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المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

 ما هي املعايري الدولية إلدارة 
األداء االجتامعي؟
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توضح و توحد املعايري الدولية إلدارة األداء االجتامعي )“املعايري 

الدولية”( مامرسات إدارة األداء االجتامعي، وتجمع يف دليل واحد 

متكامل مامرسات جيدة نفذت بنجاح عىل مدى الصناعة. و قد 

أنشأت املعايري من وألجل العاملني بصناعة التمويل األصغر كمرجع 

ملساعدة املؤسسات املالية يف تحقيق أهدافها االجتامعية.

تتجاوب املعايري الدولية مع متطلبات القطاع، فقد حدد أصحاب 

املصلحة عرب العامل رضورة تجميع املعرفة املنبثقة من كل مبادرات 

إدارة األداء االجتامعي يف وثيقة واحدة. لذا كان إنشاء املعايري الدولية 

جهد تعاوين عاملي. فقد تلقى فريق األداء االجتامعي مدخالت من 

ممثلني من كل مجموعة من أصحاب املصلحة: مقدمى الخدمات 

املالية، الشبكات، املستثمرين، جهات التقييم و تدقيق الحسابات، 

املنظامت الداعمه، و آخرون.

ويحتوي دليل املعايري الدولية عىل “معايري” وهي عبارات بسيطة 

ملا ينبغي أن تحققه املؤسسة، باإلضافة إىل “مامرسات أساسية” وهي 

مامرسات إدارية ميكن للمؤسسة أن تنفذها من أجل احرتام املعايري. 

إن املامرسات الواردة يف دليل املعايري العاملية قد تم اختبارها ميدانيا،  

فهذه املامرسات اإلدارية تم تجربتها عىل أرض الواقع، واتفق الخرباء 

العاملني يف هذا املجال أنه ال غنى عنها ألي مؤسسة تسعى إىل تحقيق 

األهداف االجتامعية.

تنطبق املعايري الدولية عىل كل مؤسسة توفر خدمات مالية ولها هدف 

اجتامعي واحد أو أكرث. واملعايري ال متيل عىل املؤسسة نوعية األهداف 

االجتامعية التي قد تتبناها، بل تحدد املامرسات اإلدارية التي تساعد 

املؤسسة عىل تحقيق األهداف التي اختارتها.

كذلك تبني املعايري الدولية أن الجهد التطوعى هام لقطاع التمويل 

األصغر من أجل تنظيم ذاته. كام تؤكد الصناعة التزامها بتحسني إدارة 

األداء من خالل تنفيذ مقدمي الخدمات املالية للمعايري العاملية، 

وجعل أصحاب املصالح األخرى تتامىش معها، مام يعّزز من مصداقية 

مؤسساتنا وسمعة الصناعة ككل.



المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

دعى فريق إدارة األداء االجتامعي جميع أعضائه للمساعدة 

يف تطوير املعايري الدولية، وساهم بفعالية اربعامئة مشارك من 

أصحاب املصالح. وقام أعضاء سكرتارية فريق إدارة األداء االجتامعي 

بإدارة عملية تطوير املعايري والتي شملت مرحلتني:

املرحلة األوىل:  دامت 18 شهر وشملت عدة خطوات:

•       راجع سكرتارية فريق إدارة األداء االجتامعي املعايري 

واملامرسات املوىص بها من قبل مبادرات األداء االجتامعي 

البارزة ىف صناعة التمويل األصغر )مثل “الحملة الذكية”، 

برنامج امب-اكت، مف - ترانسربنيس، سوريز، مايكروسيف، 

ب ب أي، ميكس، ومنظمة العمل الدولية( وقام بجمعها يف 

وثيقة واحدة لتكون مبثابة مسودة أوىل.

•      طلب فريق إدارة األداء االجتامعي، وحصل عىل 

تقييامت من أعضائه، فضال عن أراء خرباء من خارج الفريق، 

عرب مجموعة من القنوات مثل: مجموعات العمل التي 

اجتمعت عدة مرات، واستطالعات الرأى وندوات عىل شبكة 

االنرتنت، وخمس فرتات للتعليق العام والنقاش املبارش مع 

من وضع املعايري الدولية؟
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مؤسسات التمويل األصغر والتي قامت بها شبكات التمويل 

األصغر.

•       قام مجلس إدارة فريق األداء االجتامعي – والذى يتم 

انتخابه من قبل أعضاء الفريق - باملراجعة النهائية والتصديق عىل 

الوثيقة يف يونيو/حزيران 2012.

و املرحلة الثانية : دامت 12 شهر تقريبا وركّزت عىل االختبار التجريبي:

•       قامت مثان شبكات دولية للتمويل األصغر وعرش شبكات 

وطنية للتمويل األصغر بتقييامت غري رسمية لتنفيذ املعايري 

العاملية مع مؤسسات رشيكة للتمويل األصغر. تم االختبار 

التجريبي يف جميع انحاء العامل.

•       شاركت أربعني شبكة وطنية للتمويل األصغر بالتعاون مع 

مؤسسات للتمويل األصغر يف حملة توعوية تضمنت ردود الفعل.

وعىل أساس االختبار التجريبي، أطلق فريق إدارة األداء االجتامعي 

نسخة محدثة من املعايري واملامرسات األساسية يف يناير 2014.
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ينظم دليل املعايري الدولية مامرسات إدارة األداء االجتامعي تحت 

األبعاد الستة التالية:

1.  تحديد ومتابعة األهداف االجتامعية—  تعلم املؤسسة من هم 

مستهدفيها، ما هي أهدافها، وكيف تساهم منتجاتها وخدماتها يف 

تحقيق تلك األهداف.

2.  ضامن التزام مجلس اإلدارة، واإلدارة، واملوظفني باألهداف 

االجتامعية : يتابع املديرون بفعالية األهداف االجتامعية للمؤسسة، 

ويفهم املوظفون اسرتاتيجية املؤسسة وكيف يساهم عملهم يف 

تحقيق األهداف االجتامعية واملالية للمؤسسة عىل حد سواء.

3.  تصميم منتجات وخدمات وقنوات توصيل تفي باحتياجات 

العمالء وما يفضلونه: تجمع املؤسسة معلومات مبارشة من عمالئها و 

تصمم منتجات وخدمات تفي باحتياجات العمالء عرب: 

كيف تم تنظيم الدليل؟
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١( التقليل من عوائق اإلدماج املايل، ٢( تقوية القدرة عىل 

التعامل مع الحاالت الطارئة، ٣( متكينهم من االستثامر يف الفرص 

االقتصادية واالستجابة لالحتياجات األرسية املتوقعة.

4.  التعامل مع العمالء بطريقة مسؤولة: تدرج املؤسسة آليات 

حامية العميل يف كل جوانب عملها، بداية من تحديد األهداف، 

وطريقة التعامل مع العمالء، وتدريب املوظفني، حتى تقديم 

املنتجات والخدمات للعمالء.

5.  التعامل مع املوظفني بطريقة مسؤولة:  تتأكد املؤسسة من 

حامية وتدريب وتحفيز موظفيها.

6.  التوازن بني األداء االجتامعي واألداء املايل: توازن املؤسسة بني 

بحثها عن االستدامة املالية واألداء االجتامعي.
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يحتوي دليل املعايري الدولية عىل معايري حامية العميل الثالثني للحملة 

الذكية. هذه املعايري الثالثني تصف املامرسات املناسبة لكل من املبادئ 

السبعة لحامية العمالء، و هي مدمجة يف املعايري العاملية بصفتها مامرسات 

رضورية. يحتوي البعد الرابع عىل أغلبية املعايري الخاصة بحامية العمالء 

)21 معيار من أصل 30 معيار(. أّما املعايري التسعة الباقية، فهي ذات صلة 

باألبعاد 2،  3 و 6 و قد تم دمجها ىف تلك األبعاد. لقراءة كل معايري حامية 

العميل يف مكان واحد، برجاء االطالع عيل بوابة الحملة الذكية:

http://www.smartcampaign.org/certification/certification-standards

تتوازى املعايري الدولية و مبادئ املستثمرين يف التمويل الشامل 

لكنها تستهدف أصحاب مصلحة مختلفون. تتجىّل املعايري 

العاملية يف مامرسات إدارية يتم تنفيذها من قبل مقدمي 

الخدمة للعمالء )البيع بالتجزئة(، بينام مبادئ املستثمرين يف 

التمويل الشامل هي أداة للتدقيق الذايت وأداة للتقارير العامة 

التي تنطبق عىل املستثمرين. ومع ذلك، ميكن للمستثمرين 

املسؤولني استعامل املعايري العاملية يف إجراءات العناية الواجبة 

ورصد الرشكات املستثمر فيها، لكنهم سيستعملون مبادئ 

املستثمرين يف التمويل الشامل للتقرير عن أدائهم الخاص.

كيف تدمج املعايري الدولية مبادئ 
“الحملة الذكية” ؟

 كيف تتوازى املعايري الدولية مببادئ 
املستثمرين يف التمويل الشامل )PPIF(؟
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هناك أداة مجانية للتقييم الذايت - SPI4، مطّورة من طرف 

CERISE بالتنسيق مع فريق إدارة األداء االجتامعي والحملة 

الذكية. إن الهدف األسايس للمعايري الدولية، هو متكني املؤسسات 

املالية من تحسني مامرساتها، والتقييم الذايت خطوة أساسية 

للوصول إىل ذلك. ويف هذا النطاق، عملت “مجموعة العمل 

عىل املؤرشات” بفريق إدارة األداء االجتامعي ملّدة سنة لتطوير 

مؤرشات لكل املامرسات األساسية املذكورة يف دليل املعايري 

الدولية. هذه املؤرشات عبارة عن مقاييس تبني هل وإىل أي 

مدى تم تنفيذ املامرسات األساسية.  وأداة SPI4 للتقييم، تحول 

هذه املؤرشات إىل أداة للتقييم تظهر نقاط القوة والضعف، و 

تتوازى كلّياً مع املعايري الدولية. هذه األداة متاحة مجاناً و ميكن 

استعاملها للتقييم الذايت أو املوجه. للمزيد من املعلومات أو 

لتحميل األداة، الرجاء االطالع عىل الصفحة:

https://cerise-spi4.squarespace.com

ال. فريق األداء االجتامعي ال يجرب و ال يتابع االلتزام باملعايري 

الدولية، لكن ميكن للمؤسسات اللتي ترغب يف ابراز مدى 

التزامها باملعايري القيام بتصنيف أداءها االجتامعي من طرف 

وكالة تصنيف تدمج يف أدواتها املعايري الدولية.

هل االلتزام إجباري؟

كيف ميكن أن أقّيم مدى التزام 
مؤسستي بتطبيق املعايري الدولية ؟
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المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

الجزء 1:

تحديد 
ومتابعة 
األهداف 

االجتامعية 

1.أ( للمؤسسة اسرتاتيجية 
لتحقيق أهدافها االجتامعية.

1.ب( تقوم املؤسسة بجمع 
البيانات وتقديم التقارير 

والتأكد من دقة البيانات عىل 
مستوى العمالء، والتي لها 

عالقة باألهداف االجتامعية 
للمؤسسة.
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تحديد ومتابعة األهداف االجتامعية 

املامرسات 
الرضورية 

1.  تضمن اسرتاتيجية املؤسسة بيان رسالة رسمي، يشمل الزيادة يف الوصول إىل الخدمات املالية للفئات الهشة أو 

املستبعدة وخلق منفعة للعمالء والعميالت.

2.  تحدد اسرتاتيجية املؤسسة خصائص العمالء املستهدفني.

3.  تحدد اسرتاتيجية املؤسسة األهداف االجتامعية.

4.  تحدد اسرتاتيجية املؤسسة أهداف اجتامعية قابلة للقياس بالنسبة للمخرَجات والنتائج الخاصة بالعمالء.

5.   تحدد اسرتاتيجية املؤسسة مؤرشات اجتامعية لقياس تقدمها نحو األهداف اجتامعية. 

6.    تبنّي اسرتاتيجية املؤسسة كيف تعمل منتوجاتها، خدماتها، مناذج وقنوات توصيلها عىل تحقيق أهدافها االجتامعية.

1.أ( للمؤسسة اسرتاتيجية لتحقيق أهدافها االجتامعية. ر  ملعيا ا
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المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

1.  تجمع املؤسسة بيانات لكل هدف اجتامعي باإلضافة إىل بيانات األداء االجتامعي الخاصة بسوق تبادل 

معلومات التمويل األصغر  ميكس”.

2.  للمؤسسة نظام رسمي لجمع بيانات األداء االجتامعي، والتأكد من جودتها، وتحليلها و إصدار التقارير املتعلقة بها.

3.  تضمن املؤسسة جودة البيانات التي يتم جمعها عرب التحقق من صحة البيانات و تدريب املوظفني ف ي   

مجاالت جمع وتحليل البيانات. 

4.  ميّكن نظام إدارة معلومات املؤسسة من تصنيف البيانات حسب النوع وغريها من الخصائص األساسية للعميل.

5.  يف حالة إعالن املؤسسة بأن الحد من الفقر هو أحد أهدافها االجتامعية، تعمل عىل تتبع مستويات الفقر لدى 

عمالئها باستعامل أحد أدوات تقييم الفقر.  

6.  تفصح املؤسسة عن معلومات أداءها اإلجتامعي، مبا يف ذلك بيانات األداء اإلجتامعي لسوق تبادل املعلومات 

للتمويل األصغر.

املامرسات 
الرضورية 

ر  ملعيا ا

تحديد ومتابعة األهداف االجتامعية 

1.ب( تقوم املؤسسة بجمع البيانات وتقديم التقارير والتأكد من دقة البيانات 
عىل مستوى العمالء، والتي لها عالقة باألهداف االجتامعية للمؤسسة.
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المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

الجزء 2:

ضامن التزام 
مجلس اإلدارة 

واإلدارة 
واملوظفني 
باألهداف 
االجتامعية

2.أ( أعضاء مجلس اإلدارة 
يعتربون املؤسسة مسؤولة 

مسؤولية كاملة عن رسالتها 
وأهدافها االجتامعية.

2.ب( ترشف اإلدارة العليا عىل 
تطبيق إسرتاتيجية املؤسسة 

للوصول إىل أهدافها االجتامعية.

2.ج( يتم تشغيل تقييم و 
االعرتاف بعمل موظفي املؤسسة 

عىل أساس عيارات األداء 
االجتامعي و املايل.
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المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

1.  تقدم املؤسسة ألعضاء مجلس اإلدارة تعريفاً برسالتها وأهدافها االجتامعية، و مسؤولية مجلس اإلدارة 

فيام يتعلق بإدارة األداء االجتامعي للمؤسسة.

2.  يراجع مجلس اإلدارة البيانات الخاصة باألداء االجتامعي. مبا يف ذلك: االلتزام بالرسالة ونتائج األداء وسياسة 

املوارد البرشية واملخاطر املرتبطة باألداء االجتامعي ومامرسات حامية العميل والنمو وتخصيص األرباح.

3.  يستعمل مجلس اإلدارة بيانات األداء االجتامعي ىف تقديم التوجيه االسرتاتيجي للمؤسسة، آخذاً يف 

االعتبار كل من األهداف االجتامعية واملالية للمؤسسة.

4.  يدمج املجلس معايري إدارة األداء االجتامعي يف تقييمه ألداء املدير التنفيذي/ مدير املؤسسة.

5.  لدى املجلس اسرتاتيجية موثقة ملنع االنحراف عن رسالة املؤسسة أثناء حدوث أية تغريات تتعلق 

بهيكلة ملكية املؤسسة و/ أو شكلها القانوين.

2.أ( أعضاء مجلس اإلدارة يعتربون املؤسسة مسؤولة 
مسؤولية كاملة عن رسالتها وأهدافها االجتامعية.

املامرسات 
الرضورية 

ر  ملعيا ا
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ضامن التزام مجلس اإلدارة واإلدارة واملوظفني باألهداف االجتامعية



المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

1. تدمج اإلدارة العليا أهداف األداء االجتامعي للمؤسسة يف تخطيط األعامل.

2.  الثقافة العامة يف املؤسسة ترفع وتدعم الوعي واالهتامم بالنسبة ملعاملة العمالء بعدالة ومسؤولية. 

)معيار حامية العمالء 5.1(

3.  تقوم اإلدارة العليا بتحليل بيانات األداء االجتامعي، ملقارنة األداء الفعيل للمؤسسة مع األهداف 

االجتامعية املعلن عنها.

4.  تحلل و تعالج اإلدارة العليا املخاطر املتعلقة باألداء االجتامعي.

5.  يضع الرئيس التنفيذي أو املدير العام مسؤولية التقدم نحو تحقيق األهداف االجتامعية عىل عاتق 

اإلدارة العليا للمؤسسة. 

2.ب( ترشف اإلدارة العليا عىل تطبيق إسرتاتيجية املؤسسة للوصول إىل  
أهدافها االجتامعية.

املامرسات 
الرضورية 

ر  ملعيا ا
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ضامن التزام مجلس اإلدارة واإلدارة واملوظفني باألهداف االجتامعية



المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

1.  يتم إختيار وتشغيل املرشحني للتوضيف عىل أساس التزامهم باألهداف االجتامعية للمؤسسة، وقدرتهم 

عىل إنجاز أعامل مرتبطة باألداء االجتامعي.

2.  توفر املؤسسة التكوين وتقيم املوظفني عىل املسؤوليات املتعلقة باالداء االجتامعي واألداء املايل عىل حد سواء. 

3. تنفذ املؤسسة سياسات لتعزيز األخالق ومنع الغش. )معيار حامية العمالء 5.4(

4.  تحّفز املؤسسة عىل جودة القروض.  )معيار حامية العمالء 2.2(

2.ج( يتم تشغيل تقييم واالعرتاف بعمل موظفي املؤسسة عىل أساس 
عيارات األداء االجتامعي واملايل.

املامرسات 
الرضورية 

ر  ملعيا ا
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ضامن التزام مجلس اإلدارة واإلدارة واملوظفني باألهداف االجتامعية



المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

3.أ( تتفهم املؤسسة إحتياجات 
وتفضيالت األنواع املختلفة من 

العمالء.

3.ب( يتم تصميم منتجات 
وخدمات وقنوات توصيل املؤسسة، 

إلفادة العمالء بالتوافق مع 
األهداف االجتامعية للمؤسسة.

الجزء 3:

تصميم منتجات 
وخدمات وقنوات 

توصيل تفي 
باحتياجات العمالء 

وما يفضلونه
21



المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

1.   تستطلع املؤسسة آراء العمالء )التغذية الراجعة من العمالء( فيام يخص منتجاتها وطريقة طرحها. )معيار 

حامية العمالء 1.2(

2.   تحلّل املؤسسة رىض العمالء حسب خصائصهم.

3.  تتابع املؤسسة معدالت االحتفاظ بالعمالء حسب خصائصهم وتحاول معرفة أسباب خروج 

العمالء من املؤسسة.

3.أ( تتفهم املؤسسة إحتياجات و تفضيالت األنواع املختلفة من العمالء. ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 
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تصميم منتجات وخدمات وقنوات توصيل تفي باحتياجات العمالء وما يفضلونه



المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

تصميم منتجات وخدمات وقنوات توصيل تفي باحتياجات العمالء وما يفضلونه

1.  تطرح املؤسسة منتجات مناسبة الحتياجات العمالء وال تسبب لهم األذى. )معيار حامية العمالء 1.1(

2.  تستخدم املؤسسة فهمها الحتياجات عمالءها، وما يفضلونه للتقليل من عوائق اإلدماج املايل 

بالنسبة للعمالء املستهدفني. 

3.  متكن املؤسسة عمالئها من الحصول عىل املال الكايف والخدمات يف الوقت املناسب مام يسمح 

للعمالء بتقليل املخاطر، والتعامل مع الحاالت الطارئة.

4.  تقدم املؤسسة مزايا أخرى للعمالء عرب متكينهم من االستثامر يف الفرص االقتصادية واالستجابة 

لالحتياجات األرسية املتوقعة.

4.  ال تقوم املؤسسة باستخدام وسائل بيع وتسويق عدائية. )معيار حامية العمالء 1.3(

3.ب( يتم تصميم منتجات وخدمات وقنوات توصيل املؤسسة، إلفادة 
العمالء بالتوافق مع األهداف االجتامعية للمؤسسة.

ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 
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المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

القسم 4:

التعامل 
مع العمالء 

بطريقة 
مسؤولة

4.أ(  منع اإلفراط يف املديونية

4.ب(  الشفافية

4.ج(  املعاملة العادلة واملحرتمة للعمالء

4.د(  رسية بيانات العميل

4.هـ( آليات حل الشكاوى
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المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

1.  قبل رصف القرض تقوم املؤسسة بإجراء تحليل مناسب  لقدرة العميل عىل السداد. )معيار حامية العمالء 2.1(

2.  تستعمل املؤسسة بيانات مكاتب االئتامن واملنافسة، قدر اإلمكان يف السياق املحيل. )معيار حامية العمالء 2.3(

3.  اإلدارة ومجلس اإلدارة يف املؤسسة عىل علم ودراية تامة بالخطر الذي يسببه اإلفراط يف عبء الدين. )معيار حامية 

العمالء 2.4(

4.  يقوم قسم التدقيق يف املؤسسة مبراقبة عملية لتطبيق سياسة الوقاية من عبء الدين الزائد . )معيار حامية العمالء 2.5(

5.  تتفادى املؤسسة املامرسات التجارية الخطرية. )معيار حامية العمالء 2.6(

4.أ( منع اإلفراط يف املديونية ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 
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التعامل مع العمالء بطريقة مسؤولة



المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

1.  تقوم املؤسسة باإلفصاح عن جميع املعلومات سواء كانت هذه املعلومات تتعلق باألسعار أو بغريها. 

)معيار حامية العمالء 3.1(

2.  تبادر املؤسسة للتواصل مع العمالء بطريقة يسهل عليهم فهمها. )معيار حامية العمالء 3.2(

3.  تستخدم املؤسسة طرق متنوعة للتواصل ومشاركة املعلومات مع العمالء. )معيار حامية العمالء 3.3( 

4.  يتم منح العميل الوقت الكايف للمراجعة والسؤال يف أي وقت. )معيار حامية العمالء 3.4(

5.  يتم توفري معلومات عن الحسابات بشكل دقيق ودائم. )معيار حامية العمالء 3.5(

4.ب(  الشفافية ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 
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التعامل مع العمالء بطريقة مسؤولة



المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

1.   لدى املؤسسة تعريفاً محدداً ومفصالً ملا يعترب مامرسات مالمئة عند تحصيل الديون. )معيار حامية العمالء 5.2(

2.   سياسات املوارد البرشية للمؤسسة بالنسبة للتشغيل والتكوين توافق التعامل العادل واملسؤول مع 

العمالء. )معيار حامية العمالء 5.3(

3.   ال متارس املؤسسة أساليب متييز غري الئقة ضد فئات معينة عند اختيار العمالء والتعامل معهم. )معيار 

حامية العمالء 5.5(

4.   موظفو التحصيل سواء كانوا داخليني أو طرف ثالث يجب ان يتبعوا نفس املامرسات التي يتبعها باقي 

املوظفني يف املؤسسة. )معيار حامية العمالء 5.6(

5.   تقوم املؤسسة بإطالع العمالء عىل حقوقهم. )معيار حامية العمالء 5.7(

4.ج(  املعاملة العادلة واملحرتمة للعمالء ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 
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التعامل مع العمالء بطريقة مسؤولة



المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

1.  يعرف العمالء لدى املؤسسة كيف يتقدمون بعرض وتسجيل شكواهم. )معيار حامية العمالء 7.1(

2.  املوظفني لدى املؤسسة مدربني عىل كيفية التعامل مع شكاوى العمالء. )معيار حامية العمالء 7.2(

3.  نظام تسوية شكاوى العمالء لدى املؤسسة يعمل بنشاط وفاعلية. )معيار حامية العمالء 7.3( 

4.  تستخدم املؤسسة التغذية الراجعة من العمالء لتحسني املامرسات واملنتجات.  )معيار حامية العمالء 7.4(

4.د(  آليات حل الشكاوى ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 
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التعامل مع العمالء بطريقة مسؤولة



المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

1.  لدى املؤسسة سياسات تضمن املحافظة عىل الرسية وكذلك أنظمة تكنولوجية مناسبة لذلك. 

)معيار حامية العمالء 6.1( 

2.  تقوم املؤسسة بإعالم العمالء متى وكيف سيتم استخدام أو تبادل بياناتهم، وتحصل عىل 

موافقة مسبقة عىل ذلك. )معيار حامية العمالء 6.2(

4.هـ( رسية بيانات العميل ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 
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التعامل مع العمالء بطريقة مسؤولة



المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

الجزء 5:

التعامل مع 
املوظفني بطريقة 

مسؤولة

5.أ( تتبع املؤسسة سياسة موارد 
برشية مكتوبة تحمي املوظفني 

وتخلق بيئة عمل داعمة.

5.ب( تتواصل املؤسسة مع 
جميع املوظفني حول رشوط 

التوظيف، وتقدم لهم التدريب 
عىل املهام األساسية للوظيفة.

5.ج( تتتّبع املؤسسة مستوى 
رضا املوظفني ومعدل دورانهم 

)االستقالة من املؤسسة(.
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المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

1.  هناك سياسة موارد برشية مكتوبة ومتاحة لكل املوظفني، متوافقة مع القانون املحىل، ومفرّسة لحقوق املوظفني. 

2.  مستويات أجر املوظف تغطي تكلفة الحياة األساسية للموظفني. 

3.  تتقبل املؤسسة وتتعامل مع شكاوى املوظفني من خالل نظام رسي ورسمي للتعامل مع الشكاوى.

4.  ال توظف وال تستفيد املؤسسة من العمل الجربي أو اإللتزامي وال من عمل األطفال الغري قانوين. 

5.  تقوم املؤسسة بتقييم مخاطر الصحة والسالمة املهنية التي يواجهها املوظفني خالل العمل، وتتخد خطوات لتجّنبها.

6.  تقوم املؤسسة بتوثيق وتقديم التقارير والتحقيق يف كافة الحوادث الخاصة بالعمل واإلصابات واألمراض املهنية.

5.أ( تتبع املؤسسة سياسة موارد برشية مكتوبة تحمي املوظفني وتخلق 
بيئة عمل داعمة.

ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 
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التعامل مع املوظفني بطريقة مسؤولة



المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

1.  يحصل املوظفون عىل توصيف وظيفي وعقد عمل مكتوبني.

2.  يتلّقى املوظفون تدريبات محددة مرتبطة بطبيعة العمل و/ أو تنمية للمهارات الالزمة للقيام بوظائفهم.

3.  يعلم كل موظف كيف سيتم تقييم أدائه، وكيف ستكافئه املؤسسة.

5.ب( تتواصل املؤسسة مع جميع املوظفني حول رشوط التوظيف، وتقدم 
لهم التدريب عىل املهام األساسية للوظيفة.

ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 
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33المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

1.  تحلل املؤسسة رىض املوظفني. 

2.  تتتبّع املؤسسة معدل حركة دوران املوظفني وتتفهم أسباب خروج املوظفني )االستقالة(. 

3.  تتخذ املؤسسة إجراءات لتصحيح املشكالت املؤسسية التي تؤدي إىل دوران املوظفني وعدم رضاهم.

5.ج( تتتّبع املؤسسة مستوى رضا املوظفني ومعدل دورانهم 
)االستقالة من املؤسسة(.

ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 

التعامل مع املوظفني بطريقة مسؤولة



المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

الجزء 6:

التوازن بني 
األداء االجتامعي 

واألداء املايل

6.أ( تحّدد وتتتّبع املؤسسة 
معدالت منو تشّجع االستدامة 

املالية ورفاهية العمالء.

6.ب( يّتفق املستثمرون 
واملقرضون وأعضاء مجلس 

اإلدارة واملسؤولون عن اإلدارة 
عىل األهداف املزدوجة 

للمؤسسة )األهداف املالية 
و االجتامعية(، و يطّبقون 

هيكل مايل متوافق معه يف ما 
يخص مزيج املصادر والرشوط 

والعائدات املرغوب فيها.

6.ج( ال يقوض السعي لتحقيق 
األرباح من أهّمية إستدامة 

املؤسسة عىل املدى الطويل وال 
من رفاهية العمالء.

6.د( تقدم املؤسسة تعويض 
عادل للمديرين يف اإلدارة العليا 
الذي يتناسب مع مؤسسة لديها 

أهداف متويل أصغر مزدوجة 
)أهداف مالية و اجتامعية(.
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المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

التوازن بني األداء االجتامعي واألداء املايل

املامرسات 
الرضورية 

1.  تصّمم املؤسسة سياسة خاصة باستدامة معدالت النمو املستهدفة - و يوافق عليها مجلس اإلدارة - لكل 

الفروع واملناطق والخدمات التى توفرها، مع األخذ ىف االعتبار قدرة منو املؤسسة واألسواق اللتي تستهدفها.

2.  تحلّل املؤسسة معدالت منو وتشبّع السوق، لتقييم مدى ضامن سياسات النمو لإلستدامة

 املالية ورفاهية العمالء.

3.  تتتبّع املؤسسة مدى توافق قدراتها الداخلية مع النمو املؤسسايت من حيث عدد العمالء وقيمة القروض 

واإليداعات. كام تعّزز قدراتها حسب الحاجة.

6.أ( تحّدد و تتتّبع املؤسسة معدالت منو تشّجع إستدامة املالية 
ورفاهية العمالء.

ر  ملعيا ا
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المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

التوازن بني األداء االجتامعي واألداء املايل

1.  لدى املؤسسة سياسات واضحة ومتناسقة مع أهدافها االجتامعية بالنسبة للعائدات للتي ترغب فيها 

وكيفية استعامل الفائدة.

2.  تتعامل املؤسسة مع ممولني ذوي توقعات عىل العائدات املالية واإلطار الزمني واسرتاتيجيات 

الخروج تتوافق مع أهداف املؤسسة االجتامعية ومستوى منوها.

3.  عند اتخاد القرارات بالنسبة ملصادر التمويل، تعترب املؤسسة كيف متّرر تكلفة رأس املال عىل العمالء.

4.  تعمل املؤسسة عىل التقليل من مخاطرها املالية، مع األخذ ف ي  االعتبار بالتزامات املؤسسة تجاه 

عمالئها مثل املّدخرات والضامنات النقدية.

5.  لدى املؤسسة هيكل مايل شّفاف، كام يتبنّي يف بياناتها املالية املراجعة سنويا اللتي تحتسب 

مصادر التمويل خارج الحساب الختامي ضمن نسب الرافعة املالية.

6.ب( يّتفق املستثمرون واملقرضون وأعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولون عن 
اإلدارة عىل األهداف املزدوجة للمؤسسة )األهداف املالية واالجتامعية(، 
ويطّبقون هيكل مايل متوافق معها يف ما يخص مزيج املصادر والرشوط 

والعائدات املرغوب فيها.

املامرسات 
الرضورية 

ر  ملعيا ا
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المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

1. تقّدم املؤسسة منتجات وخدمات قيمة للعمالء بالنسبة للسعر.

2.  تضع املؤسسة أسعارها بناًء عىل أسعار السوق وبطريقه عادلة. )معيار حامية العمالء 4.1(

3.  نسب الكفاءة لدى املؤسسة تتامىش مع أقرانها من املؤسسات األخرى. )معيار حامية العمالء 4.2(

4.  ال تفرض املؤسسة عىل عمالئها رسوماً مفرطة. )معيار حامية العمالء 4.3(

5.   يراقب مجلس اإلدارة ما إذا كانت مستويات التسعري متناسقة مع سياسات املؤسسة الخاصة بالعائدات.

6.  تقوم املؤسسة بتحديد نسبة عدد العمالء لكل مسؤول إقراض، وذلك لضامن مستوى عايل من الخدمة للعمالء.

6.ج(  ال يقوض السعي لتحقيق األرباح من أهّمية استدامة املؤسسة 
عىل املدى الطويل وال من رفاهية العمالء.

املامرسات 
الرضورية 

ر  ملعيا ا
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المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

1. يتأكّد املجلس اإلداري أن تعويضات الرئيس التنفيذي أو املدير العام وكبار املوظفني اآلخرون يتامىش 

مع أهدافها االجتامعية.

2.  إذا كان جزء من تعويضات كبار املوظفني مبني عىل الحوافز، يتم اعتبار تقييم أدائهم االجتامعي 

واملايل يف تحديد الحوافز.

3.  عند الطلب، تكشف املؤسسة عن التعويضات بشفافية للمرشعني ومدققي الحسابات وممثيّل 

وكاالت التقييم واملمولني واملقرضني واملستثمرين.

4. تحسب املؤسسة الفرق فيام بني متوسط التعويض يف املستويات التنفيذية العليا، واملوظفني 

امليدانيني، وتقوم بتقييم ما إذا كانت هذه النسبة تتواكب مع رسالة املؤسسة.

6.د( تقدم املؤسسة تعويض عادل للمديرين يف اإلدارة العليا الذي 
يتناسب مع مؤسسة لديها أهداف متويل أصغر مزدوجة )أهداف 

مالية واجتامعية(.

املامرسات 
الرضورية 

التوازن ما بني األداء املايل واالجتامعي 

ر  ملعيا ا
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المعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي

للمزيد من املعلومات، املرجو زيارة موقعنا االلكرتوين: 
www.sptf.info

يتكون فريق عمل األداء االجتامعي من ما يفوق 2700 عضو 
من جميع أنحاء العامل وجل ممثيل قطاع التمويل  األصغر: 

املامرسني واملانحني واملستثمرين )متعددي األطراف وثنايئ األطراف 
والخواص(، وشبكات التمويل األصغر العاملية واإلقليمية والوطنية، 

ومقدمي املساعدة التقنية ووكاالت التصنيف، واألكادمييني 
والباحثني، وغريهم. ويتعامل فريق عمل األداء االجتامعي مع كل 

األطراف املعنية  لتطوير التمويل األصغر ونرش وتعزيز املعايري 
واملامرسات الجيدة إلدارة األداء االجتامعي، وإعداد التقارير عن 
هذه املامرسات. إن رؤية  فريق عمل األداء االجتامعي تتمثل يف 

أن إدارة األداء االجتامعى )SPM( هي مامرسة عمل قياسية وتعترب 
أساسا للوفاء بوعد التمويل األصغر االجتامعي.

نرش عام 2014




