




]...[ 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 
األولــى حــول الطاقــة المنعقــدة بالربــاط 6 مــارس 2009.

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 الســامي الــذي وجهــه جالــة الملــك محمــد الســادس، نصــره اهلل إلــى الــدورة 21  لمؤتمــر أطــراف االتفاقيــة 
يــس. اإلطــار لألمــم المتحــدة حــول التغيــرات المناخيــة 30 نونبــر 2015 فــي بار
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باختصار

مازن أو التنمية المستدامةمــن نــحــن ؟
باألرقام

ُيولي المغرب أهمية خاصة للحفاظ على البيئة وإلدراج مخططات تنميته االقتصادية واالجتماعية في إطار رؤية مستدامة للتنمية.

لقــد اختــارت المملكــة، بمــا أنهــا فاعــل ملتــزم جنبــا إلــى جنــب مــع المجتمــع الدولــي فــي كل مــا يتعلــق بمكافحــة التغّيــر المناخــي، النمــو المســتمر ذي 
النســبة المنخفضــة مــن انبعــاث الكربــون واعتمــاد اســتراتيجية مناســبة فــي مجــال الطاقــة. 

تطمــح االســتراتيجية الوطنيــة فــي حقــل الطاقــة، ســعيا منهــا إلــى التوفيــق بيــن حاجيــات البــاد المتزايــدة مــن الطاقــة وبيــن متطلبــات الحفــاظ علــى 
 الكتلــة األحيائيــة، ثــم، فــي آخــر المطــاف، المصــادر 

ً
يحيــة والشمســية، بــل وأيضــا البيئــة، إلــى الرفــع مــن حصــة الطاقــات المتجــددة –المائيــة منهــا والر

النظيفــة األخرى-ضمــن القــدرة اإلجماليــة إلنتــاج الكهربــاء بالمملكــة. والهــدف المحــدد، فــي أفــق ســنة 2030، هــو أن تبلــغ حصــة الطاقــات ذات المصــادر 
ــة. المتجــددة نســبة %52 مــن الباقــة الطاقي

 فــي هــذه االســتراتيجية الوطنيــة، بتفعيــل الرؤيــة الوطنيــة حــول الطاقــات 
ً
يــا  محور

ً
عــدُّ فاعــا

ُ
فــت شــركة مــازن المحدثــة ســنة 2010، والتــي ت

ِّ
ل
ُ
لقــد ك

ــاء والمــاء الصالــح للشــرب. وتســاهم الوســائل المســتخدمة فــي تجســيد هــذه الرؤيــة وتجربــة  المتجــددة، و ذلــك إلــى جانــب المكتــب الوطنــي للكهرب
يع التــي تــم تطويرهــا بشــراكة مــع المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، والخبــرة المكتســبة منهــا، فــي وضــع المغــرب علــى الخارطــة  المشــار

يــة والعالميــة لقطــاع الطاقــات المتجــددة. القار

يــد، أن نتواجــد فــي كل مراحــل  يــا فــي الطاقــات المتجــددة بالمغــرب. ويتوجــب علينــا، مــن خــال نموذجنــا الفر » إنــه يشــرف مــازن ويشــكل بالنســبة لــه تحديــا يوميــا، أن يكــون فاعــا محور
يع علــى أوســع نطــاق. ويأتــي فــي صلــب اختصاصاتنــا أيضــا :  يع المتجــددة : بــدءا مــن تأهيــل المواقــع وانتهــاء بصيانتهــا، مــرورا بتصــور وتمويــل وانجــاز واســتغال المشــار تطويــر المشــار

يــز شــعبة وطنيــة ذات قــدرة تنافســية ! « بحــث وتطويــر تطبيقــي مــا قبــل عملياتــي يتكــئ علــى مشــروع صناعــي عــاوة علــى تعز

مصطفى بكوري /  الرئيس المدير العام لمازن

الهدف الوطني

مساهمة مازن في بلوغ هذا الهدف

من الباقة الطاقية ذات مصدر متجدد بحلول عام 2020

كحد أدنى للقدرة اإلجمالية اإلضافية بحلول 2020

كحد أدنى للقدرة اإلجمالية اإلضافية بحلول 2030

من الباقة الطاقية ذات مصدر متجدد بحلول عام 2030

يحية والمائية مصادر ذات أولوية : الشمسية والر

مازن
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مهامنا
التطوير المندمج لمنشآت الطاقات المتجددة وفق 

أفضل المعايير العالمية

 الفريد، تشكيلة من 
ً
تضع الشركة، عبر نموذجها

المهارات والخبرات متعددة التخصصات في خدمة 
مشاريعها المندمجة.

تواكب مهن مختصة كل مرحلة من مراحل تطوير 
منشآت الطاقات المتجددة لتشكل سلسلة متكاملة 

ومتناسقة.

المساهمة في خلق خبرة وطنية في مجال 
الطاقات المتجددة

التحفيز على التنمية المحلية للمناطق المخصصة إلقامة 
محطات التوليد حسب نموذج مستدام يأخذ بعين االعتبار 

ية والبيئية. الجوانب االقتصادية والبشر

ترمــي مهــام شــركة مــازن إلــى 
االرتقــاء بنفســها إلى مســتويات 

يــة وعالميــة. قار

خبرة مازن

يقــي المحيــط بنــا، وإلــى رهاناتــه. كمــا نصغــي أيضــا إلــى  »كلنــا، فــي الشــركة، آذان ُمصغيــة علــى الــدوام. ننصــت لعالــم يزخــر باالبتــكارات. ونصغــي إلــى الســياق المغربــي واإلفر
بعضنــا البعــض. لدينــا فــي مــازن ذهــن منفتــح : لذلــك نســتطيع بلــوغ الغايــة مــن مهامنــا.«

اإلنفتاح

عبيد عمران / عضو مجلس إدارة مازن

تحديد، تصور وبرمجة وحدات إلنتاج الكهرباء من مصادر 
الطاقات المتجددة

ية إلنجاز وبناء  المساهمة في تعبئة التمويات الضرور
منشآت الطاقة المتجددة

القيام بالدراسات القبلية الازمة لتأهيل الموقع

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

تصور، إنجاز وصيانة المنشآت )أو تسيير هذه األنشطة(

تثمين مصادر الطاقات المتجددة
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 الشركة، عبر إدارتها لمشاريع الطاقات المتجددة التنمية، في صلب مسعانا
ُ

ل تحوِّ
في المغرب، الطاقة الطبيعية إلى قوة تنموية. 

وتقوم، من خالل مقاربة مندمجة متجذرة فيها، بإرساء 
أنظمة بيئية طاقية منسجمة تساهم في االزدهار 

السوسيو اقتصادي للبالد.

ية والتنظيميــة والتقنيــة والماليــة  »نحــن، فــي الشــركة، نقــرن األفعــال باألقــوال. نقــوم يوميــا، وفــي كل مراحــل تطويــر منشــآت الطاقــات المتجــددة لدينــا، بتقديــم الوســائل البشــر
الازمــة للوفــاء بوعودنا.«

الوفاء بالوعود

فريق مازن



2020

2020

2020
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بالعمل يكون التقدم. وكل مشروع هو تجربة كاملة نستفيد منها ما يساعد على تحسين منجزاتنا سنة بعد أخرى. فنحن، في مازن، نتقدم من خال العمل.

التقدم من خالل العمل

فريق مازن

باختصار
يع  تقــوم الشــركة بإنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة. وترمــي مشــار
يحيــة  تثميــن هــذه المصــادر إلــى االســتفادة األمثــل مــن الطاقــات الشمســية والر
المختــارة أو  للمواقــع  التقنيــات األنســب ســواء  اختيــار  والمائيــة، وذلــك بفضــل 

لاحتياجــات المحــددة.

تولي شــركة مازن، بصفتها المســاهم الرئيســي بجانب المكتب الوطني للكهرباء 
والمــاء الصالــح للشــرب لبلــوغ األهــداف الوطنيــة، أهميــة خاصــة لمشــاريعها مــن 

إثــر مســتدام علــى األصعــدة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة.

باألرقام
القدرة الكهربائية من الطاقة الشمسية الُمتوقع انتاجها بحلول

ميغا واط* 2000

ميغا واط* 2000

ميغا واط* 2000

يحية الُمتوقع انتاجها بحلول  القدرة الكهربائية من الطاقة الر

القدرة الكهربائية األذنى من الطاقة المائية الُمتوقع انتاجها بحلول

يع الخاصة.  *أهداف وطنية، بما في ذلك المشار

مازن أو انطاقة الطاقات المتجددة ماذا نفعل ؟
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اليوم...المغرب بالطاقات المتجددة

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

التضافر في مجالي الطاقة 
والتكنولوجيا

ــر  ــات الطاقيــة األمثــل واألكث ــد التركيب ــإدارة كل الطاقــات المتجــددة مــن تحدي ــام مــازن ب ــُن قي
ِّ
ُيَمك

ــاء األنفــع للنظــام الكهربائــي الوطنــي. ــاج الكهرب  إلنت
ً
ــكارا ابت

ــن، فــي آٍن مًعــا، مــن 
ِّ
إن تنويــع مصــادر الطاقــات الُمتجــددة فــي الباقــة الوطنيــة هــو الــذي ُيَمك

اإلنتــاج الكهربائــي المــرًن القــادر علــى التكيــف مــع طلــب االســتهاك ومــن جعــل تكلفــة انتــاج 
ــر.  الكيلــوواط ســاعة مناســبة أكث

للحاجيــات المحــددة، وذلــك بغيــة االســتفادة  التقنيــة األكثــر ماءمــة  التركيبــات  يحشــد مــازن 
القصــوى مــن مصــادر الطاقــة هــذه. 

تتمثل التكنولوجيات الرئيسية المطورة حتى اليوم أو المبرمجة في المغرب في:

زة أو الكهروضوئية؛
ّ
ية الُمرك الطاقة الشمسية 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.

بفضــل خبرتهــا المحصلــة علــى هــذا النحــو فــي مجــال تطويــر 
عــزز 

ُ
الطاقــات المتجــددة وجعــل ســعر الكهربــاء مناســبا أكثــر، ت

والمــاء  للكهربــاء  الوطنــي  المكتــب  مــع  بالتعــاون  الشــركة، 
الصالــح للشــرب، مكانــة المغــرب المتميــزة فــي قطــاع الطاقــات 
المتجــددة علــى جميــع األصعــدة: اإلقليمــي منهــا  والقــاري 

والدولــي.

 
ً
 كهربائيــا

ً
ُيْبــدي عجــزا يقيــا  إذا مــا كان ســياق الطاقــة فــي إفر

هامــا أمــام طلــب متزايــد، فــإن أوروبــا، مــن جانبهــا، تواجــه فــي 
هــذا المجــال حاجيــات مســتقرة، إال أنهــا مرتفعــة، وتحتــاج بذلــك 
إلــى إدمــاج حصــة أكبــر مــن الطاقــات الُمتجــددة فــي باقتهــا 

الخاصــة.

بإمــكان المغــرب، عبــر االســتفادة مــن المهــارة الوطنية المطورة 
مــن طــرف مــازن، فــي رفــع تحديــات الطاقــة العالميــة. يطمــح 
المغــرب بموقعــه الجغرافــي االســتراتيجي، المعــزز بالُبنى التحتية 
الكهربائيــة الرابطــة المنجــزة أو التــي فــي طــور االنجــاز، إلــى جعــل 
يقيــا وبيــن إفريقيــا وأوروبــا. المملكــة ِمَنصــة تبــادل حقيقيــة إلفر

وماذا عن الغد؟

تارودانتورزازات



200
35%

34 000

5

1617

باختصار

باألرقام

قــوم الشــركة، مــن خــال إدارة أوراش الطاقــات المتجــددة، بتحويــل الطاقــة الطبيعيــة إلــى قــوة تنمويــة. وفــي ســبيل ذلــك، يهــدف 
ُ
ت

احــداث النمــوذج المندمــج إلــى إقامــة أنظمــة بيئيــة قابلــة للحيــاة وذات مردوديــة.

تســعى شــركة مــازن، عــاوة علــى إنتــاج الكهربــاء وتعبئــة التمويــات الازمــة لــه، إلــى تحفيــز نســيج اقتصــادي تنافســي يحشــد 
بفعاليــة مــا هــو متوفــر مــن مهــارات ويســاهم فــي خلــق أخــرى جديــدة. كمــا أن مــازن يقــوم بتغذيــة وتشــجيع البحــث التطبيقــي 

وإنعــاش االبتــكار التكنولوجــي.

فــي صلــب المســعى المندمــج لمــازن، يتجســد، علــى نحــو خــاص، هــذا التحفيــز علــى االبتــكار مــن خــال إقامــة منصــة لبحــت وتطويــر 
تطبيقــي مــا قبــل عملياتــي يتكــئ علــى مشــروع صناعــي علــى مســتوى مركــب الطاقــة الشمســية نــور ورزازات.

تســاهم اســتراتيجية التنميــة المحليــة المنفــذة مــن طــرف الشــركة، بمــا أنهــا الموجــه الفعلــي لهــذا المســعى المندمــج، فــي االنصاف 
يع. الترابي والنمو المســتدام للمناطق المســتقبلة للمشــار

ــزة األساســية  يــة وتقليــص االحتبــاس الحــراري هــو الركي ــات الغاز ــة البيئــة وخفــض االنبعاث ــام، إن الحــرص الدائــم علــى حماي وفــي الخت
فــي مســعى مــازن.

هكتار لمنصة بحث وتطوير تطبيقي ما قبل عملياتي يتكئ على مشروع صناعي

III و II من االندماج الصناعي لتطوير نور ورززات

مستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من برنامج مازن للتنمية المحلية )2010(-)2016(

إنتاج كهربائي

تكوين

بحث وتطوير تطبيقي ما قبل عملياتي يتكئ على مشروع صناعي

اندماج صناعي

تنمية محلية

رافعات 
للمقاربة 

المندمجة

مازن أو الطاقة المندمجة كيف نـحـقـق ذلـك ؟
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اندماج محلي، وطني وبيئي

التنمية على الصعيد المحلي وعلى نحو مستدام

التركيز على استراتيجية التنمية المحلية

تنمية المناطق

تحسين اإلطار االجتماعي للسكان

يع الطاقيــة ومــا لهــا مــن انعكاســات،  تعمــل الشــركة علــى بلــوغ أقصــى حــد مــن تضافــر هــذه المشــار
يبــة مــن مواقــع  وذلــك مــن خــال المســاهمة فــي محاربــة الفقــر وتحســين ظــروف عيــش الســاكنة القر
اإلنتــاج الكهربائــي، وفــي التنميــة االقتصاديــة المســتدامة المشــتركة، عــاوة علــى الحفــاظ علــى البيئــة.

تقــوم شــركة مــازن، عبــر تأقلمهــا مــع الخلفيــة السوســيو اقتصاديــة للمناطــق المســتقبلة، بالتدخــل فــي 
العديــد مــن القطاعــات، والســيما البنيــات التحتيــة األساســية، التعليــم، الصحــة والفاحــة.

الدخول في حلقة مثمرة2
قطــاع  قنــوات  اندمــاج  ــن 

ِّ
ُيَمك االقتصــادي،  المســتوى  علــى 

فــرص  احــداث  مــن  اقتصاديــة،  السوســيو  المتجــددة  الطاقــات 
للعمــل - وذلــك مــن خــال الرفــع مــن الحاجــة إلــى المــوارد وابــراز 

الثــروات. مهــن جديــدة - والمســاعدة علــى خلــق 

إلــى االنخــراط فــي هــذا القطــاع الجديــد  تســعى شــركة مــازن 
والوطنــي. المحلــي  المســتويين  علــى  مثمــرة  حلقــة  ضمــن 

أخذ بعين االعتبار األثر البيئي3

الحد من انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكربون 

يع  تولــي الشــركة أهميــة خاصــة لتحديــد اآلثــار المحتملــة للمشــار
إلــى  الهادفــة  التدابيــر  وتتخــذ  مراحلهــا.  كل  فــي  البيئــة  علــى 
تفــادي أو تخفيــف أو تعديــل اآلثــار المحــددة، بغيــة ضمــان اندمــاج 

يع فــي مناطــق اقامتهــا.   مثالــي للمشــار

ــن اللجــوء إلــى مصــادر الطاقــات المتجــددة للمغــرب، 
ِّ
ســوف ُيَمك

مــن اآلن وحتــى ســنة 2020، مــن خفــض انبعاثــات ثانــي أوكســيد 
الكربــون بمــا ال يقــل عــن 9,3 مليــون طــن )2,5 طــن نفــط مكافــئ 
الطاقــة  يع  مشــار تطويــر  خــال  مــن  طــن   3,7 منهــا   ،)-tep-

يحيــة.  يع الطاقــة الر الشمســية و5,6 طــن عبــر تطويــر مشــار

تقوم استراتيجية التنمية المحلية المعتمدة من طرف مازن على ثاثة محاور للتدخل :

ت
ويا

ول
 األ

يد
حد

ت

فك العزلة الترابية
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التضافر بين مختلف األطراف التضافر، محرٌك للتنمية
المساهمة في مشاريع الطاقات 

المتجددة 
يد لمازن مستويين من التضافر. يتتبع النموذج الفر

تلعــب شــركة مــازن، وقــد غــدت مــن اآلن فصاعــدا الفاعــل المؤسســاتي 
جنــب  إلــى  جنبــا  وذلــك  المتجــددة،  الطاقــات  مجــال  فــي  المركــزي 
تســهيل  للشــرب، دور  الصالــح  والمــاء  للكهربــاء  الوطنــي  المكتــب  مــع 
يــن والمجتمــع  ين والمطور المهمــات لــدى المؤسســاتيين والمســتثمر

التنميــة.  فــي  أهدافهــا  لتحقيــق  المحلييــن،  العلمــي والســكان 

تضافر األشخاص وتضافر الوسائل

تقوم شــركة مازن، في ســبيل تطوير وتســيير مشــاريعها، بتجميع الموارد 
البشرية والمهارات وكذلك التكنولوجية والتجهيزات والبنيات التحتية.

لن يكون بمقدورنا بلوغ أهدافنا التنموية إال من خال توحيد األشخاص و المؤسسات و الوسائل و عبر تحفيز الطاقات، من المحلي إلى الدولي.

تحفيز الطاقات

فريق مازن
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