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 :ممخص البحث

خديلتااعصةرف ااعخضراء،اوكذعكاعنبمياةهد ااعبحثابشكلارئةتياإعيابةلنايدىانوجهااعيصلر ااعتةبة ااااا
ا ادور ااعيتنداي انبمةهليارف  ااعنمية  اعنحقةق ااعيصلر ااعتةبة  اأداء ااالدبةلتافا،فيانحتةن ايراجا  يناخالل

ااتنبةلن ااعبةلملتابإعداد اجيع اويناخالل ا، اااعيخنتف  اعةم  اعتى انوزةاه انم اثماين اوين ا، اعيصلر ااعتةبة 
االحصلءااعوصفياواالتندالعيااعينيثلاعتنحتةلااعبةلملتايناخاللاا(spssحزي ااعبرايجااالحصلئة )اتاتنخدي

دهملكاايجيوع اينااعمنلئجاأدهيهلاأنفرضنيااعبحثا،اوصواًلاعخنبلراالاOne)اSample T-Test)اخنبلراافي
ااعيصلر اعديانوجهااكيلاانضحاأمهاالاةوجدااعصةرف ااعخضراء،ىاعةم ااعبحثابيفهوماعدمايارف ااكلفة اعد

انبميااعصةرف افكرةاعنبميااعتةبة  اأن اانضح اكيل ااعخضراء، ااعتةبة ااعيصلر افيااعخضراءااعصةرف ايدخلا
اعنوصةلتاكلناانمااقنراحايجيوع ايناعيتنداي ،اوقداااعنمية اعنحقةقااعتةبة ااعيصلر اأداءانحتةنافياتةتلدهم
ا اعتصةرف اعتىااعيصر ااعيركزيااةايلأناأدهيهل ابلعنوجه اعتيصلر ااعنجلرة  ااعيتزي  ااعناتةيلتااعرقلبة  تن

 اعخضراءاعنحقةقاأدهدا ااعنمية ااعيتنداي .

ا،ااعصةرف ااعخضراءا،ااعنمية ااعيتنداي ا.ااألخضراعنيوةلااالكممات االفتتاحية :
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:  المقدمة 0 -0  

اأااااا انرتم ااعيتنداي  ااعنمية  اتبنيبرام  2030جمدة افي اأييةل ااجنيلعل املعت اواعني اعشر ااعتبا  وأدهدافهل
خلرط اطرةقاذاتارؤة ااتنرانةجة اعتدولاواالطرا ااعفلعت ايناأجلانكرةسااعجهوداعختقاعلعماةماماا2015

ااالتنمزا اين اكوبمل ايوارد اعتي ااعحفلظ ا،يع ااعيتندام اواالزددهلر ابلعيتلواة ااعجيةع اوغةرافةه ااعكفوء اغةر ا 
 اعيمص ابلعمتب اعألجةللااعقلدي ا.

عذعكاقداحثااعيشلركونافياخنلمااعفالعةلتاعيؤنيرااعصةرف ااعخضراءادهوااعطرةقااعيااعنمية ااعيتنداي اااااا
ااعخضراءا ااعصةرف  اخالل اين ااعيتنداي  ااعنمية  اادهدا  ابيراعلة عزام ا،وا  ااعاربة  ااعيصلر  اانحلد امظيه اعذي

(Green banking،ا ااعيصلر ااعاربة  ا)انحلد ااعىايدياصداق ا2018( ابشكلاعلم اةشيل ايصطتح اودهو )
ااعيصر اعتبةئ اوعيهاعهلاوكة اةتنزمااعيصر ابلالدهنيلمابخضرةااعبةئ اواحنراماعتتةلتلتااألخالقة افةهل.

نجلهابتددهل،افلعصةرف ااعخضراءادهياببتلط ايصلر انحنرمااعوعيااالجنيلعياوننحيلايتؤوعة ااجنيلعة اااااا
اكبةرايناقبلااعيصلر اواعيؤتتلتااعيلعة ااألخرىاعتنحركامحوااعخديلتااعيصرفة ا ودهملكانركةزاواادهنيلم

عطلءااعيزةداينااعوزناعتاوايلااعبةئ ا ومنةج اعتنطورااعينتلرعافيااعقطلعلتااعصملعة اواالترا ا، اعخضراءا،وا 
عتاواقبااعوخةي اعتىااعبةئ اعذاافأنااعيشلرةعااعبةئة انشكلااعيجح افيااتنخدامااعيواردااعطبةاة ادونااالكنراثا

يدخالايهيلاينايداخلااعميوااالقنصلدياوكومهلانؤديادوراايهيلافياضيلنااتندايهااعنمية ااالقنصلدة ا،عذاا
ااصبحااالنجلهااعتلئدااعةومابةنادولااعالعماتواءااعينقدي ايمهلاأوااعملية ادهوانحتةنايملخااالتنثيلرااالخضر
،واعدفعافياانجلهانشجةعااالتنثيلرة ااعخضراءاواعايلاعتياإةجلدااالطراواعينطتبلتاعمجلحهلاونيوةتهل،اوبيلااانا
افلناكلايشروعاةحنلجاينااجلاترةلنامشلطهاإعيادهذاا ااالقنصلدة ا،عذا اعنيوةلاةيثلاعصباوشرةلنااعحةلة

ااع ااعيهي  ااعقضلةل اابرز ابأحد اةظهر اجات  ايل ا،ودهو ااعهلم ااصحلبااعامصر ااعحكويلتاوكذا اادهنيلم نيانشغل
اعيشلرةعاواعيؤتتلتا،االاتةيلااعنيوةلااألخضرا،اوةرجعاذعكااعىاارنفلعاوضخلي انكلعة ااعيشلرةعااعخضراءا
،اإذامجدايثالاأنايحط اواحدةاعنمقة ااعيةلهااعيتنايت انكت ايلاةقلربايةزامة اباضااعدولااعفقةرةا،ملدهةكاعناا

اعمظةف اوالاتةيلابلعمتب ااعتدولاااعملية ااعيتنوردةاعهذهااعنكموعوجةلتا،االيرااعذياجالانكلعة ااعنكموعوجةلتا
ااعرادهم ا ااعدوعة  ااالدهنيليلت افياظل اتةيل ااعدوعياال ااعصاةد اعتي اكبةرًا اادهنيليًل اةتقي ااعنيوةل اين ااعموع دهذا

لفتااعيؤتتلتااعيلعة ااعدوعة اشرطًلاإذااأضالخضراء(ا)االستثماراتبشؤونااعبةئ اوقضلةلانيوةلااعيشلرةعااعبةئة ا
ابلعنكموعوجةلتااعمظةف ا اودعيهل ابلعبةئ  افيايدىاادهنيليهل اواعينيثل انيوةتهل اأجل اين اعتيشلرةع اجدةدًا ا أتلتةل

ا(.142،صاا2018وامنلجهلاعيمنجلتاصدةق اعتبةئ ا)اعبملءاوعبداااليةر،

ا

ا  
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  :بحثال مشكمة 0 -0

ابلبنكااااا اةناتق اباضايل ااتنقراء اين ا،ا)النظام( لر ااعيتنداي  ااعييلرتلتااعيصرفة  اأو ااعخضراء اعصرةف 
ااعحفلظاعتيااعبةئ ا اةدركاأدهية  اينادونانوفراوعيايجنياياعلم ااعصاوب  افياغلة  انضحاأناأيرانطبةقه

اادارية –اقتصادية  –)قانونية وأدهية انطبةقااعيصلر اعهذاااالبنكلرانحدةدًااوينادوناإجراءاتاوندبةرارتية ا
ونشجعااعيصلر ااعتةبة اعتىانطبةقاابنكلرااعصةرف اااعخضراءا،كيلاامهاالا وضغوطايجنياة انتزمنظميو( وت

انامياونهنما اوغةرارتية  جراءاتاوندابةرارتية  اوا  انوجةهلتاحقةقة  اينادوناوجود ااعمظلم ةيكنانطبةقادهذا
كزتايشكت ااعبحثافيااالجلب اونوجهاونضبطاأمشط ااعيصلر اااعتةبة امحواتتوكاينملغمايعااعبةئ ا،عذاانرا

ااعنلعة :االتعتيااعنتلؤا
 ؟اعخضراءااعصةرف افكرةاعنبميانوجهااعتةبة ااعيصلر اادهلاعديااا-أا

ااعتةبة ااعيصلر اأداءانحتةنافيااتةتلدهمااعتةبة ااعيصلر افيااعخضراءااعصةرف اابنكلراادهلانبميا-با
 اعيتنداي ؟ااعنمية اعنحقةق

ا:بحث ال أىمية 0-3

ايوضوعنأاااا اعتي ااعضوء اةتتط ابكومه ااعبحث اأدهية  انداوال ني اةتقي ااالقنصلدة ا أصبح ااعتلح  اعتى كبةرًا
ااعبةئة  ااعنيوةلااالخضراونوجةههاعدعمااعيشلرةعااعخضراءاعناطرةقااعيصلر ا، أالاودهوايوضوعانبميافكرة

يااعجيلدهةراواعييلرتةناعتياإمهاةركزاعتيايبلدرةاعنوصةلارتلئلايهي اإعااعينخصص افيادهذاااعيجللا،فضالًا
،ا،ابلإلضلف اإعياذعكاإنااعبحثاتةكوناعدةهانرشةداضخماينايمظوراأكلدةيياواواقاياعفتاامنبلهااعيهنيةن

ااعنملفتة ا افيااكنتلبااعيزاةل ا،عدوردهل ااالتنداي افياامشطنهل اباد اإعىايراعلة وبلعذاتايدةريااعيصلر ااعتةبة 
 عتخدي ااعيصرفة اينايمظورابةئي.

 :بحثىداف الأ 4 -0

اعصةرف ااعخضراءايناخاللايراجا اخديلتابشكلارئةتياإعيااعنوضةحاواعنارة ابيفلدهةمااعبحثاةهد ا    
  ةركزاعتيااألدهدا ااعنلعة :ااالدبةلتااعيخنتف ،ابجلمبادهذا،

ا .أ  ااعوعي امشر اواعثقلف  اوبلعذات ااعملس اعلي  ااعبةن ااعيصرففي اايقطلع ااعتةبي ااعخديلتاةدهليفبأدهية  م
 ة ااعخضراء.اعيصرف

ااعيصرفيا .ب  ااعقطلع افي ااعخضراء ااعصةرف  اابنكلر ايجلل افي ااعينموع  ااعييلرتلت ايتنوةلت اعوقو اعتى
 اعتةبيا،اا

افيااعتةبة ااعيصلر افيااعخضراءااعصةرف ادورانبةمياابنكلربةلنا .ج  ااعيصلر اأداءانحتةناوايتلدهينهل
 اعيتنداي .ااعنمية اينطتبلتانحقةقايعاةنملتبابيلااعتةبة 



 

ااعتةبة اعتيصلر ااالداءانحتةنافياورواعدااعحلعيااعوضع :اعبةئة اعالتنداي ايدخلااعخضراءااعصةرف ا
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اينخذياا .د  انتلعد اتبل ابيثلبه اعنكون انشخةصااعواقع اعتى اونوصةلتاواقنراحلتايبمة  امنلئج اإعي عوصول
ابينطتبلتا ا ااعوفلء اةضين ابيل ابلعيصلر ااعتةبة  ااعخضراء ا ااعيصرفة  اعقرارافيانفاةلاوامجلحااالمشط 

 .أدهدا ااعنمية ااعيتنداي ااعيرجوةا
: فرضيات البحث 5 -0  

 حثاوأدهدافهاةيكناصةلغ اااعفروضااعنلعة ا:فياضوءاوجودايشكت ااعب   
 ..اعخضراءااعصةرف افكرةاعنبميااعتةبة ااعيصلر اعديانوجهااةوجد :H1الفرضية األولى: 

اااانحتةنافيااتةتلدهمااعتةبة ااعيصلر افيااعخضراءااعصةرف اابنكلراانبمي :H1 :الثانيةة ـــالفرضي
 .اعيتنداي ااعنمية اقةقعنحااعتةبة ااعيصلر اأداء....................

: منيج البحث 0-6  
اتنخدمااعبلحثونااعيمهجااعوصفيااعنحتةتيافيااجراءااعدرات اوذعكاعكومهااعيمهجااعيملتباعيثلادهذاااعموعااااا

 االعنيلداعتىااعيصلدرااعنلعة :ا،اوقدانمينااعدراتلتا
التااعاتية اواعدراتلتااعتلبق ااعيصلدرااعثلموة ا:اودهيايصلدرااعيكنوب ايثلااعكنباواعدورةلتاواعيجل .أ 

 ذاتااعصت ابلعيوضوعاحةثاغطتااعجلمبااالدبياعتبحث.
ااعيوظفةنا .ب  اوزعتاعتى ااالتئت  اين ا ايجيوع  ااحنوتاعتى ااتنبلم  انصيةم انم ا: ااالوعة  اعيصلدر

ااعاليتةنافياعدداينادهذهااعيصلر .
حدود البحث : 0-7  

 نمااجراءادهذاااعبحثافيااطلرااعحدودااعنلعة ا:   
 االحدود الزمنية : .أ 

ودهيااعيدةااعينيثت اببداة ااعيقلبالتاا(م0101-8-30ايعإام0101 -4-0ا)نيثتتافيايدةااعدادااعبحثاين
ونضيمتاجيةعابةلملتااعبحثااعمظرة ا،ااعيةدامة اواالتنطالعافيااعيصلر اوعغلة ااتنكيللااعنحتةلااالحصلئي

انوزةعااتنيلراتااالتنبةلناعتىاي اعتوصولااعىامنلئجاواعيةدامة اويرحت  اونحتةتهل ااعبحثاونارةفهل قرراتاعةم 
اعتية ا.

 االحدود المكانية: .ب 
ويصر اا،ااعخيسايصر ااعنجلرياعا:ودهي؛ااعيصلر ااعواقا افيايمطق ااعخيسافياحدودااعبحثااعيكلمة ا

وكلع ايةملءااعخيساويصر ااعجيهورة افرعاتوقااعخيةساويصر ااعصحلريااعخيسا،اااعجيهورة ااعيرقب
 ،اويصر ااعوحدةااعخيسا،اويصر اشيللاأفرةقةلااعخيس.واعصحلريافرعاتوقااعخيةس

ا  
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 :السابقة الدراسات 8 -0

بعنةوان اسةتراتيجيات المؤسسةات الماليةة فةي تمويةل المشةاريع البيئيةة مةن أجةل ( 2010) حةدة ،  دراسةة1- 
اا.تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر

 اعتيااتنرانةجةلتاباضااعيؤتتلتااعيلعة ااعدوعة افيانيوةتهلاعهذهااعيشلرةعاودهوااعهد ااعرئةتيادهوااعنارا
يلاةار ابلعنيوةلااالخضرا،ونوصتتااعدرات ااعيايدىاأدهية ااعنيوةلااعبةئياكامصراأتلتياوفاللايناأجلا

نوصتتاأةضًلاإعىاااإمشلءااتنثيلراتاخضراءانراعيااعبادااعبةئياكركةزةاأتلتة اعقةليهلابغة انمية ايتنداي ا،كيل
 أنادهملكامقصًلاكبةرًاافيايتلدهي ااعيؤتتلتااعيلعة ااعجزائرة افيانيوةلااعيشلرةعااعبةئ ا

دراسةة  –(:بعنوان التمويل االخضر فةي تحسةين أداء المصةارف العراقيةة 0108االميرعبد )البناء و دراسة  -0
ااستطالعية تحميمية الراء عينة من مدراء المصارف

عدرات اإعيااعوقو اعتيايدىانبمىااعيصلر ااعاراقة اعالتنرانةجةلتااعنيوةلااالخضرا،وبةلنااتنهدفتادهذهاا
يدىانأثةرااعنيوةلااالخضرافيانحتةناأداءااعيصلر ااعخضراءا،نوصتتادهذهااعدرات اإعىاعدةامنلئجاأدهيهلا

حدةثاكيلااعدماوجوداواضحاودقةقاعدىاعةم ااعبحثاعنايفهومااعيصلر ااعخضراءاكومهلايصطتحاويفهوم
ابنيوةلا ااعقةلم اعنحفةزدهل اعتيصلر ااعاراقة  ااعحكوية  اوغةر اينااعيمظيلتااعحكوية  نوصتتاإعىاغةلبااعدعم

 اعيشلرةعااعخضراءا.

دراسةة مختةارة  –بعنةوان دور االعمةال المصةرفية الخضةراء فةي اسةتدامو البيئةة  (Gupta 0105)دراسة ا-3
ا.الينديةمن البنوك التجارية 

رات اعتنار اعتىىاأبىرزااعيحىلوالتاواعيبىلدراتااعنىياانخىذنهلااعيصىلر ااعنجلرةى افىيااعهمىداعتنحىولادهدفتادهذهااعد
عألعيللااعيصرفة ااعخضراءا،كيلانوصتتااعدراتى اأعىياأنااعيصىلر افىيااعهمىداانخىذتايبىلدراتاجدةىدةاوعيتىتا

بةئى ااعنىيانضىينااالتىنخدامانازةزايخنت ااعيمنجلتااعيصرفة ااعخضراءا،اوأةضًلااعنيلدااعييلرتىلتااعصىدةق اعت
اعفاىىللاعتيىىواداوانااعيصىىلر ااعطىىتاصىىالحةلتاعتيوظىى ااعيتىىؤولاعىىنايىىمحااالئنيىىلنانوجةهىىهامحىىوااعيبىىلدراتا

 اعيصرفة ااعخضراءاكايلاأتلتيا.

بعنةةوان االعمةةال المصةةرفية الخضةةراء ممارسةةات فةةي  Munisami & Ansar am)7102)  دراسةةةا-4
ابنغالديش

عدرات ادهوافحصااعوضعاااعحلعياعألداءااعيصرفيااالخضراعتيصلر افيابمغالدةشااعهد ااعرئةتياينادهذهاا
عناطرةقادرات ااعيجلالتااعيحددةاعألعيللااعيصرفة ااعخضراءااعيبلدراتااعنياانخذدهلابمكابمغالدةشاودرات ا

اوا ااالخضر ااعنيوةل اطبةا  اودرات  ااعيصرفي ابلعايل ااعخلص  اواعيبلدئ ااتنرانةجةلت اونمفةد فحصااعتةلتلت
االمشط ااعخضراءااعرئةتة اعتيصلر ا،ااتنمنجتادهذهااعدرات اأنامتب اكبةرةاينااعيصلر ااعنجلرة اقداافننحتا
فروعًلاخضراءاعنيوةلايشلرةعااعطلق اواعزراع اواعحفلظاعتىااعبةئ ابلعرغمايناقةلمااعيصر ااعيركزيابنخصةصا

 يصلر ااعخضراء.يةزامةلتاعتنيوةلااالخضراعكمهلاضئةت ايقلرم ابإيكلملتااع
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ا التعميق عمى  الدراسات السابقة:   اأدهية  ابةلن اعتى اركزت ااعدراتلت ادعماااعخضراءااعصةرف ياظم في
والتةيلاقطلعااعطلق ا،احققهاينايملفعااجنيلعة اواقنصلدة اعتىايتنوىااعقطلعلتاكلف ويلان ا؛ااعيشلرةعااعبةئة 

اواعقطلعااعزراعي اوصوالًااعبدةت  ااععا، اةخصااعيصلر ااعخضراءانحقةقااعنمية  افةيل اأيل ااعباةد، اعأليد يتنداي 
وأداءدهلافقداأشلرتااعدراتلتااعتلبق ااعىااعدورااالةجلبيااعذياحققنهااعيصلر ااعخضراءافيازةلدةاميوااعودائعا
اعخضراءاوزةلدةافيامتببااالئنيلنااعييموحاعتيشلرةعااعخضراءاعناطرةقااعيتؤوعة ااالجنيلعة ااعنياننحيتهلا

بأمهايناخاللااعدراتلتااعتلبق ااستنتج الباحثونليذا ا لر ااعخضراءافياحيلة ااعبةئ اواعيحلفظ اعتةهلا،اعيص
ا إعيااعجلمبااعمظرياواعنطبةقااعيةداميافيااال يزال يفتقراعيناتق ابلعنيوةلااالخضرافيااعيصلر ااعخضراء،

يااعنيوةلااالخضرافيااعيصلر ااعخضراءاعةبةلاوقدااماكساذعكافيامدرةااعدراتلتاواعبحوثااعنيانقدمايدخلاف
عنحقةقااعنمية ااعيتنداي ا،عتىاأناةكوناقلبالاعتنطبةقافيااعيصلر ااعتةبة ايناخاللاأتتوبادرات انحتةتة االا

ننطتبااعيزةداينااعدرات اعيحلوع اا"بحثيوافجوة"راءاعةم اينايوظفيااعيصلر ااعتةبة اودهوايلاةكونااعنبلرها
ا افضالًاالبجوامبهااعخضراءااعصةرف اعنارة اعتى ااكلف  اأمواعهاعن االعنارة اعتى يكلمة  لعيصلر ابانبمةهلوا 

 عنحقةقااعنمية ااعيتنداي اااعتةبة حققهافيااعنأثةرافياأداءااعيصلر اناعتةبة اواعنار اعتىااعدورااعذىات

 لمبحث الجانب النظري -0

ا:المصارف الخضراء  0-0

ادهيااعيؤتتلتااع      ااعطلق ااعيصلر ااعخضراء افيانيوةل ايمه اعالتنفلدة ااعالم ااعنيوةل ااعنيانتنخدم يلعة 
اعمظةف افهيايؤتتلتانيوةلاعلي اأواشبهاعلي انوفرادعيلايلعةلايمخفضااعنكتف اوطوةلااألجلاعيشروعلتا
ايخنتف ا اآعةلتايلعة  اواعبرااتنخدام ااعالم ااعنيوةل اين ااعكربونايناخاللااالتنفلدة ايمخفض  ااعمظةف  اعطلق 

ااالتنثيلراتاعجذ ادوالراتاين اعدة ااعالم ااعنيوةل اين اواحد ادوالر اكل ابحةثاةدعم ا، بااالتنثيلراتااعخلص 
 اعخلص .

 : وخصائصيا مفيوم الصيرفة الخضراء 0-0

نار ااعصةرف ااعخضراءابأمهلااعيصلر ااعنياننبمىانيوةلااعيشلرةعااعنيانحلفظاعتىااعبةئ ابشكلاأتلتيااااا
(Bouma,2001,p,101اوب ااعيصلر ا(، ابةن ااعفلئدة انبلدل اإن ااعيصر اين اةنباهل ااعني ااعفتتف  افهي هذا

ا) ااعبةئ  انجله ااعتتبة  ااآلثلر اين اواحد اككل اواالقنصلد ااعايالء اوبةن ا(Biswas,2011,p,33ويوظفةه ويعا،
ادوع  اينااألخرىااالخنال اين اواالتنفلدة ااعهةلكل، اين اينموع  ايجيوع  انبمي اان ااعخضراء اعتصةرف  ةيكن

ت ااألوعة ااالدخلرة ااعالي اوختقايجيوع اينموع اينااعيمنجلتااعيلعة ،اوقدانتنخدمااعيصلر اأدواتايخن
يلعةهايثلااعقروضاطوةت ااألجلاواعقروضايمخفض ااعفلئدةاأواصملدةقااعقروضااعدوارة،اأوايمنجلتااعنأيةنا

ااعالي ااالتنثيلرات اأو ااعقروض(، ااحنةلطةلتاختلئر ااعقروضااو اضيلملت اربيلا)يثل اأو ااعنكتف  ايمخفضه  
ا) اجدةدة ايلعة  اwww.aleqt.comيمنجلت ا( وبخصوص خصائص الصيرفة الخضراء فإنيا تشترك في ،

 :منيا،(45،اص2010)اعجوزي،اخصائص مجموعة 
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اا - انغطة  اطرةق اعن ااعطتب ااعالما100نحفةز ااعنيوةل اين امتةج اطرةق اعن ااألوعة  ااعنكلعة  اين %
 .واعخلص

اعالي اعناطرةقاجذبااعيزةداينااالتنثيلراتااعخلص امحوااتواقااعطلق ااعمظةف ااالتنفلدةايناااليوالا -
 واكفلءةااتنخدامااعطلق ا.

 اعلدهاندوةراراسااعيللاوذعكاعنوتةعااالتنثيلرااألخضراوعدمااعيتلسابأيوالادافايااعضرائبا -
 اعحدايناأوجهااعقصورافيااعتوقا. -
اوقت - اأترع افي ااعمظةف  ااعطلق  احتول امطلق اويكلتباانوتةع ااعمظةف  ااعكهربلء ايكلتب اوناظةم ييكن

 اعكفلءةااعينحصت امظةراكلادوالرانمفقهااعدوع .ا

ا:أسباب ومبررات الصيرفة الخضراء 0-3

أدهيهىلااالزيىهااعيلعةى اتىم ا، دهملكايجيوعهايىنااعاوايىلااعنىيادعىتااعىىاامشىلءااعيصىلر ااعخضىراءااااا
اعكربون،اارنفىلعاتىارااعىمفط،اأزيىهااعغىذاء،اأزيىهااعيةىلها،انغةرااعيملخابتبباامبالثلتاثلمياأكتةدا2008

ااعيتنيرة،اظهورااعثورةااعصملعة .

ا: الصيرفة الخضراء اىداف 4–0

  اعخضراءافيااعمقلطااعنلعة :ااعصةرف اةيكنانحةداأدهدا ااا
ا)اعشةخياواع - ااعىاأدمىااعيتنوةلتاواعنركةزاعتىااعياليالتااإلعكنرومة  جزراويانقتةلااعناليالتااعورقة 

 (.ا48،ص1998،
ااعطلق ا - ااتنخدام اكفلءة اعن افضال ااعمفلةلت اندوةر علدة اوا  ااعيوارد ااتنخدام اطرةق اعن ااعبةئ  حيلةه

 (.ا55،ص2001)عجلم،
نقتةلااالثلرااعبةئة ااعنشغةتة ابلتنيرارابرصدااألداءااعبةئياونمفةذاونقةةمابرمليجااإلدارةااعبةئة ااعنياةقوما -

 (.ا159،اص2018دارةااعمفلةلتا)اعبملءاوعبدااأليةر،فياحفظااعطلق اواعيةلهاوا ا
 اتنحداثااعادةداينااعوظلئ ااعخضراءااعنياةكوناعهلاأثرافيانقتةلايادالتااعبطلع . -
اعىااعنخفة ايناحدةااعفقراعناطرةقادعمااعوظلئ ااعخضراء،اإذانوصتتايجيوع اينااعبحوثااتاةهل -

فياتةلقادهذهااعايتة اتو انتهمافيااعنخفة اااعىاأنانحضةرااعيمشآتابلتنحداثااعوظلئ ااعخضراء
 ينايادالتااعبطلع اوانحقةقااتنداي ابةئة افيااعوقتاذانه.ا

ا - نبةنااعنجلربااعنياأجرةتافياباضااعبتداناأنااالمنقللااعىاعيلااعيصلر ااعخضراءاةيكناأناكيل
يانتنخدماأصالاعشراتاةحققايكلتبافياجودةااالتنخداماتةيلافياقطلعلتاإدارةااعمفلةلتاواعندوةر،ااعن

اإلحصلئةلتا1اعيالةةناينااعايللافيااعالعما اوفقل افيااعبتدانااعملية  %ايناتكلنااعيملطقااعحضرة 
 (.505،ص2017اعبمكااعدوعياواعنياةنوقعاعهلاأناننمليىا)اعيوعى،

ا  
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 أىمية الصيرفة الخضراء: 0-5

ااعيدميابنيوةلااعاااااا اينايؤتتلتااعيجنيع اأدامتااعادةد ايل يشروعلتاذاتااعضررااعبلعغاعتىااعبةئ اباد
واعيجنيع،ايلادفعااعيجنيعااعيدمياوكذعكااعيؤتتلتاغةرااعهلدف اعتربحافيايخنت اامحلءااعالعمااعىاييلرت ا
اعتىامحوا ااعةوية  افيابرايجااالقراضاوأمشطنهم ااديلجااالعنبلراتااعبةئة  اعضغوطاعتىااعيصلر اينااجل

(.156،اصا2018)ااعبملءاوعبدااأليةر،اوبلعذاتااإلتنداية ايمهلاهلاةؤكدايتؤوعة ااعيصلر اعناأعيلع  

 أنشطة الصيرفة الخضراء : 0-6

اويمهلااا ااالقنصلدة  ااعنمية  اعنحقةق ابهل ااعقةلم اعتيصلر  اةيكن ااعني اباضااألمشط  اوعبداادهملك ااعبملء (
 (ا:160-159،صاصا،2018االيةر،

افإنان،اواعنيااعيشلرةعااعيناتق ابلعطلق ااعبدةت  - ادااعطلق ادهيااعيحركااالتلتياأليايشروعاإمنلجياعذا
ااعطلق ا اذعك ايثلل اةمضب، اال ايتنير اطلقه ايصدر انانبر اواعمظةف  ااعينجددة ااعطلق  ايصدر اخنةلر

ااعشيتة اوطلقهااعرةلحاوغةردهل.
اعتبةئ ااعصدةق )حيلة (انيوةلايشلرةع - ا)ا ااعبةئ  اNaumaan,2001,p,25يشلرةعاحيلةه وننيثلافيا،(

اني:اآل
 نيوةلااعزراع ااعخضراءافيااعدولااعملية اواعنياعهلاأثرافيانخفةضايادالتااعفقر. -
 زةلدةااالتنثيلرافيااألصولااعطبةاة ااعنياةتنخديهلااعفقراءافياحةلنهمااعةوية .ا -
افقرا - ااعنيانالمياين ااعبتدان افي ااعطلق  انوفر اكومهل ااعمظةف  اأتلتياعتىااعطلق  ابشكل االعنيلد

ااعطلق .ا
اعيشلرةعااعنيانهد اعنطوةرااعيواردااعيلئة اعيلاعهلاينادوراحةويافيااتنيرارااعزراع اودعمادعما -

ااالقنصلدااعيحتياوبلعنلعيانفاةلااعقطلعااعصملعيافيايجللااألغذة .ا
 دعمايشلرةعااالينااعغذائي.ا -
تىااعيتنوىانركةزااعيصلر ااعخضراءاعتىازةلدهااعقدرةااإلمنلجة ااعزراعة ايناأجلانوفةرااعغذاءاع -

ا)تتةيلنا ااعيةله او ااعزراعة  ااالراضي اعتى ااعيحلفظ  اعضيلن ااضلفه اواالقتةيي، اعيحتي
ا(.84،ص2017،

ا - ااوننبمىدعم اانخصبرايج ااعفقراء ااعصغراواعبطلع  ااعقروضااعينملدهة  ابيمح اشيوعهم اطرةق عن
اا.اعنيلدااعتىايبدأااعثق اوبدونااعضيلملتاواعقةودااعنيانفرضهلااعيصلر ااعنقتةدة 

اواعناتةمااعخضراءااعيصلرة اننبمىاكيل - ااعندرةب ابرايج ادعم ااعيقلةةسا، اوانبلع اامنلج اطرةق عن
واعيبلدئااعالعية ااعنيانقدمااعنمية ااعيتنداي افيايجللااعناتةماونطوةرااعيهلراتاعناطرةقانوفةرا

تىايهيهااعناتةمابمةهانحنة اجةدةاوياداتاحدةث افضالاعنانوفةرااعيواردااعيلعة اعتكوادرااعقلئي اع
 وانوفةرادوراتاندرةبة اداعي اعألفرادافضالاعنااعطلئهماقةيهافياعيتة ااعنقدماواعنرقة ااعوظةفة .
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ااعخديلت - اين اعادد اواالتنخدام ااعوعي امشر اعتى انايل اواعخديلتااإلعكنرومة ااعيصرفة اكيل
ايناذعك،اإعىاويلامت،اإلمنرااوعبرااعيحيولااعهلن اعبرااعيصرفة ااعخديلتاوااعالورقة ااعيصرفة 

ا.اعخضراءااعيصرفة ااعخديلتايفلدهةم
اعنياةدةردهلايلعكاواحداوةنحيلاكليلااعيتؤوعة اعناإدارنهلاعتىا،وادعمايشلرةعااألعيللااعصغةرة -

اا.(10،ص2012)اعفقهلء،الًا(علي50-10اعيدىااعطوةلاوةنراوحاعددااعاليتةنافةهلابةن)
ءابدعمااعيشلرةعااعايرامة ااعنيانتنخدمايوادااعبملءانقومااعيصلر ااعخضرا:ادعمايشلرةعااالتكلن -

 اعصدةق اعتبةئ اواعنياةنماامنلجهلاينايشلرةعانتنخدمااعطلق ااعمظةف .

  العوامل المؤثرة في نجاح الصيرفة الخضراء: 0-7

(ا:161،ص2018دهملكاعدةاعوايلانؤثرافيامجلحااعيصلر ااعخضراءاودهياكيلاةتيا)ااعبملءاوعبداااليةر،اا  
دهملكاقبوالاواتعااعمطلقابأنااعمظلمااعقدةماعماةاداصلعحلاوبلعنلعيادهملكااتناداداعتيلعاحتولاجدةدة،ااأن -

وأنااعيواردااعيلعة ااعهلئت ااعنياةجريااالفراجاعمهلاينااعييكنااتنخدايهلاعنحقةقااعكنت ااعحرج ااعالزي ا
علدةاصةلغ ادهةكلااعمظلماعالتنثيلراونهةئ افرصااعايلاحنىاةيكنااطالقااعميوذجااعيتندامااع جدةداوا 

 .(Gelder,2006,p24اعيلعيا)
االزيلتااعيناددةاتنؤديااعىانفلقمااعفقراواشندادااعيخلطراواعنكلعة ااالجنيلعة اوةجبااقنملصااعالئداتا -

االتنثملئة اعالتنثيلرافيااعبتدانااعملية ااعملنج اعنانأيةنااعيةلهااعاذب اونوفةرااعيرافقااعصحة اونمظةما
 (ا30،ص2010منلجة ااعزراعة اواتنثيلردهلا)اعجوري،اإل

االقنصلدااعالعييافياحلج ااعىااعحوافزااعنيانوفردهلااعيصلر ااعخضراءاوذعكاألنااعتوقاغةرااعيمظي ا -
الاةيكناأنانختصامفتهلاينافشلاذيابادانلرةخيادوناندخالتاحكوية اضخي ،ادهملكاقدراكبةراينا

قطلعلتااعخضراءايثلانحدةثااعيبلمياواعطلق ااعينجددةانمطوياعتىااعنحتةالتاواألدع ااعنيانثبتاأنااع
 آفلقاقةلدةااالمنالشااالقنصلديااعالعييا.

  الصيرفة الخضراء والتمويل األخضر: 0-8

إعلدةانشكةلااألمشط ااالقنصلدة اعنكوناأكثرايتلمدةاعتبةئ اوااعنمية ااالجنيلعة ادهواااعخضراءادهد ااعصةرف 
اعوصولاإعىااعثراءااعيلدياالبهذااالاةكونااعهد ايمه،اواعيحلفظ اعتةهلاعدعماحيلة ااعبةئ التلًاأتاتوجدالإذاأمه

اواعفوارقااالجنيلعة اوةمظراإعةهابلعنبلرا اأعة اعنحقةقااعنمية ابلعضرورةاعتىاحتلبانملييااعيخلطرااعبةئة ا، ه
ايتنداي اع ااألتيى ااعهد  انبقى اأن اةجب ااعني ا، ااأليةرعهل اوعبد ا)اعبملء اصاا2018، ادهذاا(148، اوين ،

ا اأمهاعيمطتق اعتى ااألخضر اعر ااعنيوةل ان ا:" ااعني ااعيلعة  ااعنيوةلاعخديلت او ااالتنثيلر ازةلدة اعتى ،اتلعد
ااعمظةف  اواعطلق  ا، ااعحفلظاعتىااعطلق  او ااعبةئ  احيلة  افيايجلالتايثل ااعيخلطر دارة اوا  ،اوعيتةلتااعيشروع

اتنخدامااعيمنجلتاوااعخديلتاابهكيلاةقصدا،ا("575،اصاا2020اواعمقلااألخضراواعيبلمي)زةمباوأتيلءا،
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اوغةردهلا:يثلا،اعيلعة  ااعتمدات او ااعيلل ارأس اواتنثيلرات اواألتهم اواعنأيةن ااعقروض انيوةلاا، اأجل ين
ااعيشروعلتااعخضراءاأوااعصدةق اعتبةئ ا.

  أىمية التمويل األخضر: 0-9

 فياعدداينااأل يور:(ا57صا،ا2014أدهية ااعنيوةلااألخضرا)اخمفرا،اانبرزاااا
ااعتيكة ا - ااعثروة ا، ااعاذب  ااعيةله ا، ااعزراع  ايجلل افي اعالتنثيلر ااعالزم ااعنيوةل ااألخضر ااعنيوةل ةوفر

اوزةلدةا ااعنرب  اوجودة اموعة  انحتةن اعمهل اةمنج ااعني ااعوقت ايرور ااعيحيةلتاويع ااعغلبلتاو وصملع 
 اعالئداتاينااعيحلصةلااعرئةتة ا.ا

ألخضراعرفعايتنوىااعكفلءةافياقطلعلتااعزراع اوااعصملع اوااعبتدةلتاينااعطتباعتىاةايلااعنيوةلاا -
 اعيلءايلاةقتلااعضغطاعتىااعيةلهااعجوفة اوااعتطحة اعتىااعيدىااعقصةراوااعطوةلاعتىاحداتواءا.

ااعطبةاة ا - اعتيوارد ااأليثل ااالتنغالل اطرةق اعن ااعفقر ايادالت اين ااعنقتةل افي ااألخضر ااعنيوةل ةتهم
اوذعكاعناطرةقاندفقااعيملفعاينارأسااعيللاوا ااعيتنداي  اوضيلنانحقةقااعنمية  ااألةكوعوجة  األمظي 

ةصلعهلايبلشرةاإعىااعفقراءا.  اعطبةاياوا 
 .اعمقلاعة اوااعمبلنلتاواعطلق اواةايلاعتىانوفةراوزةلدةافيااعوظلئ ااعجدةدةاوالاتةيلافياقطلعلتااعزرا -

ارداواعنأثةراتااعبةئة اوابةنااعميوااالقنصلدياودهواةنتمابزةلدةاكبةرةااعفصلابةنااتنخدامااعيواةتلدهمافيا
ااعتةلتلتا ايتنوى اعتى انيكةمه اإصالحلت اذعك افي اندعيه ا، ااعخضراء اعتقطلعلت ااالتنثيلرات في

 االقنصلدة ا.
ااعمفلةلتا - انقتةل اإعى اةؤدي ايل ا، ااعمظة  اغةر ااإلمنلج اعيتةلت افي ااعيوارد او ااعطلق  نخفةضاكيةلت

 لتااعغلزاتااعيتبب اعالحنبلسااعحراريا.امبالثوا
ا:التمويل األخضر مصادر 0-01
ااالخرااااا انانيداعتىااعيواردااعيحتة اداخلااعدوع ابةميل ااعيصلدراعقتيةناإحدادهيل ةيكنانقتةمادهذه

 :ا(577،اا576صاصا،اا2020)زةمباوأتيلء،اةانيداعتىااعيصلدرااعخلرجة ا
عنيوةلااعذيانمااعحصولاعتةهاينايصلدراداخلااعدوع ابهد ادهواذعكااا:االتمويل المحمي 0-01-0

ا ةيكناعتيةزامة ااالميزانية العامة :نوجةههاعقطلعلتااالقنصلدااألخضراواينايصلدرااعنيوةلااعيحتيا:
اعالي اأناندعماثالث اأمواعاينااعنيوةلااألخضرا،اوننيثلافيانيوةلانكلعة ااعنشغةلاإلدارةااعمظلمااإلداريا

غةلاوصةلم امظمااعخديلتااعينلح اعتجيهورا،اونيوةلااالتنثيلراتااعخضراءا،اوعلدةايلاةكونا،اودعماونش
ا اشكل افي ااعدعم ااعخديلتااالتمويل من الحاصمين عمى الخدمة : منحدهذا اين ااعيتنفةدةن حةثاةدفع

تومااعيخنتف ارتومايقلبلاحصوعهماعتىااعخدي اكرتومااعيفروض اعتىانحتة ااعيةلهاواقدانكونادهذهااعرا
أصبحتااعادةداينااالبنوك و مؤسسات اإلقراض المحمية :،اثلبن اأواينغةرةاعتىاحتبااعخدي ااعيقدي ا

اعبموكااعيحتة انقدمايلاةتيىا"اعقروضااعخضراء"اونضعاعهلاحوافزاعنشجةعااالتنثيلرافةهلاوةكوناذعكاينا
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صناديق ،الرةعااالتنثيلرة ااعخضراءااعيتؤوعة ااالجنيلعة ااعنيانقومابهلااعبموكابلنجلهااعيجنيعاعدعمااعيش
نانبراصملدةقاحيلة ااعبةئ ايصدرانيوةلاعلماخلرجااعيةزامة ااعالي اواةنمادهذااباداوضعااحماية البيئة :

طتبااعحصولاعتىانيوةلااعيشروعاويناثماةنمادرات ااعيت اوجدوىااعيشروعاوباداذعكاةنمانقدةمااعنيوةلا
افياشكلايمحاأواقروضا.

ةيكنانقتةمايواردااعنيوةلااعدوعياإعىااعيجيوعلتااألتلتة اوفقلاعيواردااالتمويل الخارجي : مصادر 0-01-0
اةتيا: ااعىايل ااعينلح  ااعيناددة اأمواعااعنيوةل او ااعيخنتف  ابموكاارؤوسااأليوال انايل ا: ااعدوعة  بموكااعنمية 

عتىارؤوساأيواعهلايناأتواقااعنمية ايناحةثااعيبدأابطرةق انشبهاطرةق اعيلااعبموكااعنجلرة افهيانحصلا
رؤوسااأليوالااعالعية ا،اواعكنانقوماعدداينااعدولابإمشلئهلاوااعيتلدهي افيارأسايلعهلاودهذاادهوااالخنال ا
اعوحةداواةيكنافيادهذهااعحلع اأنانحصلادهذهااعبموكاعتىارؤوساأيوالادوعة ابشروطايةترةاوابذعكانقدمامفسا

ابلعيال اننينع اال ااعني اعتدول ااعشروط اأناادهذه اعلدة ااعدول ادهذه انيكن اال ااعني او ا، ااالقنراض( اعتى ا)اعقدرة ءة
ذاايلانمايقلرمنهلابلعبموكااعنجلرة افإنابموكااعنمية اننطتباإجراءاتا نقنرضارؤوساأيوالابمفسادهذهااعشروطاوا 
اةنرنباعتةهاارنفلعانكلعة ااعياليالتااعيلعة اعتىاقروضه لاأكبراعتحصولاعتىااعيوافق اعتىااعقرضا،اييل

ااعموعاينا ااعحصولاعتىادهذا اننوق اإيكلمة  او ا، ابلعقروضااعنجلرة  ااعخلص  عنانكلعة ااعياليالتااعيلعة 
اعنيوةلاإعىادرج اكبةرةاعتىااعقدرةاعتىاختقاخط اقوية اعتيوضوعااعيطروحاوايناأدهمابموكااعنمية ااعدوعة ا

بمكا،ايركزيااأليرةكياعتنكليلااالقنصلديااعبمكااع،(ااIBRDاعبمكااعدوعياعإلمشلءاوااعنايةرا):امذكرايلاةتيا
اعصملدةقااعدوعة اعتنمية :اااعخلرجيااعنيوةلا،اكيلانشيلايصلدراعبمكااآلتةوياعتنمية ا.،ااالتنثيلرااألوروبيا

نضماصملدةقااعنمية ااعدوعة ايؤتتلتااإلقراضااعنيانقدمااعقروضابشروطايةترةابدونافلئدةاأوابتارافلئدةا
اعدولابإمشلءاصملدةقااعنمية اوانصبحاأعضلءافيادهذهااعصملدةقاونقدماعهلااعيمحاواايمخفضاونقوماعدداين

ةادهذهااعصملدةقاأوانكوناعهلااعنبرعلتااعنيانادااعيوردااألتلتياعرأسايلعهلاواغلعبلايلانقومابموكااعنمية ابإدارا
عالق اوثةق ابهلا،اوانضماصملدةقااعنمية ااعدوعة ايؤتتلتايثلا:اجياة ااعنمية ااعدوعة اصمدوقااعبةئ ااعالعييا

نحصلااعيمظيلتااعحكوية ااعدوعة اعتىاأيوالاينارتومااعاضوة اواااعيمظيلتااعحكوية ااعدوعة ا:،ااضلف اإعىا
وااعوصلةلاوااعنبرعلتاينااعشركلتاووكلالتااعياوم ا،اوانانيدااعجياةلتاواإتهليلتااألشخلصاوااعاطلةلا

اعحكوية ابدرج اكبةرةاعلايواردااعنيوةلاتلعف ااعذكراواةكونافياحوزنهلاكية اقتةت اينااأليوالاةيكناأنانطتقا
 ااعوطمة اواعتةهلاأيواعهلااعخلص ا،اوايعاذعكافةيكناأنانتابادوراادهليلافيانقدةمااعدعماعتيمظيلتااعحكوية

خصوصلافةيلاةخصااعيشروعلتااعنيانركزاعتىاحيلة ااعبةئ اوامشرااعوعياوااعناتةمااعبةئيا،ابلإلضلف اإعىا
ااألعيللايحدودةااعمطلقااعخلص ابلعيجنيالتااعيحتة ا.

ا  
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  : (السندات الخضراء)التحديات التي تواجو التمويل األخضر  0-00
ااألخضراااا ااعنيوةل ااعتمداتوبذاتافياصورااةواجه اوعبداااعخضراءانه ا)اعبملء ااعنحدةلتايمهل اين يجيوع 

ا (:155،اصاا2018األيةرا،ا
عدماوجوداأتواقايلعة اينخصص افيانيوةلااعيشلرةعااعخضراءاأدىاذعكاإعىااصاوب انداولااألدواتا -

 .ءامخفلضايتنوىااعوعيابلألمشط ااعيصرفة ااعخضراا- اعيلعة ااعينيثت ابلألتهمااواعتمداتااعخضراء
 .ضا ااعنشرةالتاوااعقوامةنااعنيانمظماعيلااعيصلر ااعخضراءااا -
وجوداقوىااحنكلرة ايتنفةدةاينانوجةهااأليوالاعتيشروعلتااعيضرةابلعبةئ اوانارقلايحلوالتااعحصولاا -

اأدهمااعنحدةلتااعنيانواجها،افلعتمداتااعخضراءاكأداةانيوةتة ااعتىااعطلق ااعمظةف ا نكينافياضا ال
عناعدماوجودايالةةراعقةلساارةنااعيحتةةنا،اواضا امظلمااعنصمة ااالئنيلميا،افضالًاعددااعيتنثي

وةيكنانتخةصاىاوعهذاااعفوائدا،اوعدماوجوداأدواتااعنحوطاينااعيخلطراواعدماكفلة ااعتةوع افيااعتوقا
ااعتمداتااعخضراءاو (ا:5،اصا2016)طرة ا،اافيااعمقلطااعنلعة أدهمااعنحدةلتا امقصااعوعيابيزاةل

عنااعدمايارف ااعيالةةرااعدوعة ااعقلئي ا،افضالًاا،اكذعكاعيبلديااعنوجةهة اوااعيالةةرااعدوعة اذاتااعاالق 
عدمافهمااعفوائدااعيحنيت اعتوقااعتمداتااعخضراءاعدىاكلايناصلمايااعتةلتلتاوااعجهلتااعنمظةية ا

 ويصدريااعتمداتاوااعيتنثيرةناعقب ايهي اعمداعدداينااعدول.
ةيكناأنانخنت ااعنحدةلتااعبةئة اينادوع اإعىاأخرىا،اعذعكاةيكنااتنخداماا-يبلدئايحتة ا:اعدماوجود -

اوا انارةفلت ااألتواق اباضادهذه اننطتب اوقد ا، ااعيحتي ااعخضراء ااعتمدات اتوق اعدعم ااعحوافز تةلت 
ياعدماإفصلحاإضلفياإعىاجلمبايبلدىااعتمداتااعخضراءا،ابلعمتب اعهذهااعبتدانا،اةنيثلااعالئقااألولاف

 وجودانارةفلتايحتة اواينطتبلتااالفصلحاعم ااعتمداتااعخضراءا.
مقصااعتمداتااعخضراءااعيطروح ا:انانبراقت ااعتمداتااعخضراءااعياروف افياباضااألتواقايناأدهما -

افيا اعتنيوةل اقلبت  اخضراء ايشلرةع اوجود اةاكساعدم ادهذا او ا، ااعيتنثيرةن انوفر ارغم ااعرئةتة  اعاوائق
اعنياةيكنانيوةتهلاأواإعلدةانيوةتهلاعناطرةقااعتمداتااعخضراءا،ايعااعنأكةداعتىاباضااألتواقاوا

أدهية ااعنار اعتىاكةفة انقةةماإذاايلاكلمتااعتمداتااعخضراءاأماالا،افاددااعتمداتااعنيانتبياواحدةاينا
خضراء"ااعيالةةرااعحلعة اواةيكناعددهلاتمداتاخضراءاةيكناأنانكوناأكبرابكثةرايناعددا"اعتمداتااع

 اعيوجودةاحلعةلا.
صاوب امفلذااعيتنثيرةنااعدوعةةناإعىااألتواقااعيحتة ا:اةجدااعيتنثيرونااعدوعةوناصاوب افيااعوصولا -

ابلعتمداتا ااعخلص  ااعنالرة  امجد انانرضهم ااعني ااعصاوبلت ابةن افين ا، ااعيحتة  اباضااألتواق إعى
الخنالفلتانزةداينانكلعة ااعياليالتااعخضراءاواينطتبلتااالفصلحانخنت ايناتوقاإعىااخرا،ادهذهاا

انتية اأواإعلدةااعنيلدافياتوقا اإعىاإعلدة افياتوقاواحدة إذانحنلجااعتمداتااعخضراءااعيانر ابهل
اعيثللا،اضدايخلطراايمهلاعتىاتبةلاواعنيعناعدماوجوداأياحيلة اينااعيخلطراااخرىا،فضالًا

 اعايت .
ا  
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 ل التموث البيئي:مشاريع التمويل االخضر و دورىا في تقمي 0-00
اينااااا افهملكااعادةد ا، اقلئم انركةبادهةكل اناةد اأو اجدةدة ا ابمة  اأكلمتانمشئ ا:تواء ااألخضر ااعبملء يشروع

ااعنقتةلاإعىاأدمىاحدا)أوااعقضلءاعتى(ااعنأثةرااعتتبياعتيبمىا اعطرقاعنمفةذاييلرتلتااعبملءااعصدةق اعتبةئ ا،
ا اواعيجنيع اعتىااعبةئ  ااعيوجود( ا،ااعيقنرحا)أو ادهذه ااعخضراء ااعنكموعوجةل ااعهد ااعيشنركاعيملدهج اعيحةطادهو

ا ا، اوأتيلء ا)زةمب اةتي افةيل ااعينيثت  او اباضااعييلرتلت ااعيشلرةع ادهذه اصاا2020وننضين ا579صا،
،580:) 

اعخةزراناا:يثلا،اتنخدامايوادااعبملءااعيتنداي ايثلااعزجلجااعيالداندوةرهاوااعصتبا،اوكذعكايواداينجددة -
 وااعيطلطا.

بملءاأمظي ااألتق ااعخضراءا)اعيارو ابلتمااعمبلنلتاعتىاتطحايمزعك(ااعنيانقدمااعادةداينااعفوائدا،ا -
افوقا انأثةراتااألشا  اين ااعحيلة  او ااأليطلر ايةله دارة اوا  ا، ااعيوقع افي ااعيوجودة افياذعكااعحدائق بيل

 اعبمفتجة ااعضلرةا.
ينطتبلتااالضلءةا،وعكناةيكناأنانتلعداأةضلااناظةمااإلضلءةااعطبةاة ا:اواعنياالاةيكمهلافقطانوفةر -

 فيااعحفلظاعتىاد ءااعيبلميافياأشهرااعشنلءااعبلردةا.
بلتنغاللااتنخدامااعطلق ااعينجددةاعنشغةلااعيبمىاعتىاتبةلااعيثللا،انركةبامظلماأعواحاشيتة انجلرة ا. -

ا انحققاالتنثيلرافيااعتمداتااعخضراء ااألمهل ا،ااعتجلمبةناعكلاينايصدراربحًل ااعيتنثير اعتمداتاو
 .اعيتلدهي افيايتنقبلايتندامايناجه ا

ااعيتلدهي ا - ااعشبلب ابهل اةقوم ااعني ااعبةئة  ااعيشروعلت انيوةل اخالل اين اوذعك ااعجةدة: ااعزراع  يشلرةع
ايثلاندوةرا ابةئةل ابادًا ااعنياةنوافرافةهل ااعجهلزااعيصرفيافيانيوةلايشروعلتااعشبلباو بلعنالونايع

عناحرقانتكااعيختفلتاواتنخدايهلاافيااالمنلجاوذعكابمظلمااعقروضاااعينموع ابدةالًاااعيختفلتااعزراعة 
 .ااعيةترةاوااالبنالداعنااعزراع ااعاتية ااعنيانانيداعتىااعكلئملتااعيادع اجةمةلًا

يشلرةعايالعج ااعمفلةلتااعطبة ا:اواذعكايناخاللاندبةرامظلماينكليلاآيناعتنختصاينااعمفلةلتااعخطرةا -
ا ااعيشروعايناخاللااعنختصاااليناينانتكااعمفلةلتاوةنم ااعقطلعااعخلصابإدارة ايع ابلعيشلرك  نيوةته

امظةرارتوماندفاهلااعيؤتتلتااعصحة ا.
نيوةلايشلرةعااعطلق ااعينجددةا:اإنايناأدهمااعنأثةراتااعبةئة ااعيرنبط ابلتنخدايلتااعطلق ااعنقتةدة ايلا -

ااالحنبلسااعحراريااعنياارن انركةزاةار ابظلدهرة اعزةلدة ااألرضامنةج  احرارة اارنفلعادرج  بطتابظلدهرة
اأنا ا، اذعك ااعاكساين اوعتى ا، ااعكربون اأكتةد اثلمي اغلز اوأدهيهل ااعغال ااعجوي افي باضااعغلزات
اتنخدامااعطلق ااعينجددةاأثرايارو افياحيلة ااعبةئ امنةج اعيلانحققهايناخفضاامبالثانتكااعغلزاتا

اعخبةرااالعيلمياأمهاةيكناعتطلقلتااعينجددةاكلعطلق ااعشيتة ااتسافانتسكي"ويمهااعنتوثااعبةئيا،اوةرىا"
 واطلق ااعرةلحاوااعيوادااعاضوة اأنانتابادوراايهيلافيايجللانجهةزااعطلق اوحيلة ااعيملخايتنقبالا.

ا  



 

ااعتةبة اعتيصلر ااالداءانحتةنافياورواعدااعحلعيااعوضع :اعبةئة اعالتنداي ايدخلااعخضراءااعصةرف ا
 /اجليا ااعيرقبايهتهلد.اتيةرا/اجليا ااعجفرة؛ا/اجليا اطبرق؛اد.اأبوبكراغالءااعرزاقاجبرةلاعبدا.د
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ا التمويل األخضر:منح البنوك في  خطوات 0-03
ااعبموكابادةاخطواتاعنحقةقااعنيوةلااألخضراااااا اينااعجهلتانقوم ايانيدة ااشنراطانقدةماشهلدة ايثال  ويمهل

والاةشكلانهدةدًاايبلشرًااأواغةرايبلشرًاا،ااعيخنص ابلعبةئ انوضحاأنااعيشروعااعيطتوبانيوةتهاغةراضلرابلعبةئ 
اةنمايمحااألوعوة اعتيشلرةعااعنيانحلفظاعتىااعبةئ اوبلعاكساالاةنمااعنيوةلايهيلا ااعخصوصا،اودهكذا فيادهذا

وائدهاعتبمك،اوفياباضااعحلالتاةطتبايناصلحبااعيشروعانأكةدانمفةذاكلااعينطتبلتااعبةئة احنىاةنماكلمتاف
اينا ااعصلدرة ااعغلزاتاواألدخم  اعتى ااعتةطرة اكةفة  انوضةح ايمهل اعدةدة اأيثت  اةحدثافي اودهذا ااعنيوةل نقدةم

ترباخلرجااعيصمعاييلاةتببااعيصلمعاأواكةفة ااعنختصاينااعيةلهااعيتنخدي افيااعصملع اوعدمانركهلاعتن
اينا اعتحوادثاواأليراضااعبةئة  انارةضهم ااعايللاوعدم اعتى ااعيحلفظ  اكةفة  ا، ااعصحة  ااألضرار اين اعكثةر
اوندرةبهما اعهم ااعيالبسااعوقلئة  اونقدةم افيااعصملع  ااعيتنخدي  ااعيواد اواعزئبقاوبقلةل اواألنرب  اتنمشلقاعتتيوم

،ابلاربيلاةطتبانقدةماشهلدةانوضحاعددااعتلعلتاعنياعيلافةهلااعيصمعايهمةًلاعحتناوتالي انمفةذاأعيلعهما
اعتحفلظينادوناأياحوادثا،اوكلادهذااعنأكةداأناأيوالااعبمكاتنقدماعيلادهوايالئماعتحفلظاعتىااعبةئ اوكذعكا

اةكونااعنيوةلااألخضرا)ازةمبا اودهواءاوطقساوغةردهل،اوينادهمل عتىاتطحااألرضايناامتلناوحةواناويةله
 (.578،ص2020لء،اوأتي

أنااعحفلظاعتىااعبةئ االبدايناامنهلجاوانبلعايجيوع اينااتنرانةجةلتاا؛مما سبق ذكره يرى الباحثونو         
واالتلعةبااعوقلئة اوفيايخنت ااعيةلدةناتواءاكلمتااقنصلدة اأواتةلتة اأوااجنيلعة ايناأجلااعوصولااعىا

راينابةناأدهمااعوتلئلااعنيانتاىااعدوع ااعىانحقةقهلاونيوةتهلاينابةئ اتتةي اوعتةهافلنااعيشلرةعااعخضراءانانب
ااعبةئ ا يخنت ااعيصلدرااعنيوةتة اتواءاكلمتاداختة اأواخلرجة اخلص اأواعلي اوذعكابهد ااتنغاللايوارد

ا.اتنغالالاأيثالاوبأقلاضررًاا
ا  
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 لمبحثالجانب الميداني  -3

ينااعاليتةنابلعيصلر ااعنجلرة ااعتةبة ابةميلانيثلاعةم ااةنكونايجنيعااعبحث:   مجتمع وعينة البحث  3-0
ااعخيساويصر ااعجيهورة ا ااعخيسا)يصر ااعنجلري ابيمطق  ابلعيصلر ااعنجلرة  ااعاليتةن اعبحثابلألفراد
اعيرقباويصر ااعجيهورة اوكلع ايةملءااعخيساويصر ااعجيهورة افرعاتوقااعخيةساويصر ااعصحلريا

ااعخيس(ا،احةثابتغااعخيساواعصحلريافرعاتوقاا عخيةس،ايصر ااعوحدةااعخيسا،ايصر اشيللاأفرةقةل
اا(55)عددااالتنيلراتااعيوزع ا ااتنرداداعدد انم ا اعتنحتةلاا(53)اتنيلرة ااعصلعحايمهل ،اودهياا(51)اتنيلرة

 اتنيلراتااعدتاعتىايقةلساخيسايتنوةلتاعناكلافقرة.

م ابلعحلتىىىىىىىىبااآلعىىىىىىىىيابلالعنيىىىىىىىىلداعتىىىىىىىىىانىىىىىىىىمااالتىىىىىىىىنالا:أسةةةةةةةةاليب التحميةةةةةةةةل االحصةةةةةةةةائي المسةةةةةةةةتخدمة  3-0
جىراءااعنحتةىلا Statistical package for social science SPSS V20برمىليج عنفرةىغااعبةلمىلتاوجىدوعنهلاوا 

اإلحصىىىلئيااعيملتىىىباعنحتةىىىلااعبةلمىىىلتاوالخنبىىىلراصىىىح افىىىروضااعبحىىىثا،اونطتىىىباذعىىىكانطبةىىىقاباىىىضاأتىىىلعةبا
ااإلحصلءااعوصفياواإلحصلءااعنحتةتياكلآلني:

ااعبلحثاعتىااإلحصلءااعوصفيااعينيثلافياكلاينااعوتطااعحتلبيااإلحصاء الوصفي:  3-0-0    اعنيد
اعتىا ااالعنيلد انم اوكذعك اجياهل انم ااعني ااعبةلملت اخالل ااعبحثاين اعنوصة اينغةرات ااعياةلري واالمحرا 

تئت ااعيوجودةاواعذياةتنخدماعقةلسايدىااعصدقاواعثبلتاعألا(Cron Bach’s Alpha)ياليلااعفلاكروامبلخا
 فيااالتنقصلءاوكذعكااعنأكدايناأدهية ادهذهااألتئت ااعيطروح اعتىايجنيعااعبحث.

ااخنبىىلر اء االستداللي:ةةحصاال 3-0-0    ااعبلحثون انحتةل Sample T-Test-(One)اعنيد ابةلملتافي
 اعبحث.

حتلباياليلااعثبلتاابداة اعقدانم اإلحصائي واختبار فرضيات البحث: التحميل (Cronbach Alpha)ألتئت ا
يدىاايكلمة ااالعنيلداعتىادهذهااألتئت افيااعنحتةلاوااالتنقصلء،اوذعكاعبحثايدىاثبلتااتئت ااالتنبةلنا

اعنلعي:اا(1وكلمتاقةماياليتيااعصدقاواعثبلتاكيلافيااعجدولارقما)  
 ( معامل ألفا كرو نباخ لمحاور البحث0الجدول رقم )

عدد  أســــم المحــــور
 اتالعبار

 معامل  والثبات

 فكرة لتبنً اللٌبٌة المصارف لدي توجه  ٌوجد : األول المحور

 الخضراء. الصٌرفة
51 359.0. 

 المصارف فً الخضراء الصٌرفة ابتكار  تبنً : الثاني المحور

 التنمٌة لتحقٌق اللٌبٌة المصارف أداء تحسٌن فً  سٌساهم اللٌبٌة

 .المستدامة
51 3990. 

 .3650 93 المحاور لعبارات ياالجمال *العدد

(امجىىىىداأناقةيىىىى اياليىىىلااعثبىىىىلتايقبوعىىىى األتىىىىئت ااالتىىىنبةلناككىىىىل،احةىىىىثانجىىىىلوزتا1ويىىىنااعجىىىىدولا) -
(اوبلعنلعياةيكنااعقولاأمهاياليلاذاادالع اجةدةاألغراضااعبحث،اوةيكىنااالعنيىلداعتةىهافىيا0.05)

 اعنحتةلاوانايةمااعمنلئجاعتىايجنيعااعبحث.
 (ااعايراعتيوظفةنااعيتنهدفةناباةم ااعبحثاحةثابتغتامتب ااعيوظفةنا2ولا)ةظهرااعجد العمر: -1
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 (توزيع عينة البحث حسب العمر0جدول رقم )                              
 العمر التكرارات النسبة

 سنة 30أقل من  6 12%

 سنة 40سنة إلى  30من  25 50%

 سنة 50سنة إلى  41من  9 18%

 سنة 51أكثر من  10 2%

 االجمالي 51 011%

اننراوح ا اعذةن ابةن اا50ا–ا30أعيلردهم اا34تم  امتبنهم ا68يوظ اأيايل اعدد ا اكلمتاا6%اوأن يوظفةن
تم اا50يوظفةناكلمتاأعيلردهماأكثرايناا10%اوأنادهملكاعددا12تم اأيايلامتبنهماا30أعيلردهماأقلاينا

ا.اجلب اأتئت ااالتنبةلناةماكسااةجلبةًلاعتىا%اودهذاا2أيامتب ا
 (ااعيتنوىااعناتةيياعتيوظفةنااعيتنهدفةناباةم ااعبحثاحةثا3ةظهرااعجدولا)االمؤىل العممي:-0

 توزيع عينة البحث حسب المؤىل العممي: (3جدول رقم )
 المؤىل التكرارات النسبة
اينوتط 8 16%
اثلموي 5 1%
ابكلعورةوس 22 44%
ادبتوماعلعي 11 22%
ايلجتنةر 4 .08%

 لياالجمةا 51 011%
اااعيوظفةنامتب ابتغت ادهم ااعينوتط ادرج  اعتى ا16اعحلصتةن اواعثلموي اواعبكلعورةوس%1 واعدبتوما%44 %

اأناأغتباعةم ااعبحثاواعبلعغاعدددهماا08.%  %اوحيت ااعيلجتنةرابمتب 22اعالعيا اةاطيايؤشرًا ا37ودهذا
ا%انقرةبلاعهلايتنوياناتةيياكلفياعإلجلب اعتىااالتنيلرة.66متبهماايوظ اايل

 (اأناتمواتااعخبرةاعاةم ااعبحثاكلمتايوزع اكيلاةتياحةثابتغا4ةبةنااعجدولا): سنوات الخبرة -3
 توزيع عينة البحث حسب سنوات الخبرة :(4جدول رقم )                         

 عدد سنوات الخبرة التكرارات النسبة

 سنوات 5أقل من  6 12%

 سنوات10سنوات إلى أقل من  5من  14 28%

 سنة 15سنوات إلى أقل من  10من  10 20%

 سنة فأكثر 15 20 40%

 اإلجمالي 51 %100

اعنا ااعيوظفةنااعذةنانقلاتمواتاخبرنهم اا6تمواتاا5عدد ااعيوظفةنا12يوظفةناوبمتب  ابتغاعدد ابةميل ،%
دااعيوظفةنا%ا،ابةميلابتغاعد28يوظفًلاوبمتب اا14تمواتاا10تمواتاإعىاأقلايناا5اعذةناننراوحاخبرانهماينا
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 AISC2020ااااااااعدولااعملية ابةنانداعةلتااعواقعاونحدةلتااعيتنقبلا–دهدا ااعالعية اعتنمية ااعيتنداي ااأل

17 aisc.elmergib.edu.ly                                                                                                

%،اوبتغاعدداينانزةداخبرنهما20يوظفةًناوبمتب اا10تم اا15تمواتاإعىاأقلاين10اعذةناننراوحاخبرانهماينا
%اييناننراوحاخبرانهما88%اوةانبرادهذاايؤشراعتىاأنايلامتبنها40يوظ اوبمتب اا20تم افأكثرا15عتىا
اتم افأكثراننينعابخبرةاجةدةا.ا15تمواتاإعىاا5ينا

                                              يوظ اأيايلامتبنهااا21(اأناعددااعيوظفةنااعذةنانخصصهمايحلتب ا5ةنااعجدولا)ةب: التخصص-4
 توزيع عينة البحث حسب التخصص :(5جدول رقم )                            

 التخصص التكرارات النسبة

 محاسبة 21 42%

 إدارة 6 12%

 ارفتموٌل ومص 13 26%

 اقتصاد 10 20%

 اإلجمالي 51 011%

بتغاعددااعيوظفةنااعذةنانخصصهماوا%ا،ا12اوبمتب يوظفةناا6اعيوظفةنااعذةنانخصصهماإدارةااأيل،ا42%ااا
أيايىىلاا10،ابةميىىلابتىىغاعىىددااعيىىوظفةنااعىىذةنانخصصىىهمااقنصىىلدا26%اومتىىبنهميوظىى اا13نيوةىىلاويصىىلر ا

اةم ااعبحثايعاأدهدا ااعبحث.،اودهذااةدلاعتىانملتبانخصصلتاعاا20%متبنها
 ،ابةميلاا12%يدراءاأيايلامتبنهاا6(ااأناعددااعيدراءااعاليونابتغا6ةبةنااعجدولا) :الوظيفة الحالية-5

 ( توزيع عينة البحث حسب الوظيفة6) رقم جدول
 الوظيفة التكرارات النسبة

 مدٌر عام 6 12%

 مدٌر إدارة 17 34%

 رئٌس قسم 27 54%

 اإلجمالي       51 %100

رئىةساقتىماأياا27،ابةميلابتغاعىددارؤتىلءااالقتىلماا34%يدةراإدارةاأيايلامتبنهاا17بتغاعددايدراءااالداراتا
،اودهذااةاطيايؤشىراعتىىاأنااعيبحىوثةناعىدةهمااعقىدرةاعتىىااالجلبى اعتىىايحىلورااعبحىثابيارفى اا54%يلامتبنها
اكلفة ا.

ا
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 :ثاالحصاء االستداللي واختبار فرضيات البح 3-3

 ..اعخضراءااعصةرف افكرةاعنبميااعتةبة ااعيصلر اعديانوجهااةوجدا:H1الفرضية األولى: اختبار 
افىىي(اأدمىىلهاأنادهمىىلكانبىىلةناواضىىحا7اعىىواردةافىىيااعجىىدولا)اOne-Simple T-Test))اظهىرتامنىىلئجااخنبىىلرااا
،اااعصىةرف ااعخضىراءاىىىىىىىىىىىىىىىرةفكاعنبمىيااعتةبةى ااعيصلر ايدىانوجهقةسان ااعنياابخصوصااعفقراتا)اعابلرات(ياآاعرا
اا1.833ةنراوحايلابةنا)ا،اواعنياكلناينوتطهلااعحتلبياعجيةعااعابلراتا(H0: µ≤ 3)اعصفريااعفرضااقبلاوعذا
ابيتىنوىاواا(2.668واعنىيابتىغاينوتىطهلااعاىلما)(،1.00-ا0,08)اكلنايلابىةنوابيتنوىاياموة اا؛(3.500ا-

أناعةساعتيصلر ااعتةبة اأيانوجهامحوانبمياابنكىلرااعصىةرف ااعخضىراءا نو:وىذا تفسيره أ(ا،ا0.06بتغ)اياموة 
اواعخىديلتااإلعكنرومةى ااعيصىرفة ااعخىديلتافيااعفنرةااعحلعة ،ابلتنثملءاينغةراوحةداودهواأناجىزءابتىةطايمهىلانقىدم

ااإلمنرمت.ااوعبرااعيحيولااعهلن اعبرااعيصرفة اواعخديلتااعالورقة ااعيصرفة 
 الرئيسية األولى بالفرضيةالخاصة  Sample T-Test-(One) اختبارتائج ن: (7)رقم جدول

Xn العبــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

الفرض 

الصفري 

(H0) 

الفرض 

 البديل

(H1) 

 المتوسط

T 
المحسو

 بة
 (Sig) 

القرا

 ر 

X1 
 خالل من الخضراء المشارٌع بدعم المصارف تهتم

   .األجل ٌرةقص خضراء قروض توفٌر على العمل
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X2 
 معٌنة أسس وفق الخضراء المشارٌع ترتٌب  ٌتم

 .األجل قصٌرة القروض لمنحها
1.83 -2.44 .059 

X3 
 األجل قصٌرة ٌمنح المصرف قروضاً خضراء

 .أفضل ربحٌة تلتعزٌز مستوٌا
2.400 -1.260 0.24 

X4 
 من األجل قصٌرة الخضراء للقروض تفضٌل هناك
 .المصرف زبائن قبل

2.00 -1.58 0.17 

X5 
 األجل قصٌرة الخضراء القروض أن المصرف ٌعتبر
  لمخاطرا من عالً معدل ذات

3.16 0.34 0.74 

X6 
 للمؤسسات األجل المتوسطة القروض ٌمنح المصرف

 .الخضراء االستدامة لتبنً ألجل الدفع بها االنتاجٌة
 

3.00 
0.00 1.00 

X7 
 القروض تحوٌل على القدرة المصرف لدى

 لتحقٌق خضراء قروض إلى العادٌة األجل المتوسطة
 .عامة تنموٌة أهداف

2.00 -1.46 0.20 

X8 
 المركزي البنك عن تصدر  تعلٌمات للمصرف ترد

 المشارٌع لدعم االخضر التموٌل عن ضرورة توفٌر
 الخضراء

3.00 0.00 1.00 

X9 

 سٌاسات تبنً الى التحول فً المصرف ٌساهم
 الفقراء تخص برامج األخضر، كتبنً االقتصاد
 المتناهٌة القروض بمنح شمولهم طرٌق عن والبطالة

 صغر.ال

2.16 -1.27 0.26 

X10 
 أكبر الستقطاب كبٌرة ائتمانٌة سٌاسة ٌمنح المصرف

  الزبائن من عدد
3.33 0.79 0.47 

X11 

 والخدمات اإللكترونٌة المصرفٌة تقدم الخدمات
 عبر المصرفٌة الخدمات و الالورقٌة المصرفٌة

  اإلنترنت . وعبر المحمول الهاتف
3.550 1.46 0.20 

X12 
 أزمة حل فً فعالة حلول تقدٌم فً المصرف ٌسهم

 طوٌلة خضراء قروض توفٌر خالل من التلوث
 .األجل

2.00 -1.46 0.20 

X13 
 طوٌلة الخضراء القروض توفٌر فً المصرف ٌسهم

 .الزراعٌة المشارٌع لدعم األجل
3.50 2.23 0.08 

X14 0.33 1.08- 2.33 التً االقتصادٌة األهداف تحقٌق إلى المصرف 
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 المشارٌع تموٌل طرٌق عن مستدامة ٌةتنم تضمن
 .النظٌفة" كالطاقة الخضراء"

X15 
 تنمٌة تحقق خضراء تموٌلٌة لدي المصرف سٌاسات 

 العبٌد. المدى على المصرف لعمل مستدامة
2.500 -0.745 0.49 

 3636 -86382 86662 النتيجة العام لالختبار

اأداءانحتةناأداءافيااتةتلدهمااعتةبة ااعيصلر افيااعخضراءااعصةرف اابنكلراانبمي: الثانيةالفرضية اختبار 
ا.اعيتنداي ااعنمية اعنحقةقااعتةبة ااعيصلر 

ااخنبلرامنلئجااظهرتاأدمىله،(ا8)ااعجدولافيامنلئجهااعيوضح (اOne-Simple T-Test)ااخنبلرايناااا
 الرئيسية الثانية بالفرضيةالخاصة  Sample T-Test-(One) اختبارنتائج : (8)رقم  جدول

Xn العبــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
الفرض 

الصفري 

(H0) 

الفرض 

 البديل

(H1) 

 المتوسط
T 

 المحسوبة
 (Sig)  القرار 

X1 للمصرف االٌرادات من عالٌة قٌمة األخضر التموٌل ٌحقق. 

H
0:

 µ
 ≤

 3
 

ت 
ان
 ك

ذا
إ

P
_V

al
u

es
 (

Si
g)

 >
0

.0
5

 

 
ض

فر
 ال

بل
يق

 
ي

فر
ص

ال
. 

H
1 

: 
µ

 >
 3

 
ت 

ان
 ك

ذا
إ

P
_V

al
u

es
 (

Si
g)

 <
0

.0
5

 
 

ي
فر

ص
 ال

ض
فر

 ال
ض

رف
ي

.
 

3,756 5,388 0,00 

يل
بد

 ال
ض

فر
 ال

ول
قب

 H
1 :

 µ
 >

 3
 

 

 

X2 
 نظراً  والزبائن المصرف على بأرباح األخضر التموٌل ٌعود

 . بالبٌئة المتعلقة الزبائن حاجات لتحقٌق
3,576 3,792 0,00 

X3 
 تستطٌع خضراء مالٌة أدوات بتوفٌر الخضراء المصارف قٌام عند
 .الخضراء التنمٌة إلى الوصول خاللها من

3,820 6,077 0,00 

X4 

 الالورقٌة المصرفٌة والخدمات اإللكترونٌة المصرفٌة الخدمات تقدم
 اإلنترنت وعبر المحمول الهاتف عبر المصرفٌة الخدمات و

 .المصرف أداء فً واضح أثر لها سٌكون
3,974 7,479 0,00 

X5 
 توجٌهها وإعادة األموال جذب فً الخضراء المصارف تسهم

 .الخضراء للمشارٌع
3,871 7,615 0,00 

X6 
 للمشارٌع المخصصة السٌولة من قدر توفٌر على المصرف ٌعمل

 .الخضراء
3,807 8,509 0,00 

X7 0,01 2,811 3,359 .المصرف لدى للسٌولة مصدر الخضراء الودائع تعتبر 

X8 
 بالمصارف مقارنة أكبر سٌولة نسبة األخضر المصرف ٌحقق

 .التقلٌدٌة
3,890 9,04 0,00 

X9 
 طرٌق عن الخضراء التنمٌة صنادٌق تموٌل فً المصرف ٌسهم
 . المالٌة األسواق فً بها والتداول الصنادٌق هذه أسهم شراء

3,64 6,02 0,00 

X10 
 أهدافه تحقٌق األخضر موٌلالت خالل من المصرف ٌستطٌع
 بالسٌولة المتعلقة

3,60 5,80 0,00 

X11 0,00 4,98 3,48 .األخضر التموٌل نتٌجة المصرف فً عالً اآلمان مستوى 

X12 
 القروض من التقلٌدٌة القرض فً أكبر المخاطرة نسبة تعتبر

 .الخضراء
3,48 5,26 0,00 

X13 0,00 5,33 3,60 .المصرفٌة المخاطرة وٌعتن من للصرف الخضراء القروض تسمح 

X14 0,00 6,67 3,69 .بازل لجنة بمتطلبات األخضر المصرف ٌتقٌد 

X15 0,00 6,75 3,71  .المخاطر إدارة استراتٌجٌة بتفعٌل األخضر المصرف ٌقوم 

 3633 16993 96292 النتيجة العام لالختبار

((One-Simple T-Testابةنااعنبلةناوقت اواضحاجلمأنادهملكاامتا)احولااعبحثاعةم اأفراداإجلبلت)آراء
اأداءانحتةنافياااعتةبة ااعيصلر افيااعخضىىىىىراءااعصةرف اابنكلراادورانبميقةسان ااعنياااعفقىىىىراتا)اعابلرات(

اعفرضااعبدةلااوقبولا(H0: µ≤ 3)اعصفريارفضااعفرضااوعىىىىهىىىىىذا،ااعيتنداي ااعنمية اعنحقةقااعتةبة ااعيصلر 
((H1: µ > 3)ا ااعابلرات( اعجيةع ااعحتلبي اينوتطهل اكلن اواعني ابةنا، ايل واا(؛3748 - 37974) نراوح

وبيتنوىاياموة اا(3.738)وكذعكابينوتطاحتلبياعلمابتغاا،(1711- 1710)اكلنايلابةنبيتنوىاياموة ا
انحتةنافيااتة تلدهمااعتةبة اصلر اعيافيااعخضراءااعصةرف اابنكلراانبمي ،وىذا تفسيره أنو،ا(1.11)بتغتا



 

ااعتةبة اعتيصلر ااالداءانحتةنافياورواعدااعحلعيااعوضع :اعبةئة اعالتنداي ايدخلااعخضراءااعصةرف ا
 /اجليا ااعيرقبايهتهلد.اتيةرا/اجليا ااعجفرة؛ا/اجليا اطبرق؛اد.اأبوبكراغالءااعرزاقاجبرةلاعبدا.د
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انحقةقااعتةبة ااعيصلر اأداء اةنملتبايع اعنحتةنااينطتبلتااعنمية ابيل اوبلعذاتااعجوامبااعثالث  اعيتنداي ،
ااااألداءااعييثت افيااعربحة ،اواعتةوع ا،اواعيخلطرااعيرنبط ابلعخديلتاواالدواتااعيلعة ااعيصرفة ااعخضراء.ا

 النتائج والتوصيات: 
 يستنتج الباحثون من خالل العرض النظري والدراسة الميدانية لمبحث ما يمي :     

دهملكاعدمايارف ااكلفة اعدىاعةم ااعبحثابلعيصلر ابيفهومااعنيوةلااألخضراوأبالدهااعثالث اقبلاإجراءا .0
 .عتىاصاةدااعبةئ ااعتةبة احدةث امتبةلًاكلمتااعيقلبت ايعااعاةم اعتىااعنبلراأناينااعيصطتحلتا

ااعخضراءا .0 ااعيشلرةع انيوةل انبمي اإعى ابهل اعتدفع ااعيصلر  اعدعم اخطوات ااعيركزي ااعيصر  اةنبمى عم
 اعيحلفظ اعتبةئ ا.

افيااعحتبلنااعيالةةرااعبةئة اواعنياننطتباشروطا .3 انأخذ اكومهل نحنلجااعيشلرةعااعخضراءاإعىاأيوالاكبةرة
 إضلفة اعمهلافيااعيشلرةعااألخرىا.

ااعنيوةلااألخضراايناخاللااعدرات ااعيةدامة  .4 نبةناأنادهملكاعالق ااارنبلطاذاتادالع اياموة ابةناأبالد
 وأداءااعيصلر ااعخضراء.

يناخاللااعدرات ااعيةدامة انبةناأنادهملكانأثةراذوادالع اياموة األبالدااعنيوةلااألخضرافيانحتةناأداءا .5
ااعيصلر ااعخضراءا.

 التوصيات: 

اعرقلبة ااعيتزي اعتيصلر ااعنجلرة ابلعنوجهاعتصةرف ااعخضراءاأناةقومااعيصر ااعيركزيابتنااعناتةيلتا .0
 عنحقةقاأدهدا ااعنمية ااعيتنداي ا.

إعزايهلايناقبلااعيصر ااعيركزيابيراعلةايمحااألوعوة افياباعايلاعتيااعنحولاإعىااعيصلر ااعخضراءا .0
 اعقروضاعتيشلرةعااعنيانايلاعتىااالدهنيلمابأدهدا ااعنية ااعيتنداي ا.

لر اأنانقومابورشاعيلاودوراتاندرةبة اعتيوظفةناعتنوعة ابيفهومااعنيوةلااألخضراوأناةكوناعتىااعيص .3
ايناضيناأدهدافهلااالتنرانةجة ا.

اومقلاا .4 ااعخضراء ااعيشلرةع انطوةر اإعى انتاي ااعيؤتتلتاواعهةئلتااعني ايع ااعيصلر ابلعنالون انقوم أن
اأفضلااعييلرتلتاعتحفلظاعتىااعبةئ ا.

انتهةالتاعتيتنثيرةنااعراغبةنافيااالتنثيلرااعصدةقاعتبةئ ا.اعتىااعيصلر انقدةما .5
 :المراجع 

ا،(األوعىااعطبا ا،ااعحدةث ااعيلعة ااإلدارةا)،ا1998ااعشيخي،احيزةااعجزرواي،اعتيايحيداأبرادهةم .0
 .(واعنوزةعاعتمشرااعصفلءادار)

 .األردنا،اعيلنا،ا(واعنوزةعاعتمشرازدهرانادار)ا،ا(اعنيوةلامظرة )،ا2001ا،اعجلماصلحبايةنم .0
،اا40،ااعادداا15اعيجت ااعاراقة اعتاتومااإلدارة ا،ايجتداا)زةمبايكيااعبملءا،امورامبةلاعبدااأليةرا، .3

درات ااتنطالعة انحتةتة اا–،ااعنيوةلااألخضراودورهافيانحتةناأداءااعيصلر ااعاراقة ا(ا2018
 آلراءاعةم اينايدراءااعيصلر ا.
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،اأتواقارأسااعيللاا(2016،اا15تااألوراقااعاربة ا،ااعاددايجت اانحلدادهةئل)جتةلاطرة ا،ا .4
 اعخضراء.

،ااعنكليلااالقنصلديااعاربياا(2010،اا5يجت ااقنصلداتاشيللاأفرةقةلا،ااعاددا)اعجوزياجيةت ا،ا .5
 واقعاوآفلق.
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