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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجمیع، والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفیر العمل الالئق للجمیع تعزیز: ۸الھدف 

0.bالغایة . 
تعزیز قدرة المؤسسات المالیة المحلیة على تشجیع إمكانیة الحصول على الخدمات المصرفیة والتأمین والخدمات المالیة  :۱۰-۸الغایة 

 اقھاللجمیع، وتوسیع نط

0.cر. المؤش 
 100 000شخص بالغ، و (ب) عدد أجھزة الصرف اآللي لكل  100 000(أ) عدد فروع المصارف التجاریة لكل  :۱-۱۰-۸المؤشر 

  شخص بالغ

0.d. السلسلة 
 ال ینطبق

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 ال ینطبق

0. g . المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 صندوق النقد الدولي (صندوق األمم المتحدة للسكان، فریق الدراسة االستقصائیة للوصول المالي)

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 المالي)صندوق النقد الدولي (صندوق األمم المتحدة للسكان، فریق الدراسة االستقصائیة للوصول 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 :التعریف

 شخص بالغ 100,000عدد فروع المصارف التجاریة لكل 

 شخص بالغ 100,000عدد أجھزة الصرف اآللي لكل 

 المفاھیم:

عدد فروع المصارف التجاریة في بلد التي تبلغ سنویاً على المصرف المركزي أو الھیئة  إجمالي یشیر عدد فروع المصارف التجاریة إلى
وكي یصبح المؤشر مجدیًا إلجراء مقارنة بین البلدان، یتم تعداد فروع ). FAS( الماليالمالیة المنِظّمة األساسیّة في البالد في مسح الوصول 

 بالغ.شخص  100,000المصارف التجاریة لكل 

ویشیر عدد أجھزة الصرف اآللي إلى عدد أجھزة الصرف اآللي لكل أنواع المؤسسات المالیة المنتشرة في البالد، على غرار المصارف 
دات التجاریة ومؤسّسات التمویل البالغة الصغر التي ال تقبل أخذ الودائع، ومؤسسات التمویل البالغ الصغر التي تقبل أخذ الودائع، واالتحا
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المؤسّسات المالیة ومتلقي الودائع اآلخرین. ویبلّغ المصرف المركزي أو ھیئة المالیة المنِظّمة األساسیّة في و ئتمانیة والتعاونیات المالیةاال
 البالد ھذه المعلومات كل سنة.

 .الغشخص ب 100,000أجھزة الصرف اآللي لكل عداد ، یتم تبلدانإلجراء مقارنة بین ال اً یصبح المؤشر مجدیكي و

  

2.B. وحدة القیاس 
 عدد (رقم)

 

2.C. التصنیفات 
 ال ینطبق

 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

 الوصف:

 2004 منذ عاموتشمل الفترة  2009تُجمع المؤشرات في قاعدة بیانات الدراسة االستقصائیة للوصول المالي على أساس سنوي منذ العام 
 . سلطة قضائیة 189. وتُجمع المعلومات من المصارف المركزیة أو الھیئات المالیة المنِظّمة األساسیّة األخرى في 2019و

التابع لصندوق النقد الدولي، إلى  ع اإللكتروني لمسح الوصول الماليالموقللجمھور على  اً متوفّرة مجان كل البیانات والبیانات الوصفیة
 جانب وثائق أساسیّة أخرى.

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
إلطالق عملیة االستقصاء السنویة.  الدراسة االستقصائیة للوصول المالياتصاالت مع المعنیّین ب لوصول الماليا مسحفریق كل سنة، یجري 

 صفحة وطنیة للبیانات الموجزة) أو ICSوتُجمع البیانات بحسب البلدان وتُرسل إلى صندوق النقد الدولي من خالل النظام الشامل المتكامل (
)NSDP بمعالجة البیانات والتحقق منھا. يفریق الدراسة االستقصائیة للوصول المال. ویقوم لمعلوماتلیسمح بتقدیم آمن ) لجمع البیانات الذي 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 ، ویجري جمع البیانات على أساس سنوي.من كل عام  تنطلق جولة جمع البیانات في أواخر شھر آذار/مارس

 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
االستقصائیة للوصول المالي على أساس متجدد حالما یقوم فریق الدراسة تنشر المعلومات المقدمة على الموقع اإللكتروني للدراسة 

، ویكتمل النشر في أواخر شھر أیلول/ سبتمبر من كل سنة. وتتوفر المعلومات والتحقق منھااستعراضھا االستقصائیة للوصول المالي ب
 ثنین بعد عملیة التحقق الناجحة. یوم اال لوصول الماليا لمسحالموقع اإللكتروني  المقدّمة بعد التحقق منھا على

 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 األساسّیة األخرى. منِظّمةالمالیة ال اتھیئالمصارف المركزیة وال

http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C
http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C
http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C
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3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 صندوق النقد الدولي.

3.G. التفویض المؤسسي 
 ال ینطبق

 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A.   المنطقياألساس 

التحویالت واستعمالھا. فتسمح الخدمات كالمدّخرات والتأمین والمدفوعات والقروض و الخدمات المالیة الرسمیةمن الضروري الوصول إلى 
تبقى إحدى . وبما أّن المصارف تعزیز رفاھھم العامو التجاریة متنمیة أعمالھو تسدید النفقاتللناس بتدبیر شؤون حیاتھم والتخطیط و المالیة

الخدمات ، یُعتبر وجود فرع متاح للمصرف نقطة انطالق ضروریة للوصول إلى خدمات المالیة الرسمیةالمؤسسات الرئیسیة للوصول إلى ال
المؤسسات المالیة لكل  أجھزة الصرف اآللي، وبالتالي استعمالھا. وتُستكمل فروع المصارف بنقاط وصول مھمة أخرى كالمالیة الرسمیة

 ، ما یُمكّن من توسیع نطاق الخدمات المالیة لتطال المناطق النائیة.ةالرسمی

 

4.B. التعلیقات والقیود 
 ةھیئ) المعلومات من مصادر إداریة على أساس سنوي. ویبلّغ المصرف المركزي أو الFAS( وصول الماليال ، تجمع مسح2009منذ العام 

 189لمؤشرین اللذین یشكالن جزءًا من أھداف التنمیة المستدامة. ومنذ انطالقھ، ساھم األساسیة معلومات سنویة تتضمن ا منِظّمةالمالیة ال
 .2004 منذ عامسلسلة متعلّقة بتعمیم الخدمات المالیة تشمل الفترة  100التي تتضمن حالیاً أكثر من  وصول الماليال اقتصاداً في مسح

 

4.C. طریقة االحتساب 
في البالد. والصیغة  أھم ھیئة مالیة منِظّمةیتم احتساب المؤشرات باالستناد إلى البیانات المجمّعة مباشرة من المصرف المركزي أو 

 للحصول على ھذین المؤشرین ھي التالیة: 

 
The number  of commercial bank branches per 100,000 adultsit

=  
Number of commercial bank branchesit  

Adult populationit
100,000

 

 
The number of automated  teller machines  (ATMs) per 100,000 adultsit

= 
Number of automated teller machines (ATMs)it  

 Adult populationit
100,000

 

عدد فروع المصارف التجاریة لكل 
 ب س شخص بالغ 100,000

The number of commercial bank branches  per 100,000 adultsit 

Number of commercial bank branchesit ب سعدد فروع المصارف التجاریة   
Adult populationit ب سالسكان البالغین   

 100,000عدد أجھزة الصرف اآللي لكل 
 ب سشخص بالغ 

The number  of automated teller machines (ATMs) per 100,000 adultsit
= 

Number of automated teller machines (ATMs)it ب سعدد أجھزة الصرف اآللي   
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وعدد أجھزة الصرف  عدد فروع المصارف التجاریةویشیر حرف "ب" إلى البلد المعني، وحرف "س" إلى السنة. ومصدر المعلومات عن 
أو كتاب حقائق  مؤشرات التنمیة العالمیة. أمّا مصدر المعلومات عن السكان البالغین، فھو وصول الماليللالدراسة االستقصائیة اآللي ھو 

CIA. 

4.D  .التحقق 
التناقضات في تقاریر البیانات. بمجرد إبالغ على فحوصات اتساق مضمنة لمساعدة مراسلي البیانات على اكتشاف  FAS یحتوي استبیان

فریق الدراسة االستقصائیة للوصول یعمل  تضارب،. في حالة اكتشاف أي  عملیات التحقق اآللیة، فإنھا تخضع لجولة من  FASالبیانات إلى
مع سلطات البلد لتوضیح البیانات الموفّرة أو تعدیلھا. وفي حال احتاج بلد ما إلى إضافة معلومات تتعلّق بالبیانات المرفوعة، یمكنھ  المالي

 القیام بذلك من خالل بوابات البیانات الوصفیة ضمن النظام الشامل المتكامل لجمع البیانات. 

بعد مراجعتھا  على أساس متجدد )data.imf.org/fas( لوصول الماليلمسح الكتروني الموقع اإل تنشر سنویاً المعلومات المرفوعة على
 والتحقق منھا.

 

4.E. التعدیالت 
. البیانات مأخوذة من قاعدة فأكثر سنة 15السكان البالغون یشیرون إلى مجموع السكان الخاضعین لسلطة اإلبالغ لألفراد الذین تبلغ أعمارھم 

. في الحاالت التي ال تتوفر فیھا بیانات أحدث فترة، یتم استخدام بیانات CIAالعالمیة للبنك الدولي وكتاب حقائق بیانات مؤشرات التنمیة 
 الفترة السابقة.

 

4.F  .) اإلقلیمي  ) على المستوى2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة 
 :على المستوى البلد •

" عندما یشیر البلد إلى غیاب ھذه الخدمات أو المؤسسات غیر متوفّرالقیم الناقصة (أو المفقودة) على أنّھا فارغة. ویُستخدم مصطلح " تُسّجل
 فیھا، أو عندما ال تقع ضمن نطاق إشراف وكالة تنظیمیة. 

 :على المستویین اإلقلیمي والعالمي •

ة یُستخدم مصطلح "غیر متوفّر" عندما یشیر البلد إلى غیاب ھذه الخدمات أو المؤسسات فیھا، أو عندما ال تقع ضمن نطاق إشراف وكال
 التي لم تبلغ عن أحدث البیاناتتنظیمیة. ویُستخدم استقراء االتجاه للبلدان 

 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
شخص بالغ. وبالنسبة إلى القیم  100,000لكل  نقاط الوصولالمعلومات على المستوى الوطني: توفّرھا السلطات ویُعاد احتسابھا كعدد 

 معلومات كل البالد وتستخدم السكان البالغین في البلد كمعامل ترجیح. وصول الماليال اإلقلیمیة، تجمع مسح
 

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

" التي تُنشر كل سنة في اإلنكلیزیة لوصول الماليا على "تعاریف وتعلیمات سمح ول الماليلوصا تعتمد المعلومات التي تجمعھا مسح
الدراسة  واإلسبانیة والفرنسیة. ولتعزیز استعمال منھجیة موّحدة، تستند تعاریف وحدات المؤسسات المالیة وصكوكھا التي تغطیھا

التي یصدره صندوق النقد  اءات النقدیة والمالیة وإرشادات بشأن تجمیعھادلیل اإلحصفي المقام األّول إلى  االستقصائیة للوصول المالي
أیضاً  لوصول الماليا وتنشر مسح. )/final.ashx-media/Files/Data/Guides/mfsmcg/-https://www.imf.org(  الدولي

 .لوصول الماليالخاص بمؤشرات مسح ا مسرد المصطلحات
  documents -FAS websiteى یمكن االطّالع على كل ھذه الوثائق عل

https://www.imf.org/-/media/Files/Data/Guides/mfsmcg-final.ashx
http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C&sId=1460040555909
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4.I  . إدارة الجودة 
البیانات على اكتشاف التناقضات في تقاریر البیانات. بمجرد إبالغ  مبلغيعلى فحوصات اتساق مضمنة لمساعدة  FAS یحتوي استبیان

لي على البیانات یساعد العمل التحلی . FAS والمراجعة الدقیقة من قبل فریق عملیات التحقق اآللیة، فإنھا تخضع لجولة من FAS البیانات إلى
 .في اكتشاف وتصحیح التناقضات في البیانات، إن وجدت اً المبلغ عنھا أیض

 

4.J  . ضمان الجودة 
لجمع البیانات یسمح بتقدیم آمن للمعلومات  NSDPأو  نظام شامل ومتكاملمن خالل  الدراسة االستقصائیة للوصول الماليتُجمع بیانات 

 . لوصول الماليمسح افریق  الخاصة بكّل بالد. ویتم تلقّي البیانات التي تقدّمھا البلدان داخلیاً عبر نظام یسھّل عملیّة التحقق التي یجریھا

مع سلطات البلد لتوضیح البیانات الموفّرة أو  لوصول الماليا سمحفریق یتم استعراض كافة معلومات مقدّمة بدقة، وعند االقتضاء، یعمل 
ضمن تعدیلھا. وفي حال احتاج بلد ما إلى إضافة معلومات تتعلّق بالبیانات المرفوعة، یمكنھ القیام بذلك من خالل بوابات البیانات الوصفیة 

 النظام الشامل المتكامل لجمع البیانات. 

4.K  . تقییم الجودة 
FAS المالیة األخرى التي تم  منِظّمةاللعرض تحتوي على بیانات تم اإلبالغ عنھا من البنوك المركزیة والھیئات ھي قاعدة بیانات جانب ا

یتم  ذلك،جانب الطلب. عالوة على  مسوحالحصول علیھا من البیانات اإلداریة. تمیل بیانات جانب العرض إلى أن تكون أكثر دقة من 
 .FASانات المتوفرة على بوابة بی الوصفیة،أو التقلبات من قبل الدولة في البیانات  FASاإلبالغ عن أي انحرافات عن منھجیة 

 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

مؤشراً یمثّل  70تسلسالً زمنیاً و 121اقتصاداً مجموعة فریدة من البیانات العالمیة العالیة الجودة. وتحتوي على  189التي تشمل  FASتوفّر 
 ن لتسھیل المقارنات بین البلدان. السكان البالغی نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي أو مساحة الیابسة أو

 التسلسل الزمني:
 س سنويعلى أسا؛2004 منذ عام

 لتفصیل:ا
 حدة.تتوفّر البیانات على المستوى الوطني حسب السنة. ویجري جمع البیانات حسب المناطق وفقاً للبیانات اإلقلیمیة التي تقترحھا األمم المت

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
اإلداریة وتتضمن معلومات من المصارف المركزیة أو أبرز مصادر تعتمد عبى ) ھي دراسة استقصائیة FAS( وصول الماليال مسح

ویتمركز جمع البیانات في الوكالة التنظیمیة التي تستقي البیانات من المؤسسات المالیة ومقدّمي الخدمات  األخرى. منِظّمةالمالیة ال اتھیئال
وصفیة وطنیة تشرح بیانات  FAS. وتوفّر FASالكلّي في قتصاد مجامیع اال الوكالة التنظیمیةالمالیة عندما تكون بیاناتھم متوفّرة. وترفع 

المستندة إلى األسر  ئیةاالستقصاعن الدراسات  FASالتي رفعت تقاریرھا. ویمكن أن تختلف االقتصادات لكل من  التغطیة المؤسسیة
 بسبب االختالف المحتمل في تعاریف التغطیة أو النطاق أو المفھوم. المعیشیة

 قائوثالمراجع وال.  7
  :الرابط

http://data.imf.org/fas   
  :المراجع
   FAS : http://data.imf.org/fas موقع

 

http://data.imf.org/fas
http://data.imf.org/fas
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