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إدماج إدارة األداء االجتماعي في تخطيط األعمال االستراتيجي لمؤسسات التمويل األصغر
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خلق قيمة مستدامة للعمالء وذوي العالقة
ثمة رؤية متزنة إلدارة األداء تنطوي على تضمين ودمج األھداف االجتماعية للمؤسسة وقيمھا بجانب أھدافھا المالية في نسيج بنيتھا .وبدأ ھذا األم ر ف ي التموي ل األص غر م ن خ الل التأكي د
المناس ب عل ى األھ داف االجتماعي ة ف ي الوثيق ة التوجيھي ة الخاص ة بمؤسس ة التموي ل األص غر والمتمثل ة ف ي الخط ة االس تراتيجية لألعم ال التجاري ة .وتح دد الخط ة االس تراتيجية لألعم ال
التجارية ،التي عادة ما يضطلع بھا أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ،االتجاه االستراتيجي لمؤسسة التمويل األصغر على المدى الطويل .وتضع الخطة االستراتيجية لألعمال التجاري ة،
التي ھي أكبر بكثير من التوقعات المالية ،األھداف الرئيسية ،واألھداف الفرعية ،واإلجراءات /األھداف ،واألنشطة ) (KOGMAفي إحدى المؤسسات ومثاليً ا ي تم إجراءھ ا ك ل ثالث ة إل ى
خمسة أعوام استنادًا إلى خطط النمو وأوضاع السوق.

وتتكون إدارة األداء االجتماعي الفعال من )إعادة( تصميم السياس ات التش غيلية الرئيس ية ،واإلج راءات واألنظم ة لك ي تعك س الطموح ات االجتماعي ة لمؤسس ة التموي ل األص غر – ب دالً م ن
النظر إليھا كمجموعة أنشطة )أو جھة( مستقلة وقائمة بذاتھا .وللقيام بذلك ،ينبغي دمج إدارة األداء االجتماعي دمجًا وثيقًا في كافة ممارسات إدارة األداء االجتماعي.
دمج إدارة األداء االجتماعي في التخطيط االستراتيجي لألعمال التجارية
الخطوات  :3-1الرسالة والقيم والرؤية في صميم استراتيجيتك
)يعيد( بيان رسالة المؤسسة تعريف سبب وجودھا ،بينما تعرض القيم المبادئ التي تعمل المؤسسة بنا ًء عليھا .وتمثل الرؤية ھدفًا حيويًا كبيرًا يتعلق بمكان االتج اه ال ذي ترغ ب أن تس ير
فيه المؤسسة على المدى الطويل ،وتمثل تما ًما مكان انط الق إدارة األداء االجتم اعي ف ي مؤسس ات التموي ل األص غر م ن خ الل توض يح "األف راد ال ذين تري د الوص ول إل يھم )االنتش ار(،
وكيف تخطط عند خدمة العمالء المستھدفين )المنھجية( ،وما المنافع التي تريد تحقيقھا بالنسبة للعمالء )التغيير(" 3.وتكون الرؤية حاضرة حيث ينبغي بي ان الق وة المحف زة وراء المؤسس ة
ومعتق داتھا وطموحاتھ ا بوض وح .ويمك ن التغل ب عل ى تحقي ق الت وازن ال دقيق ب ين تحقي ق األھ داف االجتماعي ة وض مان االس تمرارية التجاري ة م ن خ الل إظھ ار ك ال الج انبين بوض وح
)وقياسھما!( في استراتيجية المؤسسة وأنشطتھا .وينبغي إعادة تقييم رؤية المؤسسة متى تغي رت األولوي ات االس تراتيجية ،وغالبً ا م ا تفي د ممارس ة تقي يم إدارة األداء االجتم اعي ف ي تقي يم
تحقيق الرسالة وتوضيح الخطوات الملموسة الالزمة إلعادة تنسيق رسالة المؤسسة والحيلولة دون انحراف الرسالة.

الخطوات  :7-4تشخيص الوضع االستراتيجي الراھن
يتضمن تشخيص الوضع االستراتيجي إجراء )أ( تحليل السوق ،و)ب( تحليل المنافسة ،و)ج( التحليل المؤسسي ،و)د( تحليل القط اع .وھ ذا م ن ش أنه أن يس اعد ف ي تحلي ل وض ع مؤسس ة
التمويل األصغر ،وكيف تميز نفسھا عن المنافسين اآلخرين .ولذا من الممكن أن تتجلى إدارة األداء االجتم اعي ف ي إج راء تحلي ل الس وق م ن خ الل تحلي ل /التحق ق مم ا إذا كان ت مؤسس ة
التمويل األصغر تصل إلى عمالءھا المستھدفين أم ال ،وفھم احتياجات /أولويات العمالء باستخدام أدوات أبحاث السوق أو اآلليات غير الرسمية للحصول على المرئيات .وم ن الممك ن أن
يتضمن تحليل المنافسة وضع مقاييس لمقارنة مؤسسات التمويل األصغر األخرى للوقوف ،مثالً ،على كيفية تعاملھا مع موظفيھا وما ھي الخدمات التي تقدمھا للعمالء .وعندما تقترن ھ ذه
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تستند مذكرة المناقشة ھذه إلى مجموعة أدوات ميكروسيف للتخطيط االستراتيجي لألعمال وإدارة األداء االجتماعي.

تمت ترجمة ھذه الوثيقة بواسطة سنابل :شبكة التمويل األصغر للبلدان العربية ،مع دعم من شركة جرامين – جميل شركة محدودة المسئولية  ،ذات
ملكية مشتركة بين مؤسسة جرامين بالواليات المتحدة األمريكية ومجموعة عبد اللطيف جميل ھدفھا تقليل الفقر في المنطقة العربية من خالل التمويل
األصغر“.
“This document was translated by Sanabel, the Microfinance Network of Arab Countries, Inc., with support from
Grameen-Jameel, a social business jointly owned by ALJ Foundation and Grameen Foundation to alleviate
”poverty in the Arab region through microfinance.
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الجوانب بإجراء تحليل مؤسسي يفحص فحصًا نقديًا كيفية ُمضي مؤسسة التمويل األصغر الخاصة بالفرد متى تعلق األمر برض ا الم وظفين أو حماي ة العم الء أو رض ا العم الء ،يمك ن أن
تؤدي إلى رؤى ثاقبة بشأن الطرق التي يمكن لمؤسسة التمويل األصغر أن تكتسب بھا ميزة تنافسية .وقد يتضمن ذلك إعادة تصميم حوافز الموظفين ،وتوظيف المزيد من النس اء ،وتع ديل
اإلجراءات الداخلية المستھدفة كجزء من استراتيجية تقنية المعلومات الجديدة ،وتقديم المنتجات المختلفة ،والحيلولة دون حدوث فرط االستدانة أو تقديم خدمات مراعية للعمالء بھدف بن اء
عالقات أقوى مع العمالء .وبالمثل ،من الممكن أن تقيد بعض المؤسسات الواعية بالبيئة أو المجتمع التموي ل باألعم ال التجاري ة المض رة بالبيئ ة )قط ع األحج ار ،وغي ره( أو دراس ة تق ديم
الخدمات غير المالية )مثل خدمات الصحة أو التثقيف المالي(.
الخطوات  :9-8صياغة االستراتيجية
تتضمن صياغة استراتيجية المؤسسة باستخدام منظور اجتماعي اختيار األھداف االجتماعية والمالية معًا ،وتقديم خارطة طريق واضحة بكيفية تحقيقھا .على سبيل المثال ،م ن الممك ن أن
تش مل بع ض االس تراتيجيات مزدوج ة األھ داف بوض وح :أي األس واق س يتم خ دمتھا )بن ا ًءا عل ى مس تويات ال دخل أو ن وع الج نس أو المواق ع الجغرافي ة( ،وكيفي ة خ دمتھا )المجموع ة
المتضامنة القائمة على المركز أو الفرد( ،وأي اقتراح للقيمة يجري طرحه ،أي الخدمة السريعة واالحترافية ،ومراعاة العمالء ومستوى األمان والضمان ،وتصميم المنتج ات أو الخ دمات
لتلبية احتياجات العمالء المالية )األموال اإلضافية ،والحاالت الطارئة ،وغيرھا( وغير المالية )التدريب على سبيل العيش ،والتثقيف المالي ،وتوفير الرعاية الصحية ،وغيرھا(.
الخطوة  :10التوقعات المالية والميزانيات
ينبغي اتساق التوقعات المالية بالتساوي مع األھداف االجتماعية والنفقات ذات الصلة مثل إجراء أبحاث السوق ،وإع ادة تص ميم نظ ام إدارة المعلوم ات م ن خ الل المؤش رات االجتماعي ة،
وإجراء تقييم إدارة األداء االجتماعي ،وما إلى ذلك .وتساعد ھذه الخطوة مؤسسة التمويل األصغر على تحليل ما إذا كان يمك ن تنفي ذ اس تراتيجية إدارة األداء االجتم اعي ب الموارد المتاح ة
أم تحتاج تعديل.

الخطوة  :12-11إجراء تحليل األھداف الرئيسية والفرعية
تتطلب ھذه الخطوة تصميم األھداف االجتماعية الرئيسية والفرعية الواضحة التي تكون محددة وقابلة للقياس واإلنجاز وموجھة للنتائج ومحددة الوقت ،ومرتبطة بالرس الة واالس تراتيجية.
وي ربط تحلي ل األھ داف الرئيس ية )أو عوام ل النج اح المھم ة( واألھ داف الفرعي ة االس تراتيجيات المرتبط ة ب إدارة األداء االجتم اعي للمؤسس ة )حماي ة العم الء ،وخدم ة العم الء ،ورض ا
الموظفين( بتخطيط العمل ،ويساعد على وض ع الخط وات الض رورية الالزم ة لض مان أن تش مل األنظم ة الرئيس ية لمؤسس ة التموي ل األص غر )الم وارد البش رية ،نظ م إدارة المعلوم ات،
ض ا ف ي مراقب ة األداء االجتم اعي
الرقابة الداخلية ،والعمليات( منظور اجتماعي .وھذا األم ر م ن ش أنه أن يس اعد مؤسس ات التموي ل األص غر ل يس ف ي تص ميم األنش طة فحس ب ،ولك ن أي ً
والمالي على السواء بشكل منتظم.
الخطوات  :16-13وضع اإلجراءات /تحليل األھداف واألنشطة
أثناء اختيار اإلجراءات أو األھداف ،ينبغي عل ى المؤسس ات القي ام بتض مين تل ك اإلج راءات أو األھ داف الت ي تعك س تحقي ق أھ دافھا االجتماعي ة الرئيس ية والفرعي ة .عل ى س بيل المث ال،
بالنسبة ألحد األھداف الرئيسية /الفرعية لخدمة العمالء ،يمكن لمؤسسة التمويل األصغر اختيار أھداف من قبيل معدالت االحتفاظ بالعمالء فوق  %85أو تحقيق متوسط مجموع نقاط يبل غ
 4أو أكثر في مسوح رضا العمالء .ويمكن أن تشمل األھداف بالنسبة لرضا الموظفين :االحتفاظ ب الموظفين بنس بة  %90أو تط وير المن تج "إدخ ال ع دد × م ن المنتج ات الجدي دة" .وتع د
ھذه اإلجراءات أو األھداف في غاية األھمية ،ومن شأنھا أن تساعد المؤسسات على قياس األداء االجتماعي واألداء المالي عل ى الس واء ،وم ن ث م توض ح تحقي ق الرس الة .وبالمث ل ،يمك ن
لمؤسسة التمويل األصغر – من خالل األھداف االجتماعية الرئيسية والفرعية – بيان الخطوات واألنشطة المھمة الالزمة للتنفيذ .وفي نھاية المطاف" ،ما يتم قياسه ،يتم إنجازه".
الخطوات  :19-16إجراء تحليل األھداف الرئيسية والفرعية واإلجراءات واألنشطة ومراقبته
يمكن استخدام تحليل األھداف الرئيسية والفرعي ة واإلج راءات واألنش طة لتحفي ز االتس اق التنظيم ي م ن أعل ى إل ى أس فل م ن خ الل عملي ة التت الي .وتتس م ھ ذه الخط وة بأھمي ة كبي رة ف ي
المؤسسات ذات األھداف االجتماعية ،ألنه كثيرًا ما يكون تحقيق النت ائج االجتماعي ة عل ى الم دى الطوي ل أق ل منظوري ة .وم ن ث م ف إن اس تراتيجات إدارة األداء االجتم اعي الفعال ة تتطل ب
جھود أولية مركزة وتعاون وثيق للغاية على كافة المستويات في جميع المؤسسة .وينطوي خلق ثقافة مؤسساتية ،توازن بين األھداف االجتماعية والمالية ،عل ى وج ود إدارة قوي ة وتحقي ق
التواصل الفعال .ومن شأن التنفيذ المناسب ومراقبة إدارة تخطيط األعمال االستراتيجي وتحليل األھداف الرئيسية والفرعية واإلجراءات واألنشطة أن يساعد المؤسسات ف ي موازن ة إدارة
األداء العام – االجتماعي والمالي على السواء .لذا فإن التحليل الناجح لألھداف الرئيسية والفرعية واإلجراءات واألنشطة:
◄ يتضمن مزيجًا من اإلجراءات المالية واالجتماعية
◄ يخلق بيئة تفضي إلى تحفيز الموظفين
◄ يمكن توصيل األھداف الرئيسية والفرعية:
o

يبين رؤية المؤسسة

o

يقدم صورة عامة عن االستراتيجية

o

يبين للموظفين مكان المساھمة والتركيز

◄ يسمح بمراقبة التقدم على صعيد األھداف الرئيسية وھكذا األھداف الفرعية
خاتمة
في نھاية األمر ،تنصھر استراتيجية المؤسسة – وفي الواقع الخط ة االس تراتيجية – ف ي ش يء واح د ،وھ و كي ف تض في قيم ة إل ى عمالءھ ا بطريق ة مس تدامة لض مان تحقي ق النج اح الم الي
واالجتماعي .وتبدأ عملية دمج إدارة األداء االجتماعي في عمليات مؤسس ات التموي ل األص غر دم ًج ا منھجيً ا م ن خ الل الممارس ة الش املة للتخط يط االس تراتيجي لألعم ال ،ورب ط األھ داف
االجتماعية الرئيسية والفرعية واألنشطة برسالة المؤسسة واستراتيجيتھا .ويساعد تتبع اإلنجاز المتشابه بالتأكيد على ضمان تحقيق كالھما.
أدارت ميكروسيف عملية التخطيط االستراتيجي لألعمال في ما يربو على  100مؤسسة من مؤسسات التمويل األصغر في جميع أنح اء آس يا وأفريقي ا ،بم ا ف ي ذل ك العدي د م ن الش ركات
المالية غير البنكية في الھند ومؤسسات التمويل األصغر األعلى تصنيفًا في الفلبين ،مما سمح لھذه المؤسسات الموازنة بين نتائجھا النھائية المزدوجة ،وتقي يم التفاع ل الواض ح ب ين التمي ز
في الخدمات المالية الموجھة للسوق واألداء االجتماعي .وقد شھدت الكثير من مؤسسات التمويل األصغر نم ًوا مستدا ًما ثالثي األرقام ،وذلك ألنھا تعالج األھداف االجتماعية والمالي ة عل ى
السواء.

