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 الملخص 

 علي دور بنك القرية في تحقيق اهدداف التنييدة يدال  د  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف 

 واسدتحدا  الفقدر  والفضدء  علدي ال دو    علدى القضدء يؤشدرا  التنييدة اليسدتداية 

  ضديءال و دود منيدءس اسدته ك وإنتدءد يسدتدا العدي،  و وسدب  الدرق  واستداية الوظءئف

واليسدء لة  والشدفءفية اليشدءرةة تحقيدق البندك علدى بقددر  األهدداف هدذه تحقيدق وربدس

احتيء دء  للتنييدة   األةثدر للفئدء  عسدء  الفرصدةالقدرار التنيدوو وا صدن  فدي ويسدءهيت  

اإلنيءئيدة  يدال  د   ااضدرات للتنييدة  وضدد معتيدد البحد  علدي  اليدوارد بتوقيد  اليتعلق

( حءلددة يددال 044اليددنها الوصددفي  ةيددء اسددت د  البحدد  اسددتيءر  اسددتبيءال يسبقددة علددي  

ءفة إلدي تحليد  اليستفيديال يال  ديء  ااضرات يال البنك القراعدي فدر  سيسدسء  بءإلضد

( يددال يسددؤولي البنددك  بءإلضددءفة إلددي 5السدد    ال ءصددة بءلبنددك  والقيددء  بيقددءب   يدد   

( يال اليسدتفيديال  واعتيدد البحد  علدي بعدت النظريدء  العلييدة 21يقءب   يتعيقة ي   

ةنظريددة التنييددة اليسددتداية  وااضتصددءد اا ضددر  التنييددة البشددرية  واسددتنت   الدراسددة 

لنتددءئا مال البنددك القراعددي يقددو  بتيويدد  اليشددروعء  القوييددة التددي تسبددق ي يوعدد  يددال ا

برايا ويؤشرا  التنييدة اليسدتداية ةتو د  عدء  للدولدة  اا اال هدذه البدرايا تتددا   فيهدء 

العواي  البيئة والثقءفية واا تيءعية التي تيثد  عءئقدء  ميدء  بدرايا ااضدرات  ةيدء اوصد  

 صدنعت  الدذو ال ديدد ااضتصدءدو اليحديس يد  يتةيدف   مالالدراسة  مال البنك القدروو عليد

 اليءلية لتحقيق برايا التنيية. الوسءسة دوره في يال تضءعف مال علي  ث  اإلص حء  

 الكلمات المفتاحية

 التنيية -بنوك القرية



Abstract. 

This study aims to identify the role of the Village Bank in achieving 

development goals through sustainable development indicators, 

which are the eradication of poverty, the eradication of hunger, the 

creation of jobs and the sustainability of livelihoods, ensuring the 

existence of consumption patterns and sustainable production, and 

linking the achievement of these goals to the ability of the Bank to 

achieve participation, transparency, accountability and its 

contribution to development decision-making and giving an 

opportunity to the groups most in need of development, related to 

the distribution of development resources, through development 

loaning. The research relied on the descriptive approach, and used a 

questionnaire form applied to (400) cases of beneficiaries of loaning 

services from the Agricultural Bank of Somosta branch, in addition 

to analyzing the bank records, and conducting interviews with (5) 

bank officials, in addition to in-depth interviews with (12) 

beneficiaries. The research relied on some scientific theories such as 

the theory of sustainable development, green economy, and human 

development. The study concluded a set of results that the 

Agricultural Bank finances national projects that implement 

sustainable development programs and indicators as a general 

direction of the state. However, these programs overlap with the 

environmental, cultural and social factors that represent an obstacle 

to the loaning programs. The study recommended that the rural bank 

must adapt to the new economic environment created by the 

reforms, and then it must double its role in financial intermediation 

to achieve development programs. 
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 مــــقدمة:  -والً:أ

 اليوارد است دا  إلى تهدف اليدى  بعيد  يستير  عيليّة اليستداية التنيية تُيثّ      

 األير القءدية  بءحتيء ء  األ يء  اليسءس دوال الحءضر  احتيء ء  لتلبية وتسويرهء

 على اليحءفظة ي  واا تيءعيّة ااضتصءديّة التنيية يسير  دف  في اليضي ضديء يعني الذو

 دوال مفراد الي تي  ل يي  اليعيشة ظروف تحسيال اليستداية تتسلب التنيية ةيء البيئة 

 .واستنقافهء اليتءحة اليوارد استه ك قيءد 

ا حسءسية ومةثرهء ااضتصءديّة القسءعء  مه  يال البنةي القسء  ويُعدّ       في النيو  وتأثير 

ا يحت  إذ  ااضتصءدو  الدعءيء  إحدى ويعتبر واليءلية  اضتصءديةا النظ  في حيوي ء يرةق 

ا فعءا    للدو  وااضتصءدو اليءلي الهية  بنء  في األسءسيّة الةبرى  علي  يعتيد ويُعد  هءق 

 في تعتيد التي ااضتصءديء  في  ءصة ة ااضتصءديّ  القسءعء  ي تلف وتنيية تسوير في

 تيويلهء على اإلضرات  و ءصة في القسء  الريفي.

 في الفقر يال والحد اليستداية ةالريفيّ  التنيية تحقيق عواي  محد ويُعّد التيوي  البنةي     

 ااضتصءد ع لة يدير ةي األيوا  توفير في هء  اليصرفي الريفي ائتيءالاو  يصر

 عن  اليتولد العءئد مال ةيء والد    اإلنتءد سءضة يال ويقيد العءيلة األيدو تشغي  ويؤّيال

 عءية. بصور  لليصءرف ااستثيءر ئيسّي في ي ءا الر اليحور ييث 

 استغ   م   يعينة يال ضواعد واحترا  عييقة دراسء  تتسلب التنيية الريفيّة فعيلية     

التيوي  البنةي  يشةلة وتعتبر ينهء  ااستفءد  يال تيةال بعق نيّة اليتءحة اليوارد

  و ءصة إذا يء ارتبس  بغءيء  اليتبعة السيءسة ن ءح على لليشروعء  الريفيّة يؤثر 



 فهيللت قئة   ضءبلة وغير يتةءيلةبوصفهء غءيء  ومهداف ومهداف التنيية اليستداية  

الوسنيّة   واألولويء  السيءسء  وتحتر   الواض  وضدرات  وتنييت  ا ت ف تراعي

 التنيية بيال الوسنيّة  والصلة الظروف يراعء  ي  العءليي السيوح بيستوى يسترشد 

 والبيئيّة. واا تيءعيّة ااضتصءديّة الييءديال في ال ءرية العيليء  سءئر وبيال اليستداية

توافر في وتشير الدراسء  إلى سبيعة الدور اليحورو الذو تقو  ب  بنوك اإلضرات      

يصءدر التيوي  لتحقيق برايا التنيية اا تيءعيّة وااضتصءديّة وتحسيال يستوى اليعيشة 

 الريفي  في ضو  يحءور التنيية اليستداية. في الي تي 

  فقء  وقد اهتمت بعض الدراسات بدور بنوك القرية في تحقيق التنمية المستدامة    

( بعنواال: "التحّو  في اضتصءديء  موروبء Dickinson,Paul,2000 دراسة  

ي برايا النيو ااضتصءدو في بولندا يال     اإلشءر  إل   هدف  الدراسة إلي الشرضية"

إعءد  الهيةلة والحء ة إلى ترسيخ دورهء في النيو ااضتصءدو  ويال     البنوك  

استن   الدراسة ضرور   توفير اليهءرا  اإلدارية الةءفية  والنقعة إلى تحّي  الي ءسر 

ي  توفّر الينءخ ااضتصءدو الينءسب في بولندا يقءرنة ي  دو  موروبء الشرضية  إّا ماّل 

 4ةد على ضرور  ضيء  الحةوية بتش ي  يشءري  القروت يال م   التنييةالبءح  يؤ

 Dickinson,Paul,2000,p 210 

( بعنواال: "إشةءلية التيوي  البنةي في الدو  العربية"  1442مّيء دراسة  مشرف      

هدف  إلى التعّرف على مهيية وواض  اليشروعء  الصغير  في الدو  العربية  ويشة   

ر  يعءل تهء  وةءال يال التوصيّء  التي توصل  لهء الدراسة  ضرور  التيوي  وس

تسبيق مسءليب التيوي  اإلس يية في تيوي  اليشروعء  الصغير   والعي  على تفعي  

دور ااتحءد العربي لليشروعء  الصغير  والعي  على توفير البيئة التنظييية لذلك  ي  

 (115-122  ص 1442ية.  مشرف تحقيق الشراةة في ال هود بيال الدو  العرب

وااستداية"   األعيء  دور البنوك وريءد  "( دراسة بعنواال:1422ةيء ضّد   يوسف       

 وتحقيق اليؤسسية   ال ود لقضءيء  ويؤسسية يبتةر  حلو  هدف   الدراسة إلي إي ءد



 رباب عاطف محمود عبد المنعم

 ينءضشء  هءتعءل  التي الهءية القضءيء يال يُعد حي  ااستداية وع ضتهء بءلتيوي  البنةي

 اابتةءر واستنت   الدراسة دور النءيية  البلداال في  ءصة الحءلية  اليستداية التنيية

 ألفريقيء يستدا  يستقب  نحو الهيةلي التغيير في األعيء  وريءد  اليؤسسية وال ود 

الذو يرةق على ضضءيء التيوي  بشة   ديد ويبتةر   Kuznets ينحنى نيوذد بءست دا 

 حقيق التنيية اليستداية في الي تيعء  التقليدية. يسءه  في ت

  Youssef,2018,p232-241)) 

ومن هذه الدراسات التي اهتمت بقضايا التمويل وعالقته بتحقيق أهداف التنمية من  

( بعنواال Greenback, 2000جرين باك )دراسة ضءي  بهء   خالل مؤسسات اإلقراض

البنوك ال ءصة " هدف  إلى تقيي  دور ويسءهية التحول في اقتصاديات أوروبا الشرقيّة"

في التنيية وتحقيق النيو ااضتصءدو في بولندا  وتوصل  إلى ماّل توفير اليهءرا  اإلدارّية 

الةءفية والنقعة إلى تحّي  الي ءسر والتأةيد على ضرور  ضيء  الحةوية بتش ي  ااستثيءر 

     (,Greenback, 2000,p 403-411)لتحقيق مهداف التنيية 

ة تقييم أداء ثالثة برامج تمويليّ ( دراسة بعنواال: " Tadeo,2006تادوا )ضّد   ةيء      

"  تهدف إلى إلقء  الضو  على  ( KCB,ACB &CRDBلثالثة بنوك في تايوان )

تقيي  البرايا التيويليّة  وتوصل  إلى الدور الفعّء  لقضيّة التيوي  يال     اإلضرات 

ية في رف  يستوى اليعيشة لة  القسءعء   وتحسيال اليشروعء  في الينءسق الريف

التنيويّة بهء  ودع  عيليء  ااضتصءد الحر  والتي تقل  يال يستوى الفقر  ويال ثَّ  الدعو  

 (.(Tadado 2006,P164-180إلى تصيي  تلك البرايا لتحقيق التنيية اليستداية. 

تيجيّة االستثمار والتمويل "دراسة استرا( بعنواال "1442دراسة   ةن و  وهدف       

" هدف  إلى تسليس الضو  على مه  اليشة   التي ميدانيَّة للمشروعات في مدينة حلب

تعءني ينهء اليشروعء  الييولة ويعوضء  تسورهء ونيوهء  وتوصل   إلى مال يشءة  

ةيء  مه  اليشءة  التي توا   برايا التنيية يال  نقص التيوي  وضعف ال بر  واإلدار 



موص  بضرور  إي ءد صيغ تيويليّة  ديد  للتعءي  ي  ضضءيء التنيية على مسس  ديد  

 (.241-277, ص 7002)كنجو, غير تقليديّة.  

 قرار دعم في الحوكمة "دور في دراسته عن: )  7027, جعفر,يالحيال (وأشار    

رار ااستثيءر  بيال الشراةة التنيويّة ودع  ض الع ضة إلى ضرور  تحديد" االستثمار

ودوره القءئ  على التعءي   اليءليّة الرسييّة في األورا  اليءليّة في الوصو  إلى تقد  

تنيوو  واستنت   الدراسة مال الرضءبة البنةية والقوانيال الينظية تقيد يال ي ءسر 

 (71-20, ص 7027)الحيالى, جعفر, القرارا  ااضتصءديّة في الي تي  العراضي 

بعنون "مخاطر ( Rashmi,2017دراسة" رشما)ا هذه الدراسة ي  واتفق  نتءئ

التيوي   التعرف على ي ءسر والتي هدف  إلى االئتمان المصرفي على التنميَة"

اليقارعيال  وتوصل  إلى  ربحّية على مثرهءو الي تي  الريفي البءةستءني اليصرفي في

  التي تعيق برايا التنيية القءئية و ود ع ضة بيال الودائ  النقدّية وف و  األيوا  اليتعثر

 (. (Rashmi,2017,p:142  .على اإلضرات في الي تي  البءةستءني الريفي

كما تناولت بعض الدراسات قضايا التمويل وعالقته باالستثمار في رأس المال      

( بعنوان: "دمج البعد البيئي في التخطيط 7002)غنايم,كما في دراسة البشري, 

ديا البعد البيئي في عيليّة الت سيس اإلنيءئي عبر يحءور ااضتصءد تهدف إلى  اإلنمائي",

ي يوعة البيئي  ااضتصءد التقليدو  النيو ااضتصءدو وتدهور البيئة  وضد حدد  الدراسة 

يال اإلص حء  ااضتصءدية ال قية لتسبيق التنيية اليستديية  والتي تهدف إلى رف  

ضتصءدّو والبيئي  ودع  اات ءه نحو ااستتيءر الحر  وتنيية يستوى الدع  التنيوّو واا

ضدرا  األفراد نحو ااستفءد  يال استراتي يّة التنيية في تحقيق الرفءهية ااضتصءديّة 

 ( .247-220, ص 7002)غتايم,  والتنيويّة

رأس المال األسس ( بعنواال: "Goodwen.2003ورّكزت )دراسة جودوين      

لع ضة بيال رمس اليء  البشرو بقضءيء التنيية  حي  عءل   الدراسة على اواألبعاد" 

بشة  تفصيلّي يصسلح رمس اليء  بيفهوي  التقليدو واليستدا   وضّسي  الدراسة رمس 
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اليء  ألغرات التنيية اليستديية إلى  يسة منوا   بءعتبءر رمس اليء  هو األرضية 

تديية  وبين  الدراسة مهيية تلك األنوا  الصلبة التي تستند إليهء عيلية التنيية اليس

 .(Goodwen.2003,p3-9) ودورهء في ن ءح عيلية التنيية.

 والقصيرة الطويلة ( دراسة بعنوان: "العالقاتFerda,2011كما قّدمت )فيردا,      

 نيوذد الدراسة " ضدي  االقتصاديّ  والنمو البشريّ  رأس المال في االستثمار بين األجل

Panel Error Model التعءوال  ينظية دو  في  1445 -2725:  الفتر  في

 بءعتبءره الصحيّة الرعءية على اإلنفء  مثر بقيءس   OECD والتنيية ااضتصءدو

 بيال سردية ع ضة و ود ومظهر  النتءئا البشرو اليء  رمس استثيءر البدي  العنصر

 اليدى على والتنيية صءدوااضت التعءوال ينظية دو  ل يي  ااضتصءدو والنيو اإلنفء 

 (.Ferda,2011,P: 77-90)والقصير.  السوي 

 المال رأس استثمار أثرفي دراست  عال " ( Jaiyeoba  2015ومشءر   ءيوبء     

 التعلي  في ااستثيءر بيال الع ضة مثر ضيءس إلى "نيجيريا في االقتصادي والنمو البشري

   ومشءر 1422 -2721 القينية لسلةالس وذلك     ااضتصءدو النيو على والصحة

 والنيو والصحة التعلي  على الحةويي اإلنفء  بيال األ   سويلة ع ضة و ود إلى نتءئ هء

  (. (Jaiyeoba,2015,pp30-45 ااضتصءدو.

 المال رأس في االستثمار بين العالقة( في دراست  بعنواال "1427   الحويا (ومشءر     

 اإلنتءد دالة على النظرو إلى تحلي  اإلسءرليبيا"  يف االقتصادي البشري والنمو

Cob-Douglas اليتغيرا  بيال األ   تواقنيّة سويلة ع ضة و ود   توصل  إلى 

 القيءسية النتءئا ااضتصءدو الليبي  بءإلضءفة إلى النيو في واليتيثلة ة والتءبع اليستقلة

 التعلي  على اإلنفء  رتبءسا على دل  والتي  سي الغير النيوذد يال عليهء اليتحص 

 (1-2, ص 7022الحويج,( ااضتصءدو. النيو ي  عةسيّة بع ضة

كما ارتبط نمط آخر من الدراسات بدراسة أهداف ومحاور التنمية المستدامة      

 ,Patrinick بءتريكدراسة   نتءئا اإلسءر مّةد  هذا وفي ودورها في عملية التنمية



 العنءصر محد ييث  على ماّل الت سيس مستدامة ومجاالتها""التنمية الال: ا( بعنو 2004

 التعءوال اليدى تتسلب والبعيد  القريبة األهداف ومالّ  العءدلة  اليستداية للتنيية الهءية

 والتةءي  اليتءبعة يرال يال إسءر في برايا ت سيسيّة وفق الي تي  يال واليشءرةة

 ,Patrinick) اليستداية. التنيية فمهدا لتحقيق بهء الينوس ال هء  ةءفة والتنسيق بيال

2004, P:4 .) 

" والتي المستدامة والتنمية "العولمةدراسة بعنواال:  ( 1442 الخواجةةيء ضّد         

 اآلليء  فض   عال اليستداية  والتنيية العولية يفهو  بيال الع ضة بقضية اهتي 

 تشةي  إعءد  هنءك استنت   الدراسة مال اليست دية في تسبيقهيء  وضد واألدوا 

 األيوا  رؤوس تدفق وتنءيي  الحر   الت ءر  نظء      يال ل ضتصءد العءليي 

 على بذلك يتقدية الدولية  ااهتيءيء  ضءئية رمس  ء   على التي واليعلويء  

 .(222-282ص  7002الخواجة , ) وحقوضيّة. بيئيّة اعتبءرا 

بعنوان :"التنمية   Glasmeier.2007)  ل  سيير (وتتفق هذه النتءئا ي  دراسة     

" والتي نءضش  دور التنيية اليستداية في القضء  على المستدامة بين النظريّة والتطبيق

 في الفقر على القضء    لهء يال ييةال اليستداية الفقر  وةءن  مه  نتءئ هء ماّل التنيية

 يء استثيءر على فراداأل ضدرا  على تنيية العي      يال وذلك اليحليّة  الي تيعء 

 بيال ال ديء  توقي  في اا تيءعية العدالة يحقق بيء يحليّة يوارد  وإيةءنيء  يال لديه 

 .(Glasmeier.2007,P17)  اليحلي. الي تي  سةءال

ةيء  ورّكز قطاع آخر من الدراسات على تنمية المجتمع القروي والتنمية المستدامة,    

 في الفقراء منظمات ودور الريفي الفقر ظاهرة"بعنواال:  (1442غءلى دراسة   في

 تسبيقهء إيةءنية ويدى الفقرا  بنوك ت ربة "  وهدف  الدراسة إلى رصدعليها القضاء

 وظءهر  عءلييّة يشةلة الفقر مالّ  ومهيهء النتءئا يال العديد إلى توصل و, يصر على

 واألبعءد. شةء األ يتعدد  وانعةءسء  سيءسيّة اضتصءديّة ايتدادا  ذا  ا تيءعيّة

 (.1-2, ص 7002)غالى,
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 "مصر في الزراعي االئتمان سوق تحليلبعنواال: "  (1442  يحي  ومّةد  دراسة     

القراعي  وو ود  اائتيءال والسلب على العرت لتحلي  اآلنية بعت النيءذد على و ود

ت     واستنالقراعية للقروت بءلنسبة اائتيءال على السلب ح   على يؤثر  عواي 

 على السلب يال ة  بيال ااضتصءدو الينسق ي  تتفق سرديّة ع ضة هنءك مالالدراسة 

لإلضرات يال نءحية م رى.  القءبلة النقدية لألرصد  الحقيقي والعرت نءحية يال اائتيءال

 (.24-2, ص7008)يحي,

 التنمية في الشعبيّة المشاركة دور( دراسة بعنواال: "1424ةيء ضّد   محيد      

 دور مهيية على التأةيد إلى يال   لهء " هدفالريفيّة المحليّة المجتمعات في دامةالمست

 النءيية  الدو  في الريفيّة الي تيعء  في اليستداية التنيية الشعبيّة في اليشءرةة

 تتيث  والتي لليشءرةة األسءسيّة واليقويء  اليعنية بءليشءرةة الفئء  الدراسة وموضح 

-772, ص ص 7020)أحمد,  اليحلي الي تي  ووعي  يرةقيّةوال الدييقراسيّة في

 &Lance W دراسة  انس  روبنسوالواتفق  في بعت نتءئ هء ي    (712

Robinson,2013" :والتي مّةد   غانا" شمال في المحليّة المجتمعات تنمية( بعنواال

ا تلعب مال ي ب الريفيّة الي تيعء  مالّ  على  اليوارد على اليحءفظة في يحوريًّء دور 

 هذه في الريفيّة الي تيعء  يشءرةة يتضيال مال ي ب استراتي يّة مو وض  ومالّ  السبيعية 

اليحلييال.  السةءال احتيء ء  تلبية في اليسءعد  على ي  العي  وااستراتي يء  اليبءدرا 

(Lance W& Robinson,2013,p10-31) 

 في وأهميتها ةالشعبيّ  مشاركةال( بعنواال: "1422الةري   عبد (ةيء مّةد  دراسة        

 اليستداية  الريفيّة التنيية في الشعبيّة اليشءرةة مهييّة على المستدامة" الريفيّة التنمية

 عال تعبر ا  )وااضتصءديّة والبيئيّة اا تيءعيّة( اليستداية الريفيّة التنيية مالّ  وموضح 

 )عبدالتنيويّة.   ةالعيليّ  في الفءعلة يشءرةته  يال ابد فقس  ب  الي تي  احتيء ء 

 (708-282, ص 7022الكريم,

 



 التخفيف في الصغر متناهي التمويل دور" ( دراسة بعنواال: 1422ةيء ضّد   آد         

ات الماليّة األكثر شموالً في ",  هدفت الدراسة إلى تحديد العمليّ  الريف الفقر حدة من

  اإلضرات فقس ا يحقق التنيية الير و  وضد استنت   ماّل التنيية بءست داتنمية القرية 

ةيء ضدي  ةولوديء  (,77-27,ص7028آدم ,)إا إذا يء اضترال بنيءذد تنيوّية يتةءيلة 

(Claudia S.L.,2019 ) ريادة عن البحث في الجديد هو ما" دراسة بعنواال 

 يال القراعية األعيء  ريءد  في محد  التسورا  إلى تحلي   هدف "الزراعية األعمال

ومال تستقسب  اليو هة ابد   ومظهر  نتءئ هء مال اليهءرا  Scopusينه ية    

 يي  العءيليال في القسء  القراعي  وتحلي  ل ستراتي يء  الريءدية لليقارعيال في 

 (Claudia,2019.p1-5) البلداال اليتقدية لتحقيق برايا التنيية.

 تحليل نقدي للدراسات السابقة: 

: تشءبه  يعظ   هذه الدراسء  في هدفهء العء   وهو ف العامفيما يتعلق بالهد -2

الترةيق على ع ضة يؤسسء  اإلضرات بتنيية الي تي  الريفي في ضو  يؤشرا  

التنيية  ولةال هنءك بعت الدراسء  التي تبءين  يال حي  الرؤية واات ءه العء  

التي اهتي  بءلبح   والينسلق الذو ترصد يال   ل  هذه الع ضة  فهنءك بعت الدراسء 

في يصءدر التيوي  يتيثلة في يؤسسء  اإلضرات ودورهء التنيوو ةيء في دراسة 

 Greenbank. , Tadeoوهنءك دراسء  رةق  على التعرف على ( , كنجو

ةيء  )الخواجة, لجالسمير, يحي( يؤشرا  التنيية اليستداية والبشريّة ةيء في دراسة

يؤشرا  التنيية اليستداية والتسور التءري ي ل  رةق نيس آ ر على تحلي  يؤشر يال 

ميء الدراسة الحءلية  ) Lance W& Robinsonالكريم, آدام ,عبدةيء في دراسة  

فقد هدف  إلى تحلي  دور يؤسسء  اإلضرات في تنيية القرية في ضو  يؤشرا  التنيية 

ووفق ء اس   البءحثة اليستداية ول  ت د البءحثة دراسة تيث  الع ضة بيال هذه اليتغيرا   

ف  تو د دراسة تنءول  تأثير القسء  الحضرو في دع  يؤشرا  التنيية اليستداية ةيء 

 في الدراسة الحءلية.
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: يال     العرت التحليلي للدراسء  اتضح ماّل يعظ  فيما يتعلق بالنظرية -1

قءييس الدراسء  اعتيد  على نظريء  التنيية ااضتصءديّة التي تحءو  ا تبءر ي

 &LanceWويؤشرا  التنيية يال الينظور ااضتصءدو  ةيء في دراسة  

Robinsonول  تتسر  إّا في القلي  ينهء إلى , آدم, جالسيمير, وجرين بانك  )

 ) كنجو, والخواجة(.نظريء  التنيية في عل  اا تيء  ةيء في دراستء 

ها التحليلي اإلحصءئي  هنءك بعت الدراسء  است دي  الين فيما يتعلق  بالمنهج: -3

( وهنءك دراسء  است دي  الينها الوصفي  Greenbank)  Claudiaيث  دراسة 

وهنءك يال است د  اليسح اا تيءعي يث  (  روبنسون , الكريم , النس عبد  يث  دراسة

 (  وفي الدراسة الحءلية سوف يت  است دا  الينها الوصفي.Glasmeier دراسة  

هنءك بعت الدراسء  است دي  التحلي   يب وطرق جمع البيانات:فيما يتعلق بأسال -0

  وهنءك يال استسء  (Claudia )ااستقرائي التءري ي ةسريقة ل ي  البيءنء  يث 

( فقد  يعوا بيال ااستبيءال وتحلي  حجازي, عبد الكريم, آدماست دا  وسيلتءال  يث :   

  است دا  عد  مسءليب وسر  الس    والوثءئق  بينيء في الدراسة الحءلية سوف يت

ل ي  البيءنء   يال مهيهء الس    والوثءئق  واإلحصءئيء  الرسييّة يال بنك التنيية 

 واائتيءال القراعي  وسريقة اليقءبلة  واليقءب   اليتعيقة.

 تعليق عام على الدراسات:

ث في اتضح من تحليل الدراسات السابقة بعض القضايا العامة التي يجملها البح     

 النقاط التالية:

للتنيية الريفيّة في  للقسء  الي تيعي الدور الهء  دراسء  مةءدييية مبرق  دتو  ا -2

 وع ضت  بءلبرايا اليءلي للشيو  بوصف  يسءهية ضو  يؤشرا  التنيية اليستداية 

 اليرتبسة بيؤشرا  التنيية اليستداية. 



وآليءت   التيوي  اليستدا   فهو ي يال: لة  تتسر  ل  السءبقة سء درايعظ  ال -1

 ضيءس في اليست دية اليستدا   واليعءيير بءلتيوي  لأل ذ الدافعة واليتغيرا  الي تيعية

 التيوي  الريفي اليبني على اإلضرات في ضو  يؤشرا  التنيية. في ااستداية يدى

 تيء  الغءلبية العظيى يال الدراسء  ل  ترةق على ا تبءر فروت نظريء  عل  اا -1

اليرتبسة بقضءيء التنيية سوا  على يستوى الي تي  القروو  مو على يستوى ع ضت  

 بيؤشرا  التنيية اليستداية.

تحءو  الدراسة في ضو  ااستفءد  يال الدراسء  السءبقة اليوائية بيال ضضية يال -0

تنءولهء ضضءيء عل  اا تيء  التنيوو  ويؤشرا  التنيية اليستداية  والتي تأي  البءحثة 

   على يستوى البح  النظرو والتسبيقي.

 مشكلة البحث:

والتي تُعد وسيلة  التنيية  هود تدع  التي القسءعء  مه  محد اليصرفي يُعّد القسء      

 يةوال مال دوال وا تيءعيّة بيئيَّة تحديء  يال فيهء بيء اليستداية التنيية مهداف هءية لتحقيق

ا للبنوك   استداية. مةثر اضتصءديّة منشسة إلى التيوي  تو ي      فيهء يال فعءا   دور 

(Mocnaghten, 2000,p:23) 

ا فيةيء       ا ةبير   تقلي و واا تيءعيَّة البيئيَّة العنءصر ديا يلعب القسء  اليصرفي دور 

ء عءي    ةون  عال فض    الي ءسر نسب  البنةي القسء  بيال ااستثيءر  فءلع ضة ل ذب هءي 

 يال الفرد حصةفي  اليتيثلة الةليّة ااضتصءديَّة اليؤشرا      يال ضتصءدواا والنيو

 على ةبير  بصور  تؤثر التي البسءلة ويعدا  اإل يءلي اليحلّي النءتا

 ( (Jayakuma, 2017,P:288الينءفسة.

وضد مصبح  التنيية اليستداية يحور اهتيء  عءليي  ووضع  األي  اليتحد  برنءيا      

 معضء  بحضور عءليي يستوى على ا تيء  عقد ت  1424 ال ديد   وفي عء  األلفيّة

 مهداف تحقق بنيويورك لدراسة يدى اليتحد  األي  ينظية بيقر الدوليّة التنيية شرةء 

 :بعنواال وةءال األلفيّة
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"Keeping the Promise: United to Achieve the Millennium 

Development Goals"    

 للحد لأللفيّة مهداف تحقيق لتع ي  ةيحءولة دوليّة تفعيليّة  سة تبني تءئ  ن مه  يال وةءال

 وال و .  الفقر ت ءه   األ ير والتو هء   1425 سنة حتى الفقر در ة يال

(Development Goals, United Nations, 2019,p 890) 

ء اليتحد  األي  وضع  وضد       تدايةاليس التنيية مهداف يؤشرا  يال ي يوعة ميض 

 لليؤشرا  إسءر اليتحد  لألي  العءية واعتيد  ال يعيّة العي  هذا لدع  الرسييّة

ا رئيسي ء 22 يتضيال والذو العءلييّة   تشتي  ةءن  إذا ليء وفق ء يستويء  ث ثة على يؤشر 

البيءنء  ال قية حو  تسبيق برايا  تصدر الدو  ةءن  وإذا دولي ء يعروفة ينه يّة على

ا ءنتظء ب التنيية  ا فرعي ء 240    ةيء ةءال هنءك1427 عء  يءيو يال واعتبءر   يال يؤشر 

 ((NUSD,2019,p9األو .  اليستوى

 ح يهء  وليس التنيية نوعية على اعتيءدهء في اليستداية التنيية وتظهر مهيية     

 ليهءإ يلتف  ا التي اليهيشة الفئء  وحيءية الد و  عءدلة لتوقي  سيءسة إتبء  وتسعى إلى

 الفنيّة اليهءرا  وتحسيال يستوى ليعءل ة األييّة وتبني برايا هءدفة السو   نظء 

 (72  ص 1414 مبوعق   (والتعليييّة. والصحيّة

 الينظوية تسوير على يعتيد اليستداية التنيية لتحقيق التيوي  ةيء ماّل تأييال     

 ااضتصءد نحو والتحو  لعءد ا والتوقي  الوسنيّة القدرا  قيءد  في لتسءه  ااضتصءديّة

 حةويء  يال األسراف ي تلف بيال فعّءلة شراةة وإضءية ااضتصءد اليستهلك  بد  الينتا

الدولي.                والي تي  اليدني ال ءص  الي تي  لتيوي  القسء  ويؤسسء  ويصءرف

Abdellatif,2003,p:10) ) 

صفة  ءصة تسءه  في تحسيال نوعية الحيء  فءلتنيية بصفة عءية والتنيية الريفيَّة ب      

والرفءهية ااضتصءديّة  ييء يث  مهييّة ةبرى لدى ةءفة الي تي  لتحقيق التنيية الريفيَّة عال 

سريق نها موس  ويقيد يال الترةيق على مهداف التنيية اليستداية يال     تنظي  



اليستداية  بهدف تنيية لليشروعء  اليرتبسة بءلبنية التحتيّة في ضو  يؤشرا  التنيية 

 القرية يال     تفعي  دور بنوك القرية.

مو  العدالة لتحقيق مسءسي يسلب هي ب  فةري ء  ترف ء التنيية الريفيَّة اليستداية تعد فل      

 لذلك واليتعءضبة الي تلفة األ يء  بيال والثروا  التنيية يةءسب توقي  في اإلنصءف 

 والبح . في الدراسة حقيت وم اليوضو  مهيية بوضوح تت لى

 (22, ص 7022)أبو النصر,   

 يال الحد مهيية يال وانس ض ء لأللفيّة ال ديد   اانيءئيّة األهداف ي يوعة إسءر وفي     

 التنيية يبءدئ تفعي  على والعي  الريفي  القسء  و ءصة اليصرو  الي تي  في الفقر

ك القرية بسيسسء في تحقيق مهداف ؛ تسعى البءحثة إلى الةشف عال دور بناليستداية

وانعةءس  اإلي ءبي على اليقارعيال  التنيية  يال     يؤشرا  التنيية اليستداية 

والعي   دا   ضرى اليرةق  بهدف التعرف يردود هذه البرايا البنةيّة في تحقيق التنيية 

ق  ود  الفقر  ويوا هة ال و   وضيءال تحقي على القضء  اليستداية  واليتيثلة في:

ااسته ك واإلنتءد اليستدا   ي  التعّرف على التغيرا  التي سرم  على واض  الي تي  

الريفي  را  هذه اليسءعدا  والبرايا البنةيّة اليتييق   هذا إلى  ءنب سعيهء إلى 

الوضوف على انعةءسء  تلك البرايا على تنيية وتنو  اليشروعء  القراعيّة بءلنسبة 

فيّة  وإلى مو يدى استسءعوا تحقيق ااستفءد  يال تلك البرايا في دع  لسةءال القرى الري

يستوى يعيشته   وةذلك تفعي  تو هءته  ااستثيءريّة والقراعيّة  والتعرف على يء 

حققت  هذه البرايا يال سب  للدع  اليءدو واليعنوو للف حيال دا   ضرى اليرةق  

تلك القرية في يوا هة العديد يال وتحسيال نوعية حيءته   وةذلك الدور التنيوو ل

اليشة   التنيوية التي وا ه  اليقارعيال  ودع  ضدراته  على ت ءوقهء  سوا  تلك 

اليتعلقة بءلحد يال الفقر وتعلي  األبنء   وةذلك اليسءعد  في ح  يشة   التعسر  وبعت 

سيد   ودع  اليشة   األ رى التي توا   اليقارعيال  يث : توفير التقءوو والبذور واأل

عيليء  تشويال اليحءصي  بسر  ينءسبة  وتحسيال الصوب القراعيّة. وهذا يء ي علنء 
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ننسلق يال تسءؤ  مسءسي؛ يؤداه: يء دور برايا بنك القرية في تعقيق مهداف التنيية 

 اليستداية؟

 الدراسة: أهمية

تسعى  النظرية لألهميةلهذه الدراسة مهيية نظرّية وتسبيقيّة في آال واحد  فبءلنسبة      

هذه الدراسة إلى ا تبءر يدى ي ئية القضءيء الفةرية لليقوا  النظرية لنظريء  "التنيية 

في تحلي  تأثير  ونظريّة ااضتصءد األ ضر" اليستداية  ونظرية رمس اليء  البشرو 

ة  برايا بنك القرية على تعقيق مهداف التنيية اليستداية. ميء بءلنسبة لألهييّة التسبيقيّ 

فتسعى الدراسة إلى توضيح يسءهية بنك القرية في تسبيق يؤشرا  التنيية اليستداية 

التي تهدف إلى تنيية الي تي  القروو  ي  إبراق ال وانب اإلي ءبيّة والسلبيّة لهذه 

البرايا  ةيء تحءو  الدراسة وض  تصور يقترح لتسوير وقيءد  فءعلية دور البنوك 

ستداية يال     رؤية استشراضية وتصور يقترح تقدي  لتحقيق مهداف التنيية الي

 الدراسة.

 أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة بو   عء  إلى دراسة وتوصيف دور بنوك القرى في الت سيس       

التنظي  والرضءبة في تحقيق التنيية الريفيّة في ضو  يؤشرا  التنيية اليستداية  وينبثق 

 ف فرعيّة تتيث  فييء يلي :يال هذا الهدف الرئيسي عد  مهدا

 التعّرف على البرايا التي يسرحهء بنك القرية لتعقيق مهداف التنيية اليستداية. -2

التعّرف على ال ديء  اليصرفيّة التي يقديهء بنك القرية لتعقيق مهداف التنيية  -1

 اليستداية.

 ية اليستداية.التعّرف على األنشسة التي يقديهء بنك القرية لتعقيق مهداف التني -1

التعّرف على النتءئا ااضتصءديَّة واا تيءعيَّة لبنك القرية لتعقيق مهداف التنيية  -0

 اليستداية.



التعّرف على الصعوبء  واليعوضء  التي توا   بنك القرية في تعقيق مهداف التنيية  -5

 اليستداية. 

 تساؤالت الدراسة: 

: يء دور بنك القرية في تعقيق يؤشرا  تنسلق الدراسة يال تسءؤ  رئيس؛ يؤداه     

 التنيية اليستداية؟ وينبثق يال هذا التسءؤ  عد  تسءؤا  فرعية على النحو التءلي:

 يء دور بنك القرية في تعقيق يؤشر القضء  على الفقر؟ -2

 يء دور بنك القرية في تعقيق يؤشر القضء  على ال و ؟ -1

 العيش؟ وسبل الرزق واستدامة ئفاستحداث الوظا يء دور بنك القرية في -1

 يء دور بنك القرية في ضيءال تحقيق ااسته ك واإلنتءد اليستدا ؟  -0

حيث تنطلق الدراسة من اختيار أربعة مؤشرات من مؤشرات التنمية المستدامة,      

ومعرفة تأثير برامج بنك القرية بسمسطا على تعزيزها, وتحقيق أهدافها, ورفع 

 زارعين بالمركز.مستوى معيشة الم

 مفاهيم الدراسة: 

تتنءو  الدراسة ث ثة يفءهي  مسءسيّة؛ وهي: يفهو  بنك القرية  والشيو  اليءلي      

 وبرايا التنيية اليستداية.

 مفهوم بنك القرية: -2

ضءي  الدولة بإنشءئ  تح  يسيى "بنك التسليف القراعي بيو ب يرسو  بقءنوال رض       

مس يء   يليوال  ني ( مبءال األقية ااضتصءديّة العءلييّة  بهدف ؛ بر2714( لسنة 54 

تقدي  ضروت بسيسة لليقارعيال اليصرييال لحيءيته  يال البنوك العقءريّة األ نبيّة  وضد ت  

  إلى البنك الرئيسي للتنيية واائتيءال القراعي  على مال يقو  2722تعدي  اليسيى عء  

ارعيال ل يي  منوا  اليحءصي  القراعيّة  و يي  بتقدي  الدع  والتيوي  ال ق  لليق

ا  األنشسة اليتعلقة بءلقراعة  ةذلك تقدي  ةءفة ال ديء  اليصرفية  وضد صدر يؤ ر 

والذو ينص على تحوي  البنك الرئيسي للتنيية واائتيءال  1422لسنة  20ضءنوال 
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ة يسءهية القراعي إلى بنك ضسء  عء  يسيى  البنك القراعي اليصرو( يت ذ شة  شرة

)للمزيد راجع ويكيبيديا يصرية ييلوك رمس يءلهء بءلةءي  للدولة. 

www.wykepedia.com) 

ويعرف بنك القرية بإن  بنك تنيوو يهدف إلي تحقيق التنيية اليستداية الريفية يال     

  برايا تهدف إلي تيوي  ي يوعة يال البرايا التنيوية التي يسرحهء يال   

 World Bank, 2015,P14 ) (اليشروعء  ال ءصة بءلقرية يال     األضرات.

وييةال تعريف بنك القرية إ رائيًّء في هذه الدراسة بأن : يؤسسة يال يؤسسء        

التنيية القراعيّة  تسعى إلى تقدي   ديء  تنيويّة يتييق  لليقارعيال بأض  الفوائد  

ت نب ء للي ءسر  وضد تّ  تحديد بنك القرية بسيسسء إل را  الدراسة وبصور  مةثر 

 الييدانيّة".

  مفهوم الشمول المالي: -7

ييةال تعريف الشيو  اليءلي بأنّ : "إتءحة ال ديء  اليءليّة إلى القسءعء  اليحروية      

 Ramji)ينهء في الي تي   في الوض  الينءسب  بهدف تحقيق اانديءد اا تيءعي". 

M.2009.P:6)  

 بأنّ : اليءلي الشيو   OECO) ااضتصءديّة والتنيية التعءوال وعّرف  ينظية     

 ال ديء  يال واسعة ي يوعة إلى الوصو  تعقيق   لهء يال يت  التي "العيلية

 وبءلشة  اليعقوليال والسعر الوض  في للرضءبة وال ءضعة الرسييّة  ةاليءليّ  والينت ء 

الي تي   شرائح ضِب  يال والينت ء  ال ديء  هذه است دا  ء نس وتوسي   يالةءف

 بهدف وذلك اليءلي  والتثقيف التوعية تشي  يبتةر  ينءها تسبيق     ويال الي تلفة 

 ,World Bank ". وااضتصءدو اا تيءعي واانديءد اليءلي الرفءه تعقيق

2015,P8)) 

الدراسة بأنهك "عيليّة بنةيّة يقديهء  وييةال تعريف الشيو  اليءلي إ رائيًّء في هذه     

بنك القرية بسيسسء  بهدف تيةيال اليقارعيال يال الحصو  على ي يوعة يال ال ديء  

http://www.wykepedia.com/
http://www.wykepedia.com/


اليءليّة اليتةءيلة وال يد  بأسعءر يعقولة وبسريقة ينءسبة يال     تسبيق مسءليب يبتةر  

 مهيهء اإلضرات".

 مفهوم التنمية المستدامة: -1

 ةالرفءهيّ  يعظ  السوي  اليدى على تنيوو "ينها بأن : اليستداية التنيية تُْعرف     

 األ يء  رفءهيّة دهور  مو بإ    األ ير  هذه تقو  ا مال على الحءضر أل يء  اإلنسءنيّة

 (Policy,2001,P:5)القءدية". 

 ةاا تيءعيّ  لي يوعة العيليء  الي سس العليي التنيية اليستداية: "التحّرك ةيء تعني     

 يال اانتقء  م   يال اليستهدف  التغير لتحقيق يعينة ميديولو يّة     يال تت  وااضتصءديّة 

 (71, ص7023)الطاهر,  إليهء".  الوصو  يرغوب حءلة إلى فيهء يرغوب غير حءلة

 لتلبية ليوارد القرية  األيث  ااستغ  وتُْعرف التنمية المستدامة إجرائيًّا بأنّها: "     

 األسءسيّة ااضتصءديّة  األبعءد وتحقيق البيئة  بهدف حيءية الحءلية لألفراد  الحء ء 

والبيئيّة  وفي هذه الدراسة ت  الترةيق على مربعة يؤشرا   التةنولو يّة و اا تيءعيّة 

مسءسيّة يال يؤشرا  التنيية اليستداية  وهي: القضء  على الفقر  والقضء  على ال و   

 سته ك واإلنتءد اليستدا ".وضيءال تحقيق  ود  اا

 ثانيًا: اإلطار النظري للدراسة:

تنسلق البءحثة في هذه الدراسة يال اليقوا  النظرية لث   نظريء  مسءسية؛ وهي:      

 نظرية التنيية اليستداية  وااضتصءد األ ضر  ورمس اليء  البشرو.

  نظرية التنمية المستدامة: -2

دوٌر ةبيٌر في ( John Rowelsرولس    وال الشهير ييرةياأل العءل  ألفةءر ةءال     

 العدالة بنظريت  حو  اشتهر الذوتو ي  عليء  اا تيء  إلى ضضية التنيية اليستداية  

تحقيقهء  والتي معلال فيهء عد  إييءن  بنظرية اليدرسة الةنقية الشهير  البءحثة  وإيةءنية

 على النءس  يحصلوال ي ع  بشة  الي تي  عال الفءئد  ااضتصءدية الش صية ةيبدم لتنظي 

 اةتشءف إلى النظرية يال     السعي هذه وسور الي تي  في حقو  غير يتواقنة
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 على الي تي  تنظي  إلى فدعء في مفةءره؛ (7, ص7002)النيش, يقويء   ديد  للتنيية 

 و :األ نوعيال يال اإلنصءف  يحتوو على العدالة عنصر مال رولس ويذةر العدالة  مسءس

 عند الحسبءال في يصءلحهء تؤ ذ التي ا وهي بعد  تولد ل  التي األ يء  إنصءف هو

 ي دوال وا اليو  يعيشوال بيال فيتعلق الثءني: اإلنصءف ميء ااضتصءديّة  التحلي   وض 

ء  (Agyeman,2002.p:81)السبيعية.  اليوارد على للحصو  يتسءوية فرص 

  سة رافق  التي اليحءدثء  إلى اليستداية التنيية  حو النقءشء واقداد ااهتيء  و     

 اإلدار  فةءن  الثءنية  العءليية الحرب بعد ووةءلتهء اليت صصة اليتحد  األي  إنشء 

 واا تيءعي التو   ااضتصءدو في الرئيسي العءي  اليثء  سبي  على لليوارد الرشيد 

 حيءية على دستورهء نص التي راعة والق للتغذية ةالعءلييّ  الينظية اليتحد  وةذا لألي 

 (8, ص 7003)عبد القادر, الغذائي.   األيال لتحقيق ةوسيلة السبيعية اليوارد

وشءع  نظرية التنيية اليستداية بشة  ضوو في مدبيء  التنيية ينذ ينتصف ثيءنينء       

التي تبن  القرال العشريال  ةيحءولة لت ءوق إ فء  النظريّة السلوةيّة في ي ء  التنيية  

نيوذد الحداثة  والبح  عال نيوذد  ديد يعي  على التوفيق بيال يتسلبء  التنيية 

 ((Agyeman,2002.p:89والحفءظ على بيئة سليية ويستداية. 

للوض  اليتدهور لبيئة األرت في ظهور حق  يعرفي  ديد عرف بءلتنيية ولقد ةءال      

( ودراسة Guimaraes  يويءريق اإليةولو يّة التي ةءال يال مبرق اليهتييال بهء 

لألنسء  اا تيءعيّة يال ينظور بيئي  والتي عني  بأهييّة ااستنءد إلى العلو  اا تيءعيّة 

 (473, ص7007)كالفرت والثقءفيّة والسيءسيّة عند دراسة األنسء .  

 ة ء   ب  تقءرير األي  اليتحد   إّا ماّل نظرية التنيية اليستداي يء مهيية ورغ      

لليفوضيّة  النهءئي التقرير يال ة ق  ك"اليشتر يستقبلنء" ةتءب في لهء سند مةبر و د 

 التنيية لتءريخ الحقيقية الواد  بيثءبة الةتءب هذا صدور وةءال والتنيية  للبيئة العءلييّة

 هي اليستداية التنيية مالّ  يعني الذو نوع  يال األو  هو اليستداية النظرو  فءلتقرير

 ويستقبليّة يصيريّة ضضية وبيئيّة  فهي تنيويّة ضضية بقدر يءهي وإنسءنيّة ضيّةم   ضضية



 في وحةويء   فسءه  ويؤسسء  االحءضر مفراد   اهتيء  تتسلب ضضية يءهي بقدر

 (32, ص 7022)طلبة, اليستداية.  نظرية التنيية وتحديد توضيح

يتعدد  للتنيية اليستداية  في  يشترةة ترتبس بءلتفسيرا  الإشةءلية وتتعلق بءلنظرية      

ة  تعريف يؤةد على تقدير ل حتيء ء  اإلنسءنيّة الحءلية واليستقبليّة وةيفية اإليفء  بهء  

إّا منّ  في الحقيقة ا ييةال ألو تقدير لتلك ااحتيء ء  مال يةوال يوضوعيّء  فض   عال 

تنيية اليستداية ييةال مال مية يحءولة ستةوال يحءسة بعد  التيقال. ونتي ة لذلك فإال ال

تفسيرهء وتسبيقهء وفقء لينظورا  عليية "ا تيءعيّة واضتصءديّة وبيئيّة ي تلفة. 

(Grosskurth & Rotmans, 2005,p 135) 

للتغيير   ةعيلية هيء: التنيية مسءسييال؛ ببعديال اليستداية تربس نظرية التنيية     

ذا التو    إ فء  نظريء  التنيية بروق ه مسبءب مه  يال وةءال قيني  ةبعد وااستداية

 األفراد  يعيشة يستوى لتحسيال ا تةفي ذاتهء حد في النيو عيلية الإااضتصءدية حي  

 اليءدو البعد على الترةيق مالّ  ةيء التنيية  ثيءر توقي  في العدالة يال بقدر يتس  نحو على

 اإلنسءال مالّ  مسءس   علىبءلعنصر البشرو ااهتيء  ين  بدا   ليح  ترا    ضد النيو لعيلية

 (443, ص 7002)مصطفي, نفس .   الوض  في مداتهء وهو التنيية  عيلية هدف هو

ويُعد نيوذد الحداثة اليهييال يال مبرق اافتراضء  التي ضديتهء النظرية  ويتيث  في      

فعءلية وتعقيق العدالة اا تيءعية والس ية البيئية واان راس فيهيء  حي  يض  هذا 

لنسق ااعتقءدو اليعروف "بءلحداثة" ثقة يسلقة في التقنية والعل   ولدي  ثقة ا تتقحقح ا

 في النيو ااسته ةي واضتصءد السو .

" ماّل التنيية ااضتصءدية منت   وبشة   Hawkenوضد افترت "بو  هءوةال       

ا تيءعيّة مو سبيعي ثقءفة ت ءرية يهيينة تعتقد بأال ة  حءا  انعدا  اليسءوا  سوا  ا

 )ر  والتيوي  والنيو مو ااستدايةاليوارد ييةال حلهء يال     التنيية  واابتةء

(Buckingham,S,2004,p153   ورّةق  في  ءنب آ ر يال فروضهء على

والتةءليف بسريقة مةثر عدالة  العدالة البيئيّة وضدر  النيو ااضتصءدو وإعءد  توقي  الينءف 



 رباب عاطف محمود عبد المنعم

لتوفيق بيال م ند  التنيية اليستداية والعدالة اا تيءعية  ةهدف ييء ي علهء وسيلة ل

ا تيءعي يرغوب وعءد   بإدراك من  بدوال نضء  الي تي  يال م   ضدر مةبر يال 

تحقيق هدف الوصو  إلى  اليسءوا  اا تيءعية وااضتصءدية فإن  يال غير اليحتي  ضيءال

  ((Roberts, 2004, p:129  ي تي   مةثر استداية.

 التيو البشرية  اليوارد بتنيية إاّ  تتحقق ا اليستداية ةيء تفترت النظرية ماّل التنيية     

 Quality) في ااستداية  يال     يفهو   ود  الحيء  األسءسية يال العنءصروهي  تُعد

Of Life) ا للعيلية (, 2, ص7007)صندوق األمم المتحدة ,  وهدفها التنيوية يحور 

ء م  اا تيءعية القءعد  تنةي، ا عنديء ل ستداية  ضءبلة تةوال اّل التنييةةيء تفترت ميض 

 يستوى في صءفية قيءد  اا تيءعية اإلنتء ية تعني مفراده حي  وهي للي تي   اإلنتء ية

 Social Well الرفءهية  يصسلح يتضيال ماّ  وي ب بهء التيت  ييةال لتي الرفءهية

being ء ب  فحسب  الحءضريال مولئك يةرفءه السيء  هذا في اا تيءعية  رفءهية ميض 

 (282, ص 7008)سكوبتا,  اليستقب . في هنء سيةونوال الذيال

 ااعتبءر بعيال نظر ف الرفءهية لتحقيق الد   ةيء تبّن  النظرية ضضية إعءد  توقي      

 الي تيعء  تسورهء  ودع  يراح  مغلب اليستداية في بءلتنيية اليعنية ال سس إلى ةءفة

 اا تيءعي  بيء الحراك يال عءلية در ة اليدض ؛ وتحقيق الفقر على للقضء  السعي ىإل

 والقي  األ  ضيّة اليتبءد  والدع  ةاا تيءعيّ  الثقة الحيء   وتعقيق فرص ذلك في

 ,Peeters اا تيءعي. اإلديءد يصسلح عليهء يُسلق والتي والتيءسك 

2012,p:10)) 

يةال ااستفءد  يال هذه النظرية في الدراسة الحءلية على ويال     العرت السءبق ي     

ي تي  البح  يال     تسبيق يؤشرا  التنيية اليستداية دا   القرية  فءلنظرية 

تعترف بأاّل القضءيء البيئيّة هي ضضءيء ا تيءعيّة وثقءفيّة  وبدونهء لال يةوال هنءك يبءدرا  

يصبح الي تي  القروو في وض  يسيح ل   نء حة ت ءه العدالة اا تيءعيّة والبيئيّة  ولال

بءلتةيف ي  رؤية عءليية بديلة وبنء  سيءسي وثقءفي وا تيءعي ضءدر على إنتءد ي تي  



يستدا  بيئي ء وتنيوي ء  ولال يحد  هذا بدوال توافر التيوي  الةءفي لهذه اليشروعء  يال 

ا يعترف بءلع ضة  ا  ديد  اليتدا لة بيال     يؤسسء  اإلضرات  ةيء يتسلب تفةير 

اإلنسءال والبيئة في ظ  التنيية اليستداية التي تواقال بيال التغيّر والتقد   واليحءفظة على 

 البيئة  وتحقيق العدالة اا تيءعيّة دا   القرى برةق سيسسء. 

 نظرية االقتصاد األخضر: -7

 ظهر وضد ة وااضتصءديّ  البيئيّة األدبيء  في حديثة األ ضر ااضتصءد تُعّد نظرية      

 وتبنت  UNEP للبيئة اليتحد  األي  برنءيا     1442بداية  التنظير العليي لهء عء  

 يؤتير بعقد ضرارهء مصدر  عنديء 1447 عء  بداية اليتحد   في لألي  العءية ال يعية

 ااضتصءد(رئيسي  عنواال تح  1421عء  ) 14+ريو(  واليستداية للتنيية اليتحد  األي 

 (UNEP,2015,P:6)يشءرك.  من   ه األ ضر

 وااضتصءدييال البيئييال يال العديد بءهتيء  اليصسلح هذا حظى الوض  ذلك وينذ     

 األي  هو األ ضر ااضتصءد نحو التحو  مال النظرية واا تيءعييال وتفترت والسيءسييال

 صءدااضت   ةيء تفترت مالةالتقليديّ  ااضتصءديّة النظ  مفرقت  يء إلص ح الينشود

 للينتدى السنوية دعتء لتقءرير وضد اليستداية التنيية لتحقيق اليثءلي السريق هو األ ضر

 اضتصءد إلى التحو  يتبني تنيوو نيوذد اعتيءد إلى AFED  والتنيية للبيئة العربي

 اا تيءعيّة والعدالة ااضتصءديّة لتنيية يتسءو   وقال إعسء  األسءسيّة يبءدئ  م ضر يال

 Pretty,2013,p 15)   .البيئية وااستداية

يءرتال ةور  يدير "يرةق ال نوب" الييو  يال ضب  الدو  النءيية ويقره لوضد ةءال      

ااضتصءد نظرية   حو  1422 نيف  دور يؤثر في سرح مفةءر في ينتصف عء  

بءلتحو  إلي  ذلك نتي ة ل يبء  األي  اليتةرر  في ااضتصءد العءليي و ةثر   األ ضر

يء  التي يير بهء و ينهء  انهيءر األسوا   األقيء  اليءلية وااضتصءدية  وارتفء  األق

مسعءر الغذا   التقلبء  الينء ية  الترا   السري  في اليوارد السبيعية و سرعة التغيير 

  ) TEEB, 2016,p11 البيئي. 
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والذو يقو  مسءس ء إاّل ااضتصءد األ ضر هو محد النيءذد ال ديد  للتنيية سريعة النيو      

على اليعرفة ال يد  للبيئة والتي يال بيال مه  مهدافهء يعءل ة الع ضة اليتبءدلة بيال 

على  مسءس    يقو (88, ص7024)قاسم,  ااضتصءد  واإلنسءنيء   والنظء  البيئي

 بيال يء اليتبءدلة الع ضة يعءل ة إلى تهدف والتي البيئية بءاضتصءديء  اليعرفة

 على اإلنسءنيّة للنشءسء  العةسي واألثر السبيعي  البيئي والنظء  اإلنسءنية  ااضتصءديء

 (2, ص 7022)مرسي,التغيّر. 

لهء مبعءد ي تلفة فهي ا ترتةق ال ضرا  وتفترت النظرية ماّل  التنيية  اليستداية      

ة على ال ءنب البيئي ولةنهء تشي   وانب اضتصءدية وا تيءعية وهذه األبعءد يتدا ل

ويتشءبةة وا ي وق التعءي  يعهء بيعق  عال بعضهء البعت فهي تعي  في إسءر تفءعلى 

)عمر, . ومسءليب التنيية اليستداية ئيت  بءلضبس والتنظي  والترشيد و ييعء تةرس يبءد

  ةيء تفترت ماّل النظء  األ ضر اليستدا  اضتصءديء هو النظء  الذو (73, ص 7023

 ديء  بشة  يستير ومال يحءفظ على يستوى يعيال يحقق يتيةال يال إنتءد السل  وال

التواقال ااضتصءدو يء بيال النءتا العء  والديال العء   ي   ين  حدو  ا ت ا  ا تيءعية 

 ) (Eserties,2017.P;7 نءت ة عال السيءسء  ااضتصءدية.

صور  الفقر اليستدا   الذو يُعّد مةثرولقد رّةق  في بنءئهء النظرو على يفهو        

ء؛ ليء ل  يال ع ضة بعد  تسءوو فرص التعلي  والرعءية ا نعدا  العدالة اا تيءعية وضوح 

الصحية وتوفير القروت وفرص الد   ويسءه  ااضتصءد األ ضر في الت فيف يال حد  

الفقر يال     اإلدار  الحةيية لليوارد السبيعية واألنظية األيةولو ية  وذلك لتدفق 

ليء  السبيعي وإيصءلهء يبءشر  إلى الفقرا   بءإلضءفة إلى توفير الينءف  يال رمس ا

وقيءد  وظءئف  ديد  و ءصة في ضسءعء  القراعة والنبءتء  والسءضة والنق  والصحة  

 (22, ص 7028)األمم المتحدة, وهذا ضروروٌّ  ءصة في الدو  ين فضة الد  . 

الذاتية  التنمية يبدم  دا ةيء رةق  النظرية في نسء  عل  اا تيء  على است     

ي  احترا  ةءي  ل صوصية الحءلة  الفقير  الريفية الي تيعء المحلية بصفة خاصة في 



 على يسءعدت  يتسلب مّنءألير إاّ  يعرفة احتيء ءت   على األضدر هو فءلي تي  اا تيءعية 

 تغ  وااس األفض  اليردود تحقيق على سيعي  يء وإيةءنيءت   وهو مصول  استةشءف

الوصو  ثَ  ويال وإشراة  تيةين  حقيقة انس ضء يال واليقويء  األصو  لتلك األيث  ّّ 

مفراده   وإبدا  استغ   سءضءت   الةءينة وبءلتءلي ييلة  الذو لليةءال انتيءئ  إلى

 United Nations, 2010 )   ) ويؤسسءت . 

 في تتيث  ااضتصءد األ ضر  يتعدد  في ظ  نظرية مبعءدٌ  اليستداية الريفية وللتنيية     

 واليةءال الوض  في اليءئية واليوارد است دا  األراضي واستداية الغذائية  السلسلة استداية

 لضيءال اليستداية والريفية القراعية عيليء  التنيية ضيال الت ءرية والتفءع   الينءسبيال 

 يال  ق  هي اليستداية ةالريفي ماّل التنيية يتبيال وبذلك  غذائي؛ وميال وافية يعيشية سب 

 فإالّ  ومشي  مع ّ  القويي على اليستوى وااضتصءدية اا تيءعية التنيية ةءن  إذا وعلي  ة 

 الريفي. ت ءسب ضضءيء الي تي  اليستداية الريفيّة التنيية

 ونء حة بيئي ء سليية ييءرسءتهء تةوال عنديء يستداية الريفية التنيية وييةال مال تُعدّ      

)األمم شءي   عليي ينها على وتعتيد وإنسءني ء  ثقءفي ء وي ئية وعءدلة ا تيءعي ء اضتصءدي ء

  حي  رةق  في هذا النسء  على افتراضيال (4المتحدة, لجنة التنمية المستدامة, ص 

 في الفقر ت فيف بهدف الريفية بءلتنيية ااهتيء مسءسييال؛ اافترات األو  يتيث  في 

اإلدار  الحةيية وإشراك يؤسسء  التيوي ؛ لتحقيق الينءف  عال سريق  الريفية  الينءسق

 ااهتيء  في فيتيث  الثءني اافترات مّيء يال رمس اليء  السبيعي وتوصيلهء إلى الفقرا  

  لأللفية. اإلنيءئية األهداف بيال يال الوض  ذا  في يُعدّ  والذو تلويثهء  عد  و بءلبيئة

  (443 ص ,7024 وآخرون, )أكرم,

يةال ااستفءد  يال هذه النظرية في الدراسة الحءلية  بءعتبءر ماّل النظرية تقو   وي     

ماّل  يبدم اعتيءد ا على بيئية -ا تيءعية-ءديةصاضت نظر و هة يال اليستداية بفلتر  التنيية

 األيث  والنيو  يءدو يء  رمس إلى السبيعي اليء  رمس تحوي      يال ينيو ااضتصءد

هذا  يسءعد السبيعي إلى ينءف   اليء  رمس لتةلفة  وتحوي ا تتسءوى عنديء يحد 
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التنيي؛ ويال ثَّ  ييةال إسقءس النظرية على ع ضة تنيية  استداية يدى ضيءس في السينءريو

القرية بتوافر رؤوس األيوا  يال     بنك القرية ةيؤسسة إضرات تسءعد تسبيق 

 شراتهء.يؤشرا  التنيية التي تيث  النظريّة مه  يبءدئهء ويؤ

 نظرية رأس المال البشري: -3

يعود الفض  في وض  األُسس العءية لنظرية رمس اليء  البشرو إلى ااضتصءدو      

   2724شولترق الذو ضء  بيحءضر  بعنواال ااستثيءر في رمس اليء  البشرو عء  

ءه فيهء إلى   لف  اانتبملقءهء في اليلتقي الثءل  والسبعيال لل يعية ااضتصءدية األيريةية

ةيء , (Ling & Shiaw , 2011,P 116   ضضية ااستثيءر في رمس اليء  البشرو

 رّةق لشولتق  البشرو اليء  لنظرية رمس بيةر يال مه  األبحء  اليةيلة مبحء  ةءن 

اليءدو  ةيء لََف  اانتبءه إلى  وغير اليءدو الد   في اليؤثر  األنشسة دراسة فيهء على

صحيّة  والتي  ورعءية وه ر  تعلي  يال البشرو ل ستثيءر ي تلفةال األشةء  دارسة

)عبد الرسول, دار   ييعهء حو  يفهو  التةويال اإلنسءني ودوره في ااضتصءد. 

 (278, ص7028

 فدرسوتُعّد دراسء  بيةر بيثءبة انس ضة عليية لنظرية رمس اليء  البشرو       

 البشرو رمس اليء   وانب مةثر ر  ورمى منّهءوالتسوي التنيية لعيلية الي تلفة األشةء 

 ااستثيءر  على العءئد يعّد  بقيءس اهت  فقد اإليرادا   على تأثيرهء وفعءلية في وضوحء  

 البشرو. رمس اليء  على إنفءض  الوا ب اليقدار تحديد في األسءسي الير   ومعدّ 

 (2-1 ص ,7024 )زكري,

 ويهءر  ةفء   هو  التةويال الذو في تصوره رف واستحد  بيةر في إسءر النظرية يف     

 ينظية مو في الدع  مو ل  تُقد  التي الينظية في سوا  إنتء يت  وبءلتءلي رف  الفرد؛ 

 يعد  بيال الربس بيةر ةيء حءو  اإلنتء ية  يال يقيد فهو اليت صص التدريب م رى  مّيء

 (Daniel, Johnnie 2012.P:12)  والتةلفة.  العي  دوراال



ودوٌر ةبيٌر في اةتيء  التو   الفةرو  مهييةٌ  "يءرشء "ةيء ةءال افتراضء       

ا وسني ء  اليء  رمس في للنظرية  فءاستثيءر  معلى مال وفي رمي  البشرو هو استثيءر 

 تتقد  سريق  عال إذْ  اإلنسءال  في يستثير الذو رمس اليء  هو ضيية اليء  منوا  رمس

 القوى سريق عال التقّد  سبي  في يُستغ  ل  إالْ  يحدد  يةضي ذو ذات  األي   وااضتصءد

 التقد  تحقق يتنوعة سءضء  إلى نوعية ةييّء  ي رد يال الثروا  تحّو  التي ةالبشريّ 

 ( (Mehralian 2011.P: 55 الينشود.

يال     األفةءر التي سرحهء ااضتصءديوال حو  مهيية رمس اليء  البشرو في      

بشرو ال اليء  رمس بيال الع ضة فةءر اا تيءعية التي رصد التنيية  انسلق  األ

التنيية بأال افترات راسخ فثّية التنيية و  فءعليال إلى بحء ة فهي إنسءنية  شروس لهء ّّ

 وإلى الحديثة  واليعءيير القي  يال ي يوعة وإلى والشفءفية  يال الثقة عءلية در ة على

 (70, ص 7027)الحلبي, الفءعليال.   إدراك

حو  مهييّة   Barton & Dellbridge , 2011ةءال للتصّور الذو ضديءه و     

 ااستثيءر في البشر  دور ةبير في تحلي  ع ضة رمس اليء  البشرو بءلتنيية فقد مةدا

 نوعية تحسيال ينهء: الفوائد؛ يال ي يوعة تحقق هءية يسألة البشر في ااستثيءر مالّ  على

األُ ور   إضءفي  يتيث  في  ارتفء  د   شة  في عوائد على درااألف وحصو  العي  

 & Barton  العي  في ذا  الوض . فرص وقيءد  ااضتصءدو  األيال وقيءد 

Dellbridge  2011,P: 466)) 

مهيية نظرية رمس اليء  البشرو في يعءل تهء لقضءيء التنيية بشة  مةبر  ةيء تتضح    

 البشرو اليء  رمس مهيية عال ( (Pedrini, 2007يال     التصور الذو ضديت  

 ال ءر ية البيئة وتحلي  صن  األهداف ااستراتي ية للتنيية  ورصد في ودوره الرئيسي

 قيءد  في اليبءشر دوره عال الةفء    فض  وضيءس الدا لية العيليء  على واإلشراف

 نءفسية.الت الييق  لةسب البشرية لليوارد الينظ  ااست دا  تحقيق وبءلتءلي اإلنتء يّة

(Pedrini, 2007,P:347)  
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 لليوارد تةيّف مضصى تحقيق في البشرو اليء في نظرية  ااستثيءر مهيية وتتيث      

 التقليديّة فهي تفترت ماّل النظرية اليتسءرعة  البيئية والتسورا  األسءسية البشرية

 اليء  رمس نوعية في تحسيال تسءه  اإلنفءضء  التي لتشي  تتس  مال ي ب ل ستثيءر

 . Chen)  والتعليييّة ال ديء  الصحيّة على اإلنفء  يث  ةفء ت  اإلنتء ية ورف  البشرو

H & Lin  K,2003,P 113اليستويء  اا ت ف في  مالّ  ي فى على محد (. وا 

ء يؤدو والتعلييية الصحية  اإلنتء ية  فءاستغ   والةفء ا  النوعيء  ا ت ف إلى حتي 

 السةءني النيو بيال تواقال التنيية يسع  في إضءية مسءس بءعتبءرهءالقدرا   لة  الةءي 

 )2-1 ص ,7024 زكري, ( .وااضتصءدو

 استيرار في اليضيوال اليصدر فإال ضدرت  يفقد عنديء ااضتصءد وتفترت النظريّة مالّ      

 مظهر  ةيء  البشرو. اليء  رمس ويستعيلهء ييتلةهء التي اليعرفة هو التنءفسية القدر 

 إنتء ي هو عءي  اليهءرا  وال برا  في ااستثيءر بأالّ  اليوارد إلى اليستند  لنظريء ا

 , Ling & Jaw)إضءفية بشرية يوارد إلى الحء ة دوال يال اضتصءدو نيو إلى يقود

ء ماّل ااستثيءر في رمس   ( 118 ,2011  يشّة  البشرو اليء ةيء ترى النظرية ميض 

فإذا يء تيءثل   التنءفسية للتنيية  الييق  على ةواليحءفظ للحصو  الرئيسي العءي 

 على بعضهء تقد  سرَّ  فإالّ  ي تلفة وتقنيء  يعدا  يال إيةءنيء  الي تي  ويو وداتهء

 . Mehralian) البشرية. يو وداتهء بيال الفر  إلى يُعقى اآل ر البعت

G,2010,p:44) 

ء البشرو اليء  رمس في ااستثيءر مهيية وتتيث        تةيف مضصى تحقيق يف ميض 

 التقليدية النظرية فإالّ  لذا اليتسءرعة؛ البيئية والتسورا  األسءسية البشرية لليوارد

 اليء  رمس نوعية تحسيال في تسءه  اإلنفءضء  التي لتشي  تتس  مال ي ب ل ستثيءر

 والتعلييية  ال ديء  الصحية على يتيثلة في اإلنفء  اإلنتء ية ةفء ت  ورف  البشرو

مسءس التنيية  إيةءنيء  األفراد بءعتبءره لة  الةءي  ااستغ   على سيءستهء تقو يية فءلتن

, ص 7021)دحماني , السةءني وااضتصءدو  النيو بيال تواقال إضءية إلى ةيء تهدف 



 على تؤثر والتي اإلنتء ية العيلية عنءصر   ةيء يُعّد ااستثيءر في البشر مه (27

ء      اضتصءدية يالا اليردود اليءدو واليةءنة تنيية اليهءرا  والقدرا   ويُعّد ميض 

ا  (Venkatesh, 2018,p:16 )   ال ديد .  اليعرفة ل لق يصدر 

وعند يحءولة فه  الع ضة النظرية بتنيية القرية يال     بنوك اإلضرات  يتّضح      

 البشرية ةالتنيي  لف ع ضة يقف يء يضيوال ذلك يال     التصّور الذو يفترت و ود

 ةوسيل فه  عال النءس  نيءبة بءلتنيية يقو  بيعنى منّ  ا ييةال ألحد مال اليستداية؛ بءلتنيية

 األحوا  يال بحء  يسئوليت  تق  وا وحده   إليه  ير   واإل فء  الن ءح وغءية  ومالّ 

 يال البشرية القوى تيتلك ل  تتحقق إذا ا فءلتنيية الدو  بيؤسسءتهء الرسيية فقس  على

 يستداية تنيية القوى تلك تؤسس ل  إذا ذلك  مو تحقيق يال ييّةنهء يء والةفء ا  القدرا 

 .وإيةءنيءتهء البيئة يال يشتقة

البشرو  اليء  رمس في ااستثيءروةءال لي ي  األفةءر التي اهتي  بع ضة التنيية و     

على  تأثير ل  ليس تأثير بءلغ األهيية في تو ي  ااهتيء  إلى العنصر البشرو  والذو 

 تةوال ااستثيءر ويردوده على الي تي   وبءلتءلي هذا تةلفة اإليرادا  فقس  وإنّيء تحي 

الحميد,  عبد وهيبة, (في  فقس.  اليستثير الفرد وليسالعءئد  على تحص  التي ال هة هي

 (14 ص , 7022

بوصفهء تسعى إلى ة في الدراسة الحءلية  ويال ثّ  ييةال ااستفءد  يال هذه النظريّ      

الي تي   على ومفعءلهء البشريّة اليوارد سلوةيء  مثر مولويء  التنيية على ترتيب إعءد 

التنيية  ضسء  يسءر لتقوي  ال ءد السعي حو  يضيونهءوالتي تنصب في   في   الذو تنشس

و م التنظي  اا تيءعي في سوا  ة السلبيّ  الييءرسء  ت نب على العي      الريفيّة يال

تو ي   اإلنسءني على السلوك تأثير على الضو  تسليس  وبءلتءلي ذاتهء برايا التنيية

 اإلنسءني  ةيء تُعدّ  السلوك هذا تفسير عند التأويلية النظر  على والتأةيد القروت 

 اليوارد هذه مالّ  بءعتبءر األي  ثرو  بهء تُقءس التي األسءسيّة اليقءييس يال البشرية اليوارد
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 واا تيءعي ااضتصءدو الوض  في اليؤثر  واألصو  الرمسيءلّية ليةونء ا على رمس

 .التقد  لتحقيق الحءس  العءي  هو ةفء ت  ودر ة البشرو للقرية فءلعنصر

 :اإلجراءات المنهجية

سبق ومال عرض  البءحثة ألهداف الدراسة وتسءؤاتهء األسءسيّة  والترا  البحثي       

  النظرية اليتعلقة بيوضو  الدراسة  وفييء يلي تعرت واليفءهي   ومبرق اليقوا

البءحثة لإل را ا  الينه ية للدراسة  يتضينة ي ءا  الدراسة  والينها الُيست َد   

ومدوا   ي  البيءنء   والعيّنة اليست دية  وةذلك األسءليب اإلحصءئية التي ت  

 است دايهء. 

 مجاالت الدراسة:  -2

ي ث ثة ي ءا  مسءسية  تيثل  في الي ء  ال غرافي والذو تشتي  الدراسة عل     

شءر  بورسعيد  5انصب على بنك القرية سيسسء بيحءفظة بني سويف  ويق  البنك في 

بيدينة سيسسء  مّيء الي ء  البشرو فيتيث  في بعت اليسئوليال واليستفيديال يال  ديء  

سة مربعة مشهر  وهو القيال البنك  مّيء الي ء  القيني للدراسة فقد استغرض  الدرا

 4اليستغر  ل ي  البيءنء  يال الييداال

 منهج الدراسة: -7

نظرا  لسبيعة اليوضو  الذو تتنءول  الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقهء  فإاّل      

الدراسة الحءلية سوف تعتيد بصفة مسءسية على الينها الوصفي التحليلي  ويقصد 

ر  التي يراد دراستهء و ي  اليعلويء  الدضيقة عنهء"  حي  بءلدراسة الوصفية "الظءه

تقو  البءحثة بوصف لل صءئص والسيء  التي يتييّق بهء بنك القرية بسيسسء  يال     

تحديد وصف وتحديد اإلسءر التنظييي للبنك  و صءئص ال ديء  التي يتيحهء البنك 

ات لليستفيديال  والشروس لليقارعيال  واليواصفء  التي يتسلبهء عند تقدي  ااضتر

األسءسية لعيلية ااضترات  إلى  ءنب وصف اليردو اإلي ءبي لتلك ال ديء  البنةية على 

ء  الوض  اليعيشي لليستفيديال  ودع  يؤشرا  التنيية اليستداية. ةيء سع  الدراسة ميض 



و  إلى وصف بعت التغيّرا  التي تيت  بهء اليستفيدوال  يث  تغيير الوض  السةني  ون

 القراعة  وتعلي  األبنء   وغير ذلك يال ال ديء  التي متءحهء بنك القرية بسيسسء.

 طرق ووسائل جمع البيانات: -3

ت  ااعتيءد في هذه الدراسة على سريقة اليسح اا تيءعي بءلعيّنة  عال سريق       

ال  ودلي  وسءئ  مسءسية ل ي  البيءنء   تيثل  في: ااستبءر بءست دا  استيءر  ااستبيء

 اليقءبلة  والوثءئق والس     واليقيءس.

 أوالً: طريقة المسح االجتماعي بالعينة: 

حي  ضءي  البءحثة بإ را  يسح ا تيءعي شءي  على  يي  اليستفيديال واليستفيدا       

يال برايا بنك القرية بسيسسء  بهدف الوضوف على سبيعة ااستفءد  التي حصلوا عليهء  

( 1724ير موضءعه  ااضتصءدية واا تيءعية  والذيال بلغ عدده  ودورهء في تغي

يستفيد يال  ديء  اإلضرات في ي ءا  اإلضرات الي تلفة   ضروت  ءصة بءلتنيية 

القراعية "يؤشر الفقر"  وضروت ترتبس بيؤشر القضء  على ال و   وييثلهء برنءيا 

وتوفير فرص العي    يشرو  البتلو(   ضروت  ءصة بيؤشر ضيءال النيو ااضتصءدو

وييثلهء برنءيا ضرت يشروعك(   ضروت ترتبس بيؤشر اإلنتءد وااسته ك اليستدا   

وييثلهء برنءيا الصوب القراعية بءلظهير الصحراوو لغرب سيسسء(. ث  ضءي  البءحثة 

السءبقة -بإ را  يسح بءلعينة على نسبة يال اليقترضيال واليستفيديال يال برايا البنك 

 عقيق مهداف التنيية اليستداية في سيسسء.                                                 وت -الذةر

 ثانيًا: االستبار:

است دي  البءحثة ااستبءر بءست دا  استيءر  ااستبيءال  على عينة يال اليقترضيال       

تعليييّة  حي  ات ه  إلى است دا  تلك الوسيلة؛ احتوا  يفردا  العّينة على يستويء 

يتفءوتة  تبدم بيال يقرم ويةتب؛ فو ب عليهء تسبيق هذه ااستيءر  بأسلوب اليقءبلة يعه   

حتى تتيةال يال الحصو  على نتءئا حقيقية للتيقّال يال صحة يء مدل  ب  عّينة الدراسة  

وحتى ا تتعرت البيءنء  ألّية م سء  تؤثر على يوضوعيتهء   ءصة تلك التي ترتبس 
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األفراد في اإل ءبة على مسئلة ااستيءر   وفرت رؤيت  ال ءصة على بتد   محد 

اليبحوثيال؛ لذا ات ه  البءحثة إلى است دا  تلك الوسيلة ل ي  البيءنء   حتى تحقق مةبر 

( 5( سؤاا   ينه   01ضدر ييةال يال اليوضوعية. وضد احتو  هذه ااستيءر  على  

 النهءية  وتةون  يال ستة عنءصر مسءسية هي: ( سؤاا  يغلق05مسئلة يفتوحة النهءية  و 

 ال ق  األو : البيءنء  األّوليّة لليستفيديال يال  ديء  البنك.

 ال ق  الثءني: بيءنء  يتعلقة  ببرنءيا اإلضرات اليرتبس بيؤشر القضء  على الفقر.

 ال ق  الثءل : بيءنء  يتعلقة  ببرنءيا اإلضرات اليرتبس بيؤشر القضء  على ال و .

 ق  الراب : بيءنء  يتعلقة ببرنءيا اإلضرات اليرتبس بيؤشر النيو ااضتصءدو وتوفير ال

 فرص عي . 

بيؤشر منيءس ااسته ك واإلنتءد  ال ق  ال ءيس: بيءنء  يتعلقة ببرنءيا اإلضرات اليتعلق

 اليستدا .

 ثالثًا: دليل المقابلة:

لليقءبلة  إحداهيء تَّ    بءست دا  دلييال م   التعّيق في نتءئا الدراسة  ضءي  البءحثة      

( حءلة يال اليستفيديال يال القروت  وفق ء ل صءئص ت  ضرا تهء 21تسبيق  على عدد  

وتحديدهء إحصءئيًّء بدضة يال ضب  ااستبءر الذو تَّ  إ را ه على عيّنة الدراسة  وبءست دا  

الش صية للحءلة  نو   اليقءييس اإلحصءئية  وضد احتوى على البيءنء  اآلتية: البيءنء 

القرت  يد  القرت  وسءئ  الحصو  على القرت  يشءة  التيوي   سر  إدار  

القرت  الوض  ااضتصءدو ضب  القرت  الوض  ااضتصءدو بعد القرت  ع ضة القرت 

 بسبيعة اليشرو  الينفذ.

يسئوليال   (5ةيء ت  تصيي  دلي  آ ر لليقءبلة تَّ  تسبيق  على بعت يسئولي البنك       

وذلك لشرح وتحلي  ال ديء  التي يقو  بهء البنك ت ءه عيّنة الدراسة  واإلسءر التنظييي 

في تقدي  ال دية  وتفسير بعت األدوار اليحورية وةيفيّة تعءيل  ي  مفراد العّينة  وةذلك 



احتوى الدلي  على ةيفيّة تحديد اليواصفء  األسءسية للقرت  والشروس الُيقّدية يال 

                                نك  واإل را ا  القءنونية وع ضة هذا بتسبيق يؤشرا  التنيية اليستداية.                                                         الب

 رابعًا: الوثائق والسجالت:  

ى س    ت  ااعتيءد على الوثءئق والس    اليتعلقة بءلبنك يال     الر و  إل     

يتعدد  يال مبرقهء: س   البيءنء  األسءسي لليقترضيال  وعدده   ونو  القرت  ويد  

القرت  والضيءنء  اليسلوبة  وتءريخ السداد  واليتعسريال  وغير ذلك يال الس    

 دا   البنك.

 :خامساً: المقياس

بءب اعتيد  الدراسة على سّل  ليةر  لقيءس بعت اليتغيّرا  اليرتبسة بءألس     

ا  و  5والدواف   ث  إعسء  الحدود   ( لليوافقة 0( للتأييد واليوافقة بدر ة ةبير   د 

( لليوافقة بدر ة ضليلة  1( لليوافقة بدر ة يتوسسة   و 1بدر ة ةبير   والدر ة  

 4( يوافق بدر ة ضليلة  د ا2والدر ة  

ين فت( بنء   – يتوسس –مّيء حدود اليتوسس الحسءبي فةءن  يستويء   يرتف       

 عدد اليستويء -الحد األدنى ( – الحد األعلى  -على اليعءدلة سو  الفتر  

 .1311: مض  يال 2در ة ين فضة يال 

 .1722مض  يال  1310در ة يتوسسة يال 

 .5 – 1322در ة ةبير  يال 

 :صدق أداة الدراسة

ا  اليتعلقة بهء  التأّةد يال تغسية فقرا  ااستبءنة ليوضو  الدراسة و يي  اليتغير     

ثُّ  عرت استبءنة الدراسة على عينة عشوائية يال اليستفيديال   للتعّرف على يدى 

فءعليته  في فه  األسئلة  واستبعءد األسئلة الصعبة وغير اليفهوية  ثُّ  ضءي  البءحثة 
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للتأّةد يال يصداضية   بعرضهء على معضء  هيئة التدريس في ةلية اآلداب ضس  اا تيء 

 تيءر  تحقيق ء لغءيء  الدراسة.ااس

 ثبات أداة الدراسة: 

 رى التحقق يال ثبء  التسبيق بتوقي  مداتّي الدراسة يرتيال على عينة اسـتس عية      

( استيءر   بفـــءر  قينـــي يدتـــ  مســـبوعءال  واســـت راد يعءيـــ  54يةونـــة يـــال 

بــيال در ــءته  فــي اليــرتيال   (Correlation Pearsonاارتبــءس بيرســوال 

( Correlation Pearson بهــدف اســت راد يعءي  ثبء  التسبيق بسريقة بيرسوال 

  ويعءي  ثبء  األدا  بسريقة  ملفء ةرونبءخ(.

 عيّنة الدراسة :

اعتيد  الدراسة على نيس العّينة العشوائية البسيسة  حي  ت  تسبيق الدراسة على      

( يستفيد  يال إ يءلي 044ستفيديال يال القروت التي ضديهء البنك  وعدده   عيّنة يال الي

 .يال  يلة اليستفيديال %24( يقترت  بواض  1724 

 أساليب التحليل:

اعتيد  هذه الدراسة على األسلوبيال: الةيي والةيفي يع ء؛ حي  ضءي  البءحثة       

ا  ااستبءر  وتحليلهء إحصءئيًّء بءست دا  األسلوب الةيي يال      ي  البيءنء  بءست د

(  والذو يُست د  بشة  SPSSفي  داو  ةييّة بءست دا  برنءيا التحلي  اإلحصءئي 

ةبير في ي ء  العلو  اا تيءعية واإلنسءنية بغءية تحلي  ااستبيءنء  واليقءييس  ب ءنب 

                                                 
 أ.د/مصطفى خلف عبدالجواد أستاذ علم االجتماع المتفرغ بالكلية , إلى   رتتقدم الباحثة بخالص الشكر والتقدي

لي فارس األستاذ المساعد اذ ورئيس قسم علم االجتماع بالكلية , أ.م.د/ سيد محمد عأ.د/ حوته حسين حوته أست
وأ.م.د/ طه مبروك أستاذ علم النفس المساعد بالكلية, وأ.م.د/ أحمد محمد صالح أستاذ علم النفس  ,بالكلية

تماع بالكلية, ود.حسن إبراهيم حسن مدرس علم االج المساعد, ود. أحمد عيد مدرس علم االجتماع بالكلية,
 د.شمس فتحي شاكر مدرس علم االجتماع بالكلية.و
   ال يتم اقراض  هأثناء عقد جلسات حوارية مع بعض مسئولي البنك, وهي أنّ  مهمةتوصلت الباحثة إلى معلومة

ن شهادة محو األمية, وعلل المسئولو أي شخص دون المستوى التعليمي )يقرأ ويكتب(, أو يكون حاصل على
مضي, ولما بنشك في قدراته ه يببصم ويمشي, الزم يكون بيلهم "إزاي أدي قرض لشخص لمجرد إنّ ذلك بقو

برامج أو شقيقه أو زوجته للتوقيع كضامن, بس الزم هو يوقع قدمنا مش يبصم" مما يشير إلى أن ّ بنطلب ابنه
 رأ وتكتب حتى المؤهل العالي.ن, وتبدأ من التعامل مع مستويات تعليمية تقيالبنك الجديدة لم تتعامل مع األمي



ية وبعت است دا  اليتوسس الحسءبي  واانحراف اليعيءرو؛ لقيءس اليتوسسء  الحسءب

 اليعءل ء  اإلحصءئية الي تلفة.

 نتائج الدراسة الميدانية

 أوالً: النتائج المتعلقة بالخصائص األوليّة ألفراد العينة:

تحءو  الدراسة في هذه النتي ة تحليد  ي يوعدة  صدءئص الحءصدليال علدى القدروت      

ة ألصدحءب هدذه يال بنك القرية فر  سيسسء؛ يال     تحلي  الّسيء  الش صية واألُسريّ 

 اليشروعء .

( ماّل معيدءر 2: ةشف  نتءئا الدراسدة ةيدء هدو يبديال بءل ددو  رضد   فيما يتعلق بالسن     

الحءصليال على القروت يتبءيندة يدال حيد  اليرحلدة العيريدة؛ حيد   دء   نسدبة األفدراد 

يدال مفدراد العيّندة  ةيدء بلغد   %1131( بيعد 14إلى14الذيال تراوح  معيءره  يء بيال  

  وبلغ  نسبة يال ه  في الفئدة %1232( 04إلى14بة يال ه  في اليرحلة العيرية يال نس

عء  فدأةثر  54يال إ يءلي العيّنة  ةيء بلغ  نسبة يال ه   %15( 54إلى04العيرية يال  

يال نفس العيّنة  األير الذو يشير إلى تبءيال القروت الُيقّدية يال بنك القريدة %14حوالي 

يتعلدق بحيدءق  األرت القراعيدة وب ءصدة بدرايا القضدء   فر  سيسسء  فقد ةءال بعضهء

على الفقر  والبعت اآل ر ا يضد  شدروس ء عيريّدة ةيؤشدر ال دو  يتيدث   فدي يشدرو  

البتلددو  ةيددء ماّل بعددت اليشددروعء  تتعلددق بيرحلددة يعيّنددة يثدد  ضددروت الشددبءب اليرتبسددة 

ي يقدديهء البندك؛ ويدال ثَدّ  بيؤشر العي   وتر   هذه النتي ة إلي تنّو  برايا اإلضرات الت

 استفءد   يي  الفئء  العيرية يال برايا البنك القراعي يتيثلة في ااضترات. 

 وقد ارتبطت هذه النتيجة بفروض نظرية التنمية المستدامة, التي ارتبطتت بترييتف     

العدالتة االقتصتتادية  الشخصتتية, فانعتدامبتدون النظتر إلتتى الخصتائص والستمات  المتوارد

 التمييتز أنتواع جميتع متن التتخلّص أصتبح لتذا تهديتًدا لالستتقرار االجتمتاعي, تُمثّتل

 األستباب بعتض متن للتتخلص أستاس هتو المستتوى االجتمتاعي أستاس علتى والتهميش

 (772, ص 7007, للفقر. )اليسار األساسية
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ةشدف  نتدءئا الدراسدة ماّل نسدبة الحءصدليال علدي أّما فيما يتعلق بالمستتوى التعليمتي:      

دء ابتددائيًّء  %1772و اايية يح  % 1272يال مفراد العينة  ةيء بلغ  نسبة اليتعليديال تعليي 

يددال تلددك العيّنددة  وبلغدد   % 2271يددال مفددراد العيّنددة  وبلغدد  نسددبة اليتعليدديال تعلددي   ثددءنوو

ء عءلي ء  يال العيّنة  وتر   هدذه النتي دة إلدي سبيعدة الي تيد   %1571نسبة اليتعلييال تعليي 

رايا اإلضرات اليوّ   إلى الف حيال يدال يدءلةي األرت القراعيدة  والقدءدريال الريفي  وب

على إدار  الثرو  الحيوانية  إلى  ءنب اليشدروعء  التدي تسدتهدف اليتعليديال دا د  ضُدرى 

سيسدددسء  والتدددي تتعلدددق بسدددب  اإلدار  الحديثدددة ةيشدددرو  الصدددوب القراعيدددة  وبرندددءيا 

بءب  ةيددء منّهددء تددرتبس بءلشددروس العءيددة التددي اإلضددرات يددال م دد  التنييددة ال ددءص بفئددة الشدد

 يضعهء البنك ةشروس لإلضرات  والتي تتعلق بءلقدر  علي القرا   والةتءبة.

 , والتتي تفتترض أّن النمتوتتفق هذ النتيجة متع نظريتة التنميتة البشترية المستتدامة     

تتدعم  التتي البنتى استتهداف متن ختالل الفقتراء هتدفها تمكتين البشترية الريفيتة, والتنمية

 المحلتي المستتوى نوعيتة البترامج التنمويتة علتى وتقويتة الفقتر, متن الحتد عمليتات

 ((Pikey,2008,p:4 والوطني. 

: فقدددد بلغددد  نسدددبة اليتدددقو يال ألفتتتراد العينتتتة أّمتتتا فيمتتتا يتعلتتتق بالحالتتتة االجتماعيتتتة     

ود هدذه   وربيدء تعد%1272يال مفراد العينة  بينيء بلغ  نسدبة غيدر اليتدقو يال  2171%

النتي ة إلي تنّو  برايا اإلضرات الُيقّدية يال البنك يال نءحية  وسال الدقواد فدي الي تيد  

الريفي يال نءحية م درى  حيد  إاّل البدرايا يوّ هدة للتنييدة العءيدة والشدءيلة التدي ا تتقيدد 

بأو ضوابس سوى تحقيق مهداف التنيية اليستداية  ب ءنب تفضي  القواد في سال صدغير 

 اإلنء  في الي تي  الريفي.للذةور و

 تصتميم فتي والحقيقيتة الكاملتة المشاركة بتشجيع اليونسكو قامتومن هذا المنطلق     

 المحليتة المستتويات علتى البرامج هذه آثار وتقييم ورصد وتنفيذ الفقر, من الحد برامج

نجاحهتا بغتض النظتر عتن  فتي هتام كعنصتر المتواطنين مشتاركة أدرجتت كمتا والوطنيتة,

 (Glenn&. Bowen, 2008, p66النّوع والطبقة والوضع االجتماعي. )  قضية



ةشدف  نتدءئا الدراسدة ماّل نسدبة اإلعءلدة اليتيثلدة فدي عددد مفدراد  أّما بالنسبة لإلعالتة:     

ا فدي الحصدو  علدى القدرت وانعةءسد  علدى الفقدر فدي الي تيد   ا ةبير  األسر   لعب  دور 

  حي  بلغ عددد يدال يعدوله  الحءصد  علدى القدرت يدال الريفي  يقءرنة  بعدد مفراد األسر 

( 1إلدى2يدال مفدراد العيّندة  بينيدء بلدغ عددد يدال يعدو  يدال   %05مفدراد( نسدبة   24إلى5 

مفدراد ( حدوالي  24يال مفراد العينة  بينيء بلغد  نسدبة يدال يعدو  مةثدر يدال   % 25نسبة 

يتددد  اليسدديسر  علددى يددال مفددراد العيّنددة  وتددرتبس هددذه النتي ددة بددنيس األسددر  الي % 2175

سبيعددة الي تيدد  الريفددي اليتيثدد  فددي نيددس التةءفدد  األسددرو وااضتصددءدو  وبصددفة  ءصددة 

عنديء يرتبس القرت بقضدية الندو " الدذةور" فهد  ايتدداد لألسدر  يدال النءحيدة ااضتصدءدية 

 يال     ثقءفة ا تيءعية يتأّصل  في الي تي  الريفي.

 أّن تتراكمرأس المتال البشتري, والتتي تفتترض تتفق هذه النتيجتة متع رؤى نظريتة      

 معدالت وتسريع البشري( لتكوين )الرأسمال مهم الفردي الصعيد على التقنيّة المهارات

 الفرديتة المهتارات إلى تتراكم يؤدي الذي المجتمعي الرأسمال فتكوين االقتصادي, النمو

 وشتكل األسترة.المستتدامة, ويمثّتل أهتم عوامتل نجاحته نمتط  التنميتة مجترى فتي يصتب

Reuters,2021,p214)) 

مشدءر  نتدءئا الدراسدة إلدى ماّل  أّما فيما يتعلق بتنمط القترض الُمفّضتل ألفتراد العينتة:     

القدرت سويدد  األ دد  هدو الددنيس الُيفّضدد  يدال القددروت لدددى الغءلبيدة العُظيددى يددال مفددراد 

نددة مال نيددس يددال نفددس العيّ  %1172  فددي حدديال مّةددد  نسددبة  %2271العيّنددة  وذلددك بنسددبة 

القرت الُيفّض  هو القرت ضصير األ    وترتبس هذه النتي دة بسبيعدة اإلضدرات البنةدي 

وشروس عيلية اإلضرات ذات   ةيء ترتبس بدواف  اإلضدرات اليتيثلدة فدي اليسدءحة القينيدة 

 المشتتاركةوتتفتتق هتتذه النتيجتتة متتع نظريتتة التنميتتة البشتترية التتتي تفتتترض أّن للسددداد  

 مجتاالت عمتل وفتتح المصتير توجيته فتي أوستع خيتارات إلتى الوصتول التنمويّتة تتتيح 

 وبيئيّة واجتماعية اقتصادية أن تُتّخذ قرارات اإلنصاف من جديدة, كما تفترض أنّه ليس
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 مصتالحهم تُراعتى صياغتها لكي في ومشاركتهم المعنيين جميع نظر وجهة سماع دون

 )  Herforth ,2019,p19(الحيوية.

يددال اليتغيّددرا  الهءيددة التددي مّةددد  عليهددء الدراسددة  ة الماديتتة للقتترضالقيمتتوتددأتي      

يددال مفددراد العيّنددة ماّل القييددة  %5471ارتبءسهددء بنددو  ونيددس اليشددرو   فقددد مةددّد  نسددبة 

ملف  ني   وال ددير بءلدذةر ماّل هدذه النتي دة ارتبسد   244اليءدية للقرت ةءن  مةثر يال 

بتلدو  والصدوب القراعيدة  اللدذاال يحتء دءال بقضية اليشروعء  سويلة األ د  ةيشدرو  ال

يدددال العّيندددة ماّل القييدددة اليءديدددة  %1772إلددى رمس يدددء  ةبيدددر نسدددبيًّء  بينيدددء مّةدددد  نسدددبة 

ملف  ني (  وتر   هذه النتي ة إلى نيدس اإلضدرات  54إلى24للقروت تراوح  يء بيال  

مّةدد  نسدبة ال ءص بءليشروعء  القراعية ذا  الحيءقا  القراعيدة الصدغير   فدي حديال 

ملدف  نيد (   244إلدى  54يال العيّنة ماّل القيية اليءدية للقدرت تراوحد  يدء بديال   14%

 وتدع  هذه النتي ة يء مّةدت  حءا  الدراسة.

 على تتفق هذه النتائج مع مؤشرات التنمية المستدامة, والتي ترى أّن القضاء     

 قابلية ويدعم من جديد, من منظور التنمية آليات مقاربة الى يؤدي الفقر هدٌف أساسي  

اإلنتاج,  دورة في للمشاركة الذاتية الذاتي, واإلمكانيات والتدعيم االستمرار في النمو

 )مؤشرات قمة التّقنيّة. والمهارة اإلنتاج والمعرفة عالم في المساهمة الخيارات وتتيح

  (721, ص 7007 جوهانزبيرغ,

 اء على الفقر:                                               ثانياً: النتائج المتعلقة بمؤشر القض

تُبرق هذه النتي ة الددوَر الفعّدء  للبندك القراعدي فدي تحقيدق يؤشدر هدء  يدال يؤشدرا       

التنيية اليستداية  وهو التقلي  يال حد  الفقر التدي تنتشدر فدي العديدد يدال القدرى واليندءسق 

يؤشدر التنييدة اليسدتداية  ورؤيدة البندك ومسدءليب  بيرةق سيسسء  يال  د   الع ضدة بديال

 وسر  تسبيق هذه اآلليّء  يال     ااضترات.

الغءيدة األولدى يدال غءيدء  التنييدة وفي ضوء هذا التصّور اتضح من نتائج الدراسة أّن      

اليستداية هدي  القضدء  علدى الفقدر بةدّ  مشدةءل  ةيدء  دء  فدي بدءب العضدويّة للددو  األعضدء  



م بتخفتيض نستبة 7030ء على الفقر المدقع للناس أجمعتين أينمتا كتانوا بحلتول عتام "القضا

.)األمتتم "األشتتخاص التتذين يعتتانون الفقتتر وفقًتتا للتعتتاريف الوطنيتتة بمقتتدار النصتتف علتتى األقتتل

 (2, ص 7022المتحدة, 

 الحريدءال يدال "حءلدة في ضو  يؤشر التنيية اليستداية بأنّد  البنك الدولي الفقر يُعّرف    

 والوضد  التعلييدي واليسدتوى الصدحيّة الحءلدة في تدني يظءهرهء مه  تت لى التي اليءدو

 الضديءال مو ااحتيدءسي  وفقدداال األ درى اليءديدة واألصدو  السل  يال والحريءال السةني

 World)"واألقيدء  والةدوار  والبسءلدة واإلعءضدة ةءليرت الصعبة الحءا  ليوا هة

bank,2018,p120) 

السدديء  الريفددي محددد حليدد  ليؤشددر القضددء  علددي الفقددر اتضددح يددال النتددءئا ماّل ويددال التّ      

بدءلترةيق  الفقدر  على القضء  م   األبواب الرئيسة التي وضعهء برنءيا األي  اليتحد  يال

ددء تنيويًّددء يددال  دد   مربعددة يؤشددرا  فرعيددة يددراد  علددى القسددء  الريفددي بءعتبددءره ضسءع 

 (world bank,2020,p30)تحقيقهء: 

 .الفقر الُيدض  القضء  على -2

 .ت فيت الفقر بيقدار النصف -1

 .تنفيذ منظية الحيءية اا تيءعية -1

  ديء  األسءسية.لحق اليتسءوو في اليلةيّة وال ا -1

ويحءو  برنءيا التنيية اليسدتداية تحقيدق هدذه األهدداف فدي يؤشدر التنييدة اليسدتداية      

 ((UNICEF, 2017.p:12يال     يء يلي: 

 .حشد اليوارد للقضء  على الفقر -2

 .بنء  ضدر  الصيود ت ءه الةوار  البيئيّة وااضتصءديّة واا تيءعيّة -1

 القضء  على الفقر على  يي  اليستويء . إنشء  مُسر سيءسء   -1

تُعتتتدص مصتتتر متتتن التتتدول األعضتتتاء فتتتي األمتتتم المتحتتتدة التتتتي تحتتتاول فتتتي نطتتتاق      

 ماديّتة تحتيّتة بنيتة اإلمكانيّات المتاحة تنفيذ مؤشر القضاء علي الفقر بالوصول إلى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%82%D8%B9
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دة المتزوّ  األراضتي ذلتك فتي بمتا تمييتز, دون للجميتع مستتدامة أساستيّة واجتماعيّتة

 الشترب وميتاه والمتجتددة, الحديثتة والطاقتة والستكن معقولتة, بأستعار بالختدمات

 (World bank,2020,p23والغذاء. ) الصحي, اآلمنة, والصرف

 وتتيثدد  رؤيددة يصددر فددي التنييددة اليسددتداية الريفيّددة يددال  دد   يضددءعفة اإلنتء يّددة     

 حصوله  في اليسءوا  ةفءلة تشي  بوسءئ  األغذية  ينت ي صغءر د   القراعية وقيءد  

 إلدى وصدوله  اليءليّدة  وإيةءنيّدة األ رى  وال ديء  اإلنتءد يوارد وعلى األراضي على

)التقريتر   1414 عدء  بحلدو  يضدءفة ضييدة الفدرص؛ لتحقيدق علدى وحصدوله  األسدوا  

م, مجلتتتتس التتتتوزراء 7030اإلحصتتتتائي التتتتوطني لمتابعتتتتة أهتتتتداف التنميتتتتة المستتتتتدامة

 (.70م,, ص7070

 النتائج المرتبطة برؤية البنك إلمكانية تنفيذ مؤشر القضاء على الفقر: -أ

  1414اتضح يال نتءئا تحلي  يؤشر الفقر في برندءيا األيد  اليتّحدد   ورؤيدة يصدر     

يدال شدرةء  التنييدة اليسدتداية التدي ملقيتهدء  )أّن البنك الزراعتي المصتري فترع سمستطا(

حدد  يظلددة الدولددة بصددفة عءيددة  والبنددك اليرةددقو الحةويددة بوضدد  بددرايا تنيويّددة تقدد  ت

اليصددرو بصددفة  ءصددة  فهددو ُيلتددق  بي يوعددة اإل ددرا ا  الينه يّددة والتسبيقيّددة التددي 

وضعهء البنك الدولي لتسبيدق بدرايا التنييدة اليسدتداية التدي تيثد   دق  يدال يظلدة شدءيلة 

ا اإلضدرات تشي   يي  فرو   يهورية يصر العربية  واليتيثلة في ي يوعدة يدال بدراي

تهدف إلى دع  اإلنتءد النبءتي ةأحد بدرايا التنييدة اليسدتداية بغدرت القضدء  علدي الفقدر 

في ضرى سيسسء  وير   ذلدك إلدى ماّل البندك ييثد  محدد الشدرةء  اليعنيديال بتسبيدق يؤشدر 

 التنيية اليستداية.

 توفير إلى دفالقراعيّة للبنك ته اائتيءنيّة وضد موضح  نتءئا الدراسة ماّل السيءسة     

 القواعد وض      يال القراعي الهءدف إلى القضء  على الفقر  للنشءس ال ق  اائتيءال

 ضيءال ي  لليقارعيال اليسلوبة القروت بتوفير واإل را ا  اليتعلقة والضوابس

 ضدرا  القراعي  ورف  للنشءس ال ق  اائتيءال علي هيئة مضسءس  بهدف توفير استردادهء



 الينءسبة األوضء  في القراعي اإلنتءد يستلقيء  على الحصو  في الاليقارعي صغءر

 اليسلوبة. وبءلةييء 

يؤةددد محددد اليسددئوليال بءلبنددك ماّل آليددء  تسبيددق رؤيددة البنددك لليؤشددر ال ددءص بءلقضددء       

 اليصدرفيّة لل دديء  الريفيّدة  وتقدييد  التنييدة فدي البندك دورعلدى الفقدر  تتيثد  فدي 

 لبندك األسءسدي الهددف بءعتبدءر ماّل اليدقار  هدو  الريفيّدة اليندءسق  ييد  فدي والتيويليّدة

واليندءخ  اإلنتدءد ظدروف تهيئدة علدى البندك يعيد  لدذلك القراعدي؛ واائتيدءال التنييدة

 اضتصدءديًّء الدريفييال السدةءال يعيشدة يسدتوى تحسديال يدال ييّةند  الذى الينءسب ااستثيءرو

والريفيّدة  التدي يدال  القراعيّدة التنييدة علدى التيويليّدة الف دو  وا تيءعيًّدء  لت شدي حددو 

 ال دديء  وضدعف التةنولو يدء الحديثدة  تسبيدق لعدد  نتي دة اإلنتء يّدة ان فدءت شدأنهء

بدرايا  تنفيدذ يسدتوى ان فدءتو والتلدف  الفقدد إلدى يدؤدى ييدء والت قينيّدة التسدويقيّة

 األسءسديّة؛ ل دديء ا إلدى الريفيّدة اليندءسق وفقدر اليتةءيلدة الريفيّدة التنييدة ويشدروعء 

وبءلتءلي مصبح اإلضرات يال بيال برايا التنيية األسءسيّة للقضدء  علدى الفقدر فدي الي تيد  

 القروو وفق ء للسيءسة التنيويّة للبنك.

" التدي مّةدد "العالم ليس للبيتع ( في دراست  1441وتدع  هذه النتي ة يء مّةده  وردي      

 إلدى يسدعى الدذو الي تي  في الهءية األولويء  داية يالاليست الريفيّة التنييةفيهء على ماّل 

 التدي العيليدء  يدال وهدي والحضدءرو  واا تيدءعي ااضتصدءدو والتقدّد  التسدّور تحقيدق

 الظدروف لتحسديال الحةوييدة والهيئدء  األفدراد وتوحيدد  هدود تنسديق   لهدء يدال ييةدال

 اليءديدة الحء دء  بء إشد و اليحليدة الي تيعدء  فدي والثقءفيدة واا تيءعيدة ااضتصدءدية

 والسدةال. والعيد  والتعلي  والصحة الغذا  إلى الحء ة وهي الي تي   ألفراد واا تيءعية

 (223م, ص 7003)ورديم ,

وضد اتضح يال تحلي  الس    والوثءئق ال ءصة بءلبنك  تسبيدق البندك لي يوعدة يدال      

  ي يوعدة يدال اليشدروعء  البرايا اليتةءيلة التي تهدف إلى القضء  على الفقر يال   

القوييّة  تهدف إلى تقدي  الدع  اليءدو لي يوعة يشروعء  سويلدة وضصدير  األ د  سبق دء 
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( بتيويد  القطتاع النبتاتيليقترح اليشرو  الُيقدَّ . والغرت يال القدروت الُيقدَّيدة تنييدة  

ة لي يوعة يدال يشدروعء  اإلنتدءد وتتحددد نسدبة السدداد فيهدء  وبشدة  عدء  بقييد 244%

لليحءصددي  الُيدّعيددة  وا يو ددد فتددر  سدديءح وتتيثدد  الضدديءنء  فددي  %5يءديددة للقددرت 

ي يوعددة يددال األورا  الرسدديية اليسلوبددة التددي يددال مهيهددء ةفددءا  يتيثلددة فددي حيدددءق  

األرت  ةيددء ماّل القييددة اليءليّددة لإلضددرات يتغيّددر  يددال عددء  آل ددر سبق ددء لسبيعددة الظددروف 

دء سبق دء لقييدة وندو  اليحصدو  "شدتووااضتصءدية العءية للدولدة  ويتغ صديفي"  -يدر  ميض 

 نيددة لليحصددو  الشددتوو  2444 نيددة للفددداال فددي اليحصددو  الصدديفي و 2044بيتوسددس 

ةفئء  تسويقية  ويتوسس اليستفيديال يال ضروت اإلنتدءد النبدءتي فدي ضُدرى يديندة سيسدسء 

 ( 2ملحق رقم (يستفيد  0444" فرد يال واض  2544-2244"

ا اتضح يدال       نتدءئا الدراسدة ماّل شدة  اليفءضدلة فدي ا تيدءر ندو  القدرت ضدد لعدب دور 

ا انعةس علي قيءد  اإلنتء ية  ويسءعد  اليسدتفيديال علدى تحسديال يسدتوى يعيشدته    يؤثر 

يال العيّنة ماّل القرت ةدءال فدي شدة   %01( مشءر  نسبة 1فةيء هو يبيال بءل دو  رض   

ي وضددعهء البنددك للقددرت  ةيددء مّةددد  نسددبة يددءدو يبءشددر فددي ضددو  الحدددود القءنونيددة التدد

يال نفس العينة ماّل القرت سءه  بصدور  يبءشدر  فدي الحصدو  علدي التقدءوو  11725%

يال العينة ماّل البنك سدءه  فدي حد  اليشدة   التيويليدة  %12واألسيد   بينيء مّةد  نسبة 

اسدته ك فيد  بشة  وضتي  وتر   هذه النتي ة لسبيعة الي تي  الريفدي الدذو تيثد  ثقءفدة ا

ا يتعدى ثقءفة اإلنتءد  وذةر  الحءلدة األولدى ضءئلدة: " ا ةبير  أنتا صترفت علتى الزرعتة, ضدر 

بس العيال كتانوا بيحتتاجوا حاجتات, بعتدش الوقتت كنتت بجبهتا, مهمتا كتدا كتدا هستدها" 

أنا مكنتش بكبر المديونيتة عليتا, بتس بحتتاج ستماد وتقتاوي كنتت وتقو  الحءلة الثءنية:  "

"لمتا روحتت البنتك  ةيء تقدو  الحءلدة الثءلثدة:, وحاجتهم أهي أحسن من السوق", بجيبهم

ولقيتتتت االستتتتاذ بيفهمنتتتي نتتتوع التقتتتاوي والكيمتتتاوين قلتتتت أحستتتن وأرختتتص متتتن بتتتره 

 عشان تقاويهم حلوه". 3721وهيصبروا شويه عليه, القمح طلع عيار



اهتتتا نظريتتتة التنميتتتة تتفتتتق هتتتذه النتيجتتتة متتتع نظريتتتة المفاضتتتلة التنمويّتتتة, التتتتي تتبن    

 مستتهدفة نستبة تترتبط بتحديتد المستدامة, حيث ترى أّن قيام التنمية المستدامة الريفيّة

 المستتهدف المعتدل لهتذا تحقيقهتا ستبيل وفتي إليهتا, الوصتول وتحتاول لإلقتتراض

 ,Thorstenلهتا ) إضتافية وحتدة كتل وعيتوب مزايتا بتينالعميتل  يفاضتل لإلقتتراض

2010,p 10-15.) 

 الفقر, فهي بشأن جديًدا والجدير بالذكر أّن مؤسسات اإلقراض أدرجت  تفكيًرا      

 فإلى وحده, االقتصادي البعد مقصوًرا على وليس األبعاد, متعدد مفهوم الفقر أنّ  تُدرك

 والمرافق للخدمات كامل غياب أو نقص من يعانون الفقراء, فهم  دخل انعدام جانب

 في المشاركة وعدم واالئتمان, والتعليم, الصحيّة لرعايةوا النقل العام, ووسائل العامة

واإلقليمي  المحلي المستوى على االجتماعية واالقتصادية والسياسية القرارات

 (Girishankar,2001p,2-3).والوطني

يظهر هنء دوٌر إي دءبيٌّ ةبيدٌر للبندك  يتيثد  فدي دوره فدي اليسدءهية فدي التنييدة ورفد       

( مّةدد  نسددبة  1ال األثدءر السدلبية للفقددر  فةيدء هددو يبديال بءل ددو  رضدد    اإلنتدءد التقليد  يدد

يال ح د  العيندة ماّل القدرت سدءه  فدي اإلنفدء  علدى األرت  ويدال ثَدّ  تحقيدق  75325%

 فدي القدروت يدال النوعيّدة هدذه التنيية القراعية والتقلي  يدال نسدبة الفقدر  حيد  سدءهي 

النبدءتي  حيد  تدأتي هدذه  اإلنتدءد  هدء عيليدةتحتء التدي اإلنتءد يستلقيء  يال  ءنب توفير

 علدى ويتوضدف يقددارهء ) ويبيددا  /التقدءوو  ومسديد (فدي صدوره عينيدة ةـــدـ القدروت

 تيلّدك يدال البندك لددى يُتدءح يدء إلدى اليقدررا  التدي يحدددهء البندك لعي ئد   بءإلضدءفة

 تقدءوى د بد/ ويقءويدة/ و نى  دية( نقدية  يث  صور  مو م ذالقرت في  اليستلقيء  

 يددى إلدى بءإلضدءفة   البندك لدى اليتوفّر  يقدار السيولة على يقدارهء ويتوضف )وتسويق

 ومسدلوب نءحيدة  يال اليحصو  لسبيعة سبق ء والتي ت تلف استرداد ميوال   البنك ضيءال

نءحيدة م درى  وتددع  هدذه النتي دة يدء مّةدتد  حدءا   يدال النبدءتي اليندتا تسدويق  وسريقدة

إحنتتا معنتتدناش فلتتوس نصتترف وحيازتنتتا صتتغيره,   تقددو  الحءلددة الثءنيددة: "الدراسددة  حيدد
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"  وتقددو  الحءلددة فروحتتت البنتتك وبصتترف علتتي زرعتتتي وهبيتتع لهتتم المحصتتول وأستتدد

أختتدت تقتتاوي وستتماد علتتى شتتكل ستتلفة كتتدى, وهمتته بيشتتتروا منتتي القمتتح, الثءلثددة: "

 وبيخصموا مني اللي خدته, ماني معنديش حل غير السلف".

ا فدي  دولدة القدروت ب      ا ةبير   ءنب ذلك مشءر  نتءئا الدراسة إلى ماّل البنك لعب دور 

فدددي حءلدددة التغيّدددر بشدددة  دورو  وذلدددك للت فيدددف يدددال عدددب  اآلثدددءر اليرتبسدددة بدددءلقرت 

وانعةءسهء على يستوى يعيشة العي    ف  يقف دوره عند ينح القروت للينسبدق علديه  

بعدة والتقيدي  والتسدويق وال دولدة يدال بديال مهد  بدرايا الشروس واألحةء  فقدس  بد  ماّل اليتء

البنددك  فدد  ينتهددي دور البنددك بي ددرد الحصددو  علددى القددرت بدد  ماّل يتءبعددة اإلنفددء  علددى 

اليشرو  القراعي يال بيال مه  ال ديء  التقييييّة  هذا إلى  ءنب ضيء  البنك بشرا  اليندتا 

ليحلدي  بءلتعدءوال يد  وقار  يال العييد  "اليحصدو  القراعدي" بسدعر معلدى يدال السدو  ا

القراعة حي  تحدد وقار  القراعة در ة  دود  اليندتا ونقءئد   وا يقدف الددور عدال هدذا 

الحد بد  ماّل  دولدة الدديوال فدي حءلدة التعّسدر يدال بديال يهدء  البندك  فيقدو  بتحديدد األسدبءب 

  الفعليّدددة للتعّسدددر وهددد  يتعيدددد  يدددال العييددد  مْ  منّهدددء بسدددبب ظدددروف  ءر دددة عدددال اإلراد

ةءلظروف البيئيّة والينء يّة مو ظروف السو   وبنء  علدى الحءلدة يحددد البندك إذا يدء ةدءال 

 سيقو  ب دولة الديوال إلى العء  التءلي م  ا.

تتفق هذه النتيجة مع برنامج األمم المتحدة المتمثل فتي اشتراك مؤسستات اإلقتراض      

 والشائعة الُمتوقّعة ت المعيشةمستويا أدنى وتوفير في تحقيق هدف القضاء على الفقر,

متن ختالل الحصتول علتى التدعم  الحيتاة, قيتد علتى للبقتاء فيته يعيشتون التذي المكتان فتي

 عشتر لخطتة السبعة األهداف أولويات من هو أشكاله بجميع الفقر على المالي فالقضاء

 زالتنميتة المستتدامة يرّكت أهتداف متن األول الهتدف م لذا 2030 لعام المستدامة التنمية

 .م 2030 عام بحلول الفقر من خاليًا عالًما إيجاد على

ينتق  البح  إلى تحلي  الع ضة بيال تسبيق البنك ليؤشر التنيية اليستداية ةيؤشدر عدء      

( وواضدد  القددروت علددى اليسددتفيديال  0للقضدء  علددى الفقددر ةيددء هددو يبدديال بءل ددو  رضدد    



ء تنددءض، رؤيددة اليسددتفيديال لل ددديء  وتنددءض، النتددءئا هنددء مسددبءب ودوافدد  اإلضددرات  ةيدد

الُيقّدية يال البندك  فقدد اتضدح يدال النتدءئا ماّل مسدبءب الل دو  إلدى البندك القدروو للحصدو  

على القرت ُيتنّوعة وُيتعّدد  فقد بلغ اليتوسس الحسءبي لددور البندك ةوسديلة لحد  األقيدة 

ر د  هدذه النسدبة   وت1771  بدءنحراف يعيدءرو  0772النقدية بدر ة يرتفعدة  ددا  بلغد  

إلى دور البنك ةيؤسسة يال يؤسسء  اإلضرات  يل دأ إليهدء العييد  إذا يدء تعسدر يءديًّدء مو 

عد  استسءعت  الوفء  بيتسلبء  القراعة يال بدذور وتقدءوو ويصدءريف عءيدة؛ فيل دأ إلدى 

ا مو عينيًّء.  البنك لح  مقية الدع  سوا  مةءال يءديًّء يبءشر 

ةدءال  عدم توفّر اإلنفاق على متطلبات الحياة اليوميّةدراسة ماّل ةيء اتضح يال نتءئا ال     

 0720يال مه  مسبءب الحصو  على ضرت البنك و ء   نسبت  بدر دة ةبيدر   ددا يثلد  

  وتر دد  هددذه النتي ددة إلددى 1721ةيتوسددس حسددءبي  بينيددء بلددغ اانحددراف اليعيددءرو لهددء 

يحءصي  القراعية  ييء يترتدب ارتفء  نسبة الفقر في الريف اليصرو  وضعف إنتء ية ال

 علي  ضعف القدر  على اليوائية بيال يتسلبء  الحيء  اليوييّة والنفقء  على القراعة.

سبب ء مسءسيًّء يال األسبءب الةءينة ورا  ااضترات يال البندك   أشكال القروضو ء        

ت حيدد  ةشددف  نتددءئا الدراسددة عددال ماّل القددروت اليقديددة يددال البنددك تيثلدد   فددي: ضددرو

ضصير  اليدو  وترتبس بءليحصو  القراعي ويرتبس بفتر  قينية ضصير   ييء ةدءال سدبءبء  

در دة  بينيدء بلدغ  0721ضويء ودافعء  يؤثرا للحصدو  علدي القدرت  عندد يتوسدس حسدءبي 

در دة  فدءلفتر  القينيدة القصدير  اليرتبسدة بيدده القراعددة  1721اانحدراف اليعيدءرو لد  

   ارتبءسهء بءإلنتءد. ع  ايةءنيء  السداد ةبير

أزمتتتة رؤوس األمتتتوال خاصتتتة لتتتدى صتتتغار المتتتزارعين ةيدددء موضدددح  النتدددءئا مال      

( سددبب ء يددال  وتستتويق المنتتتج المبتتتدئين, وتتتوفير الخبتترة البنكيتتة  ةيحصددو  القيددح يددث  

در ددة  بينيددء بلددغ اانحددراف  0751مسددبءب الحصددو  علددى القددرت  بيتوسددس حسددءبي 

  فعددد  تددوافر رؤوس األيددوا  الينءسددبة لصددغءر اليددقارعيال  در ددة 1750اليعيددءرو لهددء 



 رباب عاطف محمود عبد المنعم

وعد  توافر ال بر  التسويقية دفعه  إلى الل و  إلى البندك لتقددي  الددع  اليدءدو والتسدويقي 

 بشة  يبءشر. 

 ةءلتقددءوو والبددذور( علددى  رغبتتة المتتزارعين فتتي تتتوفير مستتتلزمات اإلنتتتاجةيددء تُعددد      

برق العواي  اليرتبسة بءلرغبة فدي ااضتدرات يدال البندك  هيئة سلفة قراعية  يال مسبءب م

جدولتة در دة  وتدأتي  1721  وانحدراف يعيدءرو 0721وُيثِّ  ذلدك عندد يتوسدس حسدءبي 

يال بديال األسدبءب اليدؤثّر  علدى حصدوله  علدى ضدرت  وال ددير  الديون في حالة التعّسر

ير التوعيددة القراعيّددة بءلددذةر ماّل الشددفءفية فددي اليعءيلددة يددال ضبدد  البنددك  ودوره فددي تددوف

واليتءبعة الدضيقة  وتقدي  دع  تسدويقي وغيدر ذلدك يدال  دديء ؛ يدال العوايد  اليهيدة التدي 

 دفع  اليقاريال إلى ااضترات.

وتتفق هذه النتيجة مع فروض نظرية التنمية المستدامة الخضراء التي تؤكد على      

الفقراء في  وتمثل صوتالشمول المالي للبنوك, يشمل برامج التنمية المستدامة 

 باعتبار المهمشة المجتمعات إدراج واسع نطاق على المقبول ومن .المجتمع الريفي

 والفقر الحرمان يُعدص  الشمولية ومفهوم, المستدامة التنمية لتحقيق أساسيًّامًرا أ ذلك

 ضالً ف والثقافي, والسياسي االجتماعي المال لرأس قريب أنّه عليه, كما المترتبة واآلثار

 الذات, واحترام تشمل الكرامة والتي والحرمان االجتماعي الرفاه مقّومات عن

  ((Oksana,2013,p32  االجتماعي. واالندماج

ب ءنب ذلك تشير نتءئا الدراسة في ضو  رؤية اليستفيديال واض  القرت علدى تحقيدق      

رات وتحقيدق اليؤشدر  التنيية اليستداية  والذو ينعةس على الواضد  الفعلدي لبرندءيا اإلضد

حل األزمة الماليتة ( ماّل دور البنك في 5فقد اتضح يال النتءئا ةيء هو يبيال بءل دو  رض   

يُعد يال مبرق مسبءب الل و  إلى البنك  حي  يتيث  في تقدي  دع  يءدو يسدءه   للمقترضين

هدذه يدال العيندة  وتر د   %05في ح  يشةلة السيولة النقديّة بشة   قئي وبلغ  نسبتهء 

النسبة إلى سببيال؛ األو : يتعلق بوض  البنك سقف ء يحدد ا للقرت اليقدد . والسدبب الثدءني: 

يتعلق بسقف توض  اليقترت الذو يؤثر في  الداف  يال ااضترات  والدذو ضدد يةدوال الهددف 



ين  ح  يشءة  ش صدية ا يدرتبس بيشدةلة تنييدة اليحصدو  القراعدي فدي األسدءس  ةيدء 

مفددراد العينددة  ماّل القددرت يددوفر دعدد  يددءدو ةلددي يتنءسددب يدد  يددال  %14مّةددد  نسددبة 

احتيء دء  اإلنتدءد  وال دددير بءلدذةر ماّل هددذه النسدبة ارتبسدد  بءلحءصدليال علددى دعد  يددءدو 

لإلنفء  على اإلنتءد النبءتي اليتيث  في توفير األسيد  واليبيدا  بشة  يبءشدر يدال البندك  

البندك يدوفر الددع  اليدءدو الدذو يتنءسدب يد  يال مفراد العيّنة ماّل  %15بينيء مشءر  نسبة 

احتيء دء  اإلنتددءد إّا ماّل ظدروف السددو  يتغيّدر  وا يو ددد ثبدء  لألسددعءر  وماّل الر ددو  

للبنك ير  م رى للحصو  على ضرت  ديد ييث  صعوبة بءلغدة لددى مفدراد العيندة ويددع  

روحت خت قرض عشتان  أناهذه النتي ة يء مّةدت  حءا  الدراسة  فتقو  الحءلة األولى: "

"  وتقدو  أصرف منه علي الزرعه بتعتي, بس مكفاش إلن البنك مش بيدي إاّل لكّل فدان

"  وتقددو  ختتت تقتتاوي ومبيتتدات, ولمتتا جتته المحصتتول ستتويت المديونيتتهالحءلددة الثءنيددة: "

اللتي بيديتته البنتتك متش بيكفتتي كتتل حاجتة, بتتس أهتتو بيستاعد أحستتن متتن الحءلدة الثءلثددة:  "

 مفيش".

 المتبادل على كّلٍّ من رأس في ذلك تشير نظرية رأس المال البشري  إلى االعتماد     

 Human البشري المال ورأس , Produced K Capital اإلنتاجي المال

Capitalاالجتماعي المال , ورأسSocial Capital ن لتكامل برامج التنمية 

  Distributionوالتوزيع Production بهدف الموازنة بين اإلنتاج المستدامة

 (TINDER, 2000, P.2) لبناء أمثل للموارد.

يال بيال األسبءب التي الشكل المفّضل لنمط القرض الذي يفضله المزارعون ةيء يُعد      

يال ح    %27( مّةد  نسبة 2تدفعه  إلى ااضترات  فةيء هو يبيال بءل دو  رض   

ءصي  القراعية هو القرت ضصير العيّنة ماّل النيس اليفض  للقروت ال ءصة بتنيية اليح

يال نفس العينة ماّل القرت اليفض  هو القرت سوي   %12اليدى  في حيال مّةد  نسبة 

اليدى  وترتبس هذه النتي ة بءلرؤية العءية للبنك ت ءه تنيية اليحصو  القراعي  والتي 

اّل تتيث  في ارتبءس القروت بيواس  قراعية ثءبتة  وفي ذا  الوض  يرى اليقترضوال م
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ا  لصغر اليديونية يال نءحية   القرت ضصير اليدى يةوال مبسس في عيلية السداد نظر 

 القروت توقي  يُعدوارتبءس  ببي  اليحصو  والسداد بشة  مسر  يال نءحية م رى  و

 األ    يتوسسة وضروت األ    ضصير  ضروت بيال يء البنك يينحهء التي ااستثيءرية

والتي  تنفيذهء  إلى البنك يسعى التي اائتيءنية سيءسةلل انعةءس ء األ   سويلة وضروت

اإلنتء ية الي تلفة  سبق ء  األنشسة في اليستثير  األصو  ح   وقيءد  تنيية تهدفإلى

 لسبيعة ة  نشءس قراعي.

 تيّو  القروت يال وبينءضشة يسئولي البنك حو  هذه النتي ة اتضح ماّل هذه النوعيّة     

 نتءئ هء السداد  ووضوح فتر  وضصر دوراال رمس اليء   ةبسرع تتس  قراعية منشسة

 عي   لديه   بءإلضءفة إلى تفضي  اليتءحة السيولة ح   قيءد  يضيال بيء استثيءريًّء؛

  عليهء. الحصو  سهولة بسبب ؛األ رى بءألنوا  يقءرنة  القروت يال النوعية لهذه البنك

عّرض لها المزارعتون وعالقتهتا بالقضتاء النتائج المتعلقة بأنماط المشكالت التي يت -ب ـ

  على الفقر: 

ةشددف  نتددءئا الدراسددة عددال منيددءس اليشددة   التددي يتعددرت لهددء اليقارعددوال  والتددي      

ةءندد  سددبب ء فددي اضتراضدده  يددال البنددك  ومثّددر ذلددك علددى يسددتوى يعيشددته  األُسددريّة  والتددي 

  حيدد  يددرتبس اإلنتددءد َيثّلدد  الددداف  القددوو للحصددو  علددى السدديولة يددال البنددك القراعددي

بي يوعة يال اليتسلبء  اليءدية  حي  ماّل الل دو  إلدى اإلضدرات فدي مغلدب الحدءا  لددى 

"صغءر اليقارعيال" ةءال يرتبس ء بسبب يبءشر وهو ضضية الفقر وااحتيءد؛ إّيء للحصدو  

الفءئد  التدي يحدددهء  على الدع  اليءدو اليبءشر  مو الحصو  على دع  عيني  و ءصة مالّ 

يتنءضصة فدي حءلدة االتدقا  بءلسدداد فدي الوضد  اليحددد  يد  احتيءليدة  %5لبنك القراعي ا

التقءعس عال السداد في بعت األحيءال  وير   هذا التقءعس لعدد  مسدبءب؛ وهدذه األسدبءب 

ضد تةوال ش صية يرتبسدة بيددى الدوعي بدإدار  رؤوس األيدوا  لددى اليدقار   مو تةدوال 

هدذه النتي دة يدء مّةدتد  الحءلدة األولدى  حيد  ذةدر  ضءئلدة يرتبسة بءلسو  اليحلي  ويدع  

"  ةيدء تقدو  "أنا حتة األرض صتغيره ومفتيش أي دختل تتاني علشتان كتدا جبتت القترض



"  أنا روحت البنتك عشتان التقتاوي, غيتر كتدا كانتت الزرعتة عنتدي ماتتتالحءلة الثءنية: "

ملتوا حاجتة وربنتا يستهل جنية أهتم ع 2000"أني جبت على الدره وتقو  الحءلة الثءلثة: 

 واسدد".                                             

لةال على الرغ  يال ذلك  مشءر  نتءئا الدراسة إلى ماّل هنءك يشة   ترتبس بءلبندك       

( 2يعءني ينهدء اليدقارعيال عندد الحصدو  علدى القدروت  فةيدء هدو يبديال بءل ددو  رضد   

عينة ماّل فءئد  القرت ةبير  إذا ضورند  بءإلنتدءد وح د  يال مفراد ال %17315مةد  نسبة 

الحيءق  القراعيدة  التدي هدي يحددود   دد ا فدي تصدّور ي تيد  البحد   ةيدء مشدءر  نسدبة 

يال نفس العينة ماّل اإلنفء  على األسر  يرتبس بةيية اليحصو  القءد  بءعتبدءره  12315%

اإلنتددءد القراعددي لددألرت  ييثدد  رمس يددء  اليددقار   األيددر الددذو يددنعةس بءلسددلب علددى 

بءلشة  الذو ا يةفي لسد ااحتيءد األسدءس لإلنفدء  علدى األسدر   وتددع  هدذه النتي دة يدء 

"أنتا مفتيش رزق إاّل  متن األرض اللتي مّةدت  حءا  الدراسة  حي  تقو  الحءلدة األولدى: 

ع األرض متتش بتجيتتب, ولمتتا بتتدف"  ةيددء تقددو  الحءلددة الثءنيددة: "بصترف علتتى عيتتالي منهتتا

بجيتب "  وتقدو  الحءلدة الثءلثدةك " الفلوس اللتى ختهتا متش بالقتي للعيتال قتوت يتوم حتتى

 سلفه على سلفه, واألرض بتخسر".

 القدروت سدداد يواعيدد يتءبعدة اليدقارعيال فدي لددى اائتيءنيدة ال بدر  ةيء تُعد نقدص     

  موضدءعه  السديءح  وتددهور   وفتدرا  صدرفهء وسدر   عليهدء اليسدتحقة والفوائدد

 التي السوضية ااضتصءدية  يال بيال يشة   اإلضرات في ي تي  البح   ةيء ةءال للتقلبء 

 دع  وإلغء  الربح  هواي، لتحديد الحةوية وتدّ   القراعية  اليحءصي  ارتبس  ببعت

 علدى العييد  ضددر  وعدد  اإلنتدءد  تةلفدة قيدءد  عليد  يدال ترتدب ويدء  اإلنتدءد يسدتلقيء 

يدال مهد  اليشدة     الضدريبية القدوانيال وتبدءيال القراعيدة  وتعددد ينت ءت  وتسويق توقي 

 التي ارتبس  بعيلية اإلضرات.

 يحددود  فئدة واسدتحواذ القراعدي  اإلنتدءد فدي والتدءلف الفءضدد نسدبة ارتفء  إلى  ءنب     

 بءلفءئدد  بءليقءرندة القراعي  اإلنتءد تسويق يال األةبر النصيب والوسسء  على الت ءر يال
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القراعيدة   الينت دء  مسدوا  اسدتقرار عدد  إلدى بءإلضدءفة علدي اليدقارعيال  د عدء التدي

  القراعية. السل  يال ةبير ل ق  ال ود  وان فءت

 السبيعيدة الي دءسر لدبعت القراعي النشءس ةيء اتضح يال نتءئا الدراسة ماّل تعرت     

؛ ويدال ثَدّ  يدال مهد  اليشدة   التدي ارتبسد  بعيليدة اإلضدرات عدال إراد  العييد  ال ءر ة

تعثّددر اليددقارعيال  فتسددويق الينددتا ضددد يشددوب  بعددت اليشددة   والتددي ضددد يتعلددق بعضددهء 

بظددروف القراعددة و ددود  الينددتا  واليقددءييس التددي يضددعهء البنددك لقبددو  الينددتا القراعددي 

ا  ة ود  القيح يث    يّيء يقل  يال التقيدي  اليدءدو  ويدال ثَدّ  تيثّد  نسدبة القدرت عءئق دء ةبيدر 

يددقار   إلددى  ءنددب ذلددك لدد  يسدديح البنددك بددءاضترات ليءلددك األرت  ييددء ي عدد  ميددء  ال

اليسدتأ ر غيدر ضدءدر علدى ااسدتفءد  يدال ال دديء  البنةيدة فدي قراعتد   ويدال ثَدّ  صدعوبة 

الحصو  على القرت  ف  يستسي  مال يقد  الضيءنء  الةءفيدة للبندك؛ ويدال ثَد  ّا يسدتسي  

"أنتا عنتدي فتدان ومتأجر فتدان األولدى ضءئلدة:  الحصو  على القرت  حي  ذةر  الحءلة

"  وال ستتلفه تتتاني آكتتل منتته العيتتال, المشتتكلة إن التتتاني دا ميتتنفعش آختتد عليتته ال قتترض

الفايتتده صتتغيره بتتس األرض متتش بتجيتتب ومفتتيش فلتتوس إاّل متتع وتقددو  الحءلددة الثءنيددة: "

"إحنتتا  لثددة:"  ةيددء تقددو  الحءلددة الثءالمحصتتول الجديتتد, طتتب طتتول الفتتترة دي نجيتتب منتتان

 ودينا القمح الشونه, قالوا درجة تانية فدا خالهم نزلوا السعر شويه".  

 ي دب التدي القوييدة القضدءيء مهد  إحددى الريفدي القسدء  في الفقر تفشي ضضية لذا تُعد     

 اسدتقرار علدى السدلبية شدديد  يدال آثدءر لهء لََيء ليعءل تهء  العيلية الحلو  وسرح ينءضشتهء

 ومنّد   ءصدة التعءيد  يعد   الصدعوبة يدال ي عد  الفقر فتفشي ال استدايت  وضيء الي تي 

 سدرح علدى ضدرتهء وعد  واأليية بءل ه  الريفية الي تيعء  في الفقر ارتبءس الي حظ يال

يؤسسدء  اإلضدرات   اليقديدة يدال الحلدو  علدى واعتيءدهدء  ذاتيًّدء تنييتهدء لتحقيدق الحلدو 

 التدي التنييدة سيوحدء  تحقيدق ميء  حءئ    تقف ضد بعءدم و ييعهء واليتيثلة في البنك فقس 

 يدال فريدد  ميدء  حءلدة منندء و ءصدة وتنييتهدء  الي تيعدء  هذه في الفقر يال الحد تستهدف

 نعيشدهء اليتفدرد  التدي التنيويدة اليقويء  وايت ك الفقر شد  بيال يء بءلتضءد تتس  نوعهء 



 بةد  الريفية و ءصة  الفقير  الي تيعء  بنء  إعءد  التو   نحو حءلي ء  لذا و ب يصر في

 واليشءرةة. التنيية عيلية استيعءب وتأهيلهء وعلييًّء ثقءفيًّء وتنييتهء يةونءتهء

للفقدرا    الد ق  التيوي  توفيرحي  اتضح يال النتءئا ماّل يؤشر التنيية اليستداية في      

 مال وي دب التنييدة  وتحقيدق قدرالف لتقلديص وذلك التنيية   يتسلبء  يال يتسلب بيثءبة يُعد

 التيويد  إلدى الوصو  حي  إاّل إيةءنية اليءلي  الشيو  مهداف مسءس ء يال ءهدف   هذا يصبح

 الشديو  ويشدير  الفقدر فدي للوضدو  الُيعرضدة للي يوعدء  التيةديال صديغ يدال صيغة هو

 وىلدذ تحيلهدء ييةدال بتةلفدة اليءليدة ال دديء  تقددي  الريفدي فدي ي تيد  البحد  إلدى اليءلي

 والتدأييال  والتدوفير  اائتيدءال  اليتنوعدة اليءليدة ال دديء  هدذه وتشدي  اليتددني  الدد  

 نسدء  توسدي  اليدءلي الشديو  مهدداف لدذا يصدبح يدال مهد  والتيدوي    الددف  وتسدهي  

البنتك وتددع  هدذه النتي دة يدء مّةدتد  الحءلدة األولدى  حيد  ذةدر  ضءئلدة: "  النظدء  منشدسة

أنتي وتقدو  الحءلدة  الثءنيدة: " لتدعم شتوية هيحلتوا مشتاكل كتيتر",بيساعد بس لتو يتزود ا

عارفة إّن البنك حكومة بس يبصوا لنا بعين تانيتة احنتا غالبته قتوي ومتش هنقتدر نتوفي 

"طتتب يتتأجرو لينتتا المعتتدات, وال يشتتوفوا "  وتقددو  الحءلددة الثءلثددة: ولتو معانتتا كنتتا اصتتّرفنا

 كدا وآني إللى خت القرض".بيوتنا وحالنا, أني عارف إنهم ملهمش دعوه ب

 االعتقتاد الخطتأ تتفق هذه النتيجة مع نظرية التنمية المستدامة, والتي ترى أّنه من     

 أو واحتدة فكترة في اختصارها المجتمع القروي يمكن في المستدامة التنمية مشاكل بأنّ 

 ىيتخطت األستباب متن العديتد وجتود ظتل فتي الفقتر مثتل: معقتدةن واحد, فهي ظاهرة حل

 خبيتًرا فتي يكتون أن إلى التنمية ممارس يحتاج عالجيًّا, كذلك برنامج وصفة تشخيصها

المشتتتكالت.  بتعقيتتتد االعتتتتراف متتتع نفستتتها, بالطريقتتتة المعقتتتدة التتتنظم

(SDSN,2019.p:25) 

( يتضددح دور البنددك التنيددوو فددي يوا هددة    2إلددى     1ييددء سددبق ويددال ال ددداو          

دء ظءهر  الفقر التي يتعرت له ا هءي  ء العديد يدال اليدقارعيال فدي سيسدسء  بءعتبدءره يؤشدر 

يدددال يؤشدددرا  التنييدددة اليسدددتداية  يدددال  ددد   تحديدددد اليؤشدددرا  واليتسلبدددء  األسءسدددية 
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لإلضرات  والتسهي   البنةيّة التي يقديهء له   ةيء عرض  نتءئا الدراسة ألهد  األسدبءب 

والتدي  دء   للتقليد  يدال األقيدء   التي تدف  اليقارعيال إلى ااضتدرات يدال بندك التنييدة 

اليءدية التي يتعرضوال لهء  وعدد  تدوافر اإلنفدء  علدى يتسلبدء  الحيدء  اليوييدة  والحء دة 

إلددى التقددءوو والبددذور واألسدديد   وإدار  عيليددة التسددويق وبيدد  ينت ددءته  القراعيددة. ةيددء 

يددال بنددك  مشددءر  الدراسددة إلددى مبددرق اليشددة   التددي توا دد  اليددقارعيال عنددد ااضتددرات

التنيية  والتدي تيثلد  فدي: نقدص الحيدءق  القراعيدة  وعدد  و دود ضديءنء  ةءفيدة لعيليدة 

ااضتددرات  وارتفددء  نسددبة الفءضددد والتددءلف فددي اإلنتددءد القراعددي  إلددى  ءنددب اليتسلبددء  

وهتذا متا التسويقية لليحءصي   وغير ذلك يال اليشة   التي ةشف  عنهء نتءئا الدراسدة. 

ل األول الذي تّمت صياغته لهذه الدراسة ومؤداه: ما دور بترامج بنتك يجيب على التساؤ

 القريّة في القضاء على الفقر؟

 ً  القضاء على الجوع:بدور برامج بنك القرية في  النتائج المتعلقة -ثالثا

تحءو  الدراسة في هذه النتي ة التعّرف على دور برنءيا بنك القرية في القضء       

ذلك بواض  اإلضرات في تحقيق يعدا  التنيية اليستداية في ي تي   على ال و   وع ضة

 البح .

اليؤشر الثءني يال يؤشرا  التنيية اليستداية  القضاء على الجوع"ييث  يؤشر "     

 ؛ للتصدو للتحديء  العءلّيية  بيء في ذلك 1425   والتي تّ  اعتيءدهء في سبتيبر 1414

 .(3, ص .7028)األمم الُمتّحدة, ي . ال و  وسو  التغذية والنيو الشء

ويتيث  برنءيا األيد  اليتحدد  فدي تسبيدق ي يوعدة يدال اآلليدء  التدي تيثد  إ درا ا       

 تهدف إلي تحقيق القضء  على ال و  يال    :

 تعّ   التقد  اليحرق. -2

 تنيية اإلنتءد اليحلي. -1

 (1   ص1412تسبيق سلسلة يال األغذية اليحّسنة.  األي  الُيتّحد     -1



ووفق ء لرؤية يؤشر التنيية اليستداية مصبح  الحء ة ُيلّحة إلدى إحددا  تغييدر عييدق      

 في النظء  الغدذائي والقراعدي العدءليي؛ إذا مردندء تغذيدة الي يديال التدي تعدءني يدال ال دو .

 (38, ص 7028)األمم الُمتّحدة, 

ن  "توافر الغذا  ل يي  وتُعّرف األي  اليتحد  وفق هذه الرؤية األيال الغذائي بأ     

النءس  في ة  األوضء   ي  توافر اإليةءنء  اليءدية واا تيءعية وااضتصءدية للحصو  

على مغذية ةءفية وسليية تلبي احتيء ء  األفراد  وتنءسب مذواضه  الغذائية للتيت  بحيء  

 )Herforth ,2019,p:19(ة". يوفور  النشءس والصح

 يوعة يال اآلليء  لتسبيق يؤشر القضء  على ال و   لتعقيق وتض  األي  اليتحد  ي     

األنيءس الغذائية الصحيّة  ووض  اليعءيير الوسنية لألغذية وتعقيق إنتءد األغذية وت هيقهء 

يحليًّء  وةذلك استةشءف الصةوك التسّوعية لتش ي  األنيءس الغذائية الصحية  بءلنظر إلى 

)منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة, تي تحيس بهء. التفضي   اا تيءعية والثقءفية ال

 (.22, ص7021

التنيية الريفيّة الُيستداية وتهدف إلى إنهء   يي  مشةء  ال و  وسو  التغذية مّيء عال      

   والتأّةد يال حصو   يي  الريفييال على األغذية الةءفية واليغذّية  1414بحلو  عء  

دعم صغار الييءرسء  اليستداية والتي تشي   وينسوو ذلك ال هد على تعقيق

  ةيء تتسلب تعءون ء دوليًّء لضيءال ااستثيءر في البنية التحتية والتةنولو يء المزارعين

 (2, ص 7070)المؤشر الثاني القضاء علي الجوع, لتحسيال اإلنتء ية القراعية. 

ي سببيال؛ األو : هو وير   هذا إل مّيء رؤية يصر في هذه القضية فتأتي إلقايية      

االتقا  بءلوثيقة الدوليّة للقضء  على ال و   والسبب الثءني: اانفتءح ااضتصءدو  

 وحريءال الينءسق الريفية يال األيال الغذائي.

  بلغ  نسبة الفقرا  في  1422يدع  هذه الرؤية اإلحصء ا  الرسيية   ففي       

في الينءسق  %14ال يقءرنة بـ يال السةء %5237الينءسق الريفية في صعيد يصر 

الحضرية في صعيد يصر  فييء بلغ  نسبة الفقرا  في الينءسق الريفية في الو   
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)المجلس  في الينءسق الحضرية في الو   البحرو %2031يقءرنة بـ  %1231البحرو 

يال  %12إضءفة إلى ذلك عءنى  (88, ص 7022القومي للتعبئة العامة واالحصاء,

يال سةءال الينءسق  %12يفية يال انعدا  األيال الغذائي يقءرنة بـ سةءال الينءسق الر

( األمر الذي يشير إلى ارتفاع &Roushdy, 2019,p12) Helmy الحضرية.

نسبة الفقر الناتج عن الجوع في المناطق الريفية في مصر, مقارنة بالمناطق الحضرية 

 والتي ينخفض فيها معدل الجوع تدريجيًّا.

ء  الغذا  العءليية ماّل الترةيق على اإلنتءد اليحلي ميٌر ضروروٌّ  يال ةشف  مقيةيء      

ا لتحسيال ةفء   اإلنتءد الف حي  وإعسء  األولوية ل  في ي ءا       سرح ي ءا  ةبير 

 ,Harrigan)البحو  والتنيية  األير الذو مصبح حيويًّء لتحقيق التنيية اليستداية. 

2014, pp. 179-181) 

 المرتبطة برؤية برنامج بنك القرية لتنفيذ مؤشر القضاء على الجوع: النتائج -أ

تحقيق التنيية الريفية  تسعي إليرؤية البنك الزراعي  وضد موضح  نتءئا الدراسة مالّ      

اليستداية  التي ترتبس بيء توفّره البيئة يال يوارد  فءلع ضة بيال البيئة والتنيية ع ضة ضوية 

فءظ على األولى وضيءال استيرارية الثءنية  ةيء تهدف رؤية البنك ويتبءدلة يال م   الح

إلي تحقيق ااستداية ااضتصءدية عال سريق ااةتفء  يال الغذا  ورف  اإلنتء ية والتيتّ  

بءأليال الغذائي الذو يعني الحصو  على األغذية التي يحتء هء الفرد لييءرسة الحيء   

ا على إنت ءد األغذية  وبنء  ضءعد  إنتء ية في التوس  بءإلنتءد   والذو يتسلّب مال يةوال ضءدر 

 ءصة وماّل األيال الغذائي يُعّد محد اليةونء  الرئيسة لأليال ااستراتي ي القويي  وفي 

" : القضاء على الجوع دا برنامج من بين برامج هذا النسء  يؤّةد محد اليسؤوليال ضءئ  

البنك, بنّفذ قرارات الدولة عشان نحقق مصر, البنك المركزي بينفذها واحنا تحت مظلة 

االكتفاء من الطعام وخاصة في الريف, ومن يوم ما بقينا تحت مظلة البنك وسبنا وزارة 

 الزراعة األهداف كلها تغيرت".



تيثّ  يحءور إلقايية يسبقهء البنك لقيءد  اليوارد واإليةءنيّء ؛  القومية فالمشروعات     

لعء  يسعى إلى إي ءد حلو  بديلة ةيحءولة يال الدولة لسد ييء  ع  التوّ   التنيوو ا

 الع ق والقضء  على ال و   بي يوعة يال اليشروعء  القويية "ةيشرو  إحيء  البتلو"

وييث  ااضترات في هذه الحءلة حءفقا  علي اانتءد  والذو ييث  عءي  ضوو في ن ءح 

 يشروعء  اانتءد الحيواني.

سمسطا برنامج المشروع القومي إلحياء البتلو, كجزء من ينفذ بنك القرية في      

التوّجه القومي للقضاء على الجوع كمؤشر من مؤشرات التنمية المستدامة التي يسعى 

في إسءر ال هود اليبذولة للنهوت بءلثرو  الحيوانية وتوفير البنك إلى تحقيقها بسمسطا, 

ااستفءد  يال اليشرو   فرص العي  لصغءر اليقارعيال  يال     تنشيس وتعظي 

والحصو  على ضروت ييّسر  بيبءدر  البنك اليرةقو استةيء  السءضء  ااستيعءبية 

وي   الفراغء  بءليقار  ل لق فرص عي  وقيءد  اإلنتءد  وةذلك تش   اليربييال 

بقيءد  سءضة يقار  اإلنتءد الحيواني  ويأتي ذلك انس ض ء يال حرص الدولة على وض  

ضويية لحيءية الثرو  الحيوانية والنهوت بهء  يقديهء البنك وذلك يال      استراتي ية

توفير التحصينء  ال قية والتس ي  والترضي  لرؤوس اليءشية  والبح  عال سب  

يتسّور  لقيءد  الةفء   اإلنتء ية والتحسيال الوراثي وتوفير بيئة غذائية وبيولو ية آينة   

واليسءهية في توفير الغذا  الصحي واآليال في الريف  والعي  على تنيية تلك الثروا  

المشروع ويدع  هذه النتي ة يء مّةده محد يسئولي البنك؛ يقو  يسئو  القروت بءلبنك: "

القومي إلحياء البتلوا دا مشروع قومي في البنوك كلها واحنا عندنا نفس البرنامج, 

بيطري, ووزارة الزراعة بندي قروض ميّسرة السداد, وبنحاول نتعاون مع الطب ال

عشان في النهاية نضمن نجاح المشروع, ولما هينجح مش هيتعبنا وهيلتزم معانا في 

السداد, ودا جزء من برنامج الدولة للقضاء على الجوع والبنك شريك في تطبيق 

البرنامج, ذي ما الدولة حطته وبالشروط إللي البنك المركزي حطها احنا بيحكمنا 

 القانون".
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 المناستتتبة تتفتتق هتتذه النتيجتتة متتتع مؤشتترات التنميتتة المستتتتدامة, ففتترص العمتتل     

 فتي للمشتاركة حاسم أمر الربح, وهي وحقوق لألمن الغذائي, ضمانات توفر والمنافسة

 استتدامة ألجتل الحكومات طرف االستثمار ورعايته من مناخ تحسينف السوق, نشاطات

 وعتدم التمويتل, نقتص مثتل مختاطرال متن لمجموعتة معرضتة وأنّهتا إنتاجيتهتا, خاصتة

المنافستة.)البنك  طترف متن واستتبعادها األحيتان, بعتض فتي لمنتجاتهتا أستواق وجتود

 (20, ص 7008الدولي, 

وضد متضح يال النتءئا ماّل البنك يضد  آليدء  تسبيدق يؤشدر القضدء  علدى ال دو    فةيدء      

تيثّدد  فددي ي يوعددة يددال برنددءيا البنددك  هددو يوضددح بءلسدد    والوثددءئق ال ءصددة بءلبنددك مالّ 

اليشروعء  القويية التي تهدف إلدي القضدء  علدى ال دو   يدال  د   ي يوعدة يدال بدرايا 

اإلضرات التي يسبقهء تقاين ء ي  توّ   الدولة إلنتءد الغذا   ويُعدّد اليشدرو  القدويي إلحيدء  

ء بنسدبة سدنويًّ  %5البتلو محد برايا إنتدءد الغدذا   يهددف إلدي تدوفير اللحدو  الحيدرا  بفءئدد  

آاف  نيدد   5ملددف  نيدد  للددرمس الواحددد  و 25يتنءضصددة فددي حءلددة االتددقا  بءلسددداد  بواضدد  

( رمس  وبتسددهي   فددي الصددرف علددى 14( رؤوس وحددد مضصددي  5للتغذيددة  بحددد مدنددى  

دفعددة واحددد  لشددرا  رؤوس اليءشددية  ودفعددة م ددرى للتغذيددة  وتسددهي   فددي السددداد وبدددوال 

ييّسدر  يتيثلدة فدي تدوافر حظيدر  بيواصدفء  يعيندة سبق دء لعددد يصءريف إدارية  وبشروس 

رؤوس اليءشددية  وتحدددد هددذه اليواصددفء  وقار  القراعددة  والسددب البيسددرو  ةيددء تشددترس 

و ود ضءيال في حءلة التعّسدر فدي السدداد  ويبلدغ عددد اليسدتفيديال يدال يشدرو  البتلدو علدى 

 ( 1 .  انظر يلحق رض   يليوال  ني 244يستفيد  بواض   744يستوو البنك حوالي 

دء       تنقلنء هذه النتي ة إلى رصد وتحليد  الواضد  الفعلدي للقدروت اليقّديدة بءعتبءرهدء نوع 

يال الدع  الرسيي إلنتءد الغذا  يال نءحية  ويردود تسبيق يؤشر القضء  على ال و  في 

 الي تي  القروو يال نءحية م رى.

مشتكلة األزمتة النقديتة ( ماّل حد  2دو  رضد    تشير نتءئا الدراسة ةيء هو يبديال بءل د     

ةءن  الداف  والعءي  القدوو للحصدو  علدى هدذا الندو  يدال القدروت   لصغار المقترضين



 1725وبلدغ اانحدراف اليعيدءرو لهدء نسدبة  0772والتي بلغ اليتوسس الحسدءبي لهدء نسدبة 

هددء الدراسددة در ددة  وهددي نسددبة يرتفعددة  ددد ا وتر دد  هددذه النتي ددة إلددى عددد  مسددبءب تبيّن

الييدانيدددة اليتعيقدددة  والتدددي تتيثددد  فدددي ماّل نيدددس القدددرت ي صدددص لفئدددة الشدددبءب يدددال 

اليستثيريال  ويال ثَّ  فه  في حء ة إلى الدع  اليدءدو  فعدد  تدوافر رؤوس األيدوا  يثّلد  

هنء العءي  القوو فدي الحصدو  علدى القدرت  و ءصدة ماّل ضييدة القدرت ةبيدر  نسدبيًّء ضدد 

 ملف  ني . 044إلى تص  في بعت األحيءال 

عدءي   ضويًّدء آ در فدي ي تيد   مشكلة البطالتة مترابطتةً متع زيتادة نستبة الجتوعلعب       

  ةيدء بلدغ اانحدراف اليعيدءرو لهدء نسدبة  0750البح   فبلغ اليتوسس الحسءبي لهدء نسدبة 

در ددة  وهددي نسددبة يرتفعددة  ددد ا  وتر دد  هددذه النسددبة فددي ي تيدد  البحدد  فددي ماّل  1722

علددى البسءلددة يددال بدديال العوايدد  الدافعددة للحصددو  علددى القددرت  فءرتفددء  البسءلددة القضددء  

وعددد  تددوافر فرصددة عيدد  ينءسددبة إلشددبء  احتيء ددء  األفددراد واألسددر   وتددوفير الغددذا  

الينءسب له ؛ ةءال يال بيال مه  هذه الدواف   ةيدء ماّل ارتبدءس القضدية بفئدة الشدبءب  وسديءد  

 ي الحصو  على القرت.روح الي ءسر  يثل  عءي   آ ر ف

وةون  سوي  األ   يال بيال مه  مسبءب الحصو  على القرت   نمط القرضةيء ماّل      

 1722  ةيء بلغ اانحراف اليعيءرو ل  نسبة 0702فقد بلغ اليتوسس الحسءبي ل  نسبة 

در ة  وتر   هذه النتي ة في ي تي  البح  إلى تفضي  القرت سوي  اليدى  فءلفتر  

لقرت تُعسي يسءحة ةبير  للسداد  بءإلضءفة إلى ةوال السداد على شة  مضسءس القينية ل

 سنوية يرتبسة بءلتسييال والبي  واإلنتءد  ييء يعسي ي ءا  مةبر لن ءح اليشرو .

 ء   يال بيال عوايد  ومسدبءب الحصدو  علدى هدذا توفير مستلزمات اإلنتاج ةيء ماّل      

در دددة  وبلدددغ اانحدددراف  070ي لهدددء نسدددبةالدددنيس يدددال القدددروت  فبلدددغ اليتوسدددس الحسدددءب

در ة  وينقس  توفير يستلقيء  اإلنتءد إلي ضسييال: إّيء منّ  يُقدّد   1751اليعيءرو لهء نسبة

آاف  نيد  عدال ةد  رمس يءشدية  مو علدى  5في شة  دع  يءدو للتربية والتسدييال بواضد  

ر دد  إلددى العيدد   هيئددة معدد ف  ويحّسددنء  غذائيددة  وفةددر  اليفءضددلة بدديال هددذه البدددائ  ت
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منفسه  ويء يحتء ون  يال توفير لسب  اليعيشة  وترا د  نسدبة ال دو   حيد  يسدءه  البندك 

بءلسريقة التي يرغبهء الُيقتِرت  ويدع  هذه النتي ة يء مّةده محدد يسدئولي البندك القراعدي 

" : هنتا العمليتة دي غريبتة شتوية, إلن العميتل هتوا اللتي بيختتار, فتي حتد حي  ذةر ضدءئ  

 21ألتف علتى كتل راس, وهتوا حتر, وال ياختد  70بيبقى عاوز دعم مادي يعني ياختد ال

واحنا ندعمه باألعالف, وفيه كدا وكدا وكل واحد حستب ظروفته, واحنتا برضتوا بنتوعي 

 ونعرف سعر العلف عندنا كام وبره كام".

لبنك فيهء لليشرو  بءعتبءرهء محد العواي  الهءية التي يسءه  ا دراسة الجدوىتأتي       

  وبلغ 0740بشة  ةبير ةدواف  للحصو  على القرت  وبلغ اليتوسس الحسءبي لهء نسبة 

در ة  وتتيث  دراسة ال دوى هنء في دراسة  1751اانحراف اليعيءرو لهء نسبة

الظروف البيئيّة اليحيسة يال توافر اإليةءنيّء  اليسلوبة لتنفيذ اليشرو   ةيء ماّل يسءهية 

إ را ا  التأييال على رؤوس اليءشية تيث  عءي   يال عواي  الحصو  البنك في تسهي  

على القرت والتقلي  يال نسبة ااحتيءد  ةيء ماّل اليتءبعة الدورية يال السب البيسرو 

 وإعسء  اليشور  عند ااحتيءد ةءن  يال مه  مسبءب اإلضبء  على القرت.

عال السداد دافع ء آ ر يال في حءلة التعسر  جدولة البنك لديون المقترضوتيث       

در ة  عند  1771دواف  الحصو  على القرت وبلغ اليتوسس الحسءبي لهء نسبة 

در ة  وهي نسبة يتوسسة  ةيء يؤةد محد يسؤولي البنك  1742انحراف يعيءرو نسبت  

يال إ يءلي  %2ماّل اليتعسريال في هذا النيس يال اليشرو  اإلنتء ي ا يت ءوق 

: "اليقترضيال  حي  ذةر ض مشروع تربية البتلو مش بيتعبنا وال بيكون فيه تعسر إاّل ءئ  

في نطاق محدود, ودا ألّن الطرق الجديدة في التسمين ونوع العلف بيجيب نتيجه 

بسرعه, إاّل إذا جه مرض بشكل عام ودا خارج عن إرداة العميل وإردتنا برضوا, 

 وبنحاول في الحالة دي نساعد علي أد ما نقدر".

 تحديد م( والتي تعتمد على7030تفق هذه النتيجة مع رؤية )الجهاز المصرفي ت     

 الهدف تحقيق من والتأّكد األداء بتقييم الخاصة المعايير تحديد ثم اإلنفاق من األهداف



 تكاليف وترشيد المتاحة, والبشرية المادية للموارد األمثل اإلنفاق, واالستغالل من

 بدائل أفضل واختيار االستثمارية, المشروعات تكاليفو الجاري النشاط برامج إنجاز

 االقتصادية التنمية أهداف خطة فاعليةن لتحقيق واألعلى تكلفة األقل التنفيذ

 (.40, ص 7022)غالي, واالجتماعية.

 النتائج المرتبطة برؤية المستفيدين لبرنامج البنك في دعم القضاء على الجوع: -ب

شة هدذه النتدءئا فدي ضدو  رؤيدة اليسدتفيديال يدال  د   واضد  ات ه  الدراسة إلى ينءض     

القدرت علددى تحقيددق التنييدة اليسددتداية  وتقليدد  نسدبة ال ددو  دا دد  بعدت الُقددرى بيرةددق 

سيسددسء  والددذو يددنعةس فددي تحليدد  الواضدد  الفعلددي لبرنددءيا اإلضددرات واليتيثّدد  فددي حدد  

علدى تسبيدق يؤشدر القضدء   األقية اليءلية  ويشةلة السيولة اليءدية وع ضدة ويدردود هدذا

 على ال و .                                                                      

( ماّل فةدر  ااضتدرات سدببهء   7فقدد متضدح يدال النتدءئا ةيدء هدو يبديال بءل ددو  رضد        

 الددرئيس هددو عددد  ضدددر  العيدد   علددى إشددبء  احتيء ددءته  األسءسددية يددال القددو  اليددويي 

والتغلب ةذلك على يشةلة ضءئية تتيث  في عد  توافر رؤوس ميوا  لليشرو  بشدة  ةلّدي 

  بينيء  ء    ضضدية الددع  ال قئدي ويحءولدة حدّ  %2175و ء   بنسبة ةبير   وبلغ  

يددال ح دد  العيّنددة  بينيددء ةددءال يددال مسددبءب  %15مقيددة يءليّددة يؤضتددة بنسددبة يتوسددسة بلغدد  

تصءدية عدءبر   بءإلضدءفة إلدى حد  بعدت اليشدة   الحصو  على القرت حّ  يشةلة اض

ال العيّندة  والتدي ضدد ي %5 22التي تتعلق بءليشرو   و ء   بنسبة ضعيفة بلغ  نسبتهء 

تةددوال ديددوال يتراةيدد  علددى العييدد   وتر دد  هددذه النتي ددة إلددى ماّل القددرت نسددبت  اليءليّددة 

ةبير   وةون  يشرو  يهدف إلي نيس يشروعي يحقق ربح يءدو بعدد فتدر  قينيدة ليسد  

( شهر  ييء ي ع  يال تدوافر السديولة النقديدة لد  علدى ضددر 21: 2بءلقصير  ضد تص  يال  

إلهيية  وتتددا   ي يوعدة ةبيدر  يدال العوايد  اا تيءعيدة والثقءفيدة فدي تحديدد ةبير يال ا

الهدف الحقيقي للقرت والذو ضد يةوال ح  يشدةلة ضءئيدة بءلفعد  ةءلدديوال اليتراةيدة علدى 

اليقترت  فيعءني بعت اليقترضيال يال ضغوس اضتصءدية ليس لهء ع ضة بءليشدرو   ضدد 
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ضتدرات  ةيدء ماّل الف دو  التيويليدة بديال يدء يتسلبد  تدف  العيي  لحد  اليشدةلة يدال  د   اا

اليشرو  في الوض  الراهال ويستقب   ضد تدف  البعت إلى الل دو  إلدى القدرت ةحد  لهدذه 

األقية ااضتصءدية واا تيءعية  وتدع  هذه النتي ة يء مّةدتد  الحءلدة الرابعدة حيد  ذةدر  

بيتر عتاوز فلتوس كتيتر قتوي, فقلتت أنا مكنش معايا أنفّذ المشروع, والمشتروع كضءئلة: "

البنك يساعدني في القرض آخده والتسديد كّل سنة ربنا يسهلها أكون بعتت الجاموستتين 

أنتا كنتت محتتاج فلتوس كنتت "  ةيدء تقدو  الحءلدة ال ءيسدة: "وأسدد من فلوستهم القترض

عامل المشروع دا وخسرت مكنتش جايب قرض بس كان يا إّما أقفل وأستكت والخستاير 

وتقدو  الحءلدة  كبيرة قوي, فقلت آختد قترض دعتم يعنتي أقتف علتى رجلتي منته", هتكون

أنا كان عندي ديون ومشاكل والقرض كبير فقلت آخد أسدد جزء من التديون, السءدسة: "

 وبعد كدا أصرف الباقي على العلف وربنا يسترها بقي وأقدر أسد".

( اتضدح 24ال بءل ددو  رضد     وةيدء هدو يبديبالشكل الُمفضتل للقترضمّيء فييء يتعلق      

يددال النتددءئا ماّل القددرت الُيفّضدد  فددي يشددرو  البتلددو هددو القددرت سويدد  األ دد   وهددذا يددء 

يدال العينددة ماّل نيددس القددرت اليفضدد  هددو  %1471يددال العيّنددة  بينيددء مّةددد  %2 27مّةدتد  

القرت ضصدير األ د   وتدرتبس هدذه النتي دة بسبيعدة اليشدرو  فدي حدد ذاتد  والفتدر  التدي 

ا ينهدء يدرتبس تستغر ضهء عيلية الت هير  والتسييال  واإلنتءد  والتسويق   والتي تيث   ق  

بت هيقا  اليشرو   حي  إاّل الت هيدقا  وتدوفير اليةدءال الي صدص لليشدرو  تسدتغر  

الةثيددر يددال الوضدد  والتةلفددة  ةيددء ماّل يرحلددة تنفيددذ اليشددرو  نفسددهء واليتيثلددة فددي تربيددة 

ر  ييددء ي عدد  يددال سددو  اليددد  القينيددة الي صصددة رؤوس اليءشددية تسددتغر  وضدد  ةبيدد

للقرت عدءي   يدال عوايد  ن ءحد   وتددع  هدذه النتي دة يدء مّةدتد  حدءا  الدراسدة  حيد  

التربيتتة بتاختتد وقتتت كبيتتر, وبعتتد متتا بيتتدوكي الفلتتوس ذةددر  الحءلددة ال ءيسددة ضءئلددة: "

وأستتدد, وتشتتتري, بتعتتدي ستتت شتتهر, وتختتدي تتتاني بتتردو لحتتد أّمتتا أبيتتع وربنتتا يفرجهتتا 

ةيددء تقددو  الحءلددة ميتتنفعش آختتد قتترض قليتتل وال وقتتته قليتتل عشتتان أستتدد فتتي معتتادي", 



"مش أقّل من سنة مصاريف على علف وعالج لحد متا تالقتي نتيجتة, طتب لتو السءدسة: 

 الوقت قليل أسدد منين".

تتفق هذه النتيجة مع نظرية االقتصاد األخضر, والتي ترى أّن التنمية المستدامة      

ويمكن أن تقضي على   ,ح الوسائل الكفيلة طويلة وقصيرة المدىن بهدف زيادة اإلنتاجتتي

ظواهر  الجوع  والنتائج  المترتبة عليها, ومن ثَّم فإّن التنمية المستدامة تنطوي على 

إمكانات جديرة باالعتبار لالرتقاء بنوعية الحياة في المجتمعات المحلية 

 )  ,retty,2011,p15ريفية.)ال

برفتتع اإلنتاجيتتة والتنميتتة المستتتدامة والمستتاهمة فتتي القضتتاء علتتى مّيددء فييددء يتعلددق      

يددال  %5275(  ماّل نسددبة 22ةيددء هددو يبدديال بءل دددو  رضدد  الجتتوع, كشتتفت نتتتائج الدراستتة 

يفددردا  العيّنددة ضددد حصددلوا علددى الدددع  بشددة  ةلددي يتيثدد  فددي الحصددو  علددى دعدد  لشددرا  

منهد   %12715ر يستلقيء  اإلنتءد  بينيء مّةد  نسبة رؤوس اليءشية  ودع  التربية وتوفي

حصددلوا علددى ضددروت  ءصددة بشددرا  اليءشددية فقددس ومنّهدد  رفضددوا الحصددو  علددى ضددرت 

التسددييال  مّيددء يددء يتعلددق بيسددتلقيء  اإلنتددءد والتربيددة ةددءنوا يقويددوال بهددء يددال  دد   شددرا  

مّةددد  نسددبة معدد ف بءأل دد   علددى هيئددة مضسددءس بهدددف ت فيددف نسددبة الفءئددد   فددي حدديال 

ماّل الهدددف يددال القددرت ةددءال لدددع  يشددرو  ضددءئ  بءلفعدد   مو حدد  يشددةلة بشددة   22715%

وضتي  وتتعلق هذه النتي ة بسبيعة العدءدا  والتقءليدد والييءرسدء  القرويّدة التدي تتعلدق بحد  

اليشءة  اآلنية  وليس التفةير اليستقبلي وتدع  هذه النتي ة يء مّةدت  حءا  الدراسة  فتقدو  

"آنتتي ختتدت القتترض عشتتان مكتتنش معايتتا مصتتاريف, وأهتتو أودي العيتتال لحءلددة الرابعددة: ا

"خت قرض شرا العجول, وعنتدي فتدان أرض زرعتته   وتقو  الحءلة ال ءيسة: المدارس"

برسيم وبوكل البهايم, والمحّسن بشتتريه بالقستط يعنتي عتل المعتاد, والنتاس بتصتبر عليتا 

آنتتي كنتتت محتتتاج ةدر  الحءلددة السءدسددة ضءئلددة: ""  ةيددء ذشتويه عشتتان متتدفعش كتيتتر للبنتتك

 مصاريف كتير فخت القرض وحليت مشاكلي ولما ييجي السداد هبقي أسد".
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 متتن العديتتد ( أّن بتترامج التنميتتة تتضتتمن7002فتتي هتتذا النطتتاق يؤكتتد )خلتتف,      

 متتوارد ومتتن أهمهتتا اكتشتتاف الطلتتب, أو العتترض جانتتب فتتي ستتواء المتغيتترات

 المهارات, لتحسين جديدة إنتاج أساليب وإدخال المال, رأس يعتجم في جديدة,والتوسع

 الطلتب مستتوى جانتب متن التغيترات ومتن أهتم والتنظيميتة, اإلداريتة القتدرات وتطتوير

 لتحقيتق وستيلة أنّته بتل ذاته, حد في غاية ليس االقتصادي فالنمو توزيعه, ونمط الدخل

 (280, ص7002)خلف,  المستدامة. البشرية التنمية

مّيء فييء يتعلق بسبيعة الثقة التدي ضدديهء البندك ألفدراد العيّندة  وتنييدة ضددراته  ووعديه       

يال م   التقلي  يال نسبة الحء ة وتحسيال يستوى اليعيشة  ةشف  نتءئا الدراسدة ةيدء هدو 

يال العينة ماّل دراسة البنك لليشرو  الُيقّد   %0275( مّةد  نسبة 21يبيال بءل دو  رض   

عءيد  ثقدة ضددوو لددى مفدراد العيّندة  حيد  إاّل دراسددة اليشدرو  يدال ضبد  البنددك  ةدءال بيثءبدة

وةوند  تحد  يظلددة الدولدة والدددع  الُيقدّد  للقددرت  ضدد تددرك صدداه علددى تحّسدال الظددروف 

اا تيءعيددة فددي ي تيدد  البحدد   فقددد اتضددح ماّل هنددءك العديددد يددال األسددبءب اليتعلقددة بءلبنددك 

اضتصدءدية  ويتّضدح ذلدك فدي دور البندك يدال حيد  القروو ذاتد  ودعيد  للفد ح والتنييدة ا

اليتءبعددة الدوريّددة  وتددوفير األعدد ف  ويسددتلقيء  اإلنتددءد  وفددي هددذا الشددأال مّةددد  نسددبة 

يدال مفددراد العيّندة ماّل اليتءبعددة الدوريدة لليشددرو  ويتءبعدة تربيددة رؤوس اليءشددية  1175%

ويدة سدءهي  فدي قيدءد  والسب البيسرو  ةءند  بيثءبدة عوايد  ض يال ضب  وقار  القراعة 

عءي  الثقة بيال البنك والعيي   ةيء ماّل توفير البنك لألع ف ةءند  يدال بديال عوايد  الددع  

يددال  %15 14التددي انعةسدد  علددى ضضددية الثقددة فييددء بدديال البنددك والعييدد  وبلغدد  نسددبتهء 

نتك "متاهو البالعيّنة  وتدع  هذه النتي ة يدء مّةدتد  حدءا  الدراسدة  تقدو  الحءلدة الرابعدة: 

بيختتاف علتتى فلوستته بتتردو, وبيشتتوف كتتل حاجتتة ودا بيخلتتي الواحتتد يتعتتب عشتتان يتتوفي 

البنتتك واألستتتاذ بتتتاع الصتتحة بييجتتوا يكشتتفوا علتتى "  ةيددء تقددو  الحءلددة ال ءيسددة: "دانتته

"  وذةدر  الحءلدة البهايم, وبيقولوا لي هات كذا ومتجبش كذا, فدا بيخلتي الواحتد مطمتن



بتتتابعو عشتتان الواحتتد لمتا يتعستتر وال حاجتتة أهتتم بيكونتتو "أنتتا بطمتتن لمتا السءدسدة ضءئلددة: 

 شافوا بعنيهم".

تتفتتق هتتذه النتيجتتة متتع فرضتتيّات نظريتتة التنميتتة المستتتدامة, والتتتي تتترى أّن النظتتام      

المستدام اقتصاديًّا هتو النظتام التذي يتتمكن متن اإلنتتاج بشتكل مستتمر, وأن يحتافظ علتى 

قتصتادي متا بتين النتاتج والتدين, ومتن ثَتّم يمنتع مستوى معين قابتل لتإلدارة والتتوازن اال

 حتتتتتتدوث اختتتتتتتتالالت اجتماعيتتتتتتة ناتجتتتتتتتة عتتتتتتن السياستتتتتتتات االقتصتتتتتتادية المطبقتتتتتتتة.

(Eserties.2007.p 7 .) 

ء ي       في تسبيق اليؤشر ال ءص  ودوره الفعّء  البنك سيءسة وتتفق هذه النتي ة ميض 

 قيءد ل ةسبب األ   سويلة  لليشروعء القروت ال قية وتوفير بءلقضء  على ال و  

 يقءرنة القروت يال النوعية لهذه البنك عي   لهء  ييء تسءه  في تفضي  النسبية القيية

  القروت يال النوعية هذه األ رى  ةيء ماّل يال مسبءب الل و  للحصو  على بءألنوا 

قلبء  هذه اليشروعء  ويعظيهء يرتبس بءلسيولة النقدية  وت تنفيذ توا   التي اليعوضء 

السو   واحتيء ء  الي تي   ة  ذلك يُعد يال بيال مه  آليء  البرايا التنيويّة اليسروحة 

يال البنك  والتي تهدف إلى تحقيق التنيية اليستداية ويدع  هذه النتي ة يء مّةده محد 

" : أنا ممكن ييجي حد أكون عارف إنّه مش هيقدر اليسؤوليال بءلبنك  حي  ذةر ضءئ  

اًل عاوز القرض في حاجة تاني, دوري أنا بعيد عن الرسمي, إنّي آفهمه يسد علشان مث

إّن القرض دا الزم يتسد وبحسب له بالورقة والقلم هياخد كام والمفروض هيدفع كام, 

فيه ناس مش بتبقي فاهمة والزم أوّعيهم, بس الحاجة دي هيه اللي بتخليهم يخدو 

 قررات مش مدروسة كويس". 

 أنواع ترى أن أعلىتيجة مع نظرية التنمية البشرية المستدامة, والتي تتفق هذه الن     

 قيمتة ذو ذاتته االقتصتادف اإلنستان, فتي يستتثمر التذي المتال رأس هتو قيمتةً  المتال رأس

 تحتّول التتي البشترية القتوى طريتق عتن وذلتك التقتدم ستبيل فتي يُستتغل لتم إن محتدودة
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 التقتتدم تحقتتق وعتتةمتن طاقتتات إلتتى نوعيتتة كميّتتات مجتترد متتن الثتتروات

 (22, ص7023المنشود.)عزيزي,

وعددال اليددردود اليتوضدد  وع ضتدد  بي تيدد  البحدد   تنتقدد  الدراسددة إلددى تحليدد  الع ضددة      

التبءدلية بيال البنك والعيي   التدي تعةدس الددور التنيدوو للبندك فدي يوا هدة ضضدية ال دو  

فددي تسددديد القددرت وتنييددة لدددى مفددراد العيّنددة  فقددد اتضددح ماّل اليددردود ااضتصددءدو تيثدد  

دء لتسبيدق اليحدور التنيدوو  فةيدء هدو يبديال يدال  ددو  رضد   اليشرو  والذو ييثد  انعةءس 

يال مفراد العيّنة ماّل القرت سءه  في تنيية  دور  رمس اليدء   %0271( مّةد  نسبة 21 

يدة بصور  ةبير  وسد ااحتيء ء  الضرورية  وماّل عيليدة السدداد تدتّ  فدي اليواعيدد القءنون

يدددال نفدددس العيّندددة ماّل التسدددويق يدددت  بشدددة   يدددد  وماّل  %1272اليحددددد   ومشدددءر  نسدددبة 

اليشرو  يسير ب سى ثءبتة سبق ء للبرنءيا اليسروح يال ضبد  العييد  والبندك  بينيدء مّةدد  

يال تلك العينة ماّل القرت ضد سءه  في تغيير الوض  ااضتصءدو واا تيدءعي  %14نسبة 

 في ي تي  البح .

 هدف ء اليعيشي اليستوى رف  ويُعدّ  اليعيشة ةءال يال نتءئا القرت ارتفء  يستوو و     

 إلى الوصو  في فةر  القرت مو فشلهء ن ءح يدى على يد ّ  الهدف هذا وتحقيق يسلق ء 

الغذا    ااسته ك هنء يؤشر لتغير الوض  ااضتصءدو  ويشي  ااسته ك مهدافهء 

 يواص    مو صحية م  تعلييية مةءن  سوا   رىاأل وال ديء  واليلبس  واليسةال 

 بقيءد  اليستوى ااضتصءدو  ةذلك إاّ  يتحقق ا وال ديء  السل  هذه على الحصو  فإال

ء يرتبس اا تيءعي ال ءنب فإالّ   الوض  تحّسال مالّ  مو ااضتصءدو  بءل ءنب وثيق ء ارتبءس 

 ااضتصءدية األهداف إن ءقحي  إاّل  اا تيءعي  الواض  تحّسال على ينعةس ااضتصءدو

 التنيية ترتبس مال السبيعي فيال لذا للي تي   اا تيءعي البنء  على وإي ءب ء سلب ء مثّر

 للت سيس برنءيا مو فيةهدف للقضء  على ال و   اا تيءعية بءلتنيية ااضتصءدية

بعة:   تقو  الحءلة الراالشءي   وتدع  هذه النتي ة يء مّةدت  حءا  الدراسة القويي

الناس بتحترم إللي معاه فلوس, ولما بيبقي معايا فلوس العيال بتلبس كويس وبتاكل "



أنا الحمد لله بتابع  التغذية والعلف "  ةيء تقو  الحءلة ال ءيسة: "كويس وبنعيش حلو

بإيدي, مش بسيب الوليه لوحدها, دا مال ناس ياأبله, مش هخبي عليكي الزيادة أحسن 

, ووضع البيت اتغير وبقى حلو, ومش موضوع فلوس أنا بقيت من األول بكتير قوي

الحمد لله بسدد أول بأول كل سنة   ةيء تقو  الحءلة السءدسة: "تاجر وفهمت السوق"

في المعاد, ومحتجتش يعملولي البتاعة الجودلة دي وال حاجة الحمد لله, وحاسس إنّي 

 بعد القرض هجوز الويد". 

 اإلنستاني ظرية رأس المال البشري, التتي تفتترض أّن البعتدتتفق هذه النتيجة مع ن     

 تصتير بتل االقتصتادي, النمتو المستاعدة فتي الثانويتة األداة حتدود عند يتوقف ال للتنمية

 اإلنستان وعلتى البيئتة علتى توجهاته, وتحتافظ وترشد االقتصاد تدفع مزدوجٍّ, دورٍّ  ذاتَ 

 عبتر أو الوحتد المجتمتع فتي ستواء والتواصتل لالستتدامة قابلته التنميتة متن وتجعتل

 البشتري المال رأس أهمية تظهرو(, 22, ص 7001المختلفة.)العسكري,  المجتمعات

 علتى تؤثر والتي اإلنتاجية العملية في العناصر أهم أحد في كونه الفاعل دوره خالل من

 علتى يصعب أهميتها في كونها مورد وتظهر المردود االجتماعي, والمكانة االقتصادية,

 االقتصتتتتاد  فتتتتي التنتتتتافس فتتتتي طريتتتتق بستتتتهولة تقليتتتتده ختتتتريناآل

(Venkatesh.2018,p:16). 

( يتضح دور برنءيا بندك القريدة بسيسدسء فدي    21إلى  2ييء سبق ويال ال داو           

الوفء  بيؤشر هء  يال يؤشدرا  التنييدة اليسدتداية  وهدو يحءولدة التقليد  يدال نسدبة ال دو   

البنك يال تسهي   ويقايء يتعدد  ويتنوعة للقدروت  يّةند  ويأتي ذلك يال     يء ينح  

اليددقارعيال يددال التعءيدد  يدد  ي تلددف اليشدددة   واألقيددء  النقديددة  ءصددة لدددى صدددغءر 

اليددقارعيال  ويسددءعدته  فددي تددوفير يسددتلقيء  اإلنتددءد  ويسددءعدته  فددي  دولددة الددديوال  

يسددتداية  ةيددء سددءه  البنددك ورفدد  يعددّد  اإلنتء يددة  واإليفددء  بيتسلبددء  ويؤشددرا  التنييددة ال

ء يال     تضءفر  تةءيد  تتسلب الريفية  والتي التنيية لتحقيق ال قية ال وانب  يي  ميض 

النتدءئا  ويُعدّد  بأفضد  ال درود م د  واا تيءعيدة؛ يدال  والبيئية ة البنية ااضتصءدي عنءصر
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و القضددء  علددى البنددك القراعددي محددد شددرةء  التنييددة لتحقيددق الهدددف التنيددوو اليسددتدا   وهدد

الريفيددة  ال ددو   يددال  دد   ي يوعددة يددال البددرايا التددي تددّ  سرحهددء  فتنفيددذ برنددءيا التنييددة

 الدقيال  فتحقيدق يدال ييتدد  لفتدر  واسدتيرارهء مرةءنهدء تةءيد  يتحقدق بددوال ا اليسدتداية

 يروتوف التحتية  البنية تأهي  وإعءد  بنء   ءصة القدرا   اليتةءيلة  وتعقيق الريفية التنيية

الحيدواني  ييدء  الغسدء  علدى تأهيلهدء  والحفدءظ وإعدءد  بدءليراعي وااهتيدء  فدرص عيد  

دء تتضديال لةنّهء ااضتصءدية يؤدو إلى إحدا  التغيّر في ي تلف الينءحي  فدي التغيّدرا  ميض 

اليحليّددة؛ بهدددف القضددء  علددى ال ددو   وتنفيددذ ا  لبيئددته  والسيءسددية اا تيءعيددة األبنيددة

وهذا ما يجيب على التستاؤل الثتاني التذي تتم صتياغته لهتذه نيية اليستداية  استرتي ية الت

 الدراسةن ومؤداه: ما دور برامج بنك القرية في القضاء على الجوع؟

 :رابعاً: النتائج المتعلقة بتعزيز النمو االقتصادي المطرد وتوفير العمل الالئق المستدام

على برنءيا اإلضرات الذو يقدي  بنك  تحءو  الدراسة في هذه النتي ة التعّرف     

سيسسء تسبيق ء ليؤشر تعقيق النيو ااضتصءدو اليسرد والشءي  وتوفير العي  فر   القرية

ال ئق واليستدا   والعيءلة الةءيلة والينت ة  ودواف  اإلضرات في تحقيق يعدا  التنيية 

 في الي تي .

لنيو ااضتصءدو اليسرد واليستدا  لل يي   تعقيق اوضد اعتيد  األي  اليتحد  برنءيا      

في إسءر  1والعيءلة الةءيلة والينت ة  وتوفير العي  ال ئق لل يي  في يؤتير ريو+

 (World bank,2018,p198 )عءليي للتعءوال الدولي يلق  ل يي  الدو  األعضء .

 ويتسءو   ي يتةء ينها وضد موضح  النتءئا مال تسبيق هذا اليؤشر ت  يال     اتبء      

 وال قئية يال     اآلتي:  الةلية ااضتصءدية التد    بيال ي ي 

 ونوعيتهء. العيءلة وح   عليهء والسلب العءيلة اليد عرت -2

 للعي .  ويسرد يرتف  نيو تحقيق -1

 ائقة. وظءئف استحدا  واليءلية النقدية السيءسء  اتسء  -1

 للشبءب. ال ئقة العيءلة وفرص ااضتصءدو النيو تعقيق -0



 تنظي  روح تسويرو العي   لسو  فعءلة برايا ومنشسة وض اليؤشر  هدُف هذا     

 ال قئية  والةلية  يال م   البسءلة يال يعءنوال والذو العءسليال اليشءري  التنيوية  دع 

بءلعيءلة   اليتعلقة الوسنية العي   سس العيء  وتقد  بغية تدعي  عء لة إ را ا  ات ءذ

 ينت ة ويدّربة. عيءلة فرص توفير في اليتيث  التحدو بيوا هة تقا واال

 ي تلف في العي  الوارد  تدابير بيال ااتسء  ال سس إلى تحقيق هذه وتهدف     

ونتءئ هء   يتعلق بتوفير فرص العي  فييء واضحة مولويء  وتحديد السيءسء  الدولية 

 والهيئء  السيءسء  صنّء  ي تلف البي ال ي      يال اليؤسسء  بيال التنسيق وتعقيق

ويؤسسء  التيوي   العيء   وينظيء  العي  مصحءب ينظيء  ييثلو فيه  بيال الفءعلة 

 ( ILO ,OECD,2019,p:123)  الي تلفة.

ةيء تتضح هذه النتي ة يال واض  اليفهو  الذو وضعت  األي  اليتحد  للنيو اليستدا       

 التحو  على والينت ة الةءيلة العيءلة توليد لقدر  علىلقو  العي   بءعتبءره يشير إلى "ا

 اإلنتء يّة القدرا  ا تيءعي ء ويوّس  بءلشيولية يتس  الذو اليستدا   ااضتصءدو

 (world bank,2020,p35 ) ل ضتصءدا ".

   فهي تسعى إلى تحقيق مهداف يتةءيلة غير ضءبلة 1414ووفق ء  لرؤية يصر      

إقا  التنيية  وااستفءد  يال مو   الترابس والتآقر  اتبء  نها شءي للت قئة الغرت ينهء 

بيال األهداف  والتي يال بينهء توفير فرص عي  عال سريق "الدف  اليتةءي "  الذو 

 وانب يتعدد  يال التنيية في  يوضح فوائد برنءيا التسوير الشءي  ويحءو  استهداف

 ( FAO,2017,P:120)وض  واحد. 

تعزيز النمو االقتصادي المطرد  تبطة برؤية البنك في تحقيق مؤشرالنتائج المر –م 

 والعمل الالئق المستدام:

 األدوا  محد الريفيّة اليستداية التنيية يشروعء  اعتبءرتؤةد نتءئا الدراسة على       

التنيوية   العيلية وثيءر معبء  بتوقي  يتعلق فييء اليةءنية العدالة لتحقيق ااستراتي ية
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 وتحديث  الريف تنيية على العي  مالّ  تيةال مفراد الي تي   بءعتبءر فعّءلة إ را ا  ءذوات 

وربسهء   للقرية التحتية البنية بنء  إعءد  سريق عال يت ّ  مال ابد الريفيّة التنيية لتةءي 

 اليتيثلة في إي ءد فرص عي  ايتصءص البسءلة.وبسو  العي   

ا في تسبيق اليؤشر؛ يالةيء مشءر  النتءئا ماّل بنك الق       تهيئة     رية ضد لعب دور 

الداع   الهيةلي والتحو  العيءلة واستحدا  والنيو ااستثيءر تعقق لألعيء  ي ئية بيئة

 ميرٌ  اائتيءال الذو هو على واليتوسسة الصغير  الينشآ  حصو  سب  وتوفير للنيو

 رمس في ااستثيءر يال يُيّةنهء ءي وهو والعيءلة  في النيو وإسهءيهء استيراريتهء حءس ٌ 

 ضدرا  توسي  نسء  في واإلسهء   ديد  تةنولو يء  واعتيءد   إلى  ءنب ديد يء 

 في ل ستثيءر اليوارد العيء   حي  يشير محد يسؤولي البنك إلى دوره  في تعبئة

 ي  ااستثيءرية الينت ء  يال ي يوعة وا يةي     يال اليستداية  وذلك التنيية مهداف

 واليتوسسة الصغير  اليشءري  ض  على التيوي   والعي  األهداف وقيءد  سيوح

 شءيلة  ييء يؤدو يءلية و ديء  ينت ء  توفير     يال ااضتصءد إلى الصغر والبءلغة

يال  اليءلية القءعد  ويوس  مةبر  إيرادا  ويحقق اليحلية  األسوا  في النيو دف  إلى

ا هدفنا االستثمار عشان التنمية, وعملين مشاركة "إحن    اإلضرات؛ حي  يقو : 

علشان ندعم االستثمار بال في إدينا وهو التمويل, وفي المشروع دا البرنامج أوسع 

 ".شوية من اللي فات ألنه مشاريع كتير بالشراكة مع المؤسسات

ء       في ةيء تتيث  رؤية البنك في تحقيق مهداف التنيية اليستداية لهذا اليؤشر ميض 

يسءعد  البنك القراعي على تنءيي ااضتصءد بشة  يسرد  قيءد  يستويء  اإلنتء ية 

واابتةءر  يال     الشراةة الي تيعية يال     اليبءدر  التي نفذتهء وقار  التنيية 

اليحلية بيشءرةة عدد يال البنوك الوسنية اليشءرةة في اليشرو  وهى  يصر  والبنك 

البنك القراعي  وبنك اإلسةءال  وبنك اإلسةندرية(؛ بهدف  لق األهلي  وبنك القءهر   و

فرص عي  وتشغي  الشبءب عال سريق تسهي  إ را ا  حصو  اليتقدييال على ضروت 



إلضءية اليشروعء  مو تسويرهء وتوسعتهء يال     تلك البنوك  ويشير محد يسؤولي 

ق  بشة  يليوس يال  هود اليحءفظة في ي ء  دع  وتش ي   البنك مال هذه اليبءدر  عق 

الشبءب على اإلضدا  على اليشروعء  اليتوسسة والصغير  ويتنءهية الصغر  وتش ي  

ثقءفة العي  الحر  والدف  ب هود الدولة نحو اات ءه إلى اإلنتءد وتعظي  س س  القيية 

اليضءفة. ضيال يبءدر  اليشرو  القويي للتنيية الي تيعّية والبشريّة واليحليّة " ضرت 

حيث يقول أحد المسؤولين: "إحنا بنركز على الشباب والعاطلين بشكل  وعك"؛يشر

خاص, إلنه الهدف من البرنامج إننا ندعم وجودهم ودا كله من خالل المشاريع اللي 

بيدعمهم بنك القرية, بصراحة كل اإلجراءات ميسرة, إحنا بنعمل دراسات سريعة, 

إّما المشروع هوا كان عامله, أو  وندوات ودورات لهم قبل ما يبدأوا ودا بيكون

 مشروع هوا لسه هيعمله".

هذه النتي ة ي  يء مّةدت  نظرية التنيية اليستداية  يال     رؤيتهء لضرور   تتفق     

حلو  ليشة   العي  بصور  يةتيلة في  إلي ءد الت صصء  ي تلف بيال تحقيق التعءوال

 التيوي  عيليتي في يحد  يء وهذا حدى على ضسء  عيلية التنيية  دوال النظر إلى ة 

  (Weitez,2018.p:13)الييءرسة العيلية.  في التةءي  والييقانية  عال سريق تحقيق

ةيء اتضح يال النتءئا ماّل البنك يسعى يال     ضرت "يشروعك" إلى توفير آليء       

ح  ءذبة للشبءب والعي  على توفير دراسء   دوى ل يي  اليشروعء   وةذا تبنى وسر

اليبءدرا  ال ءد  ل ستفءد  يال اليشرو  وتش ي  الشبءب على العي  الحر  ي  قيءد  

إن ءقا  برنءيا "يشروعك" ييء يترتب علي  قيءد  عدد فرص العي   فأهيية برنءيا 

"يشروعك" هو ي ءا  عي   ديد  ل دية اليواسنيال ويحءربة البسءلة  ودف  ع لة 

 التنيية بءليرةق.



 رباب عاطف محمود عبد المنعم

ذلك يقد  البنك وسءئ  ائتيءنيّة لشرا  آا  ويعّدا   يشروعء  ت ءريّة إلى  ءنب      

وصنءعيّة  اليشروعء  الينقليّة يال     ضرت ييسر لتوفير فرص عي  للشبءب وذلك 

 عبر اليشرو  القويي للتنيية البشريّة والي تيعيّة "يشروعك".

 األولويء  لتر ية نيّةاللميز متكامل إطار وتفترت نظريّة ااضتصءد األ ضر وض      

 ت رو مال وينبغي يؤسسء  اإلضرات لدى يقبولة يشءري  استثيءريّة إلى بءلتنيية اليتعلقة

 دوريّة  وتوفر ليرا عء  ت ض  وشفءفة شءيلة بسريقة والييقانيء  ال سس وض  عيلية

 التقد  في تحقق التي ااستثيءرا  يال يتةءيلة يال ي يوعء  اإلنتءد  و سوس الهيءة 

 اليحليّة.  واألولويء  السيءضء  ي  نفس  الوض  في وتتةيّف اإلنيءئيّة  الينظوية

UNDP,2018,p24)) 

ةيء اتضح يال تحلي  س    البنك ماّل  سوا  الحصو  على ضرت يال يشروعك      

تبدم بءلتو   إلى يقر "يشروعك" بءلوحد  اليحلية ليرةق سيسسء والتعرف على األورا  

 24444قية لسلب الحصو  على القرت  يؤةد ا مال القرت يبدم يال واليستندا  ال 

  وي ب تقدي  دراسة  دوى  ءصة بءليشرو   %5يليوال  ني   بفءئد   1 ني  حتى 

وتتضيال الينفذيال واليشرفيال علي  وتةلفت  اليبدئية  ي رى دراسة األورا  يال  هة 

يال تقدي  األورا   ويت  البنك الي تص وفي حءلة اليوافقة يسل  القرت     مسبو  

التقد  للحصو  على القروت يال     يقر اليشرو  بءليراةق  الشبءك الواحد(  ويت  

إعداد تقءرير مسبوعية وشهرية وعي  ا تيءعء  بيسئولي اليقرا  وييثلي ال هء  

حءلة على يستوى البنك 224اليشءرةة في اليشرو   وضد استفءد يال القرت حوالي 

 ( 1سسء.  يلحق رض   القراعي فر  سي

 تتفق هذه النتءئا ي  نظرية التنيية اليستداية  حي  تؤةد على  ماّل استيرار تنيية     

 ااستثيءرا  ورف  العءل   منحء   يي  في الحيء  ونوعية العي، وسب  ااضتصءد مصو 



 يء ال د يوارد قيءد      يال والييولة اليستداية التنيية مهداف نحو اليو هة العءية

. العءل  دو  مغلب في مسءسي بشة  الدوليّة اإلنيءئيّة واليسءعدا  اليحليّة

(Gaspar,2019,p98) 

تعزيز النمو  مؤشرالنتائج المرتبطة برؤية المستفيدين لدور بنك القرية في تطبيق  -ب

 االقتصادي المطرد والعمل الالئق المستدام:

  فييء نموذًجا لهذا المؤشر رض مشروعك()قفي هذه النتي ة سوف يتّ  ات ءذ تسبيق      

يتعلق برؤية اليستفيديال لدور بنك القرية في تعقيق النيو ااضتصءدو اليسرد والشءي  

لل يي  واليستدا   ودع  العيءلة الةءيلة والينت ة  وتوفير العي  ال ئق لل يي   مشءر  

يوعة ال ديء  التي نتءئا الدراسة إلى مال دور البنك في تحقيق اليؤشر تيث  في ي 

( يتضح و ود عد  مسبءب يبءشر  لل و  20يقديهء البنك  ةيء هو يبيال بءل دو  رض   

إلى البنك للحصو  على ضرت يشروعك اليقد  يال ضب  البنك  والتي ةءن  يتنوعة 

ويتعدد  سبق ء لرؤية واحتيء ء  العيي   فقد بلغ اليتوسس الحسءبي لدور البنك في القضء  

ا  عند يتوسس حسءبي علي البس   وانحراف يعيءرو بلغ  0771ءلة در ة يرتفعة  د 

  وتر   هذه النتي ة في مال الهدف يال اليشرو  بءلدر ة األولى هو القضء  1772نسبت  

فالدوافع االقتصادية  على البسءلة يال     توفير الدع  اليءدو لليشروعء  اليتنوعة 

رتبط هذه النتيجة بطبيعة التباين الكبير في تأتي في مقدمة أسباب االقتراض, كما ت

المستوى االقتصادي في المجتمع الريفي كمحاولة للحد من اآلثار االقتصاديّة 

واالجتماعيّة لها لتحقيق برامج التنمية وتزايد فرص العمل, ورفع األجور ومستويات 

 المعيشة, وتحسين فرص حياة األفراد.

 للد   العءد  التوقي  ؤية اليؤشر ومهداف   حي  يتسلبتأتي هذه النتي ة يتفقة ي  ر     

ء  ال يد ؛ العي  فرص يال ةءفي ء اعدد   تتيح العي  لسو  وسيءسء  اضتصءديّة هيةلة ونظءي 

ء ا تصءعديّة؛ يءليّة وهيةلة اا تيءعيّة؛ للحيءية سليي   مو   يال يحد للسيءسة العءية وإسءر 



 رباب عاطف محمود عبد المنعم

 والرعءية التعلي  على ال يي  حصو  إيةءنية توفير     يال الفرص في اليسءوا  عد 

 (054ـ ص1422 البنك الدولي   .العي  وفرص الصحيّة

مّيء فييء يتعلق بدور البنك في اليسءهية في دراسة  دوى لليشرو  ةشف  نتءئا      

الدراسة منهء ةءن  يال بيال مه  األسبءب التي دفع  اليقترضيال في الحصو  على ضرت 

  وانحراف يعيءرو بلغ  نسبت  0722وسس حسءبي بلغ  نسبت  "يشروعك"  عند يت

در ة  وتيث  دراسة ال دوى هنء مهيية ةبير  في ي تي  البح   حي  إاّل ضدرا   1772

يعظ  اليقترضيال يحدود  إلى در ة ةبير   ييء ي ع  يال يسءهية البنك في اليسءعد  

ااضتصءدو الذو يقدي  البنك  في إعدادهء على در ة عءلية يال األهيية تتيث  في األيءال

 إلى العيي   يث  حسءبء  اليشرو   ينذ التفةير في القرت إلى  يي  يراح  التنفيذ.

ةيء ةءال لتقدي  البنك للدع  التسويقي واليتءبعة الدورية  وارتبءس ذلك بيراح  التنفيذ      

ء في الحصو  على القرت  بيتوسس حسءبي  نحراف   وا22 0دافع ء مسءسيًّء ميض 

در ة  وتر   هذه النتي ة إلى مال نيس القرت اليقد  يال ضب  البنك   1720يعيءرو بلغ 

 ق  يال رؤية ي تيعيّة يتةءيلة تتءبعهء العديد يال ال هء  ةديواال عء  اليحءفظة  ي  

الشراةة ي  العديد يال يؤسسء  الي تي   وا تعتيد على البنك ةيؤسسة لإلضرات فقس  

 يتيث  في تقدي  الدع  اليءدو  واليشءرةة في التنفيذ واليراضبة واليتءبعة.ب  إاّل دور البنك 

ةيء ماّل ح  األقية النقدية  ء  يال بيال عواي  ومسبءب اإلضرات عند يتوسس حسءبي      

در ة  وترتبس هذه النتي ة بتةلفة  1722  وانحراف يعيءرو بلغ  نسبت 25 0بلغ 

لعي   والفقر في الريف اليصرو  ييعهء عواي  اليشرو   فءلبسءلة إلى  ءنب توافر ا

ا فييء يتعلق بةون  يؤسسة لإلضرات توفر  ا ويؤثر  يترابسة  عل  دور بنك القرية ةبير 

الدع  بفءئد  وإ را ا  ييسره  بءإلضءفة إلى تةلفة اليشروعء  العءلية التي تبدم يال 

 يليوال  ني . 1آاف  ني  وبحد مضصى  24444

ا ودافع ء ضويًّء ةيء ةءال لني      س القروت سويلة األ   والذو متءح  البنك عءي   ةبير 

  وانحراف يعيءرو 0752للحصو  على ضرت يشروعك  بيتوسس حسءبي بلغ  نسبت  



 در ة  فقد ةءال نيس القرت اليفض  هو النيس سوي  األ   فأنيءس 1707بلغ  نسبت  

ءَيث  انعة البنك يينحهء التي ااستثيءرية القروت  البنك يسعى التي اائتيءنية للسيءسة ءس 

 اإلنتء ية األنشسة في اليستثير   األصو  ح   وقيءد  تنيية تنفيذهء والتي تهدف إلى إلى

 الي تلفة  ةيء منّهء تتيح يسءحة مةبر لتنفيذ اليشرو  والسداد في اليوعد اليحدد للبنك.

 

لتي وضعهء بنك القرية عءي   مسءسيًّء ةيء ةءال للفءئد  البنةية الصغير  واليتنءضصة ا     

ا  ا ويؤثر  ا ةبير  في دع  النيو ااضتصءدو اليسرد لدى عينة الدراسة  حي  لعب  دور 

  0722ودافع ء ضويًّء يال دواف  الحصو  على القرت بيتوسس حسءبي بلغ  نسبت  

 لفءئد ا سعرهذه النتي ة ماّل يال  تبيال در ة  فقد 1721وانحراف يعيءرو بلغ  نسبت  

 ااست دايء  و ه  نحو التي العنءصر يال يُعد القروت منوا  ةءفة على اليقرر

 القراعي  ودع  النيو بشة  فعء   ييء يعنى القسء  في التنيية تحقيق م   يال الي تلفة

بنك القرية  ضد  يال اليينوحة القروت على الفءئد  مسعءر في وا ت ف تبءيال و ود مال

وير    يءسيّة اائتيءنيّة للبنك القراعي ويال ث  تحقيق مهداف .سءهي  في الثقة في الس

ذلك إلى سبيعة بنك القرية الذو ليس هدف  اإلضرات فقس ب  إنّ  شريك في تسبيق برايا 

ء في حءلة  التنيية اليستداية في الي تي  الريفي  ييء  ع  يال نيس القرت يتنءضص 

 االتقا  بءلسداد.

وال في حءلة التعسر ةءن  يال بيال دواف  الحصو  على القرت ةيء ةءال ل دولة الدي     

در ة  وتر   هذه النتي ة  1741  بءنحراف يعيءرو 071بيتوسس حسءبي بلغ  نسبت  

إلى حسءبء  الن ءح والفش  التي تعد يال مه  العواي  الذو يضعهء اليقترت في 

را  التي وضعهء ااعتبءر  فعنصر اليفء أ  وتقلبء  السو   ةءن  يال بيال ااعتبء

اليقترت في الحسءبء  و ءصة في ظ  األقيء  ااضتصءدية التي ضد تحد  بدوال 

 ترتيبء  يسبقة.
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ةيء لعب  العديد يال العواي  األ رى ينهء الشفءفية في اليعءيلة يال ضب  البنك  وعقد       

لتأةيد البنك لي يوعة يال البرايا التوعوية  واليلتقيء  العليية بهدف دع  الشبءب وا

 على مهيية اإلضرات في تنفيذ اليشروعء  الي تلفة.  

بينءضشة النيس اليفض  لليشرو  الذو وض  اا تيءر علي  يال ضب  العيي  وع ضت       

يال مفراد  %0271( ن د ماّل نسبة  25بتوفير نيس العي  ال ئق  ةيء مشءر ال دو  رض   

حص  علي  العيي  في اليشروعء  العينة مّةدوا ماّل نيس اليشرو  اليفض  الذو 

ا وثءبت ء  ةيء مةد  نسبة  يال  % 1071اإلنتء ية ونيس اليشروعء  التي تدر د    يبءشر 

نفس العينة مال اانشسة الت ءرية ةءن  نيس آ ر يال اليشروعء  اليفضلة  في حيال مةد 

في يال العينة مال نيس اليشرو  اليفض  هو نيس اليشرو  الذو يقد   ديء   2770%

 -وت ءريّة  يث : ي بق آلي –و دييّة  -اليشروعء  ةءن   إنتء يّة يقءب  يءدو  وهذه 

 -ث  ة حفظ ينت ء  قراعية -بي  م شءب بءلينق  -ملوييتء  -يعرت م هق  ةهربءئية

ويح  ت هيق  -ورشة ةءوت، -ورشة لحء  -بي  مع ف حيوانية -ورشة  راسة -يقهى

 -وبي  مسيءك -ويح   ي بس -وإةسسوار يوبءي  -ويح   بقءلة -يأةوا  صغير

وال دير بءلذةر مال نيس وتريسية (  -وتةتوك -وحدايد –وبي  قيو  -وتوريد يواد بنء 

اليشرو  اليفض  يرتبس بعد  عواي  يتشءبةة بعضهء ش صي يرتبس بإيةءنيء  العيي  

  الش صية و ءصة عنديء نتحد  عال عيي  ذو سبيعة ريفية إلى حد يء  فءإليةءنيء

للعيي  يال بيال عواي  ومسبءب ا تيءر نيس اليشرو   ةيء مال الظروف ااضتصءدية 

ا يءدي ء ثءبت ء وا يحتي  الي ءسر  مو  وحسءبء  السو   عل  التفةير في يشرو  يدر عءئد 

الفش  يال مه  ات ءهء  العي   في البح  يال فرص العي   ةيء مال منيءس اليشروعء  

في تو ي  العيي  لهء يال     التو   العء  للتنيية يثل  عءي   آ ر  التي يسءعد البنك

في تحديد نيس اليشرو  اليفض  وتدع  هذه النتءئا يء مةدت  الحءلة العءشر ؛ حي  ذةر  

"  ةيء قلت أعمل دكان صغير يأكلني عيش وحاجة األكل والشرب مش بتخسرضءئلة: "

توكتك صغير مش مكلف كتير واألجرة للناس "أنا قلت أجيب تقو  الحءلة الحءدية عشر:



روحت "  وذةر  الحءلة الثءنية عشر ضءئلة: "حنينة وبوصل بيه مشاوير وبسدد البنك

البنك وسألوني أعرف أعمل حاجة قلت لهم مش بعرف قعدوا معايا وقالوا دا كذا ودا 

مشي يتكلف كذا وعملت مشروع لبن, بتشتري اللبن وبعمل منه جبنة وزبدة والحال 

األير الذو يشير إلى الدور الفعّء  لبنك القرية في دع  وتوفير العي  الينءسب   "شوي

 للعي   بشة  مةثر تحديد ا.

 وتتفق هذه النتيجة مع فروض نظرية رأس المال البشري التي تفترض أن التنمية     

 وجود األفراد الفاعلين وإدراك والمعايير,  اجتماعيّة, أهمها الفاعلين, القيم شروط لها

 حوائجهم, وتحقيق لقضاء اجتماعيّة شبكات خلق على وقدرتهم البعض, بعضهم

 (.21, ص7027واحد )الحلبي,  هدف أجل من معًا والعيش أهدافهم

ول  تقف النتءئا عند هذه الحد  ب  إال ينءضشة النتءئا اليرتبسة بيسءهية القرت في      

فكما هو مبين ةبير  في ي تي  البح   إي ءد فرص عي  ائق للعي   بلغ  نسبة

يال مفراد العينة يسءهية القرت في  % 2571حي  مّةد  نسبة  ( 22بالجدول رقم ) 

تغيير الحءلة السءبقة يال النءحية اا تيءعيّة وااضتصءديّة  والقضء  على البسءلة وتنيية 

ي مو  يرحلة ويال ث  رمس اليء   وتر   هذه النتي ة إلى الفتر  القينية للتنفيذ والتي ف

ا  ويدع  هذه النتي ة يء مّةدت  الحءلة العءشر ؛  ا ةبير  فإال يردودهء ااضتصءدو ضد حدد دور 

أنا األول مكنتش شغال خالص ولما خت القرض وعملت المشروع الوضع تقو : "

اتحسن على األقل قادر اصرف على نفسي, صحيح بيضيقوا علينا والزم نسد بس 

أنا بسد أول بأول مش بفكر "  ةيء تقو  الحءلة الحءدية عشر: "ألولأحسن بكتير من ا

وذةر  الثءنية  في المكسب لحد ما اخلص القرض وبعد كدا التسهيل على الله",

أنا لسه في األول بصرف بس من فلوس القرض وعشمي كبير إّني أسد واقف عشر:"

 على رجلي".

ضر, التي ترى أّن التحول إلى االقتصاد تتفق هذه النتيجة مع نظرية االقتصاد األخ     

األخضر يعنى أيًضا تحّوالً في التوظيف الذى يخلق عدًدا مماثالً على األقل من الوظائف 
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التي يخلقها نهج العمل المعتاد, ولكن المكاسب اإلجمالية في التوظف يمكن أن تكون 

سيناريوهات  أعلى من حيث المدى القصير والمتوسط والبعيد الذي يفوق نظيره في

 (32 -73, ص 7027.)محمد, نهج العمل المعتاد

فكما هو ةيء اتضح يال النتءئا ماّل التغيّر اإلي ءبي ةءال يال بيال مه  نواتا القرت       

يال العينة مال البنك سءه  في توفير  %5071مةد  نسبة (,  22مبين بالجدول رقم ) 

يال  %1172األسءس  ةيء مةد  نسبة  السيولة النقديّة لليشرو  والتي ل  تةال يتوفر  يال

مفراد العينة مال القرت سءه  في بنء  اليشرو  اضتصءدي ء يال     الرؤية الةءيلة التي 

ضديهء البنك في عيلية التنيية  واليتيثلة في دوره في ة  يراح  اليشرو  والتي سءهي  

قيء  اإلنتءد في توفير الدع  اليءدو والفني في آال واحد  و ء  توفير القرت ليستل

يال نفس العينة وتوفير يستلقيء  اإلنتءد  وت در اإلشءر  هنء إلى مال في  %21بنسبت  

حءلة توافر ال ق  يال تيوي  اليشرو  ي  العيي   ويدع  البنك بءل ق  األ ر للتيوي   

مكنش معايا مليم بس البنك ومّةد  على هذه النتي ة الحءلة العءشر  حي  ذةر  ضءئلة "

في كل حاجة, وحسبولي التكلفة والمصاريف لحد ما يكون فيه دخل وعطوني ساعدني 

خت من "  ةيء تؤةد الحءلة الحءدية عشر: "القرض في سبوع واحد متأخروش عليه

"  وتقو  الحءلة الثءنية عشر: البنك, قالي أعمل كل حاجة كيف, يعني مش فلوس بس

عشان مدفعش كتير للبنك  كان معايا جزء من الفلوس, وحطيت ده مع ده, وعملت"

 ويبقى حنين شوية".

االستدامة التنموية وتوفير فرص عمل, والتي تتفق هذه النتيجة مع ما تشير إليه      

تعني تحقيق االستمرارية بتوليد دخل مرتفع يمكن من إعادة استثمار جزء منه حتى 

سلع والخدمات يسمح بإجراء اإلحالل والتجديد والصيانة للموارد, وكذلك بإنتاج ال

 (32, ص7020بشكل مستمر ويحافظ على مستوى معين من التوازن )غنيم, 

وتأتي العوائد والنواتا يال القرت على ضدر  ةبير  في تحقيق يعدا  النيو      

يتضح ماّل (  28وكما هو مبين بالجدول رقم ) ااضتصءدو  ودع  فرص العي  الي ئية  



  وتر   هذه النسبة إلى %2272لة بنسبة ةبير  بلغ  البنك سءه  في القضء  على البسء

الهدف يال القرت الذو يستهدف توفير فرص العي  ةيؤشر للتنيية اليستداية  ةيء 

ء من  ا يةوال اليقترت على ضو  العي  الرسيي مو مال يةوال  ءضع ء للتأييال  يشترس ميض 

تيءعي الذو تقديهء ااضتصءدو  مو الحءصليال على مو يعء، يال يعءشء  التةءف  اا 

مش بشتغل خالص, وروحت الدولة  وتدع  هذه النتي ة يء مّةدت  الحءلة العءشر ؛ تقو : "

الشئون قالولي ما ينفعش آخد معاش, وقدمت في كذا شغالنة, ومفيش شغل في البلد, 

"البلد مفيش شغل ومفيش حل غير إن ةيء تقو  الحءلة الحءدية عشرفخت القرض", 

" البنك أتأكد إن مفيش ةيء تقو  الحءلة الثءنية عشر والرزق بتاع ربنا" الواحد يتصرف 

دخل تاني نصرف منه, ودا خلى الواحد يحاول يشوف شغل ومفيش, فقلت مع نفسي 

األير الذو يشير إلى دور بنك القرية في إتءحة فرص العي  التي  اشتغل وخت القرض".

 وف  ال ءصة  ويهءرات  الي تلفة.تنءسب ة  فرد وفق ء لقدرات  واستعددات   وظر

مّيء عال يسءهية القرت في التغيرا  ااضتصءديّة التي حدث  والتي هي نواتا      

ماّل (  22مبين بالجدول رقم ) للقضء  على البسءلة  متضح يال نتءئا الدراسة ةيء هو 

 منّ  يال %1472  ةيء مّةد %2272هذه النتءئا  ء   على شة  توفير فرص عي  بنسبة

نواتا القروت ااضتصءدية قيءد  الد   اليويي لليقترت؛ و ءصة ماّل يعظ  

اليشروعء  اليفضلة لدى الحءصليال على ضرت يشروعك يال البنك القراعي نفذوا 

ا  فءلبسءلة ي  الفقر وااحتيءد   يشروعء  مدر  د    سريع ء حتى وإال ل  يةال ةبير 

نءيا القيني لسداد القرت  ييعهء عواي  بءإلضءفة إلى يتسلبء  الحيء  اليويية والبر

ا في توفير د   ثءب  يال ضيال األهداف التي ةءال يسعى لتحقيقهء  ا ةبير  لعب  دور 

يال مفراد العينة مال قيءد  نشءس اليشرو  ةءال يال  %072اليقترت  بينيء مةد  نسبة 

حي  ذةر  بيال نواتا القرت ااضتصءدو  وتدع  هذه النتي ة يء مةدت  الحءلة العءشر ؛ 

القرض خالني شغال وبجيب القرش, كتير وال قليل دا رزق, المهم مقعدش ضءئلة: "

المصاريف كتير وكل يوم ةيء تؤّةد الحءلة الثءنية عشر:"  واستني الناس تساعدني",
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برزقه والحمد لله هنعمل لعيالنا على قد قدرتنا, العيال محتاجين تل فلوس, وأهو بناكل 

 " ونشرب من دخل الشغل

القرت  ( أن70يشير الجدول رقم )مّيء فييء يتعلق بءلنواتا اا تيءعيّة لليشرو        

يال العينة   ةيء مةد  نسبة  % 5072سءه  في تغيير شة  الع ضة ي  األسر  بنسبة 

يال العينة يسءهية القرت في تغيير شة  الع ضء  ي  األصدضء   ةيء مّةد  1571%

ع ضة ي  األضءرب ضد تغير إلى حد ةبير  إذ يحقق العي  يال العينة ماّل شة  ال 14%

ي يوعة يال الفوائد التي تعود بءلنف  على الع ضء  اا تيءعيّة  ويال ث  فهو مسءس بنء  

الي تي   ةيء من  يال الوسءئ  التي تحءفظ على ااستقرار اا تيءعي  ويسءعدته  في 

دف يال التنيية اليستداية  فعيلية تأسيس الحيء  ال ءصة به  فءلعنصر البشرو هو اله

التنيية تهدف إلى تحوي  مفراد الي تي   يال نيس  يستفيد( في عيلية التنيية إلى نيس 

الحمد لله  فءع  ويستفيد(  وتدع  هذه النتي ة يء مّةدت  الحءلة العءشر   حي  تقو  "

قادر  بقيت آدي فلوس ألمي مش كتير, بس األول كنت باخد, وهمه حسوا إني بقيت

بقيت ليّه "  وتقو  الحءلة الحءدية عشر: "اشتغل فبيقولولي اخطب عشان تتجوز هههه

"ةيء عالقات كتير مع قرايب وغير قرايب وكله بدل إني بقي معايا فلوس اصرف منها 

 " الفلوس مهمة بتغير كل حاجة معاك قرش تسوي قرش"تقو  الحءلة الثءنية عشر

 البسيس ة التنيية البشريّة  التي ترى ماّل التغييروت نظريّ تتفق هذه النتي ة ي  فر       

والتي  في البيئة اا تيءعيّة  ويتتءلية ةبير  تغييرا  حدو  يصءحب  اليءديّة البيئة في

 . تأتي نتءئ هء اليليوسة يال     العوائد اا تيءعيّة على الفرت والي تي 

Armistead, 2011,P:251)) 

يتضح الدور الفعّء  لبرايا بنك القرية  (70إلى24ول من )الجداييء سبق ويال      

بسيسسء في تعقيق يؤشر التنيية اليستداية واليتعلق بدع  النيو ااضتصءدو  وتوفير 

العي  ال ئق واليستدا   وبدا ذلك يال      برنءيا يشروعك( ودوره وإسهءيءت  الفعّءلة 

وضدراته  الفنيّة  وتهيئة البيئة الي ئية للعي    في تحقيق ااتسء  بيال إيةءنيء  األفراد



وات ءذ الفرص الينءسبة  وتعقيق ااستثيءر والنيو ااضتصءدو؛ حي  هدف  رؤية البنك 

إلى تنءيي ااضتصءد بشة  يسرد ويستير  ويسءعدت  لليستفيديال يال مصحءب القروت 

والينت ة  وتوفير  بهدف اليسءهية في رف  يستوى يعيشته   ودع  العيءلة الةءيلة

السيولة النقديّة التي دعي  يال توافر فرص عي  لألفراد  ودع  النواتا اا تيءعيّة. 

وهذا ما يجيب على التساؤل الثالث الذي تم صياغته لهذه الدراسةن ومؤداه: ما دور 

برامج بنك القرية في تعزيز مؤشر النمو االقتصادي المطرد وتوفير العمل الالئق 

 المستدام؟

نتاج خامساً: النتائج المتعلقة بدور بنك القرية في ضمان تحقيق جودة أنماط االستهالك واإل

 المستدام:  

تحءو  الدراسة في هذه النتي ة التعّرف على برايا اإلضرات التي يقديهء بنك القرية       

)الزراعة بسيسسء  تسبيق ء ليؤشر "ضيءال و ود منيءس استه ك وإنتءد يستدا " 

 وواض  اإلضرات في تحقيق يعدا  التنيية في ي تي  البح . ستدامة(,الم

( ةيء وضعت  األي  اليتحد   21وتشير مولى يراح  تحلي  اليؤشر  يؤشر رض       

ا يال يؤشرا  التنيية اليستداية التي اضترحهء بءب العضوية التءب  لل يعية  بءعتبءره يؤشر 

استه ك وإنتءد يستداية  والتي تُدار بسريقة مةثر  العءية لألي  اليتحد  إلى ضيءال منيءس

استداية وإنصءف ء  يال     تعبئة اإل را ا  ااضتصءدية واا تيءعية والبيئية يع ء  للتحّو  

  World Bank,2013,p:25))نحو ااسته ك واإلنتءد اليستداييال في النظء  الغذائي. 

ا عءلييًّء  14نتءد اليستداييال في يؤتير ريو + فقد اُعتِيد إسءر برايا ااسته ك واإل      إسءر 

والتعددءوال   للتعددءوال وبنددء  القدددرا   يهدددف إلددى التحددّو  نحددو ااسددته ك واإلنتددءد اليسددتداييال

الدُّولي يال م   التع ي  بءلتحّو  نحو منيءس ااسته ك واإلنتءد اليستداية فدي البلدداال اليتقديدة 
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قّد  الدع  على الصعيديال اإلضلييدي والدوسني وفقدء ل حتيء دء  والنءيية على حد  سوا   بحي  يُ 

 (United Nation,2017,p:1)واألولويء  اليحلية. 

وضددد اتضددح يددال النتددءئا ماّل ااسددته ك واإلنتددءد اليسددتداييال يعءل ددءال بسبيعتهيددء الشددءيلة      

دددء ةليًّددء يأ دددذ فدددي ااعتبددءر ال واندددب ااضتصدددءدية   ضسءعددء  يتعددددد  الددروابس  ويعتيدددداال نه  

واا تيءعيددة  والبيئيددة للتنييددة اليسددتداية  وذلددك علددى نحددو يتددواقال  ويتةءيدد   وتيثدد  منشددسة 

ااسته ك واإلنتءد مسءس ااضتصءد  وينسوو التحو  إلى منيءس ااسته ك واإلنتءد اليستداية 

 على قيءد  الةفء   واإلنتء ية. 

د  ليفهدويي ااسدته ك واإلنتدءد اليسدتداييال  تتضح هدذه النتي دة فدي تعريدف األيد  اليتحد     

ا مفض  وتةلفدة  مضد  بءسدت دا  ال دديء  والينت دء  التدي تلبّدي ااحتيء دء    اللذاال يعنيءال إن ءق 

األسءسددية وتحقددق  ددود  حيددء  مفضدد   يدد  دور  حيددء  ال ديددة مو الينددتا  حتددى ا تتعددرت 

 United Nations,2015,p13))احتيء ء  األ يء  اليقبلة لل سر. 

 ييءرسء  وتنفيذ يستدا   غذائي إنتءد نظء  و ود وتتيث  رؤية يصر في ةفءلة     

 نظ  على وتسءعد في الحفءظ واليحءصي   اإلنتء ية قيءد  إلى  تؤدو يتينة قراعية

 التةّيف  ي  منيءس ااضتصءد العءليية  على القدر  اإلنتءد وااسته ك اليستداييال  وتعقق

ال م.)المركز القومي للتعبئة 7030 عء  بحلو  والتربة األراضي نوعية  يًّءتدري وتُحّس 

 الريءدو الدور يلعب الريفي  و عل  القسء  وتفعي  (240, ص7022العامة واإلحصاء,

 عنصر ومهيهء اليقويء   يال العديد توفير يتسلب  الذو النيو ااضتصءدو ضءسر  دف  في

 بحء ة األ رى  ااضتصءدية القسءعء  بقية يال هةغير الف حي القسء  مالّ  إذ التيوي  

 األوضء  في احتيء ءت  وتلبّي القسء   هذا  صوصية تنءسب تيويلية ليصءدر ةبير 

 (Earth Security Group ,2018,p:8 )  الينءسبة.

النتتتائج المرتبطتتة برؤيتتة برنتتامج بنتتك القريتتة فتتي ضتتمان تحقيتتق جتتودة االستتتهالك  -أ

   واإلنتاج المستدامين:



وضددد اتضددح يددال النتددءئا ماّل البنددك القراعددي يسددعي إلددى يواةبددة التوّ دد  العددء  للدولددة      

واسددتحدا  وسددءئ  لإلنتددءد وااسددته ك اليسددتداييال  يددال  دد   ااستصدد ح القراعددي 

الينددءسق ال بليددة فددي الظهيددر  تنييددة وإنتددءد مغذيددة يحسددنة؛ يُعددّد يددال مهيهددء: يشددءري 

األسدف   يدال إنشدءؤهء تد  يوحدد  يتةءيلدة يشدءري  عتبءرهءالصحراوو الغربي لسيسسء  بء

اليحليددة  اليددواسنيال  والبنددك(  بدديال  اإلدار  اليشددترةة اليسددؤولية تحدد  األعلددى  إلددى

الريفدي  وضدد مّةدد يسدئو  ااسدتثيءر بءلبندك ماّل  الت ديدد سيءسدة يشدءري  ون دءح اسدتيرار

دف إلدى تنييدة الي تيد  الريفدي فدي الُيدي ة  التي ته اليشرو  يُعّد يال يشروعء  التنيية

سيسسء يال     يحءور تتيث  في التنيية الريفية القءئية على يفهو  ااسته ك واإلنتدءد 

اليسددتداييال  والتوسدد  بءلرضعددة القراعيددة والتو دد  إلددى الينددءسق ال بليددة  وتشددغي  ميدددو 

تنميتة "إحنتا بنحتاول متن ختالل القتروض عءيلة و ءصة شدبءب ال دري يال  حيد  يقدو : 

المنتتاطق الجبليتتتة المحيطتتة بغتتترب سمستتطا, ودي وزارة الزراعتتتة أكتتدت إنّهتتتا صتتتالحه 

للزراعة وبنحقق كذا هتدف نشتغل ختريجين, ونعمتر فتي الصتحرا, ونتوستع فتي الرقعتة, 

 ودا مع برنامج الدولة وليه ميزانيه محدده بتتضع للمشروعات دي بالذات".

(, 7001)اللجنتة االقتصتتادية لغترب آستتيا, تتفتق هتذه النتيجتتة متع متتا توّصتلت إليتته      

 البيئتة, والتذي تتدهورنتيجتة لالزراعتة  لتوستيع اضتطرت الناميتة التي أرتأت أّن  الدول

الحياة, ومن ثَّم فإّن االعتماد على البدائل التنموية تهتدف إلتى أنمتاط  نوعية انعكس على

إلنتاج. )اللجنة االقتصتادية ا عمليات في الموارد الطبيعيّة على إنتاج جديدة, مع االعتماد

 (22, ص7001لغرب آسيا, 

اليعتيد  لدى البنك القراعي  الفعّءلة الوسءئ  ةيء مشءر  نتءئا الدراسة إلى ماّل يال     

الريفّية ال بلية  وذلك يال      الينءسق وتنيية لتسوير الي تصة؛ الهيئء  يشءرةة

 إن ءق اليشءري  هذه ضيالتت ةيء النشءس القراعي  تعقيق يستوى وضيءال تحسيال

 توسي  العءية بءستهداف وال ديء  ال ءصة بءليشرو  والتي تحقق الينفعة اليرافق

 إلى التصدير بقيءد  ويسيح السةءنية القيءد  ي  يتنءسب بيء القراعية ال بلية  الرضعة
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 تضين  والرو القراعية لليْيةنة يتةءيلة ينظوية على اليشءري  هذه ال ءرد  واعتيد 

الُيعءلَ ة  وهذا يء مّةده محد يسئولي  ال وفية الييءه واست دا  القراعية اآلا  محد 

ا يال يشرو  ضويي لتحقيق  ا إلى ماّل يشرو  تنيية القُرى ال بلية يُعّد  ق   البنك يشير 

اإلنتءد وااسته ك اليستداييال  يال     تحسيال البرايا القراعية ووصولهء إلى مفض  

إحنا جزء من مظلة الدولة اللي بتسعى للزراعة المحّسنة  : "يستوى  حي  يقو

وانخفاض الرقعة الزراعية, دا خلى التنمية تتجه إلى الجبل, واحنا بلدنا مليانه خير, 

 والري بنعمله معالجه, وبنساعد على أد ما نقدر إن المشروع ينجح".

 ة التي تؤّكد علىوتتفق هذه النتيجة مع إحدى فروض نظرية التنمية المستدام     

على  التمويل األهداف التنموية, وترّكز وظيفة لتحقيق الضرورية المالية الموارد توفير

 التمويل مصادر, كما تسعى العائد تعّظم التي االستثمارات بالطريقة حقيبة تأثير

 والرقابة التخطيط بمهام األدنى, كما تعني القيام الحد إلى المال  رأس تكلفة لتخفيض

 ((Reuters,2021,p:214 الية. الم

مّيء عال فءعليء  تسبيق هذا الدور يؤّةد محد اليسؤوليال ماّل آليء  دع  القسء  ال بلي      

تت  يال     توسي  ضءعد  اليستفيديال يال القروت القراعية اليرتبسة بءلقراعة ال بلية  

ق ضمان جودة ويُعد "مشروع الصوب الزراعية" مثاالً لبرنامج بنك القرية في تحقي

االستهالك واإلنتاج الُمستدام كمؤشر من مؤشرات التنمية التي يسعى البنك إلى اإليفاء 

حي  يحرص البنك القراعي على  بها لرفع مستوى معيشة المزارعين داخل سمسطا,

دع  وتيوي  صغءر اليقارعيال ليسءعدته  على توفير تةءليف قراعة اليحءصي  الحقلية 

ا يال والبستءنية بةّ  م نواعهء  ويحص  عليهء اليقار  لتغسية تةءليف معيء  القارعة  بد  

يرحلة استص ح األرت  وتوفير يض ء  للييءه "نظء  الرو بءلتنقيس"  وتحريك يبءلغ 

التيوي  لبعت اليحءصي  القراعية وفق س س  القيية اليضءفة  يال     تقدي  الدع  

بءلنف  على اليقار  ويحّسال يال د ل   فيقو :  والتيوي  للقراعء  التعءضدية  بيء يعود

إحنا القروض موجهه في المحور دا للقُرى الجبلية, بنمول صغار المزارعين من "



الشباب الخريجين بدعم كّلي, لكّل أنواع المحاصيل التقليدية والمستحدثة, كل المراحل 

 نتاجبداية من االستصالح الزراعي لإلنتاج, وده عشان نضمن استدامة لإل

 واالستهالك".

تتفق هذه النتيجة مع فروض نظرية االقتصاد األخضر التي تفترض أّن البنية      

ء  بعضهء يةيلة  ييعهء يتعدد  عنءصر يال تتةوالالتحتيّة التنموية   ةي تشييدهء يت  بعض 

والت هيقا   اليستويء   يث  الينشآ  بةءفة اضتصءده وتنيية الي تي  احتيء ء  تلبي

 ااضتصءدية األنشسة ل يي  الحيء  عصب ال ديء  تلك وتيث  يحتء هء التي يةاألسءس

 )اليستداية. 

Report of the High-level Panel of Eminent Persons on the 

2015,p541),Post 

بءلر و  إلى س    بنك القرية      تتفق هذه النتيجة مع نظرية االقتصاد األخضر     

ثة إلى ماّل يشرو  تنيية القُرى ال بلية يال ضيال يشءري  التنيية بسيسسء  توّصل  البءح

الريفية اليستداية  التي تهدف إلى قيءد  اإلنتءد القراعي واستحدا  وسءئ  إنتء ية  ديد  

يعتيد  على "الصوب القراعية" يال     ترشيد استه ك الييءه والحصو  على ينت ء  

ي  دع  يءدو وفني حسب احتيء ء  ة  يشرو  قراعية يحسنة ةءلنبءتء  العسرية  وتقد

يتنءضصة في حءلة السداد  ويُعد  %5بقيية يءدية ت تلف حسب ااحتيءد التيويلي  بفءئد  

هذا اليشرو  يال بيال يشروعء  البنك سويلة اليدى  والتي تهدف إلى تحسيال نظء  

يوال  نية  ويقو  سنوا  بفئة يءدية ضد تص  إلى يل 5اإلنتءد وااسته ك بتيوي   ليد  

البنك بدراسة ضبلية لليشرو  تتحدد فيهء يسءحة األرت القراعية وتةلفة يحسة الييءه سبق ء 

لليسءحة  وتشترس مال تةوال األرت يقننة  ةيء منّهء تعسي مولوية ُةبرى ليشرو  شبءب 

 211ال ري يال الذو يستهدف دعيه  ب يس مفدنة  وضد استفءد يال اليشرو  يء يقرب يال 

 (   0 .  منظر يلحق رض   عيي
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التتتي تفتتترض أّن االستتتهالك واإلنتتتاج المستتتدامين يهتتدفان إلتتى إحتتداث فصتتل بتتين النمتتو  

االقتصادي من جهة وتنامي استتخدام المتوارد متن جهتة أخترىن بغيتة إنجتاز "المزيتد بتكلفتة 

كتل متن أقل", خالل خفض كثافة استخدام األنشطة االقتصادية واتخاذ إجتراءات التتأثير علتى 

   (World Bank,2013,p22 ) العرض والطلب على المنتجات المستدامة. 

أنماط استهالك وإنتاج وينتق  البح  لتحلي  الع ضة بيال تسبيق البنك ليؤشر التنيية "     

وبيال واض  القروت على اليستفيديال  وتنءض، النتءئا هنء  مسبءب ودواف   "مستدامة

اسة في هذا اليحور في ةونهء تنءض، ضضية تتعلق اإلضرات(  وت تلف نتءئا الدر

بءلقراعة اليستحدثة واليحّسنة التي تعتيد على نو  يال اابتةءر اليرتبس بأنيءس قراعية 

 ديد  ةءلبنءنء  الُيحّسنة والُيهّ نة  بءإلضءفة إلى العسور القءبلة للتصدير  ويال نءحية 

ي ع  يال مسءليب اإلدار  والتسويق م رى ترتبس بفئة شبءب ال ري يال اليتعلييال  ييء 

 شيئ ء ي تلف ء عّيء سبق  يال نتءئا.

القسء   إليهء يل أ التي اليصءدر مه  يال ةيء مشءر  نتءئا الدراسة إلى ماّل البنك     

 فيحتءد نيس اليشرو   وإتيءيهء  ااسته ةيةو اإلنتء ية العيليء  ليبءشر  ااضتصءدو

هذا  في واضحة البنةي التيوي  مهيية وتبدو والتسويق  تءداإلن دور  تت  لةي التيوي  إلى

 إلضءية ض ية ميوا  رؤوس إلى يحتءد فءإلنتءد النيس يال ااضتصءد القراعي الحدي  

 يال الض   القدر هذا الُيقتِرت ييلك مال النءدر يال إنّ  حي  يشرو  الصوب القراعية 

 البنوك. توفره  الذو ءالاائتي لوا ليو د يةال اليشرو   وهةذا ل  األيوا  

النتتتائج المرتبطتتة برؤيتتة المستتتفيدين عتتن دور بنتتك القريتتة فتتي ضتتمان تحقيتتق جتتودة  -أ

 االستهالك واإلنتاج المستدامين:

فييء يتعلق برؤية اليستفيديال عال دور برنءيا بنك القرية في ضيءال تحقيق  ود       

إلى أّن دور البنك في تحقيق أشارت نتائج الدراسة ااسته ك واإلنتءد اليستداييال  

تيثّ   في ي يوعة يال ال ديء  الُيقّدية  مؤشر جودة االستهالك واإلنتاج المستدامين

( والتي تُعد مسبءب ء يبءشر   في الل و  إلى  12يال البنك  ةيء هو يبيال بءل دو  رض    



عيي   فقد بنك القرية للحصو  على القرت  والتي ةءن  يتنوعة ويتعدد  سبق ء لحء ة ال

بلغ اليتوسس الحسءبي لدور البنك ةوسيلة لح  األقية النقدية بدر ة يرتفعة  د ا بلغ  

  وتر   هذه النسبة إلى دور البنك 1727  بءنحراف يعيءرو بلغ  نسبت  0772نسبتهء 

بءعتبءره يؤسسة  يال يؤسسء  اإلضرات  يل أ إليهء العيي  إذا يء تعّسر يءديًّء مو ل  يتيّةال 

الوفء  بيتسلبء  القراعة  وي تلف نيس القراعة اليستحدثة واليستداية هنء يال حي  يال 

ا ارتبءسهء بينسقة  بليّة تعتيد على استحدا  منيءس قراعية  الشة  والنواتا؛ نظر 

 ديد   وتةلفتهء اليءدية ةبير   د ا تتيث  في ااستص ح  والت هيق  وتحديد نيس 

 التي الِف حية التةءليف سّل  على بنء  القرت يبلغ بتحديد البنك القراعة والرو  ويقو 

 تضعهء الهيئء  اليعءونة في اليشرو  ةوقار  القراعة  ووقار  ااستثيءر  ةيء يض 

 اليد  التيويال  استعيءا  مربعة يتضيال الذو التيوي  ي سس في اليبءلغ البنك حدود لهذه

 م رى(. يصءريف ال ر  مدوا  العءيلة 

ء فييء يتعلق بتوفير البنك ليستلقيء  اليشرو   ةشف  نتءئا الدراسة منّهء ةءن  ميّ      

يال بيال مه  األسبءب التي دفع  شبءب اليقارعيال إلى ااضترات عند يتوسس حسءبي 

در ة  وتتيث  يستلقيء  اإلنتءد هنء  1722  و انحراف يعيءرو بلغ 0727بلغ  نسبت  

  تنفيذ اليشرو  ةءل رارا  القراعية  والصوب في توفير اليعدا  اليرتبسة بيراح

ال بلية التي تعي  بءلسءضة الشيسية  ةيء منّذ الشراةة التي يقو  بهء البنك ي  الشرةء  

الينفذ  احتيء ء  اليشرو  ةءن  يال بيال مه  العواي  واألسبءب التي دفع  إلى 

 بيال البنك والعيي . الحصو  على القرت  والتي تر   هنء إلى ضضية الثقة اليتبءدلة

لقد ةءال لتوفير البنك لنيس القدرت سويد  األ د   وارتبءسد  بدنيس اليشدرو  وتةلفتد       

  0727العءلية يال مه  دواف  الحصو  على القدرت بيتوسدس بحسدءبي بلغد  نسدبت  نسدبة 

 ال قيدة األيدوا  علدى السلدب يدال التيويد  هدذا در دة  وينشدأ 1722وانحراف يعيدءرو 

 يشدءري  إلدى ميضدء والتو د  السويد   اليددى اليدردود علدى ذا  اإلنتء يدةللت هيدقا  

 العنءصدر مهد  يدال األ د  سويد  البنةدي التيويد  ويُعدّ  سنوا    يس يدتهء تفو  إنتء ية
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 هدذا ي دءسر يدال الوضءيدة عيليدة تُعددّ  لدذلك ااضتصدءدية  التنييدة عيليدة تفعي  في األسءسية

 بعديال م دذهء البندك علدى يتو دب التدي   ااحتراقيدةاإل درا ا مهد  يال التيوي  يال النو 

التيويد   فتعدود هدذه النتي دة إلدى التةلفدة اليرتفعدة  يدال الندو  هدذا تقددي  عندد ااعتبدءر

لليشرو  حتي نص  إلى يرحلة اإلنتءد  ييء يتسلب يسءحة قينية ةبير  للسدداد  وتدرتبس 

يدروسددة يدال حيدد  التةلفددة هدذه النتي ددة ةدذلك بءلتو دد  العدء  للبنددك  وسرحدد  ليشدروعء  

 والعءئد والفتر  القينية للتفيذ.

ةيددء  ددء   دراسددة ال دددوى لليشددرو  يددال ضبدد  البنددك عددءي   آ ددر لحصددو  شددبءب      

اليقارعيال على التيوي  لدع  عيلية استداية ااسته ك واإلنتءد  بيتوسدس حسدءبي بلغد  

ى دعد  الشدراةة بديال البندك   وتر   هذه النتي ة إل1722  وانحراف يعيءرو 0705نسبت  

واليؤسسدددء  والشدددرةء  ااسدددتثيءرية األ دددرى الينفدددذ  للصدددوب القراعيدددة  إلدددى  ءندددب 

الشراةة ي  بعت اليؤسسء  الُينفذِّ  ليشروعء  الرو بءلتنقيس والتي سّهل  على العييد  

الةثير يدال يراحد  التنفيدذ يدال نءحيدة  وتو يد  اإلنفدء  يدال نءحيدة م درى؛ ألنّد  فدي مغلدب 

 حيءال يةوال تح  إشراف بنةي.األ

 0742وتُعد يشةلة البسءلة يال بيال دواف  الحصو  على القرت بيتوسس حسءبي بلدغ      

در ددة  وتر دد  هددذه النتي ددة إلددى التوّ دد  العددء  للدولددة   02 1در ددة  وانحددراف يعيددءرو 

 5ويحءولة تقدي  يشروعء  صغير  ويتوسسة لددع  شدبءب ال دري يال يدال  د   يدنحه  

وينق  ي ءور بدع  ةلي يال الدولة  يقو  الُيقتِرت بءاستقرا  وااستصد ح وفدي  مفدن 

 هذه الحءلة يقو  بءاضترات يال البنك بشروس ييّسر .

و ءد دور البنك في  دولة الديوال في حءلة التعّسر يال بيال مه  دواف  الحصدو  علدى      

 0742سدءبي بلغد  نسدبت هذا النيس يال القرت يال ضب  شبءب اليقارعيال  عندد يتوسدس ح

در ة  وترتبس هدذه النتي دة بءلحسدءبء  التدي يضدعهء الُيقتدِرت  1711وانحراف يعيءرو 

واليتيثلة في حسءبء  الوض  القءنوو في حءلدة التعسدر عدال السدداد  بءإلضدءفة إلدى العديدد 

 يددال العوايدد  األ ددرى؛ ةتددوفير البنددك تدددريب ء نحددو اإلدار  ال يددد  للقددرت الُيقددّد  يددال ضبدد 



يت صصيال  وعقد الندوا  والدورا  التثقيفية  وغيرهء يال العواي  الش صدية اليرتبسدة 

بءلظروف ااضتصءدية اليحدود  والتي ا تسيح بتوفير الحد األدنى يدال اليتسلبدء  اليوييدة 

 لليقترت  ييء يدع  يال تحقيق يؤشر استداية ااسته ك واإلنتءد دا   ي تي  البح .

قرت الُيفّض  اتضح ماّل الحءصليال على ضرت "الصوب القراعية" بينءضشة نيس ال     

يفضلوال نيس القرت سوي  األ    لعد  مسبءب يضعهء الُيقتِرت في ااعتبءر؛ تتعلق 

بسبيعة اليشرو  في حد ذات  يال حي  التةلفة اليءدية العءلية ل   بءإلضءفة إلى يراح  

تظهر نتءئ هء إّا بعد فتر  قينية ةبير  تنفيذه التي تستغر  وض  و هد ةبيريال  والتي ا 

تتعلق بسبيعة الينسقة ال بلية ذاتهء  ويستلقيء  الرو والقراعة يال نءحية م رى  

المشروع محتاج مصاريف كبيرة ويدع  هذه النتي ة يء مّةدت  الحءلة السءبعة؛ تقو : " 

ن عشان تالقي نتيجه, ولو القرض مش مدته كبيره مكنتش هاخد قرض إلن كا

أخدت القرض إلن وقته طويل "  ةيء ذةر  الحءلة الثءينة ضءئلة: "المشروع مش هينفع

ودا بيدي وقت للتسديد, وعلى ما بتالقي نتيجة ممكن ياخد فتره كبيره قوي, طب هسدد 

بداية من التقديم للقرض وتجهيزه,   وتقو  الحءلة التءسعة: "منين لو مأنتجتش"

لما تبدأّي تتدربي على استخدامها ممكن الوقت يعدي والمعدات واألدوات والصوبه, و

 لسنة  أوسنه ونصف, هسدد منين لو القرض قليل".

ةيء اتضح يال النتءئا ماّل اليقترت يض  ي يوعة يال الحسءبء  في ااعتبءر في      

(  11فتر  يء ضب  ا تيءر اليشرو  الذو يقترت يال م ل   وةيء هو يبيال بءل دو     

لدى مفراد العينة  بءعتبءرهء حسءبء   %1772لي ءسر اليحتيلة نسبة بلغ  حسءبء  ا

وضعهء الُيقتِرت في ااعتبءر والتي تتعلق بعنصر اليفء أ  الذو ضد يحد  في مو وض  

مو في مو يرحلة يال يراح  التنفيذ  ةيء ةءال يال بيال الحسءبء  التي وضعهء اليقترت 

 % 1275يذ وإدار  لليشرو  وبلغ  نسبتهء في ااعتبءر حسءبء  تتعلق بءلقدر  على تنف

يال ح   العينة  ةيء  ء  وض  عنصر الوض  في ااعتبءر ةيراح  لتنفيذ اليشرو  في 

يال ح   العينة  ةيء ةءال يال بيال الحسءبء  التي وضعهء  % 1575اليرتبة الثءنية بنسبة 
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يال نفس  %1 2اليقترت في ااعتبءر حسءبء  تتعلق بءلف و  بيال التيوي  والربح لدى 

العينة  وابد مال نشير إلى ماّل التحلي  في هذه ال قئية ضد تعلّق بشبءب ال ري يال  

وي يوعة ااعتبءرا  التي يضعهء اليقترت ضب  الحصو  على القرت التي تيثّ  

حسءبء  التفةير في اليشرو  ضب  البد  في تنفيذه  و ءصة ماّل اليشرو  في  يي  

يوي  الذاتي وإنّيء يعتيد على اافترات البنةي  ويدع  هذه يراحل  ا يعتيد على الت

مليون اعتبار واعتبار فّكرت فيه النتي ة يء مّةدت  حءا  الدراسة؛ تقو  الحءلة السءبعة: "

قبل ما آخد قرض, إيه اللي ممكن يحصل يخلي المشروع يبوظ, وحطيت طبيعة المكان 

"ههههه, بصراحة   الحءلة الثءينة: ةيء تقو في دماغي, ودا كان أهم حاجة عندي",

خفت من شوية حاجات لمعرفش اتصرف في المشروع, وال الوقت يكفيني, ومقدرش 

أكتر حاجة كانت مخوفاني إني آخد القرض "  وذةر  الحءلة التءسعة ضءئلة: "آسد

 واصرفه والمشروع ميجبش اللي يخليني آسد".

 دءسر اليحتيلدة وربسهدء بءلحصدو  علدى ب ءنب ذلك ات ه  الدراسة إلدى ينءضشدة الي     

القرت يال البنك القراعي   وةءال ذلك يال بيال نقءس التحليد  فدي البحد   فقدد اتضدح يدال 

يال مفراد العيندة مّةددوا  % 0072( ماّل نسبة 11نتءئا الدراسة ةيء هو يبيال بءل دو  رض   

تيد   وتقلّبدء  ماّل حسءبء  الي دءسر اليحتيلدة ارتبسد  بدءلظروف ااضتصدءدية العءيدة للي 

السو  وتغيير مسعءر الينت ء  بشة  يويي   ةيء ماّل ح   اليشرو  في حد ذات  ةءال يدال 

يددال  %1177بدديال الي ددءسر التددي وضددعهء اليقتددرت فددي ااعتبددءر ومّةددد علددى ذلددك نسددبة 

مفراد العّينة  حي  ضد يتعدى ح   بعت اليشروعء  ح   اليشرو  في اليتوسدس ليليدوال 

ضيية القرت وع ضت  بح   اليشروعء  يدال الي دءسر التدي يضدعهء   ني   ييء ي ع  يال

  %11اليقترت عند التفةير في القرت  يلي ذلك ضضية االتقا  بءليعءيير البنةيدة نسدبة 

ا عند حسءب عيليدء  الن دءح والفشد   و ءصدة إذا يدء  وتبدو هذه النتي ة بشة  مةثر بروق 

ريفدي  وتددع  هدذه النتي دة يدء مّةدتد  حدءا  ةنّء نتحد  عدال فئدة يتعليدة دا د  الي تيد  ال

كتل يتوم األستعار بتزيتد والبلتد الظتروف فيهتا متش الدراسة؛ حي  تقو  الحءلدة السدءبعة: "



"  وذةددر  حلتتوة, والواحتتد كتتان ختتايف متتن إنّتته ميعتترفش يتتوفي بااللتزامتتات اللتتي عليتته

ا مبلتتك كبيتتر الصتتوبة كانتتت كبيتترة, كنتتت واختتد مليتتون وكستتور ودالحءلددة الثءينددة ضءئلددة: "

  وخايف من إنّي معترفش اتصترف, وكمتان دايًمتا بقتول كنتت ختت حاجتة أصتغر شتوية"

البنك بيتعامل ميتري يعنتي مواعيتد لكتل حاجتة, وفتي األول لتو ةيء تقو  الحءلة التءسعة: "

 ".إتأخرت الفايدة بتزيد, لكن لو مسددتش ممكن األمور توصل للحبس

قيددي  السددو  ةددءال يددال بدديال مهدد  العوايدد  التددي يضددعهء ةيددء مّةددد  نتددءئا الدراسددة ماّل ت     

 سديقديهء التدي ااحتيء دء   وال دديء  دراسدة اليقتدرت فدي ااعتبدءر  والتدي تعندي

 فدي اليتوضد  السلدب علدى التقديريدة اليعلويدء  مفضد  إلدى الوصدو  م د  يدال اليشدرو 

 تتعدرت مال ي دب الةد   بد  فدي ت تصر اليسلوبة الُيستهَدف  ول  تَعد اليعلويء  السو 

دء  والتةلفدة للسلدب  ال غرافي التوقي  وإلى التحصيلية  السلب بنية إلى   ءندب ويدال ميض 

ء  والتةلفة والةيف الة  على العرت دراسة ت يب آ ر   د   يال ذلك تحقيق وييةال ميض 

 اليستهدف.  السو  في لل ديء  اليقود  واأل نبية اليحلية اليؤسسء  عال يعلويء  تقيي 

 الوصول هذه النتيجة مع فروض نظرية التنمية المستدامة, التي تفترض أنّ  تتفق     

 تتفاعل فيها حرة أسواق وجود عند بلوغه يمكن الطبيعي للمورد الحقيقي السعر الى

 األساس "مبدأ المالية الوسائل تمارسه أن يمكن الذي عن الدور السوق, فضالً  قوى

 (4, ص7004الجوهري. )أبو العال,

   ينءضشة ال ريسة الصنفية للينت ء  وضرارا  اليقارعيال في مو نيس يال و ء     

اإلنتءد يفض   يال مبرق اإلشءرا  اإلي ءبية لضيءال تحقيق  ود  استداية ااسته ك 

(  يتضح ماّل ا تيءر الينتا سبق ء للربح اليحتي  10واإلنتءد  فةيء هو يبيال بءل دو  رض   

يال مفراد العيّنة   %2 52ة  ومّةد على ذلك نسبة  ء   في يقدية ال ريسة التصنيفي

يال نفس العينة   %15و ء  ا تيءر الينتا سبق ء لحء ة السو  في اليرتبة الثءنية بنسبة 

  %2271و ء  ا تيءر الينتا سبق ء لغرت التصدير في اليرتبة الثءلثة وذلك بنسبة 

عهء الُيقتِرت في ااعتبءر وتر   هذه النتي ة إلى اعتبءرا  اليةسب وال سءر  التي يض
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والتي تتعلق بيحءولة تحقيق معلى عءئد يءدو يال اليشرو   ارتبءس نوات   بءلقدر  على 

بشوف أكتر حاجة مش تسديد البنك  وتدع  هذه النتي ة يء مّةدت  الحءلة السءبعة: "

"  محتاجة مصاريف كتير وبتجيب فلوس, لو هحط السوق والكالم دا يبقى هتسجن

السوق والسعر مهمين جداً, يعني ممكن أزرع حاجة حلوة الحءلة الثءينة ضءئلة: " وذةر 

  وتقو  الحءلة والسوق مش محتاجها يبقي يا فرحتي بزرعتي وأنا بيتي هينخرب"

لو التصدير مش هيجيبلي  اللي هاخده من البنك, يبقى أبيع هنا, إلّن التصدير التءسعة: "

روط ومواصفات, وممكن يرجعوا للمنتج ويبوظ على الرغم إنّه كويس بس بيحط ش

 مني وتبقى الخساير اضعفت عليا".

ء يال       تقودنء هذه النتي ة إلى ضضية نيس التسويق الُيفّض   والذو يُعد عءي   يهي 

عواي  استداية اإلنتءد وااسته ك  التي يسعى بنك القرية إلى ضيءال تحقيقهء  فةيء هو 

( يتضح ماّل نيس التسويق يرتبس بقضية الربح في ي تي   15يبيال بءل دو  رض    

يال ح   العينة ةءال نيس التسويق  %5 07البح   فقد اتضح يال النتءئا ماّل نسبة 

يال العينة منّه  ةءنوا يتعءضديال  % 1 12اليفض  لهء التعءضد ي  تّ ءر  يلة  في حيال مّةد 

ّينة ماّل نيس التسويق الُيفّض  يال نفس الع %1 10ي  ت ءر الت قئة  بينيء مّةد  نسبة 

لهء ةءال يال     التعءي  ي  يح   السوبر يءرة  واألسوا   والحقيقة ماّل نيس 

ء  فةليء ةءال ح   اليشرو   التسويق اليفض  يرتبس بح   اليشرو  وضضية الربح ميض 

 ةبير ةءال التعءي  ي  تّ ءر ال يلة هو النيوذد األيث   وةليء ةءال ح   اليشرو  صغير

ويحدود ةءال التعءي  ي  ت ءر الت قئة والسوبر يءرة  هو النيس اليثءلي للتسويق   

تاجر الجملة بياخد كل اللي بزرعه, وهو ويدع  هذه النتي ة يء مّةدت  الحءلة السءبعة: "

تاجر الجملة بيكسب فيا "  وذةر  الحءلة الثءينة ضءئلة: "بيسوق, وبيسددلي على طول

هنا بياخد الزرع ويبيعيه, وهو بصراحة راجل كويس, وده كتير, فتفقت مع واحد 

"إحنا بنروح الشادر بتاع البلد وهمه بيشتروا وبتوع "  وتقو  الحءلة التءسعة: أحسن ليا

 السوق بييجوا يخدوه, والمكسب والربح بيكون أحسن".



ا ةيء اتضح يال النتءئا ماّل اارتقء  بءليشرو  يال النءحية ااضتصءدية يثّ  ي      ا ةبير  ردود 

ا يحوريًّء في الحفءظ على يؤشر استداية ااسته ك واإلنتءد  في ي تي  البح   ولعب دور 

 ( اتضح يال النتءئا ماّل نسبة 12لدى مصحءب الصوب  وةيء هو يبيال بءل دو  رض    

يال مفراد العينة مةدوا ماّل تسور وعواي  ن ءح اليشرو  ضد سءهي  في اارتقء   5272%

يال نفس العيّنة ماّل اليردود ااضتصءدو ةءال يال  %1272ينتا  ةيء مّةد  نسبة ب ود  ال

مه  عوايل  قيءد  اإلنتءد لليشرو   بينيء  ء  ات ءذ ضرارا  إنتءد  ديد  في اليرتبة الثءلثة 

  ويتضح  يال هذه النتي ة ماّل بنء  اليشرو   وتحّول  يال ح   العينة %2170بلغ  نسبتهء 

ابد ومال يسءه  في العديد يال التغييرا  الفعلية التي تيث  دافعء  ضويًّء إلى يشرو  ينتا  

ليحءولة تقدية إلى األيء   وتحقيق ضيءال ااستداية ل   وهذا يء مّةد  علي  حءا  

الحمد لله لما الصوب وقفت على رجلها الدراسة؛ حي  ذةر  الحءلة السءبعة ضءئلة: "

ّسن من جودة الصوب ودخلت مبيدات جديده وبدأت أسدد في القرض, حاولت إني أح

لما قربت أسدد القرض دخلت "  وذةر  الحءلة الثءينة ضءئلة: "حّسنت شويه من إنتاجها

خط إنتاج جديد لنوع ُمكلّف شوية, مكنتش أعرف أعمله في األول إالّ لما بدأت أقف على 

ى جمبي ووسعت "بصراحة أّجرت من الباطن األرض إل  وتقو  الحءلة التءسعة: رجلي"

 ".شويه في الصوب, أهو عشان أقدر أسدد, وأوسع في اإلنتاج

شقينن  ذات الزراعة المستدامة هنا تفترض نظرية االقتصاد األخضر أّن استراتيجية    

 االستدامة تعملو االجتماعيّة, الموارد الزراعي, والثاني:  اإلنتاج األول: زيادة

 الموارد, وتوفير وقاعدة البيئية الجودة وتعزيز متدعي على البعيد األمد في الزراعية

برمته.  للمجتمع و للريفيين بالنسبة الحياة جودة وتدعم لإلنسان, األساسية الحاجات

 (.70, ص 7000)السيد,

ةيء اتضح يال النتءئا ماّل لليشرو  يردود ا وصدى  على يستوى تنيية الع ضء      

( في اتسء    12ةيء هو يبيال يال  دو  رض     اا تيءعية لي تي  البح   وضد بدم ذلك

يال مفراد العّينة  وتدع  هذه النتي ة  %24شبةة الع ضء  األُسريّة  ومّةد على ذلك نسبة 
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سبيعة ثقءفة الي تي  الريفي في حد ذات  واليتيثلة في يسءهية اليشرو  في توفير فرص 

والتي تيث  مهيية ُةبرى في عي   ديد   والتي ا ت رد عال نسء  الع ضء  القرابية 

ي تي  البح   ةيء اتضح يال النتءئا ماّل تشءبك الع ضء  واتسء  دائر  اليعءرف يثّل  

يال نسبة العيّنة  وير   ذلك إلى نظء  التسويق واإلدار  ال ءصة  %04نسبتهء 

بءليشرو   واليبني على بنء  ع ضء  نء حة يال ضب  اليقترت  وهذا يء مّةدت  الحءلة 

لّما عملت المشروع جبت أخواتي ووالد عمي يسعدوني سءبعة حي  ذةر  ضءئلة: "ال

"  ةيء هيخافوا على المال ذي مالهم, وهمه أولى, دنا كمان جبت أخو خطيبتي كمان

جبت ناس من البلد فيهم قرايب طبًعا, القريب أولى من الغريب, تقو  الحءلة الثءينة: "

كل حاجه المعارف فيها مهمه, ءلة التءسعة ضءئلة: "  ومّةد  الحوهو بيسترزقوا معايا"

 ودا اتعلمته لما عملت المشروع إلّن الدنيا أخد وعطا". 

 البُعد وجودتتفق هذه النتيجة مع نظرية رأس المال البشري, والتي ترى أّن      

 بنسبة االجتماعي رأس المال مخزون رصيد ارتفاع إلى يؤدي عالية بنسبة اإلدراكي

 بما اإلدراك من نفسه المستوى اآلخرين امتالك الجماعة في العضو يتوقع إذ كبيرة,

 المجتمعات صفات وهي الخبرات, وتبادل والتعاون المشاركة إمكانية إلى يؤدي

 المعياري (, كما تتفق أيًضا مع رؤية المنظورCarlos,2006,p14 البسيطة.)

من الناحية االقتصادية  فقط ليس مالُمتقّد   المجتمع إلى المستدامة, والذي ينظر للتنمية

ومستداًما بيئياً,  اجتماعيًّا شامالً  مجتمعًا ولكن باعتباره الفرد, دخل بارتفاع التي ترتبط

 األسواق في ببعض بعضهم المرتبطين ومحكوم بشبكة من العالقات االجتماعية بين

 سلوكيات إلى يؤدي تفاعالتها ألنّ  بالتعقيد األنظمة العامة, وتتصف والخدمات والعقود

 ,SACHS)  نفسها.  األساسية المكونات عن بسهولة تمييزها يمكن ال وأنماط

2015,p5) 

( تتضح البرامج التي يطرحها بنك القريتة  72إلى    72مما سبق ومن الجداول )       

مؤشتتر التنميتتة المستتتدامة, والمتعلقتتة بتتدعم إنشتتاء الصتتوب الزراعيتتة باعتبارهتتا فتتي تطبيتتق 



ًجا  لضمان وجود أنماط استهالك وإنتتاج مستتدام, )الزراعتة المستتدامة( وبتدا ذلتك متن نموذ

خالل رؤية البنك لكيفية تحقيق االستدامة في االستهالك واإلنتاج, وذلتك متن ختالل متا أتاحته 

متن آليتات لتتدعم القطتاع الجبلتي, وتنميتتة البيئتة الجبليتة, وتتتوفيره لمستتلزمات تلتك الصتتوب, 

نتاج طويل األجتل والتتي تتماشتى متع هتذه المشتروعات واستتدامة االستتهالك وإتاحة نمط اإل

واإلنتاج, ووضع مخطط لدراسة جدولة المشروع, ومواجهة مشتكلة البطالتة وتتوفير فترص 

العمل, إلى جانب دوره في مواجهة المخاطر التتي يمكتن أن يتعترض لهتا شتباب المتزارعين, 

ت, وغيرهتا متن العوامتل التتي دعمتت متن مؤشتر وكذلك عمليات تقييم السوق, وبيع المنتجتا

استدامة االستهالك واإلنتاج التي يقتدمها بنتك القريتة بسمستطا, بهتدف دعتم عمليتات التنميتة 

المستتتدامة بالمنتتاطق الجبليتتة. وهتتذا متتا يجيتتب علتتى التستتاؤل الرابتتع التتذي تتتم صتتياغته لهتتذه 

   استدامة االستهالك واإلنتاج؟الدراسةن ومؤداه: ما دور برامج بنك القرية في ضمان تحقيق 

 نـــتائج الدراسة

هدف  هذه الدراسة بو   عء  إلى التعّرف على دور برايا بنك القرية في تعقيق       

( يستفيد  وعدد 044مهداف التنيية اليستداية  على عيّنة يال اليستفيديال  بلغ عدده   

ا يال 21  ( يسئوليال يال يسئولي بنك القرية  وعقد يقءب   ي  عدد5  ( يستفيد 

اليستفيديال بي تلف األعيءر واليستويء  التعلييية  بءست دا  استيءر  ااستبءر  ودلي  

اليقءبلة  ويقيءس تّ  تصييية لقيءس تأثير برايا البنك في تحسيال الوض  اليعيشي 

 لليستفيديال في ضو  تعقيق مهداف التنيية اليستداية.

ي ضددو  اليؤشددرا  العءيددة التددي اعتيددد  عليهددء وفييددء يلددي عددرت ألهدد  النتددءئا فدد     

 الدراسة ةيؤشرا  تحليلية عءية.

ا فددي تعقيدددق       ا ةبيددر  ةشددف  نتددءئا الدراسددة ماّل بنددك القريددة فدددر  سيسددسء لعددب دور 

يؤشرا  التنيية اليستداية التي ملقيتهء الحةوية تح  يظلدة الدولدة بصدفة عءيدة  والبندك 

لتدددق  بي يوعدددة يدددال اإل دددرا ا  الينه يدددة اليرةدددقو اليصدددرو بصدددفة  ءصدددة  فهدددو ي

والتسبيقية  التي وضدعهء البندك الددولي لتسبيدق بدرايا التنييدة اليسدتداية التدي تيثد   دق  
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يال يظلة شءيلة تشي   يي  فرو   يهورية يصر العربيدة  واليتيثلدة فدي ي يوعدة يدال 

ة اليسدتداية برايا اإلضرات تهددف إلدى دعد  ينت دء  اإلنتدءد النبدءتي ةأحدد بدرايا التنييد

 بغرت القضء  على الفقر في ضُرى سيسسء.

تمكنت الدراسة من اإلجابة على التساؤل األولن ومؤداه: ما دور برامج بنتك القريتة      

 في تعزيز مؤشر القضاء على الفقر؟ وذلك من خالل:

 النتائج المتعلقة برؤية البنك في تعزيز رؤية المؤشر: -أ

سبيدق البندك لبدرايا اإلضدرات بهددف القضدء  علدى الفقدر  عدال اتضح يال النتءئا ماّل ت     

سريق تنيية القسء  القراعي يتيثلة فدي ضدروت التنييدة القراعيدة ضصدير  األ د  بهددف 

تنييددة القسددء  القراعددي  والحصددو  علددى ضددروت تنييددة اليحءصددي  القراعيددة  بواضدد  

و  وضدد  نية يصدرو لليحصدو  الشدتو 2444 نية يصرو  لليحصو  الصيفي  2044

 (.2244-2544استفءد يال ضروت التنيية القراعية يء بيال  

 النتائج المتعلقة بالمستفيدين من برنامج اإلقراض: -ب

مسددبءب الل ددو  إلددى البنددك القددروو للحصددو  علددى مشددءر  نتددءئا الدراسددة إلددى ماّل   -2   

ة لحدد  القددروت ةءندد  يتنوعددة ويتعدددد   فقددد بلددغ اليتوسددس الحسددءبي لدددور البنددك ةوسدديل

  ةيء ةدءال عدد  1771  بءنحراف يعيءرو  0772األقية النقدية بدر ة يرتفعة  د ا بلغ  

توفّر اإلنفء  على يتسلبء  الحيء  اليويية مه  مسبءب الحصو  على ضرت البندك و دء   

ةيتوسس حسءبي  بينيء بلدغ اانحدراف اليعيدءرو لهدء  0720نسبت  بدر ة ةبير   د ا يثّل  

لتقدي  البنك لقرت ضصير اليدى يدرتبس بءليحصدو  القراعدي وةشدرس    ةيء ةءال 1721

عء  يال الشروس للحصو  علي   فيد  القرت يرتبسة بفتدر  قينيدة ضصدير    يثّلد  سدبب ء 

 ودافع ء ضويًّء للحصو  علي .

موضددددح  نتددددءئا الدراسددددة ماّل بنددددك القريددددة اسددددتسء  تحقيددددق اليددددردود اا تيددددءعي  -1

ليؤشر  و ء  ذلك يدال  د   تدّ لد  فدي حد  اليشدءة  اليؤضتدة  وااضتصءدو لتسبيق هذا ا

وتدددوفير ااحتيء دددء  اليوييدددة و ءصدددة ماّل هدددذا الدددنيس يدددال اإلضدددرات ارتدددبس بدددءلظروف 



ااضتصءدية والفقر في الي تيد  الريفدي  وارتدبس بءإلنتدءد اليوسديي لليحصدو  القراعدي  

لغدد  نسددبة َيدداْل اضترضددوا وتدددع  هددذه النتي ددة يددء مّةدتدد  اليؤشددرا  اإلحصددءئية  حيدد  ب

ء ضصير  األ   ييّسر  السداد في هذا البرنءيا   يال العيّنة في هذا البرنءيا.   %27ضروض 

كما استطاعت الدراستة اإلجابتة علتى التستاؤل الثتانين ومتؤداه: متا دور بترامج      

 بنك القرية في تعزيز مؤشر القضاء على الجوع؟ وذلك من خالل:

 بدور البنك في تعزيز رؤية المؤشر:النتائج المتعلقة  -أ

اتضددح يددال النتددءئا ماّل رؤيددة البنددك فددي تحقيددق يؤشددر القضددء  علددى ال ددو  تتيثدد  فددي  -2

ي يوعة يال برايا اإلضرات التي تهددف إلدى تحقيدق ااسدتداية ااضتصدءدية؛ عدال سريدق 

 تحقيق ااةتفء  يال الغذا   ورف  اإلنتء ية  والتيتّ  بءأليال الغذائي.

يال النتءئا ماّل بندك القريدة فدر  سيسدسء ينفّدذ برندءيا اليشدرو  القدويي ألحيدء  اتضح  -1

البتلددو ة ددق  يددال التوّ دد  القددويي للقضددء  علددى ال ددو   عددال سريددق النهددوت بددءلثرو  

الحيوانيدددة  وتدددوفير فدددرص عيددد  لصدددغءر اليدددقارعيال  وتنشددديس وتعظدددي  ااسدددتفءد  يدددال 

سددنويًّء  %5نددك اليرةددقو  بفءئددد  اليشددرو   والحصددو  علددى ضددروت ييّسددر  بيبددءدر  الب

آاف  5ملدف  نيد  للدرمس الواحدد   و 25بنسبة يتنءضصة في حءلة االتقا  بءلسداد  بواضد  

( رمس  وبلدغ عددد اليسدتفيديال يدال 14( رؤوس وحدد مضصدى  5 ني  للتغذية  بحد مدندى  

 يليوال  ني . 244يستفيد  بواض   744يشرو  البتلو على يستوو البنك حوالي 

 :النتائج المتعلقة بالمستفيدين من برنامج اإلقراض -ب

اتضددح يددال النتددءئا ماّل حدد  يشددةلة األقيددة النقديّددة لصددغءر اليقترضدديال ةءندد  الددداف   -2

  0772والعءيدد  القددوو للحصددو  علددى القددرت  والتددي بلددغ اليتوسددس الحسددءبي لهددء نسددبة 

 دد ا  ةيدء ماّل الدنيس  در ة؛ وهدي نسدبة يرتفعدة 1725وبلغ اانحراف اليعيءرو لهء نسبة 

يدال العيندة   %2 27بنسدبة   -في هذا البرنءيا–الُيفّض  هو نيس اإلضرات سوي  األ   

 ملف  نية. 044ةيء ماّل ضيية القرت اتسع  لتص  في بعت األحيءال إلى 
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اتضح يدال النتدءئا ماّل رفد  اإلنتء يدة والتنييدة اليسدتداية واليسدءهية فدي القضدء  علدى  -1

مه  نتءئا اليحور  والتي انعةس  يدال  د   حصدو  اليقترضديال علدى ال و   ةءن  يال 

يدال  %5275دع   ةلّي   وبلغ  نسبة يال حصلوا على دعد   ةلدّي  يدال بندك القريدة حدوالي  

 العينة.

ا انعةس علدى اليسدتفيديال  -1 اتّضح يال النتءئا ماّل للقرت يردود ا اضتصءديًّء وا تيءعيًّء ةبير 

يددال  %0271حيدد  مّةددد واتسددء  شددبةة الع ضددء  اا تيءعيددة   فددي تنييددة دور  رمس اليددء  

العينة ماّل القرت سءه  في تنييدة  دور  رمس اليدء  بصدور  ةبيدر   وماّل عيليدة السدداد تدت  

يال العينة ماّل التسويق يدت  بشدة   يدد وماّل  %1272في اليواعيد القءنونيّة اليحدد   ةيء مّةد 

 ءيا اليسروح يال ضب  العيي  والبنك.اليشرو  يسير ب سى ثءبتة سبق ء للبرن

كما تمّكنت الدراسة من اإلجابة على التساؤل الثالثن ومؤداه: متا دور بنتك القريتة فتي   

 تعزيز مؤشر النمو االقتصادي المطرد وتوفير العمل الالئق للجميع؟ وذلك من خالل:

 :النتائج المتعلقة بدور البنك في تعزيز رؤية المؤشر -أ

 فدي ل سدتثيءر اليدوارد بنك القرية فر  سيسسء يسعى إلى تعبئة يال النتءئا مالّ  اتضح -2

 يد  ااسدتثيءرية الينت دء  يدال ي يوعدة يوا يدة  د   يدال اليسدتداية التنييدة مهدداف

 واليتوسدسة الصدغير  اليشدءري  ضد  علدى التيويد   والعيد  األهدداف وقيدءد  سيدوح

شدءيلة  بهددف  يءليدة و دديء  ينت دء  رتدوفي  د   يدال ااضتصدءد إلدى الصدغر والبءلغدة

 توفير فرص عي  ائقة وتحقيق النيو ااضتصءدو.

ضدرت "يشدروعك" يدال بدرايا البندك لتحقيدق هدذا اليؤشدر  يبددم اتضح يال النتءئا ماّل  -1

  ويتّ  التقد  للحصدو  عليد  يدال  د   %5يليوال  ني   بفءئد   1 ني  حتى  24444يال 

حءلدة  224شدبءك الواحدد(  وضدد اسدتفءد يدال القدرت حدوالي يقّرا  اليشرو  بءليراةق  ال

 عليىيستوى بنك القرية فر  سيسسء.

 

 



 النتائج المتعلقة بالمستفيدين من برنامج اإلقراض: -ب

الُيقّد  يال ضب  البنك  يهدف إلى القضدء   مشروعك"ضرت "مشءر  نتءئا الدراسة ماّل  -2

نك في القضء  على البسءلة در ة يرتفعدة على البسءلة  فقد بلغ اليتوسس الحسءبي لدور الب

 .1772بءنحراف يعيءرو بلغ نسبت   0771 د ا  بلغ اليتوسس الحسءبي لهء 

اتضددح يددال النتددءئا ماّل حدد  األقيددة النقديددة  ددء  يددال بدديال عوايدد  ومسددبءب اإلضددرات   -1

ماّل در ة  بءإلضدءفة إلدى  1722وانحراف يعيءرو بلغ  نسبت  25 0بيتوسس حسءبي بلغ 

يشروعك سءه  بدر ة ةبير  في تغيّرا  على اليستوو ااضتصدءدو واا تيدءعي؛ ضرت 

 تيثل  في: تنيية رمس اليء   وتنيية شبةة الع ضء  اا تيءعية.

وأخيًرا تمّكنت الدراسة متن اإلجابتة علتى التستاؤل الرابتعن ومتؤداه: متا دور بترامج بنتك      

ن تحقيتتتق جتتتودة االستتتتهالك واإلنتتتتاج القريتتتة فتتتي تعزيتتتز مؤشتتتر النمتتتو االقتصتتتادي وضتتتما

 :المستدام؟ وذلك من خالل

 النتائج المتعلقة بدور البنك في تعزيز رؤية المؤشر: -أ

ةشف  نتءئا الدراسة ماّل بنك القرية يسعى إلى يواةبة التوّ   العء  للدولدة  واسدتحدا   -2

وإنتددءد مغذيددة وسددءئ  لإلنتددءد وااسددته ك اليسددتداييال  يددال  دد   ااستصدد ح القراعددي 

اليندءسق ال بليدة فدي الظهيدر الصدحراوو  تنييدة يحّسنة  واتضح ذلدك يدال  د   يشدءري 

 األعلدى تحد  األسف  إلى يال مُنشئ  يوّحد   يتةءيلة الغربي لسيسسء  بءعتبءرهء يشءري 

 يشءري  ون ءح اليحلية  واليواسنيال  والبنك (استيرار بيال  اإلدار  اليشترةة اليسئولية

 الريفي. الت ديد سيءسة

ةيدء مشدءر  نتددءئا الدراسدة إلددى ماّل يشدرو  تنييدة القُددرى ال بليدة يددال ضديال يشددءري   -1

التنييددة الريفيددة اليسددتداية  التددي تهدددف إلددي قيددءد  اإلنتددءد القراعددي واسددتحدا  وسددءئ  

يدددال  ددد   ترشددديد اسدددته ك الييدددءه  "الصتتتوب الزراعيتتتة",إنتء يدددة  ديدددد  يعتيدددد  علدددى

 ددء  قراعيددة يحّسددنة ةءلنبءتددء  العسريددة  وتقدددي  دعدد  يددءدو وفنددي والحصددو  علددى ينت

 %5حسب احتيء ء  ةد  يشدرو  بقييدة يءديدة ت تلدف حسدب ااحتيدءد التيدويلي  بفءئدد  
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يتنءضصة في حءلة السداد  ويُعّد اليشرو  يال بيال يشدروعء  البندك سويلدة اليددى  والتدي 

سدنوا  بفئدة يءديدة ضدد تصد   5ليدد   تهدف إلي تحسيال نظء  اإلنتءد وااسدته ك بتيويد  

إلي يليوال  ني   ويقو  البنك بدراسة ضبلية لليشرو  تتحدد فيهء يسءحة األرت القراعيدة 

وتةلفددة يحسددة الييددءه سبق ددء لليسددءحة  وتشددترس مال تةددوال األرت يقنّنددة  ةيددء منّهددء تعسددي 

ضدد اسدتفءد مولوية ُةبرى ليشرو  شبءب ال دري يال الدذو يسدتهدف دعيهد  ب يدس مفدندة  و

 عيي . 211يال اليشرو  يء يقرب يال 

 النتائج المتعلقة بالمستفيدين من برنامج اإلقراض: -ب

ةشف  نتءئا الدراسة ماّل هنءك ي يوعدة يدال ال دديء  الُيقديدة يدال البندك  تُعدد مسدبءب ء  –2

قدد يبءشر  في الل و  إلى بنك القرية  والتي ةءن  يتنوعة ويتعدد  سبق دء لحء دة العييد   ف

بلغ اليتوسس الحسءبي لدور البندك ةوسديلة لحد  األقيدة النقديدة بدر دة يرتفعدة  دد ا بلغد  

 17273  بءنحراف يعيءرو بلغ  نسبت  0772نسبتهء 

اتضح يال النتدءئا ماّل تدوفير البندك ليسدتلقيء  اليشدرو  ةءند  يدال بديال مهد  األسدبءب  -1

  وبلدددغ اانحدددراف 0727التدددي دفعددد  إلدددى ااضتدددرات  وذلدددك بيتوسدددس حسدددءبي بنسدددبة 

در ة  وتتيث  يستلقيء  اإلنتءد هندء فدي: تدوفير اليعددا  اليرتبسدة  1722اليعيءرو لهء 

بيراحدد  تنفيددذ اليشددرو  ةددءل رارا  القراعيددة  والصددوب ال بليددة التددي تعيدد  بءلسءضددة 

الشيسية  ةيء ماّل الشراةة التي يقو  بهء البندك يد  الشدرةء  الينفّدذ  احتيء دء  اليشدرو  

  يال بيال مه  العواي  واألسبءب التي دفع  إلى الحصو  على القرت  والتي تر د  ةءن

 هنء إلى ضضية الثقة اليتبءدلة بيال البنك والعيي .

 رؤية استشرافية:

 ينهء ييةال القو  ُينتظر هو اليستداية ةيء التنيية يحور البنوك القروية تشّة  حتى أوالً:

 صددنعت  ااضتصددءدو واا تيددءعي  الددذو ليحديستتةيددف البنددوك يدد  ا إنّد  ابددد يددال مال 

 تهيد  ومال  اليءليدة الوسدءسة فدي دورهدء يدال تضدءعف مال عليهء ث  اإلص حء  التنيويّة 

 علدى الحصو  وال ءصة العءية اإلنتء ية الريفية( للوحدا  تسيح التي اليواتية الظروف



 إ درا ا  تبسديس علدى والعيد  الينءسدب  الوضد  فدي يشدءريعهء لتيويد  الد ق  اائتيدءال

السدو   وحتدى يتسدنى لهدء ذلدك ابدّد مال ييتدد نشدءسهء  اضتصدءد ضواعدد اائتيدءال  وتسبيدق

التنيوو ليء هو مةبر يال اإلضرات  بحي  تض  في ااعتبءر السبيعة الثقءفية واا تيءعيدة 

 ال ءصة بءلي تي  الريفي.

لقراعيدة اليحددود  يددفعه  لليدقارعيال وايدت ك اليسدءحء  ا اائتيدءني الوعي افتقءد ثانيًا:

اليسدءحء   يشدروعء  تيوي  في فءست دا  القروت األ    ضصير  القروت إلى تفضي 

يحدود  ي ع  تو ي  اإلنفء  يت   إلى ح  اليشءة  اآلنية والوضتية  لدذا و دب تو يد  هدذه 

 البرايا إلى التغيير الفعلي وليس اليشة   اليؤضّتة  لدذا ينبغدي علدى يؤسسدء  اإلضدرات

 وض  براي هء في ضو  ااحتيء ء  اا تيءعية والثقءفية للي تي .

 اليعلويدء  نظد  بسدبب ضصدور ثيءرهدء الينت دء  تسدويق تحريدر تدؤِ  سيءسدة لد  ثالثًتا:

 واليواصدفء  ال دود  يعدءيير وغيدءب ينهدء  اليسدتفيديال اليدقارعيال وعددد التسدويقيّة 

 فدي الحةدويي دراسة إيةءنية تفعي  الددورالسل  القراعية  لذا تستشرف ال لغءلبية القيءسية

 بتسبيدق فييدء يتعلدق   ءصدة القراعية  والي ر ء  اليد    مسوا  على الرضءبة ضبس

ااحتةءريددة  ييددء يفعّدد  يددال دور البنددوك  والييءرسددء  الغدد، ويندد  ال ددود  اعتبددءرا 

 القراعية في ح  يشة   التسويق.

ء ف تقدي   ديء بهد يءليّة  يؤسسء  إيةءنية إنشء  رابعًا: ا يهي   التأييال  والتي تلعب دور 

 واليدرت  ال فدءف  (الي تلفدة الصدديء  يدال الفقدرا  اليشدءري   وتحصديال حيءيدة فدي

   والحرائق(.

التنييدة  لتحقيدق ااسدتراتي ية األدوا  محدد الريفيدة التنييدة يشدروعء  بءعتبدءر خامًستا:

 بديال الف دو  وتقليد   التنيويدة لعيليدةا وثيدءر معبدء  بتوقيد  يتعلدق اليستداية   ءصة فييء

 الفقرا  تيّةال فعّءلة إ را ا  ات ءذ تستشرف الدراسة ضرور  ال يهورية  وحضر ريف

 التنييدة وتحدديثهء لتةءيد  اإلعد   م هدق  اليؤسسدء   وتفعيد  دور لهدذه الوصدو  يدال

  .الريفية
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ا تدعو البءحثة إلدى إعدءد  سادًسا: بءليددال بشدة   وربسهدء  قريدةلل التحتيّدة البنيدة بندء  م ير 

ا علدى ور    الحدرف فدي: اليتيثد   التصدني  يدال در دة الريدف ويدنح حقيقي وليس حبر 

الريفيّدة  للتنييدة يو هدة بدرايا نبدم فةيف العي (  فءئت ايتصءص (اليدوية والصنءعء 

لدددع  البنيددة التحيّددة والفوضيّددة للريددف اليصددرو  والتددي تبدددو ضددعيفة وهّشددة فددي الغءلبيددة 

 لعظيى يال ضرى الريف. ا

الزال األمتتل ممتتدود فتتي دعتتم الريتتف المصتتري, متتن ختتالل توجيهتتات الدولتتة لتطبيتتق      

مشتتروع حيتتاة كريمتتة لتنميتتة الريتتف المصتتري, ودعتتم عجلتتة التنميتتة المستتتدامة بتته, 

وتحّسن مستوى المعيشة, وإيجتاد فترص عمتل للشتباب, ومواجهتة حتاالت التعّستر التتي 

, وتوستتتيع حلقتتتات التواصتتتل متتتع مؤّسستتتات التنميتتتة الداعمتتتة تواجتتته الفتتتالح المصتتتري

 والمانحة في مصر...



 المراجع العربية

 .القءهر  والنشر  للتدريب العربية الي يوعة اليستداية التنيية  1422  يدح  النصر  مبو-

 يقدية ورضة اليدني  والي تي  الفقر حد  يال والت فيف الرشيد  الحة 1441 اليسءر  سرو  -1

 نيويورك. اليتحد   األي  ااضتصءدية والتنيية الحة  حو  ال برا  ا تيء  الضي

 يةتبة والتسبيق  النظرية بيال العربية البلداال في اليستداية التنيية  1421السءهر  ضءدرو  -1

 لبنءال. بيرو   العصرية حسال

 والتوقي   للنشر الحءيد دار اليءلية  اليواقنء  وادار    التيوي 1442الوهءب  محيد   عبد-0

 األردال. عيءال  األولى  السبعة

 الي تيعء  في اليستداية التنيية في الشعبية اليشءرةة   دور1424العظي   محيد  عبد-5

 العءليية إفريقيء  ءيعة مفريقية  دراسء  ي لة في ينشور بح  إفريقيء  في الريفية اليحلية

 . 0اإلفريقي  عدد  اإلس يي اليرةق

 الدولية  السيءسة والعشريال  ي لة  الحءدو القرال ضضية البيئة"  1424 ةءرال  ال ير  مبو-2

   القءهر  .24 العدد

 . 1414  ي لس الوقرا  1414التقرير ااحصءئي الوسني ليتءبعة اهداف التنيية اليستداية-2

http://www.worldbank.org/en/topic/transport/brief/connections-note- 

   اليصرو ااضتصءد في البيئي البعد دراسة ي  اليستداية التنيية مبعءد   1444 السيد يحيد -2

 القءهر .  ءيعة   السيءسية والعلو  ااضتصءد ةلية يء ستير

  إشةءلية تيوي  اليشروعء  الصغير  واليتوسسة في الدو  العربية  1442دواب   مشرف  -7

  والتسوير  مةءدييية السءدا  للعلو  يرةق ااستشءرا  والبحو ي لة البحو  اإلدارية 

 اإلدارية  العدد الراب   القءهر .

 في الريفي الفقر حد  يال الت فيف في الصغر يتنءهي التيوي    دور1422آد   هبة الل    -24

 شيس. عيال  ءيعة  الت ءر   ةلية النءيية الدو 

 25العدد  ي لة البءحثوال  ة اليستداي والتنيية اا تيءعي اليء  رمس 1421سعيد   الحلبي -22

 ديشق  

 عينة على تسبيقية دراسة" ااستثيءر ضرار دع  في الحوةية   دور1421   سندية , الحيءلي-21

 . العرا 21 العدد  ااضتصءد ي لة اليءلية لألورا  العرا  سو  في الشرةء  يال

 للدو  اإلضلييي اليةتب :    اليونيفي 1441   اإلنيءئي اليتحد  األي  األي  اليتحد   صندو -21

    األردال   عيءال   العربية

 : الفقر علي والقضء  اليستداية التنيية سيء  في اا ضر ااضتصءد  1422 اليتحد   ااي -20

استعرات اانتء ية وانشسة التنيية   .العربية الينسقة في والتحديء  والفروت اليبءدئ

 او .العدد ا-اليستداية في الينسقة ااسةوا 



 رباب عاطف محمود عبد المنعم
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mm215e.p-http://www.fao.org/3/a  

 برنءيا ااي  اليتحد  اانيءئي في الدو  العربية  اليؤشر الثءني 1414  ااي  اليتحد -22

 القضء  علي ال و .

 ومفةءر  م بءر الحة  إدار  ي لة إفريقيء  وشيء  األوسس   الشر 1442 الدولي  البنك-22

 2العدد  1 الي لد

 ورؤى الواض  تحديء  العربي   الوسال في ال ءيعي التعلي    1445   حسيال محيد الصغير -22

 .القءهر  الةتب  اليستقب   عءل 

 العربي ويست دا   اليعهد مفء  اليستديية والتنيية والبيئة السءضة   1442الني،  ن ء  -27

 الةوي . للت سيس 

 فى واليتسلبء  اليفهو  ….اا ضر اضتصءد   ا1420مةر    حسال    يء   ن وو  -14

 .القءهر   2ل  د العلو  التربوية العدد الثء _التعلي 

  ضر  يةتبة األحيد  تر ية  دا   ي تصر  يقدية :ااضتصءد عل   1442سةوبتء  بءرثءدا-12

    العبيةءال  الريءت

 القءهر  ,ابعءدهء..يؤشراتهء اليستداية  التنيية  1425,يحيد,بشءره-11

 السبعة تداية اليس التنيية على العولية ي ءسر للبي    ليس العءل   1441  ورد   بءتر-11

 للنشر األهلية األولى 

 األردال  عيءال. والتوقي  

 اليؤسسة مدا  في الفةرو اليء  رمس على اانفء  يسءهية  1425دحيءني  عقيق -10

 مسروحة دةتوراه   ءيعة ابي بةر القءيد  ةلية العلو  وااضتصءد والتيسير   تليسءال   الصنءعية

 التنءفسية الييق  لتحقيق ةيد   البشرو اليء  رس ا في ااستثيءر" 1420 قةرو  اييءال  -15

  ءيعة التسيير  وعلو  والت ءرية ااضتصءدية العلو  ةلية وتسبيقية  نظرية يدا    "للينظية

 العربي عيءال

  25 العربي  العدد ي لة   اإلص ح قحء  في الثقءفة  1445  سلييءال   العسةرى -12

  الةوي .

 اليعرفة  اضتصءد ظ  في البشرو اليء  رمس يحتلهء التي األولوية   1427عءئشة  شتءتحة -12

 .والتوقي   عّيءال للنشر اليءقورو دار

  2ي لد اليستداية  التنيية م   يال لليعرفة العربية اليوسوعة  1442سلبة  يصسفى  -12

  للعلو .  العربية بيرو   الدار

 ودراسة يقءرنة دراسة“ يصر فى الشيسية السءضة اضتصءديء   1421  عير   ءلد-17

 .شيس عيال  ءيعة الت ءر   ةلية دةتوراه رسءلة  ضيءسية

http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf


 الحديثة واات ءهء  اليعءصر الريفي اا تيء  عل   1441الديال  ع   القءدر  يحيد عبد-14

  اليعءرف ااسةندرية. ينشأ    الريفية التنيية دراسء  في

ثيءر والتيوي  في اليشروعء  الصغير    دراسة    استراتي ية ااست1442عبود  ةن و -12

ييدانية لليشروعء  الصغير  في يدينة حلب"  بح  يقد  إلى اليؤتير العليي ال ءيس   ءيعة 

 في دلفيء.

 للسب   ال ءيعية الدار اليحلية  والتنيية اليحلي   التيوي 1442اليسلب   الحييد  عبد عبد-11

 والتوقي   ااسةندرية. النشر

 اليستداية  دراسة الريفية التنيية في ومهييتهء الشعبية اليشءرةة1422  الةري   محيد عبد-11

 الني    ءيعة الدراسء  العليء  ةلية ينشور   غير يء ستير رسءلة    بير  مبو ضرية على حءلة

 السوداال

 حوليء  ي لة يصر  فى اائتيءال لسو  القيءسي التحلي  1422الرحيال   يحيى   عبد-10

 القءهر .  51  ي لد شيس   عيال  ءيعة القراعية  العلو 

 العي  تسوير في ودورهء األدا  عال واليحءسبة البرايا يواقنة   1442غءلي  نرييال  -15

 للبحو  األو  الي لد اإلدارية  والتنيية اليءلية لبحو ا الشءيلة  ال ود  نظ  وتسبيق اإلدارو

  القءهر   اليءلية 

 ,غني  -12

 ,ضيءسهء مدوا  و التنيية يعوضء  و, ت سيسهء مسءليب و فلسفتهء اليستداية التنيية 4241يحيد 

 دار الصفء   القءهر .

 ت ربة عليهء دراسة القضء  في الفقرا  ينظيء  ودور الريفي الفقر ظءهر    1442غءلى -12

 ةلية  شيس عيال يء يستير   ءيعة يصر  رسءلة على تسبيقهء ايةءنية ويدى الفقرا  بنوك

 . الت ءر 

السبعة األولي  دار و يةتبة الحءيد    البيئة وتلو  السءضة يصءدر ,  1420ضءس  حيد  -12

 للنشر و التوقي   عيءال

  تر ية الغءيدو  عبدالل     السيءسة والي تي  في العءل  1441ةءلفر   بيتر وسوقاال   -17

  ءيعة اليلك سعود  الريءت.الثءل : يقدية  تر ية عبدالل   يعءال الغءيدو  يسءب  

 لليعرفة العربية اليوسوعة في "اليستداية التنيية استراتي ية"  1442 سيير   يصسفى -04

  اليستداية  التءريخ التسورو للتنيية والبيئة   الدار العربية  بيرو  التنيية م   يال

 العءية الهيئة "يةالتني علية في البيئي البعد األ ضر  يراعء  ااضتصءد احيد   يرسي -02

 . 2016 ل ستع يء 

http://www.sis.gov.eg/section/0/10?lang=ar 

 يال لليعرفة :العربية اليوسوعة في  "اليستداية والتنيية   العولية1442يحيد  ال وا ة  -01

 العربية للعلو   الدار بيرو   اليستداية  التنيية م  
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 .1422   اليستداية العربي التنيية ينتدى-00

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/

tcome_document_final_ar.pdou 
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 ( يوضح يشرو  اإلنتءد النبءتي2يلحق رض   

 القسء  اليستهدف  الاليقارعي

 غرت التيوي   رمسيء  عءي  

 ح   التيوي   يال القيية التسليفية  244%

 يد  الغرت  سبقء  لنو  اليحصو  حد اضصي عء   

 دورية السداد  سبقء  للنو  

 نسبة الفءئد   لليحءصي  اليدعية ةولدير اضرات  475%

 رسو  وعيوا   475

 ءح فتر  سي ا يو د فتر  سيءح 

 الضيءنء   ضيءنء  عينية وش صية و ةفءا  

 عدداليستفيديال  يستفيد   2544:2244

 ( يوضح يشرو  التيولوا1يلحق رض   

 القسء  اليستهدف  شعبء  اليقارعيال 

 غرت التيوي   شرا  رؤوس اليءشية بغرت التنيية 

 ح   التيوي   الف  نية  044الف :  15

 يد  القرت  2:1

 دورية السداد  ر اشه 2ة  

 نسبة الفءئد   يتنءضصة 5%

 رسو  وعيوا   4745

 فتر  سيءح  يو د فتر  سيءح 

 الضيءنء   شيةء  نصف سنوية ةفءا  

 عدداليستفيديال  يستفيد   744

 ( يوضح ضرت الصوب القراعيال 1يلحق رض   

 القسء  اليستهدف  عء   12ا يق  عال 

 لتيوي  غرت ا انشء  الصوب القراعية

 ح   التيوي   الف : يليوال   نية  54

 يد  القرت  سنوا  5

 دورية السداد  يت  السداد علي يراح  

 نسبة الفءئد   20715: 5%

 رسو  وعيوا   2444حد اضصي 4745%

 فتر  سيءح  ا يو د فتر  سيءح 

 -ةفءا  ش صية   –تأييال علي اليحصو  
 توضي  شيةء  

 الضيءنء  

 عدداليستفيديال  ستفيد ي 214
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 ( يوضح ضرت يشروعك 0يلحق رض   

 القسء  اليستهدف  تيوي  رمسيء  عءي  

 غرت التيوي   مصحءب اليشروعء  الضعيفة 

 ح   التيوي   يليوال   نية  1يص  إلى 

 يد  القرت  شهر   21:24

 دورية السداد  مضسءس شهرية 

 نسبة الفءئد   24%

 رسو  وعيوا   475

 فتر  سيءح  ا يو د فتر  سيءح 

 الضيءنء   ضيءنء  عينية و ش صية وةفءا  

 عدداليستفيديال  يستفيد  224

 ( يوضح  صءئص العينة2 دو  رض   

  صءئص العينة  التةرار  النسبة 

 السال  14:14 75 1271%

1172% 215 14:04 

15% 244 04:54 

 فأةثر  54  24 14%

 الحءلة اا تيءعية   يتقود 107 5271%

 غير يتقود  252 0172%

 اليستوو التعلييي  يقرم و يةتب  227 17725%

 تعلي  ابتدائي  222 12725%

 تعلي  القايى  27 22715%

 تعلي   ءيعى  242 15715%

 ح   ااسر   2:1 24 25%

1175% 74 1:5 

05% 224 5:24 

 فأةثر  24 54 2175%

 نو  القرت  ضصير اا   ضرت  75 1172%

 ضرت سوي  اا    145 2271%

 القيية اليءدية للقرت  الف  24:54 227 1772%

 الف  54:244 24 14%

 الف مةثر  244 142  5471%

 الي يو   044 244%

 
 
 



 ( يوضح شة  يسءهية القرت في تنيية  1 دو  رض   

 شة  اليسءهية  العدد  النسبة 

  علي اليشرو  بشة  اانفء 221 01%
  يد 

توفير التقءوى و األسيد  يال  212 11725%
 البنك يبءشرا  

توافر السيولة اليءدية  20 12%
لليشرو  وح  مقيء  
 اضتصءدية م رى 

 الي يو   121 244%

 ( يوضح دور البنك في ح  ااقية اليءلية1 دو  رض   

 دور البنك  العدد  النسبة 

ءسب ي  توفير ضرت ين 244 15%
 ااحتيءد 

توفير دع  يءدى يح  ااقية  224 05%
 بشة   قئي 

 توفير دع  يءدى ةلى  214 14%

 الي يو   044 244%

 ( يوضح ع ضة البنك ويؤشر التنيية اليستداية و اليستفيديال يال ال ديء 0 دو  رض   

 اليؤشر اليتوسس الحسءبي  اانحراف اليعيءرى  الدر ة 

 يح  ااقية النقدية  0722 1771 يرتفعة 

عد  توافر اانفء  علي  0721 1721 يرتفعة
 اليتسلبء  

يوفر ضروت ضصير   0721 1721 يرتفعة
 اليدى 

يح  اقية صغءر  0751 1750 يرتفعة
 اليقترضيال 

 يوفر يستلقيء  اإلنتءد  0721 1721 يرتفعة

  دولة الديوال  072 1742 يتوسسة 

 ة في اليعءيلة الشفءفي 1722 172 يتوسسة

 يوفر تدريب وتوعية  1751 2772 يتوسسة

يقد  دع  تسويقي  1712 2722 يتوسسة
 ويتءبعة 

يوفر ضروت سويلة  1742 2745 ين فضة
 اليدى 

يوفر دراسة  دوى  1772 7274 ين فضة
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 لليشرو  

 عقد دورا  تثقيفية  1752 2742 ين فضة 

 ( يوضح شة  الفرص5 دو  رض   

 شة  القرت   عددال النسبة 

 ضصير اا    122 27%

 سوي  اا    20 12%

 الي يو   044 244%

 ( يوضح يسءهية القرت في رف  اإلنتءد و التنيية القراعية 2 دو  رض   

 ه  يسءه   العدد  النسبة 

 نع   121 75725%

 ا  22 0715%

 الي يو   044 244%

 ( يوضح يشءة  القرت2 دو  رض   

 يشءة  القرت  العدد  النسبة 

 القرت ةبير  اذا يء ضورن  بءإلنتءد  222 17715%

صعوبء  اليواقنة بيال القرت و  221 12315%
 ااحتيء ء  األسءسية لليقارعيال 

 يشةلة تسويق الينتا  71 11%

 صعوبء  الحصو  علي ضرت  22 2775%

 الي يو   044 244%

 ( يوضح القضء  علي ال و  2 دو  رض   

اليتوسس  اانحراف اليعيءرى  الدر ة 
 الحسءبي 

 اليؤشر

يح  ااقية النقدية لصغءر  0772 1725 يرتفعة  دا  
 اليقارعيال 

 الحد يال يشةلة البسءلة  0750 1722 يرتفعة  دا  

 يوفر ضروت سويلة اليدى  0702 1722 يرتفعة  دا  

 توفير يستلقيء  اإلنتءد  0740 1751 يرتفعة  دا  

يو د دراسة  دوى  072 1712  يرتفعة
 لليشرو  

  دولة الديوال  1771 1742 يرتفعة 

عد  توافر اليتسلبء   1721 2772 يتوسسة 
 اليويية 

يوفر ضروت ضصير   1752 2750 يتوسسة 
 اليدى 

يوفر تدريبء  نحو است دا   172 2711 يتوسسة 



 القروت 

 يوفر دراسة  دوى  1742 4727 ضعيف

 عقد ندوا  تثقيفية  172 4727 ضعيف 

 ( يوضح سبب الحصو  على ضرت7 دو  رض   

 السبب العدد النسبة 

 دع  ةلي لليشرو   150 2175%

 دع   قئي لليشرو   244 15%

 ح  يشةل  يئقتة  02 2275%

 الي يو   144 244%

 ( يوضح نو  القرت 24 دو  رض   

 نو  القرت  العدد  النسبة 

 اا    ضرت سوي  127 2772%

 ضرت ضصير اا    22 1471%

 الي يو   044 244%

 ( يوضح شة  القرت 22 دو  رض   

 شة  القرت  العدد  النسبة 

 شة  يءدى يبءشر  215 1275%

 شة  يءدى غير يبءشر  114 5275%

 شة  يؤض   05 22%

 الي يو   044 244%

 ( يوضح مليء  الدع  اليقدية يال البنك21 دو  رض   

 مليء  الدع   العدد  نسبة ال

 دراسة ال دوى ضب  اليشرو   227 02715%

 اليتءبعة الدضيقة لليشرو   214 1175%

 توفير يستلقيء  اإلنتءد  22 14715%

 الي يو   044 244%

 ( يوضح عوائد القرت علي التنيية 21 دو  رض    

 عوائد القرت  العدد  النسبة 

يية رمس القرت سءه  في تن 225 0271%
 اليء  

التسويق  يد ومستسي  تسديد  225 1272%
 األضسءس 

 تغيير الوض  األ تيءعي  24 1272%

 الي يو   124 244%
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 ( يوضح الع ضء  بيال اليؤشر الراب  و رؤية اليستفيديال20 دو  رض   

 اليؤشر اليتوسس الحسءبي  اانحراف اليعيءرى  الدر ة 

 لي البسءلةالقضء  ع 0771 1772 يرتفعة 

يقد  دراسة  دوى  0722 1772 يرتفعة
 لليشرو  

يقد  دع  تسويقي  0722 1720 يرتفعة
 ويتءبعة 

 ح  ااقية النقدية  0725 1721 يرتفعة

يوفر ضرت سوي   075 1752 يرتفعة
 األ   

  دولة الديوال 071 1740 يرتفعة

يقد  ضرت بفءئد   0722 1721 يرتفعة 
 صغير 

يح  اقية صغءر  1772 2777 يرتفعة 
 اليقترضيال 

 الشفءفية في اليعءيلة  1750 2722 يتوسسة 

 عقد دورا  تثقيفية  1741 2725 يتوسسة 

عد  توفر ااحتيء ء   1772 2742 ضعيفة 
 اليويية 

يوفر يستلقيء   1720 2772 ضعيفة 
 اإلنتءد 

 ( يوضح نيس القرت اليفص  25 دو  رض   

 النيس العدد النسبة 

 انتء ى  225 0271%

 ت ءرى  212 1071%

  ديى  22 2770%

 الي يو   044 244%

 ( يوضح ه  سءه  القرت في تغير الحءلة ااضتصءدية  22 دو  رض   

 ه  سءه   العدد  النسبة 

 نع   142 2571%

 ا  77 1072%

 الي يو   044  244%

 ر ( يوضح في حءلة نع  يء هو شة  التغيي22 دو  رض   

 شة  التغيير  العدد  النسبة 

 توفير سيولة نقدية  221 5071%

 بنء  اليشرو  اضتصءديء   241 1172%



 توفير يستلقيء  اإلنتءد  12 21%

 الي يو   142 244%

 ( يوضح دور البنك في القضء  على البسءلة 22 دو  رض   

ه  لديك عي  سءبق على  العدد النسبة 
 اليشرو  

 نع   125 2272%

 ا 25 1171%

 الي يو   044 244%

 ( يوضح في حءلة نع  يء هي التغيرا  التي حصل  لك 27 دو  رض   

 التغيرا   العدد  النسبة 

 توفير فرصة عي   145 2272%

 قيءد  الد   اليويى  75 1472%

 قيءد  نشءس اليشرو  الحءلي  25 072%

 الي يو   125 244%

   سءه  اليشرو  في تغير نيس الع ضء  ( يوضح ه14 دو  رض   

 تغير نيس الع ضء   العدد  النسبة 

 الع ضة ي  ااسر   127 5072%

 الع ضة ي  األصدضء   242 1571%

 الع ضة ي  األضءرب  24 14%

 الي يو   044 244%

 ( يوضح إي ءد نظ  انتءد واسته ك يستداية 12 دو  رض   

 اليؤشر اليتوسس الحسءبي  ءرى اانحراف اليعي الدر ة 

يح  ااقية النقدية لصغءر  0772 1727 يرتف   دا  
 اليستثيريال 

 يوفر يستلقيء  اإلنتءد  0727 1722 يرتف   دا  

 يوفر ضروت سويلة اا    0727 1722 يرتف   دا  

يحدد دراسة  دوى  0705 1722 يرتف   دا  
 لليشرو  

 ة يحد يال البسءل 0742 1702 يرتف  

  دولة الديوال  0742 1710 يرتف  

توفر تدريبء  نحو است دا   1772 2771 يتوسس 
 القرت 

عد  توافر اليتسلبء   1722 2725 يتوسس
 اليويية 

 عقد ندوا  تثقيفية  1742  2722 يتوسس

 يوفر دراسة  دوى  1742 2747 يتوسس



 رباب عاطف محمود عبد المنعم

 ( الحسءبء  التي ضي  بهء ضب  القرت 11 دو  رض   

 الحسءبء   العدد  بة النس

 الي ءسر اليحتيلة  257 1772%

القدر  على تنفيذ وإدار   242 1275%
 اليشرو  

 عنصر الوض  و القيال  241 1575%

 الف و  بيال التيوي  و الربح  11 271%

 الي يو   044 244%

 ( يوضح عواي  ن ءح اليشرو  11 دو  رض   

 العواي  العدد  النسبة 

 تقا  بيعءيير البنك اال 15 11%

 الظروف األضتصءدية اليحيسة  24 00%

 ح   اليشرو   50 10%

 الي يو   257 244%

 ( يوضح ال ريسة الصنفية وضرارا  اليقارعيال 10 دو  رض  

 ال ريسة الصنفية  العدد النسبة 

 ا تيءر سبقء  للربح  112 52725%

 ا تيءر سبقء  لحء ة السو   244 15%

ا تيءر لسبقء  لغرت التسويق  27 22715%
 و التصدير 

 الي يو   044 244%

 ( يوضح ضضية تسويق الينتا وع ضتهء بءلتنيية 15 دو  رض   

 تسويق الينتا العدد  النسبة 

 ت ءر ت قئة  245 1271%

 ت ءر  يلة  272 0775%

 سوبر يءرة  و مسوا   72 1071%

 الي يو   044 244%

 ح يردود القرت علي يشرو  الصوب ( يوض12 دو  رض   

 يردود القرت على الصوب  العدد  النسبة 

 اارتقء  ليستوى ال ود   115 52725%

 اليسءهية في يستويء  اإلنتءد  224 1275%

 اإلنتءد لبنء  ضررا   ديد  55 21725%

 الي يو   044  244%

 ( يوضح يردود القرت علي الوض  ااضتصءدى12 دو  رض   

 الوض  ااضتصءدى العدد  نسبة ال

اشبء  الع ضء  ااسرية   104 24%



 ل ضءرب 

 تشءبك الع ضء   224 04%

 الي يو   044 244%

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


