساعدك على التعرف على بيانات األداء اإلجتماعي المحدد واألما

 اإلدارية التي تشارك في قيامك بإتخاذ القرارات اإلستراتيجية اإلجرائية المهمة.

وعلى نحو مماثل، فإن المديرين سيحتاجون إلى إستخراج بيانات األداء اإلجتماعي لتطبيق كثير من     

ها والتي تجدها األعمال الموجودة في الباب الثالث لذا عليك إستخدام هذا الباب لفهم البيانات التي تحتاج

 في بقية هذا الدليل.

هذا الباب يقوم بتعريفه أربع مسائل (قضايا) ذات أهمية للجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية، كما    

 تناقش كيف تساعد هذه البيانات المديرين لمعالجة هذه المشاكل، وتشتمل على اإلرشادات األتية: 

 ماهي البيانات المطلوبة  )1(

 هذه البيانات الى   لذين يحتاجون المديرون ا )2(

 أين يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالمشكلة أو القضية في هذا الدليل. )3(

 القرارات اإلدارية تحتاج إلى بيانات أداء إجتماعية

ا إن بيانات األداء اإلجتماعي ليست مفيدة فحسب لإلستراتيجية وإتخاذ القرارات اإلجرائية بل إنه   

ضرورية بقدر كبير إلتخاذ القرارات التي توزن كل الجوانب المالية واألهداف اإلجتماعية. عليك 

الصلة بشركتك ثم أرجع إلى تفاصيل المعلومات في كل  وثيقةلقضايا المذكورة أدناه وهي التعرف على ا

 من هذه القضايا.

 ولية اإلستدامة والربحية مسؤإنجاز  ):1القضية (

 القيم لعمالئك المستهدفين  صيانةالوصول إلى واإلحتفاظ و ):2القضية (

 الصيانة الدقيقة لمعايير حماية العمالء ):3القضية (

 إنجاز وتحقيق رضا العاملين واإلحتفاظ بهم ):4القضية (
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 إستخدام بيانات األداء اإلجتماعي لمعالجة القضايا األساسية لإلدارة

 دامة والربحية ولية اإلست): إنجاز مسؤ1القضية (

تحتاج مؤسستكم إلى تحقيق أهداف النمو والربحية التي من شأنها أن تسمح للمؤسسة إلنجاز     

قرارات التي اإلستدامة على نحو يرتقي بأرباح العميل. تستطيع البيانات أن تساعد المديرين إلتخاذ ال

ز بل تحقق التوقعات، وكيف يمكنك حووكيف تتعامل مع المستثمرين لكي ت تقدم،لتعين رأس المال على ا

ضبط األهداف المالية لمواجهة أحوال السوق، وكيف تعد األهداف المالية التي توازي األهداف المالية 

 واإلجتماعية، وكيف يمكنك تخصيص األرباح.

 بأهدافنا اإلجتماعية؟  : هل  نفى نحن1Aالسؤال 

ها اإلجتماعية. وعلى كل جهة من الجهات القائمة يجب عليك أن تدرك إذا كانت مؤسستكم تفي بأهداف   

بتنفيذ الخدمات المالية أن تختار أهدافها اإلجتماعية الخاصة بها ولكن ذلك في الغالب يشمل دعم العمالء 

لإلستثمار في حالة الفرص اإلقتصادية، اإلدارة اليومية السابقة وإحتياجات دورة الحياة ومواكبة األحداث 

ة ن بعض الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية يركزون على الصحة والتعليم والسلطوالطوارئ. غير أ

 .وخلق الوظائف وأخرى غيرها كثير

 بيانات األداء اإلجتماعي المطلوب 

قم بتغيير أصول العمل التجاري، التدفقات النقدية، والمؤشرات اإلستثمارية للعمالء في األنشطة  •

 اإلقتصادية.

 رة، التغيرات في األجر اإلضافي وإستخدام المدخراتاألرصدة المدخ •

 أصول العمالء  •

 مستوى فقر العمالء، السجالت ( القيد واألجر اإلضافي)  •

 نسبة العمالء (التدرج) من نوع قرض واحد إلى اآلخر الذي يحتاج إلى مزيد من األصول. •

منصرفات (مثال: رسوم مقدرة العميل للدفع إللتزامات األسرة ومتطلبات الحياة اليومية، ال •

 المدارس). 

 مؤشرات التفويض للعميالت من اإلناث (تجاه القيد اإلضافي). •
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 مثال عن األعمال اإلدارية

ربط وم بتحقيق أهدافها اإلجتماعية، وهذه المعلومات ستسمح لإلدارة أن تقرر فيم إذا كانت الشركة تق

(مثالً: حجم القرض، التواتر وصفقات حجم الودائع)، بيانات العميل هذه بإنتاج بيانات مجموعة السندات 

تقدم أداء اإلدارة أم ال، ويمكن لإلدارة التعرف على مواضع األداء الضعيف وتقوم بإجراء الضبط 

لتحسين هذه المواضع (مثالً: سحب الرسوم المدخرة ضئيلة ال تشجع العمالء على إدخارها). كما يمكن 

عمق بحوث األسواق وبخاصة تلك التي حول قضايا العمالء وباإلضافة للمعلومات أن تقدم مزيداً من 

إلى ذلك يمكن لإلدارة إستخدام هذه المعلومات أن تصدر تقريراً عن مخرجات الفقر لحملة األسهم 

 الداخليين والخارجيين.

 المديرون الذين يحتاجون إلى هذه البيانات

 اإلدارة التنفيذية / مجلس اإلدارة  •

 ث والتطوير إدارة البحو •

 إدارة اإلنتاج  •

 المراجعة المالية الداخلية / إدارة درء المخاطر  •

  2B، معيار 2a، معيار 1B، معيار 1aالمراجع: معيار 

 

 1Bالسؤال 

 ؟ ماهي أهداف النمو المطلوبة في هذا الشأن وهل يمكننا تحقيقها

فهل تجد أن نمو مؤسستكم تتوافق  لسوق المحلي الذي يؤثر على النمويجب عليك أن تدرك أن أحوال ا

 مع األهداف وهل تجد أن قدرتها المؤسسية تتماشى مع النمو؟

 بيانات األداء اإلجتماعية المطلوبة

 نوع طلبات العميل (الدفعيات، نوع المنتج، شروط القرض). •

 معدالت اإلختراق والتغلغل، البنية التحتية للسوق، تحليل إغراق السوق وتركيبته. •

عمل العاملين،  الداخلي والذي يشمل اإلدارة وعبء والتحليل والقدرة على الضبط المراقبة •

والمهارات ونسبة العاملين/ العمالء، ضوابط التقصير اإلداري، اإليفاء بسياسة المستندات، 

 مقدرة أنظمة المعلومات اإلدارية، اإليفاء بالمصادر المالية.
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ات: بيانات رضا العميل(راجع السؤال التالي: هل البيانات التي بها يتم تحديد نوعية الخدم •

العمالء راضون؟)، بيانات شكاوي العميل ( راجع: هل تستجيب لشكاوي العميل؟)، معاينات 

العاملين، متوسط الزمن من تاريخ تقديم طلب القرض إلى تاريخ إستالمه، متوسطوقت اإلنتظار 

 إلى لحظة تقديم الدمة في مكاتب الفروع.

 األعمال اإلداريةأمثلة عن 

هذه المعلومات ستبرز القرارات عن كيف وأين يتم توسيع العمليات ( مثال: المناطق الجغرافية،     

العمالء المستهدفين). متى تقوم بهذه التوسعة و الشروط الضرورية في ذلك (مثال: قدرة اإلدارة تجاه 

بهذه المعلومات لتحدد األهداف المالئمة  تعانةالبنية التحتية للفروع). كما يمكن لإلدارة اإلسالمخاطر، 

 للنمو، والقيام بالتحسينات التنفيذية حسبما يقتضي الوضع تمشياً مع النمو.

 المديرون الذين يحتاجون إلى هذه البيانات

 اإلدارة التنفيذية / مجلس اإلدارة  •

 المراجعة الداخلية / إدارة درء المخاطر  •

 المالية  •

 تصاالت تقنية المعلومات واإل •

 6a: معيار المراجع
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 1Cالسؤال 

 إستهدافها وكيف نخصص هذه األرباح؟علينا ماهو مستوى الربحية التي يجب 

الربحية التي تمكن بل تسمح لمؤسستكم إنجاز األهداف المالية بينما  عليك أن تدرك مستوىيجب     

يجب عليك إتخاذ قرار عن كيف تخصص األرباح  تستطيع خدمة تطلعات العمالء. وباإلضافة إلى ذلك

على نحو أفضل لتتمكن من توازن أهدافك المالية (مثال: أن تستطيع مكافأة المستثمرين والموارد 

 البشرية) من أهدافك اإلجتماعية. (مثالً: منحهم معدالت فائدة من إمكانياتك).

 بيانات األداء اإلجتماعي المطلوبة

 نسبة األرباح  •

 فاض األسعار المرتبطة بالتمويل األصغر يؤثر على منحنى األسعار في الدولة عند إنخ •

 المتطلبات غير المالية التي يحتاجها العمالء (تدريب عن األعمال التجارية). •

إن تمكنت من الوصول إلى عمالئك المستهدفين ( أما إذا لم تتمكن من ذلك يمكن أن تحتاج  •

و إنشاء فرع في منطقة جديدة أو ال تقدم أي خدمات مالية إستغالل الربح لتطوير منتج جديد أ

 لعمالئك قبل أن تستدرجهم إلى الحصول على قرض ... إلخ...

 .أنت في حاجة إلى تقديرات مالية لتحقيق النمو الذي إستهدفته •

 أمثلة عن األعمال اإلدارية

مة لمؤسستكم التي تعمل فيها هذه المعلومات ستبرز القرارات في مستوى من الربحية لتكون مالئ    

و أولويات الربحية) ثم كيف الذين إندرجوا معكم في مؤسستكم  معكم المستثمرون وحاملو األسهم (أولئك

 تتمكن مؤسستكم أن تخصص األرباح وسط كثير من األولويات التنافسية.

 المديرون الذين يحتاجون إلى هذه البيانات

 اإلدارة التنفيذية / مجلس اإلدارة  •

 إدارة الشؤون المالية  •

 المراجعة الداخلية / إدارة درء المخاطر. •

 القسم القانوني •

  62: المعيار المراجع
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 1Dالسؤال 

 ؟ ماهو مستوى التعويضات المعنية بالموظفين التنفيذيين

يجب عليك أن تدرك الفرق بين تعويضات شركتكم وكيف يمكن للشركة تعويض الموظفين (العاملين)   

بما في ذلك المعاملة  شركتكمنيين وعليك أن تحدد إذا كان هذا التوسع في األهداف اإلجتماعية لالميدا

 ولة عن العاملين.المسؤ

 بيانات اإلداء اإلجتماعي المطلوبة 

 متوسط تعويضات المديرين التنفيذيين في اإلدارة العليا  •

 متوسط تعويضات العاملين الميدانيين (مثال: ضباط القروض). •

 لة عن األعمال اإلدارية أمث

هذه المعلومات ستوضح كيف يتم تعويض العاملين في جميع المستويات وبخاصة تعويضات   

التنفيذيين. ويمكن لإلدارة إستخدام هذه المعلومات لتقرر كيف تقوم بتعويضات العاملين بعدالة وبطريقة 

 تكم.تؤدي إلى التحفيز اإليجابي لتحقيق األهداف اإلجتماعية لمؤسس

 المديرون الذين يحتاججون لهذه البيانات 

 اإلدارة التنفيذية / مجلس اإلدارة  •

 الموارد البشرية  •

 القسم القانوني  •

  الشؤون المالية •
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 عمالء المستهدفينبال كيف يمكن اإلحتفاظ) 2القضية (

أن تكون لديها القدرة صل إلى العمالء المستهدفين و للقيام بذلك على الشركة إن شركتكم تود أن ت   

على التكيف لتحقيق اإلستراتيجية ويقوم بالتصميم وتقديم المنتجات على أساس مدخالت العمالء، كما أن 

البيانات تساعد المديرين على إتخاذ القرارات التي تحقق اإلستراتيجيات التي تكون أكثر فعالية، وماهي 

ى رضا العمالء واإلحتفاظ بهم في المؤسسة مستو أنواع المنتجات التي يمكن تصميمها وكيف ترفع من

  فضالً عن نوعية مجموعة السندات.

  2Aالسؤال 

 كيف نصل إلى العمالء المستهدفين؟ 

لى العمالء المستهدفين ومن هم للوصول ايجب عليك أن تدرك إذا كانت شركتكم لديها اإلستطاعة    

لحالية للشركة بمن في ذلك العمالء الذين هم خارج العمالء الذين تجذبهم عروض المنتجات والخدمات ا

  نطاق مجموعة أهداف الشركة.

 بيانات األداء اإلجتماعي المطلوبة

الصفات المميزة للعمالء المستهدفين في شركتكم ( مثالً نوع األعمال التجارية، رجال / نساء،  •

 الفقر أو مستويات الدخل، المالءمة، اللغة).

، الريف%، بدء األعمال التجارية %،  % يم األهداف (مثالً: النساءنسبة العمالء حسب تقس •

 تحت حزام الفقر %.

نسبة العمالء المستهدفين في كل قسم وقوائم أسمائهم أمام اإلنتاج ( مثالً: المرأة الريفية تعمل  •

  .بطواعية في إدخار المنتجات

 أمثلة عن األعمال اإلدارية 

خاذ القرار إذا كانت الطرق المستهدفة اآلن / أو أن المنتجات يجب هذه المعلومات تسهل عملية إت  

 تعديلها لألفضل من أجل العمالء المستهدفين، أو إقناع مختلف العمالء المستهدفين.

عمال ريب أفضل عن كيفية التعرف على المثالً: ربما تتأكد اإلدارة من أن العاملين يحتاجون إلى تد

يجب ضبطها لتغطية إحدى المشاكل الصحية بعينها. وأن هذه المعلومات  الفقراء، أو منتجات التأمين
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ذا الباب حيث أن جميع القرارات دارية األخرى موجودة كقوائم في هتعتبر أساس ألي من القرارات اإل

 هم.ركة خدمة ومن هم الذين تم إستثناءتحتاج إلى مديرين ليستوعبوا من هم الذين قدمت لهم الش

 ن يحتاجون هذه البياناتالمديرون الذي

 اإلدارة التنفيذية / مجلس اإلدارة  •

 إدارة اإلنتاج  •

 بحوث اإلنتاج والتطوير  •

 الموارد البشرية ( يجب تدريب العاملين عن األهداف). •

 المراجع: 

 1aالمعيار  -

 3aالمعيار  -

  3bالمعيار  -

 

 2Bالسؤال 

 ؟العقبات التي تعيق تقديم خدماتنا تخطي كيف يمكننا

جب عليك أن تدرك أذا كان هنالك عدد معين من العمالء المستهدفين تم إستثناؤهم (أي إبعادهم أو ي   

منعهم) من الوصول إلى خدماتكم ولماذا؟ حتى ولو أن كثيراً من عمالء الشركة قادمين من السكان 

قال أو المستهدفين فإن الحواجز مثل النبذ اإلجتماعي أو عدم التوظيف الشخصي أو صعوبة اإلنت

اإلتصاالت حالت دون وصولهم فقد يجعل ذلك األمر من الصعوبة أو ربما يكون من المستحيل لبعض 

م أو إستخدام اتكمن هؤالء األشخاص الذين هم ضمن السكان المستهدفين أن يستطيعوا إستعمال منتج

  خدماتكم.
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 بيانات األداء اإلجتماعي المطلوبة 

 ل األتي: بيانات بحوث السوق التي تشم

لحواجز التي تمنع الوصول إلى منتجاتكم والتي تواجه العمالء المستهدفين (مثالً: من هو الذي ا •

 من بين السكان المستهدفين وال يستخدم منتجاتكم ولم ال "يستخدمها"؟).

ماهي كيفية قنوات توزيع / إرسال منتجاتكم / خدماتكم وإن النقل النموذجي المثالي يقود إلى أن  •

ثر يجعل الوصول إلى العمالء أمراً أكع من شأن عملية الوصول إلى العمالء أو العكس فقد يرف

 صعوبة.

 التغذية الراجعة تعين العمالء على اإلستجابة لكيفية ترقية الوصول إلى خدمات المؤسسة. •

 جون إلى هذه البيانات المديرون الذين يحتا

 اإلدارة التنفيذية / مجلس اإلدارة  •

 نتاج إدارة اإل •

 بحوث اإلنتاج والتطوير  •

 المراجع: 

 1aالمعيار  -

   3bالمعيار  -
 

 2Cالسؤال 

 ماهي إحتياجات العمالء وأفضلياتهم فيما يريدون من منتجات وخدمات وتوصيلها إليهم؟ 

ن من منتجات وخدمات وقنوات التوصيل اجات وما يفضله العمالء المستهدفويجب عليك أن تدرك إحتي  

 ة تحسين المنتجات وطلب المنتجات الجديدة.إليهم وكيفي

 بيانات السوق التي تشمل اآلتي: 

الصفات المميزة للعمالء المستهدفين (مثالً: نوع األعمال التجارية / الرجال/ النساء/ الفقر ،  •

 مستويات الدخل والمالءمة واللغة).
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من هم العمالء الذين إستخدام منتجاتكم وخدماتكم حسب الصفات المميزة للعمالء ( مثالً:  •

ً محدداً من المنتجات / الخدمات، ومن هم العمالء المحتملين الذين ال  يستخددمون نوعا

 يستخدمون تلك المنتجات).

  حاجيات وأفضليات العمالء المستهدفين لآلتي:

 منتجات مالية، ومنتجات غير مالية  •

 منتجات محددة لها شروط خاصة بها. •

 قنوات التوصيل 

وحاالت الطواري العامة التي تواجه العمالء المستهدفين، واإلستراتيجيات الحالية التي المخاطر  •

يستخدمها العمالء لتلبية إحتياجاتهم الطارئة، هل يستخدم العمالء منتجاتكم لمقابلة هذه 

 اإلحتياجات وإذا لم يكن كذلك فلماذا؟

التي فين، اإلستراتيجيات الحالية الفرص اإلقتصادية وإحتياجات أسرة (عائلة) العمالء المستهد •

، وهل يستخدم العمالء منتجاتكم هذه لتلبية إحتياجاتهم وإذا يستخدمها العمالء لمقابلة احتياجاتهم 

 لم يكن كذلك فلماذا؟

 أمثلة عن األعمال اإلدارية 

وضعها ضل التصميمات وتعديالت المنتجات لهذه المعلومات ستقود إلى إتخاذ القرارات عن كيفية أف  

 الدرجة القصوى ويشمل ذلك القرارات حول:  فى

للمنتجات، حجم القروض، مرونة المنتَج، حجم و توقيت إحتياجات اإلدخار، حجم  الصفات المميزة   

ان، اإلدخار، منتجات التأمينات، (ثانوية)، إستخدام المتطلبات اإلئتمالضمانات/ المتطلبات الجانبية 

 يل.الوصول وسهولة قنوات التوص

علومات تقود إلى إتخاذ القرارات حول العروض المقدمة عن المنتجات مثل القروض كما أن هذه الم  

الطارئة، اإلدخار، التأمينات، الدفعيات/ التحويالت المالية، قروض لبدء األعمال التجارية، رأس المال 

(مثالً:  الحياه اليومية ة محددة وحاجياتوضعية حيا العامل، اإليجارات، القروض واإلدخار ألحداث 

 ائز والمآتم).إدخال مال للوفيات والجن
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  المديرون الذين يحتاجون إلى هذه البيانات

 اإلدارة التنفيذية / مجلس اإلدارة  •

 بحوث اإلنتاج والتطوير  •

 إدارة المنتجات •
  3bمعيار   -  3aمعيار  المراجع:

 
  2Dالسؤال 

 هل نحتفظ بعمالئنا؟ 

العميل الذي يغادر / ومن الذي يرتبط بكم دون إستخدام منتجاتكم في الوقت  هو تدرك َمنيجب عليك أن 

الراهن. وهنالك عمالء عندما يتركون الشركة ويظلون مرتبطين بها (مثالً دورة القروض، كمية األموال 

ً معك  ً بأهداف المدخرة) ولماذا؟ وباإلضافة إلى ذلك يجب عليك أن تحدد إذا كان العميل يظل باقيا مرتبطا

 مؤسستكم أم ال.

 بيانات األداء اإلجتماعي المطلوبة 

، نوع المنتَج، معدالت اإلحتفاظ بالعميل، بقاء منقطع: ذكور/ إناث مستوى الفقر نوع األعمال التجارية •

 دورة القروض / كمية الحيازة.

 .الء ونوع المنتجت عبر الوقت المحدد، أنواع التقاطعات من خالل العمإتجاهات مجموعة السندا •

 نتائج المعاينات مع العمالء الحاضرين •

 أمثلة عن األعمال اإلدارية 

هذه المعلومات تقود إلى إتخاذ القرارات عن كيفية تقليل ترك و مغادرة العمالء للعمل كما أنها يمكن أن تؤدي 

كون أكثر إستجابة لحاجيات إلى إتخاذ قرارات عن تصميمات وتعديالت المنتجات والخدمات وقنوات التوصيل لت

 .العمالء

  المديرون الذين يحتاجون إلى هذه البيانات

 اإلدارة التنفيذية / مجلس اإلدارة  •

  بحوث اإلنتاج والتطوير •

 إدارة اإلنتاج  •

 مخاطر إدارة المراجعة المالية الداخلية •
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   3a: معيار المراجع

 

 2Eالسؤال 

 ؟ بخدماتنا هل عمالؤك راضون

ج، واإلرتياح ء في جميع الممارسات، المالئمة وقيمة المنتن تكون على دراية برضاء العماليجب عليك أ

لهذه القيمة ومصداقية الخدمات وموثوقيتها. وباإلضافة إلى ذلك يجب عليك أن تحدد أي العوامل التي 

 .تؤدي إلى تسهيل أو كبح فعالية إستخدام منتجاتكم وخدماتكم وكيف يمكن تحسين هذه المهام

  بيانات األداء اإلجتماعي المطلوبة

 البيانات المذكورة أعاله ( راجع السؤال: هل نحتتفظ بعمالئنا؟) مربوطة باألتي: •

نتائج رضا العميل حسب المسح الذي يتم من وقت آلخر/المعاينات، التركيز على المجموعة  •

 الذي يشمل اآلتي: 

•  ً ة، السالمة، الوثوق بقنوات التوصيل وصوالً بقيمة المنتجات، المالءم رضا العميل يرتبط دائما

والضمانات الضرورية إلى الخدمات وفي الوقت المناسب ، سهولة اإلجراءات، شروط 

للحصول على الخدمات ، العالقة بالضابط الميداني أو الوكيل، كفاية المدخالت/ القروض / 

ات الصفات المميزة للعمالء خدمات التأمين (الكميات، التكاليف، مرونة جدول العمل) مع تقاطع

 المستهدفين.

 تحليل شكاوي العمالء. •

 إقتراحات العمالء حول تحسين المنتجات  •

 مؤسستكم.التقارير الشخصية لتحقيق الثقة ب مستوى •

  أمثلة عن األعمال اإلدارية

في ذلك هذه المعلومات ستقود إلى إتخاذ القرارات عن كيفية ترتيب األولويات وتحسين المنتجات بما   

مدة المنتتَج وشروطه وخدمات الزبائن. وكل ذلك مرتبط ببيانات ترك العميل للعمل أو وتدريب العاملين 

إستخدام هذه المعلومات ذلك العميل الذي يترك الشركة ولكنه يظل على إرتباط بها، ويمكن للشركة 

 لتحسين رضا العميل.
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  المديرون الذين في حاجة إلى هذه البيانات

 دارة التنفيذية / مجلس اإلدارة اإل •

 بحوث تطور اإلنتاج  •

 خدمات الزبائن •

 المخاطر اإلدارية / والمراجعة الداخلية  •

 3a: المعيار المراجع

 

 ) 3القضية (

 المحافظة الكافية على معايير حماية العمالء

شكل كبير في إذا أردت أن تقوم شركتكم بحماية حقوق العمالء عليكم خلق سمعة جيدة والمساهمة ب

كما أن البيانات يمكنها مساعدتكم في إتخاذ القرار في وضع السياسات وخلق  الشفافية وإستقرار السوق.

وتعزيز اإلجراءات وتدريب العاملين مع التبصر الدقيق حول الخدمات المالية وتوصيلها ليجد فيها 

 العميل اإلحترام والمعاملة الالئقة.

 

 3Aالسؤال 

  ل من الحصول على مديونية أكبر من الحد المعقول؟هل نمنع العمي

يجب عليك أن تدرك خطورة حصول العميل على مديونية أكبر من المعدل المناسب، وكيف للسياسات   

المؤسسية للشركة وإجراءاتها أن تسمح بزيادة أو تقليل نسبة المخاطر حول مديونية العميل وكيف يجوز 

يقوموا بهذا العمل. كما أنه من المهم أن تتعرف على الرابط بين المديونية لقسم المنتجات أو الخدمات أن 

 الزائدة عن الحد ومشاكل السداد ونوعية مجموعة السندات الخاصة بالمؤسسة.

  بيانات األداء اإلجتماعي المطلوبة

تقارير مجموعة السندات، التقاطعات المثالية حسب نوعية العميل ونوع المنتجات وإتجاهات  •

 لسندات خالل المدة المحددة.ا
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 القروض الخاضعة للشطب والقروض األخرى المجدولة  •

 التقارير الخاصة بالدفعيات القديمة  •

 تقارير ضابط القروض الخاصة باإلنتاجية. •

 تقارير اإلقتراض المتعدد ونسبة التغلغل "في السوق المستهدفة" •

 الء الجدد، ونمو مجموعة السندات).الحوافز التي تصرف للموظفين الميدانيين (إلكتساب العم •

 تقارير المراجعة المالية من خالل زيارات العمالء. •

 أمثلة لألعمال اإلدارية 

هذه المعلومات ستؤدي إلى القرارات التي تقود إلى إتخاذ اإلجراءات السليمة عن مشاكل المديونية   

تؤدي إلى إتخاذ قرارات عن وضعية ومنع حدوث أي مشاكل في المستقبل. كما أنها  الزائدة عن حدها

أهداف النمو، وإعداد أهداف اإلنتاجية، وتصميم إستراتيجيات واسعة. كما أن تقارير المراجعة التي 

توضح تفاصيل النتائج الختامية من خالل زيارات العمالء فهي تقارير حاسمة بشكل دقيق في تعريف 

قبل إعداد هذه التقارير  رر حتى ولو كانت واضحة المخاطر الخاصة بالمديونية الزائدة عن الحد المق

  المذكورة.

 المديرون الذين هم بحاجة إلى هذه البيانات

 اإلدارة التنفيذية / مجلس اإلدارة  •

 إدارة اإلنتاج  •

 المراجعة المالية الداخلية / درء المخاطر اإلدارية  •

 تقنية المعلومات واإلتصاالت •

 القسم القانوني •

 4a: المراجع
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 3Bالسؤال 

 هل نحن نتصل بعمالئنا بشفافية؟

عليك أن تدرك إذا كان العمالء يفهمون الشروط وأسعار المنتجات/ الخدمات وهل تتم إتصاالت 

الموظف بالعمالء بشكل ميسر أم بطريقة تعرقل فهم العميل. وهذه الطريقة طريقة عملية عند التعامل مع 

ين على التعامل مع المنتجات المالية بشكل عام. كما أن تصميم إستراتيجية العمالء األميين وليسوا معتاد

اإلتصاالت أمر ضروري وذلك للتغلب على هذه العقبات كما يمكن أن تتضمن إستراتيجيتهم نظام 

ليتمكن  –غير الرسمية  –الصور الشارحة للمعلومة المطلوبة، اإلجتماعات المتعددة والتمارين المسلية 

 ن فهم الشئ المطلوب.العمالء م

 بيانات األداء اإلجتماعي المطلوبة

 تقارير المراجعة المالية خالل زيارات العمالء •

 نتائج رضاء العمالء  •

 مسح شامل/ معاينات/ التركيز على المجموعات  •

 الشكاوي/ أسئلة العمالء عن شروط اإلنتاج •

 أمثلة عن األعمال اإلدارية 

ت ات فهم العمالء للشروط وأسعار المنتجات والخدمات. وفي الوقهذه المعلومات تدلكم على مستوي

 تسمح لكم للقيام باإلجراء السليم وتقوية مواد دعم المنتجات وشرح المنتجات حسب الحوجة.

 المديرون الراغبون في هذه البيانات 

 اإلدارة التنفيذية / مجلس اإلدارة  •

 إدارة اإلنتاج  •

 المراجعة المالية الداخلية  •

 ة درء المخاطر إدار •

 خدمات الزبون  •

 القسم القانوني  •

   4B: معيار المراجع
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 3Cالسؤال 

  هل منتجاتنا وخدماتنا أسعارها مناسبة؟

يجب أن تدرك إذا كانت أسعارنا لها القدرة على المنافسة في السوق المحلي، وبشكل مستديم في شركتكم 

 ويمكن أن يتحمل أسعارها العمالء.

 اإلجتماعي المطلوبة بيانات األداء 

 معدالت الفوائد/ األرباح السنوية تؤثر على جميع المنتجات �

معدالت الفوائد السنوية للمنتجات الرئيسية (المهمة) النظيرة (الند) بغيرها من المنتجات (منافسة  �

 متساوية تقريباً)

 نسبة الكفاءة تعادل نظيراتها  �

 نسبة الكفاية الشخصية اإلجرائية/ التنفيذية �

 سبة الربحية واألهداف (عائد رأس المال المستثمر/ مردود األصول). ن �

 نسبة خسارة منصرفات القرض �

ً كعائد من العقوبات، اإلتجاهات  � النسبة المئوية من الدخل المالي من الرسوم، المدفوعات مقدما

 على هذه النسب المئوية

 الحقيقية للعمالء).مطالبات التأمينات (لمقارنة تكلفة التأمين مقابل المطالبات  �

 أمثلة عن األعمال اإلدارية 

 هذه المعلومات ستقود إلى إتخاذ قرارات عن كيفية إعداد معدل الفوائد والرسوم لجميع أنواع المنتجات

  المديرون الذين في حاجة إلى هذه البيانات

 اإلدارة التنفيذية / مجلس اإلدارة  �

 مخاطر المراجعة المالية الداخلية / إدارة درء ال �

 الشئون المالية  �

 القسم القانوني  �

  6Cمعيار  المراجع:
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  3Dالسؤال 

  هل نحن نعامل العمالء بعدالة وإحترام؟

عليك أن تدرك إن كانت سياسات مؤسستكم والمجاالت التدريبية تعزز معاملة العمالء باإلحترام، وأن 

سمعة الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات  معاملة العميل بإحترام التحمي حقوق العمالء فحسب بل توطد

 وسط العاملين. ثقافة أخالق المهنة والسلوك الحميد المالية وتخلق

 بيانات األداء اإلجتماعي المطلوبة 

 من خالل المسح الذي تم إجراؤه / المعاينات/ التركيز على المجموعات. –نتائج رضاء العميل  •

 األيام من تاريخ اإلستحقاق. تقارير الحجز الثانوي الذي تم بعد عدد من •

 تحليل شكاوي العمالء المتعلقة بسلوك العاملين. •

 تخفيض مرتبات الموظفين الميدانيين بنسبة كذا % كنسبة ثابتة أو متغيرة. •

 إستنزاف (إنهاك) الموظفين (العاملين).تحليل  •

 مسح ميداني عن رضا العاملين (الموظفين) •

 د العاملين تقارير عن إجراءات تأديبية أتخذت ض •

 ارية أمثلة عن األعمال اإلد

هذه المعلومات ستظهر مدى إتباع العاملين للسياسات المؤسسية في أخالقيات المهنة و اإلدارة   

و مراجعة اإلجراءات الكلية أو ضبط  المتخصصة وقد تؤدي إلى قرارات ترفع من تدريب العاملين

 الحوافز.

 البيانات هذهالى  المديرون الذين هم في حاجة 

 اإلدارة التنفيذية / مجلس اإلدارة  •

 المراجعة المالية الداخلية / إدارة درء المخاطر •

 خدمات الزبائن  •

 إدارة اإلنتاج  •

 القسم القانوني  •
 الموارد البشرية  •

  4c: المعيار المراجع
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   3Eالسؤال

 خصوصية بيانات عمالئنا؟ هل نحافظ على

طلع عليها أحد في مؤسستكم ظ بيانات العمالء بسرية  دون أن يعليك أن تدرك هل أنكم تقومون بحف

(كالمعلومات الشخصية والمالية وصور العمالء). وباإلضافة إلى ذلك يجب أن تحدد إذا كان العمالء 

 يدركون كيف تقوم مؤسستكم بإستخدام معلومات العمالء الشخصية والمالية.

 بيانات األداء اإلجتماعي المطلوبة 

 في تغير أيحق للمستخدمين الدخول إليها: التقارير التي مالئماً / مناسباً إذا كان  •

 التقارير الخاصة بالنظام األمني تكون حسبما يتم طلبها من اإلدارة  •

 تقارير التدقيق المالي في تقنية المعلومات •

من خالل المسح الذي أجري عليهم / المعاينات/ التركيز على  –نتائج رضا العمالء  •

 وعاتالمجم

 تقرير التدقيق المالي من خالل زيارة العمالء. •

 أمثلة عن األعمال اإلدارية 

هذه المعلومات ستقود إلى إتخاذ قرارات إذا كانت األنظمة تحتاج إلى تأمين محكم، أو أن العاملين في   

راضون حاجة إلى مزيد من التدريب في مؤسستكم ذات السياسة الخاصة أو أن العمالء يدركون وأنهم 

 بالطريقة التي تستخدم بها معلوماتهم الشخصية والمالية في مؤسستكم.

 المديرون الذين يحتاجون إلى هذه البيانات

 اإلدارة التنفيذية / مجلس اإلدارة  •

 إدارة اإلنتاج  •

 القسم القانوني  •

 التدقيق المالي الداخلي / إدارة درء المخاطر  •

 خدمات الزبائن  •

 العاملين) بيالموارد البشرية ( تدر •

   4d: المعيار المراجع
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 3Fالسؤال 

 هل نستجيب لشكاوي العمالء؟ 

يجب عليك أن تحدد إذا كانت آلية مناولة الشكاوي بالمؤسسة فعالة في حل قضايا العمالء وأنكم   

 تزودون مؤسستكم بالمعلومات التي توجب إقامة الدعوى لتحسين اإلنتاج/ الخدمات والعمليات.

 ألداء اإلجتماعي المطلوبة بيانات ا

 سجل شكاوي العمالء  •

 تقارير تقوم بتحليل اإلتجاهات من خالل سجل الشكاوي  •

 / المعاينات / التركيز على المجموعات-حسب المسح الذي تم  –نتائج رضاء العمالء  •

تقارير التدقيق المالي من خالل زيارات العمالء، مع نتائج شكاوي العمالء وهل تم حل هذه  •

 تام ( إذا إستخدم العمالء آلية الشكاوي).برضاء  لشكاويا

 أمثلة عن األعمال اإلدارية 

 هذه المعلومات ستقود إلى إتخاذ القرارات حول تحسين العمليات / التشغيل، المنتجات واإلتصاالت.  

جع العمالء كما تؤدي هذه المعلومات إلى معرفة فعالية آلية الشكاوي وكيف يمكن تعديل ذلك النظام ليش

 على إستخدامه.

 المديرون الذين يرغبون في الحصول على هذه البيانات

 اإلدارة التنفيذية / مجلس اإلدارة  •

 إدارة اإلنتاج  •

 خدمات الزبائن  •

 القسم القانوني  •

 التدقيق المالي الداخلي / إدارة درء المخاطر  •

 الموارد البشرية  •

 بحوث اإلنتاج والتطور  •

 4e: المعيار المراجع
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  )4القضية (

  تلبية رضاء العميل واإلحتفاظ به

تود شركتكم حماية حقوق العاملين لديكم وخلق موقع عمل إيجابي يكون آمناً ومحفزاً للعاملين، كما تود   

أن تضاعف اإلستثمار الذي تنوي أن تجعله في مجال تدريب العاملين والذي من شأنه أن يقلل من 

البيانات تساعدكم في إتخاذ القرار في السياسات الخاصة بالموارد البشرية مغادرتهم الشركة. كما أن 

 ومعالجة مشاكل العمل وخلق دور تحفيزي للعاملين ليزيد من دوافع بقائهم المؤسسة.
 

  4Aالسؤال 

  هل سياستنا تجاه الموارد البشرية وإجراءاتها تحمي حقوق العاملين لدينا؟

ياسات الموارد البشرية تؤثر على العاملين بما في ذلك إستراتيجية يجب عليك أن تدرك كيف أن س  

التي يلزم أن تكون معلومة ويتم من خاللها اإلختيار الصحيح لألنواع المطلوبة من التجنيد ( التوظيف) 

لتمكنهم  المرشحين لوظائف الشركة وهل نجد أن التدريب فعال في تزويد العاملين بالمهارات الضرورية

 واجبات وظائفهم. من أداء

 بيانات األداء اإلجتماعي المطلوبة

 / ومستويات العاملين معدالت التدريب حسب مناصب •

 معدالت التدريب الخاصة بالذكور / اإلناث  •

ولياتهم تجاه العاملين لقياس فهم لحقوقهم، ومسؤنتائج معاينات/ المسح الذي تم إجراؤه مع  •

 اء.وظائفهم وكيف تقوم المؤسسة بتقييم األد

 التقارير الواردة من التقييم الصحي ومخاطر السالمة. •

 تقرير وقوع الحوادث و اإلصابات أو األمراض •

 أمثلة عن األعمال اإلدارية 

هذه المعلومات تؤدي إلى إتخاذ القرارات عن كيفية وضع أولويات التدريب وفرص النمو لدى   

ومتى تتم) كيف تقوم بتحديث سياسات الموارد العاملين ( مثالً: من هم العاملين، ماهي المواضيع، 

للموظفين ( العاملين) ولحماية حقوقهم وكيف يمكنكم جعل موقع العمل  مالبشرية لتحسين درجة توقعاتك

 مكاناً آمناً للعاملين.
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  المديرون الذين هم في حاجة إلى هذه البيانات

 اإلدارة التنفيذية / مجلس اإلدارة  •

 الموارد البشرية  •

 قيق المالي الداخلي / إدارة درء المخاطر التد •

 القسم القانوني  •

 المراجع 

 5aالمعيار  -

 5bالمعيار  -

 

 4Bالسؤال 
 ؟ معنا كيف نحافظ على بقاء العاملين

يجب عليك أن تدرك أن رضاء العاملين يتم تلبيته بشروط العمل و الرواتب و اإلدارة واألمور األخرى 

ى ذلك يجب عليك معرفة مختلف خبرات العاملين في مواقع العمل ( مثالً: في موقع العمل، وباإلضافة إل

 .خبرة العاملين في الدرجات الصغرى مقابل موظفي الدرجات العليا)

 المطلوبة بيانات األداء اإلجتماعي 

 معدالت ترك الموظفين للعمل / المناصب/ مستوى المناصب •

 معدالت ترك العاملين الذكور / اإلناث للعمل  •

/ المعاينات والتركيز على المجموعات  -بناء على المسح الذي أجري  –تائج رضاء العاملين ن •

 ذكور/ إناث، عدم القدرة ... ألخ...). –(مستوى العرقية 

 بيانات عن نظام مظالم العاملين بما في ذلك الشكاوي ومعدل/ نوع الحلول. •
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 أمثلة عن األعمال اإلدارية 

ود إلى إتخاذ قرارات من شأنها تحسين موقع العمل األفضل في إبقاء العاملين هذه المعلومات ستق  

 الموجودين حالياً وجذب العاملين الجدد.

 ذه البياناتهالمديرون الذين هم في حاجة إلى 

 اإلدارة التنفيذية / مجلس اإلدارة  •

 الموارد البشرية  •

 التدقيق المالي الداخلي / إدارة درء المخاطر  •

 انوني القسم الق •

 5Cالمعيار  المراجع:

 

 4C السؤال 

  هل حوافز العاملين توازن أهدافنا اإلجتماعية والمالية؟

يجب عليك أن تدرك كيف أن الحوافز الحالية تساهم في أو تنتقص من األغراض المقصودة للعاملين   

دور قوي في إنجاز  كما يجب عليك أن تدرك أن إعادة تصميم الحوافز التي تحفز وتشجع العاملين لها

 األداء المالي واإلجتماعي.

 بيانات األداء اإلجتماعي المطلوبة

 البيانات التي أعدت لإلجابة على السؤال التالي:  •

 كيف نحافظ على إبقاء العاملين معنا؟ 

التقارير التي عن سلوك العاملين الواردة من أقسام التدقيق المالي الداخلي، الضبط الداخلي أو  •

 الشكاوي من قسم 

 العقوبات التي طبقت على العاملين إلنتهاكهم لوائح المدونة اإلدارية وقوانينن العمل األخرى. •

التوازنات التي حددت في مختلف العناصر من العاملين من تقييم / وحوافز (مثالً: مجموعة  •

 السندات، خدمات الزبائن ، العمالء الجدد) 

 ضباط القروض.متوسط نسبة الحوافز للمكافآت الكلية ل •
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 أمثلة عن األعمال اإلدارية 

نظام الحوافز الحالية في مؤسستكم حتى ال تؤدي ين هذه المعلومات ستؤدي إلى إتخاذ قرارات عن تحس  

إلى عواقب سالبة غير مقصودة مثل بيع منتجات بكمية أكبر من المطلوب بيعه للعمالء أو ممارسات 

يجابية مثل مجموعة بيانات ذات نوعية عالية، أو سلوك حضاري عدائية جماعية بدالً عن خلق نتائج إ

 للمهنة وخدمات ممتازة للزبائن.

 المديرون الذين يحتاجون إلى هذه البيانات 

 اإلدارة التنفيذية / مجلس اإلدارة  •

 الموارد البشرية  •

 التدقيق المالي الداخلي /  إدارة درء المخاطر  •

 المراجع 

 5bالمعيار  -

  2Cالمعيار  -
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 الباب الثالث
 
 

 يف يتم تطبيق المعايير القياسية العالمية الشاملةك
 

 

 ): تعريف ومراقبة األهداف اإلجتماعية 1البعد (

 تزام مجلس اإلدارة و اإلدارة والعاملين باألهداف اإلجتماعية ): ضمانات إل2البعد (

لبية إحتياجات العمالء ): تصميم المنتجات والخدمات وقنوات التوصيل لت3البعد (
 وتفضيالتهم 

 ولية ): معاملة العمالء بمسؤ4البعد (

 ولية ملة العاملين بمسؤ): معا5البعد (

 ): توازن األداء المالي واإلجتماعي6البعد (
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 كيف تستخدم هذا الباب 
ن المعايير العالمية تجدها ضم ) معياراً 19ك إلى (يقدم هذا الباب برنامجاً عملياً عن كيف يدلك ويرشد   

 الشاملة.

"أمثلة ميدانية" ستظهر من خالل هذا الباب. وهي تركز اإلنتباه على الجهات القائمة بالخدمات المالية 

 الواقعية وهم يطبقون واحداً من هذه المعايير.

 وهي تشير إلى المساعدة للموارد على الخط الساخن "أونالين".  األيقونة أمعن النظر إلى هذه 

إلنشاء خطة عمل بعد تقييم األداء اإلجتماعي الحالي قم بإستخدام المعلومات الموجودة في هذا الباب 
 .لتحسين األداء قم بتطبيق خطتك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 )2البعد ( )3البعد ( )5البعد ( )4البعد ( )6البعد ( ) 1البعد (

تعريف 
ومراقبة 
األهداف 

 اإلجتماعية 

توازن األداء 
المالي 

 واإلجتماعي

معاملة 
المسؤولين 

 ولية بمسؤ

معاملة 
العمالء 

 ولية بمسؤ

تصميم 
المنتجات 
والخدمات 
وقنوات 
التوصيل 

لتلبية 
حتياجات إ

 العمالء 

ضمانات 
المجلس 
واإلدارة 
والعاملين 
باألهداف 
 اإلجتماعية 
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):1البعد (  
تعريف ومراقبة األهداف 

 اإلجتماعية 
 

 ين إثنين: شتمل على معياري )1البعد (

: للجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية إستراتيجية 1Aالمعيار  •
 افها اإلجتماعية إلنجاز أهد

: تقوم الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية بجمع 1Bالمعيار  •
 وفتح بيانات العميل وبخاصة األهداف اإلجتماعية.
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  )1Aالمعيار (

 الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية لديها إستراتيجية إلنجاز أهدافها اإلجتماعية 

الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية تشتمل على إفادة  إستراتيجية: 1A).1تطبيق مهم رقم ( •

المهمة الرسمية التي تحدد زيادة الدخول إلى الخدمات المالية من أجل مجموعة األهداف غير 

 المضمونة أو المستثناه للحصول على منافع / فوائد لهوالء العمالء.

تحدد نوع خصائص الخدمات المالية : إستراتيجية الجهة القائمة بتنفيذ 1A). 2تطبيق مهم رقم ( •

 عمالئه المستهدفين.

تقوم بتحديد األهداف : إستراتيجية الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية 1A).3تطبيق مهم رقم ( •

 اإلجتماعية، األغراض المطلوبة، ومؤشرات قياس التقدم.

عليها القيام بتوضيح عن  : إستراتيجية الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية1A).4تطبيق رقم ( •

 كيفية تحقيق األهداف اإلجتماعية الخاصة بمنتجاتها وخدماتها، وقنوات التوصيل.

إدارة هادفة وذات عزيمة تتم قيادتها بخطة إستراتيجية رسمية، ن إنجاز المهمة اإلجتماعية تحتاج إ    

اإلجتماعية ين وأهدافك تشتمل إستراتيجيتك على شرح المهمة وتعريف العمالء المستهدف نعلى أ

وأغراضها ومؤشرات قياس إنجاز األهداف، وتقديم وصف عن تقدم مؤسستكم بإستخدام المنتجات 

تتم  حيث اإلجتماعية. وتجد أدناه كل العناصر الخاصة بهذه اإلستراتيجيةوالخدمات لتحقيق أهدافها 

 مناقشتها واحدة تلو األخرى.

)1(  .1Aتفاصيل المهمة اإلجتماعية :  

مهمة مؤسستكم هي حجر الزاوية وهي تحدد تعريفكم لها كمؤسسة إجتماعية. وعلى مجلس  إن

إدارتكم وكبار المديرين أن يشاركوا في إعداد هذه المهمة. كما يجب عليك أن تعتبر الموظفين 

 الميدانيين والعمالء شركاء في خلق هذه المهمة لإلستفادة منها كاملة.

ً ألنه بذلك يلخص لك أهدافك  عند عرض المهمة يفضل أن يكون قصيراً ومحدداً وواضحا

 اإلجتماعية ويجيب على ثالثة أسئلة أساسية مفصلية: 

 من هم الذين تود الوصول إليهم؟ (السكان المستهدفون). •

 كيف تريد أن تقدم مهمة الخدمة؟ (المنتجات والخدمات). •

   جتماعية)ماهي التغيرات التي تأمل أن يتم التأثر بها؟ (المخرجات اإل •
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ويجب أن يكون الوصف متماسكاً مترابطاً، يمكن قياسه وله تأثير ظاهر وجدير بالتصديق بدالً عن 

 هماً غامضاً بال طموح فيصعب تقييمه أو تنفيذه.بأن يكون م

إن هذه المهمة هي عالقتك البارزة ويجب أن تكون سهلة التذكر وإسترجاعها أو تكرارها لتسمح    

األسهم أن يتفاعلوا معها ويدافعون عنها من أجل مؤسستكم، إنشرها عبر اإلتصاالت  للعاملين وحملة

على نحو واسع داخلياً، ضعها في طليعة (صدارة) أي سياسة أو إجراءات في مذكرات أو دليل / نشرة 

...إلخ.. كما يجب أن تكون هذه المهمة واضحة ومشروحة لجميع في مكتب من مكاتب مؤسستكم 

 عاملين في المؤسسة ومتممة لتوجيهات العاملين الجدد.مستويات ال

بينما تنمو مؤسستكم وتتغير عبر الزمن عليك أن تتأكد أن المهمة تعكس بدقة أهدافك اإلجتماعية،   

وعلى مجلس إدارتكم وكبار إداريي الشركة مراجعتها أثناء التغيرات المؤسسية كالتغيير في الملكية / 

ي، التخطيط اإلستراتيجي التغيير المهم الذي يحدث في أعضاء مجلس اإلدارة ... الحيازة، الشكل القانون

 إلخ. وعلى سبيل المثال: إذا قمت بتغيرات كبيرة ذات مغزى في األغراض اإلجتماعية لمؤسستكم يجب

 .ها الجديد تركيزعليك مراجعة دور المهمة لتعكس 

 

  )5الصندوق (

   مثال عن وضعية المهمة

 فادات التالية للمهمة هي إفادات محكمة وبليغة وتجيب بوضوح على األسئلة الثالثة سالفة الذكر.إن اإل   

المنافسة و وفرة المنتجات (المنتجات والخدمات) التي تعزز صغار المزارعين فى  لتوفير ثقة 

ة والشركات الريفية (العمالء المستهدفين) وذلك نشاط زراعي مستدام لتحسين مستتوى المعيش

 (مخرجات إجتماعية).

2. 1A تحديد العمالء المستهدفين : 

ليهم. قم بتحديد يجب أن تحدد إستراتيجيتكم خصائص و مواصفات األشخاص الذين تود الوصول إ   

يسهل على شركتكم تصميم وتكيف المنتجات والخدمات لتلبية إحتياجات العمالء الهدف من السوق ل

 ة حسب تغيرات مستويات العمالء.وأفضلياتهم وإعداد أهداف واقعي

  حدد على األقل الصفات المميزة التالية

 الدراسة اإلحصائية للسكان (مثالً: الذكور/ اإلناث  الحضر / الريف) •
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 الوضع اإلجتماعي اإلقتصادي (مثالً: مستوى الفقر، مستوى التعليم). •

ديدة، األعمال التجارية النشاط التجاري (مثالً: في مجال الزراعة، التجارة، مهن تجارية ج •

 الحالية).

مناقشة أهمية المهمة اإلجتماعية، وكيف يمكن  دليل تأثر األداء اإلجتماعي (الباب الثالث) •

يشارك في ذلك (هذه س المهمة المراد مراجعتها ومن الذى تغييرها على مر الزمان وكيف تدير

 المعلومات موجودة باللغتين اإلسبانية والفرنسية).

الكلمات الثمانية: وتقترح أن المهمة القصيرة المتماسكة تجعل األمر سهالً لتطوير  عرض مهمة •

  واضح ألهداف المخرجات.

ً بقدر اإلمكان. فإذا كانت المهنة  ً ودقيقا تحتوي على مصطلحات مثل "مهمش" كن واضحا

في بطاقة. "إستثنائي" أو "فقير" إستخدم إستراتيجيتك لتوضيح ماذا تقصد على أن يكون مكتوباً 

، سياسيى، إجتماعي، جغرافي على سبيل المثال: كلمة إستثنائي (حصري) يمكن أن تكون تقني

أو إقتصادي. وأن تعريفكم لكلمة "الفقر" يمكن أن تعود أو تؤول إلى من يعاني من عدم 

األصول، العناية الصحية، التعليم، التصحاح "الصحة العامة" أو أي إحتياجات أساسية أخرى، 

 مكن وصفها وصفاً نسبياً أو كمصطلح كامل.وي

 كن أيضاً واضحاً في أنواع الناس الذين لم يحصلوا منتجات أو خدمات (مثالً: موظفو المرتبات)

نى لك مراجعتها مستقبالً. وعلى فتراضات التي تقوم بإعدادها ليتسومن المفيد أن تعرف اإل

شبه متحضرين كعمالء مستهدفين ولكن  سبيل المثال: ربما تكون قد شملت في القائمة أشخاص

المراجعة األخيرة ربما تشير إلى هؤالء األشخاص من (شبه الحضر) ليسوا مستثنيين من 

الخدمات المالية والتي ربما تقودك إلى التركيز أكثر على سكان الريف. وبعد التحديد مباشرة 

لية مثل هذه السياسات للسوق المستهدف تأكد أنها قد إنعكست بوضوح في مستنداتك الداخ

 المعتمدة.

تتم مناقشة الخيارات  MFCكتيب دليل أدوات اإلستراتيجية اإلدارية الخاصة بشركة  •

ار السوق المستهدف، بما في ذلك تحديد نسبة القيمة وميزة ججية ليتم إعتبارها عند إختياإلستراتي

 المنافسة، النمو، واإلستراتيجيات المتنافسة.

1A.3إن الدليل الخاص بالتطبيقين الغرض منها والمؤشرات,هدافك اإلجتماعية : قم بتحديد أ :

عملية  1A-3جب أ، يستخدمان مع بعضهما البعض، يصف ) ي1A-4و  1A-3ين (يالضرور

يصف كيف تقيس تقدمك تجاه تلك األهداف. وهاتان  1A-4تحديد األهداف اإلجتماعية، و 



  
    

Page 73 of 345 
 
 

 –البيانات اإلجتماعية  –نك بالمعلومات ايزود اهمن أساسيتان في إدارة منظمتكم ألنالخطوتا

  عند الحاجة إلى القيام بإتخاذ قرارات إدارية مهمة عن عمالئك وموظفيك.

إنه بالضرورة تحديد أهدافك المستهدفين فإن الخطوة التالية  المهمة والعمالءبالقرارات  و              

ضح. فأهدافك تصف التغيرات اإليجابية على نحو وا اإلجتماعية، والغرض منها، والمؤشرات

التي تتوقع حدوثها لعمالئك، األغراض تحدد مقدار األهداف فيما تسمح لك المؤشرات بقياس 

 التقدم نحو تحقيق تلك األهداف.

 

  مؤسسة فونكوز تحدد العمالء المستهدفين): 7مثال ميداني (

دة للوصول إلى فقراء عملت جاه 1994م في العمل في العا منذ أن شرعت فونكوز بجزيرة هاييتي   

هاييتي، فبينما بدأت الجهات القائمة بالخدمات المالية في التوسع من عمليات صغيرة إنتقلت إلى أخرى 

كبيرة في مجال التمويل األصغر بالبالد، هذا وقد تأكد لإلدارة أن جميع العمالء يعانون من "الفقر" 

قد تعرفت فونكوز بوضوح على الفوارق بين فقراء الريف وفقراء بدرجات متفاوتة. وعلى سبيل المثال ف

مال التجارية واآلخرين الذين ليست لديهم فكرة بتلك األعمال ع‘الحضر وأولئك الذين لديهم معرفة باأل

التجارية. وقد تمت ترجمة هذه الفوارق إلى إعتبارات عملية مهمة بما في ذلك تحديد العمالء المستهدفين 

 البرامج. ودمجهم في

ولمساعدة المساهمين في الداخل والخارج لمعرفة مختلف أنواع العمالء المستهدفين قامت فونكوز    

بتطوير نظام مدرج لحاالت ونسب الفقر المختلفة، وإستخدمت الرسم البياني الموضح أدناه لمعرفة 

لكل قسم من هذه األقسام، هذا الصفات المميزة لألقسام األربعة للعمالء والمنتجات التي  يمكن تقديمها 

وقد شرحت فونكوز للعاملين والمساهمين الخارجيين حاجة كل قطاع مستهدف وكيف يستهدفون العمالء 

 دتها فونكوز.الموسعة التي أعوفق المهمة 

وعلى سبيل المثال فإن النساء الالئي في برنامج منطقة شيمين الفي مايو ( راجع الرسم البياني)    

ً (شديداً) وغير مؤهالت لإلستدانة ومن خالل البرنامج تم تقديمهن إلفقيرات فق ستراتيجية راً مدقعا

تمكّن من اإلقتراض من مؤسسة فونكوز للتمويل األصغر. أما النساء الالئي في اإلدخار، وكثير منهن 

غير  برنامج منطقة "تاي كريدي" لهن أعمال تجارية مستمرة ولكنها أعمال في المراحل األولى أو

دوالر أمريكي) لمدة قصيرة ولكنهن يحتجن إلى  25رسمية (شخصية) وقد طلبن قروض صغيرة جداً (

منهم مؤهلين للحصول على قروض عمل مكثف وتدريب مهارات حياتية. أما عمالء مجموعة التضامن 

أكبر  أكبر ويساند بعضهم البعض للتقدم إلى األمام لتطوير قروض األعمال التجارية والتي هي من
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لمزيد من الدقة يمكن وضع العمالء في البرامج التي  القروض التي تقدمها مؤسسته فونكوز لألفراد.

 .تلبي حاجياتهم وبذلك فإن مؤسسة فونكوز لديها القدرة لتقديم الخدمة لهؤالء العمالء

 

 

 

 

 

 

 

 تحديد/ تعريف األهداف اإلجتماعية 

ات اإليجابية التي تتوقع حدوثها مع الفريق المستهدف الذي قمت إن أهدافك اإلجتماعية تصف التغير   

بإختياره وذلك بعد أن تقوم بتوفير المنتجات والخدمات. وعلى وجه العموم هنالك نوعان من األهداف 

ً  –اإلجتماعية التي يلزم عليك أن تضعها في اإلعتبار  المخرجات والمخالت. فإن أهداف  –وهما

ألعمال التي تقوم بها لتحسين مستوى العمالء ( مثالً: التدريب، القروض مدخالت مؤسستكم تصف ا

أو البيئة من المقدمة لهم) . أما أهداف مخرجات مؤسستكم تصف كيف يستفيد العمالء والمجتمع 

منتجاتكم وخدماتكم (مثالً: تحسين في مهارات األعمال التجارية وزيادة في أصول متطلبات األسرة). 

 تالي يوضح ويعطيك مثالين لكل نوع من أنواع هذه األهداف. ) ال3الجدول (

ً فيما إذا كانت أهدافك من أهداف المدخالت أو من أهداف المخرجات.     ومن المهم أن تكون واضحا

فأهداف المدخالت هي أكثر سهولة في قياسها ولكنها توفر معلومات محدودة عن تأثيرك على العمالء، 

الدخول أو تعوق دخول عدد العمالء الذين قدمت لهم خدمات مالية وغير أضف إلى ذلك فإنها تصف 

تطوير األعمال 
 التجارية 

 تي أي كيردي 

 مجموعة التضامن

 شيمن الفي مياو
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ً في األداء اإلجتماعي ولكنه ال يوفر أي معلومات  ً مهما مالية. وأن الدخول في البرنامج يعتبر مقياسا

 تتعلق بالتغيرات في حياة عمالئكم.

    ً مضنياً لقياس المؤشرات كالبيئة أو  أما قياس مخرجات العمالء فهي أكثر تعقيداً ألنها تتطلب إستخداما

مؤسستكم ستتمكن من قياس امتدت اهدافكم االلجتماعية الى ما بعد الدخول فان  الفقر. وعليه، إذا 

 ً  .مخرجات العاملين أيضا

 ): هنالك نوعان من األهداف اإلجتماعية 3الجدول (

 هدف إجتماعي لمخرجات متعلقة بغيرها هدف إجتماعي للمدخالت

تأمين المحاصيل للمساهمين من مزارعييوفر  •
 الريف.

 يوفر التدريب الصحي للعميالت من اإلناث •
 يقدم منتجات إدخار للتعليم  •

اليستطيع المزارعون عند فشل المحصوالت أن •
 يبيعوا أصول منتجاتهم كاألرض والحيوانات.

تحسين ممارسات الجانب الصحي وإصحاح •
 البيئة وسط متلقيي التدريب.

لعمالء إرسال جميع األطفال الذين فييستطيع ا •
 عمر المدرسة إلى المدارس. 

ن كيف تستطيع خدماتكم أن تكون لديك نظرية عن التغيير ععند تطور أهدافكم اإلجتماعية من المهم     

أن تضيف قيمة فعلية للعمالء والتركيز على المواقع المهمة عند إبتكار أو إعداد هذه النظرية. ومن المهم 

ً التحدث إلى عمالئنا عن أهدافهم حتى تكون األهداف التي تقوم بوضعها للشركة متماشية مع أيض ا

 ) يضع تطبيقاً عاماً ألهداف المخرجات.4داف عمالئكم وطموحاتهم. الجدول (هأ
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 ): تصنيف عام ألهداف المخرجات 4الجدول (

 تحمل بناء المرونة والقدرة على ال نمو الرفاهية اإلقتصادية 

تحسين الرفاهية والتي يمكن إدراكها مباشرة أو
ً بالوكالة في الدخل، اإلستهالك، مؤشر الفقر قياسا

 أو أصول ذات شأن.

 
تخفيف اإلستخدام الصارم أو الصارم قليالً
(معتدل) ليتماشى مع اإلستراتيجية، إستخدام
ناجح لإلدخارات التأمينات وإستراتيجيات أخرى

داث الضاغطة المجهدةللتعامل مع األح
والصدمات (غير المتوقعة) أو التي تسبق األحدا

 خلق الوظائف مال التجاريةعنمو األ
زيادة حركة األعمال التجارية، األرباح، المبيعات

 أو تكريس الوقت المؤسسة
عضاء العائلة(ألخلق وظائف لكبار السن 

 وغيرهم) أو توظيف شخصي 
 أخرى مخرجات تمكين إقتصاد المرأة

ً تشجيع زيادة قدرة المرأة في المساهمة ماليا
قرارات ألسرتها أو مؤسسة األسرة أو إتحاذ
 تتعلق بإستغالل موارد مؤسسة األسرة. 

القدرة المالية، الصحة، قبول وإستيعاب األطفال
 في المدارس، الزيادة في الثروة اإلجتماعية

  تحديد تعريف األهداف اإلجتماعية

أهدافك اإلجتماعية، قم بتطوير هدف واحد أو أكثر من هدف. وأنه من المهم أن تقيس أو بعد تطور   

فك اإلجتماعية اإطار وقتي في هذا الشأن. وبدون وجود أهداف فإن أهد ها فىتحددأهدافك وترتب إلكمال

رض ) وهي تع3) مبنى على األمثلة المعطاه في الجدول (5قد ال تعمل بجدية في مؤسستكم. الجدول (

 األهداف كأمثلة لألهداف اإلجتماعية للشركة.

). وأعتبر أن هذه هي األسئلة 6قم بمراجعة أهدافك مقابل المعايير التي تم عرضها في الجدول(   

داً" ويمكن قياسه، "محدالمعيارية لكل هدف من أهدافك لتضمن أن كل واحد من هذه األهداف أن يكون: 

للكلمات الخمسة المذكورة أعاله)  S.M.A.R.Tلما يسمى: لوقت ( واقعياً" و محدد ا ويمكن تحقيقه 

ومن المهم عملياً بالنسبة ألهداف مخرجات عمالئكم أن يتم إنجازها وتحقيقها (مثالً: تكون واقعية). وفي 

الغالب أنها تستغرق وقتاً لترى التغيير بشكله الحقيقي في حياة العمالء. كما عليك مقاومة الضغط القادم 

أصحاب األسهم الخارجيين (كالممولين لكم) لتتمكن من حصد النتائج بأسرع مايكون.وبديالً عن ذلك من 

(أيضاً) أن تدرك اإلمكانيات ألي فترة تغيير قصيرة المدى (مثالً: تحسن في الوعي المالي الناجم عن 

 سجل الفقر).حملة التعليم) ,ان تنافس إطار الوقت للمخرجات على المدى البعيد (مثالً: تحسن 
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في الختام عليك أن تتوقع تصفية أهدافك اإلجتماعية عبر الزمن/ الوقت فقد تكون بعض أهدافك غير    

واقعية إذا لم تكن لديك بيانات يستند عليها الهدف المعني (مثالً: تعد/ تجهز أهداف عن مستوى الفقر 

ليه، فأنت لست في حاجة إلى اإلنتظار للعمالء القادمين للشركة قبل البدء في جمع بيانات الفقر). وع

ثم قم بعد لجمع البيانات قبل إعداد األهداف. وبدالً عن ذلك قم بتجهيز األهداف التي تعتقد أنها واقعية 

ها شركة أسكي الفليبينة تذلك بتصفيتها في اللحظة التي تبدأ فيها مؤشرات التقدم. هذه الطريقة إستخدم

وحة في غياب بيانات خط األساس ثم قاموا بعد ذلك بزيارة األهداف والتي قررت تبني األهداف الطم

   .طالق (المرتبطة بهذه األهداف)نبعد إعداد بيانات خط اال

 ): أمثلة عن األهداف اإلجتماعية واألهداف األخرى المتعلقة بها5الجدول (

األهداف (أهداف من مدخالت ومخرجات األمثلة 
 تعلقة باألهداف األخرىمأهداف  )3الواردة في الجدول (

توفير تأمين محاصيل للمزارعين المساهمين
 بالريف

 
 
 
 
 

من العمالء القادمين هذا العام سيكونون 60% •
من المزارعين ويمتلكون أصول ال تتعدى

دوالراً أمريكياً ولديهم أراضي مساحتها 500
 أقل من هكتارين إثنين.

من جميع العمالء الجدد في هذه 75% •
ة سيشترون من الشركة منتجاتالمجموع

 المحاصيل المؤمن عليها.

 تعرض مزارعي الريف للصدمة  فتخفي

المعاينات التي تجري مع المزارعين مع حفظ •
مطالبات خسائر المحاصيل في ملفات ستوضح
أن دفعيات التأمين ستساعد في تدفق الدخل بما

 من حاالت الخسائر. %90يصل إلى 
 لعميالت من اإلناثتوفير التدريب الصحي ل

 
من العميالت من النساء إلى 4000ستخضع  •

 التدريب لست دورات صحية كاملة هذا العام.

قىتلتحسين ممارسة الصحة والتصحاح وسط م
 التدريب

سيتم إجراء إختبارات إدارية شفوية ألربعة •
من %60 بعد إكمال التدريب للتأكد أن أشهر

المتدربين قادرون على وصف سٍت من
اإلجراءات الصحية وإصحاح البيئة على نحو

 صحيح (مثالً: منع مرض المالريا).
ي عشر شهراً بعدإجراء مسوحات إدارية ألثن •

ً في عدد أيام العمل أن يُظهر البرنامج نقصا
المفقودة والناجمة عن المرض مقارنة بنتائج
المسح الذي أجري بدًء من خط اإلنطالق      
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، يمكن قياسه، يمكن تحقيقه، واقعي، محدد الوقت ادفك محدد): إجعل ه6الجدول (
)S.M.A.R.T( 

 ماذا نريد أن ننجزه حقيقة؟  الموقع 

 لمن هذه األهداف؟ لمن من الموظفين؟ وألي من العمالء؟ • هدف محدد 
 وهل هدفنا تم وصفه بفعل عملي؟ هل كل عمل أو فعل ال قيمة له؟  •

 يمكن قياسه 

 د حدث؟ كيف نعلم أن تغييراً ق •
 هل إستخدمنا التغير الكمي للحد الممكن؟  •
 أين إستخدمنا التغير الكمي، وكيف نقوم بقياسه؟  •
 هل بإمكاننا حقيقة جمع البيانات التي نريد لها قياس هذه األهداف؟  •

 هل يمكننا تحقيق هذا الهدف بما لدينا من موارد؟ • يمكن تحقيقه 
 لتحقيق هذا الهدف؟ هل نحن بحاجة إلى تحديد أولويات أنشطتنا  •

 كيف يمكن لهذا الهدف أن يدعم مهمتنا؟  • واقعي 
 هل هو مرتبط/ متعلق مباشرة بواحد أو أكثر من أهدافنا اإلجتماعية؟ •

 متى نريد أن نحقق هذا الهدف؟ • محدد الوقت 
 

  تحديد المؤشرات اإلجتماعية وتعريفها
 رهذه المؤشرات تلبية أو مقابلة أي من المعاييعند إختيار المؤشرات ضع في اإلعتبار كيف يمكن ل    

) يحدد هذه 7اآلتية : الواقعية، صالحية اإلستعمال، الوضوح، الجدوى، يمكن مقارنته. الجدول (

 المعايير ويقدم مثاالً كمؤشر لمقابلة المعايير.
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 ): معايير المخرجات والمؤشرات7الجدول (

 ر كمثال المؤش التعريف  مؤشرات إلزامية 

 واقعي 

يقيس المؤشر واحداً من أهداف
الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية.
كما يقوم بتطبيق حياة العمالء

ويستجيب للتغيرات التي -المستهدفين
ترغب الجهات القائمة بتنفيذ التأثر

 عليه.

النسبة المئوية لعمالء الزراعة الذين •
إستثمروا المعينات األساسية،

ات، المنشآت أو المدخالتالمعد
الزراعية خالل سنتين من كونهم

 عمالء.
بالنسبة للجهة القائمة بتنفيذ الخدمات •

المالية التي تستهدف العمالء
الزراعيين مع الرغبة في زيادة
أصول منتجاتهم، فإن هذا يعتبر
ً ليعكس التغيير الذي مؤشراً واقعيا
جاءت به خدمات الجهات القائمة

 دمات الماليةبتنفيذ الخ

 صالحية اإلستخدام 

يمكن لإلدارة أن تتخذ إجراءات مبنية
على المعلومات التي تم جمعها
(مربوطة بالعمليات اإلستراتيجية) كما
أن البيانات يمكن اإلعتماد عليها على

 نحو مناسب

النسبة المئوية للعمالء مع إزديادهم •
ونقصانهم أو دون تغيير في رصيد

 فير.اإلدخار / التو
المعلومات متوفرة في أنظمة •

المعلومات اإلدارية بالشركة وهذه
المعلومات يمكن أن تفيد اإلدارة إذا

ن بشكل أفضل فييكان العمالء قادر
التعامل مع الهزات اإلقتصادية أو إذا
كان يمكن أن يجدوا منتجات التوفير

 أكثر فائدة.

المؤشر ال غموض فيه، محدد بوضوح الوضوح
 مكن أن يعتبر هدفاً من األهدافتام وي

النسبة المئوية للعمالء الذين قاموا •
بتعديالت محددة لمساكنهم خالل
الثالث سنوات الماضية (لتحسين
السقف/الجدران/أرضية المبنى توسيع
البيت باإلضافة إلى تصحاح البيئة

 .المنزلية أو الكهرباء
تغييرات اإلسكان أمر سهل وممكن •

ًا ىللعمالء وجامع لبيانات فهما
 ومراقبة.

 الجدوى 
المؤشر سهل الجمع بشكل نسبي و
واضح للعمالء لإلجابة عليه فهو ليس

 ً  متالفاً وال حساسا

هنالك عدد من العمال المستأجرين  •
وليسوا من أفراد العائلة لكنهم يعملون 
ضمن عمالة العميل (هذا هو قياس 

 لجيل العمالة).
مون يمكن للعمالء أن يستوعبوا ويقو •

بعد العمال الذين يوظفونهم في 
 أعمالهم التجارية.
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يمكن المؤشر أن يكون عالمة مميزة يمكن مقارنتهم 
 ويقوم بتوفير قياس منسق عبر الوقت

النسبة المئوية للعمالء الذين •
دورات المياه الصحية.يستخدمون 

يمكن مقارنة النتائج مع بيانات
يةالجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المال

مع مرور الوقت (تغيير في الدخول
إلى دورات المياه الصحية وأحياناً مع

 الجهات الوطنية
 

 ): شركة كوميدا األندونسية تحدد أهدافها اإلجتماعية 8مثال ميداني (

شركة كوميدا األندونسية هي إحدى أكبر مؤسسات التمويل األصغر في تلك البالد. وكان أثناء     

ومجلس إدارتها بمراجعة الرسالة و الرؤية ة لورشة العمل قام كبار رجال إدارة كوميدا التسهيالت الكامل

اإلجتماعية وبعد تحليل دقيق للرسالة والرؤية صاغت الشركة األهداف اإلجتماعية التي تطابق الغرض 

 اإلجتماعي للجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية.

) المناولة   1ألغراض المطلوبة إلى ثالث تصنيفات وهي: (هذا وقد قسمت األهداف اإلجتماعية وا  

 ) المخرجات: على سبيل المثال: 3) نوعية المنتج/ الخدمات و (2(

هدف القدرة على المناولة: الوصول إلى النساء الالئي من األسر الفقيرة مالياً مع التركيز على  •

 وم.النساء الالئي يعشن على أقل من دوالر وربع أمريكي في الي

الخدمات المالية وغير المالية لتحقيق إنجاز هدف نوعية المنتج/ الخدمات: عمل ترتيبات لنوعية  •

 عالي لرضا العمالء وإبقائهم بالمؤسسة.

هدف المخرجات: للمساهمة في زيادة توفير العمالء، الدخل والقدرة على سداد الرسوم المدرسية  •

 والصحية.

اعية طورت مؤسسة كوميدا المؤشرات اإلجتماعية  واألهداف ولكل هدف من هذه األهداف اإلجتم  

للعمالء الجدد الذين يعيشون في حزام الفقر  %15. وعلى سبيل المثال هناك زيارة تبلغ له المطلوبة

 على دوالر وربع الدوالر أمريكي يومياً.

ً تعسفية ألنهم أرادوا تجن   ب إعداد أهداف غير وكان من المهم لدى كوميدا أن األهداف ليست أرقاما

واقعية قد تحبط العاملين أو خلق عمل ضروري يجبرهم إلى مراجعة المؤشرات. وإلختبار األهداف إذا 

كانت واقعية قام فريق المجموعة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية قام بتجميع بيانات خط اإلنطالق لمعظم 

ديهم ومعظم المؤشرات ذات القدرة على المؤشرات من المصادر المعلوماتية المتنوعة الموجودة ل
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 –المناولة لديها بيانات متوفرة في الشركة في قسم أنظمة المعلومات اإلدارية (مثالً: الذكور / اإلناث 

بنوعية المنتجات  أما المؤشرات التي تتعلقجل ملحق إسكان كاشبور، سجالت الفقر). حسب س

لبشرية والعمليات. وعلى سبيل المثال: بيانات شكاوي والخدمات إستوثقت البيانات من قسمي الموارد ا

العمالء وعدد العمالء المتبقين (موجودين) بالشركة، وبما أن كوميدا لم تركز على جمع بيانات العمالء 

في مجال مخرجات العمالء فإن خط إنطالق المعلومات لم يكن موجوداً بالشكل المطلوب، وعليه قامت 

للحصول على البيانات كالنسبة المئوية للعمالء في  مسح حالة العمالءإجراء  بتصميم إستماراتالمؤسسة 

حرية الحصول على دورات المياه الصحية، ولذلك قامت الشركة بتأجيل األهداف إلى حين جمع 

 البيانات.

يم بعد ستة أشهر من جمع وتنقيح قاعدة البيانات قام فريق من إدارة األداء اإلجتماعي بالشركة بتقد    

البيانات (إلى مدة سنتين متى كان ذلك متيسراً) إلى اإلدارة. ثم إستخدمت اإلدارة بما في ذلك رؤساء 

األقسام واإلداريين اإلقليميين. قاموا بإستخدام البيانات إلعداد األهداف اإلجتماعية للعام القادم. وتم تكامل 

 هذه األهداف اإلجتماعية لتكون خطة عمل تجاري سنوية.

) تقوم بعرض 8والجدول () 5ن البناء واإلعتماد على أمثلة األهداف التي وضعت في الجدول(إ   

 تماعي وتعتبر مفيدة في إتخاذ  القرار.جوطة مباشرة بالهدف اإلبالمؤشرات المر

إن  المؤشرات اإلجتماعية تساعدكم على مدى التقدم الذي أحرزتموه تجاه تحقيق أهدافكم والغرض    

من الفهم  ا ال تساعدكم على فهم األسباب التي أدت إلى األداء الذي أنجزتموه. ولنتمكنمنها، ولكنه

وتحسين أدائكم فأنت بحاجة إلى جمع معلومات أبحاث السوق التي تعطي معلومة مباشرة عن تصميم 

 ) الخاص بالمعايير القياسية الشاملة يناقش هذا النوع من3المننتجات والخدمات. وأن البعد رقم (

 ).3المعلومات بالتفصيل (راجع البعد رقم(

) يحتوي على تمارين نموذجية تساعدكم على تطوير Aالملحق ( –دليل شركة مايكروسف  •

األهداف والغرض منها من خالل الرسالة أو المهمة اإلجتماعية. (متوفرة باللغة اإلسبانية 

 والفرنسية)

يمكنها اإلستفادة من مؤسسة وينبار  إن مخرجات لجنة عمل األداء اإلجتماعي كمجموعة عمل •

التي تقدم: نظرية التغير، وكيف تساعدنا أن نفكر عن ماذا نقيس ومتى يتم ذلك. على أن يتوصل 

هذه النسخة  –عن كيفية اإلستفادة من نظرية التغيير لتحسن نظام مقاييس مخرجاتكم اإلجتماعية 

 متوفرة باللغة اإلسبانية.
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ذ الخدمات المالية عشر خطوات عملية باإلضافة إلى التكلفة حددت الجهة القائمة بتنفي •

المقترحة والتي يتم اإلختيار منها. كما تقوم لجنة والمخرججات اإلدارية وقائمة المؤشرات 

القائمة العمل نفسها بوصف أساسيات المخرجات اإلدارية وكيف يمكن أن تستفيد منها الجهات 

 ياس وبإستخدام بيانات نخرجات العمالء.بتنفيذ الخدمات المالية من خالل الق

إختيار وإستخدام المؤشرات وذلك بتوفير المعلومات إلختيار المؤشرات واألفكار التي تساعد  •

 على حل القضايا والمشاكل العامة. هذه النسخة متوفرة باللغة اإلسبانية أيضاً.

قوم بتوفير أمثلة عن كيفية ت –شركة إمفيل الهندية: األهداف اإلجتماعية واألهداف المتطابقة  •

 إعداد األهداف اإلجتماعية الكمية.

 ): األهداف اإلجتماعية ومؤشراتها اإلجتماعية وإستخدامها في إتخاذ القرار8الجدول (

 مثال يمكن إستخدامه في إتخاذ القرار مثال: المؤشرات اإلجتماعية  لهدف اإلجتماعي مثال ل

توفير تأمين محصول لحامل 
لمزارعي الريف  من األسهم

(هدف من أهداف المخرجات 

ء المقيمينالنسبة المئوية للعمال •
ضر/مناطقفي الريف أو شبه الح

 الحفر.
النسبة المئوية للعمالء الجدد الذين •

لديهم أصول أعمال تجارية
والذين ليس لديهم تلك األعمال

 التجارية.
عدد الهكتارات التي يملكها •

 العمالء الجدد

ركون إذا كان العمالءالمديرون سيد
المستهدفون قد تم الوصول إليهم،

القيام بتغيرات إجرائيةويمكنهم 
ضرورية (مثالً: تدريب ضباط القرض
للعمالء المستهدفين) وضبط المنتجات/
الخدمات (مثالً: مقارنة شروط القرض
مع إحتياجات عمال الزراعة باإلستعانة
بوكالء البنوك للعمالء المستهدفين

 موزعين حسب المواقع الجغرافية. ال

تحسين في ممارسات الصحة 
والتصحاح متلقيي التدريب 
(هدف من أهداف المخرجات)

نتائج المسح اإلستطالعي للعمالء. •
ً من أيام العمل لم تزاول كم يوما

 فيها العمل خالل السنة؟
أرجو أن :ارية للعمالءسئلة إختبأ •

تخبرنا كيف يمكنك منع أفراد
من اإلصابة بالمالريا؟عائلتك 

 (وأسئلة صحية وقائية أخرى)

سيدرك المدربون كيف يؤثر المرض
على األعمال التجارية للعميل وإذا كان
العمالء قد إستفادوا من التدريب الصحي
أم ال ويمكن للمدربين أن يقوموا
بتغييرات إجرائية (مثالً ماهي المواضيع

 التي سيغطيها التدريب).
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): مؤسسة كاشف تختار المؤشرات اإلجتماعية وتضعها على لوحة 9ميداني (مثال 
 يةعماتالبيانات اإلج

م اإلدارة ) مؤشراً لتقو20تحتوي على عشرين (طورت مؤسسة كاشف الباكستانية لوحة بيانات    

قريباً إستغرق إعداد لوحة البيانات شهرين ت . وقدومجلس اإلدارة بإستخدامها، وبقيادة مدير اإلدارة

إلكمال عملية تطويرها. وللضمان فإن المؤشرات التي تم إختيارها يجب أن تكون مفيدة لمراقبة تحسن 

وتطور الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية تجاه أهدافها اإلجتماعية. هذا وقد قامت شركة كاشف 

سام سألتهم الشركة السؤال مستوى خط المديرين ورؤساء األقبإشراك جميع مستويات العاملين، أو على 

جلس لدى شركة كاشف؟". ثم قام أعضاء مالتالي: " مارأيك في التأثيرات اإلجتماعية األكثر أهمية 

 المرتبطة بشكل وثيق برسالة كاشف . مؤشرات البفضل اإلدارة وبمعيتهم أفراد اإلدارة وعملوا معاً. 

تركيز المؤسسة على الوضع  اشارت كاشف فى تقريرها ان لوحة البيانات ساعدت فى   

العاملالهداف،وبذلك يمكن للعاملينالتعرف بسهولةعلى االهداف االجتماعية لمؤسسة كاشف الشيئ الذى 

يجعلهم اكثر ارتباطا برسالتها. كما اعد العاملون ايضا اهداف االداء الشخصى المبمية على مؤشرات 

 ت االجتماعية الخاصة بالمؤسسة.فضال عن تأكيد مشار كتهم فى التاثيرا لوحة البيانات

ً بعد إبتكار عملية لوحة البيانات وبعد أن اأحست مؤسسة كاشف بمختلف إدار    تها أنها أكثر تماسكا

ً أن إنجاز األهداف اإلجتماعية في حاجة إلى تعاون داخلي مشترك بين جميع األقسام.  أصبح واضحا

ع وتخزين البيانات اإلجتماعية في تصميمات وقبل إستخدام لوحة البيانات كان كل قسم يقوم بجم

للمعلومات  امهم اوقاعدة البيانات. وعليه، فإن لوحة البيانات اإلجتماعية لم تصبح مصدر (الفورمات)

اإلدارية فحسب بل أصبحت وسيلة مفيدة لتوحيد العاملين حول األغراض اإلجتماعية العامة بالمؤسسة 

 ن التمويل األصغر بالباكستان وذلك عبر موقعهم في اإلنترنت).(يمكن اإلطالع على الدراسة كاملة ع
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 لوحة بيانات األداء اإلجتماعي لمؤسسة كاشف مع ست أهداف وعشرين مؤشرات متحدة/ متآلفة

 المؤشرات 
القسم/ المصادر 
الخاصة ببيانات 

 المؤشرات
 صيغة المؤشر 

للعمالء في األقاليم  النسبة المئوية •
 ً  األقل نموا

النسبة المئوية للعمالء الجدد الذين  •
تم تحديدهم تحت حزام (خط) الفقر/ 

 مستوى الدخل.
النسبة المئوية للنساء الالئي يزاولن  •

   األعمال التجارية.

 العمليات والبحوث

(عمالء من األقاليم األقل نمواً) (العمالء •
 1000النشطون * 

(عمالء يعيشون تحت حزام الفقر) (جملة •
 )100مالء الجدد*مصروفات للع

النساء العميالت الالتي إنخرطن في األعمال •
 )  100* عالتجارية (المجمو

 تخفيض المنتجات والخدمات

 اء) بالعمالءمعدل اإلحتفاظ (إستبق •
المنسبة المئوية لرضاء العمالء  •

 بالخدمات.
متوسط كمية القروض التي صرفت •
 الزمن المستغرق في العمل •
عمل التجاري التدريبات المتعلقة بال •

 للعمالء
 نفقات تعليم القراءة والكتابة للعمالء •
النسبة المئوية للقروض التي  •

 أستغلت لألغراض التجارية.
النسبة المئوية من العمالء الذين  •

يعرفون سياسات مؤسسة كاشف 
 وإجراءاتها.

مدونة (قوانين) حماية العمالء من  •
 اإلنتهاكات.

 العمليات والبحوث

مجموعة العمالء(عمالء متكررون) ( •
 )100الكاملة * 

(العمالء الراضون بالمنتجات) (عدد العمالء •
 )100الذين أجروا المعاينات * 

(مجموع متوسط القروض المنصرفة) •
 (الجملة الكلية للقروض المنصرفة)

عمالء أعيد الصرف لهم خالل إسبوعين •
 بسبب العدد التراكمي لألعمال التجارية.

تعليم القراءة والكتابةالعدد التراكمي لنفقات  •
 المرسلة. –

(القروض التي أستغلت لألعمال التجارية) •
 ).100(جملة القروض التي روجعت *

(العمالء الذين يعرفون السياسات) (مجموع •
 )100العمالء الذين أجروا المعاينات *

العمالء الذين تعرضوا لإلنتهاكات (عدد •
وفق مدونة حماية العمالء حسبما ما ورد في

 )100لتقارير) (عدد العمالء الناشطين * ا

 التأثير

ية للعمالء الذين إزدادالنسبة المئو •
 األعمال التجارية. دخلهم من

النسبة المئوية للعمالء والذين •
 إزدادت إدخاراتهم.

النقصان في النسبة المئوية للعنف •
 المحلي على العمالء

مساواة بين الذكور 
واإلناث والمناصرة 

 اإلجتماعية 

(العمالء الذين زاد دخلهم) (مجموع العمالء •
الذين أجروا المعاينات ودخلوا األعمال

 )100التجارية) (برنامج معملي * 
(العمالء الذين زادت إدخارتهم) (مجموع •

العمالء إجراء المعاينات وإلتحقوا ببرنامج
 )100مالياً *  عدالتعليم الم

(العمالء الذين شاركوا في تأكيد أن العنف •
المحلي قد تضاءل) (مجموع العمالء الذين
أجروا معاينات وألتحقوا ببرنامج الجندر *
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100.( 

 المساواة بين الجندر
توازن عدد العاملين من الذكور  •

 واإلناث 
النسبة المئوية للعامالت من اإلناث 

(رؤساء على مستوى اإلدارة 
اإلدارة وعلى مستوى الوظائف 

 تحسب منفصلة)) –الميدانية 
النسبة المئوية لإلناث في عضوية 

 مجلس اإلدارة.

 

وع عدد الموظفات من اإلناث)م(مج •
 100(مجموع عدد الموظفين) * 

(عدد الموظفات من اإلناث على مستوى •
اإلدارة (مجموع العدد الكلي للموظفين في

 )100مختلف المواقع اإلدارية) *
جموع عدد اإلناث األعضاء في مجلس(م •

عدد أعضاء مجلس اإلدارة) (مجموع
 اإلدارة)

((عدد العاملين الموظفين) الذين غادروا • الموارد البشرية  معدل إستنزاف العاملين  •
 100المؤسسة)) (متوسط عدد العاملين) * 

 

 ): شركة أسكي تختار المؤشرات اإلجتماعية للوحة بياناتها اإلجتماعية10مثال ميداني (

أهدافها اإلجتماعية بنصيحة من "مايكروسيف"، وأعدت قائمة  قامت إدارة مؤسسة أسكي بمراجعة    

) 56من المؤشرات اإلجتماعية على أن تتماشى مع األسس المستمرة لديها وقد بدأت أسكي بقائمة نحو (

منها لمجلس  23) مؤشراً، 48مؤشراً محتمالً، ومن خالل عمليات تفصيلية دقيقة تقلص العدد إلى (

: نلجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية إختيارها للمؤشرات على معيارين إثنياإلدارة، في حين أسست ا

 ) جدوى إختيار البيانات. 2) أن تكون وثيقة الصلة باألهداف اإلجتماعية للمؤسسة أسكي (1(

وبالرغم من أن العملية متعبة ومملة فإن النقاش المكثف كان مفيداً في خلق فكرة عن الملكية   

مؤشراً على أن  23ة حول النتائج وسط أعضاء فريق اإلدارة. وأصبحت قائمة المؤشرات والمصداقي

 Microsaveمرتين لمجلس اإلدارة كل سنة. (يمكنك الرجوع إلى موقع  تقوم الشركة بإعداد تقريرين

 لمزيد من اإلطالع).

  العمالء

 . )Q/Aمجموع عدد العاملين حسب التقرير (وظائفيتم تجهيزها) ( )1(

 ).Aة المئوية للعمالء يزيدون أو ينقصون حسب الوضع الراهن في سجل الفقر (النسب )2(

تدربين من الجانب الصحي أو التسهيالت الصحية متحقوا للتأهيل كلأالنسبة المئوية للعمالء الذين  )3(

 ).Aللعالج من األمراض (
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فال الذين ) من األطسنة15إلى  5النسبة المئوية من العمالء الذين في سن المدرسة مابين ( )4(

 )Aيدرسون بطريقة نظامية (

 .)Aالنسبة المئوية من العمالء الذين يحسون بالروح المعنوية العالية بعد إلتحاقهم بالبرنامج ( )5(

 الجانب المالي

 معدل فوائد مجزية وغزيرة اإلنتاج لمعظم الحاصلين على قروض (محفظة األوراق المالية). )1(

 جموعة الحاصلين على قروض .متوسط معدل فوائد مجزية في الدولة لم )2(

 )Q/Aعائد األصول ( )3(

 العمليات 

 )M/Q/Aمعدل بقاء العمالء (الحاصلين على سلفيات فقط) ( )1(

النسبة المئوية للعمالء الفقراء (درجات الفقر بأنواعها) حسب متوسط الدخل اليومي: دوالر وربع  )2(

 ) M/Q/Aفي اليوم، دوالرين ونصف / اليوم خمسة دوالر/ اليوم (

 ) M/Q/Aللمستلفين النشطين من الذكور واإلناث (نسبة المئوية ال )3(

 )M/Q/Aالنسبة المئوية للمستلفين النشطين من سكان الحضر والريف ( )4(

 )M/Q/Aالنسبة المئوية لألقلية من المستلفين المستهدفين من األهالي المحليين والنازحين ( )5(

 )Aلية الرسمية (النسبة المئوية للعمالء الذين لم يتلقوا الخدمات الما )6(

 النسبة المئوية من العمالء الراضيين بالوضع وقوائم أسمائهم بالسجل  )7(

 )Aالنسبة المئوية من نقود العمالء ( )8(

 )M/Q/Aمتوسط حجم القرض ( )9(

 )Q/A( AMPو  AKPعدد األشخاص الذين تم تمويل أعمالهم التجارية من شركة  )10(

 األشخاص 
 )M/Q/Aمعدل بقاء العاملين بالمؤسسة ( )1(

 )Q/Aوسط عدد أيام تدريب العاملين (مت )2(

 )M/Q/Aالنسبة المئوية من شكاوي العاملين تم حلها ( )3(
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  العمليات
 )M/Q/Aالنسبة المئوية من شكاوي العمالء تم حلها ( )1(

 تقرير التدقيق الداخلي عن األداء اإلجتماعي. )2(

الخدمات ): كيف للمنتجات والخدمات أن تقدم خدمة للجهات القائمة بتنفيذ 9الجدول (
 المالية في مجال األهداف اإلجتماعية

 كيف لها أن تخدم األهداف اإلجتماعية للمؤسسة توصيل المنتجات / الخدمات

 قروض طارئة 

هذه القروض تسمح بإتاحة الدخول السريع لرأس المال في حالة •
الطوارئ، المرض، أو الكوارث الطبيعية وذلك من شأنه أن

هم المنتجة لسداد منصرفات غيريمنع عمالءنا من بيع أصول
متوقعة، حيث أن هذا المنتج يخدم أهدافنا اإلجتماعية وذلك لكي

 .يقلل من نعرض العميل للهزات اإلقتصادية

 نفقات التدريب على القراءة 

هذا التدريب الغرض منه تدريس العمالء مهارات جديدة يمكن •
 عن زيادةإستخدامها إلدارة أعمالهم التجارية بشكل أفضل فضالً 

إمكانياتهم في مجال اإلدخار. كما أن هذه الخدمات تدعم أهدافنا
اإلجتماعية وتزيد من قدرات عمالئنا في إدارة وتنمية أعمالهم

 التجارية.

 مجموعة التسليف المثالية

يقوم أعضاء المجموعة بضمانات قروض لبعضهم البعض •
ضهم البعضأهداف توفير تبادلية مشتركة ويعضدون بعوبإعداد 

هذا النموذج / المثال يسمح لنافمن خالل اإلجتماعات الشهرية 
بالوصول إلى العمالء األكثر فقراً ونساعدهم لبناء رأس مال

 إجتماعي.

 متنقلالبنك ال

تعتبر هذه قناة توصيل تسمح لعمالئنا بسداد قروضهم دون •
زيارة فروع البنك ويوفرون بذلك الوقت والمال. وهذا العمل

الوصول إلى عمالئنا في الريف. وبإمكاننا تقديمبسمح لنا ي
عل العمالءخدمات إجتماعية بأقل التكاليف والتي ستساهم في ج

  فى اعمالهم التجارية.قادرين على التوفير او االستثمار 
 

 يوضح لنا كيف تتمكن المنتجات والخدمات تحقيق األهداف اإلجتماعية  1A.4المعيار 
والخدمات هو إنجاز هدفك اجتماعي. ويجب األساسي من إرسال / توصيل المنتجات إن الغرض     

على إستراتيجيتك المؤسسة أن توضح بشكل قاطع كيف أن منتجاتكم وخدماتكم وقنوات التوصيل قد 

صممت لتوفير منافع للعمالء. ومن هذه المنافع تقليل الحواجز للوصول إلى الضمانات المالية، وتخفيف 

عميل للمخاطر وترقية الفرص اإلقتصادية، وفوق هذه التصنيفات العامة يجب على مؤسستكم تعرض ال

أن تكون قادرة على توضيح منافع محددة بذاتها فإن منتجاتكم وخدماتكم قد تم تصميمها إلنتاجها. ويظهر 
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/  ين منتجاتها) مثاالً كيف يمكن للجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية أن توضح العالقة ب9الجدول (

  خدماتها وأهدافها اإلجتماعية.

هنالك بعض الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية نجد أن عملية توضيح هذه العالقة (المذكورة      

أعاله) ستقود إلى أسئلة عن هل يجب على المنتجات والخدمات وقنوات التوصيل أن يتم تعديلها لألفضل 

لجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية. وعلى سبيل المثال ربما تتأكد لتدعم األهداف اإلجتماعية ل

مؤسستكم من أن واحداً أو أكثر من أهدافها اإلجتماعية ستكون صعبة التنفيذ لتقديم الفرص للمنتج الراهن 

تقدمه ما هدافك اإلجتماعية لتكون واقعية ل، فإذا كانت هذه الحالة في مؤسستكم فإنه إما أن تقوم بتعديل أ

يناقش تصميم  الذى)3لعمالئك أو تقوم بتعديل عرضكم للمنتج. بالرجوع إلى المرشد الخاص بالبعد (

 المنتج.
 

 

إدارة األداء اإلجتماعي (الباب الثالث) تناقش كيف تقوم بإعداد إستراتيجية إجتماعية. قم  •

هذه  هدافك اإلجتماعية؟)بمراجعة القسم اآلتي: (كيف تقوم بإعداد إستراتيجية إجتماعية إلتخاذ أ

 النسخة متوفرة باللغتين اإلسبانية والفرنسية.

تنفيذ الخدمات بنك تنزانيا والخطة اإلستراتيجية: يعتبر مثاالً عن كيف تبدأ الجهات القائمة ب •

ها (مهمتها) اإلجتماعية ثم تقوم بتوضيح أنشطة أهدافها بدقة ومؤشراتها المالية وفق رسالت

 ة (المهمة).إلنجاز هذه الرسال
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تضم ادارة االداء االجتماعى لخطتها                ): مؤسسة توجيجن التنزانية)11مثال ميداني(
  االجتماية

) من 9000تسعة ألف ( من  هي مؤسسة تعمل في مجال التمويل األصغر حيث تقوم بخدمة مايقارب  

امج بناء القدرات الخاصة بإدارة األداء اإلجتماعي بدعم من صغار التجار. وقد شاركت الشركة في برن

مؤسسة أويكوكردت. في بادئ األمر قاموا بتعريف عدد من األنشطة لتحسين األداء اإلجتماعي ثم 

 طموحة.ولكنها  وضعوا خطة عمل مكلفة 

من أعمالها قررت المؤسسة التركيز على األداء اإلجتماعي كجزء أساسي  لذلك حدث تقدم ضئيل  لقد  

التجارية ومن ثم ضمنت خطة العمل إلى خطتها اإلستراتيجية الكلية. وتم تقديم مسودة الخطة ومناقشتها 

أن المديرين يعتقدون أن  داريين مع إدارة العمليات ثم بداوتلى ذلك ورشة عمل شارك فيها كبار اإل

 .التركيز على الزبون هو أساس نجاح العمل التجاري للتمويل األصغر

شمل كل موقع التركيز الشديد على العميل واإلهتمام باألداء ج الخطة ستة مواقع إستراتيجية، ويوتعال  

ثنين أن يكون هنالك نمو ليقدم خدمة إل"اإلجتماعي. وعلى سبيل المثال: إن الهدف اإلستراتيجي هو 

 )" وسيتم إنجاز ذلك من خالل األنشطة األتية: 32,000وثالثين ألف زبون (

طوير ومراجعة المنتجات التي تزيد من نسبة التفوق وإستثناء صغار التجار على أن تشتمل ت •

شروط المنتجات مجموعات صغيرة من القروض، وحجم قروض محدودة تستهدف أكثر 

 المواطنين فقراً. 

 تحسن حماية العميل من خالل تفعيل إدارة الشكاوي. •

لكي تزيد  –المنتجات والخدمات التي يتم تقديمها  بناء قدرات العاملين ليتمكنوا من فهم وتوضيح •

 من الشفافية وفهم العمالء لهذه المنتجات.

 تقديم حوافز للعمالء مع إعطاء مكافآت مالية للمخلصين منهم  •

ليات كل بحت جزء من العمل األساسي من مسؤووبضم األداء اإلجتماعي للخطة اإلستراتيجية أص   

ولية واضحة للعمل مع التقدم أي عضو في فريق اإلدارة لديه مسؤ أن موظف بالمؤسسة، أضف إلى ذلك

 المنتظم الذي يتم رفع التقارير الخاصة بذلك إلى مجلس اإلدارة.
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 1Bالمعيار 
تقوم الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية بالكشف عن بيانات مستوى 

 العميل بدقة عن نوعية األهداف اإلجتماعية 
 

: حيث أن للجهة القائمة بتنفيذ 1B.1للمعيار  ممارسة ضرورية �
الخدمات المالية لديها نظام المعلومات اإلدارية والبروتوكول 

 الخاص ببيانات األداء اإلجتماعي.
: إذا أفادت الجهة القائمة 1B.2ممارسة ضرورية للمعيار  �

بإنخفاض مستوى الفقر كواحد من  –سالفة الذكر  –بالتنفيذ 
ة عليها بمراقبة مستويات الفقر لعمالئها الذين أهدافها اإلجتماعي

 يستخدمون أدوات تقييم الفقر.
لقائمة بالتنفيذ : إذا أقرت الجهة ا1B.3ممارسة ضرورية للمعيار  �

 هاولياتها تجاه البيئة كواحدة من أهدافسالفة الذكر بمسؤ
 عليها أن تحدد وتطبق اإلستراتيجية البيئية.واإلجتماعية 

: على الجهة القائمة بالتنفيذ 1B.4لمعيار ممارسة ضرورية ل �
تحليل وإعداد تقارير بيانات األداء اإلجتماعي  مع سالفة الذكر

 ً   .داخليا
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 جمع البيانات اإلجتماعية وإتباع البروتوكول: 1B.1المعيار 

 : a.1مرشد / دليل المعيار 

اشرة بأهدافك اإلجتماعية وهذا أمر مفيد هذا الدليل يرشد إلى كيفية إختيار المؤشرات التي تربطك مب   

 تجيب على األسئلة الخمسة التالية: إلتخاذ القرار. وعلى مؤسستكم القيام بجمع البيانات وأن 

 ماهي الموارد المتوفرة لجمع البيانات؟ )1(
يحتاج جمع البيانات إلى أموال، ووقت وتدريب وفي بعض الحاالت يرفع من مستوى بياناتك 

 ). فإذا كانت الموارد محدودة إبدأ بمؤشرات أقل ثم أضف بقيتها تدريجياً.softwareالبرامجية (

 ماهي البيانات الموجودة حالياً؟  )2(
قم أوالً بفحص إختبار مصادر البيانات المتوفرة حالياً في مؤسستكم بما في ذلك طلبات القروض، 

اب الداخلي والخارجي، مراجعة القروض المستغلة ودفتر حساب العميل في المصرف، تدقيق الحس

التقارير المالية ونظم المعلومات الخاصة بالعمالء، مثل الجندر "الذكور / اإلناث" العمر، نوع عمل 

العميل وموقعه الجغرافي. وستساعد هذه البيانات في متابعة األهداف اإلجتماعية وعلى سبيل 

اقبة التغييرات التي تحدث عاماً المثال: تستخدم مؤسسة بيغامف بيانات إستمارة تقييم القرض لمر

 بعد عام في قيمة األصول، المبيعات الشهرية وصافي الدخل الشهري لألعمال التجارية للعمالء.

ً ا): يقوم بتوفير أمثلة عامة عن إحتي10الجدول ( لى جنب مع اجات البيانات اإلجتماعية جنبا

 .الً في مؤسستكمهذه البيانات والتي ربما تكون موجودة أصالموارد الخاصة ب

 متى تتم الحاجة إلى البيانات؟  )3(
عليك أن تقرر متى يحتاج المديرون إلى المعلومات ألنهم في حاجة إلى إتخاذ القرارات (راجع 

). كما أن حملة األسهم يحتاجون إلى البيانات في فترات متقطعة أو مختلفة وعند خط c.2المعيار 

إلعتبار هل أنت تود جمع البيانات بشكل يومي حسب اإلنطالق للحصول على المعلومات ضع في ا

ً أو غير ذلك). ولمتابعة المعلومات عليك التفكير في  دخول العمالء أو على نظام نموذجي (سنويا

 كيفية إحتياجك إليها، هل سنوياً أو بعد دورة كل قرض أم كل ثالث سنوات؟ 

 هل تكون البيانات مبنية على عينة نموذجية؟  )4(
ً ونظام العينة انات على أساس إن جمع البي إحصائي (مثالً: لجميع العمالء) يمكن أن يكون مكلفا

يمكن أن يقلل من التكاليف لكن يجب على مؤسستكم أن تضمن أن العينات عشوائية وتمثل 

 –المواطنين الذين سيتم تحليلهم. وكبديل آخر يمكنك إختيار جمع بيانات بعينها بنظام اإلحصاء 

( مثالً: في موقع جغرافي) وبيانات على أساس  –ذه البيانات في متناول اليد على أن تكون ه
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(مثالً: تغيير في الدخول إلى التعليم) ونضرب مثالً: شركة  –البيانات تكون كمخرجات  –إحصائي 

إيساف الهندية تحتاج إلى موظفين لجمع كميات قليلة من العمالء خالل تقييم القروض وإعداد أو 

بإجراء مسح منفصل (مثالً: الفقر) تتم إدارته  ات إجتماعية متنوعة يتم الحصول عليهاتجهيز مؤشر

 " يناقش كيف تختار حجم عينة مناسبة.6وفق العينة الخاصة بالعمالء. ونجد أن الصندوق "

 هل يكون جمع البيانات عبئاً على العمالء؟  )5(
بما في  –من أو التكلفة عند المشاركة يجب أال يمثل جمع البيانات عبئاًعلى العمالء بناء على الز

اإلختيار). وعليه، ضع في اإلعتبار أن العاملين /مصاريفذلك كلفة الفرصة الضائعة (أي نفقة 

ل القرض، مراجعة العمل عند اإلتصال بالعمالء كدخويقومون بجمع بيانات إضافية أثناء وتيرة 

وأجوبة عن ثالث من األسئلة ات كأمثلة يقدم مؤشر) 10الجدول (إستغالل الفرص وزيارة الفروع. 

 المذكورة أعاله والخاصة بهذه المؤشرات.
 
 

 ): إختيار حجم العينة6الصندوق (
تصميم النوعية بشكل عندما تكون العينة صالحة لبيانات الكمية فستكون أساسية للنوعية، وإذا لم يتم    

ت سيكون أقل فائدة وعندما يتم إختيار حجم العينة جيد فإن البيانات لن تمثل العمالء كما أن تحليل البيانا

من السكان) ألن ذلك يعتمد على درجة اإلختالف في السكان (مثالً:  %5( فلن يكون نالك قانون شامل

ل تجارية). عماالريف / الحضر أو مستويات إقتصادية مختلفة، أو مجموعات إجتماعية أو قطاعات أ

(مثالً: من العينة والذي يمكن أن تخصم منه نسبة مئوية وعليه هنالك قانون شامل ألقل حجم 

شخصاً، ومن  30العمالء غير راضين بمنتجات التأمين وأن ذلك الرقم هو  بالرغم من ان بعض15%

 الحصول عليها. صاً حتى ال تتأثر النسبة المطلوبشخ 35من  األفضل جمع البيانات

انت : سكان الريف ، عمالء الحضر) فطعات (مثالً وإذا كنت بحاجة إلى تحليل النتائج لمختلف التقا

أضف إلى ذلك أنه بينما يكون حجم العينة من تحتاج بعد ذلك ألقل عدد من حجم العينة لكل قطاع. 

الناحية اإلحصائية كبيراً قد يؤدي إلى تقليل هامش الخطأ فإن نوعية العمل الميداني ستكون حرجة 

قليلة العدد. وعليه يمكنك إستشارة باحث خبير ليصمم العينة  وربما يكون من األفضل ضبطها في عينة

 في جمع البيانات.الول مرة  وخاصة عندما تكون مبتدئاً 
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مانية لالموارد الخاصة بإختيار إستراتيجية عينة مناسبة تشتمل على عينة خاصة  بالمؤسسة األ •

عية) وتوجد نسخة منه باإلسبانية (هنالك تقدم في سجل الفقر ولكنه ينطبق على أي بيانات إجتما

 والفرنسية والخدمات اإلحصائية األسترالية.

 ): قرارات جمع المؤشرات اإلجتماعية 10الجدول (

ماهي الموارد  المؤشرات اإلجتماعية
 المطلوبة؟

متى تتم الحاجة إلى 
 البيانات

هل الجمع يكون عبئاً 
 على العمالء؟

من العمالء   النسبة المئوية
في المناطق الريفية يعيشون 

 
 

النسبة المئوية للعمالء % 
أرضيات الغرف متسخة و 

أرضيات من ...% 
 األسمنت 

ضباط القروض الوقت:
قاموا بزيارة العمالء في
منازلهم أثناء مراجعة
إستغالل الفرص ويمكنهم
جمع هذه البيانات خالل

 .زيارتهم
 
 

يجب تجديد المواد:
 إستمارات العمالء الجدد

 
يحتاج العاملون دريب:الت

إلى التدريب عن كيفية
تصنيف المناطق الجغرافية

 يةومواد فرش األرض

سيتم جمع البيانات الجمع:
على نحو مستمر وتجمعها

 .) أشهر3كل (
 
 

اإلستخدام: تقوم اإلدارة 
بمراجعة بيانات العمالء

)3الذين في المتناول كل (
 أشهر 

جمع هذه المؤشرات
فقط سيضيف خمس دقائق

لزيارة العمل المنتظم ولن 
 يكونوا ذو طبائع حادة 

 

 ): إستخدام مصادر البيانات بقدر اإلمكان 11الجدول (

 المصادر المتاحة  البيانات المطلوبة 

الخصائص األساسية المميزة للعمالء:  •
ذكور / إناث، المواقع الجغرافية، نوع 

 العمل التجاري ... ألخ
 رية قيمة أصول األعمال التجا •
 معدالت بقاء العمالء بالمؤسسة  •

أنظمة المعلومات اإلدارية، إستمارات •
 دخول العمالء

مقدرةإستمارات القروض، تحليل  •
على السداد (تحليل إنسياب النقد) لالعمي

أنظمة المعلومات اإلدارية، تقارير •
 الفروع
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 بروتووكالت البيانات اإلجتماعية تعريف / تحديد 

بروتوكول مكتوب يحدد القرار عن حاجة مؤسستكم للبيانات قم باعداد  بعد إتخاذ   
  األسئلة التالية ويعرفها:

 ع نظام إدارة البيانات؟ ول عن جميمن هو المسؤ •
ع البيانات واإلدارة يجب أن تكون بين األقسام المختلفة على الى أن جم تشير الخبرة الميدانية 

ولية مباشرة عن نظام إدارة البيانات والً مسؤن مسؤيكو أن يكون هنالك فريق أو شخص بعينه

 .اعيةماإلجت

 ن ِمن العاملين سيجمع البيانات؟ ـمَ  •

قاء األسئلة لديهم خبرة حيث يقومون بإلاألشخاص الذين يقومون بجمع البيانات يجب أن يكون 

عالة على العمالء بشكل حيادي ثم يدونون المعلومات على نحو صحيح. وربما تستخدم عملية ف

ديك قسم مكلفة كإستخدام ضباط القروض للقيام بجمع المعلومات، وعلى نحو مشابه إذا كان ل

ولية جمع بيانات العمالء لهذا القسم، وهنالك بديل آخر حيث أن للبحوث يمكنك أن تحمل مسؤ

المعاينات الخارجية تجد فيها المهارة المطلوبة ولكنها أكثر تكلفة أيضاً. ضع في اإلعتبار 

لتضاربات الكامنة في الفوائد عند إختيار الشخص الذي يقوم بجمع البيانات، ومثال ذلك ضابط ا

 جات العمالء.تتم مكافأته عن ما يجمعه من مخر القروض حيث

 كيف توضع البيانات؟ •
أن القرار الذي تتخذه حيال وضع البيانات (مثالً على األوراق/ إستخدام لوحة) يعتمد على قدر 

 البيانات.تلك  ى  وأين يتم جمع كبير على مت

وإذا كان الموظفون الميدانيون مزودين باللوحات وأنهم في األصل كانوا يقومون بجمع البيانات 

في مواقع األعمال التجارية للعمالء يمكنك في هذه الحالة إضافة أسئلة في اإلستمارات / 

ور التقنية في الحصول على ) الذي يناقش د7. يراجع الصندوق (وأدوات المسح اإللكترونية

  البيانات وتحليلها.

 أين يتم تخزين البيانات؟ •
م المعلومات اإلدارية الخاصة بالجهة ن بيانات األداء اإلجتماعي هو نظالمكان المثالي لتخزي

القائمة بتنفيذ الخدمات المالية ألنها تسمح بتحليل البيانات من خالل المؤشرات المالية (مثالً: 

مقابل حجم القرض) وهذا يجعل تحليل البيانات أكثر إكتماالً وضبطاً إدارياً. وعليه، سجل الفقر 

إن هنالك كثير من الجهات القائمة بتنفيذ الخدماتت المالية ليست لديهم مقدرات للقيام بهذا العمل 
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ويفضلون وضع بيانات األداء اإلجتماعي في قاعدة بيانات منفصلة لكي يتم ربطها بأنظمة 

وعادة يمكن إدخال أنظمة المعلومات اإلدارية في جداول البيانات ومات اإلدارية المعل

أو إيجاد مجاالت ربط أخرى حتى يمكن تحليل الفوارق/  )Excelاإللكترونية (إكسل 

 ة البيانات.عدإثنين من قااإلختالفات من خالل 

 من الذي يقوم بتحليل البيانات؟ •
قدمة أكثر من حجمها. ضع في اإلعتبار إستخدام الموظفين حتاج تحليل البيانات إلى مهارات متي

المالية من قبل (مثالً: شركة ريسك منيجمينت، إنترنل الذين يقومون أصالً بتحليل البيانات 

أوديت) ليقوموا بحليل معلومات األداء اإلجتماعي. كن واضحاً حول أي أنواع التحليل سيكون 

لعميل مقابل نوع العمل التجاري) وبذلك يمكن للمديرين مفيداً إلتخاذ القرار (معدالت خروج ا

 إستخدام / اإلستعانة بالتقارير لتحسين العمليات.

 َمن الذي يتحقق من دقة البيانات •
من نظم اإلدارة النوعية يجب التحقق من دقة بيانات األداء اإلجتماعي بشكل مثالي كجزء ثابت 

على جمع المعلومات في وقت  قد أشرفوا اذين كانوضع في اإلعتبار إستخدام العاملين الوو أن ي

أعدوا تقارير عنها (مثالً: مديرو الفروع، المدقق الداخلي)، ولكن يلزم أن تضمن أن وسابق 

ول عن إدخال البيانات في نفس الشخص المسؤهو  جعة البيانات ليس الشخص الذي سيقوم بمرا

 الجهاز.

 كيف يتم تقديم البيانات و لمن؟ •
تعرف على حاملي األسهم الذين يرغبون في مراجعة بيانات األداء اإلجتماعي ويمكنك يمكنك ال

أن تقرر كيف تتم الحاجة للنظر إليها. مثالً: ربما أفضل فترة تتم فيها تقديم مؤشرات لوحة 

البيانات لمجلس اإلدارة هي أن تكون ثالثة أشهر (ربع سنة) بينما يمكن أن يحتاج المدير 

. أما موظفو العمل الميداني تقديم تقرير إخباري باإلضافة إلى لوحة البياناتالتنفيذي إلى 

جون إلى معلومات أكثر لتسهيل إتخاذ القرار في قليميين ومدراء الفروع ربما يحتااإل ينكالمدر

البيانات  تلك الميدان. أما المانحين يفضلون بشكل نهائي التقارير السنوية. ويمكنك أن تتذكر 

يجب تقديم تقريرها حسب الجدول "الذي تم إعداده" ليمكن المعنيين باألمر أن و ذات الصلة

الذي يلبي حاجيات حاملي األسهم المتعددين في نفس الزمن كما يمكنك أن  يستخدموا التقرير

تضع في اإلعتبار حاجة الجهات التالي ذكرها للمعلومات وهم: حاملو األسهم، أعضاء مجلس 

ن والفروع والموظف والفروع وموظف ولتنفيذيون المديرون اإلقليميون ومديراإلدارة، المديرون ا

   ن.ون والمانحون والمستثمروالميدانيي
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 :مخرجات العمالء بشركة هنجرلقاعدة بيانات مؤشر أداء  •

تتم بإستخدام برنامج إكسل حتى يمكن للجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية إستخدام   •

 بيانات األداء اإلجتماعي. المدخالت وتحليل

كيف إستفادت منها مؤسسة وبناء أنظمة المعلومات اإلدارية التابعة لمؤسسة مايكروسيف  •

أسكي الفليبينية كمستندات بإعتبار أن تطوير أنظمة المعلومات اإلدارية أمر ضروري لوضع 

 ومعالجة البيانات اإلجتماعية.

  ب العاملين على بروتوكوالت البياناتيتدر

ً تدريب العاملين الذين يعملون في    عند تقديم مؤشرات األداء اإلجتماعي فإنه من المهم دائما

 بروتوكووالت البيانات، على أن تشتمل مواضيع التدريب على األتي: 

معنى كل سؤال: فقد يفسر أحد الضباط الميدانيين نفس السؤال بشكل مختلف عن زمالئه /  •

هم شرح الغرض من أي سؤال حتى يتمكن اللعاملون من إستخدامه زميالته، وعليه فإنه من الم

 على نحو مطابق في كل أقسام المنظمة.

  األسئلة بطريقة ال تجعل إجابة العميل متميزة تكون يجب أن •

على األسئلة بطريقة معينة بل يجب أن  ملون على العاملين أن يكونوا حذرين حتى ال يجيب العا

 ما يسمح للعمالء باإلجابة على األسئلة بأمانة تامة.ن محايدين بويكون العامل

 كيف تسأل األسئلة الحساسة؟  •
 –هنالك كثير من األسئلة الحساسة الشخصية المرتبطة بالفقر (مثالً: هل تنام فرشة "مرتبة 

أو على بساط على أرضية الغرفة؟) " من الذي يتخذ القرارات المالية الخاصة باألسرة" حشية " 

لك أن هنالك كثير من المعاينات تتم في منازل العمالء أو بحضور أشخاص آخرين. أضف إلى ذ

ان يشرحوا للعمالء أسباب يكونوا حساسين أثناء المعاينات و أنبولذلك يلزم تدريب العاملين 

 جمع البيانات.

 كيف تدخل البيانات في قاعدة البيانات؟  •
 ً إلتزام الدقة أو ستكون البيانات ال قيمة لها.  ممالً ولكن يجب –قد يكون إدخال البيانات متعبا

وتين وعليه حاول أن تدمج إدخال البيانات مع عمل/ مهام أخرى مثل إدخال بيانات مالية أو ر

ة إدخال البيانات متعب. وتأكد من أن العاملين يعرفون طريق الدفاتر حتى ال تكون ذات عبء

 ه للمحاسبة إن لم تكن دقيقة.دقيق فيها ومراجعتها وستكون عرضألنها سيتم الت
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 ): إستخدام التقنية لوضع البيانات 7الصندوق (

ها تمهيد لتوفير خيارات تؤدي إلى تسهيل النقالة وبرامج تحليل البيانات كلاللوحات والهواتف     

ية، إستثمار في أجهزة الحاسوب وبرامجه التطبيق –معالجات وضع البيانات. وهنالك من الناحية المبدئية 

وعند أعدادها فإن اإلستثمار يقلل من التكاليف على المدى البعيد. تجد أدناه قائمة مختصرة من بعض من 

الطرق واألساليب التي تدلكم عن كيفية دمج التقنيات و إدخالها في العمليات أو الحصول على التغذية 

 الراجعة فيما يخص العمالء.

 حواسيب تساعد على المعاينات الشخصية  •
إستخدام اللوحات لوضع البيانات بدالً عن تسجيل بيانات المعاينات على األوراق، قوم العاملون بي

والموضوع يحتاج إلى أسئلة واضحة وقصيرة مع دقة التدريب الجيد للعاملين عن كيفية طرح 

ئلة. ي يتم إستخدامه ، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت لترقيم األسوماهي الشفرة أو الرمز الذ األسئلة

وعليه، فإن هذه المنهجية تميل إلى تحسين نوعية البياناتت. هذا وقد قام الموظفون الميدانيون من 

ثم  tabletsمؤسسة فوندو إسبيرانزا الشيليه (دولة شيلي) قاموا بتسجيل البيانات على اللوحات 

الميداني. كما أن  من اللوحات إلى قاعدة البيانات المركزية عند عودتهم من العمل حملوا البيانات

مؤسسة كاشبور الهندية إستخدمت الهاتف النقال لوضع كل من بيانات الصفقات / المعامالت 

 والبيانات اإلجتماعية ونقلها مباشرة وتحميلها في قاعدة البيانات المركزية.

 ) للهاتف النقالإستخدام التحكم من بعد (الرموت •
إنتشار العمل بالهواتف النقالة والطرق األتوماتيكية يمكن إلجراءات المسح أن تقوم بميزة زيادة 

) أو اإلستجابة للنقل التبادلي للصوت عبر الحاسوب SMSالرخيصة في إرسال الرسائل (بنظام 

)IVR وقامت شركة بامبو فاينتاس مع شركة .(EFC ريب نظام الرسائل اإللكترونية (زامبيا) بتج

SMS ض فهم الدوافع من اإلدخار وسهولة الدخول للنظام في مجال المسح الخاص باإلدخارات بغر

) وإستخدام اإلدخارات وفيما إذا كانت هذه اإلدخارات ATM –اإللكتروني (فرع الصراف اآللي 

). تنتج عنها مخرجات إيجابية (لمزيد من المعلومات راجع مواقع روابط الشركات المذكورة أعاله

مستخدمي الهواتف النقالة  نجاناً بدون رسوم مالية كما أكما أن المشاركة في هذا النوع من المسح م

 لمن يريد الدخول في المسح، وفي غضون شهر واحد  SMSقاموا بإرسال رسائل نصية بنظام 

ً و  400عدد الزبائن إلى وصل  جربة المبنية ن غير منتظم والنتيجة من هذه التزبو 600شخصا

في طريقة جمع التغذية الراجعة للزبائن. وهذه  كانت مالئمة وذات تكلفة فاعلة SMSعلى نظام 

الدروس تحتوي على عشرة أسئلة فقط قابلة للتنفيذ بهذه الطريقة كما أن مجال البحث يلزم التركيز 
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عليهم عمل إختبارات وإزالة الشوائب والعيوب منها وتحديد عليه، كما أن مجموعة التركيز يجب 

 دقيق. واألسئلة ذات الصلة على نح

تعمل  SMSك مشروع يسمى "صوت العميل" يستخدم نظام الرسائل النصية لبالمثل يوجد هناو   

الراجعة لرضاء العمالء (لم يتم  بنظام النقل التبادلي للصوت للتعرف عليها بغرض جمع التغذية

وضع المخرجات) وذلك ألربع من الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات بسبب ترتيبات  تطبيقها حتى اآلن

بعد التدريب على مهارات جمع البيانات نجد أنه من المهم للعاملين  الية ( في الهند) بين العمالء.الم

 أن يستوعبوا دوافع مؤسستكم لجمع هذه المعلومات. وعليه قم بتزويد موظفيك بالشرح الواضح عن

ً لهم لماذا تجد أن جمع النوعية من البيانات الغ لمهم، و وضح هو ارض العام لجمع البيانات شارحا

لهم كيف يتم إستخدام البيانات وكيف أنها تعين على إتخاذ القرارات. وهذه المقاييس والتدابير ستقود 

 إلى تسهيل تعامل العاملين مع هذا الشأن ولجمع بيانات أكثر دقة.

ة أن وختاماً، باإلضافة إلى توفير التدريب على جميع البيانات النوعية وهنا يجب على الموارد البشري

تضمن أن المهارات الضرورية قد تم تضمينها في مواصفات الوظيفة وبناًء على ذلك يتم تعيين 

 الموظفين المالئمين لهذه الوظائف.

 
قامت مؤسسة مايكرون المالوية (من دولة مالوي) بإعداد مرشد تقييم التدريب اإلجتماعي  •

ة عن الفقر كدراسة حالة تحتوي كيفية جمع بيانات دقيقة ومؤثرعن  بغرض تدريب العاملين 

على المستندات عن كيف تقوم الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية بتطوير هذه البيانات 

 ومنهجية (إسلوب) جمعها والبروتوكوالت المرتبطة بها فضالً عن تدريب العاملين (الموظفين).

ت عبارة عن قائمة مراجعة مانية قامت بإعداد برنامج إدارة المعاينالمؤسسة فاونديشن األ •

أن يكونوا جاهزين إلدارة معاينات العمالء. وبالرغم من أنها قد تم  من قصيرة تمكن العاملين

إعدادها لتقييم الفقر إال أنها مناسبة أيضاً لجمع أنواع من بيانات الحساسية للعمالء، وتتوفر منها 

 نسخ باللغتين اإلسبانية والفرنسية.

 اإلجتماعية من خالل الضبط الداخلي تثبيت صحة البيانات

ً مثلما تثبت دقة المعلومات     يجب تثبيت صحة البيانات اإلجتماعية على نحو متناسق ومنظم تماما

ن كيف يلتزمون بمعالجات المؤسسة لجمع البيانات فة إلى ذلك قم بتقييم العاملين عوباإلضاالمالية. 

 لفنية على اآلتي:اإلجتماعية النوعية، وقد تشتمل الصالحية ا

 زيارة إلى عينة عشوائية للعمالء لتأكيد أن المعاينات قد تمت  •
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مراقبة جامع البيانات أثناء أدائه للعمل مع توفير التغذية الراجعة / المرتدة في أدائه أو أدائها إن  •

 كانت أنثى.

ظفين وذلك ون الموؤالتأكد من صحة العينة العشوائية للبيانات التي تم إدخالها عن طريق ش •

 للتأكد من دقة المعلومات.

إستخدام الغربلة (دقة صحة البيانات) لدخول البيانات التي ال تسمح للمستخدم على التجاوز إال  •

 إذا كانت هنالك معلومات محددة يتم إدخالها.

إستخدام صالحية مجال البيانات المبنية على التقنية لتوفير رسائل يحدث فيها الخطأ عندما يتم  •

) ZEROإدخال عميل بأنه ليست له ذرية ( – 1805ال معلومات غير دقيقة (مثالً: السنة إدخ

 .ل نفس العميل بأن له أطفال في المدارس)ودخة حاولحدى قوائم اإلستمار، تم بعد ذلك مفي إ

 
قائمة مؤشر للتقدم للخروج من دائرة الفقر: تؤكد أن دمج البيانات يركز على الخروج من مؤشر  •

ولكن من المفيد لمديري الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية التأكد من صالحيات الدمج الفقر 

 ألي من البيانات اإلجتماعية. هذه النسخة موجودة باللغتين اإلسبانية واإلنجليزية.

 

 ً  عدم توحيد مجموع بيانات العمالء من الذكور اإلناث معا

المهمة  األخرى (مثالً: ن الذكور واإلناث والمميزات الخاصة ال تقم بتوحيد مجموع بيانات العمالء م    

تدرك أنك قد وصلت إلى عمالئك  مال التجارية) ومن المهم أنيف، الحضر، مستوى الفقر، نوع األعالر

المستهدفين، وكيف يختبر العمالء منتجاتكم وخدماتكم وفيما إذا كان هذه الحاجيات يمكن تعديلها 

أن تدرك مدى أن حاجة الرجال للمال يختلف عن حاجة النساء لهذا المال (مرتبط  مستقبالً، ومن المفيد

 بثقافة ذلك المجتمع) وهو أمر مبني على عوامل ثقافية ودينامكية متطلبات العوائل.

نجد أن معظم الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية يقومون بتأدية بعض مستويات بيانات العمالء     

. وعليه، ضع في ئة وكثير منهم ال يستغلون/ يستفيدون من المعلومات المتوفرة بشكل كاملبنظام التجز

تغيرات اإلضافية. وعلى سبيل المثال: بدالً عن تجزئة اإلعتبار مزيداً من تجزئة معلومات العمالء مع ال

ة الدفع حسب نوع / تقسيم مستندات األوراق المالية حسب نوع العمل التجاري يتم تجزئتها بالسداد/ إعاد

مال من فهم أيٍ من األع القرض (في الوقت المحدد تماماً / أو مؤخراً) أو كمية القرض وذلك لتتمكن 

) قم بإعداد قوائم متنوعة 10التجارية أصابها الفشل وماهي التي نجحت في اإلنتاج (راجع الجدول 

 التقسيم لتدرك المتغيرات ولتضع ذلك في اإلعتبار مستقبالً.
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إن نتائج عدم دمج البيانات في الغالب سيؤدي إلى حثكم على متابعة البحث. مثالً إذا رأيت نتائج    

مستثناه (إما إيجابية أو سلبية) في واحدة من تجزئة العمالء يمكن عمل معاينة لهذه العينة من العمالء في 

 ً ً أو فشالً ملحوظا . وأن القدرة على معرفة كنه هذا الشأن ليتعرف أكثر عن لماذا أنهم يكتشفون تقدما

المعنى لخارطة الطريق لتمهد السبل لمزيد  ىاألمور يمكن أن يعطي اإلدارة مزيداً من الفوارق الدقيقة ف

 من التدخالت.

إذا كانت أنظمة المعلومات اإلدارية بمؤسستكم تحتاج إلى التعديالت بغرض ضم بيانات األداء    

حسب الميزات الخاصة للعمالء، تأكد أوالً أن القسم المالئم (عادة  اإلجتماعي وأن تفرق بين المعلومات

قسم تقنية المعلومات واإلتصاالت) يكون على علم ودراية لماذا أن بيانات مؤسستكم ال تتحرك أو تتقدم 

إال بأهدافها اإلجتماعية ونوع البيانات المطلوبة والتحليل الضروري لتتمكن من أن تسلك طريق التقدم 

  ألهداف اإلجتماعية.نحو ا

 

إن إرشادات إدارة المخرجات الخاصة بلجان عمل األداء اإلجتماعي التي تدعم الجهة القائمة  •

بتنفيذ الخدمات المالية لمناقشة مختارات من المؤشرات، جمع البيانات وتجزئة البيانات (حسب 

 الجندر).

خرجات وتقدم الدروس عن إدارة لجنة عمل األداء اإلجتماعي تقوم بتنوير مجموعة العمل بالم •

تقرير مخرجات حول مؤشر اإلختيار) حيث تقدمها اللجنة المذكورة أعاله عبر المخرجات ( 

 العالم. توجد نسخ باإلنجليزية وأخرى باإلسبانية.

): توفير مرشد لتصميم نظام مسار العمالء الذي يالئم 7اء العمالء: تدريب رقم (مسار أد •

 توجد منه نسخة بالفرنسية. –المعلومات إحتياجات مؤسستكم من 

دليل / كتيب خاص بالبنوك العالمية للمرأة حيث يصف الجوانب المالية و مؤشرات األداء  •

اإلجتماعي والذي يمكنكم إستخدامه لتحليل مايخص المرأة من تصميم المنتج المناسب لتلبية 

عميل والذكور واإلناث من إحتياجات المرأة وتنوع المنتجات، ونوعية الخدمات وحماية ال

العاملين في المؤسسة وإدراك كيفية تقديم الخدمات للعميالت من النساء الالتي يساهمن في 

  اإلستدامة المالية للمؤسسة وقدرتهن على إنتاج المخرجات اإلجتماعية لها.
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 ): مؤسسة مايكرولون تستخدم بروتوكول البيانات12مثال ميداني (

ً مع      بجمع بيانات األداء  أهدافها اإلجتماعية تقوم مؤسسة مايكرولون المالوية (من مالوي) تمشيا

اإلجتماعي عن الزبون وتشتمل على معلومات مستويات الفقر عند العمالء، األمن الغذائي، أسباب ترك 

كيفية العمل وشكاوي العمالء. لضمان دقة جمع البيانات تستخدم المؤسسة بروتوكوالت خاصة بها عن ال

 التي تمت بها جمع البيانات، وتسجيلها وتحليلها.

فقر العمالء لتتمشى متراصفة مع وتهتم مؤسسة مايركرولون على وجه الخصوص بتكاملية بيانات    

ة لفقر التي هم فيها في حين أن الجههدف العمالء الفقراء المستهدفين وتمكينهم من الخروج من حالة ا

تسجيله في المؤسسة ومابعد ذلك  ) تقوم بمتابعة فقر العميل عندFSPلمالية (القائمة بتنفيذ الخدمات ا

عبر الزمن. بعد إختيار بيانات التقدم للخروج من مؤشر الفقر تقوم المؤسسة بإيجاد بروتوكول إدارة 

 البيانات لحماية دمج هذه البيانات.

عاملين حيث تعتقد المؤسسة أنه إذا رولون على ضمان شراء السلعة نفسها للكأوالً: تعمل مؤسسة ماي   

إستوعب العاملون لماذا يقومون بجمع بيانات إضافية عن العميل سيكون أداؤهم أفضل في هذا الشأن 

متسابقين لدعم العمالء في التقدم للخروج من مؤشر الفقر، وبدأت المؤسسة في تدريب العاملين عن 

يذ الخدمات المالية وكيف أن بيانات الفقر ستسمح للجهة األهداف اإلجتماعية الخاصة بالجهة القائمة بتنف

. ثم تبدأ الجهة المذكورة أعاله يمكن تحقيق هذه األهدافالقائمة بتنفيذ الخدمات المالية أن يدركوا إذا كان 

تدريب العاملين على أن الجوانب الفنية في إستخدام أدوات التحسن من حالة الفقر مع إستمرار الدورة ب

وال اليوم مع كتيب مع أي موظف يحتفظ به للتطبيقات المطلوبة تنفيذها. وفي نهاية الكورس (كورس) ط

 يتم إختبار العاملين من الذكور واإلناث عما تعلموه في هذه الدورة.

بعد أن يتم تدريب جامعي البيانات تقوم مايكرولون بمراجعة دقيقة للبيانات التي جمعت وصحة    

ضباط القروض والذين يتابعون بدقة ووضوح تعريف/ تحديد اإلجراءات الخاصة  إدخالها التي يقوم بها

بجمع البيانات وخضوعها للمراجعة. ثم تتم مراجعة هذه البيانات من كل من مديري الفروع والمديرين 

اإلقليميين وضباط إدارة األداء اإلجتماعي والمراجعة (التدقيق) الداخلية والخارجية على أن تعاد 

جعة ألكثر من مرة واحدة، وأثناء هذه المراجعات يقوم المديرون بإستخدام مؤشرات التحسن في المرا

اإلجابات تطابق البيانات األصلية التي سجلها ان  د من ر بإجراء مسح لنفس العمالء والتأكحالة الفق

برنامج بين بيانات  وفي هذا األثناء تكون الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية قد وحدتضباط القروض. 

 يش المفاجئ لمشروع تحفيز العاملين.تتحسين صحة الفقر وخضوعها للتف
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   مراقبة مستويات فقر العمالء1B.2المعيار 
حالة الفقر كهدف إجتماعي (كالدول التي تدعم الفقراء في هذا المجال)  إذا أقرت مؤسستكم إنخفاض    

ستوى العمالء عندما ينضمون لبرنامجكم (خط األساس) يجب عليك القيام بجمع بيانات الفقر على م

ثم تعاود ذلك مجدداً بعد عدد من السنوات من  لتتمكن من معرفة وصولكم إلى عمالئكم المستهدفين و

وات تقييم حالة الفقر دحتى تستطيع من قياس تمكنك من التأثير على أوضاع الفقر لديهم، وقم بإستخدام أ

للعمالء عند أول يوم لتسجيلهم في المؤسسة، العمالء المستهدفين قم بوضعهم في من خالل السيرة الذاتية 

لذين في المتناول، والعمالء ن أجلهم، ثم قم بتقسيم العمالء االبرنامج حسب الغرض الذي صمم م

المغادرين للمؤسسة والتغذية المرتدة للسوق وبيانات األداء األخرى على مستوى العمالء ومستوى تغيير 

 ار فقر العميل (عبر الزمن منذ تسجيله إلى اآلن).مس
 

  لقياس حالة الفقر المعيناتانواع  هنالك إثنان من 

تستطيع مؤسستكم إختيار واحد أو كال النوعين من المعينات (ادوات مساعدة) مبنية على البيئة    

 المحلية و وفرة معينات قياس الفقر في بالدكم.

 معينات قياس الفقر النسبي •
 قم بقياس فقر العمالء مقابل فقراء آخرين من العمالء يكونون كلهم في نفس األوضاع (مثالً:

عمالء من نفس القرية) وذلك بإستخدام مؤشرات تكون مالئمة للبيئة المحلية فقد تختار 

 مؤسستكم هذا النوع من المعينات إذا قامت فعالً بتعريف حالة الفقر بطريقة محددة (مثالً: إنعدام

 تصحاح البيئة) و/أو إذا كان هنالك عدم وجود معينات لقياس الفقر المطلق.

 قياس الفقر المطلق معينات  •
قم بقياس فقر العمالء مقابل خطوط الفقر المؤسس (مثالً: المعدل اليومي لدخل الفرد يعادل 

البالد). دوالر وربع دوالر أمريكي في اليوم حسب خط الفقر أو خط الفقر القومي في بلد من 

وعلى الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية إستخدام هذه اإلدارة كنقطة مرجعية (أو عالمة إسناد) 

 لفقر العمالء كمقياس للمقارنة بينها وبين المقياس الدولي للفقر.

 معينات (أدوات) لقياس الفقر العام  •
 هنالك عدد من المعينات المتاحة والتي تشتمل على اآلتي: 

إذا كانت هنالك إحدى الدول  "جرامين" ومؤشر تقدم للخروج من حالة الفقر: مؤسسة •

لديها سجل به عشرة نوعيات مختلفة من المؤشرات المؤهلة للحياه (مثلل حجم العائلة 
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العائلة إما وسهولة الحصول على ماء الشرب) وهو تقدير فيه إحتمال واحد قوي: بأن تلك 

(خط) الفقر القومي على مستوى الدولة أو الدولي. أن تكون عائشة فوق أو تحت حزام 

وهنالك موقع إلكتروني مؤشر لتحسين حالة الفقر يحتوي على دراسة حالة، معايير 

 اإلستخدام، معدات المتدرب، وموارد أخرى.

أجري مسح إجتماعي إلحدى العائالت في إحدى   المعونة األمريكية ومعينات تقييم الفقر: •

أن تحصل إدخال البيانات األمر الذي يسمح لشركات المعونة األمريكية  الدول باإلضافة إلى

مكن الشركاء من على تقييم دقيق في شراكتها للمستفيدين الذين يعيشون في فقر مدقع مما 

 .سؤاالً  25إلى  10إعداد من 

تماعي إفتراضي بارة عن مسح إجأداة لتسليط الضوء على الفقر ع فنداسيون برافيوايا: •

الصور الفتوغرافية لمساعدة العمالء للقيام بالتقييم الشخصي ألحوال فقرهم، ويقوم  يستخدم

) سؤاالً عبارة عن إجراء مسح إجتماعي للعمالء 50الوكالء الميدانييون بإكمال خمسين (

األحمر (فقير للغاية) فترات منفصلة.  وكل مؤشر له لون فالقادمين ويعاد مجدداً في 

أما الكتيب (دليل) المرفق يصف كيفية إستخدام  ).اضر (ليس فقيرواألصفر (فقير) واألخ

 األداة وماذا تفعل بالنتائج.

كأداة لتقييم العمالء: هنالك أداة تقييم محددة إلحدى الدول إستفادت منه  مؤسسة فنيكا: •

فروع مؤسسة فنيكا وشركاؤها، واألداة تقوم بقياس التغييرات التي تحدث للعمالء مقارنة 

 سات الدولية.بالقيا

حالة التحرر من الجوع تعني القدرة على التكيف في محيط/ البيئة  مؤشر األمن الغذائي: •

المحلية، حيث أن آلية المسح اإلجتماعي لألمن الغذائي كان في األصل قد قام بتصميمها 

 قسم الزراعة بالواليات المتحدة األمريكية.

ً الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات هذا المؤشر كان قد قامت بإنشا مؤشر اإلسكان: • ئه عالميا

المالية التي أستخدمت بنية منزل أحد األفراد للتميز بين المستوى اإلقتصادي لألسر وتحديد 

 لإلسكان مثاالً جيداً في هذا الشأن. ويقدم مؤشر "كاشبور" بل التعرف على الفقراء.

العوائل في محيط بيئة إن المؤشر الذي يرتب ويصنف ثراء  تصنيف الثراء المشترك: •

 المجتمع مبني على معايير يحددها أفراد المجتمع بأنفسهم.

والتعامل  –نجد رقم واحد إلى ثالثة في قائمة معينات قياس الفقر متوفرة ومتاحة إلنزالها 

بإيجادها (خلقها) أو  ) هي معينات إما أن تقوم مؤسستكم7() إلى 4(رقم  بينما نجد  –معها 

وأن قراركم في إختيار إحدى  قامت بتطويرها محلياً.من مؤسسة أخرى الحصول عليها 
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المعينات إلستخدامها يعتمد على األرجح على مستوى الفقر الذي حددتموه لعمالئكم. مثالً: 

ربما تقوم بإستهداف عمالء يعيشون تحت خط فقر محدد، فالحالة التي تود إستخدامها 

أو نقطة مرجعية للبيانات مقابل خطوط الفقر  ستكون عبارة عن أداة ذات عالمة مميزة

القومي أو الدولي (مثالً: مؤشر تحسن حالة الفقر). وكبديل (أو باإلضافة إلى ذلك) يمكنك 

إستهداف عمالء فقراء بالنسبة للفقراء اآلخرين في نفس ذلك المجتمع وأن أي حالة قمت 

   بإستخدامها تعتبر ترتيب/تصنيف ثراء مشترك.
 

  األداةإختيار 

إن إتخاذ قراركم في أي من المعينات ستختار يعتمد على األرجح على تحديدكم مستوى فق عمالئكم.     

وعلى سبيل المثال: ربما تستهدف عمالء يعيشون تحت خط فقر معين، ففي مثل هذه الحالة تحتاج إلى 

لقومي (المحلي) أو الدولي اإستخدام أداه لبيانات ذات عالمة مميزة مقابل خطوط الفقر على المستوى 

مؤشر لتحسين حالة الفقر) وبدالً عن ذلك (أو باإلضافة إلى ذلك) فقد تقوم بإستهداف عمالء يعتبر (مثالً: 

فقرهم نسبي بالنسبة لآلخرين في مجتمعهم وفي مثل هذه الحالة يمكنكم إستخدام تصنيف الثراء المشترك 

)PWR(. 

تتولد عنها تكاليف جديدة على أساس الزمن أو الموارد المالية.  نجد أن جميع معينات تقييم الفقر   

إلى النظام على أن تقوم  وومعظم هذه التكاليف تظهر نسبة إلى دمج األداة (من المعينات) إلى عملياتكم أ

 بتدريب العاملين على كيفية إستخدام هذه األداة.

غالب أقل بكثير عن الدمج اإلبتدائي وللحد من في ال والزيادة المستمرة على التكاليف المستمرة فهي    

قوم بإستخدام لحالية) وعلى سبيل المثال: ربما تالتكلفة قم بضم جمع بيانات الفقر مع العمليات الراهنة (ا

إستبيان مؤشر تحسين حالة الفقر أثناء التحسينات التي تؤدي إلى تحسن حالة فقر العمالء التي قد تصل 

أن الغواتاماليين (سكان  –على سبيل المثال  –. وعليه، أن تفهم %3ال تتعدى  إلى نسبة تحسين خجولة

أقل  قد أصبحوا فقراء في نفس الوقت الذي أصبح فيه عمالء مؤسسة فرندشيب بردج دولة غواتامال)

إن النتائج التي توصلت إليها كانت نتائج واعدة  –فرندشيب بردج  –(لحد ما) لذلك أكدت مؤسسة  فقراً 

 ية ومبشرة بالخير.للغا

لة كمبوديا) قدمت ) الكمبودية (من دوAMK(بالنسبة لمؤسسة إي إم كي  –وبالمثل ظهر وجه الشبة     

ً للعمالء  450,000( للرجال من مواطني الريف) فسارت بخطوات  %93للنساء و  %82قرضا

ر بيانات العينة العشوائية األسرة في البيت) بنظام إختيوطيدة تؤدي إلى الرخاء (بإستخدام مؤشر حالة ا
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وقد شهدت بعض المكاسب الصغيرة في مقياس الرخاء والسعادة  2010و  2007للعمالء بين عامي 

لتجعل العمالء يتحركون للخروج من أدنى تصنيفين للفقر خالل خمس سنوات. و بصفة  %5يصل إلى 

 %14ر أو تحسن و ظلوا دون تغيي %60جالتهم و سمن العمالء ظهر تحسن في  %25عامة أن 

كانوا هم أسوأ الجميع. والمثير لإلهتمام أن بيانات المقارنة في دولة غواتيمال إقترحت بأنه بالرغم من 

وفي الواقع أنهم كانوا أفضل من  –التحسن الذي طرأ على عوائل العمالء بدأ وكأنه مجرد مسمى 

فقد كانت سنة صعبة لكثير من  2009و  2008. أما عن عامي للعمالءاآلخرين الذين ال ينتمون 

و  2005باإلضافة للفيضان بين عامي  –الكمبوديين مع التضخم العالي للطعام و الوقود في كمبوديا 

2011. 

 

): مؤسسة برايد مايكروفاينانس المحدودة تستخدم نظام مؤشر التحسن في 13مثال ميداني (
 ةيمدمات المالية الرقحالة الفقر لقياس نجاح الخ

من العمالء  %20ؤسسة برايد مايروفاينانس (يوغندا) هدف إستراتيجي وهو " أن يكون لم    

فعندما بدأت المنظمة إستخدام  المستهدفين يسجلون تغيرات إجتماعية إيجابية في سبل كسب العيش"

 – quantatifiable) لتقييم التغييرات اإلجتماعية القابلة للقياس PPIمؤشر التحسن  في حالة الفقر (

كانت النتائج مدهشة: فقد إكتشفوا هذا التحسن رغم أننهم لم يصلوا إلى كثير  –مبنية على الدليل/ اإلثبات 

 من العمالء الفقراء كما كانوا يعتقدون

خط اإلنطالق المتعلق بنتائج مؤشر التحسن في حالة الفقر إستخدمه فريق إدارة مؤسسة برايد    

 تماعي بالطرق األتية: روفاينانس لتخطيط األداء اإلجكماي

فقط من عمالئهم كانوا تحت حزام الفقر على المستوى القومي (الوطني) وهذه  %2 وجدوا أن •

النتيجة كانت مفاجأة مدهشة للجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية، وهم اآلن قد قاموا بضبط 

 يمكن تطبيقه عملياً.في السنة مبنية على تقييم حقيقي لما  %20من  %5أهداف معدل الفقر إلى 

وقد عمدوا على التركيز بصفة خاصة على روح المبادرات التي تستفيد منها النساء وبخاصة  •

والتي أظهرت نسبة مئوية عالية في مستوى فقر في اإلقليمين الشرقي والشمالي من البالد 

 العمالء.

ا في القرارات وكذلك قصدوا أن يستخدموا خط الفقر القومي كعالمة مميزة يتم إستخدامه •

ً مع العالمة المميزة للرفاهية المستخدمة في  اإلستراتيجية حيث أن خط الفقر هذا يأتي متناسقا

إستخدموا المعدل األدنى لدخل الفرد  هذا وقد .2040حملة الرؤية القومية ليوغندا لعام 
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مي مطابقاً ) بإعتباره خط فقر عال2005األمريكي بواقع دوالر وربع الدوالر في اليوم (عام 

 لخط الفقر الخاص بأهداف التننمية لأللفية (الثالثة).

كما قاموا أيضاً بجمع بيانات إضافية من عمالئهم شملت العمر، الجنس "الجندر" ملكية األرض،  •

نوع العمل التجاري وعدد دورات القروض المقدمة للعمالء. وهم يأملون أن يدركوا كيف أن 

هذا الفهم في تقسيم العمالء إلى قطاعات  نلمختلفة ويستخدموالفقر مرتبط بهذه المؤشرات ا

 لكل قطاع وإحتياجات كل قطاع.وتوفير المنتجات المالئمة 

ثم أرادوا أن يقوموا بتحليل بيانات مؤشر تحسن حالة الفقر لعمالئهم على أساس سنوي وذلك  •

ل تقرير سنوي (يوزع لمتابعة تقدمهم. وسيتم نشر هذه المعلومات لجميع حاملي األسهم من خال

مرين ومانحين و التقرير الدقيق عن الفقر الذي يوزع على مستث اعليهم)، كما يأملون أن هذ

ن ومتفهمين لهذا الوضع سيؤدي بشكل قاطع إلى زيادة التمويل، وعلى وكاالت خاصة واعي

حسين حالة أن مراجعة المعالجات التي تمت لتحليلها وتنشيطها حول نتائج مؤشر تسبيل المثال 

الفقر جعلت أحد الممولين اإللتزام بمبالغ لتقوية ودعم مال التعليم الذي تقوم بدوره مؤسسة برايد 

فاينانس لتدريس العمالء الفقراء. (يمكنك لمزيد من المعلومات الدخول إلى موقع المنظمة 

 اإللكتروني).

السنين وعليه يجب أال  من األفضل معرفة أن العمالء يحصلون على مكاسب ضئيلة في عدد من

على  وبناءً  نوعدهم وعوداً ال تستطيع تحقيقها لهم عندما يختص األمر باألهداف اإلجتماعية.

د المؤشرات اإلجتماعية والتي هي أكثر حساسية عند التغيرات على الخبرة يمكنك أيضاً أن تحد

لسة من النشاطات أو لوعي في إستيعاب سالذي يلي ا المدى القريب كالتحسن في الوعي المالي

تحديد عدد من العمالء الذين يحصلون على تسهيالت صحية بعد فهمهم للمقصود من القروض 

 الخاصة بالصرف الصحي.

 

(كمبوديا) عن العمالء لمناقشة  AMKنيابة عن مؤسسة خمس سنواتتقوم بها شركة إنكوفين دراسة  •

 ورت معينات بيانات العمالء من داخل بيوتهم.كيفية أن الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية قد ط

شركة مايكروسيف الهندية وتركيزها على مقياس الفقر فيما يختص بالتحديات والفوائد المرجوة،  •

أن المؤسسة تسلط الضوء على المنافع الرئيسية الناتجة عن مقاييس حالة الفقر فضالً عن حيث 

 الفقر. اإلعتبارات العملية عند إختيار معينات مقاييس
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  : تحديد وتطبيق اإلستراتيجية البيئية1B.3المعيار 

ولية عن تأثيرهم على البيئة. نفيذ الخدمات المالية بتحمل المسؤتوافق بل ترحب الجهات القائمة بت   

ويدرك الكثير منهم أن منظمتهم وعمالء األعمال التجارية يمكنهم إما المساهمة في تدمير البيئة أو 

خضراء ناضرة) لذين لديهم أجندة "خضراء" (إبقاء البيئة . فالجهات المذكورة أعاله من اهاالعناية ب

يريدون دعم النمو اإلقتصادي ليظل نقيا نظيفاً ومرناً ومستداماً، ومنهم من يؤاذرهم في الحصول على 

تعمل على  مال تجاريةء الذين لديهم أعالمنتجات "الخضراء" لكن هنالك آخرون منهم يعملون مع العمال

 تدمير البيئة.

إذا كانت مؤسساتكم أقرت بمسؤليتها تجاه البيئة كواحدة من األهداف اإلجتماعية لها، قم بدعم هذا    

أولى أعطي هذه المسألة صفة رسمية / قانونية الهدف وذلك بتحديد وتطبيق اإلستراتيجية البيئية، كخطوة 

أو القيم المنشودة.  الرسالة (الغرض من إنشاء المؤسسة)لكي تكون ملتزماً بحماية البيئة حسب الرؤية و

وبالرغم من أن هذه قد تكون من الفوائد العامة لإللتزام إال أنها إشارة مهمة للمساهمين في الداخل أوو 

الخارج، ونضرب لذلك مثالً: إن إفادة رسالة بنك إكزاك (منغوليا) هي: "سنكون شركاء مدى الحياة 

قيم والحلول المالية التي تتشتمل على إعالء المعايير التي تضم ثالثة شعارات الناس لزبائننا لرعاية ال

 .وكوكب األرض واإلزدهار"

ً لتحديد أهدافك البيئية و األهداف     الخطوة الثالثة هي أن تقوم بتطوير السياسة البيئية رسميا

ن مدير إدارة األداء اإلجتماعي، والمؤشرات المطابقة، وفي الغالب األعم أن السياسة ستكون شراكة بي

مديري تطوير اإلنتاج واإلتصاالت وبين كبير قيادة قسم المبيعات وإدارة اإلئتمان (إمكانية البيع بالدين)، 

إستراتيجية األداء اإلجتماعي فإن سياستكم نحو البيئة يجب أن تضع أهداف ومثلها مثل  المؤسسة

تضع في اإلعتبار أكثر قضايا البيئة بروزاً في المنطقة وعليك أ،  واضحة ومؤشرات لقياس النتائج.

ولية البيئة. كما األهداف والمؤشرات كأمثلة عن مسؤ ) يوفر قائمة من12الجدول ( حيث تقوم بعملياتك.

ً ومرتبطة باألداء البيئي متوفرة في "المؤشر  أن هنالك مجموعة كاملة من القياسات المقبولة دوليا

ومجموعة العمل البيئي ( راجع  MFPموارد مايكروفاينانس التابعة لمؤسسة األخضر" وهو مورد من 

 .الموقع اإللكتروني)

إن إستراتيجية البيئة الخاصة بكم ، إذا كان لديك شخص محدد أو لجنة أوكل إليها مهمة إدارتها.  •

من قلة  وقد يعانوا والً بشكل نهائي عن إنجاز األهداف البيئية.لمديرين مسؤبينما يكون كبير ا

الخبرة أو غستخدام المعينات. وقد وجد كثير من الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية أنه من 

هنالك مدير المفيد أن تحدد وظيفة بذاتها لدعم اإلدارة في إتخاذ القرارات وعلى سبيل المثال: 
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ظيفة كاملة الدوام بيئة كرس وقته لتحديد ومراقبة األهداف البيئية، وهذا الجهد يمكن أن يكون و

نصف دوام ألي عضو من العاملين الموجودين، وقد يحتاج هذا  –ولكنها كالعادة جزئية 

إياه  وأن الوقت المكرس للدراسة الشخصية في الموضوعالشخص إلى مزيد من التدريب. 

    جي في مجال " التمويل األصغر".سيكون تحت مراقبة خبير خار

 ات والمؤشراتالخضراء و الغاي): مثال: األهداف 12الجدول (

 المؤشر الهدف الغاية

على المؤسسة زيادة التعامل مع
الطاقة النظيفة (طاقة متجددة

 وقروض كافية للطاقة).

على المؤسسة زيادة دفعيات
%10قروض طاقة نظيفة بنسبة 

في %25في سنة واحدة و 
 سنتين  

عدد من قروض الطاقة •
النظيفة يتم سدادها خالل

 شهراً)12المالية ( السنة
حجم قروض الطاقة النظيفة •

 المدفوع في السنة المالية

تقوم المؤسسة بتقييم األعمال
التجارية للعميل حسب تأثيرها
على البيئة كجزء من عملية

 المصادقة على القرض

تقوم المؤسسة بتصنيف بنسبة
لتطبيقات القروض 100%

الجديدة بناًء على مستوى
كما سيتم رفض المخاطر البيئية.

مقدمي الطلبات إذا تم تصنيف
 %100المخاطر الشديدة بنسبة 

عدد من التطبيقات الجديدة •
للقروض حيث يتم تقييمها

 بناًء على المخاطر البيئية.
النسبة المئوية للقروض •

الجديدة في أي تصنيف
 للمخاطر البيئية.

ليل التأثير علىقعلى المؤسسة ت
 البيئة

ق األعمالعلى المؤسسة تطبي
اآلتية مرتين على األقل في
السنة، وعملين آخرين في سنتين

 وهي: 
زيادة إستخدام الطاقة •

 %15المتجددة بنسبة 
تقليل إستهالك الكهرباء •

 %20بنسبة 
تقليل إستهالك الماء •

 %20بنسبة 
تقليل إستخدام األوراق •

 %20بنسبة 
تقليل إستهالك الوقود •

 %20بنسبة 
اريتقليل اإلنبعاث الحر •

في مستنبت زجاجي

كمية الطاقة المولدة •
وإستهلكتها المؤسسة من
المصادر المتجددة على
أساس سنوي (...ك

 واط/الساعة)
الك الكهرباء علىإسته •

أساس سنوي
 (....كيلوواط/الساعة)

إستهالك المياه على أساس •
 سنوي ( باللملتر مكعب)

إستهالك األوراق على أساس •
 و)سنوي (بالكيل

إستهالك البنزين أو •
الجازولين على أساس سنوي

 (باللتر)
أكسيد الكربونيسبب ثاني  •
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لىاإلحتباس الحراري ع %25بنسبة 
 أساس سنوي (بالطن)

إذا كان األداء الخاص بالبيئة هو عمل جديد بالنسبة لمؤسستكم ضع في اإلعتبار وبعناية تامة أن      
رة العالمية أن تزام بالموارد عبر الزمن. وتشير الخبالموارد التي خصصتها لها تهدف إلى زيادة اإلل

جهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية ربما تحتاج إلى تخصيص مايقارب أربع ساعات في الجهد المتوسط لل
 بالبيئة. وقد يشمل األداء الخاص بالبيئة األتي:اإلسبوع من وقت العاملين لألداء الخاص 

تيجية بيئية للمنظمة، مشتملة على األهداف الخضراء، الغايات العمل مع اإلدارة إلنشاء إسترا •

 المراد تحقيقها والمؤشرات فضالً من مراقبة تقدم هذه األهداف.

مثل قائمة األعمال التجارية التي ال تمولها المؤسسة  –إبعاد قوائم األشياء التي تضر بالبيئة  •

 نسبة للضرر الذي يؤثر على البيئة.

الميدانيين لتطبيق قوائم المؤسسة المستثناه (مثالً: تدريبهم على كيفية تقييمهم دعم وإسناد الضباط  •

 لألعمال التي تؤثر على البيئة).

 مراقبة وتقييم التأثير على البيئة  •

 جلب منتجات خضراء لمجموعة إستثمارات المؤسسة (مثال: منتجات قرض للطاقة النظيفة). •

 مجال األهداف الخضراء. ىقدم المؤسسة فإعداد تقارير للمساهمين الخارجيين عن ت •

جزء من اإلستراتيجية يجب أن تكون من أهدافكم تقليل تأثير البيئة على أعمال عمالئكم، وعملياً هذا ك   

الذين يستخدمون مواد كيميائية ضارة يجب عليهم اإللتزام  ءيعني تخفيف المخاطر البيئية، مثالً: العمال

أو عند تخزين هذه المواد الكيميائية كما أن أولئك الذين  و لإلستخدام اآلمن ةبالمعايير القياسية الناجع

إلى تدفق المياه القذرة يجب أن يكون هناك إجراء صارم يسمح لهم بذلك شريطة أال تؤدي أعمالهم 

يلوثون مصادر المياه. كما يجب عليك أن تضع نصب عينيك أنك تتعامل مع عمالء يفترض عليهم تقليل 

ر السلبي على البيئة، مثالً: شرح األساليب اآلمنة للعمالء والطرق التي تقلل من التأثير عند إدارة التأثي

أعمالهم التجارية، ويجوز لكم إستبعاد بعض األعمال التجارية بشكل نهائي. مثالً: مؤسسة أسكي 

كد من أن الضباط وعليك أن تتأ م القروض للعمالء الذين يعملون في تجارة الفحم.دالفليبينية ال تق

ً لدى  الميدانيين يعرفون كيف يقيمون المخاطر البيئية التي تسببها أنشطة العمال ء وأن يكون معلوما

الجميع لماذا نجد أن اإلستراتيجية الخضراء مهمة. والموظفين الميدانيين في أفضل موقع لمراجعة إذا 

) الميدانيين على األراضي لينمفين (العاالبيئية. قم بتدريب الموظإنتهكت أنشطة العمالء السياسات 

المستاجرة التي هي ضمن اإلستراتيجية الخضراء على أن تقوم بتقديم شرح واف لهم عن كيفية تقييم 

شمل شرحكم عناصر الوعي البيئي بتقديم جرعات تحريضية التجارية للعمالء. كما يمكن أن ي األعمال
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لميدانيين وتحديد نقاط تفتيش خاصة بالبيئة وضم هذه وجلسات تدريبية بين الحين واآلخر للضباط ا

 النقاط للتطبيقات القياسية ,و إستمارات عقود وإجراءات ملزمة في هذا المنحى.

بعد تأسيس إستراتيجيتكم البيئية وإكتمالها مع أهداف األداء قم بمتابعة التقدم نحو تلبية وتحقيق هذه     

ولية  من التقارير يجعل مؤسستكم ذات مسؤاً وخارجياً، وهذا النوع األهداف وإعداد تقرير النتائج داخلي

وتعطي أجندتكم الخضراء مزيداً من الوضوح وسط العاملين والمستثمرين والجماهير. ويمكن 

إستخدام هذه التقارير لمتابعة األداء  –بمن في ذلك مجلس اإلدارة والمستثمرين  –للمساهمين الداخليين 

التحفيزية إلنجاز النتائج أو األداء اإلداري والعناصر الخاصة بتجميع التقارير كجزء من المشاريع 

الخارجية المضمنة في التقارير السنوية العامة نفس األهمية لتعرض وتوضح إلتزام مؤسستكم بالشعار 

 مالية، إجتماعية وبيئية).الثالثي (إستدامة 

    

للعمالء  ةاإلستثناءات البيئية لألعمال التجاريمؤسسة سوناتا فاينانس المحدودة (الهند) تطبق  •

 ولها سياسة بيئية تقوم بتطبيقها على عملياتها الخاصة بها.

مؤسسة أوم جرين مايكروفاينانس تستخدم وحدة قياس تعتبر مدخل للنمو األصغر األخضر الذي  •

 يؤدي إلى تقديم الخدمات المالية التي تقوم بها الجهات المختصة.

 

 ): بنك أكيلدا بي إل سي: يعد تقاريره عن مؤشرات األداء البيئي14( مثال ميداني

سياسته حول البيئة وتقرير األداء في موقعه اإللكتروني. وقد أقر البنك  أعد بنك أكيلدا (من كمبوديا)   

 كميةبق إدارة حكيمة واعية لبأن نهجه تجاه البيئة هو مواصلة تقديم األنظمة الكافية للطاقة لمنشأتنا ونط

إستخدام األوراق وعن كيفية إستهالكهم ثما كنا. وكجزء من هذه الجهود يقوم أكليدا بإحتياجاتنا للطاقة حي

للطاقة والمياه وحركة األعمال التجارية (كمؤثر لمصادر الطاقة). والجدول التالي أعده البنك لعرض 

 أدائه حول هذه المؤشرات.

ي عن مؤشرات األداء بغرض شرح األعداد وتوضيح يقوم بنك أكيلدا بإضافة ملحق تنووير   

 األولويات البيئية كما يلي: 

نسبة لإلستخراج  %13إنخفض إستخدام كمية األوراق بنسبة  2015و  2014بين عامي  •

ويستخدم البنك اآلن نظام المكتب اإللكتروني (أوتوأوفيس) قام  المستمر للبيانات الكهربائية.
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بإرسال /إستقبال  2014) بالبنك وإنطلق في أواخر ITات (بتطويره قسم تقنية المعلوم

 المعلومات الداخلية.

سببها تدمير الملفات القديمة  2015و  2014بين  %18كانت الزيادة في الورق التالف بنسبة  •

 (عديمة الفائدة) والمستندات المتراكمة المتواجدة برئاسة البنك.

نسبة إلستهالك الكهرباء في  2015و  2014ي بين عام %13إزداد إستهالك الكهرباء بنسبة  •

فروع البنك فقد زودت بأنظمة إضاءة ومكيفات متطورة  ماإنشاء المباني الجديدة لرئاسة البنك. أ

 ومعدات طاقة كهربائية ذات جودة عالية.

ألن العاملين قد تم تدريبهم على المحافظة على طريقة  %17إنخفض إستهالك المياه بنسبة  •

مياه ويعلمون أن إستخدام الماء تحت المراقبة، أضف إلى ذلك أن مياه األمطار يتم إستهالك ال

 تخزينها وتدويرها في موسم األمطار الموسمية.

 20112012201320142015
 اقة ــــــالط

11491269123012311391 الكهرباء
 41 4 47 48 51 البنزين (باللتر)

 49 54 60 60 58 ديزل (باللتر) –الجازولين 
 1.3 1.6 1.8 1.9 2.2 الشحوم (باللتر)
 0.080.040.040.020.01 الغاز (بالكيلو)

 اإلنبعاث الحراري لثاني أكسيد الكربون 
      ف الكيلوجرامات)(يعادل أال

44615160587070508929 الكهرباء 
10251137 978 848 852 البنزين

11251214142215411574 الجازولين (يزل)
 16 19 20 22 42 المياه (بالمتر المكعب)

 224 343 316 329 272 )/الساعةلمك( بالسيارة –مال التجارية عحركة األ
23642227242722171792 )/الساعةلمك(تربالمٍ  –حركة األعمال التجارية 
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   رير بيانات األداء اإلجتماعياتقإعداد : تحليل و1B.4المعيار 

إعداد تقرير البيانات اإلجتماعية، فإن الهدف من ذلك هو عرض مجموعة من البيانات عند تحليل  و    

لتسترشد بها اإلدارة والعاملين وأعضاء مجلس اإلدارة من خالل  ةلتسهيل معرفتها على أال تكون مطول

ة ر الطرق المختلفالقضايا ومعينات إتخاذ القرارات. و باإلضافة إلى ذلك يجب أن تضع في اإلعتبا

جعلها نقطة للمشاركة في المعلومات بينكم وبين األطراف الراغبين في للوصول إلى النتائج النهائية و

وإذا شاركت العمليات في  ذلك من العاملين على كل مستويات المنظمة فضالً عن المساهمين الخارجيين.

وعند تأكيد ية التقرير وإنعكاسه على النتائج جمع البياناتت سيكون ذلك مفيداً لهم على وجه التحديد لرؤ

ذلك وإعتماده فإن األهمية ستكمن في تلك البيانات وإظهار صحتها لحظة الوقت الذي إستغرقوه في 

 جمعها ومراجعتها.

ً أن تجد قيمةً في إعداد تقارير من بيانات المخرجات للعمالء أنفسهم. والقيام بهذا      كما يمكنك أيضا

للعمالء أن ينعكس ذلك في إنجاز األهداف وسد الفجوات الراهنة مما يجعلهم يحتفلون  العمل سيسمح

بنجاحهم. والمعالجة قد تجري من خاللها بعض المناقشات أثناء معاينات تطبيق القروض أو إجتماع 

المجموعات وفي هذا اإلتجاه قامت مؤسسة فوندو إسبيرانزا (من دولة شيكي) بإرسال خطاب لعمالئها 

وضحت فيه (الخطاب) البيانات التي لذين حصلوا على قروض في الدورة الرابعة لتقديم هذه القروض ا

بما في ذلك األعمال التجارية ودخل العائلة  –تم جمعها خالل فترة الدورات األربعة لهذه القروض 

مالء على هذه واإلدخارات المتراكمة وخبرة القيادة وغيرها. وفي هذا الخطاب تهنئ مؤسسة فوندو الع

اإليجابية وتؤكد أنها لن تتخاذل بسبب أي نتائج أقل إيجابية، والخطاب المذكور يلزم مؤسسة النتائج 

) الثمانية عشر 18فوندو إسبيرانزا مواصلة دعم العمالء وستستدعيهم لكتابة إلتزاماتهم تجاه أهدافهم لـ (

ً  شهراً القادمة حول هذا الموضوع. ومحدداً في إعداد تقاريركم ألن المديرين وعليك أن تكون دقيقا

أما بالنسبة  دائماً التقارير المختصرة النافذة وتقديم بياناتها بوضوح تام.وأعضاء مجلس اإلدارة يفضلون 

وخاصة بالنسبة لمجلس اإلدارة فإن إعداد التقارير المرئية تعتبر نقطة مرجعية  لحاملي األسهم بالداخل

قة (مثالً: التقارير السابقة شهرية أو كل ثالث أشهر ... إلخ) وعلى مستوى البالد للبيانات المؤسسية الساب

ستجعلها ذات صلة أكبر فيما تمكنهم من إستغالل البيانات إلتخاذ القرارات. المرشد الخاص بالتدريب 

2A.1 .يوفر اإلرشادات عن تقارير األداء اإلجتماعي لمجلس اإلدارة 

ألداء اإلجتماعي أكثر أهمية للمساهمين الداخليين الذين سيستخدمونها لفهم بينما نجد أن بيانات ا    

ً الولوج في البيانات العمالء وتحسين  المنتجات والعمليات، أما المساهمين الخارجيين يجب عليهم أيضا

ا اإلجتماعية للمؤسسة. ومن المحتمل أن تقوم مؤسستكم بإختيار نشر بيانات األداء اإلجتماعي في موقعه



  
    

Page 113 of 345 
 
 

أو إعداد تقرير سنوي أو إرسالها (أ] بيانات) إلى الشبكة القومية أو اإلقليمية أو العالمية و / اإللكتروني 

 أو إلى المنسق القومي إلبراز إلتزامكم بالشفافية.

    ً ن، الباحثين، ومراقبي يذلك أن المساهمين الخارجيين (حاملي األسهم) مثالً: الممول ،كن متيقظا

ضلون في الغالب التقدم ذي المستوى العالي الذي يظهر تغيرات مخرجات العمالء يف الصناعات)

 وتقدمهم مقابل العالمات العالمية المميزة.

 

: أداة إبداعية لتقييم األداء البيئي في قطاع التمويل األصغر، حيث يمكن 2.0المؤشر األخضر  •

 يجية.إستخدامه لتقييم نقطة البداية (اإلنطالق) لتطوير اإلسترات

مالية البرنامج األخضر: لمناقشة حالة التدريب / تنفيذ مالية البرنامج األخضر وتوفير أساسية  •

  محددة، ونظرة عامة عن القطاع، وأمثلة عن التدريب / األداء الجيد.
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  إلى مختلف المساهمين AMK): تقارير مؤسسة  إيه إم كي 15مثال ميداني (

 كمبودية ثالثة تقارير أداء إجتماعي: ال AMKلمؤسسة 

ويغطي هذا التقرير  اء اإلجتماعي:دتقرير شامل أعده فريق البحوث ويتم تقديمه إلى لجنة األ )1(

منهجية جمع البيانات اإلجتماعية، والعينة والمراجعة النوعية وأي تحديدات أخرى وبيانات 

وتشتمل لجنة األداء  مصنفة غير مجموعة مع بعضها البعض ومالحظات عن اإلدارة.

اإلجتماعي وكبار الضباط التنفيذيين وأعضاء يتم إختيارهم من مجلس اإلدارة والعاملين من قسم 

 البحوث.

تقوم اإلدارة بمراجعة النتائج النهائية فيما تتقوم  ملخص النتائج النهائية المقدمة إلى اإلدارة: )2(

 نها في التوصيات لإلجراء.بإعداد صفحة أو نصف صفحة فيما يتعلق بالنتائج وتضمي

هذا التقرير يعطي النتائج  ملخص التقرير تقدمه لجنة األداء اإلجتماعي إلى مجلس اإلدارة: )3(

" لبعض OKالمهمة باألضواء الخضراء أو الصفراء أو الحمراء (لتعكس كلمة أوكي "

هجية وإكتمال اإلهتمامات وقضايا أساسية لتتم معالجتها) مع التعليق على اإلبقاء بتطبيق المن

. وعلى سبيل المثال: AMKالنتائج النهائية تتماشى مع رسالة مؤسسة المعلومات وإذا كانت 

حسب المسح  2007/  2006مقارنة بـ  2012"النتائج المعرضة للتأثير، والصحة من 

عن مثال عن ملخص النتائج النهائية تم  وهو عبارةلجدول أدناه اإلجتماعي " الموضح في ا

أظهر مستويات تعرض العاملين  2012إلدارة. بها خط المسح اإلجتماعي للعام عرضها ل

الفياضانات والجفاف) وأحداث صحة العائالت. والبيانات تحث اإلدارة مثالً: (لهزات خارجية 

ومجلس اإلدارة بأن تعكس بأن هذه األحداث عبارة عن قضايا صغيرة ال يمكن معالجتها مباشرة 

من خالل التأمينات مع إحدى شركات التأمين عن التأمين الصحي وقد ولكن يمكن معالجتها 

 تمكنوا من تكملة هذه الترتيبات مؤخراً.
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مؤشرات الرعاية الصحية التي تم 
 جمعها

لخط  %النسبة المئوية 
 إنطالق العمالء

2006 – 2007 

 %النسبة المئوية 
نهاية خط إنطالق 

 2012العمالء 

التغيرات نهاية الخط 
اقص خط اإلنطالقن

واجهت العائالت أزمات/أحداث السنة
 34 67 33 الماضية

لم يقوموا بإستالف أي مبالغ أو باعوا
أصولهم لسداد الرعاية الصحية /

 الدواء
48 39 9-  

بإستالفمن المرجح/دائما يقومون 
لسداد الرعايةمبالغ أو يبيعون أصولهم 

 الصحية / الطبية 
13 19 6+ 

  
 

عمل األداء اإلجتماعي: تقرير محتويات األداء اإلجتماعي وكيفية إستخدام اإلدارة للنتائج لجنة  •

 النهائية.

مؤسسة فريندشيب الغواتيمالية (من دولة غواتيماال): إعداد تقرير مؤثر يقدم مثاالً عبارة عن  •

توجد منه تقرير خارجي عن األداء اإلجتماعي يستخدم الرسوم البيانية والبيانات بشكل جيد. 

نسخ باللغة اإلسبانية. وهننالك تقرير سنوي من مؤسسة فونكوز الهاييتية (من هاييتي) يشتمل 

 اإلستيعاب والفهم.على بيانات إجتماعية معد بالرسوم البيانية مما يجعله سهل 

: تقدم مثاالً مميزاً عن كيفية دمج 2014فاونديشن: تقريرها السنوي عن العام  كاشفمؤسسة  •

 ات اإلجتماعية والبيانات المالية في تقرير واحد.نالبيا
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 ): تقارير مؤسسة فونكوز تبعث بتقارير إلى الجمهور 16مثال ميداني(

 .2016لعام  سالسنوي لمؤسسته فونكوز (من هايتيهذا العنوان / المثال مقتبس من التقرير   

  تقدم عمالئنا

ً نفس األفراد سنوياً لبيانات عن رخير اإلجتماعي بجمع ايقوم فريق التأث    اء/ سعادة العمالء، متتتبعا

ن فونكوز من قياس التأثير على وبعضهم إستمرت متابعتهم ألكثر من خمس سنوات  وهذا يمكِ 

 المؤشرات التي توسعت إلى ما بعد التحسن المالي.

 تراض التكافلياإلق
من برنامجها الرئيسي / الثابت ألكثر من تراض التكافلي هو خدمة تقدمها مؤسسة فونكوز ضاٍالق   

النشطين، حيث يقوم األفراد بتكوين "مجموعة متضامنة تكافلية" ) ستين ألف من العمالء 60,000(

مركزاً منتشرة على  2000تمدة البالغ عددها ء يلتقين في واحد من المراكز المعمكونة من خمس نسا

ً فيما يقوم أحدهطول البالد وعرضها. أعضاء المجموعة يدعمون و م بتحمل يشجعون بعضهم بعضا

 ).251ولية اإلدارية المالية بفعالية تامة (حجم العينة المسؤ

النسبة المئوية % لإلعاشة أقل 
 / اليوم$دوالرأمريكي 1من 

النسبة المئوية % لإلعاشة أقل 
 /اليوم$دوالر أمريكي 2من 

 متوسط اإلدخار
 دوالر أمريكي $

53% 70% 13 
51% 68% 30 

األرضية من  تأمين غذائي
إرسال األطفال إلى  مرحاض البالط

 المدرسة
ملكية أصول 

 خاصة
72% 63% 73% 97% 53% 
63% 65% 77% 98% 68% 
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 البعد الثاني
فين (العاملين) ضمان إلتزام مجلس اإلدارة واإلدارة والموظ

 باألهداف اإلجتماعية 
 

 البعد الثاني: يحتوي على ثالثة معايير 

قائمة بتنفيذ الخدمات : أعضاء مجلس اإلدارة يحملون الجهة ال2Aالمعيار  �
 الرسالة واألهداف اإلجتماعية ولية تحقيق المالية مسؤ

ية الجهات القائمة لمدربين يشرف على تطبيق إستراتيجٍ : كبير ا2Bالمعيار  �
 بتنفيذ الخدمات المالية لضمان تحقيق أهدافها اإلجتماعية 

: تجنيد (توظيف) العاملين وتقييمهم مبني على كل من المقياس 2Cالمعيار  �
  .اإلجتماعي واألداء المالي
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  2Aيار المع
ولية قائمة بتنفيذ الخدمات المالية مسؤأعضاء مجلس اإلدارة يحملون الجهة ال

  تحقيق رسالة المؤسسة واألهداف اإلجتماعية

: الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية 2A.1الضرورية للمعيار  تطبيقاتال �
ولية لرسالة اإلجتماعية واألهداف، ومسؤتوجه أعضاء مجلس اإلدارة حول ا

 إدارة األداء اإلجتماعي لمجلس اإلدارة.
مجلس اإلدارة بيانات األداء : يستخدم 2A.2الضرورية للمعيار  تتطبيقاتال �

ً في الحسبان كالً من  اإلجتماعي لينهض باإلتجاهات اإلستراتيجية واضعا
 األهداف اإلجتماعية المالية

محافظة ول عن المجلس اإلدارة مسؤ :2A.3الضرورية للمعيار  تظبيقاتال �
على الرسالة اإلجتماعية الخاصة بالجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية وذلك 

 قات التي تتم فيها التغيرات المؤسسية.سأثناء األو
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  تجاه رسالتكم اإلجتماعية يوجه مجلس اإلدارة للقيام بدوره :2A.1 المعيار

ي لمؤسستكم يجب على كل عضو في المجلس أن األداء اإلجتماع بإدارة لكي يقوم مجلس إدارتكم   

يكون مدركاً لألهداف اإلجتماعية للمؤسسة وكيف يتمكن من تحقيقها. كما على المجلس أن يوجه لجنة 

(الرجوع إلى  عمل األداء اإلجتماعي أن تكون لديها نظرة شاملة لإلستراتيجية اإلجتماعية لمؤسستكم.

عية) وتجديد المبادرات المحلية (مثالً: اللوائح، المدونة اإلدارية المرشد لمراجعة اإلستراتيجية اإلجتما

حملة الذكية، لجنة عمل األداء اإلجتماعي، بالرجوع إلى فة للمبادرات الدولية (مثالً: الالقومية) باإلضا

 الموقع اإللكتروني).

دة المرتبطة وليتهم المحدمناقشة أعضاء مجلس إدارتكم عن مسؤجيهات قم بوكجزء من هذه التو   

 وليات تحتوي على مايلي: ء اإلجتماعي لمؤسستكم، وهذه المسؤبإدارة األدا

التأكد من أن العمالء يركزون على دمجهم في خطط اإلستراتيجية واألعمال التجارية  •

 لمؤسستكم.

 مراجعة ومناقشة تقارير األداء اإلجتماعي التي أعدتها مؤسستكم وذلك لضمان اآلتي:  •

 تكم بالعمالء المستهدفين أن تتصل مؤسس •

 أن منتجاتها وخدماتها تالئم حاجيات العمالء  •

 الخاص بالعمالء المستهدفين) 13(راجع مرشد المعيار 

مقترحات التعديالت الخاصة بمنتجات المؤسسة وعملياتها وأهدافها وغاياتها اإلجتماعية مبنية  •

 على مراجعة معلومات األداء اإلجتماعي.

 ولية اإلجتماعية للعاملينموارد البشرية لتقييم المسؤسات المراجعة سيا •

 و اإلقليمية و الدولية بما في ذلك المدونة اإلدارية.التأكد من إمتثال مؤسستكمم للّوائح الوطنية  •

 مراجعة وتحديث الرسالة اإلجتمتاعية للمؤسسة حسب إقتضاء الحال. •

وليات التي تحددها ومساندة المسؤ دارة يوافق على دعمالتأكد من أن أي عضو في مجلس اإل   

يقدم مزيداً من اإلرشادات لضمان أن أعضاء المجلس اإلستشاريين منحازين  6Bمؤسستكم. المعيار 

 لألهداف اإلجتماعية لمؤسستكم.

باإلضافة إلى نهوض مجلس اإلدارة بالتوجيهات ضع في اإلعتبار تكوين أعضاء مجلس إدارة جديد    

. إجتمع باألعضاء الجدد مرة أو أكثر لمناقشة (يكونوا من الناصحين األمناء)موازي للمجلس القائم 

تاريخ مؤسستكم، رسالتها، األهداف اإلجتماعية والمواضيع ذات الصلة. كما يجب على أعضاء مجلس 
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اإلدارة زيارة أعمال العمالء التجارية والمكاتب الفرعية للمؤسسة وأن معرفة العمليات الميدانية 

 يساعد في دور األهداف اإلجتماعية للمؤسسة "تزيدها حيوية" أمام مجلس اإلدارة. للمؤسسة

وليات األداء اإلجتماعي قم بإستخدام العبارات األتية: ن مجلس إدارتكم يقلل أو يقاوم مسؤإذا إكتشفت أ   

اء اإلجتماعي" وقم بدالً عن "األد ولية"، "إدارة األداء المتوازن""، "التمويل والمسؤ"التركيز على العميل

بإختيار العبارة التي تحتكم بها إلى التوجيهات المالية ألعضاء مجلس اإلدارة ثم قم بوصف المنافع 

وفي الغالب نجد أن عدم اإلرتياح لألداء اإلجتماعي  والفوائد المالية التي تعقب األهداف اإلجتماعية.

ماعي مكلفة وتلهي وتصرف النظر عن حسن إدارك أن إدارة األداء اإلجتمبني على عدم فهم أو عدم 

 التبصر والتدبر حول األداء المالي للجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية.

للقيام بإدارة األداء اإلجتماعي، وهو إرشاد لجنة عمل األداء اإلجتماعي: ترشد مجلس إدارتكم  •

الن عن ذلك سيكون مفيداً وتوجيه مقتضب (في كلمات) لمديري الشئون المالية كما أن نشر اإلع

ً لرؤساء مجالس اإلدارات وأعضائها باإلضافة إلى العاملين التنفيذيين القائمين بتنفيذ  ومجديا

 الخدمات المالية ومقدمي المساعدات الفنية أو الممولين.

يل الخاص باألداء اإلجتماعي الذي تم إعداده لمديري مجالس اإلدارات: يقوم بوصف دور دلال •

 دارة في إدارة األداء اإلجتماعي بما في ذلك إدارة درء المخاطرمجلس اإل

ارة األداء الرابع): يناقش عمل المجلس مع إد دليل عمل إدارة األداء اإلجتماعي (الباب •

المجلس ودور القيادة. توجد نسخ من هذا الدليل باللغتين اإلسبانية  ةاإلجتماعي وتشكيل

 والفرنسية.

لدليل يعالج كيف يؤثر على أعضاء المجلس النزاعين إلى الشك عن إقناع الشكوكويين: هذا ا •

 مدى قيمة إدارة األداء اإلجتماعي.

مستندات إدارة مؤسسة أسكي الفليبينية: تبذل جهوداً إلعطاء الصفة الرسمية لدور مجلس اإلدارة  •

 في إدارة األداء اإلجتماعي.
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ارة للتعامل مع إدارة األداء ): مؤسسة نوتف توجه مجلس اإلد17مثال ميداني(
 اإلجتماعي

الفليبينية إستأجرت مستشاراً خارجياً مؤسسة نوتف (مؤسسة النساء الزنجيات من أجل غد مشرق)   

بالتعامل مع إدارة األداء اإلجتماعي. إستخدم المستشار للقيام بتوجيه مجلس إدارة مؤسسة "نوتف" 

لمجلس، أحد البروجكترات يقدم عرض أهداف األداء جهازي بروجكتر(كشاف ضوئي) عند اإلجتماع با

اإلجتماعي ومؤشراته، فيما يقدم البروجكتر اآلخر خطط المؤسسة واألنشطة التي تقود إلى إنجاز 

الهدف. كان عرض األهداف والخطط جنباً غلى جنب قد مكنت المجلس من اإلستيعاب وسهولة فهم ماذا 

ي تتولى القيام بها لمعالجة أهداف األداء اإلجتماعي مما جعل تريد "نوتف" إنجازه وماهي األنشطة الت

ً لهم  المجلس يستجيب إستجابة فعالة للتقديم والشرح عبر عرض جهازي البرجيكترات وكان ذلك دافعا

في المشاركة في عرض أهداف إدارة األداء اإلجتماعي وأنشطتها، هذا وقد تمكن المجلس من صياغة 

حيث صنف  30و  80-50جتماعي للمؤسسة إلى ثالث أنواع من العمالء تصنيف أهداف األداء اإل

من العمالء الذين  %50من العمالء الجدد تحت خط الفقر عند بداية تسجيلهم في المؤسسة، و  80%

 %30أظهروا تغيرات إيجابية في مستوى الفقر اإلقتصادي بعد إنضمامهم للبرنامج منذ ثالث سنوات و 

 تقلوا إلى مافوق خط الفقر بعد إنضمامهم للبرنامج منذ خمس سنوات.من العمالء الذين إن

 

 مراجعة بيانات األداء اإلجتماعي على مستوى مجلس اإلدارة: 2A.2المعيار 

وا على اإلشراف على هنالك كثير من المجالس اإلدارية أظهروا أدوارهم في الجانب المالي وقد ركز    

ولذلك فإن هذا الموقف قد خلق (أوجد) فجوة بين القرض الذي تريد  وليات الموثوق بها.الشركة والمسؤ

الجهة القائمة بالخدمات المالية تنفيذه (بما يعود بالفائدة على العمالء) وبين األولويات اإلدارية لمجلس 

اً تجاه إدارة األداء الذي ينسحب على كل نازمجلس إدارتكم أن يتبنى نهجاً متواإلدارة وعليه يجب على 

 من المعلومات اإلجتماعية والمالية، وإلنجاز هذا التوازن يجب على مجلس اإلدارة مايلي: 

 الدخول إلى معلومات األداء اإلجتماعي  •

 إستخدام هذه المعلومات إلتخاذ القرارات  •

عب كيف أن األداء اإلجتماعي والمالي يمكن أن يعزز كل منهما على المجلس أن يفهم/يستو •

 اآلخر.
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تزويد مجلس إدارتكم بتقارير عن األداء اإلجتماعي الذي يحتوي على البيانات الخاصة يمكنك    

تكون متأكداً من أن هذه التقارير تقدم المعلومات  انتضمن ب هداف اإلجتماعية للمؤسسة، ويجب أنباأل

 وليات إدارة األداء اإلجتماعياإلدارة لإليفاء بمسؤ التي يحتاجها مجلس

  محتويات التقرير

ً في اإلعتبار قرار إرسال قم بإرسال تقرير البيانات اإلجتماعية المهمة لمجلس اإلدارة     واضعا

محتويات التقرير المفيدة لك و للمجلس، وهذا يرفع من نسبة التعامل ويسهل من إتخاذ القرار ويجب أن 

 يحتوي التقرير مايلي: 

 الوصول إلى العمالء المستهدفين  •

 .لتي تقيس نسبة التقدم تجاه األهداف اإلجتماعيةالمؤشرات اإلجتماعية ا •

) أو بيانات التغذية الراجعة / بيانات المسح 3aاإلحتفاظ بالعمالء (راجع دليل المعيار  •

 )4aاإلجتماعي/ الرضاء (راجع المعيار 

 بقاء العاملين ورضاهم / فعالية سياسات الموارد البشرية. •

 نات/ المناقشات عن النمو المستهدف/المطلوبداف مقابل النمو الحقيقي والبيانمو األه •

 وليتها/ نقاش حول األسعار واألرباح ومسؤتخصيص األرباح والبيانات •

يمكن أن يشمل التقرير (أو أي ملحق) أي معلومات مستقلة عما ذكر سابقاً (مثالً: من المدقق الداخلي   

 ي تقديرات مصنفة).أو من أي تقييم خارجي مستقل كالمراجعات والتدقيق المالي أو أ

تقرير اللوحات البيانية الذي يشتمل على البدايات المختلفة التي تثير نقاط القرار  ضع في الحسبان    

حول المؤشرات الضرورية. عند إعداد التقرير يلزم أن يتضمن مؤشرات ذات أمد (فترة) قصير (مثالً: 

العمالء وأهدافهم بنظام الربع سنوي (كل  إبقاء العمالء بالمؤسسة بنظام شهري، تقدم (تحسن) أحوال

، ومؤشرات المدى البعيد (مثالً: تغييرات في مستويات فقر العمالء خالل سنتين، نتائج ثة أشهر)ثال

وبمعية مجلس اإلدارة قوموا بإتخاذ القرار في أي نوع المسح اإلجتماعي السنوي عن رضاء العميل). 

يكون مناسباً إلتخاذ القرارات حسب الزمن المعطى على أن من أنواع مؤشرات المدى القصير على أن 

 تكون حساسة على نحو كاٍف لتتيح فرصة كافية للتنبيه واإلنذار.

عليك أن تفكر إلى مابعد المعلومات الكمية، فالمعلومات النوعية تضيف زخماً وإثراء للبيانات تمكيناً    

مالء الذين يودون ات (مثالً: إعداد نسبة لعدد العحول األسباب وراء تلك اإلتجاهلمعرفة كنه األمور 

مجموعة التركيز المستخلصة من بالبيانات كسرد إلجابات تكون هذه النسبة مدعومة  المغادرة على أن
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كما أن المعلومات ذات الطابع المتنوع (معلومات تتأتي متواترة في شكل العمالء الموجودين بالمؤسسة. 

نة بين التحليالتت مما يسمح لمجلس اإلدارة إدراك بل معرفة تنوع األداء بين لها أثر قوي للمقار دفعات)

/ والفروع التي لها عالقة بالقضايا المهمة. (مثالً: العمالء المغادرين أو مختلف المجموعات /المنتجات

 مستوى الرضاء في اإلقليم، المنتجات أو نوع األعمال التجارية.

ة على مجلس اإلدارة أعمل معهم ليتعملوا كيف يفهمون ويفسرون إذا كانت هذه المؤشرات جديد   

بيانات األداء اإلجتماعي، وأبدأ بأبسط تقرير يمكن أن يقدم معلومات واقعية عن المؤسسة (مثالً: بيانات 

 .رضا العمالء، معدالت بقاء العاملين بالمؤسسة ، النسبة المئوية لكل من الذكور واإلناث)

تقرير، وأعط الفرصة ألعضاء المجلس أن يكتشفوا كيف أن المعوقات مفيدة إلتخاذ قم بمناقشة ال    

القرار. ثم إستخدم نمط نفس التقرير لعدد من اإلجتماعات المتتالية حتى يعتاد أعضاء المجلس على 

داء اإلطالع على التقارير. ثم ناقش األعضاء عن كيف أن المؤسسة ستحسن من تقرير إدارة األ

 مجلس.للليكون أكثر فائدة  اإلجتماعي

  تكرار التقارير

قم بإعداد تقرير المجلس الخاص بإدارة األداء اإلجتماعي على أن يكون سنوياً على األقل وعلى نحو   

تضمن أن المجلس على صلة بالمعلومات المطلوبة في الوقت المناسب إلتخاذ القرار. ومن متكرر حتى 

في أي إجتماع من إجتماعات  اء اإلجتماعي مضمنة في األجندةألدجهة أخرى يجب أن تكون إدارة ا

وفي الختام يجب عليك إعداد تقرير  المجلس بصرف النظر عن كيفية توفير البيانات أمام هذا المجلس.

ً إلى جنب مع األداء المالي في أي إجتماع من إجتماعات مجلس  متكامل مع األداء اإلجتماعي جنبا

نه يجب على المجلس تأسيس برنامج بشكل متكرر (مثالً: سنوياً) لمراجعة اإلدارة. أضف إلى ذلك أ

إستراتيجية مؤسستكم وبخاصة األهداف اإلجتماعية فضالً عن المنتجات والخدمات وأي تغييرات 

 شريطة أن تكون مبنية ومرتبطة بأولويات التغييرات في المؤسسة متى كان ذلك ضرورياً.

  ةوليات محدداء مسؤضإعطاء األع

قم بمراجعة األنشطة وفوض لجان المجلس الموجودة للقيام بتحليل األداء اإلجتماعي فيما إذا كان     

ً ويعطي كل الجوانب المرتبطة به وال تنسى أن تضيف تعيين لجنة إدارة األداء اإلجتماعي لهذه  دقيقا

لى تهميش أجندة إدارة األداء وأن قيامك بهذا العمل يعتمد على أنه إما أن يؤدي إاللجان سالفة الذكر. 

وليات لجنة إدارة األداء . كما أن مسؤاإلجتماعي أو يزيدها قوة على قوتها كجزء من مؤسستكم

اإلجتماعي تحتوي على األتي: ضمان مصداقية معلومات إدارة األداء اإلجتماعي، مشاركة العاملين بكل 
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قضايا إدارة األداء اإلجتماعي ليقوم المجلس مستوياتهم اإلدارية في هذا األداء اإلجتماعي وأولوية 

وتحليلها وإقتراحات بمعالجتها، الحاجة إلى خبرة ذات صلة بمجال بحوث األداء اإلجتماعي واإلدارة 

 مال الصحيحة تجاه مخاطر األداء اإلجتماعي التي يتعرف عليها مجلس اإلدارة.لألع

ر (باكستان) تلقوا توجيهات عن إدارة األداء تلقي أعضاء مجلس إدارة بنك خشالي للتمويل األصغ   

وليات، ومراجعة مننتظمة تخضع لرسالة مشار إليها والتي تشتمل على المسؤاإلجتماعي لبحث النقاط ال

المؤسسة لحمايتها من مخاطر المفهوم اإلداري، مناقشة نتائج األداء اإلجتماعي واألداء اإلجتماعي 

نات اإلجتماعية المتاحة لمجلس اإلدارة) ومراجعة حماية العمالء ( مبني على البياالمتعلق بالمخاطر (

    وهي أيضاً مبنية على البيانات اإلجتماعية) باإلضافة إلى حصص النمو /  األرباح المالئمة.
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CHANNEL OF 
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DIVERSE DELIVERY 
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Jun-16
Cash Cash Sahulat -     Khushhali 

Sahulat-       (Agri Passbook,    Livestock 
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SOCIAL DASHBOARD 
(September - 16) 

Khushhali Microfinance Bank 

CLIENT 
RETENTION 

Jun-16 

  67.12% 

Sep-16 

  75.54% 

Target (Sep) 

FEMALE/MALE (FOR JUN & SEP) RURAL/URBAN 

23% 26% 
10% 

14% 

77% 74% 90% 86% 

Jun-16 Sep-16 

Women Men 

Jun-16    Sep-16 

Rural Urban 

 ): بنك خوشالي يعد تقارير بإستخدام لوحة البيانات اإلجتماعية 18مثال ميداني (

ذي في هذه الصفحة عبارة عن عينة (مصرف) خوشالي للتمويل األصغر،  التقارير ربع هذا التقرير ال

 .الخاصة بلوحة البيانات اإلجتماعية بمراجعتها مع مجلس اإلدارة واإلدارةسنوية 

 

 

 

 

 نوعية الخدمات وتنوع اإلنتاج 

OUTREACH 
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بيقات إدارة األداء اإلجتماعي تط
 )SP14(بنظام 

 النتائج: 

حدد وراقب األهداف  .1
 اإلجتماعية 

 اإللتزام باألهداف اإلجتماعية .2
قم بتصميم المنتجات التي تلبي .3

 حاجيات العمالء 
 ولية معاملة العمالء بمسؤ.4
 وليةمعاملة العاملين بمسؤ.5
قم بموازنة األهداف .6

 اإلجتماعية والمالية  

د التي تعود على الفوائ
 المساهمين

 معدل اإليداع مقابل التضخم

 عائد رأس المال المستثمر �
 مردود األصول �
 معدل إنهاك العاملين �
 عدد الترقيات �

 التطور في الربع الثالث من العام
البيانات اإلجتماعية أرسلت إلى الشبكة 

) الخاصة بتقارير PNMالقومية (
 األداء اإلجتماعي للدولة

لتطبيق وإدارته بروية إعداد ا�
ً وفق  ليكون تطبيقاً قومياً ملزما
إطار تطبيقات األمم المتحدة 
الخاصة بمعاهدة األمم المتحدة 
للتغير المناخي وصندوق األمم 
المتحدة للمنتجات الخضراء 
وصندوق األمم للطاقة المتجددة 

 .للبنيات التحتية
بالموافقة على تحسين  IFCتتعهد �

المتجددة وإيجاد الطاقة المستدامة و
الحلول لتطوير المنتجات الخضراء 
ومراعاة التكيف مع الطاقة 

 المتجددة للبنية التحتية
اإلعداد لشهادة "إسمارت" مبكراً �

من العام القادم. اإلتفاقية روجعت 
 بدقة وتم التوقيع عليها
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بمساعدة تماعية لتقارير مجلس اإلدارة لوحة البيانات اإلج): مؤسسة أسكي تستخدم 19مثال ميداني (

قامت شركة أسكي (من الفلبين) بتطوير مجموعة من المؤشرات  حيث  فنية من مؤسسة مايكروسيف

) على أساس FSPاإلجتماعية التي يمكن أن تقوم بمتابعتها الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية (

لوحة بيانات إفتراضية ذات قدرات عالية كما هو مستمر. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة المؤشرات من 

 موضح أدناه:

 ): لوحة بيانية لألداء اإلجتماعي خاصة بالمجلس 2شكل (

 

     

 

 

 

 

 

 

 

النسبة المئوية للعمالء الفقراء الجدد: 
 حسب اإلنتاج

 
 األهداف السنوية 

من المرجح أن تكون نسبة الفقر •
ي دوالرين(معدل الدخل اليوم 40%

 ونصف بين العمالء الجدد)
من المرجح أن تكون نسبة الفقر •

(معدل الدخل اليومي دوالرين 20%
  ونصف بين أفراد العمالء)

النسبة المئوية للعمالء 
الذين لم يتم تسجيلهم 
رسمياً في الخدمات 
المالية قبل إلتحاقهم 

 بمؤسسة أسكي 
 
NA 

عالمة إسناد كنقطة 
 مرجعية

ء علىمقدرة العمال •
التسليف (عرضة
للحصول على قروض

 من أسكي
متوسط حجم قرض •

14,669العمالء: 
بيسو (عملة فليبينية)

 كبداية للقرض

معدل بقاء العمالء 
 بالمؤسسة 

 
70.58% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  31% 

 

صغار 
 lالمزارعين

 
األهال
 :Benchmarksي

 

النسبة المئوية للعمالء الذين يعيشون على
 /اليوم دوالر$5من  %63أقل من 

النسبة المئوية للعمالء الذين يعيشون على
 دوالر$/اليوم  2.5 %30أقل من 

%0من  %7النسبة المئوية لبقية العمالء 
 %50غلى 

26% 16% 
74% 84% 
 من الريف  ذكور  –إناث 

  من الحضر 
  
  
  
  
  

 

0% 

أشخاص 
 معاقين

 للوحة بيانية خاصة بإدارة األداء اإلجتماعي مخصصة لمجلس اإلدارة: الفصل األو
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جنيسيس أمبريسيلایر تقدم تقارير لمجلس اإلدارة عن تقدم إدارة فانديشن ): مؤسسة 20مثال ميداني(
  األداء اإلجتماعي

بعد العلم بالمعايير العالمية الشاملة ودمج األداء اإلجتماعي لكل الخطة اإلستراتيجية قامت مؤسسة    

فانديشن جينيسيس أمبريسيلایر (من دولة غواتيمال) قامت بإعداد نظام "الضوء الحركي" يتتبع جهودهم 

لوان الخضراء والصفراء في تطبيقات إدارة األداء اإلجتماعي. ويستخدم نظام الضوء الحركي ، األ

 والحمراء لتدل على مايلي: 

تقوم المؤسسة في الوقت الراهن بتطبيق جميع األنشطة الضروةرية المتعلقة  الضوء األخضر: •

 بالمعايير، وهذا التطبيق موثوق به ويمكن إثباته والتحقق منه.
يير(مثالً: كانت المؤسسة قد بدأت التخطيط مسبقأ بتجربة تطبيق المعا الضوء األصفر: •

 اإلستراتيجية موجودة ولكن لم يتم تطبيقها).

 لم تضع المؤسسة في الحسبان كيف يتم تطبيق هذا المعيار حتى اآلن. الضوء األحمر: •

وبالرغم من أن مجلس اإلدارة قد طلب تجديد اإلجراءات الربع سنوية إال أن مؤسسة فانديشن تقوم في   

أو مرتين في العام الواحد كجزء من عملية التخطيط السنوي.  مرة واقع األمر بتجديد "الضوء الحركي" 

بتنفيذ الخدمات المالية على تقييم الممارسة األكثر قوة وعمليات التجديد المذكورة ستساعد الجهات القائمة 

إلى إضعاف هذه الجهات وماهي العمليات المالئمة التي يمكن أن تركز عليها سيؤدي  منها وفعالية وأي 

هة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية خالل العام القادم. كما أن هذه التجديدات تشارك فيها اإلدارة الج

 ومجلس ادارة.

 تسليط الضوء على تضمين إدارة المخاطر الخاصة بإدارة األداء اإلجتماعي

دارة ) تحتاج إلى دمجها في إستراتيجية إSPMهنالك كثير من سمات إدارة األداء اإلجتماعي (    

المخاطر: فالفشل في إيصال المخرجات اإليجابية للعمالء سيؤدي إلى ترك العمالء العمل(بمعنى إذا 

المنتجات والخدمات لم تكن مساعدة أو مفيدة فلماذا يظل العمالء يستخدمونها؟). كما أن الفشل في  كانت

تماماً هو الصحيح، فإذا كان  حماية العمالء سيكون له تأثير مماثل وسيؤدي إلى تدمير السمعة، والعكس

العمالء يستخدمون المنتجات والخدمات التي تساعدهم وتفيدهم في إنتعاش أعمالهم التجارية وتحسن من 

مستوى سعادتهم و أكثر من ذلك أن تكون هنالك توصية من الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية 
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ادرين على سداد القروض عن طيب خاطر. الجدول حتى يكونوا قعلى المدى البعيد  –لزمالئهم الباقين 

 يعرض بعض األفكار عن المخاطر العامة الخاصة باإلداء اإلجتماعي. 13

كى عليك أن تضمن أن مناقشات مجلس اإلدارة عن المخاطر تشتمل على وجهة نظر العمالء. ول   

التي تسلط  ب الميزات الخاصةبيانات العمالء حسيكون هذا األمر عملياً إلستخدمات المجلس قم بتحديد 

الضوء على العمالء الذين هم أكثر تعرضاً للمخاطر، وعلى سبيل المثال أن التفاصيل التصنيفية تخرج 

العمالء حسب دورة القرض والتي قد تظهر أن غالبية حاالت الخروج تحدث عن الدورة األولى والدورة 

بتنفيذ الخدمات المالية حيث أن متطلبات اإلستثمار لن تتم الثانية والتي تكون عالية التكلفة للجهة القائمة 

 تغطيتها.

من بوليفيا) مثالً: لم تتمكن من إتخاذ النتائج  –عندما يظهر التقييم الخارجي (لمؤسسة إيديبرو    

ً يسمى المتوقعة  ً خاصا لعمالئها المستهدفين فإن الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية ستبدأ برنامجا

تمان ل التجارية جنباً إلى جنب مع اإلئلتنمية األعما بروكادينس" والذي يقدم عروض عبارة عن خدمات"

للخدمات التي صممت للجوانب اإلقتصادية وميزات السوق لخمسة قطاعات تجارية مهمة. / التسليف 

بالخدمات المالية. قام  قد أدى إلى مخاطر جمة للجهة القائمةوالبرنامج كان إستثماراً كبيراً غير أن الفشل 

مجلس و إدارة مؤسسة إيديبرو بمراقبة لصيقة لمخرجات األعمال التجارية للعمالء خالل فترة من 

الزمن ووجدوا أن عمالء برنامج بروكاديناس قد حققوا نتائج جيدة بصفة عامة في جميع القطاعات 

كاديناس  -دارة إيقاف تقديم برنامج برووبناًء على ذلك قررت اإلماعدا واحداً منها وهو قطاع السياحة. 

في قطاع السياحة. وفي هذه الحالة ساعدت بيانات األداء اإلجتماعي القائمين بالخدمات المالية على 

 قبل الوقوع في الخسائر.تعديل تقديم عروضهم 

 ضع في الحسبان التأثير على العمالء

قد لك القرار على العمالء. وهذه المراجعة على مجلس اإلدارة مراجعة أي قرار على ضوء تأثير ذ    

تكون مبسطة كأن تسأل: كيف يؤثر هذا القرار على العمالء؟ وقبل إتخاذ أي خطوات عملية يجب على 

أحد أعضاء وعلى سبيل المثال: قد يقوم المجلس أن يقرر الطريقة المثلى لتقديم هذه المراجعات، 

ندة من أجندات اإلجتماع ومراجعة هذه الحاالت وبمرور ارة هذه القضية وقد تتضمن أي أجالمجلس بإث

الوقت على المجلس أن يبدأ وبشكل طبيعي بتقديم ومناقشة المؤثرات اإليجابية والسلبية للقرارات المتعلقة 

    بالعمالء.
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وليات مجلس اإلدارة، والمرشد الخاص : مسؤةقائمة بتنفيذ الخدمات الماليإصدارات الجهات ال •

إلدارة األداء اإلجتماعي وهو مبسط ومقتضب يوضح كيف يتم تحسين أداء عمل  مجلسالب

 .المجلس المتعلق بإدارة األداء اإلجتماعي

دليل إدارة درء المخاطر: مناقشات عن إستخدام إدارة األداء اإلجتماعي كأداة إدارية لدرء  •

 المخاطر. توجد نسخ من هذا الدليل باللغتين اإلسبانية والفرنسية.
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 ): ميثاق لجنة إدارة األداء اإلجتماعي لمؤسسة سيفيز فاينانسي فونكوز21( مثال ميداني

ص نظام إدارة يولة عن ضمان تخصي التابعة لمؤسسة فونكوز تكون مسؤلجنة إدارة األداء اإلجتماع  

 أصحاب األسهم وعمالء المؤسسة.ت تجاه  اباإللتزام ءوليات والوفااألداء اإلجتماعي لدعم جميع المسؤ

إيرادها كخطوط عريضة إلدارة األداء اإلجتماعي كميثاق للجنة قصد ب اللجان التالية ومتطلباتهم و

 مؤسسة فونكوز: 

  وليات اللجنةمسؤ

 وليات األتية: تلتزم اللجنة القيام بالمسؤ

ونكوز وأهدافها لرسالة اإلجتماعية لمؤسسة فنحو  ا  تقوم بتوجيه أعضاء المجلس الجدد •

 العشري/المتري. ومايتعلق بالنظام 

إبتكار وصيانة إستراتيجية مدتها ثالث سنوات إلدارة األداء اإلجتماعي الخاصة بمؤسسة  •

فونكوز والتي تشمل رسالة المؤسسة واألهداف اإلجتماعية ومؤشرات الناتج ومخرجات 

 وأهداف األداء المرتبطة بها.

فز العاملين المرتبطة باألداء اإلجتماعي وإستهداف العمالء توفير المدخالت لكل من حوا •

مالية وعروض خدمات/ منتجات غير مالية  وعمليات تطوير المنتجات ومقترحات (جديدة)

حسب إرتباطها بإدارة األداء اإلجتماعي وتسعير المنتجات/الخدمات المالية ومعدالت الفوائد 

 الفاعلة والشفافية في كل األحوال.

الضباط التنفيذيين مشتملة على ن هنالك ضمانات لعمليات إدارة األداء الخاصة بكبير أن تكو •

 إلدارة األداء اإلجتماعي.النظام العشري 

مراقبة األداء اإلجتماعي المرتبط بحاالت المخاطر (إنحراف مسار الرسالة، مخاطر سمعة  •

مالية حول الضمانات المالية المؤسسة)، ترك العمالء للعمل، العقبات التي تواجه الضمانات ال

 للعمالء المستهدفين.

بالنوعية والوفاء بالحاجة عن البيانات المستخلصة عن أنظمة معلومات المراقبة ذات الصلة  •

 إدارة مؤسسة فونكوز والمرتبطة بإدارة األداء اإلجتماعي.
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هم، بقاء اتجات العمالء، رضا العمالء/ شكاومراجعة تحليل مخرجات العمالء، إستخدامات من •

 .العمالء أو تركهم العمل وتغير قنوات اإلنتاج والتوصيل المبني على التحليل سالف الذكر

التعهد باإلتصال المباشر بالعمالء نيابة عن مجلس اإلدارة وذلك من خالل الزيارات الميدانية أو  •

 عقد إجتماعات بممثلي العمالء.

ً في صناعة التمويل تحديث القضايا المرتبطة باألداء اإلجتماعي وال • تطور الذي يحدث عالميا

 األصغر.

 توفير الناتج عن المجلس فيما يتعلق بتخصيص األرباح حسبما ينطبق. •

ة للمؤسسة من خالل يتزويد المجلس بالتوصيات المتعلقة بمنع إنحراف مسار الرسالة المؤسس •

باألطراف الداخلية  التغيرات التي تحدث في أساسيات الملكية وتنسيق اإلتصال / اإلرتباط

اإلجتماعي لمؤسسة فونكوز أو أي تقييم آخر والخارجية الذين قد يشاركوا في معدل التدقيق 

 مشابه في المؤسسة.

  تكوين اللجنة

ً بالمجلس ومن ذات     مجلس تتكون اللجنة من ثالث مديرين كحد أدنى على أن يتم إنتخابهم سنويا

ن خارج أعضاء مجلس اإلدارة على أن تكون لديهم مهارات اإلدارة باإلضافة إلى عضوين آخرين م

وخبرة ذات صلة بإدارة األداء اإلجتماعي. أما إجتماعات لجنة إدارة األداء اإلجتماعي ستتم حسب 

 الطلب على أن تعقد مرتان في السنة على األقل.

 

اإلدارة تعمل  هي لجنة من مجلس –الكمبودية  AMKلجنة األداء اإلجتماعي التابعة لمؤسسة    •

) كمنظمة تعمل على إستدامة الجوانب AMK(ل  على حماية وسالمة الرسالة اإلجتماعية 

 المالية. وصور الفيدو المصاحبة الغرض منها إثبات جهودها.

مؤسسة كامرون مايكروفايناس الكمبودية: تقوم لجنة إدارة األداء اإلجتماعي التابعة لها  كما أن •

لنقاط المشار إليها أعاله، وتعطي مثاالً عن كيفية إنشاء/ تكوين لجنة بالعمل في نفس موضوع ا

 إدارة األداء اإلجتماعي.
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 : تقييم كبير الضباط التنفيذيين لألداء اإلجتماعي2A.3المعيار 

يجب أن ينبني تقييم مجلس اإلدارة على دور كبير الضباط التنفيذيين/ المدير على األداء المالي و   

معايير مباشرة من األهداف س إلجتماعي الخاص بمؤسستكم. يجب أن يحصل مجلس اإلدارة علىاألداء ا

 اإلجتماعية التي تم تأسيسها في اإلستراتيجية اإلجتماعية. وتشمل معايير التقييم األمثلة التالية: 

 مايستحقه العمالء المستهدفين من المؤسسة  •

 ة مقابلة المؤسسة ألهداف بقاء العمالء بالمؤسس •

 مقابلة المؤسسة ألهداف رضا العمالء  •

قيام المؤسسة بالتقدم نحو إنجاز أهدافها اإلجتماعية حسب قياسها بالمؤشرات اإلجتماعية التي  •

 تتبعها المؤسسة.

 مقابلة المؤسسة ألهداف بقاء الموظفين في المؤسسة. •

 و تطبيق المؤسسة لحظة عمل إدارة األداء اإلجتماعي في المدة المحددة  •

ستجابة المؤسسة للقضايا التي يتم تسليط الضوء عليها من مؤشرات األداء اإلجتماعي المهمة إ •

لكبير ضباط التشغيل. وفي واقع األمر فإن معظم مؤشرات األداء اإلجتماعي لديها مكونات 

بين المكون  –لم تتمكن من التمييز بينهما  إجتماعية وأخرى مالية. غير أن مؤسسة "كاشف"

، والمكون المالي مما عكس إعتقاد الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية بأن األداء اإلجتماعي

 %80اإلجتماعي والمالي عمالن إجباريان وعلىى سبيل المثال: إن جزء من اإلنجاز يقدر بـ 

أي أقل  %30من بقاء العمالء في المؤسسة في السنة الواحدة وأن محفظة األوراق المالية تمثل 

إستخدام المسح اإلجتماعي للعمالء واآلخرين الذين يفشلون من أول معاينة،  من %1من 

ن خبرة العمالء كما أن مؤشرات األداء اإلجتماعي المهمة يوبيانات الشكاوي وذلك بغرض تحس

ات الموارد البشرية التي في المؤسسة سنوياً، وتطوير سياس العاملينمن بقاء  %86تشمل 

حياة العملية للموظفين (العاملين)، ومعالجة القضايا عندما يتناقص تؤدي إلى تجويد توازن ال

  بالنسبة لبعض الوظائف بعينها. %50معدل اإلناث بالنسبة للذكور إلى أقل من 

مؤشرات األداء اإلجتماعي  وكل هذه األشياء باإلضافة للعاملين اآلخرين والعمالء الذين يواجهون  

 ر ضباط التشغيل يركز على إدارة األداء الموزونة.المهمة يجب عليك أن تضمن أن كبي

كما أن تقييم مجلس اإلدارة لكبير الضباط التنفيذيين/المدير يجب أن يقرر كيف يتمكن من تعويض    

. وعلى المجلس أن يتخذ اإلجراء الصحيح إذا كانت إنجازات كبير (الرواتب والمكافآت "البونص")
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ة في مجال األداء المالي (مثالً: حقق أهداف الربحية) ولكنه قدم عرضاً الضباط التنفيذيين/المدير إيجابي

ً في األداء اإلجتماعي (مثالً: فشل في مقابلة كثير من األهداف اإلجتماعية التي قامت الشركة  ضعيفا

 بتأسيسها).

 

 صيانة رسالة المؤسسة : 2A.4المعيار 

تماعية للمؤسسة على الدوام وخاصة أثناء فترات يجب على مجلس إدارتكم الحفاظ على الرسالة اإلج   

الفشل في موااجهة كثير  التغيرات التي تحدث الشئ الذي يعَّرض مؤسستكم إلى "إنحراف الرسالة" مثالً:

 من األهداف اإلجتماعية التي أعدتها المؤسسة

 المستثمرون الجدد 

 ه مراعاة األتي: قبل إستقبال المستثمرين أو المانحين الجدد على المجلس وإدارت

ً أو على وشك القيام باإللتزام تجاه األهداف اإلجتماعية  • إذا كان المستثمر قد قام باإللتزام مسبقا

 و  لمؤسستكم.

 إذا كان المستثمر جاء بخبرة و /أو بموارد لألداء اإلجتماعي  •

ون لها حرية كبيرة في إذا كانت الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية ليست ربحية بصفة عامة ستك    

إختيار أعضاء المجلس الذين سيمثلون القيم الفعلية للمؤسسة. أما إذا كانت الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات 

المالية ربحية عليها أن توازن بين الحاجة إلى رأس المال وبين الرغبة في جلب المستثمرين الشئ الذي 

ت المالية. ومع ذلك يجب على جميع الجهات القائمة بالخدمات يعكس القيم الفعلية للجهات القائمة بالخدما

ً من والمالية أن يكونوا حذرين  جود أحد عند إعتماد قبول أي مستثمر أو مانح جديد وذلك تفاديا

ن بتوجيههم ودفعهم بعيداً عن الرسالة أو المهمة التي جاؤا من أجلها. هنالك المساهمين الذين قد يقومو

مة بالخدمات المالية يرفضون المنح واإلستثمارات ألنها جاءت من منظمات ال تساير بعض الجهات القائ

التي مصالحها أو تنحاز إلى رسالة مؤسسة الجهات القائمة بالخدمات المالية، وحتى لو أن تلك المصالح 

عات بين مؤسستكم والمستثمرين الجدد تتراءى للعيان أنها منحازة لمؤسستكم يجب عليك أن تشتمل توق

 موافقة المساهمين.على  األداء 
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 المنتجات الجديدة، العمالء المستهدفون و/ أو التوسع الجغرافي

يجب على مجلس اإلدارة حماية األهداف اإلجتماعية للمؤسسة عند إتخاذ قرارات عن المنتجات    

ن يضعوا في الحسبان الجديدة والوصول إلى العمالء المستهدفين والمناطق الجغرافية. كما يجب عليهم أ

عند إتخاذ مثل تلك القرارات كما يجب عليهم إستخدام بيانات كالً من التضمينات التجارية واإلجتماعية 

العمالء أثناء عملية إتخاذ القرار، وعلى سبيل المثال: إذا كان المجلس يود أن ينخذ قراراً بإضافة أو 

الذين يقومون بار ماهي النسبة المئوية للعمالء ضبط منتجات اإلدخار يجب عليهم أن يضعوا في اإلعت

باإلدخار في الوقت الراهن و األوقات التي تلي ذلك. فإذا كان العدد متدني وقليل (مثالً: فقط عدد قليل 

من النسبة المئوية للعمالء قادرون على اإلدخار) وهذا يؤدي إلى إقتراح أن منتجات اإلدخار الحالية 

قرار المتخذ يعني أن تحريك رأس المال الغرض منه أن يعود بالفائدة للمؤسسة تعتبر "مالية فقط" وال

أكثر من معالجة اإلحتياجات المتعددة للعمالء. أضف إلى ذلك أذا كان متوسط موازنات اإلدخارات أعلى 

منتجات اإلدخارات الجارية اآلن ال  نمن متوسط حجم القروض فربما يكون هنالك إقتراح يفضي إلى أ

ي حاجيات أغلبية العمالء المستهدفين. وأن إستخدام المؤشرات وثيقة الصلة ستجعل المجلس في تلب

عن التأثير اإلجتماعي لقرارات منتجاتهم  –نزاعة غلى اإلنتقاد  –وضع يجعله أن يسأل أسئلة حاسمة 

 .ةالجديد

لمستهدفين الجدد و/ أو وعلى نحو مشابه عندما يتم إتخاذ القرار إذا كانت هناك متابعة للعمالء ا   

الجغرافية فإنه يتوجب على مجلس اإلدارة اإلستفسار عما إذا كانت المؤسسة قد تعرفت على المنطقة 

إحتياجات المجموعة الجديدة وإذا كان األمر كذلك فهل نجد أن المؤسسة في وضع يجعلها تقوم بتقديم 

مؤسستكم تحتاج إلى مزيد من الوقت تلك اإلحتياجات على وجه التحديد. وبشكل آخر هل ترون أن 

للبحث عن إحتياجات المجموعة الجديدة وأن تضع في الحسبان ماهي المنتجات والخدمات التي تلبي 

متطلباتهم؟ وباإلضافة إلى ذلك يجب على المجلس أن يفكر من خالل كل من المزايا التجارية والمزايا 

في اإلمكان قيام المؤسسة بإنجاز كل من الميزتين  اإلجتماعية لتوسيع التعامل مع العمالء وإذا كان

اله: لمقابللة األهداف يفية إنجاز المزيتين أعونضرب مثالً عن كالمذكورتين أعاله أم واحدة منهما فقط. 

اإلجتماعية والمالية وإمكانية تقليل نسبة المخاطر الخاصة يترك العمالء للمؤسسة المبنية على 

 مقدمي القروض من الحضر سكان المدن.اإلنتهاكات التي تحدث من 
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مناقشة التدابير التي إتخذتها مؤسسة فاي البولوفية لحماية الرسالة اإلجتماعية عندما إنتقلت   •

المؤسسة من منظمة غير حكومية ربحية إلى مؤسسة ريحية. تقوم بإعداد قوائم إستفسارية مهمة 

 لمانحين ومستثمرين جدد.عن أسئلة محتملة 

 2Bيار المع 

قيام اإلدارة العليا باإلشراف و مراقبة تطبيق إستراتيجية الجهات القائمة بالخدمات 
 المالية لتحقيق أهدافها اإلجتماعية

: تقوم اإلدارة العليا بتفعيل العمليات الخاصة 2B.1التطبيقات الضرورية  �
دمات باإلستراتيجية اإلجتماعية التي تقوم برعايتها الجهة القائمة بتنفيذ الخ

 المالية.
: تقوم اإلدارة العليا بتحليل ومعالجة األداء 2B.2التطبيقات الضرورية  �

 اإلجتماعي المتعلق بالمخاطر
:على كبير الضباط التنفيذيين/ مدير اإلدارة 2B.3 التطبيقات الضرورية �

مساندة كبار المديرين وتكليفهم بالعمل بتقديم وتطوير األهداف اإلجتماعية 
 القائمة بتنفيذ الخدمات المالية في المؤسسة. تمن خالل الجها
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  تفعيل عمليات اإلستراتيجية اإلجتماعية: 2B.1المعيار 

يجب على المديرين إتخاذ جميع القرارات اإلستراتيجية واإلجرائية بغرض إتزان األهداف المالية    

 واإلجتماعية للمؤسسة. وهذا يعني من الناحية العملية مايلي: 

 دمج أهداف األداء اإلجتماعي في التخطيط اإلستراتيجي للمؤسسة، و  •

أن تضع في الحسان دور القرارات على التأثيرات المحتملة على العمالء والعاملين ومراقبة ذلك  •

 بإستمرار.

  القرارات اإلستراتيجية واإلجرائية

اتيجيات المؤسسة الرسالة، يجب أن تتضمن جميع إستر 1aقبل في المعيار  ذلك منوصف كما تم    

والعمالء المستهدفين، واألهداف اإلجتماعية، والمقاصد والمؤشرات وفوق كل ذلك اإلستراتيجية 

المؤسسية وجميع خطط األعمال التجارية (مثالً: العقود التي تمت مع المستثمرين، مقترحات المنتج 

القائمة بتنفيذ الخدمات المالية. والطريقة  جتماعية للجهةألهداف اإلالجديد) على أن تكون متماشية مع ا

العملية إلنجاز إصطفاف هذه المنظومة جنباً إلى جنب فإنها تحتاج إلى مراجعة األداء اإلجتماعي لجميع 

خطط األعمال التجارية/ المتعاقدين/ القرارات اإلجرائية وذلك قبل إكمالها وإكتمالها. وعلى اإلدارة 

 إتخاذ قرار ربما:  مناقشة أن أي إعداد خطة أو

 يؤثر على العمالء  •

 يؤثر على العاملين (الموظفين)  •

يؤثر على مقدرة المؤسسة في إنجاز أهدافها اإلجتماعية عالوة على التأثير على السمعة العامة  •

 للمؤسسة

يتطلب على المؤسسة القيام بجميع بيانات إضافية على األداء اإلجتماعي أو ضبط وتكييف  •

 تها المؤسسة.اعية التي أقراألهداف اإلجتم

على سبيل المثال إذا كانت جهة الخدمات المالية تواصل مزيداً من إستراتيجية النمو المتعثر فإن    

اإلدارة ومجلسها ليسوا بحاجة إلى أن يضعوا في اإلعتبار التضمينات المالية فحسب بل تأثير هذا النوع 

تساعد هذه اإلستراتيجية على تحقيق/ إنجاز . وهل من النمو على العاملين والعمالء على حد سواء

أهداف الجهة القائمة بالخدمات المالية بزيادة إدراج الجوانب المالية لألشخاص الذين ال يتعاملون مع 

جهاد على العاملين المشغولين (نعم. إال إذا )، وهل تضع مزيداً من الرهق واإلالبنوك؟ (على األرجح
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حتوي مبيعات المنافسين بناء هل خبرة العمالء ت كفاءات أخرى تم تأجيرهم). كان هنالك عاملين جدد أو

 على األهداف الجديدة العالية للعاملين (إال إذا تم تخفيف المقاييس التي تم إتخاذها).

باإلضافة إلى أن اإلدارة ومجلس اإلدارة واضعين في اإلعتبار تأثير القرارات اإلستراتيجية على    

ه يجب عليك في هذه الحالة أن تطلب من جميع المديرين في جميع المستويات أن يقوموا " العمالء فإن

بالمراجعة التلقائية (دون إنقطاع) لألداء اإلجتماعي" عنند أي قرار يتم إتخاذه حول األعمال التجارية 

لعمالء؟) وهذه المراجعة عادة تكون مبسطة كأن تسأل: (ماهو تأثير هذا القرار على ا –بشكل يومي 

قم بمناقشة المديرين عما تلعبه هذه المراجعة من دور على مسار  وذلك قبل أن تبدأ مجال أي عمل آخر.

العمل اليومي وماقد نسببه للمديرين من تغييرات في العمليات الجارية أو األنشطة المخطط لها. تأكد من 

الميدانيين في المؤسسة الذين يمكن أن  معرفتك بأهم الموظفين العاملين في اإلدارة الوسطى و الموظفين

يساعدوا في اإلجابة على السؤال (اعاله) بإبراز الخبرات على المستوى الميداني والحقائق المرتبطة 

 بالمناقشات. 

  مقارنة األداء باإلهداف

في حقيقة األمر كيف تعمل ضد أهدافها  –اليمكن للجهة القائمة بالخدمات المالية أن تعرف    

تماعية إال إذا قامت بقياس ومراقبة أدائها على نحو منتظم وهادف  ومدروس. فالحكايات والقصص اإلج

التي تروي واإلنطباعات يمكن أن تكون مضللة بل قد تكون غير دقيقة، وعليه يجب على المديرين 

المتابعة تسمح إستخدام البيانات اإلجتماعية لمتابعة تقدم المقاصد اإلجتماعية على أساس منتظم ألن هذه 

 باألتي: 

 وليتها تجاه هذه المقاصد و األهدافلى اإلدارة أن تحصر نفسها حول مسؤع •

ولية اإلدارية تجاه األهداف بمن في و/ أو المستثمرين أن يحصروا المسؤعلى أعضاء المجلس  •

 ذلك كبير الضباط التنفيذيين/المدير.

 جتماعي ومكافآة ذوي األداء الجيد.على اإلدارة تحفيز العاملين مقابل أهداف األداء اإل •

على اإلدارة ومجلس اإلدارة التحقق من أسباب النتائج الضعيفة أو النتائج غير المتوقعة وأن  •

 لتعديل المنتجات و الخدمات وقنوات التوصيل. –على سبيل المثال  –تستجيب 

جيين لتبرهن على على الجهة القائمة بالخدمات المالية عرض مستوى التقدم للمساهمين الخار •

 مصداقيتها في السوق و
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جميع العاملين غير اإلداريين يمكن أن يالحظوا تقدم أو عدم تقدم نشاط الجهة القائمة بالخدمات  •

المالية حول ماهو العمل الذي تود الجهة القائمة بالخدمات المالية في أهدافها اإلجتماعية وبناء 

 تود الجهة القائمة بالخدمات المالية إنجازه.وعي هؤالء العاملين حول ماهو العمل الذي 

وعلى سبيل المثال: وجدت مؤسسة كريسر البوليفية (من دولة بوليفيا) من خالل بحث عن العمالء أن    

المبالغ المخصصة لبرنامج التعليم لم تحدث أي تغيير فيما يتعلق بالسلوك الغذائي الصحي لألمهات 

، وبمزيد من التحقيقات وجدت المؤسسة أن نوعية التعليمات المقدمة وكذلك في الوضع الغذائي ألطفالهن

للعمالء تختلف بشكل كبير وسط الوكالء الميدانيين، فهنالك من تم تزويده بنوعية عالية بينما آخرون 

بنوعيها  ءحالت العمالة كريسر س، وعندما جمعت مؤسسيناضلون للحصول على نفس النوعية العالية

. فالعمالء الذين تلقوا نوعية عالية من التعليم كانت نتائجهم إيجابية، وقد أرسل هذا العالي والمتدني

إجراءات التعليمات الصحيحة بإستخدام  الً االوضع رسالة تشير إلى أنه يمكن أن يكون هذا البرنامج فع

في  شريطة أن يكون من خالل التعليمات الصحيحة. وهذه النتائج تؤدي إلى تغييرات جوهريةولكن 

 الطريقة التي دربت بها مؤسسة كريسر وأشرفت بها على العاملين فيها.

كما قامت مؤسسة مايكرولون فاونديشن (من دولة مالوي) بتحسينات إستراتيجية مبنية على البيانات    

ولة عن الخدمات المالية رسالة إجتماعية قوية ومن الناحية المبدئية وكان للجهة المسؤ اإلجتماعية.

ض أنها تصل إلى النساء الفقيرات في الريف ويعتمد نشاط هذه الجهة على العمل في مجتمعات مع يفتر

فاونديشن أن ما  عدد كبير من الفقراء. ولكن بعد متابعة بيانات خطوط الفقر تأكد لمؤسسة مايركولون

 1.25 ) من العمالء الجدد إتضح أن الدخل السنوي للفرد يزيد عن%46يقارب خمسين في المئة (

ما يعادل قوة المشتريات مما يجعلهم أقل فقراً من متوسط سكان دوالر أمريكي في اليوم الواحد وهو 

الريف من المالويين. ثم تال ذلك عدد من الورش التي أقيمت مع العاملين في فروع المؤسسة وإدارتها 

لقروض بما في ذلك ثقافة مما مكنهم من معرفة عدد من العقبات التي تعيق الفقراء من الحصول على ا

المنظمة (أي إنعدام الوعي الذي إن وجد سيساهم في تحسين المفهوم الثقافي للعمالء لدى المنظمة، 

 بأن الشخص الفقير لن يتمكن من سداد ماعليه من ديون بشكل يمكن اإلعتمادوإنعدام البيانات، واإلعتماد 

وراق المالية)، تفاصيل تصميمات المنتج (أدنى حوافز العاملين المبنية على حجم محفظة األ  ،عليه 

ً بالنسبة لهؤالء الفقراء، الحاجة إلى اإلدخار اإللزامي للدخول إلى  حجم من القرض يعتبر عاليا

واإلستثناء الشخصي إستحقاقات الحصول على القرض ولكنه غير قابل للتنفيذ بالنسبة لهؤالء الفقراء)، 

 دام الثقة).للعمالء (كراهية المخاطرة، وإنع
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ع العاملين في مؤسسة مايكرولون عدداً من الورش مولمعالجة هذه الحواجز و العقبات أقامت    

بشكل ضمان فهم واضح وصريح للرسالة اإلجتماعية وكيف يمكن تقديم الخدمة للفقراء المؤسسة ل

ميم قرض تشتمل على األتي: تص  أفضل، وسيتم إصدار مرشد يحتوي على تغييرات منهجية بارزة

جديد ينحاز إلى صف الفقراء (قرض بحجم صغير باإلضافة إلى اإلدخار)، مراقبة العميل، خيارات 

جدولة القروض، مراجعات نوعية على أعضاء المجموعات، وضع اإلغتماد الدائم على متتابعة عدم 

ستتم مراجعتها وفقاً السداد واإلدخارات المفقودة لألفراد من العمالء. أما حوافز العاملين في المؤسسة 

 .للترقية بمن فيهم األشخاص الفقراء

 

مرشد تطبيقات إدارة األداء اإلجتماعي (الباب الثالث) التي ستناقش كيفية إعداد إستراتيجية من  •

 توجد نسخة من الدليل باللغتين اإلسبانية والفرنسية. أن تنجز وتحقق األهداف اإلجتماعية. شأنها

قيام اإلدارة ومجلس اإلدارة طيط اإلستراتيجي: تقدم تفاصيل عن كيفية مذكرة إرشادية عن التخ •

ير خطة إستراتيجية جديدة. هذه الخطة تقوم بإعداد خطوط عريضة يلعب فيها مختلف بتطو

 األشخاص أدواراً في المعالجة وكيفية إعداد األهداف اإلستراتيجية للمنظمة.
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 ألداء اإلجتماعي : مراقبة مخاطر ا2B.2المعيار 

إن أنظمة إدارة درء المخاطر ومع كثير من الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية تميل إلى التركيز    

ً المخاطر التي تكون على المخاطر المالية والتنفيذية  / اإلجرائية كاإلحتيال. وقد تواجه مؤسستكم أيضا

بيل المثال: إستخدام رضا العمالء في مجال المسح  لصيقة بقدراتكم في تقديم خدمة بنحو فعال، وعلى س

اإلجتماعي كالذي حدث لمؤسسة كريزكاموس الكولومبية حيث تمكنت من التعرف على ثالث مشاكل 

 بارزة متعلقة بشفافية المعلومات وهي: 

 لم يتمكن العمالء من فهم فقرات العقد .1

إلخ) مشتملة على دفعيات التأمين، ...وجد العمالء صعوبة في فهم التكاليف (كالرسوم، األرباح،  .2

 األقساط. و 

لم يفهم العمالء اإلجراءات التي تتبعها مؤسسة كريزكاموس في حالة التقصير عن سداد  .3

 المطالبات المالية (الدفعيات).

وقد أدركت الجهة القائمة بالخدمات المالية أن عدم الشفافية كان الخطر الرئيسي تجاه محفظة األوراق    

ً بعمالئنا"  "الما وتعنى بتوفير جميع  "Welcom Kitلية ولذلك قرروا تأسيس ماسموه "مرحبا

 اسيتم تقديمه. وقد أعدت مؤسسة كريزكاموس تقرير ىالمعلومات التي يحتاج العمالء لمعرفة المنتج الذ

مات المالية يشير إلى أن مقياس الشفافية الجديدة قد أدى إلى تحسن الصورة العامة للجهة القائمة بالخد

 الغهم عن إجراءات جمع المنتجات مقدماً.غطية القروض ألن العمالء قد تم إبوأصبحت أكثر سهولة لت

يجب على قسم تدقيق الحسابات الداخلي و / أو إدارة درء تالمخاطر دمج معايير األداء اإلجتماعي    

ستعانة بالتقييم الخارجي لمخاطر لألنشطة المنتظمة. وباإلضافة إلى ذلك يمكن لمؤسستكم إستخدام / اإل

تدقيق الحسابات أو إعالن حماية العميل. ويقدم الجدول األداء اإلجتماعي مثل التصنيف اإلجتماعي، 

) بعض األفكار العامة حول مخاطر األداء اإلجتماعي. قم بإعداد القائمة الخاصة بعوامل المخاطر 13(

مبدئية للنتائج ية والظروف المحيطة بالسوق. قم بمناقشة بغرض المراقبة المبنية على أهدافك اإلجتماع

 ديد وعليك أن تراقبها بيقظة تامة.لتهالتي توحي بمؤشرات ا
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 ): مراقبة مخاطر األداء اإلجتماعي13الجدول (

 أمثلة حول المراقبة المخاطر

عميل عليه مديونية مفرطة
 (كبيرة)

المالية وفق تصنيفقم بإعداد تقارير منتظمة عن محفظة األوراق  •
 العميل والفرع

قم بمراجعة تقييم قدرة العميل على السداد حسب البيانات التي يقوم •
 بإعدادها ضباط القروض

قم بمقابلة العمالء المقصرين(في السداد) ولمراجعة فيما إذا كان •
 هنالك إستالف متكرر وإحجام القروض غير مواتية أو مالئمة.

إلحتياجات إستثمارات االقرض مناسبقم بمراجعة فيما إذا كان  •
زمن المعطى، المدة، المهلة، التي تسبق بداية السداد،العمالء (ال

 المرونة حسب الدخل المتذبذب أو اإلنهيارات غيرالمتوقعة)
 قم بمقابلة العمالء لتقييم معرفتهم بشروط المنتجات/ الخدمات  •عدم شفافية الشروط المقدمة

ةركعدم رضا الموظف/ وت
 للعمل

 قم بتقييم المرتبات الشهرية للعاملين أو أي نوع من أنواع التحيز. •
قم بإدارة المقابالت (معاينات) للموظفين الذين ال يودون مواصلة •

 .العمل
قم بمراجعة الشكاوي والقوانين المحلية المتعلقة بها وشفافية ونسب •

 المرتبات الشهرية.
عدم اإلحترام و/ أو

ة عندالممارسات المهني
 إستالم القرض 

 قم بمراجعة شكاوي العمالء المسجلة في آلية الشكاوي بالمؤسسة  •
ولتكن أسئلتك حول العمل  قم بمقابلة نوعية من العمالء الذين تركوا •

 إلى ذلك.ادت  الممارسات التي 

الحوافز التي تؤدي إلى
 سلوك سلبي للموظفين

د من عدم اإلهتمام،قم بالمراجعة السنوية لحوافز العاملين للتأك •
النتائج السالبة للحوافز (مثالً: حوافز تجنيد العمالء التي تدفع
ً مع الموظفين لتجنيد العمالء اآلخرين الذين لديهم قروض مسبقا

 مؤسسات متعددة أخرى. 
عدم رضا العميل مغادرته/

 تخليه عن العمل 
 عليك القيام بمسح مستمر أو دوري عن رضاء العمالء  •
 اقبة تخلي العمالء عن العمل في فروع المؤسسةقم بمر •

إختيار عمالء خارج
المجموعة المستهدفة (مثالً:

 عمالء أثرياء)

 قم بمراجعة تقارير أنواع األعمال التجارية التي يمارسها العمالء •
الذين إنضموا لتوهم –قم بمراقبة مستوى فقر العمالء الجدد  •

 للمؤسسة.
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 مؤسسة كاشف تقوم بمراقبة المخاطر باإلستعانة بمقابالت العمالء): 22مثال ميداني (

ارهم عشوائياً ة معاينات شهرية للعمالء يتم إختييجري قسم الشكاوي بمؤسسة كاشف الباكستاني   

عميل للتأكد من العاملين في مؤسسة كاشف يلتزمون بتطبيق  3500إلى  3000ويتراوح عددهم مابين 

في هذا المجال. وتستغرق المعاينة (المقابلة) حوالي عشر دقائق عن كل شخص  السياسات و اإلجراءات

 ويتم تجميع وتحليل هذه المعلومات وتقديمها إلى اإلدارة في كل شهر.

  :أسئلة المقابلة (المعاينة)

يلقي ضباط الشكاوي األسئلة على العمالء إلبراز دفاتر العمالء المصرفية لتقوم بفحصها  )1(

 ياناتها المصرفية. واألسئلة هي: بغرض إكتمال ب

 من هو مستخدم القرض  )2(

 ماهي األعمال التجارية  التي يستخدم فيها القرض؟  )3(

يقوم ضابط الشكاوي بفحص المواد الخام التي أستخدمت في األعمال التجارية للتأكد من أن  )4(

 ض.القرض أستخدم للغرض الذي تم تحديده له وفق إستمارة التطبيق المخصصة لذلك القر

تقدير الدخل/ المنصرفات وإعادة تأكيدها وأن هنالك عدم تطابق في إستمارة القرض يجب   )5(

 فاصيل الغير مطابقة.تتسجيل ال

 هل إستلمت قرضاً من أي جهة خدمات مالية أخرى؟ وإن كان كذلك فماهو مقدار ذلك القرض؟ )6(

ر العميل أن يبتاع أي هل يوجد أي أحد من العاملين أساء السلوك أثناء تعغطية القرض أو أجب )7(

 أصول لتغطية الدفعيات 

 هل أستخدم أي أحد من العاملين معك أيها العميل لغة بخالف اللغة الرسمية الخاصة بالمعاملة؟  )8(

ك أي تأخير في الخدمة من جانب العاملين في الفروع أثناء تكملة عملية إجراءات هل واجه )9(

 القرض؟

 ا كان كذلك كم يوم قبل مواعيد السداد؟ هل تقوم بسداد أقساط القرض مقدماً؟ وإذ )10(

 هل سألك أي أحد من العاملين أن تقدم له عمولة أو رشوة لكي تحصل على القروض؟ )11(

هل كانت جميع شروط التسعيرة معروضة أمامك بما في ذلك رسوم المستندات وقسط التأمين  )12(

 ومعدل الفائدة؟ 

 هل أنت راض عن منتجات وخدمات مؤسسة كاشف؟ )13(

 ف تقدم شكواك إلى مؤسسة كاشف؟ هل تعرف كي )14(

 هل لديك أي أسئلة حول سياسات وإجراءات مؤسسة كاشف؟  )15(
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هل تجد أن العاملين بمؤسسة كاشف مستعدين لمساعدتك عندما تكون لديك أسئلة أو  )16(

 إجراءات؟ 

 ماذا تريد أن تفعله مؤسسة كاشف من أجلكم؟ وكيف يمكننا أن نتطور ونتحسن؟  )17(

 الرابط الخاص بهذه المؤسسة في إقرأ مزيداً من التفاصيل

 

 ): مؤسسة كاشبور تتعرف على المخاطر اإلجتماعية والمالية23مثال ميداني (

تظهر بيانات عمالء مؤسسة كاشبور الهندسية إستمرارية نسبة حالة الفقر وسط العمالء حتى في    

ارة المؤسسة بإظهار هذه وعليه قام مجلس إد أولئك العمالء الذين قاموا باإلستالف منذ خمس سنوات.

النتائج باإلضافة إلى دراسات أخرى وتعرف على المشاكل الصحية والتكاليف المتعلقة بالعناية الطبية 

بالمؤسسة. وبناًء على ذلك إتخذت مؤسسة كاشبور قراراً  كمهدد رئيسي لمحفظة األوراق المالية الخاصة

ي المجال الصحي لتقوم بتدريب العاملين بمؤسسة إستراتيجياً للشراكة مع منظمات غير حكومية تعمل ف

كاشبور باإلضافة إلى عدد من العمالء تم إختيارهم كمجتمع يقوم بتسهيل العمل الصحي وتسليم المقاييس 

الصحية المعدلة إلجتماعات المجموعة بعد إكتمال الصفقة المالية. وقد كشفت نتائج الدراسة أن تحسن 

من  %10مؤسسة كاشبور اآلن تخصص ات الكبيرة في البرنامج. صحة العمالء تبرر اإلستثمار

 أرباحها الصافية للبرنامج الصحي والتعليمي.

 

مرشد مذكرة الضبط الداخلي والتدقيق الحسابي: (متاح باللغتين اإلسبانية والفرنسية) كما يوجد  •

فيذ الخدمات مرشد إدارة درء المخاطر وكال المرشدين يصفان كيف تقوم الجهات القائمة بتن

 المالية بمراجعة اإللتزام بالرسالة اإلجتماعية، وتوجد منه نسخ باللغتين اإلسبانية واإلنجليزية.

الدروس المستفادة من تخلي العمالء عن مواصلة العمل، والغرض منها مراقبة أنواع المخاطر  •

سة وتوجد نسخة مثل ترك العمالء العمل وكيف يمكن اإلستفادة من هذه المعلومات في المؤس –

 منها باللغة اإلسبانية.
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  2B.3المعيار 

  ولية األهداف اإلجتماعية للمؤسسةسؤولي اإلدارة العليا يتحملون مسؤكبار م

بينما تقوم مؤسستكم بتقييم جميع العاملين وفق قدراتهم في أدائهم للواجبات ذات الصلة باألداء    

ولين على وجه الخصوص عن ا مسؤالدرجات العليا أن يكونو اإلجتماعي، يجب على المديرين الذين في

ويحددون المهام للعاملين اآلخرين حسب مستوى إلتزاماتهم تجاه  األهداف اإلجتماعية لمؤسستكم،

األهداف اإلجتماعية لمؤسستكم وهذا يمكن أن يحدد جميع القدرات الكاملة لمؤسستكم إلنجاز هذه 

 األهداف.

ولين عنها المسؤسو ع أمثلة لألهداف المؤسسية ائمة مواقع اإلدارة العليا م) يوضح ق14الجدول (   

والمقاصد التي يجب عليهم تحقيقها، ويجب على كل إداري في المناصب العليا في مؤسستكم أن تكون 

على أن يختبروا مدى نجاحهم في  ولياته واألهداف ومراجعة األداء على نحو منتظممسؤلديه قائمة تحدد 

 هذه األهداف التي أوكلت لهم. تحقيق
 

 ): أمثلة عن األهداف اإلجتماعية التي أوكلت إلداريي المناصب العليا 14الجدول (

األهداف اإلجتماعية التي تحت  منصب كبير اإلداريين
 ولية الموظفمسؤ

ول عنها كبير األهداف المسؤ
 اإلداريين

 مدير تدقيق الحسابات 

إظهار وكشف جميع شروط •
 لمنتجات للعمالءولوائح ا

المؤسسة ستستجيب لشكاوي •
 العمالء 

ن سيقومونويالضباط الميدان •
بتسجيل بيانات العمالء بدقة

 تامة
الضباط الميدانيون سيقيمون •

قدرة العمالء على السداد
بإستخدام نظام تحليل حركة

 النقد

%5إجراء مسح بنسبة  •
كعينة عن جميع العمالء
الجدد للتأكد من فهمهم

 .ولوائح المنتجاتلشروط 
من %10متابعة حوالي  •

شكاوي العمالء للتأكد من
 القرارات المرضية لهم.

كعينة %10مراجعة نسبة  •
من إدخال بيانات العمالء في

 أي فرع سنوياً.
كعينة %10مراجعة نسبة  •

بيقارات تطمن إستثم
رض دقة نظامبغالقروض 

 تحليل حركة النقد

 مدير العمليات
النساء منتستهدف المؤسسة  •

 ذوات الدخل المحدود
ستمنع المؤسسة العمالء الذين •

من العمالء من النساء 80% •
من العمالء الجدد 60% •

دخلهم أقل من دوالر وربع
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في اليوم أي (تحت $1.25 عليهم مديونية كبيرة 
 خط الفقر)

تحديث سياسات المؤسسة •
بداية بديون العميل في نهاية

 كل عام

 رية مدير الموارد البش

ستستجيب المؤسسة لمظالم •
العاملين (الموظفين) من

 خالل آلية رسمية
سيتلقى الموظفون تدريب •

 المهارات والتدريب

أي جميع الموظفين 100% •
 سيتم إبالغهم عن اآللية.

جميع شكاوي - 100% •
الموظفين سيتم الرد عليها

 خالل إسبوع واحد.
سيتم التعرف على إحتياطات •

يتمتدريب الموظفين، وس
إعداد خطة التدريب
وتسليمها للمدير التنفيذي في

 نهاية السنة.
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 2Cالمعيار 
 تعيين العاملين وتقييمهم مبنيٌّ على كل من المعايير اإلجتماعية والمالية

: المرشحون للتوظيف يتم فحصهم وغربلتهم 2C.1 ضروريةالتطبيقات ال �
م ليكونوا قادرين باإللتزام بتحقيق األهداف ار األفضل منهم ليتم توظفيهإلختي

األداء  اإلجتماعية المرتبطة بالجهات المنفذة للخدمات المالية، والقيام بتنفيذ
 وليات الوظيفية.اإلجتماعي المتعلق بالمسؤ

ت المالية : تقوم الجهة القائمة بتنفيذ الخدما2C.2 ضروريةلتطبيقات الا �
 اء اإلجتماعي والمالي المتعلقة بوظائفهم.وليات األدبتدريب العاملين عن مسؤ

: حوافز العاملين تزيد من تقدم األهداف 2C.3 ضروريةالتطبيقات ال �
 . اإلجتماعية الخاصة بالجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية

: تقوم الجهة الخاصة بتنفيذ الخدمات المالية 2C.4 ضروريةالتطبيقات ال �
المعيار  –ة القروض. (حماية العميل غرض تحسين نوعيبتحفيز العاملين ب

2.5.( 
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  : مراعاة األداء اإلجتماعي عند تعيين العاملين2C.1المعيار 

إن مهمة الموارد البشرية بمؤسستكم اإللتزام بإعطاء األولوية للعاملين الجدد القادرين على إبراز ثقافة    

رسالتكم (رسالة المؤسسة)  علذين يتسايرون مالواجب أن تقوم بتعيين العاملين ا وقيم المؤسسة ومن

ومتحمسون للعمل مع العمالء المستهدفين. وعليه قم بإعداد قائمة بنوعية األفراد ونوعية عملهم / 

سبيل المثال: ربما تكون لديك  خبرتهم التعليمية التي ترشحهم لإللتزام بتنفيذ أهدافكم اإلجتماعية. وعلى

ولية تجاه األشخاص المهمشين، والقدرة على حل قوي بالمسؤفي مرشحين لديهم إحساس رغبة 

قد تشمل و المشاكل، ومهارات فريق عمل ناجح والعمل المتكامل. والخبرة الوثيقة الصلة بنوع العمل 

وليات خدمات الزبائن، والسفر إلى المناطق الريفية والقدرة ومسؤمجتمعات مشابهة للعمالء المستهدفين، 

 / اللهجة المحلية وخبرة العمل مع الفريق.على التحدث باللغة

أما إذا لم تكن متأكداً من السمات المميزة وخبرة العمل يمكنك أن تجعل من أحد األشخاص    

ً لرسالتكم اإلجتماعية، ويمكنك التحدث مع المديرين الميدانيين  مقتدرا"الئقاً" على وجه  –ليكون مناسبا

ذا قدرات عالية  اخصية التي تجعل من الشخص موظفعن المهارات والمميزات الش –الخصوص 

ومثال ذلك: أن مؤسسة فيشنفند قامت بتشغيل مواطنين محليين، ومن خالل عودة ضباط  األداء.

القروض من العمالء الذين ينتمون للمناطق التي زارها الضباط إتضح أنهم أفضل من يقوم بالتمييز 

خالف كثير من الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية الذين والتجنيد والعمل مع العمالء المستهدفين ب

غير أن مؤسسة  يولون كثير من التأكيدات للتركيز على مقدمي الطلبات من اللذين تلقوا تعليماً نظامياً.

ً ليسوا من بين أولئك الذين يقومون بتجويد عمل ضباط  ً عاليا فيشنفيد وجدت أن الذين تلقوا تعليما

 عن ذلك هم يفضلون المميزات األتية: القدرة المعرفية في العلوم والرياضيات، ولديهم القروض. وبدالً 

مع لغة المنطقة، وتكريس جهودهم قروض وإستمارات الطلب، والمعرفة بكفاءة تعليمية إلكمال تقييم ال

عن البيع، اإلصرار واإللتزام بالتمويل األضغر والقدرة على التعامل مع األشخاص ومهارات المبيعات/ 

 -5bخاطر والقدرة على العمل الميداني واإللتزام بقيم ومبادئ مؤسسة فيشيند (راجع المعيار طيب 

 .))51المثال الميداني رقم(
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): أمثلة عن مناصب العاملين والوظائف الموكلة إليهم في إدارة األداء 15الجدول(
 اإلجتماعي

 واجبات إدارة األداء اإلجتماعي الوظيفة

 بط القروض ضا

 يقوم بتعيين العمالء الالئقين/القادرين على أداء معايير المؤسسة •
 على إختالفها –يتعهد القيام بتقييم جميع القروض  •
عليه أن يدرك ويساعد على حل مشاكل السداد لجميع العمالء الذين •

 لديهم اإلستعداد ولكن ليس لديهم المقدرة على سداد القروض
 ن األحوال المعيشية للعمالء يقوم بجمع المعلومات ع •
 اإلستجابة لشكاوي العمالء •

 مدقق الحسابات الداخلي 

التحقق من نوعية بيانات األداء اإلجتماعي التي قام بجمعها ضباط •
 القروض.

التحقيق عن اإلنتهاكات المحتملة للعاملين تجاه المدونة اإلدارية •
 للمؤسسة

 مراجعة القرارات الناجحة لشكاوي العمالء •

 مدير تقنية المعلومات 

يقوم بتحديث أنظمة المعلومات اإلدارية بغرض تخزين بيانات األداء •
 اإلجتماعي

 يقوم بإعداد تقارير تشمل بيانات األداء اإلجتماعي والمالي  •
 القيام بتوفير منصة تقنية للمؤسسة لتلقي شكاوي العمالء •

 مدير الموارد البشرية 

 المدونة اإلدارية يقوم بمراقبة اإللتزام بمؤسسة  •
والمعالجات (مثل: جمع مابين سياسات الموارد البشريةيقوم بال •

التعيين، تقييم األداء، الترقيات..ألخ) مع تطبيقات إدارة األداء
 اإلجتماعي

 مراقبة آلية تعويضات مظالم العاملين  •
إعداد تقارير منتظمة عن إدارة العاملين على أن تشمل مغادرة •

 العمل، رضاء العاملين ومظالمهم العاملين وتركهم
مراجعة دورية دقيقة لمشاريع حوافز العاملين للتأكد من توازن •

 معايير األداء اإلجتماعي والمالي وأي ترتيبات غير متكاملة
القيام بعمل مسوحات للتعرف على األخطار المحتملة وقضايا سالمة •

 العاملين.
وليات الخاصة بأي وظيفة وعندما يتم تعيين موظفين جدد مسؤاإلجتماعي مرتبط بال األداءأن تأكد من    

وليات والجدول ته التي تمكنه من تنفيذ تلك المسؤقم بغربلة المرشحين وصوالً إلى أفضلهم في قدرا

لوظائف العاملين و واجباتهم المرتبطة بمهام إدارة األداء اإلجتماعي. قم بإعداد قائمة  ) يعطي أمثلة15(

اإلجتماعية المحددة. وفي الختام، باإلضافة إلى  مؤسستكم على أن تتكيف مع أهدافك مشابهة للتي في

"عقد إلتزامي" الحاجة إلى الموظفين للتوقيع على مدونة أخالقيات المهنة فإن ذلك يعتبر تطور لما يسمى 

 .والذي يقر بأن المرشح للوظيفة أن يفعل مافي وسعه لتنفيذ األهداف اإلجتماعية للمؤسسة
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ن: توظيف العاملين و اإلختيار القياسي لهم: فهي تقوم بمناقشة أهمية التوظيف مؤسسة جرامي •

وإختبار العاملين الالئقين لوظيفة الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية، وهي تشتمل على 

 معينات عملية تحتوي على دليل المعاينات (المقابلة) وعينة من توصيف الوظائف.

رو: التوظيف وإختيار الموظفين المؤهلين لتحقيق رسالة المؤسسة: وهي دراسة بيرامؤسسة أد •

حالة تصف لنا كيف أن عملية توظيف الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية يتم تصميمها 

من المشاركة في تطبيق فلسفة مؤسسة "أدرا" ليتمكن العاملون الذين يتم إختيارهم لهذا الغرض 

يق رسالتهما اإلجتماعية ويقللون من دورة العمالة (كثرة ترك العاملين ويكرسون وقتهم لتحق

 للعمل وتوظيف آخرين مكانهم).

 

  : تدريب وتقييم العاملين في مجال األداء اإلجتماعي2C.2المعيار 

قم  وليات األداء اإلجتماعي للموظفين. والموجودة لديك وقم بعمل تقييم مسؤإستعن بطرق تقييم العاملين 

) يسلط الضوء على 16ختار المعايير إلى تطابق أهدافكم اإلجتماعية مطابقة مباشرة. كما أن الجدول (إب

أمثلة األهداف اإلجتماعية لضباط القروض ومعايير تقييمهم المرتبطة باألهداف. ويجب على كل موظف 

م إلختبار نجاح في مؤسستكم أن تكون لديه قائمة بمسؤلياته باإلضافة إلى مراجعات األداء المنتظ

 وليات.في اإليفاء بهذه المسؤ الموظفين

ولياتهم عن األداء المالي مسؤ الذين إعتادوا على تقييمهم عنتامة بأن أولئك العاملين  ةياوكن على در

فقط ربما يقاومون النظام الجديد للتقييم. وقبل إضافة معايير األداء اإلجتماعي لتقييم موظفيك تأكد من أن 

وليات تماعية للمؤسسة باإلضافة إلى مسؤاملين كان قد تم تدريبهم على اإلستراتيجية اإلجهؤالء الع

 األداء اإلجتماعي.
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  وليات العاملين): أمثلة عن مسؤ16الجدول ( 

 معايير التقييم وليات ضابط القروضمسؤ
قم بتعيين العمالء القادرين على أداء معايير

 األهداف الخاصة بالمؤسسة 
سبة المئوية للعمالء المستهدفين (مثالً:الن •

 الشباب، النساء)

 عدد العمالء الذين تم مسحهم اإلجتماعي  • قم بجمع البيانات اإلجتماعية من العمالء 
 دقة جمع بيانات العمالء  •

 عدد شكاوي العمالء التي تم إستالمها  • اإلستجابة لشكاوي العمالء 
 عدد شكاوي العمالء التي تم حلها •

 30محفظة أكبر من  • نة نوعية مميزة لمحفظة األوراق المالية صيا
 إبقاء العمالء بإستمرارية منح القروض •

 معاملة العمالء بإحترام 
 النسبة المئوية من القروض المجددة  •
 شكاوي العمالء المدونة ضد الموظفين  •
 رضاء العمالء تجاه العاملين  •

 

 يقوم بتقييم عناية العاملين بالزبائن ): مصرف فيكامايكروفاينانس24مثال ميداني (

ً شامالً عن العناية بالزبائن وأعدت مؤسسة فينكاماير 2010في عام     كوفاينانس الباكستانية برنامجا

حول فهم خبرة الزبائن وقد تم تصميم المنتجات والخدمات لتلبية الحاجة الحقيقية للعمالء وتوفير يبحث 

هذا البرنامج يتم تقييم العاملين عن درجة تطبيقهم لمعايير العناية خدمات مميزة للزبائن. وكجزء من 

 بالزبائن في مجال الخدمات المالية.

ولتطوير معايير العناية بالزبائن على الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية أوالً القيام بتقييم المستوى    

املة العاملين للعمالء، وبيئة الفرع، وكيفية لزبائن في كل فروع المؤسسة، وإختبار معباالحالي للعناية 

تحليل لمعرفة أي من التطبيقات باجراء   تقديم المعلومات الخاصة بالمنتج للعمالء. وقامت مؤسسة فينكا

تناسب المعايير العالية مع العناية بالزبائن فضالً عن تلك المعايير التي أبعدت من خبرة الزبائن أو تم 

مالء، أضف إلى ذلك التقييم الخاص بسلوك العاملين في الفروع، وقسم البحوث فيها إنتهاك حقوق الع

الذي قدم عينة من المسح اإلجتماعي للعمالء، وطرح أسئلة حول خبرتهم ورضاهم عن معاملة العاملين 

 لهم باإلضافة إلى قناعتهم بالمنتجات والخدمات المقدمة إليهم.

قد قامت مؤسسة فينكا بتطوير معايير العناية بالزبائن والتي تتحكم قة الذكر فوبناًء على المعلومات سال   

في سلوك وتصرف أي موظف في المصارف (البنوك). ولضمان تعامل الموظفين مع المعايير على 

طبيقها أثناء ساعات العمل اليومي، فإن المصرف يقوم بتقييم الموظفين حسب مستواهم نحو جاد وت

ً أداة ال أن ختبر معاملة العاملين للعمالء وكيف يم النوعي للخدمات. وهذه األداء يتقيالميداني مستخدما
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المظهر والسلوك الشخصي. وكجزء من التقييم بما فى ذلك معلومات المنتجات يمكن نقلها إلى العمالء 

هنالك عاملون متخصصون يسمون (مقيمو الخدمات النوعية) حيث يقومون باإلتصال بالعمالء للحصول 

ً وهذه المعلومات على ال تغذية المرتدة "المعلومات اإلرتجاعية" لكل العناصر الذي تم ذكرها سابقا

 اإلرتجاعية المباشرة الخاصة بالعميل سيتم ضمها بعد ذلك إلى تقييم الخدمات النوعية.

عية بإرسال نتائج تقييم الخدمات النو بالبنك قسم العناية بالزبون  م ويقأشهر) 3وفي كل ربع سنه (   

من ذوي الصلة بالموضوع، فإذا كانت النتائج تكشف عن إنتهاكات  إلى مدير الفرع أو مدير العمليات

أضف إلى ذلك فإن نتائج  معايير العناية بالزبون فإن هؤالء المديرين سيتخذون إجراءات تصحيحية.

فإن نتائج تقييم  التقييم سيتم تسجيلها كجزء من مؤشرات األداء المهم لموظفي الفرع، وفي الختام

الخدمات النوعية يقوم الفرع واإلقليم بإعدادها في شكل خريطة تفصيلية من شأنها أن تسمح إلدارة ذلك 

 الفرع من فهما على أنها تختص بالعناية بالزبون مقارنة بالفروع/ األقاليم األخرى.

  

ة كيفية قيام الموارد البشرية تقوم بتطبيق المرشد: الباب السابع): لمعالجإدارة األداء اإلجتماعي  •

بدعم توازن إدارة األداء اإلجتماعي بما في ذلك تشغيل األشخاص المؤهلين وتدريب العاملين 

 تين اإلسبانية والفرنسية.غعن رسالة المؤسسة. هذه النسخة متوفرة بالل

 

 : تحفيز األهداف اإلجتماعية بما في ذلك القروض النوعية 2C.4و  2C.3 المعياران

  فع الحد األدنى لألجورد

إن التعويض العادل هو أساس أي بنية تحفيز متوازنة وعليه يجب أن يحصل العاملون على الحد    

األدنى لألجور كأساس للمرتب (الشهري). والحوافز كالمكافآت (البونص) يجب أال تحل مكان الحد 

(بونص) الكبيرة تعتبر من الناحية الدولية  األدنى ألجور العاملين. والتعويض القليل مضافاً إليه المكافآة

ً من اإلحتيال/ السرقة كما أن سوء معاملة العمالء (مثالً: الرشوة أو العدد المفرط من العمالء)  نوعا

والبيع المفرط (الزائد) للمنتجات من أجل الوصول إلى أهداف األداء والسلوكيات األخرى كلها تضر 

 العميل.ب

المؤسسة لتقرر بعد ذلك إذا كان ستقوم بدفع الحد األدنى لألجور. والحد األدنى أوالً: إختبر أجور    

لألجور يمكن أن يكون كافياً ألدنى حاالت الرضا للظروف المعيشية للموظف في الموقع الذي يقيم فيه. 

(بصرف النظر عن البونص) ويستطيع الموظف في هذه وهذا معناه أنه مبني على المرتب األساسي 
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أن يتحمل تأمين السكن والطعام الكافي والكساء ودفع أجرة الترحيل الضروري من وإلى مكان  –ة الحال

العمل و الواجبات الشخصية. وعلى هذا األساس يمكن لمؤسستكم أن تقرر الحد األدنى لألجور 

 بالوصول إلى اإلنفاق بالتفاوض والمساومة كمؤشر جيد في هذا الشأن. وعندما تساورك الشكوك قم

بإجراء دراسة مبسطة عن تكاليف المعيشة بمقابلة العاملين، وتذكر أن الحد األدنى لألجور ليس مبلغاً 

ثابتاً وبخاصة في الدول التي بها نسبة عالية من التضخم. وبناًء على ذلك قم بإختبار سنوي فيما إذا كانت 

 .األجور كافية أو هنالك تغييرات في تكاليف المعيشة

  المتوازن تحفيز األداء

إن المؤشرات التي أستخدمت لقياس ومكافآة أداء العاملين ترسل رسالة مهمة للعاملين والعمالء عن    

ً إجتماعية دون  أن تكون هنالك حوافز تقييم مؤسستكم. فإذا كانت منظمتكم تطالب أن تكون لها أهدافا

، وعلى سبيل وية لألداء اإلجتماعيليس للعاملين أي خيار آخر غير أنهم ال يضعون أي أولمالية فإنه 

المثال: إذا كان من الُمسلّم به أن التعاون المسموح به صفراً فإن سياسة التحفيز ستجعل بعض ضباط 

القروض يقومون بإستخدام ممارسات جمع غير مقبولة وعليه فإنك لن تتوقع أن هنالك أحد المديرين 

قة القادة إذا كان هذا العمل الذي يقوم به ليس جزًء يقضي وقته في مراقبة العاملين بالمؤسسة وكسب ث

 من مؤشرات األداء المهمة لديه.

على األداء ويجب أن تضع في ولتصميم وتطبيق نظام إدارة أداء أي موظف على أن تشتمل األهداف    

الحسبان ماهي التصرفات واإلنجازات التي تريد ترقيتها؟ وعلى سبيل المثال، هل تريد العمالء 

عدد من القروض التي فات تاريخ إستحقاقها، أو معاملة بإحترام  رلميدانيين أن يقوموا بتغطية أكبا

الجزئية حسبما يكون  ام هل  للعمالء المقصرين في العمل أم هل تريد الموظفين يقومون ببيع التأمينات 

مفيد أن يقوم العميل هي حق يناسب الزبون الذي يشتريها؟ وهل ترى من التهتم بان سياسة التأمينات 

هل ترى أنه من المهم أن تكون  مالبيانات اإلجتماعية الشخصية للعمالء أ بملءالميداني ببساطة 

المعلومات دقيقة؟ عليك التفكير جيداً في أهدافك اإلجتماعية كالمعاملة بإحترام للعمالء، ومنتجات جيدة 

ً في تصرفاتك حول نظام المكافآت التي يلزمك  مناسبة الئقة، وجمع دقيق للبيانات حتى تكون واضحا

 تشجيعها.
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  نظام التحفيز الجيد هو:

 نالمتغيرة لنظام التحفيز دون أ . قم بضم "األهداف اإلجتماعية"توازن األهداف اإلجتماعية والمالية

وق تتجاوز المتغيرات الخمسة التي تجعل النظام يسير على النسق اإلداري من غير تعقيد (راجع الصند

 ) وعلى سبيل المثال: التغيرات اإلجتماعية.8

تحول إلى المتغيرات اإلجتماعية واإلنتاجية واألداء المالي. وفي بعض الحاالتت فإن أهمية  األوزان:

(أكثر من أن يكون متغيراً) في نظام الهدف اإلجتماعي يمكن التركيز عليه يتم بوضعه في شكل "حالة" 

ً في أن يكون هنالك نسبة معينة من العمالء التحفيز. مثالً: مكافآت ضبا ط القروض قد تكون شرطا

المستهدفين. (مثالً: نساء، مزارعون من الريف) حسب الحالة التي عند ضباط القروض. وباإلضافة إلى 

 م لسوء معاملتهم للعمالء.هيمكنك تأكيد الرغبة في معاملة الزبون بإستثناء العاملين الذين تتم معاقبتذلك 

من المهم أن تكون النسبة المتغيرة لمرتب الضابط  يم حوافز للمعاملة الجيدة للعمالء:تقد •

غالباً  %30إلى  %20بالرغم من أن النسبة بين  %50أي ال تزيد عن  –الميداني معقولة 

تكون أفضل حد لمنع الفقراء من ممارسة البيع الجائر "الزائد" أو القيام بالتكتيكات/ األساليب 

قم بتحديد العبء الزائد على الضابط الميداني حتى اليعاني العمالء من العاملين  المريبة.

). وليكن في اإلعتبار أيضاً أن 9(الموظفين) من ذوي األعباء الزائدة عن الحد (راجع الصندوق

تضع حداً لحوافز الدفعيات/ المبيعات لتقليل حوادث ممارسات البيع الجائر (الزائد عن الحد). 

إحدى الجهات القائمة بالخدمات المالية تتخذ قراراً بأن أي شئ زاد عن الصرف المحدد مثالً: 

 من هدف الدفعيات ال يعتبر في حسابات الحوافز. %120ويزيد عن 

يجب أن تكون حسابات الحوافز مبسطة وذات شفافية  تعامل ببساطة وفي اإلتجاه الصحيح:ال •

أنه على أي اي  ) rule of thumbفة (ومعرألي مجموعة  من العاملين. وأن القاعدة ال

موظف أن يكون قادراً على إجراء حساباته الخاصة بحوافزه. فالمتغيرات هي المؤشرات المهمة 

التي يمكنها تقييم أداء الموظف مقابل األهداف التي تم تحديدها مسبقاً، وعلى أال يتجاوز خمسة 

متغيرات ووحدة القياس في أنظمة في كل مجموعة من العاملين. قم بمتابعة الأشخاص 

 المعلومات اإلدارية أو نظام آخر يعتمد عليه وذو شفافية وعدالة أمام العاملين

من  70% روط تساعدك على تأهيل على األقل قم بإعداد ش ضع األهداف التي يمكن تحقيقها: •

زان في نظام . وخاصة عندما تقدم متغيرات جديدة أو أوالموظفين الذين يحصلون على المكافآت

الذين يحصلون على مكافآت اال قليال  خطأ من جانب كبير من العاملين فقد يحدث الحوافز، 
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وبناء  وبمرور الوقت ستكون مقتدراعلى التقييس فيما اذا قمت بتأسيس اهداف مستدامة .منهمم

 على ذلك يمكنك  ضبط  هذهالحوافز.

لخاصة بالخدمات المالية بإختيار وتقديم تقوم بعض الجهات ا تحقيق المساواة بين العاملين: •

الحوافز لنوعية محددة من مالئي الوظائف غير أن التجربة تدل على نظام التحفيز الشامل الذي 

الوظائف الميدانية فإنها توجد بل  يغطي غالبية أصحاب هذه الوظائف في المؤسسة أو على األقل

ً بالمساواة وسط العاملين. أضف إلى ذ ن في الدرجات ولك أنه بينما يكون العاملتخلق إحساسا

مؤشرات يجب سالولياتهم فإن هذه ات األداء المهمة المبنية على مسؤالدنيا أو العليا تختلف مؤشر

أن تكون بمستوى واحد في األهداف وعلى سبيل المثال: قد يتم تحفيز مدير أحد فروع المؤسسة 

ا نجد أن أحد الزبائن في أحد الفروع أيضاً تمكن لتمكنه من إقناع عميل بالبقاء في المؤسسة، بينم

من حل عدد من األهداف الخاصة بإستفسارات الزبائن، إذن فإن كالً منهما أي (مدير الفرع 

 والزبون) قد عمل لتحقيق نفس هدف إبقاء العميل بالمؤسسة.

  

 ): المتغيرات اإلجتماعية الخاصة بتحفيز العاملين8الصندوق (

المتغيرات ليست إجتماعية أو مالية بحتة في طبيعتهما، وبكلمات أخرى فإن معظم  نجد أن معظم   

المتغيرات تشير إلى أشياء خاصة بمعاملة العميل و األداء المالي في نفس الوقت. وأن جميع المتغيرات 

لذي التي في القائمة التالية تحتوي على عناصر إجتماعية، وهذا يعني أنها تؤدي إلى تحفيز الموظف ا

 يكرس إهتمامه لتقدم العميل ويعتبر العمالء هم اإلستثمار على المدى البعيد.

  قائمة المتغيرات:

 مخاطر محفظة األوراق المالية •

 منتج متصاعد (إيجاد حسابات جديدة، بيع سياسات ...ألخ). •

 كدة (عدم إستخدامها قبل قفل حسابات المنتج).منتجات را •

 ت التأمينات ... ألخ).تجديد المعدالت (للقروض وسياسا •

 معدل ترك العميل العمل / اإلبقاء في العمل  •

 كمية القروض و اإللتزام بنظام صرفها وفق مستوى سياسات الدائن والعميل المدين. •

 المجموعة المستهدفة  ضمن  من الذى هو  ليالعم •

 كمية / نوعية العمالء الجدد في مجال التدريب على التوصيل/ التسليم. •

 ميل / الشكاوي ضد الموظفين (مبنية على التغذية المرتدة على كل عميل).رضاء الع •
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 حركة العميل( اإلنتقال من مستوى منتج إلى آخر). •

 تكرار اإلدخار (تكرار التوفير / اإليداع). •

 كمية/ نوعية الخدمات غير المالية المرسلة (مثالً: تعليم العميل / تدريبه). •

    نات.متوسط زمن قرار مطالبات التأمي •

  الزائد ): ضع حداً للعبء9الصندوق (

ألهداف سيقلل من نوعية الخدمات وقد يسبب مشاكل أخرى ومنها إنهاك عن ا الزائد  إن العبء   

كنقطة مرجعية  –العاملين. وتجد أدناه مستويات اإلنتاجية المقترحة كدليل عام. قم بتحديد عالمة مميزة 

 ختبارها ومعك العاملون خاصة بالبيئة المحيطة ثم قم بإ –

  -تسليف األفراد (قروض عبر ضابط القروض): •

 200أقل من :النطاق األخضر (مخاطر بسيطة للعمالء)  -

 300إلى  200) : من النطاق األصفر (مخاطر معتدلة للعمالء -

 300النطاق األحمر (مخاطر عالية للعمالء): أكثر من  -

 سلفيات المجموعة المتضامنة / المتكافلة  •

 350طاق األخضر: دون الن -

  500و  350النطاق األصفر: بين  -

 500النطاق األحمر: أكثر من  -

أساسي أو مبرر وراء النظام  سببعد تجهيزك لنظام الحوافز إستثمر الوقت في اإلتصال بالعاملين كسب   

ملين لم وكيف يعمل وقم بإعداد تنظيم تدريب واسع قبل تطبيق أي نظام جديد أو إذا كنت تعتقد أن العا

يفهموا هذا النظام الذي تود تطبيقه. إكمال التدريب يتم في مدة قصيرة، وإعداد مرشد مبسط للعاملين 

 يشرح لهم السياسات ويوفر لهم عينة من اإلحصاءات.

وفي الختام، وفي كل عام، يجب عل مؤسستكم القيام بتجديد نظام الحوافز، وهذه المهام تقع على عاتق    

ا ومدقق الحسابات الداخلي/ إدارة درء المخاطر. وعلى هؤالء العاملين إختبار أي نظام جديد اإلدارة العلي

كما أن دور مدقق الحسابات الداخلي مراقبة العوامل التي  بعد ثالثة أو ستة أشهر ومن ثم بعد كل سنة.

ستخدام هذه وعلى اإلدارة العليا إ –" ويقوم بإعداد تقرير ويسلمه لإلدارة 17وردت في الجدول "

". 18المعلومات باإلضافة إلى معلومات السوق بطرح أسئلة ضرورية وتجدونها وارده في الجدول "

 والهدف النهائي هو أن تضمن أن نظام الحوافز ال يخلق أي نتائج سالبة للعمالء غير مقصودة.
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مها ): مثال لمكونات الحوافز التي توزن نمو محفظة األوراق المالية وحج10الصندوق (
 ونوعيتها

والمالية. وقد تم ز التي توزن األهداف اإلجتماعية  الجدول التالي يقدم مثال مبسط عن نظام الحواف   

تحديثها وفق المؤشرات التي أستخدمت في التمويل األصغر من الحجم المتوسط في دولة بيرو (بأمريكا 

 .الالتينية)

 الوزن المؤشرات المتغيرات

  إنتاجية ضابط القروض
مجموعة جديدة تم تكوينها أثناء تلك

 الفترة 
 حجم محفظة مالية نشطة 

25% 
25% 
25% 

 %15 %30مخاطر المحفظة تصل إلى  نوعية محفظة األوراق المالية 

 الوصول إلى تحقيق الهدف

 متوسط حجم قرض المحفظة
النسبة المئوية للجلسات التعليمية  التي

 تم تسهيلها 
جلسات ها بإعتبارها(تم إحصاء

وتسهيالت/ مع إستهدافتعليمية 
 الجلسات التعليمية

10% 

   

(وكلمة إسمارت تعني: تخصيص قياسات يمكن تحقيقها في حدود  S.M.A.R.Tحملة إسمارت  •

 الوقت) تناقش األفكار العملية ودراسة الحاالت لتوازن األهداف المالية وحماية العمالء.

افآت التي تحوي مجموعة من األدوات الالزمة، وتضيف ين تقوم بتنظيم جملة المكمؤسسة جرام •

كيفية تطوير نظام المكافآت لتخفيز العاملين إلنجاز األهداف اإلجتماعية والمالية من خالل 

مل المعينات العملية كخطط الحوافز وزيادة تنفيذ الخدمات المالية على أن تشالجهات القائمة ب

 إستحقاقات/مزايا اإلرشادات.

أكت: مذكرة إرشادات حوافز العاملين: تقوم بوضع األسئلة المهمة في إطار محدد  -أي إم بي •

والتعرف على بعض التطبيقات الظاهرة  يمكن الرجوع إليها عند مراجعة نظام حوافز العاملين

 تين اإلسبانية والفرنسية.غفي حوافز العاملين الموزونة . توجد نسخ منها بالل

بأذربيجان: تقوم بإعداد موجز عملي في عملية تطوير وتطبيق دراسة حالة عن مؤسسة فيندي  •

 ومشروع تعويضات المرتبات. نظام تقويم أداء العاملين 
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إعادة التفكير في حوافز العاملين: تجربة هندية: إكتشفت هذه التجربة أن الحوافز غير المالية  •

عاملين في حين أن الحوافز (النقدية) مثل تدريب العاملين لها تأثير إيجابي كبير على سلوك ال

  النقدية ليس لها هذا التأثير الكبير.

): العوامل اإلختبارية للتدقيق الحسابي الداخلي عند مراجعة نظام حوافز 17الجدول (
  العاملين بالمؤسسة

 المصادر العوامل

معاملة العاملين
 للعمالء

جتماعي وتركبيانات شكاوي العمالء المأخوذة من نظام الشكاوي والمسح اإل •
 )e.4العمالء العمل في المؤسسة (راجع المعيار 

 تقارير إنضباط العمالء  •
 :التغذية الراجعة عن سلوك العاملين مشتملة على •

 إحترام العمالء  -
 القدرة/الرغبة في شرح المنتجات واإلجابة عن األسئلة  -
 التقصير/تغطية تمرير اإلجراءات  -
 القدرة/ الرغبة في حل مشاكل العمالء -
 المعاملة أثناء البيع (مثالً: الضغط على العمالء). -
 نوعية التدريب المتاحة للعمالء -

 إلقاء نظرة متفحصة للتغذية الراجعة حول سلوك العاملين مشتملة على:  •
 السلوك والتصرفات تجاه العمالء (أنظر أعاله) -
 ت.اإللتزام بلوائح العاملين والمدونة اإلدارية بما في ذلك حالة اإلنتهاكا -

 تدريب العاملين 
 مراجعة المواضيع الواردة في التدريبات الجارية (مثالً: التوجيهات). •
مراجعة معرفة العاملين بالمدونة اإلدارية، حقوق العمالء، العقوبات الخاصة •

 بسوء معاملة العمالء

محفظة األوراق
 المالية /المبيعات

الت غير عادية، مقارنةأنماط النمو(المواقع، التغييرات في اإلتجاهات، حا •
 باألهداف) 

• ً نقاط مراجعة يقوم العاملون في مجال المحفظة المالية بإختبارها عشوائيا
 (إختيار دقيق، قرارات سليمة بالقروض، مراجعة عمالء وهميين)
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 أسئلة ملحة لإلجابة عليها عند مراجعة نظام حوافز العاملين بالمؤسسة ): 18الجدول (

 علومات لإلستشارة والتشاور م األسئلة 

هل تساهم الحوافز
في سوء معاملة

 ؟العمالء

 أهداف النمو و األداء الفعلي  •
 مخاطر أهداف محفظة األوراق المالية واألداء الفعلي  •
 إستبقاء األهداف واألداء الفعلي  •
معلومات من مدقق الحسابات الداخلي عن معاملة العاملين للعمالء (راجع •

 )17الجدول 
هل تساهم الحوافز
في سوء البيع أو
البيع الجائر

 للمنتجات؟

 أهداف النمو واألداء الفعلي  •
 )d4.aبيانات إستالف العمالء المضاعف والمديونية الزائدة (راجع المعيار  •
معلومات من مدقق الحسابات الداخلي عن معاملة العاملين للعمالء (راجع •

 )17الجدول

هل تؤثر الحوافز
اتعلى الخدم

 النوعية؟

عبء العمل أو العبء الزائد على العاملين (مثالً: العمالء من خالل ضابط •
 ).القروض

أهداف المبيعات (مثالً: عدد بوليصات التأمين التي بيعت في فترة من •
 الفترات).

 التغذية الراجعة/ الشكاوي الخاصة بخدمات الزبائن •
ن المحتمل أن تعكسأسئلة العمالء عن المنتجات/ عدم فهم المنتجات (م •

 نوعية من الفهم/ الوضوح المتدني الضعيف عن العاملين).

هل تجد أن الحوافز
مناسبة لألحوال

 الحالية للسوق؟

 الفعلي أهداف النمو واألداء  •
 مخاطر أهداف محفظة األواراق المالية واألداء الفعلي  •
 أحوال السوق وتشمل:  •

 قعحالة النمو وتشبع السوق وتكدسه حسب المو -
العوامل التي تؤثر على قدرات العمالء لسداد ماعليهم (مثالً: بسبب -

 أالزمات السياسية).
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 ): مؤسسة يوجيهان تقوم بتحفيز خدمات الزبائن 25مثال ميداني (

نسبة للصعوبات المالية التي حلت بأزمة التمويل األصغر بالهند فإن الخدمات المالية المحدودة    

فان قد أجبرت على ترجيح كفة دفعيات حوافز العاملين بها وذلك لتتجنب التسريح المؤقت بمؤسسة يوجي

مازالت الجهات الخاصة بالخدمات المالية مستمرة في المكافآت لتشجيع موظفي لهم من العمل. وعليه، 

تمد عالقات الزبائن وهو المصطلح الذي إستخدمته مؤسسة يوجيفان لضباط القروض. ونظام الحوافز يع

على توازن نوعية المحفظة وكمية المؤشرات، وتتطلب أن يقوم المديرون بالتقييم الدقيق ألداء العاملين 

 بالفروع.

)) (أداء ممتاز) وقد بني 5هذا وقد تم تسجيل العالقات بين الزبائن من زويرو (أداء ضعيف إلى (   

 على خمسة متغيرات وهي: 

 عدد المستلفين )1(

  %60أكثر من  ئن الكسالىلنسبة المئوية للزباا )2(

 توازن المحفظة البارز/ المستحق )3(

 معدل سداد العميل  )4(

 إرتباط الزبون )5(

إن متغير إرتباط الزبون بمؤسسة يوجيفان عبارة عن تقييم عن كيف يؤدي موظفو عالقات الزبائن   

 الواجبات األتية: 

 بائن.تطوير عالقات إيجابية مع الزبائن مع تقديم أفضل الخدمات لهؤالء الز •

تنظيم وقيادة برامج التطوير اإلجتماعي بالفروع (مشتملة على البرامج الصحية الميسرة،  •

 األنشطة التعليمية والبرامج اإلجتماعية األخرى).

التعرف/ وتحديد الزبائن الذين هم مجرد مؤشر على المستوى الشخصي في نظام الحوافز وهي  •

 إيجابي في ثقافة فروع المؤسسة.بذلك تشجع على العالقات القوية ولها مفعول 

 (لمزيد من اإلطالع يمكنك الرجوع إلى الموقع اإللكتروني)                                                  
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هم أهداف إدارة األداء ز): مصرف إساف يكافئ العاملين إلنجا26مثال ميداني (
 اإلجتماعي

اف األداء اإلجتماعي في الموضع المالئم للعاملين إساف هو مصرف مالي صغير هندي وضع أهد   

قسم  ثة أشهر) ويرسل التحليل إلى رئاسةفي فروع البنك. ويتم تحليل هذه األهداف كل ربع سنة (كل ثال

هذه  لالعمليات وإلى مجلس اإلدارة أيضاً. ويقوم مصرف أساف بمراجعة نظام الحوافز من خال

 ذه النتائج الكاملة وستتم مكافآة الفرع األفضل في هذا المجال.األهداف. ويستلم أي فرع من فروعه ه

 األهداف اإلجتماعية  )1(

) دوالر125راء" بمعدل دخل شهري قدره (قفمن العمالء الجدد " %80 الفقراء 
 أمريكي أو أقل من ذلك.

 ولية األسرةمالء من النساء يتحملن لوحدهن مسؤعلى األقل من الع %10 النساء 
 منها لسكان الريف  %70محفظة األوراق المالية   سكان الريف

 على األقل من العمالء هم أشخاص معاقون  %01 المعاقون 

جميع العمالء الحاصلين على قروض بنظام الدورة الرابعة للقروض يجب مياه شرب نظيفة 
 أن يكون لديهم طريقة واحدة لتنقية المياه على أقل تقدير

 دورات المياه
الء الحاصلين على قروض بنظام الدورة الرابعة للقروض يجبجميع العم

أن تكون لديهم إمكانية إستخدام دورات المياه (إما ملكهم أو دورات مياه
 ).اعامة مجاورة أو دورات أخرى يسهل الوصول إليه

 تحسين السكن 
عدد العمالء الحاصلين على قروض بنظام الدورة الرابعة للقروض والذين

أكبر %25مساكن من األسمنت ويجب أن يكون متوسط عددهم  يقيمون في
 ساكن المبنية باألسمنت وسط العمالء الجدد.ممن عدد ال

نسبة الفقر تحفيض
 اإلقتصادي 

مستوى الفقر للعمالء الحاصلين على قروض بنظام الدورة الرابعة للقروض
عندأقل في مستوى الفقر من نفس العمالء  %25يجب أن يكون متوسطهم 

 بداية دخولهم المؤسسة حسب القياس بنظام برامج التقدم للتخلص من الفقر

زيادة معدل التأمين
 الصحي 

على األقل من العمالء الحاصلين على قروض بنظام الدورة الرابعة 25%
للقروض يجب أن تكون لديهم تأمين صحي (سواء أكان من خالل الحكومة

 جهة خدمات مالية أخرى) أى أو
  

 :دقيق حسابات إدارة األداء اإلجتماعي لجميع الفروع باإلقليم (حسب المتغيرأدناه)ت )2(
 تماعية موجزة للعمالء (مثالً: بيانات حالة الفقر) على أن تكون مكتملة جشخصية إذاتية  سيرة  •

 كل البيانات لء  المسح اإلجتماعي للعمالء الذين تركوا العمل، يتم م •

 بحالة سليمة  و يكون في مكان بارز ومصانصندوق الشكاوي واإلقتراحات  •

 جميع إيصاالت العميل (الخاصة بالسداد) يجب أن يوقع عليها العميل  •
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النقاط التالية تكون معروضة واضحة: معدل الفائدة، معلومات الشكاوي، معلومات إتصال  •

 المدير.

 دفتر حساب العميل في البنك يكون مكتمل البيانات  •

 اً ونظيفاً مكتب الفرع يكون منظم •

 سجالت المسح الخاصة برضاء العميل  )3(
حاالت إنتهاكات العاملين حسب مدونة أخالقيات المهنة ستقلل من درجات تقييم  سلوك العاملين: )4(

 الفرع

يجب على كل فرع أن يرفع تقريراً إلى قسم إدارة األداء اإلجتماعي  حكاوي العمالء:تحوالت  )5(

ً عن عميل واحد يحكي فيها تحوال ته التي قام بها على أن يكون ذلك العميل في الدورة شهريا

 الرابعة لإلقتراض أو أكثر. الحكاية يجب أن تصف العناصر األتية: 

 عائلة العميل (الزوجة، الوالدين، األطفال) ووظائفهم/ مهنهم •

منزل العميل (الغرف، األرضيات، الجدران) وأي تغيرات تمت، المنصب الذي تواله أثناء  •

 مصرف إساف.وجوده مع 

 بعض أهم قرارات تجارية قام بها العميل خالل العام الماضي  •

 مشاعر العميل فيما إذا كان/ كانت شخصية محترمة في أسرته/ أسرتها أو المجتمع •

بيانات العميل المشارك في عمل بنك إساف وبرنامج التعليم  تكملة بيانات الخدمات غير المالية: )6(

  رفة المالية والوعي الصحي والقيادة واألعمال التجارية.الذي يقوم بتدريس مهارات المع
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 ) يشتمل على معيارين: 3البعد (

: الجهة المنفذة للخدمات المالية على دراية تامة بحاجيات و .3Aالمعيار  �
 أفضليات مختلف أنواع العمالء

لمصلحة العمالء  : المنتجات والخدمات وقنوات التوصيل صممت.3Bالمعيار  �
 ومتماشية مع األهداف اإلجتماعية للمؤسسة.

 

 

 

 

 

 

 الثالبعد الث
 

تصميم المنتجات والخدمات وقنوات التوصيل التي تلبي 
 حاجيات العمالء وأفضلياتهم



  
    

Page 164 of 345 
 
 

  .3Aالمعيار 
 الجهة المنفذة للخدمات المالية على دراية تامة وأفضليات مختلف أنواع العمالء

: تسعى الجهة المنفذة للخدمات المالية للحصول 3A.1التطبيقات الضرورية  �
لتصميم المنتجات وتسليمها /  على المعلومات وحاجيات وأفضليات والخبرات

 توصيلها.
: تراقب الجهة المنفذة للخدمات المالية ومالئمة 3A.2التطبيقات الضرورية  �

الخاص بحماية  1.2.0المنتجات والخدمات وقنوات التسليم (راجع المعيار 
 العميل).
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  : توجيه األمور نحو بحوث العميل3A.1المعيار 

يع البيانات يجب أن تدرك أذا كانت مؤسستكم تقوم بمقابلة أهدافها اإلجتماعية، وعلى باإلضافة إلى جم   

المؤسسة أن تتجه إلى بحوث السوق المرتبطة بالعمالء المستهدفين للوصول إلى فهم دقيق لحاجياتهم و 

 أفضلياتهم.

الياً أو إحتماالً) والتحقق و وفقاً للتقاليد الموروثة فإن البحث عن السوق يبدأ بالمنتجات والخدمات (ح   

فيما إذا كان العمالء يريدونها أم ال وعليه، فإن البحث عن تركيز سوق العمالء يبدأ بالعمالء أنفسهم 

وليس بالمنتجات. وهذا معناه أنه أوالً السعي لمعرفة حياة عمالئك المستهدفين ثم يلي ذلك تصميم أو 

. وأن هذا النوع من البحوث حول السوق يحتاج أن تتولى تعديل المنتجات لتلبية حاجياتهم وأفضلياتهم

ليس السمات المالية البحتة، ولذلك فأنت بحاجة عددة لحياة العمالء المستهدفين والتحقيق عن الجوانب المت

إلى صورة كاملة للتحديات والفرص التي تواجه عمالئك خالل دورة حياتهم ولذلك فأنت في حاجة إلى 

 منتجات تليق بهم.

مناطق الريفية فأنت : لكي تتفهم حاجيات وأفضليات العمالء الذين يعيشون في السبيل المثال وعلى   

ع معلومات مالية مثل األنواع المختلفة من األعمال التجارية الزراعية، واألرباح الشهرية بحاجة إلى جم

لعميل لمختلف أنواع الناتجة عن هذه األعمال التجارية وإختالف إنسياب الدخل الموسمي وطلبات ا

تجاه أسرهم؟  الخدمات المالية. أضف إلى ذلك فأنت تريد أن تفهم أولياتهم غير المالية. وماهي أهدافهم

وماهي أكثر األشياء البارزة التي ال مفر منها عندهم؟ وماهي أوضاعهم اإلجتماعية وكيف يؤثر ذلك 

 مات؟ على قدراتهم ورغباتهم في التوظيف مع المخدم/ مقدم الخد

بالنسبة لألشخاص الذين يستعملون خدمات الدفع الرقمي فأنت تحتاج إلى معرفة مستوى إرتياحهم    

 ً ً وجها ، وماهي أخطاؤهم لوجه للتعامل مع الهاتف النقال ونوع الصفقات التي يفضلون إجراءها رقميا

لمدى القصير والمدى البعيد التي ربما تؤثر على سالمة إنتاج الهاتف كما عليك أن تراجع أهدافهم على ا

 كعامل حاسم تجاه أنواع وأحجام الصفقات الرقمية التي يعطونها قيمتها.

 ار البحث حول العمالء كمايلي: المنتج أو آلية التسليم يجب إختب وبصرف النظر عن

 الخصائص المميزة للعمالء المستهدفين (مثالً: نوع األعمال التجارية، ذكر/أنثى، الدخل). •

 األهداف قد يؤثر على الوضع اإلقتصادي (مثالً: عادات التوفير).نظام  •

المتطلبات اليومية واإلحتياجات المالية للعمالء المستهدفين (مثالً: تحسينات مستوى األسرة،  •

 الرسوم الدراسية).
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 الفرص اإلقتصادية واإلجتماعية والعقبات التي تواجه العمالء. •

فين للتعامل مع منتجاتكم (مثالً: المسافة من مكاتب الفرع، ء المستهدالحواجز التي تعيق العمال •

الحواجز اللغوية، إنعدام التعليم المالي، الحواجز السلوكية/ النفسية التي تركز على إحتياجات 

 للمدى القصير فقط.

المخاطر والطوارئ العامة التي تواجه العمالء المستهدفين (مثالً: إنعدام التأمين الصحي،  •

 .كوارث الطبيعية التي ال مفر منها)التعرض لل

 المدى الذي تظل فيه هذه المنتجات والخدمات تقوم بتلبية الحاجيات المذكورة أعاله و  •

 الفرص والعقبات بشكل أفضل.حسب  كيف لهذه المنتجات أن توجه إهتمامها  •

بما في ذلك معاينات ) 1Bويمكن لمؤسستكم أن تستخدم المصادر المتعددة في بيانات العمالء (المعيار    

العمالء، التركيز على المجموعات، المسح اإلجتماعي، المراقبة الميدانية لسلوك العمالء المستهدفين، 

المشاركة في التقويم السريع، ومصدر البيانات لنظم المعلومات اإلدارية. ويمكنك أيضاً إلتقاط المعلومات 

بالتكم للموظفين الميدانيين والمديريين الذين لديهم والتعرف على كنه األمور عن العمالء من خالل مقا

يوفر المقارنة في إستخدام أنواع مختلفة من فنون بحوث ) 19لقاءات منتظمة بالعمالء، والجدول (

 السوق. وعند إختياركم لفنون البحوث قم بمراجعة األتي للتأكد من: 

 ن.أن فن البحث يسمح بتقسيم السمات المميزة للسكان المستهدفي •

يغطي (يشمل) عينة من ممثلي العمالء وغير العمالء الذين ينتمون للسكان المستهدفين (مثالً  •

 عينة مشكلة تكون مشابهة للمواطنين المستهدفين بحجم مناسب).

وإستعن باألطراف المحايدة لجمع وتحليل البيانات (مثالً: تجنب إشراك الموظفين الذين ربما  •

 يخفون إستجابة سالبة).

يمكن أن  ) هي فن "التقويم السريع" الذي19ن أول ثالثة من فنون البحوث في السوق في الجدول (إ   

من معرفة أي من البيانات . ويمكن أن تستخدم هذا النوع كخطوة أولى لتتمكن ينتشر سريعاً وغير مكلف

 تساعدك لفهم أفضل عن حياة العمالء وخبرتهم في المؤسسة.

 

 

 

 

 



  
    

Page 167 of 345 
 
 

 لبحث في األسواق): فنون ا19الجدول (

 م مايليإستخد الجانب الفني
 المراقبة السرية للخط األمامي من العاملين

عليك أن تمضي قليالً من الساعات تتابع خاللها
الموظف الميداني وهو يتفاعل مع العمالء

 إلكمال المعالجات

عليك أن تكون على دراية تامة بتفاعالت العاملين
من هو محبط قم لتكتشف من ليس لديه كفاءة أو

خبرات الص األفكار بطريقة تمكنك من تحسسبإستخ
 العاملين.

 مقابالت بمنازل العوائل/ أو مكان العمل 
قم بزيارة العمالء في أماكن سكنهم أو تعمل

 على مراقبة نشاطهم اليومي

عليك أن تفهم كيف يدير الزبائن أعمالهم التجارية.
في ذلك النقود. عليك أن تتفاعل مع عمالئهم وإستخدم

 قم بمراقبة العوائل و أصول األعمال التجارية 

 مراقبة دون أن يلتفت إليها األخرون 
طفل وراقب الطريقة التي يتفاعلإستمع دون ت

ها الزبائن مع العمالء، نقاط  الخدمات ولو معب
 زبائن آخرين 

تتعرف على خبايا األمور الخاصة بسلوك نحاول أ
نجد في بعض .أحد بنفوذك الزبائن دون إشعار

األحيان أن العمالء يتصرفون بنحو مختلف عندما
يعلمون أنهم يتفاعلون مع الجهة المنفذة للخدمات
المالية (مثالً: ليكن حديثك عن تغذية مرتدة إيجابية

إستخدامك لهذا الجانب لييكن دون أن تلفت اإلنتباه) و
 .الفني دون محاباه أو تحيز

 شرة المقابلة المبا
 تحدث مباشرة مع نوع محدد من العمالء

إحصل على إجابات األسئلة عن نوع محدد من
العمالء لتصل إلى النتيجة التي تشمل مناطق متعددة

عدد قة حياة أحد الزبائن (مثالً: إمضلتعرف بها طري
من الساعات مع شخص واحد للمراقبة والتحدث معه

 عن أعمال العمالء التجارية.  
 التركيز  مجموعة

قم بمباشرة إدارة قصيرة مثل نقاشات مستهدفة
ً طويالً مع أو ورش عمل تستغرق وقتا

 مجموعات من العمالء 

قم بتجميع التغذية المرتدة عن أسئلة بحثية محددة "
هل تفهم منتتجاتنا المؤمنة؟" أو قم بتقصي وفحص
عدد من األفكار لتكتشف صدق وتحيز وأهداف

 الزبائن.
مذكرة، رسائل ، عي مكتوب مامسح إجت

 إلكترونية أو عبر الموقع اإللكتروني
تغذية مرتدة مكتوبة بها خيارات متعددة (مثالً:

 معدل الخبرة) أو أسئلة مفتوحة  

تجميع التغذية المرتدة حول أسئلة محددة (مثالً: ماهي
)؟) أو إسمح5) إلى (1خبرة فرعكم عن القياس من (

ة مرتدة عامة (مثالً: توضع فيللزبائن أن يكتبوا تغذي
 صندوق اإلقتراحات).

 تسويق عامض 
المديرون والمستشارون الخارجيون يتفاعلون
مع المؤسسة بشراء أحد المنتجات ويقومون
بطرح األسئلة، ويسجلون الشكاوي أو
يتصرفون بطريقة معينة ثم يقومون بإعداد

 تقرير عن التجربة

ون في المؤسسةز وإذاعليك فهم الخبرة الحقيقية للزب
كان العاملون يعرفون أنهم سيتفاعلون مع أحد
الباحثين أو أحد المديرين فإنهم ربما يتعاملون على
نحو مختلف (عادة إلى األفضل) وهذا الفن يزيل

 التحيز.
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زمة لخبرة الزبائن ): مجموعة األدوات الالCGAPالمجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء ( •

البحوث مع توضيح إستخدامها وقبولها  المقارنة بين القياس والكم وطرق لمزج  على تحتوي

 من النص اإلنجليزي). 35ورفضها ( راجع صفحة 

ضعيفة ولكنها تميل غلى جمع بيانات عن الزبائن مؤسسة أكيومن: لديها دليل ميداني به بيانات  •

ف تقنية منخفضة لإلتصال كيفية إستخدام تكالي رة تصفلبناء مزيد من أعمال تجارية مؤث

مباشرة بالزبائن المستفيدين والحصول على نوعية ممتازة من البيانات بسرعة ودقة هذه 

 البيانات.

مؤسسة أيديو هيومان مصممة معدات مركزية: توضح كيف تستخدم طرق بحوث مختلفة لفهم  •

 الزبائن.

إعداد دليل عملي في جمع البيانات قوم بتسجابة لحاجيات العمالء: التغذية الذاتية المتكررة لإلست •

 من حاجيات العمالء وإستخدام هذه البيانات في تصميم المنتجات والخدمات.

تحصل على المعلومات المفيدة فهم العمالء من خالل المقابالت الدقيقة: تصف الطريقة وكيف  •

 من العمالء. 

أرفاند  مؤسسة بتجربة الء: وهي مستندات خاصةإستخدام التسويق الغامض لفهم العم •

طاجكستان بإستخدام التسويق بطريقة غامضة للحصول على فهم األمور الغامضة عن خبرة/ 

 تجربة الزبائن.

موارد تستخدم إلختيار إستراتيجية عينات مالئمة لمؤسسة جرامين فاونديشن تضمن بها  •

سب أي نوع من إستراتيجية هذه العينات (تم إعدادها للخروج من مؤشر دائرة الفقر ولكنها تنا

 أنواع البيانات اإلجتماعية)

 عبرمتوفرة باللغتين اإلسبانية والفرنسية وكذلك الخدمات اإلحصائة القومية إلستراليا: الحاسبة 

 اإلنترنت وماكريل لألعمال الفنية لتقييم حجم العينات.
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البحوث قيام المؤسسة بإستخدام طرق ء: : مؤسسة مايكروفند للنسا)27مثال ميداني (
 المختلطة لتقييم منتجات مؤسسة مايكروانشورنس

إن الدراسة األخيرة لمبادرة مايكروانشورنس التابعة لمؤسسة مايكروفند األردنية و الخاصة بالنساء    

بالتضامن مع المصرف العالمي للمرأة تعرض وتقدم كيفية تداخل طرق البحث النوعية والكمية 

 ة.للحصول على بيانات مكتملة وثر

قدمت مايكروفند الخاصة بالمرأة منتج مايكروانشورنس يسمى "كيرقيفر"  2008وفي عام    

"Caregiverية" وقد تم تصميمه لتوفير السند المالي للمرأة إذا كانت عضواً أو أن أحد " "واهب الرعا

لبرنامج) قام (بعد سبعة أعوام من إنطالق هذا ا 2015أفراد عائلتها أدخل المستشفى للعالج. وفي عام 

مايكروفيد الخاص بالمرأة بإختبار مخرجات هذا المنتج، وهذا النهج شارك فيه كل من البيانات الكمية 

  التابعة ألنظمة المعلومات اإلدارية والبيانات النوعية التابعة للمعاينات المباشرة.

ومحفظة  2015 – 2008وإشتمل جمع البيانات الكمية على تحليل بيانات صفقات القروض لألعوام    

من واهبي الرعاية طالبوا بإستحواذ الديمغرافيين (مثالً السن  2500األوراق المالية لدرء المخاطر و 

 العمرية) للعمالء.

من اإلناث  78أما البحث النوعي فقد إشتمل على إستطالع مجموعات التركيز والمعاينات مع    

 تالية: آلن تفحص األسئلة الن... االمطالبات بحقوقه

 إلى أي حد إستخدم العمالء دفعيات الواهيبين لتغطية المنصرفات الطبية الواجب سدادها؟ 

وإذا كان العمالء يستطعون تجنب أي ديون إضافية وإلتزموا باإلستهالك األساسي أثناء تواجدهم في   

 لى تكلفة القرض؟ المستشفى حسب نظام المنتج ، فكيف يستطيع العمالء فهم تكلفة التأمين وتأثيره ع

 يف يتمكن العمالء من إستيعاب فوائد الواهبين؟ ك

 كيف ساهم الواهبون للعمالء الذين إتخذوا قراراتهم تجاه عائالتهم؟ 

الكمية والنوعية نجد أن كل واحدة منها تختلف إن طرق البحوث ف –هذه الطريقة المتداخلة المختلطة    

ة الغامض من األمور وتحديداً تحليل بيانات الصفقات (من الناحية عن األخرى ولكنها مفيدة للتفكر لمعرف

الكمية) والتي أظهرت الواهبين من مجموعة التركيز (من الناحية النوعية) على إستحواذ التغذية المرتدة 

   للعمالء لكي تسمح لمايكروفند النسائية بالفهم الجيد لتأثير المنتجات على العمالء وكيف يمكن تحسينها.
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  تقسيم بيانات العمالء

في تقسيم السوق غير المتجانس إلى عدد من األجزاء / األقسام م الزبائن يمكن أن يساعد يقست   

الصغيرة لألسواق غير المتجانسة وذلك بناًء على الخصائص المتميزة ذات األهداف الواضحة (راجع 

ت العمالء حسب المنتجات وليس ). يجب أن تقوم مؤسستكم بتقسيم بيانا39النص اإلنجليزي صفحة 

من المواطنين، فالناس لهم مجرد اإلئتمان. والتقسيم يمكن تعريفه حتى ولو وسط "ذوي الدخل المحدود" 

إستخدم التقسيم من أجل المزايا الحسنة لمنفعة  .إحتياجات وحاجيات وسلوك متشابه إلى حد كبير

سيم المحتمل الذي يمكن إستخدامه مع العمالء ) عبارة عن قائمة لمتغيرات التق20عمالئك. (الجدول 

 الموجودين حالياً والمحتملين منهم.

وعلى سبيل المثال: لتفهم كيف أن إدخارات العمالء تزودك بالخبرة عن منتجاتكم، ويجوز لك أن    

ذلك تقسم العمالء بإستخدام البيانات حسب بيانات ديمغرافية السكان (دراسة إحصائية للسكان) إذا كان 

)). وهذا اإلجراء سيجعلك 2ممكناً ويلي ذلك مقابالت مطولة مع عينة من المستفيدين (راجع الصندوق (

تدرك إذا كانت منتجاتكم ستصل إلى عمالئك المستهدفين وكيف يقومون بإستخدام الخدمات ومدى 

ثل بيانات اإلدخار تحسنها. وأعمل على اإلستفادة من المستفيدين من خدمات التوفير على سبيل المثال م

(مثالً: كمية اإليداع والمتكرر منه) والذي يقوم به عدد من العمالء من ذوي الخصائص المتقاربة منه 

اث)) فقد تحصل منهم على معلومات إي –(مثالً: في السن العمرية والوضع الوظيفي والجندر (ذكور 

عاينات بكل تقسيماتهم، وقد تكتشف أن وسط عمالئكم، مقارنة بالم مفيدة عن عادات اإلدخار وإختالفها

يفضلون التوفير ألغراض محددة (مثالً: التعليم، شراء سيارة) وبناء منن صغار السن صغار األشخاص 

عليه يستجيبون بشكل جيد لألغراض الموجهة نحو منتجات اإلدخار. أما األشخاص الذين يتقاضون 

شيكات رواتبهم، فالرجال يستفيدون من التوفير الذي تبات الشهرية يريدون الطريقة األسهل لتوفير رالم

من سيدات األعمال يفضلن أن يكن  –أما النساء   SMSيحصلون عليه من خالل الرسائل اإللكترونية 

 .قادرات على مراجعة حساباتهن (الرصيد) من خالل موبايالتهن

 التعرف على موانع التقدم 

ام أو التقدم هي عوامل تمنع الناس من أشخاصكم المستهدفين إن الحواجز التي تعوق الدخول إلى األم   

من إستخدام منتجاتكم وخدماتكم. وباإلضافة إلى ذلك ولتكون على علم عن كيف أن العمالء الحاليين 

والسابقيين يستخدمون منتجاتكم وخدماتكم وعليه يجب على مؤسساتكم أن تدرك لماذا أن األشخاص من 

 ة المستهدفة ال يستخدمون منتجاتكم وخدماتكم.غير عمالئكم من المجموع
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تناسب دخل العميل، وقنوات  مل على الصفات المميزة للمنتج الوهنالك أمثلة عن مثل هذه الموانع تشت   

التوصيل/ التسليم غير مريحة أو يتحملها العمالء،وشروط المنتجات معقدة للغاية للمواطنيين المستهدفين 

الموازية عالية بشكل كبير. كما أن الموانع يمكن أن تتضمن السلوك الشخصي لكي يفهمونها، والرسوم 

ً كالتركيز الزائد على حاجيات  للمدى القصير الذي يقود إلى التردد في القيام بالتوفير أو للعمالء أيضا

شراء التأمين. وعليه يجب أن تشتمل بحوث السوق على أعضاء من غير العمالء ليسوا عمالئك 

من  ين والعمل على التعرف وتحديد إذا ما كان تصميم منتجاتكم وخدماتكم تمنع نوع معينالمستهدف

 الناس من غير قصد من الدخول للمؤسسة للحصول على منتجاتكم وخدماتكم.

 

دليل التقسيم لدى مؤسسة جرامين فاونديشن : هذا الدليل يصف كيف يمكن إستخدام التقسيم  •

تحسين أنه يركز على بيانات الفقر التي قام بجمعها مؤشر التقدم ل بشكل أكثر فهماً للعمالء. ومع

 الفقر. وهذا الدليل مفيد ألنواع أخرى من أنواع البيانات. حالة

قسم حاملي األسهم الصغيرة من العوائل التابعة للمجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء وفهم  •

قدم أمثلة عظيمة عن إستخدام التقسيم لمعرفة المكسيك ت. الخدمات المالية لمقابلة حاجيات الفقراء

 حاجيات العمالء.

ر أداء الجندر التابع للبنك العالمي للمرأة يصف المجموعة الكاملة لمؤشرات األداء شدليل مؤ •

تصميم المناسب من الاإلجتماعي والمالي والتي يمكنك إستخدامها لتحليل مايخص النساء، و

، وتنوع المنتجات ونوعية الخدمات وحماية العمالء وتنوع المنتجات لتلبية إحتياجات المرأة

العاملين من ذكور وإناث فضالً عن فهم كيف تساهم العميالت من النساء في اإلستدامة المالية 

 وينتجن مخرجات إجتماعية إيجابية.
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 ): متغيرات التقسيمات20الجدول رقم (

 وب الحياةأسل الديمغرافية (الدراسة اإلحصائية للسكان)
 عــــــام

 العمر: صغير، كبير ، متوسط العمر 
الموقع: حضر ، ضاحية حضر، الريف، قلب

 الريف
معرفة الكتابة و القراءة / له مقدرة حسابية وعلمية 

 الدخل / مستوى الفقر 
 متلق لتحويالت نقدية دولية (نعم/ ال)

 مستوى التعليم 
 الوضع الوظيفي 

 خل نوع الوظيفة / مصدر الد
الدخل المتكرر (يومي / شهري)، (ال يمكن التنبؤ

 به) 
 لديه حساب مصرفي (نعم / ال)

 لديه هاتف نقال (ال، صغير، قياسي)
 لديه بطاقة قومية (نعم / ال)

 هل توجد أمامه موانع لتحويل النقود 
 تجربة تامة / بالموافقة 

ولية / اسلوب حياة مريح  مقابل مستوى المسؤ
 مل مشغولية في الع

 عفوي / تلقائي مقابل مخطط له 
 متوتر مقابل مسترخ

 مرتبط إجتماعياً (نعم / ال)
 ملتزم (نعم / ال)

 قائم بتدبير المنزل (نعم / ال)
 لديه أنشطة أثناء الفراغ / منصرفات (نعم / ال)

 المنزلة اإلجتماعية 
 القيادة في المجتمع

  

منتج أو خدمات والمتغيرات المحددة في تقديمكم في المتغيرات بشكل عام تعتبر وثيقة الصلة بأي    

 ثال عن العرض المقدممقائمة العرض بإستخدام الهاتف ك

 المــــواقف السلوك / التصرفات 
 ضكم لغيركم وفيما يخص عر

 ل الحركة المالية إدخارات / ميزانيات عيتف
ه والعمل مشتريات متكررة (شخصي •

 التجاري)
إرسال / إستالم إستخدام الهاتف النقال:  •

 رسائل و إتصال ومراجعة الرصيد بالهاتف
 –على إستخدام الهاتف (السيطرة المقدرة  •

 اإلستخدام)
 شراء رصيد هاتف متكرر (نعم/ال) •
معرفة تحويل النقود (الشئ، قليل، متوسط،  •

 عالي)
 تكرار تحويل النقود •
 تكرار إستالم النقود  •
كمية المبالغ المحولة (قليلة، متوسطة،  •

 اإلنفتاح على تعلم التقنية الحديثة  •
الية وإجراءاتالبحث عن/ تكلفة القيمة الع •

 التوفير بإستخدام الهاتف 
البحث عن/ القيمة العالية للترقيات بإستخدام •

 الهاتف
 اإلهتمام بالسالمة عند نقل النقود بصفة عامة  •
 التداخل والتعاون مع المنظمات  •
 القيم المالئمة (مع سرعة) نقل النقود  •
 توفير تكلفة نقل النقود  •
–(الثقة الحواجز العاطفية عند نقل النقود  •

 الخوف ...ألخ)
له عوائق منطقية في إستخدام تحويل النقود •

 (وثيقة الصلة، مفهوم الفوائد ... ألخ)
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 رة)كبي
مستوى الوفاء بتحويل نقود المنتجات  •

 (ضعيف، وسط، تام)
 مقدار المال مقابل التوفير •
معظم التكرار يستخدم في أنواع الصفقات  •

 (تحويالت النقود الجارية للمستفيدين)
 إستخدام اإلنترنت  •
 إستخدام ألعاب الموبايل •

 متفائل / طموح (نعم / ال) •
لتحقيق اإلعتبار واإلحترامالحاجة / الرغبة  •

 (نعم / ال) 
 اإلدراك / الفهم وأهميته المبادئ اإلجتماعية •

 

  ردج تقوم بتقسيم العمالء لبناء الشخصيات): مؤسسة فرندشب ب28مثال ميداني (

نوع وسط عمالئهم الذين نجد أن أغلبهم من الريف حيث تعيش المرأة المحلية في تريد أن تدرك أن الت  

حالة من الفقر، وبإستخدام مؤشر التحسن من حالة الفقر حسب البيانات األساسية التي تم جمعها. لقد 

ً ولها أربعة أطفال لهم سنتين في المدرسة  35رأة عمرها أن متوسط العمالء إم كمثال حددوا عاما

سنت، ولكي 51سنت و أربعة دوالرات  12وتعيش العائلة على معدل دخل يومي يتراوح بين دوالر و 

ولون في المؤسسة بالنظر في ثالثة تقسيمات مختلفة من النساء حسب ذلك تم فهم البيانات قام المسؤي

 سيمات الثالثة التي حددوها: المعدل. أدناه نجد التق

النسبة المتوسطة لهؤالء العمالء في هذا التقسيم ينفق معظم إراداته في  التقسيم األول: األكثر فقراً:

الطعام األساسي، يعيش في منزل من الطين ويطبخ في أماكن مفتوحة بفناء الدار ويعتمد على نشاط 

يلة جداً ونجده أحياناً ال يتناول جميع الوجبات اليومية عمل دخله اليومي غير الثابت، كما يملك أصول قل

 ومن المحتمل أن يكون ذلك لجهله ونادراً جداً يقوم بإرسال أطفاله إلى المدرسة.

يمكنه من شراء نجد الشخص الواحد في هذا التقسيم أن إيراده  التقسيم الثاني: متوسط في حالة الفقر:

أحسن وتأمين طعام محسن ودخله ثابت بشكل أفضل ولكن من أكثر من نوع واحد من المالبس مسكنه 

 –السهولة أن يقع في حالة من الفقر عندما يواجه هزة إقتصادية أو صحية وهو شئ عام يمكن حدوثه 

 بعض العمالء يستطيع الكتابة والقراءة ويمكنهم إرسال أطفالهم إلى المدرسة.

لتقسيم نجد الشخص الواحد منهم لديه إيراد كاف يمكنه من المتوسط من هذا ا التقسيم الثالث: األقل فقراً:

بناء منزل من الطوب "اآلجر" وبأرضيات أو أفضل من ذلك، وتغذية محسنة وثالجة ودخل أكثر ثباتاً 

 ولكن من السهولة أيضاً أن يتراجع مستوى معيشته إذا واجهته هزات، وهي هزات محتملة الحدوث.

ن ويستطيعون إرسال أطفالهم إلى المدرسة على يكتبون ويقرؤ هذا التقسيم كما نجد أن غالبية العمالء في

،  وإستناداً على هذه التقسيمات الثالثة قأمت فرندشب بردج بتطوير ثالثة شخصيات من نحو منتظم
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العمالء، وهذا هو وصف للتوعية المتمثلة في العمالء الثالثة، وهذه الصورة من هؤالء العمالء 

داخلة ساعدت مؤسسة التمويل األصغر أن تضع إستراتيجية عن كيفية تقديمها الخدمات وشخصياتهم المت

نمط نوعية  هم واضعين حتاج إلى الجانب اإلنساني. غير أنمازالت تلهم بطرق إستراتيجية وبيانية ولكن 

وثيقة  ليسمح لهم بتصميم حاالت محددة في اإلعتبار حيث بدأوا يطورون مختلف المنتجات  هذا  زبونهم

 .الصلة بحياة عمالئهم

وتشتمل الصور على  هن : ماريا و جوانا وكتلينا  معروضون في أسفل الصفحةالالشخصيات الثالثة   

(ويرتبط كل نوع من العمالء بمؤشر تحسن حالة الفقر) ونجد أن  والعائلة وأفراد العائلة.بيانات التعليم 

 ر على أداء العميل وقراراته.كل المتغيرات في قوائم الشخصيات المذكورة تؤث

 

قيام المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء بإعداد دليل المعدات الالزمة لتجربة الزبائن ولتقدم  •

عرضاً من خالل هذا الدليل بغرض فهم حاجيات الزبائن وسلوكهم ولتصميم المنتجات والقنوات 

تيب المرفق يوفر قوالب خاصة باألفكار والتجارب التي تعود على الزبائن بقيمة كبيرة. وأن الك

 زمة.التي نوقشت عن المعدات الال

كيف يتمكن الفقراء من تنظيم أموالهم؟ فقد تم إعداد كتيب "مطبق" يسلط الضوء على أربعة  •

تطبيقات إلدارة النقود لألشخاص الفقراء، وقدمت مايكروسيف مذكرة توضيحية تناقش سمات 
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خفض وكيف للجهات التي تقوم بالخدمات المالية أن تفهم تحفيز السلوك في حالة التأمين المن

 العمالء وتحريضهم لفهم التأمين.

إستراتيجية لتحقيق األهداف  اد أعد تم  دليل إدارة األداء اإلجتماعي (الباب الثالث) يناقش كيف •

طالق أكثر اإلجتماعية. هذا العمل يحتاج إلى مديرين للقيام بإستخدام حاجيات العمالء كنقطة إن

أخرى قد تضيع الفرصة عن مساعدة العمالء على نحو فعال. من المنتجات نفسها أو أي مخاطر 

وكجزء من هذا الدليل يناقش الباب سالف الذكر كيف تحدد وتتغلب على العقبات التي تواجه 

العمالء في حياتهم اإلقتصادية، وكيف يمكن أن تقلص وتخفف المخاطر. هذا الدليل متوفر 

 .للغتين اإلسبانية والفرنسيةبا
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 : مراقبة إستدامة المنتج 3A.2المعيار 

  عليك إدراك رضا العميل

 إن جمع بيانات رضا العميل هي واحدة من األنواع المحددة في بحوث السوق. وعلى مؤسستكم أن   

ا تحتوي على مسح إجتماعي رسمي ع بيانات رضا العميل والتي ربمتستخدم طريقة واحدة أو أكثر لجم

لرضا العميل، أو مناقشات مجموعة التركيز حول العميل أو إجتماعات بين العمالء والموظفين لمناقشة 

 رضا العمالء (ويلزم أن تشارك المديرين في نتائج هذه المحادثات).

عام على األقل. قم إن جمع بيانات رضا العميل على األساس الجاري حالياً يجب أن تكون مرة في ال  

بإختيار عينة من العمالء كممثلين لتقليل نسبة التحيز، وتذكر أن القناعة تختلف عن شكاوي العميل 

) ويجب عليك أن تجمع النوعين من البيانات. في الواقع أن كال النوعين يمكن أن يكونا 4(راجع المعيار

ى ولكن من األفضل أن تتعرف على المنطقة إجباري، وعلى سبيل المثال: يمكنك أن تقتني بيانات الشكو

 التي يكون فيها رضا العمالء ضعيفاً.

وبصرف النظر عن طريقة الجمع التي تختارها فإن بيانات رضا العمالء يجب أن تختبر قدرة    

مؤسستكم على تلبية حاجيات العمالء مثل تحقيق نسبة المخاطر وأن تتماشى مع الطوارئ العامة، إختبر 

ً ولكي تختبر قدرات مؤسستكم لمقابلة إحتياجات إلقتصادية وخاطب حاجيات العوائص االفر ل مسبقا

 ء وضع في اإلعتبار النقاط األتية: العمالء إستخلص التغذية المرتدة من العمال

من هو المستخدم الحقيقي للمنتج وماهو اإلستخدام النهائي للخدمات (مثالً: راس المال العامل في  •

 أحداث الحياة).س، المبلغ اإلجمالي لمبنى األصول وي، اإلستهالك السلالعمل التجار

 الرضا التام مع تجربة الزبون وقيمة المنتجات  •

 الرضا مع الموافقة، السالمة والثقة في قنوات التسليم / التوصيل والدخول إلى الخدمات •

 لى الخدماتالرضا في الوقت المناسب، سهولة اإلجراءات، الشروط والضمانات للحصول ع •

 الرضا مع العالقات بالضابط الميداني و / أو العميل. •

القناعة ودقة اإلدخارات / القروض وخدمات التأمين (الكميات، التكاليف، مرونة الجدول) ومع  •

 الخدمات غير المالية و 

 مقترحات عن تحسين المنتج. •
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  تصميم الخاص بالتركيز على حاجيات الناسال): 11الصندوق (

هذا التصميم هو عملية لتصميم المنتجات والخدمات التي تستجيب مباشرة لحاجيات العمالء، بل إن    

إنه يذهب بعيداً إلى بحوث السوق للتعلم من العمالء في بيئتهم الخاصة بهم ويختبر األفكار حول المنتج 

 مع التغذية المرتدة المباشرة من العمالء 

 ت هي: إن عملية التصميم تشترك في ثالث خطوا

من العمالء بالمراقبة ويقومون بالتسجيل  بالتقاط المعلومات  تعلم المصمموني المراقبة والمحادثات:

 بشكل طبيعي (مثالً: يشاهدون الزبائن يتفاعلون مع صراف البنك).

يناقش المصممون مراقباتهم بعمق وإستخدام العصف الذهني إلبتداع مفهوم  التحليل والوصف الذهني:

 صرف النظر عن أنها عادية أو غير عادية.ب –واضعين في الحسبان أن جميع األفكار تصميمي 

تتم ترجمة قليل من مفاهيم التصميم إلى نماذج أولية مبسطة يتم إختيارها مع  النوذج األولي واإلختبار:

ة السريعة الزبائن، والحصول على المزيد من التغذية المرتدة، ويتم تعديل النموذج األولي مع اإلستجاب

 لمدخالت العمالء.

إن تصميم التركيز على حاجيات الناس يحتاج إلى مزيد من الموارد أكثر من بحوث السوق المطابقة   

في المراقبة والتحدث إلى العمالء وعليه فقد أثبتت  ب، ويجب على المصممين إمضاء وقت مكثفً للطل

فيما يخص واقع حياتهم. وربما تؤدي إلى  ب لها على نحو كبير جداً يالتجربة أن العملية قد إستج

    الحصول على منتجات تكون مفضلة بشكل أكبر حاجياتهم.

 مستوى الثقة في المؤسسة 

جميع أنواع العمالء حتى تتمكن من الء كان يجب أال تكون غير عادية لم المعلومات المميزة للعميتقس   

الذي يستخدم للتعامل مع البنوك قد يستطيع العمالء وعلى سبيل المثال فإن الموبايل  معرفة منتجاتكم.

الشباب إستخدامه بسهولة على إستخدام الموبايالت ذات التقنيات الحديثة. وإذا لم تقم بتقسيم مستخدمي 

ً فإنه ربما تكون مضطراً غلى  الموبايل في التعامل مع البنوك من ذوي الفئات العمرية األصغر سنا

 المطلوبة في هذا الشأن. الخدمة كتملحتى تالتدخل 

لرضا العمالء ستسمح لكم بإتخاذ القرار فيما إذا كانت المنتجات سيتم  إن نتائج المسح اإلجتماعي   

إستخدامها كما هو متوقع، وإذا كان هنالك فجوة بين عن كيفية تصميم منتجاتكم وطريقة إستخدامها وبين 
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ً واقعياً وفي هذه  الحالة فأنت في خطر يقود إلى مغادرة العمالء وترك كيف يمكن إستخدامها إستخداما

 المؤسسة أضف إلى ذلك مشاكل السداد و/ أو أن هذا العمل لن يلبي أهدافكم اإلجتماعية.

 

لمساعدة الفقراء أعدت دليل خبرة الزبائن والتي يقدم المسح اإلجتماعي  مجموعة اإلستشاريين •

للخدمات المالية من خالل عوامل مهمة توضع في  لرضاء الزبون كعينة تقود إلى الجهة المنفذة

اإلعتبار عند إدارة المسح اإلجتماعي لرضا العمالء وهي تقدم أسئلة كأمثلة عن خبرة الزبائن 

 ومواقع الخدمات.

الخاص بمغادرة العميل وتركه للعمل المجموعة: تستخدم رضا العميل والمسح اإلجتماعي  •

ودراسة الحالة هذه تختبر السمات لمنتجات والخدمات.بغرض فهم تجربة العميل وعمل ضبط ل

ي طريقة إستخدام المسح، علالعملية للمسح اإلجتماعي بما في ذلك العينات، وتدريب العاملين 

 (متوفرة باللغتين اإلسبانية والفرنسية). –وإعداد اإلستبيانات 

ية المنتجات، الخدمات غير مؤسسة أسكي الفليبينية تقوم بجمع التغذية المرتدة للعمالء عن نوع •

كمل نشاط التمويل األصغر، خدمات الزبائن وكيف تقوم مؤسسة أسكي بالمقارنة يالمالية التي 

 بينها وبين المنافسين المهمين.

 تحليل المنتج المستخدم 

إن فهم المنتج يعود إلى العمالء الذين يشترون ذلك المنتج الذي يليك (مثالً: شراء تأمين)، التوقيع   

(الرسائل اإللكترونية كتذكير له من المدخرات)) أو الدخول في عقد  SMSللخدمة (مثالً: إختيار نظام 

إلى صفقات واقعية أو  فتح حساب إدخار). كما أن إستخدام المنتج هو أمر مختلف ألنه يعود(مثالً: 

تداخالت بين العميل والمنتجات والخدمات. إن التميز أمر ضروري ألن كثير من ممولي الخدمات 

المالية يقيسون نجاح المنتج بالفهم فقط والقياس مثالً هو أن عدداً من العمالء يشترون تأمين إختياري أو 

قياس مهم لمالءمة المنتج حيث أن إستخدام  التوفير ولذلك فإن الفهم واإلدراك يفتح عدد من حسابات

 المنتج هو أفضل مؤشر لقيمة منتجاتكم لدى العمالء.

المراقبة فيما إذا كان العمالء يستخدمون المنتجات أو الخدمات التي يشترونها أو وقعوا عليها بعليك    

أموالهم. إن اإلستخدام وبخاصة اإلدخارات والتأمين والخدمات اإلضافية التي صممت بمساعدتهم إلدارة 

القليل يجب أن يحث مؤسستكم للقيام بالتحقيق لمعرفة األسباب التي جعلت العمالء ال يستخدمون هذه 

 المنتجات خالل ذلك الوقت.
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 متابعة بقاء العمالء أو تركهم للعمل 

تابعة بقاء نوع العميل أو التوقف عن العمل أو تركه للعمل هي مؤشرات جيدة لخصائص المنتج، قم بم  

ً على األقل) وبتقسيمات مختلفة (على األقل: الصفات  العمالء في المؤسسة على أسس منتظمة (سنويا

المميزة للعميل، المنتجات، فروع المؤسسة/ المواقع المهمة). قم بإختيار تشكيلة معينة (مؤشرات متنوعة 

على إستخدام كون لديها المقدرة أن تلفترة من الزمن. وعلى مؤسستكم للعمالء) و إستخدامها بشكل ثابت 

) والقيام برصد معدل بقاء العميل في MISالمعلومات التي وجدت في أنظمة المعلومات اإلدارية (

المؤسسة. وعليه من األولى أن تضمن أن أنظمة المعلومات اإلدارية لديها نظام فريد لتعريف العمالء 

ون العمل والعمالء الذين يواصلون عملهم وعليهم يسمح للمؤسسة أن تميز بين العمالء الذين يترك

قروض (والذين سيلتحققون بالعمل) بمن في ذلك العمالء الذين تحولوا إلى مؤسسات أخرى تقدم لهم 

أن تؤثر على معدل بقاء العمالء معكم في المؤسسة قروض بحجم أكبر. وهذه المميزات المهمة يمكن 

سستكم بحساب معدل بقاء العمالء بها يجب أن يتم رفع ذلك في بشكل خطير. وفي الغالب بينما تقوم مؤ

تقرير لمجلس اإلدارة وكبار مديري اإلدارة، وتقسيم البيانات حسب الفروع التابعة للمؤسسة ويمكن أن 

اإلدارة في تركيز إنتباهها بشدة وبدقة على أماكن يتم ذلك حسب ضباط القروض وهذا اإلجراء سيساعد 

 ظة األوراق المالية وفي هذا الشأنذلك مراقبة نسبة العمالء المحتملين ومشاكل محف المشاكل. أضف إلى

يجب على مجلس اإلدارة وكبير مديري اإلدارة أن يقرروا مستوى بقاء العمالء ويضعون في اإلعتبار 

، وهو مستوى يحث على مزيد من العمل (مثال: إقامة مقابالت مع العمالء "غير مقبول"  ‘عبارة

تفسار عن تلك المشكلة ، وضع فروع/ مديرين محددين تحت التجربة وعرض قروض طارئة بعد لإلس

 إنتهاء أي كارثة طبيعية).

إحدى أفضل الطرق لمعرفة أسباب تكاسل العمالء أو مغادرة المؤسسة أو التوقف عن العمل أن تقوم    

يكون متردد بين مواصلة م من بعملية مسح إجتماعي للعمالء الذين تخلوا عن العمل بمؤسستكم ومنه

قم بإختيار أسئلة مسح  ركة، أو من ألغى فائدة تعود عليه مثل منتج تأمين تطوعي بدون مقابل.العمل أو ت

بالمعلومات التي يمكنهم إستخدامها لمعرفة األسباب وراء ترك  ماعي بشكل يساعد أو يزود اإلدارة إجت

) يقدم أسئلة مسح عن 12ءات تصحيحية. الصندوق (العمالء العمل في المؤسسة وقم بإتخاذ إجرا

يعرض كيف يتم إستخدام بيانات ترك العمل في  )13مغادرة عينة من العمالء المؤسسة، والصندوق (

 القيام باإلجراءات وضوابط المنتج.

تركوا قام بعض القائمين بالخدمات المالية بإختيار إدارة المسح اإلجتماعي بشكل منتظم للعمالء الذين    

ً لبعضه البعض العمل. ومنهم آخرون  أكتشف أن المسح اإلجتماعي للذين تركوا العمل يكون متشابها
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بإستمرار ولذلك صاروا يقومون بهذا اإلجراء على أساس سنوي وكذلك عندما يرغبون في التحقيق في 

  مشاكل محدودة (مثالً: حضور ضعيف للعميل في إجتماعات المجموعة).المواقع فإن 

في الختام أبحث عن طرق تزيد بيانات المسح اإلجتماعي للمعلومات مع عمالء آخرين على أن    

تتضمن هذه المعلومات/ البيانات محفظة األوراق المالية وديمغرافية السكان وذلك من خالل نظم 

ت المعلومات اإلدارية لمؤسستكم وبحث إضافي عن السوق يتم تجميعه من مجموعات التركيز ومقابال

العمالء وأي طرق أخرى، ألن بيانات الذين غادروا/ تركوا العمل ليست كافية إلتخاذ قرارات ختامية 

ولكن مزج هذه البيانات مع المعلومات األخرى ستوفر وتعطي صورة إضافية كاملة عن تجارب العمالء 

 وخبراتهم.

عمل توفر دليالً تفصيلياً عن معينات حملة إسمارت لجمع وإستخدام بيانات العمالء الذين تركوا ال •

 إيجاد و إستخدام هذه البيانات كمستند. 

لجنة عمل األداء اإلجتماعي وهي تتعلم من بيانات العمالء الذين تركوا العمل تقوم بمناقشة كيفية  •

 و إستخدام هذه البيانات.

تقدم ما ن فاونديشن تقوم بإعادة بناء من ترك أو توقف عن العمل من العمالء ومؤسسة جرامي •

وخاصة العمالء في القرى ثم تقوم المؤسسة  توصلت إليه من نتائج من خالل المقابالت

 بإستعراض الحقائق التي تساهم في دراسة المتوقفين أو التاركين للعمل.

التحديات التجارية حيث تقوم بإعداد مجموعة اإلستشاريين لمساعدة الفقراء قامت بإعداد دليل  •

جارب الزبائن والذي يمكنكم إستخدامه للتفكر حول هذه التجارب والخبرات قوائم خاصة بأسئلة ت

التي تؤدي إلى جعل العمالء يتوقفون عن العمل أو يغادرون المؤسسة (دون رجعة)، قم 

 بمراجعة اإلبقاء: المرتبط بصيانة عالقات زبائنكم).

يث تقترح تحديد مؤسسة إم كريل ومذكرتها الخاصة بتقدير معدالت ترك العمالء للعمل ح •

تعريف عمل الذين يتركون العمل وتضيف إقتراحات أخرى لصياغة عدد المغادرين يتجهيز 

 سجالت مبسطة موجودة لدى غالبية الجهات الممولة للخدمات.
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  ): أمثلة ألسئلة المسح اإلجتماعي للذين يتركون العمل في المؤسسة12الصندوق (

تأخر عن مlودائع اإلدخارات، السداد في مواعيده/ سداد نماهو أحدث مالديك؟ : حجم القرض،  •

 المواعيد أم نوع العمل التجاري؟

 كيف يعمل نشاطكم التجاري؟  •

ض المؤسسة ، أعضاء أثناء أحدث دورة قرض: هل واجهتكم مشاكل مثالً: ضابط قرو •

 مال التجارية أم العائلة؟ المجموعة، األع

 لديك مشاكل؟  أثناء وقت تواجدكم مع مؤسستنا هل كانت •

فهم وشروط ولوائح المنتج، والسداد في مواعيده والحصول على حجم القرض الذي تحتاجه  •

 ألعمالكم التجارية

 هل فكرت وراعيت التجنيد (تعيين العاملين) لمؤسستنا وأذا كان كذلك تم تحت أي شروط؟  •

، وقنوات هل لديك مقترحات حول كيف يمكن لمؤسستنا أن تحسن من منتجاتها وخدماتها •

 التسليم/ التوصيل وخدمات الزبون؟ 

 هل أنت حالياً تستخدم منتجات// خدمات من مؤسسة مالية أخرى؟  •

 ك للتعامل مع مؤسستنا؟ ك وأقرباءهل توصي أصداقاء •

 

تصميم معينات لنقود الموبايل: يصف هذا التصميم كيف يتم إستخدام التصميم البشري لتصميم  •

ه تم إبتداعه نسالدخل المنخفض من العمالء. ومع أمقابلة العمل لذوي موبايل للتعامل بالنقود ل

 للسوق الباكستاني فإن أساسيات تصميمه تالئم تطبيقه بشكل أوسع.

 

المضاعفة للموبايل الذكي لكونه هاتف للنقود.  والقوة  المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء •

التصميم إلستخدام العمالء والقدرة على فهم  ن ولمقابلةيوهو هاتف به سلسة من المواضيع لتحس

 التعامل مع هذا الهاتف.

 

تطبيقات للهاتف الذكي ومتوفر  بمراجعة ست  تطبيق الخدمات المالية في الهند: يقوم التطبيق •

ً في الهند ويسلط الضوء على عناصر التصميم التي هي ضرورية لفهم العمالء لهذا  حاليا

 الهاتف.
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 التقنية تقييم إستخدامات 

 مته، وتكلفته األقل د الذي يفيد العمالء من خالل مالءبينما نجد التقنية كما هو الحال في هاتف النقو   

في إجراء الصفقات. ومن المهم أن تتأكد من التقنية التي تستخدمها أن تكون مناسبة لعمالئك 

يل والتي قد تمت مناقشتها في المستهدفين، ويفضل أن تستخدم نفس طرق البحث التي تتمركز حول العم

فهم العميل وقدرته على إستخدام التقنية، وعلى سبيل المثال: فإن ل، مع التركيز المحدد الصفحات السابقة 

قوائم هاتف النقود نجدها تسبب اإلرباك للعمالء في الغالب، وقد تواجههم صعوبة في اللغة أو عدد 

تراقب كيف أن العميل يتفاعل مع التقنية ويكتشف الطرق  الخطوات المطلوبة إلكمال الصفقة. وعليك أن

 التي تسهل عليه إستخدام هذه الهواتف.

  تثمين قيمة التأمين

من الصعب على الفرد الواحد من العمالء تقييم/ تثمين قيمة التأمين وبخاصة إذا لم تكن له  هنجد أن  

ولية نحو تقييم جميع وتتحمل مؤسستكم المسؤ به من قبل. خبرة سابقة كافية بالتأمين او لم يكن قد طالب

) على أساس شهري أوربع 21أنواع التأمين المفيدة. وعليه، قم بتسجيل وتحليل البيانات في الجدول (

ول حة إما من خالل أنظمتكم أو من مسؤسنوي (أي كل ثالثة أشهر). يجب أن تكون المعلومات متا

 التأمين.
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خدام بيانات العمالء الذين تركوا العمل وذلك إلبالغ قسم تصميم ): إست13الصندوق (
 .) من النص اإلنجليزي)11المنتج وتحسن العمليات (راجع صفحة (

 قرارات اإلدارة النتائج النهائية أسئلة البحث
ماهي األسباب الرئيسية
لفشل األعمال التجارية
في خضم ترك العمالء

 للعمل 

العمالء تركوا العمل ممامن  %35يفيد التقرير أن  •
مال التجارية ممادى إلى فشل بعض أنواع األعأ

 .ساهم في مغادرة العاملين بالمؤسسة
) هنالك1هنالك ثالثة أسباب رئيسية واضحة: ( •

حاجة إلى رأس مال إضافي واليمكن الحصول عليه.
) بيع السلع بالدين للزبائن ولم يقوموا بتغطية2(

 الكمية المدينة 
رباح لم يتم إستثمارها في األعمال التجارية) األ3(

 نسبة لحاجة العائلة لها.
مال التجارية تقع في الفشلأكثر من نصف األع •

 وسط العمالء "الجدد"(مدتها أقل من سنة واحدة)
جاء في التقرير أن العمالء فشلوا بسبب البيع بالدين، •

وأن أكثر من نصفهم يعاني من عدم معرفة إجراءات
  فاتر.مسك الد

تعمل اإلدارة على منع
ترك العمالء العمل نسبة
لفشل األعمال التجارية

 بسبب: 
تحقيقات للحوجة إلى •

زيادة حجم قروض
 .كبيرة

توفر التعليم المالي •
لمالكي األعمال
التجارية الصغيرة بما
في ذلك مواد البيع
بالدين ومسك الدفاتر

 و 
مضاعفة المراقبة •

قروضعلى إستغال 
ء الذين أمضواالعمال

 عاماً واحداً 
هل سداد القروض
المجدولة تسبب في

 مشاكل العمالء؟ 

وأن ترك العمالء المؤسسة لعدم سدادهم القروض •
 عدم السداد.منهم ذكروا أن المشاكل ب 85%

منهم وضحوا أن الصعوبة %70ومن هؤالء أن  •
 كانت بسبب جدولة السداد.

ين البارزينومن هذه المجموعة أن السببين الرئيسي •
) أن األعمال التجارية موسمية ولكن السداد1كانا (

) ً ) أن العمالء جعلوا أولوياتهم مصروفات2شهريا
 العائلة في زمن سداد الديون

البيانات المرتبطة بإستخدام القروض تكشف أن •
على األقل من العمالء إستخدم قروض 25%

 ألعمال تجارية صغيرة خاصة باألنشطة الزراعية

قوم اإلدارة بمعالجةت
مشكلة العمالء الذين
يتركون العمل بسبب
مشاكل سداد الديون

 باألتي: 
زيادة الزمن •

المخصص لمناقشة
جداول السداد حسب

 توجيهات العميل
تحسين تدريب •

العاملين لكي يتماشى
مع العمالء مع معظم
منتجات القروض

 المناسبة 
تطوير منتج القروض •

الزراعية التجريبي
إختباره وسطو

  عمالء الريف.
 

ستعمل اإلدارة على زيادة البيانات متوفرة لدى أنظمة المعلومات األدارية: هنالك من بين العمالء
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الذين لم يجددوا بوليصة
التأمين (لمغادرتهم
المؤسسة) . هل كانت
بوليصة التأمين مفهومة؟ 

 .%37معدل التجديد الكلي على تأمين المنتج هو  •
منهم طالبوا %12ومن جميع هؤالء العمالء هنالك  •

 عندما أصبحت البوليصة خاصتهم نشطة.
  .رفضوا تقديم طلباتهم %25ومن هؤالء هنالك  •

ر البيانات من المسح اإلجتماعي من عمالءيتوف
 التأمين الذين تركوا المؤسسة: 

عن أنهم تقدموا بطلباتهم عندما: منهم  %4غ لَ بَ  •
 تم تنشيط بوليصاتهم

ل علىمنهم يمكنهم مراجعة الحصو 56% •
 ً  شرح المنتج شفويا

منهم يمكنهم الحصول معلومات المنتج 38% •
 كتابة

• 75%  ً ًضمنهم (أي العمالء) أظهر فهما عيفا
  للمنتج.

نسبة التجديد لمنتج التأمين
 كاألتي: 

تقديم عمولة للتقييم •
الخارجي للعمالء
الذين يطلبون مختلف

 المنتجات و 
شرح مراقبة كيفية •

المنتجات للعمالء
وماهي المواد
المتوفرة للعمالء،
وضبط تدريب
العاملين بناء على

 ذلك.
طباعة رقم الخدمة •

للزبون في مستندات
بوليصة التأمين مع
كتابة نص يشجع
العمالء باإلتصال إذا
كانت لديهم
إستفسارات عن

 التأمين.
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 ييم قيمة المنتج): بيانات التأمين لتق21الجدول (

 تخبرك بم كيفية القياس المعدل

فهم / معرفة المنتج 
عدد من البوليصات
الجديدة تم شراؤها في

 فترة من الزمن 

يهتم الزبائن بالمنتج ونجاحكم في إستراتيجية البيع والتسويق.
ومن المهم أن تنظر إلى هذا العدد في محيط نسبة التجديد (أدناه)

 أفضل مؤشر لقيمة المنتج. حيث أن التجديد هو

نسبة المطالبات التي
 تم التعرض لها

جملة المطالبات/
األقساط (غير الممولة

ن )معها المؤمّ ـوالتي ج

ن له في شكل فائدة.متوسط نسبة األقساط التي إعيدت إلى المؤمَ 
 وكلما كانت النسبة عالية كلما زادت فوائد المنتج للعمالء.

نسبة رفض
 المطالبات 

عدد المطالبات التي
رفضت/ عدد
المطالبات التي

 أستخدمت كعينة 

نسبة المطالبات التي ألغيت بسبب فوائد السداد أو ألي سبب آخر
إذا كانت هذه النسبة عالية فإنها يمكن أن تشير إلى أن العمالء لم
يفهموا المنتج و / أو أنه لم يغطي السيناريوهات العامة بالنسبة

 .هدفين مثالً: كثير جداً من اإلستثناءاتللعمالء المست

نسبة تجديدات
 العمالء 

عدد التجديدات/ عدد
 التجديدات المحتملة 

ويمكن تطبيقها خاصة على فيمة المنتج حسب إدراك العميل له
إلإذااشروط المنتج (المنتجات ذات الشروط الثابتة لمدة سنة) 

منتج يناسب مقدرةإقتنع العميل بنوعية المنتج والخدمات وأن ال
 العميل على دفع القيمة فإنه من الممكن أن يتم التجديد له.

عدد العمالء النشطين/ نسبة التغطية 
 األسواق المستهدفة

العميل للمنتج والرغبة فيصعوبة بيع المنتج، وسهولة فهم 
 شرائه

عدم التواني في
تسوية نسبة

 المطالبات 

النسبة المئوية
مللمطالبات التي ت

سدادها في الفترات
 المتعاقبة التالية: 
أيام، 7من صفر إلى 

يوم،30إلى  8ومن 
يوم،90إلى  31ومن 

ً 90وأكثر من   يوما

أنظر سرعة العمالء في سداد المطالبات. وعلى إدارة التأمين
توفير المبالغ نقداً أثناء حاجة العمالء لها. إذا كانت المطالبات لم

 طلوبة فلن يكون للمنتج قيمة للعمالءتتم تسويتها بالسرعة الم

عدد الشكاوي المسجلة نسبة الشكاوي 
/ جملة عدد البوليصات 

المستوى الكلي لرضا العميل، وسهولة تقديم الشكاوي. فإذا كان
العدد قليل للغاية فإنه من األرجح أن العمالء لم يعرفوا كيف

ؤشرهم، أو أن ذلك صعب جداً. وضعف هذا المعون شكاوايرف
مع بيانات رضاء العميل لتكملة صورة تجربة العمالء مع

 التأمين. 

أسباب إهمال
 التغطية 

البيانات المستخلصة
من العمالء من خالل
المقابالت بعدم التجديد،
قم بتجميع هذه البيانات
كعينة من المهملين

 للتجديد من العمالء  

شاكل فيهنالك م تذا كانتكون على معرفة تامة اعليك أن 
المنتج يدفع العمالء للتخلي عن ذلك المنتج و إذا كان هنالك

 تغيير للمنتج بحيث يمكن أن يحسن من الفهم وإعادة التجديد.

في معرفة الزبون التى تظهر اغاتعليك أن تراعي وتدرك الفرالبيانات التي تم إبعادهاأسباب رفض /
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هذه.من قاعدة البيانات  إبعاد المطالبات 
البيانات يجب أن يقوم
بتسجيلها وتحليلها إما

 تكم .المؤمن أو مؤسس

والفراغات في التغطية. وأن رفض الطلب عادة يقلل من فهم
 الزبون للزيادة في التغطية 

ديمغرافية العمالء
الذين قاموا بالتغطية 

البيانات الديمغرافية
ذات الصلة بعمالئكم
المستهدفين (مثالً:

من ذكر –الجندر 
العمر، –وأنثى 

الموقع، نوع األعمال
 التجارية).

مغرافية ألهدافك لكي تفهم/ تعرفه بين البيانات الديقم بمقارن
 إلى عمالئكم المستهدفين. مكنكم من الوصولذا كانت تا
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 ): مؤسسة يوجيفان تقوم بجمع بيانت رضاء العمالء29مثال ميداني (

فان (الهندية) قد وجدت في الماضي أنه من التحدي بمكان جمع بيانات دقيقة عن كانت مؤسسة يوجي   

العمالء غير سعداء بذلك فإنهم وببساطة رضاء العميل، أو يستعينون بخط مساعدة الزبون، فإذا كان 

 إلنهم التم مقابلتهم مقابلة شخصية بتنفيذ الخدمات المالية. وعندما تيغادرون ويتركون الجهة القائمة 

 ذا تم صرف القرض في وقت متأخر.ينتقدون أو يشتكون إال ا

كان حل مؤسسة يوجيفان هو أن تضع/ تولي العناية بأحد ممثلي الزبائن في كل فرع من فروع   

ا ويقومون بتنفيذ المعاينات قضايالمؤسسة ويقوم ممثلهم بالتحدث إلى الزبائن بشكل شخصي ليحدد أي 

إجتماع لممثلي الزبائن مع كل قيادة  قل . ويتم في كل سنة واحدة على اٌالرعذلك الفلغادرة الممثل قبل م

مجموعة للحصول على التغذية المرتدة عن المنتجات والخدمات ويتم تحديد ماهي حاجيات العمالء الذين 

 لم تتم مخاطبتهم.

مع تسجيل قائمة جتماع الجميع كبار المديرين حضور إبزبائنها مرتبطين بها بقوة على  ولإلحتفاظ   

بإكمال اإلجتماع من خالل  ديرونالحضور مع الزبائن كل ثالث أو أربع مرات في السنة، ويقوم الم

 –قائمة الحضور إلعداد التغذية المرتدة من العمالء حول المنتجات، والعمليات، الخدمات والمظالم 

 وكلها سيقوم بمراجعتها فريق الخدمات النوعية.  

يفان واثقون من أن العالقة وسط اإلدارة والعاملين والزبائن ستنمو قوية وتسمح للجهة قادة مؤسسة يوج  

 القائمة بالخدمات المالية في الحصول على مزيد من الدقة ومباشرة من التغذية المرتدة من العمالء.
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 3Bالمعيار 
ليم / التوصيل قد منتجات وخدمات الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية وقنوات التس

 تم تصميمها لمنفعة العمالء تمشياً مع األهداف اإلجتماعية للمؤسسة 

: تقوم جهة تمويل الخدمات المالية بتقديم 3B.1التطبيقات الضرورية  �
لحماية  1.1المنتجات والخدمات التي تالئم حاجيات العمالء (المعيار 

 العمالء).
جهة تمويل الخدمات المالية  : منتجات وخدمات3B.2التطبيقات الضرورية  �

قد تم تصميمها لتقليل العقبات والحواجز بغرض إحتواء الجوانب المالية 
 للعمالء المستهدفين.

: منتجات وخدمات جهة تمويل الخدمات المالية 3B.3التطبيقات الضرورية  �
 قد تم تصميمها لتقليل مخاطر العمالء.

ة للخدمات المالية بإبتداع الممول : تقوم الجهة3B.4التطبيقات الضرورية  �
(إيجاد) فوائد للعمالء ليتمكنوا من اإلستثمار في الفرص اإلقتصادية ومعالجة 

 حاجيات العائلة مسبقاً.
: عبارة عن سياسة عملية ومستندية للحماية من 3B.5التطبيقات الضرورية  �

 1.3بالتوقيع على العقود (المعيار  نيينفنون المبيعات الجائرة وإرغام المع
 لحماية العمالء).

: الجهة الممولة للخدمات المالية تقوم بمراقبة 3B.6التطبيقات الضرورية  �
 المخاطر المرتبطة بالوكاالت وشبكات اإلنترنت لمعالجة المشاكل.

تناقش كيفية جمع البيانات عن  3aو  1Bالدليل/ المرشد الخاص بالمعيارين 
يناقش كيفية إستخدام هذه  3b ارء وأفضلياتهم. أما دليل المعيحاجيات العمال

 المعلومات لتصميم المنتجات والخدمات لتلبية حاجيات العمالء وأفضلياتهم.
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 : يقدم منتجات مناسبة لتقليل الحواجز والعقبات أمام العمالء3B.1المعيار 

إن مالءمة المنتج هي واحدة من أهم الطرق التي يمكنك أن تحافظ بها على إهتمامات العمالء   

وميولهم، وتساندهم على التقدم إقتصادياً. وأن تقدم العمالء يجب أن يكون الركيزة األساسية لمؤسستكم، 

ويجب تحديدها في السياسة التي تقر فيها كيف يمكنك تقديم المنتج ومراقبة مالءمته، كما أن ميزات 

 فين: المنتجات/ الخدمات التالية تحديداً يجب أن تقابل حاجيات العمالء المستهد

أحجام القروض األعلى واألدنى ومتطلبات اإلدخارات يجب أن تناسب دخل العمالء المستهدفين  الحجم:

 ونوع األعمال التجارية و عادات اإلدخار...ألخ.

 ).6Cيجب أن تكون األسعار مناسبة يستطيع العمالء القدرة على تحملها (راجع المعيار  السعر:

جب أن تكون المتطلبات الثانوية تطابق العمالء المستهدفين حتى ي المتطلبات الثانوية: الضمان/

يستطيعوا الولوج إليها و/ أو إلى الضامنين. وعلى سياسة المؤسسة أن تصف الضمانات المقبولة وغير 

المقبولة وتطابقها وتوفير دليل واضح عن كيفية تسجيل الضمانات اإلضافية وتقييمها. ولتكن السياسة 

قد تخلق صعوبات غير محتملة أو تؤثر المحلي ويجب أال تقبل أصناف ذج أو المعيار على أساس النمو

على قدرات مكاسب العمالء. عليك بتحديد قيمة الضمان المبني على دقة أسعار السوق/ قيمة إعادة البيع 

 ويقوم أحد المديرين بالتحقق من ذلك أو لجنة معتمدة.

تطابق جداول السداد إنسياب السيولة النقدية  يجب أن شروط جداول سداد القروض وسحب المدخرات:

للعمالء المستهدفين، كما أن شروط سحب المدخرات يجب أن يتم تضمينها لتزويد العمالء المستهدفين 

 بأقصى نسبة للدخول إلى مدخراتهم عندما تحتاجون إليها.

ً مع  إن متطلبات إستخدام المنتج متطلبات القروض/ التوفير/ منتج التأمين: يجب أن يكون متطابقا

 أنشطة سبل عيش العمالء المستهدفين.

عند التعامل مع قنوات التسليم يجب أن تكون سهلة المناولة ويثق فيها  قنوات التسليم / التوصيل:

العمالء المستهدفين (مثالً: هاتف مصرفي، بطاقات ذكية، نقاط بيع، صرافات آلية أو وكالء للمناطق 

الحواجز الثقافية و/ أو الحواجز ذلك ضرورياً) كما يجب أن تكون مهيئة للتغلب على النائية إذا كان 

 اإلجتماعية كاللغة ومستوى التعليم وأدوار الجندر المختلفة ...أألخ.

ن المقدرة وخدماتكم يجب أن تضع في الحسباوباإلضافة إلى الميزات سابقة الذكر فإن منتجاتكم    

المالية ن حيث أن هذه المقدرات لها تضمينات بارزة لتصميم المنتج. والمقدرة المالية للعمالء المستهدفي



  
    

Page 190 of 345 
 
 

ترجع إلى قدرة العميل للتعامل بما يملك من أموال بنحو يمكنه من إختيار أو الدخول في الخدمات المالية 

اته وسلوك ومهارعلى درجة تعليم العميل ومواقفه  التي تلبي حاجياته. والمقدرة المالية عادة تكون مبنية

تامة بعمالئك المستهدفين ومالديهم من مقدرة مالية وتصرف الزبون. ومن المهم أن تكون على معرفة 

مفهوم واألمثلة التالية تشير إلى كيف أنها تؤثر على  وكيف أنها تؤثر على إستخدامهم الخدمات المالية.

 المنتج: 

األشخاص الفقراء تقوم مجموعة  بما أن المجموعة مبنية على أساس المنتجات المالية فإن •

أو أنهم يبعدون أنفسهم بناء األعضاء بإستبعادهم ألنهم يعتقدون بأن هؤالء الفقراء أقل رغبة 

 على فهمهم الشخصي السلبي.

كثير من العمالء ال يرغبون في إستخدام قنوات التسليم التي تسمح ألفراد العائلة لتعرف أو تجد  •

 مدخالً لإلدخارات.

الء لديهم رغبة في التوفير أذا تمكنوا من تحديد الهدف من اإلدخار حتى ولم يكن بعض العم •

 ملزماً لهم.

قد يرفض العميل التأمين ألن دفع األقساط محدد وملزم ومشروط بينما فوائد المطالبة غير  •

 مضمونة وبعيدة المنال.

ممت لتناسب الحياة المالية باإلضافة إلى ذلك فإن تقديم وعرض مجموعة من المننتجات والخدمات ص   

لعمالئكم فإنه من الضروري أن يعرف موظفيكم مالءمة ذلك المنتج. وهذا معناه على وجه الخصوص 

جة من الحميمية واأللفة لسمات المنتج بل يجب أن يكونوا س من الضرورة أن يكون موظفكم بدرأنه لي

ت المطلوبة. قد تكون الجهة الممولة مدربين عن كيف تناسب العمالء بإعتبارها المنتجات/ الخدما

للخدمات المالية لديها تصميم مثالي للمنتجات ولكن بالنسبة للعمالء لكي يستفيدوا من هذه الخدمات على 

العاملين أن يكونوا قادرين على مساعدة العمالء في إختيار المنتجات المالئمة والخيارات المطلوبة 

 األخرى.

فإن على مؤسستكم أن تؤسس قرارات قناة التسليم /  3Aالمعيار  وكما جرت مناقشة في دليل   

الموجود في  ) يستخدم مثال قنوات التسليم22للمنتج/ الخدمات في بحوث السوق. الجدول (التوصيل 

) والذي يوضح كيف أن أي مؤسسة يمكن أن تستخدم التحليل 3aدليل التطبيقات الضروررية رقم (

ل يعرض قرار قناة التسليم / د في هذه التطبيقات إلتخاذ القرارات. والمثاالخاص ببيانات العميل الوار

 صيل والذي يقلل من العقبات المالية التي تواجه العمالء المستهدفين بالمؤسسة.التو
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 ): قرار قنوات التسليم/ التوصيل المبني على أساس حاجيات العمالء22الجدول رقم (

لتسليم المبنية على أساس حاجيات العمالءقرار قنوات ا بيانات بحوث العمالء
 تظهر بيانات تقسيمات العمالء كاألتي: 

) 2العمالء الذين يقيمون شرق الفرع يبعدون عنه (
كيلومتراً، والعمالء الذين يقيمون غرب الفرع يبعدون 

)كلم. وتستغرق رحلتهم إلى الفرع ثالث مرات 10عنه (
 لفرع.قدر رحلة العمالء الذين يقيمون شرق ا

من العمالء الذين يعيشون شرق  %85هنالك أكثر من 
 وغرب الفرع يمتلكون هواتف. 

العمالء الذين يقيمون في الموقعين المذكورين يفضلون 
 الهاتف المصرفي.

تقرر المؤسسة تجربة الهاتف المصرفي ألن غالبية 
عمالئها عبروا عن رغبتهم في هذا الهاتف وهي بذلك 

تي تقع في الجهة الغربية وبما أن تبدأ بخمسة فروع وال
هؤالء العمالء يقيمون أبعد من مكاتب فرعهم المحلي 
 فإنهم ينفقون مصاريف أكثر في الترحيل إلى الفرع. 

    

 

): مؤسسة فيشن فند اليوغندية تقلل من العقبات المتضمنة للجوانب 30مثال ميداني (
 المالية من خالل تغييرات شروط المنتج

من خالل  –ذكورو إناث  -سسة فيشن فند اليوغندية لتوفير تمويل أصغر مستدام للجندرتعمل مؤ   

من عمالئها الذين كانوا من النساء في السنوات األخيرة ، إال أن عددهن  %60أهداف المؤسسة لـ 

وكريدت لمؤسسة أويك ة. ومن خالل الجهة الممولة للخدمات المالية التابع%32إنخفض إلى 

برنامج خاص بالمراقبة الدقيقة تأكد لمؤسسة فيشن أن هذا اإلنخفاض في عدد العميالت  وبإستخدامهم

 كان مرتبطاً بقرارين تنفيذيين وهما: 

 تأكيد قروض المجموعة بينما يتم تقليص عدد المستلفين •

 مطلوب من العمالء تقديم عقار "أرض" كضمان للقروض •

بصفة عامة لم يشجعوا  أن الرجالحين نساء العميالت في جدت عوائق أمام الهذه المعالم اإلنتاجية أو   

ً لم يمتلكن عقارات. وبناًء على ذلك قامت زوجاتهم لم جموعات اإلستالف، والنساء اليوغديات عموما

مؤسسة فيشن فند بمراجعة توازنها بين المجموعة وسلفيات األفراد، وأكتشفت المؤسسة أن هنالك ضمان 

إلى النساء، وبعد مرور ثمانية عشر شهراً  و بطريقة تلقائية وجد طريقه خدامهآخر يمكن للنساء إست

الوصول إلى النساء من  لذي صمم لمتطلبات النساء تمكنت المؤسسة المنتج ا ) شهراً فإن شروط18(

 .%42وإرتفعت نسبة العمالء إلى 
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 ): مؤسسة كوميدا تستخدم تصميم بيانات المنتج التحفيزي 31مثال ميداني (

ندنوسية) بإجراء مسوحات العمالء وغير العمالء من كوباراسي مترا دوافا (كوميدا االقامت مؤسسة    

 التى إحدى المسوحات وهى واألهداف  معاناةخالل مجموعاتهم المستهدفة لمعرفة إحتياجاتهم المالية، ال

 ة واجهت مجموعة كوميدا: عدد من المشاكل المالية وظروف حياأبرزت 

وأثناء هذه اإلحتفاالت هنالك  .ؤ بها أثناء اإلحتفاالتبفات عالية ولكن يمكن التنهنالك منصر •

ً بعض األشخاص   .لمقابلة هذه المناسبة يبيعون أصولهم أو يقومون باإلستالف رسمياً وشخصيا

مبالغ نقدية، الذهب والجواهر ود بشكل شخصي بما في ذلك تخزين يقومون بإدخار/توفير النق •

لك فهم ال يحصلون على فوائد من مدخراتهم وبعض األحيان يفقدون أموالهم في منازلهم وبذ

 التي وضعوها جانباً (مثالً: تسرقها اللصوص).

 .ةالصحي النقية والبيئةنجدهم أحياناً يمرضون إلنعدام المياه  •

وبناًء على معلومات السوق قدمت مؤسسة كوميدا مضاربة على الفوائد، حسابات إدخار، قروض    

قروض غسيل (للصحة  ،، وحسابات محددة كتوفير النقود لمواسم اإلحتفاالتتفاالت، حفل يوم اإلدخارإح

والمياه) ودليل/ مرشد صحة المجتمع لألشخاص الذين يقدمون التسهيالت ويساعدون العمالء عن كيفية 

م بيانات تقد مؤسسة كوميدا أنها لكي تستخدم عملية تصميعإستخدام قروض الغسيل بشكل صحيح. وت

المنتج التحفيزي يجب أن تلتزم الجهة الممولة بالتكاليف والمخاطر وتحديات إعادة اإلبتكار حسب فهم 

 العمالء وفي النهاية المنتجات والخدمات 

  (يمكن مراجعة المزيد عن كوميدا في موقعها اإللكتروني).

 

 : تقليص مخاطر العمالء3B.3المعيار 

الحسبان كيف لها أن تقدم عرضاً متنوعاً أو إعداد منتجات/ خدمات تتسم على مؤسستكم أن تضع في    

بالمرونة يستطيع العمالء إستخدامها لتقليص المخاطر ومواكبة الطوارئ العامة. ويمكن لمؤسستكم تقديم 

 عرض المنتجات مباشرة أو غير مباشرة من خالل الشركاء ومثل هذه المنتجات تشمل اآلتي: 

ارئ وتقلل من درجة المخاطر بما في ذلك قروض الطواري ولكن ليس قروض تواكب الطو •

 تحديداً.

 إعادة جدولة أو إعادة إنشاء/ ترتيبات القروض في حينها / الوقت المناسب. •
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التوفير ليواكب الطوارئ ويقلل المخاطر بما في ذلك المنتجات التي تسمح للعمالء بسحب النقود  •

 عقدة.على وجه السرعة ومن دون إجراءات م

تغطية التأمين على الحياه، الحياة، الصحة، األصول والزراعة التأمين الطوعي والذي يشمل  •

 .(مثال: المنزل)  –ولكن ليس تحديداً 

خدمات الدفعيات/ التحويالت التي تمكن العمالء من سرعة إستالم األموال من األشخاص  •

 عند الحاجة إلى ذلك.ين  األخر

أو تعزيز  العمالء ودرء المخاطر (مثالً: التربية الصحية) اترخدمات التدريب لتقوية  قد •

 قدراتهم لمواكبة المخاطر (مثالً: تفويض المرأة أو مهارات األعمال التجارية)

األموال أو اإلحتياطي كعالمة فارقة في حالة الكوارث الجماعية مثل مال طوارئ مقابل  •

 تالف من غير فوائد على السلفية.األعضاء المتعاونيين الذين يمكن أن يقوموا باإلس

تقدم مؤسسة مايكروفند األردنية للنساء عرضين: عن تأمين المنتجات، والتأمين على الحياة (حماية)    

وتأمين العالج (عافيتنا). التأمين على الحياة ال تغطي فقط المستلف ولكن زوجته/ زوجها أيضاً. فإذا 

كن إستخدامه لدفع مصاريف الجنازة أو تغطية أي متطلبات مات الزوج المستلف فإن منتج التأمين يم

(ثالثة دوالر  3.50أخرى. أما تأمين العالج بالمستشفى فيغطي جميع المتطلبات الفورية للعائلة بتكلفة 

يوماً في المستشفى خالل  36وخمسون سنت) للشهر الواحد وهذا يضمن تغطية أي فرد في العائلة لمدة 

لرعاية ان مبنيان على بحث العميل الذي يشير إلى المستلف على قرض والمنتجشهراً حيث يحصل ا 12

إهتمامات العميالت من النساء حيث أن معظمهن يقمن برعاية األطفال و/ أو الصحية التي تعتبر أولى  

  الوالدين.

ه بعض العمالء يرفضون العالج بالمستشفى ويربطون ذلك بالتكلفة وضياع فرص العمل لهم. وهذ   

والكروب مما يهيئ للعميل األسباب  المنتجات تقلل من المخاطر وذلك بتوفير المساعدة في زمن المعاناة 

 التي تجعله ال يبحث عن الرعاية.

يانات العميل ) يظهر كيف أن الجهة الممولة للخدمات المالية يمكن أن تستخدم تحليلها عن ب23الجدول (

يل على إدارة المخاطر التي تحيق بهم ويواكب (يتماشى) مع الذي يساعد العم إلتخاذ قرار المنتج

 الطوارئ العامة.

النى تحدث  لهزاتلمجموعة إستشارية مساعدة الفقراء: تقوم بتصميم الخدمات المالية لإلستجابة  •

أفضل ايجاد  لعائالت، وهي بذلك تستخدم دراسة حالة من دولة بوركينا فاسو لمناقشة كيفية ل

 طي نفقات الهزات الصحية.غتنتجات مالية وسيلة لتصميم م



  
    

Page 194 of 345 
 
 

أن  . كما الهزات الصحية: تناقش النتائج النهائية من المقترحات الميدانيةالقدرة على التحمل   •

حسابات اإلدخارات الصحية والقروض الصحية لديها  إحتماالت قوية في مساعدة الفقراء في 

 إدارة الهزات الصحية وتقوي العزيمة على التحمل.

ؤسسة مايكروفند للنساء وخبرة واهبي الرعاية: وهي دروس في المملكة األردنية عن التأمين م •

 األصغر الصحي، وهي دراسة حالة منتجات التأمين عن مؤسسة مايكروفند للنساء.

 التسليف بالعملة المحلية

ك من مخاطر ءلكن من المهم بمكان أن تحمي عمالإن إدارة مخاطر معدل النقد األجنبي عمل معقد و   

النقد األجنبي ألقصى حد ممكن. إن الجمع بين العناصر المتنافرة من العمالت يحدث عندما تكون لدى 

ممول الخدمات المالية أصول (مثل القروض) نقدية من العملة المحلية لبالده ولكن لديه عملة صعبة 

ي مخاطر العملة في القيام بعض من هؤالء الممولين يدخلون ف ان  لتمويل الميزانية العامة. نجد

بالتسليف بالعملة الصعبة لزبائنهم أو القيام بفهرسة معدل فائدة التسليف بمعدل النقد األجنبي، وفي هذا 

السيناريو فإن المستلفيين سيواجهون بسداد كميات أعلى مما هو متوقع إذا كانت العملة المحلية قد 

 إنخفضت قيمتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
    

Page 195 of 345 
 
 

 رار المنتج على أساس إحتياجات العميل): ق23الجدول (

تحليل البيانات لمعرفة  بيانات جمع المنتج فكرة المنتج
 إحتياجات العمالء

القرار الخاص بالمنتج 
بناء على إحتياجات 

 العميل

 التأمين الزراعي 

 مطالبات اإلقليم.
قيمة األصول حسب نوع 

العمل التجاري (مثالً: 
زراعة قمح، ماشية مقابالت 

مالء وإستجابتهم لشروط الع
 المنتج وأفضلياتهم.

المسح الخاص بالعمالء 
واإلستجابة إلحتياجات 

 العائلة
 
 
 
 
 
 
 
 

  

تقسيمات بيانات العمالء 
 تظهر ما يلي: 

العمالء المقيمين في 
الشمال يعانون من 

الكوارث الطبيعية ثالث 
مرات أكثر من العمالء 

 المقيمين في الجنوب.
م أصول المزارعين تقيَ 

مرتين أكثر من أصول 
 مالكي الماشية.

بيانات بحوث السوق 
 اإلضافية تظهر:

يريد المزارعون تأمين 
محاصيلهم مثلما هو 
الحال مع مدخالتهم 

 الزراعية. 
مالكو الماشية قد دخلوا 

في تأمين الحكومة 
 ألصولهم مسبقاً. 

تقوم الجهة الممولة 
للخدمات المالية بضبط 
 منتج التتأمين الزراعي

الحالي للعمالء المستهدفين 
اصيل الذين يزرعون المح

أكثر من العمالء الذين 
 ن الماشية.يرعو

المنتج األساسي يغطي 
المحاصيل ولكن أعطي 

المزراعون الخيار لشراء 
التأمين اإلضافي 

لمدخالتهم الزراعية 
كتسهيالت للمعدات 

 والمخازن.
المزارعون في الشمال 

منحوا تغطية إضافية 
يد بسبب الكوارث وبالتحد

 الطبيعية.

 

إن أكثر طريقة مباشرة لحماية عمالئكم من مخاطر النقد األجنبي هي أن تسلفهم بالعمالت المحلية    

ً  ألقصى حد ممكن. إن حماية مؤسستكم وذلك  ضد مخاطر النقد األجنبي تعتبر أمر ضروري أيضا

ب عليك تطوير إستراتيجية تكون لصيقة من العملة الصعبة يج النت أموالحماية العمالء. وإذا أستد

الرقابة وتقييم تعرضكم للنقد األجنبي وأن تلحق بها تطبيقات يتم تصميمها لتساعدكم كدرع يحمي 

 مؤسستكم من مخاطر النقد األجنبي.

ت إن األمر المهم هو مراقبة نسبة مخاطر النقد األجنبي التي يفترض أنها تعرض العملة إلى تقلبا   

 تزامات بناء على الصيغة التالية:األصول والديون/ االلبإستخدام 

امات العملة الصعبة)/ (مقسوم على) (صافي زجملة ديون/إلت(ناقص)  –(جملة أصول العملة الصعبة  

 جملة األصول)
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رض إن المعدل العالي يعكس نسبة عالية من إلتزامات/ ديون أصول العملة الصعبة وعليه هنالك تع   

ضع مدى أي هدف تجاه معدل مخاطر جهة الممولة للخدمات المالية أن تللالعملة. ويمكن  أقل في تقلبات

 قيس تعرضها للخطر.تراقب بشكل دقيق الميزانية لثم تالنقد األجنبي 

وباإلضافة إلى المراقبة اللصيقة المذكورة عاليه فإن التطبيقات التالية يمكن أن تساعد في حماية الجهة    

 ار النقد األجنبي: الممولة من أخط

المحافظة على حساب إيداع العملة الصعبة (بما في ذلك وضع كمية قليلة من العملة الصعبة  •

 كإحتياطي وكنقطة بداية نسبية مقابل إلتزامات/ ديون العملة الصعبة.

التسليف يتم بالعملة المحلية بدالً عن العملة الصعبة بقدر المستطاع حتى ولو كان معدل العملة  •

ً بما في ذلك السحب على العملة المحلية كدين لتغطية ال على المدى  حتياجاتاإلمحلية عاليا

 القريب.

التعهد بالتسليف بنظام ظهراً لظهر وذلك يعني أن الجهة الممولة للخدمات المالية تقوم بإيداع  •

بعد إيرادات قرض من العملة الصعبة إلى حساب من العملة الصعبة في بنك محلي والذي يكون 

 .ذلك ضامناً لقروض بالعملة المحلية

  

): مؤسسة موسوما تستخدم اإلدخارات لمساعدة العمالء لتقليص 32مثال ميداني (
 المخاطر وإدارة عاجلة لإلحتياجات

ا لإلدخارات هموسوما التنزانية عبارة عن مؤسسة تعاونية إئتمانية دخلت في مشكلة بسوء فهم   

وا اإلحتياجات المالية غير بون أن العمالء يحتاجون إلى اإلدخارات ليواكالتطوعية بين أعضائها ويعلم

المتوقعة والعاجلة. والزيادة في اإلدخارات يمد المؤسسة أيضاً برأسمال إضافي، ولذلك قامت المؤسسة 

  خاذ الخطوات اآلتية: تبإ(موسوما) 

مستهدفة بذلك  قامت بتطوير وتوزيع كراسة إعالنية صغيرة تشرح اإلدخارات الطوعية •

 األعضاء الحاليين وغير األعضاء.

 قامت بتدريب أعضاء لجنة التسليف للتحدث لألعضاء اآلخرين عن التوفير. •

 و %5إلى  %1قامت بمراجعة الفوائد التي صرفت على اإلدخار وإرتفعت من  •

مراجعة اإلجراءات وإعداد إدخارات طوعية بشكل أكثر سهولة مقبولة لدى األعضاء عندما  •

 يرغبون في سحب النقود.
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إرتفعت نسبة اإلدخارات  2013وبناء على هذه المقاييس المذكورة أعاله وبين مارس وأغسطس    

 ).%5(مقارنة باألعضاء الجدد كانوا بزيادة  %30الطوعية إلى 

 

  ) تدير مخاطر النقد األجنبيFB): مؤسسة فريندشيب بردج (33مثال ميداني (

بردج (من غواتيمال) بتوفير التسليف األصغر الشخصي للنساء الموظفات  تقوم مؤسسة فرنيدشيب   

ومصادر التمويل تشمل كالً من العملة المحلية قويتزال الغواتيمالية والدوالر األمريكي كعملة أجنبية. 

مؤسسة إف بي تعلم أنه من غير المتوقع أن إنخفاض العملة يعرضها للمخاطر أو  نوبالرغم من أ

يؤثر على قدرتها في القيام بسداد ماعليها بالدوالر األمريكي، وتعمل المؤسسة بعدد من وضع يجعلها في 

 الطرق لتخفيف مخاطر النقد األجنبي دون أن تستخدم وسائل وقائية في هذا الشأن.

 تقوم مؤسسة إف بي بمراقبة معدل خطر النقد األجنبي بإستخدام الصيغة الرياضية األتية: 

(ناقصاً) جملة صافي األصول بالدوالر األمريكي  –إللتزامات) بالدوالر األمريكي (جملة الديون/ ا

). أما إذا كانت النسبة / المعدل يزيد عن الحدود المستهدفة للمؤسسة ففي هذه والعملة المحلية قواتيرال

ً بإستخدام إست الحالة تقوم اللجنة المالية للمؤسسة بمراجعة هذا الوضع. راتيجيات تقوم الشركة أيضا

 أخرى تشمل اآلتي: 

 تحتفظ بإحتياطي بالدوالر األمريكي دون تشغيله بقدر اإلمكان. •

 تقوم بإستغالل خطوط الديون بالعملة المحلية قواتيزال لإلحتياجات على المدى القصير. •

واتيزال بدالً عن الدوالر األمريكي متى ماكان ذلك ممكناً وبالرغم من ذلك تقوم باإلستالف بالق •

 تماماً أعلى من اإلستدانة بالدوالر األمريكي. %5ن المعدالت تظل فإ

كحد أدنى من اإلحتياطي إللتزمات و واجبات المستقبل وزيادة النسبة  %10اإلحتفاظ ب  •

 المئوية لتاريخ اإلستحقاق كسبيل للوصول إلى اإلستالف بنظام ظهراً لظهر.

 التشديد على تقلبات مخاطر سعر الصرف و  •

جراء "تقييم المخاطر اإلقتصادية" ربع سنوية (أي كل ثالثة أشهر). وتثمين المؤشرات القيام بإ •

 المهمة لقياس العرض والطلب لعملة غواتيزال وهذا القياس يشتمل على األتي: 

 العجز التجاري  •

 العجز في الميزانية  •
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بمؤسسة  وسلة سلع/ البضائع الخاصة --مستوى السعر/ التضخم (بالنسبة لدولة غواتيماال  •

FB.( 

 السياسة النقدية (معدل الفائدة، القاعدة النقدية لغواتيماال وأمريكا). تقييم المخاطر في الدولة. •

 النشاط اإلقتصادي الخاص •

 تقييم البنوك  •

 الدخل المحلي واألجنبي  •

 األحداث اإلقتصادية والسياسية البارزة/ المهمة •

ثم تالها تقرير تم رفعه تها اللجنة المالية الشبه سنوية هذه المخاطر اإلقتصادية قد تم تقييمها وراجع   

وايتزال. وربما اهات المدى البعيد حول قيمة عمل ق). وإعتماداً على إتجFBلمجلس إدارة المؤسسة (

في المستقبل بإعتبار إستخدام اإلستراتيجيات اإلشتقاقية للتحوط ضد التقلبات المحتملة  FBتقوم مؤسسة 

 ضرار بالعملة.التي تؤدي إلى اإل

 

: يمكنه إعانة العمالء لإلستثمار في الفرص اإلقتصادية ويعالج متطلبات 3B.4المعيار 
 ً  العوائل مسبقا

يجب على مؤسستكم أن تضع في اإلعتبار كيف يمكن للمنتجات والخدمات أن توجد فوائد للعمالء بما    

متطلبات العوائل قبل وقت سابق في كل القدرة على اإلستثمار في الفرص اإلقتصادية ومعالجة  في ذلك

 األتي:  على مرحلة من دورات الحياة. وهذه المنتجات يمكن أن تشتمل

عامل، خطوط مال  قروض لألعمال التجارية، مثل بدء عمل تجاري برأس مال، رأس  •

اإلئتمان/ اإلستدانة وأشكال بديلة للضمانات لتسهيل قروض منتجة (مثالً إستئجار آليات / 

 ات للعمل التجاري) و ماكن

قروض محددة ألحداث دورات الحياة المختلفة كاألعراس والجنائز والتعليم، وتحسين أوضاع  •

  المنزل.

منتجات اإلدخار التي تقابل إحتياجات دورة الحياة مثل إدخار الشباب، إدخار للتعليم، إدخار  •

 .المنزل، إدخار الزواج، إدخار الوفاة/ الجنائز وإدخار المعاشات
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) يظهر لنا كيف تستطيع الجهة الممولة للخدمات المالية إستخدام تحليالته لبيانات العمالء 24الجدول (  

إلتخاذ القرارات الخاصة، بالمنتج. المثال يعرض قرار المنتج الذي يساعد العمالء لتوفير حاجيات 

 العائالت قبل وقت سابق.

 العمالء ): قرار المنتجات مبني على إحتياجات24الجدول (

قرارات مبنية على فهم إحتياجات العمالء المنتج الفكرة
 إحتياجات العمالء

 اإلدخار الطوعي 

حجم التوفير حسب 
 عمر العميل.

اإلدخار المتكرر حسب 
 عمر العميل

مقابالت (معاينات)  
العمالء تستجيب 

لشروط المنتج 
 وأفضلياته 

المسح اإلجتماعي 
للعمالء يستجيب 

ياجات لمتطلبات وإحت
 العائلة

تقسيمات بيانات العمالء 
تظهر أن العمالء 

إلى  21الشباب (بين 
سنة ودائعهم أكبر  35

 ولكن تكرارها أقل.
بحث السوق اإلضافي 
يظهر: إنسياب الدخل 
متغير بالنسبة للعمالء 

 الشباب.
العمالء الشباب يدخرون

المال للزواج وسداد 
 المراهنات

الجهة الممولة للخدمات 
ة تقوم بتجربة المالي

إثنين من منتجات 
اإلدخار وهما إدخار 

الزواج وإدخارات 
مشتريات المنزل. 

الحسابات تقدم عروض 
معدالت فوائد عالية لكن 
يتطلب إدخارات كبيرة 
يجب أن تكون مرتين 
في السنة على األقل. 

غير أن العمالء قد 
يسحبون مدخراتهم في 

 جزء من السنة.
   

 

ؤسسة جينيسس تحدد نافذة بيع أجهزة في األعمال التجارية ): م34مثال ميداني (
 للعمالء

مؤسسة فنداكشن جينيسس إمبريسالایر (من دولة غواتيمال) تستخدم قنوات التسليم/ التوصيل    

وأصبحت مريحة ومناسبة لكل من العمالء الذين يعملون في مجال الصفقات والفوائد للعمالء الذين 

جهة الممولة للخدمات المالية من إبداعاتها قامت بتحديد نوافذ بيع األجهزة يديرون هذه الصفقات. ال

لتسمح للعمالء القيام بسداد القروض وتحويل وإستالم التحويالت المالية، حيث قامت هذه الجهة الممولة 

بوضع منافذ بيع األجهزة في مواقع األعمال التجارية للعمالء وهي عبارة عن مخازن صغيرة وأكشاك. 

وهذه األماكن أوجدت بل قدمت فوائد للعمالء الذين يقومون بالسداد، وبما أن منافذ البيع وضعت وسط 

مجتمعهم فمن الطبيعي أن تكون هذه المنافذ أكثر قرباً لهم من مواقع الفروع. أضف إلى ذلك أن العمالء 

أعداد كبيرة من الناس وهم ها ن أعمالهم التجارية سيمر علين هذه المنافذ مستفيدون أيضاً ألالذين يديرو
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على عمولة في كل صفقة تجارية وأن أي شخص جديد يرحبون به في هذا الشأن  بذلك يحصلون

 زة منافذ البيع.سهيحصلون على تدريب خدمات الزبائن والتدريب الفني في كيفية إستخدام أج

ن ديون لدى البنوك المحلية، وقبل تأسيس هذا النظام كان العمالء الجدد يسددون كثيراً ماعليهم م   

وكانوا في الغالب يودون عن رغبة الذهاب إلى البنوك وتقوم البنوك بإصطياد الزبائن الجدد وأحياناً تقدم 

هذه البنوك خدمات ضعيفة للعمالء عن قصد. والنظام الجديد يتماشى مع ما يفضله العمالء. ويقوم 

في تلك المواقع التي يألفونها وإذا ظهرت أي مشاكل العمالء بإجراء صفقات مع زمالئهم من العمالء 

على  ير حميمية كالشكاوي أو أي مشاكل أخرى يمكن حلها مباشرة قبل أن تتفاقم (كاإلعتراض غ

الذهاب إلى البنك أوالً) ومنذ أن صار المشغلين لنوافذ البيع من العمالء أصبح العمالء على ألفة مع 

 .ر التعامل مع الزبائنالمبادئ األخالقية للعمل ومعايي

باإلضافة إلى الخدمات المالية المتعلقة بالقروض والتحويالت المالية فإن أجهزة منافذ البيع يمكن    

جعة كثير من األشياء التي إلئتمان. وبذلك يمكن للعمالء مرا إستخدامها لدفع فواتير المنافع وبطاقات ا

ات العمل في األعمال التجارية للعمالء طويلة من يتعاملون معها. وباإلضافة إلى ذلك نجد أن ساع

للبنوك)  16:00إلى الساعة  9:00) مقابل (من الساعة 21:00إلى الساعة  8:00البنوك (من الساعة 

 وذلك يعني أنها أكثر مالءمة وبتكلفة أقل في إستخدام العمالء لمنافذ البيع.

 

 الجائر : ال تستخدم فنون بيع التحدي / البيع 3B.5 المعيار

قم بتدريب العاملين عن كيفية بيع المنتجات والخدمات دون ضغط العمالء. أن فنون بيع التحدي يمكن    

تضر بذوي الدخل المحدود من العمالء واألشخاص من ذوي القدرات المالية  –بوجه خاص  –أن 

لك التي تباع ، حيث أنهم ربما يودون شراء منتجات تباع بأسعار مضغوطة بدالً عن تالمحدودة 

 باألسعار الحقيقية "المناسبة".

وماهو العمل الذي ستقوم به لمراقبة موظفيك  تحدي بشكل واضح في مؤسستكم ودورهقم بتحديد بيع ال

 من الباعة الذين يمارسون البيع الجائر (بيع التحدي). أمثلة لبيع التحدي وتشمل األتي: 

ع اليوم ألن السعر يتوقتقوم بال د (يجب عليك أنإبالغ العمالء بأن هنالك زمن محدد لعرض محد •

 سيرتفع غداً).

 مواصلة متابعة العميل الذي يخفض المنتج بشكل واضح. •

 األشخاص الموثوق بهم  من  تشجيع أو منع العمالء الذين يشترون •
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 تشجيع أو منع العمالء الذين يطلعون على معلومات المنتج أو العقد ...ألخ •

 هر العداء أو يتعالى على العمالء.مجادلة/ مناقشة من يظ •

 تخويف أو تهديد العمالء (إذا لم تشتر تأمين على الحياة، فتظهر كأنك ال تهتم بعائلتك، و •

 مطلوب من جميع أفراد المجموعة تجديد القروض بدون إستثناء ألي فرد من أفراد المجموعة. •

طريقة يفهمها العمالء. قم بتدريب العاملين ب يحتاج العاملون أن يكونوا قادرين على التحدث عن المنتج   

ويجب أن تكون التي يمكن بها يتم توجيه أفراد العمالء للمنتجات المالئمة. و أن يطرحوا أسئلة صحيحة 

لديهم المقدرة على بيع المنتج بتسليط الضوء على ذلك المنتج عن فائدته للعميل ويجب أن يكون التكتيك 

ً للعميل بأن المنتج ذو قيمة مفيدة له دون أن  –طلوب أو فن الوصول إلى القرض الم أن يكون مقنعا

كما عليكم بتدريب العاملين على إجترام حقوق العمال في رفض ذلك  تضايقه وتدفعه إلى توقيع العقد.

 المنتج.

إن فن البيع يجب أن يكون جزًء من تعليم العمالء ومستويات معرفتهم وفهمهم طبقاً ألحوال السوق،    

ً يكونون عرضة للبيع الجائر أو  وعلى سبيل المثال فإن العمالء الذين لم يستخدموا منتح التأمين إطالقا

مايسمى ببيع التحدي ألنه تواجههم صعوبة في إتخاذ القرار فيما إذا كان ذلك المنتج يلبي إحتياجاتهم أم 

لم تتم المطالبة بها وعليك أن تضمن ال، أو ربما يعتقدون أن الدفعيات بالتقسيط يمكن إعادة سدادها إذا 

أن فنون البيع، وتجنيد العمالء، اإللحاح في البيع، مواد الترويج يجب أال تضلل العمالء عن فوائد 

ولة عن تدريب الوكالء أو الطرف الثالث من ممولي الخدمات لمنتجات. كما أن مؤسستكم ليست مسؤا

أو البيع الجائر  ن شركة الصرافات (تجويل/إستالم النقود)المالية (مثالً: وكيل موبايالت، شركات التأمي

فقط. عليك أن (بيع التحدي) ولكن عليك أن تتأكد بأن ممولي الخدمات المالية يقومون بتدريب ممثليهم 

ت به. والمراقبة الروتينية يجب أن تشمل مراجعة عن كيف متراقب العاملين معك وأي طرف ثالث إلتز

 ات كما عليك عمل مقابالت (معاينات) للعمالء كما هو الحال مع العاملين.يبيع العاملون المنتج
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  : مراقبة الوكالء والشبكة اإللكترونية3B.6المعيار 

بينما يمكن للوكاالت البنكية (المصرفية) أن تساعدكم إلى الوصول ألعداد كبيرة من العمالء وتسليم    

ط والمراقبة عندما تستخدم الوكالء مقابل موظفيك العاملين خدمات جديدة قم بالتوقف عن بعض الضب

معك. هذه الظاهرة لها تأثير كبير عندما تستخدم وكالء لهم إرتباط بالخدمات المالية والرقمية. وبعض 

مستخدمي هذه الطريقة ليسوا جدد على النظام المالي الرسمي والتكنولوجيا فحسب بل يعيشون حالة من 

) من النص 1ذي يسمح بحدوث حالة من حاالت الخطأ (راجع الصفحة رقم (التحوط المالي ال

ً عندما تكتشف المخاطر المرتبطة بالوكاالت والقنوات الرقمية فى  اإلنجليزي). وسيكون األمر حرجا

 من المخاطر األتية:  ا من ممولي الخدمات المالية يواجهون عدد سوقكم. وهنالك كثير من 

 فقات نسبة إلنتهاء زمن الشبكة اإللكترونيةعدم المقدرة على عمل ص •

 إتمام صفقاتهم. ال والذي يؤثر على قدرة العمالء منالوكالة أو عدم إنسياب المقلة سيولة  •

 قد تجد صعوبة أو عدم إمكانية تصحيحها. أخطاء في الصفقات والتى •

 إحتيال الوكاالت بأن العمالء المستهدفين (يأخذون من العمالء رسوم إضافية). •

 فقدان بيانات العميل الشخصية أو األمنية •

 و ضعف آليات المصادر غير الكافية والتي ال تتوفر لدى الوكاالت •

 قوائم األجهزة (مثالً: قوائم الموبايل البنكي). إرتباك مستخدمي  •

ضبط مدقق الحسابات الداخلي يجب عليك أن تكون  ةمستوى دقوبنفس  من خالل المراقبة اللصيقة   

تام عن المخاطر المحتملة والمشاكل المتزامنة وتأكد من أال تكون إجراءات إدارة درء الخطر  على وعي

أنك تقوم بجمع التغذية المرتدة عمل روتيني فقط بل يجب أن تشمل مراجعة الوكاالت واإلنترنت وحيث 

ع المعيار مراقبة رضاء عمالئكم الحاليين (راج الخاصة بالعمالء من الوكاالت واإلنترنت كجزء من

3A.2الوكاالت أنهم يكررون التقارير التي تثير المشاكل. يرى ). وضع في ذاكرتك أن الوكالء ومدر 

إن حلولكم لمشاكل الوكاالت/ اإلنترنت تعتمد على قدراتكم و وفرة التكاليف التي تيسر الحلول الفعالة. 

لإلنترنت. ونقطة البداية لمنع  وفي بعض األسواق على سبيل المثال اليوجد تكلفة ميسرة أو منخفضة

ا العمالء، بالرغم من وقوع المشاكل عليك أن تتأكد من أن الوكالء مدربون بنحو كاف لمواجهة قضاي

: مدير شبكة وكالة)، تحت إدارة طرف ثالث (مثالً ول عن تدريب الوكالء الذين يعملون أنك غير مسؤ

قومون بتدريب ممثليهم على األقل في ول من التحقق من صحة أن الطرف الثالث يبل أنت مسؤ

 المواضيع التالية: 
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ويلتزم أن يتماشى مع المدونة اإلدارية لممول الخدمات المالية  ولية عادلة للعمالءعالج ومسؤ •

 ).4Cوإبعاد التصرفات/ السلوك غير المقبول (راجع المعيار 

راجع نفس المعيار تطبيقات جمع ديون ممول الخدمات المالية وإجراءات تغطية القروض ( •

 أعاله).

عدم إستخدام فنون البيع الجائر (بيع التحدي) وإحترام حقوق العمالء في رفضهم للمنتجات  •

 ).3b.5(راجع المعيار 

 تحليل القروض وعملية المصادقة على الدين. •

ولين عن الشكاوي، وكيف تدير الشكاوي على آلية الشكاوي، دور العاملين المسؤكيف تعمل  •

مالئم إلى أن يتم حلها. وكيف تعيدها إلى الشخص المناسب للتحري والوصول إلى الحل النحو ال

 ).4e(راجع المعيار 

 ).4eالسياسات والعمليات المرتبطة بخصوصية بيانات العمالء (راجع المعيار  •

 

لتي المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء: تقوم بإعداد الحقوق المالية الرقمية وتقترح األعمال ا •

ممول الخدمات المالية لتحسين مستوى السالمة، الموثوقية وشفافية منتجات بها  يمكن أن يقوم 

الخدمات المالية الرقمية، القنوات واألنظمة ومساعدة الزبائن لفهم وتحقيق المخاطر المحيطة بهم. 

 (توجد باللغتين اإلسبانية والفرنسية).

 

الدفعيات الرقمية تحدد ثمان تطبيقات جيدة لإلتصال  ولة عن دليلذا بترذان كاش الالينس: مسؤ •

 بالعمالء الذين يحولون أو يستلمون دفعيات رقمية. توجد نسخ باإلسبانية والفرنسية.

 

: تناقش الوكيل ووجهة نظر العميل حول وكيل 111و  110ف ومذكرتيها رقم يمؤسسة مايكروس •

 يا العامة مثل عدم رضا الزبون.األعمال المصرفية بما في ذلك كيفية حل مشاكل القضا

 

المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء: وتسليطها الضوء على اإلحتيال في الخدمات المالية في  •

الموبايل عن كيف أن اإلحتيال يؤثر على ممولي الخدمات المالية عبر الموبايل للوكالء والزبائن، 

إلحتيال والخداع في الموبايل المختص وبنفس القدر محاولة تقليل مستوى األخطار والتعرض ل

  بإجراءات النقود والخدمات المرتبطة به.
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مجموعة مرنة         ) تطورA B Fفانديما ( ز ): مؤسسة أسوسيشن بي35مثال ميداني (
 عن منهجية التسليف

فت أن مؤسسة شكحيث  (مؤشر األداء اإلجتماعي)  SPIهنالك دراسة إجتماعية أستخدمت نظام    

ABF  (أبعدت) (من دولة بوركينا فاسو) فشلت في الوصول إلى عمالئها المستهدفين الفقراء وإستثنت

من  ABFالنساء الالئي يقمن في المناطق الريفية، وبمساعدة فنية من إنتريرنرس دمود تمكنت مؤسسة 

دامة طوال تطوير نهج جديد للتسليف لتصل إلى عمالئها المستهدفين بينما تسعى للوصول إلى اإلست

 السنوات الثالث الماضية.

وهي: إنعدام ضمانات وصولها إلى العمالء  الحواجز/ الموانع التي تعيق ABFهذا وقد حددت    

بتصميم منتج جديد إسمه "تان  ABFالقروض، إنعدام المال للتعليم/ المعرفة، الحركة المحدودة. قامت 

الء يكونون ية التسليف. العمهجنتستخدم شبه مجموعة لمجز. تان ياما ياما" يمكن أن تعالج به هذه الحوا

) شخصاً وكل شخص يحصل على قرض بمفرده 30يكونوا مجموعة من ( مستحقين للقروض بعد أن

ً عن المجموعة إعتماداً على  وال يتضامن مع اآلخرين، وكمية القرض يبدأ بتاريخه وشروطه مختلفا

إلضافة إلى ذلك تحصل المجموعات على التدريب على قدرات العمالء وحاجتهم للعمل التجاري، وبا

 مختلف المواضيع اإلجتماعية والمالية. 

 إلى اآلتي:  ABFللحفاظ على القابلية المالية للمنتج تحتاج 

) شخصاً/ عضواً قبل أن يحصل 30أن تلتقي المجموعات إسبوعياً على أن يصل عددهم إلى ( •

 عضو منهم على أي قرض.أي 

 اري.التوفير اإلجب •

على كل مجموعة أن تحافظ بدقة على تعليمات القيادة ومجموعة القوانين من أجل الضبط  •

 و  اإلداري.

هم لسداد ماعليهم (العون معلى المجموعة زيارة األعضاء المقصرين في الواجب/ الغائبين ودع •

 المالي، البحث إلى حيث يمكن أن يبيعوا منتجاتهم ...ألخ). 

الل التجربة أن المنتج يجب أن يكون مرناً (مثالً: شروط متنوعة للقروض من خ ABFوقد تعلمت    

 أثناء موسمي الجفاف واألمطار) ولكن يجب أن تظل متطلبات المجموعة ثابتة كما هي دون تغيير.

أضف إلى ذلك أن جلسات التدريب يجب أن تكون ممتعة ومفيدة لألعضاء ليظلوا مرتبطين بالتعلم    

 ور اإلجتماعات بشكل كامل.ويحافظوا على حض
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جنيه إلى  %208أن تصل إلى الفقراء وإنخفض متوسط كمية القرض من  ABFر لـ منتج تان ياما يسّ 

 .من الوصول إلى األشخاص الذين رفضت البنوك التعامل ABFفي سنة واحدة. كما تمكنت  101%

ج الجديد الزمه التحسن من خالل نوعية أمثال المهاجرين. كما أن المنت ديانتهم  معهم بناء على إثنيتهم أو

 %4.64إلى  %15.95كما أن مخاطر المحفظة إنخفضت من  ABFمحفظة األوراق المالية لمؤسسة 

  في سنة واحدة.
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  يشتمل البعد الرابع على خمسة معايير:

: منع تجاوز الحد المسموح به للمديونية: مبدأ حماية العمالء 4Aالمعيار  �
على الجهات الممولة للخدمات المالية أن تتحرى الدقة في كل  –) 2رقم (

مراحل عملية الديون وتقرر أن العمالء لديهم المقدرة المالية على سداد 
باإلضافة إلى ذلك على الجهات الممولة  ماعليهم دون أن تتفاقم مديونيتهم.

جاوز الحد للخدمات المالية تطبيق ومراقبة النظم الداخلية التي تدعم منع ت
وعليها أن تبذل الجهود لتحسين إدارة مخاطر الديون المسموح به للمديونية 

 على مستوى السوق (مثل المشاركة في المعلومات الخاصة بالديون).
)، الجهات الممولة 3: الشفافية: مبدأ حماية العمالء رقم (.4Bالمعيار  �

ي حينها بلغة ستقوم باإلتصال وبشكل واضح ومفهوم وإعطاء المعلومات ف
ذ القرارات وبأسلوب يفهمه العمالء من غير لبس حتى يتمكنوا من إتخا

لى الشفافية في األسعار والمعلومات والشروط الواضحة. وهناك حاجة ا
 واللوائح الخاصة بالمنتجات وتسليط الضوء عليها.

م : العدل والمعاملة المحترمة للعمالء وفق مبدأ حماية العمالء رق.4Cالمعيار  �
وعلى الجهات الممولة و وكالئهم معاملة العمالء بالعدل واإلحترام  –) 5(

دون تمييز. كما عليهم التأكد من كامل السالمة والتحري عن الفساد 

  

ة

 
 

 

ع ـــالبعد الراب  
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والعدوانية أو سوء المعاملة التي قد تصدر من العاملين في المؤسسة أو 
 وجمع الديون. ضالوكالء وخاصة أثناء عمليات مبيعات القرو

) يلزم 6خصوصية بيانات العمالء: مبدأ حماية العمالء رقم ( :.4Dيار المع �
ً للقانون واللوائح تجاه حق  إحترام / تقدير خصوصية بيانات العمالء وفقا
الفرد. ومثل هذه البيانات تستخدم فقط لألغراض المحددة أثناء جمع 

 المعلومات أو وفق ما يسمح به القانون أو بموافقة العميل.
): تكون للجهات 7: آلية فض الشكاوي: مبدأ حماية العميل رقم (.4E المعيار �

الممولة للخدمات المالية آلية تستجيب للشكاوي في المكان والزمان وحل 
ى هذه الجهات الممولة إستخدام هذه اآللية لحل المشاكل لمشاكل العمالء. وع

 الفردية وتحسين المنتجات والخدمات.
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  .4A المعيار

 منع تجاوز الحد المسموح به للمديونية 

على جهات الخدمات المالية القيام باإلهتمام التام في كل مراحل عملية الديون   
وا وعليها أن تقرر إذا كان العمالء لديهم المقدرة على سداد ماعليهم دون أن يتجاوز

ومراقبة الحد المسموح به للمديونية. أضف إلى ذلك على هذه الجهات تطبيق 
األنظمة الداخلية التي تدعم منع تجاوز الحد المسموح به للمديونية وعليهم بذل 

المشاركة في  خاطر الديون على مستوى السوق (مثلالجهود لتحسن إدارة م
 المعلومات الخاصة بالديون).

: على الجهة التي تقوم بتمويل الخدمات 4A.1التطبيقات الضرورية: المعيار  �
وإجراءات مستندات كافية  –قوي  –ون لديها حس سياسي المالية أن تك

للتصديق على القروض وإتخاذ القرارات بإستخدام المعلومات والمعايير 
 الخاص بحماية العميل). 2.1.0المناسبة. (وفق المعيار 

: على الجهات الممولة إستخدام 4A.2التطبيقات الضرورية: المعيار  �
ن قابلة للتنفيذ على المحيط المحلي (معيار معلومات تقارير الديون عندما تكو

 )2.2.0حماية العميل رقم 
: كبير إداريي الجهات الممولة ومجلس 4A.3التطبيقات الضرورية: المعيار  �

اإلدارة يقومون بمراقبة السوق ويشددون لإلستجابة على درء مخاطر 
 ).2.3.0المديونيات (معيار حماية العميل رقم 

: على الجهة الممولة المحافظة وصيانة 4A.4المعيار التطبيقات الضرورية:  �
 ).2.4.0نوعية محفظة األوراق المالية (معيار حماية العميل رقم 
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  : تحليل مقدرة سداد ديون العمالء4A.1المعيار 

يجب أن تكون لمؤسستكم سياسات تحدد كل خطوة في تحليل القروض وعملية المصادقة على الديون.    

اعيك يجب عليك منع تجاوز الحد المسموح به للمديونية وهي سياسة ترشد عاملي الميدان ومن خالل مس

كأهم معين لكم في هذا المجال. وعليك أن تتأكد من أن عاملي الميدان يعرفون اإلجراءات ويفهمون 

ً لماذا نجد أن تجاوز الحد المسموح به ق للديون أمر خطير على العمالء ويضر بمحفظة األوار تماما

 المالية الخاصة بهم.

ولية المشتركة، المودعة في البنوك، األصول، المسؤمثل: النقود يجب أال تعتمد على الضمانات (   

ولين من سداد الديون. وعلى الموظفين المسؤالمشاركون في التوقيع، المرتبات) كبديل جيد لتحليل مقدرة 

حركة ف القروض، وذلك بإستخدام تحليل تسلي الديون تقييم مقدرة سداد العمالء ألي دورة من دورات

النقود ومراجعة الديون الحالية التي لم تسدد. كما أن تحليل حركة النقود يجب أن توضع في اإلعتبار 

عن األعمال التجارية ودخل العوائل / أو منصرفاتهم واإللتزامات مع جميع المصادر بما في ذلك 

ان. كما يلتزم تضمين جميع أعضاء العائلة في تقييم الدين اإللتزامات الشخصية كقرض من أحد الجير

 ً قم بعد الديون غير المباشرة (مثالً: ضمانات قرض  (مثالً: قروض زوج أو زواج مستحق السداد). أيضا

 لشخص آخر).

على سبيل المثال:  و   من ضمن السياسة قم بإعداد قائمة مصادر الدخل الذي يحسب على العمالء،    

ت النقدية قد تكون مصادر دخل غير ثابتة في بعض الحاالت (مثالً: اإلقامة النسبية خارج البالد التحويال

لشخص له وظيفة غير رسمية ويقوم بتحويل كميات للمناسبات المختلفة) ففي هذه الحالة نجد أن هذه 

وظيفة ثابتة التحويالت ال تحسب كدخل أو يمكن أن تكون تحويالت ثابتة (مثالً: أحد المتزوجين له 

ً من الدخل.  ويقوم بتحويل أموال بشكل منتظم) ففي هذه الحالة يمكن إعتبار هذه الحواالت المالية نوعا

 ويمكنك توفير مرشد مضمون للموارد والسيناريوهات المختلفة.

 ديد أقصى نسبة مئوية للدخل المودع في البنك لألشخاص الذين إستلفوا المال الشئ الذي يمكنقم بتح   

أن تنطبق عليه خدمات الديون بما في ذلك الديون التي هي من مؤسستكم. وعلى ضباط القروض أال 

كحد أقصى  %80إلى  %50يزيدوا عن الحد األقصى للقروض. وعليه يمكن أن تعتبر إستخدام مابين 

ً عندما لهذه النسبة: كاألقساط واألموال الفائضة عن حاجة العائلة. إس ً ثابتا مع يكون جتخدم معيارا

المعلومات من العمالء أقل إعتماداً من المعتاد، وأن العميل جاء حديثاً للمؤسسة، والسوق متشبع/ مكدس 

ً فيه نسبة كبيرة من التقصير، وفي بعض الح ت الابالبضائع بدرجة عالية، وأن المؤسسة تمارس نظاما

 المسموح به.األخرى ربما يكون العميل أكثر عرضة للمديونية التي تتجاوز الحد 
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إن النقطة المرجعية والعالمة المميزة المستخدمة لنسبة الفائض من حاجة العائلة بصفة عامة يزيد من    

القروض المتجددة وذلك إعتماداً على عدد القروض التي لدى العمالء مع الجهة الممولة للخدمات المالية 

 %60ول قرض أن نسبته يجب أال تتجاوز وتاريخ سداد العمالء، وعلى سبيل المثال: ربما تقرر من أ

 .%80وجميع القروض األخرى المتتالية  %70ونسبة القرض الثاني 

وباإلضافة إلى ذلك فإن فرص حدود التأني والتبصر للسماح بالتجديد في حالة السداد المبكر "تحتاج    

ليف لسداد ستخدام مبالغ التسإل تعويد العمالء  تؤدى الى  وجود فترة قصيرة  –إلى تهدئة لفترة بعينها" 

وأن هذا النوع من التصرف يزيد من نسبة يحصلون على قرووض أكبر.  القروض في وقت مبكر ثم 

ً أن تاريخ ديون العمالء أمر جيد، بينما في  المخاطر في التجاوز المسموح للمديونية ويعطي إنطباعا

  أخرى لسداد ديون القروض.الواقع أن العميل يقوم بإستالف مبالغ من أماكن ومؤسسات 

وعليه قم بتدريب عاملين جدد على سياسات الديون وأن تضمن وتتأكد من أنهم يطبقون تلك السياسات    

يجب أن يصف التدريب كيف تتعامل مع زيارة العميل وكيف تقوم بنحو سليم على أرض الواقع، كما 

تحقق من تتقوم بتحليل حركة النقد وكيف بجمع وتقييم الجانب المالي والجوانب غير المالية. وكيف 

كما عليك القيام بإدارة تدريبات إسعافية تنشيطية على أساس سنوي مع  مصدر مستقل عن دقة البيانات.

إجراء مناقشات تنشيطية مؤقتة حسب الحاجة، وعلى سبيل المثال: تنفيذ تدريب إضافي سيكون مناسباً 

 ج موقع الحسابات أن العاملين لم يلتزموا بسياسات الديون.ألي فرع من فروع المؤسسة حيث تشير نتائ

المرحلة الثانية من الحماية من تحمل العمالء فوق طاقتهم بالديون فإن عملية المصادقة على القروض    

يجب أال تعتمد فقط على ضباط الديون. وعليه فإن أحد العاملين من الذين لم تكن له عالقة مباشرة 

مطلوب منه أن  –على من تقع عليه هذه المهمة  –الفرع أو لجنة تم تعيينها للديون  بالديون مثل مدير

  يصادق على كمية وشروط اإلقتراض.

على قسم إدارة درء المخاطر أن يذعن لتحقيق أنظمة وسياسات الديون على أساس منتظم. وتأكد من    

مقدرة على السداد وتدريبات منع المديونية التي أن الموظفين الميدانيين يقومون بالتنفيذ الدقيق لتحليالت ال

تتجاوز الحد المسموح به مثل مراجعة تاريخ الدين وإنتهاك الضمانات. وعلى مدققي الحسابات أو 

أن يقوموا بزيارات لعينة من ممثلي العمالء كل عام للتحقق من المصادر بذلك  الضباط الملزمين 

نتبه بنحو خاص للفروع التي بها مخاطر تجاه محفظة األوراق المستقلة من خالل مقابالت العمالء. وإ

المالية أو عوامل أي مخاطر أخرى موجودة في تلك اللحظة مثل وجود معدالت كبيرة من العمالء وهم 

 فيتركون العمل، حاالت من اإلستدانة المتكررة/ المتعددة أو تجديد القروض مباشرة بعد سدادها. أض
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قييم القروض فإنه من الضروري القيام ن عن توليعضاء المجموعة المسؤوحيث مايوجد أإلى ذلك 

 بالمراقبة لكي تضمن أن النظام مستمر وجاٍر دون توقف.

 

أدوات / معينات الحملة الذكية: تجنب تجاوز الحد المسموح به للمديونية: يوجد مرشد التقييم المالي  •

تقييم مقدرة العمالء ورغبتهم الطوعية على وغير المالي حيث يقوم بتوفير المعلومات عن كيفية 

ً من دخل األعمال التجارية والعائالت وأرصدتهم  سداد القروض كما يحوي المرشد عينة/ نموذجا

 والميزانية العمومية. توجد نسخ منه باللغتين اإلسبانية والفرنسية.

باإلسبانية والفرنسية توجد منه نسخ  يب ضباط القروض (رمؤسسة يانكو سوليداريو: لديها كتيب تد •

وإلى جانب هذا الكتيب هنالك مذكرة خاصة بتدريب ضباط القروض من مؤسسة 

كازمايكروفاينانس، والدليالن (المرشدان) عبارة عن أمثلة إلجراءات تقييم القروض المالية وغير 

إتخاذ قرارات صرف نوعية وتقليل مخاطر فى  المالية والتي بدورها تساعد ضباط القروض 

 لعمالء من تجاوز الحد المسموح به للمديونية.ا

مراقبة سداد األفراد وفق آلية ضمانات المجموعة: حيث تقوم بعرض نهجين إثنين بسيطين لمراقبة  •

 تطبيق ضمانات المجموعة.

لديها معينات تقييم االعمال التجارية للعمالء (متوفرة باللغة فند للنساء االردنية مؤسسة مايكرو •

معها مؤسسة بنك صربيا المختص فى حسابات القروض  وهما مثاالن الشكال االسبانية) و

 وحسابات تستخدم لتتثمين قدرة العميل على السداد.

: عبارة عن دراسة حالة عن كيفية مقدرة الجهة الممولة للخدمات المالية إنجاز بارتنرمايكروكردت  •

ف يمكن متابعة ذلك مع التدقيق وكي ضرإصدار أي قتحليل تفصيلي دقيق للديون لعمالئها قبل 

الحسابي للتحقق من أن العاملين في مجال الديون يطبقون منهجية الديون بدقة تامة (توجد نسخ منه 

. كما يوجد نظام تسجيلي مع البوربونت للمتابعة ووصف سياسات باللغتين اإلسبانية و الفرنسية)

  ن والمخاطر منذ نقطة البداية.الجهة الممولة للخدمات المالية إلجراءات إدارة الديو
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 ) مؤسسة موسوما تقدم سياسة المقدرة على سداد الديون36مثال ميداني (

عضاء ن التعاونية ويقلقها أن بعض األمؤسسة موسوما (التنزانية) تعمل في مجال اإلدخار والديو   

 بعة بحث ميداني لمعرفةيسددون قروضهم ببيع أصولهم. الجهات الممولة للخدمات المالية قامت بمتا

 تية بناًء على النتائج التي توصلت إليها:المشكلة ثم إتخذت اإلجراءات األ

د من أن األعضاء لديهم المقدرة المالية لسداد القروض دون أن كعملية تقييم القرض ثم تعزيزها للتأ   

لمصادقة على القروض أما قروض في السابق يستطيعون الاتلكم الديون. وبينما كان ضباط  تتراكم عليهم

اآلن على القادة المحليين التحقق من المقدرة على سداد الديون أيضاً. وتنظر لجنة الديون بمؤسسة 

 موسوما إلى المقدرة لمالية لألعضاء أثناء عملية المصادقة على القرض.

عة على مهارات تنظيم تلقوا التدريب وبذلك يمكنكم القيام بتدريب المجمو الذينن  القادة من األعضاء   

العمل (كعنصر من عناصر اإلنتاج) لتعزيز األعمال التجارية وبالتالي تكون لديهم المقدرة على سداد 

 الديون بشكل نهائي.

تقوم موسوما اآلن بتقديم التعليم المالي لألعضاء وتسلط الضوء على مكامن الخطر بإستخدام قروض    

 كما هو حال نفس الخطر عند اإلستالف من منظمات متعددة. األعمال التجارية ألغراض غير منتجة

ً في حوادث األعضاء الذين     ونتيجة لهذه اإلجراءات الحظت الجهات القائمة بالتمويل إنخفاضا

يتجاوزون الحد المسموح به للمديونية. كما أن األعضاء أصبحوا يحصلون على فوائد من حزمة التعليم 

دريب على مهارات العمل التجاري. وفي نفس الوقت إنخفض نشاط محفظة المالي التي تلقوها مع الت

) إلى 12كما إنخفض عدد القضايا أمام المحاكم لعدم السداد من ( %8إلى  %14األوراق المالية من 

(أو يد نهم من النادر يلجؤون إلى وضع الن أآل) فقط. وفي الختام أفادت مؤسسة موسوما في تقريرها ا1(

    لتغطية مديونية القروض.  ) األصولحجز
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 : إستخدام مكتب التسليف و/ أو بيانات المنافسين4A.2المعيار 

إن التحليل الفعال لسداد دين العميل يعتمد على إدخال المعلومات عن الديون المستحقة وتاريخ مديونية   

بحاجة إلى إستشارة ذلك  العميل. وإذا كان هنالك مكتب تسليف فعال في بالدكم فإن موظفي الديون

ع القروض وذلك بغرض تقييم مستويات الديون الحالية للعمالء وتاريخ السداد. يالمكتب حول دورة جم

العاملين بحاجة إلى إستصدار تقرير بيانات العميل بشكل منظم وإرسال هذا التقرير إلى مكتب كما أن 

 التسليف.

أو أن مكتب التسليف الموجود ال يعتمد عليه، فإن  – وإذا لم يوجد مكتب تسليف حيث توجد مؤسستكم  

حسابات العميل وقدراتهم على السداد يجب أن يوضع في الحسبان أن هنالك إحتمالية وجود ديون 

وفي هذه الحالة فإن سياستكم وتطبيقاتكم تحتاج دون شك إلى  إضافية لذلك العميل لم يقم بسدادها. 

مات بديلة عن العمالء بما في ذلك التشاور مع المنافسين المحليين موظفي ديون ليستخدموا مصادر معلو

قروض مستحقة السداد في العمالء المحتملين، ويشمل ذلك  للحصول على معلومات وثيقة الصلة عن

مؤسسات أخرى وتاريخ السداد. وإذا كان هنالك منافسة/قوية وشرسة في بعض األماكن وأن مخاطر 

لية فإنه يجب على المؤسسات محاولة إيجاد ترتيبات غير رسمية مع التسليف المتعدد بدرجة عا

العاجزين عن السداد ولتكن هذه الترتيبات غير  –المنافسين للمشاركة في قوائم العمالء المقصرين 

الرسمية مع المنافسين مبنية على الثقة وغير ملزمة قانونياً. وأن مثل هذه الوسيلة مهمة بشكل خاص 

ً أن شبكات التمويل للقروض ذات األ األصغر يمكن أن تقدم تسهيالت لهذا حجام الكبيرة. ونجد أحيانا

 النوع من المعلومات المشتركة بين األعضاء.

وبغض النظر عن وجود مكتب تسليف، فإنه يجب على مؤسستكم أن تكون لديها نظام إشرافي ليضمن    

ل إلظهار تحليل وقرارات الديون. وهذه العملية مكتب التسليف أو المنافسين تستخدم بنحو فاعأن بيانات 

يمكن أن يقوم بها مدقق الحسابات الداخلي أو الضبط الداخلي الملزم أو أي نظام ضبط آخر محدد تتم 

 قبل أو بعد صرف القرض. ه إدارته أو التعامل مع
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 : ومراقبة المديونية التي تتجاوز الحد المسموح به4A.3المعيار 

دارة مراقبة محفظة األوراق المالية لمؤسستكم عن إحتمال وجود مشاكل بسبب تجاوز الحد على اإل   

المسموح به للمديونية وعلى ادارة مراجعة وتحليل التقارير النوعية للمحفظة (قروض لم يتم أداؤها، 

. قروض مجدولة، قروض مشطوبة/ ملغية) وذلك على أسس منتظمة أقلها ربع سنوية (كل ثالثة أشهر)

ً تحليل معلومات مكتب التسليف على المستوى الكلي/ اإلجمالي (إذا توفر ذلك)  كما على أإلدارة أيضا

وذلك بغرض إظهار القرارات الخاصة بالمنتجات، التوسع واإلستهداف. وعلى مجلس اإلدارة أن يتلقى 

 ة األوراق المالية) كل ثالث أشهر (ربع سنوي).ظويراجع تقارير المحفظة (محف

ولتكملة عمل مراقبة اإلدارة ومجلس اإلدارة مطلوب من ضباط القروض ومديري الفروع مراقبة    

نوعية المحفظة التابعة لهم مرة كل شهر على األقل للتعرف وتحديد مواطن الخطر الناتج عن تجاوز 

بتقسيمها  وعليهم فحص جميع نوعياتت المحفظات التابعة للفرع ثم يقومون الحد المسموح به للمديونية.

وثيقة الصلة بالعمالء (مثالً: العمالء الذين لديهم قروض داخلية حسب المنتجات والتقسيمات األخرى 

 متعددة، عمالء لديهم أنواع محددة من األعمال التجارية).

ً للدين ولكنها تفهم بأنها وضع من األوضاع التي تجعل  إن تجاوزات المديونية ليست مستوىً  مطلقا

 .لتضحيات)عن أمثلة ا 14لقروض (راجع الصندوقبتضحيات غير مقبولة بغرض سداد ا العميل يقوم

يجب على اإلدارة والمجلس تطوير تعريف للمديونية التي تتجاوز الحد المسموح به وذلك في إطار    

أو ف تعرفه البيئة الخاصة بمؤسستكم (ماذا يعني تجاوز الحد المسموح به للمديونية بالنسبة للعمالء وكي

دارتين أعاله تحديد المؤشرات والعالمات المميزة التي تخدم وتتنبأ بإنذار مبكر عن نحدده؟) وعلى أال

كمنتج جانبي،  –تجاوزات المديونية. أمثلة لمثل هذه المؤشرات تشمل: المخاطر التي تحيط بالمحفظة 

وية للعمالء الذين يقومون بسداد عدد/ النسبة المئوية للعمالء الذين عليهم ديون متعددة، عدد/النسبة المئ

في أداء القروض قروضهم مبكراً، سداد مبكر للمنتجات الجانبية، نداء حول الضمانات، التقصير 

ركة العمل. وبوجه خاص قم بمتابعة القروض التي إعيدت جدولتها وإعداد تقارير ومغادرة العميل وت

لتها لربما تعكس زيادة في تجاوزات الحد وشهرية على األقل، وبزيادة عدد القروض التي أعيدت جد

 .به للمديونية المسموح

وعلى مؤسستكم أن تقوم بجمع التغذية المرتدة المرتبطة بالعمالء تحسباً لحاالت تجاوزات المديونية.    

وهذه التغذية المرتدة مهمة ألن العمالء غرقوا في الديون قد ال يكونوا مقصرين أو عاجزين فقد يكونوا 

تخدموا مصادر شخصية أو بيع أصولهم لمقابلة إلتزاماتهم تجاه العقود التي أبرموها وخاصة في قد إس
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األسواق المشبعة بالسلع. أضف إلى ذلك أن التقصير في السداد يعتبر أكبر مؤشر في الوقت الذي تبدأ 

: هل تقوم نه أن هنالك مشكلة بالفعل. قم بسؤال العمالءالمحفظة في اإلرتفاع مما يستنتج عفيه 

بتضحيات رئيسية لمقابلة إلتزاماتك تجاه القرض الذي إستلفته؟ هل تقوم باإلستالف من أماكن أخرى أو 

تقوم بإستخدام مدخراتك أو تبيع بعض أصولك لتدفع ماعليك من قروض؟ هذه األسئلة هي التي يجب أن 

عمل، زيارات مدققي يتم ضمها إلى اإلجراءات المنتظمة (مسح إجتماعي خاص بترك العمالء لل

الحسابات ...ألخ) حيث أن هذه اإلجراءات المنتظمة تعطي اإلدارة مزيداً من الصور الكاملة عن 

  التجاوزات التي تحدث في المديونية.

هيرزاقوفيا) مدقق الحسابات الداخلي لكشف  –تستخدم مؤسسة بارتنر ماكروكردت (من البوسنة    

د من الحد المسموح به للمديونية، وعليه فإن مدققي الحسابات الداخليين تطبيقات اإلستالف التي ربما تزي

يقومون بزيارات منتظمة لجميع الفروع ويستخدمون فن العينات العشوائية إلختبار عمالء للمقابلة 

ن بزيارة مجموعتين من العمالء، ويختارون بطريقة ة) من كل فرع. يقوم هؤالء المدققو(المعاين

على جميع أنواع العمالء أما العينة الثانية يتم  على ان يشتملوا وعة األولى من العمالء عشوائية: المجم

يستجيب إلستبيان تفصيلي يجب ان  إختيارها من العمالء المقصرين عن السداد فقط. و أي عميل 

ى القروض. اإلستبيان يحرص أيضاً علم بها ضباط ون للكشف عن إنتهاكات إجرائية قايستخدمه المدقق

.وبالتركيز على العمالء المقصرين في الحصول على المعلومات الخاصة بمستويات ديون العوائل 

ظفي الديون قد وم ا كانت سياسات مؤسسة "بارتنر" أوالسداد بوجه خاص فإن المدققين يمكنهم تحديد إذ

 ساهموا في تجاوزات المديونية.

وهذا  –عليها في األسواق ذات المخاطر العالية إن جهود مراقبة تجاوزات المديونية يجب التشديد    

و/ وال يوجد مكتب للتسليف يعتمد عليه نجد أن اإلستالف المتعدد أمر شائع فيها،  الننا  يشمل األسواق

ت الممولة للخدمات المالية ومعدالت ذا شفافية، وتحت هذه الظروف فإن هاك نمو متزايد للجالأو هنا

الديون يجب أن تتضمن معالجة بدايات ديون المستلفين (راجع الموقع  سياسة مؤسستكم للمصادقة على

) أعد المزيد من القوائم المؤسسية وأحوال/ وشروط السوق التي تؤدي 15اإللكتروني). الصندوق رقم (

 .اتتشديد في مخاطر تجاوزات المديونيإلى ال
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 ): تضحيات المستلفين في غانا14الصندوق رقم (

تجاوزات المديونية في دولة غانا (راجع الموقع اإللكتروني) تسلط هذه الدراسة  في دراسة عن   

الضوء على خطورة وصعوبات العمالء لسداد ماعليهم من ديون . الدراسة أختبرت ضغوط الديون التي 

 انيين الذين إستلفوا من التمويل األصغر. وتعرض البيانات التالية عدداً من الغ 500وقعت على أكثر من 

أن المستلفين كعينة في الدراسة التي كشفت عن "التضحيات العامة" التي طالت أي واحد من المرات 

بسداد القرض الذي إقترضه. والقائمة تؤكد كيف أن المؤشرات مثل تضمين خدمات منهم عند قيامه 

العمالء الديون، التخلف عن اإليفاء بالدين والتقصير وكلها ال تعكس الحقيقة وواقعية تجاوزات 

 للمديونية.

 التضحياتالنسبة المئوية للمستلفين الذين قاموا بالتضحيات
 يعمل أكثر من المعتاد )%60مستلف ( 325
 يؤجل أهم المنصرفات/ يستنفد )%54مستلف ( 240
 يستنفد المدخرات، يقلل كمية/ نوعية  )%34مستلف ( 179
 الطعام  )%18مستلف ( 96
 بدعم العائلة يستعين  )%13مستلف ( 67
 أو األصدقاء  )%10مستلف ( 51
 يعاني من الضغط/ التوتر النفسي )%5مستلف ( 26
 يقلل من التعليم  )%4مستلف ( 20
 يستلف من جديد لسداد/ بيع  )%4مستلف ( 20
 أو يرهن األصول  )%3مستلف ( 15
 يشعر بالتهديد ويحس  )%3مستلف ( 14
 ى من الفضيحة..يعانباإلرهاق  )%1مستلف ( 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
    

Page 217 of 345 
 
 

  التشديد حول مخاطر تجاوزات المديونية فضي الى ): الظروف التي ت15الصندوق رقم (

 إعتبر/ تخيل إذا كانت الظروف التالية حقيقية في بيئة عملكم: 

 أو عدد متزايد من مؤسسات التسليف. –هنالك الكثير من  •

 ون إلى نفس السوق ويعملون كتمويل أصغر.مقرضو (الذين يسلفون غيرهم) المستهلكين ينتقل •

 هنالك عدد من المؤسسات تنافس غالباً لخدمة نفس الزبون  •

 .ال توجد مكاتب تسليف أو غير دقيقة أو لم تستخدم على نحو واسع  •

 غير متوفرة.و  المتنامي توسعت نظمكم وأن ضوابط درء المخاطر غائبة  د نسبة للنمو المطر •

لم يحصلوا على المنتج المالئم بمافي ذلك السعرو /أو الحجم  (وخاصة العمالء يشتكون بأنهم  •

 إذا كانت القروض صغيرة للغاية).

 إذا إكتشفت أن دورة حركة العاملين عالية و/ أو هنالك صعوبة لتوفير التدريب الالزم للعاملين. •

    إذا كانت نسبة تحفيزكم عالية القيمة في نمو محفظة األوراق المالية. •

    

مركز الدراسات المالية: هنالك تجاوزات في المديونية للذين يستلفون من التمويل األصغر في غانا.  •
يسلط المركز الضوء على الدروس المهمة لمديري تمويل الخدمات المالية للعاملين الذين تجاوزت 

(توجد  ديونهم الحد المسموح به وهناك مؤشرات عامة لحاالت من التوتر والضغط على العمالء.
 نسخ منه باللغة اإلسبانية).

 
مؤسسة فونكوز من هاييتي: أعدت دليل تقييم العميل الخاص بتغطية مابعد الكوارث وهو مثال عما  •

ً لفترة  من فترات التشدد لدرء يمكن للجهات الممولة للخدمات المالية لضبط سياسات تسليفهم تحسبا
 ال.عام الزلز 2010خطر تجاوزات المديونية بعد عام 

 
ولية اإلدارة في مراقبة خطر تجاوزات المديونية أوبريشن (عمليات إسمارت): تصف مسؤإسمارت  •

 (راجع فصل: اإلدارة التنفيذية). توجد منه نسخ باللغتين اإلسبانية والفرنسية.
 

لعرضه  مؤسسة كاشف فاونديشن: تصف المراقبة القياسية لتجاوزات المديونية في برنامج تسجيلي  •
 بوربوينت. نار وفي ويب

 
هنالك دراسة عن السائقين حول تجاوزات المديونية للمستدينين عبر التمويل األصغر في كمبوديا:  •

ترى عن كيف للجهات الممولة للخدمات المالية (ضمن الممثلين اآلخرين) من أنها تساهم في مشكلة 
د دروس للجهات الممولة في تجاوزات المديونية في البالد. كما أن المؤسسة نفسها تعمل على إعدا

 دول أخرى.
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تقوم بتعليم العمالء عن  ): مؤسسة يوجيفان الهندية للخدمات المالية37مثال ميداني (
 تجاوزات المديونيةخطورة 

لمواجهة األحداث المتنامية للتسليف المتعدد وشبح اإلستدانة ( حيث يقوم العمالء بإستالم القروض    

)  قامت مؤسسة يوجيفان الهندية بتطوير فيديو تعليمي يسلط الضوء على ألشخاص آخرين مقابل عمولة

مخاطر هذه الممارسات مظهراً شخصيات "سوشيال" و "ريفاني" وهما إمرأتانن من الريف تمثالن 

صورة طبق األصل لمستلفي القروض عبر التمويل األصغر في الهند ويقدم الفيديو دروسه بنظام 

  األمثلة.

ألول يقوم أحد األقرباء المحترمين بزيارة إلى قريبته سوشيال وزوجها ويقنعهما بإستالم في القسم ا   

بجدول مواعيد دقيقة ثابتة:  هسدادباح/ العائد الذي وعد بأن يقوم بقرض كبير بإسم سوشيال وتناوله األر

ال تستطيع  ولكن بعد ذلك بزمن قصير غاب الرجل تاركاً سوشيال تالقي مصيرها مع سداد القرض الذي

ليها زوجها بالتخويف عتحمله. أما السيناريو الثاني فيظهر ريفاني كعميل للتمويل األصغر ويتنمر 

ويحصل عن طريقها على قرض ثان ليشتري به دراجة نارية وقرض ثالث يستغله للسداد. وبعد مدة 

 وجيزة وجدا نفسيهما ال يستطيعان سداد أقساط القروض.

ة ان في تقاريرها أن العمالء حريصون على مناقشة السيناريوهات بعد مراجعوأفادت مؤسسة يوجيف   

بالدور (زوج ريفاني هر أنهم يتعرفون على الشخصيات الذين قاموا األمثلة التي عرضها الفيديو. وظ

وبدا أن ذلك ينعكس بشكل واضح على دينامكية العائالت وأن ذلك ينطبق على عائالت  وقريب سوشيال)

كما يعلمهم هذا الفلم أهمية بناء  س، نفسهم. كما يقدم نفس الفلم للعمالء مفهوم مكتب التسليفالعمالء أ

 تاريخ الدين اإليجابي.

وخالل السنة األولى عرضت يوجيفان هذا الفلم على أكثر من مليون عائلة من خالل القنوات المحلية    

هم التي تليها مناقشات موجهة. وأصبح الفيديو في إجتماعات  العمالءتواجد  لحظات  للتلفزيون فضالً عن 

اآلن ملزم على جميع عمالء يوجيفان والعاملين الجدد وهو بذلك يمثل مساهمة مشهودة تجاه تجنب أنواع 

  القضايا التي شوهت التمويل األصغر في السنوات األخيرة الماضية.
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 اق المالية  صيانة (حفظ) النوعية الراسخة لمحفظة األور: 4A.4المعيار 

نوعية محفظة األوراق المالية هي مؤشر يؤدي إلى مشكلة تجاوز المديونية وعلى مؤسستكم  إن تدنى  

 إستخدام هذه النقاط المرجعية كمراجعة لنوعية المحفظة الخاصة بمؤسستكم: 

حيث ال  360+ (زائداً) شطب/ إلغاء +30مخاطر الدين الكلي يتم تحديده بإعتباره محفظة  •

 أشهر). 3خالل الربع السنوي األخير (ربع سنوي =  %10أكثر من عن  متوسطها  يزيد

كن لأثناء أي ربع سنوي طوال السنوات الثالثة الماضية، و %10مخاطر الدين الكلي بمتوسط  •

تضع في نفس المكان تدابير/ إجراءات تصحيحية تعكس إتجاه الربع سنوية المتتابعة طوال 

 ألقل.السنتين الماضيتين على ا

مرتبطة بعميل لم يقم بالسداد عليك أن تعتبر إذا كان هنالك التدني نوعية المحفظة  في حالة 

 :  مالئمةالواحدة أو أكثر من التدابير/ اإلجراءات التصحيحية 

 قم بإدارة تدقيق حسابات المحفظة لتتمكن من معرفة القضايا -

دقيق الحسابات الخاصة بتطبيقات تعزيز الخضوع واإلذعان، الضوابط الداخلية، مراجعات ت -

 بالتسليف.الخاصة 

 فيين الميدانيين على تحليل القروضظتعزيز تدريب المو -

 تقليص كمية التسليف إلى أن يتم وضع المحفظة تحت الكنترول. و/ أو  -

التقصير (النشاط السياسي،  معالجة  زيادة التدابير لمراقبة بيئة الخطر التي يمكن أن تؤثر في -

 م السداد في المؤسسات المجاورة ...ألخ).أزمات عد
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 4Bالمعيار 
 الشفـافيــة

تقوم الجهات القائمة بالخدمات المالية باإلتصال بشكل واضح ومفهوم وكاف وتوفير 
المعلومات في حينها بنحو واضح وبلغة صريحة يفهمها ويستوعبها العمالء حتى 

 القرارات. تخاذ يتمكنوا من إ

ماسة لشفافية المعلومات عن األسعار والشروط واألحوال الخاصة  فهناك حاجة
 بالمنتجات التي يتم تسليط الضوء عليها.

: الجهة الممولة للخدمات المالية لديها 4B.1التطبيقات الضرورية للمعيار  �
سياسة ومعالجات مستندية لتنفيذها في الموضع الصحيح والمالئم لحاجتها 

 –الة وسعر المنتج (راجع حماية العميل إلى الشفافية حول شروط وح
 ).3.1.0المعيار 

: تتصل الجهات الممولة للخدمات المالية 4B.2التطبيقات الضرورية للمعيار  �
 –بالعمالء في الوقت المناسب وعبر القنوات المالئمة (راجع حماية العميل 

 ).3.2.0المعيار 
ولة للخدمات المالية : تتخذ الجهات المم4B.3التطبيقات الضرورية للمعيار  �

خطوات دقيقة وتتأكد من أن العمالء يفهمون ذلك ودعم القرارات التي 
 ).3.3.0المعيار  –يتخذها العمالء (راجع حماية العميل 
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  جميع المعلومات الخاصة بالمنتج بشكل واضح عن  كشفال: 4B.1المعيار 

المنتجات سيقومون يفهم العمالء  ء. وعندماالشفافية عن معلومات المنتج أمر حيوي لفهم العمال   

ً لصحة  ً وحاسما بشرائها وإستخدامها وفي الغالب سيستخدمونها بنجاح تام. ونجاحهم يعتبر أمراً أساسيا

أضف إلى ذلك أن فهم العمالء سيساعد في بناء الثقة واإلعتماد على محفظة األوراق المالية لديكم. 

) يضع تفاصيل سياسات الشفافية ألربعة 25نجليزي)، والجدول (النص اإل -18منظمتكم (راجع صفحة 

 من المنتجات.

 ) قم بمراقبة األتي: 25عند الرجوع إلى المعلومات المبينة في الجدول (

هلة ومبسطة. وإذا طلب منك عبر القانون إستخدام لغة فنية قم بمراجعة أكتب عقد المنتج بلغة س •

) وهي مكتوبة بلغة مبسطة. ال تقم بإستخدام الجمل/ 25دول مستندات الحقائق المهمة (راجع الج

 البنود غير القانونية وال تستخدم الطباعة األنيقة.

بالنسبة للقروض المرتبطة بأي مجموعة ضمان او مع شخص ضامن حدد بوضوح إلتزامات  •

 صل هذه المعلومات ألعضاء المجموعة أو الضامنين.أوالعضو أو الضامن و 

و/أو من عملة نقدية مختلفة عن العملة الرئيسية لمصادر نسبة/ معدل متغير  إذا كان للقرض •

دخل العميل (مثالً: يكسب العميل دخله من عملة البيسو (عملة أمريكا الالتينية والقرض 

بالدوالر األمريكي) في هذه الحالة قم بالتوضيح بشكل واضح سيناريو السعر والتكلفة للعميل بما 

لتشاؤم حيث أن معدل تبادل العملة متغير وأن القرض ال يستحق تلك المبالغ في ذلك سيناريو ا

 الكبيرة.

بالنسبة للعمالء الذين يستخدمون خدمات الدفعيات المالية تأكد من أن المستند يحوي قائمة جميع  •

الرسوم والشروط والضرائب وشروط اإللغاء/ الشطب تكون متوفرة لدى وكالء الدفعيات. ومثل 

 دمات تشتمل على تحويل المبالغ، سداد الفواتير وسحب المبالغ المودعة.هذه الخ
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 ): سياسات الشفافية وإجراءات المنتجات األربعة25الجدول (

 التأمين الدفعيات اإلدخار (التوفير) الديون 
الكشف عن 
المعلومات 

 كمية العرض  •
السعر مستمالً على •

 جميع الرسوم 
جملة تكلفة الدين •

ياء الرئيسية من(األش
فوائد ورسوم) معدل
النسبة السنوية، معدل

 الفائدة الفاعلة
تاريخ الصرف •

 وشروط القرض
جدول السداد مع •

الكمية الرئيسية
والفوائد، العدد وبناء
على تاريخ سداد

 األقساط.
تأجيل مؤقت لسداد •

 معدل الفائدة.
مهلة لفترة(إن وجدت) •
عقوبات المتأخرات أو •

 دفع مسبق
ر إجباري )إنتوفي •

 وجد)
منتجات مترابطة (إن •

 وجدت)
إلتزامات عضو أو •

 ضامن (إن وجد)
إجراءات إيقاف •

الضمانات (إن
 وجدت)

أي موانع عن إستخدام •
 القرض

 فترة توقف (تسكين) •
 حقوق اإللغاء •
عواقب تأخير •

 الدفعيات  واإلهمال
إذا في اإلمكان تغيير •

 الشروط واللوائح.
 

 الرسوم  •
يفيةمعدل الفائدة وك •

حساب الكمية (مبنية
على أساس التوفير
األصلي أو مركب

 للفوائد المتراكمة)
أدنى وأعلى حدود •

 التوازن والسحب
حدود أخرى/ شروط •

 دخول نظام التوفير
كيف يتم إستخدام •

المدخرات في حالة
 إهمال القرض.

إذا كانت المدخرات •
 بتأمين حكومي.

الكمية التي دفعها •
المرسل منه من

 عملته
تقدير سعر •

 الصرف
الكمية التي يفترض •

إستالمها في المكان
 المقصود

 الرسوم •
تعليمات جمع •

 النقود
 شروط اإللغاء •
تعليمات حل •

 األخطاء
الضرائب (إن •

 وجدت)
منتجات مترابطة •

 (إن وجدت)
 تأكيد الصفقة •

 قسط التأمين  •
 األحداث التي غطيت •
األفراد الذين شملتهم •

 التغطية 
الكمية وشروط •

 .التغطية
متى وكيف تقدم •

 المطالبة.
مطلوب مستندات •

 إلثبات التلف 
أي إستثناءات رئيسية. •
الشروط المتعلقة •

باإللغاء والدفع المقدم.
فترات تسكين •

 (توقف).
 حقوق اإللغاء •
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نسق 
المعلومات 

بتوفير المعلومات قم
أعاله باللون األخضر
في مستندات الحقائق
المهمة، مع وجود مستند

الضوءمقتضب يسلط 
على معلومات اإلنتاج
المهمة مقابل عقد قرض
ً بما طويل وملزم قانونا
في ذلك جميع
المعلومات و الخاصة

 بعقد القروض.

قم بتوفير المعلومات مستند مكتوب  مستند مكتوب 
باللون األزرق في شهادة
التغطية بعد التوقيع. قم
بتوفير جميع المعلومات
ً قبل كتابةً أو شفويا

 ع.التوقي

وقت 
 عن فالكش

 (البيانات)

قبل توقيع العميل
باألحرف األولى على
عقد القرض وقبل

 التجديد 

قبل تأكيد الصفقة قبل إيداع المال 
مباشرة بعد الصفقة
وكل المعلومات
األخرى قبل التوقيع
باألحرف األولى

 على الصفقة 

قبل التسجيل في خطة
التأمين والتجديد. وعندما

المطالبة يبتدر العميل
يلزم توفير معلومات عن

 الفوائد المتوقعة.

إعتبارات 
 أخرى 

عند التوقيع قم بتوفير
نسخة عميل موقعة
بدون أن تكون فيها
أماكن لم يتم مألها وهذه
تنطبق على منتجات
المجموعة كما هي

 لألفراد

ذل نفس الجهودقم بب
لتعليم العمالء عن
إدخار المنتجات سواء

ا أوأكان تم بيعه
بمساعدة طوعية أو
إلزامية أو في شكل

 حزمة

ليمإبذل نفس الجهود لتع 
ن منتجاتالعمالء ع

التأمين سواء أكانت
مباعة أو طوعية أو
إلزامية أو في شكل
ً حزمة. ووضح أيضا
للعمالء أهمية إبالغ

ن تغطيتهمالمستفيدين ع
تحت منتجات تأمين

 .العمالء
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 عينة)كلحقائق المهمة لعمالء القرض (): مستندات ا2شكل (
 األساسيات 

 ............................................................................... قمتم بإستالف
 ....................................كمية من المال وإذا سددت في الوقت المطلوب تماماً 

........................................................................ ومعدل فوائد سيكون
................................................................... ستدفع الرسوم والعمالت

 السداد 
 ........................................................................يبدأ قرضكم في يوم 

 ........................................ بواسطةسدد كل ........................ ن تيجب أ
 .....................إذا سددت في الوقت المطلوب كل مرة فإن آخر دفعية ستكون يوم 

 
 
 

  الضمان
 .....................................................................ضمان قرضك في يوم 

................................................................. إذا فشلت في سداد القرض
 
 
 

  رسوم متأخرة وعقوبات
.................................تدفع عن كل يوم إضافي  إذا تأخرت في السداد عليك أن

 ................................. بعد نهاية تاريخ السداد ألنك تأخرت في السداد في وقته
 
 
 

 قرضكم مؤمن عليه!
 عائلتكم باإلتصال ميتة طبيعية ستقوم إذا متَ 

................................................. 
وإذا إتبعت عائلتكم التعليمات بشكل صحيح سيحصلون على القرض كامالً وسيتوقفون 

 عن سداد القرض 
 
 
 

  مامات / قلق؟أسئلة أم إهت
لديك أي أسئلة عن قرضكم يجب عليك أن تتصل كانت  إذا 

.................................... 
 ...................................... إذا كانت هنالك مشاكل في خدماتنا عليك باإلتصال

لفعالة راجع صمم هذا الشكل أعاله لتمكين برنامج معدل النسبة السنوية/ معدل الفائدة ا
www.clker.com 

  هذه عينة لعقد أحد القروض وهي جزء من موارد ضخمة عن مرشد أسعار المستهلك والتكيف التعليمي.

 

 

معينات حملة إسمارت وأهمية مستندات العميل الجديدة: حيث تقوم بتوفير عينة لملخص قرض  •

 السداد. توجد نسخ باللغتين اإلسبانية والفرنسية. الشفافية وجدول

ميبانكو بيرو: تعد كتيب يلخص عقد القروض وهو عبارة عن مثال لمستند الحقائق المهمة التي  •

 تساعد العمالء على فهم عقود قروضهم. وتوجد نسخ منه باإلسبانية.
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•  ً ك ويساعد العمالء على فهم لكشف الحساب بالبن بيبلس بانك أوف كاراجا (الفلبين) يستخدم نظاما

  المعلومات المهمة بما في ذلك رسوم البنك، ومعدالت الفوائد والرسوم األخرى.

شن كريستال (جورجيا) تستخدم لغة واضحة لعقود ييزمايكرو فاينانس أورجنا JSCمؤسسة  •

 القروض للعمالء الذين يبحثون عن إستدامة قروض صغيرة من شركات األعمال التجارية. وهذا

 ولكنها    jargon النوع من أمثلة العقود يعتبر محكماً ومكتوب بلغة سهلة ومبسطة ويستخدم لهجة 

 .محددة

 

 م باإلتصال بطريقة يفهمها العمالء بسهولة في الوقت المناسبياق: ال4B.2المعيار 

تملة ولكنهم يتصلون معلومات كافية ومكتقوم الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية في الغالب بتوفير    

بالعمالء بإسلوب يصعب على العمالء فهمه. إن مبيعاتكم وإدارة منتجكم بالطريقة التي يستخدمها 

العاملون لشرح األشياء للعمالء هي التي ستجعل كل الفرق فيما إذا كان العمالء يستطيعون إستيعاب 

 والهم.المعلومات وبالتالي يستخدمونها إلتخاذ القرارات المهمة عن أم

يجب أن يتوفر الوقت للعمالء لمراجعة معلومات المنتج وذلك للمقارنة بين الخيارات ويطرحون    

األسئلة قبل إتخاذ القرار. ولكي يقوموا بهذا العمل يحتاجون إلى معلومات وثيقة الصلة بالمنتج خالل 

منتج الذي يمكن أن وفير مستند ال) ساعة على األقل قبل التوقيع. ومن الناحية العملية هذا معناه أن ت24(

قبل التوقيع.  مشاركة معلومات المنتج مع شخص موثوق به (مثال ذلك الزوج/ الزوجة)ل يأخذه العملء 

العميل لديه فرصة أيضاً أن يرفض المنتج من غير أن يحس بأن أصحاب المنتج يتوقعون ان  وتأكد من 

 لك المنتج. مسبقاً أن العميل سيقوم بالتوقيع للحصول على ذ

وعلى سبيل المثال: أذا  –عليك إبالغ العمالء قبل أن يفكروا في تغيير الشروط المحددة في عقودهم    

كانت نسبة الفائدة دفعت لتغيرات المدخرات. كما عليك إبالغ العمالء أيضاً قبل إنتهاء بوليصة تأميناتهم 

 صة. لديهم الفرصة لتجديد البولي ن حتى يكونوا على علم وتكو

ختاماً ضع في الموضع الصحيح والمالئم نظاماً يزود العمالء بمعلومات حسابية دقيقة حسب الطلب،   

و/ أو بالنسبة لبعض الجهات المحولة للخدمات المالية أن آلية الطلب يتم توفيرها من خالل اإلنترنت 

ن حساباتهم. والتقنية الموبايل البنكي الذي يمكن أن يسهل الدخول في أي وقت لمعرفة معلومات ع

الميدان  موظفىالعادية لها خيارات تشتمل على الرد على الزبون عبر الهاتف وله شخصياً. ويجب على 

مع العمالء. قم بتزويد  معلومات الحساب أينما يتواجدون والفروع أن يقوموا بالدخول فوراً لتحديث
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يل في محيطه لجميع الصفقات. أما بالنسبة العمالء بإيصاالت ورقية أو رقمية مبنية على مقدرات العم

للقروض مع مجموعة الذين أعطوا الضمانات أو الضامن نفسه وحسابات مدخرات المجموعة عليك أن 

تقوم بتزويد كل عضو في المجموعة أو الضامن بالرصيد الكلي في الحساب ولو مرة واحدة كل ربع 

 سنة (كل ثالثة أشهر).

 

نج تقدم شفافية قابلة للتطبيق: وتقترح المؤسسة تطبيقات جيدة لتحسين مؤسسة مايكروفاينانس ريت •

 مستوى الشفافية في فروع البنك والعمل الميداني(مثالً: في منازل العمالء، واألعمال التجارية).
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روض روفايناانس تقوم بتوفير معلومات قي مايكب): مؤسسة قاتس38مثال ميداني (
 الشفافية

ي سوق التمويل األصغر في يوغندا ال توجد شفافية واضحة أو مكشوفة كقياس أو معيار يحتذى به. ف   

وال توجد حالة واحدة كمرجعية يلجأ إليها العمالء إلستشارتها ليفهموا أسعار قروضهم، وجداول سداد 

نات األسعار القروض في الغالب تفشل في أن تشتمل على نسبة من الفوائد أو رسوم أو عمولة أو مكو

 األخرى.

ا السوق قامت مؤسسة قاتيسبي بتطوير جدول السداد بنحو بارز. وفي صفحة واحدة من وفي هذ   

الورق أعدت قاتسبي معلومات من القروض مكتملة وواضحة. والجدول يظهر جميع رسوم القرض 

لتي في طريقها إلى السداد واألقساط الرئيسية بما في ذلك األقساط المستحقة واوالعمولة، ومعدل الفائدة 

ً على معلومات مرجعية مهمة  وجملة الفوائد التي ستدفع طوال فترة القرض. كما يشتمل الجدول أيضا

 .مثل إسم ضابط القروض، معلومات اإلتصال بالفروع وتاريخ جدول القرض

ق يقوم ضباط احدة من الفوائد/ المنافع الرئيسية لمؤسسة قاتسبي وهي أنه في ذلك السوو  هنالك   

القروض وبشكل منتظم سرقة سداد قروض العمالء. أما األن فقد أصبح للعمالء مستندات واضحة 

نسبة الخطر الذي  قاموا بدفعه  وما يستحق سداده مما أدى إلى تخفيض تكشف بوضوح وبالضبط ما

مما كانوا عليه، يؤدي إلى سرقة أموالهم، وعلى نحو مماثل تسمح الشفافية للعمالء فهم قروضهم أفضل 

 مزايا المنافسين.ي ثقة عظيمة بينها وبين عمالئها وويسمح لمؤسسة قاتسبي أن تبن
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 : دعم القرار الذي يتخذه العميل4B.3المعيار 

الشخصية مع العمالء (مثالً: في اللقاءات الشخصية، المكالمات الهاتفية) فإن بينما تكون تداخالتك    

اإلتصال هي "تمليك" المعلومات للعمالء. وقم بالمراجعة حيث أن المعلومات التي  األكثر أهمية لقناة

ً للعمالء إلتخاذ القرارات. ويجب أن تكون دقيقة كما يجب أال تكون  تجمعها للعامة فهي مفيدة أيضا

اإلعالنات مضللة. ويجب أن تكون أسعاركم صادرة في المجال الشعبي العام (مثالً: ملصقات اإلعالن 

بالفروع، الموقع اإللكتروني الخاص بكم) وفي معدل النسبة السنوي ومعدل الفائدة فإنه من المفيد للعمالء 

سوقكم (مثالً: معدالت األسعار الثابتة، المؤسسات مثل  أن يروا معدل الفائدة بالشكل الذي يستخدم في

 كات المكسيكية، تسي في بيرو وتيك في بوليفيا ...الخ). 

سبيل المثال: معلومات األسعار (معدل  دام قنوات إتصال متنوعة للمعلومات المهمة. وعلىقم بإستخ   

الفائدة، الرسوم، العمولة) يجب عرضها لتكون مرئية في الفروع (ومن خالل ملصقات اإلعالن، 

مل الكتيبات "المطبق" والنشرات ... ألخ). ويجب شرحها للعمالء شفوياً. األنواع األخرى لإلتصاالت تش

اإلذاعات، المواقع اإللكترونية، الرسائل اإللكترونية، التلفزيون. ويجب تدريب العاملين على مناقشة 

ء عملية تطبيق المنتج. وعلى العاملين عمالء في المناسبات المختلفة أثناشروط وصالحية األشياء مع ال

عة من أسئلة المحادثات التي تشير أن تكون لديهم القدرة على تقييم فهم العمالء مثالً: التعامل مع مجمو

ن ربما ون الميدانييموظفوإلى إن كان العمالء يستطيعون تطبيق معلومات المنتج بمشاركة العاملين. ال

اتف للعمالء حتى يكونوا موجودين لإلجابة على األسئلة. قم بتزويد وم هارقايرغبون في الحصول على 

يتعلق بسياسات حماية العميل قم بإستخدام عملية الضبط العاملين بتدريبات تنشيطية سنوياً. وفيما 

 تموها.رقرلتي الداخلي للتأكد من أن العاملين يطبقون سياسات الشفافية ا

ليم. االقأو في  بالدكمفي وفي الختام، من المهم أن تشارك في أي مبادرات خاصة بالشفافية موجودة    

ولة عن إلصدار معدالت فوائد للجهة المسؤ نظمةوإن مثل هذه المبادرات ربما تشتمل على جهود م

تمويل الخدمات لتقوم بتقييس/معايرة حسابات معدل الفائدة، وخلق (إيجاد) معايير للشفافية في اإلعالنات 

أو تقييس لغة العقود. فإذا نجحت مثل هذه الجهود فإن مهمة الشفافية ستكون أسهل ألنه قد تكون صعبة 

العمل في السوق، وعلى سبيل المثال من الصعب أن تكون مؤسستكم هي  لهذا إذا كنت "أول محرك"

أول مؤسسة تقتبس معدالت الفوائد على الرصيد المتناقص بينما يقتبس المنافسون على معدل السعر 
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وعلى نحو مماثل عندما يكون هنالك قليل من الجهات الممولة للخدمات المالية يستخدمون  الثابت.

فإن آخرون يميلون إلى المعدل المالئم. إن مشاركتكم في مبادرات الشفافية على  اإلعالنات المضللة،

 مارسة حماية العميل على مستوى المنافسة الميدانية.م إتساع السوق ستزيد على األرجح من

 

شفافية األسعار: فهي تستخدم برنامج إكسل الذي يسمح  عن  ةيتقدم معينات محاسب MFمؤسسة  •

لخدمات المالية بإعداد حسابات أسعار قروضهم حسب معدل النسبة السنوي للجهات الممولة ل

ومعدل الفائدة الفعال ويستطيعون فهم العوامل التي تؤثر على األسعار. إن حزمة إكمال تعليم 

الزبائن عبارة عن مجموعة من المعينات اليدوية، صور، فيديو ...ألخ، حيث يمكن أن تستخدمها 

 ن القدرة على التحدث مع العمالء عن األسعار.الجهات الممولة لتحسي

حملة إسمارت: المستندات الضرورية للعمالء الجدد والتي يمكن أن تساعدك لإلتصال بالعمالء  •

في القضايا المهمة بما في ذلك شروط القرض والصالحيات األخرى وحقوق العمالء 

غيرها. توجد نسخ منه باللغتين وليات والتواريخ السرية وإجراءات التقصير في السداد ولمسؤوا

 اإلسبانية والفرنسية

الشفافية في الترقيات والمبيعات: تعد قائمة مراجعة للخدمات المالية للجهات الممولة وهي عبارة  •

عن قوائم خاصة بالجهات الممولة للخدمات المالية لمراجعة الشفافية لعمليات مبيعاتهم لمختلف 

 الء. توجد نسخ باللغتين اإلسبانية والفرنسية.األنواع من منتجات الديون والعم

ولة (المطلوبة) في مؤسسة ماي بوسوبو: وهي دراسة حالة تناقش الشفافية والتسعيرة المسؤ •

 .)موجودة باللغة الفرنسية (األسعار للعمالء. ضيح  توبكيف أن المؤسسة البوسنية 
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الء في إتخاذ القرارات من خالل التدريب ): بنك مكتناز بيكاس يدعم العم39ميداني ( مثال

 سبق للحصول على القروضذي يال

خدمات التمويل األصغر للنساء من ذوات الدخل المنخفض  في يقدم مصرف مكتناز بيكاس المحدود    

ً مدته ( ً مسبقا ) ساعة إلعداد المستلفين المحتملين 14 جميع أنحاء دولة نيبال. ويقدم البنك تدريبا

ى القروض حيث يمدهم بالمعرفة التي يحتاجونها ليكونوا أعضاء مجموعة ناجحين. وخالل للحصول عل

الدورة (الكورس) التي حددت مدتها بسبعة أيام (ساعاتان في اليوم) حيث يلتقي ضابط القروض بالعمالء 

 المحتملين ويناقشون المعلومات التية: 

 دم البنك مقدمة أساسية عن برنامج التمويل األصغر. : أسباب الفقر وتأثيره على الفقراء، يقاليوم األول

نفصل : كيف تعمل مجموعة التسليف بما في ذلك مجموعة وتشكيلة المركز، وكيف تختار وتاليوم الثاني

 ولية قادة المجموعة، وفوائد المشاركة في المجموعة.عن أعضاء المجموعة، دور ومسؤ

لجيد، مراقبة المركز والحقوق ت المميزة للمركز ا: مبادئ التمويل األصغر، الصفااليوم الثالث

 وليات األعضاء/ القادة.ومسؤ

: نظرة عامة للمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، األهداف، األسعار، الشروط، اليوم الرابع

الصالحية، مقارنة المعينات غير الرسمية (شخصية) والمستخدمة في نيبال كماً وكيفاً، مع مناقشة كيف 

 المعينات الرسمية أكثر أهمية وتقييماً.أن 

ك العمل، : أمن القروض، تحويل النقود، حساب الفائدة، كيف تقدم المجموعة ضمانات ذلاليوم الخامس

 ستغالل القرض.والغرض من مراجعة  ا

علمهم أثناء التدريب، بارات شفوية مع المشاركين لقياس ت: ضباط القروض، إدارة إختاليوم السادس

ي التدريب على عائلة المشاركين تتم دعوتهم لتقديم أسئلة حول البرنامج، وسيجيب العمالء الذين فأفراد 

(بمساعدة ضباط القروض حسب الطلب). وهذا التفاعل يستخدم أيضاً رض فهمهم هذه األسئلة وذلك بغ

 نضمام للمجموعة.اال لتأكيد دعم أفراد العائلة للمستلف ف

لفرع وضباط القروض بإدارة إختبار تعريفي شفوي للمجموعة والذي يغطي : يقوم مدير االيوم السابع

قرار إذا كان العمالء ال معظم النقاط المهمة التي تلقوها في األيام الستة الماضية، ومن ثم يتم إتخاذ 
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المحتملين جاهزين لتكوين مجموعات أو أنهم مازالوا محتاجين  إلى مزيد من المناقشة مع موظفي 

 البنك.

وهم أشخاص لم  –از بيكاس للعمالء الذين يستهدفهم بنك مكتن إن جدول التدريب الشامل هذا مالئم   

يتعرضوا بقليل أو كثير للخدمات المالية الرسمية. وقد تم تصميم هذا البرنامج إلعداد العمالء المستهدفين 

وحقوقهم. وهو مفيد أيضاً  على جميع سمات البرنامج كة كمجموعة ناجحة وبإبالغهم  بشكل تام  للمشار

ضباط القروض الجدد (الذين الذين المشاركين   في التدريب مع   للجهات الممولة للخدمات المالية

يقومون بدراسة دليل التدريب وحضور التدريب كمساعدين). وبتخفيض المخاطر مثل مشاكل فقراء 

 العمالء وتكوينات المجموعات.

    .هنا الة راجع الموقع اإللكترونيلمزيد من التفاصيل عن دراسة الح
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 : 4Cالمعيار 
 معاملة العمالء بعدالة وإحترام 

على الجهات القائمة بالخدمات المالية ووكالئهم معاملة عمالئهم بعدل وإحترام   
يز. وعلى هذه الجهات الممولة ضمان دقة الحماية وكشف وإصالح الفساد يدون تم

وإساءة معاملة العاملين و الوكالء للعمالء وخاصة أثناء عمليات مبيعات  والعدوانية
 القروض وجمع الديون.

: على الجهة الممولة للخدمات المالية 4C.1التطبيقات الضرورية للمعيار  �
ً مع المدونة اإلدارية  إشاعة وتعزيز العدالة وإحترام معاملة العمالء تمشيا

 ).5.1.0(معيار حماية العمالء رقم 
: الجهة الممولة أعاله لديها سياسة 4C.2التطبيقات الضرورية للمعيار  �

ار العمالء تمييز ضد الطبقات المحمية في إختيومعالجات مستندية لتجنيب ال
 ).5.2.0ووضع الشروط والصالحيات. (معيار حماية العمالء رقم 

عهم مو: يقوم العاملون بجمع القرروض 4C.3التطبيقات الضرورية للمعيار  �
 ).5.3.0وكالء الجمع بإسلوب مالئم (معيار حماية العمالء رقم 

: للجهة الممولة نظم فعالة لمنع وكشف 4C.4التطبيقات الضرورية للمعيار  �
 ).5.4.0اإلحتيال (معيار حماية العمالء رقم 

: إدارة الجهة الممولة أعاله تدير 4C.5التطبيقات الضرورية للمعيار  �
عمالء بعدالة وإحترام (معيار حماية العمالء رقم وتشرف وتدعم معاملة ال

5.6.0.( 
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: مطالبات التأمين قد تمت معالجتها 4C.6التطبيقات الضرورية للمعيار  �
 بعدالة تامة وفي الوقت المناسب.

 

 تعزيز المدونة اإلدارية : 4C.1المعيار 

ملين على التطبيق وإحترام إن مؤسسة المدونة اإلدارية (أو مدونة أخالقيات المهنة) تساعد العا   

التعامل مع العمالء وذلك بتحديد إدارة المعايير المهنية الواضحة التي يجب أن تكون مفهومة. وأن 

إدارة أخالقيات المهنة ولكنها على أي حال هي خطوة أولى تجاه لمكتوبة لن تضمن لنا تطبيق  المدونة ا

 المهنة.الصفة الرسمية القانونية لثقافة تنظيم أخالقيات 

على جميع العاملين والوكالء والجهات الممولة للطرف الثالث (مثالً: الوكالء، يجب تطبيق المدونة    

واألشخاص الذين يقومون بجمع الديون) وعليك أن تضمن أن العمالء تحت الحماية عندما يتفاعلون مع 

 ً ال لبس فيه كما هو  أي شخص يعمل في خدمة منظمتكم. ويجب أن يكون السلوك أو التصرف واضحا

) يوفر الخطوط العريضة الرئيسية 16الحال مع العقوبات تجاه العنف الواردة في  المدونة. الصندوق (

 لمحتويات المدونة.

من األمور الحيوية أن يوقع العاملون على اإلتفاقية لكي يلتزموا بمدونة أخالقيات المهنة على أن تقوم    

ول عن توفير التدريب للطرف الثالث كالجهة الممولة ر مسؤبما أنك غيبتدريبهم على هذه المدونة. و

للخدمات المالية والوكالء يجب عليك أن تتحقق من أن هذه األطراف تعمل تحت مظلة مدونة إدارية 

 .عليها وعليهم تدريب العاملين

على المؤسسة فقد عند قياكم بتدريب موظفيكم قم بإستخدام أمثلة "واقعية من الحياة" تسلط الضوء    

(مثالً: عندما تتعامل مع عمالء قليلي اإلحترام عندما يسألهم يكون اإلذعان/ الخضوع للمدونة أمراً صعباً 

ال: "مؤسسة شاياتا ). وعلى سبيل المثأحد الموظفين عن إرتكابهم حالة من حاالت اإلحتيال

وهي سلسلة من  –وليات" ر المسؤتستخدم "حقوق الزبائن وصو الهندية المحدودة" Pvt مايكروفايناس

وليات خمسة آخرين منهم ا عرض حقوق خمسة من العمالء، ومسؤالصور المبسطة والنصوص يتم فيه

 حده. ثم يسألون أن يقوموا بقراءة البطاقة ويقرروا حقَّ َمْن ِمنوثم يسمح للمتدربين مناقشة كل سيناريو ل

تم وصفه. والبطاقات تستخدم إلثارة النقاش بين  الزبائن قد تم دعمه أو إهانته حسب السلوك التي

 المهنة. من المتدربين قبل خضوعهم لإلختبار عن فهمهم لسلوك أخالقيات  مجموعة صغيرة
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وباإلضافة إلى التدريب على المدونة تقوم بعض الجهات الممولة للخدمات المالية بإستخدام النصائح    

أخالقيات المهنة إلى العاملين الجدد. وعلى سبيل المثال: األرشادية وتمرريها من خالل ثقافتهم عن 

مؤسسة كومبارتاموس بانكو المكسيكية أنشأت قسم خاص بها ألخالقيات و مبادئ المهنة. و واحدة من 

حارساً لما يسمى بـ (هيئة اإلحساس الفخيم)  50يتولي حراستها مهام هذا القسم هو إختيار وصيانة شبكة 

ء الحراس لخدمتهم الطويلة في المنظمة وسجلهم يعتبر مثاالً يحتذي به في مجال وقد تم إختيار هؤال

القيادة وسلوك أخالقيات المهنة وخدمات الزبائن. وكجزء من إمتثال الموظفين فإن أي موظف/ مستجد 

ج مقام المصلح ويقوم بالرد على جميع األسئلة ويعال ولى جديد تتم مقابلته بأحد هؤالء الحراس الذي يت

 الشكوك.

لتهم بعدالة وإحترام. في الختام يحتاج العمالء إلى معرفة حقوقهم لكي يقوموا برد الفعل إذا لم تتم معام   

ولكي يقوموا بذلك يجب أن تخبرهم عن السمات الرئيسية للمدونة اإلدارية على أن يشمل ذلك السلوك 

يجب أن يعرف عمالؤكم حقوقهم عندما والتصرفات غير المقبولة التي تصدر عن العاملين معكم. كما 

يكون هناك مايعرقل الضمانات، أو إجراءات إعادة جدولة القروض، بيانات سرية/ خصوصية، تقديم 

معلومات حسابية. قد يكون اإلتصال بهم شفاهة (في نقاط مختلفة أثناء عمليات المنتج)  م شكوى أو إستال

حساب العميل في البنك أو في العقد أو في ملخص  أو مكتوبة (عرض الملصقات في الفروع) في دفتر

 الحقائق المهمة أو الكتيبات أو في المستندات.

إصدارات حملة إسمارت: كيف تتطور عبر مؤسسية مدونة أخالقيات المهنة، وهذه اإلصدارات  •

تزودك بمحتوى الدليل خطوة بخطوة إليجاد أو مراجعة المدونة الخاصة بكم. توجد نسخ من 

 باإلسبانية والفرنسية. حملة إسمارت تقدم أمثلة عن المدونات من جميع أنحاء العالم. الدليل

في المستندات الضرورية للعمالء الجدد: وتشتمل على عينة من التعهد المؤسسي للعميل، ومثال  •

ح للعمالء حقوقهم في معاملة العاملين لهم معاملة عادلة صفحة واحدة عبارة عن نشرة توض

 وجد نسخ منها باإلسبانية والفرنسية.ومحترمة. ت

مدونة اإلدارية المحدودة: تقدم مثاالً عن التعرف على ال Pvtمؤسسة قرامين للخدمات المالية  •

 المدونة اإلدارية. عبارة عن إختبار العاملين في نهاية تدريبهم على هذه

روض على حقوق المحدودة تعد صورا وانشطة لتدريب ضباط الق Pvtساهاياتا مايكروفاينانس  •

وليات الزبائن وهي عبارة عن أمثلة عن كيفية إستخدام الرسومات ومناقشة لتدريب مسؤو 

 العمالء. توجد نسخ منها باللغتين باإلسبانية والفرنسية.العاملين عن حقوق 

بائن لتدريب العاملين وتجعلهم مؤسسة أوبورتيونيتي بنك يوغندا: تستعين بسياسة خدمات الز •

 رعاية الزبائن والعناية بهم بأعلى المستويات. ولين عنمسؤ
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مؤسسة اوبوتيونتىبانك يوغندا تستعين بسياسة خدمات الزبائن لتدريب العاملين وتجعاهم  •

 مسؤولين عن رعاية الزبائن والعناية بهم باعلى المستويات. 

 نة اإلدارية.مؤسسة كاشف فاونديشن: تعمل لتغطية جميع المواقع لحماية العمالء من خالل المدو •

  )16الصندوق (

 قائمة محتويات المدونة اإلدارية

 رص من المدونة مقدمة عن الغ -

 الرسالة المؤسسية والمبادئ -

 قوانين المدونة  -

 حقوق العاملين  -

 التصرفات/ السلوك تجاه العملين االخرين  -

 التصرفات/ السلوك تجاه العمالء -

 التصرفات/ السلوك تجاه المجتمع والبيئة  -

 ت إنتهاكات المدونةعقوبا -

 كيف تقدم تقرير إنتهاكات المدونة ولحظة معرفة اإلنتهاك -

 تحديث وتوفير التغذية المرتدة عن المدونة -

وباإلضافة إلى ذلك كيف تضع القيم والمبادئ اإليجابية والسلوك المتوقع من العاملين (مثالً: اإلستجابة   

ى  ال تسامح عنها عليك أن تحدد أيضاً التصرفات الت مع الصبر ومهنية التعامل مع الزبائن الغاضبين).

 : امثلة منها  المؤسسة، وهذ ه

 مهينة/ بذيئة  غةإستخدام  ل •

 إستخدام القوة الجسدية  •

 تحديد الحرية الطبيعية  •

 الصراخ في وجه العميل  •

 دخول منزل العميل من غير دعوة •

 إهانة العميل عال مأل من الناس •

 ياته إنتهاك حقوق العميل وخصوص •
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 سوء معاملة العميل المبنية على تصنيفات محمية  •

 إستخدام التخويف والتهديد •

 التحرش الجنسي أو األخالقي •

 اإلحتيال والخداع •

 اإلستجداء أو قبول الرشوة أو العمولة السرية. •

    

 : يمنع التمييز ضد الطبقة المحمية من العمالء بسبب مميزاتهم4C.2المعيار 

العمالء على أساس طبقاتهم المحمية بسبب  زعدم التمييز الذي يمنع بمقتضاه تمييقم بتطبيق سياسة   

مميزاتهم التي تشتمل على اإلثنية والجنس والسن واإلعاقة وإنتسابهم السياسي والتوجه الجنسي والطبقة 

 اإلجتماعية والدين.

: قروض النساء، حسابات التمييز حالة مختلفة عن العمالء المستهدفين الذين يشملهم البرنامج (مثالً 

يصحح مشكلة اإلستثناء القائمة حالياً وحيث أن التمييز  –بصفة عامة  –اإلدخار للشباب). واإلستهداف 

يؤدي إلى معاملة العميل أو العميل المحتمل بشكل مختلف وأقل أفضلية وذلك بناًء على المميزات 

ية األفراد يجب أن تختلف فقط على األساس الشخصية أو إنتسابه إلى جهة بعينها وأن الشروط وصالح

 التالي: 

تحليل مبني على أساس المخاطر (مثالً: مزارعون في منطقة ريفية تتعرض للفياضانات بشكل  )1

متكرر فقد تكون مهددة بالخطر، وقد يكون القرض أقل تكلفة مما يجعل العمالء يكررون 

 تواريخ السداد السابقة.

في رسالتكم (مثالً: رسالتنا هي خدمة الشباب في المناطق األسواق المستهدفة المحددة  )2

 الحضرية) أو 

المأوى (السكن) بناًء على إحتياجات خاصة (مثالً: هنالك شخص حركته محدودة ويسدد ماعليه  )3

ً سيجد صعوبة في الوصول إلى الفرع. وعليه فإن مثل هذه  ً بدالً عن السداد إسبوعيا شهريا

 ام وشفافيةالفوارق يجب تطبيقها بإنتظ

هنالك قليل من المؤسسات ليست لها سياسة تمييز تحمي أنواع العمالء في القائمة السابقة أعاله.   

حقوق العمالء ولكنهم ال علم لهم بالخدمات المالية ال تريد أن تتنكر بصراحة لومعظم الجهات القائمة 

) 17ينة من العمالء. الصندوق (ن كيف أن السياسات المؤسسية وسلوك العاملين يؤثر على نوعية معع
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يعطي أمثلة عن السياسات التمييزية وسلوك العاملين، حتى ولو إعتقدت أن موظفيك يعاملون العمالء 

ً لتوقعات المؤسسات  بعدالة. ضع في المكان الصحيح والمالئم سياسة ضد التمييز ليكون ذلك واضحا

 .والمعايير (تقييس) السلوك عبر العاملين

 ): مؤسسة توجيجنج تعرض ميثاق (الئحة) خدمة الزبون40ي (مثال ميدان

مؤسسة توجيجنج التنزانية تعرض أدناه ميثاق الزبون في قاعات بنكهم ومناطق إنتظار الزبائن.   

وبالرغم من الميثاق باللغة اإلنجليزية فإن الجهات الممولة للخدمات المالية تستخدم اللغة المحلية للميثاق 

لى العمالء. الميثاق يشرح الخدمات والمعلومات التي للعمالء الحق في توقعها من الذي يعرضونه ع

الجهة الممولة للخدمات المالية كما لهم الحق الجهر بشكواهم. الجهات الممولة التي ألفت (إعتادت) هذا 

 افذة لحماية خصوصية البيانات.فيما يمكن إضافة تقارير نالميثاق إلستخداماتهم الخاصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزبائن إلتزاماتنا تجاه 

نحن نستمع بإهتمام للشكاوي واإلقتراحات من عمالئنا الذين يزوروننا أو يتصلون بنا أو يستخدمون �
 صناديق اإلقتراحات فيما نقوم باإلستجابة إلهتماماتهم على جناح السرعة.

 نحن سنبلغك فوراً في حالة أي تغيير في خدماتنا بإستخدام الرسائل أو لوحات اإلعالن.�
قروض في فروعنا يستغرق وقتاً قصيراً. وفي حالة أي تأخير للعميل الحق في مقابلة مدير إن صرف ال�

 الفرع ويطلب توضيحات في هذا الشأن.
نحن نسلمك إيصال ألي دفعية تم دفعها لمؤسسة توجيجنج وعليه تذكر أن تطالب بإيصالك وعليه دمغة �

ل المعني إتصل باألرقام الموجودة أسفل المؤسسة فور إكمال الدفعية. وفي حالة عدم تسلمك اإليصا
 .  M-Pesaالمستند. وجميع الدفعيات يجب أن تتم في توجيجنج أو عبر 

نحن ال نطلب أو نستلف أي نقود أو نطالب بأي نوع من انواع الخدمات من عمالء مؤسسة توجيجنج �
 التنزانية. 

تم تزويد العميل بمذكرة كمستند من إذا كانت هنالك حاجة إلى أن تدفع من خالل موظفى توجيجنج ، فسي�
 "ألمكتب وللعميل الحق المطالبة بالمستند وعليه توقيع مدير الفرع.

 لإلتصال : الهواتف األتية: 

 0682919551مدير فرع تازارا   0719341034خط ساخن  
 0682919565مدير فرع مباقاال   0688467934مدير اإلدارة  
 0784984030فرع موانزا  مدير  0783333172مدير الديون  

 0784846745مدير فرع موسوما   0713494507مدير فرع ماكومبوسو  
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  عقوبات إنتهاك المدونة اإلدارية ): مؤسسة أسكي تُِسنُ 41مثال ميداني (

تعتقد مؤسسة أسكي أن سلوك الموظفين تجاه أخالقيات المهنة عنصر حاسم لكل من الخدمات الجيدة    

إعدادها كتابةً  للزبون وإدارة الموارد البشرية، وتقوم أسكي بتطبيق المدونة اإلدارية واإلنضباط التي تم

من خالل تدريب العاملين ومراجعة أداء العاملين، والمسح اإلجتماعي لرضاء العمالء وبروتوكول  –

 عملية تأسيس المدونة لمواجهة إنتهاكات العاملين. باإلضافة إلى –مبادئ مؤسسة أسكي 

  إن برتوكول المبادئ يؤسس لخطوات واضحة في تناول إنتهاكات العاملين كما يلي:

 القضية تكون موثقة من خالل مشرف العميل أو مدقق الحسابات المباشر. •

وهذا المستند يتم تسليمه إلى مدير العاملين لمراجعته إذا كان مناسباً. وإذا لم يكن مناسباً فسيوقع  •

وتحال القضية/ المشكلة لمراجعتها على مستوى اإلدارة العليا لتأكيد  عليه المشرف المباشر

 وضوعي.التقييم الم

قيق المبدئي وتسليم النتائج ي بإدارة وإعداد مستندات حول التحيقوم فريق التدقيق الحسابي الداخل •

 إلى لجنة أخالقيات المهنة التي يتولى إدارتها قسم الموارد البشرية.

تيب ن خالل بنود كتقوم لجنة أخالقيات المهنة بمراجعة القضية وتختار العقوبة المالئمة م •

 داية واإلنضباط كمرجعية. ويعتمد حجم العقوبة على خطورة الجريمة.المدونة اإل

 تقوم اإلدارة العليا بمتابعة القضية للتأكد من أن الخطوات المالئمة قد تم إتخاذها لحل القضية. •

مدير الفرع بنفسه) ويتم  و هو –يقوم بتوثيق المخرجات المشرف المباشر ( إال إذا كان متورطاً  •

 أخالقيات المهنة وإذا إقتنعت اللجنة بالمستندات تعلن أن القضية قد أغلقت نهائياً للجنة تسليمها 

ك للمدة سنة كاملة. وبالطبع سيكون هناالعميل الذي يطاله أي عمل جزائي سيكون غير جدير بالترقية    

ة التي تم مزيد من الجرائم الخطيرة قد تنتج عن تمديد فترة التجربة للتأكد من أهلية الموظف للوظيف

تقييم أداء هة أخرى ستكون هناك تغذية مرتدة إيجابية تعكس تياره لها أو إنهاء خدمته. ومن جإخ

الموظف. كما أن تقرير تثمين األداء المنتظم للعاملين يشمل بنداً له عالقة بخضوع العاملين للسياسة 

ين وتستخدم الخضوع أو المتبعة. كما تقوم مؤسسة أسكي بالتعرف على األعضاء العاملين البارز

 اإلذعان للوائح مدونة أخالقيات المهنة كمؤشر للمكافأة.
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 ): أمثلة لسياسات التمييز وسلوك العاملين17الصندوق رقم (

ً من خالل السياسات غير الرسمية ولكنه تطبيق واسع اإلنتشار وقد     التمييز قد يكون عمالً مؤسسا

من ممثلي الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية حتى ولو عندما ال  يكون نشاطاً مستديماً بممارسة أفراد

 تؤيد السياسات المؤسسة وال تدعم سلوكم هذا.

 األمثلة األتية تشتمل على: 

تفشل الجهات الممولة أعاله في توفير المراشد الكافية للموظفين تجاه المعاملة المالئمة وغير  •

 ن.المالئمة للعمالء والعمالء المحتملي

هذه الجهات الممولة في التحقيق و/ أو قضايا العقوبات التي يعرفها العاملون بأنها من  فشل  •

 قضايا التمييز.

يجب أن يكون لدى النساء المستندات/ التصاديق من أزواجهن أو الذكور الذين لديهن عالقة بهم  •

 صديقات.ليتسنى لهن الحصول على القروض بينما ال يحتاج الرجال إلى مثل هذه الت

األشخاص من ذوي اإلعاقة ال يستطيعون من الناحية العملية الدخول ومقابلة الجهات القائمة  •

 بتمويل الخدمات المالية نسبة لتصميم المبنى الذي ليس به تسهيالت لدخول المعاقين.

 الجهات الممولة ترفض طلبات الحصول على القروض للمسلمين الذين يسكنون في الجوار. •

 حوامل عادة ال يطلبن القروض المخصصة لألعمال التجارية.النساء ال •

إستثمارات الطلبات تطلب من مقدمي الطلبات توضيح إنتسابهم السياسي حتى يستطيع أو يسمح  •

 ضباط الديون إستخدام هذه المعلومات أثناء عملية التصديق على القروض.

  ها لها من يده إلى يدها.يسلم يرفض الصراف لمس النقود التي يود العميل الهندوسي أن •

على كرسي بعجالت على إفتراض أنه لن ضابط الديون يرفض إعطاء أي قرض ألي شخص  •

 يستطيع إستخدام ذلك القرض من الناحية اإلنتاجية.

 إذا كان هناك موظف علق بإحتقار عن لون بشرة أحد العمالء. •

 إذا رفض ضابط الديون مصافحة يد أحد العمالء الشاذين جنساً. •
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ولية معاملة العميل: ممارسة عدم التمييز، وهو مستند قصير يقدم حملة إسمارت تتحدث عن مسؤ •

مزيداً من التفاصيل عن كيفية ممارسة عدم التمييز في مؤسستكم. هذا المستند موجود باللغتين 

 اإلسبانية والفرنسية.

من إعداد مؤسسة فاونديشن يز. حملة إسمارت تقدم عرضاً آخر أيضاً عن ملخص سياسة عدم التمي •

 وا. توجد منه نسخة باللغة اإلسبانية.براق
 

  : جمع الديون: ممارسات عادلة ومحترمة4C.3المعيار 

قد تكون حالة من حاالت التحدي وهي أن تقنع العاملين بمعاملة العمالء بعدالة وإحترام أثناء إجراءات    

دارية المتوقعة من العمالء (بما في ذلك موظفي الطرف الجمع. ولذلك من المهم أن تحدد المعايير اإل

 الثالث إذا كان الجمع خارج نطاق المصدر.

 قم بتحديد السلوك المقبول وغير المقبول

في دليل الديون قم بإعداد وصف تفصيلي للسلوك المقبول والسلوك غير المقبول والخطوات التي يمكن   

الوقت المحدد (مثالً: بعد كم من األيام ستقوم بإتخاتذ اإلجراءات  أن تتبعها في حالة التقصير بما في ذلك

لى المعالجات لعاملين على السياسات. باإلضافة اقم بتدريب ا .تتخذها) سوماهي تلك اإلجراءات التي 

وتحديد المعاملة الممنوعة/ المحرمة على أن يحتوي التدريب المهارات مثل فنون التفاوض، فهم 

 حاالت التوتر والتوصل إلى إتفاقيات ودية.العمالء، إدارة 

 ضع في المكان الصحيح والمالئم إعادة الجدولة وشطب القرض

أو شطب القروض. ويجب أن تحدد السياسة أن إعادة  –يلزم أن تحتوي توجيهاتكم في سياسة الجمع إعادة الجدولة    

كرد فعل بسبب التقصير. قم بعمل قائمة او  الجدولة وشطب القروض تحدث فقط على أسس إستثنائية وليس كروتين 

...ألخ) باإلضافة إلى الذين ستدعي إعادة الجدولة أو دخول المشفىو التى ت بالحاالت المحددة والتي يعاني منها العميل 

يطالبون بشطب القروض. وكحماية إضافية ضد تجاوز المديونية المسموح بها أو اإلستغالل أو األصول أو أن العميل 

غب عن طيب خاطر في سداد جزء من القرض ويتطلب ذلك إعادة الجدولة/ شطب المديونية وجميع هذه الخطوات ال ير

اإلدارة العليا وليس ذلك الموظف الذي يقترح إعادة الجدولة أو إعادة التمويل تتم إال بتفويض أو إذن من أحد كبار موظفي 

إعادة الجدولة مبني على السياسة التي تطبقها مؤسسة فيوبود  ) يقدم مثاالً لسياسة18أو شطب الديون. الصندوق (

 "البوليفية"
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 ): عينة عن سياسة إعادة الجدولة18الصندوق (

بحيث أن العمالء قد تورطوا في  إعادة الجدولة يمكن أن توضع في اإلعتبار لحاالت خاصة فقط   

لعوامل خارجة عن إرادتهم ويجب على  المتأخرات أو أن مقدرتهم على الدفع قد تعرضت للخطر نسبة

العميل إبداء رغبته في السداد. وتحت أي ظرف من الظروف لن يسمح للعميل إعادة جدولة أكثر من 

 ثالثة قروض.

  للعمالء أحقية إعادة جدولة قروضهم في الحاالت األتية فقط:

 يل.السرقة، آليات نعينة مهمة أو معدات مستخدمة في األعمال التجارية للعم •

 ول أو األطفالالخطير، وفاة الزوجة/ الزوج المسؤالمرض  •

 كوارث طبيعية سببت خسائر ألعمال العميل •

 تية: في جميع الحاالت: قدرة سداد العميل ورغبته عن طواعية يجب تقييمها بالوسائل اال

 تحليل كامل عن المقدرة على السداد •

 زيارة منزل العميل أو موقع أعماله التجارية •

 ة تاريخية للسدادمراجع •

 تحقق الضامن من الديون المستحقة السداد •

 التأكد من إذا كانت الضمانة مناسبة  •

 لمزيد من التفاصيل راجع الموقع اإللكتروني
 

 

 إعداد سياسات/ ضمانات في الموضع الصحيح والمالئم 

عن السداد  –قصرين إساءة اإلستعمال أمر شائع أثناء وضع اليد على الضمان ولكن حتى العمالء الم   

لهم الحق في معاملة عادلة ومحترمة. إن سياساتكم على وضع اليد على الضمان يجب أن تكون  –

املون أن يستنفد العمحددة متى وتحت أي شروط/ ظروف يجب أن تكون مناسبة، ومن األفضل 

بتطبيق القوانين ولوا إلى وضع اليد على الضمانات بمعنى أنهم يقومون الخيارات األخرى قبل أن يتح

المحلية (مثالً: الحصول على أمر قضائي من المحكمة). كما أنه يجب أن تكون السياسة المتبعة قادرة 
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على منع العاملين من إجبار العمالء على بيع ضماناتهم لكي يسددوا ديونهم وبنفس القدر يمكن أن 

ن آخرين لمؤسستكم. وإذا كانت المبادئ يمارس العمالء بيع ضماناتهم للعاملين أو الوكالء أو أي منتسبي

الفائدة المستحقة زائدا  ي أن المستحقعن ما يدين به العمالء لمؤسستكم ا  الخاصة بوضع اليد تربو

ً تصل إلى  ً  180شرعا أي رسوم جزائية وتكاليف قانونية) عليك إعادة الفرق إلى  مضافا اليها  يوما

ً إذا كانت ممارسات  في مكتب أحد م تقوم بحفظ الضمانات في المؤسسة (مثالً: مؤسستكالعميل. وختاما

فروع المؤسسة) يجب أن تحفظ في غرفة مغلقة أو مكان مأمون ويجب أن يتم تسجيل ذلك في كنتراتو 

 (عقد) العميل حتى يكون على علم تام به. 

إستالمهم من المهم أن يكون العمالء على معرفة تامة بمعالجات وضع اليد على الضمانات قبل    

مالء فحسب بل يرفع من مستوى لشفافية بين العللقروض. وأن القيام بهذا العمل ال يزيد من مستوى ا

ن يدركون أن العمالء يعرفون حقوقهم. وإذا أصبح وضع اليد أمراً ولية وسط العاملين الذيالمسؤ

ً ال مفر منه يجب أن يسبقه تبليغ العميل حتى يتمكن من محاولة معالج ة التخلف عن اإليفاء ضروريا

بالدين وهذه السياسة يتم تطبيقها على قروض المجموعة واألفراد. وفي كل سيناريوهات إهمال العمالء 

يجب على العاملين أال يتخذوا أي إجراءات ذات شأن ضد العمالء، وعلى سبيل المثال: إن وضع اليد 

أن العمالء مهملين ومناقشة حلول سداد على الضمانات قبيل إستغراق الوقت الذي يمكن من فهم لماذا 

 القروض.

 

حملة إسمارت لجمع مراشد الخدمات المالية الخاصة بالجهات الممولة للخدمات المالية وهي  •

هات الممولة لتقييم سياسات الجمع و ممارساتهم مع هدف تعزيز جعبارة عن قائمة مراجعة لل

تعالج سياسات الجمع والتطبيقات  بل  ة تخاطبوأن هذه الوسيل حماية العميل أثناء عملية الجمع.

 وتدريب الموظفين الميدانيين. توجد نسخ باللغتين اإلسبانية والفرنسية. وكتيبات التدريب،

مؤسسة إكسن: أفضل التطبيقات في سياسات الجمع حيث تقوم بتوفير التوجيهات وأمثلة للحاالت  •

 نها باللغتين اإلسبانية والفرنسية.حول الجمع الفعال والمتسم باإلحترام. توجد نسخ م

حملة إسمارت: معاملة العمالء بإحترام بمؤسسة فنديشن مندو موير بوبيان: عبارة عن دراسة  •

حالة ألحد المؤسسات الكولمبية والتي أعدت توجيهات واضحة عن الجمع وإعادة تنظيم 

 القروض. توجد منها نسخ باللغة اإلسبانية.

دريب في معاملة العمالء بعدالة وإحترام أثناء عملية الجمع: يتم مؤسسة سيرايز: وسائل الت •

 تقديمها في برنامج بوربوينت لتدريب عاملي الجمع.
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إسوادار فين سيرف الهندية: تستخدم المدونة اإلدارية للجمع، وكذلك ممارسات الجمع لقروض  •

يقات المالئمة ولية في التطبالعاملون وأعضاء المجموعة بالمسؤ يتمسكحيث  المجموعات 

 للجميع. توجد نسخ منها باللغة الفرنسية.

 

  بكرامة ة فينكومن تقدم سياسة الجمع بشرف و): مؤسس42مثال ميداني (

سياسة الجمع بشرف التي إبتكرتها مؤسسة فينكومن المكسيكية ، ونجحت في تحقيق معدل إهمال    

ولة للخدمات المالية وسط العمالء. سياسة خالل سنة واحدة وتحسين سمعة الجهات المم %7العمالء لـ 

الجمع بشرف تركز على الجمع لوحدة بدالً عن ترقية اإلستماع إلى العمالء ومناقشة حلول السداد. 

 وتشتمل السياسة على بضع ميزات مهمة بارزة وهي: 

يمنع إساءة اإلستعمال وممارسات الجمع القسرية وتعريف العقوبة المتعلقة بسوء التصرف،  •

على مدقق الحسابات الداخلي مراجعة إخضاعه لقوانين المدونة اإلدارية مع الجهة الممولة و

 للخدمات المالية وكتيب تعليمات الديون.

يمنع اإلستعانة بالوكيل ومتطلبات جمع الطرف الثالث التي يقوم بها ضباط القروض أو  •

 مطلوبة.تنفيذ أنشطة الجمع اليين الذين وظفتهم مؤسسة فينكومن األخصائ

المرات للبحث عن حلول  لعدد   مطلوب من موظفي الجمع مقابلة العمالء المقصرين في السداد  •

 السداد وصيانة والحفاظ على تعزيز ثقة العمالء.

قروض متأخرة "بدالً عن العمالء المقصرين تشجيع العاملين للرجوع إلى العمالء الذين لديهم  •

 يحاءات السالبة واإلحتقار المرتبطة بهذه الكلمة.من شأنه تجنب اإل  في سداد ماعليهم"

يطلب من العمالء المشاركة في اإلقتناع بهذا المسح اإلجتماعي في اللحظة التي يسألون فيها عن   

 تجربتهم أثناء عملية الجمع.

وباإلضافة إلى ذلك ولتخفيف نسبة اإلهمال فإن السياسة تشجع مزيداً من العمالء المقصرين في    

أن قسم الجمع يعيد أكثر من ألف داد لصيانة عالقاتهم بمؤسسة فينكومن وهذا مايحدث كل شهر حيث الس

اري وكل حساب يمثل أحد الزبائن الذين أعادوا تأسيس وقفتهم المرموقة التج ) حساب إلى القسم1000(

 مع المؤسسة.

 خ باللغة اإلسبانية.لمزيد من المعلومات عن هذه األمثلة راجع الموقع اإللكتروني. توجد نس
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ليس من المعتاد أن تستخدم الجهات الممولة للخدمات المالية وكالء الطرف الثالث للمساعدة في جمع    

ولية كاملة نهائية عن تصرفات الوكيل. وإذا ذه العالقة فإن الجهة الممولة مسؤولة مسؤالقروض. وفي ه

 يهم أن يلتزموا بنفس معايير المدونة كما هوكانت مؤسستكم تستخدم وكالء جمع الطرف الثالث يجب عل

ولكن يجب عليك أن تتأكد من أنهم   الحال مع موظفيك فأنت لست مسؤوالً عن تدريب الطرف الثالث

يحصلون على التدريب على تطبيقات العدالة واإلحترام. وباإلضافة إلى ذلك على مدقق حساباتكم 

 إلى وكالء الطرف الثالث لضمان الخضوع لهذه اإلجراءات. الداخلي أن يتأكد من أيفاد عينة من العمالء

 

المحدودة تستخدم المدونة  PVT): مؤسسة أسوادار فاينسيرف 43مثال ميداني (
 اإلدارية إلجراءات الجمع

مؤسسة أسوادار الهندية تستخدم المدونة اإلدارية للجمع وذلك لمد موظفي الجمع بتوجيهات محددة    

. والمدونة تعطي تفاصيل الساعات القروض ع العمالء بشرف أثناء عملية جمعوإجراءات للتعامل م

المالئمة لإلتصال بالعمالء (بين السابعة صباحاً والسابعة مساًء) وكيف يتصل العاملون (كل ذلك موجود 

كتابةً وكذلك إتصال شفوي مع المستلفين بلغة محلية مبسطة) وكيف يتم إحترام خصوصية العميل وكيف 

لى التهديد والتخويف من أي نوع إن كان ذلك شفوياً أو بدنياً أ امل العمالء (مؤسسة أسوادار لن تلجيعا

لجمع ديونها بما في ذلك األعمال التي يقصد بها اإلهانة علناً أو (جسمانياً) ضد أي شخص في مساعيها 

ضاعفات أو تجسيد الكذب التدخل في خصوصيات أفراد عائلة العميل وأصدقائه، أو نداءات التهديد والم

 والتضليلل.

 لقراءة المزيد: راجع الموقع اإللكتروني

 

 كشف اإلحتيال: منع و4C.4 المعيار

مع أن العاملين يمكن أن يرتكبوا جريمة اإلحتيال في أي وقت وعليه، يلزم أن تركز إنتباهك على    

داعات يجب تسليم لنقدية من توفير وإيجمع المبالغ االمدخرات وعمليات نقل النقود. وعلى سبيل المثال: 

 الصفقات تحسباً لوقوع العاملين في إختالس تلك اإليداعات المالية.العمالء إيصاالت 

ً أن الصفقة قد تفشل وعلى سبيل المثال: فقد ال تتوفر     أثناء عملية نقل النقود "الكاش" يحدث أحيانا

من خالله اإلجراءات فقد تكون هنالك فجوة ال تسمح  شبكة اإلتصاالت العنكبوتية في الموبايل الذي تتم
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بالتكامل بين البرامج المتعددة أو أنه ربما لن يستطيع العمالء الدخول إلى البرامج من خالل الموبايل 

خطيرة من بسبب المشاكل الفنية أو اإلستخدام الخاطئ. بعض هذه المشاكل تؤدي إلى سلوك / تصرفات 

هم النقود أو ينسون أرقام بطاقات الهوية الشخصية أو ترك الموبايل مع أحد العمالء فقد يتركون وراء

 الوكالء إلكمال الصفقة عند عودة شبكة اإلتصاالت.

د من أن األموال حتى ال تحدث حاالت اإلحتيال. وتأكإدارة هذه المؤسسات وجب تأسيس معالجة     

منه مع توضيح غ) قد رجعت إلى المرسل التي علقت بين المرسل منه وحساب المتلقي (مستلم المبل

أسباب المشكلة. وبنفس القدر ليتم تطبيق سياسة على نحو ماتم ذكره أذا كانت هنالك أموال ال يمكن 

) ساعة تلغى الصفقة ويتم إشعار العميل. وعلى نحو مماثل إذا كانت هنالك صفقة 24تحويلها خالل (

جانب العميل أو من جانب الوكيل) تأكد من أنه يجب  أرسلت إلى حساب خاطئ( إذا كان الخطأ وقع من

أن تكون لديك وسيلة لتصحيح هذه المشكلة، على سبيل المثال: مؤسسة تيفوغانا (من بانكولومبيا) 

) في كينيا لديهم خط ساخن خاص بالزبائن إلستخدام العاملين و الوكالء WFPوبرنامج الغذاء العالمي (

 لحل قضاياهم.

 

  : مراقبة العاملين بإهتمام شديد4C.5المعيار 

تصف سياسات حاسمة وملموسة ومعالجات    )4C.4) إلى (4C.1التطبيقات الضرورية: المعيار (   

لمعاملة العمالء بعدالة وإحترام ومراقبة اإلدارة هي المحك في تعزيز السياسات التي تضعها في المكان 

التحقق من التطبيق الرسمي للسياسات التي وصفها الصحيح والمالئم. وعلى مدقق الحسابات الداخلي 

 أعاله. ويمكن لهذا المدقق إستخدام التكتيكات الفنية كما يلي: 

دارتها لمختلف مراجعة فهم العاملين للمدونة، مثال: من خالل اإلختبارات العشوائية التي يمكن إ •

 ة المتنوعة).ين (مثالً: المناصب المختلفة والمواقع الجغرافياألنواع من العامل

من العمالء كل  –كعينة  –إدارة األعمال التجارية/ زيارة العائالت ومعاينات العمالء لممثلين  •

سنة. تأكد من أن العمالء يعرفون حقوقهم بما في ذلك الحق في المعاملة بإحترام من العاملين 

 وحق الشكوى.

ة وذلك للتحقق من أسباب مقابالت (معاينات) مع العمالء الذين تخلوا عن العمل بالمؤسس •

مغادرتهم لها ( مثالً: منتجات غير مالئمة، سلوك أحد العاملين، صعوبات في مواجهة اإللتزام 

 بشروط القروض.
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التأكد من أن العاملين يلتزمون بالسياسات المؤسسية على إعادة جدولة/ إعادة تمويل القروض  •

 بالقيام بزيارات العاملين ومراجعة ملفات القروض.

ختبار البيانات الخاصة بمعالجة مطالبات التأمين بما في ذلك الحث على تسوية المطالبة وعينة إ •

 من مطالبات العمالء المرفوضة.

إختبار حالة من حاالت عدم إحترام العمالء على أن تشمل مقابالت العمالء والعاملين إلتخاذ  •

 القرار لمراجعة تفاصيل السياسات واإلجراءات.

عيار ت رضاء العميل (راجع تطبيقات المدارة إستخدام نتائج المدقق باإلضافة إلى بيانايجب على اإل  

3a.2 4) وبيانات الشكاوي (المعيارeللحصول على صورة كاملة عن الكيفية التي يعامل بها العمالء ( .

عية موظفيكم وهذه المعلومات توفر القدرة على معرفة كنه األمور النفسية عن كيفية إختبار عمالئكم لنو

وفيما إذا كان ذلك اإلختبار سلبي أم إيجابي. أعمل على وجه السرعة لمعالجة أي مشكلة خاصة بسوء 

 افة منظمتكمقجزء من ث وبسهولة شديدة ان يكون  معاملة العمالء. وأن عدم اإلحترام تجاه العاملين يمكن

وبالعكس إذا كان العاملون ك لن تجد طريقة أفضل من إكتساب السمعة السيئة في سوقكم لوهنا

من الفوائد الرئيسية للعمل في  يبرز كواحدظهر ذلك بل ء سيوالسياسات المؤسسية تحترم العمال

 مؤسستكم.
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  أزير كرديت (من أزربيجان) VFمؤسسة 

خاصة مهنة التقوم بتدقيق الحسابات في كل فرع سنوياً ويشمل ذلك على الخضوع لمدونة أخالقيات ال   

قبة مدونة أخالقيات المهنة). الل مراجعاتهم (تطوير ومرافيذ الخدمات المالية من خبالجهات القائمة بتن

إلى لجنة  ا ويتم تسليم تقرير مدقق الحسابات لإلدارة العليا كما يتم إرسال تقرير آخر أكثر دقة وإيجاز

هلكة تتم مناقشة األمر على مستوى تدقيق الحسابات بمجلس اإلدارة. وعندما تظهر قضية ذات مخاطر م

قضية ذات أهمية يتم تحديدها كل عام من  2000مجلس اإلدارة. مؤسسة في إف أزير تقدر أن مايقارب 

ن منها له عالقة بمدونة أخالقيات المهنة وهنالك مابين إثني 300خالل عمليات التدقيق الحسابي. ويقدر 

 مجلس اإلدارة. تلفت إنتباهوأربع قضايا من الخطورة بمكان 

 

  مطالبات التأمين بعدالة ة عالج: م4C.6المعيار 

هو الحد  من التأمين يجب أن تتم تسوية مطالباتهم على وجه السرعة. وشهر واحد يستفيد العمالءل   

بدون إستثناء. بعض العمالء في  –جميعها  –سوية هذه المطالبات األقصى لمؤسستكم أن تعمل على  ت

إلى تعجيل المطالبة.  ى الطارئة ناتجة عن حدث أدحاالت الد الفائدة فوراً لمقابلة بعض حاجة إلى إيرا

لى بيع أصوله اإلنتاجية أو يستدين من المطالبة بطيئة فقد يضطر العميل  عجراءات ا وإذا كانت 

مصادر أخرى. المطالبات التي ال يحدد لها وقت لدفعها تضعف بل تقضي على مبادئ وقيم خدمات 

قد يكون وتزيد وضعه سوًء، و –تأمين األصغر، وفي بعض الحاالت ربما تفاقم من حالة العميل ال

ر أمره ببديل آخر إذا علم مسبقاً أن الوقت سيطول للحصول على تلك الفوائد للعميل اإلستطاعة أن يتدب

 .من النص اإلنجليزي) -20(راجع ص 

 3كارد في مجال التأمين، تحدد من يوم واحد إلى الفليبينية هي إحدى أذرع بنك  MBAمؤسسة كارد    

ايام  في سياسة تسوية المطالبات للتأمين على الحياة. أما التعويض عن األضرار يجب أن تتم  5إلى  –

عار إذا كان (على سبيل المثال) جثمان الفقيد لم يدفن بعد ) ساعة من لحظة األش24ويته خالل (تس

فإن المطالبة للتعويض عن األضرار يجب تسويتها خالل ثالثة أيام ، وعليه المصادقة الشرعية عليه

ً في زمن التصديق الشرعي  لحظة صدور اإلشعار بكامل مستنداته إذا كان الجثمان قد تم دفنه مسبقا

على سبيل المثال: عندما يصعب الحصول على  –عليه. يمكن أن تكون المطالبة بالتعويض أمراً معقداً 

أي أدلة على الوفاة ستكون هنالك مهلة خمسة أيام لتكملة اإلجراءات من تاريخ اإلشعار شهادة الوفاة أو 
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لفقيد (راجع الموقع اإللكتروني لمزيد من التفاصيل). إن أوقات التسوية العاجلة هذه تسمح لعائلة ا

 ازة والمنصرفات العاجلة األخرى.إستخدام دفعيات التأمين للجن

) تقوم بتأسيس مؤشر 2015لألداء اإلجتماعي ( ك س نتويرناإنشورإن مؤشرات مؤسسة مايكرو    

"إستعجال تسوية المطالبات" كطريقة لقياس الوقت الضائع بين زمن وقوع الحادث وبين إستالم المستفيد 

عملية تكملة توفر هذه الطريقة تحليل تفصيلي لزمن الخدمات المستغرق في إستالم التقرير ووللمبلغ. 

)، وهو أكثر دقة ألنه يصف نمط 26تم تحديده على أساس الجدول التالي رقم (لمؤشر يالمطالبات. وا

 دفع المطالبة كمثل هذه المعلومات حيث تحسب بنظام المتوسط الحسابي:

 ): كيف تحسب المطالبة العاجلة: 26الجدول (

النسبة المئوية لجملة المطالبات عدد المطالبات الفاصل الزمني (الفترة)
 .........................% ........................ أيام  7إلى  من صفر

 .........................% ........................ يوماً  30إلى  8من 
 .........................% ........................ يوماً  90إلى  31من 

 .......................%.. ........................ يوماً  90أكثر من 
 %100  الجملة

 

قم بتبليغ الشخص المطالب عند وصول مطالبته إلى مؤسستكم ومرة أخرى عند تسوية المطالبة وفي    

حالة رفضه / إنكاره  قم بإعداد مذكرة عن اإلنكار ووضح األسباب. أيضاً قم بإيجاد طريقة للعميل 

سبيل المثال: إذا تم إنكار المطالبة ألن العميل لم يوفر  لتصحيح أي عجز/ نقص في المطالبة. وعلى

المستندات المطلوبة يتم إعطاء العميل فرصة لتصحيح الخطأ. ومرة أخرى سيستفيد العمالء من دورات 

عليك اإلستجابة للعميل خالل شهر واحد أو و  الوقت الذي بين إعداد المطالبة وإستالم إشعار الرفض

 اً.أقل إذا كان ذلك ممكن

حملة إسمارت الخاصة بالتأمين األصغر مايكروإنشورانس: عبارة عن أداة لمخطط مهم فيه   •

توجيهات لحماية العميل في كل مرحلة من مراحل عملية تسليم التأمين األصغر وذلك بدًء من 

 تصميم المنتج إلى اإلستجابة للمطالبات.

/ دليل التأمين األصغر  عي لكتيبمايكروإنشورانس نتويرك: تحدد مؤشرات األداء اإلجتما •

ً إلى جنب كثير من مقاييس مسؤتعجال معدل تسوية العمالء وتصف إس ولية تسليم التأمين جنبا

 األصغر.
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 4Dالمعيار 
  (المبدأ السادس لحماية العميل) خصوصية بيانات العميل 

رعية. إن خصوصية بيانات العميل كفرد سيتم إحترامها وفق القوانين واللوائح الش
وأن مثل هذه البيانات ستستخدم فقط لألغراض المحددة لها في الوقت الذي يتم فيه 

 جمع المعلومات أو بما يأذن ويسمح به القانون مالم يتفق على ذلك مع العميل.

 

ومؤتمن  : تحفظ بيانات العميل السرية4D.1التطبيقات الضرورية للمعيار  �
 .)6.1.0 المعيار – عليها (حماية العميل

تهم  : يتم تبليغ العمالء عن خصوصي4D.2التطبيقات الضرورية للمعيار  �
 .)6.2.0المعيار  –بإستخدام هذه البيانات (حماية العميل ورضائهم  
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 و التقنية المالئمة   الخصوصية: تطبيق سياسة  4D.1المعيار 

ولية حماية م وتقع عليك مسؤية مهمة في مؤسستكإن عمالئكم يشاركون في معلومات شخصية ومال  

خصوصية وسرية هذه البيانات. كما أن سوء إستخدام البيانات مثل صور العمالء وأرقام الحسابات 

 والمستندات الشخصية يمكن أن تكون لها تأثيرات مدمرة على العمالء.

ات وبصرف النظر عن اللوائح القومية يجب أ، تكون لمؤسستكم سياسة خصوصية مكتوبة وإجراء  

العمالء. ويجب أن   ماتوتحكم التجمعات، العمليات واإلستخدامات المختلفة والتوزيع وتخزين معل

قم بتحديد عقوبات أو جزاءات إذا  .غادروا المنظمة تغطي السياسة العاملين الحاليين واآلخرين الذين

أو إختالس بيانات حدث أن العاملين إنتهكوا سياسة الخصوصية، وعلى سبيل المثال: سوء اإلستخدام 

 بيانات العمالء للطرف الثالث بدون رضاهم.لض التعرالعمالء، تسريب المعلومات، أو 

إذا قمت بالعمل مع الجهة الممولة لخدمات الطرف الثالث والذين دخلوا إلى بيانات العمالء: وعلى    

ق فإن عقدكم مع هذه الجهات سبيل المثال: الجهات الممولة للتأمين أو وكالء الدفعيات أو شركات التسوي

 االممولة يجب أن تحدد أنهم يحافظون على أمن وسرية بيانات العمالء. وعليك أن تراقب إذا كان متعاقد

الطرف الثالث يلتزم بعدم إفشاء سرية البيانات التي هي أمانة في أعناقهم. وعلى سبيل المثال: ان  و

أمن البيانات (مثالً: هل بء عن خبراتهم فيما يختص إستفسارهم عن أمن أنظمتهم، أو مقابالت العمال

سألك الوكيل بأن توقع على هذه اإلتفاقية ذات الخصوصية؟) وإختبار عمليات الجهة الممولة من خالل 

 التسوق الخفي (الذي يكتنفه الغموض).

ء قم بتأسيس ن الذين يغادرون مؤسستكم لم تعد لديهم أي دوافع لحماية بيانات العماليبيانات العامل   

معالجة لحماية البيانات من سوء إستعمال العاملين السابقين. وأن مثل هذه التحوطات قد تشتمل على 

معدات العمل (الب توب، مفاتيح المبنى إلغاء أوراقه الثبوتية المعتمدة لدى المؤسسة، وجمع جميع 

الموبايل والبيانات التي تخص ...إلخ)، مسح جميع المعلومات من األجهزة الخاصة بالعميل (مثالً: 

 .ها في محيط أو بيئة مؤسستكممعالمؤسسة فضالً عن التحوطات األمنية األخرى التي يتم التعامل 

هي األخرى إلى سوء اإلستعمال. ضع في الموضع الصحيح  ة) معرضITإن أنظمة تقنية معلوماتكم (   

 . توجد للبيانات بما في ذلك كلمة السر والمالئم تحوطات أمنية للحماية ضد الولوج غير القانوني

نية التحتية السليمة للبرمجيات. قم بتغيير بالمع مراعات   مستويات مختلفة من دخول مختلف العاملين

كلمة سر تقنية المعلومات من وقت آلخر "دورياً" وإسمح بأنواع مختلفة من أنواع الدخول للبيانات بناء 



  
    

Page 251 of 345 
 
 

لعاملين، أضف إلى ذلك قم بإعداد نسخة إضافية إحتياطية لألنظمة على الدرجة الوظيفية للعضو من ا

 يومياً على أن توضع في مكان مأمون بعيداً عن الموقع.

مؤسسة فبود البوليفية لديها غرف محددة بها أماكن مخصصة لكل فرع من الفروع لتخزين مستندات     

تخصصة ومجسات حساسة ومقاوم العمالء، وكل غرفة من هذه الغرف بها مكشاف دخاني وكمرات م

للحرائق في غرف جانبية لتخزين مستندات العمالء ويمنع دخول الغرفة إال لموظف واحد فقط في كل 

دوالر 3,500مار مامتوسطه فرع، وباإلضافة إلى ذلك تقوم الجهة الممولة للخدمات المالية بإستث

ار لحاالت الخطر لكل صراف مثل إنذاجهزة  إضافية و ريكي في كل فرع لشراء وتركيب كميراتأم

 يقوم بمراقبته المكتب المركزي للطرف الثالث.في نظام اإلنذار الذي الذى 

إن كنت تعمل بالنظام اآللي أوالً فإن أنظمة المعلومات يجب أن تكون لبيانات العمالء ضمانات أمنية    

ً أن يأخذ الموظفون ملفات العمالء إلى  ً باتا بيوتهم أو أي نسخ من قاعدة وخصوصية، ويمنع منعا

البيانات، وعليك أن تكون لديك سجل بأسماء العاملين الذين يطلبون أو يمنحون اإلذن بالدخول إلى ملفات 

العمالء خارج نطاق الظروف اإلعتيادية (مثالً: بعد ساعات العمل). إحتفظ بنسخة ورقية لملفات العمالء 

ل: مؤسسة فنديف األزربجانية لها سياسة عن تأمين ل المثاضبط الدخول إليه. على سبيفي مكان آمن مع 

البيانات حيث تقول : "عقود القروض ونسخ من المستندات الرسمية اآلخرى المتعلقة بملفات قروض 

العمالء تحفظ جميعها في خزائن حديدية في غرفة مدير الشئون المالية. أما المستندات األخرى تغلق 

 ".مراقبة ضابط القروض المعين وتحفظ في خزانة المكتب تحت

قم بعمل خطة عن كيفية حفظ البيانات في أمان إذا لم تكن لديك شبكة غير مخططة أو وقت حدوث    

عطل/ تعطيل أمر في حالة الطوارئ. إن إستمرارية خطة األعمال التجارية تغطي عدد من معظم 

ة اإللكترونية وبطء العمل. أو حدوث تحميل زائد على الشبكالسيناريوهات. مثل خرق/ إنفالت أمني، 

وهذه الخطة "سالفة الذكر" ستساعد على حفظ  –كارثة طبيعية تؤدي إلى قطع الطاقة الكهربائية 

 المعلومات آمنة أثناء وقوع أحداث غير متوقعة وعندما تكون البيانات معرضة للخطر. 

دد كيف تستخدم وتكون محمية. في الختام فإن عقود جميع المنتجات يجب أن تحاط بخصوصية تح   

وهذا البند يجب أن يكون متضمناً في لغة مبسطة ويتم عرضه بوضوح في العقد، وعلى سبيل المثال ال 

. أما بالنسبة لتوفير المنتجات يجب أن يكون األمر واضحاً عن من غير مرئية تكتب بخط صغير لتكون 

أن يكون العمالء على دراية متى تتم شراكة الذي سيدخل إلى حساب العميل ومنتجات الديون، ويجب 

 معلوماتهم مع مكتب التسليف. أو غيره كشركات التأمين أو وكالء الجمع.
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حملة إسمارت: تواصل وسائل التدريب عن الخصوصية وتحتوي على عدد من دراسة حاالت  •

 تجنب هذه األوضاع.تصغيرة عن كيف يمكن أن تساء إدارة بيانات العميل وكيف 

ة فينكا األزربجانية: تقدم دراسة حالة عن حماية بيانات العميل وتعطي تفاصيل التدابير مؤسس •

األمنية التي تستخدم لحماية معلومات العميل بما في ذلك قاعدة البيانات ومنع الدخول إليها 

 واإلجراءات الصارمة لتخزين الملفات.

اإلشارة إلى كيف تتم حماية الفرد مؤسسة فينا أميركا: تعطي العمالء كتيبات بحجم الجيب مع  •

ومنع سرقة الهوية والنهب والتهديدات المحتملة األخرى لخصوصية المعلومات الشخصية. 

 توجد منه نسخ باللغنين اإلسبانية والفرنسية.

 

 و إيكويتاس تحميان بيانات العمالء SKS): مؤسستا 44مثال ميداني (

كة معلومات العمالء مع األطراف الخارجية. وتقوم الهندية سياسة مكتوبة بمشار SKSلمؤسسة    

قوم بوضع ثم ت بتصنيف األنواع المختلفة من المعلومات بوضوح إلى  "سرية حاسمة، وسرية حساسة"

هنالك انات لصنف "معلومات سرية حاسمة".  ومعالجات ليتم تناول كل صنف مع الحماية الكاملة للبي

ً سياسة تتخذها الجهات الممولة  للخدمات المالية عن خصوصية بيانات العمالء التي تناسب جميع أيضا

ال تشرك بيانات العمالء مع أي شخص ماعدا السلطات  SKSالعاملين. وتقر السياسة أن مؤسسة 

كاتب التسليف، والمنظمات م" (بنك اإلحتياطي الهندي) والمنتظمة كمصرف "ريزرف بانك اوف إنديا

لوكاالت الحكومية بغرض تلبية اإلحتياجات اإللزامية. كما تؤكد مؤسسة المنتظمة الخاصة، والمحاكم، وا

SKS  (غير سرية) أن عقودها مع خدمة الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية واإلتفاقيات العلنية– 

 (راجع الموقع االلكترونى للمؤسسة.)أنها شاملة وتغطي سرية المعلومات بتبصر وحذر.

الهندية كانت أول مؤسسة للتمويل األصغر في مجال التأمين لديها حلول بنكية  أما مؤسسة إيكويتاس   

عبارة عن برنامج مصرفي تم  T24وهذا المنتج هو إمتداد للمنتج  T24 –أساسية بإسم منتج تيمينوس 

تطويره بالتحديد للتمويل األصغر وقطاع العمل المصرفي المجتمعي. أما معلومات العمالء فتحاط بسرية 

مة ومحمية في برنامج تيمينوس مع مستخدم محدد والدخول إليه بكلمة سر خاصة به. جميع موظفي تا

وسيلة  لهم  المكاتب الخلفية/ األخرى يتم تدريبهم على إستخدام هذا النظام. أما جميع موظفي الفرع ليس

ات الل إستمارللدخول إلى بيانات العمالء ماعدا في األحوال الضرورية كمناولة ما تم جمعه من خ

نظام ملفات عمالء مميزة وتخزين آمن لملفات معلومات العمالء. أما النسخ  الجمع. ولمؤسسة إيكويتاس 

اإللكترونية لملفات العمالء يتم تخزينها في البرامج التطبيقية أما النسخ الورقية لملفاتهم ومستندات 
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البيانات في "شيناي" "موقع في مقر  القروض يتم تشفيرها (ترميزها) وتكدس وتحفظ بأمان في مخزن

المؤسسة". نستثمر مؤسسة إيكويتاس بإنتظام في تقنية المعلومات في مجال تدقيق الحساب وصيانة/ 

 مراجعة أمن العمالء.
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 : إبالغ العمالء والحصول على موافقتهم قبل مشاركتهم البيانات4D.2المعيار 

هناك أنظمة داخلية آمنة لحفظ بيانات العمالء في أمان يجب أن تكون  باإلضافة إلى أن تكون   

مؤسستكم لديها شفافية تامة مع العمالء عن كيفية إستخدام معلوماتهم الشخصية ويجب عليك أن تحصل 

على موافقتهم قبل إشراك بياناتهم خارج مؤسستكم. كما أن عقود منتجكم يجب أن يكون الشرح عنها 

 ومع أي جهة من الجهات؟  -ة حماية بيانات العمالء أو ربما يتم إستخدامها أو مشاركتها وافياً عن كيفي

شارك معلوماتهم الشخصية حصول على موافقة العمالء قبل أن تعندما تريد أن تبدأ التطبيق عليك ال   

ن ، شركات مع أي جهات خارجية بما في ذلك مكاتب التسليف، أفراد العائالت، الضامنين، وكالء التأمي

الجمع ومواد التسويق (مثالً: تقاريركم السنوية، الموقع اإللكتروني) أو أي محتويات عامة، وإذا كان 

ً يتطلب حصر أسماء العمالء المستفيدين من سياسة التأمين مدى الحياة وعلى المؤسسة حماية  مناسبا

) عن 19ين. راجع الصندوق (حسابات العمالء من األشخاص اآلخرين الذين لم ترد أسماؤهم كمستفيد

 بيانات العميل كنموذج/ عينة في إستمارة الموافقة.

ولكي تتمكن من إبالغ عمالئكم عن خصوصية البيانات أوالً تأكد من أن موظفيكم مدربون تدريباً تاماً    

الموضوع. وأن خصوصية بيانات العمالء يجب أن تكون جزء من مجال تدريب العاملين. ويتنوع  لى ع

، وتأكد من أن موظفي الميادين على معرفة بذلك تمكنهم من شرح البيانات التدريب وفقاً لوظيفة الموظف

والموافقة حسب عقد العميل، وعلى نحو مماثل قم بتدريب قادة مجموعة العمالء على أهمية حماية 

قرض المعلومات الحساسة ألعضاء المجموعة وخاصة أرصدة حسابات التوفير وتواريخ صرف ال

 ومعلومات مشاكل السداد.

وليات الخاصة بالعمالء في حفظ خصوصية البيانات التحدث إلى العمالء ركز على المسؤعند    

كتخزين السجالت في مواقع آمنة دون مشاركة أرقام الهوية الشخصية. مؤسسة فيناميريكا الكولومبية 

ية) مع التركيز على أمن المعلومات بما في ذلك تصدر كتيباً للعمالء (منه نسخ باللغتين اإلسبانية والفرنس

ً على أمن  تجنب األشخاص الذين ينتحلون شخصيات موظفي البنوك كما يلزم تجنب النهب ومحافظا

بطاقات الديون وحماية المعلومات الشخصية وكيف تتصل بالبنك إذا كانت هنالك مشكلة أمنية تم 

 إكتشافها.

ً تأكد من الجهات الممولة    للطرف الثالث يدربون ممثليهم التابعين لهم مباشرة عن إجراءات ختاما

  خصوصية البيانات.
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  مشاركة بيانات العميلى لع): نموذج إستمارة موافقة 19الصندوق (

باإلضافة إلى وجود إستمارة موافقة كالتي أدناه فإن منتجات العقود يجب أن تحتوي على إتفاقية    

وسائل حملة إسمارت: المستندات الضرورية وجد نموذج إتفاقية في طويلة لخصوصية البيانات. ي

 للعمالء الجدد (راجع الفصل: نموذج إتفاقية خصوصية البيانات).

مؤسسة ماكرودريمس تحترم خصوصية وأمن بيانات العميل. وأن إستمارة الموافقة تسمح   

معلوماتك الشخصية والمالية لماكرودريمس إستخدام صورتك الشمسية لألغراض العامة و/ أو تشرك 

 مع الطرف الثالث.

 يرجى قراءة العبارتين األتيتين ثم وقع إسمك في المكانين المحددين أدناه: تعليمات:

  العبارة األولى: مشاركة صورتك الشمسية (الفوتغرافية)

/أو في المعاينة و قلته  ا م أنا أفوض مؤسسة ماكرودريمس أن تستخدم وتنشر إسمي وصورتي و  

المعلومات التي عرفت بها نفسي وأعمالي التجارية. وهذا يمكن عمله في كالم مطبوع أو صور 

إلكترونية، فيديو، عبارات مسجل، إصدارات، إعالن، صور توضيحية، عرض أو أشياء أخرى 

ض مطبوعة، رقمية أو أنشطة وسائل إتصال إلكترونية مثل اإلنترنت. أنا أفهم أنه ليس لي أي حق للتعوي

 فيما يختص بالحقوق التي منحتها أعاله.

 وبتوقيعك على الخط أدناه أنت تعترف وتقر بأنك تفهم العبارة المذكورة أعاله  توقيعك:

 ً  التاريخ توقيع العميل إسم العميل مطبوعا
..................................................................... .......................... 

  التاريخ توقيع موظف ماكرودريمس
................................... ..........................  

 

 العبارة الثانية: مشاركة معلوماتك الشخصية والمالية 

أنا أفوض مؤسسة ماكرودريمس بمشاركة معلوماتي الشخصية والمالية مع مكتب التسليف الوطني،    

نية الوطنية لمؤسسة ماكرودريمس، الجهة الممولة لخدمات الطرف الثالث بما في ذلك الشبكة اإللكترو

شركة بروتكتا للتأمين، وكالء الجمع (في حالة اإلهمال) وأعضاء مجموعتي (إذا كان منطقياً)، أنا أفهم 



  
    

Page 256 of 345 
 
 

أن ماكرودريمس ستبذل قصارى جهودها أن تحافظ على سرية بياناتي كما ورد في عبارة خصوصية 

 انات ماكرودريمس.بي

 بتوقيعك على الخط أدناه، أنت تعترف وتقر بأنك فهمت العبارة المذكورة أعاله توقيعك:

 ً  التاريخ توقيع العميل إسم العميل مطبوعا
..................................................................... .......................... 

  التاريخ مستوقيع موظف ماكرودري
................................... ..........................  

 

 ): كيف يمكن للبيانات غير المخول لها بالمشاركة أن تضر بمؤسستكم 20الصندوق (

القصة اآلتية من القصص الخيالية التي حبكتها الجهات الممولة للخدمات المالية مبنية على التجارب    

 من عدد من الجهات الممولة الهندية. الواقعية

مؤسسة باريمارتان هي إحدى الجهات الممولة تم تأسيسها في جنوب الهند تقوم بشكل منتظم بإصدار    

سيرة ذاتية قصيرة عن العمالء الذين إستخدموا الخدمات المالية  ا "قصص نجاح" العمالء تقدم فيه

العمالء يسمى "شبهام" يمتلك مطعماً   أحداتية  قصة  تهم. وتروي إحدى السير الذلتحسن مستوى معيش

 من خالل دورة القرض الثالث له. 

مؤسسة باريفارتان أرادت أن تظهر حالة قصة نجاح مستر شبهام ولذلك قامت بإلتقاط بعض الصور    

لهذا العميل ومطعمه ونشروها في كتيب منتجهم مع تقرير سنوي وفي موقعهم اإللكتروني. لم تقم 

أن تستخدم صورته لجهات الممولة للخدمات بمحاولة موافقة شفوية أو مكتوبة من هذا العميل قبل ا

 للترويج لمؤسستهم، ولكن هذا اإلجراء لم يشغل مستر شبهام الذي قام بفخر عرض المواد في مطعمه. 

 –جيئ للمطعم في يوم من األيام وبعد مرور عدد من األشهر زار أحد زبائن شبهام المنتظمين في الم  

 قد انتفسر عما إذا كانت مؤسسة باريفارتوهو محام وقد رأى مواد الترويج في المطعم. وبشكل عادي إس

عوضت مستر شبهام عن دوره في الترويج للمؤسسة. وكان رد شبهام أنه لم يستلم أي دفعيات ولكنه 

ً لرؤية صورته في مواد الترويج كما أنه لم يستشر وأنه قد إفترض أن الصورة كان قد  كان مندهشا

إلتقطها له ضابط القروض وتحديداً بغرض طلب القرض. وأصيب المحامي بالصدمة لسماع قصة مستر 

شبهام وأحس أن هذه فرصة ليقيم دعوى على باريفارنان على أساس أن الجهات الممولة للخدمات المالية 

بالرغم من أن مستر  بة من (شبهام).الصور للكسب التجاري دون أي إتصال أو موافقة مكتوأستخدمت 
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شبهام لم يمض إلى األمام مع الدعوى القضائية إال أنه واجه ضابط القروض لماذا لم تتم إستشارته 

فقام ضابط القروض برفع القضية إلى مدير الفرع الذي قام بتصعيد القضية إلى كبير  –وتعويضه 

ً للهرب من المعركة القانونية المكلفة المديرين. وتأكد لإلدارة فوراً أنهم كانوا قد وجد ً ضيقا وا مخرجا

في أي عمل عام.  هومن ثم قرروا إعداد سياسة الحصول على موافقة العميل قبل إستخدام صور

للمؤسسة أسموه دليل الديون وأمدوا ضباط القروض بإستمارات موافقة العمالء.  ا سياسي ا  وأضافوا بند

ريباً عن كيفية اإلتصال بالعمالء عن كيفية إستخدام صورهم بإستخدام كما تلقى ضباط القروض أيضاً تد

 إستمارة الموافقة.

 

وليات لمختلف مناطق سمارت تقدم تفاصيل األدوار والمسؤحملة إسمارت: وسائل عمليات إ •

تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات، واألعمال القانونية في إيجاد  –اإلدارة التتبعية  –العمليات 

 ة لخصوصية البيانات وتعزيزها. توجد نسخ منها باللغتين اإلسبانية والفرنسية.سياس

مؤسسة فنكا األزربجانية تقدم دراسة حالة عن حماية بيانات العمالء حيث تقوم بإعداد تفاصيل  •

العاملين عن  تستخدم لحماية معلومات العمالء بما في ذلك تدريب ى عن التحوطات األمنية الت

 منية والحصول على موافقة العمالء قبل مشاركة بياناتهم.اإلجراءات األ
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 ): مؤسسة كاجا موريليا فوالدوليد تحمي بيانات العمالء45مثال ميداني (

عند التحول من متعاون إلى مؤسسة منتظمة مالياً، فإن مؤسسة كاجا موريليا المكسيكية كان مطلوب    

لية المكسيكية وتقرير اإلحتياجات. وفترة اإلنتقال هذه زودت الجهات منها تلبية إدارة البيانات الفيدرا

 القائمة بتمويل الخدمات بالحوافز لتقوية / دعم أنظمة تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات.

 طورت مؤسسة كاجا موريليا نظامها لكي يشمل الميزات األتية: 

رة والدخول عن بعد إلى مكاتب جهاز تقنية معلومات إلكتروني واحد له القدرة على السيط •

الفروع. ويمكن لكل فرع أن يعدل بيانات العمالء حسب محفظة األوراق المالية الخاصة بالفرع 

ولكن ال يستطيع الفرع إنزال قاعدة البيانات المسيطر عليها من بعد غير أن العاملين في رئاسة 

تطيعون تغيير محفظة العمالء. المؤسسة يمكنهم الدخول إلى جميع قواعد البيانات ولكن اليس

ليلة قوهذا النظام يمنع نسخ مشاكل السيطرة ويؤكد أن العاملين يستطيعون الدخول إلى البيانات ال

 فقط ألداء واجباتهم.

كل فرد يقوم بالدخول إلى قاعدة البيانات عليه أن يستخدم إسم المستخدم وكلمة السر،  •

كلمة السر كل أربعة أشهر وال يستطيعون تكرار والمستخدمين يجب عليهم تغيير كلمات السر 

وعندما يدخل الموظف إلى قاعدة البيانات فإن األسماء، والمعلومات التي يستفسرون القديمة. 

 عنها والوقت عندما يطالبون تحديده وكل هذه البيانات مسجلة في سجل اإلستفسارات.

ن بصمة اإلبهام ويوقعون وذلك موظفو الرئاسة يدخلون ويغادرون المكتب الرئيسي يستخدمو •

 لمنع األشخاص غير المفوض لهم بالدخول إلى معلومات العمالء المخزنة هناك.

بشخصين أو أكثر وغالباً يكونون من أقسام   بها تغيير معلومات العمالء يجب أن يتم التفويض •

 أن يقوم بها شخص واحد فقط.كمختلفة. وهذا من شأنه منع سوء إستعمال البيانات 

للدخول إلى  كل جهاز كمبيوتر من أجهزة الجهات الممولة للخدمات المالية يلزم أن يتم إعداده •

النظام على أن يكون جهاز واحد فقط عن كل قسم (مثالً: الجهاز الذي تم إعداده للموارد البشرية 

 ال يجوز إستخدامه في قسم الحسابات). وهذا العمل من شأنه أن يمنع الدخول إلى البيانات

 لموظفين غير مخول لهم بذلك.

أثناء عملية الجمع يسمح فقط للجهات اآلتي ذكرها دخول المعلومات الشخصية للعمالء الذين  •

تجاوزوا تاريخ اإلستحقاق والجهات هي: وكيل الجمع، مدير الفرع، وقسم الجمع في رئاسة 

كة فقط في جزء متخصصة يمكنها المشار وعندما يستخدم البنك شركة جمع خارجية المؤسسة.

 قليل من المعلومات التي تعتبر أكثر أهمية للشركة لتقوم بتغطية القرض.
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ا إلى موظفين لتوقيع اإلتفاقيات السرية موريليجا  ولتعزيز التغييرات سالفة الذكر تحتاج مؤسسة كا  

لحماية طبيعة لبيانات العمالء. يقوم مطورو البرامج التطبيقية في قسم البرامج بالتوقيع على العقود 

الخصوصية للبرامج. وللجهة الممولة للخدمات المالية الحق في إقامة دعوى جنائية في حالة إنتهاك هذه 

      اإلتفاقيات. (توجد نسخ باللغتين الفرنسية واإلسبانية).
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  4Eالمعيار 

  (المبدأ السابع لحماية العميل) الشكاوي فض  آلية 

القائمة بتنفيذ الخدمات المالية أن تبدأ في الموضع الصحيح والمالئم  على الجهات
والوقت المناسب وإستجابة اآللية لحل شكاوي ومشاكل عمالئهم وإستخدام هذه 

 المشاكل وتحسين منتجاتهم وخدماتهم. فض اآللية ل

: للجهة الممولة للخدمات نظام فعال في 4E.1المعيار  –التطبيقات الضرورية  �
ع الصحيح والمالئم إلستالم وحل شكاوي العمالء. (معيار حماية العمالء الموض

 )7.1.0رقم 
: تقوم الجهة الممولة للخدمات إبالغ 4E.2المعيار  –التطبيقات الضرورية  �

(معيار حماية العمالء العمالء عن حقهم في الشكاوي وكيف تقدم هذه الشكوى 
7.2.0.( 

تستخدم الجهة الممولة للخدمات  :4E.3المعيار  –التطبيقات الضرورية  �
المعلومات المستقاة من الشكاوي إلدارة العمليات وتحسين نوعية المنتج 

 ).7.3.0والخدمات (معيار حماية العمالء رقم 
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 : 4E.1المعيار 

 شكاوي العمالء / فض حللقى وت

ديم الشكاوي ويطرحون للشكاوي يسمح للعمالء رفع القضايا وتق يجب أن يكون لدى مؤسستكم نظام   

د األسئلة. وإن اآللية الفاعلة تسمح في نفس الوقت اإلستجابة للعمالء وتمكن مؤسستكم من مخاطبة األفرا

ول للعمالء التعامل مع األسئلة والمشاكل لتجعلهم أكثر إحتماالً ومشاكل نظامية. آلية الشكاوي تخِ 

ل المسائل والشكاوي قبل طي مؤسستكم الفرصة لحوإطالعاً ومستهلكين ثقات (يوثق فيهم). كما أنها تع

خالص واإلستبقاء في المؤسسة. وهنالك كثير من الالعميل في موضوع الوفاء وا التدخل من جانب

لتأمين أو الشكاوي عن عدم إستجابة الجهة القضايا سهلة الحل وعلى سبيل المثال: األسئلة حول فوائد ا

ً يجعلها أقل  ان قدف  يستحقال األمر  غير ان  المسؤولة العمالء. كما أن اإلستجابة من جانبكم أيضا

 إحتماالً وأن عدم إقتناع االعمالء يضر بسمعتهم في السوق.

إستخدم اآللية التي تسمح للعمالء بمراوغة الشخص الذي يدير منتجهم وعلى سبيل المثال: يجب على    

ي إلى ممثل خدمات المستهلك، كما أن المستلف أن يكون قادراً على تجنب موظفي القروض ويشتك

أال يشتكي إلى الوكيل الذي أرسل إليه تلك الدفعيات ولكن لديه الخيار العميل الذي يرسل دفعياته يجب 

في أن يتصل بخط المساعدة. وهذا التحوط يحمي العمالء من رد اإلساءة بمثلها أو إساءة إستعمال 

  من السكوت أكثر من المخاطرة بفقدان المنتجات والخدمات.الشكوى. ومعظم العمالء يعانون إلى حد ما 

إن اآللية التي تضعها مؤسستكم في الموضع الصحيح والمالئم يجب أن تتماشى مع متطلبات العمالء    

أنك تقوم  –عادة  –وأفضلياتهم كما يجب أن تكون سهلة الدخول إليها من معظم العمالء. وهذا معناه 

ني يمكنهم اإلتصال به وكذلك ممثل خدمات الزبائن. وهنالك كثير من الجهات بتوفير رقم إتصال مجا

صناديق اإلقتراحات  ن الممولة للخدمات المالية يقترحون صناديق إقتراحات آللية الشكاوي، غير أ

ليست كافية ألن هنالك عمالء أميون ال يستطيعون كتابة مقترحاتهم/ شكاواهم وإن إعداد الشكوى 

السفر إلى الفرع. وعليه قم بتوفير آلية للعمالء مريحة ومالئمة للعمالء األميين  عبء ضيف المكتوبة ست

مؤسستكم تسمح باإلستجابة في حينها (أي في نفس لحظة العلم بالمشكلة). وعلى سبل المثال: قم وإجعل 

منتظمة بتجهيز صناديق مقترحات في فروع المؤسسة باإلضافة إلى خط ساخن للشكاوي وقم بزيارات 

 لمراكز العمالء أو مواقع أعمالهم التجارية لإلستفسار عن الشكاوي والمشاكل.

إن أي آلية تختارها مؤسستكم يجب أن تضع في الموضع المالئم سياسة شكاوي محددة على أن    

 تشتمل على العناصر التالية: 
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ي يمكن أن يقوم حدد كيف تدير وتحل الشكاوي بما في ذلك نوع الشكوى الت إجراءات الحل: •

بمعالجتها الشخص الذي تصل إليه الشكوى (ضابط القروض، مدير الفرع) وماهي األنواع التي 

 يمكن الرجوع إليها لتعيين أحد أفراد شئون العاملين لهذه الشكاوي.
 –يجب أن يؤكد أن العاملين يسجلون جميع الشكاوي  –النظام الذي يتم العمل به  نظام التبليغ: •

مؤسسة للأو من خالل قاعدة البيانات يمكن  المثال: إستخدام سجل بأرقام مسلسلة على سبيل 

 ل إلى حلها/ فضها وتحليل الشكاوي بمجملها.متابعة القضية حتى  تص
إذا كان عمالؤكم لديهم شكاوي على الطرف الثالث التابع للجهات الممولة  اإلتصال بالوكالء: •

كالة الجمع الخارجية) يجب على العمالء أن يكونوا قادرين للخدمات المالية أو الوكيل (مثالً: و

واهم مباشرة للطرف الثالث أو إليكم. قم بسؤال الجهة الخارجية الممولة للخدمات اعلى رفع شك

ألن هؤالء  المالية في دخولهم إلى شكاوي العمالء التي قام بها العمالء التابعين لمؤسستكم

و الوكالء هم إمتداد لمؤسستكم ،  –التابع لهذه الجهة الممولة  العمالء يعتقدون أن الطرف الثالث

 ولذلك من المهم أن تكون على علم عن شكاوي هؤالء العمالء ضد هذه المنظمات.
عليك اإلستجابة الفورية لشكاوي العمالء على أال يتعدى شهراً من  تحديد الوقت المناسب: •

. ويجب أن ينبني الحل على عنف وقسوة لمعقدةتاريخ تقديم الشكوى وخاصة القضايا الخطيرة/ ا

  الشكوى. ويمكن حل/ فض كثير من القضايا في نفس اليوم الذي رفعت فيه. وهذه القضايا

تشمل المشاكل/ الشكاوي المتكررة التي يمكن تفويض أي أحد من جميع العاملين لمعالجتها. أما 

العاملين أو مشاكل هامات ضد أحد القضايا األخرى التي تحتاج إلى متابعة وتحقيق مثل إت

إستخدام منتج أو خدمة. قم بتحديد وقت مناسب لحل الشكاوي والتعامل مع مختلف أنواع 

 القضايا.

إن نظام شكاوي مؤسستكم يرجع إلى عملية تسجيل الشكوى في قاعدة البيانات وتسجيل معالجات    

يا واسعة اإلنتشار في المؤسسة. هذا النظام الحل وتحليل قاعدة بيانات للشكوى وفق إتجاهاتها والقضا

يجب أن يكون آلياً (أوتوماتك) بقدر اإلمكان. على سبيل المثال: أي شكوى يتم تسجيلها في برنامج قاعدة 

 –البيانات التي تجعل لها رقم بشكل تلقائي (أوتاماتيكي) كمرجع يمكن الرجوع إليه في أي وقت 

ت قاعدة البيانات عندما تكون تلك الشكاوي "تحت المعالجة" (مثالً: بإلضافة إلى ذلك يلزم تسجيل مدخال

يتم حل المشكلة. برنامج قاعدة البيانات يجب أن يسمح  ن أ وبعد  تقوم بمراجعتها لجنة أخالقيات المهنة)

لمؤسستكم بالجمع السهل للشكاوي وتحليلها حسب أنواعها (مثالً: مشاكل القروض، سوء إدارة 

موقع والعوامل األخرى ذات الصلة، كما تقوم قاعدة البيانات بإخراج (إعداد) تقارير عن ، الالعاملين)

  إتجاهات الشكاوي بشكل مثالي.
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معينات حملة إسمارت: كيف تصمم آلية الشكاوي: حيث يتم توفير قائمة من مختلف آليات    •

 رنسية.المشاكل وتحليل المتفق عليه وغير المتفق عليه. توجد نسخ باللغة الف
ا وفوائدها للجهات القائمة بتمويل الخدمات المالية اهمؤسسة فينكا األزرباجانية: تشرح آلية شكاو •

 في سجل برنامج "ويبنار" مصحوباً ببرنامج بور بوينتت.

 

 تبليغ العمالء عن حقوقهم عند تقديم شكاواهم

ون آلية الشكاوي. قدم لهم شرحاً قم بإبالغ العمالء عن حقوقهم عند الشكاوي وأشرح لهم كيف يستخدم   

شفوياً أثناء عملية طلب التقديم للمنتج. على سبيل المثال: أثناء وقت معاينة (مقابلة) طلب التقديم وتوجيه 

بعرض معلومات مكتوبة قم  – واضح  وبشكل  –الجلسات و/ أو عند صرف النقود. وفي نفس الوقت 

عن بملصق أو كتيب) و/ أو مستند المنتج. على سبيل ستعن كيفية تقديم الشكوى في مكاتب الفروع (إ

ع على أي دفتر حساب العميل أرقام الهواتف اآلتي ذكرهم: مكتب مثال: مؤسسة إيكويتاس الهندية تطبال

 كبير الضباط التنفيذيين إليكويناس، مأمور المظالم وضابط التنظيم الوطني.

العاملين على وجه الخصوص وخاصة ضابط كم يعرفون كيف يتجنبون أحد تأكد من أن عمالء   

القروض عندما يودون تقديم شكوى وخاصة إذا كانت هذه الشكوى متعلقة بذلك الشخص سالف الذكر. 

كما يلزم إبالغ العمالء أيضاً من آليات الشكاوي الموجودة خارج مؤسستكم، وعلى سبيل المثال الشبكة 

المنظمات المنتظمة ذات الملكية الخاصة مثل منظمة  اإللكترونية الوطنية ضابط المظالم المحلي أو

 حماية الزبون.

إن نظام الشكاوي لديكم يجب أن يسهل للعاملين أن يخبروا العمالء عندما يتم حل الشكوى وعليهم    

شكلة وإذا كان هناك حاجة لمشاركة العمالء أو إذا مالبقاء معهم على إتصال طوال فترة معالجة حل ال

لشكوى زمناً طويالً. وعلى العمالء أيضاً أن يكونوا على إستعداد لمتابعة شكواهم وخاصة إستغرق فض ا

 إذا كان لديهم أسئلة أثناء إجراءات فض الشكوى.
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8 

 ): يشير البحث إلى أن العمالء لم يتم إبالغهم عن آليات الشكاوي21الصندوق رقم (

يا وبيرو وباكستان وأن السواد األعظم (أي يظهر بحث حملة إسمارت في أربع دول هي بنين وجورج   

في الغالبية العظمى منهم) من العمالء المستجيبين لم يتم إبالغهم عن كيف تخاطب المشاكل أو الشكاوي. 

يستشيرونه في حالة سفقط من المستجيبين تذكروا بأنهم قد أخبروهم من هو الذي  %14بنين هناك 

وبيئة صالحة  ناجع ذين عرفوا أن لديهم تمويل أصغر حدوث مشكلة، وحتى في بيرو وجورجيا ال

من جورجيا فقط يتذكرون بأنه قد تم إبالغهم أين أو  %38من بيرو و  %25لحماية الزبون إتضح أن 

 .ركيف تخاطب المهمين باألم

م الجهة الممولة للخدمات المالية أين تقدم كالمستجيبون الذين قالوا ال للسؤال التالي: هل أبلغت
 واك؟ شك

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

حملة إسمارت: المستندات الضرورية للعمالء ويشمل البرنامج مثال عبارة عن مذكرة معلومات  •

عن الشكاوي تظهر كيف يمكنك إبالغ عمالئك عن آلية الشكاوي. توجد نسخ باللغتين الفرنسية 

 واإلسبانية.
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  تدريب العاملين
عن كيف تعمل آلية الشكاوي. يجب أن يغطي التدريب عن كيف تعمل  يلزم إتاحة التدريب لموظفيك    

آلية الشكاوي ودور موظفي الشكاوي وكيفية مالءمة إدارة الشكاوي إلى أن يتم فضها /حلها، وكيف 

يجب على العاملين تذكر رقم الخط  مالئم للتحقيق والحلول. بينما  يمكن أن توجههم إلى الشخص ال

على سبيل المثال: هنالك كثير من المظاهر األخرى للتدريب ويجب أن تنفذ  – الساخن لخدمات الزبون

وليات الشكاوي التي تختلف بشكل دراماتيكي عبر المنظمة. على سبيل التحديد مثل تناول مسؤعلى وجه 

والً عن إبالغ العمالء عن اآللية أثناء توجيهات التدريب أن يكون مسؤالمثال: يجوز لضابط القروض 

عنها أثناء إجتماع المجموعات. التدريب  ورة القروض وتنبيه العمالءع إليهم العمالء أثناء دويرج

(وكتاب قوانين العاملين معكم) يجب أن يكون واضحاً مع أهمية إستخدام اآللية على نحو صحيح وأن يتم 

) يقدم أمثلة 27قم الجدول رتحديد عقوبات على العاملين الذين يفشلون تماماً عن التبليغ عن الشكوى. (

 وليات العاملين فيما يختص بحل الشكاوي.عن مسؤ
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 وليات العاملين عن فض/ حل الشكاوي): مثال عن مسؤ27الجدول رقم (

 وليات حل الشكاويمسؤ وظيفة العاملين
تعيين إثنين من العاملين للخط الساخن 

لكل  %50للشكاوي (ساعات العمل 
 منهما

اإلجابة على –للشكاوي عبر الهاتف  اإلستجابة •
 اإلستفسارات/ األسئلة وحل المشاكل الصغيرة.

تسجيل المكالمات في قاعدة البيانات. اإلتصال بالمدير •
 المالئم في القضايا األكثر خطورة 

 تحديث برنامج قاعدة البيانات عند حل الشكوى  •
 اإلستجابة للشكاوي المالئمة للمستوى اإلداري األعلى •

%10و الفروع في كل المنطقة يرمد
 لكل واحد منهم

حضور إجتماع المجموعات أو زيارة العمالء كأفراد في •
مواقع أعمالهم التجارية/ شركاتهم. زيارات سواء كانت
مرتجلة بدون برنامج مسبق أو مجدولة. وذلك لمراجعة

 وحل شكاوي العمالء.
 مناقشة إتجاهات الشكاوي في إجتماعات اإلدارة. •
بتحسين إجرائي لمنتج معين مبني على التغذية المرتدةقم  •

 للعميل. 
–ممثلو خدمات الزبون عن كل فرع 

 لكل منهم. %25الدوام 
إستجب للشكوى على نحو شخصي واجب على األسئلة وقم •

 بحل القضايا الصغيرة.
 قم بتسجيل الشكاوي في قاعدة البيانات •
 ورةللقضايا األكثر خط ناسب إتصل بالمدير المل •
 قم بتحديث قاعدة البيانات عند حل المشكلة. •

 

تيب معالجات الشكاوي التي الك فص: يب تناول الشكاوييمن بيرو: كت –مؤسسة فوندي سركو  •

 ولية العاملين عن كل جزء من المعالجة. توجد نسخ باللغتين اإلسبانية والفرنسية.تحت مسؤ

 .المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء •
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  ): مؤسسة يهو الكينية تجري مسحاً للعمالء عن أي اآلليات ستبتدعها46مثال ميداني (

عند إختيار اآلليات فإن مؤسستكم ستستخدم هذه اآلليات لحل شكاوي العمالء. ضع في اإلعتبار أنك   

ينية آللية "يهو" الكستسأل العمالء عن الكيفية التي يفضلونها لإلتصال بالمؤسسة. أثناء مراجعة مؤسسة 

ومعالجة إعادة تصميمها. كان هناك للجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية أربع مجموعات تركيز مع 

العمالء الحاليين وتم طرح أسئلة عليهم لمناقشة تجربتهم مع اآللية الحالية وماهي اآللية الجديدة التي 

 يفضلونها.

قناعة العمالء باآللية الحالية فاقت حد التصور الجهة الممولة للخدمات المالية أن عدم  تإكتشف   

ن الجهات ضباط القروض) وتم تقديم إقتراح بأ (شكاوي شفوية تم تمريرها من العمالء إلى رؤساء

 الممولة للخدمات تقوم بتقديم القائمة التالية آلليات شكاوي العمالء وهي: 

مزودة بعاملين يكرسون تجهيز مكتب خدمات الزبون في رئاسة المؤسسة وجميع الفروع  •

 (وقتهم لهذه الخدمات).

 الفروع وضباط الديون للعمالء. ى  يتوفير أرقام هواتف مدر •

أثناء توجيه العمالء وبشكل منتظم عن كيفية القيام بتقديم  –القيام بإدارة منتظمة لتدريب العمالء  •

 لمالية.الشكوى وماهو الشئ المتوقع من خالل إستجابة الجهة الممولة للخدمات ا

ترتيب إجتماعات مفتوحة بين العمالء واإلدارة حتى يمكن للعمالء رفع القضايا أثناء هذه  •

 اللقاءات.

الفروع وزيارات العمالء إلى إجتماعات المركز وعينة من  يى  جدولة زيارات منتظمة بين مدر •

  أفراد العمالء الذين لديهم أعمال تجارية.
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  لتحسين التطبيقات والمنتجاتللعمالء  التغذية المرتدة  : إستخدام4E.2 المعيار

وعلى  –ألنه لم يتم التصديق بالقروض  –عدم الرضا  ىبينما تركز شكاوي العمالء في الغالب عل   

سبيل المثال فإن نظامكم قد ال يغطي كثيراً من القضايا الخطيرة مثل إحتيال العاملين، سوء معاملة 

أن تكون قادراً على تصحيح األخالقي تجاه أخالقيات المهنة، وأنه ألمر حاسم  العمالء أو السلوك غير

 . ءماتم حذفه ومخاطبة األنشطة (معالجة) التي تضر بالعمال ادة تصويبعاألخطاء وإ

وباإلضافة إلى ذلك عليك اإلستجابة للقضايا الفردية للعمالء، ويجب على مؤسستكم أن تكون قادرة     

تعيينهم للتعامل مع   تمي  تحليل وتقديم تقارير معلومات العمالء. الموظفون الذينعلى التجميع وال

الشكاوي يجب أن يقوموا بتقييم جميع اإلتجاهات لتحديد أي نوع من أنواع الشكاوي التي تتعدى مظالم 

ت بغرض األفراد. القضايا المستعصية أو المتكررة قد تستدعي تغيير العمليات، المنتجات و/ أو اإلتصاال

توفير أفضل الخدمات وتصحيح المواقع التي تتكرر فيها مواضيع أو حاالت الشكوى. وعلى سبيل 

المثال: معاودة أو تكرار الشكاوي عن تمدد مساحة الفرع قد تتطلب تسليط الضوء على تغيير مخطط 

وض في فرع الشكاوي المنتظمة/ المستمرة الخاصة برفض القرذلك الفرع وفتح منفذ صرف جديد. أن 

الموظفين الميدانيين في ذلك الفرع يقومون بإدارة ان  بعينه قد تشير إلى الحاجة إلى مراجعة عن كيف 

) يقدم أمثلة عن كيف أن الشكاوي المستعصية قد تدفع 28تحليل القرض أو إستهداف العميل. الجدول (

  باإلتجاه إلى التحسينات اإلجرائية.

تقارير الشكاوي يجب أن تصف عدد ت الشكاوي على أساس منتظم. وعلى اإلدارة مراجهة بيانا   

تم إستالمها في حينها أو بعد ذلك الوقت. أن اآلليات التي أستخدمت إلستالم الشكاوي يالعمالء  شكاوي

كما أن  عبر الهاتف) %60من الشكاوي وصلت من خالل صندوق المقترحات و  %40(مثالً: 

 مثالً: شكاوي نسبة الفائدة/ األرباح، اإلرتباك في شروط إدخار المنتج).القضايا التي رفعها العمالء (

) عن مثال تقرير تحليل الشكاوي). إبحث عن إجراءات محتملة والمنتج 22(راجع الصندوق رقم (   

المتعلق بالقضايا النظامية و / أو البارزة عبر األيام وناقش التحسينات الممكنة لعمليات مؤسستكم تجاه 

 اء الضعيف لعمالئكم.األد
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): مثال عن إتجاهات الشكاوي والتحسينات اإلجرائية للمنتج لمخاطبة / 28الجدول رقم (
 لمعالجة الشكاوي

 مثال عن تحسينات المنتج اإلجرائية مثال عن إتجاهات الشكاوي

اإلنتظار لوقت طويل للتحدث إلى
 الصراف في مكاتب الفرع 

 تظة النشاطإفتح منفذ صراف في الفروع مك •
إستخدم مكتب خدمات الزبون للرد على األسئلة •

 .البسيطة التي ال تحتاج إلى تدخل الصراف
 إنتظارهمقدم للعمالء معلومات منتج إضافية أثناء  •

العمالء مندهشون للرسوم عندما قاموا
 بسحب مدخراتهم 

تحسين تدريب العاملين عن كيف ومتى يتم كشف •
 معلومات الرسوم.

د تسويقية ذات شفافية مع معلومات حساباتتقديم موا •
 التوفير.

العمالء ال يريدون أن يدفعوا لمنتج التأمين
 اإلجباري ألنهم ال يستفيدون منه 

إستفسر عن أنواع المخاطر التي يواجهها العمالء، •
 الحاجة إلى تغطية التأمين والرغبة في دفع التغطية 

عار المبنيةقم بتغيير في منتجات التأمين و /أو األس •
 الفهم الجديد الخاص بإحتياجات تأمين العمالء. ىعل

وهنالك الذين لديهم مظالم ضد مؤسستكم. وعليه فإن أسئلة العمالء يمكن أن تكشف القضايا اإلجرائية    

 حول  فكاراألراغات الناتجة عن معرفة الضابط الميداني والشكاوي التي يمكن أن تستثير فمثل ال

تج مثل: فترة مهلة للعمالء األوفياء. وأن مثل هذه المعلومات عندما يتم تحليلها وتناقشها لتصميم المنا

 .اإلدارة يمكن أن تساعد مؤسستكم في تضييق التركيز على البحوث اإلضافية للسوق

وفي الختام تحقق من صحة فعالية النظام على األسس التي يعمل فيها هذا النظام. يجب على مدقق    

فريق الكنترول إجراء مراجعات دورية وذلك لتقييم عدد الشكاوي التي تم أو بعض ت الداخلي الحسابا

إذا كان العمالء يقومون بإستخدام النظام وإختبار إذا كان العمالء يقومون بإستخدام  فيما  تسجيها وإختبار

حدى عينات الشكاوي النظام بشكل نشط وماهي اإلجراءات التي يتم إتخاذها. ومن المفيد التحقيق مع إ

التي تشتمل على المتابعة مع العمالء وليس لمراقبة الشكاوي فيما إذا كانت القضية قد تم فضها ودرجة 

 السرعة في ذلك فحسب بل إذا كان العميل قد تم إبالغه عن المخرجات أيضاً.
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  ت): إستخدام التغذية المرتدة للعمالء لتحسين اإلتصاال47مثال ميداني رقم (

مؤسسة بانكودلتا البنمية قامت بتقسيم شكاوي عمالئها حسب تصنيف الجهة الممولة للخدمات المالية    

و قد تأملوا بالتركيز على أسئلة/ شكاوي العمالء الذين قدموا للمؤسسة قبل أقل من ستة أشهر 

المتعلقة بأهمية القرض إلنضمامهم للجهة الممولة. وتظهر النتائج أن العمالء أصيبوا بالدهشة للتفاصيل 

ً في العقود. ولإلستجابة لهذا قامت الجهة الممولة بتطوير الفهم السهل  وهي تفاصيل متضمنة مسبقا

تم أعدادها في كتيب يحوي أهم إحدى عشرة حقيقة عن قروض العمالء.  وليات"مسؤالميسر للحقوق وال

اعدت الجهات الممولة على زيادة فهم و وزعت هذه الكتيبات على جميع العمالء في منفذ البيع وقد س

 العمالء عن قروضهم. 

بعد فترة من النمو المطرد تأكد لمؤسسة كونتاكتر الكولمبية أن صناديق المقترحات ليست كافية    

للحفاظ على إهتمامات العمالء باإلضافة إلى أشكال التغذية المرتدة المبسطة ورسوم خدمات الزبون. 

ر العاملين الحاليين إلدارة مجموعة التركيز أثناء الفترة التي سألوا فيها كونتاكتإستخدمت مؤسسة 

العمالء عن كيف يمكن للجهة الممولة للخدمات المالية أن تقدم لهم خدمات أفضل ولقد إجتمعوا على 

مكتباً) لزيادة 23األقل بواحدة من مجموعة التركيز في كل مكتب من مكاتبهم الثالثة والعشرين (

مثيل عيناتهم. وقد أظهرت هذه النتائج أن العمالء يجهلون أهمية تحسين مستوى المنزل، عضوية ت

والتعليم واإلستهالك والقروض البيئية. ومنذ أن قامت الجهة الممولة للخدمات المالية بتطوير برنامج 

معين جداول البيانات لتسويق المنتج لمساعدة ضباط الروض في مبيعاتهم جعلت العمالء في مستوى 

 حول الخدمات المتوفرة.

 

مؤسسة فنديشن ديالمجور تستخدم جداول البيانات لتحليل الشكاوي وتسجيل وتحليل شكاوي  •

 العمالء. توجد نسخ باللغتين اإلسبانية والفرنسية.
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 ): مثال عن تقرير تحليل الشكاوي 22(الصندوق 
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  فروع اإلنتظار لمدة طويلة في مكاتب ال�
 عدم وجود وقت لطرح األسئلة أثناء جلسات توجيهات العمالء �
 4و س 1مشاكل السداد وثيقة الصلة بالتضخم القومي في س�

مع إقتراح إجراء عمل إداري محتمل/ 3هذه الشكوى شبيهة بتلك التي في س
  ممكن في هذه األصناف/ النقاط  

 

 آخرون7%         

 

تقترح هذه النتائج أن العمالء يفضلون 
إستخدام الخط الساخن لطرح األسئلة

 والشكاوي 

: مجموعات تركيز العمالء إكتشفت3س 
أن العمالء يفضلون إستخدام مكتب خدمة
الزبون للقضايا المرتبطة بالفروع مثل
تأخير الصرف واإلستفسار عن فتح

  الحساب

       

 

 خط  ساخن 63%
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  ): إعالن األسئلة والشكاوي23الصندوق (

تستخدم مؤسسة التوفيق للتمويل األصغر المغربية الملصقات اإلعالنية بجانب مساعدة العمالء لفهم   

و الشكاوي. جميع الطرق التي تجعلهم يتصلون بالجهات الممولة للخدمات المالية ويالحقونها باألسئلة أ

 وعنوان الملصق يقرأ كما يلي: 

التالي: أي أيقونة تحتوي على وصف  حاتك على النحو م بإرسال شكواك أو مقتر" لتحسين خدماتنا ق

مختصر من اليسار إلى اليمين وتقرأ هكذا: الهاتف، البريد (العنوان كامالً) البريد اإللكتروني ورقم 

 .الفاكس"

 

تتمكن الجهة الممولة للخدمات لية الشكاوي: تقدم تفاصيل عن كيف حملة إسمارت: كيف تصمم آ •

 المالية من تصميم وإستخدام آلية شكاوي فعالة.
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 ): بنك تمير يكون آلية شكاوي العمالء48مثال ميداني رقم (

ن واإلجراءات اه الديوتاني إلى إعادة تقييم سياساته تجأزمة تقصير العميل إضطرت بنك تمير الباكس   

غير أنه بحاجة إلى تقديم عرض أفضل لعمالئه  تمير كبنالمتعلقة بها. وكجزء من هذه المعالجة تأكد ل

لإلتصال مباشرة بالجهات القائمة بالخدمات المالية. ويريد البنك تقوية عالقاته بالعمالء واإلستجابة 

 العاجلة لمشاكل العمالء.

ً مع هذه المقاصد واألهد    وليات وحدة خدمات الزبون. ومن بين المسؤاف أسس بنك تمير وتمشيا

ولة عن مراقبة ومعالجة شكاوي العمالء. هذه الوحدة ى فإن وحدة خدمات الزبون كانت مسؤاألخر

تستقبل شكاوي العمالء مستخدمة خط هاتتف محدد وتكريس عدد من العاملين للرد على مكالمات 

 العمالء.

ة مكالمة يقوم أحد العاملين بإنزال تفاصيل المكالمة في المكان المخصص وعندما تتلقى هذه الوحد   

ً يتم حله مباشرة من على الهاتف  للشكاوي في قاعدة البيانات. فإذا كانت الشكوى أو اإلستفسار مبسطا

وإال ستقوم الوحدة باإلتصال بالقسم المالئم في البنك أو مكتب الفرع. وعلى سبيل المثال: إذا كانت 

ى العميل إستالم مبالغ قرض عن طريق الخطأ تقوم الوحدة باإلتصال بفرع العميل عن القضية شكو

 وتطالب الفرع بالمتابعة مع العميل مباشرة.

ساعة عن الشكوى، فإذا أراد البنك أن  24في معظم الحاالت يقوم بنك تمير باإلتصال بالعميل خالل    

ويخبرونه بالعملية/ المعالجة  –صاحب الشكوى  –لعميل يقوم بمزيد من التحقيقات فيتم اإلتصال با

 والتاريخ المتوقع فيه اإلستجابة للحالة.

في واقع األمر يتلقى كثير من األسئلة أكثر من الشكاوي.  وتحتوي األسئلة على مواضيع بنك تمير    

دود تلك األسئلة مثل نسبة الفائدة، مبالغ السداد الشهرية، وشروط الديون األخرى. وبالحصول على ر

 فإن وحدة خدمات الزبون تقوم بإبالغ العميل وتزيد أيضاً في رضاء العميل وفهمه. 

ولة أيضاً عن إعداد تقارير تسلط فيها الضوء على عقوبات المخاطر في الختام فإن هذه الوحدة مسؤ   

كتجاوز  العميل الحد  شكاوي العمالء وتشتمل على المخاطرالمحتملة. وهذه التقارير في جزء منها على 

األدنى المسموح به للمديونية، وإحتيال العاملين وعدم رغبة العميل بالسداد عن طيب خاطر. وهذه 

  التقارير توفر معلومات ثرة وقيمة لإلدارة.
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 البعد الخامس
ة وليالعاملين بمسؤمعاملة   

 

 البعد الخامس يحتوي على ثالثة معايير 

رد : على الجهة الممولة للخدمات المالية إتباع سياسة الموا5Aالمعيار  �
  .البشرية المكتوبة والتي تحمي العاملين وتخلق بيئة عمل إيجابية

: تتصل الجهة الممولة للخدمات المالية بجميع العاملين ومعرفة 5Bالمعيار  �
  .شروط تخديمهم (توظيفهم) وإعداد برنامج تدريب لمهام الوظائف الضرورية

ضاء العاملين : على الجهة الممولة للخدمات المالية مراقبة ر5Gالمعيار  �
    .والمغادرين الذين يتركون العمل في المؤسسة
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 5Aالمعيار 
إتباع سياسة الموارد البشرية المكتوبة  عليها  الجهة الممولة للخدمات المالية 

 والتي تحمي العاملين وتخلق بيئة عمل إيجابية

 : سياسة الموارد البشرية المكتوبة،5A.1التطبيقات الضرورية للمعيار  �
 .الشكاوي تتم وفق القانون الوطني، متوفرة لجميع العاملين وتشرح حقوقهم

: مستويات تعويض العاملين بعكس 5A.2التطبيقات الضرورية للمعيار  �
معدالت المنافسة في السوق أو على األقل األجور األدنى في القطاع الوطني 

 أو القطاع المحلي.
جهة الممولة للخدمات المالية : على ال5A.3التطبيقات الضرورية للمعيار  �

 مظالم رسمي وسري.القبول واإلستجابة لمظالم العاملين من خالل نظام 
: على الجهة الممولة تقييم مخاطر 5A.4التطبيقات الضرورية للمعيار  �

صحة وسالمة العاملين وإتخاذ الخطوات لتخفيف تلك المخاطر قبل حدوثها. 
ات وجمع المستندات وإعداد تقارير كما على الجهة الممولة إجراء التحقيق

وجميع الحوادث المهنية (مثالً: الحوادث، اإلصابات أو األمراض) التي 
 تحدث.
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 سياسة الموارد البشرية  عريف  : ت5A.1المعيار 

للعمالء يجب أن يعمل العاملون في بيئة تدعم وتحمي حقوق هؤالء   جيدة خدمة  لتتمكن من تقديم   

لهم يحسون بأن لهم قيمة لدى المؤسسة. وأن السياسة المتطورة للموارد البشرية توفر العمالء وتجع

  أساساً متيناً لمثل هذه البيئة.

إن سياسة الموارد البشرية لمؤسستكم يجب أن تكون مرنة وسهلة الدخول لجميع العاملين، وهذا يعني   

جد السياسة بجميع ون تيمحتويات وأأن أي موظف يجب أن يدرك أن السياسة حاضرة وماذا تحوي من 

محتوياتها (مثالً: في جهاز الحاسوب) ويمكن توفير نسخة ورقية منها ويمكنك تسليط الضوء على 

رات التي تتم في السياسات يوعليك إبالغ العاملين بالتغي السياسات التي تؤثر على العاملين بشكل قوي.

 في حينها. 

 ة على األقل على اآلتي فيما يتعلق بحقوق العاملين: يجب أن تشمل سياسة الموارد البشري

تب مؤسستكم واآللية التي من خاللها يحصل قم بوصف مقياس روا :مقياس األجور/ الرواتب •

وكيف تتصل مؤسستكم بالعاملين  العاملون على صرف رواتبهم (مثالً: إيداع مباشر شهري)،

تفاصييل المبلغ  على  مذكرة صغيرة تحتوي التي يتم دفعها (مثالً:كيف يتم حساب المبالغ  عن 

وهي بذلك تشير إلى كيف أن الكمية المدفوعة قد تم حسابها وكمية المبالغ التي تم خصمها 

 وأسباب ذلك).

قم بوصف الفوائد المتاحة للعاملين (مثالً: إعانة الحكومة، الحوادث. و/أو  الفوائد/ المنافع: •

(مشاريع التقاعد) وعلى من تنطبق هذه المنافع (مثالً:  التأمين الصحي، المساهامات المعاشية

موظفين بدوام كامل، موظفين لجزء من اليوم (بارت تايم). قم بتوضيح جميع الشروط التي 

يجب أن يواجهها العاملون حتى يتمكنوا من الدخول تحت مظلة هذه المنافع وبذلك يستطيعون 

 لقروض، نقل الخدمات).إستخدام الخدمات المالية لمؤسستكم (مثالً: ا

صف حقوق العاملين حسب ساعات العمل المعقولة بما في ذلك  ساعات العمل واإلجازات: •

حقوق ساعات العمل اإلضافي، معدل ساعات العمل اإلضافي، طول وتكرار فترات الراحة ، 

تواريخ العطالت، كيف يتم تعويض العاملين عن العمل أيام العطالت، عدد ساعات العمل 

 توقعة في اإلسبوع وعلى من تنطبق هذه الساعات.الم

ولية المؤسسة ملين في بيئة مأمونة فضالً عن مسؤقم بتوضيح حقووق العا السالمة أثناء العمل: •

في إستخدام معدات السالمة واإلستجابة لتعليمات الطوارئ، لتوفيرها. قم بتضمين المعلومات 
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و اإلصابات، حقوق العاملين في تعويضات الخطوات التي يتم إتخاذها في حالة الحوادث أ

 الحوادث أو اإلصابات، وماهو تصنيف العاملين الذي يحق لهم الدخول لذلك النوع من المعدات.

قم بتوضيح عن كيف يسعى العاملون بفض  سياسة فض المظالم والجهر باإلنتقام/ التهديد: •

ن العاملين اآلخرين بما في ذلك المظالم ذات الصلة بالعمل وكيف تتم حمايتهم من اإلنتقام م

 اإلدارة نفسها، وكيف يتم إحترام خصوصية العاملين أثناء معالجة المظلمة.

قم بوصف األعمال التي تصنفها مؤسستكم بأنها نوع من أنواع  الحماية ضد المضايقات: •

، (مثالً: إيحاءات/ تلميحات بلغة جنسية، المالمسة الجسدية، تعليقات عرقية"المضايقات" 

إساءات عقابية من جهات إجتهادية كما في مجال تحديد/ تخصيص العمل). إجراءات إدعاءات 

إعداد التقارير والتتحقيقات عقوبات اإلنتهاكات (مثالً: إخضاع الموظف للمراقبة إلختبار أهليته، 

لذي يسبب المضايقات لآلخرين، وكيف للمؤسسة كا -ء خدمة الموظف) مواجهة العاملينإنها

 ام بحماية حق خصوصية كل من الضحية المدعي عليه والشخص المتهم.القي

قم بإعداد قائمة بتلك األعمال واألنشطة الممنوعة/  اإلجراءات التأديبية والعقوبات المحتملة: •

المحرمة. وتأكد من أن مؤسستكم ستجري تحقيقات على الحاالت التي تم التبليغ عنها بأنها سوء 

مدونة اإلدارية، السرقة، مضايقة الزمالء)، إجراءات مختلف المستويات سلوك (مثالً: إنتهاك ال

العاملين المتعلقة باإلستئناف ضد اإلجراءات التأديبية التي يمكن أن يواجهها العاملون، و حقوق 

 التأديبية.

قم بتوضيح الشروط التي يمكن فصل الموظف  شروط الفصل وشكليات إنهاء الخدمة: •

وليات (مثالً: إشعار لمدة إسبوعين) ظف (تعويض إنهاء الخدمة)، والمسؤوبمقتضاها، حقوق الم

المتعلقة بإنهاء الخدمة، بما في ذلك إجراءات الفصل عن العمل على أن تكون كافية لحماية 

الموظفين، إجراءات اإلستقالة على أن تكون كافية لحماية اإلدارة، والشروط وإجراءات 

 .المغادرة بسبب الغياب

وضح للعاملين حقوق تكوين أو اإلنضمام لنقابة العمال دون تدخل  نضمام لإلتحاد:حرية اإل •

 ويمكن أن يساوموا غيرهم جماعياً. 

إشرح للعاملين حقهم في العدالة والمساواة في المعاملة بصرف النظر عن الجنس،  ال للتمييز: •

لميول الجنسي، اإلنتساب العنصر، اإلثنية/ القومية، األصل، الدين، حامل اإليدز، اإلعاقة، ا

 ايات/ نقابة العمال.قالسياسي، الفكر، المشاركة في الن

اإلمتثال للمتطلبات القانونية فيما يتعلق بالعمالة اإلجبارية وصغار السن (الذين هم دون السن 

 القانونية).
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مالها يجب أال توظف مؤسستكم أي شخص دون إرادته وأال يعمل مع مؤسسة تجارية تستفيد في أع   

من العمالة الجبرية/ اإللزامية وعليك أن تركز إنتباهك على المجموعات المعرضة للخطر بمن في ذلك 

العمال المهاجرين، عمال السجون، األشخاص المحليين أو المجموعات القبلية أو العمال الذين من 

 لية.المجموعات التي تم تمييزها كعنصر غير مرغوب فيه بشكل خطير في الثقافة المح

دون السن التي حددها القانون. في  يجب على مؤسستكم عدم توظيف أي شخص للعمل إذا كان عمره    

بدوام كامل ) وأن أقل عمر للعمل 15بعض الدول يغادر المدرسة من هم أعمارهم دون الخامسة عشر (

عشر عندما يتم سنة كمقياس إنتقالي ولكن كان يجب أن يرفع إلى خمسة  14ربما تحدده تلك الدول ب 

 تحديد ذلك لمن يغادر المدرسة.

األقل تطوراً، وسن  –في الدول النامية ) سنة 12ال بدًء من سن (يجوز لك تشغيل أطف األشغال الخفيفة:

) سنة في الدول المتقدمة حسب المعايير الدولية. األشغال الخفيفة هي األعمال التي ال تتدخل في 13(

ما أنها ال تؤذي الطفل بأي حال من األحوال ويترك له وقت كاف أن مواصلة الطفل في مدرسته، ك

ينمو/ يتطور إجتماعياً من خالل اللعب. أمثلة لألشغال الخفيفة تشتمل على التعهد نسبياً بالمهام البسيطة 

 في مجال أعمال العائلة التجارية قبل وبعد المدرسة وإستالم مبالغ مثالً ألداء مشاوير للجيران.

 18ن هي أدنى س

سنة لألعمال التي تنطوي على المخاطر وهو عمل قد يؤثر على الصحة والسالمة أو على أخالقيات  

 الطفل. مثال ذلك يشمل العمل الذي يتطلب قوة جسمانية ويتم العمل في ظروف خطيرة.

 تطوير سياسة الموارد البشرية

ياسة الموارد البشرية. وإن توظيف ن من المشاركين في مختلف العمليات لتطوير سوالعامل ديع   

متها. وهذا اإلجراء سيبني تها ويعزز من مالءالعمال/ العاملين لتطوير هذه السياسة سيقوى من نوعي

وعي العاملين وإلتزامهم تجاه العمل. كما أن إعتبار تأسيس لجنة العاملين التي تتناقش في أمور المؤسسة 

 تطبيق هذه السياسة. على نحو دوري فإن ذلك بال ريب يحسن من

 ليكن العاملون على وعي بالسياسة

يجب أن تكون السياسة جزء من تفكير العاملين الجدد. على جميع العاملين الجدد أن يكونوا على وعي    

بالسياسة وأن يكونوا على علم بمن يخاطبونه أو يلقون عليه األسئلة أو القلق الذي قد يساورهم وقد 

 هامعلومات الموارد البشرية التي تتم المشاركة بغير ملمين   كثيراً  بعاملين غالباً جربة أن الأظهرت الت



  
    

Page 279 of 345 
 
 

أو أكبر مما يمكن إستيعابها من الوهلة  فنية للغاية  ريض على التدريبات ألن المادة تعد أثناء التح

ام طرق متنوعة األولى. وإذا قمت بتقسيم  السياسة إلى أجزاء قابلة "للهضم" سهلة اإلستيعاب قم بإستخد

ار معرفة العاملين في فترات متباينة وتجد أن وعة نقاش وفيديو كمثال) وقم بإختبلتوصيل المعلومة (مجم

المتدربين أكثر من يستوعب سياسة الموارد البشرية. بعض الجهات الممولة للخدمات المالية يناقشون 

رير المضايقات في موقع العمل) بينما يجري جزًء واحداً من سياسة الموارد البشرية (مثالً: كيف ترفع تق

جزء من إجتماع العاملين الدوري في الفروع ورئاسة المؤسسة. إن المراجعات التي تتم بهذا الشكل 

ويجعلها أكثر سهولة على مؤسستكم تنشيط وتعميق فهم العاملين لسياسة الموارد البشرية  على ستساعد 

 لتعزيز هذه السياسة.

 

س المال البشري وهو تقييم شخصي يمكنك فاونديشن تقوم بتقييم إدارة رأ مؤسسة جرامين •

إستخدامه لتثمين تطبيقات الموارد البشرية الحالية. حدد الفراغات وخطط للتحسينات 

 ) من النص اإلنجليزي.9اإلستراتيجية. إستعن باإلستبيان الموجود في صفحة (

تستخدم سياسة الجهر بالتهديد لتحديد كيف   )ةالهندي( مؤسسة سوناتا مايكروفاينانس المحدودة  •

العواقب. أن الموظف يمكن أن يقدم تقرير عن حاالت سوء سلوك العاملين دون خوف من 

ً لديها سياسة مناهضة لمؤسسة س لمضايقات الجنسية التي تغطي تعريف المضايقات وناتا أيضا

 لشكوى.ملين  لية تقديم  العاالجنسية. العقوبات ستطبق على المتحرش، وكيف

العالمي: يعد دليل مؤشرات أداء الجندر: يصف مؤشرات تحليل مايمكن وصوله  مرأة بنك ال •

ومالءمة المنتج للعمالء من اإلناث، ويشمل أيضاً، مؤشرات تقييم تنوع موظفيك من الجنسين 

 (الذكور واإلناث).
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 تنافسية للعامليين أجوردفع  : 5A.2المعيار 

الوطني من الحد األدنى للقطاع  ى ؤسستكم أن تدفع للعاملين بمعدل يكون على األقل أعليجب على م   

ً أنه من المسؤأو الم ستعين بمعدالت السوق المحلي لتحديد تسولية بمكان أن حلي. وعليه، وغالبا

ولكن  الرواتب. قم بدفع رواتب تنافسية مقارنة على األقل بثالثة من األعمال التجارية بالسوق المحلي

ركز إنتباهك على الشواهد التي تكون فيها اإلجور منخفضة عبر السوق بأكمله، وهذا معناه أنه في 

جميع المجاالت الصناعية وعليه  عامة يتقاضون أجوراً متدنية في  األسواق نجد أن العاملين بصفة 

 يجب على مؤسستكم ضبط األجور لتكون أعلى من معدل السوق.

مؤسستكم لتحدد إذا كان ماتدفعه للعاملين يغطي الحد األدنى من المعيشة. وأجر  قم بإختبار أجور   

الكفاف يعني أنه كاف لتوفير الحد األدنى لمقابلة ظروف المعيشة للموظف في الموقع الذي يعيش فيه 

ل الموظف هو الذي يستطيع أن يتحم . وهذا معناه أنه يبني ذلك على راتبه األساسي (بإستثناء الهبات)

تأمين السكن، طعام كاف، مالبس ومواصالت إلى موقع عمله باإلضافة إلى الواجبات الشخصية. ويمكن 

لمؤسستكم أن تحدد أجر الكفاف مستخدمة إتفاقيات المساومة الجماعية كمؤثر جيد في هذا الشأن. وعندما 

عاملين وتذكر أن أجر تكون في شك قم بإعداد دراسة مبسطة عن تكاليف المعيشة من خالل مقابالتكم لل

كانت  الكفاف لم يكن كمية ثابتة  وخاصة في الدول ذات التضخم العالي. وكل عام قم بإختبار إذا

 ولية أم أن هنالك تغيير في تكاليف المعيشة.الرواتب مازالت تتحمل المسؤ

ين يوجد تناقض بين الرواتب في مقارنتها بتثمين إذا كان أضف إلى ذلك يجب على مؤسستكم   

الموظفين الرجال والنساء في كل المستويات/ أقسام المؤسسة. وأينما وجدت هذه التنقاضات يجب على 

 مؤسستكم مخاطبة (معالجة) المشكلة بصراحة مع العاملين وقم بضبط األجور على هذا األساس.

 

ن ول عصف المؤسسة النهج المسؤالالزمة ت مؤسسة جرامين فاونديشن: جملة مكافآت المعدات •

 تحديد تعويضات العاملين والفوائد.
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 : اإلستجابة لمظالم العاملين من خالل نظام المظالم الرسمي5A.3المعيار 

رسمي للعاملين ليعبروا بصوت واضح عن المظالم، ويمكن لهذه  يجب على مؤسستكم إيجاد مدخل   

لكترونية (الحاسوب). ويجب أن اآللية أن تستعين بالهاتف، عناوين البريد اإللكتروني، المفكرات اإل

تكون لديك على األقل قناة واحدة للتعبير عن المظالم بطريقة سرية وهذا يعني أن الموظف يعرف نفسه 

أنه إستطاع أن يمتلك إمكانية الفرصة ولكنه ينأى بنفسه عن الشكوى أثناء مرحلة فض الشكوى وحلها. 

حد ممثلي الموارد البشرية ألن مديره المباشر ا علىعلى سبيل المثال إذا كان الموظف يقدم شكوى 

ذلك المدير إنتهك سياسة المؤسسة بسبب العمل اإلضافي فإن المشكلة سيتم التحري فيها دون علم 

 بالموظف الذي تقدم بالشكوى.

 عليك التأكد من أن آلية المظالم لديها فعالية حل المشاكل وليس مجرد تسجيلها ولكي نجعل اآللية تعمل   

من أجل العاملين يجب أن تكون عملية رسمية للتسجيل والمخاطبة (المعالجة) ومتابعة الشكاوي. عليك 

بمتابعة عدد الشكاوي التي تم التقدم بها فضالً عن تفاصيل حلها. ال يكن هدفكم "إنعدام الشكاوي" ألن 

    احة وهم يتعاملون معها. هذا يعتبر مؤشر بأن العاملين ال يعرفون عن اآللية أو أنهم ال يحسون بالر

ً ما لإلستجابة العاجلة ومنصف إلى حد ما لمواجهة المشاكل التي تظهر تجربته ي ا علويهدف نوعا

 السطح.

في الختام، يجب أن تحمي سياسة الموارد البشرية العمالء من اإلنتقام ألنهم تقدموا بالشكاوي بما في    

 ن يخفون الجرائم الخطيرة كالنشاط اإلجرامي. ذلك الحماية من الجهر بتهديد أولئك الذي

 

 ): مؤسسة فنكا تحمي العاملين بسياسات الموارد البشرية49مثال ميداني (

توثق سياسة مواردها البشرية في كتيب رسمي وذلك لحماية حقوق    )من دولة بيرو(مؤسسة فنكا    

 نجد أنها تشتمل على اآلتي: و  للمؤسسة  ومنافع العاملين ولتسليط الضوء على تطبيقات الموارد البشرية

تقوم مؤسسة فنكا (بيرو) بتوظيف األعمال اإليجابية عند توظيف (تجنيد) العاملين في مجال تشغيل    

  العاملين وتشغيل النساء هي أولياتها المفضلة.وتدريب 

إن يوم كما   إلى العمل  تهن األمهات الجدد يحصلن على إجازة (رخصة) ثالثة أشهر ولحظة عود

 .صول على فترة راحة لرعاية أطفالهنالعمل يتم تخفيضه ساعة واحدة طوال السنة للسماح لهن للح
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ً اإللتحاق بالتدريبات التنموية بصفة     يتلقى المعاملون التدريب على مهام وظائفهم ويمكنهم أيضا

ة التوتر والظروف العسيرة شخصية عن مواضيع مثل كيف تتعامل مع القضايا الشخصية والعائلية، إدار

 بدأت تنفذ جلسات تدريبية يقوم بها مستشارون خارجيون. –بيرو  –...ألخ. مؤسسة فنكا 

العاملون يتم تشجيعهم لمواصلة تعلمهم النظامي (الرسمي) وفنكا بيرو تمكنهم أن تكون ساعات عملهم    

 .اسةدرصاريف المن م %50وتتعهد برعاية  مرنة ليتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة

لحصول على الفوائد المجانية من القروض إلستخدامها في إحتياجات يتمكن العاملون الدخول  ل   

اإلسكان والتعليم والصحة وكذلك الحصول على قروض ذات معدالت فوائد منخفضه لألعمال التجارية 

له يتمكنون من التوفير الذي من خالالعائلية. أما العاملون بالمكتب سيشاركون في البنك التجاري 

 والدخول بشكل سريع في مظلة القروض.

لمؤسسة فنكا لوائح سالمة رسمية تضمن لجميع العاملين اإلحساس باألمان والسالمة وخاصة ألولئك    

العاملين الذين يعملون في المناطق الريفية. وعلى سبيل المثال: جميع مركبات الترحيل تتم صيانتها 

 لعاملين تأمين صحي وعند وقوع الحوادث. بإنتظام ولجميع ا

تتم دعوة عائالت العاملين للمشاركة في رحالت اإلستجمام، الرياضة، واإلحتفاالت الخاصة. كما    

يسمح للعاملين بالحصول على إجازة لحضور األحداث المدرسية المهمة و إحتفاالت العائالت أو رعاية 

 مرضى أفراد العائلة.

  الم العاملينمثال عن: آلية مظ

من أمثلة آلية المظالم أن يتم  عبر عنوان البريد اإللكتروني الذي يسمح للموظف اإلتصال مباشرة    

بالممثل المعني في الموارد البشرية وأن الرسائل التي ترسل إلى عنوان البريد اإللكتروني تحفظ سرية 

ت إليه هذه الرسائل. تقوم الجهة ويمكن مشاركتها مع اآلخرين شريطة موافقة الموظف الذي أرسل

الممولة للخدمات المالية بإبالغ جميع العاملين بأن عنوان البريد اإللكتروني يستخدم في حاالت المظالم 

باإلضافة إلى القنوات غير الرسمية كالتحدث مباشرة إلى المشرفين. كما أن السياسة المصاحبة للموارد 

ن تتسامح مع الحاالت اإلنتقامية (مثالً: تعليقات البذاءة وعدم البشرية تصف كيف أن الجهة الممولة ل

موظف  ضد  أي  –اإلحترام، تحديد العمل العقابي، أو رفض رجاء معقول إلجازة/ عطلة أو تدريب) 

ً كيف أن الجهة الممولة للخدمات المالية تسعى لحل  يقوم بتقديم أي شكوى. كما تصف السياسة أيضا

لجنة أخالقيات المهنة لتحديد حل عادل. في الختام تقوم الجهة الممولة بمتابعة مع المشكلة مثل إستخدام 

 عينة قليلة من العاملين الذين إستخدموا آلية المظالم لإلستفسار عما إذا كانوا راضيين عن المعالجة.
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 مؤسسة فشن فند أزير: إجراءات مظالم العاملين: عبارة عن مثال عن سياسة تتناول المظالم. •

تقرير عن إدارة الموارد البشرية حول مؤسسات التمويل األصغر. وحالة التطبيق تصف كيف  •

 ت المالية تتناول مظالم العامليأن عدداً من الجهات الهندية الممولة للخدما
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 والسالمة والتحقيق في أي حادث من الحوادث: تقييم مخاطر الصحة 5A.4المعيار 

على مؤسستكم تقييم مخاطر الصحة والسالمة التي يواجهها العاملون بينما يؤدون مهامهم يجب    

ضع في الحسبان أن المخاطر التي تظهر في كل من المكاتب ، والوظيفية على األقل مرة كل عام 

 ن حسب مميزاتهم بتقييم تلك المخاطر بمن في ذلك الجندر (من ذكر وأنثى)الميادين ثم ليقم العاملوو

الصحية والسالمة المختلفة. وعلى سبيل المثال:   +والمعاقين. العاملون من ذكر و أنثى لديهم إحتياجاتهم

قم بتكوين إدارة مشتركة من العاملين عبارة عن لجنة للسالمة وتأكد أن هنالك ممثل من جميع أنواع 

ن من ذوي اإلحتياجات الخاصة ن رجاالً ونساًء، العاملون في الميدان، موظفو المكاتب، العاملوالعاملي

...ألخ. كما أن تقييم مخاطر مكان العمل أحد المعينات المهمة لتحسين السالمة المهنية ومن الشروط 

الصحية في موقع العمل. وهذا اإلجراء يلعب دوراً مهماً في حماية العاملين واألعمال التجارية، كما أنه 

في التركيز على المخاطر ن دول العالم، ويساعد أي شخص يمتثل للقوانين في كثير م  -بنفس القدر  –

 التي تعتبر في الواقع هاجساً في مواقع العمل األمر الذي قد يؤدي إلى إحتمال وقوع ضرر حقيقي.

تقييم الخطر يجب أن يتم سنوياً على األقل. وهذا التقييم هو ببساطة إختبار مفيد في موقع العمل وقد    

على الخطر ومقاييس/ تحوطات الضبط المطلوبة.  رين. ويجب تحديد/ التعرفيسبب بعض الضرر لآلخ

 وعندما تفكر في تقييم المخاطر تذكر مايلي: 

، العمل / االدوات المكدسة الضرر كالكهرباء، األدراج  مصدر الخطر: أي شئ من شأنه يسبب •

 الذي يتطلب مهارة وجهد، وتوتر وإجهاد، الدراجة النارية ...ألخ.

كبيرة أو صغيرة والتي قد تسبب الضرر للشخص وغيرها من  ان كانت  : هو المجازفةالخطر •

 األخطار األخرى مع اإلشارة إلى حجم الضرر. 

لمعالجة. الخطر معروف في كثير من للوصول الى ا إن مفتاح تقييم الخطر ليس بالتعقيد الزائد   

ً طويالً وال يحتاج ألعداد كبيرة المنظمات وأن مقاييس ضبطه سهلة التطبيق. وتقييمه ال يس تغرق وقتا

 لموارد العاملين.

بالضرورة أن تكون خبيراً في إن تقييم الخطر يمكن أن يقوم به أي شخص في المنظمة. وليس    

السالمة والصحة. ويمكنك جعل إثنين من العاملين يكونان فريقاً أحدهما من مكتب الرئاسة وموظف آخر 

 قوما بمختلف إجراءات المخاطر.ليمن على مستوى الفرع 

 ) توصي بالخطوات الخمسة التالية إلدارة تقييم المخاطر: ILOمنظمة العمل الدولية (
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) باإلضافة إلى الجهة 29الجدول (حدد األخطار: ماهي مخاطر موقع العمل التي قد تسبب الضرر؟  )1

عة ئشارض أمثلة عن األخطار الي تقوم بعالقائمة بتنفيذ الخدمات المالية من على الموقع اإللكترون

لخدمات التمويل األصغر. وليست مرهقة. وإذا وضعت في  –سالفة الذكر  –للجهات الممولة 

 : اإلعتبار أخطار أخرى لتقوم بتقييمها فربما تحتاج إلى

 إستشارة (مراجعة) أمثلة أخرى لمعينات تقييم الخطر (راجع الموارد في نهاية هذا الفصل) •

 ل المكتب والحظ األصناف التي ربما تؤدي إلى الخطر حو قم  بجولة  •

تحدث إلى المشرفين، العاملين، السائقين ومقاولي النظافة عن إهتماماتهم وأرائهم عن قضايا  •

 الصحة والسالمة في موقع العمل

 .التقارير السابقة مستندات  الحوادث  المدونة فى  وراجع  •

 وكيف  في كل واحد من األخطار حدد من الذي تضرر )2

في حاجة إلى عمله لضبط انت  الحظ الضوابط الحالية لتتمكن من إدارة األخطار أو ما الشئ الذي  )3

 الخطر.

 ول عن وضع تطبيق المقاييس المقترحة لضبط الخطر وتواريخها.الحظ من هو المسؤ )4

ي اإلدارة شارك العاملين التقييم المكتمل للخطر (إذا كانت مؤسستكم كبيرة للغاية، شارك كبير مدير )5

 ومديري اإلدارات الوسطى)

عاملين مدربين لتخفيف المخاطر التي حددتها. التدريب  –على األقل  –على مؤسستكم أن تقوم بتوفير 

) يقدم أمثلة عن مخاطر السالمة والصحة 29جميع العاملين. الجدول (أن يكون مجازاً ومتاح ل

 ومواضيع التدريب المطابقة للعاملين. 

إلى التدريب يجب على مؤسستكم توفير عاملين بمعداتهم لتخفيف مخاطر الصحة والسالمة. باإلضافة   

يجب أن تكون المعدات مجانية وتوزع بنسب متساوية بين الموظفين من الرجال والنساء على حد سواء. 

 حجم (مثالً: معدات الحماية على –أن تضع في الحسبان أيضاً إختالف الجندر من ذكر و أنثى كما يجب 

صابون لغسيل مل الخوذات وأدوات السالمة األخرى لسائقي المواتر والالمرأة). أما أمثلة المعدات فتش

 غرف/ مكاتب العاملين
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 ): مثال: مخاطر الصحة والسالمة و مواضيع التدريب29الجدول رقم (

ن تدريب المواضيع لتخفيف الخطر  ع المخاطر الصحية والسالمة المحتملة نوع الموظف
 العاملين

العاملون الذين يعملون
في المكاتب في مناصب

 إدارية 

ضغط وإجهاد مستعص نسبة للعمل •
وعدم اكبير االذي يتطلب مهارة وجهد

 من يدعمه لتناول مثل هذا العمل.
اآلالم الجسمانية نسبة لساعات الوقوف •

الطويلة، الجلوس، الطباعة أو الحركة
 المتكررة.

الظروف غيرالوعكات التي تسببها  •
الصحية في األماكن المشتركة (كالمطبخ

 ودورات المياه)

قم بتدريب العاملين على إدارة الوقت •
 وفنون تخفيف الجهد

كيف تتصل بإدارةأخبر العاملين عن  •
عندما يشعروا بالعمل الموارد البشرية 

المكثف المتعلق بالجهد والضغط
النفسي وكيف تستخدم آلية مظالم

الة الشكاوي السريةمؤسستكم في ح
 ضد المديرين. 

العاملون الذين يعملون
في الميدان مثل ضباط

 القروض

اإلصابات الجسدية بسبب الحوادث عند •
ركوب المركبات أو إستخدام
المواصالت العامة أو بسبب إنعدام

:(مثالبالسياقة  ةمعدات السالمة الخاصى
خوذات للذين يقودون المواتر النارية)

جسدي بسبب السرقة لحملاألذى ال
 مبالغ نقدية في الميدان

قم بتدريب العاملين على بروتوكول •
مؤسستكم عند حمل مبالغ نقدية في
الميدان بما في ذلك السرقة بإستخدام
فنون تلك المخاطر (مثالً: حمل مبالغ
نقدية في صندوق األمان، السفر أثناء

 ساعات النهار فقط).

 

الموارد البشرية لمؤسستكم على إجراءات متابعة أي حوادث من الحوادث  يجب أن تشتمل سياسة   

التي تقع على العاملين أثناء تأدية واجباتهم الوظيفية وذلك كاإلصابات أو المرض. كما يلزم أن تحتوي 

اإلجراءات على وثائق الحادث وتبليغها إلى األشخاص ذوي الصلة فضالً عن المؤسسة (مثالً: اللجنة 

قة من قضايا العاملين، الحكومة) والتحقيقات عن األسباب التي أدت إلى الحادثة، والمتابعة مع أي المنبث

مقاييس تصحيحية، على أن يكون هنالك بند مالي في ميزانيتكم لدعم منع حدوث المخاطر وتناول 

مجرد أن تقوم األنشطة التي نوقشت أعاله. وأن القيام بهذا الدور سيساعد في تأكيد أن مؤسستكم ليست 

برد فعل تجاه مشاكل الصحة والسالمة بل تستبق وتخفف من وقعها، أضف إلى ذلك أيضاً القيام بإرسال 

 رسالة/ إشارة قوية للعاملين بأن أولويات المؤسسة هي إسعادهم.

 ً  أمثلة عن إجراءات الحوادث عمليا

دراجته النارية خارج نزالق ألحد ضباط القروض أن يقاسي/ يعاني من اإلصابة من حادث إيمكن    

الطريق نتيجة تآكل سطح اإلطار الذي يالمس األرض وال يساعد على أداء المكابح "الفرامل". يقوم 

مدير الموارد البشرية بتوثيق الحادثة ثم يرفع الحالة إلى اإلدارة العليا التي توجه الموظف بالذهاب إلى 

ين الخاص بالحوادث أثناء ساعات العمل. أضف إلى ذلك أن العالج الطبي والذي تتم تغطية نفقاته بالتأم
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ً وإستبدال اإلطارات  اإلدارة تقرر أن المؤسسة ستبدأ تفتيش جميع إطارات الدراجات النارية شهريا

 المتآكلة.

كما يجب على مؤسستكم تعويض العاملين الذين فقدوا وظائفهم بسبب اإلصابة. وإذا كان مثل هذه    

ن موجودة في قوانين العمل في بالدكم قم بإعداد سياسة واضحة عن عدد األيام التي التعويضات لم تك

ستدفع له نقداً وهو في إجازة طبية نسبة للمشاكل الصحية التي أقعدته عن العمل. ومثل هذا التعويض 

ربما يتم تضمينه للموظف في منتج التأمين الطبي. وعلى سياسة المؤسسة أن توضح/ تحدد العدد 

إذا  . وهذه السياسة يجب أن تحدد ماذا سيحدثفي إجازته الطبية  قصى لأليام المدفوعة للموظف وهواأل

أكمل الموظف المصاب العدد األقصى لأليام المقررة له ولكن مازال لم يكن قادراً للعودة للعمل مجدداً 

 نسبة لإلصابات التي يعاني منها (عدم القدرة لمدة طويلة).

 

تقييم الصحة والسالمة الذي يمكن إستخدامه (وتكيفه)  اطار للخدمات المالية: الجهة الممولة  •

إلدارة التقييم الصحي والسالمة في موقع العمل وإستخدامه للتخطيط لمعالجة مخاطر اإلجراءات 

 الصحة و السالمة.

ة ): ودائرة المعارف الصحية والسالمة المهنية وهي معارف عالميILOمنظمة العمل الدولية ( •

 تعتبر منصة في مشاركة معلومات السالمة والصحة المهنية وتطبيقاتها.

مؤسسة فشن فند أزير للتسليف: تدريب العاملين على اإلسعافات األولية، عبارة عن أمثلة عن  •

كيف يمكن للجهات الممولة للخدمات المالية القيام بالدعم اإليجابي لتناول (معالجة) المخاطر في 

 موقع العمل.

راءات التنفيذية للصحة والسالمة: عبارة عن أمثلة لتقييم مخاطر اإلجراءات التنفيذية اإلج •

للصحة والسالمة مبنية على أساس مكاتب األعمال التجارية والوكالة األوربية للصحة والسالمة 

على الخط التفاعلي  –على الخط الساخن بالشبكة اإللكترونية لتقييم المخاطر  –أثناء العمل 

 االن لطرق تقييم المخاطر الشاملةكة اإللكترونية، هما مثبالشب
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  ): مؤسسة فنديزر تعزز سياسات الموارد البشرية50مثال ميداني (

قد أتهمت كلها بأنها خارج نطاق  –ومؤسسة فنديز واحدة منها  –كثير من مؤسسات دولة نيكاراقوا    

للخدمات المالية بمؤسسة فنديز كيف تقوم بتحسين  التعامل مع العمالء. ولذلك قررت الجهات الممولة

العالقات بين العاملين والعمالء من خالل سياسات مواردهم البشرية، وقامت المؤسسة بإختبار سياسات 

العاملين وقدرات  الموارد البشرية والحظت أن قليالً من التشديد قد تم القيام به بتثقيف وتنشيط َملََكة 

 رقى إلى مستوى تقوية العالقات بينهم وبين العمالء.غير أن دوافعهم لم ت

جذب لسياسات الموارد البشرية في اإلدارة ومجلس اإلدارة بتعديالت قامت مؤسسة فنديز بقيادة    

 الموضع الصحيح والمالئم وبإعداد كتيب جديد يركز على ثالث أولويات مؤسسية وهي: 

تهدف إلى خدمة التى  دريب وبناء المهارات الت صالجهات الممولة اآلن تقدم مزيداً من فر •

 الزبائن.

قامت الجهات الممولة بالتخلص من الدفعيات التي ترمي بثقلها على تحفيز األداء الذي يرفع من  •

مستوى المبيعات أو إستغالل العمالء الذين تأخروا عن سداد ماعليهم من ديون. أما الرواتب 

المنافسة في السوق والسماح للعاملين بالتفاوض لتحديد الجديدة فلم تبن على المكافآت بل على 

 رواتبهم.

وباإلضافة إلى هذا الكتيب الجديد أوجدت مؤسسة فنديز مواصفات وظيفية واضحة ألي منصب    

من جانب العاملين. هذه المواصفات القصد منها هذه المواصفات من المدخالت التي تأتي  وتطوير 

هم عملهم في األهداف والمقاصد اإلجتماعية والمالية التي تركز عليها مساعدة العاملين عن كيف يسا

الجهات الممولة للخدمات المالية. أضف إلى ذلك وضوح المواصفات التي تسمح للعاملين الحصول 

 بسهولة على مزيد من تحقيق أهداف بناء المهارات وتثمين أداء عملهم بأنفسهم.

اإلدارة على ورش العمل  ت فيه ركزالجديدة ببطء ودقة وشمول  لسياسةقامت مؤسسة فنديز بتقديم ا   

الشهور وذلك من  الرغم من أنها إستغرقت مزيداً من في جميع مكاتب الفروع طوال شهرين متتابعين، ب

أن  وتعتقد  إدارة مؤسسة فنديز  أجل العاملين ليكون فهمهم كامالً وجديراً بالتعامل مع السياسات الجديدة 

     للت من مخاطر هذه المحفظة.في نمو محفظة األوراق المالية وق اسات قد ساهمتهذه السي
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 5Bالمعيار 
التوظيف لجميع العاملين    شروط قديم تقوم الجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية بت

 توفير التدريب لمهام الوظائف الضرورية و

المستندات الواضحة  ن: يستلم العاملو5B.1التطبيقات الضرورية للمعيار �
 وليات وظائفهم وتقييم األداء.المتعلقة بمسؤ

: يتلقى العاملون التدريبات الوظيفية 5B.2التطبيقات الضرورية للمعيار  �
 .المحددة و/ أو تنمية المهارات
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 : تزويد جميع العاملين بعقود التوظيف5B.1المعيار 

ع العاملين أن يعرفوا حقوقهم يجب على جمي 5aالمرشد/ الدليل بالمعيار تمت المناقشة عن  بينما    

يجب و  تزويد العاملين بسياسة واضحة للموارد البشرية قع العمل. أضف إلى ذلك ولياتهم في موومسؤ

قع عليه) مع مواصفات واجباته مكتوبة مووم أي موظف عقد وظيفته مكتوباً (على مؤسستكم أيضاً تسلي

بوجوده معكم أثناء تأجيره وكذلك له أيضاً، والقيام بمراجعة مواصفات وظيفة أي موظف في موقع عم

ن ولياتهم بوضوح يمكّ رهم ومسؤمتى ما تم تغيير منصبه في المؤسسة. إن تزويد العاملين بأدوا

 مؤسستكم من تثمين أداء الموظف بعدالة تامة.

أو قبل اليوم األول لبدء العمل على أن يحدد إن عقد التوظيف/ العمل يتم إعداده بشكل نموذجي في   

 للموظف مايلي: 

ً (ليس نقداً) بمعنى أن يتم الدفع  • المكاسب (الراتب و/أو األجر): تكون المكافآة نقداً أو عينا

للموظف للمدة التي عمل فيها والتي لم يعمل فيها كاإلجازات السنوية أو دفعيات اإلجازات 

 األخرى.

أمين الصحي المعاش التقاعدي) التي صممت جتماعية):  المقاييس (مثالُ: التالمنافع (الحماية اإل •

لحماية العاملين ضد الكرب والمعاناة اإلقتصادية واإلجتماعية التي تسببها مختلف الظروف 

 األمومة، إصابات الوظيفة/ العمل، العطالة (البطالة ...ألخ).الطارئة (المرض، 

ظيف الموظف بالمؤسسة مثل كمية زمن العمل، الحد شروط العمل / التوظيف: شروط تو •

األدنى لألجور، إذا كان هناك فترة إختبار للموظف قبل تثبيته بشكل دائم في الوظيفة، الموقع 

 حيث يعمل الموظف.

التقارير التي وليات بما في ذلك العمل: عنوان إسم الوظيفة والمسؤ مواصفات الوظيفة/مجال •

  تصل للمواقع المحددة لها.

لوائح العمل وإحتمالية العقوبات: قم بإعداد قائمة باألعمال واألنشطة المحرمة. وعليك أن تؤكد  •

غ عنها بأنها سوء سلوك/ إدارة (مثالً: إنتهاكات أن المؤسسة ستتحرى عن كل الحاالت التي يبلّ 

ضباط التي المدونة اإلدارية، السرقة، مضايقات الزمالء)، المستويات المختلفة من إجراءات اإلن

 يمكن يواجهها العاملون وحقوق العاملين المتعلقة باإلستئناف ضد اإلنضباط و: 

المؤسسة لتقييم أداء العاملين وشرح التي تستخدمها  الداء تقييم األداء والحوافز: القياسات الفنية ل •

 ).2cنظام الحوافز/ المكافآت (راجع المرشد 
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عن كيف يعرفون أدوارهم في المنظمة ، ويجب أن تشتمل إن مواصفات وظيفة الموظف هي األساس    

وليات المهمة و الواجبات والكفاءات المطلوبة. بيعة العمل الذي يتم أداؤه والمسؤالمواصفات على ط

ً ثم  ولكي تتمكن من إعداد مواصفات أي وظيفة أوالً إبدأ بالشخص الذي يتولى عمل تلك الوظيفة حاليا

إلجابة على السؤال التالي: ماهو طول الفترة التي تحتاجها وماهي أهداف لى تلك المواصفات باأضف ا

 –ها ماعي التي لديك أو أنك تريد إنشاء؟ فكر عن المبادرات الجديدة عن إدارة األداء اإلجتهذا المنصب

وليات الجديدة التي سيقومون بها؟ التي يحتاجها موظفوك؟ وماهي المسؤوما هي المهارات والكفاءات 

ت المتعلقة بإدارة األداء اإلجتماعي). الجدول ولياعلى سبيل المثال المسؤ – 15ع الجدول رقم (راج

 ) يقدم تفاصيل إضافية وعن المكونات التي تقوم بتضمينها في مواصفات وظائف موظفيكم.30(

 

  ): عناصر مواصفات الوظيفة30الجدول (

 اإلسم الذي أعطى للمنصب نوان الوظيفةع

 لرئيسية المسؤوليات ا
قائمة من المسؤوليات الحاسمة للوظيفة التي يتم إنجازها ومواصفات الوظيفة
ً تنتهي "بأداء واجبات أخرى حسب الطلب" وباألحرى أن تشتمل على غالبا

 قائمة مهام تفصيلية.

تشير إلى من الذي تبلغ إليه هذه الوظيفة وماهي األدوار التي تكون الوظيفة العالقات األساسية 
 سؤولة عنها إدارياً إذا كان ذلك موجوداً.م

قائمة إمتداد أو تحديدات جميع المواقع الرئيسية للمسؤولية، والسلطة التي سلطة إتخاذ القرار
 تستثمر في مجال المنصب.

 الكفاءات والمؤهالت
مواصفات الوظيفة يجب أن تكون لديها قائمة كفاءات (المعرفة، المهارات

المطلوبة أو المفضلة التي تنفذ مسؤوليات الوظيفة والسلوك) والمؤهالت
 بنجاح تام.

 قائمة تعكس أي ظروف عمل خاصة أو فريدة للوظيفة  ظروف العمل 

يشمل إرتباطات الوظيفة بغيرها ونوع التوظيف (مثالً: دوام كامل، دوام تصنيف التوظيف 
 جزئي، إنطالق مشروع) أو حسبما ينطبق.

 

وح وصف الوظيفة يجب على كل موظف معرفة معايير التقييم التي يستخدمها باإلضافة إلى وض   

مدير لتقييم أداء الوظيفة. وعلة سبيل المثال: تقوم مؤسسة فنكا األزربجانية بتقييم أي موظف جديد كل 

 نصف سنة. ويقوم مشرف الموظف بملء ثالثة ثم ستة ثم إثنا عشر شهراً على التوالي وبعد ذلك كل

ة التي تحتوي قوائم المعايير مقابل التقييم الذي يحصل عليه الموظف. وبعد هذه الخطوة يطلب اإلستمار

من الموظف التوقيع على اإلتفاقية التي تتلخص في العبارة اآلتية: (لقد قمت بمراجعة متطلبات األداء 

ترة األداء التالية). وبهذه الواردة في هذه اإلستمارة و أوافق على أنها قياسية يتم بمقتضاها تقييمي أثناء ف
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الطريقة يكون العاملون على وضوح تام تجاه ماذا تتوقع المنظمة منهم، وكيف يمكنهم إنجاز األداء 

 الحسن. 

 

وهي معينات متعددة  ن فاونديشن وإستخدام األدوات الالزمة إلدارة تنفيذ التخطيطمؤسسة جرامي •

موظف من تلقي التوجيهات واإلتصاالت ) وضع وتحديد الهدف حتى يتمكن أي 1تركز على (

) خطط العمل، التطوير الشخصي والنقاش المستمر عن 2عما يتوقع القيام به من عمل. و (

األداء مع مختلف العاملين  أهداف المنظمة التي تحتوي على اوراق العمل لتحديد األهداف وتقييم

مساعدة في دور التغذية المرتدة عن ين للانيين، مدير الفرع) ومرشد المدير: الضباط الميد(مثال

 أداء العاملين.

جنيد واإلختيار وذلك لمناقشة أهمية ات الالزمة للتين فاونديشن وإستخدام األدومؤسسة جرام •

التجنيد وإختيار الموظفين المناسبين لرسالة الجهة الممولة للخدمات المالية واألهداف 

ما في ذلك دليل المعاينات وعينة من مواصفات اإلستراتيجية والتي تشتمل على معينات عملية ب

 الوظيفة.

مؤسسة فنكا األزرباجانية التي تستخدم إستمارة تقييم األداء لتوضيح وتحديد معايير تقييم أي  •

 موظف بالمؤسسة.

 

 لوظيفة ا ات : توفير تدريب مخصص5B.2المعيار 

ه بنجاح. وهذا يشتمل على األقل يجب على مؤسستكم تزويد أي موظف بالمعدات لتنفيذ مهام وظيفت  

 على نوعين من أنواع التدريبات: 

يوم للتوظيف ومتى ما تم تغيير منصب توجيه التدريب: قم بتدريب أي موظف من أول  •

  الموظف في المؤسسة.

قل المواضيع األتية: رسالة المؤسسة، المقاصد كما إن توجيه الموظف يجب أن يشمل على اال

موظف بما في ذلك الواجبات المتعلقة باألداء دارية، واجبات عمل الإلا اإلجتماعية، المدونة

) وشروط التوظيف. قم بإتباع هذا التدريب مع فترة 2Cاإلجتماعي (راجع دليل المعيار رقم 

التوجيه وذلك أثناء تلقي العاملين الجدد التدريب على وظائفهم والنصائح الوافية حتى يتمكنوا من 

رات التي ليس من السهولة تدريسها داخل القاعات الدراسية. وإن إمكانية السيطرة على المها
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ً للعمالء ألنه يمكن أن يكون هنالك تأثير سالب عليهم  عدم إنقطاع التدريب للعاملين مفيد أيضا

 من جانب العاملين الذين يظلون تحت التدريب.

وب مع إحتياجات العاملين إن تطوير المهارات المستمر يسهل فرص التطوير المهني الذي يتجا •

مثلما تم تحديد ذلك أثناء مراجعات األداء المنتظم عالوة على أولويات مؤسستكم. وبينما يحدث 

تغيير ألهدافكم ومنتجاتكم من وقت آلخر توقع ماهي المهارات الجديدة التي يحتاجها موظفوكم 

ذلك أنه عندما تتم ترقية  (مثالً: جمع البيانات، خدمات الزبون ، مبيعات المنتج). أضف إلى

الموظفين إلى مستوى أعلى من المسؤولية أو سلطة إدارية، وتوقع وجود حاجة إلى تدريب 

محدد للوظيفة يتم إعدادها للمنصب الجديد عالوة على القيادة و/ أو التدريب اإلداري لتحسن 

 مقدرة الموظف على اإلرشاد، اإلشراف وتحفيز أداء اآلخرين. 

على إيجاد فرص تدريب للعاملين دون تحيز. وعليك نتباهكم على وجه الخصوص قم بتركيز إ

من  –جندر ال عن  مراجعة تأكيد أن التدريب يكون بالتساوي لجميع أنواع العاملين بغض النظر

المستوى (اإلداري/ العاملين)، الموقع (الرئاسة/ الفروع) والمميزات وثيقة الصلة  -ذكر أو أنثى

كد من أن أي فرصة تدريب متاحة للعاملين تكون سهلة الدخول/ الشمول للعاملين بالعاملين. وتأ

 من ذوي اإلعاقة بما في ذلك تأمين المسكن المناسب لهم.

 

مؤسسة فشن بانكو: تقدم دراسة حالة عن تدريب العاملين : تقدم تفاصيل عن كيف يمكن للمنظمات  •

  مصلحة العاملين والبنك.إعداد برنامجها عن إستمرارية التعليم الشامل ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
    

Page 294 of 345 
 
 

ن فند إنترناشونال تقوم بتعيين ضباط قروض محليين ش): مؤسسة في51مثال ميداني (
 بإستخدام أحداث

) نصفهم 2017(لعام شخص في شبكتها  700تقدم مؤسسة فيجن إنترناشونال بتزظيف أكثر من    

 التى  سنويةالمقابل أهداف النمو  لعمل كل عاممن ضباط القروض ا %20ضباط قروض. ومع ترك 

من  31فإن مؤسسة فجن تقوم بتشغيل مئات من ضباط القروض الجدد كل عام عبر  %30ترتفع إلى 

األصغر. وكانت في الماضي تتخذ نهج تشغيل ضباط القروض بالطريقة التقليدية مؤسساتهم للتمويل 

الية للفرع. اآلن الشبكة اإللكترونية حيث تقوم بتشغيل ضباط قروض كل مرة بناًء على الحاجة الح

ً جديداً حيث تتمسك بأعداد كبيرة من المجندين وتدريبهم كمتطوعين كضباط قروض  تستخدم إسلوبا

الوظائف أو تحويلهم إلى مواقع  ن تماماً. كضباط قروض جاهزين لملءإليجاد قناة لنقل أفراد مدربي

 جديدة للعمليات متى ماتمت الحاجة إليهم.

 القروض المثاليضابط 

إكتشفت مؤسسة فجن أن بقاء الموظف في المؤسسة يبدأ بتشغيل األشخاص المحليين مادام هؤالء    

الضباط يأتون من نفس مجتمعات العمالء وهم أفضل من نتعرف عليهم كمجندين ويعملون مع العمالء 

دمات المالية الذين يضعون مع كثير من الجهات الممولة للخ هدفين بمؤسسة فجن مع إختالف الشبهالمست

أن مؤسسة فيجن التأكيدات الشديدة على مقدمي الطلبات من األشخاص الذين أتموا تعليمهم النظامي إال 

من بين ذوي  الصفات المميزة المفضلة الذين يقومون بمهام  واإكتشفت أن الذين تلقوا التعليم العالي ليس

ن ذلك فإن المؤسسة تثمن الخصائص المميزة األتية: ضباط القروض كأحسن مايكون األداء. وبدالً ع

معرفة ولغة الالمقدرة على الحساب والعلوم، ومعرفة كافية إلكمال تقييم القروض وإستمارات الطلب، 

التمسك واإلصرار واإللتزام باسس التمويل األصغر، المهارات  لعمللس الوقت يالمنطقة المحلية، تكر

تزام بقيم مؤسسة لالوالقدرة على العمل في الميدان واامل بطيب خاطر الشخصية ومهارات البيع، التع

 فجن.

 

  وقائع التجنيد (التوظيف)

تقوم مؤسسة فجن بتدريب مؤسسات التمويل األصغر للعمل في وقائع التجنيد وهذه العملية تعتبر    

ضباط قروض تقوم العمود الفقري لتشغيل ضباط القروض. مؤسسة التمويل األصغر التي تريد تشغيل 

: صباح السبت بمدرسة األساس) أدق بنشر إعالن تسميه (يوم التقييم) مع تحديد الزمن والمكان (وبشكل 
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ً كإستماروال توج التقديم. أما معالم وملصقات التجنيد فتظهر فيها صورة   ةد أي متطلبات أخرى مقدما

لي تظهر بأنها كبيرة في السن تقوم مؤسسة فجن تريد ضابط قروض "مثالي": إمرأة من المجتمع المح

بتربية أطفالها مرتدية مالبس وأحذية تالئم ركوب دراجة نارية وهي تسير عبر الحقول واقفة بجانب 

دراجتها النارية وفي يدها خوذتها مع مقال/ تعليق يقول: (إنهم يقدمون لي التدريب وأنا أقدم لهم تجارب 

ل، اإلتجار في إعتقادها بأن تجارب الحياة مثل تربية األطفا هذا الشعار يرجع لمؤسسة فجن في حياتي)

ً في الكنيسة يمكن لهذا النوع من الناس أن يفجر قدراته "الكامنة" ليكون مناسباً السوق أو تكون قيا ديا

 إلدارة العمالء.

وز للفرع إن المبدأ المهم ليوم التقييم هو أن مؤسسة التمويل األصغر ال تبحث عن عدد المجندين ويج   

أن يستوعب أي عدد منهم حيث أن كبير ضباط القروض يستطيع إدارتهم كمعلم ناصح مخلص لهم. في 

ً الزمن المحدد للبداية، وفي الزمن المحدد  يوم التقييم نفسه من الممكن لمئات الناس أن يكتشفوا مسبقا

ط باح له بالدخول ألن ضلن  يسم تغلق البوابات وأي قادم يصل متأخراً عن الوقت المحددللبداية 

 القروض يجب أن يكون منضبطاً في مواعيده تماماً.

ومباشرة بعد إلقاء كلمة اإلستقبال والترحيب التي يبتدرها مدير الفرع يشارك جميع مقدمي الطلبات    

 ومنافسة في كرة القدم. وهذا اإلجراء يؤدي إلى إسترخاء مقدمي الطلبات قبيل تمرين في التسلية والمرح

هذا اإلختبار يلزم أن يكون هو اإلختبار األول  التقييم األول. وهو إختبار للقدرات في الحساب والعلوم.

ألنه المهارة الحاسمة لضباط القروض غير أن مستوى الصعوبة قد وضع ليعادل/ يوازي المقدرة 

خدام اآلالت الحاسبة الحسابية/ العلمية المطلوبة لضباط القروض دون تعالي. يجوز لمقدمي الطلبات إست

 %80حدث أن فقد  نموذجي  ي طبيعة عملهم الميداني. وعلى نحوألن ضباط القروض يستخدمونها ف

لفور وتم شكرهم من المتقدمين للوظيفة رسبوا في إختبار الحساب والعلوم الذي تم تصحيحه على ا

يكون فريق التمويل لب منهم مغادرة المؤسسة. وفي كل مرحلة من المراحل لحضور اإلمتحان وط

ً مع مقدمي الطلبات الوظيفية حتى أولئك الذين رسبوا ألنه يجب أن يحسوا  األصغر ودوداً ومهذبا

 بالتقدير واإلحترام وهم يغادرون المؤسسة. 

على  ولى بالتركيز على إستمارة طلب الحصجلسة إختبار المعرفة والذي يبن االخطوة الثانية تتم فيه    

ألنهم لم يتبعوا التوجيهات أو  %15روض وقد تم تصحيحه فوراً أيضاً ورسب منهم وظيفة ضباط الق

ألنهم لم يتمكنوا من كتابة فقرة شاملة. وبعد إمتحان المعرفة شارك المتبقين من مقدمي الطلبات في لعبة 

ارات مع مراقبة الفريق لهم مراقبة لصيقة حول المه الفريق (بإبتداع شي مطبوخ من أوراق البيانات)
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كالقدرة على القيادة المساهمة، اإلبداع ...ألخ. أو بالرغم من تقييمهم إال أنه لم يرسب منهم أحد في 

 التمرين.

بعد ذلك يقدم كل واحد من مقدمي الطلبات عرضاً لمدة دقيقتين لشي يعرفونه (كزراعة الذرة الرفيعة    

فور إكمال التصحيح الذي يبنى على القدرات مثالً) أمام فريق العاملين الذي يعلن نجاحهم أو رسوبهم 

ً وجهراً وترويج التمويل األصغر لمجموعات المجتمع  الكامنة/ المحتملة للمرشحين في التحدث علنا

الذين قام فريق من ثالثة و   %15إلى  10يتراوحون بين  –الطلبات الباقون  مقدمو  والعمالء.

ت رسمية لهم. وقد إستغرقت المعاينات خمسة عشر أشخاص من قسم التمويل األصغر بإجراء معاينا

ً وتم إختيارها بعناية وبعد إنتهاء المعاينات علق فريق المعاينة  دقيقة فقط واألسئلة قد تم إعدادها مسبقا

القرار النهائي لمدير الفرع هذا وقد تم قبول و  كمتدربين  على الطلبات أنهم مقبولون أو غير مقبولين

 ي الطلبات ليكونوا متدربين.من مقدم %10حوالي 

يوم التقييم إستغرق حوالي خمس ساعات من البداية حتى النهاية وليس مهماً من الذي شارك أو أين تم    

ً وفعالة لتجنيد متدربين من  هذا العمل.وأوردت مؤسسة فجن في تقريرها أنها طريقة غير مكلفة ماديا

 المجتمع المحلي.

 ن من ضباط القروض يكونون جاهزين عند الحاجة إليهمإعداد محموعة من اإلختصاصيي

المجند الجديد يمضي فترة ثالثة أشهر في التدريب بالفرع تحت مراقبة كبير ضباط القروض ويعد    

المتدرب من المتطوعين، ويقدم له قسم التمويل األصغر مصروفات وليس راتباً، وللمتدرب كتاب مع 

لمه إلظهار مستوى تقدمه، بينما كبير ضباط القروض (الناصح دفتر تدريب حيث يقوم بتدوين ماتع

األمين) يستدل بمرشد للتدريب لتعليم المتدربين به كل الدروس التي يجب على المتدرب تلقيها ويتمكن 

من القدرة الكاملة من إستيعاب محتويات دورة التدريب خالل ثالثة أشهر.ومدير الفرع يكون مسؤوالً 

فيما يقوم بإعداد تقارير تشير إلى تقدم مستوى المتدربين. وبعد أن يكمل المتدرب  عن فعالية التدريب

كتاب التعليم وإقتنع مدير الفرع بأن المتدرب جاهز للعمل مع عمالئه يجب عليه النجاح في التدريب 

 الخاص بالتمويل األصغر، وبعد نجاحه في هذا التدريب األساسي الرسمي في كتيب الديون / التسليف

يوقع المتدرب على العقد ويحصل على راتب ويمكنه أن يبدأ في إعداد محفظة األوراق المالية التي تليه 

 للتعامل مع العمالء.

لثالثة أشهر األولى يمكن أن يغادروا المؤسسة إذا املين الجدد كمتطوعين في األساس وألن عمل الع   

هم المصدر األساسي إلستقاء المعلومات من  المتدربون دلم يتمكنوا من إنجاز أهداف تعلمهم. ويع
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هم عند الحاجة إليهم، حيث أنه قد تم ءالعاملين الموجودين والذين يمكن لقسم التمويل األصغر إستدعا

 إعدادهم إعداداً كامالً لبناء محفظة العمالء الخاصة بهؤالء المتدربين متى ما أكملوا فترة تدريبهم.

 لى العمالء، العاملين والتمويل األصغرعالفوائد/ المنافع التي تعود 

تعتبر مؤسسة فجن فند أن كثيراً من العمالء يرغبون في العمل مع ضباط القروض من نفس المنطقة    

الجغرافية لهؤالء العمالء وكمركز إجتماعي (مرموق) بالنسبة لهم. ولذلك فإن كثيراً منهم يكونون ضباط 

مهارات والخبرة الضرورية ليقوموا بخدمة مجتمعهم في هذا قروض وال يصدقون أنهم حازوا على ال

أساليب مؤسسة فجن فند تظهر للمجندين أن مهاراتهم الحياتية عالية  و  الشأن. وهنالك جزء من طرق

 القدر والقيمة التي تحولهم السلطة والمصادقة عليها رسمياً.

مؤسسة فجن فند ال يشارك فيها مدير الطريقة السابقة لتشغيل ضباط القروض التي كانت تعتمدها    

الفرع أو كبير ضباط القروض على مستوى الفرع. الطريقة الجديدة تجعل هؤالء األفراد هم المسؤولين 

ن عن مصدر معلومات المجندين حيث يقومون بإجراءات يوم التقييم، يديرون المعايناتت لوحيديا

ً عن الت دريب وتقييم المتدربين. وبدون إستثناء فإن ويختارون المرشحين كما أنهم مسؤولون أيضا

المؤسسة قد وجدت أن عاملي الفرع يرفعون من مستوى مهنية المتدربين أثناء المعالجات وتطوير 

 قيادات ومهارات إدارية جديدة.

مؤسسة فجن فند (الفليبينية) هي أول تمويل أصغر يضع طريقة جديدة في مجال عمليات التشغيل.    

ً تم إختيار تسعة منهم كمتدربين متطوعين، وستة  85إلى يوم التقييم حوالي وكان قد حضر  شخصا

ا ضباط قروض وإثنين من الستة نساء من مواطني ما وراء البحار قبل إلتحاقهما. وآخرين تأهلوا ليكون

إحدى النساء تعمل في مركز إتصاالت وإثنان من الرجال الثالثة كان صياد أسماك واآلخر كان يعمل 

ي مجال المخازن. نجد أن متوسط عمل اليوم الواحد في مجال مخاطر محفظة األوراق المالية لضباط ف

العمالء الذين يقوم بإدارتهم ضباط قروض واحد ، ومتوسط عدد %2.2قروض مؤسسة فجن بنسبة 

ويدير الواحد منهم  %1عميالً، ومن بين هؤالء يوجد ستة من ضباط القروض ونسبتهم أقل من  196

 عميالً. 244ا متوسطه م
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): مؤسسة المجموعة اللبنانية تدرب العاملين على إختصاصات إدارة 52مثال ميداني (
 األداء اجتماعي

مؤسسة المجموعة اللبنانية على التدريب الميداني لمجندي ضباط قبل سنوات مضت إعتمدت   

راقبة أحد ضباط القروض المتمركزين القروض. يتعلم العاملون عن وظائفهم الجديدة بسهولة بمتابعة وم

في موقع التدريب. وتأكد لإلدارة أن نوعية تدريب أي شخص تعتمد على الذي يقوم بمالزمة مراقبتهم 

أثناء التدريب و إيجاد تناقض أو عدم إتساق عن كيف أن سياسات التسليف، وسياسات خدمات الزبون 

 يتم تطبيقها.

لمجموعة بتطبيق برنامج تنصيب أحد الموظفين بإخضاع جميع اة وإلثبات هذه المشكلة قامت مؤسس   

العاملين للتدريب لمدة عشرة أيام بالمكتب قبل الذهاب إلى الميدان. ويشتمل التدريب داخل الصفوف على 

جميع رؤى ورسالة و أهداف مؤسسة المجموعة فضالً عن جلسات عن الجندر والوعي اإلجتماعي 

 وتطبيقات الجمع المالئمة. ة وكيف تخاطب العميل وتستمع إليهيات المهنوالمدونة اإلدارية وأخالق

مرة في كل عام يجب وعند تواجدهم في الميدان يتلقى أي موظف النصائح واإلرشادات. وعلى األقل   

 أن يحضر أي موظف من جميع المستويات هذه الدورات التنشيطية.
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 5Cالمعيار 
 خدمات المالية تقوم بمراقبة رضاء العاملين وتركهم للعمل الجهات الممولة لل

: تقوم الجهة الممولة بتحليل رضاء 5C.1التطبيقات الضرورية للمعيار  �
 العاملين.

: تقوم الجهة الممولة بمراقبة معدل 5C.2التطبيقات الضرورية للمعيار  �
العاملين الذين يتركون العمل بالمؤسسة وأن يعرف أسباب مغادرتهم 

 لمؤسسة.ا
: الجهة الممولة للخدمات تقوم بإتخاذ 5C.3التطبيقات الضرورية للمعيار  �

إجراءات لتصحيح المشاكل المؤسسية التي تؤدي إلى ترك العاملين للعمل 
 رضائهم. م وعد
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 فهم رضاء العاملين  و  : معرفة5C.1المعيار 

يجوز لمؤسستكم أن تختار بحث رضاء يجب على مؤسستكم تحليل رضاء العاملين بنحو منتظم و   

لتواجد العاملين (مثالً: مراجعة لمدة إسبوعين عن كل سنة) أو تقوم العاملين في الوقت اإلداري الملزم 

بجمع معلومات رضاء العاملين على أساس مستمر. وبصرف النظر عن الطريقة المستخدمة فإن 

يقوم بجمعها عينة من ممثليهم  –على األقل  – مؤسستكم يجب أن تهدف إلى جمع بيانات رضاء العاملين

 على أن يغطي جميع أنواع العاملين بما في ذلك المعاقين كل سنة على األقل. 

إن إستخدام طريقة رسمية كالمعاينات، مسح إجتماعي مكتوب و/ أو مجموعات التركيز والقيام بطرح    

 ة بالعوامل التالية: األسئلة على العاملين للتعليق على رضائهم مع اإلستعان

 شروط الخدمة، بما في ذلك مدة العقد والمكافأة •

 العمل عبء •

 تدريب العاملين  •

 التقدم بسبب نوعية الحرفة/ المهنة  صفر •

 الموارد الطبيعية/ البنية التحتية/ المعدات  •

 اإلتصاالت، المشاركة، القيادة بتزكية من المشرفين  •

 ندادأالاإلتصاالت وفريق العمل من الزمالء /  •

 تطبيقات تسوية الصراع •

 خدمات دعم الموارد البشرية  •

تقدم لهم الخيار لإلستجابة بعدم  وجهون إنتقادات سالبة للمؤسسة بأنالذين ربما ي –لحماية العاملين    

كتابة اإلسم في إستمارة المسح اإلجتماعي الخاص بالرضاء. في الختام عند تحليل وإعداد نتائج المسح 

رضاء قم بتقسيم البيانات حسب المميزات المختلفة للعاملين بمن في ذلك الجندر، المستوى ( الخاصة بال

اإلداري/ العاملين) والموقع ( الرئاسة/ الفرع). قم بتقديم تقرير النتائج ليس لإلدارة فحسب بل أيضاً 

 للعاملين بكل مستوياتهم.

 

ثال للمسح متماعي يقدمون األسئلة كالعاملون بلجنة العمل المنبثقة من إدارة األداء اإلج •

اإلجتماعي الخاص برضاء العاملين حيث أنه توفر قائمة من األسئلة يمكنك إختيارها (حسب 

 تكيفها) مع العاملين بغرض المسح الخاص برضاهم.
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اف تراقبان رضاء العاملين ومعرفة أسباب ): مؤسستا فشن فند وإس53ميداني (مثال 
 ترك العاملين العمل

ن مؤسستا فشن فند الكولومبية وإساف الهندية يراقبان عن كثب رضاء العاملين وتركهم العمل. تقوم إ   

 مؤسسة فشن فند الكولومبية بجمع البيانات بثالثة طرق مختلفة: 

 ) المسح اإلجتماعي السنوي لرضاء العاملين 1(

 ) السمح اإلجتماعي عن أسباب ترك العاملين العمل بالمؤسسة 2(

 مراقبة الشهرية لمعدل ترك العاملين العمل ) ال3(

أما مؤسسة إساف الهندية فتقوم بإدارة المسح اإلجتماعي لكل العاملين على جميع المستويات مرة     

واحدة على األقل في كل سنة، ثم يقوم أعضاء اإلدارة العليا بمراجعة جميع البيانات التي جمعت لكي 

سعداء تجاه الجهات القائمة بتنفيذ الخدمات المالية وأن يعرفوا األسباب يقوموا بتقييم إذا كان العاملون 

 التي تجعل العاملين يغادرون المؤسسة.

إن دراسة رضاء العاملين وأسباب تركهم العمل ليس أن يجلب المنفعة لبيئة العمل فحسب بل لألداء    

يل المثال: فقد قامت مؤسسة إساف المالي للجهات القائمة بتمويل الخدماتت المالية أيضاً. وعلى سب

هو قرض المركبات (السيارات) للعاملين وذلك بعد أن يعبر العاملين عن  –بتطوير منتج جديد للقروض 

رغبتهم للمساعدة لشراء مركبات (سيارات) أضف إلى ذلك تستطيع مؤسسة إساف أن تقلل من ترك 

لعمل في اإلسبوع لجميع أيام األحد واليوم الثاني العاملين العمل وذلك بعد أن قامت بزيادة تخفيض أيام ا

 –إساف بهذا التغيير بعد أن نما إلى عملها أن العاملين والرابع من أيام السبت عن كل شهر. وقد قامت 

يستطعن التوفيق بين غير راضيات النهن شعرن بانهن لن  –الذين اتضح ان غالبيتهم من النساء 

  إعطاء عطلة يوم واحد فقط في اإلسبوع.موف للغرض  بسرة في المنزل بشكل واجبات األ
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 ): معدالت صيغ ترك العمل31الجدول رقم (

معدالت ترك 
 مدى/ مجال الهدف ماهو المقياس الصيغة الوصف العمل

معدل سنوي
وشهري لترك

 العمل 

عدد  احصاء •
العاملين الذين 

غادروا الشركة في 
 فترة من الزمن

النسبة المئوية من  •
لعدد الكلي للعاملين ا

عدد العاملين الذين 
غادروا الشركة (في 

فترة من 
 100الزمن)*

(متوسط عدد 
العاملين أثناء نفس 

 الفترة أعاله)

فعالية الموارد  •
البشرية و 

المعالجات الشخصية
 لإلدارة 

 رضاء العاملين  •
نوعية المجندين،  •

العاملون اإلختيار، 
الذين على وشك 

 المغادرة 

املين مجموع الع •
 - %15سنوياً: بين 

25%  
ضباط قروض  •

 - %25سنوياً 
40%  

العاملين بين شهر  •
وستة أشهر نسبة 
توظيفهم أقل من 

10%  
 %20أقل من  •

معدل ترك العمل
في السنة األولى 

عدد  احصاء •
العاملين الذين 

غادروا الشركة في 
 أقل من سنة.

النسبة المئوية من  •
جملة عدد العاملين 

 الذين يغادرون
الشركة في نفس 

 الفترة أعاله

(عدد العاملين الذين 
 اشهر12غادروا بعد 

أو أقل من هذا العدد 
من العاملين) * 

=عدد جملة 100
العاملين الذين 

غادروا في نفس تلك 
 الفترة

نوعية المجندين،  •
اإلختيار، العاملين 
الذين على وشك 

المغادرة (بعد سنة 
من التوظيف، 

العوامل األخرى 
ب دوراً التي تلع

أكثر أهمية في إنهاء 
الخدمة أو تسجيل 

 العاملين

 %20أقل من  •

 

 ؟العمل  مغادرة العاملين ماذا وراء: 5C.2المعيار 

إن معدل مغادرة العاملين عن مؤسستكم هو أحد مؤشرات عدم رضا العاملين. وعندما يتم تحليل ذلك     

ً إلى جنب المسح اإلجتماعي لمغادرة العاملين أو  اإلستجابة للمعاينات فإن معدل ترك العمل يوفر جنبا

) يقدم قائمة بمعدالت ترك العمل الذي 31معلومات عملية عن عالقة مؤسستكم بالعاملين فيها. الجدول (

 كان يجب عليك مراقبتها. 

ا يقومون بها بما ظفيك وهم يغادرون المؤسسة بمختلف أنواع مهامهم التي كانووقم بمتابعة معدالت م   

أن تقوم بطلب جميع المغادرين أن ي ذلك الجندر (من ذكر وأنثى) والمستوى و الموقع، أضف إلى ذلك ف

يتطوعوا بالمشاركة في المعلومات عن أسباب عدم بقائهم من خالل إستمارة المسح اإلجتماعي، 
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ألسئلة ثم أسألهم عن أسباب تركهم المؤسسة فضالً عن ا ومعاينات شخصية أو أي آلية أخرى مشابهة،

 عن تجربتهم أثناء توظيفهم بالمؤسسة. 

وبالمقابل فكر في محادثات (معاينات البقاء) بالمؤسسة للعاملين  –باإلضافة إلى معاينات الخروج   

الذين أمضوا فترة طويلة في مناصب منظمتكم. وأن مثل هذه المعاينات يمكن أن تجيب عن السؤال: ما 

 في عمله؟  – الذي يبقى الموظف القنوع والمخلص

 

تصحيح المشاكل المؤسسية التي تدفع العاملين إلى عدم الرضا وترك   :5C.3المعيار 
 العمل (بالمؤسسة)

قدمه إلى المجلس واإلدارة عن بيانات مغادرة العاملين المؤسسة باإلضافة إلى و قم بإعداد تقرير     

أسس منتظمة (سنوياً على األقل ولكن  المعلومات النوعية عن هذه المجموعة بمراجعة المعلومات على

كل ربع سنة أفضل لدفع ضرر المخاطر اإلدارية) وناقش العاملين بإيجابية ولتحديد كيف يمكن للمؤسسة 

ً وعناية خاصة  أن تقوم بتحسين وكسب رضاهم وبقائهم في العمل بالمؤسسة. يجب أن تولي إنتباها

كم حاسماً بمعنى أن مناصب العاملين تلك قد تكون من للمغادرين/و الباقين في المؤسسة وأن يكون دور

الصعوبة شغلها إال بحوافز جاذبة وعليه يلزمكم اإلستثمار/ الوقت في التدريب العالي المميز و/ أو 

 تصطدم بواقع يؤثر على نتائج األعمال التجارية للمؤسسة و رضاء العمالء على حد سواء.

ً للموظفين الذين يمكن أن يغادروا المؤسسة  وباإلضافة إلى ذلك على اإلدارة أن    تحدد مستوى معينا

وتعتبرهم (غير مقبولين) وهو مستوى قد يستدعي إجراءات إضافية كالمعاينات المستهدفة مع العاملين 

عن قضايا محددة، ضبط شروط العمل أو زيادة دعم الخدمات للعاملين. هنالك بعض األسباب لمغادرة 

خارجة عن التحكم المباشر لإلدارة ولكن هنالك الكثير من القضايا يمكن معالجتها العاملين وهي أسباب 

سياسات الموارد البشرية و/ أو تحسين أحوال  تطوير مهني وتحسينبتقديم عروض إضافية وفرص 

السوق أو توقعات مؤسستكم قم بإتخاذ عمل مواقع العمل. عندما تتعدى معدالت ترك العاملين العمل 

ليل مقسم حسب الوظائف/ المناصب، الفرع والمميزات األخرى وثيقة الصلة بهذه اإلجراءات إداري بتح

 لتحديد أسباب المشكلة بشكل أكثر دقة. 

بغض النظر عن معدل تاركي العمل في مؤسستكم ونتائج مسوحات رضاء العاملين فإنه يجب على    

ن سياسات الموارد البشرية وشروط العمل كبير المديرين أن يراجع وبشكل منتظم اإلذعان/ الخضوع بي

الواقعية. وأن تدقيق الحسابات يمكن أن يكون تحت أقسام إدارة الموارد البشرية أو إدارة درء المخاطر 
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ويجب أن يكون عملهم متبادل مع نتائج مسوحات رضاء العاملين ومسوحات رضاء العمالء، ومعدالتت 

الخروج من بين  في المؤسسة. وإذا كان هنالك تناقض/ تعارض المغادرة وتقارير معاينات ترك/ البقاء 

المؤسسة وبين سياسات وشروط العمل الواقعية يجب عليك تطوير وتنفيذ خطة محسنة. بعض المنظمات 

ً في تخصيص اإلشراف على خطة "وجد لجنة من الموارد البشرية" على مستوى المجلس أو ت نجاحا

 .ع سنوية (كل ثالثة أشهر)قبة الرباإلدارة العليا من المرا

 

  تستجيب لمظالم العاملين NRSP): مؤسسة 54مثال ميداني (

الباكستانية تستجيب لمظالم العاملين باإلستعانة بالقنوات الرسمية. هذه القنوات  NRSPمؤسسة   

القناة لبريد اإللكتروني موجه مباشرة إلى المدير العم للمؤسسة، وهذه فى ا تحتوي على عناوين محددة 

. ثانياً للموظف الحق في اإلتصال تسمح للموظف بمحاورة مديره عندما يكون إسمه متضمنا في الشكوى

فوراً بمشرفة أو أي شخص تكون درجته أكبر من ذلك الشخص بمن في ذلك كبير الضباط التنفيذيين. 

ص الذين تحت األشخا حبوسين فالسياسة تطبق على جميع العاملين (ويشمل ذلك المستشارين، الم

  وأعضاء مجلس اإلدارة.التجربة والمتطوعين) 

 باألتي:  NRSPولتشجيع العاملين على إستخدام هذه اآللية تقوم مؤسسة 

تعالج المشكلة بأسرع مايمكن. وتقوم اإلدارة بمناقشة المشاكل أثناء إجتماعات العاملين  •

 يكون ذلك مالئماً.اإلسبوعية والشهرية على أن يشارك العاملون في الحل عندما 

تحليل الشكاوي من وقت آلخر والقيام بترتيب بعض التغييرات لتحسين رضاء العاملين، وإتضح  •

معظم العاملين عدد من األيام اإلضافية في الشهر ولم تصرف لهم ساعات العمل اإلضافي لأن 

قامت في وما يتعلق بدفعيات العمل اإلضابمراجعة سياساتها في NRSPالذي قاموا به. قامت 

 بتقديم مكافآت إضافية وحوافز لقيامهم بهذا العمل اإلضافي.

تبة الموظف إذا قام برفع أي قضية، فالعاملون يشعرون باإلرتياح ايحث عدم القيام بمعاقبة/ مع •

 عند تقديم القضايا ألنهم لم يعانوا من عواقب سالبة لما يقومون به.

العاملين بالسياسة أثناء التوجيهات. أما تعديالت نشر اآللية على نحو واسع ويتم تنوير جميع  •

كما يلزم عرض عناوين  ة السياسة فستتم من خالل مناقشات و إجتماعات العاملين الشهري

 البريد اإللكتروني المتعلقة بالشكاوي في جميع المكاتب.

اء سمعة بأنه باإلضافة إلى تقوية رضاء العاملين فإن آلية الشكاوي تساعد في بن NRSPأفادت  •

الجهات القائمة بتمويل الخدمات المالية كمكان جيد يستحق العمل فيه، وتخفيف المخاطر 
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كإحتيال العاملين والمضايقات التي تتم في مواقع العمل وترك العاملين العمل في المؤسسة 

 من  رات اإلجرائية التي تحسنيعن التغي القيمة اليةأفكار ع NRSPوبذلك تعطي مؤسسة 

   التي تقوم بها الجهات القائمة بتمويل الخدمات المالية. المهام 
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س البعد الساد  
 توازن األداء المالي واإلجتماعي 

 

 البعد السادس يشتمل على أربعة معايير 

عدالت النمو التي ولة للخدمات المالية تضع وتراقب م: الجهة المم6Aالمعيار  �
 ترفع من اإلستدامة المؤسسية واألهداف اإلجتماعية.

من المستثمرين، والدائنين ومجلس اإلدارة  : حقوق المساهمين6Bالمعيار  �
مولة داف اإلجتماعية الخاصة بالجهة المواإلدارة ينحازون جميعهم لأله

للخدمات المالية وينفذون الهيكلة المالية المالئمة المتداخلة في مواردها، 
 وشروطها وعائداتها المطلوبة.

 اً مناسبة/ مقبولة.: الجهة القائمة بالخدمات المالية تضع أسعار6Cالمعيار  �
: الجهة القائمة بالخدمات المالية تقوم بتعويض كبار المديرين 6Dالمعيار  �

بطريقة تكون مالئمة ألي أحد من الجهات القائمة بالخدمات المالية وفق 
 األهداف اإلجتماعية المقررة.
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 6Aالمعيار 

و التي ترفع من ت النمالجهة القائمة بالخدمات المالية تقوم بوضع ومراقبة معدال
 اإلستدامة المؤسسية واألهداف اإلجتماعية قدرات 

: الجهة القائمة بالخدمات المالية لديها 6A.1التطبيقات الضرورية للمعيار  �
سياسة عن معدالت نمو األهداف المستدامة التي تعول على القدرة على 

لخدمات النمو، اإلستدامة المؤسسية واألهداف اإلجتماعية للجهة القائمة با
 المالية.

لخدمات المالية تقوم : الجهة القائمة با6A.2التطبيقات الضرورية للمعيار  �
رز المقدرة حسب مو، اإلستدامة المؤسسية وتدعم وتعدرة على النبمراقبة الق

  الحاجة.
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 ضع أهداف النمو المستدام  :6A.1المعيار 

لمالية تستهدف معدالت النمو اإليجابية للزبائن و / أو نجد أن غالبية الجهات القائمة بالخدمات ا    

ولكن  %35إلى  5و السنوي عادة تتراوح في المدى بين ممحفظة األوراق المالية. ومتوسط معدالت الن

وأن مثل أو أكثر في األسواق حيث أن اإلمكانية المحتملة للسوق كبيرة.  %50صل إلى يمكن أن ت

مثالً عندما تقوم  –مالئمة في بعض الظروف المحيطة بمجريات األحداث  معدالت النمو العالية قد تكون

مع ان ذلك قد يكون خطراً على آخرين فقد يمكن إستشارة/  –إحدى الجهات المبتدئة بتوسيع عملياتها 

حث العمالء لتجاوز الحد المسموح به للديون أو إضعاف األنظمة الداخلية للكنترول أو التحكم في النمو 

 ارع للجهات القائمة بالخدمات المالية. المتس

وبغض النظر عن لماذا تسعى مؤسستكم للنمو (مثالً: إنجاز وفورات (وفرة) قياسية وصوالً إلى    

ين المالية، وتأكد من أن معدالت النمو المستهدف تظل قابلة األهداف اإلجتماعية للمضاماإلستدامة وم

و المتسارع لن يتم إال إذا تمكنت من التكييف والتوسع في مستدامة. واإلستدامة معناها هو أن النم

اإلدارية فضالً عن مراقبة أنظمتكم الخاصة بالرقابة النوعية كتدريب العاملين وقدرة نظم المعلومات 

درء المخاطر. إن معدل إستدامة النمو سيسمح لكم بالتوسع بينما تستمر المواصلة في الصيانة الدقيقة 

وراق المالية لتقديم الخدمة الجيدة للزبون، وإحترام العمالء والحقوق وتوزيع أعباء لنوعية محفظة األ

 العمل اإلداري على العاملين.

    ً بنظام الفرع و/ أو اإلقليم في مدة تتراوح بين ثالث إلى خمس  قم بإعداد معدالت تنمية األهداف أفقيا

ً في اإلعتبار نوعية خدمة الزبون وحماية سنوات، وأثناء هذه العملية قم بتحليل العوامل األتية  واضعا

 العميل ورضاء العاملين: 

 العوامل الخارجية: مطالب العمالء، المنافسة، إختراق وإشباع السوق والبنية التحتية للسوق و  •

العوامل الداخلية: التحكم الداخلي، قدرات الموارد البشرية، نظم المعلومات اإلدارية ورضاء  •

 العميل.

  العوامل الخارجية تحليل

يجب أن يتم التحليل في كل فرع وفي أي منتج، وعلى مؤسستكم تحليل العوامل الخارجية بما في ذلك    

اإلختراق المالي والمستقبلي للسوق تجاه المنافسين، تشبع السوق والبنية التحتية للسوق  ،مطالب العمالء

معدالت نمو األهداف   إعداد منه غرضان النجد كما أن التحليل الدقيق لهذه العوامل بالضرورة 

المستدامة. كما أن تقسيم معلوماتهم عن السوق حسب إختالف أنواع العمالء واألنواع المختلفة من 
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ع السوق بعدالة. لتشبع قد تكون موجودة إذا تم تشب) ألن الموارد المالية ل3aالمنتجات (راجع المعيار 

ا كان تكتيف أو توسيع اإلستراتيجية التنموية مناسبة: وللتوضيح فإن وعلى المؤسسة أن تقوم بتقييم ما إذ

ً أو أسواق جغرافية  إستراتيجية (النمو الكثيف) تعني إضافة مستلفين جدد في الفروع الموجودة حاليا

حدودة. أما إستراتيجية النمو المتمدد/ المتسع تركز على فتح فروع جديدة و/أو الدخول في أسواق م

فة عامة فإن إتخاذ الحذر أمر ضروري من النمو الكثيف/ المكثف الذي يستنزف مجموعات جديدة. وبص

 المنتجين من المستلفين الجيدين أسرع من النمو المتمدد.

أنك في حاجة إلى حيث  ) يحدد ويضع العوامل الخارجية التي يجب عليك تحليلها و32الجدول (  

موارد المطلوبة) وماهي القدرة على فهم األمور التي تكتسبها البيانات التي تحتاجها في هذا التحليل (ال

) يعرض كيف يمكن لمؤسستكم إستخدام بيانات شركة فندكس 24من أي تحليل (التحليالت). الصندوق (

 العالمية لتساعد في تحديد أوضاع السوق المحتملة لمؤسستكم.

 
  اسة النمو): يقوم بتحليل العوامل الخارجية ويطلعكم عل سي32الجدول (

 الموارد المطلوبة التحليلالعوامل الخارجية

مطالب العمالء
 (السوق المحتملة)

عليك معرفة طلب العمالء حتى تتمكن من تقدير 
تركيبة المحفظة (متوسط الصرف، نوع المنتج، 

شروط القرض، تاريخ نمو المدخرات، 
اإلتجاهات حسب المتوسط اليومي لتوازن 

 المدخرات.

 بحث السوق  •
معلومات مكتب التسليف/ الشبكة اإلقليمية •

من البنك المركزي، الشبكة اإللكترونية 
 القومية/ اإلقليمية.

 إعداد بيانات فندكس العالمية  •
 التغذية المرتدة من الفروع •

 إختراق السوق 

قم بتقييم اإلختراق الكلي للسوق (العمالء •
الذين يعملون معكم ومنافسيكم مقارنة بالسوق

 ة) في مواقع عملياتكم.المحتمل
إحسب التطور المحتمل الخاص بهذا •

اإلختراق مبني على معدالت تنمية األهداف
وما يتعلق بمنافسيكم. وفي غياب البيانات
األخرى إفترض أن منافسيكم سيكون نموهم

 يتطور بنفس خطوات مؤسستكم.

المنافسون والتفوق الحالي وتقييم •
 معدالت النمو 

  سجيله من تغييراتما يتم ت إمتزاج  •
بيانات من السلطات المنتظمة، تغذية •

 مرتدة من الفرع/ الفرق اإلقليمية 

 تشبع السوق 

قم بتجميع كل البيانات التي تساعدك على التعرف
السوق جراء تشبعهعلى المشاكل المحتملة في 

كون فيها عروض الديون تزيد(الحاالت التي ت
القروضعن الطلب الدائم للديون)، تكرار 

المتعددة، كمية الديون مقارنة بمستويات الدخل.
مستويات مخاطر محفظة األوراق المالية الخاصة

األصغر للسوق وهو فيمؤشر التمويل  •
 حالة من حاالت التشبع

 بيانات شركة فندكس العالمية  •
 معلومات مكتب التسليف  •
القومي (بيانات عن معهد اإلحصاء •

 صغار/ مغامري األعمال التجارية)



  
    

Page 310 of 345 
 
 

 تحليل األسواق المختلطة والمتداخلة  • بالمنافسين، معدالت النمو الخاصة بالمتنافسين.
 التغذية المرتدة من الفروع •

البنية التحتية
 للسوق 

قم بمراجعة المعلومات من خالل مكتب التليف و/
أو أي أنظمة أخرى لتبادل معلومات العمالء

الديونباإلضافة إلى مستويات التقييم إلستخدام 
الشخصية المرتبطة بالجهات القائمة بالخدمات

المتنافسين المالية. قم بمراجعة فيما إذا كان جميع
(بما في ذلك معلومات يقابلون مكتب التسليف
 الديون المدخرة كمثال).

 بيانات مكتب التسليف  •
 التغذية المرتدة من الفروع  •
مؤشرات بيانات شركة فندكس العالمية •

 صية للتسليف للموارد الشخ
تحليل األسواق المختلطة المتداخلة أو •

اسواق الريف المختلطة (راجع الموقع
 اإللكتروني) 

 
 

  ): إستخدام البيانات العالمية لحساب إحتماالت السوق24الصندوق رقم (

 لوبال فنكسق إحتماالت السوق لديكم فإن شركة  إذا لم تكن لديك معلومات تفصيلية متوفرة عن حجم   

للبيانات تقوم بتوفير وكيل جيد لكم (شركة قلوبال فنكس). وتشتمل قاعدة البيانات هذه على نتائج 

دولة في عام  140مسوحات عن إستخدام الخدمات المالية (رسمية وشخصية) تتم إدارتها في أكثر من 

لفرص من مفيدة لتقييم إحتماالت السوق لمؤسستكم حجم السوق، ا. ويمكنها تقديم معلومات 2014

مكن ألي مؤسسة إستخدام مؤشر "فنكس" للقروض مصادر القروض، وعلى سبيل المثال يالقروض، 

فأكبر)كوكيل للطلب الكلي للديون.  25الخاص بالعام الماضي، لكبار السن (بنسبة مئوية عمرية من 

لمنصرم من أي وهذا المؤشر يحدد النسبة المئوية لكبار السن الذين أقروا بإستالم قروض في العام ا

 " يمكن حسابها كما هو موضح أدناه: gمصادر أخرى. وأن أحوال السوق المحتملة (المؤشر "

  المؤشرات والمعادالت 
a( 23.6%أكبر (سنة ف 25ة المئوية لكبار السن من القرض في العام المنصرم (النسب

b( 1,500.000عدد السكان في منطقة التدخل، المنطقة (
a*b=c( 354,000يستخدمون القروض (الذين عدد السكان 

d( 50%الطلب الذي يمكن أن تتولى خدمته جميع المؤسسات المالية (
b*c=e( 177,000السوق المحتملة (

f( 30%شراكة السوق المستهدفة (
e*f=g( 53,100المجموع الكلي للعمالء المستهدفين (

 

 

 

 



  
    

Page 311 of 345 
 
 

زبائن المحتملين من غير أولئك الذين ليست لهم مجموعة اإلستشاريين لمساعدة الفقراء وال •

حسابات بنكية في أسواقكم وهو برنامج تم إعداده في برنامج "إكسل" ويمكنكم إستخدامه لتقييم 

  حجم األسواق التي ال تتعامل مع البنوك في بالدكم.

 

  تحليل العوامل الداخلية
درة الداخلية لتوازن النمو مع نوعية الخدمات. إن سياسة النمو يجب أن تضع في الحسبان أيضاً المق    

) يقدم لكم قائمة بالعوامل الداخلية التي يجب عليكم إختبارها وهي تقدم لكم خالصة القدرة 33الجدول (

 .تحليل  أي  من كتسابها أ على معرفة كنه األمور التي يمكنكم 

 

  ة إليها: مراقبة حالة النمو وتعزيز القدرات حسب الحاج6A.2المعيار 

ات مؤسستكم لصيانة نوعية الخدمات المميزة واإلستدامة المؤسسية. للنمو تأثير مباشر على قدر    

يجب على مؤسستكم مراقبة قائمة المؤشرات المهمة  وعليه والصيانة لصيقة التحكم في النمو المؤسسي 

 ثالثة أشهر) ويشمل ذلك مايلي:  كل –في كل ربع سنة 

للنمو عن كل ضابط ميداني، الفرع، األقليم وكل منتج و/ أو تقسيم العمالء  المؤشرات الداخلية •

 بما في ذلك اآلتي ذكره: 

 عدد القروض مستحقة السداد  •

 المحفظة المستحقة السداد •

 متوسط حجم القرض •

 عدد حسابات اإلدخار بالبنك ومتوسط األرصدة  •

 المجندون الجدد من العمالء •

(من نفس الجهات القائمة بالخدمات المالية ومن المصادر نسبة تكرار اإلستالف المتعدد  •

 األخرى).

 )30مخاطر المحفظة المالية (  فى التغيير  •

 ).(المستلفين/ العاملين أو المستلفين/ موظفي الميدان: اإلنتاجية  •

لكل فرع من فروع الشركة وكل منتج لكل ضابط قروض او على  التحليل عالى الجودة  •

ثل هذا التحليل يمكن ان يسلط الضوء عاى قضايا مخاطر الديونالتى تم حسسب الفترة. وان م

 تخفيضها وفق التحليل العالمى.
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سيكون مفيدا وخاصة اثناء التغييرات فى منهجية الديون/طريقة الديون، التحليل عالى الجودة    •

 المشاريع المكثفة ، او المنظمات ذات الفعالية.    

 تقييم أحوال السوق المحلية •

أشهر) وكتقييم سنوي فإن ذلك لن يمنع مايحدث من 3المطلوب مراقبة هذه المؤشرات كل ربع سنة (    

تقلص واإلنخفاض. ومن المهم أيضاً مراقبة نمو و الكبير يتبعه حالة من حاالت المثل النمتقلبات وذلك 

دليالً تتساوى فيه  الفروع ألنه أحياناً قد يحدث تصرف في فرع محدد من الفروع نمو زائد ولكنه ليس

كل مجموعات البيانات بالمؤسسة. قم بمقارنة هذه المؤشرات بأهدافك وتحليل أي فوارق من خالل تلك 

 المقارنة.

باإلضافة إلى مراقبتكم اللصيقة للنمو قم بمراقبة تقييم أحوال السوق بتحليل نمو السوق وفق تقسيمات    

ربع سنوي. إذا كانت هنالك تغييرات غير متوقعة في العمالء و/ أو نوعية المنتج على أساس كل 

فها فعلى اإلدارة إتخاذ إجراءات لمنع العواقب/ النتائج السالبة للمؤسسة اشتكااألحوال الخارجية وقد تم 

وعمالئها. وعلى سبيل المثال: إذا دخل أحد المنافسين المنطقة الجغرافية والتي فيها إختراقات سابقة 

ى لتمويل الخدمات المالية ضع في الحسبان أنه بالضرورة أما منع أو تصحيح ذلك ناتجة عن جهات أخر

 العمل، ومن ذلك مثل تطبيق مزيد من الديون المحدودة المعتدلة لقروض العمالء أو مراقبة أهداف النمو.

 مراقبة القدرات الداخلية لمعالجة النمو

قب أيضاً إذا كانت القدرة الداخلية لمؤسستكم تتماشى باإلضافة إلى متابعتكم الدقيقة للنمو المؤسسي را    

مراقبتها المؤشرات التي يجب على اإلدارة   م) يقدم بعض أه34نمو. الجدول رقم (جنباً إلى جنب مع ال

عالوة على كيفية القيام بتحليل هذه المؤشرات وذلك بغرض معالجة المخاطر المتعلقة بقدرات مؤسستكم 

مع النمو. قم بمراقبة هذه المؤشرات في كل فرع من فروع المؤسسة أو المكتب حتى تتمكن من التعامل 

 اإلقليمي ولكل عميل ميداني وكل منتج من المنتجات.
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  ): تحليل العوامل الداخلية لإلطالع على سياسة نمو مؤسستكم33الجدول رقم (

 اإلجراءات التشخيصية العوامل الداخلية

ي الرقابة/ التحكم الداخل

قم بتقييم إلى أي مدى يمكن للمراقبة الداخلية أن تدعم محفظة األوراق المالية الكبيرة
و/أو المنطقة الجغرافية. هذا التقييم يشتمل على التقصير في الضبط اإلداري. كما
يلزمك مراجعة إذا كانت اإلجراءات التنفيذية التي تشمل سياسات إدارة الديون مكتملة

 تحديثها لتتوافق مع تقييم المؤسسة الذي نتج عن التوسعات التنفيذية. المستندات وقد تم

 قدرة الموارد البشرية 

دكم البشرية إدارة الحجم الكبير من النشاط. ضع فيرقم بتقييم إلى أي مدى يمكن لموا
الحسبان: عدد العاملين، تدريبهم ومهاراتهم، مغادرتهم المؤسسة، إنتاجية الموظف،

مؤهلين للوظائف الجديدة، وقدرتكم على تدريب العاملين الجدد فيوجود مرشحين 
ولياتإلدارة المسؤ المكان الصحيح. ركز إنتباهك بوجه خاص على مقدرات مديرك

المتزايدة وضغط العمليات المتسعة: التقنيات الحديثة، األنظمة، الموارد البشرية،
 ، المنتجات ...ألخ.العمالء

نظم المعلومات
 ة اإلداري

قم بتقييم إلى أي مدى يمكن لنظم معلوماتكم اإلدارية دعم العمليات المتزايدة. عليك أن
أكبر حجم منها مع توفير معلومات حاسمة إلدارة محفظة ها قادرة على معاجة تجعل

أوراق مالية ذات سعة أكبر بما في ذلك المعلومات الضرورية لتقوية التحكم الداخلي.
ن النظام يسمح للمديرين أن يقوموا بالمراقبة اللصيقة للمحفظة أليعليك أن تحدد إذا كا

 نوع من أنواع المنتج ومعرفة المشاكل المرتبطة بالنمو قبل أن تكون ذات شأن خطير. 

 رضا العمالء

قم بتقييم نوعية الخدمات ورضاء العمالء تجاه الضباط الميدانيين وخدمات الزبون. قم
)، بيانات الشكاوي، نتائج تدقيق3aمالء (راجع المعيار بإختيار بيانات رضاء الع

الحسابات الداخلية، معاينات العاملين والعمالء جنباً إلى جنب مع البيانات التي تشير إلى
) وإتجاهات30) والمحفظة (1نوعية الخدمات مثل مكان اإلقامة، مخاطر المحفظة (

 الضابط الميداني حول نسبة العمالء.
     

 نموها توجيه  ): مراقبة المؤسسات ذات القدرات المتقدمة بإستمرار34رقم ( الجدول

 التحليـــل المؤشرات

 الضابط الميداني 
 نسبة العمالء والمدير 

 نسبة العاملين 

ود نوعيتيأنها ال تتدنى إلى النقطة التي تققم بمراجعة النسب للتأكد من 
اجعة أعباء عمل المدير للتأكدالمحفظة والخدمات إلى المخاطر. وعليه قم بمر

من أن المديرين يستطيعون بشكل كاف من توجيه ومعالجة النمو دون
 التوصل إلى التفاهم حول المسؤوليات مع العاملين والعمالء. 

مغادرة العاملين وتركهم
 العمل بالمؤسسة 

يكون إشارة إلى عدم إن تعطيل المفعول في حركة األعمال التجارية يمكن أن
العمل أو أي ظروف عمل أخرى متسارعة بسبب مواصلة لرضا عن عبءا

 النمو في اإلرتفاع الشديد.

 أداء العاملين 

ليكن في الحسبان إذا كان العاملون الجدد يتلقون توجيهات نوعية عالية
وتدريب على مهارات الوظيفة بما في ذلك النصائح اإلرشادية / المراقبة

ملين. قم بسؤال المديرين عن أي تغييرات في أداءيقوم بها كبير العاالتى 
 العاملين أثناء فترة النمو.
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 تعزيز القدرات الداخلية حسب الحاجة

ً تحتاج إلى مضابط إجرائية  كبيرفترات النمو ال    ة العمالء عملية وذلك لتجنب المشاكل كإستدانغالبا

ضعيفة، عدم رضا العاملين وتدهور نوعية نوعية خدمات ،   التي تتجاوز حد المديونية المسموح به 

وعلى سبيل المثال: عدم اإلختيار الدقيق في تشغيل العاملين والتدريب يؤدي إلى محفظة األوراق المالية. 

دور إدارة الموارد البشرية المرتبطة بالجهة الممولة للخدمات المالية كضعف لالتعرض ألي ضعف 

غير الكافي للعاملين الجدد. وفي هذه الحالة مطلوب التشدد في غربلة المرشحين للوظيفة أو التصعيد ك

بروتوكوالت التشغيل والتدريب اإلضافي للعاملين، وعندما يتم توجيه سؤال لنظم المعلومات اإلدارية 

تحليل مزيد من البيانات الجوهرية فإن ذلك أمر ة للخدمات بالتركيز والمعالجة و المتعلقة بالجهة الممول

ع أمر مهم. أضف إلى كتشف أن الترفيالممولة للخدمات المالية حينما ت الجهةعليه من جانب  غير معتاد

لمهام هذه الجهة الممولة فإنها في الغالب تحتاج إلى ضبط حوافز العاملين وذلك  كبييرال ذلك أن النمو

أخرى ممولة  لتأكيد أن نوعية المحفظة ورضاء العمالء تخفف مخاطر العاملين الذين يعملون مع جهة

للخدمات المالية أو أولئك الذين يقعون خارج نطاق الفقر المستهدف من جانب الجهة الممولة للخدمات 

المالية، وعلى سبيل المثال: توقع المخاطر اإلضافية المرتبطة بالنمو وتظل باقية في قمة المشاكل 

 المطلوبة. لى العملياتعند تعزيز/ مؤسستكم حسب الحاجة ا المحتملة/ المتوقعة

 

  

المالي  داءلال ةولية األداء المالي: للنمو واألرباح: تقدم بيانات عن المعاني الضمنيمسؤ •

 واإلجتماعي ألنواع مختلفة من أنواع النمو وتقدم توصيات عن النمو المسؤول.

جداً؟ هي شفافية  ا الكثير كثير يكون  النمو واألرباح والتعويضات في التمويل األصغر: كيف •

تسجيل صوتي) تناقش القضايا  –لتمويل األصغر عبارة عن دراسة (في برنامج بوربوينت ا

الصعبة عن كيفية تحديد الحدود المالئمة عن النمو، الربح، والتعويض في صناعة التمويل 

 األصغر.
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 ): مؤسسة إنكوفين تحدد (النمو المسؤول)55مثال ميداني (

تقد أن جميع المستثمرين لديهم مسؤولية تقييم إختراق السوق إدارة إستثمار مؤسسة إنكوفين تع    

وتشبعه المحتمل قبل البدء في اإلستثمار. عند مراقبة المستثمرين والمحتملين منهم تقوم مؤسسة إنكوفين 

هة الممولة للخدمات المالية بتشغيل/ بتقديم (على المستوى القومي، ييم مستوى إختراق السوق تقوم الجبتق

ي المقاطعات المحلية والقرى) بتقديم حاالت/ أمثلة من اإلستالف المتعدد وإستخدام معلومات اإلقليم

مكتب التسليف، معدالت أهداف النمو الخاصة بالجهات القائمة بالخدمات المالية، محفظة القروض 

ية (نظم السابقة والحالية ومعدالت نمو العمالء والقدرات الداخلية للجهات القائمة بالخدمات المال

الخضوع للثقافة، نوعية تدريب ، المعلومات اإلدارية، إدارة درء المخاطر، سياسات التعهد برد الدين 

) وذلك لتحديد فيما إذا كانت معدالت نمو محفظة القروض لتقصير االدارىالموظفين الميدانيين، وإ

الذي يتماشى ن عن النمو مسؤولة (أي تقوم بدورها تماماً) وعلى سبيل المثال: تبحث مؤسسة إنكوفي

 إلى جنب مع المعدالت التالية:  عموماً جنبا

ً  %100إلى  50% • جهة تمويل خدمات حديثة لها أنظمة جيدة في الوضع الصحيح  –سنويا

 والمالئم بالسوق مع معدالت إختراق منخفض.

 جهة تمويل خدمات متوسطة في السوق بين منخفض إلى متوسط. –سنوياً  %50إلى  30% •

  جهة تمويل خدمات أكثر نضجاً في األسواق مع إختراق عال. –سنوياً  %30ى إلى حت •
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 6Bالمعيار 

حقوق المساهمين من المستثمرين والدائنين والمجلس واإلدارة وجميعهم ينحازون 
إلى األهداف اإلجتماعية المرتبطة بالجهة القائمة بتمويل الخدمات المالية وينفذون 

 لمالية المالئمة المتداخلة في مواردها وشروطها وعائداتها المطلوبة.الهيكلة ا

: الجهة الممولة للخدمات لديها سياسات 6B.1التطبيقات الضرورية للمعيار  �
واضحة متطابقة مع األهداف اإلجتماعية على مستوى رغبتها في العائدات 

 وكيفية إستغالل األرباح.
لتزم الجهة الممولة للخدمات بوعدها : ت6B.2التطبيقات الضرورية للمعيار  �

مع الممولين الذين تنصب توقعاتهم في العائدات المالية، إطار الوقت، 
واإلستراتيجيات الظاهرة التي تتماشى مع األهداف اإلجتماعية للجهة 

 الممولة للخدمات ومرحلة التطور.
تحمي : الجهة الممولة للخدمات المالية 6B.3التطبيقات الضرورية للمعيار  �

 الديون التي لديها للعمالء.
: الجهة الممولة للخدمات المالية لديها 6B.4التطبيقات الضرورية للمعيار  �

بنية مالية ذات شفافية تنعكس على األحوال المالية التي تم تدقيق حساباتها 
 السنوية.
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 اسة األرباح وإستخداماتها: تحديد س6B.1المعيار 

ستثمرين تطوير فهم مشترك حول المستوى المالئم للربح وتوزيع هذه األرباح يجب على اإلدارة والم   

وللقيام بذلك يحتاج األمر لكل من مؤسستكم والمستثمرين  بين المستثمرين، والمؤسسة والعمالء.

المحتملين لتكتمل الشفافية حول توقعات العائدات المالية واإلجتماعية قبيل اإلستثمار وهذا يتطلب على 

لس أن يلعب دوراً ملفتاً والتقدم في إستمرارية اإلشراف والمراقبة على األرباح وتوزيع هذه األرباح المج

 ). 6C(راجع المعيار 

ولتسهيل هذا األمر بفهم واضح بين مؤسستكم والمستثمرين الحاليين والمحتملين إبدأ في إعداد سياسة    

 عن األرباح التي تشتمل على مايلي: 

 ) 6C –ت والخدمات (نوقشت في المعيار ر المنتجااأسع •

 مستوى الربح المرغوب فيه و  •

 كيفية توزيع صافي األرباح  •

 ROEيجب أن تشتمل سياستكم حول األرباح عن األهداف أو األهداف في مجال عائد رأس المال   

 و/ أو تضع حداً لها باإلضافة إلى تعميم الوضوح للمديرين حول األهداف ROAومردود األصول 

) تساعد المستثمرين 1المالية و للحصول على هذه األهداف في الموضع الصحيح والمالئم فهي: (

  المحتملين لتحديد فيما إذا كانت مؤسستكم تتابع مستوى الربح الذي يتنماشى مع توقعاتكم الشخصية 

ي لعائدات ) تسمح للمجلس بمراقبة فيما إذا كانت وعلى المجلس وإدارته مراجعة المستوى الفعل2(

 ع أهداف الربحية.م مؤسستكم وكيفية توزيع حصص األرباح والتأكد من أنها تسير جنباً إلى جنب

هذه األشياء،  يجب على مؤسستكم أن تبرر بوضوح إلى وضع مجاالت/ أهداف األرباح  وباإلضافةٍ    

تضبط التوازن بين  وبالتحديد ناقش و وضح كتابة لم تم إختنيار مجاالت هذه األهداف وكيف يمكن أن

تلقائياً بإفتراض أن األرباح العالية األهداف المالية واألهداف اإلجتماعية في مؤسستكم. يجب أال يتم ذلك 

ولكن يجب عليكم أن توضحوا كيف تتطابق مع أهدافكم اإلجتماعية ليست مطابقة ألهدافكم اإلجتماعية 

عن هوامش عالية للقروض ألنكم تعرضتم  هذه. وعلى سبيل المثال: يجوز لكم أن تختاروا البحث

عملكم (مثالً: التضخم، الجفاف ...ألخ) أو أستهدفت امام  لمخاطر محددة حدثت في بلدكم أو موانع 

 المواطنين الذين تعملون معهم (مثالً: وجد العمالء صعوبة في الوصول إليكم في موقعكم).



  
    

Page 318 of 345 
 
 

) عند إعداد / تحديد أهداف مردود األصول. 35( في الجدول ن بالعالمات المميزة كنقاط مرجعيةإستع  

المجاالت قد بنيت على أساس متوسط ثالث سنوات لمردود األصول. وأن مردود األصول أستخدم 

 لمدخرات اإلجبارية عن كل سنة من السنوات المذكورة (للمزيد راجع الموقع اإللكتروني).ا  لضبط

 

مداه  سط ولمردود األصول (مت مرجعية : العالمات المميزة كنقاط  )35الجدول رقم (
 )االجبارية ثالث سنوات يتم ضبطه لإلدخارات

 مردود األصول  التفـــسير 

 %1> يمكن للمؤسسة أن تناضل من أجل اإلستدامة / البقاء
 %3-1 مجال طبيعي/ إعتيادي

 %7.5-3 مجال مرتفع 
 %7.5< مجال/ مدى عالي

   

ي أو المرغوب فيه يقع في المجال العالي فهذا ليس معناه بالضرورة إذا كان مردود األصول الحال   

أنكم تكسبون أرباحاً مفرطة (تتجاوز الحدود). هنالك كثير من األسباب التي تجعل األرباح تقع في هذا 

المجال الذي يتماشى مع األهداف اإلجتماعية. وعلى سبيل المثال: المرحلة المبكرة للجهات الممولة 

الذين يؤسسون أسهمهم وأولئك الذين يعتمدون على اإلعانات المالية أو الهبات قد  –لمالية للخدمات ا

يرون أن ذلك من مردودات األصول العالية. أن العوامل البيئية كالتضخم العالي، اللوائح التي تزيد من 

لية التي تقتضي أو متطلبات المكاسب (مثالً: متطلبات أسهم عالية) والجوانب السياسية أو المخاطر المح

 تستلزم الوقاية اإلضافية يمكنها أيضاً أن تدفع مردود األصول إلى أعلى/ األفضل.

إن السياسة المؤسسية لديكم (الئحة األنظمة، القانون التشريعي، إتفاقيات المساهمين ...ألخ) يجب أن    

رباح في السنة الحالية والتي في توزيعها لألرباح. كما يجب عليها إعداد تفاصيل كمية األتكون واضحة 

من المتوقع أن يتم توزيعها حسب حقيقة الربح والمكافآت للعاملين و/أو اإلدارة، وكيف يمكن توزيعها 

لإلحتياطي العام والمحافظة على رأس مال جيد واف بالمراد في محيط التنمية وكيف يمكن توزيعه 

اً. ويجب على مؤسستكم أيضا أن توضح/ تقر بوضوح لخلق فوائد للعمالء كاألمثلة التي ورد ذكرها سابق

فيما إذا كان لديها أحد األهداف الذي يقلل/ يخفض معدالت الفوائد للعمالء مادامت األرباح تظل باقية/ 

 ثابتة في حد معين.

 األسئلة التالية مفيدة أن تضعها في الحسبان عند إعداد معدالت/ مجاالت الربحية المطلوبة: 
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بأسعار السوق؟ وهل تسمح أهداف الربحية لمؤسستكم أن تظل في خضم  ازكم سعكيف تقارن أ •

 المنافسة النسبية أمام العبين آخرين في السوق؟ 

ماهو أدنى سعر يمكن أن يضمن تغطية منصرفات منتجاتكم؟  وإذا قمت بوضع سعر منخفض  •

قى اإلعانة المقدمة (سعر ال يغطي التكلفة) ألحد المنتجات لألغراض العامة، فإلى أي مدى تب

 من أكثر المنتجات ربحاً أو أي إعانات من مصادر أخرى؟ 

كيف يمكن أن يساهم كل من المنتج والخدمات في األهداف المالية لمؤسستكم؟ وكذلك المقاصد  •

اإلجتماعية للعمالء مع أنها ليست مربحة على المدى القصير أو المتوسط؟ وكيف يمكن أن 

 تج أو خدمة على العمالء؟ يكون تأثير إنهاء أي من

قابل لإلستمرار دون الحاجة إلى أرباح كبيرة من القروض األكثر ربحية؟ كون هل يمكن أن ي •

وإذا أعددت سياسة تستهدف تغطية التكاليف واألرباح من مجاالت واسعة للمنتجات قم بتقييم 

 عمالء.للفع بها الوسائل التي تدفة العالية للقروض الصغيرة بنفس  فيما إذا كانت التكل

التي يمكن أن تدعم إستدامة المؤسسة وتجذب دد أهداف ربحية منخفضة كهل يمكن أن تح •

 مستثمرين جدد وفي نفس الوقت تمكن العمالء من اإلحتفاظ بمشاركة كبيرة من دخلهم؟

كيف يمكن لنمو مؤسستكم أذا كان يمكن أن تقوم برفع األسعار أو تطوير برامج جديدة على أن  •

ى حملها رأس مال لمستثمر جديد مقابل تمويل من خالل اإلحتفاظ بمعدل دخل لمكاسب/ يتول

فوائد يقوم بتوفيرها العمالء؟ وماهو مستوى الربحية المطلوب لجذب رأس مال لمستثمر 

 يستطيع أن يفي بالمراد؟

مثلة من هذا النوع األهداف المقدمة/ قد تكون عالية إذا أستخدم الدخل اإلضافي لمنفعة العمالء، واأل   

تشمل اإلستثمار في:  بحث السوق/ تصميم المنتج/ إختيار المنتج لتكون تلك المنتجات مناسبة تليق 

: تكوين آلية شكاوي العمالء بحاجة العمالء إليها، مراقبة العمالء، تحسين تطبيقات حماية العمالء (مثالً 

تدريب العمالء في مجال خدمة الزبون أو مراجعة عقود القروض لتحسين درجة شفافيتها) تحسين أو 

تفيد منها سالتوسع في الخدمات في المواقع الجغرافية التي ليست بها بنوك. إذا كانت األرباح ي

محيط التشغيل (مثالً: بعد تعليل وجود المساهمون بشكل رئيسي فوق المستويات التي تصلح / تبرر 

 –باحكم/ أهداف األرباح لن تكون مناسبة إلى حد ما تضخم، مخاطر الدولة ....ألخ) وعند ذلك فإن أر

 مع أهدافكم اإلجتماعية (راجع حملة إسمارت الخاصة بحماية العميل).

 



  
    

Page 320 of 345 
 
 

النمو واألرباح والتعويض في التمويل األصغر: عن المقدار: عبارة عن تطبيقات برامجية (في  •

لصعبة عن كيفية تحديد حدود برنامج بوربوينت عن الشفافية مسجلة بالصوت) وتناقش القضايا ا

 النمو المالئم، األرباح، والتعويضات في صناعة التمويل األصغر.

  المرجوةلى التوقعات  : اإلنحياز إ6B.2المعيار 

عندما تقوم مؤسستكم بالبحث عن حق المساهمين من المستثمرين عليك البحث عن الممولين الذين    

العائدات اإلجتماعية مدى الوقت/ الزمن، اإلستراتيجيات تواكب تكون توقعاتهم حول العائدات المالية و

اإلستراتيجيات الخاصة بكم. ومن المهم أن مرحلة إنشاء/ إعداد إدارة اإلستثمار فإن شروط الصفقات 

تتعرف بشكل ضمني وتبحث للحفاظ على األهداف اإلجتماعية لمؤسستكم والتي تشمل أهداف يلزم أن 

اإلجتماعية نوقشت في السابق/ (أعاله). وإذا كانت الشروط مثل المخرجات النمو والربحية والتي 

المتوقعة وإستخدام األرباح إذا تركت دون تفاصيل قبل محادثات اإلستثمار فإن اإلدارة  سيتم إجبارها 

لتحمل على قبول هذا التناقض مادام أن التمويل قد تم في الموضع الصحيح والمالئم والذي في الغالب 

 دي إلى التوتر بين المؤسسة والممولين. سيؤ

وكنقطة بداية، أي مستثمر كان له حق المساهمة أن يقوم بدراسة الرسالة واألهداف اإلجتماعية    

مر يعي أن ). وللقيام بذلك تأكد من أن المستث1aللمؤسسة وإستراتيجيتها بغرض إنجازها (راجع المعيار 

ألداء المالي بل عليها أن توازن األداء المالي واإلجتماعي أهمية قصوى ل رسالة مؤسستكم أال تعطى

اء   لألداصيل ضمنية لنهج مؤسستكم وأهدافها مع اإلنتباه فمعاً. إن إتفاقية التمويل تلزم أن تشتمل على ت

ً في المستندات الرسمية للصفقة، وبطريقة مماثلة يجب عليك  المالي واإلجتماعي والذي يكون مضمنا

 يقاسمونكم األهداف اإلجتماعية والمالية.الذين  عن المستثمرين  بذل الجهود  ارنة بناء علىالقيام بالمق

) يضع الشروط التي يجب أن تكون تبادلية بين مؤسستكم والمستثمرين المحتملين 36الجدول رقم (   

ن لتحديد الشروط وفق القرار الذي أتخذ في هذا الشأن جنباً إلى جنب مع أسئلة النقاش التي تساعد الطرفي

 التي تتماشى مع األهداف اإلجتماعية لمؤسستكم.

 

تضع سياسات ربحية  ): مؤسسة إيكويتاس للتمويل األصغر الهندية56مثال ميداني (
 مع االدارة وتوقعات المستثمر تتماشى

ن مؤسسة إيكوتياس الهندية تستهدف العمالء الذين ال يستطيعون الدخول والتعامل مع البنوك وم   

أولوياتها "الشفافية تجاه العمالء، والمجتمع، منظمي القانون، الحكومة، الدائنين والمالكين" ولتضمن أن 
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واضحة لإلدارة والمجلس والممولين قامت  –بما في ذلك األرباح المتوقعة  –أهدافها اإلجتماعية 

 مؤسسة إيكويتاس باألتي: 

عندما بدأت إيكويتاس التسليف وضعت الحد إنشاء الحد األعلى لعائد رأس المال المستثمر:  -

(هدف عائد رأس المال المستثمر للشركة حوالي  %25األعلى لعائد رأس المال المستثمر ب 

 %25إلى  20) والذي بني على نفس مدى عائد رأس المال المستثمر الذي يتراوح بين 20%

أنه حتى ولو بدأت الشركة  للبنوك الهندية المؤممة. الحد األعلى يساعد على الضمانات بمعنى

تتناقص تدريجياً عن النمو، منافع المكاسب ذات كفاءة من إقتصاديات/ وفورات التوسع الحجمي 

 يتم تمريرها من خالل المعدالت المخفضة أو أي خدمات أخرى.و التي يمكن أن 

ح من أربا %5إعداد سياسة حول إستخدام األرباح: مؤسسة إيكويتاس لديها سياسة تخصيص  -

الشركة لتمويل البرامج اإلجتماعية بما في ذلك المعسكرات الطبية، تطوير المهارات ومدارس 

أبناء العمالء. وباإلضافة إلى ذلك فإن إيكويتاس لديها الصالحية في إستخدام ما يصل إلى 

من صافي أرباح الشركة في إنشاء المدارس و هذه البرامج اإلجتماعية تتم إدارتها  15%

 بدون أرباح أو فوائد.وتبنيها 

إنشاء توقعات األداء اإلجتماعي: في محاولة العمل بمحاذاة توقعات العائدات فإن الجهة القائمة  -

بتمويل الخدمات المالية قامت بوضوح بكشف لكل مستثمر محتمل قبل بدء اإلستثمار مايلي: 

ة اإلجتماعية المتنوعة، الحد األعلى لعائد رأس المال المستثمر، إستخدام الربح لتمويل األنشط

باإلضافة إلى فلسفة مؤسسة إيكويتاس حول التدخالت اإلجتماعية. وألن الجهة القائمة بتمويل 

الخدمات المالية كانت صريحة/ واضحة عن سياسة توزيع األرباح منذ الوهلة األولى (منذ 

عمالئها في زمن  البداية) في حين أن إيكويتاس تستطيع أن تواصل تمويل هذه البرامج لمصلحة

 الضغوط المالية الصعبة عندما يكون عائد رأس المال المستثمر تحت الضغوط الشديدة.

 

ألينس هو أداة تساعد الجهات الممولة للخدمات المالية والمستثمرين أن  SP14مؤشر  •

ود جهستخدم المستثمرون األداة لبذل اليستخدموا اللغة العامية عن إدارة األداء اإلجتماعي. لي

 والمراقبة ومناقشة النتائج مع المستثمر لهم. توجد نسخ باللغتين اإلسبانية والفرنسية.

ع شامل إرشادات خاصة بالدائنين حول وضع ميثاق/ تعهد لدعم المسؤولية المالية، وتقترح وض •

 للنسب المالية والتعهدات اإلجتماعية التي يمكن أن تشكل أساساً عن إتفاقية المال والمسؤولية.
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اإلنحياز لتمويل فوائد المساهمين في المنظمات غير الحكومية والتركيز على نوع واحد عندما  •

 تكون هنالك توقعات لعائدات إجتماعية ومالية.

 

 ): اإلنحياز للتوقعات اإلجتماعية والمالية36الجدول رقم (

 أسئلة لتحديد اإلنحياز لألهداف اإلجتماعية للمؤسسة الشروط

اإلطار الزمني
لإلستثمار وإخراج

 اإلستراتيجية 

هل اإلطار الزمني الذي يقصده المستثمر مالئم؟ إذا كان هذا اإلطار •
الزمني قصيراً فربما يتطلب من الجهة الممولة للخدمات المالية أن تسارع
النمو بدالً عن التأني، وقم بوضع اسعار عالية للغاية أو التوصل إلى

الحد األعلى للمدى القصير الخاص تسوية لألهداف اإلجتماعية ورفع
 بالربحية.

هل يوجد سوق ثانوي لإلستثمار في بالدكم؟ وإذا كان األمر كذلك ما مدى •
قوة ذلك السوق؟ هل تم وضع كل رأس المال في المغامرة أم هنالك سوق

لحظة مغادرةمالية يمكن أن تعطيك خيارات أخرى لمزيد من اإلستثمار 
 المستثمرين األصليين؟

من يمكن للمستثمرين بيع أسهمهم؟ البد من أخذ الحذر والتأني معل •
اإلجتهاد للتأكد من نوايا المستثمرين واإللتزام برسالة الجهة الممولة
للخدمات المالية التي ستساعد البائع إلتخاذ القرار وإعطاء الحكم حول

 .انوع رأس المال والخبرة التي تحتاجها الجهة الممولة أكثر من غيره
•  ً ً  –ماهو السعر الذي يبيع به المستثمر؟ البيع نقداً دائما يستلزم -تقريبا

إلغاء المساومة حول المستثمر له (المستفيد) حسب مستقبل األداء
اإلجتماعي. بعض المستثمرين يستخدمون المعالجة في خطوتين ففي

ينتقون المشتري ودرجة مالءمته ثم يقومون بالخطوة ولى الخطوة األ
يرة في إختيار المشتري وهذا اإلختيار مبني على أكثر األسعاراألخ

على للربح حتى ولو مع اإلعتبار الثانويجاذبية، أي التركيز على الحد اال
هل يمكن إجبار الجهة القائمة بتمويل الخدماتثم  لألداء اإلجتماعي، 

تي منالمالية دون اإللتفات إلى األسس الدولية تجاه إستراتيجية جديدة وال
  شأنها تقليل الربحية و/ أو حتى ولو تضر بالعمالء؟

 المخرجات اإلجتماعية 

هل يساهم المستثمر بنفس النصيب الخاص باألهداف اإلجتماعية مثل ما •
تساهم الجهة القائمة بتمويل الخدمات المالية؟ وماهو اإلجراء الذي سيتخذه

جز إتفاقية األهدافالجهة القائمة بالتمويل لم تن تالمستثمر إذا كان
 اإلجتماعية أو المالية؟

...ألخ) هل شروط المستثمر (مثالً: معدل التسليف، األرباح المرجوة •
تعكس العائدات اإلجتماعية من اإلستثمار (العمالء، المجتمع والمخرجات

 البيئية لإلستثمار).
هل عرض المستثمر إلتزامه حول األداء اإلجتماعي؟ (مثالً: تاريخ عمله •

مع مؤسسات ضعيفة، توقيعه على مبادئ المستثمرين في التمويل الشامل،
 العالقة بمجلس أسهم التمويل الشامل ....ألخ).

هل توقعات أرباح المستثمر تتماشى بشكل معقول مع ما تعتقد فيه الجهة •األرباح المتوقعة/
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و المطلوبالممولة للخدمات المالية، أو تضمن إلتزام هذه الجهة النم طورة نالم
)؟ وعلى سبيل المثال:6C) أو التسعيرة المناسبة (المعيار 6a(المعيار 

ماهو هدف المستثمر حول المعدل الداخلي للمردود الذي يفترض أن يكون
متعلقاً بعائد رأس المال المستثمر وهل معدالت النمو المستهدفة كانت هي

ة الممولة للخدماتالمبرر للتطابق األخير مع األهداف اإلجتماعية للجه
 المالية. 

هل األرباح المنظورة وضعت في الحسبان العائدات اإلجتماعية التي •
 تتوقعها الجهة الممولة لتوصيلها/إرسالها؟ 

هل الديون وحقوق المساهمين من المستثمرين وعائداتهم المالية المتوقعة •
ليةتتماشى مع مجاالت األهداف الخاصة بالجهة الممولة للخدمات الما

وتكلفة رأس المال، والمخاطر الخاصة باإلستثمار والعائدات اإلجتماعية
 التي أوجدتها الجهة القائمة بالتمويل؟ 

ماذا تطلب توقعات أرباح المستثمر من الجهة القائمة بالتمويل وفق شروط •
النمو، والموارد البشرية، ,إدارة درء المخاطر؟ وهل تستطيع الجهة

 ارة هذه المطلوبات؟إدالقائمة بالتمويل 
ماهي حصة الربح التي يجب أن تذهب إلى: إعادة اإلستثمار للجهة القائمة •

بالخدمات المالية لتمويل برنامج النمو، تخفيض التكاليف للعمالء، حصة
أرباح أسهم األعضاء أو المساهمين، ومكافآت العاملين أو اإلدارة،

مةية للجهة القائاألنشطة التي صممت لتعزيز المخرجات اإلجتماع
 رون؟بالتمويل للخدمات المالية، وآخ

ماهي حصة نمو الجهة القائمة بتمويل الخدمات المالية التي يجب أن تبنى •
على المكاسب المحفوظة؟ وبكلمات أخرى ماهو مقدار النمو في المستقبل
والذي يجب رسملته (تحويله إلى رأس مال) من خالل العمالء وماهو

  رين؟مقداره للمستثم
 

 

 اية إستحقاقات العمالء : حم6B.3المعيار 

منت ألموال التي وضعت في عهدتها/ أستؤعلى مؤسستكم إلتزامات تجاه عمالئها في المحافظة على ا   

بها كاإلدخارات واألموال النقدية الجانبية. ويجب أن تكون لدى مؤسستكم خزانة قوية لها سياسات 

ية مع تشديد الرقابة الداخلية لحماية مدخرات عمالئكم. وعلى  المجلس وإجراءات لدرء المخاطر اإلدار

أن يعزز هذه المقاييس بتبصر وتحديد عن قرب إدارة المخاطر المالية. بعض الجهات القائمة بتمويل 

لجنة إدارة أصول اإلستحقاقات (الديون) التي أوكلت لها  –وبشكل متزايد  –الخدمات المالية يستخدمون 

مراجعة الدقيقة التفصيلية حول مخاطر الخزينة كالعمالت األجنبية، السيولة النقدية ومعدالت مهمة ال

الفوائد واإلستحقاقات الطارئة األخرى والتي يمكن أن تؤثر على السيولة المالية للجهة الممولة للخدمات 

 مالية تجاه العمالء.اإلجتماعية وال المالية والديون ذات المدى الطويل وعالوة على ذلك اإللتزامات
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و / أو األموال  وليات إدارة درء المخاطر بالتحديد هي حماية مدخرات العمالءهنالك واحدة من مسؤ   

توقع إشراف السلطات لتوفير النقدية الجانبية. وبينما معظم الجهات الممولة للخدمات المالية يمكن أن ت

ارته يجب أن يؤكد أيضاً بشكل جاد أن مؤسستكم من الحراسة للمدخرات العامة فإن مجلسكم وإد مزيد 

م باإلنصياع لجميع القوانين واللوائح، وتقدم أفضل تطبيق في إدارة درء المخاطر وعليها أن تضع زتلت

 في األولوية الكاملة والدخول إلى مدخرات العمالء في أوقات التوتر أو الشك.

ب تضمينها في إتفاقية المستثمر وحاملي األسهم. هذه المقاييس الخاصة بإلتزامات حماية العميل يج   

إلستحقاقات العمالء كأولوية قصوى قبل إلتزامكم تجاه مؤسستكم للدائنين اآلخرين  وهذه السياسة تؤسس

 وخاصة حاملي األسهم أن لم تكن تحت تفويض اللوائح المحلية. 

  شفافية البنية المالية : المحافظة على6B.4المعيار 

تبر أمراً حاسماً لإلنحياز وصفها سابقاً فإن الشفافية تجاه األهداف اإلجتماعية وتوقعات العائد يعكما تم    

التام مابين المستثمرين والجهة القائمة بتمويل الخدمات المالية. كما يجب على مؤسستكم أن تكون ذات 

ً في جميع حاالت المخاطر التي تتحملها وبخاصة المخاطر المالي ة. كما أن خدمة العمالء شفافية أيضا

المستضعفين والعمل في بيئات غيرمستقرة مع التعامل مع تأمين إدخار غير موثوق به أو غير موجود 

 معناه أن مؤسستكم عليها مسؤولية العمل بشفافية وإدارة الخطر عن كثب. 

شف عن بياناتها إن المحافظة على معايير التقارير المالية الدولية يعني أن على مؤسستكم أن تك    

 المالية جميع المخاطر وثيقة الصلة لألصول أو اإلستحقاقات (مخاطر العمالت األجنبية)، والكشف عن

حصائها حسب معدالت النفوذ وإعداد جميع التفاصيل التي في بنية أصناف الميزانية العمومية، قم بإ

   ن تدقيق حساباتك السنوية.خرى، كما عليك أن تعلن عاألسهم والمشاركات التي في الشركات األ
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 6Cالمعيار 
 ولية تحدد األسعار بمسؤت المالية تضع  والجهة القائمة بتمويل الخدما

 

: تقوم الجهة القائمة بالتمويل بمواصلة 6C.1التطبيقات الضرورية للمعيار  �
 )4.1.0اإلدارة لتوفير الخدمات على المدى البعيد (معيار حماية العمالء رقم 

: سياسة التسعيرة التي تضعها الجهة 6C.2التطبيقات الضرورية للمعيار  �
القائمة بالتمويل تتماشى مع فوائد العمالء. (معيار حماية العمالء رقم 

4.2.0.( 
: النسب المالية التي تضعها الجهة 6C.3التطبيقات الضرورية للمعيار  �

حماية العمالء رقم القائمة بالتمويل ال تشير إلى قضايا التسعيرة (معيار 
4.3.0.( 
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ً إلى جنب مع 6C.3و   6C.2و 6C.1المعايير  : تضع أسعاراً مستدامة تتماشى جنبا
 مصالح العمالءاإلهتمام   ب

ؤولية تسعير منتجاتكم وخدماتكم. أنتم كمؤسسة تستهدفون األهداف اإلجتماعية ولذلك تقع عليكم مس   

تكن لديها مفردة تعريفية للمسؤولية ، هنالك أهداف وطرق نوعية مع أن صناعة الخدمات المالية لم 

لتحديد إذا كانت أسعاركم مسؤولة (مالئمة) أم ال. السعر المسؤول هو ذلك السعر الذي يكون مستداماً 

للجهة الممولة للخدمات المالية ويمكن أن يتحمله العميل. هذا المعيار يناقش كيف يمكنكم تحديد إذا كانت 

 م تطابق هذا الوصف أم ال.أسعارك

 ضع رسوماً مناسبة على جميع المنتجات

، رسوم الصفقة أو أي عقوبات أخرى يجب أال تبالغ في قفل الحسابرسوم دفع رسوم العقوبات،  قبل   

الزيادة. قبل دفع الرسوم يجب أن تبنى هذه الرسوم على تقييم التكلفة الحقيقية التي كان سببها دفعية 

أن الدفع المقدم عن العقوبات يجب أال يشتمل الفوائد التي تراكمت بين ماقبل الدفع وفي نهاية سابقة، كما 

ان  زمن القرض، وعلى نحو مشابه، فوائد المتأخرات والعقوبات يجب أال تكون ديوناً مركبة بل يجب 

  بناء على مبدأ الكمية فقط.تكون 

ويجب تشجيع العمالء على التوفير بقدر اإلمكان  إنتبه جيداً للرسوم المتداخلة وحساب اإلدخار.   

وبشكل متكرر إذا كان ذلك ممكناً، حتى ولو بكميات صغيرة. السحب وفتح الحساب ورسوم الرصيد 

القليل يمكن وبسرعة تؤدي إلى محو المدخرات الصغيرة، وعليه ليكن هدفكم حفظ رسوم منخفضة على 

 حساب المدخرات.

جب عليكم أال تتلقوا من العمالء أو اإلستالم من الجهة الممولة للتأمين أي رسوم فيما يتعلق بالتأمين ي   

أي رسوم إستثنائية أو رسوم إبتدائية ، هذه الرسوم تشابه الرشوة أو عمولة خفية  دخول التأمين، أو 

لية والتي للدخول للجوانب المالية األساسية للعمالء والتي تمولها الجهات القائمة بتمويل الخدمات الما

دفع األسعار  بما فى ذلك  تأثير سالب في السوق ( وفي النهاية تؤثر على العمالء)  تؤدى الى  يمكن أن

 إلى أعلى و/ أو إغالق الجهة الممولة في ترتيبات ذات مدى بعيد مع الجهة المقدمة للتأمين.

آخر من الجهات القائمة  في الختام قم بمراقبة الرسوم التي قد يكون الوكالء أو أي طرف ثالث   

أخذ فيها أحد الوكالء  مثالً: رسوم إحدى الصفقات –بالتمويل يقومون بوضع رسوم على عمالئكم 

ً في أحد منافذ البيع. عليك أن تتأكد أن رسوم الطرف الثالث مناسبة عند مقارنتها  باألعمال رسوما

 .معهاالمشابهة األخرى في السوق التي تتعاملون 
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  على التأمين ودفعيات المنتجات )ار مسؤولة (مناسبةتحديد أسع

إذا كان لديك تفويض لرسوم التأمين أوسياسات لعروض التأمين اإلختياري فإن السعر يجب أن يغطي    

على األقل أقساط التأمين التي ذهبت لشركات التأمين والتكلفة الحقيقية لتوفير المنتج واإلستدامة تعتبر 

هنالك الكثير من العمالء غير معتادين على أو غير واثقين في التأمين وقد يفقد  .مينضرورية/ حيوية للتأ

خضع لتغيرات قوية وبشكل متكرر أو غير متوقع. وإذا نتجات التأمين إذا لم تستمر أو تالعميل الثقة في م

العميل عليك  كانت منتجات تأمينكم غير مستدامة وقد إتخذتم قراراً بتمويل المنتج لتقديم عرض لمصلحة

 أن تكون واضحاً حول خطة المدى البعيد إلستمرارية اإلستدامة الخاصة بالتغطية.

ً ضبط تسعير    ة التأمين على أن تكون مبنية على تجربة المطالبات الواقعية، كما أنه من المهم أيضا

ؤ ية على التنبن التسعيرة تكون مبنوعند عرض التأمين ألول مرة في السوق أو إلى مجموعة عمالء فإ

ثالث سنوات) يجب أن يتم ضبط  –بالمطالبات/ الدفع. وعليه، ومع مرور الوقت (مثالً: بعد سنتين 

 قيمة من المطالبات السابقة، التسعيرة لتعكس حقيقة مطالبات العمالء. وإذا كانت المطالبات قليلة/ أقل 

توسيع المنافع أو أي مزايا و فإن هذه المدخرات يجب أن تذهب للعمالء في شكل أسعار منخفضة،

أخرى. وإذا كانت الدفعيات الصادرة أعلى من المتوقع فإن التسعيرة يجب أن تزداد لضمان إستدامة 

ً مراجعة المدى البعيد للمنتج . وبنفس مستوى متابعتكم لمطالبات التأمين بغرض التسعيرة عليكم أيضا

فهذا مؤشر لعدم الجدوى حيث يشير إلى أن  %30نسبة المطالبات. وإذا كانت نسبة المطالبات دون 

يجب أن تفهم لماذا هكذا؟  %30منتج التأمين ال يوجد/ يعطي أي قيمة للعمالء. إذا كانت مطالباتكم دون 

تكاليف التوزيع و/ أو  ان المنتج جديد للغاية. إذا كانت إن نسبة المطالبات المنخفضة يمكن ضبطها إذا ك

وال يمكن تجنب إرتفاعها أو ألي ظروف أخرى إستثنائية. إنها مسؤوليتكم  مطالبات الخدمة غير عادية

 للتأكد من أن العمالء يحصلون على القيمة من المنتج والخدمات التي إشتروها منكم.

 

عريضة مهمة لحماية  ط معينات حملة إسمارت: وضعت إسمارت إنشورانس في الحسبان خطو •

 نت المالية التي تقدم التأميخدماالجهة القائمة بالالعمالء خاصة 
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= 

 ً  حساب الفائدة التي يتم كسبها يوميا
قم بحساب الفائدة التي يتم كسبها من ودائع المدخرات على وتيرة يومية. طريقة الرصيد اليومي يجب    

أن تحل مكان الطرق األخرى مثل دفع الفائدة مثالً: اقل رصيد موجود بين العاشر واليوم األخير من 
شهر. إن مايدفعه العمالء مبني على رصيد نهاية اليوم كأفضل عائد على مدخرات العميل، ومن المهم ال

 حتى ولو قليلة فستكون مجزية.تشجيع المدخرين من ذوي الدخل المنخفض لمواصلة تجنيب النقود 

 على منتجات الديون ضع أسعاراً مناسبة 
فتراض أن الجهة القائمة بتمويل الخدمات المالية التي نجد مبنية على إالقم بتحليل التسعيرة المناسبة    

أن تكاليفها تدار بجدارة (العمليات ذات كفاءة وفاقد الديون محدود) ولها أرباح عادلة (يستفيد منها 
 العمالء) على أن تكون التسعيرة وكأنها تعكس دخلها.

التمويل والتي تستمد عائداتها الرئيسية ) أدناه يصور هذا اإلفتراض (خاص بالجهة القائمة ب3الشكل (   
من القروض) والشكل يضع مكونات التسعيرة التي يمكنك إستخدامها لتقييم إذا كان قد قمت بتسعير 
منتجاتكم بمسؤولية. إن تحليل التسعيرة لهذا المعيار يركز على ثالث مكونات للجهات القائمة بالتمويل 

 .يات، منصرفات الفاقد من القرض واألرباح القدرة على التحكم فيها: كفاءة العمل
 

مكونات  ): 3الشكل (
التسعيرة  المناسبة 

 

 

 

 

 

وعليه فإنه يجب على مؤسستكم إما أن تقوم مالياَ  إبدأ بإعتبار أن مؤسستكم ذات كفاية شخصية.    

إلى ال  ) أو الدخول بوجه السرعة%100أكبر من أو مساوية لـ  بتغطية التكاليف (الكفاية الشخصية

رابح وال خاسر وأن النتائج المالية يجب أن تسمح لكم بصيانة رأس المال األساسي كما أن اإلستدامة 

ضرورية لبقاء مؤسستكم إلى أمد بعيد. وعلى العمالء أن يكونوا قادرين على اإلعتماد على إستمرارية 

 األداء المالي. الخدمات، وعليه فإن اإلستدامة مهمة لحماية العمالء كما هو الحال في

الثالث سنوات الماضية  تقوم بتقييم إتجاهات اإلستدامة فإنه من األفضل أن تضع في الحسبان عندما   

ذا كانت الكفاية الشخصية لمؤسستكم ليست جاهزة مسبقاً البيانات األخيرة التي جمعتها. وابما في ذلك 

َ او أعلى من ذلك فإن اإلتجاه يكون متقد %100لتكون بنسبة  إلى األعلى ليظهر أنكم ستصلون إلى ما

جاه نهج اإلستدامة (أ) واإلتجاه يظهر إت –) 4الشكل ( –حالة اإلستدامة في السنة أو السنتين القادمتين 

  .يؤشر إلى القلق حول إتجاه اإلستدامة (ب) الذى
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  ): إتجاهات اإلستدامة4الشكل (
 

 إتجاه الكفاية الشخصية (أ) 
 
 
 

 
 
 

                                              2009 2010 2011 2012 2013  

 
 

 إتجاه الكفاية الشخصية غير المقبولة ب) (
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  ةإستخدام سياسة رسمية للتسعير
ة الء، وسياسيجب أن تكون لمؤسستكم سياسة تسعيرة رسمية (داخلية) لكي توزن فوائد مؤسستكم مع تلك التي للعم  

 مايلي:  التسعيرة يجب أن تضع في الحسبان
 تكلفة التمويل، العمليات، وخسائر القرض. –تكلفة المنتج المتوفر  �

 القدرة على تحمل العمالء (ستناقش في األسطر التالية)  �

 ). و 6B.1الربح المرغوب فيه، بما في ذلك العائد لرأس المال (راجع المعيار  �

   للمنتج مثل وصوله إلى المناطق البعيدة و إمكانية وصوله إلى األشخاص األكثر فقراً.األهداف اإلجتماعية  �
 

  

 
 

 

100%

98%

97%

96%

94%

92%

اإلتجاه -الكفاية الشخصية   

اإلتجاه -الكفاية الشخصية   

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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 –على تكاليف هي أقرب إلى الشركات التقليدية على أن تتجنب  تعمل  - إلى حد ما –مؤسستكم      

عمالء على سبيل المثال التصميم والتكاليف التجريبية لمبتكري "إدعم الفقراء" من منتج وتكاليف لل

وفي كثير من الحاالت نجد أن هذه  –المستهدفين الذين من الصعوبة بمكان الوصول إليهم. وبينما 

منافسة قوية أو يعزز  ة الجهود تدر في النهاية عائداً مالياً مناسباً من أفضل تصاميم المنتج، وله وضعي

 هنالك فترة قبل القيام بهذا إخالص العمالء و وفائهم وذي تكاليف منخفضة لمكاسب العمالء وقد تكون

العمل. وفي هذا السياق يجب على مؤسستكم إتخاذ القرار عن اإلستثمارات ذات الربحية في المستقبل 

(أو والتي يجب أن يقوم بتمويلها العمالء من خالل أسعار عالية والتي يجب دمجها في مؤسستكم 

 ح.المستثمرين) من خالل اإلحتفاظ بالعائدات أو حصص األربا

 

 مقارنة النسب المالية بالرسوم

منخفضة أو  –أوالً واألهم: يجب عليك معرفة إذا كانت أسعاركم ألي منتج من منتجاتكم هي عالية    

تأثر بالعوامل ظم منتجات القروض لها مدى أسعار يأن مع مشابهة لألسعار األخرى. وليكن في علمك

وم بمقارنة األسعار بالمنافسين من المهم أن تقارن مثل شروط القرض أو السداد المتكرر. وعندما تق

المنتجات المتشابهة (النوع، الحجم، الشروط ....ألخ) وأن تقارن تلك األسعار التي أجريت حساباتها 

بنفس الطريقة. وبكلمات أخرى عند تقييم سعر منتج القرض: أوالً حاول تصحيح ماهي المكونات 

التي أستخدمت (بدون سوم، النقد الجانبي) وماهي طريقة معدل الفائدة الموجودة في الحسابات (مثالً: الر

إحتساب الفائدة أم بطريقة الرصيد المتناقص) وماهي المعالجة السنوية (حساب إسمي أم مركب) التي 

أستخدمت في التحويل والقيام بذلك سيمكنكم من المقارنة بمقارنة المنتج وقم بمزيد من المقارنة الدقيقة 

  ركم المتعلقة بمنافسيكم.ألسعا

عند تحليلكم لألسعار ليكن في علمك وأن منتج محفظة األوراق المالية هو نسبة متوسط جميع    

المنتجات األخرى. كما أنه يفضل حساب معدل النسبة المئوية السنوية لكل منتج ألنه أكثر دقة ويمكن به 

منتج المحفظة. ضع في الحسبان وجهة نظر   ال يتناسب مع األسعار التي تسبب المشاكل بشكل  بعادإ

ً لذلك العميل بأن يكون متوسط سعر مؤسستكم لجميع منتجات الديون هو العمالء كأفراد، وليس  مهما

إذا إستخدم أحدهم المنتج بسعر عال للغاية لذلك فإن التحليل الذي نوقش معدل معتدل بالنسبة للمنافسة 

  أوالً وأخيراً فيما يكون على مستوى المحفظة بشكل ثانوي. أدناه يجب أن يتم على مستوى المنتج

حملة إسمارت تستخدم إداة تشخيص التسعيرة في برنامج إكسل الخاص بتقييم التسعيرة وعليه يمكن أن   

إن منهجية تقييم التسعيرة التي يقوم هذا البرنامج بتقييم أسعاركم (راجع موقع إسمارت على اإلنترنت) . 
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إسمارت تستخدم مؤشرات اإلنذار النهائي لتثمين التسعيرة المناسبة. فإذا تعدى األداء  تقدمها حملة

عالمات مميزة محددة هذا يعتبر مؤشر يدعو إلى الحاجة إلى التحليل. المنهجية في هذا الشأن تستخدم 

 العالمات المميزة التالية: 

أعلى من متوسط ما  %15+ يسيةإذا كان معدل النسبة المئوية السنوية ألي من منتجاتكم الرئ �

مع أندادكم/ نظرائكم فهذا دليل على أنه عالمة إنذار. فإذا كانت هذه هي الحالة يجب عليكم أن 

) كمثال للمعدل 5تبرروا لماذا أن معدل النسبة المئوية السنوية أعلى في أسواقكم راجع الشكل (

 المذكور وأنه خارج المجال المقبول.

األوراق المالية أعلى من المعدل العادي الذي لوحظ عند نظرائكم بنسبة إذا كان منتج محفظة  �

أو بإنحراف يزيد عنه فهذا دليل على مؤشر اإلنذار. فإذا كان هذا هو الحال يجب عليكم  0.5

) كمثال لمنتج المحفظة الذي 6تبرير لماذا تجد أن منتج المحفظة أعلى في سوقكم راجع الشكل (

 ئكم.هو أعلى من معدل نظرا

 نسبة كفاءة التشغيل يجب أن تكون أقل من أعلى نسبة متوقعة في مؤسستكم. �

 ).3a. (راجع المعيار %5نسبة مصاريف خسارة القرض يجب أن تكون أقل من   �

كحد أقصى في حالة  %7.5المستثمر يجب أال يتجاوز  العائد من أصول عائد رأس المال �

) 35ا في ذلك النقطة المرجعية بالجدول () بم6B.1راجع المعيار ( –إستثناءات محدودة 

 لمناقشة عائد مردود األصول.

 

): الرسم البياني لمعدل النسبة المئوية السنوي الذي أنتجته أداة تشخيص 5الشكل (
 مؤسسة حملة إسمارت
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في  مإدارة تشخيص حملة إسمارت تستخدم معلومات التسعيرة من خالل مؤسستكم ونظرائك   

لمؤسسات األخرى إلنتاج الرسم البياني أعاله. وهذا الرسم البياني يظهر لنا أن كثيراً من منتجات ا

أسعارها أعلى من متوسط معدل النسبة المئوية السنوي بأكثر من   ثم تحديد  مؤسسة األماناكوستاريكا

ة غير المسؤولة أو كنقطة مرجعية. وهذا معناه: مؤشر إنذار نهائي للتسعير –كعالمة مميزة  15%+

 –(غير مالئمة). وفي هذا السيناريو يجب على الجهة القائمة بالتمويل أن تختبر لماذا نجد أن األسعار 

  أعلى من متوسط النظراء. –من حيث األساس 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

مالية الذي أنتجته أداة : الرسم البياني لمنتج محفظة األوراق الأعإله  )6الشكل (

 مؤسسة حملة إسمارتالتشخيص ب

اريكا) مع منتج المحفظة بمعدل أعلى من يظهر جهة تمويل خدمات خيالية (األماناكوست اعإله  الشكل 

 والذي يشير إلى الخط األخضر. المعدل الذي نراه عادة لدى النظراء،

التسعيرة الذي تم وصفه أعاله لم يصمم ليعطي إجابة محددة للسؤال التالي: هل أسعار مؤسستي  تحيدت   

تحتاج إلى مزيد من اإلكتشافات وعلى  مناسبة أم غير مناسبة؟ وبدالً عن ذلك: المقصود تحديد أي مواقع

ل أعلى من النسبة العالية المتوقعة يجب عليكم إختبار لماذا هو نسبة كفاءة التشغيسبيل المثال: إذا كانت 

مل على تيها النموذج؟ بعض هذه األشياء قد تشديكم عوامل توضيحية لم يستحوذ علبهذه الحالة وهل ل

التشغيل في بيئة ال تحتاج إلى جوانب أمن مشددة وتحتاج إلى إنفاق مهم دون الحاجة إلى تكاليف أمنية 

ل في هذه الحالة فيه صعوبة في الوصول إلى العمالء، كما أن العمل في ظروف إستثنائية قياسية، العم

مع سكان يتمتعون بميزات خاصة تحتاج إلى خدمات إضافية (شباب، معاقون ...ألخ) أو عرض برامج 

        
        
  l Amana      
 � 

•      
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غير بدون نفقات مالية وهي بذلك تكون مفيدة للعمالء. وعليه إذا كانت هذه أو مايشابهها فإن العوامل 

هنالك حاجة إلى تحسين كفاءتكم حتى ال تمر إلى العمالء عبر ان تكون  متاحة ثم إنه من المحتمل 

ً أن أي مقاييس جد يدة أسعاركم كما تضعون في الحسبان كيف تحسنون كفاءة معالجاتكم، وتذكر دائما

بين الكفاءة وأهدافكم جزء منها. وعليك أن تهدف إلى التوازن المالئم ن يجب أن يكون العمالء والعاملو

 اإلجتماعية مثل خدمات الزبون والحماية القوية للعمالء.

 

 عليك أن تضع في الحسبان أذا كان العمالء يستطيعون تحمل األسعار

عندما تقوم بتحديد األسعار المالئمة لمنتجاتكم إستخدم السعر النوعي الذي تمت مناقشته أعاله في    

عتبرة بما في ذلك قدرة تحمل العمالء لهذه األسعار. نوعية البيانات التالية صلة مع األسعار األخرى الم

  ستساعدكم لتقييم القدرة على تحمل أسعاركم: 

 مؤشرات ضغط وإجهاد العمالء  �

كان العمالء تحت إجهاد مالي زائد عن الحد وهم يقومون بسداد عليك أن تستوعب فيما إذا 

وريات (الواجبات، الرعاية الصحية ....ألخ) لمقابلة قروضهم. هل العمالء يتخلون عن الضر

رات غير مرغوبة في أساليب حياتهم (إخراج أطفالهم يتحمل دفعيات القروض؟ او يقومون بتغي

من المدرسة، بيع أمتعة بيت العائلة، يقللون من المشاركة في أنشطة المجتمع ...ألخ)؟ وهل 

دية (يقومون ببيع أصول المنتجات، يستنفدون سداد الديون يقلل حقيقة من أنشطتهم اإلقتصا

المدخرات بشكل مفرط ...ألخ)؟ بينما هذه التضحيات غير المقبولة ويمكن أن تكون مؤشراً 

لمشاكل أخرى ليست لها عالقة بتكلفة الديون (مثالً: ديون كثيرة للغاية، أزمة في العائلة، 

ير للغاية. قم بتجميع تحليالتكم التي مهارات عمل ضعيفة). فهذا يعني أن ذلك مؤشر إنذار خط

عن إجهاد العمالء/ الصحة المالية مع البيانات التالية حتى تتمكن من معرفة فيما إذا كانت تكلفة 

 منتجاتكم قد ساهمت في هذه المشاكل.

 التغذية المرتدة: عن األسعار والرضاء بالمنتجات �

ة باألسعار الجارية حالياً. وأسأل العمالء إذا قم بتجميع التغذية المرتدة الخاصة بالعمالء المرتبط

أصولهم ويتماشون بنجاح مع تقلبات حركة النقد. قم بمراجعة أسعاركم كانوا يستطيعون بناء 

مقابل كيفية إرضاء عمالئكم عن المنتجات/ الخدمات التي تقدمها لهم قم بالبحث عن التغذية 

ها من المدخرات، األسعار، والرسوم، وما إذا المرتدة عن أحجام القروض، الفوائد التي تم صرف

التي يستلمونها، مع ضمان سداد تكلفة المنتج.  كانوا راضيين عن المنتجات وخدمة الزبون



  
    

Page 334 of 345 
 
 

األسعار العالية ربما يمكن تبريرها برضاء العمالء الشديد بالصفات المميزة لمنتجاتكم/ خدماتكم 

ا متى ماطلبتها)، وبما أن كثيراً من العمالء تجده –الفريدة (مثالً: سلع ميسرة، وفي وقتها 

 فضل، وبشكل مماثل فإن الرضا القليليرغبون في أن يدفعوا أكثر للمنتجات وخدمة العميل األ

هو إشارة إلى أن العمالء لم يجدوا المنتجات/ الخدمات الجيدة/ القيمة وربما يكونوا يرغبون فقط 

 تباك حول التكلفة الحقيقية.في شرائها نسبة لعدم وجود خيارات أو اإلر

 
ب مايكرو فاينانس الخاص باإلشراف على شفافية التسعيرة رغم أنه تم إعداده لصناع السياسة يكت �

إال أنه مفيد ألي شخص يريد أن يفهم مكونات السعر وكيف يمكن الكشف عن السعر الحقيقي. توجد 

 نسخ منه باللغة الفرنسية.

اينانس: عبارة عن ورقة تشرح منهجية/ طريقة مؤسسة حملة تقييم السعر العادل في مايكروف �

إسمارت لتقييم عدالة التسعيرة. كما أنها توفر تفاصيل إضافية لإلرشادات تجدونها في البعد السادس 

 من هذا الدليل.

الشمول/ اإلحتواء المالي: الصحة المالية كإطار عمل عالمي تقدم قائمة من ستة مؤشرات  بعد ما �

 لية في العالم المتطور.للصحة الما

 –بدولة غانا يتجاوزن الحد المسموح به للمديونية  المدينون (المستلفون) في مؤسسة مايكروفاينانس �

) قام بها مستلفون في 3aتقدم المؤسسة قائمة عامة ألنواع من التضحيات غير المقبولة (المعيار 

ية. ويمكن تطبيقها للعمالء الذين نضال "للسداد" وقد نوقش الوضع في هذا السياق حول المديون

 يناضلون لدفع أعلى األسعار. توجد نسخ باللغة اإلسبانية.

 

 إستخدام حسابات الرصيد المتناقص

ً على معدل النسبة المئوية السنوي     الطريقة التي يمكنك بها حساب الفائدة على القرض تؤثر أيضا

وهو أفضل من  بإستخدام طريقة الرصيد المتناقصالمحسوبة على عمالئكم. قم بحساب معدالت الفائدة 

طريقة بدون إحتساب الفائدة. إن إستخدام طريقة بدون إحتساب الفائدة يقوم المستلف بدفع الفائدة عن كل 

كمية القرض حتى ولو كانت الكمية التي لديهم حول شروط القرض تتناقص بينما يقومون بسداد ذلك 

اإلسمية بإستخدام طريقة بدون إحتساب الفائدة تظهر للعيان رخيصة  القرض. إن تحديد معدالت الفائدة

جداً أكثر من معدالت طريقة الرصيد المتناقص ولكنهما في حقيقة األمر يكلفان الضعف كما تم تحديد 

 ذلك.
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بتمويل الخدمات المالية يتخوفون من إستخدام طريقة معدل فائدة الرصيد كثير من الجهات القائمة   

أسعارهم وكأنها عالية من أسعار المنافسين الذين يعتمدون طريقة معدل  ص ألنه ربما يظهرالمتناق

إحتساب الفائدة والسبب في ذلك هو أن أي معدالت فائدة إسمية ال تضع في الحسبان إضافة أي رسوم 

فائدة الفعلي (رسوم المعالجات// العمليات، اإلدخار اإللزامي ... ألخ) وكذلك ترى وكأنها أقل من معدل ال

في هذا الشأن وإذا وجدت نفسك في هذا  –وجميعها صيغ متضمنة  –أو معدل النسبة المئوية السنوي 

الوضع ال تتخوف أن تكون أول المتحركين في هذا اإلتجاه بل قم بوضع المعيار/ المقياس لسوقكم. قم 

عاملة العمالء بعدالة، وتأكد من بإعالن حساب تسعيرتكم العادلة وإجعل مؤسستكم في المقدمة كقائد في م

أن العاملين على معرفة تامة بحساب معدل الفائدة وقادرون على وصفه بصورة واضحة للعمالء، 

وكذلك عند مناقشة مزايا معدل الرصيد المتناقص.  وباإلضافة إلى ذلك يمكنكم أن تضعوا في الحسبان 

حسابات معدل الفائدة وكشفها/ إبرازها  محاوالت ضغط أو تأثير منظم حركتكم لتأسيس سياسات حول

علناً. أما بالنسبة للعمالء فلتكن المقارنات ذات معان حقيقية بين المنتجات والقطاع في الحاجة إلى 

  اإلنتقال إلى هذه الشفافية مشتملة على جميع صيغ التسعيرة. 

 

 

 د المتناقص): شرح طريقة إحتساب الفائدة مقابل طريقة الرصي57( رقم  مثال ميداني

/ عتاد من المواد يمكن تعليم التسعيرة للزبون هي أدوات شفافية التمويل األصغر: عن حزمة   

لمؤسستكم إستخدامها لتعليم العمالء عن تسعيرة القروض بما في ذلك كيف وبسهولة فهم إحتساب الفائدة 

واد ملحقة دربين للتكيف معها كمللممقابل فائدة الرصيد المتناقص. هذه الحزمة تم إعدادها كدليل/ مرشد 

صورية إلستخدامها أثناء  اتعدمصور مستلفين إفتراضيين (غير حقيقيين) ومن خالل فيديو تعليمي ي

التدريبات. الصور ادناه عبارة عن مثال إلدارة تدريب لمناقشة مفهوم إحتساب الفائدة مقابل معدالت 

مة بالتمويل من دول مختلفة أستخدمت هذه الرصيد المتناقص وشرحها للعمالء. هنالك جهات قائ

التوضيحات المصورة، والقصص، وأمثلة حسابية مبسطة وذلك لزيادة وعي العمالء كيف يتم حساب 

 معدالت الفائدة.
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دراسة حالة: مؤسسة حملة إسمارت: عبارة عن دراسة حالة حول الشفافية والتسعيرة  �

و حيث تناقش كيف أن المؤسسة البوسنية تضع أسعار المسؤولة (المناسبة) لدى مؤسسة مايبوسب

 مسؤولة (مالئمة). توجد نسح من الدراسة باللغة الفرنسية.

 

 ): مؤسسة إيكوتياس للتمويل األصغر تستخدم إجراءات تسعيرة رسمية 58مثال ميداني (

السوق و  قامت بمسح إجتماعي في 2007عندما بدأت مؤسسة إيكويتاس الهندية التشغيل في العام   
، %55إلى  %32أن شركات التمويل األصغر تضع رسوم معدالت فائدة تتراوح بين وجدت/ إكتشفت 

وعند حسابها بإستخدام الطريقة الشاملة للرصيد المتناقص وعليه، فقد كان من الواضح أن العمالء ال 
ة من أساس معدل يعرفون أنهم كانوا يدفعون هذه المعدالت، بينما كانت األسعار تقتبس بصفة عام

 إحتساب الفائدة مع رسوم أخرى تظهر منفصلة عنها. 

تبس معدل الفائدة الفعلي حتى ولو يظهر ققررت مؤسسة إيكويتاس أن تكون أول دائن في الهند ي   
إلضافة إلى ذلك وضعت مؤسسة اللعمالء أن إيكويتاس  تضع رسوم أعلى من المنافسين اآلخرين. وب

كتكلفة تشغيل بخالف  %6ا وكأنها قامت بهذا العمل في السابق بنسبة كاملة (إيكويتاس معدل فائدته
شارة إلى التكلفة التي بدأ بها مستثمرو اشرة العمل) اعند مب %21التكلفة الحقيقية التي تصل إلى 

 %26.25إيكويتاس كإنطالقة نمو في محيط أعمالها الوليدة. وكذلك فإن أول قرض تقدمه كان بمعدل 
 .ة الشاملة لمعدل الرصيد المتناقص)(الطريق

 

): مؤسسة تربل جمب تستخدم فوائد ترفك اليت للمستفيدين (المستثمر 59مثال ميداني (

 لهم) المحتملين لتقييم تسعيرة وربحية المستفيدين

نسخة جديدة من "فوائد ترفك اليت" كأداة تم تطويرها  2013في العام  مؤسسة تربل جمب قدمت    

دمجها مع الربحية لها مايبررها وذلك على ضوء الرسالة  كانت معدالت الفائدة وتداخلها/  لتقييم إذا

 اإلجتماعية وتشغيل المجاالت البيئية الخاصة بالجهة القائمة بتنفيذ الخدمات المالية.

 المقدمة من ة) مستوى معدالت الفائدة أي النسبة المئوية السنوي1الجزء األول من التحليل يختبر (  

) 3) كيف يمكن مقارنتها مع معدالت النظراء اآلخرين. (2الجهة القائمة بتمويل الخدمات المالية. (

مستوى ربحية الجهة القائمة بتمويل الخدمات المالية. إذا كان هنالك واحد أو أكثر من هذه المقاييس/ 

مضمون النتائج وتتم مطالبة المعايير يزيد عن بداية العمل المحددة فإن إعداد تحليل أكثر عمقاً سيكون 

 الجهة القائمة بالتمويل لتوفير المعلومات األتية: 
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لن يكون هنالك عائد تتول منه مكونات معدل النسبة المئوية السنوي وذلك مثل ضريبة القيمة  �

 المضافة، الطرف الثالث حجم المدخرات المفوض بها، القروض.

النسبة المئوية السنوي بالعائد من نفس الحجم من تتم مقارنة معدل  –الضريبة المضافة للعمالء  �

إستثمارات العمالء وذلك بغرض تقييم المجال الذي يمكن أن يؤدي إلى فهم إقتصادي للعمالء 

 ليقوموا باإلستالف حسب معطيات معدل النسبة المئوية السنوي.

ية، عقبات البنية تكاليف بيئة التشغيل وخاصة: ضبط القروض، الرواتب الشهرية، الكثافة السكان �

 التحتية، تكاليف اإلستالف والتضخم.

 إستخدام األرباح وتقسيم حصص األرباح و �

 المتطلبات الكافية لرأس المال. �

 : ة "ترفك اليت" ستنتج هذا السجل الذي يطابق األلوان التاليةسرإستناداً على العوامل اآلتية فإن أدا

 يل مؤهلة لإلستثمار بدون أي شروط إضافية.: يعني أن الجهة القائمة بالتمواللون األخضر �

: يعني أن الجهة القائمة بالتمويل مؤهلة لإلستثمار شريطة أن تلزم رسمياً اللون األصفر �

شهراً. كما أن شروط القروض قد  18و  12بتخفيض معدالت فوائدها خالل فترة تتراوح بين 

جمب باإلتصال بدائنين آخرين ربل تشهراً. وقد تقوم مؤسسة  24ه تم تخفيضها إلى حد أقصا

 جهوداً مشتركة تضمن أن الجهة القائمة بالتمويل ستفي بإلتزاماتها. يبتدروال

 : الجهة القائمة بالتمويل ليست مؤهلة لإلستثمار اللون األحمر �

هذه النسب تعامل توصيات للجنة اإلستثمار التي تناقش نتائج (ترفك اليتس) ومبرراتها التي تفسر    

مكونات. هذا المنهج تم إنشاؤه لتقييم التسعيرة المناسبة والعائد المتوازن الذي يسمح لترفك اليت هذه ال

   للنظر في هذه القضايا المعقدة في هذه المنظومة، المحتوى وسبل الشفافية.
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 6Dالمعيار 
مة الجهة القائمة بتمويل الخدمات المالية تقوم بتعويض كبار المديرين بطريقة مالئ

 تتناسب واألهداف اإلجتماعية المقررة 

: على الجهة القائمة بتمويل تأكيد أن 6D.1التطبيقات الضرورية للمعيار  �

تعويض كبير الضباط التنفيذيين/ مدير اإلدارة وكبار العاملين الذين هم في 
 مصاف األهداف اإلجتماعية للجهة القائمة بالتمويل.

بناًء على الطلب تقوم الجهة القائمة  :6D.2التطبيقات الضرورية للمعيار  �

بالتمويل وعلى نحو شفاف الكشف عن تعويضات منظمي الحركة، مدققي 
 الحسابات، الواهبين، الدائنين والمستثمرين.

: تقوم الجهة القائمة بالتمويل إجراء 6D.3التطبيقات الضرورية للمعيار  �

مستويات اإلدارية الحسابات الفرق بين متوسط تعويض التنفيذيين من ذوي ال
العليا والعاملين في الميدان وتحليل هذا التمدد إذا كان يتناسق مع رسالة 

   الجهة القائمة بالتمويل.
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تعويضات كبير الضباط التنفيذيين وحوافز األهداف  على  توافقال: 6D.1المعيار 

 اإلجتماعية 

شكل واسع عبر مختلف الجهات القائمة بتمويل إن مستويات تعويض كبير الضباط التنفيذيين ستختلف ب  

الخدمات المالية ولكن على جميع الجهات القائمة بالتمويل أن تضمن أن التعويض يعرف بأنه مثل 

 –الراتب الشهري، الفوائد، المكافآت، أسهم إختيارية ومبالغ نقدية تعطي كحق مكتسب إضافة للراتب 

ا كبير الضباط التنفيذيين بنفسه. وبكل تأكيد سيجتمع وقد وضعها مديرو مجلس مستقلون ولم يضعه

 المجلس دون حضور الضباط التنفيذيين لمناقشة مسائل التعويضات.

ً لتقييم أداء كبير الضباط التنفيذيين    ً حاسما يجب على مجلس مؤسستكم أن يلعب دوراً إشرافيا

تعويضاتهم. وإن مثل هذا اإلشراف يحفز والتنفيذيين اآلخرين الذين في مستويات اإلدارة العليا وتحديد 

المديرين إلنجاز أهداف إجتماعية ومالية محددة كما أن هذا يؤكد أن التعويضات تعكس مثل هذا النوع 

 من األداء.

يم أداء كبير في اإلعتبار نتيجة تقي كبير الضباط التنفيذيين يجب أن يوضع  ويضالقرارات المتعلقة بتع   

سستكم ). وبينما تتابع مؤ2aما في ذلك أهداف األداء اإلجتماعي (راجع المعيار الضباط التنفيذيين ب

دامة فإن توقعات أداء كبير الضباط التنفيذيين وحوافزه يجب أال تشدد وتشجع على إستمرارية اإلست

تركيز المنظمة بعيداً عن ماهو أفضل للعمالء تجاه  األرباح حيث أن ذلك في الغالب يجرف التأكيد على

 ماهو األكثر أفضلية إلنتاج أرباح عالية.

المجلس مشتمالً على األعضاء المستقلين (ليست اإلدارة) يجب عليهم القيام بالمراجعة السنوية    

لتعويضات كبير الضباط التنفيذيين واإلداريين اآلخرين الذين في قمة الدرجات اإلدارية ولتأكيد ذلك 

فإذا كانت هنالك أهداف بخطين مزدوجين.  ذات وأخرى شبيهة لهايمكن القيام بالمقارنة بين المؤسسة 

فوارق كبيرة يجب على المجلس إختبار األسباب التي أدت إلى هذه الفوارق ثم يقرر/ يحدد إذا كان 

وحاسمة اإلختالف / التناقض قد تم تبريره (مثالً: راتب عالي لجذب شخص ما لديه موهبة نادرة 

ذا القياس سيوفر المراجعة الحقيقية للمؤسسة وقد يحثها ذلك إلى مراجعة للمؤسسة في نفس الوقت). ه

تدفعها إلى األمام أو تجرها إلى الوراء تجاه مقياس الراتب وعليه، فإن ذلك يكون على خط المعايير 

 الصناعية لمؤسسة ذات خطين مزدوجين.

على أساس األداء اإلجتماعي  على المجلس القيام بتقييم كبير الضباط التنفيذيين/مدير اإلدارة   

لمؤسستكم على أن تؤخذ معايير التقييم مباشرة من األهداف اإلجتماعية التي تم تأسيسها من خالل 
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). وبالمثل يجب أن يقوم كبير الضباط التنفيذيين/ مدير 2bاإلستراتتيجية اإلجتماعية (راجع المعيار 

ئهم اإلجتماعي. إن تقييم اينفذون مسؤلياتهم حول أد اإلدارة بتقييم كبار المديريين على أساس كيف أنهم

ً أن يكون جزًء من أي أداء مبني على أساس الحوافز المصدقة لكبير  األداء اإلجتماعي يجب أيضا

الضباط التنتفيذيين/ مدير اإلدارة والمديرين اآلخرين من ذوي المراكز اإلدارية العليا. هؤالء العاملون 

عيفاً تجاه أهدافهم للحصول على الحوافز المالية إذا ظلوا يقدمون عرضاً/ أداًء ضيجب أال يكونوا مؤهلين 

 .يى إذا كان في مقدورهم إنجاز أداء مالي إيجاباإلجتماعية حت

 

): مؤسسة كاشبور تقوم بتضمين إدارة األداء اإلجتماعي في حوافز 60مثال ميداني (

 مدير اإلدارة 

الفقيرة  نقطة مرجعية للوصول إلى العائالت وعالمات مميزة كلمؤسسة كاشبور الهندية مقاييس    

وفق تكافؤ القوى سنت) 88دوالر أمريكي في اليوم (دوالر واحد و 1.88(أولئك الذين يعيشون بأقل من 

الشرائية والمؤسسة بذلك تتابع التغيرات التي تحدث على األرجح في حاالت الفقر بناء على سجله عبر 

مؤسسة في ذلك بيان التحسن في مؤشر الفقر. وتظهر البيانات اإلجتماعية للمؤسسة أنه األيام وتستخدم ال

ونصف العمالء الذين  بعد تقديمها قروض للدورة الخامسة ( والتي تطابق بشكل عام خمس سنوات)

ظلووا يستلفون من كاشبور أصبحوا فوق خط الفقر أما النصف اآلخر منهم مايزالون تحت ذلك الخط. 

على النقطة المرجعية الواقعية في هذا الشأن إختار مجلس المؤسسة مديرها اإلداري ليكون  وبناء

من العمالء من  %91مسؤوالً عن كيفية تناوول أهداف الفقر بعد الوصول إلى معرفته (على أن يكون 

سسة سنت أمريكي حسب تكافؤ القوى البشرية عند إنضمامهم لمؤ88ذوي الدخل اليومي أقل من دوالر و

مؤشر التقدم في لمن هؤالء العمالء بمستوى أعلى من كل معدل  %50كاشبور) وبضمان ذلك هنالك 

رات متواصلة إلستالم القروض هذه األهداف وهي جزء من سين حالة الفقر بعد مرور خمس دوتح

ا الهدف حافز أداء مدير اإلدارة ومسؤولية مراجعة من البيانات وإدارة عمليات المؤسسة نحو إنجاز هذ

 اإلجتماعي.
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تعويضات اإلدارة عند الطلبعن كشف: ال6D.2المعيار 

للمحافظة على معايير التقارير المالية الدولية يجب على مؤسستكم أن تكشف/ تظهر بشفافية تامة عن   

ية ت، خيارات األسهم والقيمة النقدالتعويضات (يتم تحديدها كالمرتبات، الفوائد/ المنافع، المكافآ

للتعويضات اإلضافية) ألي موظف يطلب من المساهمين الخارجيين الذين يطلبون هذه المعلومات. 

ن هؤالء المساهمون يشملون منظمي الحركة، مدققي الحسابات، الواهبين، مقدري الكفاءة الدائني

 كشف التعويض يجعل من مؤسستكم مؤهلة لتأسيس مستويات والمستثمرين. إن مثل هذا الكشف اى 

التعويضات التي ستكون ذات مقدار معتدل مع معايير/ مقاييس الصناعة وهذا ماسيعكس األهداف 

 اإلجتماعية لمؤسستكم.

 

 مراجعة تعويضات الموظفين الميدانيين مقابل األهداف اإلجتماعية :  6D.3المعيار 

ليا. وباإلضافة إلى ذلك جلس اإلدارة مسؤول عن تقييم أداء التنفيذيين الذين في مستوى اإلدارة العم  

يجب على المجلس تقييم تعويضات هؤالء المديرين النسبية مقابل تعويض الموظفين الميدانيين وعلى 

اإلدارة أن تحدد فيما إذا كان بين الطرفين مايعكس إلتزام المؤسسة باألهداف اإلجتماعية. وعلى سبيل 

مرة ألدنى  15مديري اإلدارة العليا يساوي  المثال: قد تجد المؤسسة أن متوسط أعلى رواتب خمسة من

شة هذه النتيجة ويطرح أسئلة تشتمل على: هل قخمسة رواتب من الضباط الميدانيين. على المجلس منا

هذا الراتب يتطابق مع إلتزاماتنا تجاه المعاملة المسؤولة للعاملين؟ وهل مرتبات اإلدارة تخلق حوافز 

هل مرتبات اإلدارة تعكس تركيز اإلدارة على إلجتماعية للمؤسسة؟ وداف اموجبة أم سالبة إلنجاز األه

 ؟ الربح الذي ربما يقلل من أو يتقاطع مع األهداف اإلجتماعية

أي جهة قائمة بتمويل الخدمات المالية إلتزمت بالمعاملة المسؤولة للعمالء قد نجد ذلك أمراً جوهرياً   

والذين يحصلون على مرتبات دنيا إال أن ذلك ال ت أعلى  مرتبالإلنتشار بين العاملين الذين ينالون 

بعد ذلك أن يناقش دوراً/ عمالً  –يعكس بشكل مالئم القيم المؤسسية للشركة. ولذلك يجب على المجلس 

فاعالً إلعادة هيكلة دفعيات العمل لذوي الوظائف ذات الرواتب المتدنية، إعادة تقييم الرواتب الخاصة 

حوافز التنفيذيين إلنجاز أهداف األداء / أو بوضع مزيد من التأكيد على  دارة العليا وبالتنفيذيين في اإل

 اإلجتماعي.
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النمو والربح والتعويض في مؤسسات مايكروفاينانس: كم هو الشئ الذي يكون كثيراً؟ عبارة   �

تسجيل عن برنامج (إسكرينكاست) خاص بشفافية التمويل األصغر (مقدم في برنامج بوربوينت ب

صوتي فقط) ويناقش القضية الصعبة الخاصة بضبط الحدود المالئمة عن النمو، الربح، 

 .والتعويض لصناعة التمويل األصغر
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لجنة عمل األداء اإلجتماعي تزجي شكرها الخالص للمجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء ومؤسستي    

الية والفنية إلعداد هذا الكتاب الدليل. إنه دليل تطبيقي يعكس عمل أويكوردت وأدا لمساهمتهما الم

عشرات المنظمات واألفراد. واليفوت لجنة العمل أن تشكر األفراد التالي ذكرهم لما قدموه من 

 مساهمات: 

 أنا وول  .3 رث ميدنا  أنا .2 الكساندر ريزي .1
 أنتون سيمانوتز .6 أن هيستن  .5 إميليا جرينبيرج .4
 بوني بروسكي  .9 وبي جريب .8 أنتونيك كوننج  .7

 سيسلي البونيو  .12 كارا فوستر .11 كالم سكوت .10
 شيك ووترفيلد .15 كريستوف بوكاتي .14 كريستوفر جارزومبيك .13
 أنا كينز .18 دينا بونس  .17 دانييل بيسكادلو .16
 إدوارد سيرس .21 إلكوف إنترناشونال .20 دونيال رابير .19
 إيستيال الهيا .24 إيمانويل جوفوي .23 إميلي سيمس .22
 جيرت جان سكوت .27 فرانك ديجوفاني  .26 فرانسس سينا .25
 جاكلين بيرفورد .30 إيزابيل بارس .29 جيرارد كوتزي  .28
 جولي بيشي .33 جيني ديمسي .32 جودي راسك .31
 كاثرين ماكي  .36 كاثرين نوتس .35 جرجن همر  .34
 كاسيا بوالك .39 كاتي نورينتون .38 كاتي هوفمان  .37
 ليزا جاكينيسكي .42 لورا فووس .41 كينغ دابرويزكا .40
 لسمكيال ماك كاند .45 ماريون أليت  .44 لوويس إسكندر موريتو  .43
 بول ديليو  .48 باتريشيا ريستر  .47 ميكول بيستلي .46
 وليم فورد  .51 توني شيلدون .50 سوليمار توريس .49
  يانينا إستر سيلتزر .53 يميني أنادانام .52
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