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 بيان صحفي 

 0212مايو  01الرباط ، 

 

ة للطاق Iعن الفائز بمناقصة طلب العروض لمشروع نور ميدلت " مازن"إعالن الوكالة المغربية للطاقة الشمسية 

 الشمسية
 
 

 (.PV-VSP)للطاقة الشمسية واحدة من أولى محطات الطاقة الهجينة في العالم  Iتُعد محطة نور ميدلت 
 .بمناقصة طلب العروض الذي أطلقته مازن Renouvelables FDEفازت شركة 

 
  .يُواصل مشروع نور، الذي أعطى إشارة بدايته جاللة الملك محمد السادس حفظه هللا، التطّور والتقّدم بخطى ثابتة وواثقة

" مازن"ميغاواط، تُعلن الوكالة المغربية للطاقة الشمسية  085بعد االستغالل الكلي لَمجمع ورزازات الشمسي الذي تبلغ طاقته 
وذلك في إطار المرحلة األولى من مجمع الطاقة . ميغاواط 855بطاقة  Iاآلن عن الفائز بطلب عروض مشروع نور ميدلت 

 .دلتالشمسية متعدد التقنيات الجديد في مي
 

لشركات إلى مجموعة ا Iاليوم عن منح المناقصة الدولية لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة مشروع نور ميدلت " مازن"تُعلن 

 5المغربية  aerrf  neerG اإلماراتية وشركة Masdar، باإلضافة إلى شركة (فرنسا) Renouvelables FDEبقيادة 
 

. ، ونحن على ثقة من قدرات المجموعة المختارة لتنفيذ هذا المشروعالمناقصة نتائج هذهراضون تماًما عن " مازن"ونحن في "
سيكون في العالم، ما قبل ميدلت وما بعدها، تماًما كما كان هناك ما قبل . مشروع يفرض تحديات تقنية جديدة Iنور ميدلت 

 "5مازن"حسب ما صّرح به السيد مصطفى بكوري، الرئيس للوكالة المغربية للطاقة الشمسية 5" ورزازات وما بعدها
 

حيث تتِّحد تكنولوجيا 5 ساعات .ميغاواط وسعة التخزين تصل إلى  022إلى  Iستصل سعة توليد الطاقة في محطة نور ميدلت 

 5 ليد طاقة مستدامةاأللواح الشمسية الكهروضوئية مع أنظمة الطاقة الشمسية الُمرّكزة لتو
 
لن يُؤدي هذا الهجين المبتكر في التكنولوجيا المستخدمة إلى تحسين كفاءة محطة توليد الطاقة فحسب، بل سيُحسن أيًضا من كلفة 

لكل كيلوواط  درهم 25.0سعر بوهذا من شأنه أن يؤدي إلى الحصول على تعريفة أكثر تنافسية لإلنتاج، 5 الكيلوواط الساعي

 5 ساعي خالل ساعات الذروة
 

تجدر اإلشارة إلى أن العمل على البنية التحتية 5 0212ومن المتوقع أن تبدأ األشغال في محطة توليد الطاقة في خريف عام 

يق بالوصول كم، حيث يسمح هذا الطر 52في الواقع، تم بالفعل إنشاء طريق بطول 5 المشتركة لَمجمع نور ميدلت قد اكتمل تقريبًا

دّم، تم عالوة على ما تق5 إلى الَمجمع الطاقي وسد الحسن الثاني باإلضافة إلى كونه يُمثل شريان الحياة للقرى المحيطة بالمجمع

كما توجد بُنى تحتية 5 طن 22.كم، وهيكل فني قادر على دعم أكثر من  2.االنتهاء من خطوط الطاقة متوسطة الجهد بطول 

وحري بالذكر أن كل هذه المشاريع واألعمال تتم بواسطة شركات 5 اء والمياه واالتصاالت تحت اإلنشاءأخرى لتوصيل الكهرب

 5 وظيفة وفرصة عمل خالل تطويره 322وقد ترتّب على هذا المشروع توفير أكثر من 5 مغربية
 

 :سيستفيد هذا المشروع من تمويل مجموعة من المؤسسات المالية من بينها .مليار درهم 55.5يُناهز  Iاالستثمار في نور ميدلت 
بنك االئتمان إلعادة التنمية وبنك االستثمار األوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية األوروبية والبنك الدولي وبنك التنمية 

 .األفريقي وصندوق تنمية تقنيات الطاقة النظيفة
 

 نبذة عن مازن 

تهدف برامج تنمية المشاريع المتكاملة في . الجهة المسؤولة عن إدارة مصادر الطاقة الُمتجدّدة في المغرب" مازن"تُعتبر الوكالة المغربية للطاقة الشمسية 
من إجمالي الطاقة من  %25فير إلى تطوير قدرة إضافية على توليد الكهرباء النظيفة وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الهدف الوطني الُمتمّثل في تو" مازن"

ميغاواط من الطاقة الكهرومائية وأكثر  2,,01ميغاواط من محطات طاقة الرياح، و 51002، تم انتاج 5202في نهاية عام . 5202مصادر متجددة بحلول 
التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية في قوة ال تنضب من " مازن"من خالل تطوير الطاقات المتجددة، تخلق . ميغاواط من الطاقة الشمسية 22,من 

 .المغرب وخارجه

www.masen.ma 

 
 

http://www.masen.ma/
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 :لالتصال

 البوعيسيسلمى 
s.bouaissi@masen.ma 
00 212 6 72 7404 27 

  

mailto:s.bouaissi@masen.ma
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Détails des offres financières reçues 
 
Deux consortiums ont soumis une offre financière pour le projet NOOR Midelt I : 
 
- Consortium EDF EN 
- Consortium Acwa Power 
 
A la suite de l’évaluation de l’offre financière, le projet NOOR Midelt a été adjugé au consortium EDF EN, 
dont l’offre financière est la suivante : 
 

 

  
Financial Proposal 
for NOOR Midelt 1 
Project 

N EUR 
Non inflation indexed Euro capital cost component of 
the Peak Hours Tariff 

2.11263 EUR cents 
/ kilowatt-hour 

N MAD 
Non inflation indexed MAD capital cost component of 
the Peak Hours Tariff 

10.34379 MAD 
cents / kilowatt-
hour 

N USD 
Non inflation indexed USD capital cost component of 
the Peak Hours Tariff  

2.29149 USD cents 
/ kilowatt-hour 

I EUR  
Inflation indexed Euro O&M cost component of the 
Peak Hours Tariff 

0.23156 EUR cents 
/ kilowatt-hour 

I MAD 
Inflation indexed MAD O&M cost component of the 
Peak Hours Tariff 

5.76836 MAD cents 
/ kilowatt-hour 

I USD 
Inflation indexed USD O&M cost component of the 
Peak Hours Tariff 

0.21977 USD cents 
/ kilowatt-hour 

 
Le tarif évalué du consortium EDF EN correspondant à ladite offre financière est de 68.2360 

cMAD/kWh. 

 

L’offre financière soumise par le consortium ACWA Power pour le projet NOOR Midelt 1 est la 

suivante: 

 

  
Financial Proposal 
for NOOR Midelt 1 
Project  

N EUR 
Non inflation indexed Euro capital cost component of 
the Peak Hours Tariff 

0.4000 EUR cents / 
kilowatt-hour 

N MAD 
Non inflation indexed MAD capital cost component of 
the Peak Hours Tariff 

25.990 MAD cents 
/ kilowatt-hour 

N USD 
Non inflation indexed USD capital cost component of 
the Peak Hours Tariff  

4.0800 USD cents / 
kilowatt-hour 

I EUR  
Inflation indexed Euro O&M cost component of the 
Peak Hours Tariff 

0.0000 EUR cents / 
kilowatt-hour 
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I MAD 
Inflation indexed MAD O&M cost component of the 
Peak Hours Tariff 

7.2000 MAD cents 
/ kilowatt-hour 

I USD 
Inflation indexed USD O&M cost component of the 
Peak Hours Tariff 

1.3200 USD cents / 
kilowatt-hour 

 
 
Le tarif évalué du consortium ACWA Power correspondant à ladite offre financière est de 

93.5319 cMAD/kWh. 

 
 


