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المحتوايات
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وقفــة علــى : البحــث والتطويــر التطبيقــي مــا قبــل العملياتــي المواكــب لمشــروع صناعــي 

فــي مــازن

مازن، تنمية مندمجة
 )Cluster( وقفة على : التكتل

وقفة على : التنمية المحلية
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بـالكـلـمـــات واألرقـــام 1 - مــازن 
لالســتجابة إلــى الحاجــة المتزايــدة للطاقــة ولمكافحــة ظاهــرة االحتبــاس الحــراري، يثبــت 

مــازن مكانتــه كرائــد للطاقــات المتجــددة فــي المغــرب.

فعلــى الصعيــد الوطنــي، يطمــح مــازن إلــى تحقيــق هــدف المملكــة المتمثــل فــي 
 .2030 أفــق  فــي  الطاقيــة  الباقــة  مــن   52% نســبة  المتجــددة  الطاقــات  بلــوغ 
 5 علــى  يقــوم  يــد  علــى منهــج مندمــج وفر مــازن  اعتمــد  ذلــك  إلــى  وللوصــول 
ركائــز: إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة و البحــث والتطويــر التطبيقــي مــا 
قبــل العملياتــي المواكــب لمشــروع صناعــي والتكويــن و التصنيــع المحلــي والتنميــة 

المحليــة.

يعه، بــل  ال يكتفــي مــازن بإنتــاج الكهربــاء وحشــد التمويــالت الالزمــة إلقامــة مشــار
المهــارات  فعــال  بشــكل  يعبــئ  تنافســي  اقتصــادي  نســيج  تحفيــز  إلــى  يســعى 
البحــث  إلــى تشــجيع  أخــرى جديــدة. كمــا يصبــو  الموجــودة ويســاهم فــي خلــق 
والتطويــر التطبيقــي مــا قبــل العملياتــي وإنعــاش اإلبــداع التكنولوجــي. وهــو مــا 
يظهــره جليــا إنشــاء منصــة للبحــث والتطويــر فــي مركــب الطاقــة الشمســية نــور-

ورزازات.

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

يكا مميــزا ألي بلــد يســعى إلــى  يــد مــازن أن يصبــح شــر أمــا علــى الصعيــد الدولــي، ير
جعــل الطاقــات المتجــددة أولويــة فــي تنميتــه االقتصاديــة واالجتماعيــة. والجديــر 
الطاقــات  لتطويــر  الشــراكة  اتفاقيــات  مــن  العديــد  بالفعــل  عقــد  مــازن  أن  بالذكــر 

يقيــة. المتجــددة مــع العديــد مــن البلــدان االفر

مــن الباقــة الطاقيــة مــن مصــادر 
متجــددة فــي أفــق 2030

كحّد أدنى من القدرة الطاقية اإلضافية في أفق 2020 ميغا واط 

ميغا واط*
كحّد أدنى

ميغا واط*
كحّد أدنى

ميغا واط*
كحّد أدنى

كحّد أدنى من القدرة الطاقية اإلضافية في أفق 2030ميغا واط 

القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية الُمتوقع إنجازها  في أفق 2020

القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقة الريحية الُمتوقع إنجازها  في أفق 2020

القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقة المائية الُمتوقع إنجازها  في أفق 2020

*األهداف الوطنية بما في ذلك المشاريع 
الخاصة.

مــن الباقــة الطاقيــة مــن مصــادر 
متجــددة فــي أفــق 2020

3 موارد ذات أولوية : الشمسية والريحية والمائية

رافعات للمقاربة 5
المندمجة
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وقفة على
يخ و المعالم التوار

نونبر : إرساء مناصقة )adjudication( نور لأللواح الكهروضوئية I )نور ورزازات IV، نور بوجدور، نور العيون(.
غشت: توسيع صالحيات مازن من الطاقة الشمسية إلى كل الطاقات المتجددة. ليمسي مازن الفاعل 

الرئيسي والُمندمج في مجال الطاقات المتجددة في المغرب.
فبراير : صاحب الجاللة الملك محمد السادس يدشن محطة نور ورزازات I ويعطي انطالقة أشغال إنجاز نور 

.IIIونور ورزازات II ورزازات

يونيو : تكوين التكتل )Cluster( وهو منصة تهدف إلى خلق تضافر بين الفاعلين الناشطين في مجال 
الطاقات المتجددة ال سيما المؤسسات والشركات ومراكز البحث والتطوير والتكوين.

ماي : إطالق األطلس الشمسي وهو أداة ال غنى عنها لتقييم دقيق لمكامن الطاقة الشمسية 
وتوزيعها الزمكاني على نطاق واسع طوره مازن.

مارس : صدور القانون الذي أنشئ بموجبه مازن، الوكالة المغربية للطاقة الشمسية.

نهاية 2015 : إنجاز جميع البنى التحتية األساسية لمركب نور ورزازات.
الشروع في عملية االختيار لمشروع نور لأللواح الكهروضوئيةI )نور ورزازات IV  ونور العيون

ونور بوجدور(.

أبريل : إعطاء انطالقة أشغال نور ورزازات IV اخر محطة في المركب الشمسي نور ورزازات وأول 
.I مرحلة كهروضوئية من مشروع نور لأللواح الكهروضوئية

III ونور ورزازات II الشروع في عملية االختيار لمشروع نور ورزازات
.I ماي: صاحب الجاللة الملك محمد السادس يعطي انطالقة أشغال إنجاز نور ورزازات

I الشروع في عملية االختيار لمحطة نور ورزازات
انطالق إنجاز البنى التحتية األساسية لمركب نور ورزازات.

وضع نهج مندمج لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية.

دجنبر : تعيين مصطفى بكوري رئيًسا لمجلس إدارة مازن.
نونبر : جاللة الملك محمد السادس يطلق مخطط الطاقة الشمسية المغربي نور )بهدف توليد 

الكهرباء اعتمادا على الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميغا واط كحد أدنى في أفق 2020(.



2 - مــازن الوكالــة المغربيــة للطاقــة 
المســتدامة

بفضــل ســلطاته الموســعة، يجعــل مــازن تطويــر الطاقــات 
المتجــددة أولــى أولوياتــه.

أعــادت القوانيــن التاليــة هيكلــة المشــهد المؤسســاتي 
الــذي تعمــل فيــه الشــركة بشــكل عميــق كمــا كّرســت 
دور مــازن الــذي يبقــى مــع ذلــك شــركة مغربيــة خاصــة 

تمّولهــا الدولــة :

 2016 غشــت  فــي  الصــادر   37-16 رقــم  القانــون   -
والقانــون رقــم 16-39 المعــدل للقانــون رقــم 16-09 
بــــالوكالة الوطنيــة لتنميــة الطاقــات المتجــددة  الخــاص 

الطاقيــة.  والنجاعــة 

للفصــل  والُمكّمــل  المعــدل   38-16 رقــم  القانــون   -
الصــادر   1-63-226 الثانــي مــن الظهيــر الشــريف رقــم 
فــي 14 ربيــع األول 1383 )5 غشــت 1963( القاضــي 
الصالــح  والمــاء  للكهربــاء  الوطنــي  المكتــب  بإنشــاء 

ــرب. 
ّ

للش

لقطــاع  هــذا  المؤسســاتي  اإلطــار  صياغــة  إعــادة  إن 
تحفيــز  منهــا  متعــددة  مزايــا  لــه  المتجــددة  الطاقــات 
محكــم  وتدبيــر  المعنييــن  الفاعليــن  مختلــف  بيــن  التضافــر 
يع الطاقــات المتجــددة. وهــو مــا ســيعمل مــازن  لمشــار
فــي  الرئيســي  الفاعــل  بصفتــه  وترقيتــه  توطيــده  علــى 

المتجــددة. الطاقــات  قطــاع 

يســاهم اإلطــار التشــريعي الصــادر ســنة 2016 فــي توضيــح نطــاق العمــل فــي القطــاع 
علــى  للشــرب  الصالــح  والمــاء  للكهربــاء  الوطنــي  والمكتــب  مــازن  بيــن  العالقــة  وتوطيــد 

منهمــا.  
ّ

كل اختصــاص  ويوضــح  والعملــي  المؤسســي  المســتويين 

يــادة علــى ذلــك، تعــزز كل هــذه التغيــرات طريقــة تدخــل مــازن لــدى مختلــف الفاعليــن علــى  ز
مــدى سلســلة القيــم ال ســيما علــى الصعيــد الدولــي. كمــا تســهل عليــه وضــع أســس تعاون 

دولــي فــي مجــال الطاقــة.



وقفة على
م لمازن والصادر في غشت 2016

ّ
القانون رقم 16-37 الُمنظ

فا بالمهام االتية :
ّ
غدا مازن مكل

يع مندمجة يمكن تطويرها.  تحديد ووضع تصور وبرمجة مشار
 تقييم موارد الطاقة المتجددة.

يع الطاقــة المتجــددة مــع كل األنشــطة المرتبطــة بهــا ابتــداء مــن تأهيــل المواقــع والتصميــم   تطويــر مشــار
والهيكلــة والبحــث عــن التمويــل ووصــوال إلــى بنــاء المحطــات وإنشــاء البنيــة التحتيــة المتعلقــة بهــا وكذلــك 

يع وصيانتهــا. المشــار تشــغيل واســتغالل هــذه 
يع،  ســاهم )1( فــي التنميــة المحليــة للمناطــق المحتضنــة لهــذه المشــار

ُ
 تنفيــذ األنشــطة التــي مــن شــأنها أن ت

)2( والبحــث والتطويــر فــي قطــاع الطاقــات المتجــددة )3( وتطويــر شــعب صناعيــة تنافســية )4( وإنشــاء قنــوات 
تكويــن ُمختصــة.

يع إلنتــاج الطاقــة الغيــر كهربائيــة ممــا سيســاهم فــي تطويــر مصــادر أخــرى للطاقــة اعتمــادا علــى   إنجــاز مشــار
مــوارد متجــددة كإنتــاج الحــرارة والبــرودة أو تحليــة ميــاه البحــر.

ية. ية والتوعوية واالستشار  مباشرة األنشطة اإلشهار

تم توسيع نطاق تدخل مازن الجغرافي إذ صار بإمكانه ممارسة كافة أنشطته على الصعيدين القاّري والّدولي.

يلعــب مــازن دورا رئيســا فــي جميــع حلقــات سلســلة القيــم الالزمــة لتطويــر وتنميــة الطاقــات 
يــز دور مــازن بــل يوســع مجــال تدخلــه  المتجــددة. فالقانــون رقــم 16-37 ال يكتفــي بتوضيــح وتعز

ليشــمل حلقــات جديــدة مــن هــذه السلســلة.



3 - مازن...رائــد الطاقــات المتجــددة
ــر كل  يحيــة والمائيــة. لكنــه يســعى إلدمــاج وتطوي ــرات مــازن لحــد الســاعة الطاقــة الشمســية والر تشــمل خب
الطاقــات المتجــددة المفيــدة للمملكــة فــي المســتقبل. إذ يعتبــر هــذا التنــوع مصــدر قــوة ألنــه يجعــل مــازن 
مخاطــب فاعلــي المنظومــة البيئيــة المتجــددة المغربيــة المميــز. كمــا يمكــن الشــركة مــن االســتفادة مــن 

تكامــل هــذه الطاقــات وتحديــد التكنولوجيــا األكثــر مالءمــة لحاجيــات الشــبكة الوطنيــة.

ين وتعــززت فــي الخمســة  تنــدرج طموحــات مــازن فــي إطــار سياســة اســتغالل الســدود التــي انطلقــت فــي ســتينات القــرن العشــر
ــّيدت خــالل هــذه المــدة.

ُ
عشــر ســنة األخيــرة. إذ أن 40 ســّدا مــن بيــن الــــ 148 المســتغلة حاليــا ش

ومــن المتوقــع أن ترتفــع مســاهمة الطاقــة المائيــة )التــي تقــدر حاليــا بــــ 1770 ميغــا واط( فــي الســنوات المقبلــة لتصــل إلــى 2000 
ميغــا واط فــي أفــق 2020.

أ  - الطاقة المائية

ب  - الطاقة الريحية

ت  - الطاقة الشمسية

ث  - الطاقات المتجددة األخرى

يحية بشكل عام على طول سواحل المملكة. تتركز مزارع الطاقة الر
يهدف المغرب إلى تحقيق قدرة انتاجية تصل إلى 2000 ميغا واط في أفق 2020.

يحيــة الوطنــي )7 مــزارع* حاليــا( المغــرب مــن االســتغناء عــن 1.5 مليــون طــّن مــن النفــط أي مــا ُيعــادل  ســيمكن مخطــط الطاقــة الر
5.6 مليــون طــّن مــن ثانــي أكســيد الكربــون.

يع الخاصة *بما في ذلك المشار

يســاند مــازن تطــور منظومــة بيئيــة مندمجــة وقــادرة علــى التنافــس الســيما عبــر إقامــة محطــات نــور الشمســية فــي مختلــف ربــوع 
المملكــة. يصبــو مخطــط نــور إلــى تطويــر قــدرة إنتاجيــة تصــل إلــى 2000 ميغــا واط فــي أفــق 2020. ومــن المنتظــر أن تســتقطب 

يع 9 مليــار دوالر بحلــول 2020. مختلــف المشــار
ستمكن الطاقة الشمسية من تفادي إطالق ما ُيعادل 3.7 مليون طّن من ثاني أكسيد الكربون الُمسّبب لالحتباس الحراري.

تّم تكليف مازن كذلك بتطوير أي طاقة متجددة تتبين أهميتها بالنسبة للمغرب.

يعتبــر الوصــول إلــى 2000 ميغــا واط مــن القــدرة اإلنتاجيــة فــي أفــق 2020 أول مرحلــة ســيتخطاها المغــرب عبــر مــازن للوفــاء بالتزامــه المتمثــل 
فــي رفــع حصــة الطاقــات المتجــددة إلــى %52 مــن الباقــة الطاقيــة فــي أفــق 2030.



وقفة على
 I نور ورزازات

بتدشين نور ورزازات I في فبراير 2016، يكون المغرب قد قطع شوطا حاسما في مجال استغالل ثروته 
الشمسية على نطاق واسع.

 تكنولوجيا ُمبتكرة : التكنولوجيا الحرارية ذات المرايا األسطوانية المقعرة

 هدف طموح :

 مكاسب بيئية ال غبار عليها :

 الترسيخ المحلي للمشروع :

محطات مخطط نور األخرى :

 نموذج متميز للشراكة بين القطاعين الخاص والعام :

يــة ذات المرايــا األســطوانية المقعــرة )CSP(. يعتبــر  فيمــا يخــص نــور ورزازات I، يســتخدم مــازن التكنولوجيــا الحرار
هــذا االختيــار التكنولوجــي الجــريء الــذي يتميــز باالســتجابة إلــى االحتياجــات الطاقيــة الوطنيــة كمــا حددهــا المكتــب 
المرايــا  يــة ذات  الحرار التكنولوجيــا  تمكــن  إذ  المســتقبل.  رهانــا علــى  للشــرب  الصالــح  للكهربــاء والمــاء  الوطنــي 
عــات الناتجــة عــن اســتعمال الطاقــة الشمســية.

ّ
يــن الكهربــاء مّمــا يُحــّد مــن التقط األســطوانية المقعــرة مــن تخز

يــن إلــى 3 ســاعات فــي حالــة نــور ورزازات I وهــو مــا سيســاعد علــى تغطيــة أوقــات ذروة  تصــل ســعة التخز
االســتهالك فــي المملكــة بعــد غــروب الشــمس.

وبما أن هذه التكنولوجيا مازالت تتطور فإنها توفر فرصا حقيقية للتصنيع المحلي.

ــدة فــي محطــة نــور ورزازات I علــى المســتوى الوطنــي بفضــل تقويــة شــبكة 
ّ
يــع الكهربــاء الُمول ســيتّم توز

المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب. توفــر هــذه المحطــة 160 ميغــا واط أي مــا يعــادل حاجيــات 
600 ألــف نســمة مــن الكهربــاء.

ســيمكن نور ورزازات I من تفادي إطالق 280 ألف طن من ثاني أكســيد الكربون في الســنة. مما سُيســاهم 
بشــكل كبيــر فــي الوصــول إلــى أهــداف المغــرب للحــّد مــن انبعاث الغازات المســببة لالحتباس الحراري.

يعتبــر نــور ورزازات I مشــروعا متجــذرا فــي محيطــه المجالــي. إذ يشــارك أكثــر مــن 2000 رجــل وامــرأة مــن بينهــم 
ــات مــن  %30 مــن الســكان المحلييــن فــي تشــييد محطــة تســتجيب لــكل المواصفــات الدوليــة. وستســتمر المئ
الرجــال والنســاء فــي العمــل علــى اســتغالله وصيانتــه فــي الســنوات المقبلــة. فيمــا يخــص مشــاريع مخطــط 
نــور األخــرى، يبقــى التصنيــع المحلــي أولويــة. ففــي نــور ورزازات II وIII يتجــاوز المعــدل نــور ورزازات I ليصــل 

إلى35٪.

تــم افتتــاح مشــروع عيــن بنــي مطهــر الــذي طــّوره المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب ســنة 2010. 
يســتضيف هــذا المشــروع محطــة حرارية-شمســية هجينــة )à cycle combiné( تمتــد علــى مســاحة 160 هكتــار 

قدرتهــا 20 ميغــا واط.

إلــى  التــي ســتصل قدرتهــا   II نــور ورزازات  الُمقبلــة. فمحطــة  الســنوات  نــور ويتوســع فــي  ســيتطور مخطــط 
200 ميغــا واط ومحطــة نــور ورزازات III التــي ســتصل قدرتهــا إلــى 150 ميغــاواط فــي طــور اإلنشــاء. وســيتم 
لتمويــل هاتيــن  يــورو  مليــار   1.5 تــم حشــد  2018. هــذا وقــد  أو مطلــع   2017 أواخــر ســنة  فــي  تســليمهما 

المحطتيــن.

ومــن الُمزمــع إنشــاء محطــة نــور ورزازات IV ســنة 2018. وســتصل قدرتهــا إلــى 72 ميغــا واط. ســتعتمد هــذه 
يــة. تــم توقيــع عقــد  المحطــة علــى تكنولوجيــا األلــواح الكهروضوئيــة وهــي تختلــف عــن تكنولوجيــا الطاقــة الحرار
ــاء قمــة مراكــش المناخيــة COP22 بيــن مــازن وبنــك التنميــة األلمانــي. ومــن الُمقــرر أيضــا  ــور ورزازات IV أثن ــل ن تموي
إنشــاء محطــات تعمــل باأللــواح الكهروضوئيــة فــي منطقــة العيــون وبوجــدور تبلــغ قدرتهمــا 85 ميغــا واط و20 

ميغــا واط. 

تــّم خــالل قمــة مراكــش المناخيــة COP22 توقيــع عقــود لشــراء وبيــع الكهربــاء التــي تنتجهــا المحطــات الكهروضوئية 
)نــور ورزازات IVونــور العيــون ونــور بوجدور(.

األلــواح  وتكنولوجيــا  يــة  الحرار الطاقــة  تكنولوجيــا  لتطويــر  هكتــار   3000 حوالــي  تخصيــص  تــم  آخــرا،  وليــس  وأخيــرا 
ــر محطــة  ــة لتطوي ــدأت الدراســات التأهيلي ــر مــن شــمال شــرق ميدلــت. وقــد ب ــة علــى ُبعــد 25 كيلومت الكهروضوئي
يــة وتكنولوجيــا األلــواح الكهروضوئيــة بحــد أدنــى لتوليــد طاقــة تصــل إلــى  مختلطــة تعمــل بتكنولوجيــا الطاقــة الحرار

 محطــة.
ّ

400 ميغــا واط لــكل

يعه إلــى حــد الســاعة فــي إطــار شــراكة بيــن  بغــرض توفيــر كهربــاء نظيفــة ذات قــدرة تنافســية، طــور مــازن مشــار
القطاعيــن الخــاص والعــام معتمــدا علــى النمــوذج المعــروف بـــــاسم المنتــج المســتقل للطاقــة  )IPP( يســمح 
هــذا الترســيم المؤسســاتي بهيكلــة العالقــة بيــن مــازن والمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب 
والشــركة الفاعلــة )Sociéte de projet( كمــا يســهل تدبيــر المخاطــر مــع ضمــان تخفيــض ســعر الكيلــو واط فــي 

الســاعة.

هــذا وتمكــن المناقصــة الدوليــة مــن اختيــار ُمطــّور قــادر علــى إنشــاء المحطــة حســب أدق المواصفــات الدوليــة 
وبأســعار تنافســية. هنــاك بالطبــع معاييــر أخــرى يأخذهــا مــازن بعيــن االعتبــار الختيــار المطــور مــن بينهــا الخبــرة التقنيــة 

والحالــة الماليــة.

وبنــاء عليــه، فقــد فــازت بالمناقصــة مجموعــة مــن الشــركات يقودهــا المطــور الســعودي أكــوا بــاور حيــث 
قّدمــت ســعرا للكيلــو واط لــم يكــن يمكــن مجاراتــه حينهــا: 1.62 درهمــا.

تــّم خفــض هــذا الســعر ليصــل إلــى 1.36 درهــم للكيلــو واط فــي الســاعة بالنســبة لنــور ورزازات II و1.42 
.III درهــم للكيلــو واط فــي الســاعة بالنســبة لنــور ورزازات



4 - مــازن... خبــرة شــاملة

يــد، يوفــر مــازن تشــكيلة  بفضــل نمــوذج تدخلــه الفر
متعــددة  والخبــرات  المهــارات  الكفــاءات،  مــن 
المندمجــة. تواكــب  يعه  التخصصــات لخدمــة مشــار
مهــن مختصــة كل مرحلــة مــن مراحــل إنشــاء وتطويــر 
سلســلة  لتشــكيل  المتجــددة  الطاقــات  منشــآت 
وتصــور  تحديــد  مــن  تبــدأ  ومتناســقة  متكاملــة 
الُبنــى  إنجــاز  إلــى  الكهربــاء  إنتــاج  وحــدات  وبرمجــة 
الشــبكات  بمختلــف  المواقــع  لربــط  الالزمــة  التحتيــة 
يع. الوطنيــة مــرورا بالبحــث والتطويــر وتمويــل المشــار

ء  بــا لكهر تحديــد وتصــور وبرمجــة وحــدات إنتــاج ا
مــن مختلــف مصــادر الطاقــات المتجــددة.

القيام بالدراسات القبلية الالزمة لتأهيل 
موقع ما.

تصور وإنجاز واستغالل وصيانة المنشآت 
يادة هذه األنشطة(. )أو ر

المساهمة في تعبئة التمويالت الضرورية إلنجاز 
وبناء منشآت الطاقات المتجددة.

إنجاز الُبنى التحتية الالزمة لربط المواقع 
بمختلف الشبكات الوطنية )طرق، كهرباء، 

ماء واتصاالت(.

تقييم مصادر الطاقات المتجددة.



وقفة على
البحث والتطوير التطبيقي ما قبل العملياتي المواكب لمشروع 

صناعي في مازن

السياق العام :

ف بالبحث والتطوير في مازن
ّ
3 أسئلة لسمير رشيدي، الُمكل

في قلب مركب ورزازات الشمسي، تمتد منصة نور للبحث والتطوير على مساحة 200 هكتار.

تكمــن ُمهمــة هــذه المنصــة فــي تطويــر ُمســتوى نضج تكنولوجيات الطاقة الشمســية الموجودة. 
إذ تســهل علــى الباحثيــن والُمصّنعيــن المغاربــة واألجانــب اختبــار وتأكيــد صحــة ابداعاتهــم ونماذجهــم 
األوليــة الناتجــة عــن البحــث والتطويــر التطبيقــي مــا قبــل العملياتــي المواكــب لمشــروع صناعــي فــي 

ظــروف اشــتغال حقيقيــة.

فــي نهايــة المطــاف، يهــدف مــازن إلــى خلــق منظومــة بيئيــة )écosystème( تســاعد علــى اإلبــداع 
تقــوم علــى نســج روابــط قويــة بيــن عالمــي البحــث والصناعــة، ممــا ُيســاهم فــي خلــق القيمــة مــن 
خــالل أنشــطة رائــدة فــي مجــال البحــث والتطويــر التطبيقــي مــا قبــل العملياتــي المواكــب لمشــروع 

صناعي.

ــا الشمســية. تنبثــق عــن  يع التكنولوجي نعمــل علــى إقامــة شــراكات فــي مجــال البحــث تخــص مشــار
يع بحــث وتطويــر تطبيقــي مــا قبــل العملياتــي مواكــب لمشــروع صناعــي  هــذه الشــراكات مشــار
حافــظ علــى 

ُ
يع ت يــق بشــكل يومــي. كمــا نعمــل علــى ضمــان أن هــذه المشــار ــى إدارتهــا الفر

ّ
يتول

االرتبــاط الوثيــق بيــن البحــث التطبيقــي والصناعــة.

يرتكــز مــازن، بتعــاون وثيــق مــع الصناعييــن فــي قطــاع الطاقــة الشمســية، علــى البحــث والتطويــر 
يــادة الكفــاءة  التطبيقــي مــا قبــل العملياتــي المواكــب لمشــروع صناعــي. والهــدف مــن ذلــك هــو ز

والقــدرة فــي مجــال الطاقــة الشمســية المغربيــة.

أخبرنا بماهية عملك ؟

ال يقتصــر مــازن علــى اختيــار تكنولوجــي واحــد ال ســيما فــي مجــال البحــث والتطويــر التطبيقــي مــا قبــل 
العملياتيــا لمواكــب لمشــروع صناعــي. إلــى يومنــا هــذا، تــم تنفيــذ آالت العــرض الُمثبتــة فــي منصــة 
البحــث والتطويــر فــي ورزازات المتعلقــة بتكنولوجيــا األلــواح الكهروضوئيــة واأللــواح الكهروضوئيــة 
ــز علــى اختبــار ديمومــة 

ّ
رك

ُ
يع أخــرى ت ــزة. ومــن الُمقــّرر تنفيــذ مشــار

ّ
يــة الُمرك ــزة والطاقــة الحرار

ّ
الُمرك

الُمرـكـزة وتحليــة  الطاقــة الشمســية  بأنظمــة  التــي تعمــل  المحطــات  الُمســتخدمة فــي  األدوات 
يــن الطاقــة والتقليــص مــن اســتخدام الميــاه ســواًء لتنظيــف  الميــاه بواســطة الطاقــة الشمســية وتخز
يــة. يفــرض إذن جانــب البحــث والتطويــر التطبيقــي مــا قبــل العملياتــي  يــد العمليــة الحرار المرايــا أو لتبر
المواكــب لمشــروع صناعــي لمــازن الســيما منصــة البحــث والتطويــر بــورزازات نفســه كمســاحة لإلبــداع 

منفتحــة علــى جميــع التكنولوجيــات التــي يمكــن أن تفيــد بلدنــا فــي الُمســتقبل.

ــر  ــام بمشــارع بحــث وتطوي ــة للقي يــق إشــراك مراكــز األبحــاث والصناعييــن المغارب ويكــون ذلــك عــن طر
تطبيقــي مــا قبــل العملياتــي مواكــب لمشــروع صناعــي و/أو إنتــاج نمــاذج أوليــة أو وحــدات عــرض 
ــر 

ُ
ــة عــن هــذا التعــاون نذك ــرز األمثل ــن. ومــن أب ــة داخــل المنصــة بالتعــاون مــع شــركاء دوليي تكنولوجي

نــا مــن إثبــات تجربــة ناجحــة لأللــواح 
ّ
يكنا اليابانــي شــركة ســوميتومو حيــث تمك تعاوننــا الوثيــق مــع شــر

ــزة )CPV( التــي تولــد 1 ميغــا واط. وقــد تعاقــدت شــركة ســوميتومو مــع 
ّ
الكهروضوئيــة الُمرك

شــركة جيــت إينيرجــي المغربيــة لتصنيــع الهيــاكل المعدنيــة وتركيــب األلــواح الكهروضوئيــة باإلضافــة 
ــرة. وعــالوة علــى ذلــك، كان هــذا المشــروع فرصــة 

ّ
ــة الُمصغ

ّ
إلــى جميــع أعمــال البنــاء فــي المحط

فيمــا   )MAScIR( العلمــي  والبحــث  واإلبــداع  الُمتقدمــة  للعلــوم  المغربيــة  المؤسســة  لتأهيــل 
ــزة لتكنولوجيــا األلــواح الكهروضوئيــة  يخــص عمليــة التعبئــة والتغليــف للخاليــا متعــددة التقاطــع الُمميِّ
الُمركــزة. لقــد تمكنــت جيــت إينيرجــي والمؤسســة المغربيــة للعلــوم الُمتقدمــة واإلبــداع والبحــث 
ــن  ي ــا مظهر ــر نقــل حقيقــي للتكنولوجي ــر كفاءاتهمــا عب  فــي مجــال تخصصــه، مــن تطوي

ٌ
العلمــي، كل

مقــدرة الفاعليــن المغاربــة علــى الخــوض فــي قطاعــات تكنولوجيــة ذات قيمــة ُمضافــة عاليــة.

ما هي التقنيات والتكنولوجيات الُمستقبلية التي سيختبرها مازن؟

ما مغزى سياسية البحث والتطوير التي تبناها مازن؟



5 - مــازن... تنميــة مندمجــة
باإلضافــة إلــى إنتــاج الكهربــاء اعتمــادا علــى مصــادر متجــددة، يهــدف منهــج مــازن المندمــج إلــى إحــداث 
منظومــات بيئيــة متجــددة قويــة وتنافســية. فهــو يتطلــع إلــى تحفيــز نســيج اقتصــادي تنافســي يعبــئ 
بشــكل فعــال المهــارات الموجــودة ويســاهم فــي خلــق أخــرى جديــدة. كمــا يســاهم فــي اســتراتيجية 
يــق اســتراتيجية  يع ويســاعد اإلبــداع العلمــي عــن طر التنميــة المحليــة فــي المناطــق المحتضنــة للمشــار

البحــث والتطويــر التطبيقــي مــا قبــل العملياتــي المواكــب لمشــروع صناعــي.

والهدف : تحويل قوى الطبيعة إلى قوى تنموية.

وقفة على
)Cluster( التكتل

عمل مازن على إنشاء التكتل الذي غدا أحد أهم شركائه االستراتيجيين.

الهــدف الرئيســي مــن هــذه المنصــة التشــاركية هــو تطويــر شــعبة صناعيــة تنافســية فــي 
قطــاع الطاقــات المتجــددة بالمغــرب.

لبلوغ المراد، يرمي هذا التكتل على وجه الخصوص إلى :

• تنشــيط شــبكة الفاعليــن الوطنييــن المعنييــن بهــذا القطــاع ال ســيما عبــر الجمــع بيــن الباحثيــن 
تخــص  يع صناعيــة  تطويــر مشــار الغــرض منهــا  تعاونيــة  إطــار فعاليــات  فــي  والمقاوليــن 

الطاقــات المتجــددة.

يع. • خلق بيئة تكنولوجية وتضافر الخبرات الُمالئمة لتطوير هذه المشار

• الُمســاهمة فــي التفكيــر االســتراتيجي وتحديــد أهــداف إجرائيــة واضحــة يتشــاطرها جميــع 
الفاعليــن.

يــز ديناميــة تطــور تمكــن الشــركات العضــوة فــي التكتــل مــن أن تصبــح أكثــر تنافســية  • تعز
يــد حصتهــا فــي الســوق الوطنــي وتغــزو أســواقا إقليميــة ودوليــة جديــدة. وتنمــو وتز

يع. • توفير وتطوير أي نشاط داعم وتقديم النصائح وُمتابعة حاملي المشار

يــق دعــم ُمنتجــات وخدمــات الشــركات األعضــاء ســواًء علــى  يــز وترقيــة التكتــل عــن طر • تعز
الصعيــد المحلــي أو الدولــي.



وقفة علىوقفة على
المنظمة الغير حكومية AGRISUD التنمية المحلية

INTERNATIONAL يعه. إذ يســعى إلــى  يجمــع مــازن كل المتطلبــات األساســية التــي تضمــن تنميــة المناطــق المجــاورة لمشــار
يع التــي يطورهــا. فقــد اســتثمر مــازن منــذ تأسيســه أكثــر مــن  خلــق ديناميــة تنمويــة إيجابيــة مدعومــة بالمشــار

68 مليــون درهــم فــي التنميــة المحليــة بفضــل اســتراتيجية نشــطة تقــوم علــى 3 ركائــز :

ــّم مثــال  ــزات األساســية. فقــد ت ــر إنشــاء البنــى التحتيــة وجلــب التجهي 1- فــك الُعزلــة عــن المناطــق النائيــة عب
تزويــد 33 دوار فــي منطقــة غســات بالمــاء الصالــح للشــرب بفضــل شــبكة المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء 
ــّك العزلــة عــن 4 دواويــر فــي نفــس المنطقــة 

َ
يــق بطــول 18.5 كــم ِلف الصالــح للشــرب. كمــا تــّم تشــييد طر

مــن خــالل ربطهــم بالشــبكة الوطنيــة للطرقــات وتركيــب أعمــدة إنــارة تعمــل بالطاقــة الشمســية فــي مــدارس 
هــذه المناطــق.

2- تحسين اإلطار االجتماعي للساكنة عن طريق دعم األنشطة في قطاعي الصحة والتعليم.
3- تنمية هذه المناطق بغرض تشــجيع ســوق الشــغل المحلي ودعم األنشــطة االقتصادية والُمســاهمة 
يــك االقتصــاد اإلقليمــي. فعلــى ســبيل المثــال، ُيقــّدم مــازن الدعــم المحلــي لتطويــر األنشــطة الزراعيــة  فــي تحر

المســتدامة لجعلهــا أكثــر مردوديــة لصالــح أكثــر مــن 2000 فــالح فــي منطقــة غســات.

أحدث مازن العديد من المشاريع لصالح الساكنة المحلية نذكر منها :

ــام ُمخّصصــة للفحوصــات وإجــراء  ــادة علــى أي ي • تخصيــص قافلــة طبيــة ســنوية موجهــة لجماعــة غســات ز
العمليــات فــي مستشــفى ورزازات اإلقليمــي.

• تزويــد المؤسســات التعليميــة بالمعــدات والتجهيــزات الالزمــة لتحســين ظــروف اســتقبال التالميــذ وبالتالــي 
الُمســاهمة فــي مكافحــة الهــدر المدرســي. وعليــه تــم تخصيــص حافــالت للنقــل المدرســي لتالميــذ هــذه 
يــع دراجــات جبليــة ولــوازم ومعــدات للمــدارس ... كمــا ُيشــّجع مــازن التفــوق األكاديمــي عبــر  المناطــق وتوز

تقديــم منــح دراســية للتالميــذ المتفوقيــن المنتميــن ألســر متواضعــة فــي ورزازات.

ياضيــة كمهرجــان الشــمس المغربــي وماراثــون أبــواب الصحــراء  • رعايــة التظاهــرات االجتماعيــة والثقافيــة والر
فــي ورزازات وغيرهــا.

• تنظيــم ُمخيمــات ثقافيــة وأوراش تعليميــة فــي عطلتــي الربيــع والصيــف ســنوًيا لضمــان تشــجيع االندمــاج 
االجتماعــي ألطفــال المنطقــة. كمــا يعقــد مــازن دورات توعويــة عــن البيئــة لفائــدة التالميــذ والُمدرســين 

والفاعليــن الجمعوييــن المحلييــن.

• مواكبة تطور األنشطة الفالحية المستدامة ذات المردودية المالية.

AGRISUD حكوميــة  لغيــر  ا لمنظمــة  ا مــع  لشــراكة  با
التنميــة  لمواكبــة  برنامجــا  مــازن  INTERNATIONAL، وضــع 
الفالحيــة فــي جماعــة غســات التابعــة إلقليــم ورزازات. وقــد 
يبيــة 2014/2016  اســتفاد مــن هــذا البرنامــج فــي مرحلتــه التجر

 عــن 949 فــالح مــن 119 عائلــة محليــة.
ّ

مــا ال يقــل

والدعــم  الفالحــة  تقنيــات  يــز  تعز علــى  الشــراكة  هــذه  ــز 
ّ
ُترك

لتحســين  الجماعــة  هــذه  فــي  الفالحيــن  لصغــار  الُمباشــر 
زراعــة  نحــو  وتوجيههــم  اإلنتــاج  بيئــة  وتأميــن  مردوديتهــم 

البيئــة. تحتــرم  مســتدامة 

خــالل  مــن  الواقــع  أرض  علــى  البرنامــج  هــذا  ثمــرات  ظهــرت 
:  )2016 )يوليــوز  بينهــا  مــن  وملموســة  مشــجعة  إنجــازات 

 تــم تبنــي تقنيــات جديــدة : %88 فــي مجــال تربيــة المواشــي 
مجــال  فــي  و100%  الخضــروات  زراعــة  مجــال  فــي  و76% 

زراعــة األشــجار الســيما التفــاح.

 ارتفــاع اإلنتــاج : %21 فــي مجــال تربيــة األغنــام وتضاعــف إنتــاج 
التفاح.

يــادة   ارتفــاع دخــل األســرة : شــهد الدخــل الســنوي اإلضافــي ز
تتــراوح بيــن 8200 و9300 درهــم.

غيــر  فرنســية  منظمــة   AGRISUD INTERNATIONAL
حكوميــة تعمــل منــذ عــام 1992 فــي مجــال مكافحــة الفقــر 

فقــًرا. األكثــر  لألهالــي  الغذائــي  األمــن  وتحقيــق 

+21%x2
وتضاعف إنتاج التفاح في مجال تربية األغنام



6 - مــازن... حلقــة وصــل للتنميــة بيــن 
الجنــوب والشــمال

ــد مطــرد للطلــب. لذلــك  ــا مــن عجــز كهربائــي هــام أمــام تزاي يقي تشــكو إفر
منــذ  يســاهم  أن  مــازن  التــي طورهــا  المهــارات  بفضــل  للمغــرب  يمكــن 

الســاعة فــي رفــع التحــدي الطاقــي الــذي تواجهــه القــارة.

يقيــا الشــمالية وأوروبــا  تطمــح المملكــة إذن أن تكــون منصــة ربــط بيــن إفر
التحتيــة  البنــى  وعلــى  يــد  الفر الجغرافــي  موقعهــا  علــى  معتمــدة 
الكهربائيــة الرابطــة التــي طورتهــا بمعيــة اســبانيا والجزائــر والتــي تدرســها 

يتانيــا. ومور البرتغــال  بمعيــة 

الشــمال  إلــى دول  لتصديــر كهربائــه  ــرص 
ُ

ف خلــق  إلــى  المغــرب  يســعى 
وتصديــر مهاراتــه وكفاءاتــه فــي مجــال تطويــر الطاقــات الُمتجــددة إلــى 
 COP22 ــع مــازن خــالل مؤتمــر

ّ
دول الجنــوب. ولتحقيــق هــذا المبتغــى، وق

كمــا  يــق(  الطر )SETخارطــة  أوروبــا  مــع  الكهربــاء  لتبــادل  هامــا  ــا 
ً

اتفاق
يقيــة مثــل الســنغال  ــع ُمذكــرات تفاهــم مــع عــدد مــن البلــدان اإلفر

ّ
وق

رصــة ذهبيــة 
ُ

يقيــا ف يــارة الملكيــة إلفر الز وتونــس وغينيــا بيســاو. وكانــت 
ِلعقــد اتفاقيــات مــع العديــد مــن الــدول األخــرى الســيما تنزانيــا ومدغشــقر 

يــا وروانــدا. وإثيوبيــا ونيجير

يــق  ترمــي هــذه الشــراكات إلــى مواكبــة تطــور الطاقــات المتجــددة عــن طر
عــة مــع جيبوتــي فــي 

ّ
تبــادل المعــارف والخبــرات علــى غــرار الشــراكة الُموق

مراكــش فــي نونبــر 2016.



COP22 7 - مــازن، فــي مؤتمــر
كان مؤتمر COP22 فرصة لمازن لطرح ومناقشة التطّورات في قطاع الطاقات المتجددة :

يع البيئيــة مــن خــالل المشــاركة فــي العديــد مــن اللقــاءات الرئيســية  • أبــرز مــازن إبداعــه فــي مجــال تمويــل المشــار
فــي مؤتمــر COP22 )مثــل يــوم الطاقــة وSIF إلــخ...(.

• علــى مــدى أســبوعين اســتقبل جنــاح مــازن فــي مؤتمــر COP22 العديــد مــن النــدوات التــي ناقشــت مواضيــع 
مختلفــة منهــا مــا هــو تقنــي كتقييــم المــوارد مــن خــالل عــرض لألطلــس الشمســي، والتكامــل التقنــي ونمــاذج 

يــق الطاقــات الُمتجــددة. التمويــل ومنهــا مــا هــو اســتراتيجي كالتعــاون بيــن بلــدان الجنــوب والتنميــة عــن طر

يع إلــى الســوق(  يــع الجوائــز. فقــد كّرمــت مبــادرة FT2M )المســار الســر ــم التكتــل حفــال لتوز
ّ
• تشــجيعا لإلبــداع، نظ

يع الُمبدعــة فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة. باســم التكتــل أهــم المشــار

يــكا الالتينيــة وهــو مــا  يقيــا وأوروبــا وأمر • وأخيــرا وليــس آخــرا، وقــع مــازن مذـكـرات تفاهــم مــع دول فــي إفر
يــق مــع كل مــن ألمانيــا والبرتغــال وإســبانيا وفرنســا،  يعكــس إشــعاعه الدولــي. فقــد اتفــق مــازن علــى خارطــة طر
بحضــور الُمفوضيــة األوروبيــة، بهــدف تبــادل الكهربــاء النظيفــة بيــن المغــرب وأوروبــا. وبذلــك أصبــح مــازن أميــن اللجنــة 
يــق لتوقيــع اتفــاق  يــق هــذه، فقــد فتحــت األطــراف الَمعنيــة الطر التوجيهيــة للمشــروع. وبنــاًء علــى نتائــج خارطــة الطر

.COP23 تنفيــذي خــالل مؤتمــر

مــن ناحيــة أخــرى، وقــع مــازن علــى اتفــاق شــراكة موســعة مــع وكالــة التنميــة االقتصاديــة الشــيلية )كورفــو(. 
د هــذه الشــراكة العالقــة بيــن المغــرب والشــيلي بغــرض تحقيــق أهدافهمــا فيمــا يخــص الطاقــة المتجــددة 

ّ
ســتوط

يع  يــق تبــادل الخبــرات والمهــارات فــي مجــال البحــث والتطويــر واألنشــطة الصناعيــة وتطويــر مشــار وذلــك عــن طر
الطاقــات الُمتجــددة.

ــع مــازن اتفاقيــة شــراكة لتطويــر الطاقــات المتجــددة مــع الوكالــة الوطنيــة 
ّ

يقيــا، فقــد وق أّمــا فيمــا يتعلــق بإفر
للطاقــات المتجــددة فــي الســنغال. وتنــّص هــذه االتفاقيــة علــى تبــادل الخبــرات لتقويــة القــدرات وإنشــاء تكتــل 
ــع مــازن أيضــا شــراكة شــاملة مــع وزارة الطاقــة الجيبوتيــة هدفهــا تنميــة 

ّ
للطاقــات المتجــددة فــي الســنغال. وق

الطاقــات المتجــددة.
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