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 : تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع 8الهدف 

: تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع،  8.10 الغاية

 وتوسيع نطاقها 

 شخص بالغ 100,000شخص بالغ، و)ب( عدد أجهزة الصرف اآللي لكل  100,000: )أ( عدد فروع المصارف التجارية لكل 8.10.1المؤشر 

 

 مؤسسية ال معلومات ال
 

 المنظمة الراعية: 

 وصول المالي(لل الدراسة االستقصائيةفريق  ، صندوق النقد الدولي )صندوق األمم المتحدة للسكان

 
 تعاريف المفاهيم و ال
 

 التعريف: 
 شخص بالغ 100,000عدد فروع المصارف التجارية لكل 

 شخص بالغ 100,000عدد أجهزة الصرف اآللي لكل 

 

 المنطقي:األساس 

واستعمالها. فتسمح الخدمات كالمّدخرات والتأمين  الخدمات المالية الرسميةمن الضروري الوصول إلى 
تنمية و  تسديد النفقاتللناس بتدبير شؤون حياتهم والتخطيط و  التحويالت الماليةوالمدفوعات والقروض و 

إلى . وبما أّن المصارف تبقى إحدى المؤسسات الرئيسية للوصول تعزيز رفاههم العامو  التجارية مأعماله
الخدمات ُيعتبر وجود فرع متاح للمصرف نقطة انطالق ضرورية للوصول إلى ، خدمات المالية الرسميةال

أجهزة الصرف ، وبالتالي استعمالها. وُتستكمل فروع المصارف بنقاط وصول مهمة أخرى كالمالية الرسمية
 ، ما ُيمّكن من توسيع نطاق الخدمات المالية لتطال المناطق النائية.سسات المالية الرسميةالمؤ لكل  اآللي
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 المفاهيم: 

في نهاية  عدد فروع المصارف التجاريةإلى  شخص بالغ 100,000عدد فروع المصارف التجارية لكل يشير 
مةالمالية ال ةهيئالالمصرف المركزي أو  هاعن يبلغالسنة التي  يصبح المؤشر في البالد. وكي األساسّية  منظّ 

 شخص بالغ. 100,000لكل  فروع المصارف التجاريةتعداد يتم ، بين البلدانمجدًيا إلجراء مقارنة 

لكل أنواع  عدد أجهزة الصرف اآلليإلى  شخص بالغ 100,000عدد أجهزة الصرف اآللي لكل ويشير 
مؤّسسات التمويل البالغة الصغر التي و  المصارف التجاريةالمنتشرة في البالد، على غرار المؤسسات المالية 

 االتحادات االئتمانيةو التي تقبل أخذ الودائع، مؤسسات التمويل البالغ الصغر ال تقبل أخذ الودائع، و 
مة  هيئةالمصرف المركزي أو  غيبلّ و خرى. من المؤّسسات المالية األ وغيرها والتعاونيات المالية المالية المنظّ 

 كل سنة. اتهذه المعلوم في البالداألساسّية 

  100,000أجهزة الصرف اآللي لكل عداد ، يتم تبلدانمجدًيا إلجراء مقارنة بين اليصبح المؤشر كي و 
 .شخص بالغ

 

 : القيودو التعليقات 

على أساس المعلومات من مصادر إدارية  وصول الماليللالدراسة االستقصائية جمع ت، 2009منذ العام 
مةالمالية ال ةهيئالالمصرف المركزي أو  غيبلّ سنوي. و  معلومات سنوية تتضمن المؤشرين اللذين األساسية  منظّ 

وصول للالدراسة االستقصائية بلًدا في  189ساهم يشكالن جزًءا من أهداف التنمية المستدامة. ومنذ انطالقه، 
الممتّدة بين  سلسلة متعّلقة بتعميم الخدمات المالية تشمل الفترة 150أكثر من حالًيا  تضمنت التي المالي

 . 2017و 2004العالمية 

 

 المنهجية 
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 طريقة االحتساب: 

أهم هيئة مالية يتم احتساب المؤشرات باالستناد إلى البيانات المجّمعة مباشرة من المصرف المركزي أو 
مة  في البالد. والصيغة للحصول على هذين المؤشرين هي التالية:  منظّ 

 

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 التجارية لكل 
 ب س شخص بالغ 100,000

The number of commercial bank branches per 100,000 adultsit 

 ب سة عدد فروع المصارف التجاري
Number of commercial bank branchesit 

 ب س السكان البالغين
Adult populationit 

عدد أجهزة الصرف اآللي لكل 
 ب س شخص بالغ 100,000

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

= 

 ب س عدد أجهزة الصرف اآللي
Number of automated teller machines (ATMs)it 

 

عدد فروع المصارف " إلى السنة. ومصدر المعلومات عن المعني، وحرف "س دب" إلى البلويشير حرف "
. أّما مصدر المعلومات عن وصول الماليللالدراسة االستقصائية وعدد أجهزة الصرف اآللي هو  التجارية

 .مؤشرات التنمية العالميةن، فهو يالسكان البالغ
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 :تفصيل

بيانات حسب المناطق وفًقا للب بياناتجمع اللمستوى القطري حسب السنة. ويجري تتوّفر البيانات على ا
 اإلقليمية التي تقترحها األمم المتحدة.

 

   :معالجة القيم الناقصة

 :البلدعلى المستوى  •

شير البلد إلى " عندما يغير متوّفر" مصطلح ستخدمعلى أّنها فارغة. ويُ  القيم الناقصة )أو المفقودة(  ُتسّجل
 ال تقع ضمن نطاق إشراف وكالة تنظيمية. عندما ه الخدمات أو المؤسسات فيها، أو اب هذغي

 :على المستويين اإلقليمي والعالمي •

ال عندما د إلى غياب هذه الخدمات أو المؤسسات فيها، أو شير البلي" عندما غير متوّفر"مصطلح ستخدم يُ 
صورة ياناتها برفع بتعادًة ما وُيستخدم استقراء االتجاه للبلدان التي  تقع ضمن نطاق إشراف وكالة تنظيمية. 

 .2017للعام منتظمة ولكنها لم ترفع تقريرها 

 
 :المجاميع اإلقليمية 

  100,000لكل  نقاط الوصولسابها كعدد تحاتوّفرها السلطات وُيعاد  :المعلومات على المستوى القطري 
معلومات كل البالد  وصول الماليللالدراسة االستقصائية جمع تلقيم اإلقليمية، بالنسبة إلى اشخص بالغ. و 

 .ترجيح كمعاملبلد الستخدم السكان البالغين في تو 

 
 :تو افمصادر الت

تتضمن معلومات من و هي دراسة استقصائية للمصادر اإلدارية  وصول الماليللالدراسة االستقصائية 
مةالمالية ال اتهيئالأبرز أو  ةالمركزي ارفالمص ويتمركز جمع البيانات في الوكالة التنظيمية  األخرى. منظّ 

ترفع و . هم متوّفرةياناتعندما تكون ب الخدمات الماليةانات من المؤسسات المالية ومقّدمي التي تستقي البي
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الدراسة . وتوّفر الدراسة االستقصائية للوصول الماليفي الكّلي قتصاد المجاميع ا الوكالة التنظيمية
التي رفعت االقتصادات لكل من  التغطية المؤسسية تشرحوصفية قطرية بيانات  االستقصائية للوصول المالي

المستندة إلى  ئيةاالستقصاعن الدراسات  الدراسة االستقصائية للوصول المالي. ويمكن أن تختلف تقاريرها
 بسبب االختالف المحتمل في تعاريف التغطية أو النطاق أو المفهوم. األسر المعيشية

 

 :الوسائل والتوجيهات المتاحة للبلدان من أجل تجميع البيانات على المستوى الوطني 

الدراسة تعاريف وتعليمات على " الدراسة االستقصائية للوصول الماليعها تعتمد المعلومات التي تجم •
نشر كل سنة في اإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية. ولتعزيز " التي تُ المالياالستقصائية للوصول 

الدراسة  استعمال منهجية موّحدة، تستند تعاريف وحدات المؤسسات المالية وصكوكها التي تغطيها
دليل اإلحصاءات النقدية والمالية وإرشادات بشأن في المقام األّول إلى  االستقصائية للوصول المالي

الدراسة االستقصائية . وتنشر )/http://imf.org(التي يصدره صندوق النقد الدولي  اتجميعه
 .الدراسة االستقصائية للوصول الماليمؤشرات الخاص ب مسرد المصطلحاتأيًضا  للوصول المالي

  
 .  documents -FAS websiteالوثائق على هذه كل االّطالع على  يمكن •

 

 ضمان الجودة:

لجمع البيانات  نظام شامل ومتكاملمن خالل  الدراسة االستقصائية للوصول الماليُتجمع بيانات  •
عبر التي تقّدمها البلدان داخلًيا البيانات بالد. ويتم تلّقي الخاصة بكّل  معلوماتليسمح بتقديم آمن ل

 . فريق الدراسة االستقصائية للوصول المالي نظام يسّهل عملّية التحقق التي يجريها
 

فريق الدراسة االستقصائية للوصول مقّدمة بدقة، وعند االقتضاء، يعمل  استعراض كافة معلومات تمي •
في حال احتاج بلد ما إلى إضافة و . أو تعديلها البيانات الموّفرةتوضيح البلد ل مع سلطات المالي

http://imf.org/
http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C&sId=1460040555909
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الوصفية ضمن بوابات البيانات ، يمكنه القيام بذلك من خالل رفوعةمعلومات تتعّلق بالبيانات الم
  . لجمع البيانات نظام الشامل المتكاملال

 

 مصادر البيانات

 

 الوصف: 

 2009على أساس سنوي منذ العام  الدراسة االستقصائية للوصول الماليُتجمع المؤشرات في قاعدة بيانات 
الهيئات المالية المصارف المركزية أو جمع المعلومات من وتُ  . 2017و 2004الممتّدة بين  شمل الفترةوت

مة   بلًدا.  189في  األخرى األساسّية المنظّ 

 

دراسة االستقصائية للوصول الموقع اإللكتروني للمتوّفرة مجاًنا للجمهور على  صفيةو كل البيانات والبيانات ال
 أخرى. أساسّيةالتابع لصندوق النقد الدولي، إلى جانب وثائق  المالي

 

 : عملية الجمع

االستقصائية الدراسة المعنّيين باتصاالت مع  فريق الدراسة االستقصائية للوصول الماليكل سنة، يجري 
عملية االستقصاء السنوية. وُتجمع البيانات بحسب البلدان وُترسل إلى صندوق النقد إلطالق  للوصول المالي

فريق ويقوم . لمعلوماتليسمح بتقديم آمن الذي لجمع البيانات الدولي من خالل النظام الشامل المتكامل 
 والتحقق منها.بمعالجة البيانات  الدراسة االستقصائية للوصول المالي
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فريق الدراسة االستقصائية للوصول مقّدمة بدقة، وعند االقتضاء، يعمل ات العلوميتّم استعراض كافة الم
وفي حال احتاج بلد ما إلى إضافة معلومات . أو تعديلها البيانات الموّفرةتوضيح مع سلطات البلد ل المالي

تتعّلق بالبيانات المرفوعة، يمكنه القيام بذلك من خالل بوابات البيانات الوصفية ضمن النظام الشامل 
 المتكامل لجمع البيانات. 

 

 الموقع اإللكتروني للدراسة االستقصائية للوصول المالي علىرفوعة المعلومات الم سنوًيا تنشر
 (data.imf.org/fas ) استعراضها ب فريق الدراسة االستقصائية للوصول الماليحالما يقوم  على أساس متجدد

 والتحقق منها. 

 

 توفّر البيانات

 

 الوصف: 

العالمية العالية البيانات مجموعة فريدة من  بلًدا 189التي تشمل  الدراسة االستقصائية للوصول الماليتوّفر 
نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي أو مساحة يمّثل مؤشًرا  47تسلساًل زمنًيا و 152الجودة. وتحتوي على 

  .البلدان المقارنات بينن لتسهيل السكان البالغي اليابسة أو

 

 التسلسل الزمني:

 ، على أساس سنوي 2004-2017

 

 الزمنيجدول ال
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 جمع البيانات:

في أواخر شهر آذار/ مارس، ويجري جمع البيانات على أساس  2019جمع البيانات للعام تنطلق جولة 
 سنوي.

 

 البيانات:  إصدار

على أساس متجدد راسة االستقصائية للوصول المالي تنشر المعلومات المقدمة على الموقع اإللكتروني للد
، ويكتمل النشر في أواخر والتحقق منهااستعراضها ي بحالما يقوم فريق الدراسة االستقصائية للوصول المال

الموقع اإللكتروني للدراسة  علىمنها التحقق سنة. وتتوفر المعلومات المقّدمة بعد شهر أيلول/ سبتمبر من كل 
 . بعد إتمام العمليةثنين يوم اال االستقصائية للوصول المالي

 

 : لبياناتلدة وّ زالجهات الم

 

مةالمالية ال اتهيئالو المصارف المركزية   األخرى.األساسّية  منظّ 

 

 :الجهات المّجمعة للبيانات

 

 صندوق النقد الدولي.

 

 المراجع 

 

URL: 

http://data.imf.org/fas 



2019آخر تحديث: آذار /مارس   

 

 المراجع

 الموقع اإللكتروني للدراسة االستقصائية للوصول المالي

http://data.imf.org/fas 


