




Summaryمقدمة

نتابــع تطــورات الوضــع االنســاني فــي اليمــن والــذي يــزداد ســوء كل يــوم بســبب ارتفــاع 
درجــة الحــرارة ومــع دخــول فصــل الصيــف واالنقطــاع التــام للتيــار الكهربائــي عــن عــدد مــن 

ــر مــن خمــس ســنوات. المحافظــات ألكث
 فــي 

ً
 خصوصــا

ً
العديــد مــن ســكان اليمــن. ويعانــون أوضاعــا معيشــية وصحيــة صعبــة جــدا

االيــام االخيــرة التــي يتصاعــد فيهــا ارتفــاع اســعار الســلع االساســية والغذائيــة بصــورة 
 مــع ارتفــاع اســعار العمــات األجنبيــة مقابــل الريــال اليمنــي.

ً
جنونيــة تزامنــا

وانقطــاع التيــار الكهربائــي فــي ضــل ارتفــاع درجــة الحــرارة والتــي تصــل الــى 48درجــة يــودي 
الــى مزيــد مــن المعانــاة وتشــير المعلومــات االوليــة الــى وفــاة العديــد مــن الحــاالت 
المرضيــة وكبــار الســن واصحــاب االمــراض المزمنــة كالضغــط والســكر والســرطان وغيرهــا من 
االمــراض والطفــال فــي المنــازل بســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي واصابــة االطفــال بالعديــد 
مــن االمــراض الجلديــة والطفــح الجلــدي بســبب شــدة الحــرارة. وتوفــر التيــار الســاخن والتيــار 
التجــاري بأســعار غاليــة أكبــر مــن قــدرة المواطــن العــادي البســيط وخاصــة الفئــة العماليــة 

ذات االجــر اليومــي وهــم الغالبيــة العظمــى مــن ســكان المحافظــة 
-وعليــه تحتــاج بعــض االســر الضعيفــة والمعدمــة واالســر الفقيــرة المدقعــة الــى التدخــل 
العاجــل فــي تزويدهــم باالحتياجــات االساســية مــن منظومــة الطاقــة الشمســية لســد 
االحتيــاج والتخفيــف مــن شــدة حــر الصيــف قــال ربــة العــزة والجــال }ومــن احياهــا فكأنمــا 

احيــا النــاس جميعــا{  



Project Ideaفكرة المشروع

 
ً
فقــرا واالشــد  النازحــة  االســر  عــن  االنســانية  المعانــاة  تخفيــف  الــى  المشــروع  يســعى 
التيــار  الحــرب وانعــدام  نتيجــة  الحاليــة والخانقــة   مــن االزمــة 

ً
والضعيفــة واالكثــر تضــررا

المســتهدفة. المناطــق  فــي  الكهربائــي 
ويقــدم المشــروع منظومــة بســيطة شــبه متكاملــة للطاقــة الشمســية لــكل اســرة عبــارة 

عــن لــوح وبطاريــة ومروحــة ســقف نظــام 12 فولــت وادوات التركيــب الازمــة 
ونحن بدورنا ندعو جميع المحسنين للمشاركة بهذا الخير الكبير.





Project Justificationمبررات المشروع

الحالــة االقتصاديــة التــي تمــر بهــا اليمــن والــذي ينعكــس بشــكل مباشــر علــى حيــاة   -
المواطنيــن.

ارتفاع اسعار السلع االساسية والكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة الشمسية.  -
ارتفاع نسبة األسر الفقيرة في المحافظة وخاصة األسر النازحة واألسر الضعيفة.  -

ارتفــاع حــاالت الوفــاة وانتشــار الطفــح الجلــدي واالمــراض الجلديــة بســبب شــدة الحــر   -
وانقطــاع التيــار الكهربائــي الحكومــي.

فرصــة لنيــل األجــر والثــواب المضاعــف مــن اللــه عــز وجــل مــن خــال تخفيــف معانــاة   -
األســر الفقيــرة.



المستهدفون

مخرجات المشروع

آلية التنفيذ

Beneficiaries

Outputs

Implementation procedure

نستهدف في هذا المشروع عدد )100( أسرة ما يعادل 700 فرد من:
االسر النازحة والفقيرة واألسر الضعيفة.  -

االسر اصحاب االمراض المزمنة وكبار السن والطفال والمعاقين.  -
االسر الفقيرة المستضيفة للنازحين.  -

توزيع عدد )100( منظومة طاقة شمسية لعدد )100( اسرة نازحة وفقيرة ومحتاجة.

عمــل مســح ميدانــي الختيــار األســر المســتهدفة والتــي تنطبــق عليهــا معاييــر   -
المشــروع.

التنسيق مع السلطة المحلية والوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين.  -
المســتهدفين  منــازل  إلــى  المهنــدس  مــع  المشــروع  لفريــق  الميدانــي  النــزول   -

المنظومــة. وتركيــب  لتســليم 
توثيق كل مراحل التنفيذ حسب شروط الجهة الداعمة للمشروع.  -



Project Components مكونــات المشروع





Month / الشهرMarch 2021

Activity االسبوع النشاط
االول

االسبوع 
الثاني

االسبوع 
الثالث

االسبوع 
الخامس

التحضير والتجهيز واالعداد 
للمشروع

تكوين فريق العمل

المسح الميداني لتحديد االسر 
المستهدفة

اعداد خطة تفصيلية للتنفيذ 
والتنسيق مع الجهات المعنية 

شراء المتطلبات للمستفيدين للبدء 
في تنفيذ المشروع .  

تدشين المشروع وتسليم االدوات 
للمستفيدين

اعداد التقارير 

  Implementation schedule                              الجدول الزمني لتنفيذ االنشطة



 

البند    Unitم

 
عدد 

الوحدات

التكلفة بالدوالر

تكلفه الوحدة 
بالدوالر

التكلفة اإلجمالية 
بالدوالر

A- تكاليف مباشرة
 

USDUSD

100707,000لوح طاقة شمسية 165W وات1

10013113,100بطارية جل 100AM أمبير2

مروحة سقف نظام 12V عدد )1( لكل 3
منزل

100404,000

4)5W،9W(31009900 لمبات إضاءة

مكيف صحراوي نوع صديق الصيف عدد 5
)1( لكل منزل

100606,000

سلك توصيل 10 متر -2×4مل )اللوح 6
-البطارية(

100101,000

1006600لفة سلك فلكس 2×1مل7

1005500مستلزمات تركيب أخرى8

100202,000منظم شحن 20 أمبير-راجي9

1009900أجور مهندس -تركيب المنظومة10

 SUB TO 36036,000 اإلجمالي الفرعي

B- تكاليف غير مباشرة

363600 مصاريف إدارية 11%10

 G.TO  39639,600-اإلجمالي العام للمشروع




