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يتم توزيع هذه الوثيقة بصورة محدودة ويمكن استخدامها فقط في أداء المهام  الرسمية. وال يحق التصريح بمحتوياتها بأي 
 صورة أخرى بدون الحصول على تصريح من البنك الدولي. 
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I-  السياق االستراتيجي 

 

  القطري السياق أ.

أثرت على اقتصادها وظروفها  1655. مرت اليمن باضطرابات سياسية بعيدة األثر في الفترة من فبراير وحتى نوفمبر 5

. وقد 1656% في عام  7.7من معدل نمو بلغ  1655% في عام 56.1االجتماعية الهشة. وقد انكمش االقتصاد بمعدل 

وقوع الكثيرين في براثن الفقر. وقد ارتفع عدد  إلىأسعار السلع نتجت االضطرابات التي نجمت عن عجز في الوقود وارتفاع 

حتى قبل وقوع األزمة األخيرة كانت   1651.1و 1655% نقطة في عامي 51األفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر بحوالي 

( بالمقارنة بمتوسط بلغ 1656أمريكي ) 5.506الهند أحد أفقر دول العالم. فيبلغ دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي حوالي 

دوالر بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقد  3.1.7دوالر أمريكي بالنسبة للدول ذات الدخل األقل و 1.315

 1655بنهاية عام  1541مرتفعا بمعدل  1661/1660% في عام 31بلغ عدد السكان الذي يعيش تحت خط الفقر الوطني 

  2ه بصورة اكبر في المناطق الريفية.مع انتشار الفقر واستمرار

عاما في الحكم. وتم تشكيل حكومة  33. بعد التوصل إلى اتفاق النتقال السلطة، قام الرئيس على عبد اهلل صالح بالتنحي بعد 1

وشغل السيد عبد ربه منصور منصب رئيس  1651وجرت االنتخابات في فبراير  1655توافق وطني في بداية ديسمبر 

ة الجديد. وتقوم حكومة التوافق الوطني بإجراء إصالحات دستورية واإلعداد لالنتخابات العامة القادمة. عالوة على الجمهوري

ذلك، يجب على حكومة التوافق الوطني أن تستجيب الى المطالب االجتماعية الملحة من أجل تحقيق حوكمة أفضل وعدالة 

 وتوظيف ومزيد من االنفتاح في المجتمع. 

% ممن تم 76ت مرحلة التحول تحديات اقتصادية وسياسية وهيكلية طويلة المدى. وفي الوقت الحالي فإن حوالي . واجه3

توظيفهم للعمل في القطاع غير الرسمي ذوي إنتاجية منخفضة وغالبية من تم توظيفهم بصورة رسمية يعملون لصالح الحكومة 

ادية والمالية ألن جزء كبير من األصول الصناعية أو األنشطة أو لصالح هيئات تابعة للحكومة. وتتعثر الفرص االقتص

 االقتصادية في اليمن مملوكة بصورة جزئية أو صورة كاملة للدولة بما في ذلك أصول قطاع الطاقة. 

عام قد سجل نموا طفيفا في جمالي اإل. بدأ االقتصاد في التعافي لكنه الزال ضعيفا. وتشير تقارير الى أن الناتج المحلي 5

في عام  الجاري وتقلص العجز في الحساب 1651% في عام 1.1الى  1655% في عام 13وتباطأ التضخم من  1651

. وقد مر سعر الريال اليمني 1655% في عام 5بالمقارنة بنسبة جمالي اإلالناتج المحلي % من 3الى حوالي  1651

بما حدا بالبنك المركزي اليمني بتبني عدد من السياسات واإلجراءات التي تضمنت تقليل  1655بضغوط كبيرة في عام 

ثبت سعر الصرف عند فقد  1651احتياطي النقد األجنبي به استجابة لفاتورة واردات السلع. وبالرغم من ذلك، فمنذ بداية عام 

 ريال يمني/دوالر أمريكي.  155حوالي 

تعهد المجتمع الدولي بدعم اليمن في تعافيها. وتعهدت الدول  1651المانحين الذي عقد في الرياض في سبتمبر  . في مؤتمر1

تحدة، هولندا، سويسرا، فرنسا، والهيئات المانحة )المملكة العربية السعودية، الواليات المتحدة األمريكية، ألمانيا، المملكة الم

اسبانيا، الصندوق العربي، صندوق النقد العربي، البنك الدولي، االتحاد األوروبي، البنك اإلسالمي الدولي، صندوق األوبك 

رار مليون دوالر من أجل أولويات البرنامج االنتقالي لالستق 0.371للتنمية الدولية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بسداد 

والتنمية.  وكان إطار المسائلة المشتركة التالي قد ألزم كال من حكومة الوفاق الوطني والجهات المانحة بتطبيق بعض 

 اإلجراءات التي تهدف إلى التعافي والنمو. 

                                                           
1
 الدولي، والتعاون التخطيط ووزارة اإلسالمي، التنمية بنك األوروبي، االتحاد المتحدة، األمم الدولي، البنك ، المشترك واالقتصادي االجتماعي التقييم  

3133 
2
 السابق المرجع نفس  



على عدة عوامل وبخاصة عدم  1655-1653. بصورة عامة، ستعتمد دراسة االقتصاد الكلي أثناء الفترة االنتقالية 0

% في 5.5الستقرار السياسي واألمني والنمو االقتصادي العالمي. وقد تم التنبؤ بأن نسبة النمو االقتصادي في اليمن بلغت ا

ضعيفا ألن زيادة العائدات تعتمد على استعادة إنتاج الهيدروكربون  1655وال يزال التقرير المالي لعام  3. 1653عام 

ات االستثمار والتي من المتوقع أن يشارك في تمويلها من خالل تعهدات مؤتمر وتطبيق مختلف اإلصالحات مثل زيادة نفق

 المانحين. 

. أما التقدم الملحوظ مثل زيادة المحاسبة والشفافية في الحكومة والمشاركة في المجتمع المدني وتطوير القطاع الخاص 7

ادمة. عالوة على ذلك، من المهم القيام بجهود لتحسين فستكون عوامل هامة لدفع الثقة في االقتصاد اليمني خالل السنوات الق

تقديم الخدمات لتمكين األفراد والمجتمعات بحيث يمكنهم اتخاذ خطوات جادة لتحسين معيشتهم. ويعتبر إعادة وتحسين تقديم 

( تؤدي iنها : )خدمات الكهرباء من االعتبارات الهامة في جهود إطار المسائلة المشتركة وجهود حكومة التوافق الوطني أل

( تمثل مكانا هاما بالنسبة الستثمارات ونمو القطاع iiإلى مكاسب حيث يشعر الجمهور بنتائج ملموسة على المدى القصير و )

 الخاص والذي يعتبر أساس خلق فرص العمل وتحقيق االستقرار االقتصادي. 

  والمؤسسي القطاعي السياق ب.

طاقة الكهربية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا. بالرغم من النمو السريع في إمدادات . تعتبر الهند أقل الدول تغطية بال8

 1656ميجا وات في  5166، تظل اليمن دولة فقيرة بالطاقة حيث بلغت قدراتها 1655الكهرباء في العقد الذي سبق أزمة 

كيلو وات فقط  5.6هالك الفرد من الكهرباء  % في المناطق الريفية(. وبلغ است71وال يحصل نصف السكان على الكهرباء )

كيلو وات ومتوسط عالمي بلغ  5558بالمقارنة بالمتوسط السائد في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وهو  .166في عام 

 كيلو وات.  1715

عند إطالق محطة ق زيت النفط الثقيل والسوالر وذلك ارتحا، كانت كل الكهرباء يتم توليدها من خالل .166. حتى عام .

كانت محطات توليد الكهرباء التي تدار بالنفط الثقيل والسوالر  1656التي تعمل بالغاز. وفي عام  5توليد كهرباء مأرب 

% من توليد الكهرباء الذي يتم توصيله بشبكة الكهرباء. عالوة على ذلك، هناك ماليين وحدات توليد الكهرباء التي 76تمثل 

لوكة لمؤسسات صناعية أو تجارية ومنازل لمكافحة انقطاع الكهرباء المتكرر أو عدم الحصول على تدار بالسوالر والمم

الديزل هي  / الكهرباء من خالل شبكة الكهرباء. وكانت السمة األساسية ألنظمة توليد الكهرباء باالستعانة بزيت النفط الثقيل

 سنت أمريكي لكل كيلو وات 8أن متوسط تعريفة المستهلك هي ارتفاع سعر الكهرباء ونسبة التلوث العالية. وبالرغم من 

% فقط من التكلفة 11والتي تعتبر أعلى من أسعار المستهلكين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فإنها تغطي  ساعة

أقل تكلفة من األمور االقتصادية لإلنتاج. ولذلك، يعتبر تنويع مصادر الطاقة  واالنتقال التدريجي الى مزيج توليد كهرباء 

الالزمة بالنسبة للتنمية المستدامة طويلة المدى لقطاع الطاقة. وقد تم إجراء العديد من الدراسات لتحديد  أقل سعر لخطة 

التوسع في توليد الكهرباء وكانت النتيجة التي تم قبولها على نطاق واسع هي أن توربينات الدورة المركبة التي تدار بالغاز 

تمد على استخدام الغاز الطبيعي الذي يتم إنتاجه محليا هو أقل الخيارات المتاحة تكلفة. وقامت الحكومة بتطوير رؤية والتي تع

. ومن العناصر الهامة في اإلستراتيجية هو 1668طويلة المدى لقطاع الكهرباء لضمان تحقيق تنمية مستدامة للقطاع في عام 

 الغاز لتقليل تكلفة توليد الكهرباء بصورة كبيرة وبذلك يتم تقليل الدعم الحكومي لها. تطبيق سياسة إنتاج الكهرباء باستخدام 

توافر كميات كافية ولفترة تز يجب أن . بالرغم من ذلك، فإنه لتحديد نطاق وزمن تنفيذ برنامج توليد الكهرباء باستخدام الغا56

تريليون قدم مكعب منها  56.1، أشارت التقارير إلى أن احتياطي الغاز المعتمد كان 1655كافية من الغاز الطبيعي. ومنذ 

تريليون قدم مكعب يتم تصديرها كغاز طبيعي مسال. وقد قامت الحكومة بتخصيص تريليون قدم مكعب من احتياطي  1..

 11% لمدة 86عند معامل قدرة  5د الطاقة. وتعتبر هذه الكمية كافية فقط لدعم عمليات محطة مآرب الغاز المعتمد لتولي

عاما. وفي حين ان هناك احتياطيات غاز أخرى مثبته ولكن غير معتمدة، تشير التقارير الى أن إجمالي االحتياطي الحالي غير 

تحت اإلنشاء. وسوف يؤدي ذلك الى دعم توليد  وهي الزالت 1ومأرب  5المخصص يكفي فقط الى دعم محطة مأرب 

                                                           
3
 (.3133 الدولي، النقد صندوق. )النفط عائدات كافة استئناف الى 3131 لعام النمو تقدير يخضع  



عام. وال يعتبر ذلك كافيا لتلبية الطلب على الوقود من اجل التوسع المطلوب في  16ميجا وات لمدة  5666الكهرباء بمقدار 

 قدرات توليد الكهرباء. 

ن. ومن خالل منحة مرفق البيئة . يمكن أن تلعب الطاقة المتجددة دورا هاما في حل مشكالت التزويد بالطاقة في اليم55

العالمي والتي قام بتنفيذها البنك الدولي قام مشروع تطوير طاقة الريف والطاقة المتجددة بإجراء تقييم مفصل إلمكانات 

ستغاللها في التزويد بالكهرباء من خالل الشبكة وخارج الشبكة. يتم مصادر الطاقة المتجددة في اليمن والتي يمكن أن 

لمصادر التي تم تقييمها طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية، وطاقة المساقط المائية والكتلة الحيوية. وتتضمن ا

وتمتلك هذه المصادر القدرة على إحداث نمو تجاري واسع النطاق باإلضافة الى تطوير أنظمة المركزية على نطاق ضيق 

ية والريفية. وقد أشارت الدراسات الى كافة األساليب التكنولوجية المتجددة لها تكلفة لتلبية احتياجات الطاقة في المجتمعات النائ

وحدة ديناميكية منخفضة عن توليد الكهرباء باستخدام السوالر. وتكمن أكبر إمكانات إمدادات الكهرباء من خالل شبكة 

كذلك طاقة الرياح على الشواطئ والمرتبطة % من إمكانات الطاقات المتجددة. 06الكهرباء في طاقة الرياح والتي تمثل 

بشبكة الكهرباء تعتبر أقل خيارات الطاقة المتجددة تكلفة. وفي حين نجد أن الطاقة الشمسية تمتلك إمكانات كبيرة فإنها حاليا 

 في اليمن. يمكنها التنافس بصورة اقتصادية مع الخاليا الكهروضوئية غير المرتبطة بشبكة الكهرباء في المناطق النائية 

. قبل وقوع األزمة السياسية قامت الحكومة بتحقيق تقدم في مجال توليد الكهرباء من خالل طاقة الرياح. وبالرغم من 51

برنامج الحكومة الطموح لتطوير طاقة الرياح وتكريس الجهود، فإن تحقيق نتائج على األرض هو أمر معقد ويستغرق وقتا 

لدول النامية والمتقدمة. ويوجد هناك عدد من العقبات المؤسسية والتنظيمية والمالية والفنية طويال كما اتضح في العديد من ا

ميجا وات في المخا إلى التعامل  06وخاصة في المراحل األولى من العملية. ويسعى تطوير وتنفيذ أول محطة كهرباء بطاقة 

وسيكون أساسا للمزيد من التوسع في مجال توليد  مع هذه العقبات من خالل دعم مكثف من الجهات المانحة والمطورين

 الكهرباء باستخدام طاقة الرياح في اليمن. 

بمقدار النصف وضعف قطاع  الكهرباء. فقد تم تخفيض إمدادات الكهرباءملموسا للغاية في قطاع  1655. كان تأثير أزمة 53

ك فإن نقص الوقود أدى الى توقف تشغيل غالبية محطات الطاقة الهش ماليا بصورة أكبر. وتم إتالف خطوط نقل الكهرباء كذل

توليد الكهرباء. وكان تراجع الخدمة المصحوب بغياب االستقرار االجتماعي قد نجم عنه زيادة كبيرة في سرقة الكهرباء 

المستقر ونقص في معدالت التحصيل. كذلك فقط أدى الصراع إلى وقف غالبية أنشطة البناء. وقد تعرض الوضع المالي غير 

إلى المزيد من التدهور. وقد أدى هذا التوقف الى تأخير تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها الجارية والمخطط لها 

بما أثر على حالة اإلمداد بالكهرباء على مدى السنوات القادمة. وفي السيناريوهات المعتادة، يستمر المستهلكون الموصلون 

 ة بسبب تخفيف األحمال المتكرر ولساعات طويلة وتأجيل مد توصيالت جديدة. بالشبكة في المعانا

. استجابة لذلك، قامت الحكومة االنتقالية بالتصرف بسرعة الستعادة خدمات إمدادات الكهرباء من خالل إصالح مرافق 55

وهي وحدات توليد  –في اإلمداد بالكهرباء توليد ونقل الكهرباء التالفة. وقد لجأت أيضا إلى األسلوب السريع ولكن األكثر كلفة 

الكهرباء المستأجرة والتي تعمل بالسوالر. بينما ساعدت زيادة االعتماد على وحدات توليد الكهرباء المستأجرة التي تعمل 

دية بالسوالر على زيادة إمدادات الكهرباء بسرعة للوفاء بتطلعات الجمهور فقد كان لها أثرا مدمر على الجدوى االقتصا

فإن خسائر الهيئة العامة للكهرباء والمملوكة للدولة بلغت أكثر من الضعف  1651للقطاع واالستدامة المالية للحكومة. وفي 

 % تقريبا إلى قطاع الكهرباء. 16مليار دوالر يذهب منها  3وبلغ دعم الحكومة للوقود 

ا على إضافة قدرات توليد كهرباء من خالل مشروعات عندئذ أن تعود الحكومة إلى تركيز جهوده لذلك فإنه من المهم. 32

كهرباء تمثل جزء من مزيج توليد الكهرباء األقل تكلفة عالوة على اإلصالحات في السياسات والتي تتم دراستها حاليا. 
قدما  وبالرغم من الوقت الطويل الالزم لبدء مشروعات الكهرباء فإن مثل هذه اإلستراتيجية ستساعد القطاع على المضي

 لتأمين إمدادات كهرباء على المدى الطويل وتحسين االستدامة المالية على المدى الطويل. 
 

  



 األساس المنطقي لمشاركة البنك 
يعتبر البنك شريكا هاما من شركاء التنمية في قطاع الطاقة في اليمن. وخالل الثالث سنوات التي سبقت األزمة السياسية . 50

ات األساسية في قطاع دة أنشطة لتحديد القضايا والتحديساعد البنك الحكومة على القيام بع 1655عام التي وقعت في بداية 

الطاقة واقتراح إجراءات ضرورية لمضي القطاع لألمام نحو تحقيق االستدامة المالية. وقد تضمنت األنشطة الرئيسية ما يلي: 

(iمراجعة مستقلة للبنود واإلجراءات القانونية والتع ) اقدية والمالية والخاصة بالحصول على التراخيص والمرتبطة بأنشطة

(تحليل للخيارات الممكنة وتحليل للتوزيع من أجل إمكانية القيام بإصالح لدعم الطاقة الى iiالمصب الخاصة بالنفط والغاز )

د الكهرباء باالستعانة بالغاز ( تحليل خيارات وتوصيات برنامج استثماري يتعلق بتوليiiiجانب احتمال وضع خارطة طريق )

اإلصالح  وإستراتيجية( تحليل قضايا قطاع الكهرباء ivوالهياكل السوقية الالزمة لضمان المزايا المالية لمثل هذا البرنامج )

( تحليل إمكانات طاقة الرياح والتوصيات المتعلقة باإلجراءات الالزمة لتنفيذ برنامج لتطوير vالمقترح لضمان االستدامة )

حققت حكومة من ذلك  توليد الكهرباء من خالل الرياح. وقد تعامل كل من هذه األنشطة مع  قضايا قطاعات فرعية وبالرغم 

 زمة المالية. اليمن تقدما ضئيال في تنفيذ بعض التوصيات في جزء كبير نتيجة لأل

. من االعتبارات األخرى األكثر أهمية هي أن البيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسية في اليمن تغيرت بصورة جذرية 57

. وقد أصبح حتميا ان يتم تطوير إستراتيجية جيدة التنسيق في قطاع 1655منذ األزمة السياسية التي وقعت في بداية عام 

طاعات الرئيسية وتعكس البيئة الجديدة في البالد يقرها الجماعات السياسية واالجتماعية في المجتمع الطاقة تتضمن كافة الق

الجديد. وبناء على طلب الحكومة، يقوم البنك حاليا بالمساعدة في إعداد وتنفيذ استراتيجيه شاملة للطاقة. كما يسعى البنك أيضا 

تثمارات اإلستراتيجية في قطاع الطاقة والذي يضمن إمدادات طاقة بأسعار إلى العمل مع الجهات المانحة األخرى لدعم االس

، يقوم البنك بدعم مشروعي إقراض في قطاع الطاقة: مشروع 1660منخفضة وجدوى مالية طويلة المدى للقطاع. ومنذ عام 

ها ودعم الجدوى المالية ( لزيادة كفاءة توليد الكهرباء وتقوية أنظمة نقل الكهرباء وتوزيعP086865قطاع الكهرباء )

لمد الكهرباء الى المنازل في الريف ودعم نماذج جديدة من كهربة  (P092211) ومشروع الوصول الى الطاقة في الريف

الريف. وقد عانى المشروعان من تأخر في التنفيذ ألسباب تتعلق بالتصميم والتنفيذ من ناحية، وبسبب األزمة السياسية التي 

احية أخرى. وقد تم تضمين العديد من الدروس والخبرات التي تحققت من هذين المشروعين في تصميم سادت البالد من ن

 . المقترحوإعداد المشروع 

سيكون مشروع مزرعة الرياح بالمخا أول مشروع الستغالل طاقة الرياح يتم تطويره وتنفيذه في اليمن وسوف يمثل  .58

ف يكون لنجاح تنفيذه أثرا توضيحيا كبيرا على التطوير المستقبلي لصناعة طاقة اليمن. وسو تة فيّبالقدرات المثَّ% من 1

الرياح. وبالرغم من نضج تكنولوجيا طاقة الرياح على المستوى العالمي الزالت هذه التكنولوجيا جديدة للغاية في اليمن وقد 

ه التكنولوجيا ألول مرة في البالد. وتم تقديم أظهرت التجارب أن الخبرات الدولية كانت ال تقدر بثمن عندما يتم تطبيق هذ

 511الدعم الفني إلعداد قياسات لمصادر الطاقة وإعداد دراسة جدوى وتقييم أثر بيئة واجتماعي والذي ساعد على جمع 

ة لتنمية االجتماعية واالقتصاديمليون دوالر للمشاركة في التمويل من ثالثة جهات مانحة أخرى وهي: الصندوق العربي ل

صندوق األوبك للتنمية الدولية والصندوق السعودي. وقد اعتبرت الحكومة والممولون اآلخرين أن المشاركة المستمرة للبنك و

 مهمة في مرحلة التنفيذ. 

تضمن المزايا النسبية للبنك الخبرة الفنية والخبرة في دعم مشروعات مماثلة في دول أخرى وبخاصة فيما يتعلق ت. .5

بالتوريد والتركيب وبدء تشغيل وصيانة التوربينات بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وال تمتلك حكومة 

ودة في مجال التوريد واإلنشاء والتشغيل في مجال طاقة الرياح. عالوة اليمن والممولين اآلخرين للمشروع سوى خبرة محد

على ذلك، يمتلك البنك خبرة كبيرة في مجال بناء هياكل حوكمة مستقلة في شركات توليد الطاقة والترتيبات التجارية الخاصة 

تضمن برنامج قياس يي ذعدة الفنية والالمسا مكونبضمان الشفافية والمحاسبة. وفي النهاية، يمتلك البنك خبرة في مجال دعم 

الرياح طويل المدى وتقييمات بيئية واجتماعية أولية وأنشطة بناء قدرات والتي ستساعد في وضع أساس قوي لليمن لتزيد من 

 تطوير طاقة الرياح سواء من خالل التمويل الخاص أو الشراكة بين القطاع العام والخاص. 



  تحقيقها في شروعالم يسهم مستوى أعلى أهداف ج.

 1655-1653( للعام المالي YE-0943. الهدف األسمى لمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة لمجموعة البنك الدولي )تقرير 16

هو "مساعدة الحكومة على التوصل إلى نتائج ملموسة تعمل على  1651والذي ناقشة مجلس اإلدارة التنفيذي في نوفمبر 

المدى القصير، بينما تقوم في وضع أساسات إصالحات متوسطة المدى ومزايا مستدامة على  استقرار المرحلة االنتقالية في

تحقيق ثالثة  (iإستراتيجية: ) ركائزالمدى الطويل". وتقترح المذكرة اإلستراتيجية المؤقتة دعم هذا الهدف من خالل ثالثة 

واستعادة الخدمات األساسية وتحسين الوصول  الفقراء من خالل خلق فرص عمل على المدى القصير وحمايةمكاسب سريعة 

( دعم النمو وتحسين اإلدارة االقتصادية من خالل المساعدة على iiالى شبكات األمان االجتماعي وتحسين سبل المعيشة )

الخاص الحفاظ على االستقرار الكلي ودعم السياسات المالية واإلدارة المالية العامة وتحسين البيئة الداعمة لنمو القطاع 

( دعم الحوكمة وتقديم الخدمات العامة من خالل دعم الشفافية والمحاسبة وبناء القدرات ودعم المؤسسات iiiوالتنافسية )

 وتحسين مشاركة المواطنين. 

( من خالل زيادة عملية توليد وتقديم طاقة متجددة iiرقم ) ةاإلستراتيجي الركيزة. يسهم المشروع بصورة مباشرة في 15

منخفضة والتي تسهم قبل كل شيء في دعم التنمية من خالل خلق بيئة داعمة الستثمارات القطاع الخاص وتحسين  بأسعار

اإلدارة المالية من خالل تقليل االحتياج الى دعم الطاقة. وقد أظهرت العديد من الدراسات التي قام بإجرائها البنك وهيئات 

ء لدى البنك أن توفير طاقة مستدامة ويعتمد عليها وبأسعار في متناول الجميع أخرى الى جانب الخبرات العملية للدول العمال

 الركيزةمن العناصر الهامة لخلق بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص والتنافسية. ويدعم المشروع أيضا بصورة غير مباشرة 

داخل قطاع الطاقة من خالل تصميم ( من خالل دعم زيادة الشفافية والمحاسبة في تدفق األموال iiiرقم ) ةاإلستراتيجي

المشروع أي من خالل خلق شركة توليد كهرباء مستقلة تجاريا. وفي النهاية، يتماشى المشروع مع اإلستراتيجية اإلقليمية 

 لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تدعم النمو. 

ق األهداف الشاملة التي وضعتها الحكومة اليمنية . يتماشى المشروع مع إطار المسائلة المشتركة والذي يسهم في تحقي11

الستعادة االستقرار السياسي واألمني واالقتصادي ودعم بناء الدولة. ويسهم المشروع بصورة مباشرة في احد األسس التي 

قطاع الخاص ( زيادة فاعلية قطاعات الخدمات الرئيسية والشراكة مع الivرقم ) الركيزةتدعم إطار المسائلة المشتركة: وهو 

( من خالل iiرقم ) الركيزةمن خالل الشراكة بين القطاع العام والخاص. كما يسهم أيضا في دعم األسس األخرى بما فيها 

(من خالل دعم الحوكمة الجيدة وحكم القانون. وقد أشارت دراسة استقصائية جرت iiiرقم ) الركيزة خلق فرص عمل و

ات( لعشرات اآلالف من الشركات إلى أن عدد أكبر من الشركات تشير إلى ان مؤخرا )الدراسة االستقصائية للمشروع

الكهرباء تمثل أحد العقبات التي تواجه إدارة مشروعاتهم والتي تعتبر عنصرا هاما في خلق فرص العمل أكثر من أي عنصر 

في إطار المسائلة المشتركة لتسهيل  آخر. لذلك فمن المتوقع أن يسهم المشروع في أولويات التنمية الوطنية والتي تم ذكرها

 تقدم اليمن نحو تحقيق االستقرار االقتصادي والرخاء. 

الطويل مثل توليد كهرباء منخفضة  األجل. على المستوى األعلى، سيسهم المشروع في وضع أسس مزايا مستدامة على 13

صادي وتقليل دعم الحكومة للطاقة. عالوة على ذلك، التكلفة من خالل الطاقة المتجددة وهو ما سيساعد على تحفيز النمو االقت

يظهر المشروع جدوى تطوير طاقة الرياح في اليمن ويختبر مدى إقبال استثمارات القطاع الخاص على المشاركة في قطاع 

شروع الطاقة من خالل شراكة بين القطاع العام والخاص أو من خالل استثمار مملوك بالكامل للقطاع الخاص. ويتماشى الم

مع األهداف المزدوجة لمجموعة البنك الدولي ألن المشروع سيقوم على المدى الطويل باإلسهام في تطوير وتوفير طاقة 

 مستدامة بأسعار في متناول الجميع وهو أمر ضروري للقضاء على الفقر المدقع ودعم المشاركة في الرخاء. 

II- الهدف التنموي للمشروع 

 . الهدف التنموي للمشروع هو زيادة توفير الكهرباء كمصدر طاقة متجددة من طاقة الرياح بتكلفة منخفضة 15



  المشروع من المستفيدون -أ

. المستفيدون األساسيون من المشروع هم المستهلكون الحاليون والمحتملين للكهرباء في اليمن والذين سيتمكنون من 32

فضل لتلبية االحتياجات الحالية والمتزايدة. وستحسن الكهرباء اإلضافية التي سيتم توليدها الوصول الى الكهرباء بصورة أ
إمكانية االعتماد على خدمات الطاقة من قبل العمالء الذين يحصلون حاليا على الكهرباء كما سيوفر كهرباء لمستهلكين جدد. 

% نساء، فإنه من المرجح أن تستفيد النساء 21% رجال و21وبالرغم من أن المشروع سيفيد الجمهور العام والذي يتكون من 

بصورة أكبر ألن النساء غالبا ما يشاركن في العمل في المنزل وأنشطة اإلنتاج المنزلي. وسيؤدي الحصول على الكهرباء إلى 
رص عمل في تحسين ظروف العمل في المنزل ويقلل الحاجة إلى العمل اليدوي. ويؤدي الحصول على الكهرباء إلى خلق ف

القطاع غير الرسمي والذي يتطلب مهارات منخفضة غالبا وفي الصناعات التي تفضل العامالت. ويمكن لألطفال أيضا 
االستفادة بصورة أفضل ألن ظروف الدراسة سواء في المنزل أو في المدرسة سوف تتحسن كما ستتوافر أجهزة رعاية 

الهيئة العامة للكهرباء من أجل  إلىة أيضا من الحد من نمو الدعم الذي تدفعه صحية أكثر تقدما. كما ستستفيد الحكومة اليمني
 الكهرباء التي يتم توليدها باستخدام زيت النفط الثقيل والسوالر أو يتم شراؤها من خالل أجهزة توليد كهرباء مستأجرة. 

 

  للمشروع التنموي الهدف مستوى على نتائجال مؤشرات -ب

الكهرباء التي تم توليدها من قوة  -3 بنائهاقدرة الطاقة المتجددة )الرياح( التي تم  -3ى : لز الهدف اإلنمائي بناء ع. سيتم تقييم إنجا36

عدد المستفيدين المباشرين من المشروع. وتتضمن مؤشرات األداء   -1للكهرباء المولدة من قوة الرياح التنافسية االقتصادية  -1الرياح 

 صادية وتوافر مزرعة الرياح. ويتضمن الملحق ا  إطار تفصيلي للنتائج.األخرى  التكلفة االقت

III  وصف المشروع  

  المشروع عناصر أ.

 العناصر التالية: . يتكون المشروع المقترح من 37

 

: مليون دوالر منها( 62مليون دوالر أمريكي تقوم المؤسسة المالية الدولية بدفع  606االستثمار المادي ) - 6 مكون -02

 مزرعة الرياحميجا وات تقريبا. وسيتم ربط  61في منطقة المخا بقدرة تبلغ  مزرعة رياحالمقترح بدعم إنشاء  مكونيقوم ال

كيلومتر. وتعتبر المحطة الفرعية جزء من  352كيلوفولت بمسافة  313بمحطة فرعية حالية من خالل خط نقل جديد بقوة 

من خالل مقاول توريد وتركيب.  مزرعة الرياحالشبكة الوطنية التي تمتلكها وتديرها المؤسسة العامة للكهرباء وسيتم تنفيذ 
صة تنافسية دولية. ويتم تحديد حجم الوحدة وعدد توربينات الرياح من قبل مقاول ويتم اختيار المقاول من خالل عملية مناق

وصيانتها لمدة ثالث سنوات على األقل. ويتم تنفيذ هذا  مزرعة رياحالتوريد والتركيب. وسيتم االحتفاظ بالمقاول أيضا لتشغيل 
ون تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة. ويتم إنشاء بصورة أوليه من خالل وحدة إدارة المشروع التي يتم إنشاؤها لتك مكونال

قبل استكمالها وتشغيلها. ويتم  مزرعة الرياحشركة ألغراض خاصة ككيان مملوك بصورة كاملة للحكومة المتالك وتشغيل 
ية االتفاق على الشكل المحدد لشركة األغراض الخاصة ووقت إنشائها قبل المفاوضات. ويتم االستعانة بشركة هندسة عالم

 للمساعدة في عملية توفير مقاول التوريد والتركيب وفي عملية اإلشراف أثناء مرحلة البناء.
 

 مليون دوالر أمريكي( تقوم المؤسسة الدولية 0.7الخدمات االستشارية وبناء القدرات وتطوير السوق ) -9 مكونال. 92

( شركة استشارات هندسية iاصر الفرعية التالية: )الثاني من العن مكون: يتكون المليون دوالر منها 9بدفع  للتنمية 

عالمية يتم االستعانة بها لمساعدة وحدة إدارة المشروع في عملية التوريد والتعاقد مع مقاول توريد وتركيب وفي 

 ( شركة استشارات دولية يتم االستعانةiiاإلشراف على إنشاءات المشروع خالل مرحلة البناء ومرحلة التشغيل األولى )

بها لمساعدة وزارة الكهرباء والطاقة في تحديد إجراءات ومستندات المناقصات للقيام بعمليات توريد تنافسية الخاصة 

بمشروعات طاقة الرياح التي تقوم على الشراكة بين القطاع العام والخاص ومساعدة وزارة الكهرباء والطاقة في عملية 

ركة ألغراض خاصة والتي ستعمل بصورة تجارية مع القيام بترتيبات ( خدمات استشارية خاصة بشiiiطرح المناقصة )

( خدمات وأدوات استشارية لتنفيذ برنامج إقليمي لقياس قوة الرياح على المدى ivتعاقدية واضحة مع مشتري الكهرباء )

ار البيئية ( خدمات استشارية لعمل تقييمات أولية لآلثvالطويل في ثالثة إلى خمسة مناطق تنمية طاقة رياح )



( الخدمات االستشارية األخرى التي يتطلبها األمر 0واالجتماعية والتخطيط لربط مواقع طاقة الرياح الواعدة بالشبكة )

 باإلضافة إلى أنشطة بناء القدرات، بما في ذلك رسوم التدقيق الخارجي.

ول كيوتو لتوفير مصادر مالية إضافية. وتعتزم . تقوم وزارة الكهرباء والطاقة بمراعاة آلية التنمية النظيفة في بروتوك36

شهادات إثبات وزارة الكهرباء والطاقة الدخول في اتفاقية مع البنك الدولي لتطوير عملية آلية تنمية نظيفة وبيع جزء من 

وسيتم  نبعاثات الناجمة عن تشغيل مشروع محطة مزرعة رياح المخا لصناديق الكربون التي يديرها البنك الدولي.خفض اال

التي سيقوم البنك الدولي بشرائها بصفته وصي على نبعاثات شهادات إثبات خفض االمناقشة واالتفاق على الكمية السنوية من 

وفقا ألسعار الكربون السائدة في نبعاثات شهادات إثبات خفض االتلك الصناديق الى جانب فترة الشراء. وسوف يتم تحديد ثمن 

لصالح صناديق الكربون التي نبعاثات شهادات إثبات خفض االحالة عدم تمكن البنك من شراء  وقت توقيع االتفاقية. وفي

 بالبحث عن مشترين بدالء في السوق.  الُمتلقي/المقترض يديرها يقوم 

بصورة سنوية بناء على تأكيد من هيئة تشغيل مخصصة مستقلة نبعاثات شهادات إثبات خفض اال. يتم سداد عائدات 35

إنشاؤه بموجب بروتوكول كيوتو. وتقوم وحدة تمويل الكربون  تمآللية التنمية النظيفة والذي  التنفيذيمن المجلس معتمدة 

شهادات إثبات خفض بالبنك الدولي بدعم وزارة الكهرباء والطاقة ماليا وفنيا في تسجيل المشروع والتحقق والتصديق على 

 التي تولدت عن المشروع. نبعاثات اال

 المشروع تمويل -ب

تقوم المؤسسة الدولية للتنمية بتوفير األرصدة المقدمة لصالح المشروع في صورة تمويل مشروع استثماري وهو ما . 31

سيقدم الى الحكومة اليمنية في صورة منحة. وسوف تقدم أموال المؤسسة الدولية للتنمية بداية الى وزارة الكهرباء والطاقة 

مرفق الجديد. وسيتم إنشاء شركة لغرض خاص لتشغيل مزرعة الرياح. وستقوم الحكومة بإعادة والتي ستقوم بإعداد وتنفيذ ال

إقراض المنحة الى الشركة المنشأة لغرض خاص وفقا للبنود والشروط المقبولة للمؤسسة الدولية للتنمية بمجرد إنشاء الشركة 

 ذات الغرض الخاص. 

 تكلفة المشروع وتمويله 

. إجمالي التكلفة التقديرية للمشروع بما في ذلك الحاالت الطارئة المادية والمرتبطة باألسعار والفوائد أثناء فترة البناء هي 33

مليون دوالر. ويتم  16مليون دوالر تتضمن الضرائب والرسوم. وتقوم المؤسسة الدولية للتنمية بتوفير منحة تعادل  555

للمشروع من خالل الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق األوبك للتنمية توفير الدعم المالي اإلضافي 

 الدولية والصندوق السعودي. وتقوم الحكومة اليمنية بتوفير المبالغ المتبقية من مواردها الخاصة. 

 : التكلفة بالعملة المحلية واألجنبية 5جدول رقم 

إجمالي تكلفة  العملة األجنبية العملة المحلية  عناصر المشروع 
 المشروع

 555.66 6..0. 57.56 . االستثمارات المادية5

 6..0 6..0 6.66 .الخدمات االستشارية وتنمية السوق1

   5.66 .التكلفة التشغيلية5

   50.66 .الضرائب والرسوم 1

 1.16 6..6 6..6 .الحاالت الطارئة1

 555.66 66..56 31.66 اإلجمالي

 

  



 مقسمة طبقًا  لمخصصات الممولين : تكلفة المشروع9جدول رقم 

عناصر 
 المشروع

المؤسسة الدولية 
 للتنمية

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

صندوق األوبك 
 للتنمية الدولية

إجمالي تكلفة  الصندوق السعودي الحكومة اليمنية
 المشروع

بالمليون  
 دوالر 

نسبة من 
 اإلجمالي

بالمليون 
 دوالر 

نسبة من 
 اإلجمالي

بالمليون 
 دوالر 

نسبة من 
 اإلجمالي

بالمليون 
 دوالر 

نسبة من 
 اإلجمالي

بالمليون 
 دوالر 

نسبة من 
 اإلجمالي

بالمليون 
 دوالر 

نسبة من 
 اإلجمالي

.االستثمار 5
 المادي

57.66 51% 1..66 11% 5..66 57% 6.66 6% 5..66 57% 555.6 7.% 

.الخدمات 1
االستشارية 

وبناء 
 القدرات

5..6 18% 1.66 71% 6.66 6% 6.66 6% 6.66 6% 0..6 1% 

الحاالت 
 الطارئة

5.56 51% 5.66 55% 5.66 55% 3.66 51% 5.66 55% 7.56 1% 

.الضرائب 1
 والرسوم 

6.66 6% 6.66 6% 6.66 6% 50.66 566% 6.66 6% 50.66 55% 

 %566 555.66 %55 16.66 %53 66..5 %55 16.66 %51 01.66 %55 16.66 اإلجمالي

 

  المشروع تصميم على تنعكس والتي المستفادة الدروس ج.

وأول مشروع  1660. يعتبر المشروع المقترح ثالث مشروع في قطاع الطاقة يقوم البنك بتمويله في اليمن منذ عام 35

من الدروس المستفادة من مشروعات البنك في اليمن في  استغالل لطاقة الرياح في البالد. وبهذا، فقد استفاد تصميم المشروع

قطاعات الطاقة والقطاعات األخرى ومشروعات الرياح المماثلة والتي مولها البنك الدولي في دول أخرى. أما مشروعي 

أدناه الى الدروس المستفادة من التجارب المكتسبة من نشير ا يواجهان مشكالت في التطبيق والطاقة الذين يتم تطبيقهما فهم

 المشروعين. 

. تمت إعادة هيكلة مشروع قطاع الكهرباء نتيجة للتأخير في التنفيذ من بين قضايا أخرى التوريدالمشتريات والتأخر في . 31

% 76ة عقود كبرى تمثل أكثر من والتي نشأت بصورة أساسية نتيجة للبداية المتأخرة وطول عمليات التوريد المتعلقة بثالث

من أجمالي تكلفة المشروع. وبناء على هذه التجربة، فقد بدأت عملية التوريد الخاصة بمقاول التوريد والتركيب تحت مظلة 

وقت تقديم عطاءات في الأن يتم إطالق عملية  % من تكلفة المشروع. ومن المتوقع6.المشروع المقترح والتي تمثل أكثر من 

ع الى مجلس اإلدارة العتماده. عالوة على ذلك، لم يتم تحديد أدوار ومسؤوليات الهيئات الحكومية المختلفة في عملية المشرو

التوريد بوضوح ولم يتم تبسيطها. وقد تم تبسيط األدوار والمسؤوليات الخاصة بمختلف الهيئات الحكومية المرتبطة بالتوريد 

دة إدارة المشروع، والتي يقوم بمساعدتها استشاري دولي، مسؤولة مسؤولية كاملة الخاص بالمشروع المقترح بحيث تكون وح

 عن أنشطة التوريد. وتقوم الحكومة فقط بالمراجعة من أجل ضمان تطبيق القواعد واإلجراءات. 

ء ومشروع . عانى كل من مشروع قطاع الكهرباوتطبيق أنشطة المساعدة الفنيةأخير في توظيف استشاريين دوليين تال. 30

الوصول إلى الطاقة في الريف من تأخير كبير في بدء تنفيذ المشروع بسبب طول عملية التوريد وتوظيف االستشاريين 

الدوليين والمطلوبين لمساعدة وحدة إدارة المشروع في إعداد مستندات العطاء والقيام بعملية العطاء الخاصة بحزم التوريد 

 بعد فعالية لية توظيف االستشاريين بعد الحصول على موافقة مجلس اإلدارة أو حتى عمبدء  تم عادة ما يوالتركيب. و

المنحة/القرض. وبناء على هذه التجربة، فإن مستندات العطاءات الخاصة بالحزمة الرئيسية الخاصة بالمشروع المقترح قد تم 

استشاري دولي  التعاقد مععملية  بدءنمية. وقد تم الوكالة الفرنسية للت أموالإعدادها بمساعدة من استشاري دولي بتمويل من 

للمساعدة في عملية العطاءات وإدارة البناء في المراحل األولى من اإلعداد للمشروع ومن المتوقع أن يتم اختياره خالل فترة 

عف القدرات يوجد تأخير طويل أيضا في كال المشروعين فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة الدعم الفني نتيجة لضكان قصيرة. و

المؤسسية لوزارة الطاقة والكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء ووحدات إدارة المشروع فيما يتعلق بتعريف نطاق العمل 

في الوقت المناسب. وفي ظل المشروع المقترح، سيتم توظيف متخصص دولي في مجال الرياح المرجعية  وإعداد الشروط 

 لمساعدة وحدة إدارة المشروع/وزارة الكهرباء والطاقة في تنفيذ أنشطة الدعم الفني. 



ن إجمالي تكلفة % م36تقدمها الحكومة حوالي  التي النظيرة. تمثل األموال النظيرة الجهات  األموالتأخير في تجهيز ال. 37

مشروع قطاع الكهرباء واألنشطة التي يتم تمويلها وفقا لمخصصات تعتمد على مشاركة الحكومة اليمنية في التكلفة لم تقدم في 

الوقت المناسب وقد أثر هذا أيضا على جوانب التنفيذ. وفي ظل المشروع المقترح، فإن مشاركة الحكومة في تمويل المشروع 

لضرائب والرسوم باإلضافة الى قدر ضئيل من النفقات التشغيلية وتم مناقشتها بإسهاب وتم االتفاق كانت مقصورة على ا

 بشأنها مع وزارة المالية.

 50بعد تأخر دام  1656سبتمبر  36في  ساريا.  أصبح مشروع الوصول الى الطاقة في الريف ليةعاتأثير شروط الف. 38

منها اثنان لهما أثر أساسي في تأخير  للفعاليةشهرا وتم تصنيفه حاليا على انه غير مرضي. ويوجد في المشروع سبعة شروط 

دي قرض ممول مشارك. وسوف يؤ فعالية. احدها يتعلق بإنشاء مؤسسات جديدة لم يتم اختبارها من قبل والثاني يتعلق بالفعالية

من خالل التعامل مع مثل هذه القضايا من البداية. وال يخول المشروع على  الفعاليةالمشروع المقترح الى تقليل عدد شروط 

المنحة حتى يسمح بتصميم مرن يقوم على سياق قطاعي وقطري. وقد قام  سريانسبيل المثال إنشاء شركة المشروع قبل 

تم  1655ين اآلخرين حول جدول المعالجة الخاص بالمشروع. ومنذ نهاية يناير فريق المشروع بالتنسيق عن كثب مع المانح

 تأمين التمويل من الثالث مانحين آخرين من خالل اتفاقيات قروض/ ائتمان قام البرلمان اليمني بالموافقة عليها بالفعل.

ويلها في دول األخرى أنه من المهم وجود . تشير الخبرة المكتسبة من مشروعات مماثلة قام البنك بتمتوريد طاقة الرياح. 12
ترتيبات توريد وتنفيذ جيدة حتى يتحقق النجاح لمشروع مزرعة الرياح. وبما يتماشى مع الدروس المستفادة، يتم تنفيذ 
توربينات الرياح من خالل مقاول توريد وتركيب مع عقد صيانة لمدة ثالث سنوات على األقل والذي سيتم توريده بناء على 

في الدول التي تعاني من  فعاليتهدة التكلفة المسلمة للكهرباء المولدة وليس إجمالي تكلفة رأس المال. وقد أثبت هذا األمر وح
ضعف في القدرات المؤسسية. وسيتم عقد اجتماع قبل طرح العطاء كما هو محدد في كراسة شروط العطاء وهو ما يزيد من 

دروس والخبرات المستفادة من مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح التي قام فرص نجاح عملية التوريد. وسيتم اخذ ال
 بتمويلها البنك الدولي في االعتبار أثناء عملية التوريد. 

 

ivالتنفيذ . 

  والتنفيذية المؤسسية الترتيبات أ.

ألنها الوزارة الحكومية المسؤولة عن . تكون وزارة الكهرباء والطاقة مسؤولة عن التنسيق واإلشراف على تنفيذ المشروع 56

الثاني وافقت وحدة إدارة المشروع التي تم  مكوناألول والخدمات االستشارية المصاحبة وفقا لل مكونقطاع الكهرباء. ولتنفيذ ال

تقوم تشكيلها من قبل وزارة الكهرباء والطاقة والحكومة اليمنية على إنشاء شركة ذات هدف خاص للقيام بكافة األنشطة. 

الشركة ذات الهدف الخاص بامتالك وتشغيل مزرعة الرياح وفقا للمبادئ التجارية. وتتم حاليا مراجعة الشكل الدقيق والهيكل 

التنظيمي للشركة ذات الهدف الخاص ويتم إنشاء الشركة ذات الهدف الخاص المخصصة لتوليد الكهرباء وتشغيلها قبل ثالثة 

جاري لمزرعة الرياح. وقبل تشكيل الشركة ذات الهدف الخاص بصورة قانونية وقبل تشغيلها أشهر على األقل من التشغيل الت

تم تطبيق ترتيبات انتقالية لتنفيذ المشروع. وقامت شركة الكهرباء والطاقة بإنشاء وحدة إدارة مشروع للقيام بالترتيبات 

مشروع،  التي تقوم باإلشراف على العديد من مشروعات والعمليات اليومية الخاصة بالمشروع المقترح. ويوجد بوحدة إدارة ال

موظفا بمن فيهم مدير المشروع وعدد من األخصائيين الفنيين وأخصائي  36توليد الكهرباء التي الزالت تحت اإلعداد، 

خلي توريد، واثنين من مساعدي التوريد أخصائي مالي واثنين من المحاسبين وأخصائي بيئة وأخصائي اجتماعي ومدقق دا

والعاملين اآلخرين في خدمات صيانة ودعم أخرى. بالرغم من مسؤولية وحدة إدارة المشروع عن أربعة مشروعات توليد 

كهرباء، يعمل في الوقت الحالي مشروع واحد لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح ومشروع مآرب. ويتحمل مدير وحدة إدارة 

مشروع ودعما كما يلزم. يتم تقييم عدد العاملين وتركيبتهم من وقت آلخر بناء على المشروع كامل المسؤولية المتعلقة بإدارة ال

سير العمل في المشروع. وقد عمل بعض العاملين بوحدة إدارة المشروع عن كثب مع مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح 

نقلهم الى الشركة ذات الهدف الخاص التي  بالمخا بما في ذلك  األخصائي الفني واألخصائي المالي والمحاسب والذين سيتم

سيتم إنشائها. وبمجرد عمل وحدة إدارة المشروع، يتم نقل ملكية وتشغيل مزرعة الرياح وااللتزامات المتعلقة بها الى الشركة 



دف الخاص ذات الهدف الخاص وفقا للقرض الفرعي واتفاقية التنفيذ التي سيتم إبرامها بين وزارة المالية والشركة ذات اله

 وفقا لشروط وبنود تقرها المؤسسة الدولية للتنمية. 

وستعمل الشركة ذات الهدف الخاص بوصفها شركة مستقلة قانونيا وفقا للمبادئ التجارية مع قصر دور شركة الكهرباء 

 والطاقة على سياسات القطاع والنواحي المتعلقة بلوائحه. 

مع شركات داخلية إلعداد دراسة جدوى وتقرير تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية . وفي أثناء مرحلة التحضير، تم التعاقد 55

ومسودة لكراسة شروط العطاء. وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة عملية التعاقد مع شركة هندسية للمساعدة في عملية إدارة 

وتعتبر الشركة الهندسية هي آخر مرحلة في التوريد والبناء واإلشراف على مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح بالمخا. 

عملية االختيار ومن المتوقع ان يتم منح العقد االستشاري من خالل عرض المشروع على مجلس اإلدارة. وسيتم التعاقد مع 

ت مقاول دولي ذو خبرة لتصميم وتوريد وتركيب مزرعة الرياح ويقوم بتقديم كافة الخدمات لمزرعة الرياح لمدة ثالثة سنوا

على األقل بعد تشغيلها. ويتم تدريب العاملين في وحدة إدارة المشروع أو الشركة ذات الهدف الخاص في موقع العمل 

أعمال التشغيل والصيانة لمزرعة الرياح بعد ذلك. ويتم توظيف استشاريين مستقلين ليقوموا بعملية متابعة تولي ويقومون ب

 ية واالجتماعية وأي استحواذ على أراضي وأي أعمال إعادة توطين إذا دعت الضرورة. وتقييم مستقلة لتنفيذ خطة اإلدارة البيئ

. ومن أجل تنفيذ الدراسات، تكون وزارة الكهرباء والطاقة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الخدمات االستشارية وأنشطة 51

الثاني. ويساعد وزارة الكهرباء والطاقة  مكونفقا للبناء القدرات المرتبطة بالسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بطاقة الرياح و

 أخصائيين في تحديد مجال العمل بوضوح، وإعداد الشروط الخاصة بالخدمات االستشارية والتعاقد عليها.  

 

 النتائج تقييمو متابعة ب.

. تقوم وزارة الكهرباء والطاقة، من خالل وحدة إدارة المشروع والشركة ذات الهدف الخاص، وبمساعدة استشاري التنفيذ، 53

. ويتم جمع البيانات المتعلقة 5بمتابعة تقدم سير العمل بالمشروع وفقا لمؤشرات األداء المتفق عليها والمذكورة في ملحق رقم 

 ية ويتم تحليلها وتضمينها في تقارير تقدم سير العمل الربع سنوية لتقديمها الى البنك الدولي. بمخرجات ونتائج المشروع الفعل

المادية بالمشروع وأداء المقاول  المكونات. تقوم وحدة إدارة المشروع، بمساعدة استشاري التنفيذ، بالمتابعة اليومية لتنفيذ 55

 ثر البيئي واالقتصادي وإطار سياسية إعادة التوطين. بما يتضمن متابعة نواحي التنفيذ الخاصة بتقييم األ

  االستدامة ج.

. يمثل المشروع المقترح خطوة بارزة بالنسبة لليمن على طريق استغالل مصادر الطاقة المتجددة الكبيرة لديها لتلبية 12

امة المشروع على قدرة وزارة الطلب المتزايد على الطاقة وبخاصة نظرا لتراجع إنتاجها من النفط والغاز. وتعتمد استد
الكهرباء والطاقة/وحدة إدارة المشروع على إعداد وتنفيذ وتشغيل مزرعة الرياح بنجاح. وتتأكد االحتمالية الكبيرة لنجاح 
مزرعة الرياح من خالل تصميم وتنفيذ مزرعة الرياح وفقا للمعايير والمقاييس المقبولة عالميا. عالوة على ذلك، يتم التعاقد 

شركات عالمية ذات خبرة للقيام بالتنفيذ والتشغيل األولى والتي يتم تكليفها أيضا بتدريب العاملين بوزارة الكهرباء  مع
والطاقة/وحدة إدارة المشروع. ونأمل أن يؤدي نجاح المشروع الى تحفيز عملية تطوير توليد الكهرباء من خالل طاقة الرياح 

لخاص والعام. ومن المحتمل أن يكون مشروع المخا لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في اليمن من قبل مطورين من القطاع ا

دوالر للبرميل وهو أمر غير محتمل في  12مشروعا ذو جدوى اقتصادية بشرط أال ينخفض سعر النفط الخام تحت سعر 

في اليمن تعتمد على الجدوى المالية المستقبل القريب. لكن االستدامة االقتصادية لصناعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح 
للمؤسسة العامة للكهرباء والقدرة التالية لسداد ثمن الكهرباء المتولدة من طاقة الرياح والتي يتم الحصول عليها من مشروعات 

  حكومة اليمن.الخاصة ب دعم المزارع الرياح والتي ستعتمد على االستمرار في إصالح تسعير الطاقة وخطة 

  



 

 

V . المخاطر األساسية وإجراءات تخفيف اآلثار 

 أ. جدول يتضمن موجز لتقييم المخاطر 
 التقييم فئة الخطر

 معتدلة مخاطر أصحاب المصلحة 

  مخاطر الهيئة المنفذة

 كبيرة القدرات-

 مرتفعة الحوكمة-

  مخاطر المشروع

 معتدلة التصميم-

 معتدلة االجتماعية والبيئية-

 معتدلة والمانحالبرنامج -

 مرتفعة متابعة التسليم واالستدامة-

  أخرى )اختيارية(-

  أخرى )اختيارية(-

 عالية إجمالي مخاطر التنفيذ 

 

 ب. تفسير تقييم إجمالي المخاطر  
. تصميم المشروع المقترح بسيط ويتضمن استخدام تكنولوجيا مجربة. وبالرغم من ذلك فإن هذا المشروع هو أول 50

مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح ينفذ ويتم تشغيله في اليمن. وقد تم تصميم المشروع بغرض تقليل المخاطر المرتبطة 

د وإنشاء وتشغيل مشروع مزرعة رياح. والهدف من المشروع بسيط وال بمحدودية الطاقات والقدرات في مجال تصميم وإعدا

يتطلب من الحكومة اليمنية القيام بتغيير كبير في السياسات. ويعتبر هذا األمر من األمور الهامة وخاصة في السياق المؤسسي 

 والسياسي لليمن. 

من اتخاذ إجراءات تتعلق بتقليل المخاطر التي  . تم تقييم إجمالي مخاطر المشروع على أنها مخاطر مرتفعة. بالرغم57

( iشوهدت في المشروعين المطبقين في اليمن يوجد بعض المخاطر والتي ال يسهل تخفيفها. وتتمثل الثالثة مخاطر في )

 الوضع األمني وفي اليمن يمكن أن يثني العديد من الشركات العالمية المؤهلة عن المشاركة في عملية العطاءات وهو ما

( يمكن أن تؤدي iiسينجم عنه إما ارتفاع األسعار الخاصة بمقاول التوريد والتركيب أو فشل عملية العطاء بصورة كاملة )

عديد من الهيئات في المشروع واألداء العام السيئ للهيئات الحكومية الى تأخير كبير في تنفيذ المشروع لالمشاركة الكثيفة ل

( يمكن أن يؤثر الوضع المالي المتردي للمؤسسة العامة للكهرباء على iiiتفق عليها )بالرغم من وجود إجراءات تخفيف م

القدرة على السداد الكامل للكهرباء التي قامت بشرائها من المشروع بالرغم من أن المدفوعات ستكون كافية لتغطية التكلفة 

 التشغيلية لمزرعة الرياح. 

(. وتعتبر غالبية المخاطر التي تم 5م المخاطر التشغيلية )أنظر ملحق رقم . تتلخص المخاطر المحتملة في إطار تقيي58

 مخاطر عالية حتى بعد تطبيق إجراءات تخفيف واقعية.في تحديدها مخاطر يمكن إدارتها بينما ال يزال بعضها يتمثل 

  

VIملخص التقييم . 

  والمالي االقتصادي التحليل أ.

األولى لمشروع المخا هو زيادة الطاقة الكهربية التي يتم توريدها الى العمالء في  ساسيةالفائدة األ:  . التحليل االقتصادي92

اليمن والتي تم تقييمها وفقا الستعداد العميل للسداد.  وتم احتساب أحد المزايا اإلضافية المحتملة أيضا في صورة رصيد 

ل طاقة الرياح بكمية مساوية من الكهرباء المولدة انبعاثات الكربون المسموح بها والتي يمكن المطالبة بها نتيجة الستبدا

 بالطاقة الحرارية. 



. تأثرت البيانات التجريبية حول استعداد األسر للسداد بالنسبة لزيادة الكهرباء بشدة بالتعريفة المنزلية في المدن والتي تم 16

سنت أمريكي  للكيلو وات والتي تغطي بالكاد  1تقاضيها من العمالء الموصلين بشبكة المؤسسة العامة للكهرباء وهي اقل من 

وهو  5سنت أمريكي للكيلو وات 1.5المتوسط المرجح لالستعداد للسداد بالنسبة لكافة األسر هي فقط  4تكلفة النقل والتوزيع. 

المنازل  رقم منخفض عن التكلفة المتزايدة للتوريد الجديد. ومع ذلك، فإن هناك عدد من المناطق في اليمن حيث يتم ربط

بشبكات صغيرة )شبكات المؤسسة العامة للكهرباء المنعزلة أو الشبكات الخاصة والتعاونية( حيث نجد تعريفة المستخدم 

الدخل العام كتلك األسر التي يتم  سماتالنهائي أعلى واالستعداد للسداد أعلى بصورة كبيرة. وألن هذه األسر تتمتع بنفس 

للكهرباء وتستهلك نفس القدر تقريبا من الكهرباء بالنسبة لساعات الخدمة المتاحة فقد تقرر  توصيلها بشبكة المؤسسة العامة

لالستعداد  كبديلسنت أمريكي لكل كيلو وات(  8..استخدام االستعداد للسداد الخاصة بهذه العينة المحدودة من المستهلكين )

% وقيمة 56.1روع معدل اقتصادي داخلي للعائدات يبلغ التكلفة للمش جدوىللسداد الخاصة بكل األسر. وقد أظهر تحليل 

 %. 56مليون دوالر أمريكي مع معدل تخفيض  3.5حالية صافية تبلغ 

. بينما نجد أن االنحرافات التي تأثرت بدعم التعريفة تبرر تحديد استعداد األسر للسداد وفقا لشريحة واحدة فقط من 15

قتصادية للمشروع على أساس فعالية التكلفة أيضا أي من خالل مقارنة تكلفة مزرعة السكان، تقرر ان يتم اختبار الجدوى اال

الرياح بتكلفة المصادر المتزايدة لتوليد الطاقة باستخدام التكلفة المرتبطة بالمحطة التي تم إنشاؤها مؤخرا في مآرب كعنصر 

سنت أمريكي  7.3بعيد للكهرباء من محطة مأرب هو مقارنة. وقد أظهر التحليل أن متوسط التكلفة االقتصادية على المدى ال

لكل كيلو وات. وكانت العروض التي قدمت مؤخرا إلنشاء المرحلة الثانية من محطة مأرب قد أتت بتكلفة رأس مال تبلغ 

سنت  3..هي  1ضعف تكلفة المحطة األولى. وبناء على هذه األسعار، فإن التكلفة المتوقعة للكهرباء من محطة مأرب 

سنت أمريكي لكل كيلو وات  8.5مريكي لكل كيلو وات. ويقدر متوسط التكلفة االقتصادية للكهرباء من محطة المخا  بحوالي أ

. وألن الغاز ال يعتبر مصدر طاقة متجددة، 0. وتظهر نتائج التحليل في الملحق رقم 5وهو أعلى قليال من تكلفة محطة مأرب 

امية تقلل خطر االعتماد على الوقود االحفوري )وخطوط األنابيب الضعيفة( لتوفير وأن مصادر طاقة الرياح في الدول الن

الكهرباء، فإن مشروع المخا له مبرراته االقتصادية على أساس فاعلية التكلفة. عالوة على ذلك، يوجد باليمن احتياطي غاز 

الكهرباء باستخدام وقود سائل بديل بأسعار الوقود  محدود ال يكفي تلبية احتياجات البالد من توليد الكهرباء وأن تكلفة توليد

تبلغ ضعفي أو ثالثة أضعاف تكلفة توليد  6دوالر لكل برميل( 566الحالية )حيث يبلغ سعر النفط الخام في الدول المجاورة 

لكل كيلو سنت أمريكي  35.1سنت أمريكي لكل كيلو وات في حالة زيت النفط الثقيل و 15.1 –الكهرباء من طاقة الرياح 

 وات في حالة السوالر. 

: ركز التحليل المالي على الهيكلة المالية للشركة ذات الهدف الخاص والتي سيتم إنشائها لتملك وتشغيل التحليل المالي. 11

رة نموذج للتحليل المالي لفتالملحق رقم يتضمن مزرعة الرياح ولمتطلبات رأس المال العامل بها ولهيكل التعريفة المطلوب. و

 التنفيذ وأول عشر سنوات من التشغيل. وتتضمن النتائج األساسية للتحليل المالي ما يلي:

  والبناء تحتاج وحدة إدارة المشروع إلى حوالي مليون دوالر أمريكي  باإلعدادفي أثناء الثالث سنوات الخاصة

كرأس مال عامل )بالعملة المحلية( لتغطي مرتبات العاملين بوحدة إدارة المشروع بصفة أساسية إلى جانب النفقات 

بسدادها بصورة  المتنوعة الخاصة بالسفريات والتسهيالت المكتبية. أما أي فوائد في مرحلة البناء فستقوم الحكومة

 مباشرة.  

  ( كافية لضمان تحقيق تشغيل 1656سنت أمريكي لكل كيلو وات)سعر الدوالر في  8.1ستكون التعريفة البالغة

سنت  1.66مربح ويولد تدفق نقدي كافي يوفر معدل كافي لتغطية خدمة الدين. وسيكون متوسط تعريفة قدرها 

 ق نقدي في مزرعة الرياح يمكنها من مواصلة التشغيل. أمريكي لكل كيلو وات كافية لضمان وجود تدف

                                                           
4
 3131 يوليو 3 في( الحالي الصرف بسعر أمريكي سنت 3.2 حوالي) وات للكيلو/يمني ريال 6 الى المنزلية التعريفة زيادة تمت  

5
 .3111 عام في اليمن في إجرائها وتم الطاقة استخدام ضمنتت لألسر شاملة استقصائية لدراسة تحليل على للسداد األسر استعداد حسابات تقوم  

6
 لمزرعة منافسا يكون حتى الثقيل النفط زيت باستخدام الحراري الكهرباء لتوليد بالنسبة للبرميل دوالر 32 تحت الخام النفط سعر ينخفض أن يجب  

 . التفاصيل على للحصول 6 رقم ملحق انظر. المقترحة الرياح



 الفني ب.التحليل

. تم تصميم المشروع ويتم تنفيذه وفقا للمعايير والمقاييس الفنية المقبولة عالميا. والتكنولوجيا التي وقع عليها االختيار هي 13

استكمالها أو التي ال زالت تحت اإلنشاء في  تكنولوجيا ثبت صحتها كما يتضح من العديد من مشروعات طاقة الرياح التي تم

كافة أنحاء العالم بالرغم من أن تكنولوجيا توليد الكهرباء من طاقة الرياح الزالت جديدة في اليمن. وتتمتع الشركات التي قامت 

 بإجراء دراسة الجدوى واعدت كراسة شروط العطاء بخبرة طويلة. 

 األرصاد الجويةبيانات لمدة ثالث سنوات باإلضافة الى من خالل برنامج استمر  . تم تحليل بيانات قياس مصادر الرياح15

. وبالرغم 0..5وهي بيانات عام  ذات مصداقية . وبالرغم من ذلك، اعتبرت بيانات عام كامل فقط بيانات 6..5من عام 

تمثل عدة سنوات أخرى فإن استخدام بيانات  0..5من أن هذا األمر يعكس بعض التشكك فيما يتعلق بما إذا كانت بيانات عام 

لسنة واحدة يعتبر أمرا معقوال بالنسبة لمشروع يموله القطاع العام. وقد تم عمل نماذج لمصادر الرياح في الموقع على 

وتوضح النتائج أن هناك رياح كافية إلنشاء مزرعة رياح بالمخا. وتتراوح  WASPات مختلفة باستخدام برنامج ارتفاع

م وهي تعتبر رياح مناسبة لتوليد الكهرباء من 86م/ث على ارتفاع  8.15م الى 56م/ث على ارتفاع  7.1سرعة الرياح بين 

 % بناء على التوربينات التي سيتم استخدامها. 51% الى 31نطاق طاقة الرياح. وقد تم تقييم عامل القدرة المتوقعة في 

للطاقة اإلجمالية الخاصة بمزرعة رياح بطاقة  P50ميجا وات بحساب قيمة  06. قامت دراسة الجودة الخاصة بطاقة 11

لنسبة لتوربينات جيجا وات ساعة/سنة با 5.5ميجاوات بناء على توربينات الرياح. ويتراوح إنتاج الطاقة السنوي بين  06

 ميجاوات.  1جيجاوات ساعة/سنة بالنسبة لتوربينات بطاقة  135كيلووات و  816بطاقة 

. يتم تقييم حالة الموقع من خالل تحليل الحفر ووجد أنه مناسبا لتصميم توربينات الرياح الموصى به بالرغم من أنه 10

بينات الى المواني التي ال تبعد كثيرا عن موقع مزرعة الرياح ثم يوصى بوجود أساسات عميقة لبناء األبراج. ويمكن نقل التور

كيلو فولت  531تنقل برا الى موقع المشروع. ويتم ربط مزرعة الرياح بشبكة الكهرباء من خالل كابالت نقل علوية بطاقة 

ربطها على تدفق الكهرباء للمحطة الفرعية في المخا. وتم إجراء تحليل ألداء الشبكة للتأكد من أثر  GISفي خليج حر من 

 ميجاوات.  06مزرعة رياح بطاقة  إنشاءالعابر بعد  قصر الدوائر واالستقراروالحاالت الطارئة وتدفق 

  المالية اإلدارة ج.

إدارة  –. ستكون وحدة إدارة المشروع التي تم إنشاؤها مؤخرا تحت مظلة وزارة الكهرباء والطاقة )وحدة إدارة المشروع 17

كهرباء( مسؤولة عن نواحي اإلدارة المالية لتنفيذ المشروع. وتم إجراء تقييم اإلدارة المالية من قبل البنك الدولي وتم توليد ال

تحديد إجمالي الخطر الذي يواجه اإلدارة المالية بأنه مرتفع. وقد توصل إلى أن المشروع يواجهه ثالث مخاطر تتعلق باإلدارة 

المشروع المسؤولة عن إدارة المشروع وإعداد التقارير الخاصة بالمشروع هي وحدة حديثة المالية وهي : )أ( وحدة إدارة 

اإلنشاء وال يوجد لديها إجراءات وضوابط رسمية واضحة وشاملة لتطبيقها على المشروع. وال يوجد لديها نظام محاسبي 

ما يتعلق بإجراءات البنك الدولي الخاصة مقبول حتى اآلن ويعمل بها موظفو وزارة الكهرباء والطاقة محدودي الخبرة في

من قبل العديد من الجهات المانحة  ةباإلدارة المالية والمدفوعات)ب( اإلدارة المالية معقدة قليال ألن تكلفة المشروع ممول

خر ويتطلب األمر تسجيل مالي وإعداد تقارير واضحة ومفصلة )ج( يوجد احتمالية عدم وجود تمويل كافي من الحكومة وتأ

في تحويل المخصصات في الميزانية وهو ما يمكن أن يتسبب في تأخير في توافر األموال الى وحدة إدارة المشروع 

والمشروع. يوجد بوحدة إدارة المشروع مسؤول مالي ومدقق مالي داخلي واثنين من المحاسبين تختارهما وزارة الكهرباء 

 التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية. والطاقة ويكون لديهم خبرة محدودة عن المشروعات 

ف مخاطر اإلدارة المالية ي. توجد مجموعة من اإلجراءات لدعم قدرات اإلدارة المالية في وحدة إدارة المشروع وتخف18

مبادئ ( تدريب المدير المالي المعين والمدقق الداخلي والمحاسبين على اإلدارة المالية في البنك الدولي والiتتضمن ما يلي: )

( االتفاق مع وزارة الكهرباء والطاقة حول اإلجراءات والضوابط والضمانات التي يتم iiالتوجيهية الخاصة بالمدفوعات)

تطبيقها أثناء تنفيذ المشروع بما في ذلك االتفاق على شكل التقرير المالي المؤقت المقبول لكافة الجهات المانحة وتسجيل كافة 



نظام محاسبي آلي على أساس نقدي يقوم بإعداد تقرير مالي  إدخال( iiiكتيب المالي للمشروع )الضوابط واإلجراءات في ال

( التدقيق السنوي للقوائم ivمؤقت بصورة ربع سنوية تظهر مصادر واستخدامات األموال بناء على الشروط المقبولة للبنك )

المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن وتوافق عليه المالية للمشروع من قبل مدقق خارجي مستقل يقوم باختياره الجهاز 

المؤسسة الدولية للتنمية. وقد تم تقديم كتيب اإلدارة المالية وتمت مراجعته وقبوله. وتقوم وحدة إدارة المشروع باستخدام نظام 

ير النظام الحالي لتلبية المحاسبة اآللي الحالي لتسجيل وإعداد تقارير عن كافة معامالت المشروع. وقد تم االتفاق على تطو

احتياجات شكل التقارير وفقا لمتطلبات المؤسسة الدولية للتنمية وكتب اإلدارة المالية بحيث تتضمن تقارير عن كافة مصادر 

 والفئة والنشاط والجهة المانحة.  مكونواستخدامات األموال وفقا لل

البنك الدولي والجهات المانحة  إلى. تقوم وحدة إدارة المشروع بإعداد تقارير مالية مؤقتة بصورة ربع سنوية لتقديمها .1

يوما من نهاية كل ربع سنوي ويجب تقديم القوائم المالية السنوية المدققة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ نهاية  51خالل 

 تفاصيل إضافية عن اإلدارة المالية والترتيبات الخاصة بالمدفوعات.  3 كل عام ميالدي. ويقدم ملحق رقم

. توصل التقييم إلى أنه بتطبيق اإلجراءات السالفة الذكر، تكون ترتيبات اإلدارة المالية كافية لتزويد البنك بتأكيدات معقولة 06

 الدولية للتنمية.  وفي الوقت المناسب عن وضع المنحة وفقا لمتطلبات المؤسسة ةومعلومات دقيق

  التوريد د.

. تم إجراء تقييم لقدرات وحدة إدارة المشروع ووزارة الكهرباء والطاقة على تنفيذ أنشطة التوريد تحت مظلة المشروع. 05

بالرغم من قيام وحدة إدارة المشروع بتوظيف أخصائي توريد وبالرغم من امتالك موظفيها معلومات عامة عن سياسات 

البنك الدولي وخبرات عن توريد بضائع ومواد بالنسبة لمشروعات الكهرباء التقليدية فإن لديها قدرات محدودة في التوريد في 

مجال تنفيذ األنشطة المرتبطة بالمشروع المقترح. ويتضمن المشروع عقد مرتفع القيمة لتوريد وتركيب مزرعة رياح وهو 

لطاقة باإلشراف على وتنفيذ العديد من المشروعات التي مولتها المؤسسة أمر جديد على اليمن. وقد قامت وزارة الكهرباء وا

الدولية للتنمية ولكنها لم تقم بتطوير أي قدرات خاصة بالتوريد. عالوة على ذلك، فإن غالبية المشروعات التي قامت المؤسسة 

طاءات المتعلقة بالحزم المعقدة واألنظمة الدولية للتنمية بتمويلها قد واجهت تحديات وخاصة في مجال إعداد كراسة شروط الع

اإلدارية المعقدة لمراجعة واعتماد مستندات التوريد وقرارات الحكومة. ولتخفيف خطر التأخير وضمان جهوزية المشروع تم 

افة % من تكلفة المشروع. وقام ك6.البدء بالفعل في التعاقد مع مقاول توريد وتركيب وفقا للمشروع المقترح وهو ما يمثل 

الممولون الذين سيقومن بتمويل العقد بصورة مشتركة بمراجعة واعتماد كراسة شروط العطاء أو حزمة العطاء والتي يتم 

إعدادها بمساعدة من شركة استشارية دولية.  ومن المتوقع أن يتم إطالق عملية العطاء في وقت تقديم المشروع الى مجلس 

شركة هندسية دولية للمساعدة في توضيح العطاء وتقييمه والتفاوض بشأن العقد. ويتم ب ةاالستعاناإلدارة للموافقة عليه. ويتم 

اختيار الشركة الهندسية والتعاقد معها قبل إطالق عملية العطاء. عالوة على ذلك، لم يتم عمل تحديد واضح أو تسهيل األدوار 

لكن تم تسهيل كافة األدوار والمسؤوليات الخاصة والمسؤوليات الخاصة بمختلف الهيئات الحكومية في عملية التوريد. 

 بالهيئات الحكومية المتعلقة بعملية العطاء. 

. قامت وحدة إدارة المشروع/وزارة الكهرباء والطاقة بمناقشة إجراءات تخفيف المخاطر والموافقة عليها. كما تم االتفاق 01

شهر . وسيتم تحديثها  58والتي قبلها البنك الدولي ألول ( 1655يناير  11على خطة التوريد الخاصة بالمشروع )بتاريخ 

موجز لتقييم قدرات  3ق رقم لحمرة سنويا على األقل )أو وفقا لما هو مطلوب( لتعكس احتياجات تنفيذ المشروع. ويظهر الم

 التوريد والترتيبات الخاصة بالتوريد للمشروع وإجراءات تخفيف المخاطر. 

 االجتماعية هـ.

الحديثة وإمدادات  األساسيةإتاحة البنية  إلىتوقع أن يكون األثر االجتماعي الكلي للمشروع إيجابيا. فهو يسعى . من الم03

زيادة فرص زيادة الدخل واالستثمارات في اليمن  إمكانيةخلق  إلىحديثة  أساسيةالطاقة النظيفة. وسوف يؤدي توفير بنية 

ثمار سوف يمهد الطريق لحياة ذات تف تؤدي زيادة الدخل وفرص االسبصفة عامة وفي منطقة المشروع بصفة خاصة. وسو



. وفي أثناء مرحلة البناء إضافيةجودة أفضل. ويقوم المشروع بخلق بعض فرص العمل للمجتمعات المحلية ومصادر دخل 

منتجات الزراعية توظيف أفراد للتعامل مع النواحي األمنية ألعماله وسيخلق طلب على ال إلىوالتشغيل سيحتاج المشروع 

 تحسين نوعية الحياة ومعيشتهم.  إليوالمتوقع  اإلضافيوخدمات توريد الغذاء. وسوف يؤدي الدخل 

المشروع لن تتضمن أي إعادة توطين للسكان المحليين و/أو استحواذ  أنشطة. بالنسبة لتصميم المشروع الحالي، فإن كافة 05

، تم إعداد إطار األراضي. وفي الحالة غير المتوقعة المتعلقة بالحاجة الى االستحواذ القسري على ألفرادعلى أراضي مملوكة 

الخاصة بإعادة التوطين القسري والقوانين الحكومية واللوائح  OP 4.12توطين وفقا لسياسات البنك الدولي  إعادةسياسة 

 إعدادال مفر منه سيتم  أمرا األراضيري واالستحواذ على التوطين القس إعادة ت. واذا كان1656ذات الصلة في اليمن في 

ومنذ  .األرضعنه قبل االستحواذ الفعلي على  اإلفصاحخطة عمل إلعادة التوطين وفقا إلطار سياسة إعادة التوطين ويتم 

 إطارذلك يبقى الخاصة بموقع المشروع. ل األرضإعداد إطار سياسة إعادة التوطين لم يطرأ أي تغير على طبيعة واستخدام 

 التوطين السابق صالحا لالستخدام.  إعادة

. يقوم المشروع باستخدام منهج المشاركة. ومن المخطط أن يتضمن المشروع عدد كبير من أصحاب المصلحة في مجال 01

وعلى موقع البنك  1653يوليو  51عنها داخل اليمن في  اإلفصاحتخطيط وتنفيذ خطة اإلدارة االجتماعية والبيئية والتي تم 

. وهناك خطة لبناء قدرات السلطات المحلية حول الخبرة الفنية الخاصة بالمشروع وخطة 1653 أغسطس 51الدولي في 

شاركوا بصورة كاملة في المشروع.  وسوف يتضمن هذا األمر  وإنهمالمصلحة بصورة كافية  أصحابشاملة لضمان مشاورة 

 وحدة إدارة المشروع والمجالس المحلية والمنظمات غير الحكومية المحلية. 

  و.البيئة

  التصنيف البيئي للمشروع

 OPحول التقييم البيئي )  البنك الدولي ب ات العمليات الخاصة ع على انه من الفئة ب وفقا لسياس. يتم تصنيف المشرو00

والتي تتطلب تقييما جزئيا. وقد تم إعداد تقرير لتقييم األثر البيئي واالقتصادي يغطي مزرعة الرياح واألنشطة المتعلقة  (4.01

من قبل استشاري مستقل يمثل طرف ثالث وفقا للشروط التي قام البنك الدولي بمراجعتها. ويتضمن تقييم  1656بها في عام 

المقترحة لتخفيفها.  واإلجراءاتملة لهذه اآلثار حتالمحتملة للمشروع واألهمية الم ارلآلثاألثر البيئي واالقتصادي تقييما 

التخفيف من  وإجراءاتويتضمن تقييم األثر البيئي واالقتصادي أيضا خطة إدارة بيئية واقتصادية تحدد األوضاع المؤسسية 

ء وتشغيل المشروع. وسوف يكون صافي األثر البيئي اآلثار وخطة متابعة لآلثار المحتملة والمتوقع حدوثها أثناء مراحل بنا

من المتوقع ان يؤدي مشروع مزرعة الرياح الى تقليل االنبعاثات في الهواء. ومنذ إعداد وطرح تقييم  ألنهللمشروع إيجابيا 

المشروع  نطاققى األثر البيئي واالقتصادي لم يحدث أي تغيير في البيئة االجتماعية والمادية المحيطة بموقع المشروع. ويب

. ولذلك، يظل 1656كما هو تماما مثل المخاطر البيئية واالجتماعية كما هو مشار إليها في تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية 

 التصنيف البيئي كما هو ويظل تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية وإطار سياسة إعادة التوطين ساريان. 

 تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية وإطار سياسة إعادة التوطينالمشاورات العامة واالفصاح عن 

. لضمان أخذ كافة آراء ومصالح كافة أصحاب المصلحة من المشروع في االعتبار، قامت الجهة المقترضة بعمل 07

 نطاقديد بداية بمرحلة تح – 1656 يونيهوحتى  .166مشاورات مع الجمهور واألنشطة المتعلقة بذلك في الفترة من مايو 

المشروع وحتى إعداد تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية وانتهاء بعقد ورشة عمل لمناقشة مسودة التقرير. وقد تضمنت 

المشاورات عقد لقاءات شخصية ودراسات استقصائية واستبيانات ومناقشات لجماعات تركيز مع العديد من مجموعات 

وفي  8ه االجتماعات وألنشطة المشاورات األخرى في القسم رقم أصحاب المصلحة. وقد تم عرض وصفا مفصال لهذ

البيئية  اآلثارمن تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية. وقد قام البنك الدولي بنشر النسخة االنجليزية من تقييم  5-5المالحق 

 53ة معلومات البنك الدولي في واالجتماعية وإطار سياسة إعادة التوطين والنسخة العربية من ملخص تنفيذي لهما على بواب

في مكتب وحدة إدارة المشروع وعلى موقع  1655مايو  51عن الوثيقتين داخل اليمن في  اإلعالن. وقد تم 1655يونية 



لمعقد في اليمن في . وبسبب تأجيل السير في المشروع نتيجة للموقف ا)www.pec.com.ye(المؤسسة العامة للكهرباء 

تم إعادة االفصاح عن النسخة االنجليزية والنسخة العربية الكاملة إلطار سياسة إعادة التوطين  باالضافة الى  1655عام 

النسخة االنجليزية لتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية والنسخة العربية من الملخص التنفيذي بما في ذلك تقييم تخفيف المخاطر 

 . 1653اغسطس  51معلومات البنك الدولي في مكتبة وعلى موقع  1653يوليو  51الطيور في اليمن في هجرة بالمتعلقة 

 المقترحة للتخفيف منها  واإلجراءاتاآلثار الرئيسية 

 ألنشطةلو. يوفر تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية تحليال لآلثار السلبية وااليجابية المحتملة لمزرعة الرياح المقترحة 08

المتعلقة بها. ومن المتوقع أن يكون هناك بعض اآلثار السلبية لمرحلة البناء والتشغيل لمزرعة الرياح والمنشئات المتعلقة بها. 

وفي اثناء مرحلة البناء، من المتوقع ان تكون هناك آثار سلبية محتملة في صورة وجود نفايات مرتبطة بأعمال البناء وانبعاث 

هواء من معدات البناء واالنشطة الخاصة به وضوضاء من البناء واهتزازات وآثار سير المركبات الخاصة غبار وملوثات لل

بالبناء على تدفق الحركة المرورية الطبيعية في المنطقة، ومخاطر وقوع حوادث للعمال والحد من الحرية الطبيعية في تنقل 

كون اآلثار البيئية السلبية المحتملة آثارا ضئيلة ومحدودة النطاق وذات المواطنين المحليين. وبالرغم من ذلك، من المتوقع ان ت

التوجيهية الخاصة بالصحة والسالمة. وقد تم تضمين خطة  بالمبادئفي حالة التزام المقاول في كافة األوقات  مؤقتةطبيعة 

 التزاماتة كافية وسيتم فرضها في صورة كافية لتخفيف اآلثار السلبية وألنشطة متابع إجراءاتاإلدارة البيئية واالجتماعية 

التي قد يتم  باآلثارتعاقدية على مقاول التوريد والتركيب. وتتضمن خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية أيضا إجراءات تتعلق 

 خاصة بإعداد التقارير.  إجراءات إلى باإلضافةالبيئية واالجتماعية  لآلثارالعثور عليها ومؤشرات متابعة 

ناء مرحلة التشغيل، تتمثل اآلثار المحتملة في آثار الضوضاء وآثار تذبذب الظل على السكان المحليين بسبب توربينات . أث.0

الحديد الخردة ونفايات الصيانة واآلثار األخرى ذات األهمية الضئية بما فيها مخاطر االستقرار الخاصة بتوربينات والرياح 

مجال المغناطيسي واآلثار البصرية. ومن المتوقع أن تقوم مرحلة التشغيل بإحداث آثار بيئية الرياح وآثار إثارة الغبار وآثار ال

واجتماعية ايجابية تتضمن خفض انبعاثات الهواء وفرص العمل والمكاسب االسرية. وقد تم اقتراح اجراءات تخفيف اآلثار 

قلق إضافي اثناء فترة  تشغيل توربينات الرياح وهو  السلبية المحتملة في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية. وهناك عامل

الخطر المحتمل على الطيور. وفي هذا الصدد، تم إجراء بحثين ميدانيين على الطيور أثناء فصل الخريف على مدار خمسين 

المحليين  عن الموضوع ومشاورات مع السكاناألدبيات المتاحة نية. وقد أضيف الى ذلك، مراجعة يوما من المالحظة الميدا

والعلماء لزيادة المعلومات التي تم جمعها في هذا المجال وتم تلخيص النتائج في تقييم األثر البيئي واالجتماعي. ونتيجة 

للتحقيقات الميدانية قام العميل بإعداد تقرير مفصل بعنوان "تقييم مخاطر الطيور نتيجة لتطوير طاقة الرياح المخطط لها في 

ليمثل تكملة لتقييم األثر البيئي واالجتماعي. وقد توصل التقييم إلى ان "تطوير طاقة الرياح المقترح  1656المخا" في يوليو 

حاليا في المخا من غير المحتمل أن يؤثر على الطيور تأثيرا ذو طبيعة كارثية وأن مستوى المخاطر التي تتعرض لها الطيور 

مل" أو "المقبول" أي أن مستوى الضرر الذي قد يؤثر على الطيور من المهاجرة والطيور المحلية في إطار النطاق "المحت

التخفيف من  إجراءاتالمتوقع أن يكون محدودا ولن يكون له تبعات ضخمة على الحفاظ على أعدادها في حال تم تطبيق 

نطاقه ولن يحيد عن االحترازية." ويفترض هذا االستنتاج أن حجم التطوير المقترح سيظل محدودا في  واإلجراءاتاآلثار 

المقترح الحالي بدون القيام بمزيد من التقييم وأن عناصر الخطر التي من صنع اإلنسان )إلقاء النفايات الصلبة والزراعة( 

سوف يتم نقلها إلى مسافة آمنة بعيدا عن مزرعة الرياح المقترحة وأن إجراءات تخفيف اآلثار المقترحة يتم تنفيذها. وبناء 

مشروع سوف يتضمن نشاطا وهو إغالق المكب الحالي للنفايات ونقله إلى مسافة آمنة )خمسة كيلومترات على عليه، فإن ال

األقل( من موقع المشروع كإجراء تخفيفي لتقليل المخاطر على الطيور وقد تم تضمين تكلفة هذا النشاط في التكلفة اإلجمالية 

 لتطبيق خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية. 

 دارة البيئية واالجتماعية خطة اإل

من تقييم األثر البيئي واالجتماعي. وفي  0-7. تم تضمين جداول مفصلة لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية في جدول رقم 76

 وإعدادسياق المشروع، بينما يتحمل مدير وحدة إدارة المشروع  المسؤولية الكاملة عن تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

http://www.pec.com.ye/


التقارير الخاصة بها يتم تعيين أخصائي في البيئة )مسؤول الصحة والسالمة و البيئة( كجزء من وحدة إدارة المشروع للتنفيذ 

اليومي إلجراءات خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية أثناء مرحلة العطاءات والبناء. وقد تم تضمين خطة اإلدارة البيئية 

البيئة بمتابعة تنفيذ إجراءات تخفيف المخاطر  أخصائيلصحة والسالمة والبيئة. وسيقوم واالجتماعية مهام مفصلة لمسؤول ا

البيئية وخطة المتابعة ومتطلبات التدريب الخاصة بخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وسيكون مسؤوال عن إعداد التقارير 

صحة والسالمة والبيئة/أخصائي البيئة من وحدة إدارة ال أخصائيالبيئية داخل وحدة إدارة المشروع. ومن المقترح أن يتم نقل 

 المشروع إلى الشركة ذات الغرض الخاص فور إنشائها. 

 بناء القدرات البيئية 

ع  والفنيين في و.يتم توفير أنشطة التدريب وبناء القدرات الى مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك وحدة إدارة المشر75

في تقييم األثر البيئي  1-7المجتمعية كما يشير جدول رقم  والمجموعاتر الحكومية المجالس المحلية والمنظمات غي

 واالجتماعي. 

 تكلفة تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

التخفيف اثناء  تدابيردوالر امريكي وهي تغطي  501666. التكلفة التقديرية لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية هي 71

في تقييم األثر  0-7ناء والتشغيل والنواحي المؤسسية والتدريب وبرنامج المتابعة كما هو مشار إليه في جدول رقم مرحلة الب

 البيئي واالجتماعي.



 مراقبة: إطار النتائج وال6ق لحالم

 األهداف اإلنمائية للمشروع

 الهدف اإلنمائي للمشروعبيان 
 طاقة كهربائية متجددة وفعالة من حيث التكلفة من مزارع الرياح.ب مداداإليتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في زيادة 

 هذه النتائج: على مستوى المشروع

 مؤشرات الهدف اإلنمائي للمشروع

وحدة  أساسي اسم المؤشر
 القياس

الحد 
 االدنى

مصدر البيانات/  التكرار القيم التراكمية المستهدفة
 المنهجية

 ياناتبمسؤولية جمع ال

 الهدف النهائي 5السنة  3السنة  1السنة  5السنة 

التنافسية االقتصادية 
للكهرباء المولدة من 

 طاقة الرياح

المبالغ  
)دوالر 
 أمريكي(

وحدة إدارة المشروع/  تقرير المشروع ال يوجد 6.51 6.51 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 6.16
 وزارة الكهرباء والطاقة

الكهرباء المولدة من 
 طاقة الرياح

 -جيجاوات 
 ساعة

وحدة إدارة المشروع/  تقارير المشروع سنوي 586.66 56.66 6.66 6.66 6.66 6.66
 وزارة الكهرباء والطاقة

المستفيدين مباشرة من 
 المشروع

وحدة إدارة المشروع/  رير المشروعاتق سنوي 16666.66. 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 عدد ×
الشركة ذات الهدف 

وزارة الكهرباء  الخاص/ 
  والطاقة

نسبة مئوية  × المستفيدين من اإلناث
 -فرعية
 مكملة

وحدة إدارة المشروع/  تقارير المشروع سنوي 16.66 16.66 6.66 6.66 6.66 6.66
الشركة ذات الهدف 

وزارة الكهرباء  الخاص/
 والطاقة

سعة توليد الطاقة 
المتجددة )غير الطاقة 

 المائية المشيدة(

وحدة إدارة المشروع/  تقارير المشروع سنوي 06.66 06.66 6.66 6.66 6.66 6.66 ميجاوات ×
الشركة ذات الهدف 

 الخاص

سعة توليد الطاقة 
 –المتجددة المشيدة 

 طاقة الرياح

وحدة إدارة المشروع/  تقارير المشروع سنوي 06.66 06.66 6.66 6.66 6.66 6.66 ميجاوات ×
الشركة ذات الهدف 

  الخاص



أساسي

 

 

 

      



 : الوصف التفصيلي للمشروع0ق لحالم

 
 طاقة كهربائية متجددة وفعالة من حيث التكلفة من طاقة الرياح.اإلمداد ب. يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في زيادة 5
 
مليون دوالر  11مليون دوالر أمريكي، تساهم المؤسسة الدولية للتنمية بـ  191.7األول: االستثمار المادي ) مكونال

 أمريكي منه(
 
ميجاوات تقع في المنطقة الساحلية بالجزء الغربي من اليمن. وهي  06. يدعم االستثمار المادي إنشاء مزرعة رياح بقدرة 1

م 55م إلى 5لى ساحل البحر األحمر باليمن. ويتراوح ارتفاع موقع مزرعة الرياح من كم عن ميناء المخا ع 5تبعد حوالي 
درجة حرارة المسجلة لدى األرصاد الجوية بمحطة خور فوق مستوى سطح البحر نظرا لقرب الموقع من الساحل. متوسط 

 درجة مئوية. 18.06مكسر في عدن هو 
 
 ،6..5عام  ذاألرصاد الجوية منبيانات رد الرياح من خالل برنامج مدته ثالث سنوات وكذلك اقياس مو بيانات. تم تحليل 3

من الماخوذة بيانات ال. وتم تنفيذ تقييم الموارد من خالل بها موثوقالفقط هي  1660 عام  بيانات قياس أن لكن تم اعتبار
يرا من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت بيانات موارد .  ورغم أن ذلك يشكل قدرا كب1660قياس الرياح لسنة كاملة في عام 

الرياح قد تمثل متوسط سنوات متعددة، إال أنه تم اعتبارها مناسبة لمشروع عام. وتم عمل نموذج لموارد الرياح كان في 
المخا.  ( وأظهرت النتائج أن هناك رياح كافية لمزرعة الرياح فيWASPالموقع على ارتفاعات مختلفة باستخدام برامج )

م، والتي تعتبر مواتية 86م/ ثانية على ارتفاع  8.15م إلى 56م / ثانية على ارتفاع  7.1سرعة الرياح من ويتراوح متوسط 
لتوليد الطاقة من الرياح. وتعد الرياح السائدة في اتجاه واحد تقريبا من الجنوب إلى الجنوب الشرقي دون وجود عوائق أمام 

% من الوقت على مدار العام. 6.. وتشير قياسات الرياح إلى أن التوربينات ستولد الكهرباء بمعدل كم 16الرياح ألكثر من 
 % طبقا لنوع التوربينات المستخدمة.51% الى 31وتم تقييم  عامل القدرة المتوقع في حدود 

 
كم فقط من موقع مزرعة  8ى بعد . يمكن نقل توربينات الرياح إلى اليمن عن طريق السفن وتفريغها في ميناء المخا وهو عل5

الرياح بالمخا. وعلى الرغم من أنه هو ميناء صغير مقارنة بالموانئ الوطنية األخرى، إال انه يمكن استخدامه في نقل 
(. ويفتقر ميناء المخا إلى الرافعات الالزمة لتفريغ القطع الثقيلة. ويجب توفير رافعة G90التوربينات حتى النموذج األكبر )

سبة بالميناء، والتي سيتم شراؤها كجزء من عقد التوريد والتركيب. ويعد وضع الطريق من الميناء إلى الموقع مناسبا حتى منا
بالنسبة ألكبر التوربينات. وهناك طريق بين ميناء المخا وموقع مزرعة الرياح بقدرة نقل كافية. ومن المتوقع أن يكون إنشاء 

 المسطحة. الطريق بالموقع بسيطا وسط األرض
 
كيلو فولت ومحطتها الفرعية ومحطة  531. يعتبر الموقع مالصق لمحطة توليد الكهرباء بالمخا بخطوطها األربعة بقدرة 1

المحوالت الخاصة بها. وتعتبر محطة الكهرباء المجاورة مملوكة ويتم تشغيلها عن طريق مرفق الكهرباء اليمني المملوك 
هرباء. كما أن قرب محطة الكهرباء سوف يقلل من متطلبات البنية التحتية الكهربائية لمزرعة للدولة وهو المؤسسة العامة للك

الرياح. وبالمثل، تعتبر القضايا المناخية المحلية والكهربائية الفنية ذات الصلة ببناء وتشغيل محطة توليد الكهرباء في المنطقة 
 معروفة بالنسبة للمؤسسة العامة للكهرباء.

 
ميجاوات تضم عدد من توربينات الرياح بحجم وحدة  06. سيكون لمزرعة الرياح بالمخا قدرة إجمالية مركبة حوالي 0

خالل عطاءات من ميجاوات. وسيتم تنفيذ مزرعة الرياح من خالل مقاول توريد وتركيب يتم اختياره  3إلى  5يتراوح من 
بينات أثناء عملية الشراء من جانب المقاول. ويشمل نطاق العمل الخاص تنافسية دولية. وسيتم تحديد عدد وحجم وحدات التور

 بمقاول التوريد والتركيب ما يلي:

  األعمال المدنية: فحوصات التربة المفصلة لكل موقع من مواقع توربينات الرياح وتصميم أساسات الموقع المحددة
المياه إذا لزم األمر وإنشاء الطرق الداخلية لتوربينات الرياح بما يشمل تدابير تحسين وضع التربة أو صرف 

 والخارجية للمزرعة والقواعد ومواقع الرافعة.

 .األعمال الكهربائية وشبكة الكابالت الداخلية والخارجية وإنشاء المحطة الفرعية وتوصيالت الشبكة 

  ميجاوات. 06قدرها التسليم والتركيب والتشغيل التجريبي واختبار تشغيل توربينات الرياح بسعة إجمالية 

  سنوات األولى من التشغيل بموجب عقد تشغيل  1-3التشغيل والصيانة: تشغيل وصيانة مزارع الرياح خالل الـ
 وصيانة.



  سنوات األولى من التشغيل، يجب تدريب الفنيين والمهندسين المحليين التابعين  1-3بناء القدرات: خالل فترة الـ
 ذات الهدف الخاص على أعمال تشغيل وصيانة مزرعة الرياح.لوحدة إدارة المشروع / الشركة 

 
ميجاوات طبقا لتوربينات الرياح.  06( لمزرعة الرياح بقدرة P50. أثناء دراسة الجدوى، تم حساب القيم اإلجمالية )7

يجاوات ساعة ج 135كيلووات و 816جيجاوات ساعة / سنة لتوربينات الرياح بقدرة 5.5ويتراوح إنتاج الطاقة السنوي بين 
 ميجاوات. 1/ سنة لتوربينات الرياح بقدرة 

 
. سيتم تنفيذ مزرعة الرياح المقترحة مبدئيا بواسطة وزارة الكهرباء والطاقة من خالل وحدة إدارة المشروع، وفي وقت 8

بين القطاعين  الحق من قبل شركة ذات هدف خاص سيتم تأسيسها كشركة تملكها الحكومة بالكامل أو من خالل ملكية مشتركة
من قبل الشركة ذات الهدف الخاص لبيع الكهرباء إلى المرفق الوطني المتمثل طاقة العام والخاص. وسيتم استخدام تعريفة نقل 

في المؤسسة العامة للكهرباء. وعندما يتم إنشاء الشركة ذات الهدف الخاص، ستقوم بعمل ترتيبات العقد )اتفاقية شراء الطاقة  
(، األمر الذي سيمكن IPPضي واتفاقية الربط البيني( وذلك لمحاكاة الوضع الخاص بمنتج طاقة مستقل )وإيجار األرا

الحكومة اليمنية من تكرار جزء من العمل القانوني والتنظيمي في المشاريع الالحقة لطاقة الرياح لمنتج طاقة مستقل. ومن 
كي / لكل كيلووات ساعة، مع مقايسة إضافية مبنية على أساس سنت أمري 56المتوقع أن تكون التعريفة ثابتة عند حوالي 

٪ من التعريفة 16-51( فقط. )عادة ما تكون تكاليف التشغيل والصيانة أقل من O&Mالتضخم في تكاليف التشغيل والصيانة )
 المبدئية(.

 
 9.7مليون دوالر أمريكي، ستساهم المؤسسة الدولية للتنمية بـ 0.7الثاني: الخدمات االستشارية وتطوير السوق ) مكونال

 مليون دوالر أمريكي منها(
 
 الخدمات االستشارية وتطوير السوق من العناصر الفرعية التالية: مكون. يتكون .
(i شركة استشارات هندسية دولية ) وحدة إدارة المشروع في عمليات الشراء والتعاقد مع مقاول التوريد لمساعدة يتم تعيينها

يتم تعيينها ( شركة استشارات دولية iiوالتركيب واإلشراف على إنشاء المشروع خالل مرحلة البناء والتشغيل المبدئي، )

لمشاريع طاقة الرياح  لمساعدة وزارة الكهرباء والطاقة في تصميم إجراءات المناقصة وإعداد وثائق الشراء التنافسي

( شركة خدمات iii( ومساعدة وزارة الكهرباء والطاقة في عملية الطرح، )PPPبالمشاركة بين القطاعين العام والخاص )

( تعمل بشكل تجاري بترتيبات تعاقدية واضحة مع الجهات المشترية SPCاستشارية لتأسيس شركة ذات هدف خاص )

ارية لتنفيذ برنامج إقليمي لقياس قوة الرياح على المدى الطويل في ثالثة إلى خمسة ( خدمات وأدوات استشivللكهرباء، )

( خدمات استشارية لعمل تقييمات أولية لآلثار البيئية واالجتماعية والتخطيط لربط مواقع طاقة vمناطق تنمية طاقة رياح )

األمر باإلضافة إلى أنشطة بناء القدرات، بما في ذلك  ( الخدمات االستشارية األخرى التي يتطلبهاviالرياح الواعدة بالشبكة )

 رسوم التدقيق الخارجي.

 
األول مباشرة في تحقيق هدف التنمية عن طريق توليد طاقة الكهرباء المتجددة من الرياح من خالل بناء  مكونال يساهم. 56

اإلنمائي من خالل دعم تنفيذ مشروع  الثاني بشكل غير مباشر في تحقيق الهدف مكونوتشغيل مزرعة الرياح. ويساهم ال
مزرعة الرياح بالمخا والمساعدة في إعداد برنامج طاقة رياح مستقبلي وتعزيز القدرة المؤسسية التي قد تكون مطلوبة لتعزيز 

 وتوسيع نطاق االستثمارات في مزارع الرياح بحيث يمكن بناء المزيد من مزارع الرياح لتوليد الكهرباء من الرياح.
 

األول مع  مكون. ستستخدم منحة المؤسسة الدولية للتنمية المقترحة للمشاركة في تمويل عقد التوريد والتركيب بموجب ال55
من الصندوق العربي. ( iالثاني وسيتم تمويل البند ) مكونبموجب ال( iv( و)iii)( وiiالجهات المانحة األخرى  وتمويل البنود )

 والرسوم بشكل أساسي.وستمول موارد الحكومة الضرائب 



 : ترتيبات التنفيذ1ق لحالم

 
 . الترتيبات المؤسسية والتنفيذية للمشروع1
 آليات إدارة المشروع 1-1
 
. تتولى وزارة الكهرباء والطاقة مسؤولية التنسيق واإلشراف على تنفيذ المشروع بصفتها الوزارة المسؤولة عن قطاع 5

وحدة إدارة المشروع التي تم تتولى الثاني،  مكوندمات االستشارية المصاحبة وفقا للاألول والخ مكونالكهرباء. ولتنفيذ ال

كافة األنشطة. تقوم التي سيتم تأسيسها فيما بعد القيام ب خاصالهدف الشركة ذات والمن قبل وزارة الكهرباء والطاقة  تأسيسها

الشكل الدقيق والهيكل  دراسةالشركة ذات الهدف الخاص بامتالك وتشغيل مزرعة الرياح وفقا للمبادئ التجارية. وتتم حاليا 

الشركة وتشغيلها قبل ثالثة أشهرعلى األقل من التشغيل التجاري هذه  تأسيسيتم سالتنظيمي للشركة ذات الهدف الخاص و

الشركة ذات الهدف الخاص بصورة قانونية وقبل تشغيلها تم تطبيق ترتيبات انتقالية لتنفيذ  أسيسل تلمزرعة الرياح. وقب

المشروع. وقامت شركة الكهرباء والطاقة بإنشاء وحدة إدارة مشروع للقيام بالترتيبات والعمليات اليومية الخاصة بالمشروع 

راف على العديد من مشروعات توليد الكهرباء التي الزالت قيد المقترح. ويوجد بوحدة إدارة المشروع،  التي تقوم باإلش

 المشتريات، واثنين من مساعدي مشترياتموظفا بمن فيهم مدير مشروع وعدد من األخصائيين الفنيين أخصائي  36اإلعداد، 

صيانة المات خدإلى جانب موظفي وأخصائي مالي واثنين من المحاسبين وأخصائي بيئة وأخصائي اجتماعي ومدقق داخلي 

بالرغم من مسؤولية وحدة إدارة المشروع عن أربعة مشروعات توليد كهرباء، يعمل في الوقت الحالي و. اآلخريندعم الو

مشروع واحد لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح ومشروع مآرب. ويتحمل مدير وحدة إدارة المشروع كامل المسؤولية المتعلقة 

زم. ويتم تقييم عدد العاملين وتركيبتهم من وقت آلخر بناء على سير العمل في المشروع. وقد بإدارة المشروع ودعمها كما يل

عمل بعض العاملين بوحدة إدارة المشروع عن قرب مع مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح بالمخا بما في ذلك  

ذات الهدف الخاص التي سيتم إنشاؤها. وبمجرد  األخصائي الفني واألخصائي المالي والمحاسب والذين سيتم نقلهم الى الشركة

وفقا لقرض فرعي  إليها، يتم نقل ملكية وتشغيل مزرعة الرياح وااللتزامات المتعلقة بها تشغيل الشركة ذات الهدف الخاص

دولية للتنمية. واتفاقية تنفيذ سيتم إبرامها بين وزارة المالية والشركة ذات الهدف الخاص طبقا لشروط وبنود تقرها المؤسسة ال

وستعمل الشركة ذات الهدف الخاص بوصفها شركة مستقلة قانونيا وفقا للمبادئ التجارية مع قصر دور شركة الكهرباء 

 والطاقة على سياسات القطاع والنواحي المتعلقة بلوائحه. 

البيئي  األثررير تقييم ، تم التعاقد مع شركات دولية للمساعدة في إعداد دراسة الجدوى وتقعداد. خالل مرحلة اإل1

واالجتماعي ومسودة كراسة شروط العطاء. وتقوم وزارة الكهرباء والطاقة حاليا بوضع اللمسات األخيرة على عملية التعاقد 

والبناء واإلشراف على مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح مشتريات التعاقد مع شركة هندسية للمساعدة في عملية إدارة ال

ومن المتوقع أن يتم اختيار الشركة الهندسية والتعاقد معها قبل عرض المشروع على مجلس اإلدارة. وسيتم التعاقد مع بالمخا. 

مقاول ذو خبرة لتصميم وتوريد وتركيب مزرعة الرياح ويقوم بتقديم كافة الخدمات لمزرعة الرياح لمدة ثالثة سنوات على 

على الشركة ذات الهدف الخاص في موقع العمل ومن ثم ي وحدة إدارة المشروع األقل بعد تشغيلها. ويتم تدريب العاملين ف

ليقوموا بعملية متابعة وتقييم  آخرين استشاريين مستقلين عيينبعد ذلك. ويتم ت التعهد بأعمال التشغيل والصيانة لمزرعة الرياح

 إعادة توطين إذا دعت الضرورة. و راضياألمستقلة لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وأي استحواذ على 

وزارة الكهرباء والطاقة خاصة بمشروع مزرعة طاقة الرياح بأنشطة  حصين أو ضمان سالمة. من الناحية المالية، سيتم ت3

  اتفاقية شراء الطاقة مع المؤسسة العامة للكهرباء. بالتوقيع على –بعد تأسيسها وتشغيلها  -الشركة ذات الهدف الخاص تقوم و

تنفيذ الدراسات، ستكون وزارة الكهرباء والطاقة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الخدمات االستشارية وأنشطة بناء ولغرض . 5
وزارة  ون بمساعدةأخصائيويقوم الثاني.  مكونالقدرات المرتبطة بالسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بطاقة الرياح وفقا لل

العمل بوضوح وإعداد الشروط الخاصة بالخدمات االستشارية والتعاقد عليها. وداخل وزارة الكهرباء والطاقة في تحديد مجال 
الكهرباء والطاقة ستكون مديرية الطاقة المتجددة مسؤولة عن التنسيق اليومي والرصد ورفع التقارير عن الدراسات وأنشطة 

 بناء القدرات.
 
 . اإلدارة المالية والصرف والمشتريات9



 ليةاإلدارة الما
. يوثق هذا الملحق نتائج تقييم اإلدارة المالية للمشروع المقترح. وُأجري التقييم من قبل موظفي البنك وفقا للسياسات 1

والمبادئ التوجيهية للتقييم الخاصة بترتيبات اإلدارة المالية بالمشروعات التي يمولها البنك الدولي. وتؤخذ القدرة والخبرة 
وكذلك المخاطر المرتبطة بالمشروع في االعتبار. وبشكل عام، يعد معدل مخاطر اإلدارة المالية  الخاصة بالوكالة المنفذة

 مرتفع.
 
. بعد تدابير التخفيف التي تم اتخاذها بوحدة إدارة المشروع، تعد ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع مقبولة للبنك. وال تزال 0

تفيد تنفيذ المشروع من األنظمة القطرية من خالل استخدام موظفي الوزارة في مخاطر اإلدارة المالية المتبقية كبيرة. وسيس
تنفيذ المشروع. وتم االتفاق على تدابير التخفيف بغرض تعزيز قدرة وحدة إدارة المشروع على تلبية متطلبات البنك. وبشكل 

، سيتم تنفيذ المشروع من قبل وحدة إدارة عام، تحتاج اإلدارة المالية العامة في اليمن إلى عدد من اإلصالحات. وبالتالي
لدى وزارة الكهرباء والطاقة  وتتبع عدد من ترتيبات اإلدارة المالية للتخفيف من المخاطر القطرية  تم تأسيسهاالمشروع التي 

 ومخاطر المشروع.
 
مشروعات توليد الطاقة( . ستكون وحدة إدارة المشروع التي أنشئت حديثا لدى وزارة الكهرباء والطاقة )وحدة إدارة 7

مسؤولة مبدئيا عن جانب اإلدارة المالية لتنفيذ المشروع. وسيتم نقل كافة التزامات ومسؤوليات وحدة إدارة المشروع إلى 
الشركة ذات الهدف الخاص بمجرد تشغيلها وبما يخضع لتقييم البنك  لقدرة هذه الشركة. وتم تقييم اإلدارة المالية لوحدة إدارة 

ع من قبل البنك وتم تحديد مخاطر اإلدارة المالية على أنها مرتفعة. وجرى االستنتاج بأن للمشروع ثالثة مخاطر إدارة المشرو
مالية رئيسية: )أ( تعد وحدة إدارة المشروع المسؤولة عن إدارة المشروع مؤسسة حديثا وليس لديها إجراءات وضوابط 

لديها نظام محاسبي مقبول حتى اآلن. كما تكتفي الوحدة بموظفي الخدمة  واضحة وشاملة رسمية مطبقة على المشروع، وليس
المدنية التابعين لوزارة الكهرباء والطاقة من ذوي الخبرة المحدودة في مجال إجراءات اإلدارة المالية الخاصة بالبنك وكيفية 

مولة من قبل جهات مانحة متعددة وهذا صرفها، )ب( يعتبر الترتيب الخاص بالتمويل معقد قليال حيث أن تكلفة للمشروع م
األمر يتطلب عملية تسجيل مالي وإعداد تقارير منفصلة وواضحة، )ج( هناك احتمال أن يكون التمويل الحكومي غير كاف 
وأن يحدث تأخير في تحويل مخصصات الميزانية، األمر الذي قد يتسبب في حدوث تأخيرات في توفير األموال لوحدة إدارة 

وللمشروع. ولدى وحدة إدارة المشروع مسؤول مالي ومدقق داخلي واثنين من المحاسبين تم اختيارهم من قبل المشروع 
 وزارة الكهرباء والطاقة من ذوي الخبرة المحدودة في مجال المشاريع الممولة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية.

 

اإلدارة المالية لوحدة إدارة المشروع والتخفيف من مخاطر . تشمل مجموعة اإلجراءات التي تهدف إلى تعزيز قدرات 8

( تدريب المدير المالي المعين والمدقق الداخلي والمحاسبين على المبادئ التوجيهية لإلدارة المالية iاإلدارة المالية ما يلي: )

ءات والضوابط والضمانات التي يجب ( توقيع اتفاقية مع وزارة الكهرباء والطاقة بشأن اإلجراiiوالمدفوعات الخاصة بالبنك، )

تطبيقها أثناء تنفيذ المشروع بما في ذلك االتفاق على شكل التقرير المالي المؤقت المقبول لكافة الجهات المانحة وتسجيل كافة 

مالي على أساس نقدي يقوم بإعداد تقرير  مميكننظام محاسبي  إدخال( iiiالضوابط واإلجراءات في الكتيب المالي للمشروع )

( التدقيق السنوي للقوائم ivظهر مصادر واستخدامات األموال بناء على الشروط المقبولة للبنك )ُيبصورة ربع سنوية مؤقت 

المالية للمشروع من قبل مدقق خارجي مستقل يقوم باختياره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن وتوافق عليه 

تقديم كتيب اإلدارة المالية وتمت مراجعته وقبوله. وتقوم وحدة إدارة المشروع باستخدام نظام المؤسسة الدولية للتنمية. وقد تم 

الحالي لتسجيل وإعداد تقارير عن كافة معامالت المشروع. وقد تم االتفاق على تطوير النظام الحالي لتلبية  المميكنالمحاسبة 

ب اإلدارة المالية بحيث تتضمن تقارير عن كافة مصادر يلتنمية وكتاحتياجات شكل التقارير وفقا لمتطلبات المؤسسة الدولية ل

 والفئة والنشاط والجهة المانحة.  مكونواستخدامات األموال وفقا لل

 والنظام المحاسبي وترتيبات الرقابة الداخلية  وازنةالم
ة ودمج معلومات المشروع وتقديم تقارير عن هذه األنشطة وازن. وحدة إدارة المشروع هي المسؤولة عن تخطيط ووضع الم.

في الوقت الراهن، يتم استخدام تقارير محاسبية يدوية ودفاتر وسجالت بوحدة إدارة المشروع وإلى جميع أصحاب المصلحة. 
ام محاسبة آلي . وللتخفيف من مخاطر عدم كفاية عمليات التسجيل وإعداد التقارير، تقوم وحدة إدارة المشروع بتركيب نظ

على أساس نقدي، )ب( إعداد التقارير الفصلية قائمة محاسبة نظام يًمكن من: )أ( تسجيل المعامالت المحاسبية بناء على 
 المنحة.بدء تفعيل والبيان المالي السنوي للمشروع بناء على المعايير الدولية، )ج( سيكون نظام المحاسبة جاهز قبل 

 
الكهرباء والطاقة حول اإلجراءات والضوابط والضمانات المزمع تطبيقها أثناء تنفيذ المشروع. . هناك اتفاق مع وزارة 73



القائم  المميكنوتم مراجعة دليل اإلدارة المالية ووجد أنه مقبول. وستقوم وحدة إدارة المشروع باستخدام نظام المحاسبة 
ق على تطوير النظام القائم بما يلبي أشكال التقارير وفقا لتسجيل وتقديم التقارير عن كافة معامالت المشروع. وتم االتفا

 مكونلمتطلبات المؤسسة الدولية للتنمية، ويشمل دليل اإلدارة المالية تقارير عن جميع مصادر واستخدامات األموال حسب ال
 والفئة والنشاط والجهة المانحة.

 
 تدفق األموال

وحدة إدارة المشروع وهو الحساب الذي سيتم تقويمه بالدوالر ( عن طريق DA. ستتم إدارة الحساب المخصص )56
األميركي وسيتم فتحه لدى البنك المركزي اليمني. وستكون وحدة إدارة المشروع مسؤولة عن أموال المشروع. وسيتم 

دوالر أمريكي كسقف للحساب المخصص. ويجب تقديم أسماء المفوضين بالتوقيع ونماذج  166.666تخصيص مبلغ 
(. وتتم عمليات اإليداع والصرف من الحساب المخصص وفقا لخطاب WAيعاتهم للبنك قبل استالم نموذج السحب األول )توق

صرف وطبقا للمبادئ التوجيهية للصرف الخاصة بالبنك. وستقوم وحدة إدارة المشروع بإعداد طلبات السحب مصحوبة 
ل المفوضين بالتوقيع المحددين. وتخضع عمليات الصرف من بالوثائق الداعمة ذات الصلة، على أن يتم توقيعها من قب

الحساب المخصص للضوابط الداخلية للمشروع ولعمليات التدقيق الخارجي السنوية. وال يتم إجراء أي مدفوعات من الحساب 
 المخصص مقابل سلع أو خدمات غير تلك المرتبطة بالمشروع.

 
األول، ستقوم  مكونبالوالمرتبطة الكبيرة الخاصة بمقاول التوريد والتركيب  . نظرا للمخاطر المصاحبة لتناول المدفوعات55

مراجعة فنية من قبل شركة هندسية دولية العتماد كل سيتم إجراء ( iوحدة إدارة المشروع بتطبيق تدابير التخفيف التالية: )
طلبات الدفع المعتمدة تناول ت المباشرة في ( سيتم استخدام أسلوب المدفوعاii، )مقاول التوريد والتركيبطلب دفع مقدم من 

التي تتطلب قيام وحدة إدارة المشروع بإعداد نموذج سحب أول منفصل مصحوب بالوثائق والموافقات الداعمة ليتم إرسالها 
 إلى إدارة صرف القروض التابعة للبنك.

 
هناك احتمال نقص أو تأخير في أموال الحكومة  . باإلضافة إلى مخاطر اإلدارة المالية وتدابير التخفيف الواردة أعاله،51

الخاصة بهذا المشروع كما لوحظ  في المشاريع األخرى، األمر الذي يمكن أن يتسبب في حدوث تأخير في التنفيذ. ويتم 
تخفيف هذه المخاطر من خالل االتفاق مع  وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة بشأن ضمان توفير أموال الحكومة 

 لمشروع في بداية السنة.ل
 

 التقارير المالية
 شيا مع المبادئ التوجيهية للبنك، ستكون هناك حاجة للتقارير التالية في إطار هذا المشروع. ا. تم53
 

( ربع سنوية، ليتم مراجعتها من قبل IFRS: سيكون المشروع بحاجة إلى إصدار تقارير مالية مرحلية )التقارير الفصلية. 55
الحسابات الخارجي ورفعها إلى البنك كجزء من تقرير تقدم سير العمل في المشروع أو بشكل منفصل. وستتكون هذه مدقق 

 التقارير مما يلي:

  بيان مصادر و استخدامات األموال حسب فئة اإلنفاق وبيان استخدامات األموال حسب عناصر المشروع، موضحة
سنوية، وتقرير إنفاق يقارن النفقات الفعلية والمخططة حسب النشاط، وبيان األموال المستلمة والتوقعات النقدية ربع ال

  تسوية الحساب المخصص.
يوم من نهاية الفصل. وسيتم  51يتم إعداد هذه التقارير من خالل نظام المحاسبة ويجب تقديمها إلى البنك خالل و

 االتفاق على الشكل المقترح للتقارير خالل المفاوضات.
 

( سنويا بعد األساس النقدي للمحاسبة مع اإلفصاح عن PFSيتم إعداد القوائم المالية للمشروع ) ير السنوية:التقار. 51
االلتزامات غير المسددة في تاريخ التقرير، وستخضع التقارير للمراجعة الخارجية وتقدم القوائم المالية للمشروع المدققة للبنك 

 قوائم المالية للمشروع ما يلي:خالل ستة أشهر من نهاية العام. وتشمل ال

 .بيان مصادر واستخدامات األموال مع توضيح مصادر األموال المستلمة ونفقات المشروع حسب فئة اإلنفاق 

 والفئات والجهات المانحة وتوضح األرصدة السنوية والتراكمية. مكونجداول مناسبة تصنف نفقات المشروع حسب ال 

  يبين تسوية األرصدة االفتتاحية وأرصدة نهاية العام.بيان تسوية الحساب المخصص والذي 

  إجراءات بيان المدفوعات التي تمت باستخدام( بيانات النفقاتSOEs) .المحددة في االتفاقية القانونية 

 .بيان التزامات المشروع، أي األرصدة غير المسددة بموجب عقود المشروع الموقعة 



 
 التدقيق

المالية للمشروع من قبل مدقق حسابات خارجي خاص ومستقل، يقوم أيضا بمراجعة التقارير المالية . يتم تدقيق القوائم 50
المرحلية على أساس ربع سنوي. ويجب أن يكون مدقق الحسابات الخارجي مقبول لدى البنك والجهاز المركزي للرقابة 

لحصول على عدم الممانعة في بداية تنفيذ ويتم إعداد الشروط المرجعية وتقديمها إلى البنك ل(. COCAوالمحاسبة )
المشروع. ويجب أن يشمل تقرير مدقق الحسابات الخارجي جميع عناصر وأنشطة المشروع بموجب اتفاقية التمويل ويجب أن 

للغتين ( التي سيتم تقديمها باISAيكون طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها دوليا مثل المعايير الدولية لمراجعة الحسابات )
العربية واإلنجليزية. ويغطي تقرير مراجعة الحسابات ورأي المدقق البيانات المالية للمشروع والتسوية واستخدام الحساب 

. باإلضافة إلى ذلك، يجب على (SOEs) المخصص واستخدام المدفوعات المباشرة والسحب على أساس بيانات النفقات
أي مالحظات وتعليقات وأوجه قصور في النظام وفي الضوابط والتي يراها  مدقق الحسابات إعداد "خطاب إدارة " يوضح

 مدقق الحسابات ذات صلة ويجب أن يقدم التوصيات الخاصة بتحسينها.
 

 اتفاقية الصرف
المنحة وفقا لمبادئ البنك التوجيهية الخاصة بالصرف على النحو المبين في خطاب الصرف.  حصيلة. يتم صرف 57

الصرف المبني على المعاملة في إطار هذا المشروع. وطبقا لذلك، يتم تقديم طلبات الصرف من حساب المنحة  نظام  ويستخدم
لحساب المخصص المدفوعات المباشرة والتعويضات وتجديد موارد سواء بالنسبة ل( WAsمن خالل استخدام طلبات السحب )

ت المباشرة ستكون طريقة الصرف الرئيسية المستخدمة أو إصدار االلتزامات الخاصة، مع مالحظة أن طريقة المدفوعا
األول. وتتضمن كافة طلبات السحب الوثائق الداعمة المناسبة بما في ذلك بيانات النفقات المفصلة الخاصة  مكونبالنسبة لل

 لحساب المخصص.ابالتعويضات وتجديد موارد 
 

 (SOEبيان النفقات )
حساب المنحة بالكامل، باستثناء النفقات بموجب عقود بقيمة )أ(  حصيلةجميع طلبات السحب من يتم توثيق . 58

دوالر أمريكي أو أقل بالنسبة للسلع، )ج(   566.666دوالر أمريكي  أو أقل بالنسبة لألعمال المدنية، )ب(  5.666.666
أقل بالنسبة للشركات  دوالر أمريكي أو 566.666دوالر أمريكي أو أقل بالنسبة لالستشاريين األفراد، )د(  166.66

االستشارية، وكذلك تكاليف التدريب والتشغيل التي سيتم المطالبة بها على أساس بيان النفقات. ويتم االحتفاظ بالوثائق الداعمة 
للنفقات بوحدة إدارة المشروع وتكون في متناول مدقق الحسابات الخارجي وبعثات اإلشراف الدوري للبنك بغرض المراجعة. 

 ميع المدفوعات لشروط اتفاقية التمويل واإلجراءات المحددة في خطاب الصرف.وتخضع ج
 

 (DAالحساب المخصص )
حساب مخصص واالحتفاظ بلتنفيذ المشروع، تقوم وحدة إدارة المشروع بفتح وتشغيل الالزمة . لضمان توافر األموال .5

دوالر أمريكي. وسيتم تحديد  166.666بمقدار  لدى البنك المركزي اليمني. ويكون السقف المصرح به للحساب المخصص
المبلغ المقدم بموجب أول طلب على أساس االحتياجات المبدئية للمشروع. وتقوم وحدة إدارة المشروع بطلب ما تبقى من 

لى د الحساب المخصص شهريا عرالدفعة المقدمة عندما يصل المشروع إلى مرحلة أكثر تقدما من حيث التنفيذ. يتم تجديد موا
 أساس طلبات السحب المدعومة بالوثائق المناسبة أو بأكثر من ذلك إذا لزم األمر.

 
. يلخص الرسم البياني أدناه تدفق األموال من البنك إلى الحساب المخصص لدى وحدة إدارة المشروع من خالل طلبات 16

الحساب المخصص للنفقات المستحقة من قبل السحب وذلك لتمويل النفقات المستحقة للمشروع. ويتم اعتماد طلبات الدفع من 
أخصائي اإلدارة المالية بوحدة إدارة المشروع ومدير المشروع، ومن ثم يتم إرسال طلبات الدفع إلى وزارة المالية للموافقة 
على الدفع من الحساب المخصص لدى البنك المركزي اليمني )ملحوظة: يجب على وحدة إدارة المشروع استخدام نظام 

(. وسيتم تنفيذ المدفوعات من الحساب المخصص مقابل النفقات LEGMISرف اإللكتروني الخاص بوزارة المالية )الص
 المستحقة في إطار المشروع.

 
  



 تدفق األموال من خالل الحساب المخصص لدى البنك المركزي اليمني -الرسم البياني أ 
 

 
 
 
 

  
 

 
 أدناه.  5-3تم تخصيص حصيلة المنحة لفئتين على النحو المبين في الجدول  فئة الصرف:. 15

 
 الخاصة بمنحة المؤسسة الدولية للتنمية: فئات الصرف 1-3الجدول 

 مبلغ المنحة المخصص  الفئة
 (خاصةالسحب الحقوق ب)

نسبة النفقات المطلوب تمويلها 
 )شاملة الضرائب والرسوم(

األعمال والخدمات غير و . السلع )شاملة التوريد والتركيب(5
 االستشارية وخدمات االستشاري بموجب الجزء )أ( من المشروع

 

55.766.666 566 *٪ 

الخدمات غير االستشارية وخدمات االستشاري و . السلع1
 مشروعالوالتدريب بموجب الجزء )ب( من 

5.366.666 566 ٪ 

  53.666.666 اإلجمالي
 * إجمالي مدفوعات المؤسسة الدولية للتنمية لن يتجاوز مبلغ المنحة المخصصة.

 
بما يشمل مانية أعاله ستئقد تؤثر عمليات االحتيال والفساد على موارد المشروع. وستؤدي الترتيبات اال الفساد:. 11

 وإعداد التقارير والتدقيق إلى معالجة مناسبة لمخاطر الفساد. حصينيةالترتيبات الت
 
 . المشتريات3

 مراجعة المشترياتل الحد األقصى
السلع واألعمال والخدمات غير  مشتريات. يتم تنفيذ المشتريات الخاصة بالمشروع المقترح وفقا للـ "المبادئ التوجيهية: 13

ن من البنك واالستشارية في إطار قروض البنك الدولي واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية والمنح التي يحصل عليها المقترض
و"المبادئ التوجيهية: اختيار وتعيين االستشاريين في إطار قروض البنك الدولي واعتمادات ، 1655الدولي" بتاريخ يناير 

، والشروط واألحكام 1655ن من البنك الدولي" بتاريخ يناير والمؤسسة الدولية للتنمية والمنح التي يحصل عليها المقترض
 المنصوص عليها في االتفاقية القانونية.

 
مراجعة المسبقة وطريقة المشتريات الخاصة بالمشروع موضحة في لل الحد األقصى: المسبقة لمراجعةل الحد األقصى. 15

 . 1-3الجدول 
 

 لمشترياتل الحد األقصى: 9-3الجدول 
 المقترحةالحدود القصوى  

مراجعة المسبقة )مليون لل
 دوالر أمريكي(

 طريقة المشترياتل الحدود القصوى القترحة 

  ICB NCB Shopping QCB
S 

االختيار 
بناء على 

الجودة 
 والتكلفة

QBS 
الختيار ا

بناء على 
 الجودة

COS  أقل
 تكلفة

SSS 
ختيار اال

بناء 
على 

مصدر ال
 فرديال

أصغر من  6.1أكبر من  6.1 السلع
6.1 

أصغر من 
6.61 

     

أكبر من أو  1.6 األعمال
 1يساوي 

أصغر من 
1 

      6.1أصغر من 

الخدمات 
 االستشارية

أكبر من     مؤكد: الكل SSSلـ  6.3
63 

يتم 
 تحديده

أصغر من 
6.3 

يتم 
 تحديده

يتم 
 تحديده

موافقة البنك 
كزي رالم

 اليمني

 

 وزارة المالية

 

اإلدارة المالية 

 والمدير

طلب الدفع 
الخاص 
 بالنفقات

 

الحساب المخصص 
 بالدوالر األمريكي

لدى البنك 
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( 1655يناير  11( للمشروع )بتاريخ  3-3خطة المشتريات )الجدول : تم اعتبار مسودة خطة المشتريات وترتيباتها. 11

األخيرة. وتتألف خطة المشتريات والتي أعدتها وحدة إدارة المشروع مقبولة. وسيتم تحديث الخطة سنويا لتعكس الظروف 
حاليا من حزمة رئيسية واحدة لتوريد وتركيب مزرعة الرياح والخدمات االستشارية للخدمات الهندسية. وسيتم اتباع إجراءات 

سيتم العطاءات التنافسية الدولية بالنسبة للحزم ذات التمويل المشترك  أو الممولة بالكامل من قبل المؤسسة الدولية للتنمية. و
شراء مزرعة الرياح بالكامل في حزمة واحدة ألنها الطريقة الفعالة واالقتصادية من حيث التكلفة. وسيتم تمويل الحزمة بشكل 
مشترك من قبل جهات التمويل األربعة. ويتم استخدام الوثيقة الموحدة للبنك الدولي الخاصة بعطاءات مشتريات التوريد 

هذا العقد. وتم إعداد وثائق المناقصة الخاصة بحزمة المشتريات ومراجعتها وتنقيحها من والتركيب للمزرعة والمعدات في 
 قبل البنك وجهات التمويل الثالثة األخرى.

 
لمساعدة في أعمال اختيار مقاول واخدمات الهندسية بعمل ال: يتوقع أن تقوم  الخدمات االستشارية اختيار االستشاريين. 10

م خدمات اإلشراف خالل مرحلة البناء. وسيتم تمويل هذا البند من قبل الصندوق العربي وسيتم اختيار التوريد والتركيب وتقدي
االستشاري طبقا لسياسات وإجراءات الصندوق العربي والحكومة. وتم مراجعة الشروط المرجعية للخدمات االستشارية 

المؤسسة الدولية للتنمية.  عائداتبند المساعدة الفنية من  وقبولها من جانب البنك. وسيتم تمويل الخدمات االستشارية في إطار
عليه. وقد تستخدم وزارة الكهرباء والطاقة ووحدة إدارة وتمت مناقشة نطاق الخدمات االستشارية ووضع اللمسات النهائية 

طريقة أو  (QBSطريقة االختيار بناء على الجودة )أو  (QCBSطريقة االختيار بناء على الجودة والتكلفة ) المشروع
التكلفة بناء على ختيار طريقة االالميزانية الثابتة أو بناء على ختيار طريقة االعلى مؤهالت االستشاري أو  ةاالختيار المبني

وبما ضرورة فردي حسب الالستشاري طريقة االختيار بناء على االفردي أو المصدر بناء على الختيار طريقة االاألقل أو 
 نك.يخضع لموافقة الب
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مراجعة البنك  طريقة االختيار
 )سابقة/ الحقة(

 مالحظات

االختيار  QCBS مليون 5.1 هندسية للمشتريات وإدارة اإلنشاءاتخدمات  1

بناء على الجودة 
 والتكلفة

غير ممول من  ال يوجد
المؤسسة الدولية 

 للتنمية

طريقة  QCB 566.666 استشاري دولي للشركة ذات الهدف الخاص 1

االختيار بناء على 
 الجودة

  سابقة

  سابقة Q 16.666 استشاري محلي للشركة ذات الهدف الخاص 3

ة الخاصة استشاري دولي للمشتريات التنافسي 5
بمشروعات المشاركة بين القطاع العام 

   والخاص

366.666 QCBS  االختيار
بناء على الجودة 

 والتكلفة

  سابقة

طريقة  QCB 566.666 قياس مصادر الرياح 1

االختيار بناء على 
 الجودة

  سابقة



 
 المخاطر وتدابير تخفيفها

( i. تم تقييم مخاطر المشتريات الخاصة بالمشروع على أنها "كبيرة". وتتمثل المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها في: )17
في الوضع األمني قد يثني  (iiالقدرة المحدودة والعملية البيروقراطية المعقدة في إدارة عملية اختيار مقاول كبير في اليمن، )

في  عدة جهاتإشراك لمغاالة في ا( iiiالدولية المؤهلة عن المشاركة في عملية تقديم العطاءات )اليمن العديد من الشركات 
 عملية الشراء.

 
 . تم االتفاق على التدابير التالية للتخفيف من المخاطر:18

 وجوب اتباع المبادئ التوجيهية للبنك  هو يوضحتم إعداد مسودة دليل المشتريات من قبل وحدة إدارة المشروع، و
في حالة التضارب بين سياسات المشتريات الخاصة بالحكومة اليمنية والمبادئ التوجيهية البنك الدولي،  باإلضافة 

استنادا إلى المبادئ التوجيهية للبنك الدولي والتي ستستخدم في عملية  إتباعهاإلى وصف اإلجراءات المطلوب 
 ام أموال المنحة.المشتريات باستخد

  يتم تشكيل لجان مشتريات لدى وزارة الكهرباء والطاقة تتألف من أعضاء مؤهلين ويفضل الموظفون الذين لديهم
خبرة بالمشتريات الممولة من قبل مؤسسات التمويل الدولية. ويجب تقديم أوراق اعتماد ومؤهالت أعضاء اللجنة إلى 

 البنك الدولي للمعلومية.

 ارة المشروع بإعداد جدول زمني مفصل ألنشطة المشتريات لرصد تقدم سير العمل لدى كل من وزارة تقوم وحدة إد
 الكهرباء والطاقة والبنك الدولي .

 التدريب لوحدة إدارة المشروع واللجان االستشارية الخاصة بخدمات المشتريات واألعمال المدنية  قديميتم ت
 والمعدات.

 دة وحدة إدارة المشروع في كل عملية مشتريات.يقوم االستشاري الهندسي بمساع 
 

. يتعين على مقدمي العطاءات حضور اجتماع ما قبل الطرح  وسيتم إطالعهم على الوضع األمني في اليمن. ويمكن القيام .1
بذلك عن طريق المؤتمرات الصوتية. باإلضافة إلى ذلك، سيتم االتصال بمقدمي العطاءات المحتملين وتشجيعهم على 

 المشاركة في عملية الطرح.
 
 . الضمانات االجتماعية والبيئية 9

 الجوانب البيئية
( بشأن التقييم البيئي. OP 4.01بنك الدولي )ال عملياتسياسة ( حسب B) البيئي من التصنيف. المشروع المقترح هو 36

ثر البيئي واالجتماعي من قبل العميل. وباإلضافة ووفقا لذلك، تم إجراء تقييم لألثر البيئي واالجتماعي وتم إعداد تقرير تقييم األ
إلى ذلك، تم إعداد "تقييم للمخاطر التي تتعرض لها الطيور نتيجة تطوير مزرعة طاقة الرياح بالمخا" كتكملة لتقييم األثر 

 .1656البيئي واالجتماعي خالل شهر يوليو 
 

ة الرياح واألنشطة المرتبطة بها، تم االستنتاج بأنه ال يتوقع . من خالل تقييم األثر البيئي واالجتماعي الذي يغطي مزرع35
وجود آثار بيئية أو اجتماعية كبيرة أو ال يمكن تداركها بالمشروع حسب ما هو مخطط، وتم اقتراح تدابير التخفيف وبرنامج 

لمخاطر المحتملة للمشروع. والتي ستكون كافية للتخفيف من ا خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةالرصد وبرنامج تدريب في 
. وتم تضمين اآلثار المحتملة وتدابير التخفيف 5-3وتم تضمين فهرس محتويات تقييم األثر البيئي واالجتماعي بالجدول 

الخاصة بكل من مراحل اإلنشاء والتنفيذ لمزرعة الرياح في تقييم األثر البيئي واالجتماعي. ويوصي تقييم األثر البيئي 
، وذلك قبل بدء أنشطة البناء، إلى جانب الشروط مرحلة ما قبل البناءعض األنشطة المحددة خالل بلقيام بواالجتماعي با

. وتشمل إحدى أنشطة 1-7الختيار مقاول التوريد والتركيب بموجب المادة  اتالخاصة التي سيتم تضمينها في وثائق العطاء
 ما قبل البناء المطلوبة إغالق ونقل مكب النفايات القائم إلى موقع جديد )توجد تفاصيل إضافية في الفقرات أدناه(.

 
 

  



 : فهرس محتويات تقييم األثر البيئي واالجتماعي 9-3الجدول 
 

 المحتويات )في تقييم األثر البيئي واالجتماعي(فهرس  رقم الجدول

 مصفوفة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية خالل مرحلة البناء 7-5

 مصفوفة خطة الرصد البيئي واالجتماعي خالل مرحلة البناء 7-1

 مصفوفة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية خالل مرحلة التشغيل 7-3

 واالجتماعي خالل مرحلة التشغيل مصفوفة خطة الرصد البيئي 7-5

 مصفوفة التدريب المقترح وبناء القدرات 7-1

 الميزانية التقديرية لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  7-0

 
 ، يتوقع وجود آثار بيئية واجتماعية في شكل مخلفات البناء وانبعاثات من الغبار والملوثات الناتجة عنالبناء. خالل مرحلة 31

وآثار حركة سيارات ومعدات البناء على تدفق حركة المرور العادية في  أنشطة وآالت البناء والضوضاء واالهتزازات
المنطقة، باإلضافة إلى مخاطر وقوع حوادث للعمال والسكان المحليين وحدوث إزعاج للوضع الطبيعي لحرية حركة السكان 

طق معينة وقصير األجل وقابلة للمعالجة. وينصح باتخاذ تدابير التخفيف في المحليين. ومن المتوقع أن تكون مقتصرة على منا
. باإلضافة إلى ذلك، يتم التوريد والتركيبخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية، وسيتم فرضها بصفة شروط تعاقدية على مقاول 

ة. كما يتضمن تقييم األثر البيئي اشتمال أنشطة الرصد ومتطلبات اإلبالغ كجزء من خطة اإلدارة البيئية واالجتماعي
 واالجتماعي أيضا ملخص للمنهجية التي يجب اتباعها في حالة وجود أي أشياء أو هياكل ثمينة من الناحية الثقافية بالمصادفة.

 
مزرعة الرياح والبنى المرتبطة بها، فإن إحدى المخاوف البيئية األولية تتمثل في احتمال وجود تأثير سلبي  تشغيل . أثناء33

على حياة الطيور. وأظهرت التجارب من أماكن أخرى على مستوى العالم أن مزارع الرياح قد تكون مضرة بأسراب الطيور 
في مراحل التخطيط. ويقع اليمن على طول ممر رئيسي لهجرة  إذا لم يتم تعالج قضايا الحفاظ على الطيور بشكل صحيح

الطيور، حيث تركز آالف الطيور المحلقة على عبور مضيق باب المندب إلى أفريقيا. وبالتالي تعتبر خطط تطوير طاقة 
يتوقع أن تكون  الرياح في المنطقة المجاورة لمضيق باب المندب ذات أهمية واردة للحفاظ على التنوع البيولوجي. ومع ذلك،

المخاطر المحتملة على الطيور من مشروع طاقة الرياح المقترح في المخا محدودة، وذلك بناء على المالحظات الميدانية التي 
يوما تقريبا. وتم تلخيص النتائج المأخوذة من  16وعلى مدار أكثر من  1656وربيع عام  .166تم تنفيذها خالل خريف عام 

إلى جانب المراجعة التاريخية الموسعة والمشاورات مع السكان المحليين في تقييم األثر البيئي  المالحظات الميدانية
واالجتماعي. وباإلضافة إلى ذلك، تم إعداد تقرير منفصل بعنوان "تقييم المخاطر الناجمة عن تطوير مزرعة طاقة الرياح في 

.واستنتج  التقييم بأن "مشروع 1656اعي خالل شهر يوليو المخا على الطيور" كجزء مكمل لتقييم األثر البيئي واالجتم
تطوير مزرعة طاقة الرياح الحالي المقترح من غير المرجح أن يكون له تأثيرات ذات طبيعة كارثية على الطيور، وأن 

مستوى المخاطر على الطيور المهاجرة والمحلية ضمن المستوى "المقبول" أو "المحتمل"، أي أنه من المتوقع أن يكون 
الضرر الذي يمكن أن يؤثر على الطيور محدودا و لن يكون له عواقب كبيرة على الحفاظ على بيئتها السكانية إذا تم اتخاذ 
تدابير التخفيف الوقائية المنصوص عليها." ويفترض هذا االستنتاج أن حجم التطوير المقترح ال يزال محدودا من حيث الحجم 

دون مزيد من التقييم. أي أن عوامل الخطورة  من صنع اإلنسان )مقالب النفايات الصلبة و  وال ينحرف عن المقترح الحالي
الزراعات( سيتم نقلها إلى مسافة آمنة من موقع مزرعة الرياح المقترح، وسيتم تنفيذ تدابير التخفيف الموصى بها. وكإجراء 

واالجتماعي بعدم البدء في أنشطة البناء قبل إغالق مكب  واجب التنفيذ في مرحلة ما قبل البناء، يوصي تقييم األثر البيئي
النفايات القائم بموقع المشروع )تغطيته بالكامل( وتحديد مكب جديد بالموقع والتوصل إلى اتفاق مع جميع أصحاب المصلحة 

يوصي التقييم  كم على األقل من حدود المشروع(. وعالوة على ذلك، 1ذوي الصلة، ربما في شكل مذكرة تفاهم )على بعد 
 بعدم إنشاء توربينات الرياح إال بعد تشغيل المكب الجديد.

 
وتشمل بعض التوصيات األخرى المقترحة للحد من المخاطر التي تتعرض لها الطيور: استخدام توربينات رياح أقل في العدد 

ثة كيلومترات بحد أدنى بين واكبر في الحجم ووقف وإزالة أي زراعات داخل وبالقرب من موقع المشروع على بعد ثال
الزراعات وأقرب توربينات الرياح وإشراك السكان المحليين. وتشمل اآلثار البيئية واالجتماعية األخرى المتوقعة خالل 
مرحلة التشغيل آثار توربينات الرياح مثل الضوضاء وآثار تذبذب الظل وآثار الخردة ونفايات الصيانة وغيرها من اآلثار ذات 

البسيطة بما في ذلك مخاطر ثبات توربينات الرياح )مع مراعاة الفيضانات المحتملة نتيجة مياه األمطار من المرتفعات  األهمية
الشرقية(، واحتمالية الحد من وصول للسكان المحليين. وتم اقتراح التدابير المالئمة للتخفيف من هذه اآلثار في خطة اإلدارة 

تدابير التخفيف وأنشطة الرصد المدرجة في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية بصفة البيئية واالجتماعية. وسيتم فرض 
 التزامات تعاقدية خاصة بمقاول التوريد والتركيب.



 
أخصائي بيئي  -الجهة المنفذة للمشروع. وتم تعيين  -. تم تأسيس وحدة إدارة المشروع لدى وزارة الكهرباء والطاقة35

كجزء من وحدة إدارة المشروع لمعالجة قضايا الضمانات البيئية المتعلقة بالمشروع  )أخصائي صحة وسالمة وبيئة(
واإلشراف على تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية. وسيكون األخصائي البيئي مسؤوال عن رصد تنفيذ تدابير التخفيف 

رة البيئية واالجتماعية. وسيتم تضمين مدخالت البيئي وخطة الرصد واالحتياجات التدريبية على النحو المبين في خطة اإلدا
األخصائي البيئي في التقارير الفصلية لتقدم سير العمل التي ستقوم وحدة إدارة المشروع بإعدادها وتقديمها إلى البنك الدولي. 

كم في  3بمساحة وبشكل خاص، سيتم تضمين تقرير بالمعلومات عن حالة مكب النفايات المغلق والزراعة في المنطقة العازلة 
التقرير المرحلي المبدئي للمشروع. وسيتم رصد هذا الجانب تحديدا بالتنسيق مع السلطات المحلية، وهي الجهة المنفذة وكذلك 
مع هيئة ميناء المخا والتي تنتج أغلبية النفايات. ويوصى بنقل اخصائي البيئة والصحة والسالمة من وحدة إدارة المشروع إلى 

 لهدف الخاص بمجرد إنشائها.الشركة ذات ا
 

. يتضمن تقييم األثر البيئي واالجتماعي جداول تلخص اآلثار الرئيسية وإجراءات التخفيف ومتطلبات الرصد الخاصة 31
بمراحل البناء والتشغيل للمشروع. كما يشتمل على جداول الترتيبات المؤسسية لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وتحليل 

تنفيذها. وفيما يلي بيانات بأسماء الجداول وأرقام الصفحات كما هي واردة في البرنامج والتي يتم اإلفصاح عنها داخل تكلفة 
 البالد وبورشة معلومات البنك. 

 
 أصحاب المصلحة الرئيسيين واالستشارات 

إدارة المشروع والسلطة الحكومية . يتمثل أصحاب المصلحة الرئيسيين لهذا المشروع في وزارة الكهرباء والطاقة ووحدة 30
للمخا والمحطة الحرارية لتوليد الطاقة والمجلس المحلي بالمخا ومنظمة الزهراء غير الحكومية لتنمية المرأة في المخا ومركز 

دود األنوار للتنمية البشرية )منظمة غير حكومية(، وكذلك سكان قرية الحليبي وقرية األوكش وقرية طوبيلة الواقعين داخل ح
المشروع. وتم التشاور مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة وشاركوا في إعداد المشروع. وسوف تستمر هذه المشاورات خالل 

 .166مرحلة تنفيذ المشروع. وتمت استشارة العديد من ممثلي جماعات أصحاب المصلحة في الفترة ما بين صيف عام 
الجتماعي. وخالل فترة تحد نطاق العمل، أجريت العديد من المقابالت أثناء إعداد تقييم األثر البيئي وا 1656وصيف عام 

المتعمقة وجلسات تحديد نطاق العمل والمقابالت شبه المهيكلة وتم االنتهاء من االستبيانات االستقصائية مع مختلف أنماط 
حليبي في موقع المشروع. أصحاب المصلحة. كما تم إجراء مناقشات خاصة بمجموعة التركيز أيضا مع أفراد من قرية ال

، لمراجعة المسودة األولى من تقييم االثر البيئي 1656يونيو  8وعقدت ورشة عمل تشاور عام في المخا يوم الثالثاء 
واالجتماعي. وتم دعوة مختلف أصحاب المصلحة في المشروع لجلسة عامة لتبادل وجهات نظرهم حول المشروع. وبشكل 

المشروع وعلى الفوائد البيئية واالجتماعية واالقتصادية المتوقعة. وهناك ملخص مفصل بشأن عام، أكد الحضور على أهمية 
 المشاورات وارد في القسم الثامن من تقييم األثر البيئي واالجتماعي.

 
 الجوانب االجتماعية

ن المحليين و/أو استحواذ . بالنسبة لتصميم المشروع الحالي، فإن كافة أنشطة المشروع لن تتضمن أي إعادة توطين للسكا37
يمكن أن يطرأ تغيير على المواقع الدقيقة للمحطات الفرعية وخطوط النقل والطرق  أنه  على أراضي مملوكة ألفراد. وحيث

 أثناء مرحلة التصميم التفصيلي للبناء، والتي قد تنطوي على حيازة األراضي، تم إعداد سياسة إعادة توطين طبقا لسياسات
(. ويحدد إطار السياسة األهداف والمبادئ والترتيبات وآليات التمويل الخاصة OP 4.12لبنك الدولي )خاصة بالا العمليات 

بأي عملية إعادة توطين قد تكون ضرورية خالل تنفيذ مختلف مكونات المشروع. وأثناء مرحلة التنفيذ، إذا كان هناك استحواذ 
إعادة التوطين، سيتم إعداد سياسة إعداد خطة عمل إعادة توطين  على األراضي واتضح مدى االستحواذ على األراضي/

 خاصة بالموقع وسيتم الكشف عنها قبل االستحواذ الفعلي على األراضي.
 

 اآلثار المحددة التي تلحق بالسكان المحليين
ل وبالقرب من . يضم موقع المشروع والمناطق المحيطة به منازل موزعة في ثالث مستوطنات صغيرة المستوطنات داخ38

الحدود األربعة للمشروع. وستتغير الظروف الهادئة المحيطة بهذه المستوطنات حاليا خالل مرحلة البناء حيث سيدخل إلى 
الموقع العديد من مقاولي الباطن والموردين، وستكون هناك انبعاثات ضوضاء وغبار أثناء البناء بشكل مؤقت ويمكن إدارتها 

ى بها في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وستكون هناك مصادر إزعاج من المتوقع أن تكون مقبولة من خالل التدابير الموص
من جانب السكان المحليين إذا كانوا سيستفيدون من مختلف الخدمات التي يقدمها المشروع مثل طرق وصول أفضل 

تكون اآلثار البيئية واالجتماعية المتوقعة على هذه واالتصال بشبكة الكهرباء وفرص العمل وبرامج بناء القدرات. ويتوقع أن 
المستوطنات أثناء مرحلة التشغيل قابلة للتحكم وضمن المعايير ذات الصلة إذا تم تنفيذ تدابير خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

ظل اآلثار التي تم تحليلها، الموصى بها. وليس من المتوقع أن تكون هناك حاجة إلعادة التوطين القسري للسكان المحليين في 



خصوصا أنه يمكن تخطيط تحديد المواقع الدقيقة لتوربينات الرياح بعيدا قدر اإلمكان عن المنازل القائمة لتجنب التأثيرات 
إذا  المختلفة، إال إذا استدعت االحتياطات األمنية أثناء تشغيل المشروع تقييد الوصول إلى أماكن اإلقامة المحلية في المنطقة أو

 7لم يستطع بعض السكان تحمل بعض أنماط اإلزعاج أثناء مرحلة البناء.
 

 الترتيبات المؤسسية للرصد
مزرعة الرياح. وسيتولى مدير  مكون. تم إنشاء وحدة إدارة المشروع لتولي المسؤولية اليومية عن تنسيق إعداد وتنفيذ .3

وتشمل وحدة إدارة  .RFPووحدة إدارة المشروع المسؤولية الشاملة عن تنسيق تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  
المشروع عدد من المتخصصين الفنيين وكذلك اخصائي بيئة وأخصائي اجتماعي )أخصائي الصحة والسالمة والبيئة 

"HSE"وال عن التنفيذ اليومي لتدابير خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية. وسيتم تضمين معظم تدابير ( والذي سيكون مسؤ
التخفيف أثناء مرحلة البناء كجزء من مسؤوليات مقاول التوريد والتركيب. ويشمل بناء القدرات الخاصة باخصائيي البيئة 

 لبيئية واالجتماعية.واألخصائيين االجتماعيين التدريب على رصد تنفيذ خطة اإلدارة ا
 

تدابير التخفيف البيئية واالجتماعية بشكل مناسب، سيتم تنفيذ الرقابة الداخلية والخارجية خالل مراحل تنفيذ . لضمان تنفيذ 56
المشروع. ومن حيث الرصد الخارجي، سيتم تعيين استشاري مستقل لتقديم رصد وتقييم مستقل لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية 
واالجتماعية وأيضا بشأن أي استحواذ على أراضي وأعمال إعادة التوطين عند الضرورة. وسيتم تسجيل النتائج واالستنتاجات 

 والتوصيات الصادرة عن عملية الرصد ورفع تقرير بها إلى وحدة إدارة المشروع وإلى البنك بشكل دوري.
 
 . الرصد والتقييم5

من خالل وحدة إدارة المشروع وبمساعدة استشاري التنفيذ، برصد التقدم في سير العمل . تقوم وزارة الكهرباء والطاقة، 55
(. وسيتم جمع البيانات عن مخرجات المشروع 5ق )لحء المتفق عليها والواردة في المفي المشروع مقابل مؤشرات األدا

 التي يتم تقديمها إلى البنك الدولي. ربع السنويةالفعلية والنتائج وتحليلها وإدراجها في تقارير تقدم سير األعمال 
 

. تقوم وحدة إدارة المشروع، بمساعدة استشاري التنفيذ، برصد ومراقبة التنفيذ اليومي للعناصر المادية للمشروع وأداء 51
 المقاول، بما في ذلك رصد جوانب تنفيذ تقييم األثر البيئي واالجتماعي وإطار سياسة إعادة التوطين.

 
 ء. دور الشركا6

المادي للمشروع، بما في ذلك الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي  مكون. ستشارك عدة وكاالت في تمويل ال53
(AFSED( وصندوق األوبك للتنمية الدولية )OFID ) ،والصندوق السعودي. وحيث سيكون هناك عقد واحد للمشروع

المشاركة. وقد قام جميع الممولين بمراجعة وتنقيح  الجهاتفسيتم تمويل عقد التوريد والتركيب بشكل مشترك من قبل جميع 
، وسيقومون الموحدةاقصة وثائق المناقصة التي تم إعدادها طبقا للمبادئ التوجيهية للتوريد الخاصة بالبنك الدولي ووثيقة المن

باإلشراف على عملية الشراء لضمان تنفيذ عمليات الشراء وفقا للسياسات واإلجراءات ذات الصلة. وسيقوم الممولون بصرف 
األموال مباشرة بناء على اإلجراءات الخاصة بهم وتقدم سير العمل في تنفيذ العقد. لكن سيتولى البنك المسؤولية العامة 

 اف على تقدم سير العمل في تنفيذ جميع جوانب المشروع.الخاصة باإلشر
 

                                                           
7
 غالبا قد ال تحدث إذا استطاعوا الحصول على مزايا مناسبة أثناء تشغيل المشروع  -  



 (ORAF)  : إطار تقييم المخاطر التشغيلية2ق لحلما

 إطار تقييم المخاطر التشغيلية 
 (P146055الجمهورية اليمنية: مشروع مزرعة طاقة الرياح بالمخا )

 
  مخاطر أصحاب المصلحة

 التصنيف: معتدلة مخاطر أصحاب المصلحة

 وصف المخاطر: 
بشكل عام، ينظر إلى طاقة الرياح من جانب كل من الحكومة 
والجمهور  على أنها  أكثر تكلفة وأن هناك مخاطر تتعلق بملكية 

 الحكومة والتزامها بالمشروع.
 

قد ينظر إلى بناء وتشغيل مزارع الرياح على أن لها تأثيرات 
الحكومية بيئية سلبية وقد تعترض بعض المنظمات غير 

 واألشخاص الذين يحتمل أن يتأثروا بالمشروع.

 إدارة المخاطر: 
 تم تنفيذ تحليل اقتصادي مفصل إلثبات القوة االقتصادية لطاقة الرياح قي إطار سيناريوهات مختلفة. 

 
 

التخفيف. وتم إجراء مشاورات خالل مرحلة خالل إعداد تم تنفيذ تقييم األثر البيئي واالجتماعي لتحديد اآلثار السلبية المحتملة وتم تصميم تدابير 
 الوثائق البيئية واالجتماعية إلطالع الجمهور على اآلثار المحتملة للمشروع.

 ية:مسؤولال
 كل االطراف

 الوضع:
 تم االستكمال

 المرحلة:
 اإلعداد

 التكرار:
 

 التعاقب االستحقاقتاريخ 

 

  مخاطر الوكالة المنفذة )بما يشمل المخاطر االئتمانية( 

 التصنيف: كبيرة مخاطر القدرة

 وصف المخاطر: 
المهارات الفنية واإلدارية غير الكافية والقدرة على إعداد 
المشاريع وتنفيذها وتشغيلها بما في ذلك القدرة الخاصة باإلدارة 

 المالية والمشتريات 
 
 
 

 إدارة المخاطر: 
وسيتم تعيين استشاريين دوليين للمساعدة في دراسة الجدوى وإعداد وثائق تقديم  العطاءات واإلشراف على أعمال البناء. وسيتم االحتفاظ  تم

 سنوات على األقل ويقوم بتدريب الموظفين المحليين لتولي مسألة التشغيل. 3تشغيل مزرعة الرياح لمدة ( لEPCبمقاول التوريد والتركيب )
 

 إعداد الكتيبات المالية وسيتم تدريب الموظفين بشكل كاف. سيتم
ت سيتم تعيين استشاري دولي للمساعدة خالل دورة المشتريات بأكملها. وسيقوم البنك بتوفير التدريب والتوجيه المفصل بشأن سياسات وإجراءا

 البنك الخاصة بالمشتريات.

 المسؤولية:
 كل األطراف

 الوضع:
 قيد التنفيذ

 المرحلة:
 كل المراحل

 التكرار:
 

 تاريخ االستحفاق
35/51/1658 

 كرارالت

 

 التصنيف: مرتفعة مخاطر الحوكمة
 وصف المخاطر: 

يؤدي اإلشراك المفرط للوكاالت المتعددة، مع عدم وجود أدوار 
واضحة في جميع جوانب تطوير وتنفيذ المشروع إلى تأخير 

 كبير في تنفيذ المشروع. 

 إدارة المخاطر: 
 تحدد الترتيبات المؤسسية بوضوح أدوار ومسؤوليات كل كيان مشترك وذلك لضمان التنفيذ الناجح لهذا المشروع. وسيتم التوصل إلى اتفاق مع

 الحكومة بشأن وضوح األدوار التي تقوم بها كل وكالة طوال فترة تنفيذ المشروع .

 المسؤولية:
 العميل

 الوضع:
 قيد التنفيذ

 المرحلة:
 المراحلكل 

 التكرار:
 

 تاريخ االستحفاق
35/51/1658 

 كرارالت

 
 إدارة المخاطر :

 لن يتم استخدام التعاقد المباشر في إطار هذا المشروع وسيتم اتباع  سياسات وإجراءات البنك الخاصة المشتريات بشكل صارم وسيتم  رصدها
 عن قرب لمنع االحتيال والفساد المحتمل.

 المسؤولية:
 العميل

 الوضع:
 قيد التنفيذ

 المرحلة:
 كل المراحل

 التكرار:
 

 االستحقاقتاريخ 
35/51/1658 

 كرارالت

 

  مخاطر المشروع

 التصنيف: معتدلة مخاطر التصميم



 وصف المخاطر: 
 التصميم الفني للمشروع دون المستوى األمثل.

 
 
 

 إدارة المخاطر: 
اإلعداد للمشروع والتصميم. وتم تبني التقنيات القياسية ولكن األكثر تحديثا. ويقوم فريق المهام تم تعيين شركات هندسية دولية للمساعدة في 

 بمراجعة مدى مالءمة التصميم الفني.

 المسؤولية:
 كل األطراف

 الوضع:
 تم االستكمال

 المرحلة:
 اإلعداد

 التكرار:
 

 االستحقاقتاريخ 
35/1/1653 

 كرارالت

 

 التصنيف: معتدلة والبيئيةالمخاطر االجتماعية 

 وصف المخاطر: 
 قد يكون للمشروع أثار اجتماعية وبيئية سلبية محدودة.

 
 
 

 إدارة المخاطر: 
شروع. كما تم إعداد تقارير تقييم األثر االجتماعي والبيئي التي تغطي للمشروع بأكمله. وتم تطوير تدابير التخفيف المالئمة كجزء من اإلعداد للم

مشاورات عامة ومباشرة مع أصحاب المصلحة في المشروع، طبقا لمتطلبات البنك. وسيتم إنشاء مؤسسات رصد وآليات لضمان تنفيذ تم اجراء 
 تدابير التخفيف المتفق عليها.

 ية:مسؤولال
 كل االطراف

 الوضع:
 قيد التنفيذ

 المرحلة:
 كل المراحل

 التكرار:
 

 االستحقاقتاريخ 
35/51/1658 

 كرارالت

 

 التصنيف: مرتفعة البرنامج والجهات المانحة

 وصف المخاطر: 
يمكن أن يؤدي إشراك العديد من الجهات المانحة واختالف 

 اإلجراءات  إلى تأخير التنفيذ. 
 
 

 إدارة المخاطر: 
 استمرار التواصل مع جميع الجهات المانحة لضمان اإلجراءات المنسقة. 

 ية:مسؤولال
 كل االطراف

 الوضع:
 التنفيذقيد 

 المرحلة:
 كل المراحل

 التكرار:
 

 االستحقاقتاريخ 
35/51/1658 

 كرارالت

 

 التصنيف: عالية رصد التسليم و االستدامة

 وصف المخاطر: 
ضعف القدرة على إدارة المشروع واإلشراف بوحدة إدارة 
المشروع قد تعرض جودة البناء للخطر وبالتالي تعرض 

 استدامة المشروع للخطر.

 إدارة المخاطر: 
طاقة يتم تعيين شركات هندسية دولية مؤهلة للمساعدة في المجال الهندسي والمشتريات واإلشراف على أعمال البناء. وستقوم وزارة الكهرباء وال

 بتوفير القدرات الكافية لتسليم المشروع.

 ية:مسؤولال
 كل االطراف

 الوضع:
 قيد التنفيذ

 المرحلة:
 كل المراحل

 التكرار:
 

 االستحقاقتاريخ 
35/51/1658 

 كرارالت

 
 

  المخاطر العامة

 التصنيف: مرتفعة المخاطر العامة للتنفيذ

 وصف المخاطر:
ال تمثل بعض التحديات أمام التنفيذ الناجح لها في اليمن. وتم تصنيف سيكون المشروع المقترح بمثابة أول مزرعة طاقة رياح في اليمن. وعلى الرغم من أن تكنولوجيا طاقة الرياح مجربة دوليا، إال إنها ال تز

رية المرتفعة المتعلقة باالستقرار السياسي واالجتماعي ومخاطر الحوكمة والمخاطر المؤسسية المرتقعة المتعلقة بمستوى الفساد المتوقع المخاطر العامة التنفيذ على أنها مرتفعة في الغالب بسبب المخاطر القط
ع ذلك، تم وضع تدابير التخفيف المالئمة لمعالجة جميع المخاطر . ومللمؤسسة العامة للكهرباءواألداء الضعيف جدا للمؤسسات الحكومية والعامة، والمخاطر المرتفعة للقطاع التي تتعلق بالمركز المالي الضعيف 

 التي تم تحديدها والتي سيتم رصدها طوال مرحلة التنفيذ.
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 : خطة دعم التنفيذ5ق لحالم

 استراتيجية ونهج دعم التنفيذ
الخاصة به. وستهدف هذه استراتيجية دعم التنفيذ على أساس طبيعة المشروع وشكل المخاطر  إعداد. تم 5

اإلستراتيجية إلى جعل دعم التنفيذ الخاص بالعميل أكثر مرونة وفاعلية، وستركز على تنفيذ تدابير تخفيف المخاطر 
 (.ORAF) المحددة في إطار تقييم المخاطر التشغيلية

 ( :جانب المشتريات: يشمل دعم التنفيذiمراجعة )  خطة( ،المشتريات وتقديم المقترحاتii)  مراجعة وثائق
( رصد التقدم في سير المشتريات مقابل خطة iiiفي الوقت المناسب، )تقديم تغذية راجعة الشراء و

المشتريات المتفق عليها. ويعد العدد المحدود من العقود التي سيتم تناولها بمثابة ميزة وسيسهل التفاعل 
ة الكهرباء والطاقة. وسيتم توفير دعم وخفض عبء العمل الواقع على عاتق وحدة إدارة المشروع / وزار

أكثر كثافة خالل األشهر الستة األولى لضمان الشراء والتعاقد من جانب مقاول التوريد والتركيب في 
 الوقت المناسب.

  الجانب المالي: سيقوم طاقم اإلشراف بمراجعة نظام اإلدارة المالية للمشروع، بما يشمل وال يقتصر على
تقارير والرقابة الداخلية. وسيقوم فريق البنك بمساعدة وحدة إدارة المشروع في تحسين المحاسبة وإعداد ال

 اإلدارة المالية وإعداد التقارير.

  الجانب البيئي: سيقوم البنك بتقديم الدعم من خالل المراجعة الدورية لتقارير الرصد والتقييم البيئي الفصلية
وزارة الكهرباء والطاقة واالستشاري المستقل. ونظرا وسيتابع أي مشاكل مع وحدة إدارة المشروع/ 

 للتصنيف المعتدل للمخاطر، سيتم تنفيذ زيارة بيئية للموقع مرة كل سنة.

  الجانب االجتماعي: سيقدم البنك الدعم من خالل المراجعة الدورية للتقارير الفصلية لسير العمل في
ة التوطين إذا لزم األمر. وسيتم توفير الدعم المشروع من الجانب االجتماعي، وتنفيذ خطة عمل إعاد

 المكثف خالل مرحلة إعداد المشروع والمرحلة األولية للبناء.

  جانب مكافحة الفساد:  هذا المشروع مبني على أساس عقد توريد وتركيب. ولدى الحكومة خطتها الخاصة
ة بالحكومة وسيعزز أيضا من بمكافحة الفساد. وسيقوم البنك بتوفير دعم لخطة لمكافحة الفساد الخاص

التدابير الوقائية عن طريق مراجعة العقود الرئيسية والتأكيد على االلتزام بكل من المبادئ التوجيهية 
 للشراء الخاصة بالحكومة والخاصة بالبنك.

  التقدم في التنفيذ: سيقوم البنك برصد ومراقبة التقدم اإلجمالي للتنفيذ في المشروع من خالل مراجعة
لتقارير المرحلية الفصلية وتنفيذ خطة المشتريات والمدفوعات الفعلية المنصرفة من المنحة. وسيقوم البنك ا

بتوفير الدعم من خالل زيارات منتظمة للمشروع والمساعدة في تحديد القضايا الناشئة التي تعوق تقدم سير 
 ضايا الحرجة.العمل في تنفيذ المشروع ومناقشة اإلجراءات المتفق عليها لحل الق

  القضايا األخرى: سيتم تناول أو معالجة المخاطر على مستوى القطاع مثل تعريفة الكهرباء على مستوى
المحفظة من خالل الحوار المرتبط بالسياسة مع الحكومة ومقاول المشروع. ومع ذلك، سيقوم الفريق 

وثيقا بالجدوى المالية لمشروع التوريد برصد تلك القضايا خالل مرحلة تنفيذ المشروع ألنها ترتبط ارتباطا 
 والتركيب.

 
 استراتيجية التنفيذ

اإلدارة المالية للمشروع على أساس النهج القائم على المخاطر. وسيقوم طاقم اإلشراف  على . سيتم تنفيذ اإلشراف1
ر والرقابة الداخلية. بمراجعة نظام اإلدارة المالية للمشروع، بما يشمل وال يقتصر على المحاسبة وإعداد التقاري

 وسيتم تنفيذ اإلشراف على اإلدارة المالية من قبل متخصصين في اإلدارة المالية.
 

 خطة دعم التنفيذ
مساعدة وحدة إدارة المشروع في احتياجات بناء القدرات لكي في فريق اإلدارة المالية  ستمر. في السنة األولى، سي3

يكون هناك حاجة إلى حوالي ثالثة ستتمكن من التوافق مع متطلبات اإلدارة المالية للبنك. وتشير التقديرات إلى أنه 
 أسابيع من وقت موظفي فريق اإلدارة المالية سنويا.

 
ك في المكتب القطري باليمن وغيره من المكاتب القطرية في . سيتم اإلبقاء على العديد من أعضاء فريق البن5

المنطقة في الوقت المناسب لضمان دعم التنفيذ الكفء والفعال للعميل. وسيتم تنفيذ إشراف رسمي وزيارات ميدانية 
 . وفيما يلي المدخالت التفصيلية لفريق البنك:ةنصف سنوي
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 :ة الرياح لمراجعة وثائق المناقصة وذلك لضمان هناك حاجة لمدخالت أخصائي طاق المدخالت الفنية
المنافسة العادلة من خالل المواصفات الفنية المناسبة والتقييم العادل للجوانب الفنية للعطاءات. وأثناء 
مرحلة البناء والتشغيل التجريبي، يجب توفير إشراف فني لضمان الوفاء بااللتزامات التعاقدية الفنية. 

 الرياح ضمن الفريق بإجراء زيارات سنوية للموقع طوال فترة تنفيذ المشروع.وسيقوم أخصائي طاقة 

 :سيتم توفير التدريب من جانب أخصائي مالي وأخصائي مشتريات تابع  المتطلبات والمدخالت االئتمانية
للبنك قبل بدء تنفيذ المشروع. وسيقوم الفريق أيضا بمساعدة وحدة إدارة المشروع/ وزارة الكهرباء 

طاقة في تحديد احتياجات بناء القدرات لتعزيز قدرات اإلدارة المالية لديها وتحسين كفاءة إدارة وال
المشتريات. وسيكون مقر كل من اإلدارة المالية وأخصائي المشتريات في المكتب القطري وذلك لتقديم 

نصف سنوي، بينما يتم  الدعم في الوقت المناسب. وسيتم تنفيذ اإلشراف الرسمي على اإلدارة المالية بشكل
 اإلشراف على المشتريات في الوقت المناسب حسب ما هو مطلوب من قبل العميل.

  ( الضماناتالسياسات الوقائية): اآلثار االجتماعية والبيئية للمشروع محدودة جدا، إال  أن على الرغم من
جة إلى التدريب على أن هناك حاجة إلى مدخالت اخصائي البيئة واألخصائي االجتماعي. وهناك حا

 المتفق عليها RFPالرصد البيئي وإعداد التقارير. وعلى الجانب االجتماعي، سيركز اإلشراف على تنفيذ 
 زيارات ميدانية سنوية.وهناك حاجة إلى 

 :هناك حاجة إلى مدخالت من األخصائي  المراجعة المالية للتمويل المؤسسي لعقد التوريد والتركيب
بالمراجعة المنتظمة للوضع المالي لعقد التوريد والتركيب وذلك لرصد القدرة المالية.  المالي فيما يتعلق

وسيتم الجمع بين هذه الممارسة واإلشراف على المشاريع األخرى الممولة من البنك الدولي والمنفذة بنظام 
 التوريد والتركيب من خالل مراجعة نصف سنوية.

 
 الرئيسي لدعم التنفيذ:أوال: فيما يلي ملخص التركيز 

 دور الشريك تقدير الموارد المهارات المطلوبة التركيز الوقت

األشهر اإلثنا 
 عشر األولى

رصد ومراقبة أداء مقاول التوريد 
( واالستشاري EPCوالتركيب )

 الهندسي
 

رصد األداء الخاص بأنشطة االستحواذ 
على األراضي وإعادة التوطين إن 

 وجدت

 مهارات مشتريات 
 مهارات فنية

 
 

 مهارات اجتماعية

رصد ومراقبة  
عقد التوريد 
والتركيب بالنسبة 

للمشتريات 
 والتنفيذ

رصد ومراقبة تنفيذ عقد التوريد  شهر 51-58
 والتركيب 

 
 رصد أداء خطة اإلدارة البيئية

 
 

 رصد ومراقبة أنشطة الدعم الفني

 مهارات مشتريات
 مهارات فنية

 مهارات مالية
 مهارات بيئية

 
 

مهارات فنية/ تتعلق 
 بالسياسة

  

 
 ثانيا: خليط المهارات المطلوبة 

 مالحظات عدد الرحالت عدد الموظفين/ األسابيع المهارات المطلوبة

 العمل ميداني  5 مهارات مشتريات

 العمل ميداني  1 مهارات اإلدارة المالية

  1 8 المهارات الفنية 

  5 1 المهارات البيئية

  5 1 االجتماعيةالمهارات 

  5 5 مهارات العمليات
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 ثالثا: الشركاء
 الدور المؤسسة / الدولة االسم

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
 واالجتماعي

 تميول مشارك متعدد االطراف

 تمويل مشارك متعدد األطراف صندوق االوبك للتنمية الدولية

 تمويل مشارك المملكة العربية السعودية الصندوق السعودي
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 : التحليل االقتصادي والمالي1ق لحالم

 
 التكلفة جدوىتحليل 

 
. تكمن فوائد مشروع طاقة الرياح بالمخا أساسا في القدرة على تلبية الطلب التراكمي على الكهرباء من جانب 5

(. ومن المؤسف أن WTP)استعداد العمالء للسداد بالعمالء السكنيين والصناعيين والتجاريين، والتي عادة ما تقاس 
ها العمالء السكنيين عاستعداد العمالء للدفع في اليمن يعد مشوها نتيجة الرسوم المدعومة إلى حد كبير التي يدف

% من إجمالي االستهالك. واجرت دراسة حديثة في إطار 76المتصلين بالشبكة الرئيسية، والذين يمثلون حوالي 
ماعية تحليال لالستهالك المنزلي من الكهرباء وبدائل الكهرباء واألسعار المدفوعة واالجت 8تمويل خطة اإلدارة البيئية

المرتبطة بذلك. وبينما كان مستوى االستعداد للسداد مقابل اإلضاءة والترفيه مرتفع جدا بالنسبة للكميات الصغيرة، 
قابل اإلضاءة والترفيه اإلضافي، كان إجمالي مزايا التبديل صغير جدا. وكان مستوى االستعداد للسداد المرصود م

مقربا بشكل عام  -فضال عن استخدام األجهزة األخرى مثل الثالجات والخالطات وأجهزة الكمبيوتر وما شابه ذلك 
سنت أمريكي / كيلووات ساعة بالنسبة للمستهلكين في المناطق  1إلى التعريفة، والتي تبلغ في المستوى المدعم 

أقل بكثير من تكلفة توريد  -/ كيلووات ساعة بالنسبة للمستهلكين في المناطق الريفية  سنت أمريكي 3.1الحضرية و
المرجح لمستوى االستعداد للسداد )المنطقة الواقعة ضمن منحنى الطلب . ونتيجة لذلك، بلغ المتوسط ةالطاقة اإلضافي

سنت أمريكي / كيلووات  1.5ين فقط االستهالك المنزلي( لدى المستهلكين السكنيالمنزلي مقسوما على متوسط 
 ساعة.

 
. نظرا للتشوه الناجم عن التعريفة المنخفضة، خصوصا في المناطق الحضرية، تقرر قصر تحليل االستعداد للسداد 1

بالنسبة للعمالء السكنيين على أولئك الذين ال يحصلون على الخدمة المدعومة بشكل كبير والمقدمة إلى المناطق 
ل الشبكة الوطنية للمؤسسة العامة للكهرباء. وشمل ذلك المناطق التي تخدمها شبكات المؤسسة الحضرية من خال

العامة للكهرباء المعزولة والشبكات التعاونية والشبكات الخاصة. وأوضحت مراجعة نتائج المسح الخاص باالستعداد 
اء في هذه المناطق أن توزيع دخل األسرة كان للسداد بالنسبة للعمالء السكنيين فيما يتعلق بالكهرباء وبدائل الكهرب

االستهالك المنزلي من الكهرباء وبدائل مشابها بشكل واسع للنموذج الوطني. وباإلضافة إلى ذلك، كان متوسط 
ساعة.  15الكهرباء مماثال للمعدالت الوطنية، بعد تعديل الحقيقة بأن معظم الشبكات المعزولة قدمت خدمة أقل من 

ل أنماط االستهالك الخاص باألسر في هذه المناطق )سواء من حيث استخدام الكهرباء أو بدائلها( أن وأضح تحلي
 سنت أمريكي / كيلووات ساعة. 8..متوسط االستعداد للسداد بالنسبة للعمالء السكنيين يعادل 

 
تقدير ذلك جزئيا بناء على تكلفة لمستهلكين التجاريين أعلى إلى حد ما. وتم يعد مستوى االستعداد للسداد لدى ا. 3

التوليد الذاتي، التي تم حسابها على أساس المولدات الصغيرة التي تعمل بالبنزين أو بالديزل، وجزئيا على أساس 
للتوليد الذاتي القائم على  9التعريفة. وكان يفترض أن يكون العمالء التجاريين على استعداد لسداد التكلفة المالية

% المتبقية. وبالنسبة للمستهلكين 11% من اإلمدادات الخاصة بهم وتكلفة التعريفة بالنسبة للـ 71 البنزين بنسبة
الصناعيين، تم االفتراض بأن يكون مستوى االستعداد للسداد تجنبا للتكلفة المالية للتوليد الذاتي باستخدام وقود 

وهي غير قادرة إلى حد كبير على توفير االحمال  المؤسسة العامة للكهرباء العامة بالعجز الشديد،وتتسم الديزل. 
خدمونها على ويستل إلى توليد الطاقة االحتياطية وصوقدرة على الالصناعية، بالتالي، لدى جميع العمالء الصناعيين 

 أساس منتظم.
 
. تتمثل الفائدة اإلضافية المحتملة لمشروع طاقة الرياح المقترح بالمخا في أرصدة انبعاثات الكربون التي يمكن أن 5

ي المستقبل، فيد الطاقة من الوقود األحفوري محل تولمشروع المخا  وف يحلالدولية. وسيتم تداولها في األسواق 
-1660ة االنبعاثات الكربونية ذات الصلة. وبناء على بيانات ويمكن للحكومة اليمنية أن تطلب الحق في بيع أرصد

المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة، تم حساب معامل االنبعاث للحصول على الوقود األحفوري النازح في  1668
٪ من أرصدة انبعاثات الكربون بالمخا 76طن / جيجاوات ساعة. وبشكل عام،  سيتم بيع حوالي  7.7اليمن عند 

                                                           
 ديسمبر  ،النامية البلدان في ئيةالكهربا الطاقة إلى وصولال زيادة مزايا قياس(، A New Slant on Slopes) المنحدرات على جديد ميل ،(GLB-53963) رقم التقرير - 8

3131  
 .كبير بشكل والديزل لبنزينل المحلي السعر تدعم  اليمنية الحكومة ألن امهم الذاتي التوليد في االقتصاديةو المالية التكلفة بين التمييز يعتبر - 9
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ة، رغم انخفاض األسعار بشكل بدوالرا أمريكي للطن، وهي تعتبر قيمة مناس 51تقدير قيمة أرصدة الكربون بـ  وتم
 ملحوظ في العامين الماضيين ويمكن أن تختلف بشكل كبير طبقا لتوقعات القيمة في المستقبل.

 
صم صافي القيمة الحالية % وبمعدل خ56.1التكلفة بمعدل عائد اقتصادي داخلي  جدوى. كانت نتيجة تحليل 1

. وإذا تم استبعاد 5-0مليون دوالر أمريكي. ويمكن االطالع على تفاصيل الحساب في الجدول  3.5%  بمقدار 56
%، كما سينخفض صافي 8.7إلى أرصدة الكربون من الفوائد، فسينخفض معدل العائد االقتصادي الداخلي للمشروع 

 مليون دوالر أمريكي. 8.8ر % بمقدا56القيمة الحالية بمعدل خصم 
 
 علية التكلفةاف
. في الظروف التي يصعب فيها تقدير فوائد المشروع أو عندما تكون البيانات الخاصة بالفوائد غير مؤكدة ، تسمح 0

 المبادئ التوجيهية للبنك أيضا باستخدام تحليل فاعلية التكلفة كوسيلة لتقييم الجدوى االقتصادية للمشروع. وبينما يتم
تبرير التشوهات التي يطبقها دعم التعريفة في المناطق الحضرية مع تجاهل المعدالت الوطنية الملحوظة في تقييم 

ولذلك تقرر أيضا  االستعداد للسداد لدى العمالء السكنيين، ال يعد التحليل الوارد في القسم السابق قويا بما يكفي.
علية التكلفة، أي من خالل مقارنة تكلفة مزرعة طاقة الرياح اختبار الجدوى االقتصادية للمشروع على أساس فا

بتكلفة المصادر اإلضافية لتوليد الطاقة، وذلك باستخدام التكاليف المرتبطة بمحطة توليد الطاقة التي إنشئت مؤخرا 
 مقارنة.لل جهة  في مأرب باعتبارها 

 
من وحدة إدارة المشروع المسؤولة عن تنفيذ . تم الحصول على تفاصيل تكلفة محطة مأرب وإحصائيات التشغيل 7

 1-0المشروع. وترد المعايير الرئيسية واالفتراضات األخرى المستخدمة في حساب تكاليف اإلنتاج في الجدول 
 أدناه.

 
-0. ترد االفتراضات المستخدمة في حساب متوسط التكلفة االقتصادية لتوليد الطاقة من مزرعة المخا في الجدول 8
 أدناه. 3
 
 7.3التكلفة االقتصادية على المدى الطويل من الطاقة المولدة من محطة مأرب يبلغ . أظهر التحليل أن متوسط .

سنت  ..8التكلفة االقتصادية لتوليد الطاقة من مزرعة المخا بـ ط سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة. ويقدر متوس
، فستنخفض 10أرصدة الكربون الخاصة بمزرعة المخا في التحليل تضمينأمريكي لكل كيلووات ساعة. ولكن إذا تم 

موردا  مماثلة لتكلفة محطة مأرب. وبالنظر إلى أن الغاز ليس -سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة  8.5التكلفة إلى 
متجددا وأن تنمية موارد طاقة الرياح في البالد تقلل من مخاطر االعتماد على الوقود األحفوري )وخطوط األنابيب 
المعرضة للخطر( بالنسبة إلمدادات الطاقة، يعد مشروع مزرعة المخا أيضا مبررا من الناحية االقتصادية على 

لمتاحة للتوليد األقل تكلفة.أساس فاعلية التكلفة، حتى بالمقارنة بالخيارات ا
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المستقبلية للقيم بين صفر دوالر أمريكي للطن وهي قيمة تقترب من قيم التداول األخيرة في إطار آلية التنمية النظيفة. وتتراوح التوقعات  51بلغت قيمة أرصدة الكربون  - 
 دوالر امريكي للطن كحد أقصى )التكلفة التقديرية لمشاريع احتجاز الكربون(. 16كحد أدنى )أي ما يعادل رفع جميع القيود المرتبطة بانبعاثات الكربون( و
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16

72

32

313333.313 33.313 33.313 

313321.26221.26221.262

313121.12321.12321.123

3131-3.113 1.1316.33133.7231.1111.7711.1723.21631.21137.132 

31323.113 1.1316.33133.7231.1111.7711.1723.21631.21137.132 

31361.332 1.1317.21633.7231.1111.7711.1723.21631.21136.133 

3371.332 1.1317.21633.7231.1111.7711.1723.21631.21136.133 

31311.332 1.1317.21633.7231.1111.7711.1723.21631.21136.133 

31321.166 1.1311.11133.7231.1111.7711.1723.21631.21132.162 

31311.166 1.1311.11133.7231.1111.7711.1723.21631.21132.162 

31331.166 1.1311.11133.7231.1111.7711.1723.21631.21132.162 
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31331.166 1.1311.11133.7231.1111.7711.1723.21631.21132.162 

31311.166 1.1311.11133.7231.1111.7711.1723.21631.21132.162 

31312.172 1.1312.12133.7231.1111.7711.1723.21631.21131.626 

31322.172 1.1312.12133.7231.1111.7711.1723.21631.21131.626 

31362.172 1.1312.12133.7231.1111.7711.1723.21631.21131.626 

31372.172 1.1312.12133.7231.1111.7711.1723.21631.21131.626 

31312.172 1.1312.12133.7231.1111.7711.1723.21631.21131.626 

31322.172 1.1312.12133.7231.1111.7711.1723.21631.21131.626 

31112.172 1.1312.12133.7231.1111.7711.1723.21631.21131.626 

3113 2.172 1.1312.12133.7231.1111.7711.1723.21631.21131.626 

31132.172 1.1312.12133.7231.1111.7711.1723.21631.21131.626 

31112.172 1.1312.12133.7231.1111.7711.1723.21631.21131.626 

EIRR31.21

311.17
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 التكاليف االقتصادية لمحطة مأرب الحرارية لتوليد الطاقة -: االفتراضات 9-6الجدول 
 مليون دوالر امريكي 571.63 المركبة -إجمالي تكلفة رأس المال 

٪ من السعة 81 -سعة المحطة 
 المصنفة

 ميجاوات  1.1

 سنة  11 العمر التشغيلي

 ٪  56 معدل الخصم 

 ٪  71 المعامل السنوي للمحطة

  58.18..5 جيجاوات ساعة/ سنة 

 ٪  31.1 الكفاءة الحرارية

 ساعة ت/ كيلووا KJ 55513.8 استهالك الغاز الطبيعي

 (1668بريطانية )رازافي، لكل مليون وحدة  دوالر أمريكي 1.00 التكلفة االقتصادية للغاز الطبيعي

لكل مليون وحدة بريطانية مسلمة لمحطة  دوالر امريكي 3.66 
 مأرب

 إلى محطة مأرب مسلمة KJ lلكل  1.85 تكلفة الغاز

 من تكلفة رأس المال سنويا ٪1 التشغيل والصيانة الثابتة

 لكل كيلووات ساعة 6.611 التشغيل والصيانة المتغيرة

 
 التكاليف االقتصادية لمزرعة المخا لتوليد الطاقة - االفتراضات :3-6الجدول 

 مليون دوالر امريكي 516.51 المركبة -إجمالي تكلفة رأس المال 

 ميجاوات 06 سعة المحطة 

 سنة 16 العمر التشغيلي

 ٪ 56 معدل الخصم 

 ٪ 56 المعامل السنوي للمحطة

  156 جيجاوات ساعة/ سنة

   التشغيل والصيانة المتغيرة 

 / كيلووات ساعةسنت أمريكي  6.78 1-5سنوات ال

 / كيلووات ساعةسنت أمريكي  5.31 1-3السنوات 

 / كيلووات ساعةسنت أمريكي  5.70 56-0السنوات 

 / كيلووات ساعةسنت أمريكي  1.37 16-55السنوات 

 
تم إجراء تحليل الحساسية لتقييم آثار التغيرات في تكاليف رأس المال والمخرجات على  تحليل الحساسية:. 56

عة طاقة الرياح المقترحة بالمخا. باإلضافة إلى ذلك، تم مؤخرا وضع اللمسات رالتكلفة لكل كيلووات ساعة لمز
 .16/ كيلووات مقارنة بـ دوالر أمريكي 5.566األخيرة على عقود إنشاء محطة الطاقة الثانية في مأرب بتكلفة 

دوالر أمريكي/ كيلووات لمحطة مأرب األولى، وبحث التحليل تأثير هذا اإلنفاق الرأسمالي المرتفع على تكلفة توليد 
 أدناه. 5-0النتائج في الجدول ويرد ملخص الطاقة بمحطة مأرب الثانية الجديدة. 

 
سنت  6.8والذي قد يعادل  –المرتبطة بمحطة المخا . ال يشمل تحليل الحساسية ألرصدة الكربون المتوقعة 55

سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة في  6.0أمريكي لكل كيلووات ساعة في إطار سيناريوهات المخرجات الكاملة و
 إطار سيناريوهات المخرجات المخفضة.

 
 تحليل الحساسية - 9-6الجدول 

/ كيلوواط سنت أمريكي  -التكلفة  السيناريو
 ساعة

 8.5 الحالة األساسية  -محطة المخا
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 5.. ٪ في تكلفة رأس المال 16زيادة بنسبة  -محطة المخا 

 56.1 ٪ في المخرجات السنوىة  16خفض بنسبة  –محطة المخا 

 55.8 ٪ في المخرجات 16٪ في التكلفة + خفض بنسبة  16زيادة بنسبة  -محطة المخا 

 7.3 الحالة األساسية  -محطة مأرب األولى 

 3.. الثانية  –تكاليف رأس المال لكل كيلووات لمحطة مأرب األولى 

 
 المقارنة مع وقود الديزل والوقود الثقيل

بأنه يمكن تطوير موارد إضافية للغاز الطبيعي اليمني لتغذية   فاعلية التكلفة أعاله المتفائل لتحليل ال. يفترض 51
محطات توليد الطاقة الجديدة بينما يفي في الوقت نفسه بااللتزامات الخاصة بمحطات الطاقة القائمة ومصدري الغاز 

كافية لتلبية بأن احتياطيات الغاز المؤكدة ليست  األخيرةالطبيعي المسال. ومع ذلك، تشير معظم البيانات المتاحة 
احتياجات التوسع في توليد الطاقة في اليمن. وفي المستقبل المنظور، ستتمثل خيارات توليد الطاقة البديلة في 
المحطات الحرارية التي تعمل إما بوقود الديزل أو بالوقود الثقيل. وبناء على األسعار االخيرة ألنواع الوقود تلك ) 

دوالر أمريكي/ برميل(،  566أسعار النفط الخام العالمية عند حوالي ، عندما استقرت 1653منتصف أكتوبر 
دوالر امريكي/ كيلووات ساعة بالنسبة لزيت  6.16ستكون التكلفة المحتملة المخصصة بالكامل لتوليد الطاقة هي 

قة الرياح من وهي تكلفة أعلى بكثير من التكلفة المتوقعة لطا –دوالر أمريكي لوقود الديزل  6.18الوقود الثقيل و
دوالر للبرميل لكي يكون التوليد  36مزرعة الرياح بالمخا. ويجب أن تنخفض أسعار النفط الخام الى اقل من 

 11الحراري الطاقة باستخدام الوقود الثقيل تنافسيا مع التكاليف المتوقعة لتوليد الطاقة من الرياح.
 

 االفتراضات الخاصة بالتحليل المالي
أدناه التكلفة األولية وافتراضات التشغيل المستخدمة في التحليل المالي للمشروع المقترح.  1-0. يلخص الجدول 53

افتراضات االقتصاد الكلي المستخدمة في التحليل. وتم تثبيت توقعات مؤشر أسعار المستهلك  0-0ويلخص الجدول 
 .1658بعد عام  (MUVومؤشر )( CPIاليمني )

 
هدف خاص تمتلك وتشغل مرفق المخا. وستكون الشركة مملوكة بالكامل للحكومة  . تم اقتراح إنشاء شركة ذات55

مليون دوالر في رأس المال المبدئي وذلك  16اليمنية وسوف تساهم الحكومة اليمنية، كما ذكر أعاله، بما يقرب من 
ردة من المؤسسة الدولية لتمويل تكاليف شراء المعدات وتكاليف البناء. وتم االفتراض بأن يتم إقراض األموال الوا

عاما بما  16% لمدة 8للتنمية والجهات المانحة األخرى للشركة ذات الهدف الخاص بالدوالر األمريكي بمعدل فائدة 
سنوات. وستكون الشركة ذات الهدف الخاص أيضا مسؤولة عن سداد رسم التزام قدره  1في ذلك فترة سماح قدرها 

 من القروض.% على األموال غير المنصرفة 6.11
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 كيلووات/  سنت 2.2 الثقيل الوقود ستخدامبا للطاقة الحراري للتوليد التقديرية التكلفة ستكون الخام، النفط لبرميل دوالر 32 سعر عند - 

 ساعة
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 االفتراضات الخاصة بالتحليل المالي: 5-6الجدول 
 القيمة الوحدة البند

 516.51 مليون دوالر أمريكي تكلفة رأس المال

 3 سنة بناءفترة ال

 06 ميجاوات السعة المركبة

 56 % معامل قدرة المحطة

 135 جيجاوات ساعة المخرجات السنويةمتوسط 

 6.681 1656 -دوالر لكل كيلووات ساعة  التعريفة بالجملة

 (MUV)مع مؤشر   زيادة التعريفة

   تمويل النفقات الرأسمالية

 31 مليون دوالر المؤسسة الدولية للتنمية

 01 مليون دوالر الجهات المانحة األخرى

 16.51 مليون دوالر الحكومة اليمنية

 51  % ضرائب الدخل

 06 يوم مبيعات الحسابات المدينة

 51 يوم من نفقات التشغيل والصيانة الحسابات الدائنة

 1 سنة من التوريدات وقطع الغيار المخزون

   هالكاال معدالت

 16 سنة توربينات الرياح

 56  الكابالت ومعدات المحطات الفرعية

 خط مستقيم  طريقة االهالك

 51 % من أسهم رأس المال المستثمر توزيعات

 
متطلبات رأس المال المبدئي العامل للشركة من خالل عملية التجربة والخطأ، عن طريق ضخ أموال  تحديد. تم 51

 56إضافية كافية لضمان الحفاظ على التدفق النقدي اإليجابي خالل مرحلة التنفيذ. وفي اإلجمالي، هناك حاجة إلى 
ثالث سنوات ومليون دوالر أمريكي في السنة مليون دوالر أمريكي في رأس المال العامل خالل فترة البناء البالغة 

 مليون دوالر في السنة الثالثة. 0مليون دوالر أمريكي في السنة الثانية و 3األولى و
 

 المؤشرات المالية المقترحة
 بإبرام اتفاقية مع الشركة ذات الهدف الخاص بمجرد إنشائها. وباإلضافة إلى المتطلبات القياسية المتلقي. سيقوم 50

الالزمة للتقديم السنوي للبيانات المالية المدققة، يقترح مطالبة الشركة ذات الهدف الخاص بالحفاظ على معدل تغطية 
. وسيتم رصد ومراقبة هذه المعدالت عن 5ومعدل سيولة سريعة ال تقل عن  5.1( ال تقل عن DSCRخدمة دين )

القيام به لضمان الوفاء بتلك المعدالت أو الحصص من خالل قرب وتلتزم الحكومة اليمنية بالقيام بكل ما يمكنها 
 شروط االتفاقية الفرعية.
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11

9717 9711 9719 9713 9719 9715 9716 9710 9711 

155... 118.5. 13..1. 115.17 105.51 177.30 1.1.15 361.05 35..31 

115.1. 133.8. 151.18 117.80 176.70 185..1 1...6. 351.58 310.57 

-   CPI  3111=311

177.33 366.11 335.18 300... 3.0.18 515.11 55.... 571.5. 5.0.55 

..11 8.38 56.11 56.78 8.60 7.65 0 1 1 

MUV  من %

 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.66 5.16 6.66التغير

MUV – 

9717 =177566 .8.1 .8.1 .8... ...5. ....8 566.58 566... 565.5. 

MUV –  1651إلى  -1656البنك الدولي ابريل 

WEO- 31313131الدولي، توقعات الطاقة في العالم  النقدصندوق  -بيانات اقتصادية

 
 

 

 

 


