
 موجز حول تقدُّم األداء االجتماعي

  2الرقم , 1العدد  – 2006ديسمبر /كانون األول

  

وبرعاية " تعليم وتشجيع المؤسسات الصغيرة"شبكة من إنتاج " ماد"سلسلة توجيهية لممارسي 

  "مؤسسة ارغيديوس"

  

  

  إدارة األداء االجتماعي 

  

إال أنه نادراً ما يتم , ة وجليةتملك معظم مؤسسات التمويل األصغر مهمة اجتماعية محدَّد

فغالباً ما ُيعتبر إنجاز المهمة  –االلتزام بهذه المهمة في إطار استراتيجية مدروسة وموجَّهة 

من المرجح , وكما يحصل مع األهداف المالية. االجتماعية للتمويل األصغر أنه عملية تلقائية

اعية بنجاح أكبر في حال تمكنت أن مؤسسات التمويل األصغر تستطيع بلوغ أهدافها االجتم

ويحتاج األداء االجتماعي إلى اإلدارة وإعداد . من تقييم ومراقبة وإدارة التقّدم في اتجاهها

  . تماماً كما هي الحالة في األداء المالي لمؤسسات التمويل األصغر, التقارير

  

, الجتماعية عملياًإن إدارة األداء االجتماعي هي عملية ذات طابع مؤسسات لترجمة المهمة ا

واإلشراف على التقدم في اتجاه هذه , األمر الذي يتضمن تحديد أهداف اجتماعية واضحة

كما يمكن استعمال المعلومات . واستعمال المعلومات لتحسن األداء والممارسة, األهداف

يجب , الةوكي تكون إدارة األداء االجتماعي فع. الداخلية لتبليغها إلى الجهات المعنية الخارجية

ونظام , والروتين اإلجرائي, دمج المعلومات حول األداء االجتماعي في عمل األداء االجتماعي

. القيمة من أجل التأثير على ممارسات اتخاذ القرارات على الصعيدين اإلجرائي واالستراتيجي

لى واقع إن إدارة األداء االجتماعي هي عملية ذات طابع مؤسساتي لترجمة المهمة إ, وبالتالي

وتطبيق هذه المعلومات في سبيل  –ما يشتمل على تحديد غايات اجتماعية وأهداف أداء  –

أما إنشاء نظام إدارة أداء اجتماعي فهو الطريقة التي يمكن لمؤسسة التمويل . تحسين الممارسة

   .األصغر أن تتضمن من خاللها أن هذه العملية ال تزال فعالة وجزءاً ال يتجزأ من أنشطتها

  

  مسار األداء االجتماعي 

  



  
  

  

  أهمية وفوائد إدارة األداء االجتماعي 

  

التزامها، القائم على المبادئ، بالشفافية : إن إدارة األداء االجتماعي مهمة لسببين عامين

من هذين السببين وانطالقاً . وفوائدها العملية للجهات المعنية في هذه الصناعة, وتحقيق المهمة

  . ثمة ثمانية أسباب محددة إلدارة األداء االجتماعي, الشاملين

  

تتحمَّل مؤسسات التمويل األصغر مسؤولية أخالقية إلظهار أدائها االجتماعي في طريقة . 1

تّدعي مؤسسات التمويل األصغر األثر االجتماعي وتلتمس التمويل  .شفافة ومعقولة

ويستلزم هذا األمر تحمُّل مؤسسات التمويل األصغر المسؤولية . ذلكواالستثمار استناداً إلى 

  . لتبرير أدائها االجتماعي إلى المانحين والمستثمرين ومجموعات معنية أخرى بصورة واقعية

  

تشكل إدارة األداء االجتماعي جزءاً ال يتجزأ من المحافظة على المهمة االجتماعية . 2

ونظراً إلى . ألداء إلى حد كبير القيم والسلوك داخل المنظماتيحدِّد قياس ا. للتمويل األصغر

أن االعتبارات المالية تميل إلى السيطرة على االعتبارات االجتماعية في تقييم وإدارة أداء 

فإن إدارة األداء . يواجه األداء االجتماعي خطر تراجع أهميته تدريجياً, مؤسسة تمويل أصغر

ؤسسات التمويل األصغر ال تزال متجذرة بأصولها االجتماعي ضرورية لضمان أن م

  .االجتماعية التاريخية

  

 
 االستراتيجية                العمليات                   النتائج  

 استعمال المعلومات

بلوغ العمالء 
 المستھدفين

تلبية حاجات 
 العمالء 

  
  التغيير المھمة



تنتج عملية . إدارة األداء االجتماعي تعود بالفائدة على عمالء مؤسسة التمويل األصغر. 3

والمزيد , بما في ذلك خدمات مالئمة أكثر لحاجاتهم, إدارة األداء االجتماعي عدة فوائد للعمالء

باإلضافة إلى رأي أكبر في عمليات البرنامج , وخدمة أفضل للعمالء, تمن خيارات المنتجا

  . وسياساته

  

تساعد إدارة األداء االجتماعي مؤسسات التمويل األصغر على إنشاء منظمة تتمحور . 4

سيساعد نظام إدارة األداء  .أكثر حول العميل وتقدِّم منتجات وخدمات لتلبية الطلب عليها

  :على بلوغ هذه األهداف, من جملة أمور أخرى, ويل األصغراالجتماعي مؤسسة التم

  

  تقسيم محفظتها لتحديد األجزاء والفرص والمشاكل في السوق• 

مراقبة كيفية استعمال العمالء الخدمات لتحديد مدى تلبية الخدمات حاجات العمالء بشكل • 

  جيد بالنظر إلى قدراتهم

  د إن كانت تؤدي إلى تباينالتحقُّق من نتائج تعديالت مبرمجة لتحدي• 

من أجل فهم , والمجتمع األوسع نطاقاً, رصد اآلثار المتعمدة وغير المتعمدة على أسر العميل• 

  الدور الذي تضطلع به مؤسسة التمويل األصغر في تشجيع هذه التغييرات

  

حسين قد تسمح إدارة وت. يمكن أن تسهِّل إدارة األداء االجتماعي األداء المالي األفضل. 5

األداء االجتماعي لمؤسسة األداء االجتماعي بزيادة نمو البرنامج من خالل جعل مؤسسة 

التمويل األصغر أكثر جاذبية لعمالء محتملين وعن طريق زيادة المحافظة على العميل عبر 

  . اإلشراف على خبرات عمالئهم واالستجابة إليها في البرنامج

  

ديري مؤسسة التمويل األصغر بقياس وإدارة المقايضات تسمح إدارة األداء االجتماعي لم. 6

إن مؤسسات التمويل األصغر هي منظمات تعتمد . بين كل من األداء المالي واالجتماعي

وقد تشهد أحياناً األهداف المالية . محصلة مزدوجة تسعى إلى تحقيق عائدات مالية واجتماعية

وسيعطي نظام إدارة . لمقايضات التي قد تنشأاألمر الذي يتطلب إدارة ا, واالجتماعية تضارباً

األداء االجتماعي المعلومات الالزمة للمنظمة كي تدير هذه المقايضات باستراتيجية وفعالية 

وقبل ان تلحق , كما سيساعد اإلدارة على تحديد المشاكل في فعالية البرنامج مسبقاً. أكبر

  . الضرر بالمنظمة

  



تكون المعلومات حول . عي في إنشاء مرجع لألداء االجتماعيتساهم إدارة األداء االجتما. 7

ضرورية , األداء االجتماعي التي يتم الحصول عليها في إطار نظام إدارة األداء االجتماعي

, والمستثمرين في الميدان االجتماعي, والمانحين, للسماح إلى مؤسسات التمويل األصغر

وهذا . والسياقات والبالد, عي بين المؤسساتبمقارنة األداء االجتما, وجهات معنية أخرى

  .  األمر ضروري بدوره إلعداد معايير ومقاييس لألداء االجتماعي

  

تسمح إدارة األداء االجتماعي لمؤسسات التمويل األصغر ذات التوجُّه االجتماعي بإظهار . 8

اعي مقبول بشكل في غياب مقاييس أداء اجتم. إلى المانحين والمستثمرين" عائداتها المختلطة"

يستند المانحون والمستثمرون في المجال االجتماعي في قرارات التمويل عادة إلى , واسع

تميل األموال إلى التدفق إلى نسبة صغيرة غير متكافئة من , ونتيجة ذلك. األداء المالي وحده

األصغر  وتسمح إدارة األداء االجتماعي لمؤسسات التمويل. مؤسسات التمويل األصغر البارزة

والمانحين والمستثمرين الرائدين القابلين للجدل على كيفية إعادة , باطالع األداء االجتماعي

توزيع جزء من التمويل على مؤسسات التمويل األصغر ذات التوجه االجتماعي تقدم عائدات 

  . مختلطة أكبر أو أكثر تنافسية

  

  

  إدارة األداء االجتماعي : أكت-كونسورتيوم إمب

   

 Reinforcing Institutions" كارد: "من سبعة شركاء" أكت- إمب"لف كونسورتيوم يتأ

(CARD) ,ايدا(و (EDA Rural Systems (EDA) , و)اتش. أف. أف (.Freedom 

from Hunger (FFH) , ومعهد دراسات , )ايدياس(ومعهد التطوير والتقييم والدعم والحلول

صغر ألوروبا الوسطى والشرقية والدول ومركز التمويل األ, .)أس. دي. آي(التطوير 

  .). آي. بي. سي. أم(ومجلس التمويل األصغر في الفليبين , .)سي. أف. أم(المستقلة حديثاً 
   

  اإلطار المفاهيمي

  

على تطوير إطار مفاهيمي إلدارة األداء االجتماعي بالتعاون " أكت- إمب"عمل كونسورتيوم 

ان الفوائد " أكت- إمب"وتظهر تجربة . األصغرمع شركاء عالميين من مؤسسات التمويل 

ولكن يمكن االستفادة من هذه الفوائد إلى , االجتماعية تنجم عن معظم تدخالت التمويل األصغر

ويعتقد ان إدارة األداء االجتماعي يساعد . أقصى حدود فقط عبر تصميمها لبلوغ هدف



تعزيز أنظمة معلوماتها كي و, مؤسسات التمويل األصغر على توضيح أهدافها االجتماعية

واستعمال هذه المعلومات إلدارة وتحسين كامل , تشرف على التقدُّم وتقيِّمه لبولغ هذه األهداف

  . األداء

  

وهو يتصوَّر صناعة تمويل أصغر تشكل فيها إدارة األداء االجتماعي عنصراً أساسياً لعمل 

ؤسسة التمويل األصغر واألطراف التمويل األصغر وبالتالي يجري تصميمها لتلبية حاجات م

الضوء  –الرامية إلى تحقيق قدرات التمويل األصغر  –" أكت-إمب"وتسلط مهمة . المعنية فيها

, على تمكين مؤسسات التمويل األصغر من ترجمة مهمته االجتماعية إلى واقع بفعالية أكبر

والمنظمات , غروشبكات مؤسسات التمويل األص, وصناع السياسة, ومن مساعدة المانحين

  . وتقييمه بشكل أفضل, لديهم ولدى اآلخرين, الدولية على فهم األداء االجتماعي

  

  استعمال المعلومات المستحدثة

  

حيال إدارة األداء االجتماعي باستعمال المعلومات المستنبطة من خالل " أكت- إمب"تبدأ مقاربة 

وتشدِّد على , سات خارجية كما ينبغيتكمِّلها درا, أنظمة معلومات داخلية ذات طابع مؤسساتي

ومن أجل دعم مؤسسات التمويل . الرابط الهام بين استعمال المعلومات الداخلية والخارجية

  . مجموعة من توجيهات إدارة األداء االجتماعي" أكت-إمب"أعدت , األصغر في مسعاها هذا

  

  : أسئلة األداء األساسي تسعى أنظمة إدارة األداء االجتماعي إلى اإلجابة على مجموعة من

  

  ما هي أهدافك االجتماعية وكيف تسعى إلى بلوغها؟• 

  ومن ُيستثنى من استعمالها؟, كيف تراقب من يستعمل خدماتك• 

وال سيما في حال  –كيف تراقب وتفهم الطرق التي يستعمل من خاللها الزبائن خدماتك • 

  يصبحون غير فاعلين؟  ولماذا يغادر بعض العمالء أو, تلبية حاجاتهم أم ال

  كيف تراقب وتفهم أثر خدمات على العمالء الحاليين؟• 

  كيف تستعمل معلومات األداء االجتماعي لتحسين خدماتك؟• 

  جراءات التي تجيب من خاللها على هذه األسئلة؟سين األنظمة واإلحكيف يمكنك ت• 

  

   التكاليف

  



وتستطيع , ت التمويل األصغر مختلفةيمكن تكييف إدارة األداء االجتماعي من قبل مؤسسا

, بدءاً من تحليل معلومات المحفظة الحالية, اإلجابة على األسئلة األساسية بأساليب مختلفة

وحتى إلى أساليب بحوث , ووصوالً إلى إضافة مؤشرات جديدة إلى نظام إدارة المعلومات

تتضمن إدارة , الهاوفي أبسط أشك. نوعية بسيطة على غرار محادثات مجموعة نقاش مركزة

أما . األداء االجتماعي المناقشات حول األداء االجتماعي في اجتماعات الموظفين في الفروع

تشمل إدارة األداء االجتماعي دمج مؤشرات اجتماعية في أنظمة , في أشكالها األكثر تعقيداً

ئل البارزة عبر ومتابعة المسا, وإجراء تحليل تقسيم المحفظة بشكل مفصَّل, إدارة المعلومات

 40آالف دوالر و  10وتتراوح تكاليف إنشاء نظام مؤسسة أداء اجتماعي بين . بحوث معمَّقة

إال ان التكاليف التشغيلية المستمرة قد تعوِّض بعضاً من هذا المبلغ من خالل , ألف دوالر

  . مكاسب األداء

  

  التقدُّم واألهداف النهائية 

  

مجاً لمدة ثالث سنوات يرمي إلى تحسين الممارسة الجيدة برنا" أكت-إمب"أطلق كونسورتيوم 

ويتضمن هذا البرنامج بناء قدرات . إلدارة األداء االجتماعي في صناعة التمويل األصغر

وتوثيق الممارسة , تدريب مؤسسات التمويل األصغر ودعمها حول إدارة األداء االجتماعي

  : داء االجتماعيوتشجيع بيئة تمكينية إلدارة األ, الجيدة والخبرة

  

يبني الكونسورتيوم القدرات الالزمة لتدريب مؤسسات التمويل : بناء قدرات التدريب والدعم• 

وستقام دورات التدريب القادمة حول إدارة األداء . األصغر ودعمها في كل المناطق

مطلع (د والهن, )2007مطلع العام (في المكسيك ) باللغتين اإلنكليزية واإلسبانية(االجتماعي 

ومن أجل الحصول على الئحة كاملة ). 2007مطلع العام (وأفريقيا الغربية , )2007العام 

  . اإللكتروني كما يرد أدناه" أكت- إمب"يرجى زيارة موقع , من الدورات التدريبية

  

يجري الكونسورتيوم مشروع بحوث الستكشاف فعالية إدارة األداء : التعليم والتوثيق• 

وتسعى شبكة إدارة األداء . مع األداء المالي, قايضات مقارنة بالكلفةاالجتماعي والم

إلى دفع مجموعة كبيرة من المنظمات إلى إدارة , التي ال تزال في مراحلها األولى, االجتماعي

  . أدائها االجتماعي ورفع التقارير بشأنه

  



يرجى مراجعة , اعيوإدارة األداء االجتم" أكت- إمب"ولمزيد من المعلومات حول كونسورتيوم 

  . www.imp-act.orgالموقع اإللكتروني 

  

  

  

  في الفليبين" آهون سا هيراب"رئيسة شركة , بانكر-مقابلة مع ميال ميركادو –من الميدان 

  

  اهتماماً في األداء االجتماعي؟ "آهون سا هيراب"لماذا تبدي 

  

محافظة على المهمة األساسية اهتماماً في األداء االجتماعي من أجل ال "آهون سا هيراب"تبدي 

بل , لقد دخلنا ميدان التمويل األصغر ليس فقط لجني األموال. لصناعة التمويل األصغر

كما نهتم بالتنمية البشرية الكاملة . للقضاء على الفقر والوصول إلى األشخاص األشد فقراً

  .تمرارية مهمتناونعتقد ان إدارة األداء االجتماعي مهمة جداً الس. والتحويل االجتماعي

  

  أداءها االجتماعي؟  "آهون سا هيراب"كيف تدير 

  

وقمنا بتطوير دائرة برنامج . لقد أظهرنا تأنياً كبيراً في تطبيق األداء االجتماعي في منظمتنا

وقد طبقت ان الوحدة مهمة . أداء اجتماعي في المنظمة وبتعيين مدير لألداء االجتماعي

  . جتماعيإشراف وتدقيق في األداء اال

  

لقد اعتمدنا مؤشرات اجتماعية في نظام إدارة المعلومات تساعدنا على جمع معلومات 

من خالل , فنجمع المعلومات من زبائننا في كل دورة قروض. اجتماعية مهمة بصورة منتظمة

وننظر , نقيِّم التبّدالت في األصول, وإلعطاء مثل عن البيانات ان نجمعها. بطاقة قياس الفقر

وعدد أعضاء العائلة , ومستوى التعليم بين أعضاء العائلة, تنّوع األعمال وعددهافي 

فريق "نخطط أيضاً إلدخال بعض المؤشرات االجتماعية التي يعمل , وفي المستقبل. الموظفين

سوق تبادل معلومات التمويل "بتطويرها بالتعاون مع " العمل الخاص باألداء االجتماعي

  ). مكس" (األصغر

  

لقد طّورنا فريق عضوية للنوعية في قسم الموارد البشرية في الشركة , وة على ذلكوعال

ويدقِّق فريق العمل هذا نوعية برامجنا ونطاقها للتأكد من بلوغ . يتألف من موظفين وعمالء



كما يجري فريق العمل محادثات . العمالء المستهدفين في السوق ومن رضاهم عن خدمتنا

يجري هذا , وأخيراً. مع العمالء من أجل تطوير منهج التدريب للعميل مجموعة مناقشة مركزة

الفريق مقابالت الخروج مع كل العمالء ويضيف الدروس المستقاة منها إلى اإلدارة وفي 

  . ونتمم سنوياً هذه البحوث السوقية اإلضافية لتحسين منتجاتنا وخدماتنا. البرمجة المستقبلية

  

  ها إلى منظمات أخرى تتطلع إلى إدارة األداء االجتماعي؟ ما هي النصائح التي تسدون

  

لقد . أال وهي أننا سعينا فقط وراء مانحين شاطروا مهمتنا, ال بد من اإلشارة إلى مسألة مهمة

ورأينا منظمات أخرى . حرصنا على عدة التماس التمويل الذي سيبعدنا عن أهدافنا االجتماعية

فت عن مهمتها األساسية بسبب األولويات المختلفة التي أغرتنا فرص التمويل السهل وانحر

  . يجب اختيار العالقات بتأن كي تبقى المنظمة ملتزمة بمهمتها, حددها المستثمر أو المانح

  

وهي الطريقة التي يمكن ان , أعتقد ان الشفافية في األداء االجتماعي والمالي مهمة للغاية, ثانياً

وشعرت انطالقاً من العضوية في . تجاه عمالئنا والمستثمريننظهر من خاللها مسؤولية أكبر 

انه من المهم جعل المنظمات األخرى تلتزم ) MCPI" (مجلس التمويل األصغر في الفليبين"

" مبادئ إعالن األداء االجتماعي"مؤسسة وافقت على  34وثمة . باألداء االجتماعي أيضاً

  . اعي إلى المجلسوترفع التقارير بشأن معلومات األداء االجتم

  

وقد أعلى المجلس األولية إلى إدارة األداء االجتماعي في عمله خالل السنوات القادمة ووضع 

خططاً لسلسلة من مبادرات إدارة األداء االجتماعي متطابقة ومدمجة مع " كارد"بمساعدة 

, ليم الجانبيوالتع, بناء القدرات: وهي تتضمن, الميادين واألنشطة األساسية الخاصة بالشبكة

" مجلس التمويل األصغر في الفليبين"وأطلق . وإنشاء الشبكات اإلقليمية والدعم, والمناصرة

هذه األنشطة بعد دورة تدريبية حول إدارة األداء االجتماعي دامت أسبوعاً واحداً في الشبكة 

إلى مؤسسات  وكان هذا التدريب مفيداً جداً وسنوفّره مجدداً". أكت- إمب"أجراها كونسورتيوم 

  . تمويل أصغر أخرى في الفليبين

  

مؤسسة تمويل أصغر  12كان يقدِّم الدعم إلى " مجلس التمويل األصغر في الفليبين"يذكر ان 

أو خدمات /ويتم توفير الدعم الفني و. مدرَّبة على تطوير إدارة األداء االجتماعي في منظماتها

كما . والزيارات الميدانية, اإللكترونية أو الهاتفاإلرشاد من خالل تبادالت قائمة على الرسائل 



فضالً عن توثيق , أننا نعمل على ترويج عملية تعليم جانبية بين مؤسسات التمويل األصغر هذه

  . الممارسة الجيدة

  

وتسهيل التعليم , تشجيع إدارة األداء االجتماعي" مجلس التمويل األصغر في الفليبين"كما يعتزم 

وال سيما , وخدمات اإلرشاد إلى منظمات أخرى في منطقة جنوب شرق آسياوتوفير التدريب 

أما المقاربة المنطقية فستكون . في دول مثل كمبوديا وفيتنام حيث ينتشر التمويل األصغر

االنضمام إلى شبكة وطنية نظيرة والتعاون على أنشطة ستساعد على تعزيز إدارة األداء 

  . صغر في الدول التي تنشط فيهااالجتماعي بين مؤسسات التمويل األ

  

  

  دراسات حالة جديدة حول إدارة األداء االجتماعي 

  

  " غرامين"مؤشر الخروج من الفقر الخاص بمؤسسة 

  

مع شركائها وأطراف معنية أخرى في هذه الصناعة لتطوير " غرامين"تعمل مؤسسة 

وكيفية وسبب تغّير , واستعمال أدوات من أجل فهم مستويات الفقر المحتملة بين عمالئها

, مؤشر الخروج من الفقر" غرامين"وقد طوَّرت مؤسسة . مستويات الفقر هذه مع مرور الوقت

يشار إلى ان مؤشر الخروج من الفقر ". إدارة مخاطر التمويل األصغر"مع مارك شراينر من 

لى ان هذا يشار إ. ويرتبط موضوعياً بالدخل الوطني ودراسات اإلنفاق, دقيق وسهل االستعمال

المؤشر الذي يشكل في الوقت ذاته أداة إدارة وقياس معّد إلقامة توازن بين الدقّة والتطبيق 

وهو يسمح لمؤسسات التمويل األصغر بتلبية حاجات عمالئها بشكل أفضل من خالل . العملي

 وما يساعدهم على النهوض من, وسرعة خروج العمالء من الفقر, تقييم أكثر البرامج فعالية

  . حالة الفقر سريعاً

  

وقد وصفت . مؤشر الخروج من الفقر في عملياته" غرامين"لقد اعتمد عدد من شركاء مؤسسة 

وهي , "تشياباس) السول(الترناتيفا سوليداريا "هذه العملية في دراستي حالة منشورتين من 

األصغر ومؤسسة التمويل , مؤسسة تمويل أصغر مكسيكية تعمل في مرتفعات والية تشياباس

وتتضمن دراسات . في منطقة فيساياس في الفليبين) NWTF" (نيغروس وومن فور تومورو"

الحالة معلومات أساسية حول كيفية تطوير مؤشرة الخروج من الفقر لمساعدة القارئ على فهم 

إجراءات ) 2تكاليف الدمج؛ ) 1وتمت اإلشارة إلى أمثلة محددة تتناول . األداة وكيفية عملها



الموظفون الميدانيون (استجابة الموظفين ) 3الشراء في كل مستويات المؤسسة؛ ضمان 

طرق دمج نتائج مؤشر الخروج من الفقر في أنظمة ) 4إلى األداة؛ و ) واإلداريون والتنفيذيون

  . التحويل

  

لقد مكّنت البيانات التي يستنبطها مؤشر الخروج من الفقر حول مستويات الفقر المحتملة 

الوافدين مؤسستْي التمويل األصغر المذكورتين من فهم نوع العمالء الذين تخدمهم للزبائن 

ومن خالل . وتقييم ما إذا كان هؤالء العمالء يندرجون في السوق المستهدف, بشكل أوضح

تعمل , التدقيق في مستويات الفقر المحتملة للعمالء الذين تعاونا معهما طوال سنوات عدة

  :على تطوير قدرة فهم كيفية تغّير مستويات الفقر) NWTFو  AlSol(المؤسستان 

  

  مع مرور الوقت؛ • 

  وفق دورة القروض؛ • 

  وفق أنشطة مدّرة للدخل؛• 

  وفق ما إذا كانوا يعيشون في بيئة ريفية أو مدينية؛ • 

  وفق معدالت إعادة الدفع؛ • 

  .بحسب عمر العميل• 

  

" نيغروس ومن فور تومورو"و )" السول(اريا الترناتيفا سوليد"يشار إلى ان كل من مؤسستي 

ومن المتوقع ان . تدخالن مؤشر الخروج من الفقر في استمارات دراسة خروج العميل

كما انها ستساعد . تساعدهما هذه البيانات على فهم من هم العمالء الذين يغادرون برامجهما

مات من أجل تلبية مؤسسات التمويل األصغر على إدخال التحسينات على منتجاتها وخد

  . حاجات عمالئها بشكل أفضل

  

ان مؤسسات التمويل األصغر ستتمكن من تكييف استراتيجياتها " غرامين"تؤمن مؤسسة 

وعملياتها لالستجابة إلى معلومات األداء االجتماعي التي تحصل عليها من خالل مؤشر 

حاجات المانحين  سيلبي مؤشر الخروج من الفقر, وعالوة على ذلك. الخروج من الفقر

  . والمستثمرين والهيئات التنظيمية إلى رفع التقارير

  



ال بد من اإلشارة إلى ان كل مؤشرات الخروج من الفقر تستند إلى منهجية التصميم ذاتها إال 

يصبح متاحاً , وبعد إعداد مؤشر خروج من الفقر لبلد ما. ان كل واحدة تختلف باختالف البلد

  . ب في استعمالهمجاناً ألي منظمة ترغ

   

ومبادرات , ومؤشر الخروج من الفقر, لمزيد من المعلومات حول دراسات الحالة المذكورة

يرجى االتصال بنيغال بيغار مدير األداء , "غرامين"إدارة األداء االجتماعي من مؤسسة 

  nbiggar@grameenfoundation.org: االجتماعي على العنوان التالي

  

  

  مطابقة االستراتيجية والعمليات ": بارتنر"ين الخاص بمؤسسة مخطط حوافز الموظف

  

في البوسنة والهرسك تضع الوصول إلى المرأة هدفاً " بارتنر"إن مؤسسة التمويل األصغر 

وفي . وكان هذا الهدف يشكل في الماضي جزءاً من أداء الموظفين ونظام التحفيز. أساسياً لها

تراجعاً كبيراً في حجم محفظتها النشطة " بارتنر"ت إدارة حّدد, 2006يناير /شهر كانون الثاني

ماليين  4مؤسسة تمويل أصغر نحو  50نجم عن بيئة تنافسية بشكل متزايد حيث تخدم نحو 

بدالً من , تمت مراجعة مخطط التحفيز للتركيز على النمو في المحفظة, وبالتالي. نسمة

  . الوصول إلى المرأة

  

ما أدى إلى التوّسع في ميادين , نمو واألداء المالي وتيرة متسارعةشهد ال, 2006وخالل العام 

إال ان هذا النمو السريع . والموظفين, والمحفظة والمكاتب, جديدة وزيادة هائلة في عدد العمالء

أظهرت التقارير حول معلومات اإلدارة ان  –تزامن أيضاً مع تراجع في األداء االجتماعي 

  .الرجال في الدرجة األولىالعمالء الجدد كانوا من 

  

, انه مع تدفق الموظفين الجدد" بارتنر"أدركت , ومن خالل التحقيق في أسباب انحراف المهمة

وأدى نقص التركيز على الوصول إلى النساء إلى , لم يتم التشديد على أهدافها االجتماعية

  . توقف الموظفين عن إعطاء األولوية إلى المرأة

  

وافقت اإلدارة على إعادة تصميم , ن بين األداء االجتماعي واألداء الماليومن أجل تحقيق تواز

يشار إلى ان . مخطط تحفيز الموظفين كي يتضمن العناصر المالية واالجتماعية على حد سواء

إن . عملية إعادة التصميم ال تزال قيد التطوير وستطبَّق في وقت الحق من السنة الجارية



الخطوة االستراتيجية ستزيد بشكل ملحوظ بلوغ مجموعاتها  على ثقة ان هذه" بارتنر"

باإلضافة إلى تزويدها بميزة تنافسية على مؤسسات التمويل , 2007المستهدفة في العام 

  . األصغر أخرى في سوق البوسنة

  

  

  

 السلسلة التوجيهية لألداء االجتماعي

  

خال مفاهيم األداء االجتماعي إلى إلد" سيب"تشكل هذه السلسلة التوجيهية مبادرة أطلقتها شبكة 

  ". مؤسسة ارغيديوس"وتنال السلسلة التوجيهية تمويلها من . ميدان المؤسسات الصغرى

  

  العدد الثاني, موجز حول تقدُّم األداء االجتماعي

: المحرِّرة. وكونراد فيرهاغن, وأنطون سيمانوفيتس, وغاري وولر, لورا فوس: المساهمون

  كريستين هانتر

  

وتصب تركيزها على الدعم الدولي لمبادرات  1956في العام " مؤسسة ارغيديوس"ت تأسس

أما مجاالت الدعم األساسية فهي . تطوير األعمال المتأثرة بالسوق من أجل تخفيف حدة الفقر

  . والتعليم الخاص بإطالق المشاريع, وخدمات تطوير األعمال, التمويل األصغر

  

  فيذيةالمديرة التن, بينتو كا نيانغ

  www.argidius.com: الموقع اإللكتروني

  

هي جمعية تملك عضوية في أكثر من ) سيب( شبكة تعليم وتشجيع المؤسسات الصغيرةإن 

أما مهمة . منظمة دولية تدعم برامج تطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة حول العالم 61

  .ىفهي تحسين قاعدة المعلومات وممارسة تطوير المؤسسات الصغر" سيب"

  

  المديرة التنفيذية, دانا دي كانتر

  www.seepnetwork.org: الموقع اإللكتروني

  

 



 

 

  
 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  
 


