
 

 
 
 

 
القطاع المالي من أجل المساهمة في التنمية المستدامة  طة طريقار تقديم خلالمؤتمر الصحفي 

 ومحاربة تغير المناخ
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  ،السيد وزير االقتصاد والمالية

 ،البيئياالجتماعي و السيد رئيس المجلس االقتصادي و 

 ،لقطاع الماليتنظيم اهيئات ا ئيسر يد السالسيدة و 

 ،السادة رؤساء الجمعيات المهنية

 ة،سادوالسيدات حضرات ال

 
في التنمية  من أجل المساهمة الماليطريق القطاع خارطة أن أقدم لكم  يإنه لمن دواعي سرور 

هيئات تنظيم التي تشكل ثمرة التعاون بين مختلف  خارطةهذه ال المستدامة ومحاربة تغير المناخ،
 :وهي كالتالي، االذين أتشرف اليوم بالتحدث باسمه ه،ومهنيي القطاع

 وزارة االقتصاد والمالية  -
 الهيئة المغربية لسوق الرساميل  -
 أمينات واالحتياط االجتماعي هيئة مراقبة الت -
 القطب المالي للدار البيضاء -
 بورصة الدار البيضاء -
 المجموعة المهنية لبنوك المغرب -
عادة التأمين  المغربيةالجامعة  -  لشركات التأمين وا 

 
ألطراف، في أعقاب االلجنة العلمية لمؤتمر  التي تمت بلورتها بتنسيق مع خارطةتأتي هذه الو 

 ،تعهد بها المغرب في إطار اتفاقية باريس التاريخية، التي سينطلق مسلسل تفعيلهاااللتزامات التي 
 .(COP 22) الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األطراف هذه خالل ،فيما يتعلق بشقها المالي السيما
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المرتقبة والمحددة وطنيا والتي تهدف إلى  امساهمته تقدمتي كان المغرب في قائمة الدول األوائل ال لقد
مالي بغالف ، 2030في أفق  %42في حدود  تقليص انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري

تمويل مصادر الحصول على مشروطة بمليار  35مليار دوالر أمريكي، منها  50حوالي يقدر ب إجمالي
  .خارجية

قوية لكل الفاعلين في المجتمع المغربي وفي مقدمتهم القطاع إن تفعيل هذا االلتزام يستوجب تعبئة 
 اقتصاد أكثر مسؤولية نحواالنتقال والمساهمة في تدعيم ب برمته مطالبا القطاع الذي بات ، هذاالمالي

 وأكثر استدامة.

وضعت هذه االنشغاالت صوب قد  بهذه الرهانات، فإن المؤسسات البنكية والمالية المغربيةمنها وعيا و 
 التي ترومالمخططات القطاعية للمملكة  دعمعلى القطاع البنكي المغربي  دأبأعينها منذ مدة، حيث 

برامج في  ةالبنوك فعال كانت مشاركة فقد خفض التبعية الطاقية وما يترتب عنها من آثار على البيئة.
 من حاجيات المملكة في أفق %52 ما يعادلالطاقات المتجددة، التي ستمكن من االستجابة لتطوير 

 . 2030 سنة

مسلسل التنمية المنخرطة في  المقاوالتكما قامت بعض البنوك بتطوير منتجات خاصة لمواكبة 
المسؤولة  للمقاوالتصناديق استثمارية مخصصة  على إنشاء بنوك أخرى في حين عملت المستدامة،
 لنجاعة الطاقية.اتحقيق  تلك المنخرطة في عمليةاجتماعيا و 

منتوجا جديدا يتعلق بالتأمين على المخاطر يقدم ، 2011قطاع التأمينات، منذ  أصبحومن جهته، 
 يغطي حاليا حوالي مليون هكتار. المناخية المتعددة

انخرط بنك المغرب منذ عشرات السنين في برنامج  إذالهيئات الرقابية في معزل عما سبق،  وليست
مجهوداته باعترافا و  والبيئية. االجتماعيةمعايير الجودة والمسؤولية أعلى يرمي إلى مالءمة عملياته مع 

بدعوة من المؤسسة الدولية للتمويل، إلى "شبكة البنوك المستدامة"  ،ذا الشأن، انضم بنك المغربفي ه
تطوير سياسات "االئتمان لمن أجل دعم الهيئات الرقابية في الدول النامية  2012التي تأسست في 

 مبادئ تدبير المخاطر البيئية واالجتماعية. إلرساء المسؤول" و 
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خلق نموذج مالي شمولي يتالءم إلى مالي المغربي القطاع ال هذه المبادرات، يطمح كافةمن  وانطالقا
تمكين المغرب من رفع تحديات االنتقال نحو اقتصاد مسؤول ومن شأنه  التنمية المستدامة متطلباتمع 

 فريقيا كذلك.إذو بصمة كربونية ضئيلة. هذا الطموح ال يقتصر على المغرب فحسب بل يشمل 

أساسية تشكل بالنسبة لنا التزامات اتخذناها اليوم لكي  وعلى المستوي الوطني، تم تحديد خمس محاور
الرامية إلى  عزم األكيد للقطاع المالي من أجل مصاحبة انخراط بلدنا في المجهودات الدوليةالنؤكد 

 مواجهة التغيرات المناخية.

 
 المحور األول: تنمية أدوات ومنتوجات مالية مستدامة 

تعبئة موارد خضراء متنوعة وقارة من أجل بتلتزم البنوك وشركات التأمين والمتدخلين في سوق الرساميل 
 الطويل. المدى المتوسط و  دعم مشاريع التنمية المستدامة على

، يتعلق األمر هنا بالمساهمة في إحداث و المتاحة دوليةالئتمانية االخطوط الإلى  فإلى جانب اللجوء
 عملت صة و طرح سندات خضراءتخإنشاء هياكل استثمارية م عبر ، خاصةلية خضراءتنمية سوق ما

وستعملها على تقديمها بشكل  إصدار دليل استرشادي بشأنها علىالهيئة المغربية لسوق الرساميل 
اإلعالن عن عمليتين إلصدار سندات خضراء، اوالهما من مؤخرا يوم األربعاء المقبل. وقد تم مفصل 

والثانية من طرف البنك المغربي للتجارة  (MASEN)طرف الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة 
 .1مليون دوالر 170الخارجية، بقيمة إجمالية تناهز 

من خالل وضع  دعوة الساكنة لالنخراط في هذه الديناميةإلى جانب ذلك، علينا أيضا أن نعمل على 
عبئة لتمن خالل دفتر توفير أخضر  ،منتوجات خضراء لالدخار رهن إشارتها سواء على مستوى البنوك

من خالل تقديم منتوجات االدخار للتقاعد يتم استثمار  ،المدخرات الصغيرة، أو على صعيد التأمينات
 مواردها المعبأة في أصول خضراء.

 
                                                           

1
 ..مليون درهم للبنك المغربي للتجارة الخارجية 500و MASENمليون درهم لشركة  1.150 
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ومن  المعروضة لتمويل مشاريع التنمية المستدامة. هامنتوجات وتوسيعوتعمل البنوك كذلك على تقوية 
تأمين المخاطر على الكوارث حيز التطبيق، تعهدت  الجديد حول قانونالجهة أخرى، وبفضل دخول 

  المناخية.المخاطر البيئية و شركات التأمين بتطوير حلول تأمينية أكثر مالءمة مع 

ادة تمويل القروض إلع اتبوضع آلي ،ان اقتضى الحال سيقوم بنك المغرب، على صعيد آخر،
الصغرى المقاوالت الصغيرة جدا و تمويل  مشاريع التنمية المستدامة السيما لفائدةلالمخصصة 

 المتوسطة.و 

 

 المحور الثاني : توسيع الحكامة المبنية على المخاطر لتشمل المخاطر االجتماعية و البيئية 

التأكد من أن الموارد المستدامة/الخضراء المعبأة ستوظف  التنظيميةفي هذا الصدد، وجب على الهيئات 
 فعليا في مشاريع/أصول مؤهلة.

ع نظام لتدبير المخاطر البيئية فرض على مؤسساتنا المالية وضومن شأن هذه المقاربة أن ت
قياس المخاطر و  تحديدللمخاطر، حتى يتسنى لها  خارطة، من خالل واالجتماعية والمتعلقة بالحكامة

، عند الضرورة، جراءات التصحيحية الواجب اتخاذها، و كذا تتبع اإلالمشاريع الممولة على البيئةآثار 
 من طرف حاملي تلك المشاريع.

المشاريع من االنخراط في منهجية تقوم على المسؤولية  وحامل ، سيتمكنالمخاطر خارطة وبفضل
 .للمخاطر المحتملة رؤية أوضحعية و البيئية، كما ستعطي للمستثمرين االجتما

كذا شركات و  المدرجين في البورصةالمصدرين شركات التأمين و يجب على البنوك و عالوة على ذلك، 
تلك المترتبة  ، سواء الخاصة بها أوالكربونيةالبصمة تدبير األصول أن تفحص محفظاتها بغية قياس 

 ، وذلك عن طريقتقليصها، ثم اتخاذ التدابير المواتية من أجل في حوزتهاعن محفظات األصول التي 
 .ممارسات واستثمارات أكثر مسؤوليةسياسة لتدبير المخاطر و اعتماد 
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وعلى المستوي الدولي، يستحب أن تبادر لجنة بازل والمؤسسات المصدرة للمعايير بمالءمة معاييرها 
النجاعة  عمليةالمؤسسات التي تود االنخراط في تمويل بغية من أجل دعم هذه الدينامية  االحترازية
 االستثمار في األصول الخضراء.كذا بغية الطاقية، و 

 
 تشجيع الشمول المالي كوسيلة للتنمية المستدامة  الثالث:المحور 

نمو اقتصادي مستدام، نؤكد التزامنا بتحسين شمولية كأداة لتحقيق المالية الأخذا بعين االعتبار أهمية 
منتجات وخدمات مالية مستدامة ومبتكرة وذات ، لولوج الساكنة رجاال ونساء وشبابا وحتى المقاوالت

ومما ال شك فيه  كلفة منخفضة تستجيب لحاجياتهم وتتالءم مع نشاطاتهم المدرة للدخل.عالية وت جودة
هذا في يلعب دورا فعاال ، 2010ي انضم إليه بنك المغرب منذ لحلف من أجل الشمول المالي، الذا أن

 الصدد.

 

 السوق انضباطو  المحور الرابع والخامس: تعزيز القدرات في مجال المالية المستدامة والشفافية

الفاعلين  توعيةفي تحسيس و مهما دورا  تلعب المؤسسات الماليةبالنظر إلى دورها االستشاري، 
البيئية واالجتماعية و تلك المتعلقة باالستدامة. وعليه، فقد التزمت هذه  بالقضايااالقتصاديين 

الطريق، بأن تكون قدوة في هذا المجال من  خارطةالمؤسسات في إطار المحورين الرابع والخامس ل
خالل تشجيع ثقافة داخلية حقيقية فيما يخص المخاطر البيئية واالجتماعية، و كذا عن طريق التواصل 

 اإلجراءات المتخذة في هذا المجال.  حولالمستمر 

وضع مؤشر "المسؤولية البيئية  جدا، من جهة أخرى، تعتزم بورصة الدار البيضاء على المدى القصير
في  تنقيطوالمتعلقة بالحكامة" سيضم الشركات المدرجة في البورصة الحاصلة على أفضل  واالجتماعية

 خصصة.الترتيب الذي أصدرته وكاالت التصنيف المت
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رهانات  بشأن القطاع الماليومستخدمي  أطر توعيةوتحتاج هذه التدابير إلى مجهودات جبارة من أجل 
 ممارسة مهامهم.في ارتباطها بالتنمية المستدامة 

 البعد األفريقي

المالي  المجتمع سيعملجنوب، -التزام المغرب بتشجيع التعاون جنوب إطارأفريقيا، وفي  ىعلى مستو 
بزوغ مالية خضراء على المستوى  من أجل ،بشراكة مع الفاعلين الماليين األفارقةجاهدا، المغربي 
 القاري.

في  نظرائنالقطاع المالي، بتطوير المبادالت وتبادل التجارب مع تنظيمية لبصفتنا هيئات  أيضا نلتزمو 
 أفريقيا في مجال التنمية المستدامة.

 إطالق على سوق الرساميل بشراكة مع بورصة الدار البيضاءالهيئة المغربية لستعمل في هذا السياق، 
والبورصات  الهيئات التنظيمية توحيدمبادرة أولى بمناسبة المؤتمر الثاني والعشرين لألطراف تهدف إلى 

 لرساميل الخضراء في إفريقيا.لتطوير أسواق باإلفريقية حول االلتزامات 

مع برنامج األمم المتحدة للبيئة، اجتماعا للبنوك  بشراكة، بنك المغرب من المفترض أن يعقد كان وقد
ألسباب  لم ينعقد إال أن هذا االجتماعالمركزية لدول الشمال والجنوب حول إشكالية التنمية المستدامة، 

 ينجاهد سنعمل، لمؤتمر األطراف 22للدورة لكن، وفي ظل الرئاسة المغربية  .بالجدول الزمنيتتعلق 
بغية إعداد خارطة  الجنوبدول الشمال و لالبنوك المركزية  مجموعة منمن أجل تنظيم منتدى يضم 

 لنهوض بالتمويل المستدام. ان أجل مطريق 

التموقع كمركز لتمويل األنشطة الرامية إلى  القطب المالي للدار البيضاء إلىة أخرى، يسعى من جه
لدعم مواجهة التغيرات المناخية في  تعبئة الموارد الضروريةالمساهمة في محاربة تغير المناخ بغية 

 أفريقيا.

 التي ترتكز علىمن خالل وضع إطار مخصص لصناديق االستثمار الخضراء السيما وسيتم ذلك 
 ".50الشروط التحفيزية على غرار صندوق االستثمار "أفريقيا
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بحوث والخبرات فيما يخص تمويل المناخ للمركز  إنشاءبتشجيع  عهد المركز المالي للدار البيضاءويت

"المنتدى األفريقي لالستثمار  (AFRI)مبادرة  أيضا على دعم المركزسيعمل و أفريقيا.  لصالح بلدان
 .هدف إلى تعزيز االستثمارات المسؤولة اجتماعيا في القارة اإلفريقية تي تالمسؤول" ال

 22بمناسبة افتتاح الدورة  قد استثمر، المغربأن بنك  أود اإلشارة إلى أفريقيا مستوى دائما عل
هذا اإلصدار  ؛مليون دوالر في السندات الخضراء التي أصدرها البنك الدولي 100حوالي  ،لألطراف

 .بلدان إفريقيافي تمويل مشاريع التنمية المستدامة في  على الخصوص الذي سيساهم

 
 ،ةسادوال سيداتحضرات ال

لقطاع المالي اطريق  خارطةلقد حاولت من خالل تدخلي أن أبرز لكم العناصر األساسية التي تميز 
التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ. و يمكنكم التعرف على المساهمة في المغربي من أجل 

 .بين أيديكمفي الملف الذي  خارطةتفاصيل هذه ال

 في إطار اليوم، فإننا نتعهد ،ذاه. لعهاتتبالتعهدات، ولكن في تطبيقها و  ن  إن المسألة ال تكمن في س  
 يتولىالمغربي، والتي  القطاع المالي تنظيمالتي تضم هيئات  ،النظامية قبة المخاطرار ملجنة التنسيق و 

وفاء جميع ى مد حتى نتحقق منسنوي  يتقرير مرحل إعداد ، بالعمل علىقهايتنسب مهمة بنك المغر 
 .األطراف بالتزاماتهم

 .و بركاته ىتعال السالم عليكم ورحمة اهللو 


