البنوك المتخصصة ودورها فى التنمية
تقوم البنوك ( التجارية و المتخصصة ) بوجه عام سواء فى الدول المتقدمة أو النامية بدوراً هاما ً فى النهوض
واالرتقاء بهيكل التنمية االقتصادية  ،وتشارك البنوك المتخصصة( الزراعية ،العقارية  ،الصناعية ) من خالل آداء
وظائفها التنموية والتمويلية والرقابية بمواكبة التحوالت السريعة والمتالحقة والعمل على مسايرة التطور
المصرفى من خالل األنشطة التى تمارسها للنهوض باالقتصاد القومى للدولة .

أهمية الدراسة :
ترجع أهمية الدراسة لما للبنوك من دور هام فى دفع عجلة التنمية فى مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية
وإتاحة التمويل والمشاركة فى مشروعات التنمية  ،وكذا جذب المدخرات والعمل على توجيهها بإقامة الشركات
والمشروعات المشتركة للمستثمرين المصريين واألجانب  ،باإلضافة إلى القيام بتقديم كافة الخدمات المصرفية
بالعمالت المحلية واألجنبية .
وسوف نخص بالدراسة البنوك المتخصصة فى مصر ودورها فى التنمية حيث تقوم البنوك المتخصصة بمنح
االئتمان لنوع محدد من النشاط بحيث يقتصر عملها على هذا النشاط دون غيره مثل البنوك العقارية والزراعية
والصناعية .

أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة إلى التعرف على :
 1ـ أنواع البنوك ووظيفتها وهيكل الجهاز المصرفى .
 2ـ نشأة البنوك المتخصصة فى مصر .
 3ـ دور البنوك المتخصصة فى التمويل والتنمية االقتصادية .
 4ـ سياسة كل بنك من البنوك المتخصصة فى منح القروض واالئتمان.
 5ـ انجازات كل بنك من البنوك المتخصصة .

منهجية الدراسة :
تتبع الدراسة المنهج الوصفى التحليلى حيث يتناول تحليل مدلوالت األرقام باستخدام األساليب اإلحصائية البسيطة
للوصول إلى أهداف الدراسة .

مصادر البيانات :
1ـ الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء .
2ـ بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى .
3ـ البنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعى .
 4ـ البنك العقارى المصرى العربى.
 5ـ بنك التعمير واإلسكان .

 6ـ معهد التخطيط القومى .
 7ـ وزارة التنمية االقتصادية .

محتويات الدراسة:
تشتمل الدراسة على أربعة فصول كاآلتى :
الفصل األول  :البنوك المتخصصة فى مصر .
يحتوى على نبذة عن الجهاز المصرفى فى مصر  ،هيكل الجهاز المصرفى  ،أنواع البنوك ووظائفها  ،البنوك
المتخصصة ودورها فى التنمية .
الفصل الثانى  :بنك التنمية واالئتمان الزراعى .
يحتوى على تطور نشأة البنك  ،مجاالت خدمة البنك  ،مهام البنك  ،دور البنك فى التنمية  ،أنشطة البنك  ،دور
الحكومة فى دعم مؤسسات االئتمــان الزراعى  ،المعوقات التى تواجــه االئتمـان الزراعـى فى مصــر  ،إستراتيجيـة
البنك الرئيسى .
الفصل الثالث  :البنوك العقارية المتخصصة.
يحتـوى على نشـأة البنـوك العقاريـة المتخصصـة  ،مجـاالت خدمـات البنوك العقارية المتخصصة  ،دور البنوك
العقارية فى التنمية  ،أنشطة البنوك العقارية  ،إنجازات البنوك العقارية .
الفصل الرابع  :بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى .
يحتوى على نشأة البنك  ،مجاالت خدمات البنك  ،مهام البنك  ،دور البنك فى التنمية ،أنشطة البنك  ،إنجازات البنك .

إعـداد الـدراســة :
تـم إعداد الدراسـة بمعرفـة المختصـين العاملـين بالجهـاز المركـزى للتعبئـة العامــة واإلحصــاء وقد شـارك فى
اإلشراف على هـذه الدراسـة الدكـتورة  /نيفين حسـين شمت ـ مدرس اقتصاد بالجامعـة المصرية للتعلم األلكترونى .
وإذ نتقـدم بجزيل الشكر للدكتورة المشـرفة على الدراسـة وكذلك لكل من بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى
وبنك التنمية واالئتمان الزراعى والبنك العقارى المصرى وبنك التعمير واإلسكان فى توفير البيانات والتى كان لها
عظيم األثر فى إثراء الدراسة .

ملخص الدراسة
تعتبر التنمية اإلقتصادية فى إطارها العاام سياساة إقتصاادية طويلاة األجال تقاوم علاى تطاوير الهياكال المادياة فاى
المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لتحقيق النمو فى القطاعات اإلقتصادية .
نظر اٌلما تقوم به البنوك وخاصة البنوك المتخصصة ( زراعية ـ عقارية ـ صناعية ) من دور هام لتحقيق التنمياة
كتوفير رأس الماال الاالزم للمشااريع اإلساتثمارية وتاوفير الخبارات وتقاديم المسااعدات واإلستشاارات الفنياة فاى
مختلف المجاالت التنموية إستهدفت الدراسة التعرف على البناوك المتخصصاة مان حياث النشاأة والتمويال ومانح
القروض وإنجازات كل بنك وإستنتاج بعض المؤشرات التى تخدم أهداف الدراسة.
فيما يلى أهم المؤشرات اإلحصائية التى تتضمنها الدراسة :
بـلغ إجمالـى عـدد الوحـدات اإلقتصاديـة للبناـوك فاى مصاـر  43وحاـدة منهاـا ( 7قطااع عاام ـ
 36قطاع خاص )عام  2005/2006إنخفض إلى 40وحادة منهاا ( 6قطااع عاام ـ  34قطااع
خاص ) عام  2007/2002بنسبة . 7.0%
بلــغ عـدد فـروع البــنوك  1662فـرع منهاـا (  1120قطاـاع عاـام ـ  722قطاـاع خــاـاص )
عــام  2005/2006إرتفـع إلـى  2252فرع منها ( 1051قطاع عام ـ  1207قطااع خااص
) عـام 2007/2002بنسبة . 15.1%
بلااااغ عاااادد وحاااادات البنااااوك المتخصصااااة  3وحاااادات ماااان عااااام 2005/2006إلااااى عااااام
 ، 2007/2002أمااا فااروع تلااك البنااـوك المتخصصااـة فقااـد إرتفااـع مـااـن  210فـااـرع عااـام
 2005/2006إلـى  214فـرع عـام  2007/2002بنسـبة . 1.6%
إرتفـع المـركز المــالى للبنـوك المتخصصــة مـن  45.6مليار جنياه عاام  2005/2006إلاى
 56.5مليار جنيه عام  2007/2002بنسبة . 23.6%
بلااغ إجمااالى اإلسااتثمارات فااى البنااوك المتخصصااة  4.3مليااار جنيااه عاااام ،2007/2002
إجمالى صافى النقدياـة وماا فاى حكمهاـا  462.3ملياـون جنياـه  ،إجمااـلى حقاوم المسااهمين
 5.3ملـيار جنياه ،قيماـة ودائاـع العماـالء  46.3ملـاـيار جنياه ،إجماـالى قاروض العماالء بعاد
خصاام المخصااص للضاارائب  36.6ملـااـيار جنيااه  ،قيمااة القااروض طويلااة اآلجاال  3.6ملااـيار
جنيه .
اوالً :البنك الرئيسى للتنمية واإلئتمان الزراعى :
 إرتفـع إجمـالى اإلستثمـارات الماليـة مـن  121.5ملياـون جنياـه عاـام  2003/2004إلاى 342.2
مليـون جنيـه عـام  2007/2002بنسبـة . 22.5%
 إرتفاـع إجماـالى ودائاـع العماـالء مان  11.23ملاـيار جنياه عاام  2003/2004إلاى  23.52ملاـيار
جنيه عام  2007/2002بنسبة 106.4 %
 بلااـغ إجمااـالى قااروض العمااالء بعااد خصاام المخصصـااـات والعـوائـااـد المجنبـــااـة  12.3ملااـيارجنيه
عام2003/2004إرتفع إلى 17.7ملـيار جنيه عام 2007/2002بنسبة.43.6 %
 إرتفااـع إجمـااـالى القااـروض طويااـلة اآلجااـل مااـن  1.4ملـيااـار جنيااـه عااـام  2003/2004إلااـى 1.2
ملـيار جنيـه عـام  2007/2002بنسـبة . 22.6 %

 بـااـلغ إجمااـالى القااـروض اإلستثمــاريااـة ( المتـوسطـااـة وقصيـااـرة اآلجــااـل )  11ملـيااـار جنيااـه عااـام
 2007/2002منها  7.02ملـيار جنيه قروض قصيرة اآلجـل بنسابة  64.4%مان إجماالى القاروض
اإلستثمـاريـة  3.62 ،ملـيار جنيه قروض متوسطة اآلجل بنسبة . 35.6%
 بلغت قيمة حقوم المساهمين  1.72ملـيار جنيه عاام  2003/2004إرتفعات إلاى  1.2ملاـيار جنياه
عام  2007/2002بنسبة . 4.7%
 بلغ صـافى األرباح  51.2مليون جنيه عـام  2003/2004إنخفـاـض إاـى  20.1ملياـون جنياـه عاـم
 2007/2002بنسبة . 60.2%
 بلااـغ صااـافى التاادفقات النقديااـة الخارج اـة ( ) 103.2مليااـون جنااـيه عااام  2003/2004بينمااا بلااـغ
صافى التدفقات النقديـة الداخلة  106.3مليون جنيه عام . 2007/2002
ثانيا ً  :البنوك العقارية المتخصصة :
 1ـ البنك العقارى المصرى العربى :
 إرتفااااـع إجمااااـالى اإلستثمااااـارات الماليااااـة ماااان  1176.5مليااااون جنيااااـه عااااام  2004/2005إلااااى
2023ملـيون جنيه عام  2007/2002بنسبة . 72.0%
 إرتفااـع إجمااـالى قيمااـة ودائااـع العمااـالء ماان  11.66ملااـيار جنيااـه عـااـام  2004/2005إلااى16.76
ملـيار جنيه عام  2007/2002بنسبة . 40.1 %
 إنخفـض حجاـم القاـروض المقدماـة للعمـاـالء بعـاـد خصـاـم المـاـخصص مـاـن  17ملاـيار جنـيـاـه عاام
 2004/2005إلى  15ملـيار جنيـه عـــاـام  2007/2002بنسبـاـة  ، 11.2 %إرتفعـاـت القـاـروض
طويلــة اآلجــــل مــاـن  131.1مليــاـون جنيــاـه عــاـام  2005/2006إلـاـى  157.6مليـاـون جنيـاـه
عـــام  2007/2002بنسبة . 20.4%
 إرتااـفعت قيمـااـة حقـااـوم المساهمـااـين مااـن 1.141ملـيااـار جنيـااـه عااام  2004/2005إلااى 1.225
ملـيـار جنيـه عـام  2007/2002بنسـة . 60.0 %
 حقااق البنااك خسااائر بلغاات  215.2مليااون جنيااه عااام ، 2004/2005ولقااد واصاال البنااك فااى تحقيااق
الخسائر حتى بلغت  607.7مليون جنيه عام . 2007/2002
 بلغاات صااافى التاادفقات النقديااة الخارجااة  322.2مليااون جنيااه عااام  2004/2005بينمااا بلااغ صااافى
التدفقات النقدية الداخلة  327مليون جنيه عام . 2007/2002
 2ـ بنك التعمير واإلسكان :
 إرتفااع إجمااـالى اإلستثمـااـارات الماليااـة ماان  663.5مليااـون جنيااـه عااام  2004إل اى 1.5
ملـيار جنيه عام  2002بنسبة . 120.7%
 إرتفـع إجمالـى قيمـة ودائـع العمـالء من  5.01ملـيار جنياه عاام  2004إلاى  5.16ملياار
جنيه عام  2002بنسبة . 3.5 %
 إرتفـااـع حجـااـم قـااـروض العمـااـالء مـااـن  4.23ملااـيار جنيااه عااام  2004إلااى  5.12مليااار
جنــيه عـام  2002بنسبة  ، 22.5%انخفـض حجـم القـروض طويـلة اآلجل مان 2.6ملياـار
جنيــه عام 2004إلى  1.66مليـار جنــيه عام  2002بنسبة . 24.6%

 إرتفعاات قيمااـة حقااـوم المساااهمين مااـن  344.2مليااـون جنيااـه عااـام  2004إلااى 720.6
مليون جنيه عـام  2002بنسبـة . 126.2 %
 إرتفع صافى األرباح مان  22.2ملياون جنياه عاـام  2004إلاى  201.2ملاـيون جنياه عاام
 2002بنسبـة . 722.5%
 بلغ صافى التدفقات النقدية الداخلة  216مليون جنيه عام  2004بينما بلغ صافى التادفقات
النقدية الخارجة  313.6مليون جنيه عام . 2002
ثالثا ً :بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى :
 ارتـفعت قيمــة إجمـاـالى اإلستثمـاـارات مـاـن  371.7ملياـون جنيـاـه عـاـام 2003/2004
إلااى  450.7مليااـون جنيااـه عااـام  2007/2002بنسبـااـة  21.3%ارتفـااـع إجمـااـالى قيمـااـة
ودائــع العمــالء مـن  520.6مليـاـون جنياـه عـاـام  2003/2004إلاـى  763ملياـون جنياـه
عـام  2007/2002بنسبـة . 52.3 %
 إرتفـع حجــم القـروض المقدمــة للعمــالء ماـن  1.623ملـياـار جنياـه عاام 2003/2004
إلااى  2.062مليااـار جنيااه عااام  2007/2002بنساابة  ، 6.1 %بلااغ إجمااالى قيمااة القااروض
طويلااة اآلجاال الممنوحااة ماان البنــااـك علااـى المستـااـوى القومـااـى  52.7مليــااـون جنيــااـه عااام
 2003/2004إنخفضت إلـى  16.4مليـون جنيــه عـــام 2005/2006بنسبة .72.1%
 ارتفاااـعت قيماااـة حقاااـوم المسااااهمين مااان  505.7ملياااون جنياااه عاااام  2003/2004إلاااى
 255.5مليون جنيه عـام  2007/2002بنسبـة . 66.2 %
 حقـق البنـك صافى أربـاح بـلغت  3.1مليـون جنيـه عـام  2003/2004ثم تراجعت أعماال
البنك بخسائر قدرها  63.6مليـون جنيـه عـام . 2007/2002
 بلغ صافى التدفقات النقدية الخارجة  16.2ملياون جنياه عاام  2003/2004بينماا وصالت
صافى التدفقات النقدية الخارجه  3.2مليون جنيه عام . 2007/2002
 بلغاات قيمااة القااروض المعتماادة للمشااروعات ماان بنااك التنميااة الصااناعية والعمااال المصاارى
 1.7ملياااار جنيااااه عااااام  2002/2006بعااااـدد  367مشااااـروع علااااى مستـااااـوى محافظااااـات
الجمهوريـة ،بلغاـت قيمـاـة القاروض المعتماـدة للمشروعاـات الصاغيرة  0.6ملياار جنياه بعادد
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