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 طلب ابداء االهتمام 
 

 للسقي الفالحي  مشروع مواكبة الضخ الشمسي
Projet GEF-Pompage Solaire 

 
 إنجاز مشاريع نموذجية للضخ الشمسي في المجال الفالحي. 

 المخصصة لألغراض الزراعية  جمعيات مستخدمي المياهلفائدة التعاونيات الفالحية و 
 

تقوم الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بتعاون مع صندوق البيئة العالمي وبرنامج األمم المتحدة للتنمية بإنجاز برنامج يهم 
الفالحي بالمغرب والعمل على توفير اإلطار المالئم لهذه االستعماالت على السقي  مواكبة قطاع الضخ الشمسي في مجال  

 عدة مستويات: 
على تطبيق  لسوق الوطنية ألنظمة الضخ الشمسي في مجال السقي الفالحي من خالل العملالمساهمة في تأهيل ا -

مفهوم الجودة المتعلق بالعرض التكنولوجي، والتجهيزات، وعمليات التركيب والتشغيل، وتشجيع عالمات الجودة 
 الخاصة باألنظمة والمزودين وتقنيي التركيب. 

ا - بمختلف  الخاصة  التقنية  القدرات  بإنجاز تقوية  المعنيين  الخواص  والمتدخلين  المؤسساتيين  والشركاء  لفاعلين 
 المشاريع والتتبع والمواكبة. 

 لتتبع التقني لمشاريع الضخ الشمسي في المجال الفالحي، وتقييم األثر الطاقي والبيئي لهذه المشاريع.ا -
 

الطاقية بدعم   للنجاعة  المغربية  الوكالة  المجموعة موفي هذا اإلطار، ستقوم  للسقي    ةنموذجياليع  رامشن  الشمسي  للضخ 
واعتماد آليات   ،الغاية منها تطبيق تدابير وشروط الجودة التقنية في التجهيزات والتركيبالفالحي على الصعيد الوطني،  

تكوين  وسيتم إنجاز هذه المشاريع كذلك ألغراض ال  ألغراض السقي.  ةلتتبع األثر على البيئة وعلى استعماالت الموارد المائي
 والمواكبة التقنية والتحسيس. 

 
 يتم إنجاز هذه المشاريع وفق منهجية تعتمد على مفهوم الجودة في جل المراحل: 

 الدراسات التقنية واالقتصادية للمشاريع،  *
 تحديد الخاصيات التقنية للمعدات والتجهيزات وعمليات التركيب اختيار الحلول التقنية المالئمة و *

 
 يفتح طلب إبداء االهتمام في وجه: 

 التعاونيات الفالحية  -
  المخصصة لألغراض الزراعية جمعيات مستخدمي المياه -

 
المعلومات المتعلقة بالمنهجية المتبعة، والتزامات األطراف،    بطلب االستفادة، المرفق بهذا اإلعالن،   يتضمن المطبوع الخاص

 وشروط الموافقة النهائية، والوثائق الالزمة لالستفادة من الدعم والمواكبة.
 

 www.amee.ma يمكن تحميل المطبوع الخاص بطلب االستفادة من الموقع االلكتروني للوكالة: 
لوكالة في مقر اأو يوضع مباشرة  يمأل طلب االستفادة ويرفق بالوثائق المطلوبة، ويرسل عبر البريد أو البريد اإللكتروني  

  (15/12/2020)  2020دجنبر  15: في أجل أقصاهلعنوان التالي، في ا
 
 

 الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

 Projet GEF-Pompage Solaireمشروع مواكبة الضخ الشمسي 

 فضاء باسيو، ملتقى شارع النخيل وشارع بن بركة 
 حي الرياض، الرباط، 

 53 73 28 37 05الهاتف: 
 29 79 71 37 05الفاكس: 

 amee.ma@contactالبريد اإللكتروني : 

i.lebady@amee.ma 
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 طلب االستفادة من الدعم والمواكبة 

 إلنجاز مشروع الضخ الشمسي للسقي الفالحي 

 
 

 خاص بالتعاونيات الفالحية وجمعيات مستخدمي 
 المياه المخصصة لألغراض الزراعية

 

 .................................................................................... التعاونية أو الجمعية.....الكامل سم اإل ▪

 العنوان الكامل.................................................................................  ▪

 .......................................... جماعة..........................................................."دائرة..    ▪

 " إقليم................................................................................................ 

 ................................ ....................للتعاونية أو الجمعية للممثل القانوني االسم العائلي والشخصي ▪

 الصفة......................................................................................................." 
 .الوطنية وتاريخها............................................................... التعريف بطاقة رقم "

 ....................................................................................................... " الهاتف....

 االلكتروني............................................................................ البريد " 
 ..............................................................................للممثل القانوني  العنوان الكامل ▪

 

دعم والمواكبة إلنجاز مشروع للضخ الشمسي  أتقدم بطلب للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لالستفادة من ال
 في الموقع المحدد كالتالي:  طللمياه للسقي الفالحي الموضعي أو بالتنقي

 ................... ...................موضوع طلب الدعم  الفالحية العنوان الكامل للضيعة ▪
.. .................................................................................................................... 

....................  "الدوار........................................................................."الجماعة........

 . .................................."اإلقليم......................................................."الدائرة..............

 الفالحية   ضيعةالخاص بالمرجع العقار  ▪

 .......................................................الرسم العقاري عدد...................................."

 السجل العقاري رقم..................عدد................صحيفة................بتاريخ..................."

 مرجع عقد الكراء ....................................رقم التسجيل ........................................ "

 ى...................................................................... مرجع أنظمة أخر"

 ............... (forage)مائي  .........................ثقب (puitsنوع النقطة المائية:....."بئر)  ▪

 ......................... 2m(............................. diamètreالقطر )  ▪

 ..................... m...................................للنقطة المائيةالعمق اإلجمالي  ▪

 .......................... mعمق الماء.......................................... ▪

 (.إذا أمكن إثبات ..)إرفاق وثيقة l/s.... أو m3/h  ..............الصبيب األقصى للنقطة المائية....... ▪

 ............ ha..... ...........المساحة الجمالية المزمع سقيها بواسطة المضخة الشمسية.....  ▪

 ......................jour/3m...............................كمية المياه اليومية المطلوبة................. ▪
 

 التجهيزات الحالية في الموقع 
 .......... )    (....................ال...)   (خزان مائي..................نعم...  وجود حوض أو ▪

 ..3mوالحجم اإلجمالي................   .….....mوالعرض ...m............الطول  : في حالة وجوده  ▪

 ......... (    )............ال..(   ) نعم...... شبكة السقي بالتنقيط   ▪

 .....)   (... ....ال)   (النقطة المائية مجهزة حاليا بمضخة كهربائية او ديزل  أو بوطان......... نعم. ▪

 ...... CVفي حالة وجودها : .......القوة............. ▪

 

 من أجل إنجاز هذا المشروع، يلتزم المستفيد بما يلي: 
 :  الوكالة المغربية للنجاعة الطاقيةااللتزام باإلجراءات والمنهجية المتبعة من طرف  ▪

 " الدراسة التقنية والمالية المشروع،
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 من طرف الوكالة التقنية المحددة " دفتر التحمالت  

 وفق ما هو منصوص علية في عقد اإلنجاز والتركيب. االلتزام بأداء الحصة المالية الخاصة بالمستفيد،  ▪

لمشروع من أجل إنجاز الدراسات  وقع امإلى الولوج بالطاقية السماح ألطر ومسؤولي الوكالة المغربية للنجاعة  ▪

 والتتبع والمواكبة 

في حالة الموافقة على المشروع من طرف الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، يلتزم المستفيد باحترام اآلجال   ▪

 المتفق عليها بين الطرفين إلنجاز المشروع 

 بالتنقيط في الموقع المقترح اإلنجاز المشروعتجهيزات السقي الموضعي أو يصرح بوجود   ▪

 

 يتم إنجاز هذا المشروع وفق المنهجية والمقتضيات والشروط التالية: 
المعنوي بطلب االستفادة من الدعم والمواكبة موجه إلى الوكالة المغربية  الممثل القانوني للشخص أويتقدم  ▪

 للنجاعة الطاقية. ويشمل طلب االستفادة المعلومات األولية الالزمة للتعريف بالموقع

 تقوم الوكالة، في حالة الموافقة األولية عل الطلب، بإنجاز دراسة تقنية ومالية للمشروع  ▪

 المشروع بناء على نتائج الدراسة    تتم الموافقة النهائية على ▪

   مرتبط بوجود تجهيزات السقي الموضعي أو بالتنقيط طلب االستفادة الموافقة على  ▪

بما فيها تعبئة الحصة  يتم توقيع اتفاقية تحدد االلتزامات المتبادلة بين المستفيد والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ▪

 . وطريقة إنجاز المشروع صرف المساعدة المالية من طرف الوكالةالمالية من طرف المستفيد ومبلغ وطريقة 

بلغ ت مساهمة   Projet GEF - pompage solaireالمواكبة والتتبع، تقدم الوكالة، من خالل مشروع إلى إضافة  ▪

  من الكلفة االجمالية لمشروع الضخ الشمسي. %50األقصى  هافي حد

 مراحل اإلنجاز والتشغيل وفق دفتر التحمالت معد من طرفهاوتتبع تقوم الوكالة بمواكبة  ▪

 

 .............................................بتاريخ.................................. وحرر في 

 

 االمضاء مصادق عليه 

 

 

 

 

 

 
 

 
 :بهذا المطبوع الوثائق المرفقة ▪

 .للممثل القانوني للجمعية أو التعاونية  نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريق -1

 للجمعية أو التعاونية القانون األساسي    نسخة مصادق عليها من  -2

 داع النهائي للجمعيات من وصل اإلي من وثيقة التسجيل في سجل التعاونيات أو نسخة مصادق عليهانسخة مصادق عليها  -3

 للتعاونية أو الجمعية   توضح صفة الممثل القانونيمصادق عليها وثيقة  -4

 . المعنية بمشروع الضخ الشمسيوثائق تثبت مرجعية الضيعة أو الوحدة   -5

 

 

 

 

 

 الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

 Projet GEF-Pompage Solaireمشروع مواكبة الضخ الشمسي 

 حي الرياض، الرباط،، فضاء باسيو، ملتقى شارع النخيل وشارع بن بركة

 29 79 71 37 05الفاكس:       53 73 28 37 05الهاتف: 

 amee.ma@contact          i.lebady@amee.maالبريد اإللكتروني : 
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