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ما هي املعايري العاملية إلدارة 
األداء االجتامعي؟

ملاذا هذه التصنيفات الستة؟

بدأ فريق إدارة األداء االجتامعي بافرتاض أنه ليك تحقق املؤسسة 

األهداف املزدوجة للتمويل األصغر يجب عليها أن: 

• تضع إسرتاتيجية. يجب أن تعرف املؤسسة من هم املستهدفني، 

وعليها أن تحدد أهدافها، ويجب أيضاً أن تعرف كيف ستساعد خدماتها 

ومنتجاتها يف تحقيق هذه األهداف، وال بد وأن يكون لديها فهم 

واضح للغاية لكيفية التوازن ما بني سعيها للحصول عىل عائدات مالية 

وتحقيق األداء االجتامعي. لهذا فإن االتفاق عىل هذه األمور وااللتزام 

بها يجعل املؤسسة تفي بالغرض من وجودها، وذلك يف أثناء أدائها 

لعملها وكذلك تطورها. 

• اكتساب والء العاملني: يجب أن يفهم العاملون إسرتاتيجية املؤسسة 

وكيف يساهم عملهم يف تحقيق األهداف االجتامعية واملالية، ويجب 

أن تقوم املؤسسة مبعاملة املوظفني بطريقة جيدة، حتى تكون بيئة 

العمل محفزة وملهمة. 

• العميل أوالً: يجب أن تقوم املؤسسة بحامية العميل، وأن تعمل 

عىل إفادته يف كل جانب من جوانب عملها، بدءاً من الطريقة التي 

تحدد بها أهدافها إىل األسلوب الذي تعامل به العمالء والتدريبات التي 

تقدمها للعاملني، إىل جانب الخدمات واملنتجات التي تقدمها. فالبد وأن 

يكون الرتكيز عىل العميل جزء من الثقافة السائدة يف املؤسسة ومتأصل 

يف تعامالتها اليومية.  

تَُشكِّل هذه التصنيفات الستة معاً مجموعة من املامرسات الفعلية 

لإلدارة، واملتعلقة بوضع اإلسرتاتيجية، واكتساب والء العاملني، ووضع 

العميل  أوالً عىل كل املستويات ويف كل أقسام أو إدارات املؤسسة. 

مقدمة عن املعايري 
العاملية إلدارة األداء 
االجتامعي لفريق 
األداء االجتامعي

67

طوِّرت املعايري العاملية إلدارة األداء االجتامعي لفريق األداء 

عة مع ممثيل املجال. وهي  االجتامعي )“املعايري”( بعد استشارة موسَّ

مجموعة من معايري اإلدارة التي تنطبق عىل جميع مؤسسات التمويل 

األصغرالتي تسعي إيل تحقيق األهداف املزدوجة للتمويل األصغر.  

يدل العمل بهذه باملعايريعىل أن للمؤسسة مامرسات إدارة أداء 

اجتامعي “قوية”. و لتحقيق هذا البد للمؤسسات أن:

1. تحدد وتتابع األهداف االجتامعية؛

2. تضمن التزام مجلس إدارة املؤسسة واملديرين واملوظفني باألداء 

االجتامعي؛  

3. تعامل العمالء بطريقة مسؤولة؛

4. تصمم املنتجات والخدمات، و قنوات التوزيع مبا يلبي احتياجات 

العمالء وما يفضلونه؛  

5. تعامل املوظفني بطريقة مسؤولة؛ 

6. وتحقق التوازن بني األداء االجتامعي واملايل.
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طلب أعضاء فريق األداء االجتامعي أن يقوم الفريق بوضع معايري 

واضحة إلدارة أداء اجتامعي قوي. تضع هذه الوثيقة معيارا لقياس 

كل مؤسسات التمويل األصغر التي تسعى جاهدة لتحقيق إدارة أداء 

اجتامعي قوي يف إنجازاتها. وتضع هذه املعايري أسساً ملامرسات “قوية” 

ال مامرسات “ممتازة”، سعياً منها لجعل املامرسات مناسبة لجميع 

املؤسسات ذات األهداف املزدوجة. 

تجيب املعايري أيضاً عن تخوُّف امليدان من أن تفقد مؤسسات التمويل 

األصغر تركيزها عىل عمالئها، حيث تّدعي معظم مؤسسات التمويل 

األصغر أنها تحسن من الخدمات االجتامعية املقدمة للعميل، إال أنه 

خالل العقدين املاضيني ركّزت الكثري من مؤسسات التمويل األصغر 

عىل االستقرار املايل أكرث مقارنة باحتياجات العمالء. وكانت معظم 

األداء املايل  هذه املؤسسات مدفوعة بتحقيق نتائج مالية، ألنها تسريِّ

فقط. إال أنه يجب عىل املؤسسات ذات الهدف االجتامعي أن تدير 

أدائها االجتامعي أيضاً. وتساهم هذه املعايري يف إعادة تركيز مؤسسات 

التمويل األصغر عىل العميل من خالل تعريف إدارة األداء االجتامعي 

القوي وتعزيزه. 

 وأخرياً، تتجاوب هذه املعايري مع حاجة املؤسسة للحصول عىل 

ارشادات لتقوية إدارة األداء االجتامعي. ميكن أن تستخدم مؤسسات 

األداء االجتامعي هذه الوثيقة يف تقييم أدائها، والتعرف عىل ما يجب 

أن تفعله للوصول إىل مامرسات إدارة قوية. 

ملاذا ُوِضعت املعايري؟

تهدف املعايري باألساس إىل إفادة العميل، فال تسعى املؤسسة 

التي لها أهداف مزدوجة للتمويل األصغر إىل تحقيق االستقرار 

املايل فحسب، ولكنها تسعى أيضاً إىل تحقيق هدف اجتامعي 

أو أكرث. وعىل الرغم من أن لكل مؤسسة أهدافها االجتامعية 

الفريدة واملُميّزة، إاّل أنه يجب عىل كل املؤسسات ذات أهداف 

مزدوجة أن تقوم باملشاركة يف تحقيق الهدف األكرب وهو زيادة 

اإلدماج املايل وإيجاد مزايا للعمالء، بدءاً بالحد من َعَوَز العميل. 

فضالً عن ذلك، يجب أن تسعى كل املؤسسات إىل تحقيق 

أهدافها مع ضامن عدم تعرض العمالء لألذى، واملؤسسة التي 

تطبق تلك املعايري هي مؤسسة تضع األسس الالزمة لتكون 

مؤسسة تركز عىل العميل، وبالتايل فإنها يف وضع جيد ميكنها من 

تحقيق أهدافها االجتامعية.

ملاذا يجب أن تسعى 
مؤسسة التمويل األصغر 

للوفاء بهذه املعايري؟

تُرَكّز املعايري عىل اإلدارة أكرث من النتائج الواضحة املرتبطة بالعميل 

)عىل سبيل املثال: زيادة قدرة العميل عىل التعامل مع الطوارئ 

املالية( لسببني:

1( تظهر الخربة أن مؤّسسات التمويل األصغر تصل إىل نتائج 

إجتامعية أفضل عندما تُرَكّزعىل تحقيق التوازن بني مامرسات اإلدارة 

االجتامعية واملالية عرب إعطاء األولوية الحتياجات العمالء وما 

يفضلونه والنتائج املتوقعة. 

2( توجد بيانات وتجارب تربز مامرسات األداء االجتامعي 

القوية، لكن البيانات املشابهة الالزمة لتحديد معايري النتائج عىل 

مستوىالعميلليست متواجدة بعد.

يف الوقت الحايل، تتطلب املعايري وجود أهداف واضحة ملؤسسة 

التمويل األصغر لتحقيق النتائج املرتبطة بالعميل، ولتتجاوب مع 

احتياجات العميل، وتقيس وتتابع التقدم نحو األهداف املرتبطة 

بتحقيق نتائج للعميل. ميكن يف املستقبل أن تقوم الصناعة بالبناء 

عىل هذه املعايري ليك تضع مقاييس ومعايري النتائج املرتبطة بالعميل. 

ملاذا تتعامل املعايري مع مامرسات 
اإلدارة ال النتائج االجتامعية؟ 

لن يطلب فريق األداء االجتامعي تحقيق املعايري كرشط 

للعضوية، والوثيقة نفسها ليست أداة لرفع تقرير أو للتصنيف. 

وال يقدم فريق األداء االجتامعي درجة أو شهادة يف الوقت 

الحايل ولكن رمبا يكون هذا متاحاً يف املستقبل من خالل 

املقيِّمني اجتامعيني واملراجعني، حيث  يطابق كثريون منهم 

منتجاتهم مبا يتامىش مع هذه املعايري. 

هل التطبيق إجباري؟ 

ال تفي كثري من املؤسسات يف الوقت الحايل باملعايري، إال أن فريق 

األداء االجتامعي يتوقع تطبيق معظم املؤسسات للمامرسات 

الرضورية  تدريجياً. مع ذلك، من الالزِم أن تعرف املؤسسات ما 

ماً  تعمل نحوه. فضالً عن ذلك، تُظِهر تجارب املؤسسات األكرث تَقدُّ

فيام يتعلق بإدارة األداء االجتامعي أن املامرسات )التي تحتوي 

عليها وثيقة املعايري( ليست واقعية وحسب، بل هي رضورية أيضاً 

لتحقيق األهداف االجتامعية.

هل هذه املعايري واقعية؟ 
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 تضع املعايري فهم شامل مشرتك إلدارة قوية لألداء االجتامعي بالنسبة 

لألطراف املعنية التي تّدعي أنه لديها أهداف مزدوجة للتمويل األصغر، 

وهي األوىل من نوعها بالنسبة لصناعة التمويل األصغر. 

يجب أن تستخدم مؤسسات التمويل األصغر املعايري من أجل: 

• التنظيم الذايت ملامرسات إدارة األداء االجتامعي الخاصة بها. 

• لتوجيه اسرتاتيجياتها لتحقيق إدارة أداء اجتامعي أقوى. 

ترتبط املعايري أيضاً بالعمل مع األطراف املعنية األخرى يف صناعة التمويل 

األصغر: 

• ميكن أن يستخدم املستثمرون والجهات املمولة املعايري لفهم مامرسات 

إدارة األداء االجتامعي مبؤسسة التمويل األصغر بعالقة مع املعايري املقبولة 

كيف يجب أن يتم استخدام املعايري؟ 
وعىل من يجب أن تُطَّبق

دولياً. مام قد يساعد املستثمرين والجهات املانحة عىل توجيه 

أموالهم نحو مؤسسات التمويل األصغر التي تتميز بوجود إدارة أداء 

اجتامعي قوية، ولتحديد االحتياجات الخاصة ببناء قدرات إدارة األداء 

االجتامعي فيام بني املستثَمر فيهم. 

• يستخدم املقيِّمون واملراجعون االجتامعيون بالفعل الكثري من 

املعايري الفردية يف تقييامتهم، ولكن رمبا يبدؤون يف إجراء تقييم 

يتامىش مع املجموعة الكاملة من املعايري كجزء من عمليات التصنيف 

واملراجعة. 

• ميكن أن تستخدم الشبكات واملؤسسات املعايري كأداة لتقييم 

مامرسات إدارة األداء االجتامعي ملؤسسات التمويل األصغر الرشيكة، 

وليك تتخذ قرارات حساسة فيام يتعلق ببناء القدرات واتفاقات 

الرشاكة والتمويل. 

تم بالفعل إدراج معايري الحملة الذكية لحامية العميل يف وثيقة 

املعايري. فتظهر معايري الشهادة بوضوح تحت عنوان: “مامرسات 

حامية العميل املنطبقة”، وتظهر أيضاً بظل رمادي يف هذه 

الوثيقة حتى ميكن التعرف عليها بسهولة. وتَُشّكل حامية العميل  

األساس إلدارة األداء االجتامعي، فمع إدارة األداء االجتامعي 

يجب عىل املؤسسة أن تُركّز كل اهتاممها عىل “أاّل تتسبب يف 

أي أذى للعمالء”. وتقوم املعايري الباقية بالبناء عىل هذا األساس. 

وتذهب إىل ما هو أبعد من ذلك إذ تركز عىل كيف “ تفعل 

خرياً” بخلق مزايا للعمالء. 

تتألف الوثيقة من ستة أجزاء، ويحتوي كل جزء عىل 2 إىل 5 

معايري، ولكل معيار مجموعة من املامرسات “األساسية” ومامرسات 

“جيدة إضافية” تحّدد كام ييل:

 

• املامرسات األساسية: املامرسات التي يجب أن تطبقها املؤسسة 

لتحقيق إدارة أداء اجتامعي قوي وفقاً ملا تنص عليه املعايري.

 

• املامرسات الجيدة اإلضافية: املامرسات التي يوىص بها بصفة عامة 

ولكنها ليست حتمية التطبيق )بحسب التعريف السابق( ورمبا ال 

ميكن تطبيقها يف كل املؤسسات يف جميع املجاالت. 

كيف ميكن قراءة وثيقة املعايري؟  كيف تُدَمج املعايري يف مبادئ حامية 
العميل الخاصة بالحملة الذكية؟
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الجزء 1

تحديد 
ومتابعة 
األهداف 

االجتامعية 

1.أ( لدى املؤسسة إسرتاتيجية 
لتحقيق أهدافها االجتامعية

1.ب( تقوم املؤسسة بجمع 
البيانات وتقديم التقارير 

والتأكد من دقة البيانات عىل 
مستوى العمالء, والتي لها 

عالقة باألهداف االجتامعية 
للمؤسسة

10. تقوم املؤسسة بتصميم اسرتاتيجيتها لتحقيق أهدافها 

االجتامعية مبساهمة املوظفني عىل مستويات مختلفة يف 

املؤسسة. 

11. يتم تحديد اإلسرتاتيجية عىل األقل يف إحدى الوثائق التالية: 

الخطة اإلسرتاتيجية أو خطة عمل املؤسسة، ميثاق املؤسسة، و/أو 

اتفاقيات املؤسسة الخاصة باملساهمني أو املستثمرين. 

تحديد ومتابعة األهداف االجتامعية 

املامرسات 
متلك املؤسسة كل نقطة من النقاط التالية، مع وجود وصف الرضورية 

لكل منها يف إسرتاتيجية املؤسسة: 

1. الرسالة االجتامعية: للمؤسسة هدف اجتامعي يخدم األهداف 

األوسع وهو زيادة قدرة املجموعات املستهدفة املهمشة أو 

املستبعدة عىل الحصول عىل الخدمات املالية، وإيجاد مزايا لهؤالء 

العمالء. 

2. العمالء  املستهدفون: الخصائص املحددة للعمالء املستهدفني 

)عىل سبيل املثال: الخصائص  الدميوغرافية، واالقتصادية 

واالجتامعية، وخصائص األنشطة التجارية(، وكيف أن خدمة 

املؤسسة لهذه املجموعة من العمالء  تدعم رسالتها االجتامعية. 

3. األهداف االجتامعية: املخرجات املنتظرة املحّددة بدقَّة عىل 

مستوى العميل )عىل سبيل املثال: تقديم قروض زراعية للفالحني 

يف املناطق الريفية(، ونتائج تتوقع املؤسسة تحقيقها )عىل سبيل 

7. يحّدد بيان رسالة املؤسسة األهداف االجتامعية )ماذا(، 

والعمالء املستهدفني )من(، واملنتجات والخدمات )كيف(، واملزايا 

املتوقعة للعمالء املستهدفني )ملاذا(. 

8. تراجع املؤسسة اسرتاتيجيتها )متضمنة رسالتها( عىل األقل مرة 

كل ثالثة أعوام. 

9. تراجع املؤسسة أهدافها االجتامعية عىل األقل مرة كل عام. 

1.أ( لدى املؤسسة إسرتاتيجية لتحقيق أهدافها االجتامعية

املثال: زيادة األصول بالنسبة للفالحني(. 

4. مؤرشات اجتامعية: وهي املؤرشات التي ستستخدمها املؤسسة 

مها نحو تحقيق كل هدف من أهدافها االجتامعية  لقياس تقدُّ

)عىل سبيل املثال: تقارير عن األصول التي ميلكها الفالحني يف 

الشهر 1، ويف الشهر 18(. 

5. املستهدف االجتامعي: وهو املستهدف الذي ميكن قياسه 

فيام يتعلق باملخرجات عىل مستوى - العميل )عىل سبيل املثال: 

تقديم %70 من إجاميل القروض الجديدة للفالحني يف الريف(، 

والنتائج )عىل سبيل املثال: %80 من هؤالء الفالحني يعلنون 

زيادة األصول الخاصة بهم بعد ميض 18 شهراً(. 

6. كيف تحقق األهداف: املنتجات والخدمات وطرق وقنوات 

التوصيل )مذكورة بالتفصيل يف الجزء 4( التي ستستخدمها 

املؤسسة لتحقيق هذه املخرجات والنتائج.

ر  ملعيا ا

مامرسات
جيدة إضافية 
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1.  تقوم املؤسسة بجمع البيانات باستخدام مؤرش واحد عىل 

األقل لكل هدف من أهدافها االجتامعية )املحددة يف 1أ(.

2. تحّدد املؤسسة اآليت: من يقوم بجمع البيانات، وأين يتم 

تخزين البيانات، ومن الذي يحلل البيانات، ومن الذي يصادق 

عىل دقة البيانات، وكيف وملن يتم تقديم البيانات.

3. للنظام الداخيل للمؤسسة فيام يتعلق بإدارة البيانات )عىل 

سبيل املثال: نظام إدارة املعلومات( القدرة عىل تصنيف البيانات 

بحسب النوع االجتامعي، وغريها من الخصائص األساسية للعميل. 

4. تضمن املؤسسة جودة البيانات التي تجمعها من خالل: 1( 

التصديق عىل البيانات التي يتم جمعها وإدخالها يف النظام، و2( 

تدريب العاملني عىل أدوات جمع البيانات وإدخالها. 

7.  لنظام املؤسسة الداخيل الخاص بإدارة البيانات 

القدرة عىل تحليل البيانات املالية واالجتامعية معاً.

8. يسمح النظام الداخيل للمؤسسة إلدارة املعلومات 

)عىل سبيل املثال: نظام إدارة املعلومات( بتتبع أداء 

العمالء مع مرور الزمان. 

9. تضمن املؤسسة دقة بيانات العميل باستخدام 

واحد أو أكرث من األساليب التالية: 

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

5. إذا أعلنت املؤسسة أن الحد من الفقر هو أحد أهدافها 

االجتامعية، فعليها أن تراقب مستويات الفقر الخاصة بعمالئها 

باستخدام إحدى أدوات تقييم الفقر)عىل سبيل املثال: اإلنفاق 

املنزيل بالنسبة للدخل، واستبيان األمن الغذايئ، وترتيب الرثوة 

التشاركية، ومؤرش التقدم للخروج من الفقر، وأدوات تدقيق 

النوع االجتامعي، إلخ(.  

6. تفصح املؤسسة عن بيانات األداء االجتامعي مبا يف ذلك 

مؤرشات األداء االجتامعي الخاصة مبكس MIX(1 ، باستخدام 

أحد األشكال العامة املتعارف عليها )عىل سبيل املثال: التقرير 

السنوي للمؤسسة، التقرير الخاص بسوق تبادل املعلومات مكس، 

والتقارير التي تُرفع للشبكات الوطنية/اإلقليمية(.

1( زيارة عينة عشوائية من العمالء للتأكد من أن 

املقابالت قد متت؛ 

2( تتبُّع جامع البيانات أثناء تأديته لعمله، وتوفري 

بيانات بشأن أدائه/أدائها؛

3( املصادقة عىل عينة عشوائية إلدخال البيانات من 

قبل املسؤولني عن إدخال البيانات للتأكد من الدقة.

 1 http://www.themix.org/
social-performance/
Indicators

مامرسات
جيدة إضافية 

الجزء 2:

ضامن التزام 
مجلس اإلدارة 

واإلدارة 
واملوظفني 
باألهداف 
االجتامعية

2.أ( أعضاء مجلس اإلدارة ملتزمني 
برسالة املؤسسة االجتامعية

2.ب( أعضاء مجلس اإلدارة
يعتربون املؤسسة مسؤولة 
مسؤولية كاملة عن رسالتها 

وأهدافها االجتامعية

2.ج( تقوم اإلدارة العليا بوضع 
اسرتاتيجية املؤسسة لتحقيق 

أهدافها االجتامعية، و باإلرشاف 
عىل تنفيذها.

2.د( يتم تعيني املوظفني وتقييمهم 
واعتامدهم بناًء عىل معايري األداء 

االجتامعي واملايل.

1415



المعايير العالمية إلدارة األداء االجتماعي  المعايير العالمية إلدارة األداء االجتماعي 

1.  راجع مجلس اإلدارة البيانات الخاصة باألداء االجتامعي مبا 

يف ذلك: االلتزام بالرسالة ونتائج األداء وسياسة املوارد البرشية 

واملخاطر املرتبطة باألداء االجتامعي )عىل سبيل املثال: مخاطر 

السمعة، وخروج العميل( ومامرسات حامية العميل والنمو 

وتخصيص األرباح. 

2. بناء عىل مراجعة تلك املعلومات املذكورة أعاله، يقدم املجلس 

التوجيهات إىل ويقوم بالرقابة عىل إسرتاتيجية املؤسسة )التفاصيل 

يف 1أ(، مع اعتبار كل من األهداف االجتامعية واملالية )عىل سبيل 

املثال: كيف ستؤثر أهداف النمو عىل الربحية، وجودة الخدمات 

املقدمة للعمالء املستهدفني(. 

3. يدمج املجلس معايري إدارة األداء االجتامعي يف تقييمه ألداء 

6.  مجلس اإلدارة منظم رسمياً )عىل سبيل املثال: يشمل لجنة 

فرعية لألداء االجتامعي، و “مدافع عن األداء االجتامعي”، 

ويلتزم باالتجاه العام إلدارة األداء االجتامعي يف عمليات 

التدقيق( بشكل يسمح مبراجعة بيانات األداء االجتامعي 

املفصلة يف املامرسة الرضورية 2 ب. 1. 

7. يتم تقييم املجلس عىل فعاليته )مراجعة داخلية أو 

خارجية(، وتشتمل هذه التقييامت عىل معايري األداء االجتامعي 

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

املدير التنفيذي أو مدير املؤسسة )عىل سبيل املثال: تحقيق 

أهداف االنتشار، واالحتفاظ بالعمالء(. 

4. يحول املجلس دون الحياد عن رسالة املؤسسة  أثناء حدوث 

أية تغريات تتعلق بهيكلة ملكية املؤسسة و/أو شكلها القانوين 

)عىل سبيل املثال: التحوُّل(. 

مامرسة حامية العميل التي تنطبق: 

5. توضح مدونة مكتوبة خاصة بأخالقيات العمل القيم 

املؤسسية، ومعايري السلوك املهني املتوقعة من كل املوظفني، 

حيث يكون مجلس اإلدارة قد قام مبراجعة مدونة األخالق 

واملوافقة عليها )مبدأ 5 لحامية العميل(.  

)عىل سبيل املثال: كم مرة يتم مناقشة األداء االجتامعي خالل 

االجتامعات، وقرارات توزيع األرباح التي تعكس األهداف 

االجتامعية(.

8. يستعرض املجلس أي تقييم أو تصنيف أو مراجعة للمؤسسة  

فيام يتعلق باألهداف االجتامعية، )عىل سبيل املثال: شهادة 

حامية العميل(.

املامرسات 
الرضورية 

ر  ملعيا ا

مامرسات
جيدة إضافية 

1.  تقدم املؤسسة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة تعريفاً برسالتها 

وأهدافها االجتامعية ومسؤولية مجلس اإلدارة فيام يتعلق بإدارة األداء 

االجتامعي للمؤسسة وتتأكد من موافقة كل عضو من أعضاء املجلس 

عىل ما جاء بها. 

2. تطالب املؤسسة أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام مبدونة قواعد 

السلوك الخاصة باملؤسسة )أنظر املامرسات الرضورية 2ب.5(.

3. يضم املجلس واحد أو أكرث من األعضاء الذين لديهم خربة يف 

بعض مجاالت األداء االجتامعي )عىل سبيل املثال: خربة كمامرس يف 

مجال التمويل األصغر أو خربة يف تصميم املنتجات أو خربة يف  البحث 

التسويقي أو خربة يف املوارد البرشية(.

4. أعضاء املجلس لديهم آلية لالتصال املبارش بالعمالء )عىل سبيل املثال: 

عمل زيارات ميدانية، واجتامعات ملجلس اإلدارة مع ممثلني عن العمالء(.

2.أ( أعضاء مجلس اإلدارة ملتزمني 
برسالة املؤسسة االجتامعية

املامرسات 
الرضورية 

ر  ملعيا ا

مامرسات
جيدة إضافية 
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1.  يتم اختيار املرشحني للتّوظيف بناًء عىل التزامهم باألهداف 

االجتامعية للمؤسسة وقدرتهم عىل االضطالع مبسؤوليات األداء 

االجتامعي املرتبطة بوظائفهم عند االقتضاء.

2. تقوم املؤسسة بتقييم العاملني بها بناًء عىل كيفية ادائهم 

ملهام/مسؤوليات األداء االجتامعي واملايل املتعلقة مبناصبهم.

مامرسات حامية العميل املنطبقة:

3. يُتوقع من كل العاملني االلتزام مبعايري السلوك املهني، وخاصة 

مامرسات التحصيل املقبولة وغري املقبولة، التي تنص عليها مدونة 

السلوك األخالقي أو دليل العاملني أو دليل جمع األقساط )مبدأ 

5 لحامية العميل( 

4. يتم تعيني املوظفني وتدريبهم وفقاً ملدونة السلوك األخالقي، 

ويتلقى املوظفون املسؤولون عن جمع األقساط تدريباً عن 

سيتم تحديدها  الحقاً.

2.د( يتم تعيني املوظفني وتقييمهم واعتامدهم بناًء عىل معايري األداء 
االجتامعي واملايل.

مامرسات التحصيل املقبولة، وإجراءات اسرتداد القرض. يُتوقع 

من املوظفني املسؤولني عن جمع األقساط سواء يف املؤسسة أو 

يف حالة قيام طرف ثالث بجمع األقساط باتِّباع نفس املامرسات. 

)مبدأ 5 لحامية العميل( 

ر األهداف اإلنتاجية الخاصة بالعاملني ونظم الحوافز  5. تقدِّ

جودة املحفظة عىل األقل بنفس درجة تقديرها للعوامل األخرى 

مثل رصف القرض أو منو العمالء. وال يكافَئ النمو إال إذا كانت 

جودة املحفظة مرتفعة )مبدأ 5 لحامية العميل(. 

6. يتاِبع املديرون واملرشفون السلوك األخالقي والسلوك املهني 

وأسلوب تعامل املوظف مع العمالء  كجزء من تقييم األدا، وال 

يضع نظام الحوافز الخاص باملؤسسة مسؤول القروض يف “تضارب 

مصالح” مع العمالء  يف أثناء فرتة التحصيل، بل البد وأن يكافئ 

نظام الحوافز السلوك األخالقي )مبدأ 5 لحامية العميل(.

املامرسات 
الرضورية 

ر  ملعيا ا

مامرسات
جيدة إضافية 

1.  تدمج اإلدارة العليا أهداف األداء االجتامعي للمؤسسة يف 

التخطيط  لألعامل، وتتَّخذ كل القرارات التشغيلية واإلسرتاتيجية 

)عىل سبيل املثال: منتجات جديدة أو آليات توصيل الخدمات 

واملنتجات وتحديد أهداف النمو( بناًء عىل تداعيات كل من 

األداء االجتامعي واملايل.

2. تقوم اإلدارة العليا بتحليل بيانات األداء االجتامعي مبا يف 

ذلك بيانات النتائج عىل مستوى العميل  )أنظر الجزء 1( ملقارنة 

األداء الفعيل للمؤسسة مع األهداف االجتامعية املعلن عنها. 

3. يقوم املديرون يف اإلدارة العليا بالنظر يف وأخذ اإلجراءات 

الالزمة لتجنب املخاطر املرتبطة باألداء االجتامعي )عىل سبيل 

املثال: مخاطر السمعة واالنحراف عن الرسالة(. 

6. تقوم اإلدارة العليا بتحليل مخرجات العميل وخروج 

العميل ملجموعة مختلفة من العمالء )تحليل حسب 

التقسيامت املختلفة(.

7. تقوم املؤسسة بعمل مراجعة اجتامعية داخلية أو 

2.ج( تقوم اإلدارة العليا بوضع اسرتاتيجية املؤسسة لتحقيق أهدافها 
االجتامعية، و باإلرشاف عىل تنفيذها.

4. يعترب املدير أو املدير التنفيذي - مديري اإلدارات مسؤولني 

عن إحراز تقدم فيام يتعلق بتحقيق األهداف االجتامعية 

للمؤسسة )عىل سبيل املثال: الوصول إىل العمالء املستهدفني، 

والتنفيذ الناجح ملامرسات حامية العميل(.

مامرسة حامية العميل  املنطبقة:

5. 2ج. 5 يدرك املديرون وأعضاء مجلس اإلدارة خطر إفراط 

العميل يف املديونية، ويراقبون هذا الخطر بصفة منتظمة 

)مبدأ 2 لحامية العميل(.

خارجية لتحديد نقاط القوة والضعف ولرتتيب األولويات فيام 

يتعلق باملجاالت التي تحتاج إىل تحسني. 

8. تخضع املؤسسة لتصنيف اجتامعي لزيادة الشفافية 

الخاصة بأدائها االجتامعي. 

املامرسات 
الرضورية 

ر  ملعيا ا

مامرسات
جيدة إضافية 
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التعامل مع العمالء  بطريقة مسؤولة

مامرسات حامية العميل املنطبقة: 

1. تتطلب عملية املوافقة عىل القرض قيام املؤسسة بتقييم 

ين، فال تعتمد  قدرة املقرتض عىل السداد، وقدرته عىل تحمل الدِّ

املوافقة عىل القرض عىل الضامنات فقط – سواء كانت ضامنات 

من املقرتضني األقران، أو ضامن موقع متضامن، أوالضامن بالرهن 

–  كبديل عن التحليل الجيد لقدرة العميل عىل السداد.

2. تقدم سياسات املوافقة عىل االئتامن الخاصة باملؤسسة 

إرشادات واضحة فيام يتعلق بالحدود القصوى للقرض، 

واملستويات املقبولة من الدين من مصادر أخرى. 

3.أ( تحّد د املؤسسة ما إذا كان لدى العمالء القدرة عىل السداد دون إفراط 
يف املديونية، وستشارك املؤسسة يف الجهود املبذولة لتحسني إدارة مخاطر 

القروض عىل مستوى السوق.
)مبدأ 2 لحامية العميل ويتم تطبيقه عىل كافة املامرسات أسفله(

3.أ( تحّد د املؤسسة ما إذا كان لدى العمالء 
القدرة عىل السداد دون إفراط يف املديونية، 

وستشارك املؤسسة يف الجهود املبذولة لتحسني 
إدارة مخاطر القروض عىل مستوى السوق.

3. تراجع املؤسسة كلام أمكن سجل االئتامن أو مكتب االئتامن 

فيام يتعلق مبستويات الدين الحالية للمقرتض، وتاريخه يف 

السداد. وإن مل تكن هذه املعلومات متاحة فعىل املؤسسة أن 

تحتفظ بالسجالت الداخلية وتراجعها وتتشاور مع املنافسني 

للحصول عىل تلك املعلومات.

4. يقوم قسم املراجعة الداخلية باملؤسسة و/أو املراقبة الداخلية 

بالتحقق من التزام املوظفني بالسياسات والنظم ملنع العميل من 

التعرض لخطر اإلفراط يف املديونية.

ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 

مامرسات
جيدة إضافية 

سيتم تحديدها  الحقاً. 

القسم 3:

 التعامل 
مع العمالء  

بطريقة 
مسؤولة

2021

3.هـ( توجد لدى املؤسسة آليات مناسبة 
ويتم استخدامها يف الوقت املناسب 

للتَّعامل مع شكاوى العمالء وحل املشاكل. 
وتقوم املؤسسة باستخدام هذه اآلليات 

لحل املشاكل الفردية ولتحسني املنتجات 
والخدمات.

3.د(  تحرتم املؤسسة خصوصية بيانات 
العميل الفردية مبا يتوافق مع القوانني 

واللوائح الخاصة بالسلطات القضائية، وال 
تستخدم بيانات العميل إالَّ يف أغراض يتم 

تحديدها يف الوقت الذي يتم فيه جمع 
البيانات، أو عندما يسمح القانون، إالَّ  إذا تم 

االتفاق عىل غري ذلك مع العميل . 

3.ج(  تقوم املؤسسة ووكالءها مبعاملة عمالئها 
بشكل عادل وباحرتام وبدون أي متييز. يوجد 

لدى املؤسسة تدابري وقائية للكشف عن الفساد 
وتصحيحه باإلضافة إىل آلية الكشف عن أيَّة 

فية من قبل موظفيهم  معاملة عدوانية أوتعسُّ
ووكالئهم، خاصة خالل إجراءات بيع القروض أو 

جمع األقساط.

3.ب(  تقوم املؤسسة بتوصيل معلومات 
واضحة وكافية ويف الوقت املناسب بأسلوب 

ولغة يفهمها العميل  حتى ميكن للعمالء 
اتخاذ قرارات مدروسة. 
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مامرسة حامية العميل املنطبقة: 

م املؤسسة لعمالء اإلقراض الجامعي جلسات لرفع  1.   تُقدِّ

الوعي حول مبدأ القروض بضامن الجامعة، ورضورة السداد 

عن أعضاء مجموعة االقرتاض يف حالة تأخرهم عن السداد، 

يها. وقدرة السداد التي ال ميكن تعدِّ

3.ج(  تقوم املؤسسة ووكالءها مبعاملة عمالئها بشكل عادل وباحرتام وبدون 
أي متييز. يوجد لدى املؤسسة تدابري وقائية للكشف عن الفساد وتصحيحه 

فية من قبل  باإلضافة إىل آلية الكشف عن أيَّة معاملة عدوانية أوتعسُّ
موظفيهم ووكالئهم، خاصة خالل إجراءات بيع القروض أو جمع األقساط.

)مبدأ 5 لحامية العميل، يتم تطبيقه عىل كافة املامرسات أسفله(.

ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 

مامرسات
جيدة إضافية 

وكل الرسوم والعقوبات واملنتجات املتَّصلة ورسوم الطرف 

الثالث، وما إذا كانت تلك الرسوم ستتغري مبرور الوقت. وتُظهر 

مة املبلغ اإلجاميل الذي يدفعه العميل مقابل  املعلومات املقدَّ

الحصول عىل املنتج. 

4. تستخدم املؤسسة قنوات متعددة لإلفصاح عن املعلومات 

الدقيقة والواضحة املتعلقة باملنتج، مثل املنشورات، 

والجلسات التعريفية، واالجتامعات وتعليق أو نرش هذه 

املعلومات يف الفرع، وإتاحتها عىل املواقع االلكرتونية... 

5. متنح املؤسسة للعمالء الوقت الكايف ملراجعة الرشوط 

واألحكام املتعلقة باملنتج وكذلك متنحهم الفرصة لطرح األسئلة 

وتلقِّي املعلومات قبل توقيع العقد. 

م املؤسسة لعمالئها معلومات دقيقة وواضحة بصفة  6. تقدِّ

منتظمة بشأن حساباتهم )عىل سبيل املثال: كشف حساب 

وإيصاالت واستعالم عن الرصيد(.

مامرسات حامية العميل  املنطبقة:

1. تقوم املؤسسة بتدريب العاملني عىل التواصل الفعال مع 

العمالء، وذلك حتى يتمكن العمالء من فهم املصطلحات 

املذكورة يف العقد وحقوقهم وواجباتهم. وتأخذ هذه التقنيات 

يني )عىل سبيل املثال: قراءة العقد  يف اعتبارها التواصل مع األمِّ

بصوت مرتفع، إتاحة املواد باللُّغات املحلية(. 

2. تطبق املؤسسة قوانني “ الحقيقة يف اإلقراض”، واملعادالت 

الحسابية املطلوبة الخاصة  بسعر الفائدة السنوي، أو معدل 

الفائدة الفعيل. ويف حالة غياب مثل هذه املتطلبات عىل 

مستوى الصناعة بأكملها، تقدم املؤسسة املعلومات التي تُظهر 

ده العميل مقابل الحصول عىل املنتج.  إجاميل املبلغ الذي يسدِّ

3. تعلن املؤسسة للعمالء بوضوح عن األسعار والرشوط 

واألحكام الخاصة بكل املنتجات املالية قبل إجراء أية تعامالت 

مبا يف ذلك: رسوم الفائدة ورسوم التأمني والحد األدىن من الرصيد 

3.ب(  تقوم املؤسسة بتوصيل معلومات واضحة وكافية ويف الوقت املناسب 
بأسلوب ولغة يفهمها العميل  حتى ميكن للعمالء اتخاذ قرارات مدروسة. 

)مبدأ 3 لحامية العميل - يتم تطبيقه عىل كافة املامرسات أسفله(

ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 

مامرسات
جيدة إضافية 

2223

سيتم تحديدها  الحقاً. 

التعامل مع العمالء  بطريقة مسؤولة التعامل مع العمالء  بطريقة مسؤولة

سيتم تحديدها  الحقاً. 
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مامرسات حامية العميل املنطبقة:

1. متلك املؤسسة آلية فعالة للتعامل مع شكاوى العمالء. 

2. لدى املؤسسة سياسة تنص عىل أن شكاوى العمالء يجب 

ية، ويجب إجراء تحقيقات كاملة بشأنها وحلها يف  أخذها بكل جدِّ

الوقت املناسب دون أي انحياز. 

3.هـ( توجد لدى املؤسسة آليات مناسبة ويتم استخدامها يف الوقت 
املناسب للتَّعامل مع شكاوى العمالء وحل املشاكل. وتقوم املؤسسة 

باستخدام هذه اآلليات لحل املشاكل الفردية ولتحسني املنتجات والخدمات. 
)مبدأ 7 لحامية العميل . يتم تطبيقه عىل كافة املامرسات باألسفل(

3. تُعلِم املؤسسة عمالءها بحقهم يف الشكوى، وتُعرفهم 

باألسلوب املتَبَّع لرفع شكواهم للشخص املناسب. 

4. تقوم املؤسسة بتدريب املوظفني عىل إخبار العمالء بحقهم يف 

رفع الشكوى، وكذلك األسلوب الذي يتم التعامل به مع الشكاوى، 

وإحالتها للشخص املناسب للتحري عن الشكوى وحلها.

ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 

مامرسات
جيدة إضافية 

مامرسات حامية العميل  املنطبقة: 

1. لدى املؤسسة سياسة خصوصية مكتوبة تحكم عملية جمع 

املعلومات والتعامل معها واستخدامها ونرش بيانات العمالء. 

2. تقوم املؤسسة بتدريب العاملني بها عىل سياسات وإجراءات 

الحفاظ عىل بيانات العميل آمنة ويف احرتام للخصوصية. 

3. لدى املؤسسة نظم تكنولوجية مناسبة )عىل سبيل املثال: 

قاعدة بيانات آمنة( لضامن تأمني بيانات العمالء . 

3.د(  تحرتم املؤسسة خصوصية بيانات العميل الفردية مبا يتوافق مع 
القوانني واللوائح الخاصة بالسلطات القضائية، وال تستخدم بيانات العميل 

إالَّ يف أغراض يتم تحديدها يف الوقت الذي يتم فيه جمع البيانات، أو 
عندما يسمح القانون، إالَّ  إذا تم االتفاق عىل غري ذلك مع العميل . 

)مبدأ 6 لحامية العميل- يتم تطبيقه عىل كافة املامرسات أسفله(

4. تخرب املؤسسة عمالءها بالطريقة التي تستخدم بها 

املعلومات الخاصة بهم داخلياً، ومتى سيتم املشاركة بها 

خارج نطاق املؤسسة إذا اقتىض األمر )عىل سبيل املثال: 

املشاركة بها مع مكتب االئتامن(. 

5. تحصل املؤسسة عىل موافقة العميل  فيام يتعلق بأي 

توزيع أو نرش رضوري لبيانات العميل.

ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 

مامرسات
جيدة إضافية 

2425

سيتم تحديدها  الحقاً. 

سيتم تحديدها  الحقاً. 

التعامل مع العمالء  بطريقة مسؤولة التعامل مع العمالء  بطريقة مسؤولة



المعايير العالمية إلدارة األداء االجتماعي  المعايير العالمية إلدارة األداء االجتماعي 

تصميم منتجات وخدمات وقنوات توصيل تفي باحتياجات العمالء وما يفضلونه

تستخدم املؤسسة البيانات التي تقوم بجمعها بانتظام )تم رشح الخطوات الخاصة بجمع 

البيانات يف املعيار 1ب( وذلك ليك: 

1. تَفهم األسلوب الذي يستخدم به العمالء املنتجات والخدمات من خالل خصائص العمالء 

)عىل سبيل املثال: رجال ونساء ومستوى الدخل ونوعية املرشوع(. 

2. تَفهم مدى رضا العمالء )عىل سبيل املثال: التجربة والقيمة بصفة عامة، وسهولة الوصول 

إىل الخدمات، واقرتاحات التعديالت عىل املنتجات( وذلك مع اعتبار خصائص العمالء. 

3. متابعة معدل االحتفاظ بالعمالء 2 ومعرفة األسباب وراء خروج العمالء من املؤسسة.

4.أ( تدرك املؤسسة احتياجات النوعيات 
املختلفة من العمالء وما يفضلونه.

4.أ( تدرك املؤسسة احتياجات 
النوعيات املختلفة من العمالء 

وما يفضلونه.

5. تطلب املؤسسة من املوظفني امليدانيني اإلدالء بآرائهم 

حول احتياجات العمالء وما يفضلونه. 

6. تَتفّهم املؤسسة طلب العمالء الخاص بالخدمات 

واملنتجات التي ال يتم توفريها يف الوقت الحايل.

7. تَتفّهم املؤسسة األساليب التي تؤثر بها منهجيتها عىل 

إدراج أو إقصاء بعض الفئات من مجموع عمالئها.

2 يستخدم مؤرش األداء االجتامعي 

مكس)MIX(  املعادلة التالية ملعرفة معدل 

االحتفاظ بالعمالء: معدل االحتفاظ بالعمالء 

= العمالء النشيطني يف نهاية الفرتة / 

)العمالء النشيطني يف بداية الفرتة + العمالء 

الجدد أثناء الفرتة(

ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 

مامرسات
جيدة إضافية 

الجزء 4:

تصميم منتجات 
وخدمات وقنوات 

توصيل تفي 
باحتياجات العمالء 

وما يفضلونه
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4.ج( يتم تصميم املنتجات 
والخدمات وقنوات التوصيل 
لتفيد العميل، بالتوافق مع 

أهداف املؤسسة االجتامعية.

4.ب( تقوم املؤسسة بتصميم 
املنتجات والخدمات وقنوات 

التوصيل بأسلوب ال يَُعرِّض 
العميل ألي رضر .
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تستخدم املؤسسة فهمها الحتياجات عمالئها، وما يفضلونه 

ليك تعّدل أو تصمم منتجات وخدمات ومناذج وقنوات توصيل 

لتحقق مزايا العمالء، مبا يف ذلك:

1. التقليل من عوائق اإلدماج املايل بالنسبة للعمالء املستهدفني 

)عىل سبيل املثال: توفريمراكزخدمات مُتَكِّن للمهمشني االستفادة 

منها،  تقديم رشوط مناسبة لحصول الفقراء عىل املنتجات(. 

2. توفري القدرة عىل الحصول عىل املال الكايف والخدمات 

يف الوقت املناسب لتمكني العمالء من تقليل املخاطر، و من 

مواجهة أيَّة طوارئ مألوفة )عىل سبيل املثال: إمكانية الحصول 

4.ج( يتم تصميم املنتجات والخدمات وقنوات التوصيل لتفيد العميل، 
بالتوافق مع أهداف املؤسسة االجتامعية.

عىل منتجات اإلدِّخار، والتأمني وقروض للطوارئ وخدمات لدعم 

املشاريع التجارية(. 

3. خلق مزايا أخرى للعمالء من خالل متكنيهم من االستثامر يف 

الفرص االقتصادية )عىل سبيل املثال: الحصول عىل قرض لرشاء 

/ تأجري آلة( وتلبية االحتياجات املنزلية املتوقعة )عىل سبيل 

املثال: قروض تحسني السكن واإلدِّخار للزفاف(. 

مامرسات حامية العميل املنطبقة: 

4. تُستَخدم املعلومات الواردة يف الشكاوى لتحسني عمليات 

املؤسسة واملنتجات والتواصل )مبدأ 7 لحامية العميل(.

ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 

مامرسات
جيدة إضافية 

   مامرسات حامية العميل املنطبقة:  

1. تقدم املؤسسة منتجات قروض مرنة و/أو متعددة للتعامل مع 

االحتياجات األَُسية واالحتياجات املختلفة للمرشوعات التجارية.

2. تتوافق جداول سداد القروض مع التدفق النقدي الذي يتوقعه 

املقرتض. 

3. يتالءم حجم القرض مع االحتياج املايل ونوعية املرشوع التجاري.

4. املنتجات يف متناول العمالء مبعنى أنه ليس عىل العمالء تقديم 

تضحيات ضخمة فيام يتعلق مبستوىاملعيشة، أو مبصلحة مرشوعهم  

من أجل سداد مستحقاتهم املالية. وتضمن االعتبارات التي عىل 

أساسها تكون املنتجات يف متناول العمالء: 1( معدل الفائدة 

والرسوم، ورسوم التأمني وكافة املرصوفات األخرى، 2( حجم القرض 

)أو رسوم التأمني(، 3( قيمة السداد الدورية املطلوبة.  

5. ميكن للعمالء االعتامد بتلك الخدمات واملنتجات، كام أنها 

مناسبة للعمالء )عىل سبيل املثال: نقاط الخدمة قريبة من منزل 

العميل أو من مرشوعه(، وتقلل من التكلفة الشخصية )عىل سبيل 

املثال: مرصوفات السفر( واملرتبطة بالحصول عىل املنتج أو الخدمة. 

4.ب( تقوم املؤسسة بتصميم املنتجات والخدمات وقنوات التوصيل 
بأسلوب ال يَُعرِّض العميل ألي رضر . 3

)مبدأ 1 لحامية العميل – يتم تطبيقه عىل كافة املامرسات أسفله(

6. من السهل بالنسبة للعمالء فهم رشوط وأحكام الحصول عىل 

الخدمة ومقارنتها. 

7. التغيريات التي تحدث للمنتجات )التكلفة / والرشوط / 

واألحكام( ضئيلة ونادرة. 

8. ال تطلب املؤسسة من عمالئها التنازل عن حقوقهم األساسية 

م الخدمة والحصول عىل  )عىل سبيل املثال: الحق يف مقاضاة مقدِّ

املعلومات وإلغاء استخدام املنتج والحفاظ عىل الخصوصية(. 

9. املؤسسة لديها سياستان لالئتامن: 1( سياسة تصف الرشوط 

املقبولة للّضامنات، مبا يف ذلك عدم قبول ضامن يحرم املقرتض من 

قدرته عىل الوفاء باحتياجاته األساسية، ويقدم تفسري لدور الّضامنني،  

أي سياسة تضمن تلقي العمالء  لسعر عادل مقابل أية أصول يتم 

مصادرتها، و2( سياسة للخروج بحلول إلعادة جدولة القرضأو شطبه 

استثنائياً بالنسبة للعمالء الذين لديهم “الرغبة” يف السداد ولكن 

ليس لديهم القدرة عىل السداد.

3   أُِخد املعيار 4 ب واملامرسات األساسية 

الخاصة به من الحملة الذكية. فعىل عكس 

مامرسات حامية العميل األخرى املذكورة يف 

هذه الوثيقة، إن تلك املامرسات الرضورية 

ليست جزء من شهادة االعتامد الخاصة 

بالحملة الذكية )فيام عدا 4 ب. 9( ألن 

الحملة الذكية مازالت يف مرحلة التطبيق 

التجريبي لهذه املامرسات.

سيتم تحديدها  الحقاً. 

سيتم تحديدها  الحقاً. 

ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 

مامرسات
جيدة إضافية 
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7.  تبني املؤسسة قرارات التوظيف عىل مبدأ تكافؤ الفرص 

واملعاملة العادلة بغّض النظر عن الجنس والخلفية العرقية 

والنوع والسن واإلعاقة مبا يف ذلك الطبقة االجتامعية والدين 

والتوجه الجنيس أو حالة فريوس نقص املناع /اإليدز. 

8. تتجنب املؤسسة استخدام صيغة العمل العريض  أو املؤقت 

و/أو بدون أجر إال إذا كانت طبيعة العمل هي ملدة قصرية. 

9. تقوم املؤسسة باتخاذ إجراءات موثقه يف تعيني وترقية 

التشغيل املفروض 5 ، فلو أن القانون الوطني يسمح بتشغيل 

القارصين، فإن املؤسسة تحرتم للمتطلبات القانونية الوطنية 

والعاملية واألعراف عند توظيف القارصين. 

5. تقوم املؤسسة بتقييم مخاطر الصحة واألمان )عىل سبيل 

املثال: الضغط املفرط وعبء العمل والقيادة بدون خوذات( التي 

يواجهها املوظفني خالل العمل، وتقوم بتوفري التدريب واألجهزة 

الرضورية للموظفني بدون أي مقابل لتخفيف هذه املخاطر.  

6. تقوم املؤسسة بتوثيق وتقديم التقارير والتحقيق يف كافة 

الحوادث الخاصة بالعمل واإلصابات واألمراض. 6

مامرسات
جيدة إضافية 

1. هناك سياسة موارد برشية متوفرة لكل املوظفني، تتامىش مع 

قانون العمل القائم، وأيضاً توضح حقوق املوظفني املرتبطة باآليت: 

املرتبات واملزايا وظروف العمل، واألمان يف مكان العمل، وعدم 

التمييز، وحرية املؤسسة، واإلجراءات املتعلقة بالشكاوى. 

2. مستويات ااألَُجر تغطي تكلفة الحياة 4 بالنسبة للموظفني. 

3. تقبل املؤسسة وتتعامل مع شكاوى املوظفني من خالل نظام 

ّسي ورسمي للتعامل مع الشكاوى يحمي املوظفني من التعرض 

ألية مضايقات بسبب تقديم شكاواهم. 

4. ال تُعني املؤسسة وال تستفيد من التشغيل اإلجباري أو 

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

النساء الكفء، و يف تحقيق التمثيل النسايئ يف املواقع 

القيادية )عىل سبيل املثال: تُشجع النساء من داخل أو خارج 

املؤسسة عىل التقديم للوظائف، وتضع أهداف لتوظيف 

املرأة، وترعى املوظفات(. 

10. توفر املؤسسة تسهيالت مناسبة للعاملني يف حالة إعاقة 

)عىل سبيل املثال: ممر للكرايس املتحركة وطباعة املستندات 

بخط كبري(.

م الحد األدىن  4 أجر كايف هو ذلك الذي يَُقدِّ

من مستوى معيشة ُمريض بالنسبة للموظف يف 

املنطقة التي يعمل أو تعمل فيها.

5 أي عمل يتم تحت التهديد بالعقاب أو بطريقة 
غري طوعية يعترب عمل إجباري أو إلزامي. 

6 الحد األدىن من السن للتقديم يف “عمل منتظم” 
هو 14 سنة عىل األقل )يف الدول املتقدمة: 15 

سنة(، قد تكون هناك استثناءات من سن 12 سنة 

)يف الدول املتقدمة: 13 سنة( بالنسبة لألعامل 

الخفيفة”، والتي ال تتعارض مع ذهاب الطفل 

للمدرسة وال تؤذي الطفل بأي صورة، وعادة ما 

يكون الحد األدىن لسن العمل يف “األعامل الخطرة” 

هو 18 سنة، واالعامل الخطرة هي التي عادة ما 

تؤذي صحة أو سالمة أو أخالقيات الطفل.

ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 

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( تتابع املؤسسة مستوى 
رضا املوظفني ومعدل دورانهم 

)تناوبهم / االستقالة من 
املؤسسة(
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1. تقوم املنظمة بجمع وتوثيق وتحليل البيانات التي تُظِهر رضا املوظفني. 

2. تراقب املؤسسة معدل حركة  دوران )تناوب( 7  املوظفني وتتفهم أسباب 

خروج املوظفني )االستقالة(. 

3. تَتَّخذ املؤسسة إجراءات لتصحيح املشاكل املؤسسية التي تؤدي إىل دوران 

)تناوب( املوظفني و شعورهم باالستياء.

5.ج( تتابع املؤسسة مستوى رضا 
املوظفني ومعدل دورانهم )تناوبهم / 

االستقالة من املؤسسة(

4. تراقب املؤسسة معدل دوران )تناوب( املوظفني يف املستويات 

املختلفة )عىل سبيل املثال: العاملني امليدانيني واملوظفني 

التنفيذيني( والنوع.

7  يحسب مكس)MIX(  نسبة دوران املوظفني 
بالطريقة التالية: نسبة دوران املوظفني = الخروج 

)االستقالة( خالل الفرتة / املعدل )عدد املوظفني 

يف نهاية تقديم التقرير + املوظفني الذين تم 

تعيينهم ملدة سنة أو أكرث(

مامرسات
جيدة إضافية 

ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 

5. يتم وضع أهداف األداء الخاصة باملوظف من خالل التشاور 

مع املوظفني واالتفاق معهم.

6. يوجد لدى املؤسسة نظام لرتقية املوظفني وذلك لجذب 

زة. ويتضمن هذا النظام  لة واملُحفَّ واالحتفاظ بقوة العمل املؤهَّ

1. يحصل كل موظف عىل توصيف وظيفي مكتوب، وعقد 

عمل شفوي أو مكتوب يشمل الراتب واملزايا ورشوط 

التوظيف.

2. يحصل كل موظف عىل تدريب محدد مرتبط بطبيعة 

العمل و/أو تنمية للمهارات الالزمة لقيامه/قيامها بأداء 

املهام األساسية لوظيفته /وظيفتها. 

3. يفهم 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

مامرسات حامية العميل املنطبقة:

4. تشتمل قواعد عمل املوظفني عىل تحديد السلوكيات 

املقبولة وغري املقبولة. تصف هذه القواعد األفعال واإلجراءات 

التي قد ينتج عنها وقف العمل. ويتم إخبار املوظفني 

بالعقوبات املرتتبة عىل عدم االلتزام بقواعد السلوك األخالقي 

أو سياسات جمع األقساط ، و تتم املعاقبة عىل االنتهاكات، 

و تُقام متابعة دورية للمامرسات )من خالل إدارة العمليات 

واملراجعة الداخلية(  من أجل التكوين أولتطبيق العقوبات 

عند الرضورة. )مبدأ 5 لحامية العميل(. 

تنمية املهارات والفرص التدريبية والفرص التعليمية لالرتقاء 

)عىل سبيل املثال: املشاريع الخاصة وتبادل األدوار و”توسيع 

نطاق املهام”(. وتَُوفِّر املؤسسة كل تلك الفرص لكل املوظفني 

بدون متييز وبطريقة متساوية. 

مامرسات
جيدة إضافية 

ر  ملعيا ا

املامرسات 
الرضورية 
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3. تراجع املؤسسة معدالت النمو ربع السنوية الخاصة بكل 

الفروع أو املناطق، ال معدالت النمو السنوية الكلية فحسب 

)والتي قد ال تظهر النمو املرتفع الذي يتبعه انكامش(، 

ويكون لدى املؤسسة نظام متابعة للتعرف عىل النمو غري 

املتوقع والغري مراقب.

4. ترصد املؤسسة ما إذا كانت قدرتها الداخلية )عىل 

سبيل املثال: نظام إدارة املعلومات وإجراءات إدارة املخاطر 

وتدريب املوظفني( تتواكب مع النمو املؤسيس فيام يتعلق 

بعدد العمالء وقيمة القروض واإليداعات. وتعّززاملؤسسة 

هذه القدرة بحسب الحاجة.

املامرسات 
الرضورية 

التوازن ما بني األداء املايل واالجتامعي 

1. تستهدف املؤسسة معدالت منو مستدامة لكل الفروع أو 

املناطق ولكل املنتجات التى توفرها، آخذة يف االعتبار العوامل 

الداخلية )عىل سبيل املثال:  التوظيف و نُظُم املعلومات 

والتمويل( والعوامل الخارجية )عىل سبيل املثال: املنافسة 

وتشبع السوق واإلفراط يف املديونية بالنسبة للعمالء(. 

2. تدير املؤسسة املخاطر التي تصاحب النمو من خالل: 1( 

تقييم أوضاع السوق لضامن أن كل من االستدامة عىل املدى 

الطويل، والحفاظ عىل أساسيات الحياة بالنسبة للعميل غري 

معرضني للخطر بسبب السعي لتحقيق النمو قصري املدى، و2( 

وضع سياسات خاصة بالنمو يف كل األقسام/الفروع  وآليات 

التحقق منها. 

5. تبحث املؤسسة ما إذا كان النمو شامالً مبعنى أنه ناتج عن 

االنتقال إىل أسواق وعمالء جدد )منو واسع النطاق( أو هو بني 

العمالء القامئني وداخل األسواق الحالية )منو مكثف(.

6. ترفع املؤسسة التقارير لسوق تبادل املعلومات مكس 

)MIX( و/أو شبكات التمويل األصغر حول املحفظة )العمالء  

والقروض واإلدِّخار( وجودة املحفظة )مبا يف ذلك نسبة املحفظة 

6.أ( معدالت النمو مستدامة ومتناسبة مع أوضاع السوق، مام يسمح 
بتوفري خدمات عالية الجودة.

يف خطر( بالنسبة لكل منطقة جغرايف أو وحدة إدارية عىل 

مستوى الدولة، حتى ميكن أن يتم جمع البيانات يف مقابل 

عدد السكان يف املنطقة. 

7. تقوم املؤسسة بتقديم تقريرعن نظام تبادل املعلومات 

االئتامنية )عىل سبيل املثال: مكتب االئتامن وجمعيات 

التمويل األصغر( عند توفرها.

مامرسات
جيدة إضافية 

ر  ملعيا ا

الجزء 6:

التوازن ما بني 
األداء املايل 
واالجتامعي 

6.أ( معدالت النمو 
مستدامة ومتناسبة 

مع أوضاع السوق، مام 
يسمح بتوفري خدمات 

عالية الجودة.

6.ب( يَُعدُّ ُ هيكل 
متويل املؤسسة مناسب 

باألهداف املزدوجة فيام 
يتعلق باملوارد والرشوط 

والعوائد املرغوبة.

6.ج(  ال يتعارض السعي 
لتحقيق األرباح مع 

استدامة املؤسسة عىل 
املدى الطويل أو مع 

مصلحة العمالء. 

6.د( تقدم املؤسسة 
تعويض عادل للمديرين 
يف اإلدارة العليا يتناسب 

مع مؤسسة لديها أهداف 
متويل أصغر مزدوجة.

3435



المعايير العالمية إلدارة األداء االجتماعي  المعايير العالمية إلدارة األداء االجتماعي 

4. أسعار تنافسية متوافقة مع السوق يف الدولة، وليست 

مدعمة. أي منتج يساهم بنسبة < %25 يف املحفظة يتم 

تقييمه بناء عىل هذه املعايري ) يجب أخذ كل من سعر 

الفائدة السنوية، ومعدل الفائدة الفعيل يف االعتبار(. 

)مبدأ 4 لحامية العميل (.

5. يراقب مجلس اإلدارة ما إذا كانت مستويات التسعري متناسقة 

مع سياسات املؤسسة الخاصة بالعوائد )أنظر 6 ب(. 

6. تقوم املؤسسة بتحديد نسبة عدد العمالء - لكل مسؤول 

إقراض، وذلك لضامن مستوى عايل من الخدمة للعمالء.

أسعار املنتجات والخدمات )عىل سبيل املثال: نسب الفائدة 

عىل القروض، والرسوم املفروضة عىل التحويالت املالية وأقساط 

التأمني( هي أسعار مسؤولة، مبعنى أنها: 

1. تقدم للعميل قيمة جيدة بالنسبة لألسعار.

2. ال تقوم بتحميل العميل التكلفة الخاصة بانعدام 

فعالية املؤسسة.

3. تسمح للمؤسسة بكسب نسبة من العائد لدعم 

عملياتها والنمو، والتي ال تبتعد كثريا عن مجموعة 

األقران 9.  )مبدأ 4 لحامية العميل (.

7.  يف الدول التي يتوفر بها تحليل شفافية التمويل األصغر، 

تقوم املؤسسة بتقييم سعر الفائدة الفعال عىل كل منتج ائتامىن 

مبتوسط حجم القرض، وتتفهم أسباب أي انحراف )عىل سبيل 

6.ج(  ال يتعارض السعي لتحقيق األرباح مع استدامة املؤسسة عىل 
املدى الطويل أو مع مصلحة العمالء. 

املثال: قنوات التوصيل ونطاق الخدمات والخدمات غري 

املالية التي يتم توفريها( من “10 منحنى حجم التسعري أو 

القرض”  يف الدولة.

9     يتم تعريف مجموعات األقران بأنها 

املؤسسات املالية ذات نفس الحجم، ولديها نفس 

مناذج وقنوات التوصيل، وتستهدف نفس النوع 

من العمالء ويف نفس الدولة. ويجب توافر خمس 

مؤسسات -عىل األقل – لتكوين مجموعة األقران، 

يف حالة عدم وجود مجموعة أقران يف داخل تلك 

الدولة فالبد من استخدام مجموعة أقران عىل 

املستوى اإلقليمي.

10  ملعرفة منحنى التسعري/القرض الذي يُظهر العالقة بني 

حجم القرض ونسبة الفائدة يف كل دولة. أنظر:   

www.mftransparency.org

املامرسات 
الرضورية 

التوازن ما بني األداء املايل واالجتامعي 

مامرسات
جيدة إضافية 

ر  ملعيا ا

1.   تخطط املؤسسة واملستثمرين فيها إىل الوصول إىل املستوى 

املرغوب من العائدات وكيف سيتم تخصيص تلك العائدات 

)عىل سبيل املثال: استخدام الفائدة لخلق مزايا للعمالء أو توزيع 

األرباح عىل  األطراف املعنية - املستثمرين( بطريقة تتامىش مع 

األهداف االجتامعية للمؤسسة. وتُستخدم كل تلك التوقعات يف 

اتخاذ القرارات املحددة بشأن املؤسسة فيام يتعلق بالعوائد )عىل 

سبيل املثال: كم من أرباح السنة الحالية سيتم تخصيصه لسداد 

الحصص، وتقديم معدالت فائدة أقل للعمالء، تحسني املنتجات 

أو تقديم مكافآت للموظفني(.

د مجلس اإلدارة املطالب الخاصة بالعائدات عىل األصول  2. يحدِّ

املعدلة حسب املخاطر، والعائدات عىل رأس املال املعدلة حسب 

املخاطر، وغريها من نسب األرباح املالمئة، ويرَبِّر كيف تُواِزن هذه 

املطالب بني األهداف املالية واالجتامعية. 

3. تعمل املؤسسة مع املستثمرين الذي من املتوقع أن تتوافق 

اسرتاتيجيات خروجهم ومدة استثامرهم مع أهداف املؤسسة 

االجتامعية ومرحلة التطور الخاصة باملؤسسة.  

9. ال يجب أن تزيد نسبة العمالت االجنبية الغري محمية عن 

ثلث رأس املال، و يجب أن تتامىش مع القوانني املحلية.  

6.ب( يَُعدُّ ُ هيكل متويل املؤسسة مناسب باألهداف املزدوجة فيام يتعلق 
باملوارد والرشوط والعوائد املرغوبة.

4. تعترب املؤسسة التكلفة اإلجاملية لرأس املال عند اعتامدها 

لهيكل مايل، وذلك لىك تقرر ما هي التكلفة التي سيتم متريرها 

لعمالئها. 

5. للمؤسسة هيكل مايل يتسم بالشفافية ويشتمل عىل اإلفصاح 

عن وإدراج أي مصادر متويل غري مدرجة يف امليزانية املُعلَنة.  

َخرات العمالء  6. للمؤسسة منوذج متويل يقوم بحامية ُمدَّ

والضامن النقدي. 

7. للمؤسسة نظام مناسب إلدارة املخاطر )عىل سبيل املثال: 

لجنة رسمية إلدارة األصول والخصوم يف مجلس اإلدارة أو عىل 

مستوى اإلدارة العليا(.  8

مامرسات حامية العميل  املنطبقة:

8. تستثمر املؤسسة املالية جزء من أرباحها من أجل إضافة مزايا 

للعمالء مثل تقليل معدالت الفائدة أو إضافة أو تحسني املنتجات 

والخدمات. )مبدأ 4 لحامية العميل(.

8  إذا كان استحقاق الخصوم ال يتناسب 

مع استحقاق األصول، رمبا تضطر املؤسسة 

إىل أن تبحث عن وسائل أخرى لتوليد أموال 

كافية للوفاء بالتزاماتها والتي ستؤثر سلباً 

عىل عمالئها )عىل سبيل املثال: إعادة تصميم 

منتجات القروض بأن تكون أكرب حجامً ومدتها 

أقرص، تصفية قطاعات كاملة من محفظة 

القروض(.

املامرسات 
الرضورية 

التوازن ما بني األداء املايل واالجتامعي 

مامرسات
جيدة إضافية 

ر  ملعيا ا

3637



المعايير العالمية إلدارة األداء االجتماعي  المعايير العالمية إلدارة األداء االجتماعي 

1. تُْفِصح املؤسسة بطريقة شفافة عن التعويض الذي تقدمه 

للموظفني )والذي يَعرّف بالراتب واملزايا واإلضايف والسندات أو 

األوراق املالية والقيمة النقدية لالمتيازات اإلضافية( للجهات 

املرَشّعة والجهات املمولة واملستثمرين عند الطلب. 

2. تحسب املؤسسة الفرق فيام بني متوسط التعويض يف 

املستويات التنفيذية العليا )عىل سبيل املثال: املدير التنفيذي 

CEO، واملدير املايل CFO( واملوظفني امليدانيني، وتقوم بتقييم 

ما إذا كانت هذه النسب تتواكب مع رسالة املؤسسة وأهدافها 

االجتامعية والتزامها بالتعامل مبسؤولية مع املوظفني.

3. تحرص املؤسسة عىل اإلفصاح عن اإلرشادات املحددة يف املعايري 

العاملية الناشئة )عىل سبيل املثال: املعيار املحاسبي الدويل رقم 24(.

4. ترُشِك املؤسسة كل العاملني ال مديري اإلدارة العليا فقط يف 

مزاياها )عىل سبيل املثال: املشاركة  يف األرباح وقروض التعليم 

والتأمني الصحي(.

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

مؤسسة لديها أهداف متويل أصغر 
مزدوجة.

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

تتكون مجموعة  إدارة األداء االجتامعي من 1300 عضو من 
جميع أنحاء العامل، وتتضّمن كل األطراف املعنية يف صناعة 

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.

نرشعام 2012 

املامرسات 
الرضورية 

التوازن ما بني األداء املايل واالجتامعي 

مامرسات
جيدة إضافية 

ر  ملعيا ا
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