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ممخص البحث:
ااااةهد ااعبحثابشكلارئةتياإعيابةلنايدىانوجهااعيصلر ااعتةبة اعنبمياخديلتااعصةرف ااعخضراء،اوكذعكا
يارف ادور انبمةهل افي انحتةن اأداء ااعيصلر ااعتةبة اعنحقةق ااعنمية ااعيتنداي  ،افين اخالل ايراجا ااالدبةلتا
اعيخنتف ا ،اوين اخالل اجيع ااعبةلملت ابإعداد ااتنبةلن انم انوزةاه اعتى اعةم اين ااعيصلر ااعتةبة ا ،اوين اثما
اتنخديت احزي ااعبرايجااالحصلئة ( )spssاعتنحتةلااعبةلملتايناخاللااالحصلءااعوصفياواالتندالعيااعينيثلا
فيااخنبلرا(Sample T-Testا(Oneاالخنبلرافرضنيااعبحثا،اوصوالًاعيجيوع اينااعمنلئجاأدهيهلاأنادهملكا
عدمايارف ااكلفة اعدىاعةم ااعبحثابيفهومااعصةرف ااعخضراء ،اكيلاانضحاأمهاالاةوجد اانوجه اعدي ااعيصلر ا
اعتةبة اعنبمي افكرة ااعصةرف ااعخضراء ،اكيل اانضح اأن انبمي ا ايدخل ااعصةرف ااعخضراء افي ااعيصلر ااعتةبة ا
تةتلدهمافيانحتةناأداءااعيصلر ااعتةبة اعنحقةقااعنمية ااعيتنداي ،اوقدانمااقنراحايجيوع اينااعنوصةلتاكلنا
أدهيهل اأن اةايل ااعيصر ااعيركزي اعتى اتن ااعناتةيلت ااعرقلبة ااعيتزي اعتيصلر ااعنجلرة ابلعنوجه اعتصةرف ا
اعخضراءاعنحقةقاأدهدا ااعنمية ااعيتنداي .
الكممات االفتتاحية :ااعنيوةلااألخضرا،ااعصةرف ااعخضراءا،ااعنمية ااعيتنداي ا .ا
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ااعصةرف ااعخضراءايدخلاعالتنداي ااعبةئة  :اعوضعااعحلعياواعدورافيانحتةنااالداءاعتيصلر ااعتةبة ا
د.اعبداعرزاقاجبرةلا/اجليا اطبرق؛اد.اأبوبكراغالءا/اجليا ااعجفرة؛اد.اتيةرايهتهلا/اجليا ااعيرقب
 0 -0المقدمة :
ااااانرتم اأجمدة ااعنمية ااعيتنداي ا 2030م وأدهدافهل ااعتبا اعشر اواعني املعت ااجنيلعل اأييةل افي اتبنيبرا
 2015ا خلرط اطرةقاذاتارؤة ااتنرانةجة اعتدولاواالط ار ااعفلعت ايناأجلانكرةسااعجهوداعختقاعلعماةماما
ااالتنمز اغةر ااعكفوء اوغةرا
اا
فةه ااعجيةع ابلعيتلواة اواالزددهلر ااعيتندام ا،يع ااعحفلظ اعتي ايوارد اكوبمل اين
اعيمص ابلعمتب اعألجةللااعقلدي ا.
ااااا عذعكاقداحثااعيشلركونافياخنلمااعفالعةلتاعيؤنيرااعصةرف ااعخضراءادهوااعطرةقااعيااعنمية ااعيتنداي ا
اعذي امظيه اانحلد ااعيصلر ااعاربة ا،واعزام ابيراعلة اادهدا ااعنمية ااعيتنداي اين اخالل ااعصةرف ااعخضراءا
( )Green bankingا(انحلد ااعيصلر ااعاربة ا )2018،اودهو ايصطتح اةشيل ابشكل اعلم ااعى ايدي اصداق ا
اعيصر اعتبةئ اوعيهاعهلاوكة اةتنزمااعيصر ابلالدهنيلمابخضرةااعبةئ اواحنراماعتتةلتلتااألخالقة افةهل .ا
ااااا فلعصةرف ااعخضراءادهياببتلط ايصلر انحنرمااعوعيااالجنيلعياوننحيلايتؤوعة ااجنيلعة انجلهابتددهل،ا
ودهملك انركةزاو اادهنيلم اكبةر اين اقبل ااعيصلر اواعيؤتتلت ااعيلعة ااألخرى اعتنحرك امحو ااعخديلت ااعيصرفة ا
اعخضراءا،واعطلءااعيزةداينااعوزناعتاوايلااعبةئ ا ،ومنةج اعتنطورااعينتلرعافيااعقطلعلتااعصملعة اواالت ار ا
اعيجح افيااتنخدامااعيواردااعطبةاة ادونااالكنراثاعتاواقبااعوخةي اعتىااعبةئ اعذاافأنااعيشلرةعااعبةئة انشكلا
يدخالايهيلاينايداخلااعميوااالقنصلدياوكومهلانؤديادوراايهيلافياضيلنااتندايهااعنمية ااالقنصلدة ا،عذاا
اصبحااالنجلهااعتلئدااعةومابةنادولااعالعماتواءااعينقدي ايمهلاأوااعملية ادهوانحتةنايملخااالتنثيلرااالخضرا
،واعدفعافياانجلهانشجةعااالتنثيلرة ااعخضراءاواعايلاعتياإةجلدااالطراواعينطتبلتاعمجلحهلاونيوةتهل،اوبيلااانا
اعنيوةلاةيثلاعصباوشرةلنااعحةلةااالقنصلدة ا،عذاافلناكلايشروعاةحنلجاينااجلاترةلنامشلطهاإعيادهذاا
اعامصر ااعهلم ا،ودهو ايل اجات اةظهر ابأحد اابرز ااعقضلةل ااعيهي ااعني انشغل اادهنيلم ااعحكويلت اوكذا ااصحلبا
اعيشلرةعاواعيؤتتلتا،االاتةيلااعنيوةلااألخضرا،اوةرجعاذعكااعىاارنفلعاوضخلي انكلعة ااعيشلرةعااعخضراءا
،اإذامجدايثالاأنايحط اواحدةاعنمقة ااعيةلهااعيتنايت انكت ايلاةقلربايةزامة اباضااعدولااعفقةرةا،ملدهةكاعناا
نكلعة ااعنكموعوجةلتا اعمظةف اوالاتةيلابلعمتب ااعتدولاااعملية ااعيتنوردةاعهذهااعنكموعوجةلتا،االيرااعذياجالا
دهذا ااعموع اين ااعنيوةل اةتقي اادهنيليلً اكبة اًر اعتي ااعصاةد ااعدوعي اال اتةيل افي اظل ااالدهنيليلت ااعدوعة ااعرادهم ا
بشؤونااعبةئ اوقضلةلانيوةلااعيشلرةعااعبةئة ا(االستثماراتاالخضراء)إذااأضلفتااعيؤتتلتااعيلعة ااعدوعة اشرطلًا
أتلتةل ا اجدةداً اعتيشلرةع اين اأجل انيوةتهل اواعينيثل افي ايدى اادهنيليهل ابلعبةئ اودعيهل ابلعنكموعوجةلت ااعمظةف ا
وامنلجهلاعيمنجلتاصدةق اعتبةئ ا(اعبملءاوعبداااليةر2018،ا،صا .)142ا
ا
ا
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 0 -0مشكمة البحث:
اااااين ااتنقراء اباض ايل اةناتق ابلبنكلر ا(النظام) اعصرةف ااعخضراء اأو ااعييلرتلت ااعيصرفة ااعيتنداي ا،ا
انضح اأن اأير انطبةقه افي اغلة ااعصاوب اين ادون انوفر اوعي ايجنياي اعلم اةدرك اأدهية ااعحفلظ اعتي ااعبةئ ا
وأدهية انطبةقااعيصلر اعهذاااالبنكلرانحدةداًاوينادوناإجراءاتاوندبةرارتية ا(قانونية – اقتصادية – اداريةا
وتنظميو) وضغوطايجنياة انتزم ونشجعااعيصلر ااعتةبة اعتىانطبةقاابنكلرااعصةرف اااعخضراءا،كيلاامهاالا
ةيكن انطبةق ادهذا ااعمظلم اين ادون اوجود انوجةهلت احقةقة اواجراءات اوندابةر ارتية اوغةر ارتية انامي اونهنما
ا،عذاانركزتايشكت ااعبحثافيااالجلب ا
ا
ونوجهاونضبطاأمشط ااعيصلر اااعتةبة امحواتتوكاينملغمايعااعبةئ
عتيااعنتلؤالتااعنلعة  :ا
ا
أا-ااادهلاعدياااعيصلر ااعتةبة انوجهاعنبميافكرةااعصةرف ااعخضراء؟
با-ادهلانبميااابنكلرااعصةرف ااعخضراءافيااعيصلر ااعتةبة اتةتلدهماافيانحتةناأداءااعيصلر ااعتةبة ا
عنحقةقااعنمية ااعيتنداي ؟
 3-0أىمية البحث  :ا
اااانأني اأدهية ااعبحث ابكومه اةتتط ااعضوء اعتي ايوضوع أصبح اةتقي انداوال كبة اًر اعتى ااعتلح ااالقنصلدة ا
اعبةئة ،ا أالاودهو ايوضوعانبميافكرةااعنيوةلااالخضراونوجةههاعدعمااعيشلرةعااعخضراءاعناطرةقااعيصلر ا
الًاعتياإمهاةركزاعتيايبلدرةاعنوصةلارتلئلايهي اإعيااعجيلدهةراواعييلرتةنا
اعينخصص افيادهذاااعيجللا،فض ا
،ابلإلضلف اإعياذعكاإنااعبحثاتةكوناعدةهانرشةداضخماينايمظوراأكلدةيياواواقاياعفتاامنبلهااعيهنيةن،ا
وبلعذات ايدةري ااعيصلر ااعتةبة اإعى ايراعلة اباد ااالتنداي افياامشطنهل ا،عدوردهل افي ااكنتلب ااعيزاةل ااعنملفتة ا
عتخدي ااعيصرفة اينايمظورابةئي.
 4 -0أىداف البحث:
ةهد ااعبحثابشكلارئةتياإعيااعنوضةحاواعنارة ابيفلدهةماخديلتااعصةرف ااعخضراءايناخاللايراجا ا
االدبةلتااعيخنتف ،ابجلمبادهذا،اةركزاعتيااألدهدا ااعنلعة :
أ .مشر ااعوعي اواعثقلف ابةن اعلي ااعملس اوبلعذات افي ااعقطلع ااعيصرفي ااعتةبي ابأدهية ايفلدهةم ااعخديلتا
اعيصرفة ااعخضراء.
ب .اعوقو اعتى ايتنوةلت ااعييلرتلت ااعينموع افي ايجلل اابنكلر ااعصةرف ااعخضراء افي ااعقطلع ااعيصرفيا
اعتةبيا،اا
ج .بةلن ادور انبةمي اابنكلر ااعصةرف ااعخضراء افي ااعيصلر ااعتةبة او ايتلدهينهل افي انحتةن اأداء ااعيصلر ا
اعتةبة ابيلاةنملتبايعانحقةقاينطتبلتااعنمية ااعيتنداي .

3

aisc.elmergib.edu.ly

ااعصةرف ااعخضراءايدخلاعالتنداي ااعبةئة  :اعوضعااعحلعياواعدورافيانحتةنااالداءاعتيصلر ااعتةبة ا
د.اعبداعرزاقاجبرةلا/اجليا اطبرق؛اد.اأبوبكراغالءا/اجليا ااعجفرة؛اد.اتيةرايهتهلا/اجليا ااعيرقب
د .ا عوصول اإعي امنلئج اونوصةلت اواقنراحلت ايبمة اعتى انشخةص ااعواقع اعنكون ابيثلبه اتبل انتلعد اينخذيا
اعقرار افي انفاةل اوامجلح ااالمشط ااعيصرفة ا ااعخضراء ابلعيصلر ااعتةبة ابيل اةضين ااعوفلء ا ابينطتبلتا
أدهدا ااعنمية ااعيتنداي ااعيرجوةا.
 5 -0فرضيات البحث:
فياضوءاوجودايشكت ااعبحثاوأدهدافهاةيكناصةلغ اااعفروضااعنلعة ا:
الفرضية األولى :H1 :ةوجداانوجهاعديااعيصلر ااعتةبة اعنبميافكرةااعصةرف ااعخضراء..
الفرضيـ ـة الثانية : H1:نبميااابنكلرااعصةرف ااعخضراءافيااعيصلر ااعتةبة اتةتلدهماافيانحتةناااا
....................أداءااعيصلر ااعتةبة اعنحقةقااعنمية ااعيتنداي .

 6-0منيج البحث:
اااا اتنخدمااعبلحثونااعيمهجااعوصفيااعنحتةتيافيااجراءااعدرات اوذعكاعكومهااعيمهجااعيملتباعيثلادهذاااعموعا
ينااعدراتلتا،اوقدانمااالعنيلداعتىااعيصلدرااعنلعة :
أ .اعيصلدرااعثلموة ا:اودهيايصلدرااعيكنوب ايثلااعكنباواعدورةلتاواعيجلالتااعاتية اواعدراتلتااعتلبق ا
ذاتااعصت ابلعيوضوعاحةثاغطتااعجلمبااالدبياعتبحث.
ب .اعيصلدر ااالوعة ا :انم انصيةم ااتنبلم ااحنوت اعتى ايجيوع ا اين ااالتئت اوزعت اعتى ااعيوظفةنا
اعاليتةنافياعدداينادهذهااعيصلر  .ا
 7-0حدود البحث :
نمااجراءادهذاااعبحثافيااطلرااعحدودااعنلعة ا:
أ .الحدود الزمنية :ا
نيثتتافيايدةااعدادااعبحثاين(ا0101 -4-0ماإعيا0101-8-30م)اودهيااعيدةااعينيثت اببداة ااعيقلبالتا
اعيةدامة اواالتنطالعافيااعيصلر اوعغلة ااتنكيللااعنحتةلااالحصلئي،اونضيمتاجيةعابةلملتااعبحثااعمظرة ا
واعيةدامة اويرحت انوزةع ااتنيلرات ااالتنبةلن اعتى ايقررات اعةم ااعبحث اونارةفهل اونحتةتهل اعتوصول ااعى امنلئجا
عتية ا .ا
ب .الحدود المكانية:ا
حدودااعبحثااعيكلمة افيا ااعيصلر ااعواقا افيايمطق ااعخيس؛اودهي :ااعيصر ااعنجلري ااعخيس ا ،اويصر ا
اعجيهورة ااعيرقب ا،اوكلع ايةملءااعخيساويصر ااعجيهورة افرعاتوقااعخيةساويصر ااعصحلريااعخيسا
واعصحلريافرعاتوقااعخيةس،اويصر ااعوحدةااعخيسا،اويصر اشيللاأفرةقةلااعخيس.
ا
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 8 -0الدراسات السابقة:
 -1دراسةة حةدة  )2010( ،بعنةوان اسةتراتيجيات المؤسسةات الماليةة فةي تمويةل المشةاريع البيئيةة مةن أجةل
تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر.ا ا

ئةتيادهوااعنار اعتيااتنرانةجةلتاباضااعيؤتتلتااعيلعة ااعدوعة افيانيوةتهلاعهذهااعيشلرةعاودهوا
ا
اعهد ااعر
يلاةار ابلعنيوةلااالخضرا،ونوصتتااعدرات ااعيايدىاأدهية ااعنيوةلااعبةئياكامصراأتلتياوفاللايناأجلا
إمشلءااتنثيلراتاخضراءانراعيااعبادااعبةئياكركةزةاأتلتة اعقةليهلابغة انمية ايتنداي ا،كيلانوصتتاأةضلًاإعىاا
أنادهملكامقصلًاكبة اًرافيايتلدهي ااعيؤتتلتااعيلعة ااعجزائرة افيانيوةلااعيشلرةعااعبةئ ا
 -0دراسة (البناء وعبد االمير:)0108بعنوان التمويل االخضر فةي تحسةين أداء المصةارف العراقيةة – دراسةة
استطالعية تحميمية الراء عينة من مدراء المصارف ا

اتنهدفتادهذهاا عدرات اإعيااعوقو اعتيايدىانبمىااعيصلر ااعاراقة اعالتنرانةجةلتااعنيوةلااالخضرا،وبةلنا
يدىانأثةرااعنيوةلااالخضرافيانحتةناأداءااعيصلر ااعخضراءا،نوصتتادهذهااعدرات اإعىاعدةامنلئجاأدهيهلا
عدماوجوداواضحاودقةقاعدىاعةم ااعبحثاعنايفهومااعيصلر ااعخضراءاكومهلايصطتحاويفهوم احدةثاكيلا
نوصتت اإعى اغةلب ااعدعم اين ااعيمظيلت ااعحكوية اوغةر ااعحكوية اعتيصلر ااعاراقة اعنحفةزدهل ااعقةلم ابنيوةلا
اعيشلرةعااعخضراءا.
-3ادراسة ( )Gupta 0105بعنةوان دور االعمةال المصةرفية الخضةراء فةي اسةتدامو البيئةة – دراسةة مختةارة
من البنوك التجارية اليندية .ا

دهدفتادهذهااعدرات اعتنار اعتىىاأبىرزااعيحىلوالتاواعيبىلدراتااعنىياانخىذنهلااعيصىلر ااعنجلرةى افىيااعهمىداعتنحىولا
عألعيللااعيصرفة ااعخضراءا،كيلانوصتتااعد ارتى اأعىياأنااعيصىلر افىيااعهمىداانخىذتايبىلدراتاجدةىدةاوعيتىتا
نازةزايخنت ااعيمنجلتااعيصرفة ااعخضراءا،اوأةضلًااعنيلدااعييلرتىلتااعصىدةق اعتبةئى ااعنىيانضىينااالتىنخداما
اعفاىىللاعتي ىواداوانااعيصىىلر ااعطىىتاصىىالحةلتاعتيوظ ى ااعيتىىؤولاعىىنايىىمحااالئنيىىلنانوجةهىىهامحىىوااعيبىىلدراتا

اعيصرفة ااعخضراءاكايلاأتلتيا.

-4ادراسةةة (  (Munisami & Ansar am7102بعن ةوان االعمةةال المصةةرفية الخض ةراء ممارسةةات فةةي
بنغالديش ا

اعهد ااعرئةتياينادهذهاا عدرات ادهوافحصااعوضعاااعحلعياعألداءااعيصرفيااالخضراعتيصلر افيابمغالدةشا
عناطرةقادرات ااعيجلالتااعيحددةاعألعيللااعيصرفة ااعخضراءااعيبلدراتااعنياانخذدهلابمكابمغالدةشاودرات ا
اعتةلتلت اونمفةد ااتنرانةجةلت اواعيبلدئ ااعخلص ابلعايل ااعيصرفي اودرات اطبةا ااعنيوةل ااالخضر ا اوفحصا
االمشط ااعخضراءااعرئةتة اعتيصلر ا،ااتنمنجتادهذهااعدرات اأنامتب اكبةرةاينااعيصلر ااعنجلرة اقداافننحتا
فروعلًاخضراءاعنيوةلايشلرةعااعطلق اواعزراع اواعحفلظاعتىااعبةئ ابلعرغمايناقةلمااعيصر ااعيركزيابنخصةصا
يةزامةلتاعتنيوةلااالخضراعكمهلاضئةت ايقلرم ابإيكلملتااعيصلر ااعخضراء.
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ااعصةرف ااعخضراءايدخلاعالتنداي ااعبةئة  :اعوضعااعحلعياواعدورافيانحتةنااالداءاعتيصلر ااعتةبة ا
د.اعبداعرزاقاجبرةلا/اجليا اطبرق؛اد.اأبوبكراغالءا/اجليا ااعجفرة؛اد.اتيةرايهتهلا/اجليا ااعيرقب
التعميق عمى

الدراسات السابقة :ياظم ااعدراتلت اركزت اعتى ابةلن اأدهية ااعصةرف ااعخضراء افي ادعما

اعيشلرةعااعبةئة ؛اويلاناحققهاينايملفعااجنيلعة اواقنصلدة اعتىايتنوىااعقطلعلتاكلف ،اوالتةيلاقطلعااعطلق ا
الً اعنحقةق ااعنمية ااعيتنداي اعأليد ااعباةد ،اأيل افةيل اةخص ااعيصلر ااعخضراءا
اعبدةت اواعقطلع ااعزراعي ،اوصوا
وأداءدهلافقداأشلرتااعدراتلتااعتلبق ااعىااعدورااالةجلبيااعذياحققنهااعيصلر ااعخضراءافيازةلدةاميوااعودائعا
اعخضراءاوزةلدةافيامتببااالئنيلنااعييموحاعتيشلرةعااعخضراءاعناطرةقااعيتؤوعة ااالجنيلعة ااعنياننحيتهلا
اعيصلر ااعخضراءافياحيلة ااعبةئ اواعيحلفظ اعتةهلا ،ليذا استنتج الباحثونابأمهايناخاللااعدراتلتااعتلبق ا
اعيناتق ابلعنيوةلااالخضرافيااعيصلر ااعخضراء،اال يزال يفتقر اإعيااعجلمبااعمظرياواعنطبةقااعيةداميافيا
عةبةلاوقدااماكساذعكافيامدرةااعدراتلتاواعبحوثااعنيانقدمايدخلافيااعنيوةلااالخضرافيااعيصلر ااعخضراءا
عنحقةقااعنمية ااعيتنداي ا،عتىاأناةكوناقلبالاعتنطبةقافيااعيصلر ااعتةبة ايناخاللاأتتوبادرات انحتةتة االا
راءاعةم اينايوظفيااعيصلر ااعتةبة اودهوايلاةكونااعنبلرها"فجوة ابحثيو" اننطتبااعيزةداينااعدرات اعيحلوع ا
الً اعن ااعنارة اعتى اأمواعهل اوايكلمة انبمةهل ابلعيصلر ا
اعنارة اعتى ااعصةرف ااعخضراء ابجوامبهل اكلف افض ا
اعتةبة اواعنار اعتىااعدورااعذىاتنحققهافيااعنأثةرافياأداءااعيصلر ااعتةبة اعنحقةقااعنمية ااعيتنداي ا
 -0الجانب النظري لمبحث
 0-0المصارف الخضراء :ا
اعيصلر ااعخضراء ادهي ااعيؤتتلت ااعيلعة ااعني انتنخدم ااعنيوةل ااعالم اعالتنفلدة ايمه افي انيوةل ااعطلق ا
اعمظةف افهيايؤتتلتانيوةلاعلي اأواشبهاعلي انوفرادعيلايلعةلايمخفضااعنكتف اوطوةلااألجلاعيشروعلتا
اعطلق ااعمظةف ايمخفض ااعكربون اين اخالل ااالتنفلدة اين ااعنيوةل ااعالم او اعبر ااتنخدام اآعةلت ايلعة ايخنتف ا
عجذب ااالتنثيلرات ااعخلص ا ،ابحةث اةدعم اكل ادوالر اواحد اين ااعنيوةل ااعالم اعدة ادوالرات اين ااالتنثيلراتا
اعخلص .
 0-0مفيوم الصيرفة الخضراء وخصائصيا :
اااا نار ااعصةرف ااعخضراءابأمهلااعيصلر ااعنياننبمىانيوةلااعيشلرةعااعنيانحلفظاعتىااعبةئ ابشكلاأتلتيا
( ،)Bouma,2001,p,101اوب هذا افهي ااعفتتف ااعني اةنباهل ااعيصر اين اإن انبلدل ااعفلئدة ابةن ااعيصلر ا
ويوظفةه اوبةن ااعايالء اواالقنصلد اككل اواحد اين ااآلثلر ااعتتبة انجله ااعبةئ ا( ،)Biswas,2011,p,33اويعا
االخنال اين ادوع األخرى اةيكن اعتصةرف ااعخضراء اان انبمي ايجيوع اينموع اين ااعهةلكل ،اواالتنفلدة اينا
يخن ت ااألوعة ااالدخلرة ااعالي اوختقايجيوع اينموع اينااعيمنجلتااعيلعة ،اوقدانتنخدمااعيصلر اأدواتا
يلعةهايثلااعقروضاطوةت ااألجلاواعقروضايمخفض ااعفلئدةاأواصملدةقااعقروضااعدوارة،اأوايمنجلتااعنأيةنا
(يثل اضيلملت ااعقروض ااو ااحنةلطةلت اختلئر ااعقروض) ،اأو ااالتنثيلرات ااعالي ايمخفضه ااعنكتف اأو اربيلا
يمنجلت ايلعة اجدةدة ا( )www.aleqt.comا ،اوبخصوص خصائص الصيرفة الخضراء فإنيا تشترك في
مجموعة خصائصا(اعجوزي،2010،اص،)45منيا:
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الموافق  01-9نوفمبر 0101

المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة

األدهدا ااعالعية اعتنمية ااعيتنداي ا–ااعدولااعملية ابةنانداعةلتااعواقعاونحدةلتااعيتنقبلاااااااAISC2020

 انحفةز ااعطتب اعن اطرةق انغطة ا %100اين ااعنكلعة ااألوعة اعن اطرةق امتةج اين ااعنيوةل ااعالماواعخلص.
 االتنفلدةايناااليوالااعالي اعناطرةقاجذبااعيزةداينااالتنثيلراتااعخلص امحوااتواقااعطلق ااعمظةف اواكفلءةااتنخدامااعطلق ا.
 اعلدهاندوةراراسااعيللاوذعكاعنوتةعااالتنثيلرااألخضراوعدمااعيتلسابأيوالادافايااعضرائبا اعحدايناأوجهااعقصورافيااعتوقا. نوتةع امطلق احتول ااعطلق ااعمظةف افي اأترع اوقت اييكن اوناظةم ايكلتب ااعكهربلء ااعمظةف اويكلتبااعكفلءةااعينحصت امظةراكلادوالرانمفقهااعدوع .ا
 3-0أسباب ومبررات الصيرفة الخضراء :ا

اااادهملكايجيوعهايىنااعاوايىلااعنىيادعىتااعىىاامشىلءااعيصىلر ااعخضىراءا ،أدهيهىلااالزيىهااعيلعةى اتىم ا
،2008انغةرااعيملخابتبباامبالثلتاثلمياأكتةدااعكربون،اارنفىلعاتىارااعىمفط،اأزيىهااعغىذاء،اأزيىهااعيةىلها
اعيتنيرة،اظهورااعثورةااعصملعة  .ا
 4–0اىداف الصيرفة الخضراء :ا
اااةيكنانحةداأدهدا ااعصةرف ااعخضراءافيااعمقلطااعنلعة :
 نقتةل ااعناليالت ااعورقة ااعى اأدمى ااعيتنوةلتاواعنركةز اعتى ااعياليالت ااإلعكنرومة ا(اعشةخياواعجزراويا،1998،ص.)48ا
 حيلةه ااعبةئ اعن اطرةق ااتنخدام ااعيوارد اواعلدة اندوةر ااعمفلةلت افضال اعن اكفلءة ااتنخدام ااعطلق ا(عجلم،2001،ص.)55ا
 نقتةلااالثلرااعبةئة ااعنشغةتة ابلتنيرارابرصدااألداءااعبةئياونمفةذاونقةةمابرمليجااإلدارةااعبةئة ااعنياةقومافياحفظااعطلق اواعيةلهاواادارةااعمفلةلتا(اعبملءاوعبدااأليةر،2018،اص.)159ا
 اتنحداثااعادةداينااعوظلئ ااعخضراءااعنياةكوناعهلاأثرافيانقتةلايادالتااعبطلع . تاةهل ا اعىااعنخفة ايناحدةااعفقراعناطرةقادعمااعوظلئ ااعخضراء،اإذانوصتتايجيوع اينااعبحوثااعىاأنانحضةرااعيمشآتابلتنحداثااعوظلئ ااعخضراء افياتةلقادهذهااعايتة اتو انتهمافيااعنخفة ا
ينايادالتااعبطلع اوانحقةقااتنداي ابةئة افيااعوقتاذانه.ا
 كيل ا نبةن ااعنجلرب ااعني اأجرةت افي اباض ااعبتدان اأن ااالمنقلل ااعى اعيل ااعيصلر ااعخضراء اةيكن اأناةحققايكلتبافياجودةااالتنخداماتةيلافياقطلعلتاإدارةااعمفلةلتاواعندوةر،ااعنيانتنخدماأصالاعشراتا
اعيالةةن اين ااعايلل افي ااعالعم ا %1اين اتكلن ااعيملطق ااعحضرة افي ااعبتدان ااعملية اوفقل اإلحصلئةلتا
اعبمكااعدوعياواعنياةنوقعاعهلاأناننمليىا(اعيوعى،2017،ص.)505
ا
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ااعصةرف ااعخضراءايدخلاعالتنداي ااعبةئة  :اعوضعااعحلعياواعدورافيانحتةنااالداءاعتيصلر ااعتةبة ا
د.اعبداعرزاقاجبرةلا/اجليا اطبرق؛اد.اأبوبكراغالءا/اجليا ااعجفرة؛اد.اتيةرايهتهلا/اجليا ااعيرقب
 5-0أىمية الصيرفة الخضراء:
ااااااباد ايل اأدامت ااعادةد اين ايؤتتلت ااعيجنيع ااعيدمي ابنيوةل ااعيشروعلت اذات ااعضرر ااعبلعغ اعتى ااعبةئ ا
واعيجنيع،ايلادفعااعيجنيعااعيدمياوكذعكااعيؤتتلتاغةرااعهلدف اعتربحافيايخنت اامحلءااعالعمااعىاييلرت ا
اعضغوط اعتى ااعيصلر اين ااجل ااديلج ااالعنبلرات ااعبةئة افي ابرايج ااالقراض اوأمشطنهم ااعةوية اعتى امحوا
ةؤكدايتؤوعة ااعيصلر اعناأعيلعهلاوبلعذاتااإلتنداية ايمهلا(ااعبملءاوعبدااأليةر،ا2018ا،اص.)156
 6-0أنشطة الصيرفة الخضراء :
ااادهملك اباض ااألمشط ااعني اةيكن اعتيصلر ااعقةلم ابهل اعنحقةق ااعنمية ااالقنصلدة اويمهل ا( ااعبملء اوعبدا
االيةر،2018،صاصا)160-159،ا:
 اعيشلرةعااعيناتق ابلعطلق ااعبدةت ،اواعنيانادااعطلق ادهيااعيحركااالتلتياأليايشروعاإمنلجياعذاافإنااخنةلر ايصدر ااعطلق ااعينجددة اواعمظةف انانبر ايصدر اطلقه ايتنير اال اةمضب ،ايثلل اذعك ااعطلق ا
اعشيتة اوطلقهااعرةلحاوغةردهل .ا
 نيوةل ايشلرةع ااعصدةق (حيلة ) اعتبةئ ا ايشلرةع احيلةه ااعبةئ ا( )Naumaan,2001,p,25ا،وننيثل افيااآلني :ا
-

نيوةلااعزراع ااعخضراءافيااعدولااعملية اواعنياعهلاأثرافيانخفةضايادالتااعفقر.

-

زةلدةااالتنثيلرافيااألصولااعطبةاة ااعنياةتنخديهلااعفقراءافياحةلنهمااعةوية .ا

-

االعنيلد ابشكل اأتلتي اعتى ااعطلق ااعمظةف اكومهل انوفر ااعطلق افي ااعبتدان ااعني انالمي اين افقرا
اعطلق .ا ا

-

دعما اعيشلرةعااعنيانهد اعنطوةرااعيواردااعيلئة اعيلاعهلاينادوراحةويافيااتنيرارااعزراع اودعما
االقنصلدااعيحتياوبلعنلعيانفاةلااعقطلعااعصملعيافيايجللااألغذة .ا ا

-

دعمايشلرةعااالينااعغذائي.ا

-

نركةزااعيصلر ااعخضراءاعتىازةلدهااعقدرةااإلمنلجة ااعزراعة ايناأجلانوفةرااعغذاءاعتىااعيتنوىا
اعيحتي اواالقتةيي ،ااضلفه اعضيلن ااعيحلفظ اعتى ااالراضي ااعزراعة او ااعيةله ا(تتةيلنا
،2017،ص .)84ا

-

دعم اوننبمى ابرايج انخص ااعفقراء اواعبطلع اعن اطرةق اشيوعهم ابيمح ااعقروض ااعينملدهة ااعصغرا
اعنيلدااعتىايبدأااعثق اوبدونااعضيلملتاواعقةودااعنيانفرضهلااعيصلر ااعنقتةدة .ا ا

-

كيل اننبمى ااعيصلرة ااعخضراء ادعم ابرايج ااعندرةب اواعناتةم ،اعن اطرةق اامنلج اوانبلع ااعيقلةةسا
واعيبلدئااعالعية ااعنيانقدمااعنمية ااعيتنداي افيايجللااعناتةماونطوةرااعيهلراتاعناطرةقانوفةرا
بمةهانحنة اجةدةاوياداتاحدةث افضالاعنانوفةرااعيواردااعيلعة اعتكوادرااعقلئي اعتىايهيهااعناتةما
وانوفةرادوراتاندرةبة اداعي اعألفرادافضالاعنااعطلئهماقةيهافياعيتة ااعنقدماواعنرقة ااعوظةفة .
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-

كيل انايل اعتى امشر ااعوعي اواالتنخدام اعادد اين ااعخديلت ااعيصرفة ااإلعكنرومة اواعخديلتا
اإلمنرمت،اويلاإعىاذعك،اينا
اعيصرفة ااعالورقة اوااعخديلتااعيصرفة اعبرااعهلن ااعيحيولاوعبرا ا
يفلدهةمااعخديلتااعيصرفة ااعخضراء .ا

-

دعمايشلرةعااألعيللااعصغةرة،وااعنياةدةردهلايلعكاواحداوةنحيلاكليلااعيتؤوعة اعناإدارنهلاعتىا
اعيدىااعطوةلاوةنراوحاعددااعاليتةنافةهلابةن()50-10عليالًا(اعفقهلء،2012،ص.)10ا ا

-

دعمايشلرةعااالتكلن:انقومااعيصلر ااعخض ارءابدعمااعيشلرةعااعايرامة ااعنيانتنخدمايوادااعبملءا
اعصدةق اعتبةئ اواعنياةنماامنلجهلاينايشلرةعانتنخدمااعطلق ااعمظةف .

 7-0العوامل المؤثرة في نجاح الصيرفة الخضراء:
اادهملكاعدةاعوايلانؤثرافيامجلحااعيصلر ااعخضراءاودهياكيلاةتيا(ااعبملءاوعبداااليةر،2018،ص)161ا:
 أن ا دهملكاقبوالاواتعااعمطلقابأنااعمظلمااعقدةماعماةاداصلعحلاوبلعنلعيادهملكااتناداداعتيلعاحتولاجدةدة،اوأنااعيواردااعيلعة ااعهلئت ااعنياةجريااالفراجاعمهلاينااعييكنااتنخدايهلاعنحقةقااعكنت ااعحرج ااعالزي ا
عالتنثيلراونهةئ افرصااعايلاحنىاةيكنااطالقااعميوذجااعيتندامااعجدةداواعلدةاصةلغ ادهةكلااعمظلما
اعيلعيا(.)Gelder,2006,p24
 االزيلتااعيناددةاتنؤديااعىانفلقمااعفقراواشندادااعيخلطراواعنكلعة ااالجنيلعة اوةجبااقنملصااعالئداتااالتنثملئة اعالتنثيلرافيااعبتدانااعملية ااعملنج اعنانأيةنااعيةلهااعاذب اونوفةرااعيرافقااعصحة اونمظةما
اإلمنلجة ااعزراعة اواتنثيلردهلا(اعجوري،2010،ص)30ا
 االقنصلدااعالعييافياحلج ااعىااعحوافزااعنيانوفردهلااعيصلر ااعخضراءاوذعكاألنااعتوقاغةرااعيمظي االاةيكناأنانختصامفتهلاينافشلاذيابادانلرةخيادوناندخالتاحكوية اضخي ،ادهملكاقدراكبةراينا
اعنحتةالتاواألدع ااعنيانثبتاأنااعقطلعلتااعخضراءايثلانحدةثااعيبلمياواعطلق ااعينجددةانمطوياعتىا
آفلقاقةلدةااالمنالشااالقنصلديااعالعييا.
 8-0الصيرفة الخضراء والتمويل األخضر:
دهد ااعصةرف ااعخضراء ادهواإعلدةانشكةلااألمشط ااالقنصلدة اعنكوناأكثرايتلمدةاعتبةئ اوااعنمية ااالجنيلعة ا
إذاأمهل اوجدت اأتلتالًاعدعماحيلة ااعبةئ اواعيحلفظ اعتةهل،ابهذااالاةكونااعهد ايمهل ااعوصولاإعىااعثراءااعيلديا
اإعةهابلعنبلره اأعة اعنحقةق ااعنمية ا
ا
بلعضرورةاعتى احتلب انمليي ااعيخلطر ااعبةئة ا،اواعفوارق ااالجنيلعة اوةمظر
اعيتنداي  ،ااعني اةجب اأن انبقى ااعهد ااألتيى اعهل ا(اعبملء اوعبد ااأليةر ،ا 2018ا ،اص ا ،)148اوين ادهذاا
اعيمطتق اعر ااعنيوةل ااألخضر اعتى اأمه ":ااعخديلت ااعيلعة ااعني اناتلعد اعتى ازةلدة ااالتنثيلر او ااعنيوةل،ا
وعيتةلت ااعيشروع اوادارة ااعيخلطر افي ايجلالت ايثل احيلة ااعبةئ او ااعحفلظ اعتى ااعطلق ا ،اواعطلق ااعمظةف ،ا
واعمقلااألخضراواعيبلمي(زةمباوأتيلءا ،ا 2020ا،اصا،")575اكيلاةقصدابه ااتنخدامااعيمنجلتاوااعخديلتا
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ااعصةرف ااعخضراءايدخلاعالتنداي ااعبةئة  :اعوضعااعحلعياواعدورافيانحتةنااالداءاعتيصلر ااعتةبة ا
د.اعبداعرزاقاجبرةلا/اجليا اطبرق؛اد.اأبوبكراغالءا/اجليا ااعجفرة؛اد.اتيةرايهتهلا/اجليا ااعيرقب
اعيلعة  ،ايثل :ااعقروض اواعنأيةن اواألتهم اواتنثيلرات ارأس ااعيلل او ااعتمدات اوغةردهل ،ا اين اأجل انيوةلا
اعيشروعلتااعخضراءاأوااعصدةق اعتبةئ ا .ا
 9-0أىمية التمويل األخضر:
اااانبرزاأدهية ااعنيوةلااألخضرا(اخمفرا،ا2014ا،اص)57افياعدداينااأليور:
 ةوفر ااعنيوةل ااألخضر ااعنيوةل ااعالزم اعالتنثيلر افي ايجلل ااعزراع ا ،ااعيةله ااعاذب ا ،ااعثروة ااعتيكة اوصملع ااعغلبلت او ااعيحيةلت اويع ايرور ااعوقت ااعني اةمنج اعمهل انحتةن اموعة اوجودة ااعنرب اوزةلدةا
اعالئداتاينااعيحلصةلااعرئةتة ا.ا
 ةايلااعنيوةلااألخضراعرفعايتنوىااعكفلءةافياقطلعلتااعزراع اوااعصملع اوااعبتدةلتاينااعطتباعتىااعيلءايلاةقتلااعضغطاعتىااعيةلهااعجوفة اوااعتطحة اعتىااعيدىااعقصةراوااعطوةلاعتىاحداتواءا.
 ةتهم ااعنيوةل ااألخضر افي ااعنقتةل اين ايادالت ااعفقر اعن اطرةق ااالتنغالل ااأليثل اعتيوارد ااعطبةاة ااواألمظي ااألةكوعوجة اوضيلن انحقةق ااعنمية ااعيتنداي اوذعك اعن اطرةق اندفق ااعيملفع اين ارأس ااعيللا
اعطبةاياواةصلعهلايبلشرةاإعىااعفقراءا.
اواعمقل.
الاتةيلافياقطلعلتااعزراعة اوااعمبلنلتاواعطلق ا
ا
 ةايلاعتىانوفةراوزةلدةافيااعوظلئ ااعجدةدةاواعفصلابةنااتنخدامااعيوارداواعنأثةراتااعبةئة اوابةنااعميوااالقنصلدياودهواةنتمابزةلدةاكبةرةا
ا
ةتلدهمافيا
في ااالتنثيلرات اعتقطلعلت ااعخضراء ا ،اندعيه افي اذعك اإصالحلت انيكةمه اعتى ايتنوى ااعتةلتلتا
االقنصلدة ا.
 نخفةض اكيةلت ااعطلق او ااعيوارد افي اعيتةلت ااإلمنلج اغةر ااعمظة ا ،ايل اةؤدي اإعى انقتةل ااعمفلةلتااوامبالثلتااعغلزاتااعيتبب اعالحنبلسااعحراريا.
 01-0مصادر التمويل األخضر :ا

اااا ةيكنانقتةمادهذهااعيصلدراعقتيةناإحدادهيلانانيداعتىااعيواردااعيحتة اداخلااعدوع ابةميلااالخرا
ةانيداعتىااعيصلدرااعخلرجة ا(زةمباوأتيلء،ا2020ا،اصاصا576ا،ا:)577ا
 0-01-0التمويل المحمي ا :ادهو اذعك ااعنيوةل ااعذيانمااعحصول اعتةه اين ايصلدراداخل ااعدوع ابهد ا
نوجةههاعقطلعلتااالقنصلدااألخضراواينايصلدرااعنيوةلااعيحتيا:االميزانية العامة  :اةيكناعتيةزامة ا
اعالي اأناندعماثالث اأمواعاينااعنيوةلااألخضرا،اوننيثلافيانيوةلانكلعة ااعنشغةلاإلدارةااعمظلمااإلداريا
،اودعماونشغةلاوصةلم امظمااعخديلتااعينلح اعتجيهورا،اونيوةلااالتنثيلراتااعخضراءا،اوعلدةايلاةكونا
دهذا ااعدعم افي اشكل امنح التمويل من الحاصمين عمى الخدمة  :احةث اةدفع ااعيتنفةدةن اين ااعخديلتا
ااعيةلهاواقدانكونادهذهااعرتوما
ا
اعيخنتف ارتومايقلبلاحصوعهماعتىااعخدي اكرتومااعيفروض اعتىانحتة
ثلبن اأواينغةرةاعتىاحتبااعخدي ااعيقدي ا،االبنوك و مؤسسات اإلقراض المحمية  :اأصبحتااعادةداينا
اعبموكااعيحتة انقدمايلاةتيىا"اعقروضااعخضراء"اونضعاعهلاحوافزاعنشجةعااالتنثيلرافةهلاوةكوناذعكاينا
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اعيتؤوعة ااالجنيلعة ااعنيانقومابهلااعبموكابلنجلهااعيجنيعاعدعمااعيشلرةعااالتنثيلرة ااعخضراءا،اصناديق
حماية البيئة  :ا نانبراصملدةقاحيلة ااعبةئ ايصدرانيوةلاعلماخلرجااعيةزامة ااعالي اواةنمادهذااباداوضعا
طتبااعحصولاعتىانيوةلااعيشروعاويناثماةنمادرات ااعيت اوجدوىااعيشروعاوباداذعكاةنمانقدةمااعنيوةلا
فياشكلايمحاأواقروضا .ا
 0-01-0مصادر التمويل الخارجي :اةيكنانقتةمايواردااعنيوةلااعدوعياإعىااعيجيوعلتااألتلتة اوفقلاعيواردا
رؤوس ااأليوال ااعيخنتف او اأمواع ااعنيوةل ااعيناددة ااعينلح ااعى ايل اةتي ا :ابموك ااعنمية ااعدوعة ا :انايل ابموكا
اعنمية ايناحةثااعيبدأابطرةق انشبهاطرةق اعيلااعبموكااعنجلرة افهيانحصلاعتىارؤوساأيواعهلايناأتواقا
رؤوسااأليوالااعالعية ا،اواعكنانقوماعدداينااعدولابإمشلئهلاوااعيتلدهي افيارأسايلعهلاودهذاادهوااالخنال ا
اعوحةداواةيكنافيادهذهااعحلع اأنانحصلادهذهااعبموكاعتىارؤوساأيوالادوعة ابشروطايةترةاوابذعكانقدمامفسا
دهذه ااعشروط اعتدول ااعني اال اننينع ابلعيالءة ا(اعقدرة اعتى ااالقنراض) ا ،او ااعني اال انيكن ادهذه ااعدول اعلدة اأناا
نقنرضارؤوساأيوالابمفسادهذهااعشروطاواذاايلانمايقلرمنهلابلعبموكااعنجلرة افإنابموكااعنمية اننطتباإجراءاتا
أكبراعتحصولاعتىااعيوافق اعتىااعقرضا،اييلاةنرنباعتةهاارنفلعانكلعة ااعياليالتااعيلعة اعتىاقروضهلا
عن انكلعة ااعياليالت ااعيلعة ااعخلص ابلعقروض ااعنجلرة ا ،او اننوق اإيكلمة ااعحصول اعتى ادهذا ااعموع اينا
اعنيوةلاإعىادرج اكبةرةاعتىااعقدرةاعتىاختقاخط اقوية اعتيوضوعااعيطروحاوايناأدهمابموكااعنمية ااعدوعة ا
مذكرايلاةتيا:ااعبمكااعدوعياعإلمشلءاوااعنايةرا()IBRDاا،اعبمكااعيركزيااأليرةكياعتنكليلااالقنصلديا،ابمكا
االتنثيلرااألوروبيا،ااعبمكااآلتةوياعتنمية ا،.اكيلانشيلايصلدر ااعنيوةل ااعخلرجي ااعصملدةقااعدوعة اعتنمية :ا
نضماصملدةقااعنمية ااعدوعة ايؤتتلتااإلقراضااعنيانقدمااعقروضابشروطايةترةابدونافلئدةاأوابتارافلئدةا
يمخفضاونقوماعدداين ا اعدولابإمشلءاصملدةقااعنمية اوانصبحاأعضلءافيادهذهااعصملدةقاونقدماعهلااعيمحاوا
ابإدارةادهذهااعصملدةقاأوانكوناعهلا
ا
اعنبرعلتااعنيانادااعيوردااألتلتياعرأسايلعهلاواغلعبلايلانقومابموكااعنمية
عالق اوثةق ابهلا،اوانضماصملدةقااعنمية ااعدوعة ايؤتتلتايثلا:اجياة ااعنمية ااعدوعة اصمدوقااعبةئ ااعالعييا
،ااضلف اإعىااعيمظيلتااعحكوية ااعدوعة ا:ا اونحصلااعيمظيلتااعحكوية ااعدوعة اعتىاأيوالاينارتومااعاضوة ا
واإتهليلتااألشخلصاوااعاطلةلاوااعوصلةلاوااعنبرعلتاينااعشركلتاووكلالتااعياوم ا،اوانانيدااعجياةلتا
اعحكوية ابدرج اكبةرةاعلايواردااعنيوةلاتلعف ااعذكراواةكونافياحوزنهلاكية اقتةت اينااأليوالاةيكناأنانطتقا
عتةهلاأيواعهلااعخلص ا،اوايعاذعكافةيكناأنانتابادوراادهليلافيانقدةمااعدعماعتيمظيلتااعحكوية ااعوطمة اوا
خصوصلافةيلاةخصااعيشروعلتااعنيانركزاعتىاحيلة ااعبةئ اوامشرااعوعياوااعناتةمااعبةئيا،ابلإلضلف اإعىا
األعيللايحدودةااعمطلقااعخلص ابلعيجنيالتااعيحتة ا .ا
ا
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ااعصةرف ااعخضراءايدخلاعالتنداي ااعبةئة  :اعوضعااعحلعياواعدورافيانحتةنااالداءاعتيصلر ااعتةبة ا
د.اعبداعرزاقاجبرةلا/اجليا اطبرق؛اد.اأبوبكراغالءا/اجليا ااعجفرة؛اد.اتيةرايهتهلا/اجليا ااعيرقب
 00-0التحديات التي تواجو التمويل األخضر (السندات الخضراء) :
اصورنه ااعتمدات ااعخضراء ايجيوع اين ااعنحدةلت ايمهل ا(اعبملء اوعبدا
ا
ااااةواجه ااعنيوةل ااألخضر اوبذات افي
األيةرا،ا2018ا،اصا :)155ا
 عدماوجوداأتواقايلعة اينخصص افيانيوةلااعيشلرةعااعخضراءاأدىاذعكاإعىااصاوب انداولااألدواتااعيلعة ااعينيثت ابلألتهمااواعتمداتااعخضراء -اامخفلضايتنوىااعوعيابلألمشط ااعيصرفة ااعخض ارء.
 ااضا ااعنشرةالتاوااعقوامةنااعنيانمظماعيلااعيصلر ااعخضراءا. -اوجوداقوىااحنكلرة ايتنفةدةاينانوجةهااأليوالاعتيشروعلتااعيضرةابلعبةئ اوانارقلايحلوالتااعحصولا

عتىااعطلق ااعمظةف ا،افلعتمداتااعخضراءاكأداةانيوةتة اا اأدهمااعنحدةلتااعنيانواجهلانكينافياضا ا

الً اعناعدماوجودايالةةراعقةلسا
عددااعيتنثيرةنااعيحتةةنا،اواضا امظلمااعنصمة ااالئنيلميا،افض ا
اعفوائدا،اوعدماوجوداأدواتااعنحوطاينااعيخلطراواعدماكفلة ااعتةوع افيااعتوقاىاوعهذااوةيكنانتخةصا

أدهمااعنحدةلتافيااعمقلطااعنلعة ا(طرة ا،ا 2016ا،اص)5ا :مقصااعوعيابيزاةلااعتمداتااعخضراءاوا
الًاعنا
اعيبلديااعنوجةهة اوااعيالةةرااعدوعة اذاتااعاالق ،اكذعكاعدمايارف ااعيالةةرااعدوعة ااعقلئي ا،افض ا

عدمافهمااعفوائدااعيحنيت اعتوقااعتمداتااعخضراءاعدىاكلايناصلمايااعتةلتلتاوااعجهلتااعنمظةية ا

ويصدريااعتمداتاوااعيتنثيرةناعقب ايهي اعمداعدداينااعدول.
 -عدماوجودايبلدئايحتة ا-:اةيكناأنانخنت ااعنحدةلتااعبةئة اينادوع اإعىاأخرىا،اعذعكاةيكنااتنخداما

تةلت ااعحوافز اعدعم اتوق ااعتمدات ااعخضراء ااعيحتي ا ،اوقد اننطتب اباض ادهذه ااألتواق انارةفلت اوا
إفصلحاإضلفياإعىاجلمبايبلدىااعتمداتااعخضراءا،ابلعمتب اعهذهااعبتدانا،اةنيثلااعالئقااألولافياعدما

وجودانارةفلتايحتة اواينطتبلتااالفصلحاعم ااعتمداتااعخضراءا.
 مقصااعتمداتااعخضراءااعيطروح ا:انانبراقت ااعتمداتااعخضراءااعياروف افياباضااألتواقايناأدهمااعاوائق ااعرئةتة ارغم انوفر ااعيتنثيرةن ا ،او ادهذا اةاكس اعدم اوجود ايشلرةع اخضراء اقلبت اعتنيوةل افيا

باضااألتواقاوا اعنياةيكنانيوةتهلاأواإعلدةانيوةتهلاعناطرةقااعتمداتااعخضراءا،ايعااعنأكةداعتىا
أدهية ااعنار اعتىاكةفة انقةةماإذاايلاكلمتااعتمداتااعخضراءاأماالا،افاددااعتمداتااعنيانتبياواحدةاينا
اعيالةةرااعحلعة اواةيكناعددهلاتمداتاخضراءاةيكناأنانكوناأكبرابكثةرايناعددا"اعتمداتااعخضراء"ا
اعيوجودةاحلعةلا.

 -صاوب امفلذااعيتنثيرةنااعدوعةةناإعىااألتواقااعيحتة ا:اةجدااعيتنثيرونااعدوعةوناصاوب افيااعوصولا

إعى اباض ااألتواق ااعيحتة ا ،افين ابةن ااعصاوبلت ااعني انانرضهم امجد ااعنالرة ااعخلص ابلعتمداتا

اعخضراءاواينطتبلتااالفصلحانخنت ايناتوقاإعىااخرا،ادهذهااالخنالفلتانزةداينانكلعة ااعياليالتا
إذانحنلجااعتمداتااعخضراءااعيانر ابهلافياتوقاواحدةاإعىاإعلدةانتية اأواإعلدةااعنيلدافياتوقا

الً اعناعدماوجوداأياحيلة اينااعيخلطراواعني ايمهلاعتىاتبةل ااعيثللا،اضدايخلطرا
اخرىا،فض ا

اعايت .
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 00-0مشاريع التمويل االخضر و دورىا في تقميل التموث البيئي:
اااايشروع ااعبملء ااألخضر ا:تواء اأكلمت انمشئ ابمة ا اجدةدة اأو اناةد انركةب ادهةكل اقلئم ا ،افهملك ااعادةد اينا
اعطرقاعنمفةذاييلرتلتااعبملءااعصدةق اعتبةئ ا،ااعنقتةلاإعىاأدمىاحدا(أوااعقضلءاعتى)ااعنأثةرااعتتبياعتيبمىا
اعيقنرح ا(أو ااعيوجود) اعتى ااعبةئ اواعيجنيع ااعيحةط ادهو ااعهد ااعيشنرك اعيملدهج ااعنكموعوجةل ااعخضراء ادهذه ا،ا
وننضين ادهذه ااعيشلرةع اباض ااعييلرتلت او ااعينيثت افةيل اةتي ا(زةمب اوأتيلء ا ،ا 2020ا ،اص اص ا579ا
:)580،
 اتنخدامايوادااعبملءااعيتنداي ايثلااعزجلجااعيالداندوةرهاوااعصتبا،اوكذعكايواداينجددة،ايثل:ااعخةزراناوااعيطلطا.
 بملءاأمظي ااألتق ااعخضراءا(اعيارو ابلتمااعمبلنلتاعتىاتطحايمزعك)ااعنيانقدمااعادةداينااعفوائدا،ابيل افي اذعك ااعحدائق ااعيوجودة افي ااعيوقع ا ،اوادارة ايةله ااأليطلر او ااعحيلة اين انأثةرات ااألشا افوقا
اعبمفتجة ااعضلرةا.
 ناظةمااإلضلءةااعطبةاة ا:اواعنياالاةيكمهلافقطانوفةر اينطتبلتااالضلءةا،وعكناةيكناأنانتلعداأةضلافيااعحفلظاعتىاد ءااعيبلميافياأشهرااعشنلءااعبلردةا.
 اتنخدامااعطلق ااعينجددةاعنشغةلااعيبمىاعتىاتبةلااعيثللا،انركةبامظلماأعواحاشيتة انجلرة ا.بلتنغاللااالتنثيلر افي ااعتمدات ااعخضراء األمهل انحقق اربحلً ا اعتجلمبةن اعكل اين ايصدر ااعتمدات او ااعيتنثير ا،ا
اعيتلدهي افيايتنقبلايتندامايناجه ا.
 يشلرةع ااعزراع ااعجةدة :اوذعك اين اخالل انيوةل ااعيشروعلت ااعبةئة ااعني اةقوم ابهل ااعشبلب ااعيتلدهي ابلعنالون ايع ااعجهلز ااعيصرفي افي انيوةل ايشروعلت ااعشبلب او ااعني اةنوافر افةهل اباداً ابةئةل ايثل اندوةرا
الًاعناحرقانتكااعيختفلتاواتنخدايهلاافيااالمنلجاوذعكابمظلمااعقروضا
اعيختفلتااعزراعة ااعينموع ابدة ا
اعيةترةاوااالبنالداعنااعزراع ااعاتية ااعنيانانيداعتىااعكلئملتااعيادع اجةمةالًا.
 يشلرةعايالعج ااعمفلةلتااعطبة ا:اواذعكايناخاللاندبةرامظلماينكليلاآيناعتنختصاينااعمفلةلتااعخطرةاوةنم ا نيوةته ابلعيشلرك ايع ااعقطلع ااعخلص ابإدارة ااعيشروع اين اخالل ااعنختص ااالين اين انتك ااعمفلةلتا
مظةرارتوماندفاهلااعيؤتتلتااعصحة ا .ا
 نيوةلايشلرةعااعطلق ااعينجددةا:اإنايناأدهمااعنأثةراتااعبةئة ااعيرنبط ابلتنخدايلتااعطلق ااعنقتةدة ايلاةار ابظلدهرة ااالحنبلس ااعحراري ااعني اارنبطت ابظلدهرة اارنفلع ادرج اح اررة ااألرض امنةج اعزةلدة انركةزا
باض ااعغلزات افي ااعغال ااعجوي اوأدهيهل اغلز اثلمي اأكتةد ااعكربون ا ،اوعتى ااعاكس اين اذعك ا ،اأنا
اتنخدامااعطلق ااعينجددةاأثرايارو افياحيلة ااعبةئ امنةج اعيلانحققهايناخفضاامبالثانتكااعغلزاتا
ويمهااعنتوثااعبةئيا،اوةرىا"تسافانتسكي" ااعخبةرااالعيلمياأمهاةيكناعتطلقلتااعينجددةاكلعطلق ااعشيتة ا
واطلق ااعرةلحاوااعيوادااعاضوة اأنانتابادوراايهيلافيايجللانجهةزااعطلق اوحيلة ااعيملخايتنقبالا.
ا
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ااعصةرف ااعخضراءايدخلاعالتنداي ااعبةئة  :اعوضعااعحلعياواعدورافيانحتةنااالداءاعتيصلر ااعتةبة ا
د.اعبداعرزاقاجبرةلا/اجليا اطبرق؛اد.اأبوبكراغالءا/اجليا ااعجفرة؛اد.اتيةرايهتهلا/اجليا ااعيرقب

 03-0خطوات البنوك في منح التمويل األخضر :ا
ااااانقوم ااعبموك ابادة اخطوات اعنحقةق ااعنيوةل ااألخضر اويمهل ايثال ااشنراط انقدةم اشهلدة ايانيدة اين ااعجهلتا
اعيخنص ابلعبةئ انوضحاأنااعيشروعااعيطتوبانيوةتهاغةراضلرابلعبةئ ،اوالاةشكلانهدةداًايبلش اًراأواغةرايبلش اًرا
فيادهذاااعخصوصا،اودهكذااةنمايمحااألوعوة اعتيشلرةعااعنيانحلفظاعتىااعبةئ اوبلعاكساالاةنمااعنيوةلايهيلا
كلمتاف وائدهاعتبمك،اوفياباضااعحلالتاةطتبايناصلحبااعيشروعانأكةدانمفةذاكلااعينطتبلتااعبةئة احنىاةنما
نقدةم ااعنيوةل اودهذا اةحدث افي اأيثت اعدةدة ايمهل انوضةح اكةفة ااعتةطرة اعتى ااعغلزات اواألدخم ااعصلدرة اينا
اعيصلمعاأواكةفة ااعنختصاينااعيةلهااعيتنخدي افيااعصملع اوعدمانركهلاعتنترباخلرجااعيصمعاييلاةتببا
اعكثةر اين ااألضرار ااعصحة ا ،اكةفة ااعيحلفظ اعتى ااعايلل اوعدم انارةضهم اعتحوادث اواأليراض ااعبةئة اينا
اتنمشلق اعتتيوم اواألنرب اواعزئبق اوبقلةل ااعيواد ااعيتنخدي افي ااعصملع اونقدةم ااعيالبس ااعوقلئة اعهم اوندرةبهما
يهمةلً اعحتناوتالي انمفةذاأعيلعهما،ابلاربيلاةطتبانقدةماشهلدةانوضحاعددااعتلعلتاعنياعيلافةهلااعيصمعا
ينادوناأياحوادثا،اوكلادهذااعنأكةداأناأيوالااعبمكاتنقدماعيلادهوايالئماعتحفلظاعتىااعبةئ اوكذعكاعتحفلظا
عتىاتطحااألرضايناامتلناوحةواناويةلهاودهواءاوطقساوغةردهل،اوينادهملاةكونااعنيوةلااألخضرا(ازةمبا
وأتيلء،ا،2020ص.)578
ومما سبق ذكره يرى الباحثون؛اأنااعحفلظاعتىااعبةئ االبدايناامنهلجاوانبلعايجيوع اينااتنرانةجةلتا
واالتلعةبااعوقلئة اوفيايخنت ااعيةلدةناتواءاكلمتااقنصلدة اأواتةلتة اأوااجنيلعة ايناأجلااعوصولااعىا
بةئ اتتةي اوعتةهافلنااعيشلرةعااعخضراءانانبراينابةناأدهمااعوتلئلااعنيانتاىااعدوع ااعىانحقةقهلاونيوةتهلاينا
يخنت ااعيصلدرااعنيوةتة اتواءاكلمتاداختة اأواخلرجة اخلص اأواعلي اوذعكابهد ااتنغاللايواردااعبةئ ا
اتنغالالاأيثالاوبأقلاضر اًرا .ا
ا
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 -3الجانب الميداني لمبحث
 0-3مجتمع وعينة البحث  :ةنكونايجنيعااعبحث اينااعاليتةنابلعيصلر ااعنجلرة ااعتةبة ابةميلانيثلاعةم ا
اعبحث ابلألفراد ااعاليتةن ابلعيصلر ااعنجلرة ابيمطق ااعخيس ا(يصر ااعنجلري ااعخيس اويصر ااعجيهورة ا
اعيرقباويصر ااعجيهورة اوكلع ايةملءااعخيساويصر ااعجيهورة افرعاتوقااعخيةساويصر ااعصحلريا
اعخيساواعصحلريافرعاتوقااعخيةس،ايصر ااعوحدةااعخيسا،ايصر اشيللاأفرةقةلااعخيس)ا،احةثابتغا
عددااالتنيلرات ااعيوزع ا( )55ااتنيلرة اانم ااتنرداد اعدد ا( )53ااتنيلرة ااعصلعح ايمهل اعتنحتةل ا( )51ا ،اودهيا
اتنيلراتااعدتاعتىايقةلساخيسايتنوةلتاعناكلافقرة.
 0-3أسةةةةةةةةاليب التحميةةةةةةةةل االحصةةةةةةةةائي المسةةةةةةةةتخدمة :ان ى ى ىىمااالت ى ى ىىنالم ابلعحلت ى ى ىىبااآلع ى ى ىىيابلالعني ى ى ىىلداعت ى ى ىىىا
برمىليج Statistical package for social science SPSS V20عنفرةىغااعبةلمىلتاوجىدوعنهلاواجىراءااعنحتةىلا
اإلحص ىىلئيااعيملت ىىباعنحتة ىىلااعبةلم ىىلتاوالخنب ىىلراص ىىح اف ىىروضااعبح ىىثا،اونطت ىىباذع ىىكانطبة ىىقابا ىىضاأت ىىلعةبا

اإلحصلءااعوصفياواإلحصلءااعنحتةتياكلآلني :ا

 0-0-3اإلحصاء الوصفي :اعنيدااعبلحثاعتىااإلحصلءااعوصفيااعينيثلافياكلاينااعوتطااعحتلبيا
واالمح ار ااعياةلري اعنوصة اينغةرات ااعبحث اين اخالل ااعبةلملت ااعني انم اجياهل اوكذعك انم ااالعنيلد اعتىا
ياليلااعفلاكروامبلخا( )Cron Bach’s Alphaاواعذياةتنخدماعقةلسايدىااعصدقاواعثبلتاعألتئت ااعيوجودةا
فيااالتنقصلءاوكذعكااعنأكدايناأدهية ادهذهااألتئت ااعيطروح اعتىايجنيعااعبحث.
 0-0-3االحصةةاء االستداللي :اعنيد ااعبلحثون ااخنبىىلر( (One-Sample T-Testفي انحتةل ابةلملتا
اعبحث.
ألتئت ا)(Cronbach Alphaالتحميل اإلحصائي واختبار فرضيات البحث :بداة اعقدانماحتلباياليلااعثبلتا
االتنقصلء،اوذعكاعبحثايدىاثبلتااتئت ااالتنبةلنا اويدىاايكلمة ااالعنيلداعتىادهذهااألتئت افيااعنحتةلا
وكلمتاقةماياليتيااعصدقاواعثبلتاكيلافيااعجدولارقما()1ااعنلعي:ا
الجدول رقم ( )0معامل ألفا كرو نباخ لمحاور البحث

أســــم المحــــور
المحور األول ٌ :وجد توجه لدي المصارف اللٌبٌة لتبنً فكرة
الصٌرفة الخضراء.
المحور الثاني  :تبنً ابتكار الصٌرفة الخضراء فً المصارف
اللٌبٌة سٌساهم فً تحسٌن أداء المصارف اللٌبٌة لتحقٌق التنمٌة
المستدامة.
*العدد االجمالي لعبارات المحاور

عدد
العبارات

معامل والثبات

51

0.359.

51

0.399

93

0.365

 وي ىىنااعج ىىدولا() 1امج ىىداأناقةيى ى ايالي ىىلااعثب ىىلتايقبوعى ى األت ىىئت ااالت ىىنبةلناكك ىىل،احة ىىثانج ىىلوزتا()0.05اوبلعنلعياةيكنااعقولاأمهاياليلاذاادالع اجةدةاألغراضااعبحث،اوةيكىنااالعنيىلداعتةىهافىيا
اعنحتةلاوانايةمااعمنلئجاعتىايجنيعااعبحث.
 -1العمر :ةظهرااعجدولا()2ااعايراعتيوظفةنااعيتنهدفةناباةم ااعبحثاحةثابتغتامتب ااعيوظفةنا
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ااعصةرف ااعخضراءايدخلاعالتنداي ااعبةئة  :اعوضعااعحلعياواعدورافيانحتةنااالداءاعتيصلر ااعتةبة ا
د.اعبداعرزاقاجبرةلا/اجليا اطبرق؛اد.اأبوبكراغالءا/اجليا ااعجفرة؛اد.اتيةرايهتهلا/اجليا ااعيرقب
جدول رقم ()0توزيع عينة البحث حسب العمر
التكرارات

النسبة

العمر
أقل من  30سنة

6

%12

من  30سنة إلى  40سنة

25

%50

من  41سنة إلى  50سنة

9

%18

أكثر من  51سنة

10

%2

51

%011

االجمالي

اعذةن اننراوح أعيلردهم ابةن ا 30ا– ا 50اتم ا 34ايوظ اأي ايل امتبنهم ا %68اوأن ا اعدد ا 6ايوظفةن اكلمتا
أعيلردهماأقلاينا 30اتم اأيايلامتبنهما%12اوأنادهملكاعددا 10ايوظفةناكلمتاأعيلردهماأكثراينا 50اتم ا
أيامتب ا%2اودهذااةماكسااةجلبةلًاعتىااجلب اأتئت ااالتنبةلنا .ا
-0المؤىل العممي:اةظهرااعجدولا()3ااعيتنوىااعناتةيياعتيوظفةنااعيتنهدفةناباةم ااعبحثاحةثا
جدول رقم ( :)3توزيع عينة البحث حسب المؤىل العممي
التك اررات

النسبة

المؤىل
ينوتط ا

8

%16

ثلموي ا

5

%1

بكلعورةوس ا

22

%44

دبتوماعلعي ا

11

%22

يلجتنةر ا

4

%.08

51

%011

االجمةالي

بتغت امتب ااعيوظفةن ااعحلصتةن اعتى ادرج ااعينوتط ادهم ا %16اواعثلموي ا %1اواعبكلعورةوس %44واعدبتوما
اعالعيا%22اوحيت ااعيلجتنةرابمتب  %.08اودهذااةاطيايؤش اًر اأناأغتباعةم ااعبحثاواعبلعغاعدددهما37ا
يوظ اايلامتبهما%66انقرةبلاعهلايتنوياناتةيياكلفياعإلجلب اعتىااالتنيلرة .ا
 -3سنوات الخبرة :ةبةنااعجدولا()4اأناتمواتااعخبرةاعاةم ااعبحثاكلمتايوزع اكيلاةتياحةثابتغا
جدول رقم ( :)4توزيع عينة البحث حسب سنوات الخبرة
التكرارات

النسبة

عدد سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات

6

%12

من  5سنوات إلى أقل من 10سنوات

14

%28

من  10سنوات إلى أقل من  15سنة

10

%20

 15سنة فأكثر

20

%40

51

%100

اإلجمالي

عدد ااعيوظفةن ااعذةن انقل اتموات اخبرنهم اعن ا 5اتموات ا 6ايوظفةن اوبمتب ا ،%12ابةميل ابتغ اعدد ااعيوظفةنا
اعذةناننراوحاخبرانهماينا5اتمواتاإعىاأقلاينا10اتمواتا14ايوظفلًاوبمتب ا%28ا،ابةميلابتغاعددااعيوظفةنا
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المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة

األدهدا ااعالعية اعتنمية ااعيتنداي ا–ااعدولااعملية ابةنانداعةلتااعواقعاونحدةلتااعيتنقبلاااااااAISC2020

يوظفةناوبمتب ا،%20اوبتغاعدداينانزةداخبرنهما
اعذةناننراوحاخبرانهماينا10تمواتاإعىاأقلاين15اتم ا10ا
ً

عتىا15تم افأكثرا 20ايوظ اوبمتب ا%40اوةانبرادهذاايؤشراعتىاأنايلامتبنها%88اييناننراوحاخبرانهما
ينا5اتمواتاإعىا15اتم افأكثراننينعابخبرةاجةدةا .ا
-4التخصص :ةبةنااعجدولا()5اأناعددااعيوظفةنااعذةنانخصصهمايحلتب ا21ايوظ اأيايلامتبنهاا
جدول رقم ( :)5توزيع عينة البحث حسب التخصص
التكرارات

النسبة

التخصص
محاسبة

21

%42

إدارة

6

%12

تموٌل ومصارف

13

%26

اقتصاد

10

%20

51

%011

اإلجمالي

اا،%42اأيلااعيوظفةنااعذةنانخصصهماإدارةا6ايوظفةناوبمتب ا%12ا،ا اوبتغاعددااعيوظفةنااعذةنانخصصهما
نيوةىىلاويصىىلر ا13ايوظ ى اومتىىبنهما%26ا،ابةميىىلابتىىغاعىىددااعيىىوظفةنااعىىذةنانخصصىىهمااقنصىىلد10اأيايىىلا

متبنها%20اا،اودهذااةدلاعتىانملتبانخصصلتاعةم ااعبحثايعاأدهدا ااعبحث .ا

-5الوظيفة الحالية :ةبةنااعجدولا()6ااأناعددااعيدراءااعاليونابتغا6ايدراءاأيايلامتبنها%12ا،ابةميلا
جدول رقم ( )6توزيع عينة البحث حسب الوظيفة
التكرارات

النسبة

الوظيفة
مدٌر عام

6

%12

مدٌر إدارة

17

%34

رئٌس قسم

27

%54

51

%100

اإلجمالي

بتغاعددايدراءااالداراتا17ايدةراإدارةاأيايلامتبنها%34ا،ابةميلابتغاعىددارؤتىلءااالقتىلما27ارئىةساقتىماأيا
يلامتبنها%54ا،اودهذااةاطيايؤشىراعتىىاأنااعيبحىوثةناعىدةهمااعقىدرةاعتىىااالجلبى اعتىىايحىلورااعبحىثابيارفى ا
كلفة ا .ا

ا
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ااعصةرف ااعخضراءايدخلاعالتنداي ااعبةئة  :اعوضعااعحلعياواعدورافيانحتةنااالداءاعتيصلر ااعتةبة ا
د.اعبداعرزاقاجبرةلا/اجليا اطبرق؛اد.اأبوبكراغالءا/اجليا ااعجفرة؛اد.اتيةرايهتهلا/اجليا ااعيرقب
 3-3االحصاء االستداللي واختبار فرضيات البحث:
اختبار الفرضية األولى:H1 :اةوجداانوجهاعديااعيصلر ااعتةبة اعنبميافكرةااعصةرف ااعخضراء..

ااااظهىرتامنىىلئجااخنبىىلر((One-Simple T-Testااعىواردةافىىيااعجىىدولا()7اأدمىىلهاأنادهمىىلكانبىىلةناواضىىحافىىيا
اعرآيابخصوصااعفقراتا(اعابلرات)ااعنياناقةسايدىانوجهااعيصلر ااعتةبةى اعنبمىيافكى ى ى ى ى ى ى ىرةااعصىةرف ااعخضىراءا،ا
ا

وعذااقبلااعفرضااعصفريا()H0: µ≤ 3اعجيةعااعابلرات،اواعنياكلناينوتطهلااعحتلبيااةنراوحايلابةنا(1.833ا

-ا)3.500؛اوابيتنوىاياموة اكلنايلابىةنا(0,08ا،)1.00-واعنىيابتىغاينوتىطهلااعاىلما()2.668ااوابيتىنوىا

ياموة ابتغ()0.06ا،اوىذا تفسيره أنو :أناعةساعتيصلر ااعتةبة اأيانوجهامحوانبمياابنكىلرااعصىةرف ااعخضىراءا
فيااعفنرةااعحلعة ،ابلتنثملءاينغةراوحةداودهواأناجىزءابتىةطايمهىلانقىدمااعخىديلتااعيصىرفة ااإلعكنرومةى اواعخىديلتا

اعيصرفة ااعالورقة اواعخديلتااعيصرفة اعبرااعهلن ااعيحيولاوعبرااإلمنرمت.ا ا
جدول رقم( :)7نتائج اختبار ( (One-Sample T-Testالخاصة بالفرضية الرئيسية األولى
العبــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

Xn
X1
X2
X3
X4
X5
X6

X8

X9
X10
X11
X12
X13
X14

18

H1 : µ > 3
إذا كانت P_Values (Sig) <0.05
يرفض الفرض الصفري.
H0: µ ≤ 9
إذا كانت P_Values (Sig) >0.05
يقبل الفرض الصفري.

X7

2.16

-1.27

0.25

1.83

-2.44

.059

2.400

-1.260

0.24

2.00

-1.58

0.17

3.16

0.34

0.74

0.00

1.00

2.00

-1.46

0.20

3.00

0.00

1.00

2.16

-1.27

0.26

3.33

0.79

0.47

3.550

1.46

0.20

2.00

-1.46

0.20

3.50

2.23

0.08

2.33

-1.08

0.33

3.00
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قبــول الفرض الصفــريH0 : µ ≤ 9

تهتم المصارف بدعم المشارٌع الخضراء من خالل
العمل على توفٌر قروض خضراء قصٌرة األجل .
ٌتم ترتٌب المشارٌع الخضراء وفق أسس معٌنة
لمنحها القروض قصٌرة األجل.
ٌمنح المصرف قروضا ً خضراء قصٌرة األجل
لتعزٌز مستوٌات ربحٌة أفضل.
هناك تفضٌل للقروض الخضراء قصٌرة األجل من
قبل زبائن المصرف.
ٌعتبر المصرف أن القروض الخضراء قصٌرة األجل
ذات معدل عالً من المخاطر
ٌمنح المصرف القروض المتوسطة األجل للمؤسسات
االنتاجٌة ألجل الدفع بها لتبنً االستدامة الخضراء.
لدى المصرف القدرة على تحوٌل القروض
المتوسطة األجل العادٌة إلى قروض خضراء لتحقٌق
أهداف تنموٌة عامة.
ترد للمصرف تعلٌمات تصدر عن البنك المركزي
عن ضرورة توفٌر التموٌل االخضر لدعم المشارٌع
الخضراء
ٌساهم المصرف فً التحول الى تبنً سٌاسات
االقتصاد األخضر ،كتبنً برامج تخص الفقراء
والبطالة عن طرٌق شمولهم بمنح القروض المتناهٌة
الصغر.
ٌمنح المصرف سٌاسة ائتمانٌة كبٌرة الستقطاب أكبر
عدد من الزبائن
تقدم الخدمات المصرفٌة اإللكترونٌة والخدمات
المصرفٌة الالورقٌة و الخدمات المصرفٌة عبر
الهاتف المحمول وعبر اإلنترنت .
ٌسهم المصرف فً تقدٌم حلول فعالة فً حل أزمة
التلوث من خالل توفٌر قروض خضراء طوٌلة
األجل.
ٌسهم المصرف فً توفٌر القروض الخضراء طوٌلة
األجل لدعم المشارٌع الزراعٌة.
المصرف إلى تحقٌق األهداف االقتصادٌة التً

الفرض
الصفري
()H0

الفرض
البديل
()H1

المتوسط

T
المحسو
بة

)(Sig

القرا
ر
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المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة

األدهدا ااعالعية اعتنمية ااعيتنداي ا–ااعدولااعملية ابةنانداعةلتااعواقعاونحدةلتااعيتنقبلاااااااAISC2020
تضمن تنمٌة مستدامة عن طرٌق تموٌل المشارٌع
الخضراء" كالطاقة النظٌفة".
لدي المصرف سٌاسات تموٌلٌة خضراء تحقق تنمٌة
مستدامة لعمل المصرف على المدى العبٌد.

X15

النتيجة العام لالختبار

2.500

-0.745

0.49

86662

-86382

3636

اختبار الفرضية الثانية :نبمي ااابنكلر ااعصةرف ااعخضراء افي ااعيصلر ااعتةبة اتةتلدهم اافي اأداء انحتةن اأداءا
اعيصلر ااعتةبة اعنحقةقااعنمية ااعيتنداي  .ا

ااااينااخنبلرا()One-Simple T-Testااعيوضح امنلئجهافيااعجدولا()8اأدمىله،ااظهرتامنلئجااخنبلر ا
جدول رقم ( :)8نتائج اختبار ( (One-Sample T-Testالخاصة بالفرضية الرئيسية الثانية

X2
X3
X4
X5

X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15

النتيجة العام لالختبار

H0: µ ≤ 3
إذا كانت P_Values (Sig) >0.05
يقبل الفرض الصفري.

X6

H1 : µ > 3
إذا كانت P_Values (Sig) <0.05
يرفض الفرض الصفري.

X1

ٌحقق التموٌل األخضر قٌمة عالٌة من االٌرادات للمصرف.
ٌعود التموٌل األخضر بأرباح على المصرف والزبائن نظراً
لتحقٌق حاجات الزبائن المتعلقة بالبٌئة.
عند قٌام المصارف الخضراء بتوفٌر أدوات مالٌة خضراء تستطٌع
من خاللها الوصول إلى التنمٌة الخضراء.
تقدم الخدمات المصرفٌة اإللكترونٌة والخدمات المصرفٌة الالورقٌة
و الخدمات المصرفٌة عبر الهاتف المحمول وعبر اإلنترنت
سٌكون لها أثر واضح فً أداء المصرف.
تسهم المصارف الخضراء فً جذب األموال وإعادة توجٌهها
للمشارٌع الخضراء.
ٌعمل المصرف على توفٌر قدر من السٌولة المخصصة للمشارٌع
الخضراء.
تعتبر الودائع الخضراء مصدر للسٌولة لدى المصرف.
ٌحقق المصرف األخضر نسبة سٌولة أكبر مقارنة بالمصارف
التقلٌدٌة.
ٌسهم المصرف فً تموٌل صنادٌق التنمٌة الخضراء عن طرٌق
شراء أسهم هذه الصنادٌق والتداول بها فً األسواق المالٌة.
ٌستطٌع المصرف من خالل التموٌل األخضر تحقٌق أهدافه
المتعلقة بالسٌولة
مستوى اآلمان عالً فً المصرف نتٌجة التموٌل األخضر.
تعتبر نسبة المخاطرة أكبر فً القرض التقلٌدٌة من القروض
الخضراء.
تسمح القروض الخضراء للصرف من تنوٌع المخاطرة المصرفٌة.
ٌتقٌد المصرف األخضر بمتطلبات لجنة بازل.
ٌقوم المصرف األخضر بتفعٌل استراتٌجٌة إدارة المخاطر .

3,756

5,388

0,00

3,576

3,792

0,00

3,820

6,077

0,00

3,974

7,479

0,00

3,871

7,615

0,00

3,807

8,509

0,00

3,359

2,811

0,01

3,890

9,04

0,00

3,64

6,02

0,00

3,60

5,80

0,00

3,48

4,98

0,00

3,48

5,26

0,00

3,60
3,69
3,71

5,33
6,67
6,75

0,00
0,00
0,00

96292

16993

3633

( (One-Simple T-Testاأن ادهملك اامتجلم اواضح اوقت ااعنبلةن ابةن اإجلبلت(آراء) اأفراد اعةم ااعبحث احولا
اعفق ى ىراتا(اعابلرات) ااعنياناقةسادورانبمي ااابنكلر ااعصةرف ااعخضى ى ىراء افي ااعيصلر ااعتةبة افيا انحتةن اأداءا
اعيصلر ااعتةبة اعنحقةقااعنمية ااعيتنداي ،اوع ى ىه ى ىىذاارفضااعفرضااعصفريا()H0: µ≤ 3اوقبولااعفرضااعبدةلا
(( ))H1: µ > 3اعجيةع ااعابلرات ،اواعني اكلن اينوتطهل ااعحتلبي ا انراوح ايل ابةن ()3748 - 37974؛ اوا
بيتنوىاياموة اكلنايلابةن ا( ،)1711- 1710اوكذعكابينوتطاحتلبياعلمابتغا( )3.738اوبيتنوىاياموة ا

بتغتا(،)1.11اوىذا تفسيره أنو ،نبمي ااابنكلر ااعصةرف ااعخضراء افي ااعيصلر ااعتةبة اتةتلدهم اافي انحتةنا
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ااعصةرف ااعخضراءايدخلاعالتنداي ااعبةئة  :اعوضعااعحلعياواعدورافيانحتةنااالداءاعتيصلر ااعتةبة ا
د.اعبداعرزاقاجبرةلا/اجليا اطبرق؛اد.اأبوبكراغالءا/اجليا ااعجفرة؛اد.اتيةرايهتهلا/اجليا ااعيرقب
أداء ااعيصلر ااعتةبة ابيل اةنملتب ايع انحقةق اينطتبلت ااعنمية ااعيتنداي  ،اوبلعذات ااعجوامب ااعثالث اعنحتةنا
األداءااعييثت افيااعربحة ،اواعتةوع ا،اواعيخلطرااعيرنبط ابلعخديلتاواالدواتااعيلعة ااعيصرفة ااعخضراء.ااا ا
النتائج والتوصيات:

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

 .0دهملكاعدمايارف ااكلفة اعدىاعةم ااعبحثابلعيصلر ابيفهومااعنيوةلااألخضراوأبالدهااعثالث اقبلاإجراءا
اعيقلبت ايعااعاةم اعتىااعنبلراأناينااعيصطتحلتاكلمتاحدةث امتبةالًاعتىاصاةدااعبةئ ااعتةبة .

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

 .3نحنلج ااعيشلرةع ااعخضراءاإعىاأيوال اكبةرة اكومهلانأخذ افي ااعحتبلن ااعيالةةر ااعبةئة اواعني اننطتب اشروطا
إضلفة اعمهلافيااعيشلرةعااألخرىا.

 .4يناخاللااعدرات ااعيةدامة انبةناأنادهملكاعالق ااارنبلطاذاتادالع اياموة ابةناأبالدااعنيوةل ااألخضرا
وأداءااعيصلر ااعخضراء.

 .5يناخاللااعدرات ااعيةدامة انبةناأنادهملكانأثةراذوادالع اياموة األبالدااعنيوةلااألخضرافيانحتةناأداءا
اعيصلر ااعخضراءا .ا

التوصيات:
 .0أناةقومااعيصر ااعيركزيابتنااعناتةيلتااعرقلبة ااعيتزي اعتيصلر ااعنجلرة ابلعنوجهاعتصةرف ااعخضراءا
عنحقةقاأدهدا ااعنمية ااعيتنداي ا.

 .0اعايلاعتيااعنحولاإعىااعيصلر ااعخضراءابإعزايهلايناقبلااعيصر ااعيركزيابيراعلةايمحااألوعوة افيا
اعقروضاعتيشلرةعااعنيانايلاعتىااالدهنيلمابأدهدا ااعنية ااعيتنداي ا.

 .3عتىااعيص لر اأنانقومابورشاعيلاودوراتاندرةبة اعتيوظفةناعتنوعة ابيفهومااعنيوةلااألخضراوأناةكونا
يناضيناأدهدافهلااالتنرانةجة ا .ا

 .4ا أن انقوم ااعيصلر ابلعنالون ايع ااعيؤتتلت اواعهةئلت ااعني انتاي اإعى انطوةر ااعيشلرةع ااعخضراء اومقلا
أفضلااعييلرتلتاعتحفلظاعتىااعبةئ ا .ا

 .5اعتىااعيصلر انقدةمانتهةالتاعتيتنثيرةنااعراغبةنافيااالتنثيلرااعصدةقاعتبةئ ا .ا
المراجع :
 .0أبرادهةم ايحيد اعتي ااعجزرواي ،احيزة ااعشيخي ،ا 1998ا (،ااإلدارة ااعيلعة ااعحدةث ا ،ااعطبا ااألوعى)،ا
(دارااعصفلءاعتمشراواعنوزةع).

 .0يةنماصلحباعجلما،ا2001ا(،مظرة ااعنيوةل)ا،ا(دارازدهراناعتمشراواعنوزةع)ا،اعيلنا،ااألردن.
 .3زةمبايكيااعبملءا،امورامبةلاعبدااأليةرا(،ااعيجت ااعاراقة اعتاتومااإلدارة ا،ايجتدا15ا،ااعاددا40ا،ا
2018ا)،ااعنيوةلااألخضراودورهافيانحتةناأداءااعيصلر ااعاراقة ا–ادرات ااتنطالعة انحتةتة ا
آلراءاعةم اينايدراءااعيصلر ا.
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