




]...[ وانطاقــا مــن منظورنــا، علــى المــدى البعيــد، الــذي يأخــذ بعيــن االعتبــار توجهــات ومتغيــرات الوضــع الطاقــي العالمــي خــال 
العقــود القادمــة، فإننــا نضــع ضمــان تزويــد بادنــا بالطاقــة والحفــاظ علــى البيئــة فــي صــدارة انشــغاالتنا.

لذلــك، فبادنــا مطالبــة باالســتعداد والتكيــف المســتمر مــع مختلــف التحــوالت، لتحقيــق تنميتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
بالمــوازاة مــع تلبيــة حاجياتهــا المتزايــدة مــن الطاقــة. ]...[ فإننــا نشــدد علــى ضــرورة تنويــع مصادرنــا الطاقيــة وتعبئــة المــوارد 

المتجــددة.

مقتطفــات مــن الرســالة الملكيــة الســامية التــي وجههــا جالــة الملــك محمــد الســادس، نصــره اهلل، إلــى المشــاركين فــي المناظــرة الوطنيــة 
يــخ 6 مــارس 2009. األولــى حــول الطاقــة المنعقــدة فــي الربــاط بتار

يــو دي جانيــرو ســنة 1992 الــذي دق ناقــوس الخطــر بالنســبة لقضيــة المنــاخ، قــد  ]...[ إن المملكــة المغربيــة، ومنــذ لقــاء ر
انخرطــت وبــكل حــزم، مــن خــال سياســتها اإلرادويــة للتنميــة المســتدامة وحمايــة البيئــة، فــي الجهــود الشــاملة التــي يبذلهــا 
ية والتشــريعية والمؤسســاتية والتنظيميــة ]...[ فبعــد أن  المجتمــع الدولــي، وذلــك عبــر مجموعــة مــن االصاحــات الدســتور
كان هدفنــا بلــوغ نســبة 42 بالمائــة مــن الطاقــات المتجــددة لســد حاجياتنــا الوطنيــة فــي أفــق ســنة 2020، فقــد تــم رفــع هــذا 

الســقف مؤخــرا إلــى 52 بالمائــة بحلــول ســنة 2030.
يــة لألمــم المتحــدة حــول التغيــرات المناخيــة« تؤكــد هــذه  وإن »المســاهمة المرتقبــة والمحــددة للمغــرب فــي االتفاقيــة اإلطار

ياديــة للمملكــة، مــن حيــث طبيعتهــا الطموحــة والملموســة. المقاربــة الر

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الــذي وجهــه جالــة الملــك محمــد الســادس، نصــره اهلل، إلــى الــدورة 21 لمؤتمــر أطــراف االتفاقيــة اإلطــار 
يــس. يــخ 30 نونبــر 2015 فــي بار لألمــم المتحــدة حــول التغيــرات المناخيــة، بتار
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3000
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42% 
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بالكلمات...

مازن أو التنمية المتجددةمــن نــحــن ؟
باألرقام

إّن األهميــة القصــوى التــي يمثلهــا الحفــاظ علــى البيئــة بالنســبة للمغــرب جعلتــه يــدرج كل مخططــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي أطلقهــا تحــت 
لــواء التنميــة المســتدامة. 

ــار المغــرب نمــوا  ــات المجتمــع الدولــي فــي هــذا المجــال، اخت ــرات المناخيــة والتزامــا منــه بجميــع إتفاقي ــادرا فــي مجــال مكافحــة التغي بصفتــه فاعــا مب
مســتداما ذا انبعاثــات كربونيــة منخفضــة وتبنــى اســتراتيجية مائمــة فــي مجــال الطاقــة.

وبمــا أن المغــرب يســعى إلــى التوفيــق بيــن تزايــد حاجياتــه الطاقيــة و متطلبــات الحفــاظ علــى البيئــة، تتوخــى اســتراتيجية الطاقــة الوطنيــة الرفــع مــن حصــة 
يحيــة والشمســية والكتــل اإلحيائيــة وغيرهــا مــن المصــادر النظيفــة- ضمــن القــدرة اإلجماليــة لتوليــد الكهربــاء  فــي  الطاقــات المتجددة-الســيما المائيــة والر

المملكــة. والهــدف : بلــوغ حصــة المصــادر الطاقيــة المتجــددة نســبة %52 مــن الباقــة الطاقيــة فــي أفــق 2030.

يــا فــي هــذه االســتراتيجية الوطنيــة. فقــد أنيطــت بــه - إلــى جانــب المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء  يعتبــر مــازن الــذي أحــدث ســنة 2010 فاعــا محور
يــل الرؤيــة الوطنيــة حــول الطاقــات المتجــددة. وقــد ســاهمت اإلمكانيــات المســخرة لتحقيــق هــذه الرؤيــة  والخبــرة المترتبــة عــن  ــرب-مهمة تنز

ّ
الصالــح للش

يطــة قطــاع  يع التــي تــم تطويرهــا بشــراكة مــع المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب فــي أن يتبــوأ المغــرب مكانــة مرموقــة علــى خر المشــار
الطاقــات المتجــددة علــى الصعيديــن القــاري والعالمــي.

ــات اليوميــة التــي نواجههــا يجــب أن نكــون  ــزاز أن يكــون مــازن هــو الفاعــل األساســي فــي مجــال الطاقــات المتجــددة فــي المغــرب. ولرفــع كل التحدي إنــه لمــن دواعــي الفخــر واالعت
يع علــى نطــاق واســع. وهــو  يع الطاقــة المتجــددة انطاقــا مــن تأهيــل المواقــع إلــى صيانتهــا مــرورا بتصــور وتمويــل وانجــاز واســتغال المشــار يــن فــي جميــع مراحــل تطويــر مشــار حاضر
يــز قطــاع  يــادة علــى هــذا يجــب التأكيــد علــى أن البحــث والتطويــر التطبيقــي مــا قبــل العملياتــي المواكــب لمشــروع صناعــي والعمــل علــى تعز يــد. ز مــا أصبــح ممكنــا بفضــل نموذجنــا الفر

وطنــي ذي قــدرة تنافســية يدخــان فــي صميــم اختصاصاتنــا.
مصطفى بكوري / الرئيس-المدير العام

األهداف الوطنية

مساهمة مازن لبلوغ هذا الهدف

من الباقة الطاقية من مصادر متجددة في أفق 2020

كحّد أدنى من القدرة الطاقية اإلضافية في أفق 2020 ميغاواط

كحّد أدنى من القدرة الطاقية اإلضافية في أفق 2030ميغاواط

من الباقة الطاقية من مصادر متجددة في أفق 2030

يحية والمائية موارد ذات أولوية: الشمسية والر

مازن
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مهامنا
التطوير المندمج لمنشآت الطاقات المتجددة وفق 

أفضل المعايير الدولية.

بفضل نموذج تدخله الفريد، يوفر مازن تشكيلة من 
الكفاءات، المهارات والخبرات متعددة التخصصات 

لخدمة مشاريعه المندمجة.

تواكب مهن مختصة كل مرحلة من مراحل إنشاء 
وتطوير منشآت الطاقات المتجددة لتشكيل سلسلة 

متكاملة ومتناسقة.

المساهمة الفعالة في تطوير خبرة وطنية 
في مجال الطاقات المتجددة.

دفع حركية التنمية المحلية في المناطق المخصصة 
إلقامة محطات التوليد وفقا لنموذج مستدام يشمل 

الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

يرمــي مــازن إلــى توســيع نطــاق 
مهامــه إلــى المســتويين القــاري 

والدولــي

خبراتنا

يقــي ورهاناتــه وتواصلنــا المســتمر فيمــا بيننــا. فــروح االنفتــاح التــي  قوتنــا تكمــن فــي إصغائنــا المســتمر إلــى عالــم يزخــر باإلبداعــات وتفاعلنــا الدائــم مــع محيطنــا المحلــي واالفر
يــق مــازن تمكنــه مــن القيــام بالمهــام الموكلــة إليــه خيــر قيــام. يتمتــع بهــا فر

روح االنفتاح

عبيد عمران، إدارة مازن

تحديد وتصور وبرمجة وحدات إنتاج الكهرباء من مختلف 
مصادر الطاقات المتجددة.

ية إلنجاز وبناء  المساهمة في تعبئة التمويات الضرور
منشآت الطاقات المتجددة.  

القيام بالدراسات القبلية الازمة لتأهيل موقع ما.

إنجاز الُبنى التحتية الازمة لربط المواقع بمختلف الشبكات 
الوطنية )طرق، كهرباء، ماء واتصاالت(.

تصور وإنجاز واستغال وصيانة المنشآت )أو 
تدبير هذه األنشطة(.

تقييم مصادر الطاقات المتجددة.
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يتوخى مازن من خالل مشاريع الطاقات المتجددة في التنمية في قلب نهجنا
المغرب تحويل الطاقة الطبيعية إلى قاطرة للتنمية.

بفضل  مقاربة مندمجة  يقوم مازن بإنشاء أنظمة بيئية 
طاقية متناسقة تساهم بشكل فعال في االزدهار 

االجتماعي واالقتصادي للمغرب.

ية  ــر منشــآت الطاقــات المتجــددة هــو تعبئــة جميــع الوســائل البشــر ــا الســيما فــي جميــع مراحــل تطوي نحــن فــي مــازن نقــرن دائمــا األقــوال باألفعــال. فشــغلنا الشــاغل يومي
والتنظيميــة والتقنيــة والماليــة الازمــة للوفــاء بالتزاماتنــا.

الوفاء بالتزاماتنا

فريق مازن
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ال تقدم بدون عمل دؤوب. فكل مشروع بالنسبة إلينا تجربة كاملة ومتكاملة نستخلص منها العبر ألجل تحسين منجزاتنا عاما بعد عام ألننا في مازن ال نتقدم 
إال بالعمل والعمل وحده.

العمل سبيل التقدم

فريق مازن

بالكلمات...
ينتــج مــازن الكهربــاء انطاقــا مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة.  لذلــك تســعى كل 
يع تثميــن هــذه المصــادر الطاقيــة إلــى االســتفادة إلــى أقصــى حــد مــن  مشــار
المائمــة  التكنولوجيــات  اختيــار  بفضــل  والمائيــة  يحيــة  والر الشمســية  الطاقــات 

المحــددة. أو لاحتياجــات  المختــارة  للمواقــع  بالنســبة  ســواء 

والمــاء  للكهربــاء  الوطنــي  المكتــب  جانــب  إلــى  األساســي  المســاهم  بصفتــه 
الصالــح للشــرب فــي بلــوغ األهــداف الوطنيــة، يولــي مــازن أهميــة خاصــة إلــى

اإلستدامة في مشاريعه على الصعيد االجتماعي واالقتصادي والبيئي. 

باألرقام
القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية الُمتوقع إنجازها في أفق 

2000 

2000 

ميغاواط* 2000
كحّد أدنى

ميغاواط*
كحّد أدنى

ميغاواط*
كحّد أدنى

يحية الُمتوقع إنجازها في أفق  القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقة الر

القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقة المائية الُمتوقع إنجازها في أفق

يع الخاصة. * األهداف الوطنية بما في ذلك المشار

ماذا نفعل على أرض
الواقع؟

مازن... مسيرة الطاقة المتجددة
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اليوم... المغرب المتجدد

تضافر الطاقة والتكنولوجيا
بفضــل تدبيــره لقطــاع الطاقــات المتجــددة يســاهم مــازن فــي تحديــد التركيبــات الطاقيــة المثلــى 

واألكثــر ابتــكارا إلنتــاج الكهربــاء األنفــع للمنظومــة الكهربائيــة الوطنيــة.

يــج الطاقــي ال يجعــل اإلنتــاج الكهربائــي مرنــا وقــادرا  فتنويــع مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي المز
علــى التأقلــم مــع متطلبــات المســتهلك فقــط بــل يضمــن كذلــك ســعرا مناســبا للكيلــو واط فــي 

الساعة.
  

ولكــي تبلــغ االســتفادة مــن هــذه المصــادر مداهــا، يعبــئ مــازن التركيبــات التكنولوجيــة األكثــر 
ماءمــة للحاجيــات المحــددة.

يمكن إجمال التكنولوجيات المطورة حتى اليوم أو المبرمجة في المغرب فيما يلي :

زة  أو الكهروضوئية.
ّ
ية الُمرك الطاقة الحرار  

ية . يحية البر الطاقة الر  
يق الضخ. السدود الكهرومائية ومحطات تحويل الطاقة عن طر  

كما أن هناك تكنولوجيات أخرى من الممكن استغالها في المستقبل.

عملــه  و  المتجــددة  الطاقــات  تطويــر  مجــال  فــي  خبرتــه  بفضــل 
لجعــل ســعر الكهربــاء مــن مصــادر متجــددة أكثــر تنافســية يعزز مازن 
-بالتعــاون مــع المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب- 
مكانــة المغــرب المتميــزة فــي قطــاع الطاقــات المتجــددة علــى 

المســتوى اإلقليمــي والقــاري والدولــي.

يقيــا تشــكو مــن عجــز كهربائــي هــام أمــام تزايــد مطرد  لئــن كانــت إفر
للطلــب فألوروبــا حاجيــات مســتقرة وإن كانــت مرتفعــة كمــا أنهــا 
يجهــا الطاقــي. تحتــاج إلــى رفــع حصــة الطاقــات الُمتجــددة فــي مز

وبذلــك يمكــن للمغــرب بفضــل المهــارات التــي طورهــا مــازن أن 
يســاهم منــذ الســاعة فــي رفــع التحــدي الطاقــي الــذي يواجهــه 
العالــم.  يطمــح المغــرب إذن أن يكــون حلقــة وصــل رئيســية للتبــادل 
يــد  يقيــا وأوروبــا معتمــدا علــى موقعــه الجغرافــي الفر بيــن افر
فــي  التــي  أو  المنجــزة  الرابطــة  الكهربائيــة  التحتيــة  البنــى  وعلــى 

طــور اإلنجــاز.

التطلعات المستقبلية

يحية الطاقة الر الطاقة المائية

طنجة
القصر الصغير

شفشاون

القصر الكبير

سيدي سليمان

الناضور

تاونات

صفرو
خنيفرة

سطات

قلعة السراغنة
مراكش

قصبة تادلة
بني مال

يال أز

وزان

تطوان

تازة

الوليديةميدلت

الصويرة

طرفاية

جرادة

ميدلت

ورزازات

العيون العيون

بوجدور بوجدور

الطاقة الشمسية

تارودانتورزازات
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بالكلمات...

باألرقام

إن التســيير المباشــر ألوراش الطاقــة المتجــددة يمكــن مــازن مــن تحويــل الطاقــة الطبيعيــة إلــى قــوة تنمويــة. ولبلــوغ هــذا المــراد، تــم 
إحــداث نمــوذج مندمــج يقــوم علــى تأســيس أنظمــة بيئيــة قابلــة للحيــاة وذات مردوديــة.

باإلضافــة إلــى إنتــاج الكهربــاء وحشــد التمويــات الازمــة، يتطلــع مــازن إلــى تحفيــز نســيج اقتصــادي تنافســي يعبــئ بشــكل فعــال 
المهــارات الموجــودة ويســاهم فــي خلــق أخــرى جديــدة. كمــا يصبــو إلــى تشــجيع البحــث والتطويــر  التطبيقــي مــا قبــل العملياتــي 

وإنعــاش اإلبــداع التكنولوجــي، عبــر إنشــاء منصــة للبحــث والتطويــر فــي مركــب الطاقــة الشمســية نــور-ورزازات. 

يع فــي خلــق إنصــاف  باعتبارهــا مــن ركائــز منهــج مــازن المندمــج، تســاهم اســتراتيجية التنميــة المحليــة فــي المناطــق المســتقبلة للمشــار
ترابــي وتنمية مســتدامة.

يــة وتقليــص االحتبــاس الحــراري هــو المحــور الرئيســي  ومــن نافلــة القــول إن الحــرص الدائــم علــى حمايــة البيئــة وتخفيــض االنبعاثــات الغاز
الــذي يؤطــر نهــج مــازن.

هكتار مخصصة لمنصة البحث والتطوير التطبيقي ما قبل العملياتي المواكب لمشروع صناعي.

III و II من التصنيع المحلي لتطوير نور-ورزازات

مستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من برنامج مازن للتنمية المحلية بين سنتي 2010 و 2016.

اإلنتاج الكهربائي

التكوين

البحث والتطوير التطبيقي ما قبل العملياتي المواكب 
لمشروع صناعي

التنمية المحلية

التصنيع المحلي

رافعات 
للمقاربة 

المندمجة

مازن أو الطاقة المندمجةما هي طريقة عملنا؟
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اندماج محلي، وطني وبيئي

تنمية محلية مستدامة

وقفة مع استراتيجية التنمية المحلية

تنمية المناطق

تحسين اإلطار االجتماعي للسكان

يعه الطاقيــة تســاهم بشــكل إيجابــي فــي  عــاوة علــى حمايــة البيئــة، يعمــل  مــازن علــى جعــل  مشــار
محاربــة الفقــر وتحســين ظــروف معيشــة الســاكنة المجــاورة لمواقــع اإلنتــاج وضمــان تنميــة اقتصاديــة 

مســتدامة.

يعه مــن خــال  لذلــك يتكيــف مــازن مــع الواقــع االجتماعــي واالقتصــادي للمناطــق التــي تســتقبل مشــار
التدخــل فــي عــدة قطاعــات خاصــة البنيــات التحتيــة األساســية والتعليــم والصحــة والفاحــة.

إطاق دينامية مثمرة2
علــى  المتجــددة  الطاقــات  قطاعــات  مختلــف  إدمــاج  يســهل 
الثــروة  وخلــق  الشــغل  فــرص  خلــق  االقتصــادي  المســتوى 
الســيما مــن خــال الرفــع مــن اســتغال المــوارد و إحــدات مهــن 

جديــدة. تخصصــات  و 

يســعى مــازن إلــى إدراج هــذا القطــاع فــي ديناميــة مثمــرة علــى 
المســتويين المحلــي والوطنــي.

أخذ األثر البيئي بعين االعتبار3

وقفة مع الحد من انبعاثات 
ثاني أوكسيد الكربون

يولــي مــازن أهميــة قصــوى لآلثــار المجاليــة لمشــاريعه وذلــك 
فــي جميــع مراحــل تطويرهــا. إذ تتخــذ كل التدابيــر الازمــة لتخفيــف 
مثالــي  اندمــاج  ضمــان  أجــل  مــن  المحــددة  اآلثــار  تعديــل  أو 

إقامتهــا. مناطــق  فــي  يع  للمشــار

تقوم استراتيجية التنمية المحلية التي اعتمدها مازن على 3 محاور :

ت
األولويا

المغــرب مــن فك العزلة الترابية المتجــددة  الطاقــة  إلــى مصــادر  اللجــوء  ســيمكن 
 9,3 عــن  يقــل  ال  بمــا  الكربــون  أوكســيد  ثانــي  انبعاثــات  تخفيــض 
مليــون طــن )أي مــا يعــادل 2,5 مليــون طــن مــن النفــط( فــي 
يع الطاقــة  أفــق 2020 منهــا 3,7 مليــون طــن عبــر تطويــر مشــار
يحيــة. يع الطاقــة الر الشمســية و5,6 مليــون طــن عبــر تطويــر مشــار
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التضافر، محرٌك للتنمية
التضافر بين مختلف الفاعلين في 

مشاريع الطاقات المتجددة يد مستويين من التضافر. ينبثق عن نموذج مازن الفر

الطاقــات  المحــوري فــي مجــال  المؤسســاتي  الفاعــل  أصبــح  أنــه  بمــا 
المتجــددة إلــى جانــب المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، 
يــن  ين والمطور يلعــب مــازن دور الميّســر لــدى المؤسســات والمســتثمر
والمجتمــع العلمــي والســكان المحلييــن بغــرض تحقيــق أهدافه التنموية.

تضافر بين الموارد البشرية و بين اإلمكانيات المادية

بغية تطوير وإدارة مشــاريعه، ال يتوانى مازن عن تجميع الموارد البشــرية 
التحتيــة  والبنيــات  والتجهيــزات  التكنولوجيــا  واختيــار  الازمــة  والكفــاءات 

المناســبة.

ية وتكتل المؤسسات واإلمكانيات المحلية والدولية. ال يمكن أن نبلغ أهدافنا التنموية إال بحشد وتحفيز الطاقات البشر

حشد الطاقات

فريق مازن



تـــنـــــا زا نـــجـــا إ
يع مازن الشمسية مشار

مازن، استراتيجية التنمية المحلية االستباقية

I محطة الطاقة الشمسية نور ورزازات

II محطة الطاقة الشمسية نور ورزازات

III محطة الطاقة الشمسية نور ورزازات

IV محطة الطاقة الشمسية نور ورزازات

محطة الطاقة الشمسية نور العيون

محطة الطاقة الشمسية نور بوجدور
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مشاريع مازن الشمسية 
 عدة مواقع وتكنولوجيات مختلفة

ية + أنظمة األلواح الكهروضوئية نور ميدلت أنظمة التكنولوجية الحرار
ية + أنظمة األلواح الكهروضوئية نور ورزازات أنظمة التكنولوجية الحرار

نور العيون أنظمة األلواح الكهروضوئية
نور بوجدور أنظمة األلواح الكهروضوئية

ال يقتصــر مــازن علــى تكنولوجيــا واحــدة بــل يعتمــد علــى تكنولوجيــات 
متعــددة بغــرض تلبيــة االحتياجــات الُمحــددة لشــبكة الكهربــاء والتحســين 

المســتمر لتنافســية الطاقــات المتجــددة.

مواقع إلنتاج
الطاقة الكهربائية

بقدرة 2000 ميغاواط 
في أفق 2020

ية وأنظمة األلواح  أنظمة الطاقة التكنولوجية الحرار
الكهروضوئية الُمعتمدة من ِقبل مازن

المرايــا  باســتعمال  الشــمس  أشــعة  بالتقــاط  يــة  الحرار التكنولوجيــا  أنظمــة  تســمح 
علــى  يحتــوي  اســتقبال  علــى جهــاز  تركيزهــا  يتــّم  التــي  المقعــرة  أو  الُمســطحة 
لتلبيــة  ومفيــدة  مهمــة  يــن  تخز ســعة  التقنيــة  هــذه  تتيــح  للحــرارة.  ناقــل  ســائل 

الوطنيــة. الكهربــاء  شــبكة  حاجيــات 

مــن  مباشــرة  الكهربائيــة  الطاقــة  بتوليــد  الكهروضوئيــة  األلــواح  أنظمــة   تســمح 
موصلــة. شــبه  خاليــا  تمتصهــا  التــي  الشــمس  أشــعة 

ضــج هــذه التكنولوجيــا فــي جعلهــا حــال تنافســيا بالنســبة للمغــرب الســيما 
ُ
ُيســهم ن

وأن الســوق تتنامــى بســرعة.

III نور ورزازات

قيد اإلنشاء

150 ميغاواط
ين تفوق 7  قدرة تخز

ساعات

نور ميدلت

قيد التطوير

بين
150 و 190 ميغاواط

ل محطة
ُ
ِلك

نظام مختلط )التكنولوجيا 
الحرارية واأللواح الكهروضوئية(

ية:   التكنولوجيا الحرار
األبراج الشمسية

II نور ورزازات

قيد اإلنشاء

200 ميغاواط
ين تفوق 7   قدرة تخز

ساعات

ية: المرايا   التكنولوجيا الحرار
األسطوانية المقعرة

I نور ورزازات

قيد االستغالل

160 ميغاواط
ين تصل إلى   قدرة تخز

3 ساعات

ية: المرايا   التكنولوجيا الحرار
األسطوانية المقعرة

قيد اإلنشاء

نور لأللواح 
I الكهروضوئية

 أنظمة األلواح الكهروضوئية

نور ورزازات    : 72 ميغاواط
نور العيون : 85 ميغاواط
نور بوجدور : 20 ميغاواط



مازن، استراتيجية  التنمية المحلية االستباقية
يع الســيما الســاكنة  التــي تقــام فيهــا المشــار ــر إيجابًيــا علــى المناطــق 

ّ
بيــن األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة بمــا يؤث يتبّناهــا مــازن  التــي  ــف المقاربــة المندمجــة 

ّ
تؤل

إلــى تطلعــات  المحلييــن وفــق اســتراتيجية وضعــت خصيصــا لالســتجابة  يقــوم علــى تضافــر جهــود مــازن والفاعليــن  تنمويــة  إلــى قــوة  الطبيعيــة  القــوى  المحليــة. فتحويــل 
الســاكنة.

ثالثة مبادٔي توجيهية :

ضمان االندماج تنمية المناطق استدامة المشاريع واألعمال

ثالثة محاور استراتيجية : خمسة مجاالت التدخل

تنمية المناطق  
 الفالحة • المقاوالت • التشغيل • 

ياضية  األنشطة الثقافية والر

تحسين اإلطار االجتماعي للساكنة
التعليم • الصحة • الدعم       

فك العزلة عن المناطق
البنية التحتية والمعدات األساسية

ت
ويا

وال
األ

الفالحة
برنامج لدعم ومتابعة الفالحين

ياضية إحياء التظاهرات االجتماعية والثقافية والر
مهرجان المغرب للطاقة الشمسية

الصحة
القافلة الطبية السنوية لفائدة سكان جماعة غسات

التعليم
النقل المدرسي

البنية التحتية والمعدات األساسية
تعبيد طريق بطول 18,5 كلم لفك العزلة عن الدواوير المجاورة 

لمركب الطاقة الشمسية نور ورزازات

النتائج األولية
تحقيق إنجازات ُمشّجعة بين سنتي 2010 و 2016

يع هادفة وفّعالة لصالح الساكنة المحلية بغية تسهيل اندماج منشآت توليد الطاقات  تم إنجاز مشار
الُمتجددة في محيطها االجتماعي واالقتصادي واإلقليمي.

بعد نجاح مختلف الفعاليات في ورزازات يسعى مازن إلى تعميم نهجه االستراتيجي هذا في جميع 
المحطات الطاقية المزمع تشييدها في المغرب.

تنفيذ 70 مشروع
تقدر ميزانيتها العامة بـ 68.000.000 درهم

أكثر من 34.000 مستفيد مباشر وغير مباشر



نــور ورزازات I هــي أّول محطــة تــم تطويرهــا 
ضمــن ُمخطــط نــور

بطاقة المحطة التقنية

I محطة الطاقة الشمسية نور ورزازات

ية ذات المرايا األسطوانية المقعرة التكنولوجيا المعتمدة : التكنولوجيا الحرار
القدرة الطاقية للمشروع :  160 ميغاواط

سعر شراء الكهرباء : 1.62 درهم / كيلو واط في الساعة
ين : 3 ساعات مدة التخز

لف طن في السنة
ٔ
كسيد الكربون : 280 ا

ٔ
تفادي انبعاثات ثاني ا

معدل التصنيع المحلي : 30 %
يد و البناء : المطّورون و مقاوالت الهندسة و التور

ت
زازا

ور
ور 

ب ن
مرك

ط 
خط

م

يخ االفتتاح :  6 فبراير 2016 تار

إجمالي االستثمارات :  حوالي 7000 مليون درهم 
المؤسسات المالية :

I مساحة محطة نور ورزازات

480 هكتار

I محطة الطاقة الشمسية نور ورزازات



II محطة الطاقة الشمسية نور ورزازات

بطاقة المحطة التقنية
ية ذات المرايا األسطوانية المقعرة و  التكنولوجيا الُمعتمدة : التكنولوجيا الحرار

يد الجاف. التبر
القدرة الطاقية للمشروع : 200 ميغاواط

سعر شراء الكهرباء : 1,36 درهم / كيلو واط في الساعة 
ين : 7-8 ساعات مدة التخز

تفادي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون : 300 ألف طن في السنة 
معدل التصنيع المحلي : 35 %

يد و البناء : المطّورون و مقاوالت الهندسة و التور

موعد تسليم المشروع : الربع األول من 2018

ٕاجمالي االستثمارات : 9218 مليون درهم
المٔوسسات المالية :

II مساحة محطة نور ورزازات

610 هكتار

ت
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م

II محطة الطاقة الشمسية نور ورزازات



III محطة الطاقة الشمسية نور ورزازات

بطاقة المحطة التقنية
يد الجاف ية ذات األبراج الشمسية والتبر التكنولوجيا الُمعتمدة : التكنولوجيا الحرار

القدرة الطاقية للمشروع : 150 ميغاواط
سعر شراء الكهرباء : 1,42 درهم / كيلو واط في الساعة 

ين : 7-8 ساعات مدة التخز
تفادي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون : 222 ألف طن في السنة 

معدل التصنيع المحلي : %35
يد و البناء : المطّورون و مقاوالت الهندسة و التور

إجمالي االستثمارات : 7180 مليون درهم
المؤسسات المالية :

موعد تسليم المشروع : الربع األول من 2018
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III مساحة محطة نور ورزازات

582 هكتار

III محطة الطاقة الشمسية نور ورزازات



IV محطة الطاقة الشمسية نور ورزازات

IV مساحة محطة نور ورزازات

137 هكتار

ت
زازا

ور
ور 

ب ن
مرك

ط 
خط

ُم

بطاقة المحطة التقنية
ب

ُّ
التكنولوجيا الُمعتمدة : أنظمة كهروضوئية بوليكرستالين مجهزة بنظام تتبع وتعق

القدرة الطاقية للمشروع : 72 ميغاواط
سعر شراء الكهرباء : 0.44 درهم / كيلو واط في الساعة

تفادي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون : 86539 طن في السنة
االئتالف المكلف بتطوير المشروع : 

إجمالي االستثمارات : 750 + مليون درهم
التمويل :

موعد تسليم المشروع : الربع الثاني من 2018
فترة الضمان : سنتين

يخ بدء التشغيل مدة التشغيل من قبل المطور : 20 عاما انطالقا من تار

مبلغ يصل إلى 659 مليون درهم 
من قبل بنك 

KFW Bankengruppe



محطــة الطاقــة الشمســية نــور العيــون

بطاقة المحطة التقنية
ب

ُّ
التكنولوجيا الُمعتمدة : أنظمة كهروضوئية بوليكرستالين مجهزة بنظام تتبع وتعق

القدرة الطاقية للمشروع :  85 ميغا واط
سعر شراء الكهرباء : 0.44 درهم / كيلو واط في الساعة

تفادي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون : 104276 طن في السنة 
االئتالف المكلف بتطوير المشروع :

إصدار سندات خضراء لنور لأللواح الكهروضوئية بقيمة إجمالية بلغت 1150 مليون درهم

المستثمرون المؤسساتيون* :

* لعب كذلك التجاري وفا بنك دور البنك االستشاري واالستثماري

إجمالي االستثمارات : 950 + مليون درهم
التمويل :

موعد تسليم المشروع : الربع الثاني من 2018

 

 

مساحة محطة نور العيون

يق الوطنية  الطر

رقم 5
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م

رق

240 هكتار
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م 1
رق

في اتجاه 
طرفايا

جماعة الدشيرة

نحو بوكراع

نحو الحڭونية



محطــة الطاقــة الشمســية نــور بوجــدور
مساحة محطة نور بوجدور 

60 هكتار بطاقة المحطة التقنية
ب

ُّ
التكنولوجيا الُمعتمدة : أنظمة كهروضوئية بوليكرستالين مجهزة بنظام تتبع وتعق

القدرة الطاقية للمشروع :  20 ميغاواط
سعر شراء الكهرباء : 0,64 درهم / كيلو واط في الساعة

تفادي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون : 23855 طن في السنة 
االئتالف المكلف بتطوير المشروع :

إصدار سندات خضراء لنور لأللواح الكهروضوئية بقيمة إجمالية بلغت 1150 مليون درهم

المستثمرون المؤسساتيون* :

* لعب كذلك التجاري وفا بنك دور البنك االستشاري واالستثماري

إجمالي االستثمارات : 300 + مليون درهم
التمويل :

موعد تسليم المشروع : الربع الثاني من 2018

 

يق الوطنية  الطر

رقم 1
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