
دراسة حالة إبتكار إجتماعي

تفاصيل المنتجات المعروضة :

األخيرة مركبة على  المصابيح. هذه  أنواًعا مختلفة من   Shem’s تصمم 
إلكترونية،  وبطاقة  تدويرها،  معاد  ببطارية  مقترن  ضوئي  مستشعر 
بتطوير   Shem’s قامت  ولقد  االستهالك.  منخفض   LED ومصباح 

مصابيح الستخدامات مختلفة :

في  للصيادين  مخصص  مصباح   Shem’s Bahar  : للصيادين  مصابيح   •
المدن الساحلية،  وثمن هذه المصابيح يتراوح بين 400 و 500 درهم وهي 

مصممة ألجل قوة التحمل.

 Shem’s Luxe • المصابيح الراقية، التي تباع بشكل أساسي للشركات :  
هي مصابيح مزخرفة ذات تصميم حرفي من صنع حرفيي مدينة آسفي، 
وهي مخصصة للفنادق والرياض والمطاعم وتتراوح تكلفتها بين 300 و 

600 درهم.

• المصابيح المتاحة لألشخاص ذوي القدرة الشرائية الضعيفة : مصابيح 
Shem’s for Africa هي مصابيح مصممة بشكل أساسي لتلبية حاجيات 
الفئة ذات القدرة الشرائية الضعيفة. وتكلفتها 150 درهم، ويعمل فريق 

Shem’s على خفض هذا السعر أكثر.

على  تتوفر  ال  مغربية  أسرة  آالف   10 من  يقرب  ما  فإن   ،Shem’s حسب 
اإلضاءة الكهربائية وقدرتها الشرائية محدودة، مما يجعلها تكتفي باإلضاءة 
بالشموع أو بمصابيح الزيت. وتعتبر الحاجة في إفريقيا أكبر بكثير، مع وجود 

600 مليون شخص بدون شبكة الكهرباء.

تستجيب Shem’s للحاجة إلى الحصول على الطاقة في المناطق المغربية 
الجمعية  تقدم  حيث  الكهرباء.   شبكة  بدون  السكان  يعيش  حيث  النائية، 
تلبية االحتياجات األساسية لإلضاءة، من خالل المصابيح التي تعمل بالطاقة 

المتجددة، وبأسعار معقولة لهؤالء السكان.

 تستهدف Shem’s، من خالل منتجاتها، فئات متنوعة من الفئات الهشة:
الحاجة 	  أمس  في  هم  الذين  المغرب،  في  المعزولة  المناطق  سكان 

إليها.
صيادون يخرجون إلى البحر بقوارب )كانوا في السابق يحملون بطاريات 	 

من  حيز  أخذ  إلى  باإلضافة  عليهم  خطرًا  وتشكل  ومرهقة،  ثقيلة 
المساحة المخصصة لألسماك(

Shem’s for Lighting

 وقع النموذج
يتمثل الوقع الرئيسي لجمعية Shem’s، في توفير اإلضاءة الكهربائية للسكان الذين ُحرموا منها، حيث مكنت أكثر من 1300 أسرة في القرى الجبلية 

والصيادين، من الحصول على اإلضاءة.

• تسمح المنتجات أيًضا بالعديد من الخصائص الخارجية اإليجابية :
لمستخدميها:

توفر المصابيح إمكانية شحن الهاتف.	 
تساعد المنتجات األقل تكلفة، واألقل ضرًرا من مصابيح الزيت المستخدمة سابقا، في تخفيف ميزانيات األسر.	 
أتاحت سهولة االستفادة من الضوء، لألطفال في هذه المجتمعات، الدراسة لياًل وتمديد األنشطة بعد الساعة 7 مساًء.	 

• للمتدخلين في سلسلة اإلنتاج :
تساعد Shem’s في الترويج ألعمال الحرفيين في مدينة آسفي، الذين يعترف بجودة أعمالهم، التي ال تحظى بعد باالهتمام الذي تستحق. يعمل 	 

.Shem’s حتى يومنا هذا أكثر من عشرة حرفيين على إنتاج مصابيح
• للبيئة :

إن مخزون البطاريات المستعملة، التي لم يتم تدويرها، كبير جدا في المغرب وضار بالبيئة. لذلك تقوم Shem’s بإعادة تدوير البطاريات المستعملة، من 
خالل تجديدها ومنحها حياة ثانية.


