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 يتحول إىل "األخرض":  مسجد الحسن الثاين بالدار البيضاء

  ملحافظة عىل البيئةمن أجل ترشيد استهالك الطاقة وا جديدة مقاربة
 

 ءبالدار البيضاأولويات مؤسسة حسن الثاين  صدارةيف  : رهان النجاعة الطاقية

 جمع مسجد الحسنمب هاتكلفة استهالك والتخفيف من عبء الطاقة الحفاظ عىلأهمية بمنها وعيا 
الجميع،  تشغلظاهرة االحتباس الحراري التي  الحد منيف  ا، ويف سياق مساهمتهبالدار البيضاء الثاين
 .ايف صلب أولوياته النجاعة الطاقيةؤسسة مسجد الحسن الثاين بالدار البيضاء م توضع

ن قبل م يطاقال االفتحاصن الثاين بالدار البيضاء عمليات ، أجرت مؤسسة مسجد الحس2014فمنذ عام 
 .استهالك الطاقة شيددراسة تقنية اقتصادية مفصلة لرت ب ، عززتخرباء محليني ودوليني

 

  برية.بنسبة ك مسجد الحسن الثاينفاتورة استهالك الطاقة يف مجمع تخفيض مرشوع يهدف إىل 

،  2016االهتامم الدويل الذي تم إطالقه يف ديسمرب إبداء طلبوبعد  ،هذه الدراسة وتفعيال لخالصات
للرشكة هذا املرشوع  أُسند إنجازالتعاون األملاين،  GIZ و (SIE) بالتعاون مع رشكة الطاقة لالستثامر

التي ستعمل عىل تحديد و وضع الحد من استهالك الطاقة ،  مجال يف املختصة، C-NERGIEالكندية  
 C-NERGIE تابعة لـ مغربية تم إنشاء رشكة هذا املرشوعو يف اطار . املالمئة ةيالطاقواملصادر حلول ال

Maroc . 
 

والتي تشمل أهدافه  2016يف عام  COP22 قمة املناخ خالل هدعتاما ضمن ما تم رشوعويندرج هذا امل
حسن الثاين الالرئيسية تنفيذ حلول كفاءة الطاقة املثىل يف اإلضاءة الداخلية والخارجية ملجمع مسجد 
	.ومبانيه الخارجية، التوليد الذايت للكهرباء بالطاقة الشمسية والطاقة الشمسية الحرارية

يوم األربعاء وذلك   CPE 2019ة هذا املرشوع الطموح بتوقيع عقد أداء الطاق مسارتم تتويج وقد 
 . مبقر املؤسسة سبتمرب 25
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 املتجددة اتة والطاقيالطاق النجاعةحل يجمع بني تدابري 

تجددة امل اتة والطاقيالطاق النجاعةتنفيذ حل يستخدم كالً من مقاييس  عىلاملرشوع  يعتمد
 :فيام ييل ابري التد وتتجلی هاتهالقامئة عىل التقنيات النظيفة مبا يف ذلك الضامنات الفنية واملالية. 

 :تغيري اإلضاءة •

عىل   LEDنوع  من إضاءة وحداتمصباح و  30000ا مجموعه مباإلضاءة الحالية وسائل استبدال 
من  ٪ 70 مكن من توفري ما يناهزسي اليشء الذي. الوسائطية..املسجد واألكادميية واملكتبة  مستوى
 .الطاقة

 :تركيب األلواح الضوئية الشمسية •

 يفإنتاج الطاقة القصوى بالكيلوواط من أجل شمسية ضوئية بسطح مبنى األكادميية  ةلوح 810تركيب 
 .اينالث مسجد الحسن ملباين مؤسسة داخليةساعة خالل ساعات الذروة وإعادة إدخالها يف الشبكة الال

 :تركيب األلواح الشمسية الحرارية •

 . وتدفئتها املياه بالحاممات تركيب األلواح الشمسية الحرارية لتسخني

 : GTC التقني املركزي  التسيري والتحكمنظام  •
 ياه املاستهالك  ترشيد •

يتم سالحيوية واستخدامها األمثل،  املادةلحفاظ عىل هذه لو  االستهالك املفرط للمياه ملواجهة تحدي
 .%50تزويد الحنفيات مبعدات تقنية متكن من تقليص االستهالك بنسبة تناهز

 ملعداتاصيانة  •

ألعطاب االجهاز، وتقلل من  مدة عملهازيادة ال من واملالمئة للمعدات واآلليات الصيانة املنتظمة كنمت
 . النجاعة الطاقية كام تسهم يف توفري الطاقة ودعم، التي قد تطرأ عليها

 

 متويله من خالل ما تم توفريه من فاتورة االستهالكتم يمرشوع 

 مبلغتسديد  املؤسسة من -حسب التصميم املايل -مهمة ستمكنسيحقق هذا املرشوع وفورات 
 .بناًء عىل عقد أداء الطاقة ،سنوات 10 خاللتطلبها التي االستثامرات 

 
 
 

 
	

 للمزيد من املعلومات املرجو االتصال ب:
 أسامء فتحي

 مسؤولة قسم التواصل مبؤسسة مسجد الحسن الثاين بالدار البيضاء
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