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  مات المصرفية فى مدينة المحلة الكبريلتباين المكاني للخدا
 )دراسة جغرافية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية(

 ()د. جابر سمير عبدالحميد

 مقدمة:

تعتبر الخدمات المصرفية أحد المستتزممات الرترية ة لفافتة  يل العتال       
لفونها تعفس مدي التطوة الذى يصزت إليه يقدةتها عزى إمفانية تحقيق التنمية 
اإلقتصا  ة ياإلجتماعيتة  لتذا فقتد  قتا اتذا الموهتوا إاتمامتًا لبيترًا لتدي  يل          
العال  يمؤسساتها المختزفة  لى  ؤ ى المجتمع يظائفه بففاءة عالية يعزا ألمت   
يجه شر طة أن  تناسب التوز ع الجغرافى لزخدمات المصرفية مع عد  السفان  

طًا لبيتترًا عزتتى لافتتة الختتدمات  يتمثتت  الم تتا ة الستتفانية فتتا الوقتتت التتراا  هتتغ  
 ياألصعدة المصرفية مما  ؤثر بديةه عزا لفاءتها يطرق أ ائها 

تعتترا الختتدمات المصتترفية بجنهتتا مجموعتتة متت  األنتتتطة يالعمزيتتات  ات  
المرمون النفعى الفتام  فتى العناصتر المزموستة يايتر المزموستة يالمقدمتة مت          

ل م محهتتا يقيمهتتا النفعيتتة قبتت  المصتترال يالتتتى  تتدةلها المستتتفيدين متت   تت   
يالتتتى تتتتف  مصتتدةًا إلشتتباا حاجتتاته  يةابتتاته  الماليتتة يا ئتمانيتتة الحاليتتة         
يالمستقبزيةل يفى الوقت  اته تتف  مصدةًا ألةباح المصرا م   ت ل الع قتة   

   (20ل ص2005)العجاةمةل التبا لية بي  الطرفي 

يقيتتة المهمتتة فهتتو ي عتبتتر اتتذا الموهتتوا أحتتد موهتتوعات الجغرافيتتا التطب
 نتما إلتا الجغرافيتا اإلقتصتا  ة التذي  تنتايل  ةاستة أحتد األنتتطة ا قتصتا  ة          
ياا الخدمات المصترفية لجحتد موهتوعات الجغرافيتا الخدميتة لمتا  هتت  أ رتا         
م  جانتب خ تر بجغرافيتة ا تصتا تل لتذا فالجغرافيتا اإلقتصتا  ة لعزت  تطبيقتا          

ماطهتا يتوز عهتا يتجثيراتا فتى إقزتي  معتي        تهت  بالخدمات المصرفية م  حيث أن
يمتتتدى استتتتفا ة الستتتفان منهتتتا لموالبتتتة متطزبتتتات التطتتتوة فتتتا جميتتتع األنتتتتطة   

 ( 2: ص2017اإلقتصا  ة )إسماعي ل 

  العالقات المكانية:

مد نتتة المحزتتة الفبتتري إحتتدي متتدن محاف تتة الغربيتتة الثمانيتتة ياتتا عاصتتمتها   
 59 34 ل5 30 56 07 ائرتتا عتر    بتي   الصناعيةل ياا منطقة الدةاستة يتقتع   

  (1شرقًال شف  ) 531 11 37 ل531 08 17شماً ل يبي   طا طول  530

                                                           
()  لينج مر وط األسفندة ة –المعهد العالا لزدةاسات األ بية  -قس  الجغرافيا  –مدةس الجغرافيا ا قتصا  ة  
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 م2008(الموقع الجغرافى لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عام 1شكل)

ةل ل الخترائ  الرقميتة لمحاف تة الغربيت    : الهيئة المصر ة العامتة لزمستاحة  المصدة
  م2008ل عام 50.000:  1مقياس 

يتعتبر مد نة المحزة الفبري مت  المتدن الصتناعية الهامتة فتا مصتر يفتا        
 583953ل بينما بزغ عد  سفانها 2ل  57ل22محاف ة الغربيةل يتبزغ مساحتها 

)مرلتتم المعزومتتات ي عتت  إتختتا  القتتراة بمحاف تتة الغربيتتةل      2016نستتمة عتتام  
طينة يلفتر الجنينتة ي  ترا ااشت ل يمت       (ل  حد المد نة شماً  نواحا: الب2016

الجنوا ناحيتا: لفتر حجتازي يشتبرامزفانل يمت  التترق ناحيتة محزتة أبتوعزا         
 (  2القنطرةل ياربًا نواحا: ميت الزيث ااش  ي نوشر يبزقينا شف  )
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شتيا ةل   11يتر  المد نة ث ثتة أحيتاء اتا: أيل يثتانا يثالتث المحزتةل ي      
شتتيا ات منطقتتة الدةاستتة مستتاحةل أمتتا بتتاقى    يتعتتد شتتيا ة إمتتام الحستتينا ألبتتر   

األحيتتاء فترتيبهتتا متت  الجنتتوا لزتتتمال عزتتا النحتتو التالا:مصتتطفا األجتتري ي     
 يحسي  سيدأحمد عزال محزة البرجل المنسا سرحانل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 م 2018( التقسيم اإلدارى لمدينة المحلة الكبرى عام 2شكل )

يعتتد  الستتفان ي وهتتا  لتت  الجتتديل  ياتتذه األحيتتاء مختزفتتة فتتا المستتاحة  
 التالا:
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( التوزيع الجغرافى للمساحة وعدد السكان بأحياء مدينة المحلة 1جدول )
 م2016الكبري 

 التيا ه الحا
 عد  السفان المساحة

 ٪ نسمة ٪ 2ل 

 أيل

 9ل7 46110 3ل11 56ل2 حسي  سيدأحمد عزا

 2ل11 65094 6ل6 48ل1 محزة البرج

 1ل13 76210 4ل6 44ل1 ناصر

 32.2 187414 24.3 5.48 جمزة الحى األيل

 ثان

 6ل1 9610 1ل1 24ل0 أحمد المنسا

 5ل40 236760 8ل36 31ل8 إمام الحسينا

 9ل0 5373 6ل0 14ل0 حبيب  وسف السخايي

 4ل4 25704 3ل22 03ل5 مصطفا األجري ي

 47.4 277447 60.8 13.72 جمزة الحى الثانى

 ثالث

 9ل2 16664 6ل2 58ل0 التحر ر

 0ل7 40786 9ل5 34ل1 المنسا سرحان

 2ل6 36182 9ل3 87ل0 عبد الحا شزبا

 4ل4 25460 6ل2 58ل0 محمد حسي  السحزا

 20.5 119092 15 3.37 جمزة الحى الثالث

 100 583953 100 57ل22 جمزة المد نة

  2016عام المصدة: الجهاز المرلمي لزتعبئة العامة ياإلحصاءل تعدا  السفان 

المساحة: القياس المباشتر مت   ر طتة التقستي  اإل اةي لمد نتة المحزتة        -
   (Arc,map,10,2الفبري باستخدام برنامج )

ي هتتدا البحتتث إلتتى التعتترا عزتتى تتتاة م الختتدمات المصتترفية يتطوةاتتا   
ي  ولها مصر ث  مد نة المحزة الفبري يمعرفة التوز ع الجغرافتى لهتذه الخدمتة    

فة شتتواةا يأحيتتاء المد نتتة يستتهولة الوصتتول إليهتتا متت   تت ل عزتتى مستتتوى شتتب
التفزفتتة الممنيتتة يالتفزفتتة الما  تتةل لمتتا ةلتتمت الدةاستتة عزتتى إبتتراز استتتخدامات   

مالينتات   –شترلات الصترافة    –الخدمات المصترفية بجنواعهتا الث ثتة ) البنتو      
فمتى  الصراا اآللى ( ي صائص المستفيد   منهال إلى جانتب إجتراء التحزيت  ال   

م    ل لثافة الخدمة يمعدل التر   يفترات الذةية يالرلو  يمستوى الرهال 
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يعر  ألا  المتف ت التتى تعتتر  الختدمات المصترفية ياقتتراح حزتول لهتا        
  يأثراا فا تحد داا مستقب 

ي رجتتع ا تيتتاة الباحتتث لهتتذا الموهتتوا لعتتدة أستتباا منهتتا: قزتتة البحتتو      
لحداثتهل اإلقبال المتما د م  قب  السفان نحتو  الجغرافية فا اذا الموهوا ن را 

التعامتت  يا ستتتفا ة متت  الختتدمات المصتترفيةل  ةاستتة  صتتائص المستتتفيد   متت  
بجانتتب إبتتراز  الختتدمات المصتترفية العمر تتة يالنوعيتتة يالتعزيميتتة يا جتماعيتتةل  

ل لثترة الدةاستات التتى    مما ا بطاقات اإلئتمان بهدا جذا العم ء لزطزتب عزيهتا  
ت جغرافية الخدمات إ  أنها ل  تتطرق لزخدمات المصرفية لذا  جم  الباحث تنايل

أن  فتتون اتتذا البحتتث إهتتافة جد تتدة لزمفتبتتة الجغرافيتتةل تواجتتد الباحتتث بصتتفة      
مستتتمرة بمد نتتة المحزتتة الفبتتري لقربهتتا متت  محتت  إقامتتته ممتتا ستتاعده فتتى إجتتراء  

 الدةاسة الميدانية 

ذى طبقتته فتتى  ةاستتة نتتتجة يتطتتوة  يإستتتخدم الباحتتث المتتنهج التتتاة خا التت 
ال اارة المدةيسة عالميًا يمحزيًال لمتا استتخدم المتنهج الموهتوعى فتى  ةاستة       
مختزف العناصر المرتبطة بموهوا الدةاستةل ياستتخدم أ رتًا المتنهج اإلقزيمتى      
عند ا تياة مد نة المحزة الفبري لمجال جغرافى لتطبيق عناصر البحتثل حيتث   

 التجثيرى فى تحزي  يتفسير موهوعات بحثه   -ببىت  استخدام المنهج الس

يطبقتتت األستتاليب الفميتتة اإلحصتتائية التتتى استتتخدمت فتتى إنتتتاء يتحزيتت     
الجتتدايل ياألشتتفال البيانيتتةل ياألستتزوا الفتتاةتوجرافى فتتى ةستت  الختترائ ل لمتتا   

 Arc map 10,2متمثزة فا برنامج  بتقنيات نظم المعلومات الجغرافيةاستعان 
األستاس يتوز تع ال تاارات المفانيتةل لمتا تت  استتخدام مزحتق          فا ةست   ر طتة  

التحزي  المفانا فا برمجية ن   المعزومات الجغرافية بغر  إستخراج المرلم 
المتوس  يالمسافة المعياة ة يإتجاه التوز ع لزبنو  يمفاتب الصترافة يمالينتات   

قرا لفت  مت    الصراا اآللا لمد نة المحزة الفبريل يلذل  إلستخراج الجاة األ
البنو  يشرلات الصرافة يمالينات الصراا اآللا لزتعرا عزا نمت  توز عهتا   
 ا   شيا ات المحزة الفبري  لما اعتمد البحث عزا الدةاسة التا أجر تت بتي    

ل يأعتتد نمتتو ج استتتبيان  تتاص بالخصتتائص    2018شتتهري  نتتا ر ي ونيتته عتتام   
 جل تتت  تتتوز عه  عزتتا  نمتتو 1500التوز عيتتة لزمستتتفيد   يالعمتت ءل بزتتغ عتتد ه   

نمتتتو ج  500المستتتتخدمي  يالمستتتتفيد   متتت  الختتتدمات المصتتترفية  ي صتتتص   
استتتبيان لفتت  نتتوا متت  أنتتواا الختتدمات المصتترفية: ستتواء البنتتو  أي شتترلات        
الصرافة أي مالينات الصراا اآللا يتنايلت بعد الدةاسات الخدمات المصرفية 

مد نتة بتوة ستعيد  ةاستة فتا       مث   ةاسة: التحزي  الفما لزخدمات المصرفية فا
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ي ةاستة أثتر عصترنة الختدمات المصترفية عزتا األ اء       ل (1)جغرافية اإلتصتا ت 
  (2)البنفا

يتسير  طة البحث فا سبع نقاط ةئيسية اا:   ول الخدمات المصترفية  
إلتى مصتر يتطوةاتال تصتتنيف الختدمات المصترفية فتتى مد نتة المحزتة الفبتتريل        

صرفيةل استخدامات الخدمات المصرفية يستهولة  التوز ع الجغرافى لزخدمات الم
هتال  صتتائص المستتفيد   متت  الختدمات المصتترفيةل التحزيت  الفمتتى     يالوصتول إل 

لزختتدمات المصتترفيةل مستتتقب  الختتدمات المصتترفية فتتى مد نتتة المحزتتة الفبتتريل     
 يفيما  زى  ةاسة لجميع النقاط بتاء م  التفصي :

 : أواًل : نشأة الخدمات المصرفية وتطورها

تمث  الختدمات المصترفية أحتد األنتتطة ا قتصتا  ة المهمتة لمختزتف  يل        
العال  سواء المتقتدم منهتا أم النتامىل حيتث  عتيا العتال  اليتوم متا  عترا بعصتر           
تفنولوجيتتا المعزومتتات نتيجتتة لمتتا  تتتهده متت  صتتراا تفنولتتوجا فتتى مختزتتتف          

ياقتع التطتوة   المجا تل يلان لزتحول الفبير يالنمو المرطر  أثره  فى فتر   
يالنمتتو الستتر ع فتتى مختزتتف األنتتتطة ا قتصتتا  ةل لتتذا  جتتب أن تتتتوفر لزختتدمات 
المصتترفية مجموعتتة متت  الخصتتائص حتتتى توالتتب متطزبتتات التطتتوة فتتى جميتتع  

 أيجه األنتطة ا قتصا  ة 

 نشأة الخدمات المصرفية عالميًا:  (1

 يتعتتو  نتتتجة اتتذه   (3) رجتتع ظهتتوة الفتت  المصتترفى إلتتى متتا قبتت  المتتي       
الخدمات إلا ب   باب  بالعراق فتا األلتف الرابعتة قبت  المتي  ل ي رجتع الفرت         
فتتا النهتتو  بتتالف  المصتترفا إلتتا اإلار تتق ممتتا أ ي إلتتا إنتعتتا  الصتتناعة         
يالتجاةة فا أيةبا يفتا أيا تر العصتوة الوستطا ظهترت الختدمات المصترفية        

تتتر المتتي  ي  )البنتتو ( بتتتفزها الحتتالا  تت ل القتترني  الثالتتث عتتتر يالرابتتع ع  
نتيجة لرياج التجاةة بي  المدن اإل طالية يتفدس الثتريات النقد تة ي وفتًا عزيهتا     

يالصااة )فرجل  (4)م  السرقة يالرياال يت  إ داعها بحو ة شرلات الصياةفة 
ل بتصرا(ل حيث قامت بقبول تز  الو ائع مقاب  إصداة شتها ات  9: ص2014

                                                           
(1)

 م 2017عبد الس م عبد الستاة إسماعي ل  
 

(2)
  2015ألم الخير  ةاجال  

 

(3)
حيث تتير بعض الوثائق التاة خية ياألثر ة أن جذيةه تمتد فى أعماق التاة مل حيث لان اإلنسان  قوم  

بالعمزيات المصرفية  ين أن  دة  أن اذا العم  سيصبا  ومًا م  األ ام م  أا  الخدمات التى تتحف  فى مصير 
العال  بجلمزه 
 

(4)
المفاتب ف هرت شها ات اإل داا لحامزها يالتا لانت النواة األيلا بف  م   ترسخت ثقة الناس فا اذه 

التي  يالبنفنوتل مما سما لزصااة يالتجاة لبعض عم ئه  بالسحب عزا المفتوا ينتج ع  اإلفراط فا اذه 
 العمزية إلا إف س عد  م  المؤسسات مما استدعا  ل  إنتاء بنو  حفومية ترم  س مة يحفظ الو ائع 

 



    عبداحلميد مسري جابــر /د                                                                             2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

خ ر بحرتوة الطترفي ل ظت  العمت  بهتذه      إ داا إسمية ث  تحو زها م  طرا إلا 
 1587الطر قتة إلتتا أن تتت  إنتتتاء أيل بنت  حفتتوما بمد نتتة البندقيتتة ب  طالياعتتام   

 ل بتصرا( 43: ص1996)ااش ل 

ينتيجتتة لتما تتد التجتتاةة بتتي  لتتً  متت  أستتبانيا يالبرتغتتال ياولنتتدا يبعتتداا      
دا اا تتدة جيًا  إنجزترا يفرنسا  فع  لت  إلتا إز اتاة األعمتال البنفيتة يز تا ة أعت       

ةا  أن مع مها مزفًا ألفرا  يعائ تل ث  ظهرت الحاجتة إلتا بنتو  لبيترة فتا      
صوةة شرلات مساامة اتسعت أعمالهتا حتتا أنتتجت لهتا فريعتًا بجمتال  عد تدة        

 فا أنحاء العال  عرفت ببنو  اإلئتمان العقاةي يالمةاعا يالصناعا 

شتتتهدت الختتتدمات   ي تتت ل الث ثتتتة عقتتتو  األ يتتترة متتت  القتتترن العتتتتر     
المصتتترفية تحتتتد ات اائزتتتة إتستتتمت بتتتالتطوة يالتنتتتوا نتيجتتتة لتطتتتوة الختتتدمات  

    (1)المصرفية عالميًا 

 دخول الخدمات المصرفية مصر وتطورها: (2

  ل النصف الثانى م  القرن التاستع عتتر اتجهتت أن تاة بر طانيتا إلتى       
الهنتدل  اصتة   إنتاء أيل بن  لها فى مصر لفونها محطة مهمة فى الطر ق إلتى  

 1854م  ي  جنيهًا بي  عاما:  8:  3بعد أن زا ت صا ةات مصر إلىها م  
ت  إنتاء البن  التجاةي المصري بغتر  الحصتول    1856ل يفى عام 1861ـ 

 رى يةياج التجتتتتتتتتتاةة بينهتتتتتتتتتا يبتتتتتتتتتي  مصتتتتتتتتتر   عزتتتتتتتتتى القطتتتتتتتتت  المصتتتتتتتتت  
(Koiler,2004,p.153 بعداا توالى إنتاء البنو  المصر ة إلا أن ت  إنتتا  ) ء

ل ي  حتظ أن الموهتوا   (ATM)شرلات لزصرافة ث  مالينات الصراا اآللتى  
قيد البحث قد مر بعدة فترات سواء عزا مستوي القطر المصري عامة أي مد نة 

 المحزة الفبري  اصة نوجماا فيما  زا: 

 :1950فترة ما قبل عام  -أ 

تعتترا اتتذه الفتتترة بالبتتدا ات األيلتتى لزبنتتو  المصتتر ة ةاتت  أن بعرتتها       
مت    ٪5ل17سس برأسمال اير  يطنىل حيث ت  إنتاء أةبع بنو  فق  بنستبة  تج

يبن  التنمية  1920يبن  مصر  1898إجمالى البنو  ياى: البن  األازى عام: 
  1948يبن  التنمية الصناعية المصرى عام  1931يا ئتمان المةاعى 

  

                                                           
(1)

 رجع  ل  إلا اإلبتفاةات التفنولوجية الحد ثة يتوظيفها فا تقد   يأ اء الخدمة المصرفية يتقد   منتجات حد ثة توالب  
( 3: ص1998التطوةات العالمية ألسواق المال إلا جانب تدايل الطرق اإللفترينية الحد ثة فا أ اء المستندات )اني ل 
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 :1975ـ 1950الفترة بين عام  -ب 

ل حيتث تت  إنتتاء    ٪6ل34بنتو  بنستبة    ي  ل اذه الفتترة تت  إنتتاء ثمانيتة    
ل بعتداا تت  إنتتاء بنت      1957ث  إنتاء بن  اإلستفندة ة   1952بن  القاارة عام 

ثتتت  المصتتترا   1971يالبنتتت  األازتتتى المتحتتتد عتتتام    1969أبتتتوظبى التتتوطنى  
أنتئ ث ثة بنتو    1975ل يفى عام 1974اإلتحا ى العربى لزتنمية ياإلستثماة 

 ل بن  بير وسل البن  التجاةى الديلى اى: بن  مصر إ ران لزتنمية

 :1975فترة ما بعد عام  -ج 

تعتبر اذه الفترة اا ألثر الفترات فتى إنتتاء يانتتتاة البنتو  فتى مصترل       
متت  إجمتتالى البنتتو  ياتتى: بنتت    ٪9ل47حيتتث تتت  إنتتتاء أحتتد عتتتر بنفتتًا بنستتبة  

س يالبن  األازى سوستيه جنمال يبن  قناة السو  1976الترلة المصرفية عام 
يبنتت  مصتتر مفتتة المفرمتتة    1979يبنتت  التعميتتر ياإلستتفان عتتام    1978عتتام 

يبنتت   1983مصتتر   م م  -يبنتت  بتتاةلزيم 1981لزمعتتام ت اإلستت مية عتتام  
يالبنتت  العقتتاةى المصتترى العربتتى عتتام     1991إتتتا إس بتتى ستتى مصتتر عتتام   

يبنتت  لر تتدى أجر فتتول ثتت  البنتت    2000يبنتت  بتتى إن بتتى باة بتتا عتتام   1999
   2006لوطنى عام اإلتحا  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1975:1950( تطور إنشاء البنوك بمدينة المحلة الكبري بين عام3شكل )
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 ثانيًا: تصنيف الخدمات المصرفية فى مدينة المحلة الكبري:

لتتان لزتحتتول يالتنتتوا الفبيتتر فتتى الختتدمات المصتترفية يصتتناعة البنتتو        
نتتطة اإلقتصتا  ة   هريةة فرهها ياقع التطتوة يالنمتو الستر ع فتى مختزتف األ     

يتنقست  الختدمات    ل بتصرا( 41ل ص1999لديل العال  المختزفة ) الخريرىل
المحزة الفبري إلى ث ثة أنواا اا: البنو ل شرلات الصرافةل  بمد نةالمصرفية 

مالينات الصراا اآللتى يفيمتا  زتا  ةاستة ألنتواا الختدمات المصترفية بمنطقتة         
 الدةاسة:

 البنوك: (1

أليل متترة فتتى مد نتتة البندقيتتةل ياتتو متتتتق متت  لزمتتة   ظهتتر مفهتتوم البنتت   
)بانفو( اإل طالية يتعنى المنردة التى  قتف عزيهتا الصتراا لتحو ت  العمزتةل ثت        

ل بتصرا( يتتميم مد نة 167ل ص2001لتطوة معنااا إلى المصرا )صا ق
ياتذا متا  وهتحه    المحزة الفبري بتنوا المصاةا البنفية فا أنواعها يفريعهتا  

 :تالاالجديل ال

 .2018( التوزيع النسبي للبنوك وفروعها بمدينة المحلة الكبري عام 2جدول )

 البن 
 الفريا

 البن 
 الفريا

 ٪ عد  ٪ عد 

 5 1 بن  الترقية المصرفية العربية الديلية 10 2 البن  األازى المصري

 5 1 بن  ا تحا  الوطنى 15 3 بن  مصر

 5 1 رةبن  القاا 10 2 بن  اإلماةات أبوظبى

 5 1 مصرا أبو ظبا اإلس ما 5 1 البن  العقاةى المصرى العربى

 5 1 بن  مصر اإلس ما 5 1 البن  العربا األفر قا

 5 1 بن  فيص  اإلس ما المصري 5 1 البن  التجاةى الديلى

 5 1 بن  قطر األازا الوطنا 5 1 المصرا ا تحا ى العربى ل ستثماة

 5 1 بن  ناصر اإلجتماعا 5 1 المةاعىبن  التنمية يا ئتمان 

 100 20 الجمزة 5 1 بن  اإلسفندة ة  

المصتتتدة: محاف تتتة الغربيتتتةل مرلتتتم المعزومتتتات ي عتتت  اتختتتا  القتتتراةل إ اةة        
  2018اإلحصاء 
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 ( ما  زا:2  حظ م  الجديل )

بنفتا بفريعهتا    20تتوزا المصتاةا البنفيتة بمد نتة المحزتة الفبتري عزتا       
 ات فرا ياحد يالبعض اآل ر له عدة أفرال لما   حظ ترلتم   بعرهاالمختزفة 

أةبعة بنو  بمد نة المحزة الفبري حيث بزغ عد  فريعها ثمانية أفرا استتحو يا  
ل  زيها ٪15عزا ثزث المصاةا البنفيةل تمثزت فا بن  مصر ث ثة أفرا بنسبة 
عزتا   ٪10البن  األازتا يبنت  اإلمتاةات أبتو ظبتا  يلفت  منهمتا فترعي  بنستبة          

بنفتًا لفت  منهتا فترا      13بينما إنخفرت النستب ببتاقا البنتو  يعتد اا     الترتيبل 
 ( م  إجمالا البنو  فى مد نة المحزة الفبري ٪65ياحد بنسبة )

 :(1)شركات الصرافة (2

أ ت ثوةة ا تصا ت يالمعزومتات فتى الوقتت التراا  )عصتر التطتوةات       
عمتت  القطتتاا المصتترفى   المت حقتتة( إلتتى ظهتتوة تغيتترات جوار تتة فتتى طبيعتتة    

يالمالى  لسرعة اذا القطاا يتجثره يإستجابته لزمتغيترات الخاةجيتة التتى ترتتب     
ل بتصرا( ي بزغ 207ل ص2006عزيها يجو  ليانات مصرفية عم قة )سفيرل

عتتد  شتترلات الصتترافة فتتى مد نتتة المحزتتة الفبتتري  مستتة شتترلات اتتى: النتتوةل   
الر تا  لزصترافةل ي  حتظ مت       س مهل نجمتة المحزتة الفبتريل شترلة مرحبتال     

الدةاسة أن أعدا اا فى تغير مستمر لنتيجة إلا ق بعرتها  لمماةستة القتائمي     
 عزا إ اةتها لبعض المخالفات المالية  

 :(ATM) (2)ماكينات الصراف اآللى  (3

اا عباةة ع  جهاز حاسوا  وفر لزعم ء بعض الخدمات  ين الرجتوا  
عينتة  حتد اا البنت  التابعتة لتهل يتفتون فتى        إلى البن ل حيث توهتع فتى أمتال  م   

 حيم البن   اته أي باألمال  الحفومية لتحقيق أقصا  ةجات األمان لتز  اآللة 

 ا   الممزفة  1973يبدأت الففرة فا اإلنتتاة عزى نطاق ياسع منذ عام 
ل حيتث  1981المتحدةل يانتترت بعداا بباقى  يل العال  يم  بينهتا مصتر عتام    

                                                           
(1)

 ت األجنبية يالعربية ب شراا م  البن  المرلمىل يأنتئت أيل شرلة تقوم شرلات الصرافة باستبدال العم 

تحت مسمى الترلة المصر ة لزصرافة ياألعمال الماليةل حيث  تبعها فريعًا  1991صرافة فى مصر عام 

ل يمنذ  ل  التاة م توالى إنتاء مفاتب الصرافة عزى مستوى الجمهوة ة 2018فرعًا عام  17عد دة تص  إلا 

ن حتى اآل
 

(2 )
بمد نة نيو وة ل التابعة لمصرا سيتى بان ل يلف  1939 رجع ا تراعها إلى لوثر جوةج سيمجيان عام 

أشهر لعدم تقب  العم ء لففرتهال يبعد ةبع قرن طرحت ففرة إنتائها مرة أ رى عندما قام  6اآللة أز زت بعد 

م  قب  بن   1967نفيزد شمال لندن   ونيو   ة و بطرح أيل جهاز صراا خلى الفترينى ت  ترليبه فى مد نة إ

 (  (Ahmad ,2006,p.9باةلزيم
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ل 19: ص2007)التتتتونال  1986مالينتتتة صتتتراا عتتتام  684ا بزغتتتت أعتتتدا ا
أثناء العطت ت ياألجتازات    أى مفانيقت يفا  بتصرا( لخدمة العم ء فى أى

األسبوعيةل أما مد نتة المحزتة الفبتري فقتد   زتهتا مالينتات الصتراا اآللتى عتام          
مالينتة   52مالينةل بينما بزغت فا الوقت الراا   12حيث بزغت أعدا اا 1990
اا تابعة لزعد د م  البنو  )مرلم المعزومات ي ع  إتختا  القتراة بمحاف تة    صر

( ةا  إ ت ا مزفيتها م  بن  إلتى خ تر ياتذا متا  وهتحه      2018الغربيةل عام 
 الجديل التالا:

 2018( توزيع ماكينات الصراف اآللى حسب ملكية البنك لها 3جدول )

 البن 
 المالينات

 البن 
 المالينات

 ٪ عد  ٪ عد 

 3.8 2 فيص  اإلس ما 30.8 16 األازى المصرى

 1.9 1 التجمينات 26.9 14 بن  مصر

 Barclays 1 1.9 5.8 3 اإلسفندة ة

 1.9 1 اإلتحا  الوطنا 5.8 3 بن  القاارة

 1.9 1 أبوظبى الوطنى 3.9 2 اإلماةات  با الوطنا

 1.9 1 العربى األفر قى 3.9 2 قطر األازا الوطنا

 1.9 1 العقاةى المصرى العربى 3.9 2 ةبر د المحز

 100 52 الجمزة 3.9 2 التجاةي الديلا

المصتتتدة: محاف تتتة الغربيتتتةل مرلتتتم المعزومتتتات ي عتتت  اتختتتا  القتتتراةل إ اةة        
  2018اإلحصاءل الدةاسة الميدانية عام 

 ( ما  زا:3  حظ م  الجديل )

تقستتيمها تتبتا   نستب مالينتتات الصتراا اآللتا متت  بنت  آل ترل لتتذا أمفت         
 حسب عد  مالينات الصراا اآللى الممزولة لها إلى ث   فئات لما  زا:

م   ٪6يتر  البنو  التى تم د نسب مالينات الصراا بها ع   الفئة األولي: 
جمزتها بمد نة المحزة الفبريل حيث تتتم  عزا بنفي  اما: البنت  األازتا   

ل  زيها فا الترتيب مالينة مثزت ثزث أعدا اا بالمحزة الفبري 16المصري 
ل ياستتحو ت  ٪26.9مالينة  بنسبة  14الثانا بن  مصر حيث  خرع له 

متت   ٪57.6الفئتتة مجتمعتتة عزتتا متتا  م تتد عتت  نصتتف مالينتتات الصتتراا  
جمزتهتا بمد نتة المحزتة الفبتتري  ي عتمي  لت  ثقتتة المتو عي  يالعمت ء فتتا        

ائتد الجتاةي   اذ   البنفي : لفونهما إحدي البنو  الحفومية المهمة  ات الع
 الثابت 
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 ٪3: يتر  البنو  التى تترايح نسب مالينات الصراا بهتا بتي    الفئة الثانية 
ل يبنتت  ٪8ل5ل يتتتتتم  الفئتتة عزتتا بنتت  الستتفندة ة بنستتبة   ٪6يأقتت  متت  

القتتاارة ياإلمتتاةات  بتتا التتوطنا يقطتتر األازتتا التتوطنا يبر تتد المحزتتة       
بواقتتع متتالينتي   الفبتتري يالبنتت  التجتتاةي التتديلا يبنتت  فيصتت  اإلستت ما 

صترافه لفتت  بنتت  متتنه ل ياستتتحو ت تزتت  الفئتتة عزتتا ثزتتث أعتتدا  مالينتتات  
 الصرافة بمد نة المحزة الفبري 

مت    ٪3: يتر  البنو  التى تق  نسب مالينات الصراا بها عت   الفئة الثالثة 
جمزتهتا بمد نتة المحزتة الفبتريل حيتث   تمتزت  ستوى مالينتة ياحتدة يبزتغ           

  ي رجتع  لت  إلتا قزتة      ٪9.5  بتاقا البنتو  بنستبة    عد اا  مسة بنو  ا
 إقبال العم ء عزيها  

 ثالثًا: التوزيع الجغرافى للخدمات المصرفية بمدينة المحلة الكبري:

 مثتت  تتتوفير الختتدمات المصتترفية لزستتفان بجحيتتاء يشتتيا ات مد نتتة المحزتتة  
تتتتهر بته    الفبري أمر بالغ األامية بحف  طبيعة األيهتاا ا قتصتا  ة بهتال لمتا    

المد نتتة متت  أنتتتطة صتتناعية يتجاة تتة اامتتة  تطزتتب معهتتا يجتتو  أمتتال   مفتت      
الحصول منها عزى األموال فى أى يقت إلنجاز مث  اذه األنتطةل ياتذا التدية   
تقوم به الخدمات المصرفية بالفع  حيث تقدم تسهي ت ي دمات حياتيتة لتترائا   

ي  عم  الجغرافى لما  قوم بته  يتعد  ةاسة نفو  الخدمة م  صم مجتمع الدةاسة 
بالرب  بي  عد  المستفيد   م  الخدمة يالمسافة المقطوعتةل ي قيتي  متدى أاميتة     

تتتتتتؤ ى يظيفتهتتتتتا عزتتتتتى الوجتتتتته األمثتتتتت      الخدمتتتتتة يم ءمتتتتتة موقعهتتتتتا لتتتتتا    
  ل بتصرا( 38ل ص2007لمصيزحى)

ي ختزف التوز ع الجغرافى لزخدمات المصترفية بجنواعهتا الث ثتة مت  حتى      
شتتيا ة أل تتريل يفيمتتا  زتتى  ةاستتة لزتوز تتع الجغرافتتى لزختتدمات        أل تتر يمتت   

 المحزة الفبري المصرفية بمد نة 

 التوزيع الجغرافى للبنوك: (1

 على مستوى الشياخات: -أ 

 مث  التوز ع المفانى األمث  لزخدمات المصرفية إطتاةًا إ جابيتًا فتى قيتاس     
المصرفية بففاءة  نجاح األنتطة ا قتصا  ةل لما  نتج عنه تقد    دمات الرعا ة

ي تمث   ل  أفر  تمثي  فا األحياء التتا تنتتتر    (Liu, L.1994,p.86) عالية
ا   حتظ توز تع   تتوفر بها الخدمات المصرفية بتف  أفر ل لمبها البنو  حيث 

البنو  المصترفية بتتيا ات مد نتة المحزتة الفبتري مت  شتيا ة أل تري ياتذا متا           
                        وهحه الجديل التالا:
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 2018( التوزيع الجغرافى للبنوك على شياخات مدينة المحلة الكبري 4جدول )

 ٪ عد  البنو  التيا ة الحا

 أيل

 45.0 9 حسي  سيدأحمد عزا

 - - محزة البرج

 25.0 5 ناصر

 ثان

 - - أحمد المنسا

 - - إمام الحسينا

 10.0 2 حبيب  وسف السخايي

 - - مصطفا األجري ي

 ثثال

 10.0 2 التحر ر

 10.0 2 المنسا سرحان

 - - عبد الحا شزبا

 - - محمد حسي  السحزا

 100 20 الجمزة

  2018المصدة: الدةاسة الميدانية التا أجر ت بي  شهري  نا ر:  ونيه 

 ( ما  زا:6( يالتف  )4  حظ م  الجديل )

المحزتة حيتث   استجثر حى أيل المحزة بمفر ه عزا سبعة أعتتاة بنتو  مد نتة     -
بنفال تمث   ل  فا شيا تا حسي  سيدأحمد عزا يناصر   14امتز  بمفر ه 

ي رجع  ل  إلا أن اذا الحى  عد مت  أقتدم األحيتاء بالمحزتة الفبتري ي وجتد       
مباشتترة بجتتواة المؤسستتات التجاة تتة يالصتتناعية  لتتذا تتت  إنتتتاء العد تتد متت     

ة ة  اصة تجاةة الجمزة البنو  به لتزبية احتياجات المصانع يالمح ت التجا
 يالتجمأة 

( 4توزعت البنو  المصرفية عزا  مس شيا ات  لما او موها بالتف  ) -
حسيييين حيتتتث   حتتتظ تبتتتا   نستتتبها متتت  شتتتيا ة أل تتتري ياحتزتتتت شتتتيا ة    

الترتيتتب األيل ياستتتحو ت عزتتا متا  قتترا متت  نصتتف أعتتدا    سييدأحمدعلي 
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صتر ياستتجثرت عزتا    البنو  المصرفيةل  زيهتا فتا الترتيتب الثتانا شتيا ة نا     
ةبتتع أعتتدا  البنتتو    ي رجتتع  لتت  إلتتا يفتترة الختتدمات يترلتتم التتترلات         
يالمؤسستتات الحفوميتتة بهمتتال بينمتتا جتتاءت شتتيا ة:حبيب  وستتف الستتخايي   

عزتا الترتيتب    ٪10يالتحر ر يالمنستا سترحان فتا الترتيتب الثالتث بنستبة       
بنتتتو  يلفتتت  متتتنه  بنفي لأمتتتا بتتتاقا التتتتيا ات فتتت  توجتتتد بهتتت  أى فتتتريا لز

 المصرفية  ي عمي  ل  إلا موقعه  المتطرا بالنسبة لمد نة المحزة الفبري

يجتتد ر بالتتتذلر أن انتتتا  إةتباطتتتًا لبيتترًا بتتتي  انتتتتتاة البنتتتو  يالمنتتتاطق   
حيتتث لتتان الهتتدا   لالصتتناعية يالتجاة تتة المترلتتم مع مهتتا بتتتيا ات حتتا أيل  

را  الماليتتة الرئيستتى فتتى بدا تتة األمتتر متت  إنتتتاء تزتت  البنتتو  اتتو  دمتتة األاتت    
 يالمصرفية له  
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ات مدينييية المحلييية الكبيييرى عيييام ( التوزييييع الجغرافيييى للبنيييوك بشيييياخ4شيييكل )
 م2018
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 توزيع البنوك على شبكة الشوارع: -ب 

 تترتب   التوز تتع الجغرافتتى لزبنتتو  إةتباطتتًا يثيقتتًا بتتتواةا مد نتتة المحزتتة    
ًا ما تتيد فتى التتواةا أي الميتا    الهامتة ي فرت  أن  قتع       الفبريل فالبنو   ائم

مبنى البن  بناصيةل أما التتواةا الرتيقة فت  تنتتتر البنتو  بهتا إ  فتى حتا ت         
نا ةة مثت  المنطقتة الصتناعية أي قزتب المد نتة المتفتدس بالستفان لتتوافر الناحيتة          

المحزتتة   األمنيتتةل يالجتتديل التتتالا  وهتتا توز تتع البنتتو  عزتتى شتتواةا مد نتتة        
 الفبري  

( التوزيييع النسييبيى للبنييوك المصييرفية علييى شييوارع مدينيية المحليية      5جييدول )
 2018الكبري عام 

 ٪ عد  البنو  اس  التاةا ٪ عد  البنو  اس  التاةا

 5.0 1 الفر ق ةها حافظ )النحاس( 20.0 4  وليو 23

 10.0 2 ألتوبر 6 5.0 1 الجيا

 5.0 1 فرج إبرااي 
بد الحا شفري القوتزا )ع
  زي (

5 25.0 

 10.0 2 محب 5.0 1 اإلنتاج

 5.0 1 نعمان األعصر
 100 20 الجمزة

 10.0 2 محطة الدلتا القد مة

  2018المصدة: الدةاسة الميدانية عام 
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( التوزيع الجغرافيى للبنيوك وشيبكة الشيوارع بشيياخات مدينية المحلية        5شكل )
  2018ام الكبرى ع
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 ( ما  زا:5( يالتف  )5  حظ م  الجديل )

تتوزا البنو  المصرفية بمد نة المحزة الفبري عزا عترة شواةا  تبتا    
 لذا  مف  تصنيف التواةا بها إلى فئتي  لما  زى: لانتتاةاا ينسبها فيما بينه 

فتجلثر   ٪10يتر  التواةا التى  بزتغ نستب توز تع البنتو  بهتا       الفئة األولي: -
متت  جمزتهتتا بمد نتتة المحزتتة الفبتتريل يتتتتم  شتتاةا شتتفري القتتوتزا )عبتتد  
الحا  زي ( سابقًا الذي استجثر بمفر ه عزا ةبع عد  البنتو  حيتث  ترلتم    
به  مسة بنو  اا البن  األازا المصري يالبن  العربا األفر قال يبن  
اإلماةات  با الوطنا يبن  قطر األازا  ي رجع  ل  إلا إتستاا مستاحة   

لتاةا يتوفر الخدمات به حيث  عد أحد التواةا الرئيسية بالمد نةل  زيته  ا
 وليو( البحر ستابقًا حيتث  ترلتم بته أةبعتة       23فا الترتيب الثانا شاةا )

ياستتتحو ت شتتواةا الفئتتة عزتتا متتا  قتترا متت  نصتتف  ل٪20بنتتو  بنستتبة 
 30أعتدا  البنتتو   ي رجتتع  لت  إلتتا إتستتاا مستاحة التتتاةا بهتتا بمتوستت     

لزتاةا الواحد بجانب اةتفاا مستوي     السفان يلثرة المؤسسات مترًا 
 الصناعية يالتجاة ة به  

فجقتت  متت    ٪10يترتت  التتتواةا التتتى  بزتتغ نستتب البنتتو  بهتتا      الفئيية الثانييية:  -
إجمتتالا بنتتو  مد نتتة المحزتتة الفبتتريل يتتتتتم  الفئتتة عزتتا شتتاةا محطتتة     

مصرفي ل أما بتاقا   ألتوبرل يمحب حيث  متز  ل  منه  6الدلتا القد مةل 
 ٪45شواةا الفئة فيترلم بها بنفتا ياحتدا لفت  شتاةال يمثزتت الفئتة نحتو        

م  البنو  المصرفية بمد نة المحزة الفبري  ي رجع ترلتم االبيتة البنتو     
بوس  مد نة المحزة الفبتري إلتا عتدة أستباا لعت  أامهتا النتتجة العمرانيتة         

االبيتة المنتت ت التجاة تة     لزمنطقة المرلم تة لزمد نتة باإلهتافة إلتا ترلتم     
 ياإل اة ة فا قزب المنطقة المرلم ة لزمد نة   

 التوزيع الجغرافى لمكاتب الصرافة: (2

 على مستوى األحياء: -أ 

بجنه  المحزة الفبري تس  التوز ع الجغرافى لمفاتب الصرافة بجحياء مد نة 
توز تع  محدي  لزغا ة مقاةنة بالبنو  المصرفيةل ةا  يجتو  اةتبتاط يثيتق بتي  ال    

الجغرافتتى لزبنتتو  يشتترلات الصتترافة  لمتتا بينهمتتا متت  أعمتتال يمهتتام متتتترلةل    
( ترلم شرلات الصرافة بحا أيل يثان بينما    5ي  حظ م   ةاسة التف  )

م  شرلات الصرافة بحا أيل بتيا ة  ٪80حا ثالث منهمال لما   حظ ترلم 
 ة حبيتب  وستف   متنه  بحتا ثتان بتتيا     ٪20حسي  سيدأحمد عزتال بينمتا ترلتم    

 السخايي  



    عبداحلميد مسري جابــر /د                                                                             2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

 على مستوى شبكة الشوارع: -ب 

المحزتتة أظهترت الدةاستتة الميدانيتتة ترلتتم  متس شتترلات لزصتترافة بمد نتتة   
 وليتو   23 نتترين فا ث ثة شواةال حيث ترلمت ث ثة متنه  بتتاةا    الفبري

الذي استجثر بثزثا شرلات الصرافة  لتوفر الخدمات به يلونه أحد أا  التواةا 
بالمد نتةل بينمتا ترلتم بتتاةعا شتفري القتوتزا يفترج إبترااي  مفتبتان          الرئيسية 

 بمعدل شرلة صرافة لف  شاةا  

 -التوزيع الجغرافى لماكينات الصراف اآللى: (3

 على مستوى األحياء: -أ 

مالينةل حيث  52بزغ عد  مالينات الصراا اآللا  بمد نة المحزة الفبري 
م  البنو  يمفاتتب الصترافة  لفونهتا    اتس  توز عها الجغرافى بجنه ألثر انتتاةًا 

مالينتتة صتتغيرة الحجتت  توهتتع فتتى شتتواةا المد نتتة الرئيستتية بجتتواة المصتتالا      
الحفوميتتة ي  تج تتذ مستتاحة لبيتترة لتتالبنو  يشتترلات الصتترافةليالجديل التتتالا  

 المحزة الفبري  وها التوز ع الجغرافى لمالينات الصراا اآللى بجحياء 

 . 2018صراف اآللى على أحياء مدينة المحلة الكبري عام ( توزيع ماكينات ال6جدول )

 ٪ مالينات الصراا اآللى التيا ه الحا

 أيل

 42.3 22 حسي  سيدأحمد عزا

 0 0 محزة البرج

 19.2 10 ناصر

 61.5 32 جمزة

 ثان

 0 0 أحمد المنسا

 3.9 2 إمام الحسينا

 7.7 4 حبيب  وسف السخايي

 5.8 3 مصطفا األجري ي

 17.4 9 جمزة

 ثالث

 9.6 5 التحر ر

 0 0 المنسا سرحان

 11.5 6 عبد الحا شزبا

 0 0 محمد حسي  السحزا

 21.1 11 جمزة

 100 52 ا جمالى

  2018المصدة: الدةاسة الميدانية عام 
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 (   حظ ما  زا:6( يالتف  )6باستقراء الجديل )

يا ات مد نتة المحزتتة   تبتا   نستب توز تع مالينتتات الصتراا اآللتا بتتي  شت       
الفبتريل حيتث احتزتت شتيا ة حستي  ستيد أحمتد عزتا الترتيتب األيل بتتي           

م  جمزتها بمنطقة الدةاسة   ي عتمي   ٪42.3التيا ات ياستحو ت عزا 
 ل  يجو  اةتباط بي  جميع الخدمات المصرفية بعرها البعض يم زمة 

صترافة   مالينات الصراا اآللا بتف  ياها لمبانا البنتو  يشترلات ال  
بينمتتا احتتت  الترتيتتب الثتتانا شتتيا ة ناصتتر مستتتحو ة عزتتا  متتس نستتب        
مالينتتات الصتتراا  ي رجتتع  لتت  إلتتا أنهتتا ألثتتر األحيتتاء انتتتتاةًا بتتالبنو   
يمفاتتتب الصتترافة ييجتتو  اةتبتتاط بتتي  جميتتع الختتدمات المصتترفية بتزتت      

( استتحوا  حتا أيل عزتا ثزثتا     6التيا ةل لما   حظ م   ةاسة التتف  ) 
مالينات الصراا اآللا لترلم نحتو ث ثتة أةبتاا البنتو  بته بجانتب       أعدا  

همه لزتتواةا الرئيستية يالتتا تتتتهر بالمؤسستات الخدميتة ستواء لانتت         
  وليو )البحر(ل يمحب يشفري القوتزا    23صناعية أم تجاة ة لتاةا 
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ى بشيياخات مدينية المحلية    صيراف اآللي  ( التوزيع الجغرافى لماكينيات ال 6شكل )
 م2018عام 
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أمتا بتتاقا التتيا ات فانخفرتتت بهتت  نستب مالينتتات الصتراا اآللتتا حيتتث      
متت  جمزتهتتا   ٪3.9احتزتتت شتتيا ة إمتتام الحستتينا الترتيتتب األ يتتر بنستتبة    

بمد نتتتة المحزتتتة الفبتتتري  لتطرفهتتتا يبعتتتداا عتتت  المؤسستتتات الحفوميتتتة       
مالينات الصتراا اآللتا لتتيا ة     يالخدميةل بينما  زت أةبع شيا ات م 

محزتتة البتترج التابعتتة لحتتا أيلل يشتتيا ة أحمتتد المنستتا التابعتتة لحتتا ثتتانل  
يشتتيا تا المنستتا ستترحان يمحمتتد حستتي  الستتحزا التتتابعتي  لحتتا ثالتتث   
ي ل  لبعداما ع  مؤسسات الخدمات المصرفية يالبنفية يعدم أامية اذه 

ية   تحتاج إلا  ل  يعتدم  المناطق بالنسبة لسوق العم  ياا مناطق شعب
 توفر عنصر اآلمان   

 على شبكة شوارع مدينة المحلة الكبري: -ب 

مؤسستتتة لتقتتتد   الختتتدمات    77تتتتتوزا بتتتتواةا مد نتتتة المحزتتتة الفبتتتري    
المصترفية استتحو ت مالينتات الصتراا اآللتتا عزتا ثزثتا أعتدا اا محتزتة بتتذل          

ل التالا  وها توز ع الترتيب األيل بي  يسائ  الخدمات المصرفيةل لذا فالجدي
 مالينات الصراا اآللى عزى مستوى شواةا مد نة المحزة الفبري 

( التوزيييع النسييبيى لماكينييات الصييراف اآللييى بشييبكة شييوارع مدينيية    7جييدول )
 م2018المحلة الكبري عام 

 ٪ عد  المالينات اس  التاةا ٪ عد  المالينات اس  التاةا

 25.0 13  وليو( 23البحر )
ا حتتتتتافظ الفر تتتتتق ةهتتتتت

 )النحاس(
1 1.9 

 3.9 2 ألتوبر 6 3.9 2 الجيا

 5.7 3 فرج إبرااي 
شتتتتتتتتتتتتفري القتتتتتتتتتتتتوتزا 

 )عبدالحا  زي (
10 19.2 

 9.6 5 محب 3.9 2 اإلنتاج

نعمان األعصر )تقتاطع  
 زازول(

 3.9 2 المحزة الثانو ة 3.9 2

التتتدلتا القد متتتة )طزعتتتت  
 حرا(

 3.9 2 الغنام 1.9 1

 1.9 1 أبو الفر  3.9 2 المنتية

 3.9 2 أحمد ةاشد 1.9 1 عا ل الرفاعا

 100 52 الجمزة 1.9 1 العباسا القد  

 ل يالنسب م  حساا الباحث 2018المصدة: الدةاسة الميدانية عام 
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 ( ما  زا:7( يالتف  )7  حظ م  الجديل )

 تبا   توز ع مالينات الصراا اآللا عزا شتواةا مد نتة المحزتة الفبتري     
تزفة حسب  صائص التاةا يأاميته اإلقتصا  ةل لذا  ت  تصنيف بتيا اتها المخ

تز  التواةا إلى ث ثة فئات حسب عد  مالينتات الصتراا اآللتى المنتتترة بهتا      
 لما  زا:

يتر  التواةا التى  م د نسب مالينتات الصتراا اآللتى بهتا      الفئة األولي: -
ة عزا م  جمزة مالينات الصراا بمد نة المحزةل يتتتم  الفئ ٪10ع  

عزتتتا  ٪19.2ل ٪25.1 وليتتتول شتتتفري القتتتوتزا بنستتتبة   23شتتتاةعا: 
م  إجمتالا مالينتات الصتراا     ٪44.3ياستحو ت الفئة عزا  لالترتيب

 اآللا بمد نة المحزة الفبري  

يتر  التتواةا التتى  تترايح نستب مالينتات الصتراا اآللتى         الفئة الثانية: -
محتتب يفتترج  ل يتمثتت   لتت  فتتى شتتاةعا:   ٪10يأقتت  متت    ٪5بهتتا بتتي  

عزتتتا الترتيتتتب حيتتتث  ترلتتتم بهتتت  ثمتتتان  ٪5.7ل ٪9.6إبتتترااي  بنستتتبة 
متت  جمزتتة مالينتتات   ٪15.3مالينتتات تابعتتة لبنتت  مصتترل يمثزتتت الفئتتة   

 الصراا اآللى 
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( التوزييييع الجغرافييى لماكينيييات الصيييراف اآللييى والشيييوارع والطييير     7شييكل ) 
(ATM) 
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 م2018ات مدينة المحلة الكبرى عام بشياخ

يتر  التواةا التتى تقت  نستب مالينتات الصتراا اآللتى بهتا         الفئة الثالثة: -
م  جمزة الماليناتل يتتتم  الفئة عزا بتاقا شتواةا الختدمات     ٪5ع  

المصرفية يعد ا  إثنا عتر شاةعًا ا  شاةا: الجتيا ياإلنتتاج نعمتان    
ألتتتوبر يالمحزتتة الثانو تتة يالغنتتام يأحمتتد ةاشتتد    6األعصتتر يالمنتتتية ي
ل  يشتتاةا عتتا ل الرفتتاعا يالتتدلتا القد متتة  ٪3.9يلفتت  متتالينتي  بنستتبة 

ل يبتذل  بزتغ إجمتالى نستب مالينتات      ٪1.9يالنحاس يأبو الفر  بنستبة  
م  جمزة مالينتات الصتراا اآللتى بمنطقتة      ٪40.4الصراا بهذه الفئة 

 الدةاسة 

 التحليل المكانى للخدمات المصرفية : (4

 رية واتجاه توزيع البنوك:المركز المتوسط والمسافة المعيا -أ 

تعتتد اتتذه الوظيفيتتة إحتتدى يظتتائف النمعتتة المرلم تتة الها فتتة لزفتتتف عتت   
بغر  إ جا  المرلتم المتوست  التذي     لالتوز ع النقطا لز اارة الجغرافية أنماط

لزنقاط  ي قيس ا تباة المسافة المعياة تة شتف      مث  مرلم الثق  لزتوز ع المفانا
المتوس   أما اتجاه التوز ع   فهو يصتف مختتمل    اانتتاة المواقع حول مرلما
مرلماا المتوس   يم    ل استتخدام مزحتق التحزيت      لتف  انتتاة النقاط حول
  (42: 41ل ص ص2012 اي ل المعزومات المفانيتة )  المفانا فا برمجية ن  

البنتو   ت  استخراج المرلم المتوس ل يتحد تد المستافة المعياة تة ياتجتاه توز تع      
  يمنه   حظ ما  زا:( 8بالتف  ) ل لما او موهانة المحزة الفبرىبمد 

( )مرلتتتم الثقتتت  Mean Centerالمرلتتتم الجغرافتتتا المتوستتت  )  قتتتع 
عزتتى  البنتتو  بمد نتتة المحزتتة الفبتترى لزتوز تتع( لجميتتع النقتتاط التتتا تمثتت  مواقتتع   
حيث تر  ااتي  التيا تي  االبيتة   لالحدي  بي  شيا تى ناصر يسيد أحمد عزى

 بنو  فا المد نة ال

( انحراًفتتا معياة  تتا  Standard Distanceيتمثتت  المستتافة المعياة تتة ) 
ي بزتغ نصتف    لالبنو  بمد نة المحزة الفبرىياحًدا ع  الموقع الوس  لف  مواقع 

األساستى أن تحتتوي اتذه التدائرة عزتى       متتر(ل ي فتتر  النمتو ج    485قطراا )
إلتتتى أن  ائتتترة المستتتافة  شتتتاةمتتت  مجمتتتوا النقتتتاطل ايتتتر أن الواقتتتع أ  68.26٪

إجمتالا عتد  البنتو   ممتا      ( مت  ٪60بنستبة )  لبنت   12المعياة تة احتتوت عزتى    
او أقرا إلتى    تير إلى أن نم  التوز ع الجغرافا لزبنو  بمد نة المحزة الفبرى

نم  التوز ع المنت   )المسافات شبه منت مة(ل  تجه إلى نمت  التوز تع المنتت  ل    
اذه النسبة لزما اتجه نم  التوز ع إلى التف  المنت  ل فا  حيث أنه لزما اةتفعت
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يشتتغزت مستتاحة التتدائرة  .انتتتتاةاا العتتتوائا حتتي   تتتير انخفتتا  النستتبة إلتتى
  م  جمزة مساحة منطقة الدةاسة ٪3.3تمث   2ل  0.74المعياة ة نحو 

( عما إ ا لتان  Directional Distribution عبر اتجاه التوز ع )بينما 
حيتتث أمفتت  الحصتتول عزتتى شتتف      لالمفتتانى لز تتاارة لتته اتجتتاه محتتد    التوز تتع 

بحيتتث جتتاء مرلتتم التتتف     لبيرتتايى  عبتتر عتت   صتتائص التوز تتع ا تجتتااى    
ي قتتيس محتتوةه األلبتتر قيمتتة   لالبيرتتايى منطبقتتا عزتتى نقطتتة المرلتتم المتوستت   
حيتتث بزتتغ طتتول محتتوةه األلبتتر    لا تجتتاه التتذى تج تتذه مع تت  مفتتر ات ال تتاارة  

 ةجتتتة ي تتتير ا تجتتاه العتتتام    40.4غتتت زاي تتتة اتجتتاه التوز تتع    يبز للتت   1.23
لزتوز ع م  الجنوا الغربى إلى التمال الترقى فى يس  منطقتة الدةاستة حيتث    

 ٪2.48تمث   2ل  0.56يبزغت مساحة التف  البيرايى  لاالبية البنو تترلم 
  م  جمزة مساحة منطقة الدةاسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    عبداحلميد مسري جابــر /د                                                                             2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Arc map 10.2لمصدة : م  إعدا  الباحث باستخدام الحاسب اآللى برنامج ا

( المركز المتوسيط والمسيافة المعياريية واتجياه توزييع البنيوك بمدينية        8شكل )
 م2018المحلة 

  



    عبداحلميد مسري جابــر /د                                                                             2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

المركييييز المتوسييييط والمسييييافة المعيارييييية واتجيييياه توزيييييع ماكينييييات  -ب 
 الصراف اآللى:

لمستافة المعياة تة ياتجتاه توز تع     التف  التالا  وها المرلتم المتوست  يا  
 مالينات الصراا اآللى يمنه   حظ ما  زا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Arc map 10.2المصدة : م  إعدا  الباحث باستخدام الحاسب اآللى برنامج 

( المرلم المتوس  يالمسافة المعياة ة ياتجاه توز ع مالينتات الصتراا   9شف  )
 م2018 اآللى بمد نة المحزة الفبرى عام
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لمالينتتتات  Mean Centerتقتتتع نقطتتتة المرلتتتم الجغرافتتتا المتوستتت   
الصراا اآللى عزى الحدي  بتي  شتيا تى ناصتر يستيد أحمتد عزتىل حيتث ترت          
ااتي  التيا تي  الغالبية الع ما لمالينتات الصتراا اآللتى فتا المد نتة لمتا اتو        

 الحال بالنسبة لزبنو  

 Standard Distanceة تة  بينما بزغ نصتف قطتر  ائترة المستافة المعيا    
 ( متت ٪ 76.9مالينتتة صتتراا خلتتىل بنستتبة )   40متتتر(ل ياحتتتوت عزتتى   612)

إجمالا عد  مالينتات الصتراا اآللتى بمنطقتة الدةاستة  ممتا  تتير إلتى أن نمت           
 تتير إلتى    التوز ع الجغرافتا لمالينتات الصتراا اآللتى  بمد نتة المحزتة الفبترى       

تمثت    2لت   1.17ائرة المعياة تة نحتو   يشتغزت مستاحة التد     نم  التوز ع المنت  
  م  جمزة مساحة منطقة الدةاسة ٪ 5.2

منطبقا  Directional Distributionلما جاء مرلم التف  البيرايى 
يبزغت زاي ة  لل  1.54يبزغ طول محوةه األلبر  لعزى نقطة المرلم المتوس 

الغربتى إلتى    ةجة ي تير ا تجتاه العتام لزتوز تع مت  الجنتوا       32اتجاه التوز ع 
مالينتات الصتراا   االبيتة  التمال الترقى فى يس  منطقة الدةاسة حيث تترلم 

متت  جمزتتة  ٪4.25تمثتت   2لتت  0.96يبزغتتت مستتاحة التتتف  البيرتتايى   لاآللتتى
  مساحة منطقة الدةاسة

  رابعًا: استخدامات الخدمات المصرفية:

شتتابهها ن تترًا لتنتتوا يتعتتد  الختتدمات المصتترفية التتتا تقتتدمها البنتتو  يمتتا  
لزمستتتفيد   منهتتا  ا تت  ي تتاةج مد نتتة المحزتتة الفبتتري فمتت  الصتتعب حصتتراا     
نتيجتتة  ستتتخدام الوستتتائ  التفنولوجيتتة فتتى تقتتتد   مثتت  اتتذه الختتتدماتليلفونها       

  اهعة لتطوةات مستمرة لذا أمف  تقسيمها إلى نوعي  اما: 

 خدمات موجهة لألفراد: 

زتت فتى التحتو  ت بفافتة     تتميم تز  الختدمات بتالتنوا يالمرينتة حيتث تمث    
أنواعهال باإلهافة إلا  دمات البطاقتات: مثت  الفيتما ي فتاتر التتيفات يالو ائتع       
ستتواء لانتتت بتتالعم ت المحزيتتة أم األجنبيتتة يلتتذل  القتتري  التخصتتية يفتتتا       

 الحسابات الجاة ة يالتوفير يصنا  ق التبرعات 

 :خدمات موجهة للتجار والشركات 

لتحصتتتي  يا عتمتتتا  المستتتتندى ي طابتتتات    تتمثتتت  تزتتت  الختتتدمات فتتتا ا    
الرتتتمانل يقتتتد تبتتتي  متتت  الدةاستتتة أن لتتت  نتتتوا متتت  الختتتدمات المصتتترفية لتتته    

 استخداماته ياذا ما أظهره نتائج ا ستبيان الذي  مف  توهيحه فيما  زا: 
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  استخدامات البنوك: (1

البنتتتو  اتتتا عصتتتب اإلقتصتتتا  ياتتتا بمثابتتتة العمتتتو  الفقتتتري لزختتتدمات     
م العد تد مت  الختدمات لزمتواطني  بجانتب استتخدامات أ تري        المصرفيةل لما تقتد 

عد دة لستفان مد نتة المحزتة الفبتري بصتفة  اصتة يالمتدن المجتايةة لهتا بصتفة           
 عامة ياذا ما  وهحه الجديل التالا:

( االستخدامات الرئيسية للبنوك لسكان مدينة المحلية الكبيري بالعينية    8جدول )
2018 

 ا ستخدام
صرا المرتب 

 التهرى
السحب 
 ياإل داا

سحب 
 القري 

صرا 
 المعا 

استبدال 
 العم ت

تسد د 
 القري 

 الجمزة

 500 12 16 44 32 136 260 العد 

٪ 52.0 27.2 6.4 8.8 3.2 2.4 100 

  المصدة: تحزي  استماةات ا ستبيان

 ( ما  زا:10( يالتف  )8  حظ م  الجديل )

تتتهرى لمتتوظفا  أازتتب استتتخدامات البنتتو  تتمثتت  فتتا صتترا الراتتتب ال    
منطقة الدةاسة سواء العامزي  منه  بالقطاا الحفتوما أي الختاصل حيتث جتاءت     

  ٪52.0فا الترتيب األيل ياستحو ت عزا ما  م تد عزتا نصتف العينتة بنستبة      
ي رجتتع  لتت  إلتتا تحو تت  مع تت  المصتتالا الحفوميتتة يالقطتتاا الختتاص مرتبتتات    

ت فئتة الستحب ياإل تداا فتا     موظفيها إلتى البنتو  بجنواعهتا المختزفتةل بينمتا جتاء      
ي  حتتظ أن مع تت  المستتتفيد   متت  اتتذه الخدمتتة  ل٪27.2الترتيتتب الثتتانا بنستتبة 

ةجال األعمال يالتجاةل ياستتحو ت الفئتتي  مجتمعتة عزتا ثمانيتة أعتتاة جمزتة        
 العينة 

 زيهتتا فتتا  ل٪8.8أمتا فئتتة صترا المعتتا  فستتجزت الترتيتب الثالتتث بنستبة     
  ي رجتتع انخفتا  النستبة إلتتا   ٪4.7العمزتة بنستبة   الترتيتب الرابتع فئتة استتتبدال    

توفر أمال  أ رى لمفاتب الصرافة  ستبدال العم ت  بينما ستجزت فئتة تستد د    
  ي رجع انخفا  النسبة نتيجتة  ٪2.4القري  الترتيب السا س ياأل ير بنسبة 

لخوا أصتحاا تزت  القتري  مت  عتدم الوفتاء بتستد داا لنتيجتة إلةتفتاا ستعر           
تزتت  القتتري   اصتتة أن الغتتر  متت  اقتراهتتها فتتا البدا تتة اتتو       الفائتتدة عزتتا 

 التجاةة أي متريا صغير 
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( االستخدامات الرئيسيية للبنيوك لسيكان مدينية المحلية الكبيري وفقيًا        10شكل )
 2018للعينة 

 استخدامات مكاتب الصرافة: (2

 تتعد  استتخدامات مفاتتب الصترافة بمد نتة المحزتة الفبتري ةات  حتداثتهال        
حيث ترجع نتجتها لث ثة عقو  مرتل يم  بي  اذه ا ستخدامات: بيع يشتراء  
 ياستبدال العم ت يا ستفساة ع  أسعاةاا اليومية ي وها  ل  الجديل التالى:

( اسييتخدامات شييركات الصييرافة لييدى سييكان مدينيية المحليية الكبييري      9جييدول )
 2018بالعينة 

 ا ستخدام
استبدال 
 العم ت

 ف  العم ت
يشراء  بيع

 العم ت
ا ستفساة ع  
 أسعاة العم ت

 التعام 
 مع البنو 

 الجمزة

 500 13 61 145 87 194 العد 

٪ 38.8 17.4 29.0 12.2 2.6 100 

  المصدة: تحزي  استماةات ا ستبيان )*(

 (   حظ ما  زا:11( يالتف  )9باستقراء الجديل )

ات  إستتخدامات مفاتتتب   اعتزتت فئتة استتتبدال العمت ت الترتيتب األيل بتتي  أ    
  ٪38.8يشرلات الصرافة حيتث استتحو ت عزتا ألثتر مت  ثزتث العينتة بنستبة         

ي رجتتع  لتت  إلتتا تستتهي  عمزيتتات ستتفر المتتواطني  إلتتا التتديل األجنبيتتة  اصتتة    
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المستتتافر   أل اء فر رتتتة الحتتتج يالعمتتترةل بجانتتتب تستتتهي  استتتتيرا  أصتتتحاا      
الخاةج   زيهتا فتا الترتيتب     المصانع يتجاة الجمزة يالتجمأة لزوازم تجاةته  م 

  لتفري  بعتض الستفان التعامت  متع     ٪29.0الثانا فئة بيع يشراء العمزة بنسبة 
شرلات الصرافة فتا عمزيتات التتراء يالبيتع بعيتدًا عت  البنتو   ةتفتاا أستعاة          

 العم ت بها 

متت  حجتت    ٪12.2أمتتا فئتتة فتت  العمتت ت فستتجزت الترتيتتب الثالتتث بنستتبة     
ستفستتاة عتت  أستتعاة العمتت ت فجتتاءت فتتا الترتيتتب الختتامس     العينتتةل ثتت  فئتتة اإل 

م  إجمالا عينة استخدامات شرلات الصرافة بالمحزة الفبتري    ٪2.6ياأل ير 
 ألن أازبه  م  فئة المد ر الصغير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( اسييتخدامات شييركات الصييرافة لييدى سييكان مدينيية المحليية الكبييري    11شييكل )
 2018بالعينة 

 اف اآللى:استخدامات ماكينات الصر (3

مالينتةل حيتث    52بزغ عد  مالينات الصراا اآللى بمد نة المحزة الفبري 
تنتتتتر بتتتيا اتها بتتتف  ياهتتا يلتتان لهتتا  ية مهتت  فتتى تقتتدم مع تت  الختتدمات     
البنفية  ين الذااا يالتعام  متع البنتو  يتخفيتف المحتام  ا ت  البنتو  يتتوفير        

بنفيتتةل يالجتتديل التتتالا   الوقتتت يالجهتتد لزعمتت ء يالمستتتفيد   متت  المصتتاةا ال    
  وها تز  اإلستخدامات: 
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( استخدامات ماكينات الصراف اآللى لسيكان مدينية المحلية الكبيري     10جدول )
 2018بالعينة

 ا ستخدام
صرا المرتب 

 التهرى
صرا 
 المعا 

سحب 
 األموال

ا ستع م ع  
 الرصيد

شح  ةصيد 
 الهاتف المحمول

 الجمزة

 500 40 28 66 85 281 العد 

٪ 56.2 17.0 13.2 5.6 8.0 100 

  المصدة: تحزي  استماةات ا ستبيان

 ( ما  زا:12( يالتف  )10  حظ م  الجديل )

تعد ت استخدامات مالينات الصراا اآللى بمد نتة المحزتة الفبتريل حيتث     
تبتتي  أن صتترا الراتتتب التتتهرى لمتتوظفى الحفومتتة يالقطتتاا الختتاص متت  أاتت   

متت  حجت  العينتتةل يفتتى    ٪56.2ب األيل بنستبة  استتخداماتها حيتتث ستج  الترتيتت  
ـ أي أن الفئتي  مثزتا معًا   17.0الترتيب الثانا جاءت فئة صرا المعا  بنسبة 

 ث ثة أةبع عينة الدةاسة  

ل  زيهتا فتا   ٪13.2بينما سجزت الترتيب الثالث فئتة ستحب األمتوال بنستبة     
ة ا ستتتع م عتت   الترتيتتب الرابتتع فئتتة شتتح  ةصتتيد الهتتاتف المحمتتولل  زيهتتا فئتت    

عزتا الترتيتب مت      ٪5.6ل ٪8.0الرصيد فا الترتيب  الخامس يالسا س بنسبة 
 إجمالا عينة استخدامات مالينات الصراا اآللى بالمحزة الفبري  

 

 

 

 

 

 

 

 

( اسييتخدامات ماكينييات الصييراف اآللييى لسييكان مدينيية المحليية وفقييًا     12شييكل )
 2018للعينة 
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 سهولة الوصول للخدمات المصرفية: (4

 قصتتد بستتهولة الوصتتول اتتو قتتدةة األشتتخاص يالبرتتائع عزتتى التحتتر         
يالتنقتت  متت  مفتتان آل تتر بستتهولة ي ستترل يبالتتتالى  عطتتى الع قتتة متتا بتتي  موقتتع  

 P.869199.(Al Sahili, K ,)النتاط )الخدمة( يايراا م  العوام  األ رى 
and Aboul-Ela, بتي   ما تفون لزرحزتة نقطتة بتدء ينقطتة انتهتاء أي متا        يعا ة

 نقاط متعد ة 

ي جتب اإلشتاةة بتتجن يستائ  التقنيتة الحد ثتتة قتد أثترت بصتتوةة فعالتة عزتتى        
توز ع الخدمات الحرر ةل يالتى  توقع م  انتتاةاا اإلق ل م  عد  الترح ت  

ي تت  قيتاس   (Al Sahili, K and Aboul-Ela,1999,p.163)  بتي  نقطتتي   
لرحزتة ـ أى أن متا تفزفته اتذه      سهولة الوصول إلتى  دمتة معينتة بواستطة تفزفتة ا     

الرحزة م  مبالغ  دفعها القائ  بها أي الوقت المستغرق لزقيتام بهتال باإلهتافة إلتى     
 نوا الوسيزة المستخدمة لما  جتى:

 التكلفة الزمنية )المسافة(: -أ 

 ستتتغرق الوصتتول لزختتدمات المصتترفية بجنواعهتتا المختزفتتة فتتترة زمنيتتة        
د آل تتر حستتب محتت  إقامتتة المستفيدتتـ أى  معينتتةل يتختزتتف تزتت  الفتتترة متت  مستتتفي 

المسافة بي  مح  إقامة المستفيد يمفان توفر الخدمةل يلذل  متدى لثافتة انتتتاة    
الخدمةل باإلهافة إلى نوا الوستيزة المستتخدمة متا بتي  يستيزة متفترةة الوقتوا        
ييسيزة   تتوقف إ  عنتد المقصتدل باإلهتافة إلتى ستهولة الحرلتة ياتذا مترتب          

اةا ياتساعها فتى المد نتةل يالجتديل التتالى  وهتا المستافة الممنيتة        بتبفة التو
  المحزة الفبريلزوصول إلى الخدمات المصرفية بمد نة 

( المسييافة الزمنييية للوصييول إلييى الخييدمات المصييرفية بالعينيية فييى    11جييدول )
 .)دقيقة(  2018 المحلة الكبريمدينة 

 المدة الممنية
 نوا الخدمة

  قيقة فجلثر 60 ق 60: 45 ق 45: 30 ق 15:30 ق 15أق  م  
 الجمزة

 ٪ عد  ٪ عد  ٪ عد  ٪ عد  ٪ عد 

 البنو 
 مفاتب الصرافة
 الصراا اآللى

264 
253 
249 

52.8 
50.6 
49.8 

200 
143 
221 

40.0 
28.6 
44.2 

22 
61 
22 

4.4 
12.2 
4.4 

8 
30 
8 

1.6 
6.0 
1.6 

6 
13 
- 

0.9 
2.6 
- 

500 
500 
500 

 1500  15  52  105  564  766 الجمزة

٪ 51.1 37.1 7.0 3.5 1.3  100 

  المصدة: نتائج تحزي  استماةات ا ستبيان
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(   حتتتظ ستتتهولة الوصتتتول إلتتتى 13( يالتتتتف  )11متتت  قتتتراءة الجتتتديل )
ل حيتث ستجزت فئتة المتدة الممنيتة      المحزتة الفبتري  الخدمات المصترفية فتى مد نتة    

لثر م  نصتف العينتة بنستبة    (  قيقة الترتيب األيل مستحو ة عزا أ15)أق  م  
  ي عتتمي  لتت  إلتتى الفثافتتة العاليتتة لزختتدمات المصتترفية بالمحزتتةل بينمتتا    51.1٪

ل ثتت  ٪37.1(  قيقتتة فتتى الترتيتتب الثتتانا بنستتبة 30: 15جتاءت الفتتترة الممنيتتة ) 
   قيقة فجلثر( الترتيب الخامس ياأل ير بنسبة 60احتزت فئة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وصول إلى الخدمات المصرفية بالعينة فى مدينة ( المسافة الزمنية لل13شكل )
   2018المحلة 

م  جمزة العينتة  ي عتمي  لت  يجتو  تزت  الختدمات        ٪1.3بزغت  
عزا أطراا المد نة بجانب ترلتم بعرتها بالتتواةا قزيزتة اإلتستاا ي   تناستب       

 مع الحرلة المرية ة أمام الخدمة المصرفية  

 التكلفة المادية: -ب 

 تتة مقتتداة النقتتو  التتتى  قتتوم المستتتفيد بتتدفعها بغتتر        تعنتتا التفزفتتة الما  
الوصول إلى مفان الخدمتةل لمتا  تتد   فتى تحد تد التفزفتة الما  تة نتوا الوستيزة          
المستخدمة يقترا أي بعتد مفتان الخدمتةل يالجتديل التتالا  وهتا مقتداة التفزفتة          

 الما  ة بغر  الوصول إلى الخدمات المصرفية بمد نة المحزة الفبري 
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المحلية  ( التكلفة المادية للوصول إليى الخيدمات المصيرفية بالعينية ب    12جدول )
 2018 الكبري

 التفزفة الما  ة
 نوا الخدمة

 جنيه15ألثر م   جنيه15:10 جنيه 10: 5 جنيه 5أق  م  
 الجمزة

 ٪ عد  ٪ عد  ٪ عد  ٪ عد 

 البنو 
 مفاتب الصرافة

 مالينات الصراا اآللى

245 
113 
217 

49.0 
22.6 
43.4 

201 
358 
267 

40.2 
71.6 
53.4 

42 
16 
16 

8.4 
2.4 
3.2 

12 
13 
- 

2.4 
2.6 
- 

500 
500 
500 

 1500  25  74  826  575 الجمزة

٪ 36.2  58.9  3.7  1.2  100 

  المصدة: نتائج تحزي  استماةات ا ستبيان

 ( ما  زا:16( يالتف  )12  حظ م  الجديل )

مستة جنيهتات لزوصتول لزخدمتة المصترفية      احتزت فئتة التفزفتة الما  تة أقت  مت        
الترتيب األيل مستحو ة عزا نصف العينة  ي عمي  ل  إلا أن المستتفيد   مت    
الخدمتتة    ستتتخدمون يستتائ  النقتت  العتتام  وفتتًا متت  حتتدي  ستترقات أي هتتياا     

جنيهات   15: 7نقو ا  لذا  ستقزون التالسى الذى ترايحت أسعاة توصيزته بي  
 جنيهات الترتيب الثانا 10: 5لتفزفة بي  بينما احتزت فئة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالعينة  المحلة لكبري( التكلفة المادية للوصول للخدمات المصرفية ب14شكل )
2018. 
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(ل 15: 10يمثزتتث أةبعتتة أعتتتاة العينتتةل بينمتتا انخفرتتت نستتب الفئتتتي : متت  )    
جمتالا  مت  إ  ٪10.8( جنيهًا ع  الفئتي  السابقتي  لهما حيتث بزغتا   15)ألثر م  

 حج  العينة  

 وسيلة النقل المستخدمة: -ج 

لوسيزة النق  المستتخدمة فتا الوصتول لزختدمات المصترفية لهتا  ية لبيتر        
فى تحد د الفترة الممنية يالتفزفة الما  ةل ي فر  المستفيد   مت  الخدمتة يستيزة    
نقتت   ين األ تترى ي لتت  يفقتتًا لزحالتتة ا قتصتتا  ة لزمستتتفيد يمتتدى تحقتتق  ةجتتة    

ى الوستتيزة المستتتخدمة  يالجتتديل التتتالا  وهتتا الوستتيزة المستتتخدمة      األمتتان فتت 
 لزوصول إلى الخدمات المصرفية 

( وسييائل النقييل المسييتخدمة فييى الوصييول إلييى الخييدمات المصييرفية   13جييدول )
 .2018بالعينة بمدينة المحلة الكبري عام 

 الجمزة أتوبيس تالسى عزى األقدام سيرفيس  اصة الوسيزة

 1500 17 456 302 184 541 العد 

٪ 36.1 12.3 20.1 30.4 1.1 100 

  2018المصدة: الدةاسة الميدانية عام 

 ( ما  زا:15( يالتف  )13  حظ م  الجديل )

جتتاءت الستتياةات الخاصتتة لتتجلثر يستتائ  النقتت  استتتخدمًا لزمستتتفيد   متت     
الثتتانا  متت  جمزتتة العينتتةل  زيهتتا فتتا الترتيتتب ٪36.1الختتدمات المصتترفية بنستتبة 

يسيزة التالسى مستحو ة عزا ثزث عينة النق   يمثزت الوسيزتي  مجتمعتي  ثزثا 
حج  العينة ي رجع  ل  إلا توفر عام  األمان بهما  يجاءت فى الترتيب الثالث 
فئة السير عزى األقدام ممثزة  مس حج  العينة  لقرا الخدمة م  مح  إقامتة أي  

فئتتة التتذ    ستتتقزون )أتتتوبيس العتتام( فتتا      بينمتتا تم زتتت  لعمتت  المستتتفيد   منهتتا  
م  جمزة حجت  العينتة  ي رجتع  لت  إلتا       ٪1.1الترتيب الخامس ياأل ير بنسبة 

اةتبتتاط الستتفان بخطتتوط ستتير محتتد ة قتتد   تفتتون قر بتتة متت  مفتتان الختتدمات         
 المصرفية 
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( وسييائل النقييل المسييتخدمة فييى الوصييول إلييى الخييدمات المصييرفية     15شييكل )
 الكبري.بالمحلة 

 خامسًا: خصائص المستفيدين من الخدمات المصرفية:

تفيد  ةاسة  صائص المستفيد   م  الخدمات المصرفية فا تحد تد لفتاءة   
الخدمة يمدي لفا تها لزسفانل لما تعد مؤشرًا مهمًا فا قياس الوهع المصترفا  
متا  لمد نة المحزة الفبريل حيتث  ستتخدمها الغالبيتة الع متا مت  ستفان المد نتة ي       

 جايةاال لذا  جب أن تتوفر بالمستفيد   يالعم ء  صائص معينة  ين ايترا   
يمتت  أاتت  اتتذه الخصتتائص  ةاستتة الترليتتب العمتتري يالنتتوعا لزستتفانل معرفتتة   
الحالة اإلجتماعية يالتعزيمية يتحد تد نتوا الوظيفتة يمستتوي التد  ل يفيمتا  زتا        

 عر  لتز  الخصائص:

 التركيب النوعى:( 1

ب النوعى لسفان مد نة المحزة الفبتري اتو تقستيمه  إلتا     المقصو  بالترلي
 لتتتوة يإنتتتا ل حيتتتث أظهتتترت نتتتتائج ا ستتتتبيان أن نستتتبة مستتتتخدمى الختتتدمات 

مت  اإلنتا   ي رجتع     ٪27.7ل  قابزهمتا  ٪72.3المصرفية اتالبيته  مت  التذلوة    
 لتت  إلتتا تفتتوق التتذلوة عتت  اإلنتتا  فتتى اتتذه الخدمتتةل يالتعامتت  متتع الختتدمات        

مًا ما  رتب  بوجو  أموال مع المستفيد   ياالبا ما  توبه األ طاة المصرفية  ائ
ألن الوصول إلى الخدمات المصرفية  حتاج ا نتقال مت  مفتان آل ترل يحرصتًا     
مت  الستتفان عزتتى اتذه األمتتوال  فرتت  أن  قتتوم بهتذا العمتت  التتذلوة  ين اإلنتتا     

 الجديل التالا: لرابة األ يرة فا إلقاء تز  المسئولية عزا الرج ل ي وها  ل 
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( التركيييب النييوعى للمسييتفيدين ميين الخييدمات المصييرفية بمدينيية       14جييدول )
 م2018المحلة الكبرى وفقا للعينة 

 الجمزة إنا   لوة النوا

 1500 314 1084 العد 

٪ 72.3 27.7 100 

  المصدة: تحزي  استماةات ا ستبيان

 التركيب العمرى:  (2

ب التعام  مع الخدمات المصرفية بمد نة المحزة الفبري فئات عمر ة  تطز
( إ تتت ا نوعيتتة الفئتتات 16( يالتتتف  )15معينتتةل حيتتث   حتتظ متت  الجتتديل ) 

ستنة    18العمر ة فا التعام  مع الخدمات المصرفيةل في حظ أن م  ات   ين  
عتدم يجتو     تعامزون مع الخدمات المصرفية باستثناء مالينات الصراا اآللتى  ل 

 إثبات تحقيق شخصية بحو ته   

( التركيييب العمييرى للمسييتفيدين ميين الخييدمات المصييرفية بمدينيية       15جييدول )
 2018المحلة الكبري بالعينة 

 الجمزة سنه فجلثر 60م   سنه60-40م   سنة40-20م   سنه20أق  م   الفئة العمر ة

 1500 174 602 694 30 العد 

٪ 2.0 46.3 40.1 11.6 100 

  لمصدة: تحزي  نتائج استماةات ا ستبيانا

 

 

 

 

 

 
 

( التركيب العمرى للمستفيدين من الخدمات المصرفية بمدينة المحلة 16شكل )
 م2018الكبري وفقا للعينة 
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( ستتنة الترتيتتب األيل بتتي  ستتفان منطقتتة    40ـتت20احتزتتت الفئتتة العمر تتة ) 
ة فتتى الترتيتتب ( ستتن60ـتت 40ل بينمتتا جتتاءت فئتتة )٪46.3الدةاستتة بنستتبة بزغتتت  

ل حيث تعتبر إمتدا ًا لزفئة األيلتىل حيتث استتحو ت الفئتتي      ٪40.1الثانا بنسبة 
م  المستفيد     ي رجع اةتفاا تز  النسبة إلا أنه  ا  التذ     ٪86.4معًا عزا 

 عمزتتون ستتواء فتتى الحفومتتة أي القطتتاا الختتاص بحيتتث  تطزتتب  لتت  التعامتت  متتع 
 تب التهرى الخدمات المصرفية لصرا الرا

ل ٪11.6ستتنة فتتى الترتيتتب الثالتتث بنستتبة   60بينمتتا جتتاءت فئتتة ألثتتر متت   
حيتتتث تتستتت  تزتتت  الفئتتتة العمر تتتة بقزتتتة تعام تهتتتا البنفيتتتة ياستتتتخدامها لزختتتدمات  
المصرفية فى نطاق هتيق باستتثناء صترا المعتا  لنتيجتة لعتدم قتدةته  عزتى         

أبنتائه  فتى تعتام ته      الحرلة فى أازب األحيان  مما  دفعه  إلتا اإلعتمتا  عزتى   
  ٪2.0ستتنة فتتا الترتيتتب األ يتتر بنستتبة   20يستتجزت فئتتة أقتت  متت     المصتترفية

لصعوبة تعام  مع مه  مع البنتو  أي مفاتتب الصترافة ألن  لت   تطزتب يجتو        
إثبتات شخصتية بحتو ته ل لتذا  قتصتر  يةات  عزتى استتخدام مالينتات الصتراا           

 صيد اآللى فى صرا األموال أي اإلستع م ع  الر

 (الحالة االجتماعية:3

تعتبتتر الحالتتة ا جتماعيتتة مؤشتترًا أساستتيًا عنتتد  ةاستتة يتحزيتت  أى مجتمتتع  
ستتفانىل لمتتا  نتتتج عنتته متت  انعفاستتات عزتتى نوعيتتة يأستتزوا الحيتتاة لزفتتر   اتتته     

 ( 28:ص2016يلزمجتمع الذى  عيا فيه )إسماعي ل

فية بمدينيية ( الحاليية االجتماعييية للمسييتفيدين ميين الخييدمات المصيير  16جييدول )
  2018المحلة الكبري بالعينة 

 الجمزة أةم  مطزق متميج أعما الحالة ا جتماعية

 1500 125 80 1014 281 العد 

٪ 18.7 67.6 5.3 8.3 100 

 المصدة: تحزي  استماةات ا ستبيان 

(   حتتظ استتتحوا  فئتتة متتتميج عزتتا ثزثتتا حجتت     16يباستتتقراء الجتتديل )
ل  الترتيتتتب األيل بتتتي  فئتتتات الحالتتتة اإلجتماعيتتتة بالمحزتتتة  ياحتزتتتت بتتتذ لالعينتتتة

الفبتري  ي رجتع  لتت  لتتحمزه  اإلنفتاق عزتتى األسترة ممتا  رتتطرا  إلتا إجتتراء        
 المعام ت المالية مع الخدمات المصرفية لتزبية اذا اإلنفاق 

  ي رجتع  لت  إلتا     ٪18.3بينما احتزت الترتيب الثانا فئة أعتما بنستبة   
ته  العالية بجساليب التفنولوجيا الحد ثةل يجاءت فا الترتيب حس  تعامزه  ي بر
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ثت  فئتة مطزتق فتا الترتيتب       لم  جمزة حج  العينتة  ٪8.3الثالث فئة أةم  بنسبة 
  ي رجتتع  لتت  إلتتا هتت لة احتيتتاجه  لمثتت  اتتذه الختتدمات        ٪5.3الرابتتع بنستتبة  

 ياعتما ا  عزى  ي ه  فى إجراء الخدمات المصرفية 

 ة:(الحالة التعليمي4

تحد  الحالة التعزيمية لزمستفيد   يالمتعتامزي  متع الختدمات المصترفية فتا      
القيام بمث  اذه العمزيات بففاءة يقدةة عاليةل يعزا النقيض فقد  تعتر  بعتض   
األشتتخاص ممتت  لتتيس لد تته القتتدةة عزتتى القتتراءة يالفتابتتة إلتتا بعتتض متاعتتب          

ب نهتتتاء عمزهتتت  يصتتتعوبات عد تتتدة نتيجتتتة إستتتتعانته  بتتتبعض األفتتترا  لتتتا  قتتتوم 
المصرفال يالجديل التالا  وها الحالة التعزيمية لعينة المستفيد   م  الخدمات 

 المصرفية 

( الحاليية التعليمييية للمسييتفيدين ميين الخييدمات المصييرفية بالمحليية      17جييدول )
 2018الكبري بالعينة 

 الجمزة فوق جامعى جامعى فوق متوس  متوس   قرأ ي فتب أمى الحالة التعزيمية

 1500 70 624 204 544 32 26 لعد ا

٪ 1.7 2.1 36.3 13.6 41.6 4.7 100 

 المصدة: تحزي  استماةات ا ستبيان 

 

 

 

 

 

 

 

( الحالة التعليمية للمستفيدين من الخدمات المصرفية بمدينة المحلية  17شكل )
 م.2018الكبري 
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 ( ما  زا:17( يالتف  )17  حظ م  الجديل )

متت  جمزتتة العينتتة     ٪41.6( الترتيتتب األيل بنستتبة  احتتت ل فئتتة )جتتامعى  
ي رجع  ل  إلا  برته  يإ ةاله  باألساليب التفنولوجية الحد ثتةل بينمتا ستجزت    
الفئة التعزيمية متوس  الترتيتب الثتانا مستتحو ة عزتا ثزتث حجت  العينتةل يمثزتت         

  فتى  الفئتي  معًا ث ثة أةباا جمزة العينتة  يجتاءت الحالتة التعزيميتة فتوق متوست      
ل أما فئة فوق الجامعى فجاءت فى الترتيتب الرابتع   ٪13.6الترتيب الثالث بنسبة 

  ي رجع  ل  إلتا قزتة أعتدا ا  مقاةنتة بالفئتات التعزيميتة األ ترىل        ٪4.7بنسبة 
 م  حج  العينة  ٪1.7ياحتزت الترتيب السا س ياأل ير فئة أمى بنسبة 

 (الوظيفة:5

عميتت  أي المستتتفيد متت  الختتدمات    لزوظيفتتة  ية مهتت  فتتا تحد تتد نوعيتتة ال    
المصرفيةل لفونها تحتد  عتد  مترات التتر   عزتى الختدمات المصترفية يإمفانيتة         
التعام  معهال حيث تحرص بعض الوظائف سواء لانت حفومية أم  اصتة مت    
تحو ت  مرتبتات موظفيهتا إلتتا البنتو  ممتا  رتطرا  إلتتى التعامت  متع الختتدمات         

المه  يالوظائف ليس لها ع قة بالختدمات  المصرفيةل يفى المقاب  انا  بعض 
 المصرفية ياذا ما  وهحة الجديل التالا: 

( الحالييية الوظيفيييية للمسيييتفيدين مييين الخيييدمات المصيييرفية بمدينييية 18جييدول ) 
  2018المحلة الكبري بالعينة 

 الجمزة بالمعا  بدين عم  أعمال حرة قطاا  اص حفومى طالب الحالة الوظيفية

 1500 147 208 292 211 771 40 العد 

 100 9.8 2.6 19.5 14.1 51.4 2.6 ٪النسبة 

 المصدة: تحزي  استماةات ا ستبيان 
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( الحالة الوظيفية للمستفيدين من الخدمات المصرفية بمدينة المحلية  18شكل )
 م2018الكبري 

 ( ما  زا:18( يالتف  )18  حظ م  الجديل )

وظيفيتة لزمستتفيد   مت  الختدمات المصترفية بمد نتة       تبا نت نستب الحالتة ال  
المحزة الفبريل حيث استحو ت فئة موظفى القطاا الحفوما عزا ما  م د عزا 

  ي رجتتع  لتت  إلتتا ز تتا ة أعتتدا ا  بالديلتتة     ٪51.4نصتتف حجتت  العينتتة بنستتبة   
باإلهافة إلى تحو   الغالبية الع ما م  مرتبات متوظفى الحفومتة إلتى البنتو      

رفها إما م  البن  أي مالينات الصراا اآللىل يجاءت فا الترتيتب  حيث  ت  ص
  لفثترة تتر  ا  عزتى البنتو       ٪19.5الثانا فئة العامزي  باألعمال الحرة بنسبة 

 بغر  السحب أي اإل داال يمثزت الفئتي  معًا سبعة أعتاة العينة 

بينمتتا جتتاءت فئتتة العتتامزي  بالقطتتاا الختتاص فتتا الترتيتتب الثالتتث بنستتبة         
يفا الحقيقة أن القطاا الخاص لان لته الستبق عت  القطاعتات األ تري       14.1٪

 اصة الحفوما منها تمثزت فا تحو   مرتبات موظفيه إلا البنتو  المصترفية    
ل بينمتتا جتتاءت فئتتتا طالتتب  ٪9.8ياحتزتتت الترتيتتب الرابتتع فئتتة بالمعتتا  بنستتبة   

تيب م  حجت   عزا التر ٪2.6يبدين عم  فا الترتيب الخامس يالسا س بنسبة 
العينتتة  ي رجتتع  لتت  إلتتا قزتتة احتيتتاجه  لزختتدمات المصتترفية بصتتوةة مباشتترة       

 يمستمرة 

 مستوى الدخل:( 6

تبا نتتت مستتتو ات التتد   بتتي  فئتتات مستتتخدما البنتتو  المصتترفية بمد نتتة    
المحزة الفبريل حيث تعتبر م  األستس المهمتة التتى توهتا مستتو ات المعيتتة       
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خدمات المصرفيةل يتبتي  مت   ةاستة الجتديل     ي لي  عزا مدي احتياج السفان لز
 ( ما  زا:19)

( عينة مستوى الدخل للمستفيدين من الخيدمات المصيرفية بالمحلية    19جدول )
 2016الكبري 

 مستوى الد  
 أق  م 
 جنيه1000

: 1000م  
 جنيه2000

: 2000م  
 جنيه 3000

ألثر م  
 جنيه 3000

 الجمزة

 1500 189 522 637 152 العد 

٪ 10.1 42.5 34.8 12.6 100 

مت  حجت     ٪42.5( جنيهتًا عزتا   2000ـت  1000استحوا  فئة التد   مت  )  
العينة  حيث  عم  االبيته  بالمصانع الخاصتة لزغتمل يالنستيج يشترلات مصتر      
لزغمل يالنسيج يالنصر لزم وت يالصابونل بينما جاءت فا الترتيب الثتانا فئتة   

يجتاء   ل٪34.8ثزث العينتة   ( جنيهًا حيث استحو ت عزا3000ـ 2000الد   )
  مع مهت   ٪12.6جنيه فى المرتبة الثالثة بنستبة  3000مستوى الد   ألثر م  

 عمزتتتون بتجتتتاةة الجمزتتتة يالتجتتتمأة لتتتذا تستتتير تعتتتام ته  التجاة تتتة متتت   تتت ل     
 المصاةا البنفية 

مت  حجت     ٪10.1جنيه فمثزتت   1000أما الفئة الرابعة فئة الد   أق  م  
مت  أصتحاا المعاشتاتل حيتث انخفرتت تعتام ته  البنفيتة         عينة التد   أازتبه   

 نتيجة لتدنا مستوي معيتته  ياقتصاةاا عزا صرا ةياتبه  التهر ة 

 سادسًا: التحليل الكمى للخدمات المصرفية:

تعتبتتر الدةاستتات الفميتتة الر اهتتية فتتى الجغرافيتتا ستتمة متت  ستتماتها فتتى        
ةتباطات الر اهتية مت   ت ل    السنوات األ يرة بدةاسة العد د م  الع قات يا 

ظاارات توها مدي الع قة بي  ظاارة يأ ريل لذا أصبحت  أساليب التحزيت   
الفمى  ات قيمة لبيرة لزخدمات المصترفية  ألنهتا تفتتف عت  ستهولة الوصتول       
يتوهتتا متتدى لفا تهتتا يمستتتوى الرهتتا لتتدى المستتتفيد   منهتتال يمتت  ثتت   مفتت     

  (     29: ص2016ة )إسماعي ل استعمالها لمؤشر لزتنمية ا قتصا  

 كثافة الخدمات المصرفية بمدينة المحلة الكبري. (1

تعطا لثافة الخدمات المصرفية صوةة صا قة ع  مدى تتوفر الخدمتة لتزبيتة    
احتياجات السفانل فاةتفاعها  عنا أنها تعم  بففاء عالية يانخفاهها  تتير إلتا أنهتا    

 د لثافة الخدمات المصترفية بمد نتة المحزتة      تزبا احتياجات السفان بالمد نة  يلتحد
 بالمد نة    المساحة يالسفانالفبري سوا تعتمد الدةاسة عزا عامزا 
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 كثافة البنوك:                 -أ 

 ت  تحد د الفثافة البنفية لمد نة المحزة الفبري يفقًا لمساحتها الفزيتة يالتتا   
بنفًال لذا فالبن  الواحد ( 20ل يبقسمتها عزا عد  البنو  )2ل  22.57تبزغ نحو 
   2ل  1.13 خدم نحو 

الفثافة البنفيية بالنسبة لزسفان اتا األلثتر فاعزيتة حيتث تتست  بالد ناميفيتة       
( بنفتًا  20لفونه  ا  المستفيد   م  تز  الخدمةل يبقستمة عتد  البنتو  بالمد نتة )    

 ألتتف نستتمةل  تبتتي  أن لتت  بنتت   ستتتفيد منتته نحتتو  584عزتتا عتتد  ستتفانها البتتالغ 
 ألف نسمة م  سفان مد نة المحزة  29.2

 كثافة شركات الصرافة: -ب 

بالنستتبة لتتترلات الصتترافة فقتتد بزغتتت أعتتدا اا  مستتة مفاتتتب أي شتترلةل     
يلتحد د لثافتها بالنسبة لمساحة مد نة المحزة الفبري نقسمها عزتا عتد  شترلات    

  2لت   4.5الصرافةل في حظ أن ل  مفتب أي شترلة صترافة  ستتطيع أن  ختدم     
 ألف نسمه م  سفان المد نة   116.8ما  ستطيع المفتب الواحد أن  ستفيد منه ل

 كثافة ماكينات الصراف اآللى: -ج 

يع  مالينات الصراا اآللا الصترافة فقتد بزغتت أعتدا اا بمد نتة المحزتة       
مالينةل يلتحد د لثافتها بالنسبة لمساحة مد نة المحزة الفبري نقسمها  52الفبري 

لصتراا اآللتال فيتبتي  مت  الدةاستة أن لت  مالينتة صتراا         عزا عد  مالينات ا
 ألف نسمة   11.2ل لما  ستفيد منها 2ل  0.43تستطيع أن تخدم 

 معدل التردد الشهري على الخدمات المصرفية: (2

 تس  التر   لزمتعامزي  مع الختدمات المصترفية بعتدم الثبتات أي اإلستتقراة      
ففتتا بعتتض األيقتتات  فتتون حيتتث  ختزتتف معتتدل اتتذا التتتر   متت   دمتتة أل تتريل 

انا  إقبال زائد عزا البنو  يأحيانا أ ري عزا مالينات الصراا اآللا  اصة 
نها تتتة لتتت  شتتتهر  ي عتتتو  اتتتذا اإل تتتت ا إلتتتا األجتتتازات يالعطتتت ت الرستتتمية  
ياألستتبوعية بجانتتب الحجتتم أل اء فر رتتة الحتتج يالعمتترة أي صتترا المتتوظفي    

  لمترات التتر   عزتا الختدمات     يأصحاا المعاشات لرياتبه ل يفيما  زتا عتر  
 المصرفية بمد نة المحزة الفبري    
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( عييدد مييرات التييردد الشييهري علييى الخييدمات المصييرفية بمدينيية        20جييدول )
 2018المحلة بالعينة 

 مرات التر  
 الخدمة المصرفية

 ٪ مرتي  ٪ مرة ياحدة
ألثر م  
 مرتي 

 الجمزة ٪

 البنو 
 مفاتب الصرافة
 ىالصراا اآلل

255 
224 
196 

51.0 
44.8 
39.2 

172 
181 
238 

34.4 
36.2 
47.6 

73 
95 
66 

14.6 
19.0 
13.2 

500 
500 
500 

 1500  234  591  675 الجمزة

 100 15.6 39.4 45.0 ٪النسبة 

  المصدة: تحزي  استماةات ا ستبيان

 

 

 

 

 

 

 

 

( مييرات التييردد الشييهري علييى الخييدمات المصييرفية بمدينيية المحليية    19شييكل )
 م 2018لكبري وفقًا للعينة عام ا

 ( ما  زا:19( يالتف  )20 ترا م  الجديل )

استحو ت فئة  )مرة ياحدة( عزا ألثتر مت  نصتف عينتة      بالنسبة للبنوك: 
  ٪51.1التر   عزا البنو  المصرفية ياحتزت بذل  الترتيب األيل بنسبة 

بغتتر  الحصتتول عزتتا الراتتتب التتتهريل بينمتتا فئتتة التتتر   )متترتي  فتتى     
ل لتذا مثزتت الفئتتي  معتًا الغالبيتة      ٪34.4التهر( فى الترتيب الثتانا بنستبة   

م  المستفيد   لمترات التتر   التتهري  أمتا فئتة التتر           ٪85.5الع ما 
ألثر مت  مترتي  شتهر ًا عزتى البنت  فجتاءت فتى الترتيتب الثالتث ياأل يتر           

 ل م  حج  العينة ٪14.6بنسبة 
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ائج اإلستبيان قد لتوحظ يجتو  تتتابه    فبتحزي  نت أما عن شركات الصرافة: 
ياتفتتتاق لبيتتتر بينهتتتا يبتتتي  البنتتتو  فتتتا متتترات تتتتر   المتعتتتامزي  معهتتتا        
يالمستفيد   منها   ل التهرل لف  اإل ت ا بينه  فا نستب التتر   فقت     

( في حظ إعت ء فئة التر   )مرة ياحتدة( عزتا شترلات    19ةاجع التف  )
م  حج  العينةل بينما  ٪44.8زغت الصرافة مسجزة الترتيب األيل بنسبة ب

ل يجتتاءت فئتتة ٪36.2احتزتتت الترتيتتب الثتتانا فئتتة )متترتي ( بنستتبة قتتدةاا  
مت  العينتة  ي رجتع  لت       ٪19.0مرتي  فجلثر فتا الترتيتب الثالتث بنستبة     

 إلا  

فبتحزيت  نتتائج اإلستتبيان قتد لتوحظ يجتو         وعن ماكينات الصيراف اآلليى:   
نتتات الصتتراا اآللتتى يبتتي  البنتتو   إ تتت ا بتتي  متترات التتتر   عزتتى مالي 

( احتتت ل فئتتة التتتر   20يشتترلات الصتترافةل حيتتث   حتتظ متت  الجتتديل ) 
  ي رجتتع 47.6)متترتي ( شتتهر ًا الترتيتتب األيل بتتي  فئتتات العينتتة بنستتبة   

 لتت  إلتتا أن مع تت  الفئتتة متت  متتوظفا القطتتاا الختتاص يالحفتتوما  ياتتتا     
 ين عزتا مالينتات   الد   التهري المرتفع إلا جانب الطت ا حيتث  تتر    

الصراا عزا فترات متقطعة   ل التهر حسب إحتاجاته ل بينما سجزت 
  يترت  تزتت  الفئتتة  ٪39.2فئتة التتتد  )مترة ياحتتدة( الترتيتتب الثتانا بنستتبة    

محدي ي الد   م  الموظفي  حيث  تر  ين عزا مالينات الصراا مترة  
يتر فئتة   يجتاءت فتا الترتيتب الثالتث ياأل      لياحدة شتهر ا لصترا ةاتتبه    

مت  حجت  العينتةل يترت       ٪13.2التر   )ألثر م  مرتي ( شتهر ًا  بنستبة   
تزتت  الفئتتة مجموعتتة العمتت ء يالمستتتفيد   متت  ةجتتال األعمتتال يأصتتحاا   
مصتتانع الغتتمل يالنستتيج يالصتتبااة يأصتتحاا محتت ت الجمزتتة يتجتتاةة        

 التجمأة بالمحزة الفبري يما جايةاا 

 أوقات الذروة والركود: (3

لتر   عزى الخدمات المصرفية م  شخص آل ر ل  حسب تختزف أيقات ا
نوعهل يعزا حسب نوا الخدمة المصترفية يأيقتات العمت  الرستمية لهتا يلتذل        
أ ام األجازات يالعط ت الرسميةل حيث أيها الدةاسة الميدانية أن أ تام األحتد   
يالخميس م  ل  أستبوا  ائمتا متا تفتون البنتو  مم حمتة مع ت  ستاعات العمت           

ء يالمستفيد   منها بفت  أنتواعه  يفئتاته ل أمتا بتاقى أ تام األستبوا تفتون         بالعم 
 البنو  متوسطة اإلز حام 

أما شرلات الصرافة فتفون ألثر از حامًا فى الفترات التى تسبق موسمى 
الحج يالعمرة يعتو ة المدةستي  ياألجتازات لزعتامزي  فتا الختاةج بهتدا تغييتر         
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بنو  لفونها تعم  فترة أطول مت  البنتو  مت     العم تل ياا أق  از حامًا م  ال
مستتاًء(ل أمتتا مالينتتات الصتتراا اآللتتى فوهتتعها مختزتتف عتت        11صتتباحا:  9)

البنو  يشرلات الصرافةل حيث تفون مم حمة فا الثزث األ يتر مت  لت  شتهر     
م   10إلا جانب بدا ة األسبوا الثانا حتا  وم  28: 24مي  ي ي  سيما أ ام 
ياتتتب المعاشتاتل بينمتتا  قت  اإلز حتتام تتدة جيًا بتتاقا أ تتام    التتهر  اتتته لصترا ة  

   التهر لفونها مجهمة لزعم  طوال األةبع يعترين ساعة

( أوقات الذروة والركود للخدمات المصرفية بمدينة المحلية الكبيري   21جدول )
 2016بالعينة 

 الجمزة ليً  مساًء ظهرًا صباحًا الفترة

 1500 162 423 311 604 العد 

٪ 40.3 20.7 28.2 10.8 100 

   2018المصدة: الدةاسة الميدانية التا أجرااا الباحث عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

( أوقات الذروة والركود للخدمات المصيرفية بمدينية المحلية الكبيري     20شكل )
 2016بالعينة 

 ( ما  زا:20( يالتف  )21  حظ م  تحزي  الجديل )

استتتخدام الختتدمات المصتترفية بمد نتتة  تختزتتف فتتترات التتذةية يالرلتتو  فتتا
المحزة الفبري م  فترة أل رىل حيتث استتحو ت الفتترة الصتباحية عزتا أةبعتة       
أعتاة المستفيد   بالعينة ياحتزت الترتيب األيل حيث تعتبر أحد فترات التذةية  
  ي رجتتع  لتت  إلتتا  تتتمام  تزتت  الفتتترة متتع عمتت  البنتتو  يشتترلات الصتترافة         
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ى التا تعم  فى نفس الوقت أ رال يأنها مناسبة لتذااا  يمالينات الصراا اآلل
جميتتع الفئتتات النوعيتتة يالعمر تتة إلتتى الختتدمات المصتترفيةل بينمتتا احتزتتت الفتتترة    

  بسبب إنتهاء فترات العم  اليوما ٪28.2المسائية الترتيب الثانا بنسبة قدةاا 
زختدمات  لموظفى الحفومة يتجنب زحام الفترة الصباحيةل لذا  فرتزون التذااا ل  

المصتترفية ي  ستتيما مالينتتات الصتتراا اآللتتى يشتترلات الصتترافة إلتتا جانتتب      
بعض البنو  التى تعم  بن ام الفترة المستائيةل يمثزتت الفتترتي  معتا ثزثتا حجت        

 العينة المدةيسة باإلهافة إلا لونهما إحدي فترات الذةية 

نة  لتذا  بينما جاءت فى الترتيب الثالث فترة )ظهرًا( حيث مثزت  مس العي
 عتبراا المستفيد   م  الخدمات المصرفية أنهتا مفمزتة لزفتترة الصتباحية امتتدا ًا      
لهال باستثناء الفترة م  الثانية إلا الثالثة يالنصف ظهرًال بينما جاءت فتترة لتيً    

ي رجتع  لت     ل٪10.8لجق  الفترات ةلو ًا حيتث ستجزت الترتيتب الرابتع بنستبة      
وبة  ريج اإلنا  يلباة الست  أثنتاء تزت  الفتترةل     إلا توقف العم  بالبنو  يصع

 إلى جانب توقف العم  فى البنو  يمفاتب الصرافة 

 اختيار نوع الخدمة المصرفية: (4

ساعدت الخدمات يالمعام ت المصترفية اإللفترينيتة عزتا ال هتوة الجيتد      
ي زق ةيح التنافس بي  البنو  ياذا نتاج التطوة التفنولوجا المذا  فا مجال 

تصتتتا ت التتتذي ةاعتتتا  دمتتتة العمتتت  المصتتترفا يتزبيتتتة ةابتتتات العمتتت ء         اإل
يالمستفيد   بما  تناسب مع نوا الخدمتة المصترفيةل يفيمتا  زتى  ةاستة ألستباا       

 ا تياة يتفري  العم ء يالمستفيد   لهذه الخدمة:  

 بالنسبة للبنوك: -أ 

تفرتتي  العمتت ء لبنتتو   ين ايراتتا لتت  حستتب    أظهتترت نتتتائج اإلستتتبيان 
 ٪36.2ة التا  ؤ ينها له ل حيث احتت  بنت  مصتر الترتيتب األيل بنستبة      الخدم

ل ٪23.8م  إجمالا العينةل بينما جاء بن  اإلسفندة ة فا الترتيب الثانا بنسبة 
ل يفتتا الترتيتتب  ٪18.5ثتت  البنتت  األازتتا المصتتري فتتا الترتيتتب الثالتتث بنستتبة    

رة فا الترتيب الخامس ل ث  بن  القاا٪10.3الرابع البن  التجاةي الديلا بنسبة 
ل يتسايي بن : فيص  اإلس مال يالعقاةي التديلال اإلمتاةات أبتو    ٪4.4بنسبة 

يالجتديل التتالا     لفت  بنت    ٪1.4ظبا فا نسبه  حيث سجزوا الترتيب الستا س  
 أسباا تفري  بن   ين خ ر بمنطقة الدةاسة: وها 

  



    عبداحلميد مسري جابــر /د                                                                             2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

بالعينييية  ( أسييباب تفليييل بنييك دون دخيير بمدينيية المحليية الكبييري       22جييدول ) 
2018 

أسباا 
 التفري 

سهولة 
 الن ام

سرعة 
 األ اء

القرا م  
 اإلقامة

 القرا
 م  العم 

 أسباا
 أ ري

 الجمزة

 500 39 75 92 161 133 العد 

٪ 26.6 32.2 18.4 15.0 7.8 100 

  2018المصدة: الدةاسة الميدانية التا أجرااا الباحث عام 

 زا:( ما  21( يالتف  )22  حظ م  الجديل )

تعد  أسباا تفري  العم ء يالمستتفيد   مت  الختدمات المصترفية  اصتة      
البنفية منها يتبا   نسبها م  بن  آل ترل حيتث احتزتت فئتة )سترعة األ اء( ثزتث       

ل  زيهتا  ٪26.6العينةل بينما جاءت فا الترتيب الثانا فئة )سهولة الن ام( بنستبة  
ل ثت  فئتة القترا مت      ٪18.4بة )القرا م  مح  اإلقامة( فا الترتيب الثالث بنست 
مت  إجمتالا العينتة بجانب     ٪15محت  عمت  المستتفيد فتا الترتيتب الرابتع بنستبة        

أسباا أ ري  لراا العم ء لتعاقد المصزحة الحفوميتة أي المصتنع التذي  عمت      
 به مع أحد البنو  لتحو   مرتباته  عزيه  

 

 

 

 

 

 

 

ة الكبري وفقًا للعينة عام ( أسباب تفليل بنك دون دخر بمدينة المحل21شكل )
 م2018

 بالنسبة لشركات الصرافة: -ب 

 ختزف نسب المستفيد   م  شترلات الصترافة مت  شترلة أل تريل حيتث       
أظهرت الدةاسة الميدانيتة أن شترلة شترلة النتوة لزصترافة جتاءت فتا الترتيتب         
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األيل مستحو ة عزا أةبعتة أعتتاة العينتةل  زيهتا شترلة ست مة لزصترافة بنستبة         
ل يجتاءت  ٪15.4ث  نجمة المحزة لزصرافة فتا الترتيتب الثالتث بنستبة      ل30.2٪

ل ث  شرلة الر ا  لزصرافة فا ٪8.8مرحبًا لزصرافة فا الترتيب الرابع بنسبة 
يالجتتديل التتتالا متت  إجمتتالا العينتتةل   ٪5.5الترتيتتب الختتامس ياأل يتتر بنستتبة   

بالمحزتة   أسباا تفري  شرلة صرافة ع  مثيزتها م  التترلات األ تري   وها 
 الفبري:

( أسباب تفليل شيركة صيرافة دون أخيري بمدينية المحلية الكبيري       23جدول )
 2018بالعينة 

أسباا 
 التفري 

 سرعة األ اء المصداقية
القرا م  
 المنمل

 القرا
 م  العم 

 أسباا
 أ رى

 الجمزة

 500 20 56 103 109 212 العد 

 100 4.0 11.2 20.6 21.8 42.4 ٪النسبة 

  ة: تحزي  استماةات ا ستبيانالمصد

(   حظ تعد  أسباا تفري  العمي  لترلة صترافة  23باستقراء الجديل )
 ين األ ري لزتعامت  معهتال حيتث إحتزتت فئتة )المصتداقية( الترتيتب األيل بتي          

   ٪42.4فئات العينة بنسبة 

ي عمي  ل  إلا أن المعام ت  ا   شرلات الصترافة فتا مع مهتا تعتو      
ةات   رتوعها لزمراقبتة الحفوميتةل يجتاءت فئتة )سترعة         (1)التخصتية لألاواء 

ل حيتتث مثزتتت الفئتتتي  معتتًا عزتتا ثزثتتا  ٪21.8األ اء( فتتا الترتيتتب الثتتانا بنستتبة 
العينةل ث  فئتا )القرا م  مح  اإلقامة(ل )القرا م  مح  العمت ( لزعمت ء فتا    

نمتتا احتزتتت  عزتتا الترتيتتبل بي  ٪11.2ل ٪20.6الترتيتتب الثالتتث يالرابتتع بنستتبة   
 م  إجمالا العينة  ٪4.0الترتيب الخامس ياأل ير فئة )أسباا أ ري( بنسبة 

يأظهتتترت الدةاستتتة الميدانيتتتة عتتتدة  صتتتائص لتتتترلات الصتتترافة منهتتتا:   
ترلما  فا مناطق ياحدة  ألن اذا التاةا  عتبر القزب التجاةي لمد نة المحزةل 

 وليتتو  نتيجتتة  23بتتتاةا  ٪80قربهتتا متت  البنتتو  حيتتث   حتتظ ترلتتما  بنستتبة 
بي  توز ع البنو  يالترلاتل يم  بي  الخصائص  0.952لوجو  اةتباط قوي 

 أ رًا توفر العم ت األجنبية بصفة  ائمة 

                                                           
(1)

انا  تراةا فا أسعاة تحو   العمزة بي  شرلات الصرافة نتيجة تعو   أسعاة الجنيه أمام العم ت  
األجنبية  اصة الدي ةل بجانب تحو   بعض العم ء نقو ا  فا السوق السو اء ل  اذه األموة ساعدت عزا 

تقراة اسواق تصر ف يتغير العم ت األجنبية عدم اس
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لمتتا أظهتترت الدةاستتة أستتباا تفرتتي  العمتت ء لتتترلات الصتترافة عتت          
مت  بتي  مستتخدما العينتة تتوفر العمت ت األجنبيتة بهتا          ٪46البنو   حيث أبتدي 

أن  ٪32ة عت  البنتو   اصتة فتا المواست  يالعطت تل لمتا أبتدي         بصفة مستمر
سبب تفريزه  او إةتفاا أسعاة تغير العمزة بالترلات ع  البنتو ل بينمتا أبتدي    

سبب تفريزه  لزترلات او إنجاز العم  السرعةل يجاءت أستباا أ تري    16٪
  م  حج  العينة يمنها األمان يالسمعة الطيبة لترلات الصرافة   ٪6بنسبة 

 بالنسبة لماكينات الصراف اآللى:  -ج 

تبتتتي  متتت  نتتتتائج اإلستتتتبيان تفرتتتي  العمتتت ء أي المستتتتفيد   التعامتتت  متتتع  
مالينتتات الصتتراا اآللتتا الخاهتتعة لبنتت  معتتي   ين ايتترهل حيتتث استتتحو ت        

متت  إجمتتالا  ٪37.5مالينتتات صتتراا بنتت  مصتتر عزتتا الترتيتتب األيل بنستتبة    
 ل٪32.3بنتت  األازتتا المصتتري بنستتبة العينتتةل  زيهتتا مالينتتات الصتتراا اآللتتا لز

حيث مث  البنفي  معًا سبعة أعتاة العينةل ث  مالينات بنت  القتاارة فتا الترتيتب     
ل ٪6.9ل ثتت  بنتت  اإلستتفندة ة فتتا الترتيتتب الرابتتع بنستتبة    ٪16.1الثالتتث بنستتبة 

يجاءت باقا مالينتات الصتراا لزبنتو  األ تري بنستب قزيزتة لزغا تة مثت  البنت           
 عزا الترتيب  ٪2.4بن  قطر الديلال فيص  اإلس ما بنسبة  التجاةي الديلال

أسباا تفري  مالينات الصتراا اآللتا عت  ايراتا مت       يالجديل التالا  وها 
 مالينات الصراا بالمحزة الفبري:

( أسباب تفليل ماكينات الصراف اآللى دون غيرها بمدينية المحلية   24جدول )
 2018الكبري بالعينة 

أسباا 
 التفري 

 األ اء سرعة
 ائمًا مغذاة 
 بالنقو 

القرا م  
 مح  اإلقامة

القرا م  
 العم 

أسباا 
 أ رى

 الجمزة

 500 22 58 91 182 147 العد 

٪ 29.4 36.4 18.2 11.6 4.4 100 

 المصدة: تحزي  استماةات ا ستبيان  

 ( ما  زا:22( يالتف  )24  حظ م  الجديل )

ة الصراا اآللية م  مالينة أل ريل ا تزفت أسباا تفري  العم ء لمالين
م  جمزة  ٪36.4حيث جاءت فئة ) ائمًا مغذاة بالنقو ( فا الترتيب األيل بنسبة 

العينة حيث  عد اذا العام  او المحر  األساستا لزعمت ء يالمستتفيد   مت  اتذه      
الخدمة فنفا اا  عنا بحث العمي  ع  مالينة أ ريل ياحتزت الترتيب الثانا فئة 

أ اء المالينتتتة( يقتتتدةتها عزتتتا إتمتتتام العمزيتتتة المصتتترفية حيتتتث مثزتتتت    )ستتترعة 
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ل  زيهتا فئتة )القتترا مت  محت  اإلقامتتة( فتا الترتيتب الثالتتث بنستبة بزغتتت        29.4٪
م  حج  العينةل حيث   حظ تفري  العم ء التعام  مع أقرا مالينات  18.2٪

فتا الترتيتب    الصراا لمقر إقامته  تتوفيرًا لزوقتت يالمتال يالجهتدل بينمتا جتاءت      
ل ثتت  جتتاءت فئتتة )أستتباا   ٪11.6الرابتتع فئتتة )القتترا متت  محتت  العمتت ( بنستتبة     

مت  إجمتالا العينتةل يمت  بتي  اتذه        ٪4.4أ ري( فا الترتيب الخامس ياأل ير 
 األسباا لثرة أعطال التبفة يسحب نقو  عند السحب  

 

 

 

 

 

 

 

 

نية المحلية   ( أسباب تفليل ماكينات الصراف اآلليى دون غيرهيا بمدي  22شكل )
 2018الكبري بالعينة 

 مستويات الرضا: (5

تعترا الع قتتة بتي  جتتو ة الخدمتة يةهتتا العمت ء بمستتتو ات الرهتا لمتتا      
تعرا بجنها اا  الة الفرق بي  األ اء يالتوقع يأنها إحساس بالستعا ة  تولتد مت     

   ل المقاةنة بي  التوقعات المسبقة يتجربة ا سته  

Lendervie 2003 . P. 911))   

متتتت  المستتتتتفيد   متتتت  الخدمتتتتة   ٪91.8أظهتتتترت الدةاستتتتة الميدانيتتتتة أن  
المصتترفية لتتد ه  ةهتتا عتت  أ اءاتتال أمتتا النستتبة المتبقيتتة فمستتتوي الرهتتا لتتد ه   

 هعيف ياذا ما  وهحه الجديل التالا:
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( مسيييتويات الرضيييا عييين أداء الخدمييية المصيييرفية بمدينييية المحلييية 25جيييدول )
 2018الكبري بالعينة 

 الجمزة ممتاز جيد متوس  هعيف مستوى الرها

 1500 261 674 443 122 العد 

٪ 8.2 29.5 44.9 17.4 100 

  المصدة: تحزي  نتائج ا ستبيان

 ( ما  زا:23( يالتف  )25  حظ م  تحزي  الجديل )

اعتزت فئة مستو ات الرها )جيد( الترتيتب األيل بتي  فئتات العينتة بنستبة      
ـ   ٪29.5ءت فا الترتيتب الثتانا فئتة )متوست ( بنستبة قتدةاا       ل بينما جا44.9٪

 أي أن الفئتي  مث  معًا ث ثة

 

 

 

 

 

 
 

( مستويات الرضا عن أداء الخدمة المصرفية بمدينة المحلة الكبري 23شكل )
 2018بالعينة 

أةباا حج  العينة  ي رجع  لت  أن الختدمات المصترفية بمنطقتة الدةاستة تعمت        
 ية بقدةة يلفاءة عال

أما فئة ممتاز فقد سجزت الترتيب الثالث بي  فئتات مستتو ات الرهتا عت       
يتتتتذ زت فئتتتة )هتتتعيف( الترتيتتتب الرابتتتع  ل٪17.4الختتتدمات المصتتترفية بنستتتبة 

بستتتبب التتتريتي  يستتتوء معامزتتتة  ٪8.1ياأل يتتتر بتتتي  مستتتتو ات الرهتتتا بنستتتبة 
نتتائج   الموظفي  لزمستفيد   م  الخدمة  اصة قس   دمة العم ءل حيث أشتاةت 

اإلستتتبيان بتتب ء الحرلتتة المصتترفية بتته ممتتا  حتتد  تفتتدس المستتتفيد   يالعمتت ء  
ي جعزه   ستغرقون برع ساعات لقراء  دمته  المصترفيةل إلتا جانتب تفتراة     

 إنقطاا شبفة اإلتصا ت سواء الخاصة بالبن  أي بمالينة الصراا اآللا  
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 لكبري:سابعًا: مستقبل الخدمات المصرفية فى مدينة المحلة ا

لتحد تتد مستتتقب  الختتدمات المصتترفية بمد نتتة المحزتتة الفبتتري  جتتب اتبتتاا      
التخطتتي  الجيتتد يبجستتزوا عزمتتى  هتتدا إلتتى تحد تتد اإلمفانتتات المتاحتتة يليفيتتة     
 استتتتخدامها ي فتتتون التخطتتتي  ع جتتتًا لوهتتتع قتتتائ   ستتتبقه الدةاستتتات يالتحزيتتت   

رن الحتتا ي ينتيجتتة لجتجتتاه المتما تتد فتتا أيائتت  القتت  ( 45  ص 2011شييريف )
يالعتر   نحو العولمة فقد أ ى إلى تما د عديي األزمات المالية يانتتاةاا بي  
 يل العتتال  بعرتتها التتبعضل ي ليتت   لتت  أن أازتتب أزمتتات البنتتو  لانتتت القاستت   

ل بتصتترا(  27ل ص 2013)عبتتدالقا ةل المتتتتر  فتتى مع تت  األزمتتات الماليتتة 
لفبتتتري  جتتتب تحد تتتد أاتتت   يلتطتتتو ر الختتتدمات المصتتترفية فتتتى مد نتتتة المحزتتتة ا  

 المتف ت التا تواجهها الدةاسة ييهع  طة مستقبزية لتطو راا  

 المشكالت: (1

تواجه الخدمات المصرفية بمد نة المحزة الفبري متتف ت عد تدة منهتا متا     
 تعزتق بتالبنو  يمنهتا متا  تعزتق بتترلات الصترافة يأ تري بمالينتات الصتراا           

 اآللا:

 :مشكالت تتعلق بالبنوك -أ 

م ء البنو  متف ت عد تدة حيتث أظهراتا الجتديل التتالا يالتتف         واجه ع
 ( يمنهما   حظ ما  زا:24)

( المشييكالت التييى يواجههييا عمييالء البنييوك بمدينيية المحليية الكبييري   26جييدول )
 2018بالعينة 

 ٪ عد  العم ء المتفزة

 41.6 208 شدة المحام

 23.0 115 قزة ساعات العم 

 16.2 81 سوء المعامزة

 9.6 48 ول فترة اإلنت اةط

 7.4 37 قزة أعدا  الموظفي 

 2.2 11 أ ري

 100 500 الجمزة

  المصدة: تحزي  نتائج ا ستبيان
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احتزت متتفزة شتدة المحتام الترتيتب األيل بتي  متتف ت العمت ء بنستبة          
  ي رجع  ل  إلى أن البنو  تتفون فتا أازبهتا مت  طتابق ياحتد      41.6٪

 العم ء  ا   البنو   بجانب هيق أمال  إنت اة

احتزت متفزة إنخفا  ساعات العم  فتا البنتو  الترتيتب الثتانا بنستبة       
ل حيث لوحظ أن فترة عمت  البنتو  اليوميتة ستت ستاعات ياتذه       23.0٪

 المدة   تتناسب مع أعدا  العم ء المتوافد   عزا البن  

جاءت فا الترتيب الثالث متفزة سوء المعامزتة ياستتحو ت عزتا ستدس      
ج  العينةل حيث  عانا بعض العم ء م  سوء معامزة موظفا البنتو   ح

 له  لعدم إجا ته  لزقراءة يالفتابة   

 ٪11.8احتزت طول فترة ا نت اة الترتيب الرابع بي  المتف ت بنسبة  
  بسبب المحام يالفثافة التد د لزعم ء لرتيق مستاحة البن  بجانتب قزتة     

 عد  الموظفي  يالب ء فى العم  

مثزتتت قزتتة عتتد  العمالتتة البنفيتتة الترتيتتب الختتامس بتتي  المتتتف ت بنستتبة    
 م  العينة  7.4٪

لما   حظ يجو  متف ت أ ري تتمث  فا عدم التقيتد بالتديةل ي رجتع     
 ل  إلى تد   الوساطة يالمحسوبية لدى بعض الموظفي  إلنهاء أعمتال  

ع ت   بعض العم ء  بجانب سوء التوز تع الجغرافتىل حيتث اترتا أن م    
فريا البنو  تترلم بحتا أيل بتتيا تا حستي  ستيدأحمد عزتا يناصتر       

  وليو )البحر( يشفري القوتزا   23بتاةعا 

 مشكالت تتعلق بمكاتب وشركات الصرافة:: -ب 

 واجه عم ء شرلات الصرافة متتف ت عد تدة حيتث أظهراتا الجتديل        
 ( لما  زا:24التالا يالتف  )
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لعمالء بشركات الصرافة بمدينة المحلية  ( المشكالت التى يواجهها ا27جدول )
 2018الكبري بالعينة 

 ٪ عد  العم ء المتفزة

 1.6 8 شدة المحام

 6.2 31 الب ء فا المعامزة

 2.8 14 سوء المعامزة

 51.4 257 عدم توفر العمزة

 14.8 74 سوء التوز ع الجغرافا

 21.6 108 تراةا أسعاة العم ت

 1.6 8 أ ري

 100 500 الجمزة

  المصدة: تحزي  نتائج ا ستبيان

  ي رجتع  ٪41.6احتزت متفزة عدم تتوفر العمزتة الترتيتب األيل بنستبة      
 لتت  إلتتى ةابتتة بعتتض أصتتحاا شتترلات الصتترافة فتتا إ فتتاء العمتت ت   

 طمعًا فى ز ا ة أسعاةاا 

احتزت متفزة تراةا أسعاة العمت ت لتدي شترلات الصترافة الترتيتب       
ينتتة  ي لتت  ألن المعتتام ت  ا تت  شتترلات متت  الع ٪21.6الثتتانا بنستتبة 

 الصرافة ترجع فا مع مها ألاواءا  التخصية 

أمتتا بتتاقا المتتتف ت )ستتوء التوز تتع الجغرافتتال يالتتب ء فتتا المعامزتتةل      
ل ٪14.8يشدة المحام( فسجزوا الترتيب الثالث يالرابع يالخامس بنسبة 

اا بينمتتا جتتاءت أستتب   عزتتا الترتيتتب متت  إجمتتالا العينتتة   ٪4.4ل 6.2٪
أ تتري فتتا الترتيتتب األ يتتر يمتت  بتتي  تزتت  األستتباا صتتعوبة استتتخدام     

 بعض المستفيد   لمالينة الصراال بجانب تعرهه  لزسرقة  

 مشكالت تتعلق بماكينات الصراف اآللى: -ج 

التابعتة لزبنتو  متتف ت عد تدة      مالينتات الصتراا اآللتى    واجته عمت ء     
( يمنهمتا   حتظ متا    24  )بمنطقة الدةاسةل حيث أظهراا الجديل التالا يالتتف 

  زا:
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( عينة المشيكالت التيى يواجههيا العميالء بماكينيات الصيراف اآلليي        28جدول )
 2018بالمحلة الكبري 

 ٪ عد  العم ء المتفزة

 10.2 51  ص  نقو  عند السحب

 21.2 106 عدم يجو  عم ت صغيرة

 6.2 31 قزة أعدا  المالينات

 15.2 76 لثرة األعطال

 34.2 171 م بدا ة ينها ة التهرالمحا

 8.2 41 عدم اإللتمام بالن ام

 4.8 24 أ ري

 100 500 الجمزة

 المصدة: تحزي  نتائج ا ستبيان

احتزت متفزة عدم المحام أمام مالينتات الصتراا اآللتا الترتيتب األيل      
  ي عمي ٪34.2حيث زا ت نسبها قزيً  ع  ثزث متف ت العينة بنسبة 

ام موظفا الديلتة يالمعاشتات لصترا ةياتتبه  يزحتامه        ل  إلى إز ح
 عزيها   ل األسبوا الثانا يالرابع م  ل  شهر  

 ٪21.2سجزت متفزة عدم يجو  عم ت صغيرة الترتيب الثانا بنسبة  
م  العينة  حيث  تر  مع ت  المستتفيد   جتمء مت  ةاتتبه  بتالفيما لعتدم        

جنيهتتتًا  50نتتتًا فئتتتة  يأحيا 20ل 10ل 5تتتتوفر العمتتت ت الصتتتغيرة فئتتتة:   
 بالمالينةل حيث ت هر اذه المتفزة أ ام العط ت الرسمية 

  ي عمي ٪15.2جاءت متفزة لثرة األعطال فا الترتيب الثالث بنسبة  
 ل  لثرة تفراة أعطال شبفة اإلتصا ت البنفية يتعطزها لعدة ساعاتل 
بجانتتب اإلستتتخدام الستتاء متت  قبتتت  المستتتفيد   لزمالينتتة قتتد  عرهتتتها        

 لزتعط  

ستتجزت متتتفزة  صتت  نقتتو  عنتتد الستتحب الترتيتتب الرابتتع بتتي  متتتف ت    
ل يتثيتتر اتتذه المتتتفزة ارتتب مع تت  المستتتفيد      ٪10.2العينتتة بنستتبة  

 اصة مت   يي الرياتتب الصتغيرةل إلتا جانتب إثاةتهتا لحفي تة بعتض         
المستفيد   لفونه     ستطيعون سحب ألثر م  مبزغ محد   ت ل اليتوم   

 ت ا قواعد السحب بي  البنو  الواحدل ةا  إ 

  ٪8.2جاءت متفزة عدم اإللتمام بالن تام فتا الترتيتب الختامس بنستبة       
ي رجع  ل  إلا حالة المحام م  قب  المستفيد    اصة  ت ل األستبوا   



    عبداحلميد مسري جابــر /د                                                                             2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

الثتتانا يالرابتتع متت  لتت  شتتهر ممتتا قتتد  حتتد  حتتا ت شتتد يجتتذا بيتتنه     
 يمفوثه  عدة ساعات لسحب نقو ا  

ت  واجههتتا المستتتفيد   أثنتتاء استتتخدامه  لمالينتتات   يانتتا  عتتدة متتتف   
الصرا منها: قزة أعدا  المالينات حيث  ختزف أعدا اا مت  بنت  آل تر    
فهنا  بنو    تمتز  سوي مالينة ياحدة ب  يفا حرم البنت   اتته  ممتا    
 م د م  عمزية المحام عزيهتا  بجانتب متتفزة صتعوبة استتخدام المالينتة       

ع  ل  إلى لثترة األيامتر التتى تعطتى لزمالينتة      لبعض المستفيد    ي رج
 عند إجراء عمزية الصرال يجه  بعض المستخدمي  طر قة تتغيزها  
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( المشيييكالت التيييى يواجههيييا عميييالء الخيييدمات المصيييرفية بالمحلييية  24شيييكل )
 .2018الكبري وفقًا للعينة 
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 الحلول المقترحة:  (2

زتتتول يالمقترحتتتات لزمتتتتف ت التتتتى  أظهتتترت الدةاستتتة مجموعتتتة متتت  الح 
 تواجهها الخدمات المصرفية بمد نة المحزة الفبري نوجماا فيما  زا: 

 بالنسبة للبنوك: -أ 

ـتت  جتتب عزتتا المستتئولي  الستتعا لم تتا ة مستتاحات انت تتاة العمتت ء  ا تت   
البنو  يأن  راعو عند تصميمه  لزبن  بجن  حتوي عزا ألثر م  طتابق  

 لزبن  الواحد 

لبنت  لمفتان  ستما مت    لته بالتوستعات المستتقبزيةل تجنبتا         ـ نقت  مقتر ا   
 لزمحام  ا   البنو  

 جتتب إ  تتال لافتتة يستتائ  التقنيتتة  ا تت  اإلجتتاءات يالعمزيتتات البنفيتتة        
 لتقزي  مدة انت اة يسرعة يتسهي  متطزبات العم ء  ا   البنو  

ستتتاعات يتقستتتيمه  إلتتتا   8ز تتتا ة فتتتترة ستتتاعات العمتتت  بتتتالبنو  إلتتتى     
ي : األيلتتا متت  الستتاعة التاستتعة صتتباحًا يحتتتا الثالثتتة عصتترًال     ية  تتت

ياأل ري م  الثالثة عصرًا حتا التاستعة مستاًء  لتخفيتف المحتام  ا ت       
البنو ل لما  تغزب  ل  عزا متتفزة نقتص المتوظفي   ا ت  البنتو  ممتا       

  عنا مراعفة أعدا ا  لما  سنا فرص عم  جد دة لزمواطني  

نتو   ات اإلقبتال التتعبا عزيته لبنت : مصتر        جب ز تا ة عتد  أفترا الب    
يالبن  األازا بمد نة المحزة الفبتري يتوز عهتا جغرافيتًا بصتوةة عا لتة      
عزتتى شتتيا ات المد نتتة لتت  حستتب عتتد  ستتفانه  لتقزيتت  معانتتاة العمتت ء       

  اصة لباة الس  منه  

إلتتمام المتتوظفي  بتتالبنو  بجستتبقية حرتتوة العمتت ء إلتتى البنتت  ب ستتتخدام   
قنية الحد ثة بتسجي  حروة العم ء لزبنت  ياإللتتمام بالستزو     يسائ  الت

 الجيد يالمعامزة الحسنة لزعم ء 

 جب تخصتيص أمتال  انت تاة لستياةات العمت ء بحترم البنت   لتخفيتف          
 المحام ع  التواةا المجايةة لزبنو  

 بالنسبة لشركات الصرافة: -ب 

عزتى متا  عترا     مراقبة أسعاة البيع يالتتراء لزعمت ت األجنبيتة لزقرتاء     
 بالسوق السو اء 
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 جتتب عزتتا شتترلات الصتترافة عتتر  ألستتعاة جميتتع العمتت ت األجنبيتتة  
لتتد هال يإلتمامهتتا بجستتعاة البيتتع يالتتتراء التتتى  قراتتا البنتت  المرلتتمى        

 لزقراء عزا ظاارة إحتفاة العمزة 

يهتتع التتتريط المعينتتة لتتترلات الصتترافة المممتتع إنتتتاءاا ياألمتتال      
التترا يص لهتا يفقتًا لزتوز تع الجغرافتا لتتيا ات       المقترحة عند إعطتاء  
 مد نة المحزة الفبري  

التنسيق بتي  مفاتتب الصترافة يإحتدا  ةيح التعتاين فيمتا بيتنه  لخدمتة          
 السوق المصرفية يسرعة تنفيذ متطزبات العم ء يالمستفيد   منها 

 بالنسبة ماكينات الصراف اآللى: -ج 

لزبنو   ات المالينات الفر  ة  جب ز ا ة أعدا  مالينات الصراا اآللى  
 يالمم حمة بالعم ء لبن : اإلسفندة ة يالقاارة يبن  مصر 

يهتتع مالينتتات بجتتواة المصتتالا الحفوميتتة المفت تتة بجعتتدا  لبيتترة متت     
 الموظفي  ي ل  لتخفيف المحام ع  المالينات األ ري 

 السعا  ائما عزا تغذ ة مالينات الصراا اآللى بالعم ت بجميتع فئاتهتا   
ل 5النقد ة  اصة فترة األجازات يالعط ت الرستمية يأن تتتم  فئتات:    

جنيهتتًا  لتتى  طمتتئ  العميتت  بعتتدم تتتر  أي نقتتو        100ل 50ل 20ل 10
 بالفيما ي تسنى له سحب لافة مستحقاته المالية  

 جب عزا المسئولي  ع  الخدمات المصرفية لزبنو  التابعة لها مالينات  
متة مجانيتة يعتدم  صت  أى مبتالغ ماليتة       الصراا اآللتا جعت  اتذه الخد   
 عند إجراء عمزيات السحب 

 جتتب يهتتع خليتتة تتتتغي  لزمالينتتة تستتما لزعميتت  بستتحب أى قيمتتة نقد تتة   
 ر داا  ين التقيد بمبزغ محد ل ييهع بترامج توعيتة جد تدة لزمتواطني      
لفيفية التعام  مع تز  األجهمة مت  يستائ  الصتراا اآللتا التتا تستما       

 حب النقو  منها بجق  عد  م  األيامر له  بتتغيزهايس
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 (4ملحق )

 استبيان للمترددين على البنوك بمدينة المحلة الكبري

                                           جهة العم  إن يجد جهة المي   – 1

                           حا                شيا ة مح  اإلقامة : شاةا

  لر)  (                             أنثى )  (    النوا :     -2

                     سنة الس  : -3

 أةم  )  (     مطزق )  ( متميج )  (  الحالة ا جتماعية ؟ اعما )  (       -4

 فوق متوس  )  (     متوس  )  (امى )  (     قرأ ي فتب )  (  الحالة التعزيمية ؟  -5

 جامعى )  (                    فوق جامعى )  (                    

قطاا  اص )  (   أعمتال حترة )  (   حفومى )  (   الحالة الوظيفية قطاا :  -6
 بالمعا  )  (            بدين عم  )  (                 طالب )  (

 )  (  2000: 1000)  (         1000    األسرة ؟         أق   -7

 ج )  (3000)  (         ألثر م   3000:   2000                     

 مرتي  )  (        مرة ياحدة )  (    التر   عزا البن  طوال التهر ؟  عد  مرات  -8

 ألثر م  مرتي  )  (                                                     

                 انت ام ؟    بن أي م  البنو  تتعام  معه ب -9

 القرا م  السف  )  (  الن ام )  (  األ اء )  (  يلما ا اذا البن  ؟ بسبب:  سرعة -10

 القرا م  مح  العم  )  (   أسباا أ رى                             

عزتتى األقتتدام ) (    متتا اتتى الوستتيزة التتتى تستتتقزها لتتا تصتت  إلتتى البنتت  ؟         -11
 تالسى ) (   باص ) (   سياةة  اصة )  (     

 سيرفيس ) (            أتوبيبس عام ) (                                             

            جنية  ما اى القيمة الما  ة التى تدفعها لزوصول البن  ؟ -12

 يهًا             جن ما اى تفزفة الوصول لزبن ؟ -13

 ما اا المدة التا تستغرقها لزوصول لزبن  ؟    -13

  



    عبداحلميد مسري جابــر /د                                                                             2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

 ما اا استخدامات البن  ؟ فا:  - 14

                                                               -أ 

                                                               -ا

 ع  )  (         )  (ا  أنت ةاهى ع  أ اء البن  ؟    ن -15

 مستوى الرها ؟   هعيف )  (   متوس  )  (    جيد )  (    ممتاز )  ( -16

 ا  تواجه  صعوبات متف ت أثناء تعامز  مع البن  ؟  نع  )  (     )  ( -17

 إن لانت نع  فما اا تز  المتف ت:

                                                                                  -أ 

                                                                                  -ا

 الحزول يالمقترحات لهذه المتف ت ؟  -18

                                                                                  -أ 

                                                                                  -ا

 نتفرل  عزا حس  التعاين الصا ق معنا
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 (5ملحق )

 استبيان للمترددين على شركات الصرافة بمدينة المحلة الكبري

                                           جهة العم  إن يجد جهة المي   – 1

                              حى                شيا ة مح  اإلقامة : شاةا 

 النوا :         لر)  (                   أنثى )  ( -2

                     سنة الس  : -3

 أةم  )  (مطزق )  (   اعما )  (     متميج )  (       الحالة ا جتماعية ؟ -4

 فوق متوس  )  (   قرأ ي فتب )  (  متوس  )  (    امى )  ( الحالة التعزيمية ؟    -5

 جامعى )  (       فوق جامعى )  (                               

 اص )  (   أعمال حرة )  (  حفومى )  (   حالة الوظيفية تابع ألي قطاا ؟  ال -6

 طالب )  (   بدين عم  )  (     بالمعا  )  (                                     

 )  (  2000:   1000)  (       1000أق  م   ـ ما او     ا سرة :     7

 ( ج ) 3000)  (     ألثر م   3000: 2000                                

 ـ عد  مرات التر   عزا مالينة الصراا طوال التهر؟ 8

 مرة ياحدة )  (           مرتي  )  (       ألثر م  مرتي  )  (

                 مع اى مفتب صرافة تتعام  معه بصفة مستمرة ؟    بن  -9

اء )  (   القترا  أل لما ا اذا المفتب بالتحد د ؟   المصتداقية)  (   سترعة ا   -10
           قر ب م  العم  )  (      ا رى تذلر      م  المنمل )  ( 

 ما اى الوسيزة التى تستخدمها لزوصول الى شرلة الصرافة ؟  -11

 باص )  (    تالسى )  (    سيرًاعزى األقدام )  (    سياةة  اصة )  (   سيرفيس )  (

            جنيهًا  ما اى القيمة الما  ة التى تدفعها لزوصول إلى الترلة ؟ -12

            جنيهًا   ما اى تفزفة الوصول لترلة الصرافة ؟ 13

 ما اا المدة التا تستغرقها لترلة الصرافة ؟    -13

 ما اا استخدامات لترلة الصرافة ؟ فا:  – 14

                                                               -أ 

                                                               -ا
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 ا  أنت ةاهى ع  أ اء اذا المفتب ؟    نع  )  (        )  (  -15

 مستوى الرها ؟   هعيف )  (    متوس  )  (     جيد )  (    ممتاز )  ( -16

 المتف ت التى تواجه  عند استخدام شرلة الصرافة ؟ما اى  -17

                                                                                  -أ 

                                                                                  -ا

                                                                                  -ج

 ليف  مف  ح  اذه المتف ت ؟  -18

                                                                                  -أ 

                                                                                  -ا

                                                                                  -ج

 نتفرل  عزا حس  التعاين الصا ق معنا
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 (6ملحق )

 ات الصراف اآللى بالمحلة الكبرياستبيان خاص بالمترددين على ماكين

                                           جهة العم  إن يجد جهة المي   – 1

                               حى                 شيا ة مح  اإلقامة : شاةا

 النوا :                     لر)  (                 أنثى )  ( -2

                 سنة   الس  : -3

 الحالة ا جتماعية ؟ اعما )  (   متميج )  (       أةم  )  (          مطزق )  ( -4

 فوق متوس  )  (     قرأ ي فتب )  (    متوس  )  (    الحالة العزمية ؟ أمى )  (    -5

 جامعى )  (    فوق جامعى )  (                   

 (  طالب )أعمال حرة )  ( قطاا  اص )  (   حفومى )  ( الوظيفية ؟ الحالة  -6

 بدين عم  )  (         بالمعا  )  (                       

 )  (  2000: 1000)  (       1000أق  م  ما او     ا سرة :       -1

 ج )  (3000لثر م  أ)  (       3000:  2000                                

 ـ عد  مرات التر   عزا مالينة الصراا طوال التهر؟ 8

 مرة ياحدة )  (                مرتي  )  (             ألثر م  مرتي  )  (   

             ه؟    بن أى مالينة صرافة  تتعام  معها يما او البن  التابعة ل -9

ء )  (  مغتتذاة بتتالنقو  )  (  ستترعة األ ا لمتتا ا اتتذا البنتت  بالتحد تتد ؟    ائمتتاً  -10
 القرا م  مح  العم  )  (             (   قربه م  مح  السف  )

                أسباا أ رى             

 ينة الصراا ؟    ما اى الوسيزة التى تستقزها لا تص  إلى مال -11

 سياةة  اصة )  (باص )  (   تالسى )  (  عزى األقدام )  (   سيرفيس )  (  

            جنيهًا   ما اى تفزفة الوصول لمالينة الصراا اآللا؟ -12

 ما اا المدة التا تستغرقها لزوصول لزمالينة ؟    -13

 مالينة الصراا اآللية ؟ فا:  ما اا استخدامات – 14

                                                               -أ 

                                                               -ا
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 ا  أنت ةاهى ع  أ اء اذه المالينة ؟    نع                     -15

 متوس  )  (    جيد )  (    ممتاز )  (  مستوى الرها ؟   هعيف )  (  -16

   )  (نع  )  (  ف ت أثناء استخدام  لزمالينة ؟ ا  تواجه  صعوبات مت -17

 إن لانت نع  فما اا تز  المتف ت:

                                                                                  -أ 

                                                                                  -ا

 الحزول يالمقترحات لهذه المتف ت ؟  -18

                                                                                  -أ 

                                                                                  -ا

 نتفرل  عزا حس  التعاين الصا ق معنا
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 والمصادر المراجع

 : اواًل : باللغة العربية

ل 1أحمتتد ستتفيرل العمتت  المصتترفى األلفترينتتى فتتى البزتتدان العربيتتةل ط      -1
   2006حد ثة لزفتاال بيريتل عام المؤسسة ال

أحمد اني ل صتناعة قتراةات ا ئتمتان يالتمو ت  فتى إطتاة اإلستتراتجية         -2
  1998ل مطابع المستقب ل القاارةل عام 1الفامزة لزبن ل  ط

أم الخير  ةاجال أثر عصرنة الختدمات المصترفية عزتا األ اء البنفتال      -3
ربتاحل الجمائتر عتام    ةسالة ماجستتير لزيتة العزتوم اإلقتصتا  ةل جامعتة م     

2015  

المصتتدة: الهيئتتة المصتتر ة العامتتة لزمستتاحةل الختترائ  الرقميتتة لمحاف تتة  -4
  م  2008عام  ل50.000: 1الغربيةل مقياس  

 اة النهرة العربيتة   لإسماعي  محمد ااش ل مذلرات فى البنو  يالنقو  -5
  1996ل بيريتل عام 1لزطباعة يالنترل ط

 3ل 2ر المصترفية يفقتًا لمقترةات بتازل     بر ا عبدالقا ةل إ اةة المخاط -6
يمتطزبات  تحقيق ا ستقراة المالى يالمصرفى العتالمى متا بعتد األزمتة     

ل جامعة محمتد حيرترل   29المالية العالميةل مجزة العزوم اإلنسانية العد  
  2013بسفرةل الجمائرل

 ن ت  المعزومتات   إطتاة  فتا  المفتانا  التحزيت   جمعتة محمتد  اي ل أستس    -7
   2012 لالسعو  ة العربية الممزفة -مفة المفرمة  لالجغرافية

تيستتتير العجاةمتتتةل التستتتو ق المصتتترفىل  اة حامتتتد لزنتتتتر يالتوز تتتعل     -8
  2005عمانلل1ط

شتتالر القمي نتتىل محاهتترات فتتى اقتصتتا  البنتتو ل   تتوان المطبوعتتات     -9
  1992الجامعيةل     الجمائرل عام 

تجتتاةة حتترةل  شتر ف عبدالستت م شتتر فل تقتو   مد نتتة بوةستتعيد لمد نتة    -10
 لالجمعية الجغرافيتة الفو تيتة ةستائ  جغرافيتةل يحتدة البحتث يالترجمتة       

  2011الفو تل عام

شتتتتعبان فتتتترجل العمزيتتتتات المصتتتترفية يإ اةة المختتتتاطرل لزيتتتتة العزتتتتوم    -11
ا قتصتتا  ة يالتجاة تتة يعزتتوم التستتييرل جامعتتة البتتو رةل الجمائتترل عتتام  

2014  



    عبداحلميد مسري جابــر /د                                                                             2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

ؤسستتتة شتتتباا الجامعتتتةل هتتتياء مجيتتتد الموستتتوىل ا قتصتتتا  النقتتتدىل م -12
  1998اإلسفندة ةل 

عبد الس م عبد الستتاة إستماعي ل التحزيت  المفتانا لزختدمات المصترفية        -13
بمد نتتة بوةستتعيد  ةاستتة فتتا جغرافيتتة اإلتصتتا تلالجمعية الجغرافيتتة      

  2017المصر ة العد  عام 

عتتو   وستتف الحتتدا ل الطتترق الفر  تتة يشتتبفات النقتت ل  ةاستتة لميتتة       -14
افية النق ل الداة الديلية لزنتر يالتوز عل القاارةل عام يتطبيقية فى جغر

1997  

فتحتتى محمتتد مصتتيزحىل جغرافيتتة الختتدماتل اإلطتتاة الن تترى يتجتتاةا   -15
  2007عمزيةل  اة الماجدلالقاارةل عام 

محاف تتة الغربيتتةل مرلتتم المعزومتتات ي عتت  اتختتا  القتتراةل بيانتتات ايتتر    -16
  2016لمنتوةة

ات ي ع  اتخا  القراةل إ اةة اإلحصاء  محاف ة الغربيةل مرلم المعزوم -17
  2018عام 

محس  أحمد الخريرىل التستو ق المصترفىل ا تترا  لزنتتر يالتوز تعل       -18
  1999لالقاارة1ط

مدحت صا قل أ يات يتغيرات مصرفيةل الطبعتة األيلتىل  اة ار تب      -19
  2001لزطباعة يالنتر يالتوز عل القاارةل عام 

ت التعزيميتتة فتتى محاف تتة بتتوة   محمتتد صتتدقى الغمتتازل جغرافيتتة الختتدما    -20
سعيد,  ةاسة تحزيزية ,حوليات لزية اآل اا جامعة عتي  شتمس , المجزتد    

   1997,الجمء الثانىل عام  25

محمتتتد فر تتتد الصتتتح ل التستتتوقل التتتداة الجامعيتتتةل اإلستتتفندة ةل عتتتام      -21
1999  

محمد محمد سطيحةل  ةاسات فتى عزت  الخترائ ل  اة النهرتة العربيتةل       -22
  1972القاارةل

محمتتو  أحمتتد التتتونال اإلنتتدماج المصتترفا النتتتجة يالتطتتوة يالمبتترةات  -23
   2007ل 1ياآلثاةل  اة الفجر لزنتر يالتوز عل القاارةل ط
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مصطفى محمتد البغتدا ىل تغيترات الترليتب يالوظتائف فتى بتوة فتؤا ل          -24
ل الجتتمء األيللالقتتاارةل 31مجزتتة الجمعيتتة الجغرافيتتة المصتتر ةل العتتد   

1998   

ل 4ةى التمرىل النقو  يالمصاةال  اة زاران لزنتر طناظ  محمد نو -25
  1998األة نل 

 : ثانيًا : باللغة األجنبية 
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