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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

 النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع تعزيز: ٨الهدف 

0.bالغاية . 

تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية  :١٠-٨الغاية 

 اقهاللجميع، وتوسيع نط

0.cر. المؤش 

سنة فأكثر( الذين لهم حساب مصرفي أو حساب في مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية  15: نسبة البالغين )٢-١٠-٨المؤشر 

 متنقلة

0.d. السلسلة 

 

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 ٣-٢أ، -٥، ٤-١

0. g . المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (WB) البنك الدولي

 

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (WB) البنك الدولي

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 :التعريف

بمفردهم أو مع شخص آخر( أو حسابًا في أي نوع آخر من )مصرفيًا حسابًا يملكون  أنّهمعن  يبلّغونالذي  سنة فأكثر( 15نسبة البالغين )

 الماضية. 12الـفي األشهر  مقدم خدمات مالية متنقلةالمؤسسات المالية األخرى أو شخصيًا باستخدام 

 المفاهيم:

أو حسابًا في أي نوع آخر من المؤسسات المالية  أنّهم يملكون حسابًا مصرفيًاغون عن يتضمن الحساب في مؤسسة مالية المستجيبين الذين يبلّ 

يملكون بطاقة  ومكتب البريد )إذا كان قاباًل للتطبيق( أو عن أنّهم أو مؤسسة التمويل البالغ الصغر أو التعاونية كاالتحاد االئتماني األخرى

منتجات أو مدفوعات ل تحويالت حكومية عن تلقي أجور أو غونيبلّ سحب بأسمائهم الخاصة. باإلضافة إلى ذلك، يتضمن المستجيبين الذين 

حساب في مؤسسة مالية في من  الرسوم المدرسيةأو  فواتير المنافع، دفع الماضية 12في األشهر الـفي حساب في مؤسسة مالية  زراعية

 متنقلةالمالية الخدمات الحساب . ويتضمن الماضية 12في األشهر الـفي بطاقة  تلقي أجور أو تحويالت حكومية، الماضية 12األشهر الـ

واألموال  رابطة النظم العالمية لالتصال بالهاتف النقالو النظام العالمي للهاتف النقالغون شخصيًا عن استخدام خدمات الذين يبلّ  المستجيبين

باإلضافة إلى ذلك، يتضمن لدفع الفواتير أو دفع األموال وتلقيها.  الماضية 12في األشهر الـ مع المصارفتنقلة لغير المتعاملين الم
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 12في األشهر الـمن خالل الهاتف النقال  غون عن تلقي أجور أو تحويالت حكومية أو مدفوعات لمنتجات زراعيةالمستجيبين الذين يبلّ 

 .الماضية

  

2.B. وحدة القياس 

 

2.C. التصنيفات 

 

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

شخص في أكثر  150,000ستقصائية تُغطي حوالى ابيانات دراسة من  2014للعام العالم في  تُستمد مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي

الدراسة االستقصائية على مدى السنة  مؤسسة غالوب أجرتفي المئة من عدد سكان في العالم. وقد  97أكثر من ، يمثّلون اقتصادًا 140من 

دراسات استقصائية على  2005الذي أجرى بشكل متواصل منذ العام  غالوب الستطالعات الرأي العالمية مركزكجزء من  2014التقويمية 

لغة باستخدام عينات ممثلة وطنية  140وفي حوالى  160ات التي يتجاوز عددها الـشخص في كل اقتصاد من االقتصاد 1,000حوالى 

 عامًا فأكثر. 15غير المؤسسين الذين يبلغون سن الـ جميع السكان المدنيينهي  الفئة السكانية المستهدفةو .مختارة عشوائيًا

 الرابط التالي:  وهامش الخطأ والمالحظات حسب البلد علىتتوفر المنهجية، ومن ضمنها، إجراءات المقابلة وتجهيز البيانات 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Research/GlobalFindex/PDF/Methodology.pdf  

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

 .اً تتم مقارنة البيانات بين البلدان عمد

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 . تُجمع البيانات كل ثالث سنوات.2017جولة جمع البيانات التالية: 

 

3.Dالبيانات  الزمني لنشر  ل. الجدو 

2017  

 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

 ال ينطبق

 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 نك الدوليالب

 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Research/GlobalFindex/PDF/Methodology.pdf
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3.G. التفويض المؤسسي 

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

على تدبير ضروري لقدرة الناس  الماليةكالمدّخرات والتأمين والمدفوعات والقروض والتحويالت  الخدمات المالية الرسميةالوصول إلى 

، بغض النظر عن مستوى دخلهم أو جنسهم أو عمرهم أو مستواهم التعليمي أو مكان وتنمية أعمالهم التجاريةوبناء مستقبلهم  شؤون حياتهم

 يشكل الوصول إلى حساب نقطة انطالق مهمة للناس للوصول إلى مجموعة من الخدمات المالية.و. سكنهم

4.B. التعليقات والقيود 

إلى دراسات استقصائية على المستوى الفردي في جميع أنحاء العالم تُجرى  لبنك الدوليفي العالم التابعة لقاعدة بيانات الشمول المالي تستند 

. وتُجرى الجولة الثالثة 2014، والجولة الثانية في العام 2011كل ثالث سنوات. وأجريت الجولة األولى من الدراسة االستقصائية في العام 

 .اً بلد 140وتغطي البيانات حوالى  .2017في العام 

 

4.C. طريقة االحتساب 

في كل بلد لديه عينات ممثلة. وتُستخدم معامالت  دراسات استقصائية على المستوى الفردي من خاللجُمعت يستند المؤشر إلى بيانات 

 .الوطنيترجيح العينات في احتساب المجاميع على المستوى 

4.D  .التحقق 

 

4.E. التعديالت 

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 :على المستوى البلد •

 ال ينطبق

 :على المستويين اإلقليمي والعالمي •

 ال ينطبق

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

من ثم، للقيم اإلقليمية، يؤخذ  عدد األشخاص البالغين الذين يملكون حسابات بعدد األشخاص البالغين في البالد.رب ، يُضالوطنيالمستوى 

مجموع كل البلدان في المنطقة ويُقسم على مجموع األشخاص البالغين الذين يعيشون في المنطقة. كذلك، لألرقام العالمية، تُعاد العملية 

 الحسابية لكل البلدان.

 

4.H.    البيانات على الصعيد  المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع

 الوطني
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4.I  . إدارة الجودة 

 

4.J  . ضمان الجودة 

 

4.K  . تقييم الجودة 

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

 لهذا المؤشر: 2010بعد  نقطة بياناتالبلدان التي لديها على األقل 

 35: آسيا والمحيط الهادئ

 38فريقيا: إ

 21أميركا الالتينية والبحر الكاريبي: 

 47واليابان:  نيوزيالنداأوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا و

 

 التسلسل الزمني:

 سنوات. 3. يتم جمعها كل 2014و 2011

 

 التفصيل:

 نوع االجتماعيال ؛حضري/ ريفيو ؛المستوى التعليمي على أساس الدخل؛ التفصيل

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 مصدر التباين:

الشمول تقيس ملكية الفرد للحسابات. وبما أّن  على المستوى الفرديدراسة استقصائية  تعتمد قاعدة بيانات الشمول المالي في العالم على

الفردي، هذا هو المقياس المناسب. ويمكن لدراسات استقصائية أخرى تُجرى على مستوى األسر المعيشية مستوى هو مفهوم على ال المالي

 يشية، ما قد يؤدي إلى المبالغة في الشمول المالي.فرد آخر من األسرة المعأن تقيس الوصول إلى التمويل من خالل 

 

 قائوثالمراجع وال.  7

  :الرابط

www.worldbank.org  

  

  :المراجع
http://www.worldbank.org/globalfindex  

 


