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 : املقدمة

املوارد الطبيعية وال مشاريع اقتصادية   تنفيذو   حفوري نحو مصادر بديلة للطاقة غير الوقود ال   توجةتزداد التوجهات العاملية نحو الحفاظ على 

تسعى  فأنها  البيئيللمشاريع ذات الطابع   اآلجلالتمويل طويل   التنمية املستدامة وبسبب عدم قدرة الحكومات على توفير أهدافللبيئة لتحقيق  صديقة

 ل. ر التمويفي توفي واألجنبيالقطاع الخاص املحلي  إشراك إلى

 أ و 
ا
املستدامة حقل التنمية     صبح تمويل 

ا
املالية    معرفيا املوارد  الحصول على  الفكري حول كيفية  بالنقاش والجدال  وتوجيهها نحو مشاريع  يحظى 

 . التنمية املستدامة 

املنح من الحكومات و   ملساعداتوا املحلية والقروض  ومات  لتشمل التمويل املباشر من قبل الحك  املستدامة  التنميةوتتنوع مصادر تمويل مشاريع  

 ة الدولية والبنك الدولي  جنبية ووكاالت التنمي األ 
ا
هم املؤسسات املالية املساهمة في سد الفجوه التمويلية فيما يخص أ حد  أ املصارف لتشكل  عن    فضل
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حد التوجهات األساسية التي تسعى لها البلدان وتضع الخطط والسياسات في سبيل املوائمة مع معاييرها والتحول أ عد التنمية املستدامة ت

 التنمية املستدامة. نحو أنماط من األنشطة االقتصادية تراعي متطلبات 

باعتبارها   املستدامة  التنمية  تمويل  نحو  العراقية  املصارف  توجهات  تحديد  إلى  الدراسة  تقديم  أ وتهدف  في  املالية  املؤسسات  أهم  حد 

في دعم جوانب    الخدمات املالية وركيزة أساسية في تمويل املشاريع االقتصادية، مما يجعلها قادرة على تبني أنشطة وتقديم منتجات مالية تساهم 

تطور  تحليل  وتم  البيئة  على  باملحافظة  يتعلق  فيما  االجتماعية  املسؤولية  وتحقيق  املستدامة  املصارف    التنمية  في  وانماطة  التمويل  حجم 

 (. 2018-2012العراقية باالعتماد على التقارير املالية السنوية للمدة )

( مصارف خاصة. واعتمدت االستبانه كأداة أساسية في جمع البيانات 8حكومية و)( مصارف كعينة للدراسة اثنان منها  10كما تم اختيار )

( استبانة والتي وزعت  على املدراء كونهم أكثر قدرة على وصف  32( كان املسترد منها )48حيث بلغت االستبانات املوزعة ) عن توجهات املصارف،

 علق بتمويل التنمية املستدامة. التوجهات األساسية للمصارف وتحديد طبيعة سياساتها فيما يت

 
ا
لألبعاد التي تم اعتمادها ضعف التوجه في وضع سياسات مصرفية تركز على تمويل التنمية املستدامة. وهذا    أظهرت نتائج التحليل وفقا

و  وعدم  املصارف  فيها  تعمل  التي  الظروف  بسبب  القروض،  منح  وتعليمات  آليات  في  رسمي  غير  وبشكل  متضمن  يكون  توجهات   الجانب  جود 

وصت الدراسة باعتماد سياسات متكاملة بين البنك املركزي واملصارف للستقطاب  أ مركزية تدعم مبادرات تمويل مشاريع التنمية املستدامة. و 

املستدامة، ومنح حوافز خاصة للمصارف لتشجيعها على طرح منتجات جديدة تخص تمويل التنميأ نجاز  التمويل املطلوب ل  ة هداف التنمية 

  املستدامة.

 املصارف القروض املصرفية.  ؛التنيمة املستدامة ؛التمويل  الكلمات املفتاحية:
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ا
املستدامة بشكل خاص  املشاريع االقتصادية عموما التنمية  األ   .ومشاريع  املستدامة  ورغم  التنمية  لتمويل مشاريع  فأنة همية االقتصادية واالجتماعية 

يل مثل محدودية املوارد املالية وضعف السياسات والخطط املتعلقة بمشاريع التنمية الزال هناك العديد من التحديات واملحددات لهذا النوع من التمو 

تمويل   كمصدر  النفط  على  كبيرة  بدرجة  يعتمد  بكونة  العراق  ويتميز  انخفاض  أ املستدامة  يجعل  مما  التمويل أ ساس ي  ضعف  على  ينعكس  سعارة 

   يع االقتصادية للتمويل.االقتصادي وهذا يستوجب البحث عن مصادر تمويل لسد حاجة املشار 
ا
 أ   وتلعب املصارف دورا

ا
في سد الفجوة التمويلية   ساسيا

 .الناتجة عن ضعف املوارد املالية

ليات  آ نماط و أ تحليل  على دراسةركز التو ساسية حول دور التمويل املصرفي في العراق في تحقيق التنمية املستدامة. أ طروحة أ وتنطلق الدراسة من 

املشاريع   تمويل  في  مساهمتها  ومدى  الدراسة  مدة  خلل  املصرفي   التمويل 
ا
طبيعة    عن   فضل نحو  تحديد  العراق  في  املصارف  مشاريع اتجاهات  تمويل 

 التنمية املستدامة وما هي محددات هذا التمويل. 

 ودراسات سابقة:  منهجية الدراسة

                                                                                              :مشكلة الدراسة

 
 
ال ت البلدان  ألغلب  األساسية  املسارات  أحد  املستدامة  التنمية  األخض  عد  االقتصاد  مرتكزات  تبني  نحو  العاملية  التوجهات  ظل  في  عبر  سيما  ر 

 روف البيئية  تراعي الظ  التحول نحو تنمية اقتصادية
ا
التحديات األساسية في سبا و ة في تطور وازدهار املجتمع.  عن املساهم  فضل يل ذلك هو توفير  حد 

التنمية املستدامة كجزء من   أهدافسعي الحكومة العراقية للتوجه نحو تحقيق  من  وعلى الرغم  لتحقيق أهداف التنمية املستدامة،    التمويل املناسب

العاملية في سبيل ح بيئة صحيحة متوافقة مع معايير    لألجيال   أفضلياة  الجهود  اتجاه توفير  القيود في  العديد من  الحاضرة والقادمة فانه الزال هناك 

                                                          هذا فإن مشكلة الدراسة تتركز في تحديد طبيعة توجهات املصارف العراقية نحو تمويل مشاريع التنمية املستدامة.                       من . املستدامة التنمية

                                                                                                                                                                                                                                 :أهمية الدراسة

يجيات تضعها الحكومات لتحقيق النمو  و استراتأ ي خطط  أ ساس ي في  أ عتبر نشاط تمويل التنمية املستدامة على جانب كبير من االهمية ومرتكز  ي  

 أهمية الدراسة باعتبارها مساهمة في توفير رؤية حول آليات ومعوقات تمويل التنمية املستدامة  في العراق  تأتي  االقتصادي ومن هذا  
ا
عن توفير   فضل

التمويلية   الفجوة  القادرة على تقليص  املبادرات واآلليات  املالية من  إ وتعبئة و   مقترحات تساعد في تعزيز  املوارد  التنمية أ عادة توجية  انشطة  جل دعم 

                                 نحو التمويل األخضر.                                                                                                           التوجهوزيادة املستدامة 

 :أهداف الدارسة

                    .تحديد توجهات املصارف العراقية نحو تمويل مشاريع التنمية املستدامة .1

                                                                                .تحديد املعوقات التي تحد من التوجه نحو التمويل األخضر .2

   .املصارف في تمويل مشاريع التنمية املستدامة أسهام تقيم  .3

        :فرضية الدراسة

                                                                              .التنمية املستدامة (تية ) اليوجد توجد عالي لدى املصارف نحو تمويل التنمية نطرح الفرضية اآل نناإفي ضوء مشكلة الدراسة ف

                                                                                                                                                                                                                                                :عينة الدراسة

اختيا منها حكومية  8)  رتم  اثنان  الدراسةوالباقي مصارف خاصة  ( مصارف  عينة  )  ،لتكون  توزيع  في (  48وتم  يعملون  على مدراء    استبانة وزعت 

)املص منها  املسترد  اال   .استبانة(  32ارف.كان  املدراءوقع  في    األكثر  باعتبارهم  ختيارعلى  .  قدرة  بالدراسة  الخاصة  املعلومات  )إعطاء  الجدول  (  1ويوضح 

 . خصائص عينة الدراسة

 خصائص عينة الدراسة: (1جدول )

 مدير شعبة  مدير قسم  مدير عام إناث  ذكور 

25 7 18 7 7 

  :أساليب جمع البيانات

 : وتم االعتماد على الكتب واملقاالت العلمية املنشورة الستكمال الجانب النظري .  الجانب النظري 

 : : تم جمع البيانات من خللالجانب العملي

للمصارف العراقية، تم الحصول عليها من خلل التقارير السنوية للبنك املركزي   واملوجودات    البيانات الكمية التي تخص حجم االئتمان النقدي   •

  العراقي



اقيةاتجاهات املصارف    راض ي & كوين                                                                                                                                   تمويل التنمية املستدامة نحو  العر

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 562-574 
 564 

 

واشتملت   باالستفادة من الدراسات السابقة واملصادر النظرية.  تصميم استبانة خاصة تتعلق بتوجهات املصارف نحو تمويل التنمية املستدامة  •

العينة نحو تمويل املشاريع  األول يخص قياس اتجاهات  املستدامة من وجهة نظر.  على جزئيين   والثاني يتعلق بمحددات تمويل املشاريع التنمية 

 5عينة الدراسة. واستخدم مقياس ليكرت الخماس ي في قياس فقرات االستبانة وتراوح املقياس بين )
ا
  ( لإلجابة ال1) ( لإلجابة اتفق تماما

ا
 . اتفق تماما

                                                                                                                                            :البياناتتحليل أساليب 

األ  الدراسة.  بيانات  تحليل  في  اتجاهين  على  االعتماد  فية  تم  تم  والثاني  املصارف.  في  النقدي  االئتمان  حجم  ومسارت  انماط  بتحليل  تمثل  ول 

مثل التكرارات واملتوسط الحسابي والوزن النسبي لتحديد  التي تم جمعها عبر االستبانة  أساليب الحصاء الوصفي في تحليل بيانات الدراسة  استخدام  

)مجموع التكرارات لكل فئة *وزن تلك وسيتم احتساب املتوسط الحسابي باملعادلة    العينة  توجهات املصارف وقوة هذه التوجهات من خلل إجابات

  والوزن املئوي باملعادلة .الفئة/ مجموع العينة(
 
 . (وزانها / مجموع االستباناتأفق * + تكرار ات )مجموع تكرار اتفق تماما

 :سابقةالدراسات ال

تناقش الدراسة دور القطاع املصرفي في فلسطين في    ي في تمويل التنمية االقتصادية الفلسطينية " املصارف   " دور القطاع   :(2012الفرا )دراسة   •

     (2011-1995تمويل التنمية االقتصادية للمدة )
ا
عنها    ووجدت الدراسة ان هناك علقة سببية بين التمويل املصرفي والتنمية االقتصادية معبرا

 الجمالي كونه يعكس كافة االنشطة االقتصادية . بالناتج املحلي ا 

• ( رمضاني  "2016دراسة  املستدامة  التنمية  تحقيق  في  ودورها  للتنمية  االسالمي  للبنك  التمويلية  :"السياسة  طبيعة    (  الدراسة  تناولت 

املستدا التنمية  تحقيق  في  السياسات  تلك  ودور  للتنمية  االسلمي  للبنك  التمويلية  السياسة  )مة  واتجاهات  .2013-2005للمدة  وتوصلت    ( 

 إ الدراسة  
ا
في تحقيق اهداف التنمية املستدامة في   لى تميز سياسة البنك بالشمول والتنوع وتعدد املجاالت التي يغطيها تمويل البنك وتساعد كثيرا

  .عديد من البدانال

دولة من االقتصاديات الناشئة بهدف  43مؤسسة مالية في  120شملت الدراسة  ( :"دراسة االستدامة في املؤسسات املالية"2005)  IFCدراسة  •

ن هناك وعي متزايد لدى املصارف باملخاطر واملنافع املحتملة واملترافقة أ تحديد مدى توجه املصارف نحو التمويل املستدام. وقد وجدت الدراسة  

واالجتماعية   البيئية  القضايا  عند    %98كد  أ حيث  مع  واالجتماعية  البيئية  القضايا  اعتماد  الدراسة  عينة  املصارف  االعمال    إدارة من  مخاطرة 

املنافع املتحققة من التمويل املستدام    .التجارية املخاطرة و  %74كدأ وفيما يخص  املصارف مساهمته في تخفيض  جابوا بانه  أ من العينة  %45من 

شار  أ لى محددات التمويل املستدام  إ نه يساعد في تحسين السمعة وقيمة العلمة التجارية. وبالنسبة  أ لى  ع  % 39جاب  أ فيما    األرباحيساعد في زيادة  

العليا بهذا  دارة جابة بعدم وعي ال إ  %20على الكلفة املترافقة مع تنفيذ االجراءات و%40كد أ لى ضعف االجراءات املتعلقة بدراسة البيئة فيما إ  58%

 النوع من التمويل.

•  (Rajesh&Dileep, 2014) :  "الخضراء املصارف  خالل  املستدامةمن  االقتصادية  التنمية  في  املصارف  دور    "دور  لتقييم  الدراسة  تهدف 

تتمحور حول   املصارف  مبادرات وخطط عينة من  استعراض  وعبر  الهند.  في  الخضراء  املصارف  انشطة  اطار  في  املستدامة  التنمية  في  املصارف 

بصو  املصارف  تبين مساهمة  البيئة،  نظافة  الحفاظ على  في  واملساهمة  للبيئة  الصديقة  املشاريع  نحو دعم  املوجهة  و غير  أ رة مباشرة  االنشطة 

 مباشرة في التنمية املستدامة وسلمة البيئة . 

تناولت الدراسة تطور   (: "النظام املصرفي االخضر تجارب لشبكة املصارف املستدامة "International Finance Corporation 2017دراسة ) •

لى  إ الدراسة    تجارب املصارف لهذة البلدان توصلت  استعرضمن خلل  تركيا و   -املكسيك  -اندنوسيا  -الصين  -التمويل املستدام في بلدان البرازيل

 ة املستدامة . وجود استراتيجيات متنوعة تتبعها البنوك املركزية واملصارف في دعم وتحفيز وممارسة انشطة التمويل ملشاريع التنمي

• (Dugelay & Asiru, 2017)  " للنمو  كموجه  املستدامة  الدراسة    :"البنوك  التنمية إ تناولت  تمويل  في  الخاصة  نيجيريا  في  املصارف  جراءات 

الحوافز واالسبقيات واملنافع   النوع من التمويل.املستدامة على ضوء  بهذا  الدراسة    أكدتوقد    الخاصة  املصارف عينة  لها مبادرات فيما  أ كل  ن 

و  البيئية  االستدامة  سياأ يخص  واالجتماعية عند رسم  البيئية  القضايا  بنظر  تاخذ  و نها  العينة  %83كد  أ ساتها.  تتعلق  أ من  استرتيجيات  لديها  ن 

منها قامت بتنفيذ مبادرات خاصة تتعلق بالقضايا البيئية واالجتماعية .وفيما يخص املنافع املتحققة من التمويل املستدام فأن  %95باالستدامة  

 نه يساعد في تحسين قيمة العلمة التجارية للمصرف .أجابوا بأ  %81على املنافع املالية وغير املالية للتمويل املستدام و أكدتمن العينة  83%

الرغم من تباين الدراسات في   نها تشابهة في هدف إدوات املستخدمة في جمع البيانات فسلوبها ومنهجيتها واأل أ من االستعراض السابق وعلى 

  وتوجهات املصارف فيما يخص تمويل التنمية املستدامة .الكشف عن طبيعة ودور  
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 : اإلطار النظري 

 : مفهوم التنمية املستدامة

اقتصادية   متنوعة  مجاالت  في  تطور  عملية  وتمثل  االقتصادية  بالتنمية  وترتبط  التخلف  عكس  وهي  األبعاد  متعدد  مفهوم  واجتماعية التنمية 

ا  أبو   ( األفراد  بما يحقق رفاهية  املجتمع  استثمار موارد  إلى  بأنها عملية مستمرة تهدف  . وتعرف   ,Tili)  ( . وعرف  67:    2017لنصر ومحمد  وسياسية 

بأنها خطط   609 :1991 تعرف  كما  األهداف.  تلك  لتحقيق  وموارد  أهداف  تتضمن  هادفة  تغير  بأنها عملية  التنمية  يتم  (  وأنشطة  وبرامج  وسياسات 

وتنوع وصف مصطلح التنمية لدى الباحثين فهو يمكن أن يكون ) .  (    Klarin, 2018: 68تنفيذها عبر املؤسسات والحكومات واملنظمات غير الحكومية )

أما االستدامة فهي تعني القدرة .  (  Vazques & Sumner,2013:    1730االستدامة البيئية )  و تنمية الديمقراطية والحوكمة   -تنمية بشرية    -تحول هيكلي  

 ( .  Klarin, 2018: 68العمليات عبر الوقت )  استمراريةعلى الحفاظ على املوارد، أو 

البي البعد  إدخال  الحاجات  ئوساهم  إشباع  و  االقتصادية  املوارد  باستغلل  االهتمام  مجرد  من  االقتصاد  في  التوجه  تغيير  إلى  االقتصاد  في  ي 

(    3:  2017الرسول :  النسانية إلى التركيز على البعاد البيئية وحاجات األجيال املستقبلية والتحول من التنمية االقتصادية إلى التنمية املستدامة ) عبد

املوارد املتاحة مع الحر ، ويعر  األعلى من الكفاءة االقتصادية عبر استغلل  التي تهدف لتحقيق الحد  العملية  ص على ف مفهوم التنمية املستدامة بأنه 

 ( , وتعرف    81:    2017احتياجات األجيال القادمة ) أبو النصر ومحمد :  
ا
تأثير سلبي على    أقلكفوءة للموارد والتي تسمح ب  إدارة سلوك عقلني و   بأنها   أيضا

 . ((Klarin,2018:68 ( ويستند مفهوم التنمية املستدامة على ثلث أبعاد أساسية .Klarin:2018:67البيئة بما يسمح بضمان طويل األجل للموارد . )

 السلبية للستخدام .  اآلثار: حماية البيئة من  استدامة بيئية •

 : ضمان حقوق النسان وحماية التنوع الثقافي واالثني والديني .  استدامة اجتماعية •

 : صيانة املوارد البشرية والطبيعية لتحسين معايير املعيشة .   استدامة اقتصادية •

اكل االقتصادية (، إذ طرح من خلل اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والصحة ليتضمن معالجة املش1987وتعود جذور التنمية املستدامة إلى عام ) 

 ( .   3:  2011 ، ا والبيئية بطريقة متوازنة )اسكو 

تقبل،  ويمثل املفهوم نقلة جذرية عن املفهوم التقليدي للتنمية حيث تجاوز حاجات الجيل الحالي إلى االهتمام باملحافظة على حاجات أجيال املس

ب املتزايد  االهتمام  أدى  لعملالقضايا  لاإذ  املصاحبة  والقضايا  ملشروعات  عامة  البيئي  البعد  تقيم مدى مراعاة  بدراسة  املطالبة  إلى  التنمية خاصة  يات 

سب الطرق للتعامل معها وبذلك يتم تحقيق التوافق بين عمليات التنمية وحماية البيئة أو نالتنمية حتى يمكن التعرف على املشكلت البيئية وتحديد ا 

 . (  4:  2017 ،ما يسمى بتحقيق التنمية املستدامة ) عبد الرسول 

 
ا
هدفا عشر  إحدى  تحقيق  إلى  املستدامة  التنمية  وهي    وتسعى  والصناعات  واالقتصاد  والصحة  والتعليم  الطبيعية  واملوارد  باملناخ  أهمها  ترتبط 

 تنعكس جميعها في تحسين حياة إفراد املجتمع دون استنزاف املوارد بالحفاظ على حقوق األجيال القادمة .  

مو االقتصادي ويركز على إدراج االعتبارات البيئية في  وفي هذا الطار بدأت البلدان بالتحول نحو مفهوم االقتصاد األخضر وهو نموذج جديد للن

(. وهو يعطي 3:    2013:    ا كل مرحلة من مراحل النتاج والتوزيع واالستهلك وصياغة السياسات وبما يساهم في الحد من الفقر وتحقيق الرفاهة ) اسكو 

واعتمدت قمة التنمية املستدامة أجندة ملا بعد عام  . ( UNDIP  16 :20111 ,وزن متساو للتنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية واالستدامة البينية، )

وحماية كوكب األرض من التدهور واتخاذ إجراءات بشأن تغير املناخ وضمان تمنع الجميع بحياة   االستدامة  ه( للنتقال بالعالم نحو مسار قوام  2015)  

 وارد والتكنولوجي وتحشيد كل الوسائل لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ومن أهم هذه الوسائل هي املأفضل وتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي  

( للتنمية  العربي  للمنتدى  السنوي  التقرير  . وحسب  أنحاء إ( ف2018املالية  في جميع  املستدامة  التنمية  أهداف  لتلبية  املطلوبة  املالية  االحتياجات  ن 

 .( تريليون دوالر في السنة 2.5( وتقدر الفجوة التمويلية حوالي )2030يليون دوالر حتى عام )( تر 705العالم اقدر بحوالي )

 تمويل مشاريع التنمية املستدامة:  

التمويل  ي      أساسعد 
ا
املشروعات عموما تحتاج  إذ  االقتصادية  ف  الحياة  املشروعات  من  وكغيرها  الخارجي،  أو  الداخلي  التمويل  ن مشروعات  إإلى 

املستدامة   التمويل الغراض االستدامة    تحتاج إلى موارد مالية.التنمية  املالية و لى االسواق واملؤسسات واأل إ ويشير  خرى موجهة نحو  أ ية ترتيبات  أ دوات 

املستدامة. التنمية  املشا  تمويل  املناخ منوزاد االهتمام بتمويل  العالم فقد زاد تمويل مشاريع  بلدان  املستدامة في معظم  ( مليون دوالر عام 382)  ريع 

 (  2017( مليار دوالر عام )100( مليار عام )41خضراء من )( وبلغ نمو املشاريع ال Bucher et al 2 :2019 ,( ) 2017( مليون دوالر عام )612( إلى )2013)

املسارات التي يعد فيها املجتمع الدولي لتمويل التنمية املستدامة وهي امتداد لتوافق مونتيري في امل أديس أبابا على  كسيك عام وتؤكد اجتماعات 

الدول العربية بين أ 316( ، والتي تأتي لسد الفجوة التمويلية والتي قدرت ب )2002)  -  2025عوام )( تريليون دوالر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في 

 154:  2015 ، أسكوا ( ) 2030
ا
  ( . ويشهد التمويل املستدام عصرا

ا
من االبتكار في املنتجات، مثل السندات الخضراء والسندات الزرقاء والعديد من  ذهبيا

لتمويل املشاريع التنمية املستدامة  هناك العديد من مصادر ا . و (60:    2019ومشايخي :   بيشلوس املبادرات املشتركة في سبيل تحقيق التنمية املستدامة )

 من أهمها
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املحلية .1 في    :الحكومات  املستثمرين  وتسهيل مشاركة  بصورة غير مباشرة عبر  إما  الخضراء  املشاريع  تمويل  في  املساعدة  في  فاعل  دور  للحكومات 

 (. أو بصورة مباشرة من خلل منح التشريعات القروض.  78:  2013تأمين تمويل املشاريع )اسكوا : 

ت دولية وقد تكون على شكل مساعدات إنمائية رسمية تتم و وفق شروط ميسرة وهي معونات وتمويل   :الحكومات األجنبية واالتحادات الدولية .2

%( من النتائج املحلي الجمالي توجه    7( . إذ يرغب األوربي بالوصول االتحاد إلى نسبة )22:    2021( مليار دوالر ) اسكو :  119(، )2009بلغت عام )

 .( 2030للمساعدات النمائية بحلول عام )

الدولي .3 امل  :البنك     صدرويمثل 
ا
عموما بالتنمية  الخاصة  واملساعدات  لإلعانات  )  األساس ي  بتمويل  وقام  خاص،  بشكل  املستدامة  ( 120والتنمية 

 
ا
التخطيط والتنفيذ واالنجاز )احمد:    مشروعا البيئة في مراحل  القروض نحو مشاريع تراعي  البنك بتوجيه  التسعينات ويهتم  بالبيئة في  لها علقة 

نحو دعم وتمويل مشاريع التنمية   أنشطتهاوهناك العديد من املؤسسات التي تعمل تحت مظلة البنك الدولي وتركز جزء كبير من  (.    59:    2013

 163:  2015 ، أسكوا املستدامة مثل املؤسسة الدولية للتنمية وصندوق البيئة العاملي وصندوق التكنولوجية النظيفة والصندوق الخاص باملناخ )

 ( . 31: 2017،ول (؛ ) عبد الرس

للتمويل طويل األجل    :مصارف التنمية .4 أدوات مناسبة  القضاء على (UNCTAD, 2018:7وهي نموذج يستخدم لتوفير  استراتيجي في  ( وتلعب دور 

التي تنشط فيها املصارف التجارية بسبب مخاطرة أو كبر حجم املشروع، مثل   فجوة التمويل طويل األجل للتنمية املستدامة ال سيما في املجاالت 

 (William,2014:81) مشاريع البنى التحتية املستدامة والطاقة املتجددة وفي حاالت عدم قدرة األسواق املالية على تخصيص األموال بصورة كفؤة،   

  ،(Rezende,2016:5)    : وتشمل والصين واليابان    أملانيا(. وهي منتشرة عبر العالم في  14:    2015)األمم املتحدة    
ا
يمية وفي قلمصارف التنمية األأيضا

 . البلدان العربية مثل الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

 وي   :   االستثمار األجنبي املباشر  .5
ا
   ؤدي دورا

ا
يتركز  نه  أ على الرغم من  نه يساعد في نقل املهارات  أ سيما و   في تمويل النمو االقتصادي املستدام ال  أساسيا

 ( .   7:  2002 ،( ، ) األمم املتحدة 15:  2015 ، األمم املتحدة )في عدد محدد من القطاعات 

التمويل وال   : املال املحلية والعاملية  أسواق .6 املؤسسات والحكومات السندات ط  أسواقسيما    تمثل أحد مصادر  العشرات من  ويلة األجل وقامت 

( تجاوز حجم إصدار  2019( وفي النصف األول من عام )2018  -  2008( مليار دوالر في الفترة )521بإصدار السندات الخضراء التي بلغت قيمتها )

 100السندات الخضراء في العالم )
ا
 . (  60:  2019 ،تبطة باملناخ ) بيشلوس ومشايخي لتمويل املشاريع املر  ( مليار دوالر وهي موجهة أساسا

ال  :املصارف .7 االقتصادية  املشاريع  لتمويل  االساسية  املصادر  من  امل  وتعد  التنمية  مشاريع  حكومية  سيما  كانت  سواء  خاصةأ ستدامة   و 

(Bielenberg,2016:15) . 

   :ملشاريع التنمية املستدامة املصارف التجاريةتمويل 
سيما   حد أهم وأقدم املؤسسات املالية التي تمنح القروض وتعتبر مصدر أساس ي في تمويل مشاريع التنمية املستدامة الأ تمثل املصارف التجارية  

املالي   النظام  الزال  النامية  البلدان  من  العديد  التمويلفيها  وأن  توفير  في  املصارف  على  أساسية  بصورة  من  .(IFC,2016:1)  يستند  الرغم   ان   وعلى 

ميزانياتها   هيكل  بسبب  األجل  نهاإفاملصارف  طويل  التمويل  عن  و   تبتعد  للمخاطرة   
ا
ومطل تفاديا موجوداتها  أجال  بين  املوائمة  وباتها عدم 

(Rezende,2016:7) (IFC,2016:7)  .  بالتإف باعتباره نها بدأت  التمويل األخضر     حول نحو 
ا
   اتجاها

ا
املصرفي عبر توفير قروض طويلة   جديدا التمويل  في 

عادة التدوير واملشاريع الخضراء ومشاريع املاء والنقل الصديقة إ مثل مشاريع الطاقة النظيفة ومشاريع    األجل للمشروعات االقتصادية الصديقة للبيئة

اعتبار   .(UNEP, 2016:45)    (5:    2017،يع طويلة األجل )ياسركجزء من أنشطة التمويل التي تمارسها املصارف للمشار للبيئة   وساهم هذا التحول في 

للنمو وممارسة مبتكرة   البيئية فرصة   القضايا 
ا
)  للعمال املصرفية بدال لها ككلفة اضافية على املصرف  النظر  املصارف في و   .(IFC, 2007:9من  بدأت 

( عام  الصين  2009البرازيل  وفي  األخضر  التمويل  بمبادرات  القراض   تبنت(  دليل  املكسيك  في  املصارف  تبنت  كما  األخضر  االئتمان  دليل  املصارف 

( في الهند قروض  Stateك )  (. وفي بنغلدش تم تحديد دليل املمارسات التمويل للمشاريع الخضراء في حين يقدم بن (IFC,2016:2( ، 2016)املستدام عام 

للبيئة  منخفضة صديقة  املشاريع  في (Tajesh & Dileef,2014:36الفائدة  املصارف  وجهت  ولقد  املشاريع.  من  النوع  هذا  نحو  التشجيع  من  (. كجزء 

الناشئة   الخضراء    (%10)األسواق  القروض  إلى  الصين عام  (IFC,2016:1من مجموع موجوداتها  ( بليون دوالر. وهناك 12( ، )2015)( وبلغ رصيدها في 

املوجودات   وتوزيع  األخضر  التمويل  وإجراءات  معايير  تبني  منها  األخضر  بالتمويل  املصارف  التزام  مدى  تحديد  في  املستخدمة  املؤشرات  على بعض 

( إلى أن تفاعل املؤسسات املصرفية    (Dil,1997:2(. ويشير  (IFC:2016:3جودات  االستثمار وتأثير العوامل البيئية واالجتماعية على نوعية املو   أسبقيات

 مع البيئة بعدة وسائل منها: 
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 توفير تمويل للتنمية املستدامة.  •

 .تطوير منتجات مالية لتشجيع التنمية املستدامة مثل قروض الطاقة النظيفة •

 تسعير املخاطرة وتقدير العوائد.   •

•  
ا
 ( .   عدم استهلك املوارد بصورة كبيرة ) الطاقة مثل

تغييرات   يتطلب  األ أ وهذا  طويلة  قيمة  خلق  على  التركيز  عبر  القرارات  ساسية  في  البيئة  قضايا  وادخال  للستدامة  الشامل  املدخل  واتباع  جل 

 االستراتيجية للمصارف  
ا
   فضل

ا
لى التمويل املستدام  إ التحول   ويوفر  .(IFC:2007:9)  ساسيةنشطة املصرف اال أ في    عن دمج التوجه البيئي ليكون متضمنا

 أ لى إ مكانية الوصول إو وزيادة الحصة السوقية  األرباحللمصارف فرصة جديدة لتحقيق 
 
لى إ  سواق جديدة وعملء جدد واكتساب امليزة التنافسية اضافتا

 ( UNEP:2016:44()IFC:2007:11يجابي للتمويل )ثير ال أتحسين سمعة املصرف وصورته لدى العملء من خلل الت

هم املخاطر  أ ن  أ   ( IFC:2016)  خر وقد بينت دراسة آ ومن جانب اخر فأن هناك العديد من املخاطر التي ترافق هذا التحول مثل اي نشاط مصرفي  

التعثر   وتليها مخاطر  السمعة  الرهون.هي مخاطرة  قيمة  انخفاض  الخضراء   ثم مخاطر  املصارف  يطلق علية  نموذج عمل جديد  نحو  املصارف  وتتجه 

 وذلك بالحفاظ على البيئة الخضراء وتقليل اآلثار السلبية وهو يضم أبعاد اجتماعية وبيئية وأخلقية واقتصادية 
ا
عن دوره في تقليل الفقر وتنمية  فضل

 ( . ووف(Tajesh & Dileep,2014:137وتحقيق نمو اقتصادي مستدام  
ا
بيئية داخلية لتقليل تأثير البيئة   إدارة لهذا النموذج فأن املصارف تنشأ أنظمة    قا

أو قروض تمويل السيارات .  (  (Delphi,1997:3عليها وتوفير املعلومات للمقرضين وتوفير منتجات مالية من منظور بيني مثل فروض الطاقة النظيفة،  

العقاري األخضر،    الخضراء والتمويل 
ا
تتبنى مجموعة من    فضل الخضراء  املصارف  الخضراء والتي تعتمد   اآللياتعن ذلك فأن  الفروع  مثل استخدام 

ي  مما  املعاملت  أجراء  في  املعلومات  تكنولوجيا  إلى  واللجوء  الورقية  املصرفية  العمليات  وتقليل  النظيفة  البيئة، الطاقة  على  السلبية  اآلثار  من  قلل 

ال الصيرفة  الواعتماد  تقديم  املصارف من  تمكن  باعتبارها وسائل  اآللي  الصراف  وأجهزة  البينيةلكترونية  الجوانب  الرسول )  خدمات مع مراعاة  : عبد 

2017  :36  . ) 

 :محددات تمويل التنمية املستدامة

 همها: أ هناك العديد من املحددات التي تواجه املصارف عند تنفيذ سياسات التمويل املستدام من 

 جدوى من الناحية املالية .  أقللهذا النوع من التمويل مما يجعلها جل وتقييم املخاطرة طويلة اآل  األرباحمحدودية القدرة في تقدير  .1

 .ة للتمويل املستدام عدم وجود سيايات وخطط لتحفيز املصارف نحو االتجا .2

تناسب   .3  آ عدم 
ا
تكون غالبا والتي  املصارف  اموال  اآل   جال مصادر  في  آ جل مع  قصيرة ومتوسطة  تتميز  والتي  املستدامة  التنمية  جالها آ جال قروض 

 (. 2016:29،)رمضاني (39:2017،الطويلة . )عبد الرسول 

 : اإلطار العملي

( العراقي السيما في عام  املركزي  البنك  الرغم من وجود مبادرات من  الصغيرة واملتوسطة  1( بإطلق مبادرة )2015على  للمشاريع  ( تريليون دينار 

( بمبلغ  الكبيرة  املشاريع  التنمية اال5وبادرة تمويل  اقتصادية مختلفة بهدف دعم  املتخصصة في قطاعات  املصارف  قتصادية  ( تريليون دينار عن طريق 

تكون مشمولة  هي  بل  املستدامة  التنمية  نحو  أساس ي  تكن موجهة بشكل  ولم  االقتصادية  الجوانب  دعم  في  أساس ي  بشكل  تركزت  املبادرات   فان هذه 

  
ا
 ضمنا

ا
املبادرة وخصوصا )  بهذه  وتشجير  لإلنتاج  تمويل  مبادرة  العراقي  املركزي  البنك  وأطلق  الزراعية.  األراض ي  استصلح  في   ألف  (200مشاريع  شتلة 

الدولية التمويل  مؤسسة  في  االستدامة  شبكة  إلى  املركزي  البنك  انضم  كما  العراق،  هدفعموم  ولكون  دور الدراسة    .  تحديد  على  يقتصر  األساس ي 

   . ولغرض اثبات او نفي فرضية الدراسةاملستدامةتنمية ا تمويل مشاريع الاملصارف العراقية في  
ا
استعراض نشاط القراض في املصارف للفترة    سيتم أوال

ويل البيئة املستدامة على أن يتم التركيز على االئتمان النقدي بمكوناته )القروض ماتجاهات عينة الدراسة نحو ت  قوة   ( . ثم تحليل 2018  -  2012من )  

 . ر عن القروض املصرفية( كتعبيوف، واألوراق التجارية املخصومةمكشلى والسلف للقطاع العام والخاص، والسحب ع

 تحليل اتجاهات القروض املصرفية .1

املصارف    قبل  من  املقدمة  القروض  حجم  يخص  )فيما  الجدول   2يظهر 
ا
اتجاها  )   

ا
من    تصاعديا ارتفع  إذ  العراقية،  للمصارف  النقدي  للئتمان 

دينار عراقي عا28.4) مليار  )  (2012)  م(  إلى  دينار عراقي عام  36.7ليصل  مليار   )(2015)  ( بحدود  االرتفاع  نمو   (2018)( عام  38.4ليواصل  وبمعدل 

 (2014)عام معدل  ى( واعل 1.1)  (2016)معدل النمو عام   أقل( على الرغم من تذبذب معدل النمو وكان 2018 - 2012ايجابي طيلة الفترة املمتدة من )

 .( 13.9وبلغ ) 
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اقية للمدة من )  :(2جدول)   ( 2018 - 2012االئتمان النقدي للمصارف العر
 % معدل النمو   االئتمان النقدي / مليار دينار  السنة 

2012 28.4 - 

2013 29.9 5.3 

2014 34.1 13.9 

2015 36.7 7.7 

2016 37.1 1.1 

2017 37.9 2.7 

2018 38.4 1.4 

   التقرير االقتصادي لسنوات مختلفة  املصدر : البنك املركزي /                                                   

املوجودات   حجم  إلى  النقدي  االئتمان  حجم  نسبة  تحديد  سيتم  اليداع  بعد  للمصارف  األساس ي  النشاط  باعتبارها  القروض  أهمية  ولتحديد 

إلى  (2012)دينار عام  مليار(  124ن حجم املوجودات ارتفع في بداية املدة من )إ( ف3( . وكما يظهر من الجدول )2018 - 2012املصارف التجارية للمدة ) 

إلى )(2014)مليار عام    (145) دينار عام  133، ثم لينخفض بعد ذلك  )  (2015)( مليار  إلى  األهمية (2018)دينار عام    مليار(  122ليصل  ، ولم يتجاوز 

ل )ئل النسبية  املوجودات  مجموع  من  النقدي  اعتماد    13تمان  إلى  يرجع  قد  والذي  املصرفي  العمل  من  الجانب  محدودية  يعكس  مما  املدة  %( خلل 

العملة   بيع  نافذة  اليرادات مثل  أنشطة أخرى  و املصارف على جوانب أخرى في توليد   اعتماد على 
ا
التي تحد من   فضل األمنية والسياسية  الظروف  عن 

 ارف الزال محدودمص. وبالتالي فان دور بسبب عدم الرغبة لتحمل املخاطرة العاليةاملصارف نحو القراض اتجاه 
ا
منح القروض وهو بالضرورة  في مجال  ا

 سينعكس في انخفاض  
ا
   الحكوميةأن الجزء األكبر من االئتمان كان من حصة املصارف    تمويل مشاريع التنمية املستدامة . علما

ا
ب جزء  يذه   والذي عادة

 من قروضها إلى القطاع العام.         

   مليار دينار ( 2018 – 2012) األهمية النسبية لالئتمان النقدي للمدة :(3جدول ) 

 األهمية النسبية %  مجموع املوجودات  االئتمان النقدي  السنة 

2012 28.4 124 12.5 

2013 29.9 135 12.2 

2014 34.1 145 12.3 

2015 36.7 133 12.7 

2016 37.1 129 12.9 

2017 37.9 111 13.4 

2018 38.4 122 13.4 

 املصدر : البنك املركزي / التقرير االقتصادي لسنوات مختلفة                                         

 : لالئتمان النقديالتوزيع القطاعي  .2

( . ويتبين أن قطاع  2018  -  2012( التوزيع القطاعي للئتمان النقدي للمدة )  4يظهر الجدول )نماط التمويل للمصارف في العراق  أ ولغرض تتبع   

%( من الحجم الكلي للئتمان النقدي مما يعكس اهتمام    39إلى )  (2016)خدمات املجتمع نال النصيب األكبر من القروض حيث وصلت النسبة عام  

 . باشرة للمواطنين ألغراض مختلفة مثل قروض شراء السيارات املصارف بهذا القطاع. والذي يشمل قروض تمنح م

 
ا
.  ضمن قروض شراء الوحدات السكنية والبناء  ويت %(    26حيث بلغت )  ( 2016)سجل أعلى نسبة عام    إذ   في حين جاء قطاع التشييد والبناء ثانيا

نسب التوزيع للئتمان للقطاعات الزراعي والصيد والصناعات   وتقاربت%( خلل املدة .    16  -%    14وحقق قطاع املطاعم والفنادق نسب تراوحت بين )

عام ) %6ل فيما سجل قطاع الكهرباء والغاز نسب منخفضة في بداية مدة الدراسة ليص  ويلية لكنها لم تكن نسب عالية مقارنة مع بقية القطاعات .حالت

املستدامة والتي غالبا ما  اقراض  املصارف نحو  ههذا يعني محدودية توجو   (،2016 التنمية  القطاعات  مشاريع  بشكل يدعم فرضية   تكون ضمن هذه 

         .الدراسة 

 %  (2018 – 2013التوزيع القطاعي لالئمان النقدي بحسب نوع القطاع للمدة ) :(4جدول )    

  و  ةالزراع  السنة 

 الصيد 

الصناعة   التعدين

 التحويلية 

الكهرباء  

 والغاز

التجارة  

املطاعم  

 الفنادق 

النقل  

التخزين  

 مواصلت 

التمويل  

 التامين 

خدمات  

 املجتمع

التشييد  العالم الخارجي

 والبناء 

2013 6.00 0.00 5.50 0.40 16.20 8.10 2.30 34.90 0.70 25.90 

2014 5.70 0.10 5.80 2.80 14.30 6.30 3.10 35.80 0.10 26.00 

2015 5.50 0.00 6.50 2.20 14.20 5.90 3.60 38.90 0.10 22.80 

2016 5.72 0.00 5.00 3.93 15.2 7.46 2.26 39.02 0.08 21.30 

2017 4.59 0.00 4.56 6.04 16.07 6.96 2.76 38.19 0.00 20.78 

2018 5.1 0.2 4.6 5.2 15.5 5.0 3.0 35.9 0.1 25.3 

 املصدر : البنك املركزي العراقي دائرة اإلحصاء واألبحاث 
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 : جابات عينة الدراسةاتحليل  .3

املصارف فيما يخص التمويل املستدام  أ عطاء صورة  ول  الدراسة لتحديد توجهات املصارف كثر واقعية عن اتجاهات  سيتم تحليل إجابات عينة 

 بالتكرارات 
ا
كثر ملئمة في تحديد قوة أ سلوب وهذا األ  الحسابي والوزن النسبي والوسطنحو تمويل التنمية املستدامة باستخدام الحصاء الوصفي ممثل

 . االتجاهات نحو ظاهرة معينة 

 التمويل التنمية املستدامةتحليل اتجاهات املصارف نحو  •

ملستوى األول والثاني من املقياس الخماس ي املستخدم في ا عكس االتجاه االيجابي  توجه املصارف، إذ يعتماد على الوزن النسبي في تحديد  اال سيتم  

 قياس الجابات .

سياسة واضحة تتعلق بتمويل مشاريع التنمية    لدى املصارف عينة الدراسة لوضع  جود توجه عاليالجابات و ظهر  ( لم ت5وكما يظهر في الجدول )

)  ثاملستدامة حي الحسابي  املتوسط  )وكان  (  1.6بلغ  النسبي  الجابات  %25الوزن  فان  ما سبق   مع 
ا
تبني    أكدت(. وتوافقا نحو  التوجه  آليات محدودية 

املستدامة، التنمية  )  بلغ ذ  إ   وإجراءات واضحة مرتبطة بتمويل  الحسابي  )  ، (1.5املتوسط  النسبي  للمدراء حول بالنسبة  و .  (  %12والوزن  ملنح صلحيات 

بلغ ) النسبي  الوزن  التمويل فان  النوع من  بالتنمية  1.6( واملتوسط )%12هذا  الخاص  بالتمويل  تتعلق   
ا
( وهذا متوقع في ظل عدم وجود سياسة أساسا

  املستدامة.
ا
  ن مبالغ هذا النوع منأ عن  فضل

ا
 العليا في املصارف . دارة يكون من اختصاص ال  ة وعاد التمويل يكون كبيرا

الجابات   تؤيد  لم  لكما  قوي  توجه  طرح  وجود  في  )  منتجاتلمصارف  نسبي  وبوزن  البيئة،  متطلبات  تراعي  )%12وخدمات  ومتوسط  مما  1.4(   )

 لجابات عينة ال
ا
 عاملي نحو هذا النوع من املنتجات املصرفية. حول على الرغم من وجود ت دراسةيعكس غياب هذا التوجه لدى املصارف وفقا

التوجه نحو  ولم تدعم الجابات املستدامة.    قوة  التنمية  التي تمنح ملشاريع  للقروض  أولوية  )إ إعطاء  النسبي  الوزن  بلغ  ، واملتوسط  %12ذ 
ا
أيضا  )

ويدعم الوزن النسبي لإلجابات عن    ،لهذا النوع من القروضاملصارف  توجه من قبل  محدودية ال( وهذا ينسجم مع الجابات السابقة في  1.8الحسابي )

بخصوص التمويل  دراسةيجابي للمصارف عينة الإ ( عدم وجود اتجاه  %25تحديد جزأ من حجم القروض لتمويل مشاريع التنمية املستدامة والذي بلغ )

(. فيما أيدت الجابات وجود اهتمام للمصارف بتحليل تأثيرات التمويل على البيئة وبوزن نسبي 1.6وبلغ املتوسط الحسابي)  ،املرتبط بالتنمية املستدامة

بالضرورة  2( ومتوسط )68%) البيئية وليس  التأثيرات  بنودها تحليل  ثابتة تحتوي بعض  االئتماني قد تم وفق نماذج  التحليل  أن  إلى  ( وربما يعود ذلك 

توجه   األخضر.  يعكس  التمويل  نحو  )ايجابي  العام  املتوسط  النسبي)  ، (1.6وبلغ  الوزن  نحو    (%23.8ومتوسط  عالي  توجه  وجود  عدم  يعكس  وهذا 

 
ا
                                                                                                                                                                                                        بعاد التي تم شمولها في االستبانة مما يتوافق مع فرضية الدراسة .لأل التمويل املستدام  لدى املصارف وفقا

إتباع  إمما سبق ف املصارف الزالت بعيدة عن  إن  الدراسة   لإلجابات عينة 
ا
القول ووفقا املالنه يمكن  أو وضع سياسات ترتبط بمنح  ام  ستدتمويل 

املستدامة للتنمية  التمويل  القروض  من  النوع  بهذا  املصارف  اهتمام  عدم  إلى  يرجع  قد  من    والذي  النوع  لهذا  الداعمة  واسياسات  الحوافز  وضعف 

 القروض والتركيز على جوانب أخروغياب االلتزام بالجانب البيئي عند منح  التمويل 

 عينة الدراسة عن اتجاهات املصارف إجابات  :(5جدول ) 

  تسلسل الفقرة 
ا
  ال اتفق  محايد اتفق اتفق تماما

ا
 %  نسبي لالوزن ا املتوسط الحسابي  ال اتفق تماما

1 - 2 3 8 19 1.6 25 

2 - 1 4 7 20 1.5 12 

3 - 1 5 8 18 1.6 12 

4 2 3 4 8 15 2 68 

5 - 1 3 6 22 1.4 12 

6 - 2 3 7 20 1.59 25 

7 - 2 4 7 19 1.6 25 

8 - 1 4 7 20 1.56 12 

 23.8           1.6املتوسط العام                                                                     

   :تحليل إجابات عينة الدراسة مع محددات تمويل مشاريع التنمية املستدامة •

العراق   املستدامة في  للتنمية  التمويل  املصارف نحو  التي تحد من توجه  العقبات  أو  القيود  أهم  النسبي    لىاالعتماد ع  سيتم بهدف تحديد  الوزن 

 للمستوى األول والثاني من املقياس الخماس ي.

( الجدول  يتبين من   وفقو (  6وكما 
ا
    ا

ا
تأثيرا املحددات  أكثر  فان  النسبي  التوجه  للوزن  املستدامة هو عدم وجود  في محدودية  التنمية  نحو قروض 

مهارات  طلب على هذا النوع من القروض وغياب  ويليه عدم وجود  . (4.1وكان املتوسط الحسابي )(  %78مبادرات للتعاون بين املصارف وبوزن نسبي بلغ )

القروض  تقييم مخاطر   املستدامة  وعوائد  التنمية  بمشاريع  )الخاصة  بلغ  نسبي  منها  %75وبوزن  لكل   )  ( التوالي3.9,  4وبمتوسط حسابي  وهذا  ( على   ،

 . القروض الخاصة بمشاريع التنمية املستدامةمتوقع في ظل محددات التوجه للمصارف في منح 
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)  تشريعاتوسجل عدم وجود   املركزي وزن نسبي مقداره  الن%71للبنك  التي سجلتها وضع استراتيجيات  ( وهو ذات  باتجاهتسبة  تمويل   اتتعلق 

الخاصة    املحفزاتغياب  لفيما بلغ الوزن النسبي    .التنمية املستدامة  تمويلعكس اعتبارها من املحددات األساسية للتجاه في  يوهذا    ،الخضراء  املشاريع

املصارف في العراق  وهذا  (  3.7وبمتوسط حسابي )(  %65ويل األخضر )مبالت توجه نحو لليعني قناعة عينة الدراسة به كأحد القيود التي تحد من قدرة 

مما سبق يمكن القول أن املصارف في العراق تعاني من وجود العديد من املحددات والقيود التي تقلل من قدرتها على إتباع نموذج عمل  .التمويل األخضر

 أ وهذا يفسر  مويل مشاريع التنمية املستدامة.املصارف الخضراء أو في التوجه نحو ت
ا
 ضعف التوجه لدى املصارف نحو التمويل املستدام. يضا

 محددات تمويل التنمية املستدامة : (6جدول )

  تسلسل الفقرة 
 
  ال اتفق  محايد اتفق اتفق تماما

 
 حسابي متوسط   النسبي%  الوزن  ال اتفق تماما

1 11 12 6 2 1 71 3.9 

2 10 13 4 4 1 71 3.8 

3 14 10 4 2 2 75 4 

4 12 12 4 3 1 75 3.9 

5 10 11 7 2 2 65 3.7 

6 14 11 5 1 1 78 4.1 

 : االستنتاجات والتوصيات

 :االستنتاجات

بالعراق    القراضنشاط  محدودية   • التجارية  املصارف  في  عام  في    إذ بشكل  رغبتها  عدم  بسبب  واملصارف  موجودات  في حجم  صغير  جزء  يشكل 

 مجاالت خطرة واعتمادها على مصادر أخرى للربح.  أوالدخول 

على العمل املصرفي في وضع   املشرفةمركزي من الجهات    توجهنحو تمويل املشاريع التنمية املستدامة في ظل غياب    ايجابيلم يتبين وجود اتجاه   •

 . م وجود آليات محددة وقواعد لتطبيق مشروع البيئة املستدامةدوع لتشجيع هذا النوع من التمويلسياسات متكاملة 

تؤثر   • عديدة  قيود ومحددات  غياب في  وجود  يخص  فيما  السيما  املستدامة  بالتنمية  املتعلقة  املشاريع  تمويل  نحو  التوجه  على  املصارف  قدرة 

 استراتيجيات مستقبلية لتحفيز هذا النوع من التمويل.املبادرات املشتركة بين املصارف وعدم وجود 

 : التوصيات

 : في ظل ما توصلنا إليه من نتائج للتحليل يمكن التوصية باالتي

واملصارف    اعتماد • املركزي  البنك  بين  متكاملة  املستدامة  الستقطاب سياسات  التنمية  أهداف  النجاز  املطلوب  خاصة    .التمويل  حافز  وإعطاء 

 ها في طرح منتجات جديدة مخصصة لتمويل التنمية املستدامة. للمصارف لتشجيع

 . على املصارف منح تسهيلت وحوافز للتمويل طويل اآلجل للمشاريع التي ينطبق عليها تصنيف التنمية املستدامة  •

التي تساهم في خدمة    شراكاتبناء   • للمشاريع  أولويات  املستدامة من خلل وضع  التنمية  للمساهمة في تمويل  املصارف وتبنيها خطط  بين  فعالة 

 املجتمع أو التي تكون صديقة للبيئة. 

 االجتماعية والبيئية ألنشطتها السيما نشاط القروض. اآلثارعلى املصارف تبني نموذج عمل جديد يراعي  •

 املشروعات الخضراء أو التي ينطبق عليها صفة مشاريع التنمية املستدامة. حديد وضع قواعد لت •

 راجع:امل
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Abstract: Sustainable development is one of the basic directions that countries seek and put in place plans 
and policies in order to harmonize with their standards and move towards patterns of economic activities 
that take into account the requirements of sustainable development. 
The study aims to determine the trends of Iraqi banks towards financing sustainable development as one of 
the most important financial institutions in providing financial services and a basic pillar in financing 
economic projects, making them able to adopt activities and provide financial products that contribute to 
supporting aspects of sustainable development and achieving social responsibility in relation to preserving 
the environment. The development of the volume of financing and the patterns in the Iraqi banks was 
analyzed based on the annual financial reports for the period 
 (2012-2018). 
(10)  banks were selected as a sample for the study, two of which are governmental and (8) private. The 
questionnaire was adopted as a basic tool in collecting data on the trends of banks, as the distributed 
questionnaires reached (48), of which (32) were retrieved, which were distributed to managers because 
they are more able to describe the basic trends of banks and determine the nature of their policies with 
regard to financing sustainable development. The results of the analysis, according to the dimensions that 
were adopted, showed a weak trend in setting banking policies focusing on financing sustainable 
development. This aspect is informally included in the mechanisms and instructions for granting loans, due 
to the conditions in which banks operate and the absence of central trends that support the initiatives of 
financing sustainable development projects. The study recommended the adoption of integrated policies 
between the central bank and banks to attract the required financing to achieve the sustainable 
development goals, and grant special incentives to banks to encourage them to introduce new products for 
sustainable development financing. 

Keywords: Sustainable development; finance bank loans; banks . 
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