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 وثيقة معلومات المشروع 
 مرحلة تحديد المفاهيم

 113223 رقم التقرير:
 
 مشروع نور ميدلت للطاقة الشمسية  اسم المشروع 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا المنطقة 

 المغرب البلد 

 P161893 الرقم التعريفي للمشروع: 

  الوكالة المغربية للطاقة الشمسية البلد المقترض

  الوكالة المغربية للطاقة الشمسية الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ

  2016ديسمبر  16 تاريخ إعداد/تحديث وثيقة معلومات المشروع 

تاريخ الموافقة على وثيقة معلومات المشروع 
 واإلفصاح عنها 

  2016ديسمبر  16 

  2017يوليو  27 التاريخ التقديري لموافقة مجلس المديرين التنفيذيين

 أوال. المقدمة والسياق

 :سياق البلد

، ويوضح ذلك التقلبات 2015بعد تحقيقه أداء قويا في عام  2016تراجعا حاد في عام سجل االقتصاد المغربي  .1
وبفضل موسم فالحي  المعتادة التي تعاني منها عملية اإلنتاج في اقتصاد ال يزال يعتمد على الزراعة البعلية )المطيرة(.

إال أنه في ضوء  .2015% في عام 4.4، انتعش النمو االقتصادي مرتفعا إلى 2014/2015)زراعي( استثنائي في عام 
سيؤدي إلى تراجع نمو إجمالي  2015/2016موجة الجفاف الحالية، فإن إنتاج الحبوب الذي يقل عن المتوسط في عام 

واستجابة لتراجع اتجاهات المالية العامة، فقد شرع المغرب في تطبيق تدابير  .2016% في عام 2الناتج المحلي إلى دون 
حيث بدأت الحكومة في إصالح نظام الدعم، وخفض النفقات المتكررة  ،2013وضاع المالية العامة منذ عام واسعة لضبط أ

% من إجمالي الناتج المحلي في عام 7.2ونتيجة لذلك، تراجع عجز الموازنة من  واالستثمارية، وتعزيز اإليرادات الجبائية.
% من إجمالي الناتج المحلي في عام 10جاري، الذي بلغ . كما تراجع عجز الحساب ال2015% في عام 4.3إلى  2012
وعكس ذلك عدة أمور، منها تقليص فاتورة واردات الطاقة نتيجة لالنخفاض الحاد في  .2015% في عام 2.3، إلى 2012

وقطاع أسعار النفط الدولية، وارتفاع الصادرات من الصناعات "الجديدة" )كصناعة السيارات، والطيران، واإللكترونيات( 
  الصناعات الزراعية.
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إذ سجل  وقد أدت التقلبات التي ضربت قطاع الفالحة في السنوات األخيرة إلى تباطؤ نمو االقتصاد المغربي، .2
، وقل ذلك عن اتجاه النمو 2015 – 2013% في فترة السنوات 3.8نموا بلغ  إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، في المتوسط،

وقد توسع المغرب في تطبيق أجندة إصالحاته الهيكلية، بيد أن  .2012 - 2003ة السنوات % سنويا في فتر4.6البالغ 
تصميم الحكومة على  2016وأكد قانون الموازنة لعام  تنفيذها يظل عنصرا أساسيا إلظهار النتائج الجوهرية التي تحققت.

ت التقاعدية التي ستدعم استدامة النظام توسيع الوعاء الجبائي، وخفض النفقات والشروع في تطبيق إصالحات المعاشا
وفضال عن اإلصالحات الجارية لنظم الدعم والمالية العامة واإلدارة المالية، فإن هذه التدابير  وستحد من التزاماته الطارئة.

 تسهم في تعزيز إطار االقتصاد الكلي، وتحسين بيئة ممارسة األعمال، وتعزيز إمكانات النمو الشامل للجميع. 

 لسياق القطاعي والمؤسسيا

لقد نما الطلب األولي على الطاقة في المغرب  .3
% سنويا على مدى السنوات العشر األخيرة، 4.8بنسبة 

ويكاد يماثل ذلك معدل النمو نفسه في إجمالي الناتج المحلي 
وظلت كثافة الطاقة  )وإن كان أسرع في بعض األحيان(.

بلدان منظمة مستقرة، وإن كانت منخفضة بالمقارنة مع 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والعديد من البلدان 
النامية، حيث قابل الجهود المبذولة لرفع كفاءة استخدام 

% 99الطاقة توسع في الحصول على الكهرباء )يبلغ حاليا 
( في المناطق الريفية( وزيادة 2013% )97إجماال و 

  مستويات المعيشة.

ي للكهرباء والماء الصالح يهيمن المكتب الوطن .4
كهيئة عمومية مستقلة من  1963وقد تأسس المكتب الوطني في عام  ( على قطاع الكهرباء بالمغرب.ONEEللشرب )

وباستثناء الطاقة المتجددة المنتجة بموجب القانون  الناحيتين القانونية والمالية ويتولى مسؤولية خدمات الكهرباء في البالد.
 24508المكتب الوطني هو المشتري الوحيد بالقطاع، ويمتلك ويدير كامل شبكة النقل التي تتألف من ، فإن 13/2009

، بلغ إجمالي قدرات 2015وفي عام  للجهد المتوسط. 150/60كيلو فولت مع خطوط بقدرة  400/225كيلومترات بقدرة 
% )مثال، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 34ها ميجاوات، شكلت مصادر الطاقة المتجددة من 8159التوليد المركبة حوالي 

%(، ثم توليد 26%(، وتوليد الكهرباء باستخدام الغاز )31والطاقة الكهرومائية(، يليها توليد الكهرباء باستخدام الفحم )
توليد  غير أن الوقود األحفوري مازال يشكل بشكل عام المصدر الرئيسي في %(.10الكهرباء باستخدام الديزل/الجازولين )

% من إجمالي القدرات المركبة(، ويعتمد المغرب على أسبانيا في الحصول على نسبة كبيرة من 67الكهرباء في المغرب )
ونظرا ألن المغرب ال يمتلك موارد محلية من الوقود األحفوري، فإنه نتيجة لذلك يعتمد اعتمادا  إمدادات الطاقة الكهربائية.

وهو معدل توقف عن  – 2014% من الطلب األولي على الطاقة في عام 97، التي مثلت كبيرا على الواردات من الخارج
  .2013التراجع منذ عام 
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تبنت الحكومة المغربية إستراتيجية وطنية للطاقة بغرض خفض اعتماد البالد على واردات الطاقة، وتقليل كثافة  .5
ئيسية لإلستراتيجية في ضمان أمن إمدادات الطاقة، وتطوير وتتمثل األهداف الر الطاقة في البالد، والحد من تغير المناخ.

موارد محلية )موارد الطاقة المتجددة، وكذلك النفط والغاز(، وتشجيع رفع كفاءة استخدام الطاقة، وضمان توفير الحصول 
موارد الطاقة  ويشكل تطوير على الطاقة بأسعار ميسورة لجميع المواطنين المغاربة، وتشجيع زيادة التكامل اإلقليمي.

% من القدرات المركبة لتوليد الكهرباء 42المتجددة أولوية للمغرب، وتحدد اإلستراتيجية الجديدة هدفا أوليا لها نسبته 
ميجاوات من الطاقة الشمسية في إطار المخطط المغربي للطاقة  2000، منها 2020بالنسبة لموارد الطاقة المتجددة في عام 

 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية. 2000ميجاوات من الطاقة الريحية، و  2000اليا باسم "نور"(، و الشمسية )ُيشار إليه ح
لتولي مهام تنفيذ المخطط المغربي للطاقة الشمسية،  57/2009وقد تأسست الوكالة المغربية للطاقة الشمسية بموجب القانون 

ليشمل مشروعات تطوير كافة موارد  2016سية في أوائل لكن جرى التوسع في دورها ليتجاوز نطاق توليد الطاقة الشم
 الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة العمومية )مثال، الطاقة الريحية والطاقة الكهرومائية(. 

 العالقة بإطار الشراكة اإلستراتيجية

الذي  2017 – 2014يتسق المشروع المقترح اتساقا تاما مع إطار الشراكة اإلستراتيجية للمغرب للسنوات  .6
. وسيسهم المشروع المقترح تحديدا في 2014ُعرض على مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي للنظر فيه في أبريل 

بإطار الشراكة اإلستراتيجية "بناء مستقبل أخضر وقادر على التحمل" وفي تحقيق النتيجة اإلستراتيجية  2إعداد مجال النتائج 
"تحسين  5-1ويسهم كذلك في تحقيق النتيجة اإلستراتيجية  تجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة"."زيادة توليد الطاقة الم 2-2

"توسيع نطاق الحصول على الخدمات األساسية )المياه  4-3إمكانية التعويل على إمدادات الكهرباء"، والنتيجة اإلستراتيجية 
وبالمساعدة على الوفاء باحتياجات  ية والصحة والتعليم(".والصرف الصحي والكهرباء والنقل واالتصاالت السلكية والالسلك

البالد المتزايدة من الكهرباء، فإن المشروع سيسهل النمو االقتصادي، وهو ما سيسهم مباشرة في تحقيق هدفي خفض الفقر 
 المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. 

انتقاله إلى مستقبل أكثر كفاءة واستدامة على  ترمي إستراتيجية البنك الخاصة بقطاع الطاقة في المغرب إلى مساندة .7
ويتسق المشروع أيضا مع إستراتيجية منطقة  الصعيدين االقتصادي والبيئي، مع الحفاظ على أمن إمدادات كافية من الطاقة.

ات الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيث يسهم في تجديد العقد االجتماعي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير الخدم
األساسية من خالل االستثمارات المباشرة في تقديم تلك الخدمات، ومن خالل تطوير صناعات محلية توفر فرص الشغل 

عالوة على ذلك، فإن المشروع  وتوظيف الشباب في إطار إستراتيجية المغرب لتحقيق النمو األخضر والتنمية المستدامة.
ة من خالل الهدف طويل األجل للوكالة المغربية للطاقة الشمسية بتصدير يسهم في تحقيق التكامل اإلقليمي ألسواق الطاق

الطاقة المتجددة إلى أوروبا، والجهود التي تبذلها الحكومة للتخفيف من آثار تغير المناخ، وهما محورا تركيز مهمان في 
 ركيزة التعاون اإلقليمية باإلستراتيجية. 

 األهداف اإلنمائية المقترحةثانيا. 

 اإلنمائي المقترح للمشروع الهدف
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يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع المقترح في مساندة التوسع في توليد الطاقة المتجددة على نحو مبتكر في المغرب  .8
  من خالل مشروع نور ميدلت للطاقة الشمسية.

 النتائج الرئيسية

كهرباء )ميجاوات( بميدلت؛ )ب( إنتاج )أ( القدرات المركبة لتوليد ال تتمثل مؤشرات النتائج الرئيسية فيما يلي: .9
الكهرباء )بالجيجاوات/ساعة( في محطات ميدلت؛ )ج( إنتاج الكهرباء )بالجيجاوات/ساعة( أثناء ساعات وصول الطلب إلى 
مستوى الذروة في محطات ميدلت؛ )د( تفادي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ و )ه( عدد المستفيدين المباشرين من المشروع، 

 بة )%( النساء منهم. ونس

 شرح الفكرة األساسيةثاليا. 

من المتوقع أن تتألف المرحلة األولى لمشروع نور ميدلت للطاقة الشمسية من محطتين منفصلتين، بقدرة إجمالية  .11
ساعات،  5ميجاوات، وحد أدنى للتخزين الحراري قدره  190-150مرّكبة للطاقة الشمسية المركزة لكل منهما قدرها 

وُتركت قدرة مكون الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي يتوقع أن توفر التوليد خالل  افة إلى مكون الخاليا الضوئية.باإلض
أوقات النهار، لتقدير مقدمي العطاءات، على أال تتجاوز صافي قدرات التوليد من محطة الطاقة الشمسية المركزة خالل 

لعطاءات تصميمهم بناء على المعايير المتوقعة ألداء المحطة التي سترد ومن المتوقع أن يحسن مقدمو ا %.20وقت الليل 
هكتارا من األراضي )من  3150وسيقع مجمع نور ميدلت للطاقة الشمسية المركزة على مساحة  في طلب تقديم العروض.

السهول المحيطة  كيلومترا شمال بلدة ميدلت في شمال المغرب في 20هكتارات(، على ُبعد  4106الممكن زيادتها إلى 
  بنهر ملوية بين جبال األطلس الوسطى والعليا.

 رابعا: السياسات الوقائية التي قد يتم تفعيلها

وقد تم  .OP4.03تخضع هذه العملية لمعايير األداء البيئي واإلجراءات الوقائية الواردة بمنشور سياسة العمليات  .11
كاملة / وثيقة تحديد المفاهيم ذات الصلة بصورة منفصلة ويمكن اإلفصاح عن صحيفة بيانات اإلجراءات الوقائية المت

 االطالع عليها على الموقع التالي:
-Midelt-Noor-http://documents.worldbank.org/curated/en/383431481787464986/Morocco

Project-Power-Solar 

  

http://documents.worldbank.org/curated/en/383431481787464986/Morocco-Noor-Midelt-Solar-Power-Project
http://documents.worldbank.org/curated/en/383431481787464986/Morocco-Noor-Midelt-Solar-Power-Project
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 خامسًا. التمويل )بماليين الدوالرات األمريكية(

 المبلغ مصدر التمويل

 400.00 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 750.00 بنك التنمية األلماني

 200.00 لالستثمارالبنك األوروبي 

 100.00 الوكالة الفرنسية للتنمية 

 50.00 صندوق التكنولوجيا النظيفة

 2,200.00 التكلفة الكلية للمشروع

 جهة االتصال واالستعالمسادسا. 

 البنك الدولي
 معاذ شريف لالتصال:

 خبير اقتصادي أول في مجال الطاقة  المسمى الوظيفي:
 5007-458-202-1+  هاتف: 

 mcherif@worldbank.org بريد إلكتروني:
 

 سامح مبارك  لالتصال:
 مستشار قانوني أول  المسمى الوظيفي:

 0172-458-202-1+  هاتف: 
 smobarek@worldbank.org بريد إلكتروني:

 
 المقترض/الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ:

 مصطفى باكوري لالتصال:
 الرئيس  المسمى الوظيفي:

 4630-757-53-212+  هاتف: 
 oudghiri@masen.ma بريد إلكتروني:

 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:سابعا. 

The World Bank 
1818 H Street, NW 

mailto:mcherif@worldbank.org
mailto:smobarek@worldbank.org
mailto:oudghiri@masen.ma
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Washington, D.C. 20433 
 1000-473 (202) هاتف:

 http://www.worldbank.org/projects موقع الويب:

 الموافقةثامنا. 

 معاذ شريف / سامح مبارك  رئيس فريق العمل:

 اعتمدها:

المدير بقطاع الممارسات 
 العالمية:

  التاريخ: ماغنوس فيرنستروم إريك

 التاريخ: ماري فرانسواز ماري نيَلي المدير الُقطري:

 

http://www.worldbank.org/projects

