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مستخلص
هدفت الورقة لدراسة تطور استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجهاز
المصرفى المصري في الفترة من  5002الى  5022في ظل تطوير الجهاز المصرفي واعادة
هيكلته ،وقد تم اختيارعام  5002حيث يعد بداية تنفيذ خطة البنك المركزي المصري لتطوير
الجهاز المصرفي واعادة هيكلته وينتهي بدراسة تأثير تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
علي اداء البنوك في الجهاز المصرفي المصري.
وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج ،أهمها:ان لتطوير الجهاز المصرفي واعادة هيكلته بما
تضمن من تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ورفع الكفاءات في الجهاز المصرفي اثر
ايجابي علي تطور الخدمات البنكية االلكترونية ومن ثما علي اداء البنوك في الجهاز المصرفي
المصري.
مقدمة
وضع البنك المركزي خطة لتطوير واعادة هيكلة القطاع المصرفي ،لتعزيز سالمته
وقوته وخلق قطاع مصرفي قادر علي المنافسة وتأدية دوره في النشاط االقتصادي بكفاءة لزيادة
معدل النمو االقتصادي .اعتمدت الخطة علي االندماجات والخصخصة وتخارج المال العام من
البنوك المشتركة واعادة هيكلة وادارة المخاطر للبنوك العامة ،وحل مشكلة الديون المتعثرة
وتطوير قطاع الرقابة واالشراف.
ادرك البنك المركزى اهمية دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطوير ورفع
كفاءة ومنافسة القطاع المصرفي ،فعمل علي تطوير نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بهدف
تعزيز سالمة واستقرار النظام المالي ،والحد من المخاطر االئتمانية وزيادة السرعة وتحقيق
المصداقية والسرية في تسويات المدفوعات .كما شجع البنك المركزي علي تطوير وتقديم
العمليات المصرفية االلكترونية بما يواكب التقدم التكنولوجي ،والتي تشتمل علي تقديم الخدمات
التقليدية او المبتكرة من خالل شبكات االتصال االلكترونية .اقر البنك المركزي عام 5005
الضوابط الالزمة لممارسة البنوك لتلك الخدمات ،كما اصدر عام  5020قواعد تشغيل اوامر
الدفع عن طريق الهاتف المحمول ،ويقوم البنك المركزي بتحديث الضوابط الخاصة بالخدمات
عبر االنترنت للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك.
جاء ذلك في اطار اهتمام الدولة بتطووير تكنولوجيوا المعلوموات واالتصواالت الوذي تبلوور
منذ عام  2111بإنشاء وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوموات الوذي سورعان موا قاموت بوضوع
خطوة قوميووة لالتصوواالت وتكنولوجيووا المعلومووات ،واسسووت مشووروعات ومبووادرات لتطوووير البنيووة
التحتية لالتصاالت ،وانتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصواالت لتصول لجميوع الموواطنين وتقوديم
برامج تدريبية لتنمية القدرات والكفاءات التكنولوجية للوصول لمزيود مون االبتكوارات .كموا قاموت
الحكوموة بإصودار قووانين لتونظم العمليوات االلكترونيوة واضوفاء الشورعية القانونيوة عليهوا لتشووجيع
المواطنين علي استخدامها مثل قانون التوقيع االلكتروني وحماية الملكية الفكرية ومشروع قانون
التجارة االلكترونية.
سوف تتكون الدراسة من اربعة اقسام ،القسم االول يشرح انواع الخدمات البنكية
االلكترونية المختلفة التي سوف يتعرض اليها الحقا القسم الثالث بالتحليل في الجهاز المصرفي
المصري ،ثم يدرس القسم الثاني مقومات تطوير الخدمات البنكية االلكترونية في مصر متمثلة
اوال في دور البنك المركزي لتطوير الجهاز المصرفي المصري بالتركيز علي برامج
الخصخصة واالندماجات ،وتطوير نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات وقوانين البنك المركزي
المنظمة للخدمات البنكية االلكترونية .ثانيا تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجتمع
المصري من خالل دور وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،واخيرا التشريعات المنظمة
للعمليات االلكترونية في مصر.
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يدرس القسم الثالث تطور الخدمات البنكية االلكترونية في الجهاز المصرفي المصري
في الفترة من  5002الى  .5022وقد تم اختيار عام  5002النه تاريخ البدأ في تنفيذ خطة البنك
المركزي لتطوير واعادة هيكلة الجهاز المصرفي المصري مما اوجد اهمية دراسة اثر
االندماجات والخصخصة وتطوير الجهاز المصرفي علي تطور الخدمات البنكية االلكترونية .تم
الحصول علي بيانات الخدمات البنكية االلكترونية من خالل مسح شامل للبنوك في عام 5002
مصدره دراسة سابقة للباحث تم نشرها عام  5002ومسح شامل للبنوك في يونيو .5022
واخيرا يقوم القسم الرابع بتحليل اثر تطوير الجهاز المصرفي وتطور الخدمات البنكية
االلكترونية علي المركز المالي االجمالي للبنوك وربحية البنوك وذلك من خالل تحليل لبيانات
الربحية والمركز المالي متضمنا الودائع والنشاط االقراضي خالل الفترة من عام  5002الى
 5020وهي احدث بيانات متوفرة .وتنتهي الدراسة بعرض نتائج الدراسة وتقديم بعض
التوصيات.
اشكالية الدراسة
ادى التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات ووسائل االتصاالت ،لتطور اسواق المال
العالمية وظهور العديد من الخدمات المالية الجديدة مما ساعد على دعم القدرات التنافسية في
االسواق العالمية وارتفاع كفاءتها .مما اوجد ضرورة االسراع باألخذ بمظاهر التكنولوجيا
الحديثة في االسواق المحلية لمواجهة المنافسة العالمية ،حتي تتمكن من جذب رؤوس األموال
واالستثمارات.
أهمية الدراسة
نتج عن التطور التكنولوجي علي مستوى العالم زيادة كفاءة األسواق المالية العالمية ،مما
اوجد اهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في االسواق المالية المصرية لرفع كفاءة االسواق،
لجذب االستثمارات ورؤوس االموال الى االسواق المحلية .مما اوجد اهمية دراسة مدى توفر
المقومات االساسية لتطبيق ونجاح الخدمات المالية االلكترونية في السوق المصري .ودراسة
مدى تطور استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجهاز المصرفي المصري.
فرضيات الدراسة
تقوم الدراسة علي اختبار الفرضيات األساسية التالية:
 التأثير االيجابي لتطوير الجهاز المصرفي واالصالح الهيكلي علي تطور الخدماتااللكترونية البنكية.
 التأثير االيجابي لتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت علي االداء البنكي.أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الى اختبار الفرضيات السابق ذكرها وسيتم أخذ االقتصاد المصري
كدراسة حالة للفترة من عام  5002الى عام  ،5022واهم اهداف الدراسة مايلي:
 -2دراسة المقومات االساسية لتطبيق الخدمات االلكترونية البنكية في مصر.
 -5دراسة تطور تطبيق البنوك المصرية للخدمات البنكية االلكترونية.
 -3تأثير تطور تكنولوجيا المعلومات علي اداء البنوك.
منهجية الدراسة
يستخدم البحث المنهج التحليلي الوصفي لدراسة الخدمات البنكية االلكترونية في الجهاز
المصرفي المصرفي و كروت الدفع في السوق المصري  ،والقيام بمسح شامل للبنوك المصرية
لبحث مدي تطبيقها للخدمات البنكية االلكترونية في الفترة من  5002الى  .5022وتحليل تأثير
تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت علي المركز المالي ومستوي ربحية البنوك في الجهاز
المصرفي المصري في الفترة محل الدراسة.
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أوال :الخدمات البنكية االلكترونية
وجدت العديد من الدراسات التي اكدت تفضيل االفراد للخدمات البنكية االلكترونية عن
الذهاب لفروع البنك كما اتضح في دراسة سوقية عام  2110في الواليات المتحدة حيث اوجدت
ان  % 33يستخدموا ماكينات الصراف االلي ليحصلوا علي النقود بدال من الذهاب لفروع البنوك
للقيام بالسحب ،كما اوجدت ان حوالي  %40يشتكوا من طول الطوابير الموجودة في البنوك،
وحوالي  %40وجدوا انه من عدم المجدي الذهاب الى البنك بسبب قصر ساعات العمل وحوالي
 %53تمنوا ارتفاع الخدمات التي يمكن اتمامها من خالل التليفون .بالتالي وجد سعي من البنوك
لتوفير مزيد من العالقات المباشرة مع العمالء (فؤاد.)5002،
 1-1الخدمات البنكية عبر التليفون Telephone Banking
طبق نظام الخدمات البنكية عبر التليفون ألول مرة عام  2190بواسطة بنك United
 Americanبوالية تينسي األمريكية (طه ،)5003،وهي احدي الخدمات البنكية الحديثة التي
تقدمها المؤسسات المالية لتزود العمالء بخدمات بنكية اوتوماتيكية عبر التليفونات .تعد وسيلة
التوصل االسرع حيث يتعامل العميل مباشرة مع جهاز آلي ناطق متصل بجهاز الكمبيوتر العائد
للبنك وتستخدم هذه الخدمة بالدرجة االولي لالستعالمات ودفع الفواتير وتحويل االموال من
حساب الى حساب اخر وساعدت كثيرا في نقل المعامالت الروتينية الى خارج فروع البنك.
توفرالخدمات البنكية عبر التليفون العديد من المزايا مثل:
 توفر الخدمة علي مدار  54ساعة في اليوم. تخفيض تكاليف الذهاب للبنك ،مع عدم وجود تكاليف اضافية حيث يستخدم خدمةالتليفون المتوفرة بالفعل لديه.
 يميز الخدمات البنكية عبر التليفون تعود االفراد علي استخدام التليفون كوسيلة هامةومعتادة لوسائل االتصال.
 انخفاض تكاليفها بالنسبة للمؤسسات المالية ،حيث تستفيد المؤسسات المالية منشبكات التليفونات الموجودة بالفعل.
 2-1الخدمات البنكية عبر شبكة االنترنت Internet Banking
حقق انتشوار االنترنوت اتاحوة خودمات البنوك المنزلوي  Home Bankingوبوذلك اتجهوت
البنوك نحو التوسع في انشاء مقار لها علي االنترنت بودال مون انشواء مقورات ومبواني جديودة حتوي
يستطيع العميل ان يصل الى الفرع االلكتروني بطريقوة اسوهل .وتعود الواليوات المتحودة األمريكيوة
رائوودة فووي مجوواالت اسووتخدام االنترنووت وقوود بوودأت تغووزو الخوودمات البنكيووة عبوور االنترنووت منووذ
منتصف التسوعينيات ففوي عوام  2112كوان بنوك سويكيوريتي فيرسوت نتوورك بنوك ،هوو اول بنوك
امريكي يعمل عبر االنترنت (النشرة االقتصادية لبنك االسكندرية.)5002 ،
تشمل الخدمات البنكية المقدمة من خالل االنترنت ما يلي:
 دفع العمالء للكمبياالت الكترونيا. كيفية ادارة المحافظ المالية من اسهم وسندات للعمالء. وسيلة تحويل االموال بين الحسابات المختلفة. دفع الفواتير. عرض كشوف الحسابات. -مقابلة العمالء لموظفي البنك خالل شبكة االنترنت (رضوان.)2111،
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 3-1الخدمات البنكية عبر التليفون المحمول Mobile Banking
احدي الخدمات البنكية االلكترونية وهي التي تتم من خالل التليفون المحمول وتعتمد هذه
الخدمة علي اقامة قناة اتصال مباشر بين البنك والعميل وتسمح للعميل باالتصال بحسابه
المصرفي واجراء المعامالت المصرفية المختلفة مثل:
 دفع الفواتير. شراء ومعرفة اسعار االسهم والسندات. التأكد من االرصدة البنكية وتحويل االموال. معرفة اسعار العمالت االجنبية. ارسال تحذيرات واخطارات هامة للعمالء(The Banker magazine, 2003) . 4-1ادوات الدفع االلكتروني
ظهرت البطاقة المصرفية في الخمسينيات والتي كانت عبارة عن دفتر ذي صفحات
مزدوجة حيث يبقي الزبون نسخة لدي التاجر ويحتفظ بالنسخة الثانية لديه .وقد اعتمدت بداية من
قبل المشاريع التجارية الكبري كالشركات النفطية في الواليات المتحدة االمريكية بهدف جذب
العمالء وذلك بمنحهم تسهيالت في الدفع لدي شرائهم السلعة ،وكان استعمال البطاقات محصورا
بفروع مؤسسة االصدار .اعتمدت المؤسسات المالية االمريكية 2141 Diners Club
و 2129 American Expressاصدار بطاقات خدماتية خاصة من اجل الدفع بواسطتها في
الفنادق ووسائل النقل ،وبعض المرافق االخري .ثم بدأت البنوك بإصدار كروت الدفع في امريكا
في عام  ،2121ويعتبر  Bank of Americaاالعرق في هذا المجال .ثم ظهرت البطاقة
المصرفية في فرنسا عام  ،2123وقد القت رواجا في فرنسا ثم باقي اوروبا ومنها لباقي العالم
(القضماني .)5005 ،من اشهر المؤسسات العالمية الصدار كروت الدفع اليوم هي مؤسسة فيزا
العالمية وماستر كارد .ومن اهم انواع البطاقات المصرفية ما يلي:
 1-4-1بطاقات االئتمان
تستخدم كأداة وفاء وائتمان في نفس الوقت فهي تتيح لحاملها الحصول علي السلع
والخدمات بشكل فورى والدفع اآلجل لقيمتها للبنك المصدر للبطاقة ،ولحامل البطاقة الحق في ان
يدفع كامل الرصيد الظاهر بكشف حسابه الشهري او جزء منه حسب االتفاق المبرم بينه وبين
البنك والذي بموجبه يمنح البنك المصدر للبطاقة لحاملها ائتمانا يسمح له بسداد رصيد استخداماته
للبطاقة علي آجال طويلة مقابل دفع فوائد مدينة عن رصيد استخداماته غير المسدد.
 2-4-1بطاقات الخصم
هى البطاقة التى تعتمد على وجود أرصدة فعلية فى حسابات العميل لدى البنك لمقابلة
المسحوبات المتوقعة .تتم عملية الخصم واإلضافة فى بعض الدول فى وقت واحد لحظة
الشراء وبذلك تكون بطاقة الخصم بمثابة بطاقة دفع فورى يتم بواسطتها تحويل المبلغ من حساب
العميل حامل البطاقة الى حساب التاجر ،وبالتالى أطلق على هذا النوع من بطاقات الخصم
بطاقة تحويل األموال إلكترونيا عند نقاط البيع Electronic Fund Transfer at Point of
).Sale (EFTPOS Card
 3-4-1البطاقة الذكية
هى بطاقة بالستيكية تضم شريحة الكترونية ذات سعة تخزينية للبيانات أكبر بكثير من
تلك التى تستوعبها البطاقات ذات الشرائط الممغنطة حيث يتم عليها تخزين جميع البيانات
الخاصة بالعميل .ويتميز هذا النوع من البطاقات بعدة عناصر للحماية ضد عمليات التزوير
والتزييف وسوء االستخدام من جانب الغير فى حالة سرقتها أو محاولة تقليدها ومن أهم هذه
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العناصر نوع اللدائن المستخدمة والشريط الممغنط والصورة الفوتوغرافية للعميل والرقم السرى
وعدم القدرة على فتح الغطاء الخارجى لها .تستخدم البطاقة الذكية فى أجهزة الصارف اآللي
ونقاط البيع حيث يمكن لحاملها استخدامها فى تحويل األرصدة وسداد الفواتير وشراء المنتجات
والسحب النقدي ،كما تستخدم البطاقة الذكية فى تأمين اجراء التحويالت المالية عبر االنترنت.
 5-1ماكينات الصراف االلي ATM
ظهرت ماكينات الصراف اآللي في الواليات المتحدة االمريكية في اواخر الستينيات،
ويرجع الفضل في ظهورها الى شركة تكساس دوكوتيل Texas Corporation Docutel
المكون االساسي لماكينات التعريف والتمييز .انتهت ريادة ماكينات دوكتيل في السوق عام
 2132وانتقلت الريادة في انتاج الماكينات الى  IBMو Dieboldمما جعل ماكينات دوكتيل
في المستوي الثالث في السوق بدال من الريادة ،شجعت المنافسة الرغبة في التطوير مما جعل
الريادة للمؤسسات االلكترونية ذو الموارد المالية الكبيرة المستخدمة في البحث والتطوير في
المجاالت االلكترونية للوصول الى احدث التقنيات .اصبحت الريادة في وقتنا الحالي في انتاج
الماكينات لدي مؤسسة  NCRالتي بدأت في انتاجها من عام .2130
ظهرت خدمة الصراف اآللي لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية للعمالء من ايداع
وسحب االموال ،وتتصل ماكينات الصراف اآللي المختلفة مباشرة بالحاسب اآللي المركزي
للبنك .يوجد وسيلتين لالتصال بالحاسب اآللي المركزي احداهما تتم بشكل فورى Real Time
التمام العمليات المالية ،الوسيلة االخري هي االتصال بالدفعة  Batch Processingحيث
تتصل ماكينات الصراف اآللي بالحاسب اآللي المركزي في اوقات محددة من اليوم لتوصيل
تفاصيل العمليات المالية الكاملة فقط ).(Essinger,1992
 6-1تحويل االموال االلكتروني عند نقاط البيع Electronic Funds EFTPOS
Transfer at Point of Sale
هي اداة الكترونية لدفع قيم السلع والخدمات عند نقاط البيع ،حيث يتم وضع طرفيات
 Terminalsفي المحالت التجارية تكون علي اتصال بشبكة البنوك ويتم من خاللها سداد
فواتير الشراء الكترونيا بإستخدام كروت الدفع .قد ظهرت خدمة نقاط البيع في وقت الحق علي
ظهور اجهزة الصراف اآللي وتلقت مزيد من القبول من قبل العمالء والتجار
) .(Essinger,1992تتمثل فوائد  EFTPOSللمؤسسات المالية في الفرص الضخمة لتوليد
عوائد العمولة ،كما ان االنتشار الواسع لهذه التكنولوجيا يخفض الحجم الكبير للشيكات التي يجب
علي المؤسسات اصدارها يوميا .كما يستفيد منها تجار التجزئة بسبب تخفيض تكاليف معامالت
الشيكات ،انخفاض حجم الشيكات غير القابلة للصرف ،وتوفير وسيلة افضل لالدارة المركزية
للسيطرة علي المدفوعات وانتاجية اكبر .وتقدم فوائد للمستهلكين تتمثل في انخفاض المشاكل
االمنية مع حمل كمية نقود اقل ،اتمام اسرع وافضل للمعامالت ،وامكانية مراقبة المستهلك
لحسابه مع كل عملية يقوم بها (طه.)5003 ،
ثانيا :مقومات تطوير الخدمات البنكية االلكترونية
 1-2تطوير وإعادة هيكلة القطاع المصرفي
وضع البنك المركزي المصري في سبتمبر  5004خطة لتطوير الجهاز المصرفي
تنتهي بعام  5009من اربعة محاور اساسية تتمثل في االندماجات والخصخصة في القطاع
المصرفي ،اعادة هيكلة البنوك العامة ماليا واداريا ،حل مشكلة الديون المتعثرة ،وتطوير قطاع
الرقابة واالشراف بالبنك المركزي (تقرير البنك المركزي السنوي.)5002 ،
فقد تم من خالل المحور االول عمليات دمج طوعي وجبري بين عدد من البنوك ادت الى
انخفاض عدد البنوك العاملوة فوي مصور مون  23بنكوا فوي نهايوة ديسومبر  5004الوى  31بنكوا فوي
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نهاية ديسومبر ( 5009البنوك المركوزي .)5022 ،وفوي اطوار المحوور الثواني ،تموت اعوادة هيكلوة
البنوووك العامووة بتنفيووذ خطووة شوواملة محووددة التووواريخ لتطوووير كافووة االدارات والوونظم التكنولوجيووة
واستحداث ادارات جديدة ،خاصة ادارة المخاطر والنظم التكنولوجية والموارد البشرية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث الخاص بمعالجة الديون المتعثرة فقد تم عمول تسوويات الكثور
من  %10منها ،عن طريق استحداث اساليب وطرق جديودة .كموا توم انشواء وادارة قاعودة بيانوات
للعمالء المتعثرين بالقطاع العام والخاص بالجهاز المصرفي وتقوم وحدة الديون المتعثرة بتحديث
وتحليل البيانات شهريا .وفي مجال تطوير قطاع الرقابة واالشوراف ،توم وضوع برنوامج اسوتهدف
رفع كفاءة القطاع مون خوالل االسوتفادة مون افضول الممارسوات العالميوة ،وتطبيوق مفهمووم الرقابوة
بالمخاطر لضمان قوة وسالمة القطاع المصورفي .كموا توم رفوع كفواءة الكووادر البشورية واالرتقواء
بمستوي نظم ادارة المعلومات للحصول علي معلومات دقيقة بالسرعة المطلوبة.
نتيجة نجاح المرحلة االولي وضع البنك المركزي مرحلة ثانية من برنامج التطووير تمتود
موون  5001الووى  5022تهوودف الووى رفووع كفوواءة اداء وضوومان سووالمة الجهوواز المصوورفي وزيووادة
تنافسوويته ومقدرتووه علووي ادارة المخوواطر لخدمووة االقتصوواد واالسووهام فووي التنميوة (البنووك المركووزي،
.)5022
1-1-2االندماجات والخصخصة
تمكنت الحكومة المصرية من السويطرة علوي الجهواز المصورفي فوي بدايوة السوتينيات مون
خالل عمليات التوأميم للبنووك ،ثوم بودأت فوي تودعيم الجهواز المصورفي عون طريوق عمليوات الودمج
القسري بين البنوك المصرية ونتيجة لهذه العمليات اصبح الجهاز المصرفي المصري يتكون مون
البنوك التجارية التالية:
 بنك مصر وادمج فيه بنك مصر السويس (البنوك العربوي سوابقا) والبنوك االهلوي التجواريالسعودي وبنك التضامن المالي وبنك سوارس وذلك عام .2123
 البنوك االهلووي المصووري وادمووج فيووه البنوك التجوواري االيطووالي والبنووك االيطووالي المصووريوذي فرست ناشيونال اوف نيويورك ،والبنك التجاري اليوناني والبنك المصري لتوظيف
االموال وبنك التجارة وذلك عام .2123
 بنووك االسووكندرية و ادمووج فيووه بنووك النيل(موصوويري سووابقا) وبنووك االسووتيراد والتصووديرالمصري وذلك عام .2123
 بنك القاهرة وادمج فيه بنك االتحاد التجاري. بنك بورسعيد وادمج فيه بنك الجمهورية.امكوون تكوووين وحوودات مصوورفية كبيوورة الحجووم عوون طريووق هووذه االنوودماجات قووادرة علووي
المشاركة بنسبة كبيرة في تمويل خطة التنمية بما تقدمه من تسهيالت ائتمانية مناسوبة وقوادرة فوي
نفووس الوقووت علووي الحصووول علووي الخبوورات والكفوواءات الفنيووة واالداريووة التووي تمكنهووا موون تقووديم
الخدمات المصرفية بكفاءة اكبر وتكلفة اقل.
صدر قورار رئويس الجمهوريوة رقوم  5455لسونة 2132فوي الثالوث والعشورين مون شوهر
سبتمبر عام  2132متضومنا المزيود مون االنودماجات بوين البنووك المصورية وبموجوب هوذا القورار
ادمج بنك بورسعيد في بنك مصر وادمج بنك االئتمان العقواري فوي البنوك العقواري المصوري كموا
ادمووج البنووك الصووناعي فووي بنووك االسووكندرية و ترتووب علووي ذلووك القوورار ان اصووبحت اختصاصووات
البنوك المصرية علي النحو التالي:
 بنووك مصوور ويخوتص بالعمليووات المصوورفية المتعلقووة بالتجووارة الداخليووة الووى جانووب تمويوولالحاصالت الزراعية.
 البنك االهلي المصري ويختص بالعمليات المصرفية المتعلقة بالتجوارة الداخليوة (اسوتيرادوتصدير).
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 بنووك االسووكندرية ويخووتص بالعمليووات المصوورفية لوحوودات االنتوواج الصووناعي والزراعوويوالحرفي.
 بنك القاهرة ويختص بتقديم الخدمات المصرفية لوحدات القطاع العام التي تباشر عملياتالخدمات.
 البنووك العقوواري المصووري ويخووتص بتقووديم الخوودمات المصوورفية لعمليووة التشووييد ومبووانياالسكان والمرافق ( اوراق بنك مصر البحثية.)2111،
تكوووون الجهووواز المصووورفي عوووام  2191مووون  44بنوووك تجووواري وتنميوووة 33 ،بنوووك اعموووال
واستثمار (  55منهم كانوا فروع لبنوك اجنبية) و 52بنك عام متخصص منهم  29بنوك للتسوليف
الزراعووي .باالضووافة الووي بنووك اجتموواعي واحوود وبنووك يعموول فووي المنطقووة الحوورة وبنوووك حكوميووة
اقليمية .كما وجد باالضافة لذلك  42مكاتب تنفيذية تعمل بالقاهرة .اجمالي البنووك كوان  202بنوك
 32منهم بنوك قطاع خاص ولكن بنوك القطاع العام كانت تمثل  %90من النشاط المصرفي (El
). Refaie, 1997
وجدت مجموعة من االندماجات والسعي نحو التطووير فوي عمليوات الخودمات المصورفية
موع اوائول التسوعينيات وحركووات االصوالح االقتصوادي وموا تضوومنتها مون حركوات تحريور تجووارة
الخدمات المالية .من اهم هذه االندماجات دمج بنك االعتماد والتجارة فوي بنوك مصور التوي كانوت
عملية دمج قسري لتنقية الجهاز المصرفي من وحدة مصرفية متعثرة.
دمووج ثالثووة عشوور بنكووا موون بنوووك التنميووة الوطنيووة فووي المحافظووات مووع البنووك الوووطني األم
بالقاهرة وذلك اعتبارا من نهاية ديسمبر  2115وفي عام  2113تم ادماج بنكين اخرين هموا بنوك
الجيزة الوطني للتنمية وبنك الفيوم الوطني للتنميوة فوي البنوك الووطني االم بالقواهرة ( اوراق بنوك
مصر البحثية .)2111،وفوي عوام  2112تكوون الجهواز المصورفي مون  59بنوك تجواري مونهم 4
بنوك قطاع عام و 53بنك استثمار واعمال و 52بنك متخصص بإجمالي  32بنك (El Refaie,
). 1997اما في  30يونيو  5003كان اجمالي عدد البنوك  25بنوك مونهم  59بنوك تجواري و32
بنوك استثمار واعمال وثالث بنوك متخصصة (تقرير البنك المركزي السنوي.)5003 ،
جدول  2هيكل الجهاز المصرفي المصري
2004
3
بنوك قطاع عام
بنوك خاصة ومشتركة 32
21
افرع لبنوك اجنبية
22
اجمالي
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2005
3
34
22
25
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3
51
3
43

2002
2
59
3
42

2002
2
53
3
40
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كما تم في اطار المحور األول لخطة البنك المركزي لتطووير الجهواز المصورفي -5004
 5009عمليات دمج طوعي وجبري بين عدد من البنوك ادت الى انخفواض عودد البنووك العاملوة
في مصر من  23بنكا في نهاية ديسمبر  5004الوى  31بنكوا فوي نهايوة ديسومبر  . 5009كموا توم
بيع  %90من راسمال بنك االسكندرية الى بنك سوان بواولو االيطوالي ،فضوال عون بيوع مسواهمات
البنوك العامة في البنوك المشتركة (البنك المركزي.)5022 ،
كما بدأت االنودماجات مون منوذ وضوع الخطوة وبواألخص بعود انتهواء المهلوة التوي اعطاهوا
البنك المركزي للبنوك لتوفيوق اوضواعها بزيوادة رأس مالهوا الوى  200مليوون جنيوه فوي منتصوف
يوليو  ،5002كما يلي:
 ادماج بنك مصر اكستريور في بنك مصر في .5004/1/22 اسوتحواذ البنوك العربوي االفريقووي الودولي لنسوبة  %200لبنوك مصوور امريكوا الودولي ،فووينهاية سبتمبر .5002
9

-

-

تم االندماج بين بنك كريدي اجريكول اندوسويس -مصر وفرع كريدي ليونيوه فوي مصور
ونتج عنهما كيان جديد باسم "كاليون".
االندماج بين البنك المصري االمريكي وفروع بنك امريكان اكسبريس في مصر.
تم دمج بنك المهندس في البنك االهلي المصري في  2اكتوبر .5002
دمووج بنووك التجووارة والتنميووة "التجوواريون" فووي البنووك االهلووي المصووري فووي  51ديسوومبر
( 5002تقرير البنك المركزي.)5002 ،
دمج المصرف االسالمي الدولي لالستثمار والتنمية ،وبنك النيل ،والبنك المصري المتحد
في المصرف المتحد الذي تم تأسيسه بمساهمة البنك المركزي المصوري بنسوبة %11،1
من رأس ماله المصدر والمدفوع.
تووم االعووالن فووي  23اكتوووبر  5002عوون فوووز البنووك االيطووالي سووان بوواولو بصووفقة شووراء
 %90من اسهم رأسمال بنك االسكندرية.
دمج البنك المصري االمريكي في بنك كاليون تحت اسم بنك كريدي اجريكول -مصر.
دمج بنك مصر الدولي في البنك االهلي سوسيته جنرال اعتبارا من  30نوفمبر .5002
االعالن عن استحواذ بنك مصر علي نسبة  %200من اسهم بنك القاهرة في نهاية شوهر
مايو ( 5003تقرير البنك المركزي.)5003 ،
استحواذ بنك الشركة المصرفية الدولية علي  %200فوي رأس الموال المصودر والمودفوع
لبنك بورسعيد الوطني ،وتم دمج االخير فيه بنهاية يناير .5009
اندماج بنك العمال المصري في بنك التنمية الصناعية المصرية وتغيير اسم البنك ليصبح
التنمية الصناعية والعمال المصري من نهاية يووم عمول  30اكتووبر (5009تقريور البنوك
المركزي.)5009 ،
كما حدث تخارج للمال العام من البنوك المشتركة كما يلي:
بيع حصة بنك القاهرة باركليز لبنك باركليز االنجليزي.
بيع حصة البنك االهلي المصري في البنك االهلي سوسيتيه جنرال لبنك سوسيتيه جنورال
الفرنسي.
بيع حصة بنكي القاهرة والتنمية الصناعية في بنك مصر امريكا للبنك العربي االفريقي.
بيع حصة بنك االسكندرية في البنك التجاري المصري لبنك بريوس اليوناني.
بيع حصة البنك االهلي المصري في بنك قناة السويس للمصرف العربي الدولي.
بيع حصة بنك مصر في بنك مصر الدولي للبنك االهلي سوسيتيه جنرال.
بيع حصة بنك مصر في بنوك مصور رومانيوا لبنوك لبنوان والمهجور بلووم ( Blomتقريور
البنك المركزي.)5002 ،
بيع حصص بنك القاهرة وبنك االستثمار القومي في بنوك االسوكندرية التجواري والبحوري
لبنك االتحاد الوطني االماراتي (تقرير البنك المركزي.)5003 ،
بيع حصة بنك االسكندرية في البنك المصري االمريكي لمجموعة اجريدي اجريكول.
بيع حصة بنك القاهرة في بنك القاهرة الشرق االقصي لبنك عودة اللبناني.
تم تخارج كل من بنك االسكندرية والبنك األهلي من بنك التمويل المصري السعودي مون
خالل بيع حصتهما في بورصة االوراق المالية (تقرير البنك المركزي.)5009 ،

 2-1-2نظم الدفع
استمر البنك المركزي المصري في العمل علي تقوية وتطوير البنية التحتيوة لونظم الودفع،
نظرا الهميتها في تحقيق استقرار مالي .ومن اهم االجراءات التي تم اتخاذها حتي عام  5020ما
يلي:
1

-

-

التعاون مع هيئة السويفت العالمية لالنتهاء من تنفيذ المرحلة األولي من مشروع يستهدف
تحقيق السرية التامة في نقل الرسائل الخاصة بالتحويالت والمعامالت المالية.
التشوغيل الفعلووي لنظووام المتحصوالت الحكوميووة لتسوووية المتحصوالت الحكوميووة موون خووالل
البنوك في مدة زمنية اقصاها يومان عمل والتي كانت تستغرق مايزيد عن ثالثة اسابيع.
التشغيل الفعلي لنظام التسويات لتسووية الشويكات المسوحوبة مون وحودات حكوميوة لصوالح
وحدات حكومية اخري في نفس يوم ورود الشويكات للبنوك المركوزي او علوي اقصوي حود
اليوم التالي (تقرير البنك المركزي.)5009،
التشغيل الفعلي لنظوام التسووية اللحظيوة ) (RTGSفوي منتصوف موارس  ،5001لتجنوب
المخوواطر النظاميووة المرتبطووة بوونظم الوودفع ومخوواطر االئتمووان ،والحوود موون مخوواطر ادارة
السيولة.
تطوير وتحديث اجهزة الكمبيوتر بفرعي االسكندرية وبورسعيد باالضوافة الوى ربوط تلوك
الفروع بنظام التسوية اللحظية.
رفع كفاءة خطوط الربط مع شبكة السويفت ،ومع البنوك لخدمة نظام التسوية اللحظية.
نقل مقر غرفة المقاصة االلكترونية وغرفة احصائيات النقد االجنبي مون بنوك مصور الوى
البنك المركزي وتشغيلهما الفعلي في مارس ( 5001تقرير البنك المركزي.)5001 ،
تحقيق تقدم ملحووظ فوي مشوروع صورف مرتبوات العواملين بالدولوة عون طريوق البطاقوات
االلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية ،حيث تم توزيع اكثور مون  900الوف بطاقوة بنكيوة
للمرتبات ،ومليون بطاقة للمعاشات ،وخمسمائة الف بطاقة الصحاب المعاشات.
ادارة كفأ لنظام التسوية اللحظية  RTGSوالذي تتم من خاللوه التسوويات بوين البنووك بموا
يقدر بنحو  2تريليون جنيه مصري شهريا.
اطالق خدمة الدفع المباشر بغرفة المقاصة االلكترونية بين البنوك بشكل رسومي فوي اول
يونية  .5020ويجري حاليا التجهيز الطالق خدمة الخصم المباشر وتسمح بتوسيع قاعدة
عمليات الدفع االلكتروني لالسراع بحركة انتقال االموال بين االفراد.
يجري العمل مع وزارة المالية لتحويل المودفوعات الحكوميوة مون شويكات الوى مودفوعات
الكتروني وة عوون طريووق البنوووك موون خووالل غرفووة المقاصووة االلكترونيووة ،لتحسووين كفوواءة
االجراءات الحكومية ،وضبط عمليات الدفع الحكومية (تقرير البنك المركزي.)5020 ،
 3-1-2تكنولوجيا المعلومات
كمووا قووام البنووك المركووزي المصووري بتطوووير وسووائل تكنولوجيووا المعلومووات فووي الجهوواز
المصرفي كما يلي:
اعووداد نظووام حسووابات الكترونووي جديوود ليوونظم اجووراء القيووود المحاسووبية بالبنووك المركووزي
ويساعد علي سهولة ادارة حسابات الوحدات الحكومية وحسابات البنوك.
تطوير وتحديث اجهزة الكمبيوتر بفروع البنك المركزي باإلسكندرية وبورسعيد.
االنتهاء من شبكة المعلومات التي تربط البنك المركزي المصوري ببواقي وحودات القطواع
المصرفي ،وكذا بين البنك المركزي وفروعه (تقرير البنك المركزي .)5001 ،
تطوووير قاعوودة بيانووات وحوودات القطوواع المصوورفي بالبنووك المركووزي المصووري ،موون خووالل
اعداد قاعدة بيانات موحدة تتوافق مع القواعد المعمول بها دوليا.
جاري العمل على إنشاء مركز معلومات احتياطي بالبنك المركزي ،ليتم استخدامه كبديل
في حالة عدم توافر الخدمة من المركز الرئيسي لضمان استمرارية تقديم الخدمة.
حرصا من البنوك المركوزي علوي توأمين المعلوموات الخاصوة بوالبنوك ،فقود تبنوي مشوروع
يلزم البنوك بتحديد وتقييم نقواط الضوعف بشوبكة المعلوموات التوي تخودم نظوامي العمليوات
المصرفية وموقع البنك االلكتروني عبر شوبكة االنترنوت .والوزم المشوروع البنووك بتقوديم
خطة لعالج نقاط الضعف.
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 سووعيا موون البنووك المركووزي لميكنووة اجووراءات التقوودم بعطوواءات االكتتوواب فووي سووندات اذونالخزانة المصرية وشهادات البنك المركزي المطروحة لالكتتاب العام .تم استحداث نظوام
الكتروني لتقديم العطاءات مباشرة عون طريوق نظوام تسوجيل العطواءات بالبنوك المركوزي
من خالل شبكة المعلومات المؤمنة (تقرير البنك المركزي.)5020 ،
 جاري العمل فوي مشوروع تطووير نظوم الحاسوبات الرئيسوي ،ويهودف المشوروع الوى رفوعكفوواءة العموول لوودي فووروع البنووك المركووزي ،وكووذا االدارات والقطاعووات المختلفووة بالبنووك
(البنك المركزي.)5022،
 4-1-2تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المصرفي
في اطار اهتمام البنك المركزي بمواكبة المستجدات العالميوة فوي المجوال المصورفي ،فقود
حرص علي االرتقاء بعنصر التدريب وتنفيذ البرامج المتخصصة في كافوة المجواالت المصورفية.
ارتفع عودد المشواركين فوي البورامج التوي قودمها البنوك المركوزي للعواملين بالجهواز المصورفي مون
 4323متدربا خالل السنة المالية ( 5002\5004تقريور البنوك المركوزي  ،)5002 ،ليصول الوى
 20232متوووودربا عوووووام ( 5002\5002تقريوووور البنوووووك المركووووزي  )5002 ،ثوووووم ارتفووووع عوووووام
 5020\5001الووى  53200مشوواركا علووي موودار  54322سوواعة تدريبيووة يمثوول  %55موون هووذه
االعداد في برامج الحاسب اآللي.
كما قام المعهد المصرفي بتنظيم  29ندوة خالل السنة المالية  5020\5001شارك فيهوا
 2022متدربا ،وذلك لرفع الوعي بوأهم االحوداث والمسوتجدات االقتصوادية والمصورفية .كموا قودم
المعهد المصرفي برنامج التدريب من اجل التوظيف بالتعاون مع جامعة القاهرة حيوث توم تودريب
 913متووودربا علوووي مووودار  5013سووواعة تدريبيوووة خوووالل عوووام  ،5020/5001العوووداد الكووووادر
المصرفية وسد الفجوة بين التعلويم الجوامعي االكواديمي ومتطلبوات سووق العمول .ايضوا قوام المعهود
المصرفي بالتعاون مع مؤسسة  Development Dimension Internationalبتقديم برنامج
اعداد القيادات الشابة بهدف مساعدة البنوك في تطوير اداء العاملين وبناء شخصيات قيادية قوادرة
علي االبتكار (تقرير البنك المركزي .)5020 ،
 5-1-2ضوابط البنك المركزي الرقابية للعمليات المصرفية االلكترونية
اقر مجلس ادارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتواريخ  59فبرايور 5005
مجموعة من الضوابط الرقابية المتعلقة بالعمليات المصرفية االلكترونية وهي:
 ان يقتصر منح الترخيص علي البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري. ان يكون البنك مستوفي لل ضوابط الرقابية التي تتعلق بمدي التزامه بكل مون معيوار كفايوةرأس المال واسس تصنيف القروض وتكوين المخصصات.
 ان يتبووع البنووك مبووادة حصوويفة الدارة مخوواطر تقووديم خدماتووه موون خووالل شووبكات االتصووالااللكترونية والتي تشتمل علي تقييم المخاطر والرقابة عليها ومتابعتها.
 ان يحدد الب نك لدي طلبه للحصول علوي التورخيص نوعيوة الخودمات التوي سويقوم بتأديتهوامن خالل الشبكات.
 ان يحدد البنك المسؤوليات الواقعة عليه من جراء تقديم الخدمات عبر الشبكات. ان يحدد البنك المسؤوليات الواقعوة علوي العميول مون جوراء حصووله علوي الخودمات عبورالشبكات.
 افصوواح البنووك الموورخص لووه بالعمليووات المصوورفية االلكترونيووة علووي الموقووع االلكترونوويالخاص بوه بموا يفيود حصووله علوي تورخيص لتقوديم خدماتوه عبور الشوبكات ورقوم وتواريخ
الحصول عليه مع ربط هذا الموقع بموقع البنك المركزي والمعلن فيها عن اسماء البنووك
المرخص لها بذلك حتي يتحقق العمالء من صحة الترخيص.
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ومن شروط حصول البنك علي ترخيص إلصدار وسائل الدفع االلكترونية:
 ان يكون البنك مستوفيا لجميع الشروط لحصوله علي ترخيص تقديم العمليات المصرفية. ان يتم الحصول علي موافقة العميل علي الخصم علي رصيد حسابه الجاري بالقيمة التوييتيحها له البنك الكترونيا والعمولة التي يتقاضاها البنك لقاء ذلك (النمر.)5004 ،
كما صدر قرار مجلس البنك المركوزي المصوري بتواريخ  5فبرايور 5020إلقورار قواعود
تشووغيل أواموور الوودفع عوون طريووق الهوواتف المحمووول فووي جمهوريووة مصوور العربيووة .ويقوووم البنووك
المركزي حاليا بتحديث الضوابط الخاصة بالـ  Internet Bankingللحد مون المخواطر التوي قود
تتعرض لها البنوك نتيجة تقديم تلك الخدمات .وتجدر اإلشارة في هذا الصدد الى انه تمت الموافقة
علي قيام ثالث بنوك بتقديم خدموة سوداد الفوواتير الكترونيوا عون طريوق ماكينوات الصوراف اآللوي
بالتعاون مع شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية (البنك المركزي.)5022،
 2-2تطور تكنولوجيا المعلومات في مصر
في إطار انضمام مصر إلتفاقية تحرير التجوارة فوي الخودمات  GATSفوي اطاراإلتفاقيوة
العامة للتجارة والتعريفات  GATTوانضمام مصر في يونيو  5005لعضوية إتفاقية االتصاالت
التابعة لمنظمة التجارة العالمية  ، Basic Telecommunication Agreement BTAتسعي
جاهوودة موون خووالل القنوووات التشووريعية والتنفيذيووة باللحوواق بركووب التكنولوجيووا الحديثووة فووي جميووع
المجاالت .تبلور هذا اإلهتمام بإنشاء وزارة االتصواالت وتكنولوجيوا المعلوموات فوي اكتووبر عوام
 2111الذي سرعان ما قامت بوضوع خطوة قوميوة لالتصواالت وتكنولوجيوا المعلوموات ،واسسوت
مشوروعات ومبوادرات ،كمووا دعموت الشووراكة بوين القطوواع العوام والخوواص مون اجوول تطووير البنيووة
التحتية لالتصاالت ،وانتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصواالت لتصول لجميوع الموواطنين وتقوديم
برامج تدريبية لتنمية القدرات والكفاءات التكنولوجية للوصول لمزيد من االبتكارات.
 1-2-2تنمية البنية التحتية لالتصاالت وانتشار تكنولوجيا المعلومات
قووودمت الووووزارة فوووي ينووواير  5005مباااادرة ارنترنااات المجااااني بوووين الشوووركة المصووورية
لالتصواالت ومائووة وأربعووين مون مووزودي خوودمات اإلنترنوت فووي مصوور بهودف إتاحووة الوودخول إلووى
اإلنترنت مما ادي إلى زيادة معدالت استخدام اإلنترنت.
كما قدمت مبادرة حاسب لكل بيت -في نهاية عام  – 5005من اجول زيوادة أعوداد أجهوزة
الحواسب في المنوازل ،وتعتبور نموذجوا ل للشوراكة بوين القطواعين العوام والخواص ،حيوث إنهوا تووفر
جهوواز حاسووب مووزود بإمكانيووات الوودخول إلووى اإلنترنووت بأقسوواط شووهرية (فوؤاد .)5002،ومبااادرة
حاسب آلي لكل رجل اعماال فوي شوهر موارس  5004بأسوعار مخفضوة مموا تسواعد علوي حصوول
الشووركات ورجووال االعمووال علووي حاسووب آلووي ممووا يسوواعد الووى رفووع اعووداد مسووتخدمى االنترنووت
واالستفادة والمشاركة في التجارة االلكترونية .كما تطورت المبادرة عام  5002لطورح مبوادرات
حاس وب لكوول تلميووذ وم ودرس ،مبووادرة حاسووب لكوول اسووتاذ جووامعي وطالووب ،مبووادرة حاسووب لكوول
صحفي ،ومبادرة حاسب لكل تلميذ متفوق ليقدم حاسوب مرتفوع المواصوفات الفنيوة الوائول التعلويم
االبتدائي علي مستوي الجمهورية .وتمثل زيادة استخدام الحاسب قاعدة راسوخة لبنواء قطواع قووي
لتكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات والخدمات اإللكترونية وتصديرها.
اصدرت الوزارة في مايو  5004مباادرة االنترنات فاائا السارعة  ADSLالتوي اتاحوت
خدمات انترنوت بسورعات مرتفعوة بأ سوعار مناسوبة وتخفويض وقوت تركيوب الخدموة ورفوع الووعي
القومي الهمية هذه السرعات .ثم قاموت الووزارة بتخفويض سوعر خدموة االنترنوت  ADSLعلوي
مسووتوي الدولووة لتصوول الووى  12جنيووه شووهريا فووي االول موون يوليووو ( 5002وزارة االتصوواالت،
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 .)5009كمووا اتاحووت الوووزارة فووي  5003خوودمات االنترن وت الالسوولكي بسوورعات مرتفعووة .ممووا
ساعد علي االقبال علي هذه الخدمة ليرتفع اعداد المشتركين من  52الف في ديسومبر  5004الوى
 2،4مليون في ديسمبر ( 5020موقع وزارة االتصاالت ،يونيو .)5022
كمووا قووام الجهوواز القووومي لتنظوويم االتصوواالت بتطوووير شووبكة التليفونووات الثابتووة وتطوووير
خدماتها لتغطي جميع انحاء الجمهوريوة وتقوديم تعريفوة سوعرية جديودة لتشوجيع انتشوار التليفونوات
الثابتة وارتفاع اجمالي سعة السنتراالت الى  24،251سنترال في فبرايور  5022وارتفواع اعوداد
السنتراالت الى  2299سنترال في فبراير ( 5022موقع وزارة االتصاالت ،يونيو .)5022
 2-2-2االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تم االعالن في الثاني والعشرين من يونيو  5004عن تدشين صوندوق تنميوة التكنولوجيوا
و تعوود (CIICشووركة التجوواري الوودولي لالسووتثمار) أول موون تقوودم ب وإقتراح إلنشوواء صووندوق تنميووة
التكنولوجيا عام  5002بهدف دعم الشركات الناشئة التي تمثل فرص استثمارية واعدة في مجوال
تقنية المعلومات واالتصاالت .وبالفعول توم إنشواء صوندوق تنميوة التكنولوجيوا الوذي يعود مون أوائول
الصناديق التي تقوم بتمويل المراحل األولى من المشروعات وتولي اهتما لموا كبيورلا بالشوراكة بوين
القطوواعين العووام والخوواص .و فووي هووذا اإلطووار قامووت وزارة االتصوواالت وتكنولوجيووا المعلومووات
(ممثلة عن القطاع العوام) بتقوديم الودعم الوالزم للشوركات العاملوة فوي مجوال تكنولوجيوا المعلوموات
حيووث قامووت بتوووفير الحضووانات والخوودمات الضوورورية الالزمووة لهووذه الشووركات فووي القريووة الذكيووة
بالهرم.
و قد تم تسوجيل صوندوق تنميوة التكنولوجيوا كصوندوق اسوتثمار مباشور تحوت مظلوة هيئوة
سوق رأس المال( )CMAبموجب القانون رقم  12لعام  ،2115برأس مال مصدر ومدفوع يبلغ
 20مليوون جنيووه مصووري ورأس مووال معلوون يبلووغ  520مليووون جنيووه مصووري .وتعموول المجموعووة
الماليووة المصوورية – هيوورمس ،بصووفتها الشووركة المختصووة بووإدارة الصووندوق ،علووى تقيوويم وتقوودير
فرص االستثمار إلى جانب اتخاذ القرارات المتعلقة باالسوتثمار وإدارة المشوروعات االسوتثمارية.
و يذكر أن االستثمارات النموذجية التي يقدمها صندوق تنمية التكنولوجيا تتراوح بين مليون وستة
ماليووين جنيووه مصووري ،كمووا يتووراوح اإلطووار الزمنووي لنجوواح المشووروعات التووي يمولهووا بووين ثووالث
وخمووس سوونوات .ويحصوول الصووندوق فووي مقابوول المسوواهمات الماليووة التووي يقوودمها علووى أسووهم فووي
الشركات المعنية ،مما يضمن إقامة شراكة متكاملة مع الشركات الواعدة (فؤاد.)5002،
روعووي أثنوواء إنشوواء صووندوق تنميووة التكنولوجيووا أن يلبووي احتياجووات قطوواع االتصوواالت
وتكنولوجيا المعلومات ،حيث يجمع بين الخبورة التجاريوة والتشوغيلية واالسوتثمارية الالزموة لودعم
الشركات الناشئة في مراحلها األولى .وتحصل الشركات المستفيدة من هذا الصوندوق ،إلوى جانوب
التمويل ،على مجموعة كبيرة مون خودمات الودعم االسوتراتيجي واالستشوارات التوي تقودمها شوركة
اي وديافيلوبرز (التووي تقوووم بووإجراء تحلوويالت فنيووة للمشووروعات المطروحووة) فض والل عوون المكاتووب
المزودة بأحدث التجهيزات المتوفرة في القرية الذكية (وزارة االتصاالت.)5001 ،
كمووا شووجع انشوواء القريووة الذكيووة عووام  5003لتأسوويس فووروع ومقوورات اقليميووة للشووركات
العالميووة فووي مصوور ،ممووا رفووع كفوواءة الشووركات المصوورية موون خووالل اتاحووة فوورص المنافسووة مووع
الشركات العالميوة .ارتفوع عودد شوركات تكنولوجيوا المعلوموات واالتصواالت فوي مصور مون 200
شركة عام 5000الى حوالي  4000شركة عام  .5020كموا ارتفوع حجوم االسوتثمار مون 5322
مليووون جنيووه عووام  5000الووى  52292عوووام  5020يمثوول القطوواع الخوواص حوووالي  %90مووون
االستثمار(موقع وزارة االتصاالت ،يونيو .)5022
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 3-2-2رفع الكفاءات الفنية
وجوود تعوواون بووين القطوواع العووام والخوواص لرفووع الكفوواءات موون خووالل البوورامج التدريبيووة
االساسووية والمتخصصووة التووي تغطووي مجوواالت مختلفووة مثوول البنيووة التحتيووة لتكنولوجيووا المعلومووات
وطرق االستفادة منها وتطوير البرمجيات والخدمات االستشوارية والمبيعوات والتسوويق واإلدارة،
وقد وصول عودد خريجوو برنوامج التودريب المتخصوص واالحترافوي الوى  40،93الوف خوريج فوي
فبرايوور  ،5022كمووا وصوول اعووداد الحاصوولين علووي الرخصووة الدوليووة لقيووادة الحاسووب اآللووي الووى
 229،22الف خريج.
كما انشأت وزارة االتصاالت والمعلومات ما يزيد على  5225نادي تكنولوجيا معلومات
حتووي شووهر ينوواير ( 5022موقووع وزارة االتصوواالت ،يونيووو  .)5022وذلووك فووي إطووار مبااادرة
النوادي التكنولوجية  ،وقود أقيموت هوذه النووادي فوي منواطق التجمعوات السوكانية والمنواطق النائيوة
بهدف تعريف المواطنين بالكمبيوتر وزيادة الوعي لديهم بتكنولوجيا المعلومات .وقد تم إنشاء هذه
النوادي بالتعاون مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية والجهات المحلية بهدف توفير إمكانية
الوصول ا لى أجهزة الكمبيووتر واإلنترنوت ومكتبوات البرمجيوات وتووفير التودريب األساسوي علوى
مهوووارات تكنولوجيوووا المعلوموووات بأسوووعار فوووي متنووواول الجميوووع .كموووا أعلنوووت وزارة االتصووواالت
وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع البرنامج اإلنمائي لألموم المتحودة والتعواون اإليطوالي عون بودء
انطوالق نووادي تكنولوجيووا المعلومووات المتنقول فووي الخووامس موون فبرايور  5004لزيووادة التوعيووة فووي
مجال تكنولوجيا المعلومات .ويوفر خدمة اإلنترنت المجاني لسكان المنواطق النائيوة التوي ال توجود
بها شبكات اتصاالت (فؤاد)5002 ،
 4-2-2مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ادت البرامج والمبادرات التي قدمتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون
مع القطاع الخاص الى ارتفاع مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كما يلي:
 ارتفاع اعداد سنتراالت التليفونات الثابتة ادى لمضاعفة اعداد المشتركين بين عامي 2111الى عام  5020حيث ارتفع عدد المشتركين من  4،1مليون مشترك بنسبة
انتشار  % 3،2الى اكثر من  1،2مليون مشترك في  5020بنسبة انتشار %25،53
وذلك يمثل فقط حوالي  %22من السعة الكلية للسنتراالت مما ادي لطرح الشركة
المصرية لالتصاالت للعديد من الخدمات الجديدة وتقديم شرائح سعرية جديدة لرفع اعداد
المشتركين لتوسع قاعدة مستخدمي اإلنترنت.
 ارتفاع اعداد مشتركي التليفون المحمول من  103،100مشترك عام  2111بنسبةانتشار  %2الى اكثر من  35مليون مشترك في فبراير  5022بنسبة انتشار . %13،9
 ارتفاع اعداد مستخدمي االنتر نت لتصل لحوالي 53،19مليون مستخدم في فبراير 5022بإرتفاع حوالي  50مليون مستخدم منذ ديسمبر  .5004وارتفاع نسبة انتشار
االنترنت لتصل الى  %30،2في فبراير  ،5022كما ارتفعت نسبة انتشار االنترنت في
المنازل لتصل الى  %32،14من االسر (موقع وزارة االتصاالت ،يونيو .)5022
جدول  2بيانات تكنولوجيا المعلومات في مصر
2011 2005 1222
البيان
255512
205
400
مليون نبضة /ثانية
السعة الكلية لالنترنت
4
4
2
شركة
شركات المزودة للخدمة من الفئة أ
524
302
40
الشركات المقدمة لخدمةاالنترنت فئة ج شركة
53،19
2
0،3
مليون
عدد مستخدمي االنترنت
5225
125
420
نادي
نوادى تكنولوجيا المعلومات
المصدر :موقع وزارة التصاالت وتكنولوجيا المعلومات -يونيو 5022
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 3-2االهتمام التشريعي بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في ظل التطور التكنولوجي الهائل وثورة االتصاالت وما نوتج عنهوا مون اسوتخدام وسوائل
التجووارة االلكترونيوووة بمختلوووف انواعهووا ولوووالدراك الحكوووومي بموودي اهميوووة التجوووارة االلكترونيوووة
وحرصا علي تشجيعها وجد اهتمام تشريعي لوضع قوانين واطر منظمة للنشاطات االلكترونية.
 1-3-2قانون تنظيم التوقيع االلكتروني
ظهرت موع نموو المعوامالت االلكترونيوة فوي مصور فوي السونوات االخيورة الحاجوة لتحديود
هوية االطراف المتعاملة واثبات صحة التوقيع علي هذه المعامالت وحجيتها القانونية خاصوة فوي
ظوول سووهولة تعووديل بيانووات الرسووائل االلكترونيووة وامكووان انكووار بعووض االطووراف لعالقووتهم بهووذه
المعامالت ،مما ادى لظهورقانون التوقيع االلكتروني رقم 22لسنة ،5004الذي يهدف الى تنظيم
المعامالت االلكترونية واضفاء الشرعية القانونية عليها وحماية مختلف االطراف من اي عمليات
غش او تدليس او سوء استخدام .قد تضمن القانون انشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
إلصوودار تووراخيص الشووركات التووي تووزاول انشووطة خوودمات التوقيووع االلكترونووي 2ومراقبووة هووذه
الشركات لضمان جودة الخدمات التي تقدمها.
 2-3-2قانون حماية الملكية الفكرية
صدر قانون رقم  95لسنة  5005الخاص بحماية الملكية الفكرية الذي يعول عليوه كثيورا
في توفير مناخ مالئم لنمو صناعات تكنولوجيا المعلومات ودعوم البنيوة التحتيوة للتكنولوجيوا حيوث
يوفر الحماية الكافية ليساعد علي االبداع واالبتكار.
تتمتع بالحماية طبقا ألحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها ،بشرط أن تتوافر
فيها ما يأتي:
 أن تتصف بالسرية ،وذلك بأن تكون المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضممفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي
تقع المعلومات في نطاقه.
 أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية. أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها.كما تتمتع بالحماية العالمات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية ،والعالمة
التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كانت أو خدمة عن غيرها .كما تمتع بحماية هذا القانون كما
جاء في المادة  ،240برامج الحاسب اآللي ،قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب اآللي
او من غيره ،والمصنفات المشتقة وذلك دون االخالل بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت
منها (عبد الرحمن.)5004 ،

 2التوقيع االلكتروني يعني كل حروف او ارقام او اشكال او رموز تثبت علي دعامة الكترونية مثل الخاتم
الخاص ويحصل عليها كل من تستلزم طبيعة عمله التوقيع علي عقود او محررات الكترونية وذلك من الشركات المرخص
لها بمزاولة نشاط اصدار هذه الدعامات .ويجب ان تعطي داللة ويكون لها طابع منفرد لصاحب التوقيع وتثبت عالقته
بالمحرر االلكتروني.
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 3-3-2مشروع قانون التجارة االلكترونية
هووو مشووروع قووانون شووامل يتضوومن المكونووات االساسووية لتنظوويم التجووارة االلكترونيووة فووي
مراحلها المختلفة ،يتكون من اثني عشر فصال من اهم ما جاء بهذه الفصول ما يلي:
-

-

تكون حجية العقود االلكترونية مساوية لحجية العقود العادية.
يسري علي االلتزامات التعاقدية للعقود االلكترونية قانون الدولة.
مساواة التوقيع االلكتروني بالتوقيع العادي.
قبول مبدأ تشفير البيانات وذلك طبقا لضوابط وقواعد خاصة.
يعتبر الوفاء االلكتروني وفاء للذمة ما لم يقم الدليل علي غير ذلك.
وضع الشروط واالسس الخاصة باالعالن االلكتروني عن السلع والخدمات.
عدم جواز االحتفاظ الي جهة بأي بيانات شخصوية او مصورفية خاصوة بأحود العموالء اال
خالل المدة التي تقتضيها طبيعة هذه المعاملة.
فووي جميووع االحوووال يووتم مصووادرة االجهووزة واالنظمووة والبوورامج المسووتخدمة فووي ارتكوواب
الجرائم (الشرقاوي.)5003 ،

ثالثا :تطور الخدمات البنكية االلكترونية في الجهاز المصرفي المصري
حرصووا علووي امكانيووة مواجهووة البنوووك المصوورية لمنافسووة البنوووك العالميووة والحفوواظ علووي
عمالءهووا وجووذب رؤوس االموووال واالسووتثمارات الخارجيووة .بوودأت البنوووك المصوورية فووي تطوووير
خدماتها االلكترونية بمختلف انواعها ،فبدأت البنوك منذ عام  2113في تطوير االشوكال المختلفوة
للخدمات البنكية االلكترونية ،فوجد ارتفاع في اعداد البنوك المنفذة للخدمات البنكية عبر االنترنت
وعبر التليفون ،كما وجود اهتموام بتطووير كوروت الودفع والتوسوع فوي شوبكات ماكينوات الصوراف
اآللي ونقاط البيع.
نتيجة اقبال البنوك واهتمامها بالتكنولوجيا الحديثوة ومحاولوة تطبيقهوا واالسوتفادة بهوا فوي
مجوووال الخووودمات البنكيوووة سوووجل  50بنكوووا لووودي البنوووك المركوووزي عوووام  5022لتقوووديم الخووودمات
االلكترونيووة وذلووك ارتفاعووا موون  22بنكووا عووام  .5002تقوودم ه وذه الخوودمات امكانيووة تنفيووذ جميووع
االنشطة المالية وغير المالية البنكية دون النظر الى الوقت او المكان.
قامت الدراسة بدراسة خدمات البنوك االلكترونية في الجهاز المصورفي المصوري بالقيوام
بمسوووح شوووامل للبنووووك المسوووجلة بالبنوووك المركوووزي المصوووري بإجموووالي عووودد  32بنوووك بمختلوووف
تخصصواتها بإسووتثناء ثالثووة بنوووك وهوم ذي بنووك او نوفووا سكوشوويا ،البنوك الوووطني العموواني والبنووك
االهلي اليوناني حيث انهم ممثلين لبنوك اجنبية وال يتووفر لوديهم انشوطة بنكيوة متخصصوة للسووق
المصري.
سوف تقوم الدراسوة بالمقارنوة بوين نتوائج المسوح عون عوام  5002وعوام  5022لمعرفوة
التطور في الخدمات البنكية االلكترونية في الجهاز المصرفي المصري خالل هذه الفترة.
يعرض جدول ( )4نتائج مسح عامي  5002و 5022مع اضافة عمود يوضح التغيورات
الهيكليووة التووي طوورأت علووي البنوووك خووالل هووذه الفتوورة كنتيجووة لبرنووامج الخصخصووة واالنوودماجات
وعمود يوضح اسم موقع البنك.
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جدول  4الخدمات االلكترونية في بنوك الجهاز المصرفي المصري
رقم

اسم البنك

2

بنك االسكندرية

5

البنك االهلي المصري

3

بنك القاهرة

4

بنك مصر

التغيرات الهيكلية
تم خصخصة البنك ببيع
 %90من أسهمه
لمجموعة سان باولو
اإليطالية
فى5002/20/23

اسم الموقع
ww
w.alexbank
.com

www.nbe.c
om.eg

تم استحواذ بنك مصر
علي اسهم بنك القاهرة
في مارس 5003

الخدمات
االلكترونية 2005
ال يوجد

الخدمات االلكترونية
2011
خدمات بنكية عبر
االنترنت

خدمات بنكية عبر
التليفون

خدمة رسائل نصية عبر
التليفون المحمول
خدمات بنكية عبر
التليفون

خدمات بنكية عبر
التليفون المحمول

خدمات بنكية عبر
التليفون المحمول
خدمات بنكية عبر
االنترنت
خدمات بنكية عبر
التليفون

www.bdc.c
om.eg

ال يوجد

www.banq
uemisr.com
.eg

خدمات بنكية عبر
االنترنت

خدمات بنكية عبر
االنترنت

عبر التليفون

خدمات بنكية عبر
التليفون

خدمات بنكية عبر
التليفون المحمول
2

بنك االتحاد الوطني

بنك االسكندرية
التجاري والبحري
سابقا وقد سيطر عليه
بنك االتحاد الوطني
االماراتي بنسبة
 %14،3عام 5002

www.unb/egypt.com

ال يوجد

2

المصرف المتحد

تم انشاء المصرف
المتحد عام  5002من
قبل البنك المركزي و
استحوذ علي البنك
المصري المتحد والبنك
االسالمي الدولي وبنك
االستثمار والتنمية وبنك
النيل

www.theub
eg.com

البنك المصري
المتحد كان يقدم
خدمات بنكية عبر
االنترنت وعبر
التليفون

3

بنك بيريوس

البنك المصري
التجاري سابقا وقد
استحوذ عليه بنك
بيريوس عام 5002

www.pirae
us.com.eg
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بنك النيل والبنك
االسالمي الدولي لم
يوفرا اي خدمات
الكترونية
خدمات بنكية عبر
االنترنت

خدمات بنكية عبر
التليفون المحمول
جاري العمل علي بدء
الخدمات االلكترونية

خدمات بنكية عبر
التليفون

خدمات بنكية عبر
االنترنت

9

البنك التجاري الدولي

1

البنك االهلي المتحد-
مصر

20

بنك القاهرة بي ان
باريبا
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بنك قناة السويس

25

بنك عودة

قام بنك عودة اللبناني
بشراء  %200من
اسهم بنك القاهرة
الشرق االقصي عام
5002
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كريدي اجريكول-
مصر

اندمج البنك المصرى
االمريكى مع بنك
كاليون مصر فى كيان
جديد تحت إسم كريدى
اجريكول مصر في
5002
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البنك المصري
الخليجي

www.cibeg
.com

استحوذ البنك االهلي
المتحد البحريني علي
 %91،4من اسهم بنك
الدلتا الدولي في 5002

www.ahliu
nited.com/e
gypt

خدمات بنكية عبر
االنترنت

خدمات بنكية عبر
االنترنت

عبر التليفون

عبر التليفون

عبر التليفون
المحمول
لم يقدم بنك الدلتا
الدولي خدمات
الكترونية

عبر التليفون المحمول
خدمات بنكية عبر
االنترنت
خدمات بنكية عبر
التليفون

www.egypt
.bnpparibas
.net
www.scban
k.com.eg
www.banq
ueaudi.com

خدمات بنكية عبر
االنترنت

خدمة رسائل نصية عبر
التليفون المحمول
خدمات بنكية عبر
االنترنت

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

خدمات بنكية عبر
االنترنت
خدمة بنكية عبر التليفون

www.ca/egypt.com

www.egbb
ank.com.eg

خدمات بنكية عبر
التليفون في البنك
المصري االمريكي
ولم توجد خدمات
الكترونية في بنك
كاليون
خدمات بنكية عبر
االنترنت

خدمة رسائل نصية عبر
التليفون المحمول
خدمات بنكية عبر
االنترنت
خدمات عبر التليفون

خدمات بنكية عبر
االنترنت

عبر التليفون

خدمات بنكية عبر
التليفون

www.blom
bankegypt.
com

خدمات بنكية عبر
التليفون

خدمات بنكية عبر
االنترنت
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بنك HSBC

www.egypt
.hsbc.com

خدمات بنكية عبر
االنترنت

خدمات بنكية عبر
االنترنت

عبر التليفون

خدمات بنكية عبر
التليفون
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البنك الوطني للتنمية

www.nbde

بنك بلوم

22
مصر

استحوذ علي  %11من
اسهم بنك مصر
رومانيا في ديسمبر
 5002وتم تغيير االسم
في 5002

29

ال يوجد

خدمة رسائل نصية عبر
التليفون المحمول
ال يوجد
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البنك الوطني المصري
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بنك فيصل االسالمي
المصري

50

البنك االهلي سوسيتيه
جنرال
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بنك التعمير و االسكان
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بنك باركليز

www.hdbegy.com
www.barcl
ays.com.eg
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بنك مصر ايران للتنمية

www.midb.
com.eg
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بنك المؤسسة العربية
المصرفية
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بنك الشركة المصرفية
العربية الدولية
المصرف االتحادي
العربي للتنمية
واالستثمار
 5المصري لتنمية
البنك
الصادرات
بنك التنمية الصناعية
والعمال المصرى
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البنك الرئيسي للتنمية
واالئتمان الزراعي
البنك العقاري
المصري العربي
بنك البركة مصر
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53
59

30
32

استحوذ بنك الكويت
الوطني علي البنك
الوطني المصري عام
5003

gypt.com
www.alwat
any.net

سيطر علي بنك مصر
الدولي عام 5002

اسس في مصر عام
 2111باالستحواذ علي
البنك المصري العربي
االفريقي

www.faisal
bank.com.e
g
www.nsgb.
com.eg

بنك التمويل المصري
السعودي سابقا

خدمات بنكية عبر
االنترنت
خدمات بنكية عبر
االنترنت  ،عبر
التليفون وعبر
التليفون المحمول

www.edbe
bank.com
www.idbeegypt.com

www.pbda
c.com.eg
www.ealbank.com
www.barak
aonline.co
m
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خدمات بنكية عبر
االنترنت تحت االنشاء
خدمات بنكية عبر
االنترنت
خدمات بنكية عبر
االنترنت
خدمات بنكية عبر
التليفون

بنك مصر الدولي
خدمات بنكية عبر
االنترنت وعبر
التليفون المحمول

خدمات بنكية عبر
التليفون المحمول

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

خدمات بنكية عبر
االنترنت

 www.arabbخدمات بنكية عبر
 anking.comاالنترنت
.eg

www.saib.c
om.eg
www.aibeg
ypt.com

تم دمج بنك
العمال المصرى فى
بنك التنمية الصناعية
المصرى فى أول
نوفمبر 8002

ال يوجد

خدمة رسائل نصية عبر
التليفون المحمول

خدمة رسائل نصية عبر
التليفون المحمول
خدمات بنكية عبر
االنترنت

ال يوجد

خدمة رسائل نصية عبر
التليفون المحمول
ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

لم يقدم كال البنكين
خدمات الكترونية

خدمات بنكية عبر
االنترنت

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

يعمل علي تأسيس
الخدمات البنكية عبر
االنترنت والتليفون
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البنك العربي االفريقي
الدولي

www.aaib.
com

ال يوجد

خدمات عبر االنترنت
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بنك ابو ظبي الوطني

egy
pt.nbad.co
m

ال يوجد

خدمة رسائل نصية عبر
التليفون المحمول
خدمات عبر االنترنت
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سيتي بنك

www.citiba
nkegypt.co
m/egypt

خدمات بنكية عبر
االنترنت
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البنك العربي

www.arabb
ank.com.eg

خدمات بنكية عبر
االنترنت

عبر التليفون المحمول
خدمات بنكية عبر
االنترنت

عبر التليفون

عبر التليفون

بنك3المشرق

www.mash
reqbank.co
m.eg

عبر التليفون
المحمول
ال يوجد

عبر التليفون المحمول

خدمات عبر التليفون
خدمة رسائل نصية عبر
التليفون المحمول
خدمات بنكية عبر
االنترنت
خدمات عبر التليفون

2

خدمات بنكية عبر
االنترنت
خدمة رسائل نصية عبر
التليفون المحمول

المصدر :تم جمع البيانات بواسطة الباحث

 1-3خدمات البنوك االلكترونية عبر االنترنت
يتضح من جدول ( )4ارتفواع نسوبة البنووك التوي لوديها مواقوع الكترونيوة مون  %94عوام
 5002الووى  %200عووام  5022مووع وجووود ثالثووة بنوووك ال زال وت مووواقعهم تحووت االنشوواء وهووم
المصرف االتحادي العربي للتنمية واالستثمار ،وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك قناة
السويس .كما ارتفوع عودد البنووك المقدموة للخودمات البنكيوة عبور االنترنوت مون حووالي  %30مون
البنوك في الجهاز المصرفي المصري عام  5002الى حوالي  %20من البنوك عوام  ،5022اي
تضاعفت النسبة خالل الفترة محل الدراسة.
تقدم البنوك المصرية الخدمات البنكية االلكترونية بتصريح من البنك المركزي المصري
مما يضيف ثقة ومصداقية في الخدمات المصرفية ،كما توفر البنوك لمواقعها وسائل حماية كافية
للخدمات والتفاعالت مون خوالل الموقوع مثول اسوتخدام بروتوكوول  SSLالوذي يقووم بتشوفير جميوع
المعلومات ابتداء من اسم المستخدم واسم المرور الى جميع البيانات الناتجة عن المعامالت التاموة
بين موقع البنك والعميل ،كما يتم ذكر اسوم البروتوكوول االمنوي  Security Protocolالمسوتخدم
في الموقع مما يضيف ثقة العمالء في استخدام خدمات الموقع البنكية االلكترونية.
موون اوائوول البنوووك المقدمووة لهووذه الخدمووة البنووك المصووري الخليجووي الحاصوول علووي اول
ترخيص لالنترنت البنكي فوي  ،5005\25\55كموا حصول فوي نفوس التواريخ البنوك العربوي علوي
ترخيص رقوم  3لتقوديم خودمات االنترنوت البنكوي بأشوكالها الثالثوة ،يلويهم بنوك  HSBCالحاصول
علووي توورخيص رقووم  2بتوواريخ  5003\3\52وسوويتي بن وك فووي  .5003\3\53كمووا حصوول البنووك
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االهلي سوسيتيه جنرال علي الترخيص رقم  1بتاريخ  5003\25\55لتقديم االنترنت البنكي يقدم
البنووك الخوودمات البنكيووة موون خووالل موقووع  www.netabank.net/en/وخوودمات الموقووع مؤمنووة
باستخدام بروتكول  Secure Socket Layer SSLوهو بروتكول اتصوال و تشوفير معلومواتي
يؤمن المصادقية والسرية والسالمة في تبادل البيانات االلكترونية عبر االنترنت ،و يتميز ببساطة
االستعمال وهو مجهز للتكيف والتكامل مع جميع برامج التصفح المعتمدة علي شبكة االنترنت .
تنقسم الخدمات البنكية التي تقدم من خالل المواقع االلكترونية للبنوك الى خدمات مالية وتشمل:
 امكانية تحويل االموال بين الحسابات المختلفة. امكانية سداد الفواتير للجهات المختلفة من خالل المواقع االلكترونية.كما يقدم خدمات غير مالية وتشمل:
 االطالع علي الحسابات لدي البنك وحساب الكروت االئتمانية. االطالع علي حسابات الودائع. االطالع علي الشهادات االدخارية. امكانية تحميل قوائم الحسابات الي فترة زمنية. طلب دفتر شيكات ومتابعة الشيكات تحت التحصيل. 2-3الخدمات البنكية عبر التليفون
ظهرت هذه الخدمة في الجهاز المصرفي المصري منذ عام  2113في تركيوب وتشوغيل
مراكز لالتصاالت وخدمة العمالء .حيث تتيح هذه الخدمة للعموالء بواسوطة اسوتخدام رقوم تمييوز
شخصي بتلقي االستفسارات والطلبات من خوالل التليفوون علوي مودار  54سواعة علوي مودار ايوام
االسبوع والرد عليها وتنفيذها تلقائيا.
يعد البنك االهلي سوسيتيه جنرال اول بنك حاصل علوي تورخيص تقوديم الخودمات البنكيوة
عبر التليفون من البنك المركزي المصري بتواريخ  ،5005\22\23يليوه البنوك العربوي حيوث بودأ
في تقديم الخدمات االلكترونية بأشكالها الثالث في  ،5005\25\55كما قدم البنك التجاري الدولي
خدماتوووه البنكيوووة عبووور التليفوووون بتووورخيص رقوووم  4فوووي  .5003\5\5كموووا حصووول بنوووك HSBC
الخدمات البنكية عبر التليفون بترخيص من البنوك المركوزي رقوم  2بتواريخ  .25/3/2003يقودم
بنك  HSBSمجموعة متنوعة من الخدمات البنكية عبر التليفون تكون متاحة للعمالء علي مدار
 54ساعة طوال ايام االسبوع  ،يمكن استخدامها من خالل االشتراك في الخدموة والحصوول علوي
رقوم بنكوي شخصوي  Personal Banking Number PBNيتكوون مون عشور ارقوام  ،كموا
يستخدم المشترك رقم شخصي لخدمة التليفون البنكي  PINمكون من ستة ارقام.
كما يتضح من جدول ( )4ارتفاع نسبة البنوك المقدمة للخدمات البنكية عبور التليفوون مون
 %53عووام  5002الووى  %45عووام  .5022وتنقسووم الخوودمات المصوورفية المقدمووة موون خووالل
التليفون الى خدمات مالية وتشمل:
 امكانية تحويل االموال بين الحسابات المختلفة. امكانية سداد الفواتير للجهات المختلفة من خالل المواقع االلكترونية. كما تشمل خدمات غير مالية مثل: االستعالم عن ارصدة كروت االئتمان. االستعالم عن اخر حركة سداد وآخر كشف حساب. االستعالم عن ارصدة الحسابات الجارية والحركات علي الحساب. االستعالم عن الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها البنك. -االستعالم عن اسعار صرف العمالت االجنبية ،واسعار الفوائد علي الودائع.
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 3-3الخدمات البنكية عبر التليفون المحمول
بوودأت بعووض البنوووك المصوورية بوودءا موون عووام  5000فووي تطبيووق الخوودمات البنكيووة عبوور
التليفووون المحمووول والووذي يسوومح للعمووالء بإسووتخدام التليفووون المحمووول فووي الحصووول علووي بعووض
الخوودمات المصوورفية بإعتبوواره احوود قنوووات توزيووع تلووك الخودمات لعمالئهووا وذلوك بإسووتخدام احوودث
تكنولوجيا االتصاالت المتطورة التي تمكنها من نقل جميع البيانات والمعلومات بصورة مؤمنة.
تووزداد اهميووة هووذه الخدمووة ويتوقووع ازديوواد عوودد مسووتخدميها مووع ارتفوواع عوودد مسووتخدمين
التليفون المحمول في مصر اذ ارتفع اعدادهم من حوالي  23مليون مشترك عوام  5002الوى 35
مليون مشترك عام  .5022قدم عام  5002ستة بنوك خدمات بنكية عبر التليفوون المحموول وهوم
بنووك مصوور الوودولي والبنووك التجوواري الوودولي والبنووك االهلووي المصووري والبنووك االهلووي سوسوويتيه
جنوورال وسوويتي بنووك والبنووك العربووي .ارتفووع عوودد البنوووك المقدمووة لخوودمات بنكيووة عبوور التليفووون
المحمول عام  5022الى  23بنك ولكن يقدم  22مونهم خودمات بنكيوة محودودة متمثلوة فوي ارسوال
رسائل نصية فقط.
كان اول بنوك منفوذ لهوا هوو بنوك مصور الودولي الوذي سويطر عليوه البنوك االهلوي سوسويتيه
جنرال عام  .5002بدء بنك مصر الدولي في تقديم الخدمات البنكيوة عبور التليفوون المحموول عوام
 .5000مرت الخدمة بمرحلتين المرحلة االولي والمنفذة منذ عام  5000الى شوهر ينواير 5002
و كانوووت تقتصووور فقوووط علوووي عموووالء شوووبكة محموووول واحووودة وهوووي شوووبكة فودافوووون Vodafone
واقتصرت خدماتها علي الخدمات غيور الماليوة اي لوم تشومل التحوويالت الماليوة او دفوع الفوواتير،
خوالل المرحلووة الثانيووة التوي بوودءت اخوور شوهر ينوواير  5002ضوومت عموالء شووبكتي المحمووول فووي
مصر في ذلك الوقت وهما فودافون وموبينيل وتضواعف حجوم العموالء وشوملت الخودمات البنكيوة
المالية اي اجوراء التحوويالت الماليوة ودفوع الفوواتير  .سويطر البنوك االهلوي سوسويتيه جنورال علوي
البنك الحقا عوام  5002ليسوتمر فوي تقوديم نفوس الخدموة موع تطويرهوا باالضوافة للخودمات البنكيوة
االخري وهي خدمة التليفوون البنكوي منوذ عوام  5005وخدموة االنترنوت البنكوي بتورخيص رقوم 1
بتاريخ ( 5003\25\55فؤاد.)5002،
تقدم الخدمات البنكية عبر التليفون المحمول خدمات مالية تشمل:
 التحويل من حساب لحساب اخر.(
 عمليووات البيووع والشووراء موون خووالل التليفووون المحمووول نشوورة البنووك االهلووي المصووري،)5005
كما تقدم خدمات غير مالية وتشمل معلومات عن:
 رصيد حساب كروت االئتمان. الحد االدني المطلوب سداده قبل نهاية فترة السماح. الحد المصرح به للكارت. اخر معامالت سحب ومشتريات تمت علي الكارت. طلب كشف حساب.خدمة االخطارات وتشمل:
 اخطار برصيد الحسابات الجارية. اخطار بتجديد كروت االئتمان. اخطار عند تغيير اسعار صرف العمالت. -اخطار عند اسخدام كروت االئتمان في اي عملية مالية.
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 4-3بطاقات الدفع في السوق المصري
ادخل البنك العربي االفريقي نظام الكروت االلكترونية في سبتمبر  2192تحمل اسم
فيزا كارد البنك العربي ثم تحقق االنتشار للكروت في اوائل التسعينيات بعد اصدار بنك مصر
لبطاقته فيزا بنك مصر(بصلة )2112 ،ثم اشترك في عضوية ماستر كارد واصدر ثالث فئات
من كروت ماستر كارد .ثم قام البنك االهلي المصري بإصدار بطاقة ضمان الشيك ثم بطاقة فيزا
البنك االهلي المصري ثم بطاقة ماستر كارد البنك االهلي ،وفي اواخر عام  2112بدأ بنك
القاهرة في اصدار اول بطاقة ائتمان .وقد بلغ حجم البطاقات المصدرة حتي نهاية عام 2112
حوالي  220،000بطاقة (الفيل.)5001،
كما تم تطوير ماكينات الصراف اآللي لتقديم خدمات متعددة وجديدة وتوسع شبكات
الصراف اآللي لتضم معظم محافظات مصر بمختلف مدنها ،وتطور ترابط شبكات السحب علي
مستوي الجمهورية حيث يمكن استخدام الماكينات علي مستوي الدولة كما يمكن استخدام الكروت
خارج مصر ،ايضا تم التوسع في ماكينات الدفع عند نقاط البيع والبدء في تطويرها واستخدام
احدث انواع الماكينات التي تستخدم الكروت الذكية .ووجد اهتمام من قبل الهيئات مثل البنك
المركزي في اعداد دورات تدريبية للعاملين بالبنوك للتوعية بتكنولوجيا الكروت المختلفة
ووسائل الحماية والتزوير والغش وغيرها من المعلومات عن كروت الدفع بأنواعها المختلفة.
ارتفعت المبيعات عن طريق بطاقات فيزا الخصم والبطاقات مسبقة الدفع والسحب النقدي
في نهاية عام  5002الى  5،23تريليون دوالر بزيادة قدرها  %50عن عام  . 5004كما بلغ حجم
المشتريات عن طريق بطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع في نقاط البيع باستثناء التعامالت
النقدية مثل عمليات السحب من اجهزة الصراف اآللي اكثر من تريليون دوالر ،ويشير هذا النمو في
حجم المشتريات والذي ارتفع بنسبة  %21عن عام  5004الى تزايد تفضيل المستهلكين للدفع عن
طريق بطاقات الخصم عند قيامهم بعمليات الشراء اليومية (العالم اليوم.)5002 ،
جدول ( )5بيانات حجم سوق الكروت المصري
2005

2011

البيان
عدد بطاقات فيزا المصدرة (مليون)

2

20

عدد البنوك المصدرة لبطاقات االئتمان

22

30

عدد البنوك المصدرة لبطاقات الخصم

44

35
20

عدد البنوك المصدرة لبطاقات االنترنت
عدد البنوك المصدر لبطاقات ماستر كارد

25

29

عدد البنوك المصدرة لبطاقات فيزا

44

54

المصدر :مؤسسة فيزا العالمية (عدد الكروت) ،تم تجميع باقي البيانات بواسطة الباحث

كما يتضح من جدول ( )2تضاعف عدد حاملى بطاقات فيزا خالل خمس سنوات ليصل
إلى أكثر من  20ماليين شخص في عام (5020الشروق .)5022،كما ارتفع عدد البنوك المقدمة
لخدمات الكروت االئتمانية سواء فيزا او ماستر كارد الى  30بنك اي حوالي  %94من البنوك
في الجهاز المصرفي المصري .وفقا للمؤسسات المصدرة يقدم  54بنك بطاقات فيزا االئتمانية
كما يقدم  29بنك بطاقات ماسترد كارد االئتمانية ارتفاعا من  25بنك عام  ،5002يقدم  25بنك
البطاقات الصاردة من كال المؤسستين مثل البنك االهلي المصري ،بنك القاهرة والبنك العربي.
بينما يقدم  35بنك بطاقات الخصم اي حوالي  %10من البنوك في الجهاز المصرفي المصري،
ارتفاعا من  %94عام  .5002كما تضاعف عدد البنوك المقدمة لكروت االنترنت ليقدم حوالي
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 %30من البنوك لخدمة كروت االنترنت بالمشاركة مع مؤسسة فيزا وماستر كارد كما يقدم
بعض البنوك البطاقات الذكية مثل بنك مصر والبنك العربي االفريقي الدولي.
 1-4-3بطاقات االئتمان Credit Cards
تقوم البنوك المصرية بإصدار كروت ائتمان دولية بالتعاون مع الهيئات الدولية العاملة
في هذا المجال واهمهم مؤسسة الفيزا العالمية وهي االكثر انتشارا في مصر و يصدر  54بنك
في مصر كروت ائتمان بالتعاون مع مؤسسة فيزا من هذه البنوك بنك مصر ،بنك القاهرة  ،البنك
العربي االفريقي الدولي .HSBC ،يأتي في المستوي الثاني من حيث االنتشار في مصر كروت
ائتمان ماستر كارد ،حيث يصدر حوالي  29بنك في مصر كروت ائتمان تابعة لمؤسسة ماستر
ارتفاعا من  22بنك عام  .5002يصدر العديد من البنوك كروت ائتمان تابعة لكال المؤسستين
كنوع من تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لعمالئها مثل البنك االهلي المصري،
بنك القاهرة وبنك مصر .كما تصدر القليل من البنوك باالضافة لكروت مؤسسة فيزا وماستر
كروت داينرز كلوب مثل المصرف المتحد وامريكان اكسبريس مثل بنك عودة.
 2-4-3بطاقات الخصم Debit Cards
انتشرت كروت الخصم في السوق المصري في السنوات االخيرة حيث تصدرها البنوك
لعمالءها من اصحاب الحسابات الجارية وحسابات التوفير ،وتصدرها بعض البنوك الصحاب
الودائع لصرف االرباح ،كما تصدر انواع منها لصرف التحويالت الخارجية .تستخدم كروت
الخصم في السحب النقدي من شبكة آالت الصراف اآللي ،كما يمكن استخدام بعض انواعها لدفع
قيمة المشتريات من خالل نقاط البيع االلكترونية لدي المنشآت التجارية مثل كروت فيزا الكترون
وتصل اعداد البنوك المصدرة لكروت الخصم في مصر  33بنك اي  %10من البنوك في
الجهاز المصرفي تقدم لعمالئها كروت حصم منهم بنك مصر ،بنك القاهرة  ،البنك لعربي
االفريقي الدولي HSBC ،وغيرها من البنوك.
 3-4-3بطاقات االنترنت
تصدر بعض البنوك المصرية بالتعاون مع مؤسسة فيزا او ماستر بطاقات االنترنت
لتعطي امان اكبر للمستخدمين في تنفيذ عمليات تجارية من خالل االنترنت لتشجيع التجارة
االلكترونية .تكون حدود هذه الكروت صغيرة ال تتعدي الثالث آالف جنيه في معظم الحاالت،
ومن البنوك المصرية المصدرة لهذه الكروت البنك التجاري الدولي ،HSBS ،البنك المصري
الخليجي البنك االهلي سوسيتيه جنرال ،سيتي بنك ،البنك العربي.
تتميز هذه الكروت بسهولة اإلستخدام ،ويمكن اإليداع أكثر من مرة خالل فترة
الصالحية .ويحظر استخدام الكارت في عمليات الشراء المباشر لدى أي تاجر حيث ال تقبلها
نقاط البيع اإللكترونية  EPOSالموجودة لدى التجار .كما يحظر إستخدام الكارت فى عمليات
السحب النقدى.
 4-4-3البطاقات الذكية Smart Cards
هي كروت تحمل شريط ممغنط وشريحة رقائقية في آن واحود ولوذا يمكون اسوتخدامها فوي
أي مكووان .ويمتوواز هووذا النوووع بالمرونووة ألن الشووريحة االلكترونيووة يمكوون برمجتهووا لالسووتخدام فووي
السووق المحلووي ،او فووي السوووق العالميووة او السووتخدامها فووي ماكينووات الصووراف اآللووي  ATMsاو
لوودي التجووار .تووتم الموافقووات علووي العمليووات خووارج الخووط  Off Lineحيووث انووه يوجوود برنووامج
للمراجعووة فووي كوول موون الشووريحة وماكينووة الوودفع عنوود التجووار ويمكوون لزيووادة الحمايووة اسووتخدام رقووم
للتعريووف الشخصووي  PINحسووب البرنووامج الووذي يضوومنه البنووك المصوودر للشووريحة ،فقوود تتطلووب
العمليوات المحليوة رقوم تعريووف شخصوي ولكون لوويس مون الضورورة للعمليووات الدوليوة او قود يكووون
مطلوبا للعمليات خارج الخط و لكن ليس ضروريا للعمليات المباشرة علي الخط.
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يمكن استخدام الكارت بوظيفة الخصم او االضوافة و يسومح لحاملوه ان يتلقوي مبوالغ نقديوة
عند رد قيمة مشترياته من التاجر .ويمكن ان يتضمن الكارت وسائل امنية مثل وضع حدود معينة
علي عودد مورات اسوتخدام الكوارت او المبلوغ االجموالي الوذي يمكون صورفه فوي خوالل فتورة زمنيوة
معينة او غيرها من الوسائل (جرجس.)5005 ،
يصدر بنك مصر كروت خصم وائتمان ذكية يمكون اسوتخدام الكوروت لإليوداع اوالسوحب
من خالل آالت الصراف اآللي  .ATMsكما يمكن الشراء من كافة المنافذ التجارية بجميع أنحواء
العالم .قدم بنك مصر أول بطاقة ذكية في مصر والشرق األوسط مون خوالل إصودار بطاقوات فيوزا
الذكيووة الذهبيووة وفيووزا الذكيووة إنقوواذ والتووي تحتوووي علووى رقووائق الكترونيووة باإلضووافة إلووى الشووريط
المغناطيسي .توفر الرقاقة اإللكترونية المزايا التالية:
 سعة تخزين كبيرة :البطاقة يمكن أن تحمل كل بيانات العميل. سرعة المعامالت :في حال عدم إمكانية الوصول إلى خط هاتف  ،يتم استخدام الرقائقااللكترونية لتأمين الموافقة على المعامالت.
 تأمين المعامالت :أية معاملة يتطلب العميل بإدخال الرقم السري. يمكن استخدام البطاقة سواء من خالل الشريط المغناطيسي أو الشريحة اإللكترونية(موقع بنك مصر).
 5-3قنوات التوزيع االلكتروني في السوق المصري
تقوم البنوك المصرية بالتوازي مع التوسع في اصدار كروت الدفع بالتوسع في نشر
قنوات التوزيع االلكتروني متضمنة شبكة آالت الصراف اآللي  ATMونقاط البيع االلكتروني
 EPOSلتغطي جميع مناطق الدولة والتجار في مختلف انحاء الجمهورية .حيث للحصول علي
فوائد كروت الدفع يجب الحرص علي التوسع في شبكات التوزيع االلكتروني ،وتغطيتها لجميع
االماكن علي مستوي الجمهورية.
جدول  6بيانات آالت الصراف اآللي و نقاط البيع االلكتروني
2005

2002

البيان
عدد ماكينات الصراف اآللي

2300

2000

عدد ماكينات نقاط الدفع االلكتروني

54،033

00333

المصدر :مؤسسة فيزا العالمية

 1-5-3آالت الصراف اآللي
بدأت البنوك المصرية في تقديم خدمة الصراف اآللي  ATMفي الثمانينيات وكان
استخدام الكروت آنذاك يقتصر علي اآللة الخاصة بكل فرع مصدر فقط ،ثم اصبح من الممكن
استخدام الكارت من خالل شبكة ماكينات البنك الواحد اعتبارا من عام  .2119كما وجد اتفاقيات
مع بعض البنوك المصرية تتيح استخدام الكروت الصادرة من اي منها في ماكينات اآلخر (نشرة
البنك االهلي .)5005 ،ومع تطور الجهاز المصرفي وتطور الشبكات والتكنولوجيات المستخدمة
وجد امكانية استخدام مختلف انواع الكروت المصدرة من اي بنك داخل الجهاز المصرفي
والتابعة ألي من الهيئات الدولية المصدرة للكروت ألداء العمليات المختلفة الذي يرغب بها
العمالء في اي من الماكينات المنتشرة في الدولة وخارجها.
تنقسم ماكينات الصراف اآللي بشكل رئيسي من حيث اماكن وجودها الى:
 الماكينوات عبور الحوائط  Through The Wall (TTW) ATMsالتوي توجود خوارجحائط افرع المؤسسات المالية المختلفة والماكينات عبر حوائط المحال التجارية.
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 ماكينات الصالة  Lobby ATMsالتي توجد داخل افرع المؤسسات المالية،وتخصصبعض البنوك غرف مخصصة للماكينات تجمع عدد من الماكينات لتسهل االستخدام من
قبل العمالء.
 ماكينات ثابتة خارج البنوك التي توجد في اي مكان يوجد به طلب مرتفع علي السحبالنقدي مثل االسواق التجارية ومراكز التسوق .كما توجد في اماكن مفتوحة كما في
الطرق داخل المدن و في الطرق الصحراوية.
 ظهرت الماكينات المتنقلة مع التطورات التكنولوجية حيث يمكن وضعها في اماكنبشكل مؤقت عند الحاجة ونقلها بعد ذلك ،بالتالي يوجد مصدر للنقود للعمالء في اماكن
جاذبة لالفراد مثل المعارض ،اوعند المصانع في يوم الحصول علي الدخل الشهري
) .(Egner, 1991ومن البنوك المقدمة لهذه الخدمة بنك مصر والبنك التجاري الدولي.
توسعت شبكات الصراف اآللي خالل السنوات الماضية لتغطي معظم محافظات مصر
بمختلف احيائها .كما ارتفع عدد الماكينات الموجودة داخل مصر في فترة الدراسة من حوالي
 2300ماكينة عام  5002الى  2000ماكينة عام ( 5022مؤسسة الفيزا).
جدول ( )2اعداد ماكينات الصراف اآللي في اكثر البنوك انتشارا
عدد ماكينات الصراف اآللي
اسم البنك
البنك االهلي المصري

972

695
بنك مصر
502
البنك التجاري الدولي
300
البنك االهلي سوسيتيه جنرال
265
HSBS
239
بنك االسكندرية
217
بنك القاهرة
183
البنك العربي االفريقي الدولي
114
بنك التعمير واالسكان
109
كريدي اجريكول -مصر
100
المصرف المتحد
100
بنك بيريوس
96
بنك المؤسسة العربية المصرفية
94
بنك باركليز
المصدر :تم تجميع البيانات بواسطة الباحث من البنوك المختلفة

ويعد البنك االهلي المصري من اكثر البنوك توسعا في شبكة الصراف اآللي ليرتفع
اعداد ماكيناتها من  593ماكينة حتي يولية ( 5004فؤاد ،)5002،لتصل الى  135ماكينة عام
( 5022موقع البنك االهلي المصري) .كما يتضح اعداد ماكينات الصراف في اوسع البنوك
انتشارا في الجهاز المصرفي المصري في جدول (.)3
كما يتضح وجد تطور في حجم واتساع شبكة الصراف اآللي في الجهاز المصرفي
المصري كما تطورت الخدمات المقدمة لتشمل:
 االستفسار عن ارصدة العمالء. السحب السريع من الحساب وفقا لمبالغ مالية محددة. طلب كشف حساب. ايداع النقد والشيكات وطلب دفاتر شيكات. خدمة دفع فواتير.52

 خدمة االستفسار عن اسعار صرف العمالت االجنبية. خدمة االستفسار عن اسعار الخدمات المصرفية. دفع مستحقات كروت االئتمان من الحساب الجاري. اعادة شحن كروت التليفون المحمول. 2-5-3نقاط البيع االلكترونية
بدأت نقاط البيع االلكتروني في السوق المصري بإستخدام الماكينات اليدوية منذ اواخر
السبعينيات لتستخدم معها الكروت المصدرة في الخارج ذات الكتابة البارزة مثل كروت فيزا
وكروت ماستر كارد ،وتتم هذه العمليات بعيدا عن الخط (فؤاد .)5002 ،ثم تم تحويل الماكينات
في السوق المصري الى الشكل اآللي عام  2114مع بدأ البنوك المصرية في اصدار الكروت
الخاصة بها ،كما توسعت البنوك منذ ذلك الحين في شبكة نقاط البيع االلكتروني مع ارتفاع اعداد
الكروت المصدرة في مصر وزيادة الوعي بأهمية استخداماتها من قبل اصحاب الكروت وبالتالي
التجار كوسيلة لرفع مبيعاتهم .كما حدث تطوير مستمر في تكنولوجيا الماكينات وبدأت البنوك
منذ عام  5004استبدال الماكينات بالماكينات الحديثة التي تتعامل مع الكروت الذكية ،حيث
القدرة علي ادخال الرقم السري مما يحقق امان اكبر ألصحاب الكروت وسرية حساباتهم (نشرة
البنك االهلي المصري .)5005،
ارتفعت اعداد الماكينات في السوق المصري وفقا الحصائيات مؤسسة فيزا العالمية
لترتفع من  3000نقطة عام  5000الى  54،033نقطة في شهر سبتمبر ( 5002فؤاد،
 )5002ليصل الى  39000نقطة عام  5001لتغطي بذلك معظم محافظات مصر وعدد كبير
من التجار ،يعد ذلك االرتفاع الملحوظ نتيجة ارتفاع الوعي بأهمية كروت الدفع واالقبال علي
اصداره من قبل المستهلكين .من اهم البنوك المصدرة لنقاط الدفع البنك التجاري الدولي وبنك
مصر.
رابعا :التطورات المصرفية
 1-4المركز المالي للبنوك
الفترة
عدد البنوك
المركز المالي االجمالي
(مليار)
حجم الزيادة السنوية(مليار)

جدول ( )2المركز المالي االجمالي
-6-30
-6-30
-6-30
2002
2006
2005
42
43
25
133،1
322،2
302،2
32،3

232،4

22،4

للبنوك 2010-2005
-6-30
-6-30
2002
2002
31
40
2002،2
2002،2
242،4

9،3

-6-30
2010
31
2550،3
259،3

%22،9
%0،9
%22،2
%53،5
%9
معدل الزيادة السنوية(%22،3 )%
915
901،3
343،5
220
229،9
221،2
حجم الودائع (مليار)
632,
02,
6923
6,20
529
معدل الزيادة السنوية(6,21 )%
422
430
402،4
323،3
354
309،5
ارصدة االقراض (مليار)
02,
126
6029
52,
926
,23
معدل الزيادة السنوية ()%
المصدر :التقارير السنوية للبنك المركزي المصري

كما يتضح من الجدول وجد زيادات سنوية في المركز المالي االجمالي للبنوك في مصر
مع انخفاض اعداد البنوك في ظل االندماجات واالستحواذات محقق معدل  %22،3في يونيو
 5002بالمقارنة بيونيو  5004مع انخفاض عدد البنوك من  25بنك الى  25بنك وتتوالي
الزيادات مع انخفاض عدد البنوك لتصل الى  %53،5في يونيو  5003محققه اعلي زيادة في
الفترة محل الدراسة مع انخفاض اعداد البنوك الى  42بنك حيث استطاعت البنوك جذب ودائع
جديدة حيث نمت الودائع بمقدار  92،2مليار جنيه بمعدل  %24،3لتصل الى  220مليار جنيه
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بما يمثل  %21،3من اجمالي المركز المالي للبنوك عام  ،5003مما ادي للتوسع في النشاط
االقراضي للبنوك ليصل اجمالي التسهيالت الممنوحة  323،3مليار جنيه بما يمثل  %33،3من
اجمالي المركز المالي للبنوك و %42،4من اجمالي الودائع.
كما حقق المركز المالي للبنوك زيادة قدرها  259،3مليار جنيه في يونيو  5020بمعدل
زيادة  %22،9عن يونيو  5001مقابل زيادة  9،3مليار جنيه بمعدل  %0،9خالل السنة السابقة
ويرجع ذلك الى االزمة المالية العالمية .تركز ما يقرب من ثلثي الزيادة  %24،4في جانب
الخصوم في يونية  5020الى نمو الودائع والتي زادت بمقدار  95،9مليار جنيه لتبلغ 915،2
مليار جنيه بما يمثل  %33،2من اجمالي المركز المالي للبنوك .وقد جاوزت الزيادة في الودائع
بالعملة المحلية الزيادة االجمالية في الودائع ،اما الودائع بالعمالت االجنبية فقد تراجعت بمعدل
 %5،5وهو ما يعكس تفضيل االدخار بالعملة المحلية .وقد تركز جزء كبير من الزيادة في
الودائع بالعملة المحلية  %33،2في نمو ودائع القطاع العائلي حيث زادت بمعدل  %22،2لتصل
الى  433،1مليار جنيه بما يمثل  %21،3من اجمالي الودائع بالعملة المحلية .
توسعت البنوك في نشاطها االقراضي حيث ارتفعت ارصدة االقراض والخصم بمعدل
 ،%9،4ليصل اجمالي ارصدة االقراض الى  422مليار جنيه بما يمثل  %39،5من اجمالي
االصول و %25،5من اجمالي الودائع في نهاية يونيو  .5020قد تركز نحو  %25من الزيادة
في القروض الممنوحة للقطاع العائلي ،ووفقا لقطاعات النشاط االقتصادي ،حصل قطاع الصناعة
علي  %33،4من اجمالي القروض المقدمة من البنوك سواء بالعملة المحلية او االجنبية.
حققت معدالت الزيادة السنوية للودائع وارصدة االقراض اعلي معدالتها في عام
 5009و هو تاريخ انتهاء الخطة االولي للبنك المركزي لتطوير الجهاز المصرفي مما يوضح
األثر االيجابي لخطة البنك المركزي للتطوير واالصالح الهيكلي.
 2-4الربحية
يعكس مستوي الربحية الذي يحققه البنك مدي قدرته علي تدعيم حقوق الملكية لديه
وإجراء توزيعات نقدية علي مساهميه .ويشير الجدول التالي لمتابعة مستويات الربحية بالبنوك
في الفترة من  5004الى .5001
جدول  2صافي ارباح البنوك في الجهاز المصرفي المصري (بالمليون) 2002-2004
2002 2002 2002 2006 2005 2004
البيان
31
40
42
43
25
21
عدد البنوك
3240
3532
3240
2125
3324
بنوك تنتهي السنه المالية 5292
 31ديسمبر
923
625
,320 952,
0020
معدل الزيادة السنوية (,926 )%
المصدر :التقارير السنوية للبنك المركزي المصري

بالمقارنة بين عام  5004بداية خطة البنك المركزي لتطوير الجهاز المصرفي وعام
( 5001اخر تاريخ متاح) يتضح ارتفاع صافي ارباح البنوك في ظل االندماجات وتطور
الخدمات البنكية االلكترونية بأكثرمن ثالثة اضعاف .حيث بلغ صافي االرباح  3240مليون جنيه
في  32ديسمبر  ،5001وبلغت نسبة صافي االرباح الى متوسط حقوق المساهمين  %23،2لدي
هذه البنوك ،ونسبة صافي الربح الى متوسط األصول لديها  .%2،4بينما بلغ صافي االرباح
 5292مليون جنيه في  32ديسمبر ، 5004وبلغت نسبة صافي االرباح الى متوسط حقوق
المساهمين  %23،1لدي هذه البنوك ،ونسبة صافي الربح الى متوسط األصول لديها .%2،2
حققت الزيادات السنوية في ربحية البنوك اعلي معدالتها عام  5002و  5002مع
انخفاض عدد البنوك من  21بنك الى  43بنك مما يوضح التأثير االيجابي لالندمجات
والخصخصة علي ربحية البنوك ،حيث اتاحت مصادر تمويل اكبر للبحث والتطوير ومن ثما
تطوير الخدمات البنكية االلكترونية.

59

النتائج والتوصيات
نتائج الدراسة
اهتم البنك المركزي بتطوير الجهاز المصرفي المصري واعادة الهيكلة من خالل االندماجات
والخصخصة وتطوير نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات ،مما ادي لتكوين كيانات مالية ضخمة
قادرة علي المنافسة العالمية ،وقادرة علي التطوير وتقديم خدمات جديدة ومتطورة تساعد علي
جذب العمالء واالموال:
 ارتفعت نسبة البنوك لديهم مواقع الكترونية من  %93،2في عام  5002الى %200عام .5022
 ارتفعت نسبة البنوك المقدمة لخدمات بنكية عبر االنترنت من حوالي  %30عام 5002الى  %20عام .5022
 ارتفعت نسبة البنوك المقدمة لخدمات بنكية عبر التليفون من حوالي  %53عام 5002الى  %45عام .5022
 ارتفعت نسبة البنوك المقدمة لخدمات بنكية عبر التليفون المحمول من حوالي  %20عام 5002الى حوالي %43عام .5022
يوجد عالقة مباشرة بين االندماجات والخصخصة و تطوير الخدمات البنكية االلكترونية:
 حوالي  %30من البنوك التي قدمت خدمات بنكية الكترونية عام  5022ولم تكن تقدمهاعام  5002هي بنوك خضعت لعمليات اندماجات او خصخصة.
 لم تستطيع البنوك التي لم تقدم خدمات بنكية الكترونية عام  5002مواجهة المنافسةالعالمية وخضعت لعمليات اندماجات واستحواذات ،حيث  %90من البنوك التي تم
خضوعها الستحواذ او اندماج هي بنوك لم تقدم خدمات بنكية الكترونية عام .5002
تطور بطاقات الدفع وقنوات التوزيع االلكتروني:
 تضاعف عدد حاملى بطاقات فيزا خالل خمس سنوات ليصل إلى أكثر من  20ماليينشخص في عام .5020
 ارتفع عدد البنوك المقدمة لخدمات الكروت االئتمانية سواء فيزا او ماستر كارد الىحوالي  %94من البنوك في الجهاز المصرفي المصري.
 يقدم حوالي  %22من البنوك بطاقات فيزا االئتمانية ،كما يقدم حوالي  %20من البنوكبطاقات ماسترد كارد اإلئتمانية ،كما يقدم حوالي  %32من البنوك كروت كال
المؤسستين.
 يقدم حوالي  %10من البنوك بطاقات الخصم. يقدم حوالي  %30من البنوك لكروت االنترنت بالمشاركة مع مؤسسة فيزا وماستر كاردكما يقدم بعض البنوك البطاقات الذكية مثل بنك مصر والبنك العربي االفريقي الدولي.
 ارتفع عدد ماكينات الصراف اآللي اكثر من ثالث اضعاف من عام  5002الى .5001 ارتفع عدد ماكينات نقاط الدفع االلكتروني لدي التجار بأكثر من  %20من  5002الى.5001
 وجد اهتمام من قبل البنوك بالتوسع في شبكات ماكينات الصراف اآللي الداركهملضرورتها في المنافسة وجذب العمالء فوجد علي سبيل المثال ارتفاع في اعداد
ماكينات الصراف اآللي لدي البنك االهلي المصري بأكثر من ثالثة اضعاف من 5004
الى .5022
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التأثير اإليجابي لخطة البنك المركزي لتطوير الجهاز المصرفي علي اداء البنوك:
 وجد زيادات سنوية في المركز المالي االجمالي للبنوك في الفترة من  5002الى ،5022وسجل اعلي معدالت الزيادة في عامي  5003و  5009مما يوضح التأثير
االيجابي لخطة البنك المركزي لتطوير الجهاز المصرفي وانخفاض عدد البنوك حيث
انخفضت من  25بنك عام  5002الى  40بنك عام .5009
 حققت حجم الودائع اعلي معدالت الزيادة في عام  5009لتصل الى %22بالمقارنة %25،2عام  5002عند انتهاء الخطة االولي لتطوير الجهاز المصرفي.
 حققت ارصدة االقراض اعلي معدالتها عام  5009لتصل الى  %6029بالمقارنة بمعدلزيادة  %4عام  5004في ظل انخفاض عدد البنوك من  21بنك الى  40بنك وعند
انتهاء الخطة االولي لتطوير الجهاز المصرفي.
 حققت الزيادات السنوية في ربحية البنوك اعلي معدالتها عام  5002و  5002معانخفاض عدد البنوك من  21بنك الى  43بنك.
التوصيات
يجب رفع االهتمام التشريعي الخاص بتكنولوجيا المعلومات في مصر لرفع الثقة في الخدمات
المالية االلكترونية والتجارة االلكترونية.
 مشروع التجارة االلكترونية ال يزال بعد اكثر من  2سنوات تحت الدراسة ولم يقر بعدمن قبل الهيئات المختصه ليتحول الى قانون.
يجب المزيد من االهتمام من قبل البنوك بالخدمات البنكية عبر التليفون والتليفون المحمول:
 يوجد فقط  2بنوك مقدمة للخدمات البنكية المالية عبر التليفون المحمول في حين باقيالبنوك المقدمة للخدمة تقدم فقط خدمات غير مالية مثل ارسال االخطارات المختلفة في
شكل رسائل نصية للعمالء.
 يجب رفع اعداد البنوك المستخدمة للخدمات البنكية عبر التليفون المحمول في ظلارتفاع اعداد مشتركي التليفون المحمول وارتفاع نسبة االنتشار لتصل الى  %13،9في
.5022
 يجب المزيد من االهتمام بالخدمات البنكية عبر التليفون حيث يقدم فقط  % 45منالبنوك في الجهاز المصرفي هذه الخدمة.
يجب رفع الوعي في القطاع البنكي بأهمية الخدمات االلكترونية الحديثة من خالل:
 برامج تدريبية مكثفة من قبل البنك المركزي للبنوك المصرية للتعريف بالخدمات البنكيةااللكترونية الحديثة ومايستحدث منها وفوائدها للبنوك والقطاع المصرفي.
 برامج تدريبية من قبل البنك المركزي للقيادات والمديرين في البنوك المصرية. اجتماعات وندوات للقيادات العليا في البنوك المصرية مع البنك المركزي لرفع الوعيبأهمية الخدمات البنكية االلكترونية .
رفع الوعي لدي المجتمع المصري و عمالء البنوك بأهمية الخدمات االلكترونية البنكية:
 حمالت اعالنية من قبل البنوك بخدماتها االلكترونية. عقد المؤتمرات والندوات المختلفة لعمالء البنوك وغيرهم من الراغبين في معرفة المزيدعن الخدمات االلكترونية البنكية.
 تشجيع البحث والتطوير في مجال الخدمات البنكية الحديثة االلكترونية من قبل البنكالمركزي والبنوك المصرية.
 رفع الوعي بوسائل الحماية واالمان للخدمات البنكية االلكترونية.30

 إزالة الرسوم البنكية التي تفرضهابعض البنوك مقابل تقديم خدمات االنترنت البنكيلعمالئها.
يجب االهتمام بنقاط التوزيع االلكتروني في السوق المصري حيث ال زال شبكات ماكينات
الصراف اآللي ونقاط البيع االلكتروني غير كافية وتحتاج لمزيد من التوسع لجذب العمالء
الستخدام بطاقات الدفع بشكل اوسع:
 يجب رفع اعداد نقاط البيع االلكترونية لتشمل المزيد من التجار حيث مع تطور اعدادهالزالت ضئيلة بالنسبة للسوق المصري.
 رفع وعي التجار بأهمية استخدام نقاط البيع االلكتروني في جذب مزيد من العمالءالحاملين لكروت الدفع ،وفوائدها في تحويل النقود مباشرتا الى حساباتها في البنوك.
 عمل حمالت تسويقية للتجار المستخدمين لنقاط البيع االلكتروني من قبل البنوك ممايشجع التجار الستخدامها.
 توسيع شبكة نقاط البيع االلكتروني الى مختلف انحاء الدولة . االشراف والرقابة علي التجار المستخدمين لنقاط البيع االلكتروني. رفع اعداد ماكينات الصراف اآللي علي مستوي الجمهورية لتغطي احتياجات حامليالبطاقات بالشكل الكافي.
الصيانة والفحص لنقاط التوزيع االلكتروني في السوق المصري:
 شحن ماكينات الصراف اآللي بكمية مناسبة من النقود باألخص في فترات ارتفاع الطلبعلي السحب.
 المزيد من الصيانات الدورية للماكينات حتي يحصل حاملي البطاقات علي افضل واسرع خدمة.
 تخفيض قيمة رسوم السحب من ماكينات الصراف اآللي التابعة لبنوك اخري غير بنكالساحب.
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