
،)IRESEN( الجديــدة  والطاقــات  الشمســية  الطاقــة  فــي  البحــث  معهــد   وقــع 
OCP ومجموعــة )UM6P( التقنيــة التخصصــات  الســادس متعــددة   جامعــة محمــد 
،GRENN H2A التكنولوجيــة  المنصــة  إنشــاء  أجــل  مــن  للتعــاون   اتفاقيــة 
وتطبيقاتــه األخضــر  الهيدروجيــن  مجــال  فــي  واالبتــكار  والتطويــر  للبحــث   المخصصــة 

.)»Power-To-X«(

متعــددة الســادس  محمــد  جامعــة  الجديــدة،  والطاقــات  الشمســية  الطاقــة  فــي  البحــث  معهــد   قــام 
متعــددة الســادس  محمــد  بجامعــة   ،2021 نونبــر   25 الخميــس  يــوم   ،OCP ومجموعــة  التقنيــة   التخصصــات 
التكنولوجيــة المنصــة  إنشــاء  إلــى  تهــدف  للتعــاون  اتفاقيــة  بتوقيــع  يــر  جر بابــن  التقنيــة   التخصصــات 

وتطبيقاتــه  األخضــر  الهيدروجيــن  مجــال  فــي  واالبتــكار  والتطويــر  للبحــث  المخصصــة  المخصصــة   GRENN H2A
.)Power-To-X»-PtX»(

يقــي، إلــى لعــب دور رئيســي فــي نشــر  تهــدف هــذه البنيــة، التــي تعتبــر األولــى مــن نوعهــا علــى المســتوى اإلفر
ترســيخ اختبــار،  استكشــاف،  مــن  وســتمكن  بالمغــرب،  الصناعــي  المجــال  فــي  وتطبيقاتــه  الهيدروجيــن   قطــاع 

وتوسيع نطاق التقنيات المبتكرة لهذا القطاع الواعد بالمغرب وتكييفها مع السياق المحلي.

GreenH2A تشــكل   ،»Green H2 Morocco» ومرصــد  األخضــر  للهيدروجيــن  الوطنيــة  اللجنــة  جانــب   وإلــى 
سلســلة يــز  تعز فــي  تســاهم  حيــث  بلدنــا  فــي  األخضــر  للهيدروجيــن  البيئيــة  للمنظومــة  هيكليــة   حلقــة 
واالقتصــادي واالجتماعــي  األكاديمــي  العالــم  الخصــوص،  وجــه  علــى   ،Green H2A وســتواكب   القيمــة، 

باإلضافة إلى مساهمتها في إبراز هذا القطاع من خالل :

 • استكشــاف اإلمكانيــات الصناعيــة وفــرص البحــث والتطويــر واالبتــكار فــي مجــال PtX بالمغــرب، مــن خــالل
يبية وتوضيحية قبل المرحلة الصناعية؛ يع تجر تطوير مشار

فيمــا وخاصــة  والدوليــة،  الوطنيــة  والصناعــات  العموميــة  السياســات  ودعــم  التكنولوجــي  الدعــم   • 
يتعلق بالمعايير والشهادات؛

ية؛ • توليد المعارف والمهارات في القطاعين العام والخاص من خالل نقل التكنولوجيا والملكية الفكر

مراكــز الجامعــات،  لفائــدة  البشــري،  الرأســمال  وتنميــة  القــدرات  يــز  تعز أجــل  مــن  للتكويــن  عــرض  توفيــر   • 
البحث والتكوين األولي والمهني، وكذا المصنعين الوطنيين والدوليين؛

يك رئيســي للتعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال مــع مــوردي الحلــول التكنولوجيــة،  • ترســيخ المكانــة كشــر
ين. يع والمستثمر الصناعية، مطوري المشار

بــــــــالغ صــــحــــفـــــي
ير، 2021 ابــــن جــــر



يــز المــالح، المديــر التنفيــذي الصناعــي لمجموعــة OCP : « يعتبــر إنتــاج  وفــي هــذا اإلطــار، صــرح الســيد عبــد العز
منتجــات إلــى  تحويلــه  والســيما  متجــددة،  مصــادر  مــن  الكهربــاء  إلنتــاج  مضافــة  قيمــة  األخضــر   الهيدروجيــن 
علــى العالمــي  الطلــب  تلبيــة  فــي  سيســاهم  مــا  وهــو  عاليــة،  اقتصاديــة  وإمكانيــات  طاقيــة  كثافــة   ذات 
وســوقا لبلدنــا  حقيقيــة  فرصــة  ذلــك  ويمثــل  الكربونــي.  الحيــاد  تحقيــق  مــن  تمكــن  التــي  الخضــراء  يئــات   الجز

واعدة لمجموعتنا الصناعية«.

: الجديــدة  والطاقــات  الشمســية  الطاقــة  فــي  البحــث  لمعهــد  العــام  المديــر  إيكــن،  بــدر  الســيد   وأضــاف 
 «الهيدروجيــن حلقــة رئيســية فــي التحــول الطاقــي، ويتعلــق األمــر بناقــل للطاقــة يتوفــر علــى إمكانيــات كبيــرة
مــن  Green H2A منصــة  وســتمكن  المســتدامة،  والتنميــة  االقتصــادي  النمــو  تحديــات  إطــار  فــي   وينــدرج 
رئيســيا حليفــا  أيضــا  ســتكون  كمــا  بالدنــا،  فــي  الصناعــي  القطــاع  هــذا  نطــاق  وتوســيع  نشــر  يع   تســر

يز االبتكار والرفع من القيمة المضافة للصناعة في بالدنا«. للهيآت الفاعلة الوطنية المعنية، من أجل تعز

التخصصــات متعــددة  الســادس  محمــد  لجامعــة  العــام  المديــر  الهبطــي  هشــام  الســيد  صــرح  جهتــه،   ومــن 
البينيــة هــذه  بإنشــاء  ترحيبهــا  عــن  التقنيــة  التخصصــات  متعــددة  الســادس  محمــد  جامعــة  «تعــرب   :  التقنيــة 
مواردنــا وتأهيــل  لتكويــن  هامــة  ووســيلة  والمعرفــة،  القيمــة  لخلــق  حقيقيــة  أداة  ســتكون  التــي   التحتيــة 
مــن كواحــد   2018 ســنة  بــه  االعتــراف  تــم  الــذي  للمغــرب  كبيــرة  فرصــة  المشــروع  هــذا  ويعتبــر  ية،   البشــر
علــى بالمغــرب  األخضــر  الهيدروجيــن  إنتــاج  ســيعمل  الدولــي.  الصعيــد  علــى  كبيــرة  إمكانيــات  ذات  دول   6 
التمويــل إلــى  باإلضافــة  صناعتنــا  فــي  الكربــون  نســبة  مــن  الحــد  فــي  والمســاهمة  االقتصــادي  نمونــا  يــز   تعز

المشترك للتحول واألمن الطاقي.

أطنــان إلنتــاج 4  يبــي  تجر يتعلــق بمشــروع   Green H2A لمنصــة األولــى  يع  المشــار أحــد  أن  إلــى  اإلشــارة   تجــدر 
و  2MW PEM( ميغــاوات   4 حــدود  فــي  الكهربائــي  للتحليــل  بقــدرة  مــزود  األخضــر،  األمونيــاك   مــن 
علــى األصفــر  للجــرف  الصناعــي  الموقــع  قلــب  فــي  ســتقام  التــي  المنصــة،  ستســتند   .)2MW Alcalin 
باإلضافــة للمحــاكاة  حقيقيــة  ونمــاذج  أخــرى  يبيــة  تجر يع  مشــار علــى  هكتــارات،   5 إلــى  تصــل  أوليــة   مســاحة 

إلى مبنى يضم العديد من المختبرات ومكاتب للباحثين.


