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Επισυνάπτουμε προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος από στρατηγικούς 
επενδυτές για συμετοχή τους σε έργα του Προγράμματος Φυσικού Αερίου Μαρόκου.  
 

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N°SP 489 699 POUR LE DEVELOPPEMENT DU 
PROJET GAS TO POWER 
 

Προς πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε, σε ηλεκρονική μορφή, τεύχη 
δημοπρατήσεως στην γαλλική γλώσσα, επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.one.org.ma/, 
με την επισήμανση ότι ως προθεσμία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 25η Μαρτίου 2016 και 
τοπική ώρα 10:00. 
 

Το εν θέματι πρόγραμμα «mégaprojet GNL», έργων ΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού $4,6 δις, 
αποσκοπεί στην αύξηση της συμμετοχής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα της χώρας σε 
ποσοστό 23,5%, τροφοδοτώντας κατ’ αρχήν την ηλεκτροπαραγωγή (GAS to POWER), ενώ σε 
μεταγενέστερο στάδιο  θα επεκταθεί, μέσω δικτύου διανομής, σταδιακώς, στην βιομηχανική (GAS 
TO INDUSTRY)  και στην οικιακή κατανάλωση.  

 

Εις ότι αφορά εν θέματι διαγωνισμό για το πρόγραμμα GAS TO POWER, σε πρώτο στάδιο 
προγραμματίζεται να κατασκευασθούν έργα που αφορούν στις υποδομές φυσικού αερίου και, στη 
συνέχεια, έργα που αφορούν στην κατασκευή υποδομών ηλεκτροπαραγωγής.  

 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑΣ 

  
ΕΠΕΙΓΟΝ - ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

  
  

 
 Καζαμπλάνκα, 29 Δεκεμβρίου 2015 

 
  Α.Π. Φ. ΟΙΚ.2800/ΑΣ 287 
    

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                    (μέσω ημών σε ηλεκτρονική μορφή) (μ.σ.) 

    

KOIN. : Υπουργείο Εξωτερικών                        (χ.σ.) 

   Διπλ. Γραφ. Υφυπουργού κ. Μάρδα 

 Γραφ.κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ.&ΑΣ  

 Γραφ. κας Β’ Γεν. Δ/ντού 

 Α6, Β1, Β3, Β6 και Β8 Δ/νσεις 

 Πρεσβείες Μόσχας, Ουάσιγκτων και Γραφεία ΟΕΥ αυτών 

 Πρεσβεία Ντόχα 
 

 

  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας                                       (μέσω ΥΠΕΞ) 
 Γεν. Δ/νση Ενέργειας 

(χ.σ.) 

Ε.Δ. : Πρεσβεία Ραμπάτ  

    

 
ΘΕΜΑ : Μαροκινό πρόγραμμα φυσικού αερίου. Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού. 
ΣΧΕΤ. : α) Έγγραφο ΑΠ343/9.9.2014/Πρεσβείας Ραμπάτ  (μη προς όλους) 

  β) Έγγραφό μας ΑΠΦ.ΟΙΚ 2800/ΑΣ 196/23.9.2015 (μη προς όλους) 
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Από μαροκινής πλευράς, η κυριότητα των έργων, που θα δημοπρατηθούν μέσω διεθνών 
διαγωνισμών, έχει αναληφθεί από τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας ONEE (OFFICE 
NATIONALE DE L’ELECTRICITE ET DEL’EAU POTABLE), ο οποίος αναζητεί στρατηγικούς 
επενδυτές, εταιρείες ή κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς (α) της μετατροπής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε αέρια μορφή, (β) της αποθήκευσης LNG, (γ) της 
κατασκευής αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου, καθώς και (δ) της ηλεκτροπαραγωγής.   
 

 Ο προϋπολογισμός των υποδομών φυσικού αερίου, ύψους $ 2,4 δις, κατανέμεται: 

(α)  Κατασκευή προβλήτας στον νέο λιμένα Jorf Lasfar για την υποδοχή πλοίων μεταφοράς 
LNG, προϋπολογισμού $600 εκατ.,  

(β) Τερματικού Σταθμού μετατροπής (αεριοποίησης) LNG, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, προϋπολογισμού $800 εκατ. δυναμικότητος 5 εκατ μ3 
ετησίως και  

(γ)  Αγωγού υψηλής πίεσης, μήκους 400 χλμ για την διασύνδεση του τερματικού σταθμού 
Jofre Lasfar με τον υφιστάμενο τερματικό σταθμό του αγωγού Maghreb -Europe και τους 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, προϋπολογισμού $600 δις. 

 

 Σε δεύτερο στάδιο θα υλοποιηθούν έργα, συνολικού προϋπολογισμού $2,2, δις, που αφορούν 
τις υποδομές ηλεκτροπαραγωγής  και περιλαμβάνουν:  

(α) Μετατροπή των υφισταμένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής Tahhadart και Ait Beni Mathar, 
(β)  Κατασκευή τεσσάρων νέων εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό 

αέριο, συνδυασμένου κύκλου συνολικής ισχύος 2.400ΜW,  
(γ)  Κατασκευή διασυνδέων των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής και ενδεχομένως των 

φυσικών υπογείων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και 
(δ) Κατασκευτή αγωγού διασύνδεσης των νέων εγκαταστάσεων σε Jorf Lasfar με τον 

υφιστάμενο  σε μαροκινό έδαφος τερματικό σταθμό του αγωγού Maghreb-Europe, στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι διακλαδώσεις διασύνδεσης με τους έξι σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής.  

 

Σημειώνουμε ότι σήμερα, ποσοστό 10% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται στα εργοστάσια 
Tahhadart και Ait Beni Mathar από αλγερινό φυσικό αέριο,  σε πλαίσιο υφιστάμενης συμφωνίας 
διασύνδεσης του ΟΝΕΕ με τον αγωγό Maghreb-Europe, η οποία λήγει το 2021. Η συνολική ισχύς 
που θα παράγεται με φυσικό αέριο μετά την ολοκλήρωση του «mégaprojet GNL»,  υπολογίζεται σε 
2.400 MW. 
 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας. 
  

    

 Ο Προϊστάμενος 
 
 

Χρήστος Γ. Σταμπουλόπουλος 
Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. A’ 

 
Συνημ.: 2 αρχεία PDF σε ηλεκτρονική μορφή  
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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N°SP 489 699 

POUR LE DEVELOPPEMENT DU PROJET GAS TO POWER 

 
Compte tenu des changements importants qui s’opèrent au niveau international en matière 
d’approvisionnement énergétique et de protection de l’environnement, le Royaume du Maroc a arrêté 
une nouvelle stratégie énergétique nationale en vue d’assurer son approvisionnement au meilleur 
coût tout en conduisant sa transition énergétique avec pragmatisme et anticipation. 

A cet égard, et afin de sécuriser la demande nationale croissante en électricité, le Royaume du Maroc 
s’est fixé comme objectif, en plus du développement des énergies renouvelables, de diversifier ses 
sources d’approvisionnement en combustibles, à travers notamment, l’accroissement de la part du gaz 
naturel dans son bouquet énergétique.  

Dans ce cadre, le Royaume du Maroc, à travers l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable 
(« l’ONEE »), envisage la réalisation du projet Gas To Power, comprenant, notamment, les 
infrastructures gazières et électriques suivantes (« Projet Gas to Power ») : 

 la Jetée maritime à Jorf Lasfar; 

 le Terminal de regazéification du GNL incluant les bacs de stockage à Jorf Lasfar ; 

 les bretelles de raccordement des centrales à cycles combinés (CCGT) et éventuellement les 
cavités souterraines de stockage du gaz ;  

 le Gazoduc de transport reliant le Terminal GNL au Gazoduc Maghreb Europe existant ; 

  les centrales à cycles combinés (CCGT) fonctionnant au gaz naturel, d’une puissance totale 
d’environ 2 400 MW, approvisionnées à partir dudit terminal GNL. 

Ce projet sera réalisé par des partenaires privés dans le cadre de la production privée d’électricité, 
conformément à la Loi 40-09, avec  garantie d’achat par l’ONEE de la totalité de l’électricité produite 
dans le cadre de contrats de longue durée. 

1/ L’ONEE- Branche Electricité invite par le présent Appel à Manifestation d’Intérêt N°SP 489 699 
(l’« AMI ») les sociétés opérant dans les domaines de développement et de construction des 
terminaux de regazéification et de stockage du GNL, des gazoducs de transport du gaz naturel et des 
CCGT pour la production d’électricité, et intéressées à participer à l’Appel d’Offres pour le 
développement, la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance du 
Projet Gas to Power, à exprimer leur intérêt et à confirmer leurs intentions et capacités à développer 
le Projet en déposant un dossier d’Expression d’Intérêt conformément aux dispositions du présent 
Appel à Manifestation d’Intérêt;  

2/ Les sociétés intéressées à participer à l’Appel à Manifestation d’Intérêt N°SP 489 699 peuvent 
obtenir les informations sur cet l’Appel à Manifestation d’Intérêt auprès de la Direction Projet Gaz 
(DPG) à l’adresse suivante : 

Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable - Branche Electricité 

65, Rue OTHMAN BEN AFFAN 

 20 000 CASABLANCA B.P. 13 498 -MAROC  

Télécopieur : (+212) 5 22 66 82 07 
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Les demandes d’information doivent être faites par télécopie au numéro cité ci-dessus, en copiant 
obligatoirement l’adresse électronique : ProjetGasToPower@onee.ma.  

3/ Le dossier d’Appel à Manifestation d’Intérêt N°SP 489 699 est à télécharger gratuitement à partir 
du site web : www.one.ma. 

4/ Tous les dossiers d’Expression d’Intérêt doivent être déposés, sous plis fermés, à l’adresse indiquée 
ci-dessus au plus tard le vendredi 25 mars 2016 à 10 h 00 (heure marocaine).  

5/ L'ouverture des plis se déroulera en séance publique le vendredi 25 mars 2016 à  10 h 00 heure 
(heure marocaine) à l’adresse citée ci-dessus. Les dossiers d’Expression d’Intérêt établis 
conformément au dossier d’Appel à Manifestation d’Intérêt peuvent être, soit : 

 Envoyées par courrier ou déposées contre récépissé, au bureau des dépôts des Offres 65, 
Rue OTHMAN BEN AFFAN 20 000 CASABLANCA, au plus tard  le vendredi 25 mars 2016 
à 10 h 00 (heure marocaine), 

 Remises au Président de la Commission d’Appel d’Offres, au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis qui aura lieu le vendredi 25 mars 2016  à 10 h 00 (heure marocaine). 
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