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  1السائد لتمويل األصغرابناء قدرة  فيإدارة األداء االجتماعي  دمج

  المالحظات اإلرشاديةسلسلة 

  هذه السلسلة نبذة حول

إمباكت ومجموعة من أبرز  تحالفلتعاون المشترك بين لثمرة  المالحظات اإلرشاديةهذه السلسلة من تأتي 
المؤسسين من جانب الدعم المتواصل لمؤسسات التمويل األصغر بأن  وٕايمانا .في هذا المجال الخبراء الفنيين

إدارة األداء فإن هذه السلسلة يحظى بأهمية بالغة من أجل ضمان التوجه المتوازن نحو والمنظمات الداعمة 
بمؤسسات  المفقودة داخل مواد التدريب الحالية الخاصة" جتماعيةالعدسة اال" دمجتهدف إلى مساعدتهم على 

باإلضافة إلى تفاصيل عن الموارد  الحاسمةمستهدفا حول القضايا  إرشاداتقدم المالحظات و  .التمويل األصغر
  .المتاحة األخرى

  الخلفية

 أداءكثر فعالية في تتزايد الحاجة إلى أن تكون مؤسسات التمويل األصغر أ، بينما تنمو الصناعة وتنضج
  .أهدافها الماليةمع  جنبا إلى جنبرسالتها االجتماعية وتوسيع مسؤلياتها االجتماعية 

 التحليل المالي وٕادارة التأخر هموضوعاتشملت حيث  جيد بتأسيساألداء المالي على تدريب ال حظي تاريخيا
تغطية التكاليف، وضمان (مالية الصريحة األهداف اللقد كونت و . نظم معلومات اإلدارةوسياسة سعر الفائدة و 

  .مع المؤشرات والمعدالت المتفق عليها عملية محاسبية وٕادارية قياسية )السداد
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وكان الهدف . قائم بذاتهإدارة األداء االجتماعي داخل التمويل األصغر كجهد  دمجوبناء على ذلك بدأت حركة 
الساحر والراسخ في نفس الوقت اه عن عالم اإلدارة المالية من استخدام تدريبات ومواد منفصلة هو تحويل االنتب

مبادئ على تدريب إدارة األداء االجتماعي  اعتمدهذا  ولتحقيق. األقل وضوحا" الغاية النهائية االجتماعية"إلى 
ل بتفعي"وطبق هذه المبادئ على عملية اإلدارة التي من خاللها تقوم مؤسسة التمويل األصغر  ءالعمال استقصاء
  ".رسالتها

عملية تبدأ بتحديد األهداف  )على الجانب اآلخر للصفحة األولالشكل انظر (األداء االجتماعي  مساريرسم و 
الوصول إلى األسواق المستهدفة وتقديم خدمات مناسبة وتحقيق (حيال النتائج االجتماعية الواضحة  والغايات
تحسين من أجل  التنظيميةالنظم وتجميع  ام المعلومات لترتيبنتائج واستخدوتشمل العملية مراقبة تلك ال). التغيير
  .المفهوم ثوريايعتبر هذا  المن منظور إداري خالص و . وتحقيق الرسالة في النهايةاألداء 

نها مفهوم منفصل، فإنها كو فضال عن عالوة على ذلك، برغم أن التجربة تظهر أن إدارة األداء االجتماعي، و 
 إلى جانب األهداف انحيازهاإلى التنظيمية والعمليات تحتاج كل النظم و . ة األداءبمجمل إدار حقا تتعلق 
التقارير والموارد البشرية  ورفعية لمؤسسات التمويل األصغر بما في ذلك كل جوانب اإلدارة والحوكمة االجتماع

الخدمات (هداف االجتماعية تأخذ صناعة القرار في اعتبارها األأن في أثناء عمل هذا يتعين و . والتدقيق الداخلي
مثل النمو األقصى والعائد على (باإلضافة إلى األهداف المالية األكثر تقليدية  )المسؤولةالشاملة و المالية 

  .2)األصول والمحفظة األدنى في خطر
إدارة قوة دفع لحركة ليضيف  بناء قدرة التمويل األصغر السائد فيإدارة األداء االجتماعي  دمجمشروع تم تصميم 

األداء االجتماعي عن طريق زيادة تعرض مؤسسات التمويل األصغر لهذه المفاهيم من خالل التدريب وبناء 
  .والمساعدة الفنية التي تتلقاها بشكل روتيني من المنظمات الخارجيةوالنصح واإلرشاد،  ،القدرة

  تقديم المالحظات

تقديم  تحتاج إلىالتي اإلدارية  المجاالتلى جنب مع جنبا إاألداء االجتماعي  مسارأدناه  األولالشكل يوضح 
إمباكت  تحالف التي من أجلها وضع المجاالتإلى تلك  "√"في الشكل تشير عالمة و . عدسة األداء االجتماعي
أفضل ممارسة إلدارة األداء االجتماعي داخل مواد بناء القدرة السائدة  دمجلتحديد كيفية  المالحظات اإلرشادية

  .وسوف يتم تناول المجاالت الفنية المتبقية في المرحلة الثانية من المبادرة .حالياً 

  

دارية التي لو تم تغييرات اإلالالتصميم األساسي أو ) 4و 3راجع الصفحتين ( يثانالو  األولالجدوالن يوضح 
  .مخصصة يةدإرشافي مالحظة ويتم تناول كل مجال فني محدد  .تؤدي إلى تحسين وتوازن األداءسوف تناولها 
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  إرشاد عملي للتمويل األصغر
 ).2008كامبيون وليندر مع نوتس، معھد دراسات التنمية (
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  داء االجتماعي والمجاالت اإلدارية الرئيسيةاأل مسار: األولالشكل 

  
  إدارة األداء االجتماعي في المجاالت االستراتيجية األساسية دمج: الجدول األول

  النتيجة النهائية المزدوجة  إجراء دمج إدارة األداء االجتماعي  المجال االستراتيجي

د ما تهدف مؤسسات التمويل راجع الرسالة لتحدي  الرسالة
أين (األصغر إلى تحقيقه فيما يتعلق باالنتشار 

والتغيير ) كيف(والخدمات المالئمة ) ومن
حة واختر عملية مبسطة تكون موضِ ). لماذا(

  .وشاملة للموظفين

تساعد مراجعة الرسالة على تحديث وتوضيح 
وتساعد . أهداف وغرض مؤسسة التمويل األصغر

من جانب  والمساندةوعي البناء في  العملية الشاملة
س اإلدارة والموظفون أعضاء مجل( ذوي العالقة
والعمالء وخاصة في المؤسسات  والمستثمرون

ويجعل بيان الرسالة ذا مغزى ). المملوكة لألعضاء
قاعدة للحوكمة الجيدة والتخطيط يشكل و 

  .االستراتيجي المناسب

 تعلقةالمالقيم والسياسات األساسية حدد   القيم
لمسؤولية االجتماعية بما في ذلك تحديدا حماية با

قم باختيار و . العمالء والقيم المجتمعية والبيئية
  .حة وشاملةعملية موضِ 

. شعور بالغرض والمسؤولية تكوينتساعد في 
   .لضبط نسق العملياتوتشكل قاعدة 
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ن مجلس اإلدارة من أداء دوره لتحقيق يمكينبغي ت  الحوكمة
فالدور الرئيسي هو . اجتماعي فعالةإدارة أداء 

تحقيق توازن بين السعي للربح واألهداف والقيم 
وتشمل قضايا الهيكل والتدريب . االجتماعية

  .وتحديد الغايات االجتماعية وتحقيق المراقبة

الحوكمة الجيدة مهمة لمساندة الرسالة وتوازن 
أعضاء مجلس اإلدارة  ويقرر. مصالح ذوي العالقة

التوازن إحداث ذوو الدراية المنخرطون  المسؤولون
بين األداء المالي واالجتماعي لمؤسسة التمويل 

  .األصغر

التخطيط االستراتيجي 
  لألعمال

المحددة واألهداف والقيم فيما يتعلق بالرسالة 
الحملة بوضوح يتعين عليك إدراج تعريف غايات 

جنبا إلى  )أو اإلرشادات( االجتماعية 3الذكية
وتشمل النمو (غايات التنظيمية جنب مع ال

دمج إدارة األداء وأن ت). والفعالية والعوائد المالية
االجتماعي في كل عناصر التخطيط 

بحسب (أهداف النمو : االستراتيجي بما في ذلك
وتطوير المنتجات ) المجال والعمالء والمنَتج

وأنظمة معلومات اإلدارة لكي تراقب أهداف 
  .ياألداء االجتماعي والمال

وال . التخطيط المدروس لألداء االجتماعي ضروري
يحدث األداء االجتماعي اإليجابي والنتائج 

  .اإليجابية تلقائيا

  

  الرئيسية يةمجاالت التشغيلال إدارة األداء االجتماعي في دمج: الثانيالجدول 

  النتيجة النهائية المزدوجة  إجراء دمج إدارة األداء االجتماعي  المجال التشغيلي

منتجات بحيث تكون قم بتقديم دراسة سوق،   المنتجات والخدمات
استجابة الحتياجات االختبار التجريبي مصممة 

وخاصة للعمالء المستهدفين  موقدراته ءالالعم
  .ولالحتفاظ بالعمالء الحاليين

سوف يؤدي تقديم المنتجات والخدمات بما يفوق 
ء التمويل األصغر القياسي إلى تعزيز رضاء العمال

والمحافظة على والئهم، ومن ثم يكون جيدا لكل 
  .على حد سواء من التأثير االجتماعي واالستدامة

حلل بيانات المحفظة من منظور األداء   أنظمة معلومات اإلدارة
الدورة، /مدار الفترةالتحليل على : االجتماعي

وأدرج ). يتطلب هوية العميل(الخروج /البقاءو 
تقسيم رض البغ(صحيفة بيانات العميل 

العمالء  باستقصاء اوألحقه. )التتبعب والوصول

متوازن ضروري للمراقبة بشكل  إبالغ التقارير
الداخلية وٕابالغ التقارير، كما أنه يقدم دليال على 
رفع التقارير ذي الغاية النهائية المزدوجة إلى ذوي 

  .العالقة الخارجيين
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). مسوح الرضاء والخروج( وتحري السوق
ق مؤشرات التقارير الخارجية على التقارير نطبتو 

الداخلية بشكل أكثر تفصيال من أجل اإلدارة 
مثال، تحليل البيانات حسب الفرع (االستراتيجية 

  ).أو حسب قطاعات السوق

  :الموارد البشرية

  حوافز الموظفين

قارن التأثيرات االجتماعية المحتملة للحوافز على 
داء رشادات األوأدرج إ. األداء المالي، وبالعكس

معلومات اإلدارة االجتماعي المدعومة بأنظمة 
والتي تم اختبارها من قبل مسؤولي التدقيق 

  . الداخلي

 للمساعدةمن الضروري وجود حزمة حوافز متوازنة 
بالتوازي (تحقيق الغايات االجتماعية والمالية في 

  ).مع الرسالة والقيم

الرسالة استمرار تكفل جراءات إ صمم أنظمة و   إدارة المخاطر
وحماية العمالء والتمسك بالقيم األساسية 

استخدام : وتشمل القضايا. )المجتمعية والبيئية(
والتحليل استنادا إلى مجموعة  تحري السوق

العمالء المستهدفين والتمسك بالمبادئ الستة 
   .المتعلقة بحماية العمالء

اضمن ميزتي الشمولية والمسؤولية /حافظ على
  .ن عن التمويلالمعروفتي

الرقابة والتدقيق 
  الداخليان

جودة بيانات األداء : راقب االلتزام التشغيلي
االجتماعي وسلوك الموظفين والتواصل والجوانب 

 المذكورةاألخرى المتعلقة بحماية العمالء، والقيم 
مثال، (األخرى لمؤسسة التمويل األصغر 

ق وقم بتدريب أفراد فري). الصحة واألمان والبيئة
التدقيق وأدرج مقابالت العمالء كجزء من عملية 

  .التحقق/التدقيق

يلعب التدقيق الداخلي دورا مهما في ضمان االلتزام 
  .باإلجراءات المالية واالجتماعية على حد سواء

  عملية التطوير

 إستراتيجيةمن إمباكت يتض تحالفإن دمج إدارة األداء االجتماعي في مبادرة بناء القدرة السائدة الذي يقوده 
  :ثالثية األجزاء

مع  تحالفيتحد أعضاء وزمالء ال :الربط بين خبراء إدارة األداء االجتماعي وخبراء في مجاالت فنية رئيسية
  . خبراء الصناعة من أجل تطبيق عدسة اجتماعية على المجاالت الفنية الرئيسية
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بين شركاء المشروع تحديد وترتيب  علي اإلنترنتيتم من خالل ورش عمل  :مراجعة مواد التدريب السائد الحالية
  .أولوية الفجوات في التدريب الذي تقدمه حاليا مؤسسات التمويل األصغر

شبكة يتم تناول كل مجال فني في مناقشة مبسطة على  :علي اإلنترنتتسهيل إجراء مناقشات تبادل المعرفة 
  .غنية لهذه المالحظات اإلرشاديةمن أجل إثراء قاعدة الخبرة ال إدارة األداء االجتماعي
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  مركز الموارد اعيإدارة األداء االجتم
  لمؤسسات التمويل األصغر ومسانديها ومستثمريها

  إدارة األداء االجتماعي
  دليل قائم على الممارسة

  
وٕاذا أعطينا شخصا فقيرا جدا دينا . القرض دين"

  "كبيرا للغاية يكون هذا خطأ ارتكبناه
بول لوشتنبرج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة  - 

AMK بكمبوديا  

اتصل بنا     
  ث  اذهببح

اشترك في 
اختبار التقييم 

  الذاتي 
سوف يتم 

توجيهك إلى 
الموارد األنسب 

ألهدافك 
  واحتياجاتك

  عن مركز الموارد 
  الخطوات األولى
  ترجمة الرسالة

تصميم نظم إدارة األداء 
  االجتماعي

إدارة األداء 
االجتماعي 

عملية 
ممأسسة 

لترجمة الرسالة 
االجتماعية إلى 

  ةممارس

أحدث نشاط على شبكة 
  إدارة األداء االجتماعي 

  2010نوفمبر  10  غايات التتبع االجتماعي
رد مايك كريل على مناقشة 

تقديم "بريتي والي حول 
عملية اعتماد مؤشر قياس 

الفقر الخاص بمؤسسة 
  "جارمن

  ضبط نسق العمليات

  2010نوفمبر  9  صناعة القرار
  ملحق الموارد  محمد عويس أضاف مناقشة

مبادئ إدارة األداء 
  االجتماعي

  إدارة األداء االجتماعي

  2010نوفمبر  9  
مؤسسة التأمين األصغر 

  أضافت مناقشة

  تعلم وتواصل وشارك: إمباكت تحالف

 علي شبكة اإلنترنتتوجد مجموعة من الموارد المتاحة 
  :لمساعدتك في تحسين ممارستك إلدارة األداء االجتماعي

علي شبكة المتاح  مركز موارد إدارة األداء االجتماعييقدم 
سة اجتماعية في إرشادات تفصيلية حول دمج عد اإلنترنت

، متضمنة أداة أنظمة إدارة أداء مؤسسات التمويل األصغر
 :يرجي زيارة موقع. تقييم ذاتي تفاعلية إلدارة األداء االجتماعي
www.spmresourcecentre.net  

إرشادات تفصيلية حول دمج  دليل إدارة األداء االجتماعييقدم 
ر خاصتك إدارة األداء االجتماعي في مؤسسة التمويل األصغ

جنبا إلى جنب مع دراسات حالة لمؤسسات تمويل أصغر 
ويمكنك حاليا تنزيلها بالعربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية . فعلية

  .أو اإلسبانية

هو فيلم جديد من إنتاج  الوفاء بالوعد
تحالف إمباكت يصور تجربة إدارة األداء 

االجتماعي في مؤسستي تمويل أصغر 
جنوب ( SEFسسة لديهما رسالة هما مؤ 

وتوجد ). كامبوديا( AMKومؤسسة ) أفريقيا
نسخ قصيرة وطويلة متاحة بالعربية أو 

   .اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية
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