
الصناعي���ة في المجتمع م���ن خالل توفير 
التمويل الميس���ر وكافة الخدمات المالية 
والمصرفية لتشجيع االستثمار الصناعي 
في الدولة. يقدم بنك الكويت الصناعي 
تمويال ميس���را متوس���طا وطوي���ل األجل 
إلنشاء المشروعات الصناعية وتوسيعها 
وتحديثها، كما يوفر تس���هيالت ائتمانية 
متعددة في ش���كل تمويل تجاري لس���د 
احتياج���ات رأس الم���ال العام���ل، باإلضافة 
إل���ى العدي���د م���ن الخدم���ات المصرفي���ة 

األخرى للصناعة والصناعيين. 

المصادر:
• مدونة معلومات تجارية.	
• منتدى المحاسب العربي.	
• الصفحة االلكترونية – بنك الكويت الصناعي .	
• تطور دور بنوك التنمية الصناعية –  بحث عن »بنك التنمية الصناعية والعمال المصري«.	

محاور العدد:
• دور وأهمية البنوك المتخصصة	
• دوافع إنشاء البنوك المتخصصة	
• موارد البنوك المتخصصة	
• استخدامات األموال في البنوك المتخصصة	
• مميزات البنوك المتخصصة	

املتخصصة البنـوك 
Specialized Banks

تنشأ البنوك المتخصصة بغرض تقديم الخدمات االئتمانية لألنشطة االقتصادية داخل قطاع محدد من 

لألنشطة  التمويل  لتوفير  بنوك  تنشأ  المثال  سبيل  فعلى  القومي،  االقتصاد  في  اإلنتاجية  القطاعات 

الصناعية، أو لألنشطة الزراعية، أو لألنشطة اإلسكانية والعقارية، أو للصادرات أو للتجارة الخارجية بصفة 

عامة، أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، وغيرها. وسوف نلقي الضوء في هذا العدد على 

أهم مميزات هذه البنوك والطبيعة الخاصة لعملها.

نشرة توعوية يصدرها 
معهد الدراسات المصرفية
دولة الكويت - فبراير  2015

السلسلة السابعة- العدد 7

• أنواع البنوك المتخصصة	
• بنك الكويت الصناعي	
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دور وأهمية البنوك المتخصصة

ه���ي البن���وك الت���ي تتخص���ص ف���ي القي���ام بالعمليات 
المصرفي���ة ومقابل���ة االحتياج���ات االئتماني���ة لقطاع���ات 
اقتصادية محددة، وال يكون قبول الودائع تحت الطلب 
من أوجه أنشطتها الرئيسية، وهذا ما يجعلها تختص 
بتمويل نش���اط اقتص���ادي مرتب���ط باس���مها. وتختلف 
البن���وك المتخصص���ة عن غيره���ا من البن���وك في مدة 
آجال عملياتها، ومصادر تمويلها وطبيعة المجال الذي 

تعمل فيه.

تكم���ل البنوك المتخصصة عمل البنوك التجارية، حيث 
تخ���دم القطاع���ات الت���ي تعجز ع���ن تلبي���ة احتياجاتها 
الطويل���ة المدى من طرف هذه البنوك بس���بب طبيعة 
عملها، وتعمل على تقديم قروض متوس���طة وطويلة 

األج���ل بش���روط ميس���رة م���ن حي���ث فت���رات وأقس���اط 
الس���داد، وبأس���عار فائدة تقل عن تلك التي تعمل بها 

البنوك التجارية.

وقد تأخذ البنوك المتخصصة إطارا تنظيميا في شكل 
مؤسس���ات حكومية، أو مؤسس���ات عامة مس���تقلة، أو 
مؤسسات خاصة، وفي الغالب تكون في شكل شركات 
مس���اهمة. وتعتب���ر ذات أهمي���ة بالغ���ة في دف���ع عجلة 
التنمية االقتصادية خاصة بالنسبة للدول النامية، التي 
تمر بمرحلة انتقالية، وذلك من خالل التس���هيالت التي 

تقدمها إلى قطاعات التنمية واإلنتاج.

دوافع إنشاء البنوك المتخصصة 

تطورت نشأة وظهور البنوك المتخصصة وفقا لدوافع 
ظهرت مرحليا مع تطور األنش���طة والنظم االقتصادية 
وفى إط���ار مراحل النم���و االقتصادي، وفقا للتسلس���ل 

التالي:

1 - ترج���ع بدايات نش���أة البنوك المتخصص���ة إلى دافع 
الحاجة لحماية صغار المنتجين من مزارعين أو حرفيين 
أو صغار المالك من الوقوع في براثن المرابيين أو صغار 
المقرضين، الذين عملوا أحيانا على اإلضرار بالمقرضين 
وذل���ك بالحصول على نس���بة عالية م���ن دخولهم في 
ص���ورة فوائ���د عالي���ة عل���ى الق���روض، األمر ال���ذي وصل 

ف���ي غالب األحوال إلى نزع الملكي���ة العقارية أو الزراعية 
للمقترضي���ن، ومن هنا ظهرت الدوافع لدى الحكومات 
إلنش���اء بن���وك متخصصة إلق���راض المنتجين بش���روط 
ميس���رة وحمايته���م من األخط���ار الت���ي يتعرضون لها 

عند اللجوء لالقتراض.

2 - محدودية قدرة البنوك التجارية في الوفاء بالحاجات 
وكذل���ك  المهنيي���ن،  وصغ���ار  للحرفيي���ن  التمويلي���ة 
المزارعي���ن بس���بب المبالغ���ة في الضمان���ات المطلوبة 

للقروض للحفاظ على األموال المودعة لدى البنك.

3 - تنش���أ البن���وك المتخصص���ة ف���ي الوق���ت الحاض���ر 
ضم���ن جهود التنمية االقتصادية، فالرغبة في اإلس���راع 
بتنمي���ة قطاع معين كالصناع���ة أو االقتصاد، أو الزراعة 

أو اإلس���كان أو غيره، تستلزم قيام مؤسسات مصرفية 
متخصصة لتمويل نش���اط هذا القطاع أو ذاك، وكذلك 
تيس���ير االئتم���ان للمش���روعات القائمة أو للمش���روعات 
الجدي���دة ف���ي قط���اع معي���ن. وغالب���ا م���ا نرص���د لهذه 
المؤسس���ات مبالغ محددة في الموازن���ة العامة للدولة 

سواء مرة واحدة أو على دفعات.

موارد البنوك المتخصصة

تتنوع موارد البنوك المتخصصة ما بين مصادر داخلية 
ومصادر خارجية وفقا للتقسيم العام التالي:

• المصادر الداخلية لموارد البنوك المتخصصة

تتمث���ل الم���وارد الداخلية للبن���ك المتخصص في رأس 
م���ال البن���ك، واالحتياطي���ات المس���تقطعة م���ن األرباح 

الصافية وفقا ألنظمة البنك كما يلي:

1 - رأس المال المدفوع

يعتم���د البن���ك المتخص���ص عل���ى رأس مال���ه كمصدر 
رئيس���ي، وعادة ال يطل���ب البنك رأس���ماله دفعة واحدة 
من المساهمين بل يطلبه على دفعات وفقا الحتياجه 
إليه حت���ى ال تبقى لديه أمواال عاطلة، وحتى ال تنخفض 
نس���بة العائد الموزع على المس���اهمين. ويب���دأ البنك 
في طلب س���داد باقي أقس���اط رأس المال مع توس���يع 
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عملي���ات البن���ك. وإذا اقتضت توس���عات عمليات البنك 
أم���واال إضافية، يس���تطيع البن���ك زي���ادة رأس المال عن 
طريق طرح أس���هم جديدة على المساهمين القدامى 
لالكتت���اب فيه���ا فق���ط،  أو يتم طرح األس���هم الجديدة 
لالكتتاب العام، ويتاح للمس���اهمين الج���دد والقدامى 
االكتتاب في تلك األسهم على حد سواء، وفقا لما يراه 

البنك مناسبا.

2 - االحتياطيات

تستقطع االحتياطيات كنسبة من األرباح الصافية التي 
يحققها البنك، وتشتمل على نوعين من االحتياطيات: 
احتياطي قانوني، واحتياطي اختياري أو خاص لمقابلة 

أغراض خاصة.

ويح���دد قانون إنش���اء البنك ونظامه األساس���ي نس���ب 
ه���ذه االحتياطيات، وف���ى الغالب يتم وقف اس���تقطاع 
ه���ذه االحتياطي���ات إذا بلغت نس���بة مح���ددة من رأس 

المال المدفوع ينص عليه النظام األساسي للبنك.

• المصادر الخارجية لموارد البنوك المتخصصة

ه���ي األموال التي يحصل عليها البنك المتخصص من 
الخ���ارج، وتتمثل في االقتراض م���ن الغير والودائع التي 
يق���وم البنك بتجميعها من األفراد وفقا ألنظمة البنك، 
إضاف���ة للمنح واإلعان���ات التي يمك���ن أن يحصل عليها 

البنك.

1 -  االقتراض

يمك���ن للبن���وك المتخصص���ة أن تلجأ إلى ع���دة مصادر 
لالقتراض، وهي:

- االقتراض المباشر من المؤسسات المالية في الداخل 
أو الخ���ارج، مثل البن���وك التجارية ومؤسس���ات التمويل 

الدولية واإلقليمية.

- االقتراض من البنك المركزي، حيث تسمح التشريعات 
المصرفي���ة في بعض ال���دول للبنك المرك���زي بإقراض 

البنوك المتخصصة وفقا لشروط خاصة.

- االقتراض من الحكومة.

- االقت���راض م���ن الجمه���ور، ع���ن طريق إصدار س���ندات 

وطرحها في سوق األوراق المالية.

2 -  الودائع

تس���مح أنظمة البن���وك المتخصصة بقب���ول الودائع من 
العم���الء، وه���ي تمث���ل نذرا يس���يرا م���ن مص���ادر األموال 
لديهم، ألن قبول البنك المتخصص للودائع يعد وظيفة 
ثانوي���ة. وع���ادة ما يق���وم المودعون باإلي���داع في البنوك 
المتخصص���ة لتوفي���ر ش���روط تمكنه���م من االس���تفادة 
بالخدم���ات التمويلية التي توفره���ا البنوك المتخصصة، 
وأن هذه الوظيفة تعد من صميم عمل البنوك التجارية، 
ولم تنشأ البنوك المتخصصة لتنافس البنوك التجارية، 
إضافة إلى الشروط  المقدمة من البنوك التجارية لجذب 
الودائع تظل في أغلب األحوال أفضل كثيرًا من الشروط 

المقدمة من البنوك المتخصصة.

3 - مصادر أخرى

تس���مح أنظمة بعض البنوك المتخصصة بقبول المنح 
واإلعانات/الهبات س���واء من الحكومات أو من منظمات 

دولية وإقليمية.

استخدامات األموال في البنوك المتخصصة

تتمثل استخدامات األموال في البنوك المتخصصة في 
األوجه التالية:

1 - الموجودات الســائلة: وتتكون من النقد الموجود 
ف���ي الصن���دوق، وودائ���ع البن���ك وأرصدته ل���دى البنوك 

األخرى.

2 - القــروض الممنوحــة: وتش���كل أكب���ر اس���تخدام 
لألم���وال في البنوك المتخصصة،  وتتكون من القروض 
الممنوحة للقطاع الخاص س���واء منش���آت اقتصادية أو 
أهلي���ه أو أفراد، وللمؤسس���ات المالي���ة المصرفية وغير 
المصرفي���ة، وللمؤسس���ات العامة في الدول���ة، وكذلك 

قروض لخزينة الدولة.

3 - الموجــودات األجنبية: وهي عبارة عن اس���تثمارات 
البنوك المتخصصة في المحافظ االستثمارية األجنبية.

4 - الموجودات األخرى: وهي تتكون عادة من الس���لف 
المالية ونفقات التأس���يس والدفعات المدفوعة مقدما 

وغيرها.

5 - الموجــودات الثابتــة: وه���ي عب���ارة ع���ن األراض���ي 
والمباني والسيارات واألثاث وغيرها.

مميزات البنوك المتخصصة

تتس���م البن���وك المتخصص���ة بطبيع���ة خاص���ة تميزها 
ع���ن البنوك التجاري���ة، ولعل من أهم الس���مات المميزة 

لطبيعة هذه البنوك العناصر اآلتية:
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1 - التخص���ص ف���ي تموي���ل قط���اع واحد م���ن قطاعات 
النش���اط االقتص���ادي أو تمويل نش���اط اقتصادي محدد 

في االقتصاد القومي. 

2 - توفير القروض متوسطة وطويلة األجل، حيث تزاول 
البن���وك المتخصص���ة وظائفها في ظل ش���روط أيس���ر 
من البنوك التجارية، س���واء بالنسبة ألس���عار الفائدة أو 

أقساط وفترات السداد، حتى ضمانات السداد.

3 - المش���اركة ف���ي اس���تثمارات األنش���طة والقطاع���ات 
التي تخدمها، وذلك بالمساهمة في رأس مال الشركة 
المساهمة التي تنش���أ لتزاول أنشطة اقتصادية داخل 

القطاع.

4 - تتخط���ى وظيف���ة البن���وك المتخصص���ة الوظيف���ة 
المصرفي���ة إل���ى توفي���ر الخب���رات واالستش���ارات الفنية 

والمالية للقطاع الذي تخدمه.

5 - اعتم���اد البن���وك المتخصصة عل���ى مواردها الذاتية 
بالدرجة األولى قبل اللجوء إلى موارد خارجية.

6 - تس���مح أنظم���ة البن���وك المتخصص���ة باللج���وء إلى 
االقت���راض م���ن الجمهور بإصدار س���ندات، بينم���ا ال يتاح 

ذلك للبنوك التجارية.

7 - تسمح البنوك المتخصصة بإمكانية قبول معونات 
غير مستردة لتدخل ضمن مكونات موارد التمويل لدى 
البنك، س���واء من جه���ات محلية عام���ة أو خاصة، أو من 

جه���ات أجنبية )مؤسس���ات تمويلية دولي���ة، حكومات، 
مؤسس���ات عام���ة أو خاصة( وه���ذا بالطبع ال يس���مح به 

للبنوك التجارية بأي حال.   

أنواع البنوك المتخصصة

تتع���دد أنواع البنوك المتخصصة التي يتم تأسيس���ها 
وفق���ا للحاجة إلى تنمية وتطوير قطاع اقتصادي معين 

في الدولة، وأهم أنواعها هي:

1 - البنــوك الصناعية: والتي تهدف بصفة خاصة إلى 
تقديم العديد من التسهيالت المباشرة وغير المباشرة 
إلى المؤسس���ات الصناعية لفترات متوسطة أو طويلة 
الصناعي���ة  المش���روعات  بتموي���ل  تق���وم  األج���ل، كم���ا 
الجدي���دة أو المس���اهمة ف���ي إنش���ائها وكذل���ك إقراض 

المش���روعات القائمة. وتس���اهم البن���وك الصناعية في 
تحقيق التنمية الصناعي���ة، والقيام باألعمال المصرفية 
الخاص���ة بها وذلك بغرض المش���اركة في إنماء اقتصاد 
الدول���ة وتنوي���ع هي���كل اإلنت���اج، مما يس���هم ف���ي دفع 
عملية تطوير مختلف فروع الصناعة. كذلك تقوم هذه 
البنوك بإعداد البيانات الالزمة الخاصة بدراسات الجدوى 
االقتصادية للمشاريع الصناعية مما يساعد في تحديد 

مجاالت عديدة لالستثمار الصناعي. 

2 -  البنوك الزراعية: تتولى هذه البنوك توفير االئتمان 
ال���الزم لتدبي���ر احتياج���ات الزراع���ة الضروري���ة للمزارعين 
وأصح���اب المش���اريع الزراعي���ة م���ن مس���تلزمات اإلنت���اج 
)األسمدة، آالت ومعدات، ..( أو نقل أساليب التكنولوجيا 
الحديثة والمناسبة لتحديث الزراعة وكذلك زيادة اإلنتاج 

الزراعي في الدولة. 

3 - البنــوك العقارية: تهدف ه���ذه البنوك إلى تمويل 
قطاع االس���تثمارات العقارية، حيث تق���دم القروض ذات 
اآلجال المحددة لمالك العق���ارات المبنية مقابل رهونات 
عقارية )أراضي أو مباني(، وبما أن تمويلها يكون لفترات 
طويل���ة األمد نس���بيا فهي تعتمد عل���ى مصادر تمويل 

طويلة األجل أيضا.

4 -  بنوك اإلســكان: تتخصص هذه البنوك في تمويل 
شراء أو بناء المساكن لذوي الدخل المحدود.

البن���وك  م���ن  كذل���ك  تعتب���ر  االســتثمار:  بنــوك   -  5
المتخصصة بحيث أنها ت���ؤدي وظائف البنوك التجارية، 
ولك���ن هذه األعم���ال تعتبر ثانوية بالنس���بة لوظيفتها 
األساس���ية وهي دراسة المشروعات االقتصادية الكبرى 
وتقديم الخدم���ات والمنتجات االس���تثمارية ذات القيمة 

المضافة للعمالء.

بنك الكويت الصناعي

بن���ك متخص���ص  أول  الصناع���ي  الكوي���ت  بن���ك  ُيع���د 
بالتموي���ل ودع���م التنمي���ة الصناعية ف���ي دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية. وقد تأسس بنك الكويت 
الصناع���ي ف���ي ع���ام 1973 بمب���ادرة م���ن حكوم���ة دولة 
الكويت التي هدفت إلى تشجيع ودعم عملية التنمية 


