
  أداة مقابلة العميل كوفيد 19 لمقدمي الخدمات المالية

 

من اجل هي عبارة عن مجموعة من األسئلة البسيطة والموحدة لمقدمي الخدمات المالية  19أداة مقابلة العميل كوفيد  

معلومات  ئلة المسح الستخراجمع عمالئهم اثناء جائحة كورنا. تم تصميم اس خدامها عند اجراء مقابالتاست ان يتم

                                                                             ا.ابلة للتنفيذ لدى مقدمي الخدمات المالية ومموليهق

يتم استخدام هذه األداة من اجل فهم االختالفات بين العمالء، واتخاذ قرارت مدروسة ودقيقة حول كيفية خدمة العمالء 

                                                                                                             أثناء األزمة وبعدها.

عن  ، شاهد عرض تقديميFINCA, 60 Decibels, ADA, Oikocreditبالتعاون مع  SPTFتم تطوير األداة بقيادة 

 ر دقيقةسة عشمدة خمل 19اداة مقابلة العميل كوفيد 

https://www.youtube.com/watch?v=u58x1TwvDks&feature=youtu.be 

 

 من يجب استخدام أداة مقابلة العميل

 

ة األزمة، وتحديد المزيد عن عمالئهم خالل فتر األداة مخصصة لمقدمي الخدمات المالية الذين يرغبون في معرفة

 للممولين، الشبكات المحلية واإلقليمية، باإلضافة الى صناع القرار. ةفرص محتملة لإلستجابة، نتائج المسح مفيد

تتغير بسرعة، لذلك تم تصميم األداة لمراقبة العمالء بشكل منتظم أثناء فترة اإلغالق، والحقا في فترة  19أزمة كوفيد 

  التعافي

 

 التي تستخرجها ما هي البيانات 

الدخل والمعيشة، األمن الغذائي، الصحة العقلية والجسدية، بعض خالل المقابلة، يتم سؤال العميل بعض األسئلة حول 

 المعلومات مثل طبيعة المنشأة، الجنس، الموقع، والتي تسمح بتصنيف العمالء حسب خصائصهم.

اسابيع، سيتم معرفة كيفة  4-2ا تم تنفيذ األداة بشكل منتظم من تستخرج األداة بيانات حول من تأثر وكيفية التأثير، واذ

                                   -تغير هذه التأثيرات بمرور الوقت. تم تصميم هذا المسح لمعرفة اختالفات العمالء مثل:

يحتاج للوصول الى عمالء ال يزال لديهم دخل كاف للعيش ) على سبيل المثال تلقي تحويالت( ولكن قد  •

 الخدمات المالية مثل المدخرات.

 التمويل بشكل مستمر الى عمالء لديهم مصدر رزق مستمر، والذي يتطلب الوصول •

 ما هي السياسة، او تعديل اجراءات التي قد تتبناها المؤسسة من اجل منفعة العمالء. •

 ساعدات االجتماعيةالم المثال على سبيل أشكال الدعم االضافية التي يحتاجها العميل، •

https://sptf.info/resources/covid-19-client-interview-tool
https://sptf.info/resources/covid-19-client-interview-tool
https://www.youtube.com/watch?v=u58x1TwvDks&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=u58x1TwvDks&feature=youtu.be


 

 

 

 

 19كيف يتم استخدام أداة مقابلة العميل كوفيد 

تم تصميم األداة للحصول على النتائج بشكل سريع، حيث يمكن استخدام هذه األداة من خالل مقابلة هاتفية او شخصية. 

المقابلة يرجى اإلطالع على الرابط لمعرفة المزيد من التفاصيل حول منهجية المسح، نصائح مقترحة لكل سؤال عند 

   pdf-Guidance-User-COVID-https://sptf.info/images/RES.20200522 ادناه

 -واستخدامها: 19طرق للحصول على أداة مقابلة العميل كوفيد  3هناك 

 استخدام النسخة اإللكترونية لألداة: -1

 

، حيث يمكن للمؤسسات جمع البيانات، تخزينها، Cloudالنسخة اإللكترونية متوفرة بشكل آمن على منصة 

 تقوم هذه المنصة بشكل تلقائي بفحص جودة البيانات وتحديد األخطاء.والوصول اليها بشكل آمن وخاص، 

 

ال يتطلب وجود خبرة سابقة او متخصصة لتنفيذ هذه األداة، يمكن لمقدمي الخدمات المالية باستخدام موظفيها 

يا او عن طريق الهاتف. كما يمكن لمقدمي الخدمات بالتعاقد مع شركات محلية اذا لجمع البيانات اما شخص

 هذه األداة ونشر النتائج ألعضائها.  ا يمكن ايضا للشبكات المحلية باستخداملزم األمر، كم

التدريب واالعداد والدعم   FINCA، كما توفر ايضا مؤسسة SPTFيتم تقديم هذه الخدمة مجانا ألعضاء 

 دمين مقابل رسوم معينة. يمكن تعديل هذه األداة باستخدام اسئلة اضافية ولغات اخرىللمستخ

 

 

 بعض مزايا النسخة اإللكترونية

 

 حساب خاص، يمكن الوصول اليها فقط للمستخدمين المعينين •

 ضبط جودة البيانات، باستخدام خوارزميات احصائية محددة •

 Excel, SPSSتصدير البيانات بكبسة زر واحدة الى  •

 

 

 :  Decibels 60التعاقد مع شركة  -2

 

الشريك   Decibels 60يمكن لمقدمي الخدمات الذين يرغبون باالستعانة بمصادر خارجية بتوظيف شركة 

دتها، وترميز المصمم لهذه األداة. حيث تقدم هذه الشركة خدمة تشمل جمع البيانات وتحليلها، والتحقق من جو

األسئلة النوعية بالضافة الى التحليل، حيث ستكون التقارير متوفرة لمقدمي الخدمات المالية على فترات 

 منتظمة.

https://sptf.info/images/RES-COVID-User-Guidance-20200522.pdf
https://sptf.info/images/RES-COVID-User-Guidance-20200522.pdf
https://finca.org/sptf-registration/
https://finca.org/sptf-registration/


 

 

 

 

 

 جمع بيانات العميل الخاصة بالمؤسسة دمج األسئلة في عملية -3
 

الخاصة بهم،  من األداة واستخدامها في جمع البيانات Wordيمكن لمقدمي الخدمات المالية بتحميل ملف 

يتضمن ذلك استخدام األداة بأكملها، او حذف اسئلة من األداة واستخدامها كجزء من أداة المسح الخاصة 

 بالمؤسسة. يسمح هذا الخيار للمؤسسة بتعديل االستبيان واضافة او حذف اسئلة حسب الرغبة.

 

 لتنفيذما هو الدعم المالي المتوفر ل

 

دوالر لكل منحة، بحيث تشمل تدريب الموظفين،  18,000% وبحد أقصى 50تمويل مشترك بنسبة  SPTFتقدم 

 جمع البيانات وتحليلها، او التعاقد مع شركات خارجية

 % لمساعدة المؤسسات على مواجهة التحديات التي يسببها فيروس كورونا80الى  SPTFكما قد تصل مشاركة 

  mena-ssa-https://sptf.info/resources/riffلمزيد من التفاصيل 

 

 

 

 

  

https://sptf.info/resources/riff-ssa-mena
https://sptf.info/resources/riff-ssa-mena


 استمارة تحقيق حول آثار جائحة "كورونا فيروس" على زبناء التمويل األصغر بالمغرب

 

استطالع لدى المستفيدين من التمويل األصغر حول جائحة "كورونا فيروس" أو  الفريق الدولي للمنجزات االجتماعية إلنجاز داةألمثال  هذا
 .زبنائهمعلى ه الجائحة ذهيمكن لمقدمي الخدمات المالية وغيرهم استخدامها لتقييم تأثير  ".19"كوفيد 

 "إرسال" في نهاية االستطالع.يمكنك إرسال بياناتك الموضحة في النموذج بالنقر فوق 

 الدخول المقدم لك.استخدام معرف تسجيل لك، يرجى ذوللولوج الى  ،ValiData رابط سيتم الوصول إلى بياناتك على
 

       :لمحققا
 

 : المحققاسم  
   

 شكرا على اختيار اسمك:
 

خديجة 

  الحنطالي

فيصل 

   العوفير

 
د  محم

ي ن ا و ر ق

  

 
ة  ي حور
كي ا مر

 

ياسمينة 
  دحامنية

 

زكرياء 

   النميرات

حة  الئ ل ا ى  ل ع د  وجو م ر  غي سمي  ا   

   

 شكرا على ادراج اسمك:

  

 

 رقم هاتف المحقق:    

  

 

   مؤسسة التمويل األصغر الخاصة بك:الكيان أو يرجى إدخال اسم 

   ذلك: حدد 

 

file:///C:/Users/user/Downloads/Questionnaire%20Enquête%20Impacts%20Covid%2019%20sur%20les%20clients%20de%20la%20MF_FR.docx
file:///C:/Users/user/Downloads/Questionnaire%20Enquête%20Impacts%20Covid%2019%20sur%20les%20clients%20de%20la%20MF_FR.docx


   :الزبون
  

  الزبون: اسم . 1
  

 

  مقدمة:

اسمي )اسم الباحث( هو  ،مرحبا هل لي ان اتكلم معك

.……………………………………………………………………… 

لمعرفة الفريق الدولي للمنجزات االجتماعية ومركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية بحث ميداني لحساب  أقوم بإجراء

المزيد عنك وجمع تعليقاتك. هذه المقابلة ليست إلزامية ولن تؤثر إجاباتك على استمرارية الخدمة التي تتلقاها من مؤسسة 

للغاية حتى تتمكن مؤسسة التمويل األصغر من استخالص فإن مالحظاتك مرغوبة  وقتك،إذا سمح  ولكن،التمويل األصغر. 

   االستنتاجات الالزمة لتحسين منتجاتها وخدماتها.

 

  . أنت زبون ل: 2

 مؤسسة التوفيق للتمويل األصغر
 

ة  ن ا ألم ا  
ل  ي و م ت ل ل
ر ألصغ ا

  

 
ؤسسة  م
ج ا رو ل ا

  

رضي   أ ؤسسة  م   

ل ي ت آ ة  ي ع جم   

 
ة  ي ع جم

ء  ا م ن ا  

ن   م ا ض ت ل ا ة  ي ع جم   

  جمعية الكرامة

ة  ي ع جم  
عي ا السم ا

ة  ي ل  

 
ة  ي ع جم

موس" أ "

  



ل   ا شم ل ل صغرى  ل ا ض  رو ف ل ا ة  ي ع جم   

" ة د ا و ت " ة  ي ع جم   

ل  ي جم رزق  ب  ا ب ة  ي ع جم    

  

  . هل تسمح لنقاش معك: 3
 

   نعم

ال    

 

نا وروك"ن عل قبن م. هل سمعت 4
 ؟19 "دفيوك"أو  "روسفي

   

   نعم

ال    

" هو مرض معد جديد يصيب العالم حاليًا. يعاني 19دعني أقدم لك بعض المعلومات حول هذا المرض. إن مرض "كوفيد 
دون  أنفسهم،متوسطة ويتعافون من تلقاء  " من صعوبات تنفس خفيفة إلى19معظم األشخاص المصابين بفيروس "كوفيد 

أولئك الذين لديهم تاريخ طبي مثل أمراض القلب واألوعية الحاجة إلى رعاية طبية. من المرجح أن يصاب كبار السن و
وبطء  طريقة لمنعالدموية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسرطان بشكل أكثر خطورة من المرض. أفضل 

، وأعراضه وكيفية انتشاره.  "19"كوفيد  االنتقال هي أن تكون على دراية جيدة بفيروس  

بشكل أساسي  "19"كوفيد  احِم نفسك واآلخرين من العدوى عن طريق غسل يديك بانتظام وعدم لمس وجهك. ينتشر فيروس
يالن األنف، عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس. لذلك من المهم أن تلتزم بقواعد نظافة س عن طريق قطرات اللعاب أو

  مرفقك. ملتويعن طريق السعال في  المثال،سبيل  على التنفسي،الجهاز 

   

. هل أنت قلق بشأن 5
 ؟19 "دفيوك"فيروس 

   

   نعم، كثيرا

ال   ي ل ق م  ع   ن

  رمباشل بشك سلي ،ال  

االطالق   ى  ل ، ع   ال

ال،   

لست 

   واثقا

 
 

أول اهتمامك الحالي بشأن  و. ما ه6
 "فيروس كورونا"؟



 حدد خانة واحدة فقط:  

ن   سك ل ا و ء  ا و د ل ا و ء  ا ذ غ ل ا ل  ث م ة  ي س ا ألس ا ت  ا ج ا ي ت الح ا ى  ل حصول ع ل ا

ق الئ ل ا  

دخل   ر  د مص ى  ل حصول ع ل ا  / ل  م ع ل ا ى  ل ع ة  ر د ق ل  ا

 األطفالرعاية   

ل   فا ةظر ال ي ةا ي د ا ص ت  ق

 الحفاظ على صحتي أو صحة عائلتي  

 

 محجور صحيا؟. هل أنت 7

ا  ي ل ك    

ا    ي ئ  جز

 

  الوباء؟ منذ ظهور هذا  الصغيرة هل تغير الوضع المالي لعائلتك عام،بشكل  ،اآلن .  حتى8

   

   أصبح أسوء

 تدهور قليال  

 هبقي على حال  

 تحسن قليال  

   تحسن كثيرا  

 

يلي؟ هل كان عليك القيام بأي مما  كرونا،مع أزمة فيروس  للتعامل. 9  

 :ضع عالمة في جميع الخانات المتعلقة باإلجابات المقدمة

   

  صرف األموال التي توفرها   

 أن تجد وظيفة جديدة / إضافية  

 تسديد قروضك توقيف  

 اقتراض أموال من مؤسسة التمويل االصغر او بنك  

  قتراض المال من صديق أو عائلةا  

  اقتراض المال من مراهن القرض

 بيع ممتلكات  

 (فعل أشياء أخرى غير مذكورة هنا )يرجى تحديد ما هيأ  

  ال شيء من اإلجراءات المذكورة أعاله / ال شيء  



 

  ؟اللجوء لعمليات أخرىهل كان عليك  ،"روناوكفيروس "مع أزمة  للتعامل. 1.9

  :حددها         

 

 

 

 

؟المنتوجات قمت ببيعها. أي نوع من 2.9  

 

 

  في االثني عشر شهًرا الماضية؟ الصغيرة ما هو أهم مصدر دخل )نقود( لعائلتك. 10

 

  توظيف القطاع العام  

 (التوظيف في القطاع الخاص )يشمل المستفيدين من أجر الساعة واألسبوعية والشهرية  

 ()باستثناء المزارعين واألنشطة المتعلقة بالزراعةأصحاب األعمال الحرة / أصحاب األعمال   

 الزراعة التجارية أو الثروة الحيوانية للبيع  

  بشكل أساسي عائليال هالكلالستفالحة معيشية   

 المنح أو المعاشات الحكومية 

 العمل في مجال التعليم  

 / التحويالت من أفراد األسرة اآلخرين ارسال األموال  

 (غير ذلك )يرجى التحديد  

 

كن دقيقا من فضلك. ؟. ما هي المصادر األخرى للمداخيل لعائلتك1.10  

  :شكرا لتحديدك

 

 
 

 ؟ كن دقيقا من فضلك.ه المصادر األخرى للمداخيلذله . بأي نوع من العمل أو المقاولة يتعلق األمر2.10

 :ثم القطاع الفرعي المحدد ،اإلشارة إلى القطاع الرئيسي من المحقق يرجى

  الفالحة 

 تجارات صغيرة )بيع بضائع لألشخاص(  

 الجملة )بيع البضائع إلى بائعين بكميات كبيرة(بتجارة   

 تقديم خدمات  

 انتاج / صناعة  



  يرجى التحديد آخر،قطاع  

 

 :لالقتصادقطاع فرعي آخر . 3.10

 

 

 

  ؟جائحة "فيروس كورونا" خالل المهم ل تذبذب الدخل من هذا المصدر. ه11

 

  :بالمصطلح المناساستخدم 

 

  شهد انخفاضا حادا

 اطفيف اشهد انخفاض  

 بقي على حاله  

 اتحسن طفيف  

 تحسن كثيرا   

 

 :تفسير جوابك. شكرا على 1.11

   

 

 معامالت مقاولتك أو نقص خالل الجائحة؟ازداد رقم ل . ه12
 

  ال تغيير

 ازداد  

 نقص   
 

 :نقص ب. ازداد أو 1.12
 

  أقل من 10 في المائة

 في المائة 30و 10بين  

 في المائة 50و 31بين  

ن  رم ث ك 5أ ة 0 ئ ا م ل ا ي   ف

 

 ؟لك أو لعائلتك الصغيرة مصدر ثاني للدخل ل. ه13
 

  نعم



  ال  

 

  في االثني عشر شهًرا الماضية؟ الصغيرة لعائلتك دخلثاني لل ما هو أهم مصدر. 1.13

 

  توظيف القطاع العام  

 (التوظيف في القطاع الخاص )يشمل المستفيدين من أجر الساعة واألسبوعية والشهرية 

 (األعمال الحرة / أصحاب األعمال )باستثناء المزارعين واألنشطة المتعلقة بالزراعةأصحاب  

 الزراعة التجارية أو الثروة الحيوانية للبيع 

  بشكل أساسي عائليال هالكلالستفالحة معيشية   

 المنح أو المعاشات الحكومية 

 العمل في مجال التعليم  

 / التحويالت من أفراد األسرة اآلخرين ارسال األموال  

 (غير ذلك )يرجى التحديد 

 

 

 

 

 

 ن

  :دقيقا من فضلك. كن دخلآخر لل مصدر. 2.13

 

 

 

 كن دقيقا من فضلك. ؟ا المصدر اآلخر من الدخل، بأي نوع من العمل أو المقاولة يتعلق األمرذ. إذا كان ه3.13

 :ثم القطاع الفرعي المحدد ،اإلشارة إلى القطاع الرئيسي من المحقق يرجى

  الفالحة 

 تجارات صغيرة )بيع بضائع لألشخاص(  

 الجملة )بيع البضائع إلى بائعين بكميات كبيرة(بتجارة   

 تقديم خدمات  

 انتاج / صناعة  

  يرجى التحديد آخر،قطاع  

 

جائحة "فيروس كورونا"؟  خالل للدخل، الثاني كل تذبذب الدخل من مصدر. ه14  

 

  :بالمصطلح المناساستخدم 



 

  شهد انخفاضا حادا

 اطفيف اشهد انخفاض  

 بقي على حاله  

 اتحسن طفيف  

 تحسن كثيرا   

 

 :على تفسير جوابك. شكرا 1.14

   

 

إلطعام عائلتك؟ مواشيتزرع األرض أم تقوم بتربية ال هل. 51  

 

  نعم

  ال  

  

؟وماشيتك ككان ل "فيروس كورونا" آثار على مزروعا ت هل. 61  

 

  :لك من فضلكذفسر كيف 

  

 

من خالل الصراف اآللي، أو ، على سبيل المثال، يعنيهل لديك اآلن ولوج سهل للسيولة المالية عندما تحتاج اليها، . 71
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