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ق  تقييم سياسات توظيف السندات الخضراء لتحقيلإطار مقترح  
 "  2030أهداف التنمية المستدامة في "إطار رؤية مصر  

 
 (2)الشحاتمحمد توفيق  -(2)أحمد فؤاد مندور -(1)نوران السيد زايد

 (3)أحمد ماهر عبد البصير
 كلية (2 عين شمس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة( طالبة دراسات عليا ب1

كلية  /جامعة األسكندرية ( المعهد العالي للصحة العامة، 3، جامعة عين شمس التجارة
 الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس

 

 المستخلص
وضع إطار مقترح لتوظيف السندات الخضراء من اجل تحقيق اهداف  استهدف البحث

ك محافظة على البيئة وتخفيض البصمة الكربونية، وذلالتنمية المستدامة، وأثر ذلك على ال
كونها تلعب دورا هاما فى ضمان استدامة التنمية للمساهمة في حل المشاكل البيئية 

امي و النااالقتصادية، لذا أصبح االتجاه السائد اليوم بين كافة دول العالم سواء المتقدم منها 
وبما ان مصر فة قيمة اقتصادية للمجتمع، ، ومن ثم إضاهو تحسين مناخ االستثمار األخضر

دولة محورية في المنطقة وايضا ليس بمعزل عن العالم الخارجي، وان المشكالت البيئية 
لمصر االستعداد  الضروري تتصف بأنها عابرة للحدود اى انها مشكالت عالمية، فبات من 

طي، الستقرائي واالستنبا، ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الهذه المشاكل البيئية
 وتصميم قائمة استقصاء، وتم التأكد من ثبات وصدق قائمة االستقصاء، وصالحيتها للتطبيق

( مفردة، وتمت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج 233على عينة البحث المكونة من )
(Spssالختبار فرضي البحث وتحليل النتائج، وأسفرت نتائج البحث عن وجود عالق ) ة

 جوهرية بين تمويل المشروعات صديقة البيئة بالسندات الخضراء وبين المشكالت والتحديات
دارة بضرورة تبني اإل وأوصى الباحثون البيئية التي تواجه تحقيق اهداف التنمية المستدامة.  

ة العليا في المشروعات صديقة البيئة لمجموعة من اإلجراءات والسياسات واآلليات المختلف
ر ل دور السندات الخضراء في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وذلك في إطار رؤية مصلتفعي

2030. 
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ر التمويل االخضر، السندات الخضراء، التنمية المستدامة، روية مص الكلمات المفتاحية:
 ، إطار مقترح.COVID-19، البصمة الكربونية، 2030

 

 المقدمة
دة مستفاالسابقة وال اساتاالقتصادية كنتيجة للدر لقد توصلت االجتهادات الفكرية المالية و 

، تدعو ، أفكارا جديدة في مجال االستثمارات والتمويل2007من االزمات المالية العالمية لسنة 
الى ضرورة تبنى ما يسمى باالقتصاد األخضر كنهج جديد قادر على احتواء المشكالت 

راء" ألخضر مدفوعة بفكرة "السندات الخضالمالية والبيئية والمناخية، وطرحت فكرة التمويل ا
راف كأداة من األدوات المالية والتمويلية، وقد لقيت قبوال عالميا وعربيا ومن قبل عدة أط

 الذي ينتظر منه تدويل استخدام السندات الخضراء. يوحكومات على غرار البنك الدول
المل في النظام ومن هنا جاء التفكير بالتحول الى االقتصاد األخضر بسبب خيبة ا

ار ع أسعالسائد حاليا واألزمات العديدة المتزامنة )انهيار األسواق، ارتفا يالعالم االقتصادي
 كما ،جة(لمنتا يالغذاء، ارتفاع نسبة البطالة، التغيير البيئي السريع، الندرة المتزايدة في االراض

ث تواجه عدة تحديات تمر باختبار هو االصعب منذ زمن حي يوقتنا الحال يان البشرية ف
اقعا و وما يفرض علينا  ،تداعيات جائحة كورونا واآلثار السلبية للتغيرات المناخية يتتمثل ف

هج صنع القرار ووعى اكثر بالمخاطر المحتملة ون يجديدا يتطلب افكار وصيغ اكثر ابتكارا ف
 ،راءستدامة الخضمتوازنا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية االقتصادية واال

والبحث عن مصدر جديد لتمويل ودعم االستثمار في مشاريع االنتقال الى اقتصاديات 
وعليه فإن البحث يأتي لوضع تصور  خضراء، وتعد السندات الخضراء احد اهم هذه المصادر.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة في من اجل السندات الخضراء إلطار مقترح لتفعيل دور 
   (642، ص 2017)محمد صديق نفادى،  "2030رؤية مصر  "إطار
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 مشكلة البحث
مازال هناك تدهور ظاهر في استخدام كل اآلليات المرتبطة بالسندات الخضراء على 

اديين ويتوقع الخبراء واالقتصي، والدول يالرغم من التطور في استخدامها على المستوى العالم
دات مؤكدين على أن استخدام السن مصر، فياجًا واسعًا أن تلقى السندات الخضراء قبواًل ورو 

الخضراء خطوة مهمة لالقتصاد المصري، خاصة وانه يعرف بالتنوع في مصادر التمويل، 
ة طويل استراتيجيةوضعت خطة  يان مصر من اوائل الدول الت باإلضافةوالتنوع في االقتصاد, 

 الجيال القادمة وتتسق اهداف رؤيتنابما يضمن حقوق ا، المدى لتحقيق التنمية المستدامة
 2063واجندة افريقيا  2030المتحدة  لألمممع اجندة التنمية المستدامة  2030التنموية لعام 

 (Egypt ICF" ،2021 منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل اإلنمائي)
 

 اسئلة البحث
ين كفاءة وتأسيسًا على ما تم عرضه من أهمية السندات الخضراء ودورها في تحس

وفعالية األداء البيئي وأثر ذلك على تحقيق اهداف التنمية المستدامة، فإن مشكلة البحث تكمن 
أن تتيح سياسات توظيف السندات  امكانية ما" في محاولة اإلجابة عن التساؤل التالي:

ؤية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لر  فيتساهم  التيالخضراء فى أن تكون أحد األدوات 
 "2030مصر 

 
 أهداف البحث

ن " تقييم مدى قدرة مصر على تحقيق االستدامة من خالل بيا الهدف األساسي للدراسة هو
ؤية مدى تأثير التمويل األخضر متمثال في السندات الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة ور 

  -األهداف الفرعية التالية:  ي" وينشأ عن هذا الهدف الرئيس2030مصر 
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 براز أهمية البصمة الكربونية الخاصة بالقطاعات المختلفة وسبل التقليل منها.ا -1
 حول التمويل األخضر باستخدام السندات الخضراء والتعرف على مفهوم نظري تقديم إطار  -2

 االقتصاد األخضر.
معرفة كيف يساهم التمويل األخضر في االنتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق  -3

 االستدامة.
 متخذياولة إنجاح التمويل األخضر بالشكل الذي يحقق التنمية المستدامة ومساعدة مح -4

 القرار في إيجاد حلول للمشاكل البيئية.
محاولة اثارة االهتمام بموضوع السندات الخضراء وما تقتضه من المساهمة في اصالح  -5

 .2030وحماية البيئة وتحقيق رؤية مصر 
 

 فروض البحث
 الية كأسباب محتملة للمشكلة محل الدراسة كالتالي:تم صياغة الفروض الت

 تحقيقو استخدام آلية السندات الخضراء  فيبين التوسع  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  -1
 أهداف التنمية المستدامة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام السندات الخضراء والحد من االنبعاثات  -2
 الكربونية.

اللة إحصائية بين تقليل البصمة الكربونية وبين وتحقيق التنمية توجد عالقة ذات د -3
 المستدامة.
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 منهجية البحث
وذلك بغرض تحديد ووصف الخصائص والمتغيرات الخاصة بمشكلة  المنهج الوصفى: (أ)

 الدراسة، وكذلك العالقات واالختالفات بين هذه المتغيرات، وهي:
  .المتغير المستقل: السندات الخضراء 
 ر الوسيط: تخفيض البصمة الكربونية.المتغي 
 .المتغير التابع: اهداف التنمية المستدامة 
وذلك بغرض تحديد تأثير توظيف السندات الخضراء على : المنهج االستنباطي (ب)

 تحقيق اهداف التنمية المستدامة وأثر ذلك في تخفيض البصمة الكربونية.
 

 أهمية البحث
 على النحو التالي:  يمكن تحديد األهمية العلمية والعملية

ات السند ترجع االهمية العملية للبحث فى انه يلقى الضوء على مفهوم من الناحية العلمية:
واع الخضراء ومالمح التنمية المستدامة، كون السندات الخضراء يمكن استخدامها فى مختلف أن

شامل  المؤسسات بصفة عامة وفى المؤسسات صديقة البيئة بصفة خاصة باعتبارها مدخل
يقة لتحقيق تنمية حق المالييساعد من خالل المراحل المختلفة لها فى تحسين وتطوير األداء 

 شاملة ومستدامة.
من نتائج وتوصيات  االستفادة فيترجع االهمية العلمية للبحث  من الناحية العملية:

ية اإلستراتيجية الدراسة لزيادة كفاءة وفاعلية السندات الخضراء من خالل زيادة اإلدراك واألهم
كونها تحقق التنمية المستدامة، تحسين وتطوير األعمال والخدمات المقدمة وفتح مجاالت امام 

على نماذج توظيف السندات الخضراء والمقارنة بين نقاط القوة  لالطالعالباحثين والدارسين 
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يرات الدراسة والضعف ومحاولة تطويرها لتحقيق التنمية المستدامة، توضيح العالقات بين متغ
القرارات الصحيحة وربما تقود النتائج الى  واتخاذإلظهار الصورة لإلدارة العليا بالمؤسسات 

ضرورة إجراء دراسات الحقة ذات فائدة أكبر لتطوير أداء المؤسسات والعمل على تحقيق 
 التنمية المستدامة بعد أن تكون الصورة قد اتضحت بشكل جيد.

 

 مصطلحات البحث
 حث الضوء على المتغيرات االقتصادية التالية:يلقي الب

داة الخضراء بانها األ السنداتعرفت تعرف بأنها " :Green Bondsالسندات الخضراء: 
يل المالية التي تصدرها الحكومات او القطاع الخاص او المصارف التجارية او مؤسسات التمو 

(، 2008د اخضر في عاماول سن أصدر الذي يالدولية )على سبيل المثال البنك الدول
وحصيلة هذه السندات الخضراء تذهب فقط لمساندة مشاريع محددة تستوفى معايير محددة 

ب ن جانممسبقًا للتنمية منخفضة االنبعاثات الكربونية، وقد القت هذه السندات ترحيبًا كبيرًا 
  (.2013")مكتب العمل الدولي،المستثمرين المستدامين بيئياً 

شكل " الخضراء متغير مستقل في البحث، ويمكن تعريفها إجرائيًا، بأنها:وتعتبر السندات 
اء يمكن تداوله بالبيع والشر  استدانةلعالقة  يمن صكوك الدين، وصك الدين هو تعاقد قانون

هم بين األطراف، وان للكيانات الباحثة عن التمويل خيارات رئيسيان لتعبئة األموال، األس
االستدانة")برنامج السندات السندات هي شكل من اشكال )حصص الملكية( والسندات ف

 (.2021الخضراء،
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هي  يمكن تعريفها بأنها ": Sustainable Developmentالتنمية المستدامة: 
عملية تطوير األرض والمدن والمجتمعات وكذلك األعمال التجارية بشرط ان تلبي احتياجات 

 .Pearce. David W)"على تلبية حاجاتهاالحاضر بدون المساس بقدرة األجيال القادمة 
Warford, 2009) 

يستخدم "إن مصطلح البصمة الكربونية : Carbon Footprintالبصمة الكربونية: 
إن  ( المنبعثة من أي نشاط أو تنظيم،الكربون المكافئ كاختصار لكمية الكربون )عادة بالطن

كمية التعريف عن طريق ترجمة هذه ال نبعاثات الكربون للبصمة البيئية يتجاوز هذااالتوليفة 
من ثاني أكسيد الكربون بالمساحات المطلوبة من الغابات المتصاص انبعاثات ثاني أكسيد 

  (2022")البنك العربي االفريقي،الكربون 
فصاح عن إلالقياس وا تعنى" :Environmental Accounting: البيئية المحاسبة

ا ارسهتم تىختلفة اللمشاريع المالربامج واو نشطة ألة عن اتجداء البيئي للمؤسسات الناألا
 ةالماليا تقاريره فى المجتمعتؤثر بصفة مباشرة على البيئة و  تىقتصادية والالالقطاعات ا

 (لقادمةا األجيالحق المستقبلى )و  الحالىعلى الواقع  تأثيراتها، لرصد المعنيةللجهات  تقديمهاو 
 بين االجتماعية المسئوليةتلتزم بزرع روح  ميةالحكو و  الخاصة المؤسسات جميع يجعلما 

 المواردسياسة التنويع للتقليل من استنزاف  بإتباع المتغيرة االوضاع لمواجهة أفردها
 (213،ص2003")عنايات حامد عطية,البيئية



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  نوران السيد زايد
 

 2022 الثامن، الجزء الثالث، أغسطس العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

466 

 الدراسات والبحوث السابقة
 : ندات الخضراء والتنمية المستدامةدراسات وبحوث تناولت السأواًل 

ة إلى تهدف الدراسة إلى األشار  :(2012بورقبي،. نعيمة أومورالهدى. سعيدة  نور)دراسة 
جنب ، توفر منتجات صديقة للبيئة وتالبيئياستثمارات تراعى البعد  هيأن المشاريع البيئية 

 ا وعدمومعالجة نضوب الموارد البيئة، وأن حماية البيئة ال تعنى القضاء نهائي البيئيالتلوث 
ل وأنما تهدف بشك الحاصلة، ةاالقتصاديالحد من التطورات  أينسبة من التلوث  بأيالسماح 
 إلى عملية التقليل من نسب التلوث والحد من المشكالت البيئية بما يضمن للموارد أساسي

 البيئية نقائها وتجددها وبما يحفظ لإلنسان صحته وشروط حياته. 
ة على إشكالي ولإلجابةوتحليل أبعاده وبسبب االلمام واالحاطة بمختلف جوانب الموضوع 

مع عدم  الوصفيالدراسة وتساؤالتها وإثبات أو نفى الفرضيات الموضوعة تم أتباع المنهج 
 خلوه من المنهج التاريخي الموافق للدراسة النظرية.

 يضرورة اعطاء األولوية ف وهيوانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والنتائج 
تطوير بوتنفيذ مشاريع حماية البيئة وضرورة قيام الدولة  إلنجاز الوطنيتوى التمويل على المس

ضاع وإعادة هيكلة الصناديق القائمة المخصصة لتمويل المشاريع البيئية بما يتماشى مع األو 
 البيئية الراهنة.

 واإلقليميةدور المؤسسات والهيئات المالية الدولية بعنوان " (:2012،زدادقة كلثوم دراسة )
 "، تمويل التنمية المستدامة  في

ترجع أهداف البحث الى ابراز دور ومساهمة المؤسسات والهيئات المالية الدولية 
المطروحة اعتمد الباحث على  اإلشكاليةعلى  ولإلجابةتمويل التنمية المستدامة،  في واإلقليمية

 واإلقليميةية الدولية المنهج التاريخي من خالل التطرق الى نشأة المؤسسات والهيئات المال
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 التيلعرض الوقائع المختلفة  يالتحليل يوتطور عملياتها التمويلية، وايضا المنهج الوصف
 تمويل التنمية المستدامة. في واإلقليميةتضمنها البحث وبيان دور المؤسسات المالية الدولية 

القات تعزيز وتكثيف الع فييساعد  الدوليوقد أوصت الدراسة أن وجود التمويل 
 وي نمط تنمبين مختلف الدول من خالل المؤسسات المالية وأن التنمية المستدامة  االقتصادية

ضمان السبيل الوحيد ل فهيوالبيئية  االقتصادية، االجتماعيةبمجاالت الحياة  االهتماميولى 
 كبيرا اهتماما الدوليوالمستقبل، كما أولى البنك  الماضي فيالحصول على مقومات الحياة 

حين خصص صندوق النقد  فيالدول النامية  فيبجميع جوانب التنمية المستدامة خاصة 
 الهيكلية للدول المستفيدة منه. االختالالتلتصحيح  اهتماما الدولي
 فيلمبكر ا" السندات الخضراء كأداة تمويلية لالنخراط بعنوان  (:2020،)فاطمة بكدىدراسة 

تهدف هذه  '، دراسة حالة السندات الخضراء بالصين – تمويل المشاريع االستثمارية النظيفة
 ولفت الورقة البحثية الى تبيان اهمية التمويل بالسندات والصكوك الخضراء للمشاريع النظيفة

ة تحقيق المنافع البيئية واالقتصادي فيهذا النوع من التمويل المبتكر  ألهميةاالنتباه 
كيف يتم ضمان حصول المشاريع الخضراء على  فيواالجتماعية والصحية وتتمثل االشكالية 

 التمويل؟
ية ان الصكوك الخضراء ترتبط ارتباطا وثيقا باالستثمارات الحقيقوتوصلت الدراسة إلى 
 ..وتحقيق االرباح لوعدم االستغالعلى ابعاد اخالقية  ينطوي الخضراء وان االستثمار فيها 

 لمالاسواق رأس ا فيلسندات الخضراء سبل تعزيز ا" بعنوان (:2020،)بكاري مختاردراسة 
اسواق رأس المال حيث نجد  في" تهدف هذه الرسالة الى بحث سبل تعزيز السندات الخضراء 

و اهتمام المستثمرين على نح بالمال يجذاسواق راس  فيان النمو الهائل للسندات الخضراء 
اق اسو  فيلسندات الخضراء سبل تعزيز ا هي فيمامتزايد وفى ضوء ذلك تتمثل اشكالية الدراسة 

 رأس المال.
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 وتوصلت الدراسة إلى  
 تعزيز اسواق رأس المال الخضراء.  -
 فعال لدعم انشاء اسواق رأس المال الخضراء. إيكولوجيوضع نظام  -
 دعم وتطوير االدوات المالية واالستثمارية الخضراء والصديقة للبيئة. -
 علقة باالستثمارات الخضراء.تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات المت -
 السندات الخضراء. في لالستثمارزيادة عدد المستثمرين المحليين  -
 .االئتمانيتقوية نظام التصنيف  -

 .ثانيًا: دراسات وبحوث تناولت البصمة البيئية واالنبعاثات الكربونية
ؤاد فأحمد نجاح عبد المالك للمشرف األستاذ الدكتور  ةالسرسى، آيللباحثة د/ دراسة )
النمو  العالقة بين -التنمية االقتصادية واالستدامة البيئية:  بعنوان "(: 2018مندور،

ا "، يهدف هذ دراسة قياسية بالتطبيق على مصر -ومؤشر البصمة البيئية:  االقتصادي
 ئي فيالبحث الى دراسة العالقة بين التنمية االقتصادية واالنفتاح االقتصادي والتدهور البي

ة ، باستخدام نموذج المتباطئات الذاتي2013حتى  1980ورية مصر العربية في الفترة من جمه
(، يتبع هذا البحث المنهج األرسطي في عرض األجزاء النظرية والدراسات ARDL) الموزعة،

السابقة وكذلك تحليل األوضاع الراهنة في االقتصاد المصري والعوامل التي تؤثر على 
ل ا يتبع منهج التحليل الكمي القياسي في الجزء التطبيقي لتوضيح شكاألوضاع البيئية، كم

 في مصر. 2013حتى  1980وقوة العالقة بين متغيرات محل الدراسة في الفترة من 
وقد توصلت الدراسة الى وجود عالقة طردية بين النمو االقتصادي ومعدل نمو متوسط 

يئي ادة هذين المتغيرين الى التدهور البنصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي، ويؤدى زي
 وزيادة مؤشر متوسط البصمة البيئية.
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نوان بع(: 2018دراسة )الركابي، ندى خليفة محمد على. حسن ناجح عبد األمير الحسيني، 
ألشرف النجف امدينة  -" البصمة البيئية والتخطيط لبلورة الصورة البيئية للمدينة العراقية: 

ي ة التا البحث الى دراسة البصمة البيئية كأحد المؤشرات الحديثة والمهم"، يهدف هذ أنموذجا
عية تقيس مدى استدامة نمط العيش لسكان اى دولة محدده وما مدى تأثيرهم على الموارد الطبي

ي ، ثانالموجودة ضمن بيئتهم المتمثلة بـ )األراضي الزراعية، المراعي، صيد األسماك، الغابات
راضي المستخدمة للبناء(، كما هدفت الى سد النقص المعرفي من خالل أكسيد الكربون، األ

ي وضع منهجية لقياس البصمة البيئية داخل المدن، واستخدام أحد أساليب التخطيط البيئي ف
 ضوء اإلمكانيات المتاحة إلخراج الصورة البيئية للمدينة العراقية.

 ى االستنتاجات التالية:اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي وتوصل ال
 ــاريران عمليـة التخطـيط موجــودة فـي اغلــب المؤسسـات الحكوميـة ويوجــد كـذلك التق -1

اص ختصـالوالبحـوث الدوريــة للمشاكل والحلول ولكن تفتقر الى البعد البيئـي ورؤيـة ذات ا
  ( مخطط حضري او بيئي او إقليمي) سـواء كـان المجـال التخطيطـيفـي 

من اداوت التخطيط البيئي هو استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية الحصول  ةواحد -2
نظـم )دوات هـي ألعلى المعلومات الوصـفية والرقميـة وخاصـة المكانيـة ومـن هـذه ا

 ة.الـذي يسـاعد علـى عملية إدارة ومراقبة القضايا البيئ (المعلومـات الجغرافيـة
من البصمة البيئية مدخل لتحقيق التنمية  دالح“بعنوان  (:2020دراسة )أمال بيدى،

بصمة تهدف هذه الدراسة الى إلقاء الضوء على تقنية مهمة وهامة والتي تعرف بال المستدامة"
ؤية البيئية، للتأكيد على الحد منها من اجل تحقيق التنمية المستدامة، واعتبارها مؤشر ور 

ي آن اخذها بعين االعتبار من اجل استدامة وحماية البيئة فمستقبلية واستشرافية مهمة ويجب 
 واحد. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي لتحديد المحددات المفاهيمية للبصمة البيئية

 والتنمية المستدامة.
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 وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية:
دية لتجديالحفاظ على القدرة اساهمت البصمة البيئية في استرشاد الموارد الطبيعية للبيئة، و  -1

 لها.
الحد من البصمة البيئية يعتبر خطوة مهمة في تحقيق االستدامة عن طريق تلبية  -2

 احتياجات األجيال الحالية والحفاظ على حقوق األجيال القادمة.
الة تعمل البصمة البيئية على خلق توعية بيئية، والوصول الى التوازن البيئي وإيجاد عد -3

 للجميع. بيئية
كما أكدت الباحثة من خالل التوصيات على ضرورة أهمية البصمة البيئية وعالقتها 

 طة منباختالل التوازن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، وضرورة اعتماد محددات بيئية مضبو 
 اجل إمكانية تقدير الوضع البيئي، لتجاوز التحديات وإيجاد الحلول والبيئية المدروسة.

 ت وبحوث تناولت المحاسبة البيئية:: دراساثالثاً 
بة دور اإلفصاح المحاسبي في تفعيل أثر المحاس بعنوان " (:2018دراسة )هالل هدى، 

لى اراسة تهدف هذه الد"،  البيئية على تخفيض المخاطر البيئية الناجمة عن التلوث البيئي
نة مة عن التلوث البيئي كمهتفعيل دور المحاسبة البيئية في تخفيض المخاطر البيئية الناج

هامة للمحاسبة من واجبها االرتقاء بوجهة النظر الداخلية ألية وحدة اقتصادية وتطوير 
ذ المعلومات التي توضح دورها ضمن بيئتها ومساهمتها في توفير المعلومات المالئمة التخا

 بيئة.القرارات التي تكون حصيلتها االستغالل األمثل للموارد والمحافظة على ال
للتعرف على طبيعة المشكلة ووضع  االستنباطياعتمدت الباحثة على المنهج 

 لسابقة،لتتبع الدراسات ا التاريخيالختبار الفرضيات، والمنهج  االستقرائيالفرضيات، والمنهج 
 التحليلي لمعرفة نظام معلومات المحاسبة البيئية وهل له دور في تخفيض الوصفيوالمنهج 

 ة الناتجة عن التلوث البيئي.المخاطر البيئي
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 كما اثبتت الدراسة صحة فرضيتها حيث توصلت الى مجموعة من النتائج من بينها:
ي فال يوجد نظام معلومات محاسبة بيئية يمكن بها قياس التكاليف البيئية بصورة سليمة  -1

 الشركة الشرقية للدخان.
 ل.وعاد يف والمنافع البيئية بشكل مالئمان نظام المحاسبة التقليدي الحالي ال يقيس التكال -2
ى ان الفصل بين األنشطة االقتصادية للوحدة واألنشطة البيئية واالفصاح عنها يؤدى ال -3

 تحسين القرارات المتخذه من قبل اإلدارة.
الحالي لمواكبة  المحاسبيكما توصى الدكتورة هدى هالل بضرورة تطوير النظام 

 البيئية. ات للمحاسبة البيئية حتى يتم قياس التكاليف التغيرات وانشاء نظام معلوم
 :Hamdy Mahmoud Kadous Heba Shaker Fathy Elbably,2020)دراسة 
 ، "”Current Trends within Sustainability Accounting Researchبعنوان

لية اتهدف هذه الورقة إلى معالجة وتقييم جهود مختلف العلماء فيما يتعلق باألهمية الح
ن ميسي بيات األكاديمية، الهدف الرئللمحاسبة االستدامة وآثارها المالية من خالل تقييم األد

هذه الدراسة هو تقديم رؤى حول الوضع الحالي ألبحاث محاسبة االستدامة، تلخص هذه 
د الجهو و الدراسة المؤلفات المحاسبية في مجاالت محاسبة االستدامة وتقيم الباحثين المحاسبيين 

ت تجاهالمبذولة في اقتراح حلول لمواجهة تحديات محددة، ويقدم الباحثان استعراضا أدبيا  لالا
الحالية في هذا المجال بطريقة موجزة  ومنسقة لجمهور أوسع في األوساط األكاديمية 

قبلة والم والممارسة، ووجدت الدراسة أنه نظرا  ألهمية المحاسبة على االستدامة لألجيال الحالية
ار حد سواء، كشفت األدبيات المحاسبية عن اهتمام كبير بقضايا االستدامة، ويمكن اعتب على

تلف هذه الدراسة واحدة من الدراسات المصرية القليلة القائمة على النظرية لتقييم جهود مخ
 تشكل العلماء فيما يتعلق بمساءلة االستدامة في كل من مصر والعالم، ولذلك، فإن استنتاجاته

 لمزيد من الفحص التجريبي والنظري.أساسا 
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المحاسبة البيئية كمدخل لتطبيق  بعنوان " (:2021لطفية بهلول،  دراسة )سارة حليمي.
 دراسة حالة مؤسسة نفطال وحدة تبسة -المسؤولية االجتماعية في المؤسسة االقتصادية 

البيئية في تطبيق  تهدف هذه الدراسة الى معرفة مدى مساهمة المحاسبةوهدفت الدراسة إلى  "،
المسؤولية االجتماعية بمؤسسة نفطال وحدة تبسة، ويمكن ابراز أهدف الدراسة في النقاط 

 التالية:
 اعية؛تسليط الضوء على أهم المفاهيم النظرية لكل من المحاسبة البيئية والمسؤولية االجتم -
 توضيح العالقة بين المحاسبة البيئية والمسؤولية االجتماعية؛ -
ة فت اهتمام مسؤولي المؤسسات الى أهمية ادماج المحاسبة البيئية لتطبيق المسؤوليل -

 االجتماعية بأبعادها الثالثة.
ات ذولقد خلصت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها: وجود عالقة تأثير ايجابية 

لبعد ي، البعد البيئداللة احصائية للمحاسبة البيئية والمسؤولية االجتماعية من خالل أبعادها )ا
وبناء على نتائج البحث تم  ،-تبسة–االقتصادي، البعد االجتماعي( بمؤسسة نفطال وحدة 

ية أهمية ادماج المحاسبة البيئ ألدراكتقديم بعض التوصيات لمسؤولي المؤسسات االقتصادية 
 .االجتماعيةلتطبيق المسؤولية 

 وتتمثل في اآلتي: مجاالت االستفادة من الدراسات والبحوث السابقة،
بناء اإلطار النظري للبحث كجانب إثرائي في مجاالت: التمويل األخضر بالسندات ( 1

 الخضراء، والتنمية المستدامة وتأثير ذلك على تخفيض البصمة الكربونية.
التعرف من بعض المرجعيات التي أخذت بالدراسة والتحليل متغيرات البحث في بناء ( 2

صاء الستخدمها في البحث الحالي والتي تتمثل في وضع: اإلطار وتصميم قائمة االستق
على  الفكري المقترح لتفعيل دور السندات الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة وأثر ذلك

 تخفيض البصمة الكربونية.
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ما التعرف على األساليب اإلحصائية المستخدمة في تلك الدراسات عند اختبار فرضياتها و ( 3
 طرق وأدوات لجمع وتحليل البيانات.تضمنته من 

صلة مقارنة ما سيتم التوصل إليه من نتائج في البحث بغيره من الدراسات السابقة ذات ال( 4
 بمتغيرات البحث وتناولها بالتحليل والتفسير، ووضع المقترحات والتوصيات.

 

 اإلطار النظري
 لعالما في العديد من دول ئةبالبي االقتصادية المهتمة المؤسسات بدأت السندات الخضراء:

 تحقيق في فعاليتها مدى من والتأكد، مواردها المتاحة االستفادة من لكيفية معايير بوضع
 مع ازن يتو  بما بيئية لتطبيقها برامج اقتصادية منها العديد لدي منها، وأصبح األهداف المرجوة

 العالمية. البيئية المعايير
ا تحديين من التحديات الهامة التي يتميز بها هذ وتأسيسًا على ذلك يجب أن نشير الى

االمر  القرن الحادى والعشرون، وهم التحول الى االقتصاد األخضر، وتحقيق االستدامة البيئية،
، الذى يقضى ان التحديين المطروحين ملحان على حد سواء، ومرتبطان أيضا ارتباطًا وثيقاً 

ان ننوه ان موضوع السندات الخضراء من  والبد التصدي لهما في وقت واحد، وال يفوتنا
ات الموضوعات الحديثة والهامة التي ينبغى التركيز عليها، كما انه يحظى باهتمام المجتمع

 (. 2013مكتب العمل الدولي، جينيف ). الدولية ومنظمات حماية البيئة
وح مع النمو السريع للسوق، حاولت األطراف الفاعلة الرئيسية إضفاء مزيد من الوض

على التعريفات والعمليات المرتبطة بالسندات الخضراء، وعليه تم وضع مبادئ السندات 
وهى مجموعة من االرشادات التي تحدد اطار السندات الخضراء، وقد   GBPالخضراء

 the international capital markets“أصدرت رابطة أسواق رأس المال الدولية 
association ”وتعتبر هذه 2015هذه المبادئ وذلك في شهر مارس  ، النسخة األخيرة من ،
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المبادئ توجيهية واختيارية، حيث تهدف الى ضمان الشفافية وتعزيز اإلفصاح والنزاهة مما 
السندات  إلصداريساهم في تطوير سوق السندات الخضراء من خالل توضيح الطرق المثالية 

 (.ICMA، 2021. )رابطة أسواق رأس المال الدوليةالخضراء
يساهم في تغيير الموازين  تمويل المشروعات الخضراء أن إلىالعملية  الدراساتأشارت و 

أصبح  كماوالجهات التنظيمية من جهة أخرى.  ،البيئية ما بين التلوث وأسبابه من جهة
ذلك في زيادة الطلب من قبل  ويتمثلللقضايا البيئية أهمية متزايدة عند أصحاب المصالح، 

 اوهذ ودقيقة بشأن األداء البيئي لمنشآت األعمال. معلومات موثقة الحصول علىب المستثمرين،
 Clarkson, et al, 2011).النمو في االستثمارات من قبل منشآت األعمال اتجاهيوضح 
p.27) 

اء تضم القائمة التالية المشاريع الخضراء القابلة للتمويل عبر اصدار السندات الخضر 
 ، وعلى سبيل المثال ال الحصر:وهي مدرجة بدون اى ترتيب

 كفاءة استخدام الطاقة ومنها )المباني التي تتسم بالكفاءة( -
 )ومن ضمنها الغابات والزراعة المستدامة( لألراضياالستخدام المستدام  -
 اإلدارة المستدامة للنفايات -
 الحيوي حفظ التنوع  -
 ب النظيفة(اإلدارة المستدامة للمياه )من ذلك المياه النظيفة او مياه الشر  -
 النقل النظيف -
 التكيف مع تغير المناخ -

حيز ومكانة هامة في كل من مجالي يشغل مفهوم التنمية المستدامة  التنمية المستدامة:
تهدف التنمية المستدامة إلى تطوير الوسائل االقتصادية والزراعية  ،واقتصاديات األعمال البيئة

تمتع باستدامة تة احتياجات الحاضر وجعلها على تلبي الجديدة بحيث تكون قادرةوالصناعية 
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ذاتية على األمد الطويل، خاصة بعدما أتضح أن الوسائل المستخدمة حاليا في برامج حماية 
البيئة قائمة على استثمار قدر كبير من المال والجهد لم تعد مجدية نظرا ألن المجتمع 

ي إحداث مثل تلك األضرار، تتسبب ف مشروعاتاإلنساني ذاته ينفق مبالغ وجهود أكبر في 
وهذا التناقض القائم في المجتمع الحديث بين الرغبة في حماية البيئة واستدامتها وتمويل 
الشركات والبرامج المدمرة للبيئة في الوقت نفسه هو الذي يفسر سبب الحاجة الماسة لتطوير 

زراعية  تغييرات ثقافية واسعة فضال عن إصالحات نسق جديد مستدام يتطلب إحداث
 ملحة. واقتصادية

رض هي عملية تطوير األ بأنها " التنمية المستدامة تجاء التطور التالي عندما وصف ثم
س والمدن والمجتمعات وكذلك األعمال التجارية بشرط ان تلبي احتياجات الحاضر بدون المسا

 (261، ص 2018. )لحسين عبد القادر، بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها
وفي ظل اشتداد المنافسة بين المؤسسات تحتم عليها وضع خطط استقطاب وآليات 

ذه واستراتيجيات تمكنها من مواجهة المنافسة والمحافظة على البيئة من التلوث، ومن أهم ه
ة أدوات تمويل المشروعات صديق أحد باعتبارهاالنظر الى السندات الخضراء  تاإلستراتيجيا

إنها تسهم في تحديد الخيارات ووضع ، قيق التنمية المستدامةسبل تح وأحديالبيئة 
. دالوبلورة األهداف ورسم السياسات التنمية برؤية مستقبلية أكثر توازنا وع تاالستراتيجيا

 (2018)مرجع سابق، 
في الغالب تأتى المؤشرات البيئية كجزء من مؤشرات التنمية المستدامة في معظم المراجع 

المؤشرات البيئية، ويالحظ وجود ارتباط قوى بين المؤشرات البيئية ومؤشرات  التي تقوم بإعداد
والصحة وغيرها تؤثر بشكل  السكانيالتنمية المستدامة األخرى حيث ان العوامل مثل النمو 

مباشر او غير مباشر على البيئة وتعتبر من ضمن المؤشرات البيئية فعلى سبيل المثال يعتبر 
احد المؤشرات القيادية التي تؤدى الى الضغط على البيئة، والتي تؤدى  السكانيمؤشر النمو 
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الى حدوث تغيرات على البيئة االمر الذى يؤدى الى حدوث حالة جديدة للتنمية المستدامة 
والذى يثبت ان مؤشرات البيئة هي جزء من مؤشرات الحاضر دون االضرار بقدرة أجيال 

ول الطبيعية ألغراض صخاصة، وهى تفترض حفظ األالمستقبل على الوفاء باحتياجاتها ال
 (2019)ناصر صالح، النمو والتنمية في المستقبل.

 : لييمكن سردها في التاو ن الخصائص التي ينبغي ان تتوافر في مؤشرات التنمية أكما 
 ان يعكس شكل مباشر او غير مباشر نوعية الظروف البيئية وعملية التنمية المستدامة.-
ت طبيعة حساسة وواقعية وقابل للقياس والتفسير وستند على بيانات صحيحة كون ذاتان -

 ذات سلسلة زمنية.
 ان تستطيع توقع التغيرات التي تحدث في المستقبل وذات صلة بالسياسات.-

تضمنت استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة  2030ان رؤية مصر  البد من التأكيد
ت الوطنية للحث على اقتصاد اخضر وبيئة خالية من وذلك من خالل مساندة تلك السياسا

بتطبيق برنامج اإلصالح  2014الكربون، ناهيك عن ذلك بدأت الحكومة المصرية في يونيو 
عر في س بألغاء دعم الطاقة التقليدية تدريجيًا من خالل الزيادة السنوية المتتالية االقتصادي

ات في تمويل القطاعات األخرى كالصحة الوقود والكهرباء، وإعادة استخدام هذه المخصص
ة لمصريوال يفوتنا ان ننوه ان الحكومة ا ،والتعليم والحماية االجتماعية والمشروعات الخضراء

ى تسعى الى ضرورة تبنى المشروعات الخضراء في الخطة االستثمارية للدولة، والتي وصلت ال
 %50دف ان تصل الى ومسته 2021/2022 المالياستثمارات العام  أجماليمن  30%

 .(2021القادم. )وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، الماليللعام 
، الذي يهدد حياة البشر، قد أثر أيضا على االقتصاد العالمي COVID-19كما أن وباء 

ونتيجة لذلك، أصبحت االستدامة االقتصادية من خالل خلق رأس المال وتشجيع االستثمار 
واالقتصاد منظمات للتخفيف من اآلثار االقتصادية والمجتمعية للوباء  لحكوماتا من اولويات
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ومن ناحية أخرى، يجب أن تتجنب حزم االنتعاش االقتصادي الناشئة اإلخالل بالتوازن الدقيق 
 PALESA SHIPALANA) .بين التوسع االقتصادي ورأس المال الطبيعي في المنطقة

& CYNTHIA CHIGWENYA( )2021) 
، كانت هناك زيادة في التمويل COVID-19تائج التجريبية أنه خالل جائحة وكشفت الن

ى أن األخضر لجميع البنوك والمصارف الوطنية مقارنة بما كان عليه قبل الوباء، مما يشير إل
ك الوباء لم يكن له أي تأثير سلبي على إجمالي نمو التمويل األخضر لجميع البنوك والبنو 

مويل ى، وبالمقارنة مع فترة ما قبل الوباء، كان معدل النمو في التالوطنية. ومن ناحية أخر 
األخضر أعلى بالنسبة للمصارف التجارية المملوكة للدولة، والمصارف المتخصصة، 

 خالل والمصارف التجارية الخاصة، ولكنه كان أقل بالنسبة للمصارف التجارية المملوكة للدولة
ون االقتصادية ال يؤثر على توسع ئتدهور في الش، وهذا يشير إلى أن الCOVID-19وباء 

 .التمويل األخضر
جية ت تكنولو اوتطور  تغيراتمن  ناليس بمعزل عما يحدث حولبما اننا  البصمة الكربونية:

د أهمية موضوع البصمة الكربونية في تنمية وعى االفرا نا ادراكالزما علي وكان ،متسارعة
هاز العديد من الدراسات األجنبية له، وكذلك جهود ج تكما تبنوسلوكياتهم الداعمة للبيئة، 

ن شئون البيئة المصرية في مجال تقليل البصمة الكربونية للمؤسسات وطرق الحد منها اال ا
دد مناهج العلوم الحالية لم تتطرق الى هذا الموضوع او تعالجه بطريقة ما، وبالرغم من تع

نه ية وعى وسلوكيات المتعاملين تجاهها اال االدراسات في مجال معالجة قضايا البيئة وتنم
 (2018.)أماني عبد العزيز إبراهيم،الوعى بالقضايا ذات الصلة فيمازال هناك قصور 
هو تطبيق لقانون بقاء " :في الكيمياء والفيزياء Mass balanceتوازن الكتلة: 

نظام والمواد الخارجة المادة عند تحليل نظام فيزيائي، فعن طريق حساب المواد الداخلة إلى ال
وينبع هذا من القانون  "،منه يمكن تقدير كمية أي مادة هربت من النظام أو لم يمكن قياسها
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عدم. القائل بأن: المادة ال تفنى وال يمكن نشأتها من 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte ) 
 

 جراءات المنهجية  اإل 
أداة نظري لتفعيل دور السندات الخضراء كإطار  وهو عبارة عن أواًل وضع اإلطار المقترح:

من  للتمويل االخضر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيض البصمة البيئية، يتكون 
 :ثالث مراحل

   لسندات اباستخدام  التمويل األخضر اتعمليل التخطيط واإلعدادالمرحلة األولى مرحلة
القائمين باألعمال واجب إتباعها من قبل الخضراء: والتي تتدرج في ثالث خطوات 

 :هياالقتصادية والبيئية، و 
 للسندات البيئية: والتي تتضمن التأكد من سير األعمال المهام المقترحةتحديد  :أوالً 

هة ط اإلدارة العليا من جواإلجراءات وفق أحكام التشريعات والقوانين من جهة، وبرامج وخط
يئية ة البأخرى، وإعداد برامج المراجعة البيئية، واختيار فريق عمل المراجعة البيئية، والمتابع

 لألنشطة والمشروعات.
مجموعة من  إعداد هيكل تنظيمي للتمويل االخضر: والذي يجب أن تتوفر فيه :ثانياً 

 االقتصادية صديقة البيئة. وعاتالمشر والمهارات في مجال  ،المعرفة: الخصائص أهمها
 تحديد خطة العمل المطلوبة من اجل اعداد القوائم المحاسبية البيئية. :ثالثاً و 
 :التي ها، و اى جمع المعلومات البيئية المراد مراجعت المرحلة الثانية فهي مرحلة التنفيذ

مها ونظا المنشأةالتصور الكامل والواضح عن  ألنها تعطيمن أهم الخطوات  تعتبر
جمع أدلة اإلثبات، يساعد في األمر الذي األنشطة التي تزاولها،  وخصائصالداخلي 

 المطلوب. بالشكل المحاسبة البيئية اتعمليب للقيامإتباعها  يجباإلجراءات التي و 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte
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  اللمن خ :ةلتقرير البيئي بصورته النهائيوهي صياغة وإخراج ا :الثالثة، واألخيرةمرحلة ال 
 ،التقرير يشملهاالبيئية التي  المحاسبية ار المعلوماتياصة باختالمعايير الخ وضع

 موأن تت الموضوعية والرأي الفني المحايدلصياغة التقرير وأهمها  األساسيةالمقومات و 
 .المستفيدة منهالجهات  متطلباتبطريقة مفهومة وتلبي  التقريرصياغة 

 : يليكما قائمة االستقصاء جزئين هما  ثانيا:
حالة ال –النوع  –)الفئة العمر للمبحوثين، بيانات الديموغرافية ويتعلق بال ول:لجزء األ ا

 .جهة العمل( –المؤهل العلمي -االجتماعية 
 ي تحقيقويتعلق بالسندات الخضراء ودورها ف البيانات الخاصة بمشكلة الدراسة: الثاني:الجزء 

 -ثة أقسام: التنمية المستدامة وتخفيض البصمة الكربونية ويتكون من ثال
القسم االول: يتكون من مجموعة من العبارات عن التمويل األخضر من خالل السندات  .1

 الخضراء.
 القسم الثاني: يتكون من مجموعة من العبارات عن البصمة االلكترونية. .2
 القسم الثالث: يتكون من مجموعة من العبارات عن التنمية المستدامة. .3

لثاني وفق مقياس ليكرت التدريجي المكون من خمس الجزء افقرات وتتم اإلجابة على 
 .وافق تماماً ( م5، حتى )موافق ابدا( غير 1نقاط تتراوح بين )

 والجدول التالي يوضح ذلك
 مقياس ليكرت الخماسي :(1)جدول

 اإلتجاه الفئة
 رافض جدًا(تميل اإلجابات إلى )  1,00-1,79
 (رافضتميل اإلجابات إلى ) 1,80-2,59
 (محايدتميل اإلجابات إلى ) 2,60-3,39
 (موافقتميل اإلجابات إلى  3,40-4,19
 موافق جدًا(تميل اإلجابات إلى ) 4,20-5,00

 ليكرت سلرينس المصدر:
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ات لقياس ثب Cronbach's alphaألفا كرونباخاختبار  اإلحصائية المستخدمة:االختبارات 
االعتمادية على نتائج قائمة  حيث يوضح مدى امكانية وصدق محتوى استبيان الدراسة.

ين االستقصاء، ومدى إمكانية تعميم نتائجها على مجتمع الدراسة، حيث ان معامل الفا يقع ب
 ( 0,8و 0,7( وان قيمة الفا تكون مقبولة بين )1، 0)

 Cronbach's alphaيوضح درجات مقياس ألفا كرونباخ  :(2)جدول رقم
 درجة القبول كرونباخ 

α ≥0,09 ممتاز 
0,7 ≤ α<0,9  جيد 
0,6 ≤ α<0,7 مقبول 
0,5 ≤ α<0,6 ضعيف 

α<0,5 غير مقبول 
 Likert, Renzi’s (1932). "A Technique for the Measurement of :المصدر

Attitudes". Archives of Psychology. 140: 1–55 
 التكرار والنسبة لمعرفة خصائص عينة الدراسة -
ينة المتوسط واالنحراف المعياري ومعامل االختالف ومعامل االتفاق لمعرفة اتجاه اراء ع -

 الدراسة
 معامل االرتباط البسيط لمعرفة قوة واتجاه العالقة بين متغيرات الدراسة -
 ل المؤثر على المتغير التابع.تحليل االنحدار البسيط لمعرفة اثر المتغير المستق -
تم مراجعة استمارات االستقصاء للتأكد من اكتمالها وصالحيتها إلدخال البيانات ولقد  -

والتحليل اإلحصائي، وترميز المتغيرات والبيانات ثم تفريغها بالحاسب اآللي وفقًا لبرنامج 
 SPSS(Statistical Package for Social)الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Sciences. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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معامل الفا  باستخدامبتحديد درجة الثبات والمصداقية للدراسة  ون في البداية قام الباحث
(، أن درجة 3، ويتضح من جدول رقم )والتجزئة النصفية للثبات والصدق الذاتي كرونباخ
ك على ، وانعكس ذلمرتفعةوهي درجة بالتجزئة النصفية وبالفا كرونباخ جيدة  0,883الثبات 

وهي درجة ممتازة. وهذا يعني أن القائمة تتسم بالصدق  .0,940درجة المصداقية التي بلغت 
صالحة لجمع البيانات بما يحقق دقة البيانات األولية  تعتبروالثبات، وبالتالي فإن القائمة 

 والجدول التالي يوضح قيم معامالت الثبات والصدق لكل مجموعة اسئلة. المطلوبة.
 االستبيان وصدقة ثبات لقياس النصفية والتجزئة كرونباخ ألفا معامل :(3)جدول

عدد  البعد
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

التجزئة 
 الصدق النصفية

التمويل األخضر من خالل السندات 
 0,887 0,786 0,685 13 الخضراء

 0,894 0,800 0,689 7 البصمة االلكترونية
 0,867 0,752 0,831 12 التنمية المستدامة.

 0,940 0,883 0,857 32 اإلجمالي
رافية جتم وصف عينة الدراسة بناًء على عـدد مـن الخصائص الديم الدراسة:وصف عينة 

ا يلي وفيم جهة العمل( –المؤهل العلمي -الحالة االجتماعية  –النوع  –)الفئة العمر التالية 
 عرض تفصيلي لها: 

 المؤهل العلميب عينة الدراسة حس توزيع :(4)جدول رقم
 % ك المؤهل
 15,9 37 متوسط

 61,8 144 بكالوريوس
 22,3 52 دراسات عليا

 100,00 233 االجمالي
 اعداد الباحثون في ضوء تحليل بيانات قائمة االستقصاء المصدر:
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حاصلين على مؤهل من عينة الدراسة  %15,9نسبة (، أن 7)الجدول يتضح من 
حاصلين على دراسات  %22,3على بكالوريوس، ونسبة حاصلين  %61,8متوسط، ونسبة 

 عليا.
 جهة العملتوزيع عينة الدراسة حسب  :(8)جدول رقم

 % ك المسمى
 36,1 84 قطاع حكومي
 38,2 89 قطاع خاص

 25,8 60 قطاع شئون هندسية
 100,00 233 االجمالي

 اعداد الباحثون في ضوء تحليل بيانات قائمة االستقصاء المصدر:
عينة الدراسة يعملون بالقطاع  من %36,1نسبة ، أن بيانات الجدول السابقح من يتض

يعملون بقطاع الشئون  %25,8يملون بالقطاع الخاص، ونسبة  %38,2الحكومي، ونسبة
 الهندسية.
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 نتائج الدراسة
أراء عينة الدراسة في التمويل األخضر من خالل السندات الخضراء  :(9)جدول رقم

 (233)ن=
المتوسط  ارةالعب

 المرجح
االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

معامل 
 االتفاق

معامل 
 االختالف

حل  في التمويل بالسندات الخضراء له دور مهم
 14,57 85,43 90,60 0,66 4,53 المشاكل االقتصادية مثل تغير المناخ

تساعد القوانين الفعالة والسياسات االستثمارية 
 16,82 83,18 84,40 0,71 4,22 مار بشكل عامالمتنوعة في جذب االستث

انخفاض عدد اإلجراءات الالزمة للحصول على 
 في تمويل اخضر يدفع المستثمرين إلى االستثمار

 المشروعات الخضراء
3,99 1,25 79,80 68,67 31,33 

 14,42 85,58 86,00 0,62 4,30 أفضل منح مزيد من اإلعفاءات للمشروعات الخضراء
 10,23 89,77 93,80 0,48 4,69 التوسع في إقامة المدن الذكية صديقة البيئةأميل إلى 

تلتزم الشركة بالبعد البيئي وينعكس ذلك على 
اإلفصاح عن السياسات واإلجراءات التي من شأنها 

 المساعدة في خفض التلوث البيئي
4,22 0,59 84,40 86,02 13,98 

 11,06 88,94 92,20 0,51 4,61 رأميل إلى االهتمام بالبحث العلمي والتطوي
 االهتمام بالتعليم الفني وتوفير عمالة ُمدربة من اهم
المتطلبات الالزمة لتشجيع وجذب االستثمارات 

 الخضراء
4,30 0,48 86,00 88,84 11,16 

أفضل وجود وحدات إدارية متخصصة بالمشروعات 
 11,45 88,55 90,80 0,52 4,54 الخضراء بشكل عام

ر في التشريعات المتعلقة بالمحافظة على هناك قصو 
البيئة ومن ثم ينعكس ذلك على عدم وجود معايير 

 ملزمة للقيام بالمشروعات الخضراء
4,31 0,46 86,20 89,33 10,67 

أفضل منح مزيد من اإلعفاءات للمشروعات في 
المناطق األكثر احتياجا وذلك لزيادة وتشجيع 

 ءاالستثمارات في المشروعات الخضرا
4,55 0,50 91,00 89,01 10,99 

تخفيض الوقت المستغرق للحصول على التمويل 
األخضر له دور إيجابي في تشجيع المشروعات 

 الخضراء
4,62 0,49 90,80 89,39 10,61 

عدم وجود اطار قانوني منظم لالستثمارات الخضراء 
 11,01 88,99 88,40 0,50 4,54 له دور سلبى في التمويل االخضر

 6,56 93,44 88,40 0,29 4,42 توسط العامالم
 اعداد الباحثون في ضوء تحليل بيانات قائمة االستقصاء       المصدر:
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 %88,40( أن أغلبية عينة الدراسة بأهمية نسبية 9يتضح من بيانات الجدول رقم )
ترى اهمية التمويل األخضر من خالل السندات الخضراء لما له من  %93,44ومعامل اتفاق 

حيث إن  جذب االستثمار بشكل عامو  حل المشاكل االقتصادية مثل تغير المناخ في دور مهم
االستثمار انخفاض عدد اإلجراءات الالزمة للحصول على تمويل اخضر يدفع المستثمرين إلى 

منح مزيد من اإلعفاءات ، كما ترى االغلبية من عينة الدراسة المشروعات الخضراء يف
في إقامة والتوسع للمشروعات في المناطق األكثر احتياجا وباألخص  للمشروعات الخضراء

وجود وحدات إدارية متخصصة بالمشروعات الخضراء بشكل مع المدن الذكية صديقة البيئة 
تخفيض الوقت المستغرق للحصول على التمويل األخضر له دور إيجابي في ، مع وجوب عام

هناك قصور في التشريعات لدراسة ترى أن  ، وان معظم عينة اتشجيع المشروعات الخضراء
المتعلقة بالمحافظة على البيئة ومن ثم ينعكس ذلك على عدم وجود معايير ملزمة للقيام 

 عدم وجود اطار قانوني منظم لالستثمارات الخضراء له دور سلبى، مع بالمشروعات الخضراء
ح ي وينعكس ذلك على اإلفصابالبعد البيئ، ولذا على الشركات االلتزام في التمويل االخضر

وتوصي اغلبية  عن السياسات واإلجراءات التي من شأنها المساعدة في خفض التلوث البيئي
الزمة االهتمام بالتعليم الفني وتوفير عمالة ُمدربة من اهم المتطلبات العينة الدراسة على 

 .االهتمام بالبحث العلمي والتطوير و لتشجيع وجذب االستثمارات الخضراء
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 (233أراء عينة الدراسة في البصمة االلكترونية )ن= :(10)جدول رقم
المتوسط  العبارة

 المرجح
االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

معامل 
 االتفاق

معامل 
 االختالف

يوجد مخطط لدى الشركة لالعتماد على 
الطاقة النظيفة كبديل حيوى للطاقة 

افة الملوثة للبيئة ايمانًا بأهمية وجود ثق
لدى الشركة بأهمية دورها في المساهمة 

 لخفض االنبعاثات الكربونية

3,85 0,87 77,00 77,40 22,60 

تعتقد ان تخفيض البصمة الكربونية 
 11,11 88,89 93,60 0,52 4,68 يساهم في تحقيق التنمية المستدامة

يبدو واضًحا أن انبعاثات الكربون تزداد 
مستوى  مع تزايد أعداد السكان وارتفاع

 الرفاهية
4,52 0,55 90,40 87,83 12,17 

أفضل زيادة المسطحات الخضراء لتقليل 
معدالت االنبعاثات الملوثة وتحسين 

 جودة الهواء
4,68 0,65 93,60 86,11 13,89 

أميل الى تعظيم استخدام الطاقة 
الشمس  –المتجددة )الرياح 

)............... 
4,84 0,39 96,80 91,94 8,06 

اوالت الدولة للحد من االنبعاثات مح
 11,48 88,52 90,60 0,520 4,53 الكربونية يحتاج لتطوير وتفعيل اكثر

غيرت من سلوكياتك الشخصية في اداء 
 23,72 76,28 78,40 0,93 3,92 عملك للحد من البصمة الكربونية

 8,80 91,20 88,60 0,39 4,43 المتوسط العام
 وء تحليل بيانات قائمة االستقصاء      الباحث في ض داعدا المصدر:

 %88,60( أن أغلبية عينة الدراسة بأهمية نسبية 10يتضح من بيانات الجدول رقم )
ان تخفيض البصمة الكربونية يساهم في تحقيق التنمية تعتقد  %91,20ومعامل اتفاق 

 ع مستوى الرفاهيةانبعاثات الكربون تزداد مع تزايد أعداد السكان وارتفا، حيث أن المستدامة
االنبعاثات الملوثة وتحسين جودة  زيادة المسطحات الخضراء لتقليل معدالتولذا تفضل 

(، وان معظم عينة الشمس –الى تعظيم استخدام الطاقة المتجددة )الرياح ، وتميل الهواء
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ان  كما ترى  للحد من البصمة الكربونيةها الشخصية في اداء عملسلوكياتها من الدراسة غيرت 
، كما يجب وجود يحتاج لتطوير وتفعيل اكثر للحد من االنبعاثات الكربونية محاوالت الدولة

للطاقة الملوثة للبيئة ايمانًا  حيوي مخطط لدى الشركة لالعتماد على الطاقة النظيفة كبديل 
 .بأهمية وجود ثقافة لدى الشركة بأهمية دورها في المساهمة لخفض االنبعاثات الكربونية

 (233التنمية المستدامة)ن= يراء عينة الدراسة فآ :(11) ل رقمجدو
المتوسط  العبارة

 المرجح
االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

معامل 
 االتفاق

معامل 
 االختالف

تساهم مع فريق العمل على نشر الثقافة 
 20,64 79,36 81,40 0,84 4,07 البيئية

 22,66 77,34 76,80 0,87 3,84 تقوم اإلدارة بنشر التوعية البيئية
إذا رأيت أي شيء يلوث البيئة تقوم على 

 19,80 80,20 79,80 0,79 3,99 الفور بإبالغ اإلدارة
 20,96 79,04 83,00 0,87 4,15 إذا رأيت أي ملوث تقوم على الفور بإزالته

 14,42 85,58 86,00 0,62 4,30 تفكر في كيفية الحفاظ على البيئة
ى كيفية تحقيق المحافظة توجه زمالئك إل

 22,66 77,34 81,20 0,92 4,06 على البيئة
حضور دورات تدريبية عن التنمية 

 29,08 70,92 73,60 1,07 3,68 المستدامة
عامل أساسي  يأعتقد أن االستقرار السياس

 17,72 82,28 85,80 0,76 4,29 للتنمية وزيادة االستثمارات
ود تعاني منظمات االعمال من عدم وج

مفاهيم راسخة عن أهمية مراعاة البعد 
 البيئي وتأثيره على التنمية المستدامة

4,30 0,73 86,00 83,02 16,98 
يجب استخدام كافة الموارد المتاحة 
لتحقيق التنمية دون النظر لألجيال 

 القادمة.
2,53 1,60 50,60 36,76 63,24 

اعتبر أن حماية النظام البيئي للتنوع 
راء مهم لتحقيق التنمية البيولوجي إج

 المستدامة؟
4,38 0,633 87,60 85,55 14,45 

انت مع التطورات السياسية واالجتماعية 
 18,91 84,09 84,60 0,80 4,23 وانعكاساتها على التنمية المستدامة

 13,57 86,43 79,60 0,54 3,98 المتوسط العام
 االستقصاء      اعداد الباحثون في ضوء تحليل بيانات قائمة  المصدر:
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ـــــــات الجـــــــدول رقـــــــم ) ( أن أغلبيـــــــة عينـــــــة الدراســـــــة بأهميـــــــة نســـــــبية 11يتضـــــــح مـــــــن بيان
تســـــاهم علـــــى نشـــــر الثقافـــــة البيئيـــــة وتفكـــــر فـــــي كيفيـــــة  %86,43ومعامـــــل اتفـــــاق  79,60%

ــــوجي إجــــراء مهــــم لتحق يــــق الحفــــاظ علــــى البيئــــة، حيــــث أن حمايــــة النظــــام البيئــــي للتنــــوع البيول
يـــــق ان االغلبيـــــة مـــــن عينـــــة الدراســـــة يوجهـــــوا زمالئهـــــم إلـــــى كيفيـــــة تحقالتنميـــــة المســـــتدامة ، و 

ـــــور بـــــإبالغ  ـــــى الف ـــــوث البيئـــــة يقومـــــوا عل ـــــيهم أي شـــــيء يل ـــــة، وعنـــــد رئت ـــــى البيئ المحافظـــــة عل
ـــــة البيئيـــــة وا ـــــوم بنشـــــر التوعي ـــــوث فـــــورًا، كمـــــا يـــــرون ان اإلدارة تق ـــــة التل ـــــه يجـــــب اإلدارة وإزال ن

 يمة، مـــــــع اعتقـــــــادهم أن االســـــــتقرار السياســـــــحضـــــــور دورات تدريبيـــــــة عـــــــن التنميـــــــة المســـــــتدا
ــــــة  ــــــث ان التطــــــورات السياســــــية واالجتماعي ــــــادة االســــــتثمارات، حي ــــــة وزي عامــــــل أساســــــي للتنمي
تـــــنعكس علــــــى التنميــــــة المســـــتدامة، ويــــــرون ان منظمــــــات االعمــــــال تعـــــاني مــــــن عــــــدم وجــــــود 

 مفاهيم راسخة عن أهمية مراعاة البعد البيئي وتأثيره على التنمية المستدامة
 ار صحة فروض الدراسة:اختب

اســـــــتخدام آليـــــــة  فـــــــيبـــــــين التوســـــــع  أحيائيـــــــةتوجـــــــد عالقـــــــة ذات داللـــــــة  الفررررررررض األول: .1
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة.و السندات الخضراء 

اســـــتخدام الســــندات الخضـــــراء توجــــد عالقـــــة ذات داللــــة إحصـــــائية بــــين الفرررررض الثررررراني:  .2
 .من االنبعاثات الكربونية دوالح

 البصــــــمة الكربونيــــــةتوجــــــد عالقــــــة ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــين تقليــــــل : الفرررررررض الثالررررررث .3
 .تحقيق التنمية المستدامةوبين 

 :تم إجراءض الدراسة و صحة فر لتحقق من ل
  تحليل االرتباط البسيطSimple Correlation coefficient  ،بين المتغيرات الدراسة

 داللة االرتباط والجدولوالذي من خالله يتم تحديد وجود عالقة من عدمها واتجاهها و 
 ( يوضح ذلك 12التالي رقم )
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   تحليل االنحدار البسيطsimple regression analysis 
 أوال: مصفوفة معامالت االرتباط للتحقق من وجود عالقة بين متغيرات الفروض.

 مصفوفة معامالت االرتباط :(12جدول )
تقليل البصمة  السندات الخضراء 

 ستدامةالتنمية الم الكربونية
   - السندات الخضراء

  - **0,814 تقليل البصمة الكربونية
 - **0,841 **0,728 التنمية المستدامة

 0,01اعداد الباحثون في ضوء تحليل بيانات قائمة االستقصاء  **: دالة عند المصدر: 
 يتضح من بيانات الجدول السابق 

 بونيةخضراء والحد من االنبعاثات الكر وجود عالقة دالة احصائيًا بين استخدام السندات ال 
 .0,01( عند مستوى داللة 0,814)البصمة الكربونية(، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

 وجود عالقة دالة احصائيًا بين استخدام السندات الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة ،
 .0,01( عند مستوى داللة 0,728حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

  يث ح، تحقيق التنمية المستدامةو  البصمة الكربونيةتقليل د عالقة دالة احصائيًا بين وجو
 .0,01( عند مستوى داللة 0,841بلغت قيمة معامل االرتباط )

ندات توجد عالقة ذات داللة أحصائية بين التوسع فى استخدام آلية الس االول:نتائج الفرض 
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة.و الخضراء 
 متغيرات الفرض :(13جدول )

 الرمز نوع المتغير المتغيرات
 X مستقل التوسع فى استخدام آلية السندات الخضراء

 Y تابع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  نوران السيد زايد
 

 2022 الثامن، الجزء الثالث، أغسطس العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

489 

 نتائج تحليل االنحدار البسيط :(14)جدول
معامل  

 االنحدار
 قيمة
 "ت "

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

معامل 
 باطاالرت

معامل 
 التحديد

 16,13 1,078 السندات الخضراء 0,530 0,728 0,01 260,1 0,01 2,58 0,763- الثابت
 اعداد الباحثون في ضوء تحليل بيانات قائمة االستقصاء               المصدر:
  الجدول السابق: من بياناتاتضح 

 تحقيق أهداف التنمية ء و وجود عالقة دالة احصائيًا بين استخدام السندات الخضرا
 .0,01( عند مستوى داللة 0,728، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )المستدامة

  تموزج مما يدل على جودة توفيق ، 0,01معنوية نموذج االنحدار عند مستوى داللة
ذات تأثير معنوي على المستقل )استخدام السندات الخضراء( المتغير االنحدار وان 
ء استخدام السندات الخضرا حيث أن ،)تحقيق أهداف التنمية المستدامة( المتغير التابع

 %47,0ونسبة  تحقيق أهداف التنمية المستدامةمن التغيرات الحادثة في  %53,0يفسر 
 تحقيقترجع للخطأ العشوائي او لمتغيرات لم تذكر في النموذج، وان التغير الحادث في 

ع الى التغير في استخدام السندات الخضراء يرج %1بمقدار  أهداف التنمية المستدامة
 1,078بمقدار
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 معادلة نموذج االنحدار: 
 استخدام السندات الخضراء 1,078+    0,763- تحقيق أهداف التنمية المستدامة =

 خطية البيانات :(2شكل رقم ) النموذج التوزيع الطبيعي لخطأ :(1شكل رقم )

 
  

ت اء النموذج تتبع التوزيع الطبيعي كما ان البيانايتضح من األشكال السابقة ان اخط
 خطية وهناك تماثل للقيم الفعلية والقيم المقدرة ومن ثم تحققت معايير جودة النموذج.

تخدام اس فيبين التوسع  أخصائيةتوجد عالقة ذات داللة تم قبول فرض الدراسة القائل  القرار:
 المستدامة.تحقيق أهداف التنمية و آلية السندات الخضراء 

الحد استخدام السندات الخضراء و توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الفرض الثاني:  نتائج
 .من االنبعاثات الكربونية

 متغيرات الفرض :(15)جدول
 الرمز نوع المتغير المتغيرات

 X مستقل التوسع فى استخدام آلية السندات الخضراء
 Y تابع .الحد من االنبعاثات الكربونية
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 نتائج تحليل االنحدار البسيط :(16)جدول
معامل  

 االنحدار
 قيمة
 "ت "

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

 3,132 0,569 الثابت
السندات  0,663 0,814 0,01 454,6 0,01

 21,323 0,877 الخضراء
  الجدول السابق: من بياناتاتضح 

 ة ربونيقة دالة احصائيًا بين استخدام السندات الخضراء والحد ممن االنبعاثات الكوجود عال
 .0,01( عند مستوى داللة 0,814)البصمة الكربونية(، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

  تموذج مما يدل على جودة توفيق ، 0,01معنوية نموذج االنحدار عند مستوى داللة
ذات تأثير معنوي على ل )استخدام السندات الخضراء( المستقالمتغير االنحدار وان 
يفسر  استخدام السندات الخضراء حيث أن ،(الحد من االنبعاثات الكربونية) المتغير التابع

ي من التغيرات الحادثة في الحد من االنبعاثات الكربونية وان التغير الحادث ف 66,3%
ضراء ى التغير في استخدام السندات الخيرجع ال %1الحد من االنبعاثات الكربونية بمقدار 

 0,877بمقدار
 :معادلة نموذج االنحدار 

 ء()استخدام السندات الخضرا 0.877+    0.569 = الحد من االنبعاثات الكربونية
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 خطية البيانات : (4شكل رقم ) النموذج التوزيع الطبيعي لخطأ :(3شكل رقم )

ت النموذج تتبع التوزيع الطبيعي كما ان البيانايتضح من األشكال السابقة ان اخطاء 
 خطية وهناك تماثل للقيم الفعلية والقيم المقدرة ومن ثم تحققت معايير جودة النموذج.

دات استخدام السنتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تم قبول فرض الدراسة القائل  القرار:
 .الخضراء والحد من االنبعاثات الكربونية

وبين  ةالبصمة الكربونيعالقة ذات داللة إحصائية بين تقليل  توجد فرض الثالث:ال نتائج
 .تحقيق التنمية المستدامة

 متغيرات الفرض :(17)جدول
 الرمز نوع المتغير المتغيرات

 X مستقل البصمة الكربونيةتقليل 
 Y تابع .تحقيق التنمية المستدامة

 تحليل االنحدارنتائج  :(18)جدول
امل مع البيان

 االنحدار
 قيمة
 "ت "

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

 0,01 5,242 1,142- الثابت
التأهيل العلمي  0,707 0,841 0,01 558,56

 0,01 23,63 1,157 والعملي
  اعداد الباحثون في ضوء تحليل بيانات قائمة االستقصاء              المصدر:
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صمة البوجود عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بين تقليل  الجدول السابق: من بياناتاتضح 
 ، حيث بلغت قيمة معامل0,01تحقيق التنمية المستدامة عند مستوى داللة وبين  الكربونية

 (.0,841االرتباط )
تموذج مما يدل على جودة توفيق ، 0,01معنوية نموذج االنحدار عند مستوى داللة 

 ر التابعذات تأثير معنوي على المتغيالبصمة الكربونية( تقليل المستقل )المتغير النحدار وان ا
ت من التغيرا %70,7البصمة الكربونية( يفسر تقليل ) حيث أن ،()تحقيق التنمية المستدامة

ر بمقدا تحقيق التنمية المستدامة، وان التغير الحادث في تحقيق التنمية المستدامة الحادثة في
 .1,157البصمة الكربونية بمقدار تقليل يرجع الى التغير في  1%

 معادلة نموذج االنحدار:
 البصمة الكربونية(تقليل ) 1.157+ 1.142-= تحقيق التنمية المستدامة

 

 
 

 
 

 خطية البيانات :(6شكل رقم ) النموذج التوزيع الطبيعي لخطأ :(5شكل رقم )
ت اء النموذج تتبع التوزيع الطبيعي كما ان البيانايتضح من األشكال السابقة ان اخط

 خطية وهناك تماثل للقيم الفعلية والقيم المقدرة ومن ثم تحققت معايير جودة النموذج.
 البصمةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقليل تم قبول فرض الدراسة القائل  القرار:

 .تحقيق التنمية المستدامةوبين  الكربونية
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 لبحثنتائج ا
 ومن خالل هذه الدراسة أمكن لنا استخالص مجموعة من النتائج، ومن أهمها:

ية تبين من خالل البحث ان هناك عالقة وثيقة بين السندات الخضراء وتحقيق اهداف التنم -1
 .2030المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 

مرتبطان السندات الخضراء والتنمية المستدامة ليسا حدين منفصلين، بل اننهما امران  -2
 رتباطومتالزمان التزامُا وثيقُا ال يقبل التجزئةحيث اظهرت نتائج األحصاء ان معامل اال

 . 0,728كبير بينهما وهو 
البصمة الكربونية والسندات الخضراء ليسا حدين منفصلين، بل اننهما امران مرتبطان  -3

 رتباطان معامل اال ومتالزمان التزامُا وثيقُا ال يقبل التجزئةحيث اظهرت نتائج األحصاء
  . 0,814كبير بينهما وهو 

عدم وجود فهم واضح ودقيق لدى البحث عن مفهوم البصمة الكربونية كونها مصطلحًا  -4
 ومفهومًا حديثًا.

زء في ج لم يأخذ تطبيق المحاسبة البيئية في الشركات المختلفة االهتمام الكافي، وهذا نابع -5
كات وضعف اسهامها بالمسئوليات الواجب ان منه من قلة إدراك ووعى إدارة تلك الشر 

 تتحملها في مجال البيئة والمجتمع.
 يجب الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي تقليل بصمتنا الكربونية، وذلك -6

اليب باالنتباه ومراقبة كافة نشاطاتنا اليومية من نشاطات صناعية او زراعية ومن اهم أس
ة البحث عن مصادر للطاقة المتجددة النظيفة واستغاللها وطرق خفض البصمة الكربوني

 بدياًل عن الوقود االحفوري.
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 التوصيات والرؤية المستقبلية  
 ومن خالل ما سبق يمكن تقديم جملة من التوصيات نوجزها فيما يلي: 

 دعم عملية تنمية أسواق للسندات الخضراء على المستوى المحلى بناء على طلب البلدان -1
 ة بتطوير أسواق سندات خضراء بالعملة المحلية.المهتم

ئية البي تبنى الدراسات المشتركة والبحوث االكاديمية التي تخدم دراسات االبتكارات المالية -2
 مثل السندات الخضراء على المستوى االقليمي والعالمي.

 اء.تعزيز التعاون الدولي من اجل تسهيل االستثمار العابر للحدود في السندات الخضر   -3
ضرورة سعى مصر الى تبني والتوسع في التمويل األخضر للتخفيف من مشاكلها البيئية،  -4

 من خالل التحفيز ومنح اإلعانات لألنشطة المحافظة على البيئة.
زمة العمل على وضع التشريعات والقوانين التي تلزم الشركات كافة اتخاذ اإلجراءات الال -5

 لتكاليف البيئة في القوائم المالية.للحد من ظاهرة التلوث البيئي، وعرض ا
ع ضرورة تكثيف الجهود في مجال مكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة في قطا -6

الطاقة من خالل التخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خاصة أي تخفيض بصمة 
 الكربون.

 

 المراجع
ستير التنمية المستدامة، رسالة ماج (: الحد من البصمة البيئية مدخل لتحقيق2020)أمال بيدى

 الجزائر.، الجلفة)منشورة(، جامعة 
علم (: وحدة مقترحة في البصمة الكربونية في ضوء مدخل الت2018) أمانى عبد العزيز ابراهيم

ميذ القائم على الحل لتنمية االستيعاب المفاهيمي والمسئولية البيئية لدى تال
ث مى للبحوث التربوية والتنمية، شعبة بحو المركز القو الصف األول اإلعدادي، 

 تطوير المناهج.
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ي ف اإلنترنتللتنمية، الدخول على موقع  األفريقي" مجموعة البنك الخضراءبرنامج السندات 
 2021يوليو 

www://http program-bond-green/partnerships-initiatives/sectors-and-
topics/en/org.afdb. 

بل تعزيز السندات الخضراء فى اسواق رأس المال، رسالة ماجستير (: س2020بكارى مختار )
 .)منشورة(، جامعة مصطفى اسطنبولي، معسكر الجزائر

تاح مفبراير،  13(، البصمة الكربونية، تم اإلنزال يوم 2022البنك العربى االفريقى الدولى)
 على الرابط 

https://aaib.com/ar/pages/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D9
%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84% D9%83%D8% 

B1%D8% A8% D9% 88%D9%86%D9%8A%D8%A9    
(: البصمة البيئية 2018حسن ناجح عبد األمير الحسينى) على،الركابى، ندى خليفة محمد 

ة(، والتخطيط لبلورة الصورة البيئية للمدينة العراقية، رسالة ماجستير )منشور 
 .العراق، الكوفةجامعة 

لتنمية (: دور المؤسسات والهيئات المالية الدولية واألقليمية فى تمويل ا2012زدادقة كلثوم )
ل، ، رسالة ماجستير )منشورة(، كلية إدارة المال واألعماالجزائر -المستدامة 

 الجزائر.قسم إدارة األعمال، 
ية المحاسبة البيئية كمدخل لتطبيق المسؤولية االجتماع (:2021سارة حليمى، لطفية بهلول )

، رسالة تبسةدراسة حالة مؤسسة نفطال وحدة  -في المؤسسة االقتصادية 
 ، الجزائر.تبسةماجستير )منشورة(، جامعة 

القتصادى العالقة بين النمو ا -التنمية االقتصادية واالستدامة البيئية: (: 2018) السرسى، آية
، رسالة دراسة قياسية بالتطبيق على مصر -ومؤشر البصمة البيئية: 

 ماجيستير)منشورة(، جامعة عين شمس، مصر.
أداة تمويلية لالنخراط (: السندات الخضراء ك2020خبازى فاطمة الزهراء ) فاطمة بكدى،

دراسة حالة السندات  – المبكر فى تمويل المشاريع االستثمارية النظيفة

https://aaib.com/ar/pages/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%25%20D9%83%D8%25%20B1%D8%25%20A8%25%20D9%25%2088%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://aaib.com/ar/pages/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%25%20D9%83%D8%25%20B1%D8%25%20A8%25%20D9%25%2088%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://aaib.com/ar/pages/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%25%20D9%83%D8%25%20B1%D8%25%20A8%25%20D9%25%2088%D9%86%D9%8A%D8%A9
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الخضراء بالصين ، رسالة ماجستير )منشورة(، كلية إدارة المال واألعمال، قسم 
 .الجياللي ، جامعةإدارة األعمال، مليانة بخميس بونعامة

ي ندات الخضراء كأداة تمويلية لالنخراط فالس(: 2020) فاطمة بكدى، خبازى فاطمة الزهراء
، ندراسة حالة السندات الخضراء بالصي –تمويل المشاريع االستثمارية النظيفة 

 الجياللى.رسالة ماجستير )منشورة(، جامعة 
 السندات الخضراء كأداة لتمويل ودعم االنتقال الى االقتصاد(: 2018) لحسين عبد القادر

 المجلد المالية واألسواق،، مجلة وحدة المستدامةاألخضر ضمن مسار التنمية 
 أحمد دراية، الجزائر.، كلية إدارة المال واألعمال، جامعة 08العدد  ،4
 الموقع،الدخول على  ICMAالدولية  المال"، رابطة أسواق رأس الخضراءمبادئ السندات 

  2021 /يوليو، اإللكتروني
www://http /principles-b, green/bonds-green/Practice-Market-and-

Policy-Regulatory/org.icmagroup. 
اء، مكتب العمل الدولى: التقرير الخامس التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائف الخضر 

 )جينيف(. 102،2013الدورة 
دور التنمية المستدامة في الحفاظ على التوازن البيئي من مفهوم (: 2019) ناصر صالح

 ابن، جامعة اآلداب والعلوم األنسانيةماجستير )منشورة(، كلية ، رسالة نظرى 
 الطفيل، المغرب.

 ، استراتيجات المؤسسات المالية فى تمويل2012 نعيمة بورقبى ،نور الهدى، سعيدة أومدور
  .الجزائر، ۱۱المشاريع البيئية من أجل التنمية المستدامة ، 

تفعيل أثر المحاسبة البيئية على تخفيض (: دور اإلفصاح المحاسبي في 2018) هالل، هدى
، جامعة عين شمس)منشورة(،  المخاطر البيئية الناجمة عن التلوث البيئي،

 .(22مجلد)،  مصر
Hamdy Mohamoud Kadous, Heba Shaker Fathy Elbably (2020) ; 

Current Trends within Sustainability Accounting Research, 

professor of Financial Accounting. Master's thesis 

(published), Helwan University of Egypt, p. 315. 
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ABSTRACT 

 The research aimed at developing a proposed framework for the 

employment of green bonds to achieve the sustainable development 

goals, and the impact on the preservation of the environment and the 

reduction of the carbon footprint, to solving environmental problems as 

it plays an important role in ensuring the sustainability of economic 

development, so the trend today among all countries of the world, 

whether developed or developing, is to improve the climate of green 

investment, and thus add economic value to society,  Since Egypt is a 

central country in the region and also not isolated from the outside 

world, and environmental problems are characterized by cross-borders, 

global problems, it necessary for Egypt to prepare for these 

environmental problems,  

To achieve objectives of research was used the inductive and 

inferstive approach, the design of a survey list, and confirmed the 
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stability and validity of the survey list, and its validity to apply to the 

research sample consisting of (233) single, and the statistical treatment 

was carried out using the program (Spss)  To test the hypothesis of 

research and analysis of results, the results of the research illustrated 

that a fundamental relationship between the financing of 

environmentally friendly projects with green bonds, the environmental 

problems and challenges facing achieving the Sustainable Development 

Goals. 

The researchers recommended that senior management in 

environmentally friendly projects adopt a range of different procedures, 

policies and mechanisms to activate the role of green bonds in 

achieving the Sustainable Development Goals within the framework of 

Egypt Vision 2030. 

Keywords: (Green finance, green bonds, sustainable development, 

carbon footprint, COVID-19, Egypt Vision 2030, proposed framework) 

 

 


