
 األداء قياس اإللكترونية | البوابةندوة 
 SPI4 أداة باستخدام االجتماعي



 Webex مبنصة االتصال



ألي أمور تقنية خالل أو بعد ندوة االنترنت ميكنكم التواصل عبر البريد 
اإللكتروني التالي:

	  

arabic@microfinancegateway.org	  

  مشاكل تقنية ؟ 



 األعمال جدول  
  	وتعريف  	ترحيب1.  	  
  	القياس  	وأدوات  	الدولية  	املعايير  	عن  	عامة  	حملة:  	االجتماعي  	األداء  	قياس2.  
  	االجتماعي  	األداء  	قياس  	أداة3.  	  SPI4	  
  	افريقيا  	وشمال  	األوسط  	الشرق  	في  	االجتماعي  	األداء  	قياس4.  
  	األردن،  	املرأة  	صندوق  	جتربة5.  
  	املغرب،  	األصغر  	للتمويل  	الكرامة  	مؤسسة  	جتربة6.  
  	وأجوبة  	أسئلة7.  	  
  	وختام  	شكر8.  



      منظمو الندوة 

	منظمة  	سوريز  
		، قامت منظمة سوريز  بتعزيز عاماعلى مدار  15    

التمويل األصغر األخالقي واملسؤول من خالل العمل 
على تطوير أداة مؤشرات األداء االجتماعي SPI. وقد 

اعتمد العديد من مقدمي اخلدمات املالية واجلهات 
الفاعلة املؤسسية هذه األداة خالل إجراء عمليات 

التدقيق االجتماعي وحتديد التوصيات العتماد نهج 
إداري أكثر تكامال يعتبر رائدا في تقييم األداء 

االجتماعي ومرتكزا على العمالء.

	سوريز بالتعاون مع مجموعة قامتفي عام 2014،   
عمل األداء االجتماعي SPTF، بإطالق النسخة 

	لتتماشى  	مع املعايير العاملية   SPI4 الرابعة من األداة
إلدارة األداء االجتماعي ومبادئ ح احلملة الذكية 

	حلماية العمالء.   

		األصغر  	التمويل  	بوابة    
		أطلقت  	اجملموعة  	اإلستشارية  	ملساعدة    ،2000	  	في  	عام  

	الفقراء  	(سيجاب)  	مشروع  	بوابة  	التمويل  
	األصغر  	لتصبح  	مصدرا  	أساسيا  	لألفراد  

	واملنظمات  	العاملني  	من  	أجل  	النهوض  	بالشمول  	املالي  
	لفقراء  	العالم.  	وتستقبل  	مواقع  	البوابة  	باللغات  

		أكثر    (	األربعة  	(اإلجنليزية  	والفرنسية  	والعربية  	واالسبانية  
		دولة،  	الذين    200	من  	مليون  	زائر  	سنويا  	من  	أكثر  	من  
	يدركون  	البوابة  	كمورد  	رائد  	على  	اإلنترنت  	للمعرفة  
	والتعلم  	وفرص  	التطوير  	املهني  	في  	مجاالت  	التمويل  

	  	األصغر  	والشمول  	املالي.  



 املتحدثون

 فارس العلوي مريم
 االجتماعي األداء إدارة استشارية

 قبطي نجوى
 األردن، املرأة صندوق

 الوافي سعاد
 املغرب، األصغر للتمويل الكرامة



	  

	القياس  	وأدوات  	العاملية  	املعايير  	عن  	عامة  	حملة  
	  

 االجتماعي األداء قياس

 فارس العلوي مريم
 االجتماعي األداء إدارة استشارية



 األداء االجتماعي هو الترجمة الفعالة ملهمة املؤسسة إلى ممارسة  •
تتماشى مع قيم اجتماعية مقبولة

 إدارة األداء االجتماعي تعني تطبيق املمارسات االدارية التي متكن  •
تفعيل رسالة املؤسسة االجتماعية 

؟ االجتماعي األداء هو ما

 ]---------------------------------------اجراءات ---------[ ]------------------نتائج-----------------------[ 

بيان الرسالة/ 
األهداف 
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	االجتماعية  	التزاماتها عن  	املؤسسات  	مساءلة  	ميكن  
عالقطا  	ملصداقية  	ضرورية  	الشفافية  	ألن

أكبر  	اجتماعي  	تأثير  	األصغريساوي التمويل  	ملؤسسات  	االجتماعي  	األداء  	حتسني
	إيجابيا  	ارتباطا  	يرتبط  	أن  	ميكن  	االجتماعي  	األداء  	أن  	إلى  	الدراسات  	بعض  	وتشير  
املالي  	باألداء

؟ االجتماعي األداء تقييم أهمية ما

ألداء املالي 
ا

األداء 

الجتماعي 
ا األداء املالي  األداء 

االجتماعي 



	بينت دراسة سوريز للعالقة بني األداء االجتماعي و األداء املالي أن:  
	  

	توسيع نطاق االنتشار = قدر أقل من املنافسة وتنوع أكثر للمخاطر  

	املسؤولية، الرضا والثقة = والء العمالء، وسداد أفضل  

	اخلدمات املناسبة = عوائد أفضل للعمالء = سداد أفضل  

	مشارکة العمالء في مؤسسات التمویل األصغر = تکالیف تشغیلیة أقل وفرص أکبر لالبتکار  

	ظروف العمل الالئق = موظفني مخلصني وملتزمني  

���عالقة متبادلة املنفعة بني األداء االجتماعي واملالي 

 



	 هل نظام احلكامة الداخلي فعال ولديه دوافع اجتماعية؟   •
	 هل يتضرر العمالء؟   •

	 هل نقدم املنتجات واخلدمات "الصحيحة"؟   •
	 هل يركز املوظفون على العمالء أم األرقام؟   •
	 هل لدينا بيانات لدعم مطالبنا االجتماعية؟   •

	 هل األرباح مرتفعة جدا؟ ما هي أسعار الفائدة التي يتم حتصيلها؟   •
   هي دوافع املستثمرين؟  	ما•

	 هل ميكن احلفاظ على اجلودة مع هذا النمو السريع؟    •

يوفر تقييم األداء االجتماعي أجوبة على أسئلة مثل : 



...وعليه قامت مبادرات ومنظمات مختلفة بتصميم أدوات للتقييم 

	لألذى  	يتعرضون  	العمالء  	كان  	إذا  	ما  	تقيم   	الذكية  	احلملة  
Smart	  Campaign	  

	واألرباح  	الفائدة  	أسعار  	إلى  	تنظر   	  	منظمة  	شفافية  	التمويل  	األصغر  
MF	  Transparency	  

	احلوكمة  	وأداء  	الدوافع  	تقييم   	الشركات  	حوكمة  	مبادرات  

	والعمالء  	البرامج  	عن  	معلومات   	ميكس  MIX	  

ينظر  إلى كيف تؤثر البرامج على حياة 
	العمالء    

	الفقراء  	لدى  	والتحول  	لالنتشار  	التميز  	ختم  

	املسؤول  	لالستثمار  	التوجيهية  	املبادئ  	حتدد   	الشامل  	التمويل  	في  	للمستثمرين  	مبادئ  



أدوات تقييم األداء االجتماعي 

  
	  

 	   
	  

	األهداف  		الداخلية  	النظم    
	واألنشطة  

	التغيرات  	النتائج  		األثر    	  

]---------------------------------------اجراءات ---------[  ]------------------نتائج-----------------------[ 
التدقيق 

CERISE	  SPI4	  
يشمل املعايير الدولية 
ومعايير حماية العمالء 

التقييم االجتماعي 
M-‐CRIL	  

MicroFinanza	  
Planet	  RaHng	  
MicroRate	  	  
Moody’s	  

التعرف على 
	العمالء  

PPI	  
USAID/IRIS	  PAT	  

	  
	  

  
	  

Randomized	  Controlled	  
Trials(RCTs)	  

	جتارب عشوائية محكومة  
	  

SEEP/AIMS		أأددووااتت    
MicroSave	  

ااملزج بني املناهج الكمية 
والنوعية  

	  

استعمال 
	داخلي  

استعمال 
	الشهادات خارجي  

الحملة الذكية 
PPI	  

العناية الواجبة 
للمستثمرين  

MIX تقارير 

	األثر  	حتليل  	  



املعايير الدولية إلدارة األداء االجتماعي 



نظام املعايير الدولية لألداء االجتماعي 

األبعاد  الست  اللتي  بني  على  أساسها  دليل  املعايير  الدولية  
لألداء  االجتماعي


19  عبارات  بسيطة  ملا  ينبغي  أن  تحققه  املؤسسة

التعريف  ب66  ممارسة  إدارية  للمؤسسة  أن  
تنفذها  من  أجل  احترام  املعايير
	  	ممارسات أساسية  

	معايير  

	أبعاد  



	البعد  



أداة قياس األداء االجتماعي 
 SPI4 v 2.0.2

	مؤشرات   

ممارسات 
	أساسية  

	معايير  

	أبعاد  



: SPI4  التقرير أداة



باإلضافة إلى املعايير الدولية، تشمل األداة وحدات إضافية 



 لإلدارة أداة

	  

	أداة التدقيق االجتماعي األولى والوحيدة اللتي تتماشى متاما مع املعايير الدولية  

	أداة للتتبع مزودة مبوارد تقنية مثل دالئل مجموعة العمل و احلملة الذكية  

	  

أداة قابلة للتخصيص باستعمال الوحدات االضافية مثال الفقر، النوع االجتماعي، 
	احلملة الذكية ، املؤشرات اخلضراء...  



���تسهيل اصدار التقارير بفضل

 SPI4 

SPI4	  standardizes	  reporHng	  
across	  actors	  



 ! حتذير 

	  

	ليست أداة تصنيف مؤسسي  

	  

	تستغرق وقتا  

	  

	التكلفة تختلف حسب نوعية التدقيق (داخلي أم خارجي)  



 األقران بني للمقارنة أداة

Test%FSP

N= 13 N= 124

DIM 1 84,0%

DIM 2 66,0%

DIM 3 40,1%

DIM 4 53,8%

DIM 5 56,5%

DIM 6 68,1%

Total 61,4%

India World

84,7% 55,8%

80,4% 50,9%

78,0% 58,2%

88,0% 64,2%

83,9% 63,1%

88,2% 67,5%

83,9% 60,0%

Table 1 
Average score by dimension compared to peer group 

(India and World)  
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Figure 1 
Average score by dimension compared to peer group 

(India and World) 

 

 



 العالم حول SPI4 استخدام مدى
 2017 سبتمبر بيانات

مت إجناز  382عملية تدقيق SPI4 في 240 مؤسسة متويل 
أصغر

٪30 أكملت "املؤشر األخضر"
88 بلدان مختلفة

SPI4 293 استبيانات في قاعدة بيانات
ويرافق 71٪ من التقييمات الذاتية

+800 شخص تدريب SPI4 (سيريز & سبتف)
88 من املدققني املؤهلني

	و 13 صندوق استثمار يستخدم األداة  

http://www.cerise-‐spi4.org/#/benchmarking/	  

	  



 عدد مقدمي اخلدمات املالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في  •
	  	  12	قاعدة بيانات سوريز :   

 7 في املغرب، و 2 في األردن، و 1 في مصر، و 1 في لبنان، و 1 في  •
الضفة الغربية وغزة

	 وال تؤخذ في احلسبان سوى أحدث عمليات مراجعة اجلودة وأفضلها:    •
 تدقيق اجلودة: 4،3،2: عمليات تدقيق ذات جودة عالية: تلك التي قام  •

بها مدققون متمرسون، والتي يتم إكمالها بنسبة 100٪، والتي تتضمن 
تعليقات لتبرير التسجيل.

	 وال تؤخذ في االعتبار سوى عمليات املراجعة األخيرة إال عندما يقوم     •
	مقدم اخلدمات املالية بعدة عمليات مراجعة  

 افريقيا وشمال األوسط الشرق في SPI4 استخدام



 الدولية املعايير أبعاد حسباألداء االجتماعي مؤشر متوسط

	جدول  :1		الدولية  	املعايير  	أبعاد  	قياس  	متوسط  	مقارنة    
الشرق االوسط و شمال 

	افريقيا   	العالم  
	املالية  	اخلدمات  	مقدمي  	عدد   12	   208	  

حتديد  ومتابعة األهداف 
االجتماعية 69%	   61%	  

ضمان التزام مجلس اإلدارة، 
واإلدارة، واملوظفني باألهداف 

	االجتماعية  
48%	   50%	  

 تصميم منتجات وخدمات 
وقنوات توصيل تفي باحتياجات 

	العمالء  
62%	   60%	  

 التعامل مع العمالء بطريقة 
	مسؤولة   69%	   69%	  

 التعامل مع املوظفني بطريقة 
	مسؤولة   73%	   69%	  

التوازن بني األداء االجتماعي 
	واألداء املالي   71%	   74%	  

	اجملموع   65%	   64%	  
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PRODUCTS,	  
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THAT	  MEET	  
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RESPONSIBLY	  

5-‐	  TREAT	  
EMPLOYEES	  
RESPONSIBLY	  

6-‐	  BALANCE	  
FINANCIAL	  
AND	  SOCIAL	  
PERFORMAN

CE	  

Average	  of	  Most	  recent	  audit	  &	  MENA	  

Average	  of	  Most	  recent	  audit	  



 األخرى باألقاليم مقارنة الدولية املعايير أبعاد حسب املؤشر متوسط

	مقارنة  		األقاليم  	بني  	االجتماعي  	لألداء  	العاملية  	املعايير  	أبعاد  	قياس    
	األوسط  	الشرق  
	افريقيا  	وشمال  	  

	جتوب  	افريقيا  
	الصحراء  

	الالتينية  	أمريكا  
	والكاريبي   	آسيا   	الوسطى  	وآسيا  	أوروبا  

	املالية  	اخلدمات  	مقدمي  	عدد   12	   66	   83	   41	   5	  

	يد  ومتابعة األهداف االجتماعيةحتد1‐-   69%	   51%	   65%	   64%	   67%	  

	ضمان التزام مجلس اإلدارة، 2‐-  
واإلدارة، واملوظفني باألهداف 

	االجتماعية  
48%	   38%	   56%	   56%	   61%	  

	تصميم منتجات وخدمات وقنوات 3‐-  
	توصيل تفي باحتياجات العمالء   62%	   49%	   65%	   65%	   72%	  

	لتعامل مع العمالء بطريقة مسؤولة  	ا4‐-  
	  	   69%	   58%	   76%	   71%	   86%	  

	لتعامل مع املوظفني بطريقة مسؤولة  	ا5‐-  
	   73%	   58%	   73%	   73%	   86%	  

	التوازن بني األداء االجتماعي واألداء 6‐-  
	املالي  

	  
71%	   66%	   78%	   77%	   85%	  

	االجمالي   65%	   54%	   69%	   68%	   76%	  



جتربة شركة صندوق املرأة للتمويل األصغر، األردن

 قبطي نجوى
 األردن، املرأة صندوق



���نبذة عن شركة صندوق املرأة للتّمويل األصغر

 



���نبذة عن شركة صندوق املرأة للتمويل األصغر

 



إدارة األداء اإلجتماعي

	 شركة صندوق املرأة لها رسالة اجتماعية منذ األساس   •
 بدأت الشّركة بالتّعرف على معايير إدارة األداء االجتماعي بشكل  •
رسمي في عام 2009 وتشكيل جلنة إلدارة األداء االجتماعي من 

مختلف الوظائف للتّوعية والتّوجيه نحو املمارسات الفضلى 
	 في عامي   Planet	  Rating مت عمل تقييم اجتماعي مرتني مع  •

2008و 2010 واحلصول على عالمة 4
  متّ ادراج إدارة األداء االجتماعي كوظيفة ضمن الهيكل الوظيفي  •

للشّركة حتت دائرة التّخطيط االستراتيجي في عام 2016. 



SPI4  التّعرف على أداة

بسبب اهتمام ادارة بادارة األداء االجتماعي، نقوم مبتابعة 
التطورات والتحديثات التي تطرأ على ادارة االداء االجتماعي في 
قطاع التمويل األصغر، وتواكب الشركة على التعلم املستمر في 

مجال ادارة االداء االجتماعي وحضور التدريبات اخلاصة بها 
	ومنها حضور تدريبات أداة  

	  	  	  SPI4
	  



SPI4  استخدام أداة

مت استخدام األداة بشكل ذاتيّ، مع معاونة تقنية 
من سوريز. 

	  



SPI4  ماذا استفدنا من استخدام أداة

 مت وضع املعايير اخلاصة بادارة االداء االجتماعي في اطار اداري منظّم، شكل لنا دليالَ  •
.Customized - منسقاً حسب طبيعة الشّركة

 ساعدنا على اعداد خطّة عمل قابلة للتطبيق، التي سمحت لنا بادراج حتسينات ادارية  •
وعمليّة ضمن خطط عمل الوظائف اخملتلفة بالشركة. 

 أصبحت لدينا القدرة على قياس مؤشرات أداء كميّة ونوعية خاصة بادارة األداء  •
االجتماعي.

 أصبحت لدينا وسيلة سهلة لالجابة على استفسارات املستثمرين والشركاء اخلاصة  •
بادارة األداء االجتماعي. 



أبرز األمور الواجب حتديدها قبل قبل قياس األداء 

االجتماعي باستخدام األداة 

 حتديد االحتياجات التّي ترغب في استخراج نتائج عنها: •
 الفقر –

 النوع االجتماعي –
 املمارسات البيئية –



أبرز األمور الواجب حتديدها قبل قبل قياس األداء 

االجتماعي باستخدام األداة 

املعرفة مبعايير إدارة 
األداء االجتماعي، 
وأفضل املمارسات 

املتعلّقة بها 



أبرز األمور الواجب حتديدها قبل قبل قياس األداء 

االجتماعي باستخدام األداة 

 جهوزية معلومات الشركة، احلقيبة املالية، حقيبة العمالء  •
وتقسيماتها  

 التّعاون من مختلف الوظائف بالشّركة للوصول إلى معلومات  •
بشفافية للمساهمة في االجابة على االستبيان



أبرز التّحديات في استخدام األداة 

  الوقت واجلهد املستغرق في جمع البيانات واالجابة على  •
االستبيان 

 ايجاد البراهني املناسبة لتوثيق املمارسات*  •

 وضع خطة العمل املناسبة بعد االنتهاء من التقييم •

*مالحظة: مت التغلب على البراهني باضافة عمود يحوي الوثائق التي تشكل البراهني في الشركة.



جتربة الكرامة للتمويل األصغر، املغرب

 الوافي سعاد
 املغرب، األصغر للتمويل الكرامة



		جمعية  	ال  	تستهدف    1999	 إن  	مؤسسة  	الكرامة  	التي  	أحدثت  	في  	يوليو   •
	الكسب  	تسعى  	للنهوض  	بالتنمية  	االقتصادية  	واالجتماعية  	في  	البلد  	من  

خالل  	منح  	سلفات  	صغرى  	لفائدة  	الساكنة  	األكثر  	فقرا.
 رسالتها االستجابة لالحتياجات التمويلية للفقراء في مختلف مناطق  •

املغرب الذين يستبعدون من نظام التمويل التقليدي من خالل السعي إلى 
تكاملهم االجتماعي واالقتصادي وخاصة النساء.

  تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية للفقراء، من خالل توفير خدمات  •
مالية ميسورة التكلفة لألنشطة املدرة للدخل، واخلدمات التقنية ملساعدة 

	املشاريع الصغيرة وتدريبها ودعمها.  

مؤسسة الكرامة للتمويل األصغر



	األداء  	االجتماعي  	داخل  	مؤسسة  	الكرامة  

  
	  
  

	من  	أجل  	دعم  	وتيسير  	ممارسة  	مهام  	مواكبة  	ومراقبة  	تنفيذ  	برامج  	املؤسسة  	حتت  	اشراف  	اجمللس  	االداري،  
	أحدث  	هذا  	األخير  	أربع جلان  	دائمة ,يرأس  	هذه  	اللجان  	أعضاء  	ينتخبهم  	اجمللس  	االداري  	وجتتمع  	كل  

	ثالثة  	اشهر.  
  

 جلنة االفتحاص وتدبير اخملاطر  •
 جلنة تعبئة املوارد     •

  جلنة املوارد البشرية واالعمال القانونية   •
 جلنة تدبير األداء االجتماعي  •

 
 



التقييم  	املالي  	واالجتماعي

	هيئة التقييم   	التصنيف   	السنة  

	تقييم مالي  
	   	  C+	  
	ايجابية  

	  	يوليو2007  

B    	  
		مستقرة    	  

	  2010	ديسمبر  

BB-‐     	  
		مستقرة    	  

	  2015	ديسمبر  

	تقييم اجتماعي  
	تقييم اجتماعي   	مايو 2017  



أهم  	املؤشرات  	األساسية  	لحصيلة  	يونيو

• منو اإلنتاجية متشيا مع التوقعات نصف السنوية (حتقيق 97٪ من 
الهدف).

لقروي جديد في ا• تطوير مجموعة املنتجات من خالل إطالق منتج  
أحد عشر وكالة في املناطق الريفية،

• تدريب املستخدمني لبناء الكفاءة وتطوير الدراية بهم،
• تفعيل مشاركة العنصر االجتماعي في استراتيجية املؤسسة من 

، ومت تقدمي مسودة تقرير االجتماعي  	التدبيرخالل إنشاء جلنة 
	في   BNP	  Paribas التدقيق االجتماعي بعد البعثة التي قام بها

مايو



	عامني  	خالل  	االجتماعي  	األداء  	في  	ملحوظ  	تحسن  

82 

42 

65 

63 

74 

73 

1	  -‐	  ObjecHfs	  sociaux	  	  

2	  -‐	  Engagement	  social	  

3	  -‐	  ConcepHon	  des	  
produits	  	  

4	  -‐	  Traitement	  
responsable	  des	  clients	  	  

5	  -‐	  Traitement	  
responsable	  du	  personnel	  	  

6	  -‐	  Equilibre	  entre	  
performances	  financière	  

44	  

27	  

46	  

35	  

44	  

52	  

1	  -‐	  ObjecHfs	  sociaux	  	  

2	  -‐	  Engagement	  social	  

3	  -‐	  ConcepHon	  des	  
produits	  	  

4	  -‐	  Traitement	  responsable	  
des	  clients	  	  

5	  -‐	  Traitement	  responsable	  
du	  personnel	  	  
6	  -‐	  Equilibrer	  la	  

performance	  financière	  et	  

BNP	  Paribas	  -‐	  2017	   JAIDA	  -‐	  2016	  

BNP Paribas  66%                               JAIDA :  44% 
 

	حتسن  	 +22 نقطة    



التقدم  	في  	األداء  	االجتماعي

 قامت املؤسسة بإجراء تدقيق اجتماعي من 22 إلى 26 مايو 2017 من  •
	BNPقبل بي إن بي باريبا   Paribas���.SPI4 بفضل أداة 

وأشارت البعثة إلى أن الكرامة قد نفذت العديد من اإلجراءات احلاسمة في 
أعقاب املراجعة التي أجرتها الوكالة في عام 2016 على وجه اخلصوص إنشاء 

جلنة التدبير االجتماعي، دمج اجلانب االجتماعي في خطة عمل 2017، 
وخلق املنتج مع األخذ بعني االعتبار توقعات واحتياجات الزبناء(املنتج 

القروي)، إجراءات االئتمان اجلديدة .. الخ.
 أدت هذه اإلجراءات إلى حتسني درجات الكرامة على املعايير العاملية لنظام قياس  •

املعايير العاملية
	 ومع ذلك، ال تزال هناك محاور للتقدم سجلت في تقرير البعثة   •



التقدم  	في  	األداء  	االجتماعي

	 إعادة تفعيل خدمة حتويل األموال جلميع الوكاالت التي لديها بالفعل اخلدمة   •
	 مشاركة زبناء مؤسسة الكرامة في املعرض الزراعي الدولي الثاني عشر مبكناس   •

 مشاركة عمالء الكرامة في معرض النسخة اخلامسة من اجلائزة الوطنية ألصحاب  •
	املشاريع الصغرى  



  أسئلة وأجوبة 

	  
	  

	الصندوق  	في  	األسئلة  	كتابة  	الرجاء  
	باحلوار  	اخلاص  )Chat(		هو  	كما    
	يقوم  	وسوف  	الصورة  	في  	مبني  

	األسئلة  	على  	باإلجابة  	املتحدثون  
	تباعا  .

	  



 إبالغ سوريز! •
 من أجل احلصول على التطورات، واحلد من التقارير (معلومات املستخدم  –

املشتركة من قبل سوريز)
 التحسني املستمر لألداة مع التغذية الراجعة  من املستخدمني –

 مشاركة النتائج مع سوريز (سرية)! •
 يجب على املدققني املوافقة على مشاركة االستبيان املكتمل والتقرير مع خطة  –
العمل بعد كل عملية تدقيق (ما لم ترفض مؤسسة التمويل األصغر) والدخول 

السري إلى قاعدة بيانات SPI4. وتستخدم البيانات ألغراض املقارنة والبحوث.
 یمکنك احلصول علی املعاییر األساسیة ملؤسسة التمویل األصغر –

	  

… ولكن للجميع ومتاحة مجانية SPI4 أداة



 
 األداة لتحميل

cerise-spi4.org 
 



 صفحة األداء االجتماعي على بوابة التمويل األصغر •	  
•  h^p://www.microfinancegateway.org/ar/
topics	  

 إضافية موارد



 لكم شكرا

	األصغر  	التمويل  	بوابة  	على  	متاحا  	يكون  	سوف  	الندوة  	تسجيل  	  
www.microfinancegateway.org/ar	  	  

	بنا  	اتصل،  	املعلومات  	من  	واملزيد  	لالستفسار  :
arabic@microfinancegateway.org	  	  


