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� شهر نوفم
� من سنة 2009، قدم الملك محمد الخامس المخطط 
��

: 2 جيقاواط من قدرة توليد الكهرباء باستعمال الطاقة  � الشم�� المغر��
وع بهدف الحد  � حدود سنة 2020. لقد تم اط�ق هذا الم��

الشمسية ��
توريد  من  بالمائة   96) المغرب  منها   �

يعا��  �
ال¡� الطاقية  التبعية  من 

� غ
� ضار للبيئة 
� وط¡�

الموارد الطاقية) ومن أجل اعطاء قيمة لمورد طا��
الشمسية  للطاقة  المغربية  الوكالة  انشاء  ة. هذا وقد تم  �
ومتواجد بك
ى  �
الك الشمسية  المشاريع  انتشار  اسناد  أجل  من   (MASEN) "مازن" 

نامج.  �
حيث تؤّمن الوكالة  تطبيق ال

ان المجمع الشم�� "نور" بورزازات هو جزء من هذا المخطط الشم�� 
إكتماله من أربع مجامع شمسية ذات تكنولوجيات  وسوف يتكون عند 
 160) المحدبة  المرايا  تكنولوجيا  تعتمد  وهي   2 و   1 نور  مختلفة: 
 8 ميقاواط،   200 و  لنور1  بالنسبة  التخزين  من  ساعات   3 ميقاواط، 
 150) شم��  برج  هو   3 نور   ،(2 لنور  بالنسبة  التخزين  من  ساعات 
ميقاواط، 8 ساعات من التخزين) أما بالنسبة لنور 4 فسيتم استعمال 

تقنيات اÁÂلواح الضوئية (60) (photovoltaïque ميقاواط). 

  ،MASENأطلقتها ال �
عÇ اثر  مجموعة من طلب العروض الدو�Ã ال¡�

شح الذي عرض السعر اÁÂد��  �
تم اسناد كل من هذه المشاريع إÃ الم
للكهرباء: 

أغلبية  ذات  كات  �Ë لمجموعة  نور1  مجمع  بناء  عملية  اسناد  تم   
 .TSK EE و Aries سبانيةÂكات ا سعودية : ACWA POWER وال��

كة اÂسبانية  تم اسناد مجمعي نور 2 و 3 إÃ كل من  ACWA وال��  
 .Sener

لم يتم اسناد عقد مجمع نور 4 بعد.   
يقدر اجما�Ã تكاليف نور 1،  1438 مليون دوÂر أما نور 2 و 3 فتقدر ب

2677 مليون دوÂر.
للمقاول جملة من  يوكل  الذي   BOOT  توقيع عقد من صنف لقد تم 
 � �Ðالمراحل وهي ، البناء، الملك، التشغيل، التحويل) لمدة 25 سنة ب
ناحية  من  المشاريع  من  لكل  كات  ال�� ناحية ومجموعات  من   MASEN
� القطاع  �Ðاكات ب �Ë الحقيقة �

أخرى. إن العقود من صنف BOOT هي ��
منتج  هو  والمقاول  عمومية  مؤسسة  هو   MASEN) والخاص  العام 
 MASEN ي  �
تش  ، العقود  هذه  إطار   �

و�� بذلك،  للطاقة).  مستقل 
 kWhلل درهم   1.62  : ثابت  وبسعر  المجموعة  من  المنَتَجَة  الكهرباء 

بالنسبة لنور 1، و 1.36 لنور 2 و 1.42 لنور 3. 
شتغ�ل، سوف  ÕÂا الذي دخل طور  الوحيد  المجمع  اليوم  1 هو  نور 
تقييم  أجل  من  المالية  هيكلته  تحليل   Çع المقال  هذا   �

��  Öنقت
 �
مربوحيته. غ
� أنه جدير بالذكر أن عقود نور 2 و 3 مشابهة لهذا اÁÂخ

� القطاع العام والقطاع الخاص.  �Ðاكات ب فهي تخضع لمنطق ال��
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محطة ورزازات الشمسية: هل هي نموذج يحتذى به ؟
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نشأة المجمع الشمسي "نور" بورزازات

مشروع نور: هل هو مشروع مربح ؟ 

الفهرس السادس  محمد  المغرب  ملك  قام   ،2016 فيفري   4 يوم 
 160 المحطة  هذه  تنتج  بورازازات.   "1 "نور  محطة  بتدشين 
ميقاواط MW وتتكون من مرايا محّدبة وهي تنتمي إلى "أكبر" 
مجمع شمسي في العالم ذو قوة مثّبتة تقدر ب 500 ميقاواط 
منزل  مليون  حاجة  تغطي  طاقة  إلنتاج  يكفي  ما  (وهو   MW
المخطط  من  جزء  هو  الضخم  المشروع  هذا  ان  مغربي). 
الوطني المغربي للطاقات المتجددة الذي يطمح للوصول إلى 
بحدود  المتجددة  الطاقات  بالمائة من من االستهالك من   42

سنة 2020 ومنها 14 بالمائة من الطاقة الشمسية . 
المغرب  به في  يحتذى  المغرب مثاال  المشروع من  جعل هذا 
العربي وتونس خاصة لكن، هل هذا المشروع فعال مثال يجب 
اتباعه ؟ هل يجب تكرار مشروع المجمع الشمسي في تونس 
على شاكلته؟ و إن كانت االجابة بال، ماهي الدروس التي يمكن 

أن نستخلصها من التجربة المغربية؟ 

هل يكون مشروع "نور" تواصال ل"ديزارتاك" ؟
عقد الشراكة بين القطاع العام و الخاص: خيار 

مناسب ؟
هل يكون قطاع الصناعة المغربي هو الطرف 

الرابح ؟ 
الخالصة وعدد من التوصيات لتونس
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إن نور1 هو مجمع شم�� حراري ذو مرايا محّدبة وذو قدرة تبلغ 160 
وع، ن�حظ أنها متأتية أساسا من  ميقاواط. عندما نحلل تموي�ت الم��
البنك  للتنمية،  اÂفريقي  (البنك  العالمية  المالية  المؤسسات  طرف 
ووكاÂت  والتنمية)  البناء  Âعادة   � اÂورو�� البنك  ل�ستثمار،   � اÂورو��
سنة)  و40   20  � �Ðب اوح  �
(ت قروض  شكل   �

و�� ألمانيا)  (فرنسا،  للتنمية 
حسب النسب  التالية: 

 : �
��ÛÂمرحلة بناء ومرحلة اشتغال كا ، � �Ðمرحلت Ãللمجمع، فيمكن لنا تقسيمه إ �Ãالما �

إذا حللنا عن كثب الرسم البيا��
كة للطاقة الشمسية) تم انشاؤها بغرض انجاز هذا  �Ë Solar Power Company أي) SPC المالكة لمجمع نور1 هي كة  مرحلة البناء: ان ال��
� تقودها ACWA Power 75 بالمائة منها ، أما ال25 بالمائة المتبقية فتملكها MASEN عن طريق فرعها المسّمى 

وع وتملك المجموعة ال¡� الم��
� شكل ديون عن طريق وساطة تقوم بها MASEN: تعطي 

MASEN Capital. ويتم تمويل بناء المجمع من طرف المؤسسات المالية العالمية ��
 .SPCبدورها تقرض ال �

المؤسسات المالية العالمية قروضا لMASEN ال¡�
اء الطاقة Power Purchase Agreement PPA ينص عÇ سعر يبلغ  ي MASEN الكهرباء بسعر ثابت (من خ�ل عقد ل�� �
مرحلة س�� العمل: تش
� المغرب). هذا الفرق 

�� STEGللكهرباء، ما يقابل ال �
1.62 درهم للكيلواط الساعي kWh) من الSPC و تبيعه بسعر السوق للONE (الديوان الوط¡�

ى فيما بعد.  �
� السعر تعوضه الدولة المغربية مثلما س
��

كة الكهرباء الوطنية المغربية (ONE)، إÂ أن سعر بيع  ي MASEN الكهرباء بسعر ثابت من الSPC و تبيعه بسعر السوق لل�� �
مثلما رأينا سابقا، تش
� الحقيقة حيث أن مجموعة 

� السعر تتحمله الدولة المغربية وحدها. ��
� الشبكة) أقل من تكلفتها، هذا الفرق ��

الطاقة (سعر الكهرباء التقليدي ��
 Çعند إبرام العقد، ولذلك فع MASENتملك المجمع، تبيع الكهرباء بسعر ثابت تم التفاوض حوله مع ال �

كات ذات اÁÂغلبية السعودية ال¡� ال��
ة أن تتحمل تكلفة اÂستثمار الثقيلة هذه. هذا باÂضافة إÃ أن MASEN مضطرّة حسب العقد أن تحافظ عÇ التوازن الما�Ã رغم البيع  �
هذه اÁÂخ

 . �Ãخرى لضمان هذا التوازن الماÁÂومن المؤسسات المالية العالمية ا �Ãض من البنك الدو �
الخاË للكهرباء. وبالتا�Ã فعÇ الدولة أن تق
� ينتجها مجمع نور1 (سعر 

� سعر الشبكة (الذي يختلف حسب اÂسته�ك و نوع الحريف) و سعر الكهرباء ال¡� �Ðالفروقات ب � �Ðهذه الجداول أدناه تب
� السعر تعوضه الدولة المغربية. 

اء). هذا الفرق �� ال��

وع  توزيع تمويل المرحلة اÁÂوÃ للم��
�Ãحسب البنك الدو
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البنك اÂفريقي للتنمية

الوكالة الفرنسيىة للتنمية
صندوق التكنولوجيا النظيفة

� Âعادة البناء والتنمية البنك اÂورو��

ستثمار Õل� � البنك اÂورو��

Mazen
Kreditanstalt für Wiederaufbau

� يوضح طريقة تمويل مرحلة البناء
� يوضح طريقة تمويل مرحلة س
� العمل أو اÂشتغالرسم بيا��

رسم بيا��
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ن�حظ جلّيا هنا أن مجمع ورزازات الشم�� غ
� ذي 
 �

مربوحية وح¡� البنك الدو�Ã يؤكد هذه المعلومة ��
� يجب الخروج بها هي 

أحد تقاريره: "إن الخ�صة ال¡�
يتواصل  أن  يمكن   Â وحده،  وع،  الم�� هذا  أن 
اقتصاديا و يجب اعتبار أنه جزء من برنامج تحويل 

". �
أك

بالخيار  ه  �
تفس يمكن  وع  الم�� مربوحية  غياب  ان 
� الحقيقة، فإن 

التكنولوجي لمجامع نور 1 و 2 و 3. ��
الطاقة الشمسية الحرارية هي احدى التكنولوجيات 
مع  بالمقارنة  اÁÂثمن.   kWh الساعي  الكيلواط  ذات 
الضوئية  الكهرباء  سعر  فإن  الضوئية،  اÁÂلواح 
 3 بناء  فإن  لذلك  و  واضح.  بشكل   Çأع الحرارية 
� نفس المنطقة 

مجامع ذات تكنولوجيات مختلفة ��
(شمسية حرارية ذات مرايا محدبة، شمسية حرارية 
ذات برج، مجمع ألواح ضوئية) يثبت أن هذا الخيار 

ليس نابعا من اعتبارات تقنية واقتصادية äفة. 

تنافسيا،  الشم�� لم يعد  بالنظر إÃ أن سعر كهرباء مجمع ورزازات 
فاÁÂسواق  ربحّية   �
أك وع  الم�� لجعل  ورة  �ä التصدير  أصبح  فقد 
اÁÂوروبية مغرية بالنظر إÃ سعر الكهرباء العا�Ã فيها. إن هذا الطريق 
الداعمة   �Ãالدو البنك  تقارير  مختلف   �

�� عليه  الضوء  تسليط  تم 
هو  ورزازات  وع  لم�� اÁÂساسية  اÂهداف  أحد  بأن  نذّكر  وع.  للم��
إحدى   Çع قيمة  اضفاء  طريق  عن  المغربية  الطاقية  التبعية  تقليص 
الدولة  قّلصت  وع،  الم�� هذا  خ�ل  من   ، �Ãوبالتا الوطنية.  الموارد 
المغربية تبعّيتها الطاقية من جهة المزّود (الجزائر) ولكنها عززت نفس 

 .( � هذه التبعية من جهة الحريف (اÂتحاد اÁÂورو��
يبدو أن التكنولوجيات الشمسية الحرارية (مكلفة جدا بما أنها تحتوي 
الكهرباء  بعناية ح¡� تصبح  اختيارها  تم  مرتفعة)  استثمار جّد  تكاليف 

الُمنَتَجُة موّجهة نحو التصدير تجاه السوق اÁÂوروبية.
 �

� سعر اÂسته�ك  ��
إذا عرفنا أن اÁÂلواح الضوئية قد بلغت التوازي ��

شم��  باشعاع  تحظى  ورزازات  منطقة  أن  و  العالم   �
�� مناطق  عدة 

 �
� تطرح نفسها حول اÂسباب ال¡�

، فهناك العديد من اÂسئلة ال¡� �
ّ �
متم

� إÃ استثناء هذا الخيار التكنولوجي.  �Ðدفعت أصحاب القرار المغربي

ساعات الذروة 
الساعات الممتلئة

ساعات الفراغ

ط  �
كات وMASEN هو من نوع BOOT (بناء، ملك، تشغيل، نقل) فالمؤسسات المالية العالمية تش � مجموعة ال�� �Ðان العقد الذي تم اختياره ب
� يمكن أن 

� القطاع العام والقطاع الخاص ح¡� تمنح تموي�تها. ان هذا النوع من العقود يقلص إÃ حد كب
� المخاطر ال¡� �Ðاكة ب �Ë ابرام عقود
� الخسائر و خوصصة المرابيح). وبالتا�Ã فإن الدولة تأخذ عÇ عاتقها 

اك �� �
يتعرض لها القطاع الخاص عن طريق ضمانة من طرف الدولة (اÂش
� حالة اف�سه ويصبح التصدير بالتا�Ã الحّل الوحيد لتجنب هذا اÂف�س.

وع �� بشكل كامل الم��

� طرق التمويل. ففي 2009، أصدر ال
تكمن اÂجابة عن هذا السؤال ��

 �Ãالدو للبنك  تابع  المناخ، صندوق  أجل  من  اÂستثمار  (صندوق   CIF
 �

�� ل�ستثمار  المستقبلية  المخططات  تقريرا   حول  البيئية)  للمشاريع 
 Çالمراهنة ع  Çالتأكيد ع افريقيا مع  اÁÂوسط و شمال  ق  ال�� منطقة 
يتمّثل  الضوئية.  اÁÂلواح   Çع ليس  و  الحرارية  الشمسية  التكنولوجيا 
� تقليص تكلفة التكنولوجيا الضوئية الحرارية 

الهدف من هذا اÂستثمار ��
أي  السعة  اقتصادات  (أو  الحجم  اقتصادات  استخدام  خ�ل  من 
حجم   �

�� فيع  �
بال الطويل  اÁÂجل   �
�� الكلية  الكلفة  متوسط  تخفيض 

إن  اÁÂوروبية.  السوق  نحو  انتاجها  يتم   �
ال¡� الكهرباء  وتحويل  اÂنتاج) 

 Çوع "نور" هو جزء من هذا المخطط: تطبيق اقتصادات الحجم ع م��
القطاع   �

�� الخسائر  من  الحد  مع  الحرارية  الضوئية  التكنولوجيات 
 �Ãالقطاع العام والقطاع الخاص. وبالتا � �Ðاكة ب �Ë الخاص بفضل عقود
فالمغرب يمّثل مخت
� تجارب حقيقيا وسوف يضطّر إÃ تصدير الكهرباء 

إÃ السوق اÁÂوروبية لتغطية ديونه. 
 �
وع Desertec الشه � خانة م��

وع يصطّف �� ، يبدو لنا أن هذا الم�� �Ãو بالتا
ه المحللون امتدادا للنظام النيوكولونيا�Ã اÂستعماري.  �
الذي لطالما اعت
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عقد الشراكة بين القطاع العام و الخاص: خيار مناسب ؟

�
جدول الدعم الذي ينتجه مجمع نور1 للقطاع السك¡�

ى �
جدول الدعم الذي ينتجه مجمع نور1 للحسابات الك

0 à 100 kWh1,620,9010,719
101 à 150 kWh1,621,0370,583
151 à 200 kWh1,621,0370,583
201 à 300 kWh1,621,12820,4918
301 à 500 kWh1,621,33510,2849

> 500 kWh1,621,5420,078

سكني
درجات الفوترة 

الشهرية
سعر 
الشراء

سعر 
الشبكة

دعم الكيلواط 
الساعي بالدرهم

الفرق في 
السعر

1,62
1,62
1,62

كبار المستهلكين
درجات الفوترة 

الشهرية
سعر 
الشراء

سعر 
الشبكة

دعم الكيلواط 
الساعي بالدرهم

الفرق في 
السعر
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هل يكون قطاع الصناعة المغربي هو الطرف الرابح ؟ 

الخالصة وعدد من التوصيات لتونس

لقد تم امضاء عقد الBOOT لمدة 25 عاما. اثر هذه المدة، سوف تنتقل ملكية المجمع إÃ الدولة المغربية. إذا علمنا أن أمل حياة مجمع شم�� 
� تطرح حول نجاعة المجمع اثر هذه المدة وربحيته المتهاوية سنة بعد اÂخرى.

حراري تقّدر ب25 سنة، هناك العديد من نقاط اÂستفهام ال¡�

وع مماثل ل"نور" ؟ هل هناك ت�قح تكنولوجي معت
� ؟ هل تستطيع الدولة المغربية اعادة انجاز م��
. قليلة هي  �
وع "نور" ادماجا صناعيا يقدر ب32 بالمائة ولكن يبدو أن القطاع المستهدف هو قطاع البناء والميكانيك والكهرباء والتسي يحقق م��
 Ãالحقيقة، فإن المرايا والتوربينات، تم اسناد صناعتها إ �

� تم إعتمادها أثناء بناء المجمع. ��
الصناعات المغربية ذات القيمة المضافة العالية ال¡�

� Âسناد العقود (مع الصناعات المغربية مث�). هذا اضافة 
ّ من كّل تفضيل وط¡� �
�   . فالمؤسسات المالية العالمية، عادة ما تتط �Ðألمانّيت � �Ðمجموعت

� إطار عقود 
�� �

� لم تبلغ بعد نضجا كافيا لتسند مثل هكذا مشاريع تأ��
وع "نور" مهم جدا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المغربية ال¡� إÃ أن م��

� القطاع العام والقطاع الخاص   . وعليه، يبدو أن "نور" غ
� ذي فائدة للصناعة المغربية ذات القيمة المضافة العالية.  �Ðاكة ب �Ë

� بمربوحية اقتصادية 
ّ �
مثلما Âحظنا، فإن مشاريع مجامع ورزازات Â تتم

إن   . �
فأك  �
أك  � المغر�� اÂقتصاد   Çع الديون  حمل  تثقل  بل  عالية 
مما  الكهرباء  تنعكس عÇ سعر  وع  الم�� يبتلعها   �

ال¡� ة  �
الكب التكاليف 
� Â يبقى لها سوى أن 

يرفع من المبلغ الذي يجب أن تعّوضه الدولة ال¡�
ض ح¡� يواصل المجمع اشتغاله.  �
تق

لهذا  مهما  مبلغا  المغرب  استثمر   ،COP22ال لمؤتمر  استقباله  عشّية 
العالمية  المالية  المؤسسات  مع  ة  �
كب اتصالية  حملة  وأطلق  وع  الم��

." �ÖخÁÂلقب البلد "ا Çح¡� يتحصل ع
� نفس اÂتجاه لÂ �ë تسقط 

أما بالنسبة لتونس، فيجب عليها أÂّ تنخرط ��
� فخ التنافس دون جدوى فعلية. إن اÂنتقال نحو الطاقات المتجددة 

��
المالية  حساب   Çع يحصل  أن  يجب   Â اÂنتقال  هذا  ولكن  ورة  �ä

المالية  حساب   Çع يحصل  أن  يجب   Â اÂنتقال  هذا  ولكن  ورة  �ä
أن  علينا  يجب  اض.  �
اÂق  �

�� اÂفراط  طريق  عن  أو  للدولة  العمومية 
شعارات  بغطاء  تلتحف   �

ال¡� المشاريع  تجاه  نقدية  نظرة   Çع نحافظ 
� Â تزيد الدولة إÂ تبعية اقتصادية  . يجب 

المحافظة عÇ البيئة و ال¡�
اÁÂلواح  (وخاصة  ربحية   �
اÁÂك الشمسية  للتكنولوجيات  اÁÂولوية  اعطاء 
هذا  ممكنة.  تونسية  صناعات   �
اÁÂك ّك  ت�� أن  يمكن  بنسب  الضوئية) 
 Çع تعتمد  مستقلة  لجنة  عليه  توافق  أن  يجب  التكنولوجي  الخيار 
معطيات شمسية موثوق فيها وهذا ما Â نملكه إÃ حد اÛÂن. إن الهدف 
� Â 2030 يجب أن يقتÖ عÇ مجرد إنتاج 30 

الذي تطمح له تونس ��
 Çبالمائة من كهربائها بالطاقات المتجددة بل يجب أن يصبح القدرة ع

� سوف تبنيها.   
صناعة وتصميم و ادارة مجامع الطاقة النظيفة ال¡�
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