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 مقدمة 
 

دوق االجتماعي من وحدة المراقبة والتقييم في الصن فصليا  والذي يصدر  ،من التقارير الدورية د  ع  الموقف ي   تقرير  
 إعدادرة الوضع التنفيذي للمشاريع وتوزيعها الجغرافي والقطاعي خالل فتعلى  الضوء   التقرير   . ويسلط  للتنمية
 للصندوق. الموقف التمويلي إلى باإلضافةالتقرير 

 من خالل المؤشرات المتفق عليها.  األهدافمدى التقدم في تحقيق ويشتمل التقرير أيضا  على ملخص يوضح 
لمشروع االستجابة بمراحله المختلفة طبقا  للمؤشرات التطرق الى توزيع المخصصات بشكل تفصيلي وسيتم 

 الرئيسية سابقة الذكر.
 207 إلىتقديرية تصل وبتكلفة  ،ا  مشروع 825 ديسمبروقد بلغ عدد المشاريع تحت التنفيذ في نهاية شهر 

اقد التع% من إجمالي ما تم 72ونسبة الصرف بلغت قرابة  ،مليون دوالر 174وتم التعاقد بمبلغ  ،دوالر مليون
 .على الفروع والمحافظات والقطاعات الرئيسية والممول واتفاقيات التمويل المشاريع تتوزعحيث  ...به
ي كما يشير الجزء األخير من التقرير إلى تطورات تمويل الصندوق النافذة حتى نهاية كل فصل سنوي ويحتو  

 وما تم استالمه من هذه المصادر وما تبقى لدى الممولين. اإلجماليةعلى عدد االتفاقيات وقيمتها 
مشاريع وأخيرا  يتم ادراج جميع ال نو المستفيديرويها  أكثر أوالتقرير بسرد قصص إنسانية بعدد قصة  مختت  وي  

 .ل آخر شهر من الربعالعاملة خال
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 االجتماعي الصندوق عن مقدمة
قطاعا   12اليوم يستثمر تمويالته في  االجتماعي الصندوق  ، أصبح 1997عام  هعاما  من تأسيس 23بعد 

رئيسيا  يستجيب من خاللها لتوفير الحماية للتخفيف من آثار الصراع والصدمات على حياة أشد المجتمعات 
بتدخالت تجمع بين العمل االنساني والتنموي بهدف مواجهة الظروف الحالية وخلق منافع  ضعفا  وتضررا  
 – 2018ئة الثانية التي أطلقها لألعوام ر . وينفذ الصندوق حاليا  خطة االستجابة الطاثرا  أل طو أللمستهدفين 

 وبرنامج األمان االجتماعي التنمية المجتمعية والمحليةبرنامج رئيسية: ال همن خالل برامج  م التي تتم 2020
 .تنمية المنشآت الصغيرة واألصغربرنامج و 

يجاد فرص لسبل العيش والوصول ر وتهدف خطة االستجابة الطا لى ائة الى تلبية االحتياجات األكثر إلحاحا  وا 
ل الخدمات األساسية في التعليم والصحة والمياه باإلضافة الى استمرار عمل برامج التمويل األصغر من أج

وخصوصا   ،أصحاب األعمال الصغيرة واألصغر. وتستهدف الخطة شرائح المجتمع األكثر تأثرا  باألزمةدمة خ
 النازحين والفئات الضعيفة واألكثر تضررا  من آثار الصراع القائم. 

ه السابقة كان لآلليات الفنية واألساليب اإلدارية الكفؤة التي استخدمها الصندوق االجتماعي خالل فترة عملياتو 
خالل  واستمرار عمله باإلضافة الى االستقاللية المالية واإلدارية للصندوق، الفضل األكبر لفعالية مشاريعه

ق في قد أظهرت األدلة التي كشفت عنها التقييمات المستقلة نجاح الصندو أسوأ األوقات والظروف التمويلية. و 
ام ق دقة االستهداف وجودة اإلنجاز وفعالية األثر في تخفيف الفقر وبناء صمود المجتمعات الضعيفة أميحقت

بذلك أكبر مجموعة من الممولين الصندوق ليكتسب ، تمويالتلاالصدمات واألزمات كبرهان على فعالية أثر 
 حوله.

  ُملخَـّصُ 
 

إحراز تقدم كبير في تنفيذ أنشطة عدد من البرامج، في  2020من عام  الرابعاستمر الصندوق خالل الربع 
الذي و االستجابة الطارئة الممول من البنك الدولي عبر البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، من أبرزها مشروع 

تخطى  يهدف إلى مساعدة األسر والفئات االجتماعية األكثر تأثرا  باألزمة اإلنسانية الكبيرة في اليمن، حيث
 هذه المنحة. مؤشرات بعض فيط له ط  % مما خ  100%، كما تحقق ما نسبته 80مستوى التنفيذ بشكل عام 

، اعيةيوم عمل في برنامج النقد مقابل العمل والخدمات االجتممليون  8.6فمن هذه المنحة تم تحقيق ما يقارب 
طفل  ألف 351من  رألف عامل من مختلف محافظات الجمهورية. كما استفاد أكث 275شارك فيها أكثر من 

 سنوات من أفقر شرائح المجتمع، وهم في الغالب من المسجلين 5وامرأة حامل أو مرضع أو أم لطفل تحت سن 
االف فرصة عمل  10، كما تم خلق أكثر من في صندوق الرعاية االجتماعية وممن يعانون من سوء التغذية

 .للشباب العاطلين عن العمل لتقديم خدمات إجتماعية
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 دوليالبنك الو الحكومة األلمانية على تنفيذ مشاريع ممولة من عدة مصادر تمويل تشمل  حاليا  ويعمل الصندوق 
دارة ... حيث ديةوالحكومة الهولنالبنك اإلسالمي والصندوق العربي  ، باإلضافة إلىالبريطانية الدوليةالتنمية  وا 
 .على جميع الفروع والمحافظات موزعة ا  مشروع 825 هذه المشاريع عدد يبلغ

ة، بأهداف وشروط التمويالت المختلف هإن استمرار الصندوق في العمل المستقل، وبمعايير موضوعية، والتزام
وتحقيق إنجازات مؤكدة ومتحقق منها... قد عزز ثقة المانحين والمستفيدين على السواء، مما يشجع على 

قاربات لمصادر التمويلية لتحسين األوضاع المعيشية بالغة السوء، وبمالقول بالقدرة على استيعاب المزيد من ا
الوصول،  تنموية ذات أثر أطول أمدا ، وفي إطار ما يتوفر من موارد. وتلعب  القدرة المؤسسية واإلدارية، وقدرة

رات والذي تراكم عبرات فت––ومثابرة العاملين في الصندوق، ورصيد المصداقية لدى المجتمعات المحتاجة
 لحيوية.ادورا  حاسما  في النجاح المحقق، وتمثل أساسا  متينا  الستمرار وتوسيع مختلف البرامج تلعب  ––طويلة
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 وتوزيع المخصصات االستهدافأواًل: 

الصندوق االجتماعي للتنمية على اتباع سياسة االستهداف في توزيع المخصصات على المحافظات وفقا لبيانات  يحرص
قيرة تتمثل في الحد من البطالة والفقر وتمكين األسر واألفراد والجماعات الف الحالية والتيالمرحلة  أهدافومؤشرات تحقق 

ن واالستفادة م ي يعيشونها وتحسين مستوى المعيشةوالمتدنية الدخل من العمل واإلنتاج بما يحقق لهم مواجهة الظروف الت
 الخدمات األساسية المتحققة.

ي اليمن العاملة ف اإلنسانيةيستفيد من البيانات المتاحة التي يتم جمعها من المنظمات  أنيحاول الصندوق وفي الظروف الراهنة 
هر وتطويعها بما يحقق أفضل اآلليات الستهداف الفقراء والمجتمعات التي تعاني من األزمات المتفاقمة التي تتمثل في ظوا

أعتمد الصندوق على منهجية االستهداف وفقا   ،اإلطاروفي هذا  .أساسية تؤثر على معيشة الناس وحياتهم بشكل مباشر
 وهي: ،التي تعكس حدة األزمات التي يعاني منها الناس في البالدو  أدناهللمؤشرات الرئيسية الثالثة الموضحة 

والمديريات،  الذي فاقم أزمة السكان في اليمن في كل المحافظات (األمن الغذائي )مؤشرات الفقر الغذائي انعدام مؤشرات -1
 وهو مؤشر مستخلص من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي لتحليل األمن الغذائي الحاد خالل الفترة ديسمبر

والزراعة في والذي شارك في إعداده العديد من المنظمات الدولية وعلى راسها منظمة األغذية  .2019يناير  - 2018
 اليمن )الفاو( والسكرتارية الفنية لألمن الغذائي في اليمن.

 وهي:يقوم هذا التحليل على تصنيف وقوع السكان في خمسة مستويات من انعدام األمن الغذائي 

  األمن الغذائي انعدامالمرحلة األولى تمثل )الحد األدنى( من 
  األمن الغذائي. انعدامالمرحلة الثانية تمثل الشدة والتوتر في 
  األمن الغذائي. انعدامالمرحلة الثالثة تمثل مرحلة دخول السكان في أزمة 
  األمن الغذائي. انعدامالمرحلة الرابعة تمثل مرحلة الطوارئ في أزمة 
  األمن الغذائي وتعرض الناس للموت. وانعدامالمرحلة الخامسة تمثل مرحلة المجاعة 

ثة فأعلى( نستنتج أكثر السكان الواقعين والمتأثرين بانعدام األمن الغذائي )المرحلة الثال وبتقدير حجم السكان في كل مرحلة
ومن ثم نستخلص مؤشري حدة وحجم انعدام األمن الغذائي في كل محافظة وكل مديرية، وقد بلغ عدد السكان المتأثرين 

% من إجمالي 67م يشكلون حوالي 2019ية عام وبدا 2018مليون نسمة مع نهاية عام  20.2بانعدام األمن الغذائي حوالي 
 .السكان. ويتوزعون على كل المحافظات والمديريات

 2019االحتياجات اإلنسانية في اليمن   -2

االحتياج للتعليم واالحتياج للغذاء والزراعة والصحة  مؤشرات مثلها مؤشرات شدة احتياج الناس للخدمات األساسية أو بعض
تقرير سنوي تستعرض فيه آخر  بإصدارفي اليمن  تقوم منظمة أوتشاو الحتياجات. والمياه والمسكن والمأوى وغيرها من ا
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لى مساعدة در عدد السكان الذين يحتاجون إق   2018المستجدات فيما يتعلق باالحتياجات األساسية للسكان وفي نهاية عام 
 .% من إجمالي سكان الجمهورية80مليون نسمة يشكلون حوالي  24.1م بحوالي 2019خالل عام 

م( ويقوم الصندوق بتحويلها إلى مؤشرات تعكس حدة ووزن )حج ،وقد تم نشر هذه البيانات على مستوى المحافظات والمديريات
ة كل احتياج في إطار كل محافظة ومديرياتها ومن ثم يتم استنتاج مؤشر أزمة االحتياج كمتوسط لهذه المؤشرات لكل محافظ

 يات.محافظات والمدير يعكس مقياس حجم وحدة األزمة في كل من ال بما وترتيبهاوكل مديرية من خالل تلك البيانات وتبويبها 

 الحربالنزوح من والى المناطق التي تعاني كثيرًا جراء  -3

% 80ثر من أسوأ أزمة إنسانية حول العالم، حيث يحتاج أكتعاني ال تزال اليمن وفقا  لبيانات المفوضية السامية لألمم المتحدة ف
ل مليونا  إلى تدخ 14ام األمن الغذائي ويحتاج مليون شخص منهم انعد 20من السكان إلى شكل من أشكال المساعدة، ويواجه 

 إنساني عاجل.

ود ، وأن يع2019ماليين شخص بحلول نهاية عام  4من الم قّدر أن يكون عدد النازحين داخليا  في اليمن قد وصل إلى حوالي 
تهداف تلك المؤشرات فيتم اسوبناءا  على  مليون شخص من النازحين داخليا  إلى مناطقهم األصلية في جميع أنحاء البالد. 1.2

عطائهم أولوية للعمل والحصول على فرص عمل في مشاريع الصندوق للتخفيف من آثار األزمة اإلنسانية .  النازحين وا 

 التغذية بين االطفال واالمهات  وءس انتشار لمواجهة موجهة مشاريع -4

 21في  األطفالالتغذية بين  سوءمؤشرات  فيها ترتفعالمناطق التي  إلى  إضافيةتم توجيه مخصصات  ،ذلك إلى باإلضافة
ب( والضالع وذمار ولحج وتعز الحديدة)محافظات  ست فيمديرية  تم الدخول في ست مديريات  2020وفي العام  ،وا 

في كل من  اتمديري عشر جديدة ، خمس منها في الحديدة باالضافة الى مديرية في حجة، وجاري العمل على استهداف 
 لحج، حضرموت، تعز، الضالع، ابين، المحويت، البيضاء، ابمحافظات 

مثل تمويل البنك الدولي لتعزيز نشاط صغار  محدودةالى محافظات  لمنح معينةبعض الممولين  تخصيص إلىباإلضافة 
 مديرية،  21و هة لسبع محافظاتج  و  المزارعين والم  

 ...وصنعاء وعدن ولحج وصعدهوالحديدة وشبوه  وحجةوتعز  وهي أبينلتسع محافظات  هتمويل االتحاد األوربي الموج أو 
  وذلك بناء  على معايير ومؤشرات قطاعية ذات عالقة بمجاالت تلك المنح.
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 المخصصات  توزيعثانياً: 
 UNDPمشروع االستجابة الطارئة الممول من البنك الدولي عبر 

 ثالثالمتحدة في  األمممن البنك الدولي عبر التمويل األول واإلضافي توزيع مخصصات  تم -1
 اتجاهات:

 بما يقار وتم تخصيص  ة لمشاريع النقد مقابل العمل ومشاريع تشغيل الشباب:هج  و  م   مخصصات 
 (.1بحسب الجدول رقم ) والمذكور األزمة شدة مؤشر بحسب توزعت دوالرن ييمال 110

 ست محافظات  فيمليون دوالر تم توزيعه  50يقارب  ما :لبرنامج النقد مقابل التغذية مخصصات
  .التغذية باستخدام مؤشرات يتم جمعها من قبل كتلة الغذاء ءسو بحسب حاالت  ، وذلكمديرية 21و

 نتيجة أعمالهم تضررت الذين والمقترضين المزارعين صغار دعم لمشاريع توجهت مخصصات 
 .دوالر مليون 19.6 بمبلغ :األزمة

 ثالثم في  2021-2019للمشروع الطارئ الرابعة  ةاإلضافي االتفاقيةكما تم توزيع مخصصات  -2
 اتجاهات:

 41 بما يقار وتم تخصيص  ة لمشاريع النقد مقابل العمل ومشاريع تشغيل الشباب:هج  و  م   مخصصات 
 (.2بحسب الجدول رقم ) والمذكور األزمة شدة مؤشر بحسب توزعت دوالر مليون

 مليون دوالر 39يقارب  ما :لبرنامج النقد مقابل التغذية مخصصات. 
 نتيجة أعمالهم تضررت الذين والمقترضين المزارعين صغار دعم لمشاريع توجهت مخصصات 

 .دوالر ماليين 10 بمبلغ :األزمة
 م 2019حيث بدء التنفيذ من سبتمبر 
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 ( 2020 ديسمبر – 2016)أكتوبر لجميع اإلتفاقيات توزيع المخصصات ( 1جدول )

 المحافظة

منحة البنك الدولي االضافية 
والطارئة عن طريق  4رقم 

برنامج االمم المتحدة 
 االنمائي

منحة البنك الدولي األولي 
الطارئة عن طريق  واالضافية

 برنامج االمم المتحدة االنمائي

منحة الحكومة االلمانية  
/KFW  لالستجابة ألزمة

التعليم وتعليم الفتاه في 
 المناطق الريفية 

منحة الحكومة االلمانية 
/KFW  لالستجابة ألزمة

 التعليم المرحلة الثانية

منحة الحكومة االلمانية/ 
KFW   لبرنامج المياه

حي األولى والصرف الص
 والثانية 

منحة الحكومة االلمانية/ 
KFW   لبرنامج المياه

 -والصرف الصحي
 المرحلة الثالثة

منح الحكومة االلمانية/ 
KFW  برنامج االشغال

كثيفة العمالة 
(14،15،16) 

منحة الحكومة االلمانية/ 
KFW   لبرنامج المياه

المرحلة  -والصرف الصحي
 الرابعة

البريطانية منحة الحكومة 
-لبرنامج الحماية االجتماعية

 1مرحلة -نقد مقابل التغذية

 االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص

        403,297 1,860,453 1,895,365 520,500 1,257,414 3,577,014 3,758,432 3,228,784 3,285,614 4,149 709,500 6,181,720 6,061,341 1,670,916 1,884,534 اب

        191,667 529,555 560,823  1,149,624 618,323 940,746 500,339 1,173,433 335,564 341,500 3,221,648 3,454,673 541,201 933,139 يناب

     9,600  588,479 0 0 342,314 1,148,989 1,560,324 1,566,393  0 0 0 7,938,274 8,609,419 2,285,619 2,749,854 مانهاال

        223,967 426,950 452,045  1,141,378 1,322,929 1,326,372 1,593,219 1,760,150 442,701 430,530 2,787,686 3,208,123 857,152 1,204,883 بيضاءال

     8,100  576,716 1,422,856 1,438,589 595,014 955,844 2,939,579 3,537,749 2,314,647 2,698,897 574,818 481,400 9,542,635 9,559,228 2,678,597 2,694,885 زتع

        272,832 694,028 731,758 161,040 860,795 343,588 337,849  0 47,554 359,100 2,807,525 3,140,259 1,247,189 1,274,895 جوفال

     10,800  523,785 1,775,838 1,794,065 856,129 723,439 3,421,312 3,456,984  0 1,119,782 1,593,500 9,133,825 9,476,643 2,366,892 2,515,532 ةحج

 7,247,281 7,247,281    513,055 1,067,290 1,088,072 245,282 722,473 2,735,769 2,455,949 1,442,086 1,408,120 217,389 473,700 5,901,122 6,347,919 3,139,589 2,440,820 حديدهال

        191,608 457,705 525,861 11,850 707,268 1,337,063 1,264,944 225,650 352,030 209,148 482,000 3,640,556 3,744,943 1,106,590 1,561,004 رموتحض

     5,979  397,328 803,160 845,764 290,500 692,394 1,753,134 2,021,409 857,492 1,056,090 537,143 573,950 5,202,946 5,297,470 1,697,606 1,856,643 ارذم

        237,713 547,811 641,763 265,000 614,382 1,039,410 829,267 1,011,745 1,408,120 827,084 352,150 4,620,986 4,690,713 962,365 1,191,135 وهشب

        411,909 894,725 765,227 160,200 568,652 1,498,640 1,507,241 0 0 1,143,799 1,175,087 5,212,841 5,351,252 1,850,790 1,924,774 صعده

        258,516 607,048 616,647 114,187 539,576 853,727 1,102,276 9,000 9,000 409,780 473,850 4,855,007 5,120,508 503,279 1,256,714 عاءصن

        364,039 0 0 12,000 528,786 404,000 447,053 0 0 0 0 8,419,650 9,130,876 1,673,753 1,701,088 نعد

        285,075 742,020 735,200 230,500 495,321 1,666,500 1,762,049 1,073,517 1,173,433 1,692,115 629,250 4,828,877 5,279,814 1,268,153 1,341,967 لحج

        413,538 119,200 180,725 120,330 491,034 547,600 597,209 0 0 614,722 454,800 3,616,087 4,047,177 1,891,946 1,932,386 ربما

        221,554 223,456 200,000 240,678 488,026 679,238 738,263 11,790 1,760,150 635,556 418,400 2,556,967 2,673,215 1,031,098 1,035,280 محويتال

        190,239 265,608 266,136  479,618 533,620 460,704  0 428,438 412,900 1,837,051 1,888,738 915,085 920,918 المهره

     10,000  318,078 1,171,383 1,028,881 509,000 459,370 1,900,507 2,161,326 1,866,174 1,994,837 785,699 885,100 4,877,709 4,893,748 1,508,483 1,493,619 رانعم

        236,366 491,230 485,929 158,300 412,241 889,000 864,530 592,570 1,173,433 1,861 503,872 3,011,955 3,448,684 665,832 1,104,498 ضالعال

        195,946 769,509 765,019 434,743 291,006 510,502 654,086 1,410,774 1,408,120 316,289 326,500 2,990,315 3,157,638 851,696 915,621 مهري

        132,014 202,190 199,752 250,000 272,373 474,892 458,429 0 0 0 0 1,380,823 1,417,614 539,237 616,879 خبيل سقطرىأر

         0 0 12,714 0 108,700 0 0 0 96,000 0     ثر من محافظةأك

 7,247,281 7,247,281 44,479 7,147,720 15,072,015 15,217,622 5,530,281 15,000,000 30,715,371 32,249,259 16,137,787 20,652,427 10,439,591 11,077,089 104,566,206 109,999,995 31,253,069 34,551,068 جمالي اإل
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 ( 2020 ديسمبر – 2016)أكتوبر لجميع اإلتفاقيات توزيع المخصصات ( 1جدول )يتبع 

 المحافظة

منحة الحكومة البريطانية 
المرحلة  -للحماية االجتماعية 

 االولى

منحة الحكومة الهولندية 
لمشروع مياه مدينة البيضاء 

 و 

المعونة اإلنسانية لالتحاد 
األوروبي بالشراكة مع برنامج 

المتحدة االنمائي للحماية  االمم
 االجتماعية

المنحة الطارئة المقدم من 
الوكالة االمريكية للتنمية عبر 

 برنامج االمم المتحدة

المنحة الهولندية لمشروع 
المياه والصرف الصحي 

 للمجتمعات المصابة بالكوليرا

قرض الصندوق العربي لإلنماء 
للمساهمة في تمويل المرحلة 

 الرابعة

د مقابل العمل مشروع النق
لتعزيز فرص كسب العيش 

-لشباب المناطق الحضرية
 1مرحلة 

مشروع دعم سبل المعيشة 
 2الصمود  -واألمن الغذائي

منحة البنك الدولي عبر منظمة 
( FAOاألغذية والزراعة )

لمشروع تعزيز اإلنتاجية 
 الزراعية في اليمن

منحة برنامج األمم المتحدة 
لمشروع االستجابة الطارئة 

 قطاع المياه والبيئةل
إجمالي 
 المخصص

  إجمالي  االلتزام 

منحة االستجابة الطارئة 
  للتخفيف من الفقر

  االلتزام   المخصص االلتزام   المخصص  االلتزام   المخصص االلتزام   المخصص االلتزام   المخصص االلتزام   المخصص  االلتزام   المخصص  االلتزام   المخصص االلتزام   المخصص االلتزام   المخصص 

  20,215,020 22,569,068 107,409 107,409       551,484 693,572 45,144 45,144 324,174 324,174       2,143,271 2,143,271 اب

  12,094,268 15,091,625   2,596,072 2,596,072 520,639 520,639   402,037 400,419     1,748,552 1,748,552     1,080,338 1,080,338 ابين

  15,173,839 18,591,464       702,798 1,520,645 529,628 602,403   104,562 104,562       1,700,720 1,700,720 االمانه

  11,906,860 14,801,596         494,209 872,134 63,777 63,777 125,341 125,341   3,158,000 3,158,000 634,897 834,897 البيضاء

  30,649,767 32,454,215   2,458,982 2,458,982 869,064 869,064   1,367,177 1,104,563   301,156 301,156 2,802,942 2,802,942     2,774,200 2,974,200 تعز

  6,682,106 8,694,412         748,985 1,084,727     190,774 190,774     441,423 441,423 الجوف

  27,813,506 29,291,686 866,757 866,757 1,954,331 1,954,331 521,743 521,743   893,357 972,166 245,223 245,223 107,116 107,116 2,937,824 2,937,824     1,602,578 1,602,578 حجة

  30,750,458 32,494,875   965,620 965,620 264,367 264,367 783,935 1,838,138 917,232 905,866 488,012 488,012 147,193 147,193 1,352,760 1,352,760     3,828,532 3,828,532 الحديده

  9,808,037 12,375,859       519,032 1,140,645 430,670 451,784   309,582 309,582       1,560,190 1,644,190 حضرموت

  14,311,322 16,352,008 328,010 328,010       486,391 683,989 299,782 299,782 159,746 159,746       1,889,434 2,139,434 ذمار

  14,458,407 15,153,883   1,975,189 1,975,189     967,295 971,927   138,524 138,524 1,230,472 1,230,472     872,528 872,528 شبوه

  17,226,860 18,201,019   2,065,306 2,065,306     548,350 579,362   67,601 67,601 2,315,246 2,315,246     1,469,364 1,469,364 صعده

  10,008,112 11,965,143 61,586 61,586       790,007 721,979   42,749 42,749 1,038,813 1,038,813     722,930 722,930 صنعاء

  13,344,112 15,797,460       578,283 1,113,347 291,658 407,503     769,920 769,920     1,194,848 1,334,848 عدن

  17,666,500 17,940,688   2,430,680 2,430,680 333,284 333,284   280,923 354,686   137,416 137,416 1,462,003 1,462,003     1,520,511 1,520,511 لحج

  7,985,041 9,311,478         960,500 1,079,952           114,657 114,657 مارب

  10,450,057 12,775,984 329,624 329,624       159,378 329,200 634,819 634,819 44,994 44,994       3,902,458 3,902,458 المحويت

  4,380,880 5,066,004         62,114 107,787           338,964 338,964 المهره

  16,194,413 16,934,522 380,310 380,310       583,774 608,878 618,459 618,459 228,167 228,167       1,754,748 1,863,748 عمران

  7,395,098 9,887,679 89,656 89,656       615,460 689,233 129,555 129,555 128,283 128,283 170,815 170,815     450,583 450,583 الضالع

  8,781,512 9,371,245         460,250 510,876 102,971 102,971 55,722 55,722       878,740 987,740 ريمه
أرخبيل 
 سقطرى

260,451 260,451       20,832 20,832             3,378,344 3,128,426  
أكثر من 
 محافظة

25,792,763 25,224,459 3,000,002 3,000,002 161,849 161,849 4,743,862 4,743,862 9,722 9,722   243,412 243,412 40,160 40,160 3,097,688 3,097,688   37,089,456 36,738,566  

  347,163,168 385,580,711 2,163,351 2,163,351 17,543,867 17,543,867 2,549,257 2,549,257 2,827,460 5,856,187 12,540,878 14,133,007 2,637,465 2,637,465 7,187,020 7,187,020 16,181,969 16,181,969 6,158,002 6,158,002 56,360,823 58,021,127 اإلجمالي 
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 )النشطة(العاملة  التنفيذالمشاريع تحت  :ثالثاً 
 

 توزيع المشاريع تحت التنفيذ إجماالً  -1
تكلفة م. وقد بلغت ال2019مشروع في ديسمبر  742بـ مقارنة  مشروعا   825 تحت التنفيذعدد المشاريع 

ليون م 174دوالر )مساهمة الصندوق التقديرية(، وتم التعاقد بمبلغ  مليون 207أكثر من  للمشاريع جمالية اإل
م وكما هو مبين في الشكل البياني رق)% من إجمالي ما تم التعاقد به 75ونسبة الصرف بلغت قرابة  ،دوالر

 .(أدناه 1
 2017ترة من يناير مشروعاً خالل الف 2,331مشروعاً الى ُمنجز، وبالتالي بلغ عدد المشاريع المنجزة تراكميًا  72تم تحويل  شهر ديسمبروفي خالل 

 .2020 ديسمبروحتى نهاية 

 2020ديسمبر  31 وحتى 2018يناير  الفترة خالل والمنجزة لمشاريع العاملةاالتجاه العام ل(: 1-2رقم ) البياني الشكل

 م2020 ديسمبر 31وحتى  2017يناير  الفترة خالل والمنجزة شهريًا والمنجزة تراكمياً  لمشاريع العاملةيوضح ا (4) جدول

 الشهر
المشاريع 

 العاملة
المشاريع 

 المنجزة
المشاريع المنجزة 

 يا  تراكم

 2,331 72 825 2020ديسمبر 
 2,259 44 811 2020نوفمرب 

 2,215 30 835 2020أكتوبر 
 2,185 43 800 2020سبتمبر 

 2,142 28 776 2020أغسطس 

 2,114 52 786 2020يوليو 

 2,062 119 770 2020 يونيو
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المشاريع العاملة  المشاريع المنجزة تراكمياً 
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 الشهر
المشاريع 

 العاملة
المشاريع 

 المنجزة
المشاريع المنجزة 

 يا  تراكم

 1,947 48 745 2020مايو 

 1,899 36 739 2020إبريل 

  1,863  63 720 2020مارس 

  1,800  53 725 2020فبراير 
 1,747  47 700  2020يناير 

  1,700  99 742 2019ديسمبر 
  1,601  82 832 2019نوفمبر 
  1,519  49 963 2019أكتوبر 
  1,470  45 991 2019سبتمبر

  1,425  45 884 2019اغسطس
  1,380  64 814 2019يوليو
  1,316  35 926 2019يونيو
  1,281  1 1078 2019 مايو
 1,280 71 1,016 2019 أبريل

 1,209 80 1,011 2019مارس 
 1,129 46 1,022 2019فبراير 
 *1,083 80 962 2019يناير 

 م2018 ديسمبروحتى  2017تراكمي من يناير *

مليون دوالر  23.4، حيث بلغ 2020 ديسمبرخالل شهر  إرتفعوفي حالة تم النظر في إجمالي المنصرف الشهري، فقد 
 بشهر ونالحظ من خالل الشكل البياني بارتفاع الصرف سنويا   2020مليون دوالر خالل شهر نوفمبر  6.2تقريبا  مقارنة بـ 

غالق حسابات بعض التمويالت ال  .منتهيةديسمبر كونها نهاية العام ويتم تصفية أغلب العقود السنوية الخاصة بالمشاريع وا 
 (.2-2)وكما هو مبين في الشكل البياني رقم  

 2020 ديسمبروحتى  2018يناير  الفترة خالل المنصرف العام للصندوق(: 2-2رقم ) البياني الشكل
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 والمحافظات الفروع على تحت التنفيذ المشاريع توزيع -2
i. 2020ديسمبر  31في  –ع المشاريع على الفروع توزي 

يع حيث بلغ عدد المشار  تحت التنفيذ،عدن ال يزال يتصدر جميع الفروع بعدد المشاريع يجدر اإلشارة إلى أن  فرع 
لثالثة افي المرتبة  صنعاء، بينما ظهر فرع (عير امش 122)في المرتبة الثانية  المكالمشروعا ، وجاء فرع  144خالل هذا الشهر 

ال  من (. ويعود ارتفاع عدد المشاريع في تلك الفروع الى ان الفرع الواحد يغطي أكثر من محافظة، فمثال  فرع عدن يغطي ك95)
كال  من أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف والمحويت، أما فرع  يغطي عدن وأبين ولحج والضالع، كما أن فرع صنعاء

( 3قم )تلتها بقية الفروع بأعداد متفاوتة، وكما هو مبين في الجدول ر المكال فيغطي كال  من حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى، 
 .( التاليين5والشكل البياني رقم )

  2020ديسمبر  31في على مستوى الفروع تحت التنفيذ  المشاريع توزيع :(5)رقم  جدولال
 2020 ديسمبر الفرع

 144 فرع عدن

 122 فرع المكال

 95 فرع صنعاء

 85 المقر الرئيسي

 80 فرع الحديدة

 68 فرع تعز

 67 فرع حجة

 59 فرع ذمار

 58 فرع عمران

 47 فرع إب

 825 اإلجمالي
 

 2020 ديسمبر 31في  عو مستوى الفر  تحت التنفيذ علىالمشاريع  توزيع :(3)البياني رقم  شكلال

 

فرع عدن
17%

فرع المكال
15%

فرع صنعاء
12%

المقر الرئيسي
10%

فرع الحديدة
10%

فرع تعز
8%

فرع حجة
8%

فرع ذمار
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فرع عمران
7%

فرع إب
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ii. 2020ديسمبر  31 في المحافظات على المشاريع توزيع 
ن )مشاريع ت صم م الستهداف أكثر ماإلشارة إلى أن  المشاريع التي تستهدف أكثر من محافظة  نود

 80نها بلغ عدد العاملة ممن محافظة غالبا ، ويكون لها تدخالت بتلك المواقع الجغرافية( قد مديرية في أكثر 
 ،مليون دوالر 42.7 مليون دوالر في حين بلغ المتعاقد منها 44.3أكثر من مشروعا  وبتكلفة إجمالية بلغت 

 %.94وبلغت نسبة الصرف من المتعاقد 
ة مشروعا  وبتكلفة تقديري 68عدد تعز باريع عاملة في محافظة فقد ظهر أكبر عدد مش ،فيما يخص المحافظات

ة مما تم التعاقد به، تالها في المركز الثاني محافظ %72مليون دوالر وبلغت نسبة الصرف  20.3بلغت 
 ، وجاءت محافظة(% من المتعاقد أيضا  76ونسبة صرف  ،مليون دوالر 9.4تكلفة تقديرية بمشروعا   66) ةحج

بة صرف وبنس دوالر مليون 27.3قرابة  تقديرية إجمالية بلغت مشروعا  وبتكلفة 64) المرتبة الثالثةفي الحديدة 
عن توزيع  هذا اليعبرو ومن ث م  ظهرت بقية المحافظات بأرقام متناقصة،  ،(%84من المتعاقد بلغت 

 يجدر ـ ، كمار ديسمبرشهالمخصصات على مستوى كل محافظة وانما هو الحالة التنفيذية للمشاريع في نهاية 
الى  السببكبر ويعود فيها ألمشاريع في الحديدة ولكن االستثمار ل االقل ددالعانه بالرغم من  اإلشارة الى 

 التالي.( 6وكما هو مبين في الجدول رقم )مشاريع التغذية والتي عادة ماتكون كبيرة الحجم ، 

 2020 ديسمبر 31في  المحافظةعلى مستوى  المشاريع تحت التنفيذ توزيع(: 6جدول رقم )ال

عدد  المحافظة
 المشاريع

المنصرف  المبالغ بالدوالر
من المتعاقد 

 المنصرف المتعاقد التكلفة التقديرية )%(

 %88 9,279,606 10,578,505 14,746,097 47 اب

 %77 4,800,793 6,256,322 7,126,194 37 ابين
 %92 505,672 547,941 840,500 7 أرخبيل سقطرى
 %94 40,081,891 42,763,839 44,327,316 80 أكثر من محافظة

 %56 3,201,939 5,699,168 7,247,893 31 االمانه
 %59 2,305,390 3,899,003 9,521,770 29 البيضاء
 %78 1,533,205 1,974,135 2,049,087 16 الجوف
 %84 19,928,686 23,648,422 27,368,607 64 الحديده
 %63 2,283,568 3,596,835 4,446,391 16 الضالع

 %39 2,206,826 5,727,643 6,185,235 21 المحويت
 %46 793,280 1,715,794 1,979,691 20 المهره

 %72 12,332,882 17,033,881 20,278,336 68 تعز
 %76 6,558,146 8,576,094 9,405,628 67 حجة

 %56 2,509,883 4,469,922 5,760,672 41 حضرموت
 %56 2,151,376 3,868,245 4,973,210 29 ذمار
 %50 1,092,574 2,189,934 3,230,308 18 ريمه
 %65 3,371,753 5,148,738 6,613,298 52 شبوه

 %59 2,804,355 4,714,308 5,306,606 26 صعده
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 المحافظة
عدد 

 المشاريع

المنصرف  المبالغ بالدوالر
من المتعاقد 

 المنصرف المتعاقد التكلفة التقديرية )%(

 %80 1,195,575 1,491,151 1,805,614 22 صنعاء
 %71 2,749,267 3,866,782 4,684,486 29 عدن

 %52 2,019,060 3,920,129 5,004,353 30 عمران
 %57 5,848,172 10,196,288 11,464,252 60 لحج

 %52 1,031,764 1,996,701 2,718,624 15 مارب
 %75 130,585,664 173,879,782 207,084,168 825 اإلجمالي

 القطاعات الرئيسية توزيع المشاريع العاملة على  -3
ديسمبر شهر  المشاريع العاملة فيمن إجمالي  %21مشروعا  وبنسبة بلغت  175بعدد  التعليم تتركز التدخالت في قطاع

النقد طاع مليون دوالر، تاله في المرتبة الثانية ق 21.6مليون دوالر تم التعاقد بقرابة  34.8 تجاوزت، وبتكلفة إجمالية 2020
مليون  14.1أكثر من من المشاريع العاملة وبإجمالي تكلفة تقديرية بلغت  %15مشروعا  عامال  وبنسبة  123بعدد مقابل العمل 

 العاملة. من المشاريع %12 مشروعا  وبما نسبته 96عدد بالمياه  مليون دوالر منها، ثالثا  جاء قطاع  12.9دوالر تم التعاقد بـ 
 (. 7 ثم تلتها بقية القطاعات بنسب متفاوتة. )أن ظر الجدول رقم 
 م2020 ديسمبر 31 يفعلى مستوى القطاع الرئيسي  (: توزيع المشاريع العاملة والتكلفة التقديرية )مساهمة الصندوق( والمتعاقد والمنصرف7الجدول رقم )

عدد المشاريع  القطاع الرئيسي
 العاملة

 المبالغ بالدوالر
 المنصرف المتعاقد التكلفة التقديرية

 3,655,304 5,641,778 8,003,810 35 البيئة
 730,881 1,194,674 1,453,775 22 التدريب

 11,026,803 21,658,540 34,806,661 173 التعليم
 39,627 39,637 64,782 5 للصندوقالدعم الفني 

 5,987,455 8,921,442 10,378,042 55 الدعم المؤسسي
 10,979,417 13,564,907 14,725,746 90 الزراعة
 41,027,064 49,812,004 53,439,266 62 الصحة
 6,052,324 9,337,577 10,298,723 68 الطرق

 212,602 338,665 727,879 14 الفئات ذات االحتياجات الخاصة
 19,526,545 19,831,518 20,580,893 39 المنشآت األصغر
 2,911,502 4,818,867 5,609,707 37 الموروث الثقافي

 5,973,270 10,854,521 17,839,538 96 المياه
 8,841,208 12,939,526 14,105,346 123 النقد مقابل العمل
 13,621,660 14,926,126 15,050,000 6 خدمات األعمال

 130,585,664 173,879,782 207,084,168 825 اإلجمالي
ألثر ودراسة حاالت المشاريع اكما تشمل مشاريع تقييم  .*يقصد بالدعم الفني: المشاريع التي تنفذ لغرض الحصول على بيانات أو معلومات تسهل تنفيذ المشاريع األساسية للصندوق

 المنفذة )الحالة التشغيلية(

ومن زاوية أخرى إذا ما تم التركيز على حجم االستثمار قطاعيا  فقد حاز قطاع الصحة والتغذية على المرتبة األولى  
مليون دوالر ويعود ذلك الى ارتفاع تكلفة مكون  49.8مليون دوالر تم التعاقد منها بقرابة  53وبإجمالي تكلفة تقديرية تجاوزت 
ساسية والتي توجهت إليه تمويالت من المانحين نظرا  للوضع الحالي بالبالد  تاله قطاع نشاط النقد مقابل التغذية بصورة أ

 مليون دوالر  21.6مليون دوالر تم التعاقد بأكثر من  34.8التعليم في المرتبة الثانية وبتكلفة تقديرية تزيد عن 
 تلته بقية القطاعات وكما هو مبين بالجدول أعاله.  
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 واالتفاقيات الممولين على لةالعام المشاريع توزيع -4

i. الممول على المشاريع توزيع 
 UNDP ئياإلنمابرنامج األمم المتحدة البنك الدولي عبر للصندوق هو من الحالي  األعلىالتمويل نظرا  ألن  

متعاقد مليون دوالر بلغ ال 72.76مشروع وبإجمالي تكلفة  275فقد بلغ عدد المشاريع العاملة الممولة من قبله 
 لحكومة األلمانيةا% إلى نهاية ديسمبر من إجمالي المتعاقد، تاله 80مليون دوالر وتم صرف  67منها 

ن دوالر، مليو  27.1مليون دوالر، وتم التعاقد بقرابة  44.9مشروعا  عامال ، وبتكلفة إجمالية بلغت قرابة  223)
 128)ة الحكومة البريطاني%(، بينما جاء في المرتبة الثالثة 45وبلغت نسبة المنصرف من المتعاقد ما مقداره 

مليون دوالر، وبلغ المنصرف حتى نهاية  35.95مليون دوالر، تم التعاقد بـ  39.4مشروعا  بتكلفة بلغت 
( والشكل البياني 8رقم ) في الجدول %(، تالها بقية الممولين بنسب متناقصة وكما هو مبين80الشهر 
 التاليين:

جمالي المنصرف العاملة المشاريع توزيع :(8)رقم  جدولال  2020 ديسمبر 31أهم الممولين في  مستوى على ومساهمة الصندوق التقديرية وا 

 الممول
عدد 

 المشاريع

نسبة  المبالغ بالدوالر
 المنصرف

من 
 المتعاَقد
)%( 

 المنصرف المتعاقد التقديريةالتكلفة 

البنك الدولي عبر برنامج االمم 
 المتحدة اإلنمائي

275 72,762,008 67,071,414 53,756,912 80% 

 %45 12,198,822 27,088,377 44,864,127 223 الحكومة األلمانية

 %80 28,882,965 35,950,234 39,383,573 128 الحكومة البريطانية

البنك الدولي عبر منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

43 9,266,805 9,131,778 8,392,163 92% 

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
 واالجتماعي

43 11,227,485 10,109,528 7,235,669 72% 

 %90 9,595,727 10,634,924 11,134,171 29 اإلسالمي للتنميةالبنك 

 %57 1,239,422 2,173,248 2,440,594 27 اليونسكو

 %78 4,087,882 5,236,413 5,431,949 26 االتحاد األوروبي

 %97 3,214,187 3,310,723 3,641,236 15 مصادر الصندوق الداخلية

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
UNDP 

9 2,549,257 1,667,058 848,464 51% 

 %100 636,816 638,270 589,055 3 مصادر اخرى

 %41 109,224 266,176 3,158,000 2 الحكومة الهولندية

 %93 360,000 385,035 419,764 1 هيئة االمم المتحدة للمراة

 %13 27,410 216,603 216,144 1 معهد اآلثار الشرقية

      

 %75 130,585,664 173,879,782 207,084,168 825 اإلجمالي
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ii.  توزيع المشاريع العاملة على االتفاقيات 
ك منحة البن ، سنجد أن  ديسمبرفي شهر  االتفاقياتإذا ما قمنا باستعراض المشاريع العاملة من حيث توزيعها على 

يث بلغت تصدرت بقية االتفاقيات، ح اإلنمائيالمتحدة  األمموالطارئة عن طريق برنامج  4رقم  اإلضافيةالدولي 
الر وبلغ مليون دو  62.8مليون دوالر تم التعاقد بمبلغ  68.4مشروعا  وبتكلفة تقديرية إجمالية  261المشاريع العاملة 

لمرحلة ا -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية مليون دوالر، وتلتها ثانيا   49.5المنصرف من المتعاقد 
ص رف و مليون دوالر،  28.8مليون دوالر، تم التعاقد بـ  32.12مشروعا  عامال ، وبتكلفة تقديرية بلغت  120األولى )

 مليون دوالر(. 23منها أكثر من 
 ( التالي:9)متناقصة كما هو مبين في الجدول رقم  بينما تراوحت بقية االتفاقيات بأعداد

جمالي المتعاقد والمنصرف ومساهمة الصندوق التقديرية  العاملة المشاريع توزيع :(9)رقم  جدولال  ديسمبر 31ي ف االتفاقية مستوى علىوا 
 م2020

 االتفاقية
عدد 

 المشاريع

 المبالغ بالدوالر

 المنصرف المتعاقد التكلفة التقديرية

ق والطارئة عن طري 4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 االنمائيبرنامج االمم المتحدة 

261 68,429,240 62,796,844 49,549,372 

حلة المر -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 االولى

120 32,129,292 28,849,378 23,285,244 

لبرنامج المياه  KFW /منحة الحكومة االلمانية
 والصرف الصحي

43 12,430,729 8,901,789 5,411,349 

 عبر منظمة األغذية والزراعةمنحة البنك الدولي 
(FAO) لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في اليمن 

43 9,266,805 9,131,778 8,392,163 

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة

42 9,396,351 8,636,378 6,335,921 

ليم لالستجابة ألزمة التع KFW/ منحة الحكومة االلمانية
 المرحلة الثانية

41 14,818,894 4,958,500 411,417 

للتعليم في المناطق  KFW/ منحة الحكومة االلمانية
 الريفية

39 5,430,259 4,310,017 1,591,397 

 1,362,474 2,802,291 3,411,446 33 ليملالستجابة ألزمة التع KFW/ منحة الحكومة االلمانية

لبرنامج المياه  KFW /منحة الحكومة االلمانية
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

28 3,185,443 2,325,472 943,541 

مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب العيش 
 1مرحلة -لشباب المناطق الحضرية

27 2,440,594 2,173,248 1,239,422 

رنامج المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع ب
 االنمائي للحماية االجتماعيةاالمم المتحدة 

26 5,431,949 5,236,413 4,087,882 

لبرنامج المياه  KFW /منحة الحكومة االلمانية
 2والصرف الصحي 

22 3,431,704 1,696,306 619,934 

لتعزيز الصمود عبر  KFW /منحة الحكومة االلمانية
 2برنامج االشغال كثيفة العمالة 

16 2,081,292 2,028,816 1,794,174 

 5,396,975 5,880,656 6,013,014 15 قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب

 قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة القرائية
 والمهنية لمكافحة الفقر

14 5,121,157 4,754,269 4,198,752 

المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع التمويل 
 الصغر واالصغر(

14 3,181,000 2,871,251 2,774,715 

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي

14 4,332,768 4,274,570 4,207,539 

 848,464 1,667,058 2,549,257 9 2الصمود  -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي

-ةاالجتماعي منحة الحكومة البريطانية لبرنامج الحماية
 1مرحلة -نقد مقابل التغذية

8 7,254,281 7,100,857 5,597,721 

 636,816 638,270 589,055 3 مساهمات مقدمة من جهات حكومية مختلقة
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 االتفاقية
عدد 

 المشاريع

 المبالغ بالدوالر

 المنصرف المتعاقد التكلفة التقديرية

 109,224 266,176 3,158,000 2 منحة الحكومة الهولندية لمشروع مياه مدينة البيضاء

الكبير معونة الصندوق العربي لترميم وتأهيل الجامع 
 المرحلة الرابعة -بصنعاء 

1 1,831,134 1,473,151 899,748 

 27,410 216,603 216,144 1 مشروع التراث الثقافي لليمن وهوية الناس

أة منحة هيئة االمم المتحدة للمرأة لمشروع حماية المر
 وتمكينها في ظل االزمات

1 419,764 385,035 360,000 

 2015 67 577رقم:  KFW/ منحة الحكومة االلمانية
 لبرنامج االشغال كثيفة العمالة

1 74,360 65,185 64,536 

 439,472 439,472 460,236 1 صندوق الحياة الكريمة -مصادر داخلية 

 130,585,664 173,879,782 207,084,168 825 اإلجمالي العام
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 رابعاً: الوضع التمويلي للصندوق
 :-20182020خالل  التمويلمصادر 

بما  اتفاقية تمويل 42الى  2020-2018تساهم في تمويل خطة االستجابة الطارئة  التيبلغ عدد اجمالي مصادر التمويل 
لفترة ا% عند الممولين وسيتم سحبها خالل 26% من مبالغ التمويل تم استالمها وتبقى 74 مليون دوالر امريكي. 538تعادل 

 فترات السحب في االتفاقيات. القادمة كال بحسب
% 4ئي وبرنامج األمم المتحدة االنما عبر%43)منها % مقدمة من البنك الدولي 52منها  ،مموال   14ويمول هذه االتفاقيات 
من  % 4% من الحكومة البريطانية، باإلضافة الى نسبة 13% من الحكومة االلمانية، 27، (واألغذيةعبر منظمة الزراعة 

 لإلنماءبي البنك اإلسالمي للتنمية والصندوق العر  من كل  من % 3و، ياإلنمائعبر برنامج األمم المتحدة  بيو ور األاالتحاد 
 .االقتصادي واالجتماعي

 

 
 

 2020ديسمبر  – 2018المصادر المستلمة خالل 
مليون دوالر  400.7، استلم الصندوق االجتماعي تمويالت بما يعادل 2020ديسمبر  31وحتى  2018منذ بداية العام 

يون مل 116الى  2020خالل العام   بلغت المبالغ المستلمةو ،  مليون دوالر امريكي 137.8وتبقى لدى الممول بنا يعادل 
  (.أدناهالموضح  الشكلبحسب )مليون دوالر  146، وتبقى ممول  12 اتفاقية تمويل ممولة من 22 دوالر من

ل ) تفاصيمليون دوالر.  583الى  (2020-2018)ر المساهمة لتنفيذ خطة االستجابة الثانية دالمصا إجماليوصل  ا،وبهذ
 في الجدول ادناه(

البنك الدولي
43%

الحكومة األلمانية
27%

الحكومة البريطانية
13%

منظمة األغذية والزراعة 

FAO
4%

االتحاد األوروبي
3%

البنك اإلسالمي للتنمية
3%

الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي

2%
برنامج األمم المتحدة 

UNDPاإلنمائي 
2%

الحكومة 
الهولندية

1%

الحكومة األمريكية
1%

اليونسكو
1%

تمويالت اخرى 
اقل من مليون 

دوالر
0.3%
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 2020-12-31حتى  2018-1-1 )بما يعادل الدوالر االمريكي( خالل الفترة منالنافذة   يوضح مصادر التمويل المستلمة (8) جدول
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هيئة االمم 
المتحدة  

 للمراة

المتحدة  منحة هيئة االمم
للمرأة لمشروع حماية المرأة 
 وتمكينها في ظل االزمات

420,000 393,507 393,507   

9/
9/

2018
 

2/
28
/

2019
 

مؤسسة 
أ/معهد 
االثار 
 الشرقية

مشروع التراث الثقافي لليمن 
 وهوية الناس

237,758 237,758 61,830 175,928 

6/
1/

2020
 

6/
1/

2022
 

مؤسسة 
 أ/سيفاس

االبعاد للمعالم الرقمنة ثالثية 
 التاريخية المعرضة للخطر

32,100 32,100 0 32,100 

6/
12
/

2020
 

4/
21
/

2021
 

منظمة 
األغذية 
والزراعة 
FAO 

منحة البنك الدولي عبر 
منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز )
 اإلنتاجية الزراعية في اليمن

19,513,305 19,513,305 19,507,821 5,484 

10
/

15
/

2017
 

2/
28
/

2021
 

مصادر 
 اخرى

مساهمة وزارة االوقاف 
 واالرشاد للجامع الكبير

291,133 291,133 0 291,133 

9/
22
/

2020
 

9/
22
/

2021
 

برنامج األمم 
المتحدة 
اإلنمائي 
UNDP 

لتعزيز تكيف  UDNPمنحة 
وصمود المجتمعات الريفية 

 في اليمن
2,168,183 482,048 482,048   

7/
27
/

2016
 

1/
31
/

2019
 

157,425,997   
127,302,682   116,058,076   

400,786,756   

538,636,165   

المصادر المستلمة خالل 
2018

المصادر المستلمة خالل 
2019

المصادر المستلمة خالل 
2020

اجمالي المصادر المستلمة إجمالي المصادر المساهمة 
لتنفيذ خطة االستجابة الثانية 

(2018-2020)

(2020-2018)المصادر المساهمة لتنفيذ خطة االستجابة الثانية 
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برنامج األمم 
المتحدة 
اإلنمائي 
UNDP 

منحة برنامج األمم المتحدة 
لمشروع االستجابة الطارئة 

 لقطاع المياه والبيئة
2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 

5/
31
/

2018
 

3/
15
/

2019
 

برنامج األمم 
المتحدة 
اإلنمائي 
UNDP 

منحة االستجابة الطارئة 
 للتخفيف من الفقر

3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 

1/
7/

2020
 

3/
31
/

2020
 

برنامج األمم 
المتحدة 
اإلنمائي 
UNDP 

مشروع دعم سبل المعيشة 
 2الصمود  -واألمن الغذائي

2,915,700 2,915,700 822,337 2,093,363 

6/
25
/

2019
 

6/
30
/

2021
 

 اليونسكو

منحة اليونسكو لمشروع 
حماية الموروث الثقافي 
 والتنوع في حاالت الطورئ
 من اجل االستقرار والسلم

80,000 80,000 80,000 0 

11
/

15
/

2018
 

2/
15
/

2019
 

 اليونسكو

مشروع النقد مقابل العمل 
لتعزيز فرص كسب العيش 
-لشباب المناطق الحضرية

 1مرحلة 

3,034,126 3,034,126 2,050,072 984,054 

9/
30
/

2019
 

12
/

31
/

2020
 

الصندوق 
العربي 
لإلنماء 

االقتصادي 
 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي 
لإلنماء للمساهمة في تمويل 

 المرحلة الرابعة
100,000,000 12,702,396 9,606,707 3,095,689 

10
/

19
/

2010
 

12
/

31
/

2020
 

الصندوق 
الدولي 
للتنمية 
 -الزراعية 
 إيفاد

مشروع حماية سبل العيش 
والتكيف الزراعي خالل 

 جائحة كورونا
836,377 836,377 0 836,377 

10
/

18
/

2020
 

6/
30
/

2021
 

الحكومة 
 الهولندية

المنحة الهولندية لدعم تعليم 
الفتاة ومحو االمية رقم: 

26489/SAA0118554 
3,947,368 262,962 262,962   

5/
28
/

2014
 

6/
30
/

2018
 

الحكومة 
 الهولندية

المنحة الهولندية لمشروع 
المياه والصرف الصحي 

 للمجتمعات المصابة بالكوليرا
3,000,000 2,850,000 2,850,000   

12
/7

/
2017

 

12
/

31
/

2019
 

الحكومة 
 الهولندية

منحة الحكومة الهولندية 
 لمشروع مياه مدينة البيضاء

3,500,000 3,500,000 1,400,000 2,100,000 

11
/7

/
2019

 

4/
30
/

2022
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الحكومة 
 البريطانية

منحة الحكومة البريطانية 
 للمرحلة الرابعة

167,434,812 0 0 0 

1/
19
/

2011
 

3/
31
/

2018
 

الحكومة 
 البريطانية

منحة الحكومة البريطانية 
 -للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

65,483,941 65,483,941 59,676,580 5,807,361 

11
/

22
/

2018
 

9/
25
/

2021
 

الحكومة 
 البريطانية

منحة الحكومة البريطانية 
 لدعم االستقرار االقتصادي

242,416 245,761 245,761   

11
/

26
/

2019
 

8/
31
/

2020
 

الحكومة 
 البريطانية

منحة الحكومة البريطانية 
-لبرنامج الحماية االجتماعية

 1مرحلة -نقد مقابل التغذية
7,574,850 3,732,177 4,089,708 -357,532 

7/
21
/

2020
 

2/
28
/

2021
 

الحكومة 
 األمريكية

المنحة الطارئة المقدم من 
للتنمية عبر  الوكالة االمريكية

 برنامج االمم المتحدة
9,099,719 5,859,762 5,859,762   

12
/

10
/

2016
 

12
/

31
/

2018
 

الحكومة 
 األلمانية

منحة الحكومة األلمانية رقم 
لبرنامج  327 67 2012

 المياة في ابين
15,600,000 694,362 694,362   

12
/

19
/

2012
 

12
/

31
/

2017
 

الحكومة 
 األلمانية

منحة بنك التنمية األلماني 
لبرنامج االشغال كثيفة 

 65 279رقم :-العمالة
2013 

13,400,000 870,977 870,977   
5/

20
/

2014
 

12
/

31
/

2018
 

الحكومة 
 األلمانية

منحة الحكومة االلمانية 
/KFW  :67 577رقم 

لبرنامج االشغال  2015
 كثيفة العمالة

5,540,556 5,540,556 5,540,556   

10
/

21
/

2016
 

12
/

31
/

2019
 

الحكومة 
 األلمانية

منحة الحكومة االلمانية/ 
KFW   :41 005رقم 
لتعزيز الصمود عبر  2014

 برنامج االشغال كثيفة العمالة

5,400,000 5,809,092 5,809,092   

10
/

21
/

2016
 

9/
30
/

2019
 

الحكومة 
 األلمانية

منحة الحكومة االلمانية/ 
KFW  لتعزيز الصمود عبر

برنامج االشغال كثيفة العمالة 
2 

5,400,000 5,329,507 5,329,507   

5/
12
/

2017
 

12
/

31
/

2020
 

الحكومة 
 األلمانية

منحة الحكومة االلمانية/ 
KFW   لبرنامج المياه

 والصرف الصحي
25,748,503 25,748,503 16,115,342 9,633,161 

3/
13
/

2018
 

12
/

31
/

2021
 

الحكومة 
 األلمانية

منحة الحكومة االلمانية 
/KFW  للتعليم في المناطق

 الريفية
6,291,142 6,291,142 1,699,826 4,591,316 

12
/

20
/

2018
 

12
/

31
/

2021
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الحكومة 
 األلمانية

منحة الحكومة االلمانية  
/KFW  لالستجابة ألزمة

 التعليم
5,719,220 5,719,220 2,746,268 2,972,952 

12
/

20
/

2018
 

12
/

31
/

2021
 

الحكومة 
 األلمانية

منحة الحكومة االلمانية/ 
KFW   لبرنامج المياه

 2والصرف الصحي 
10,800,000 10,800,000 7,006,362 3,793,638 

11
/

21
/

2018
 

12
/

14
/

2021
 

الحكومة 
 األلمانية

منحة الحكومة االلمانية 
/KFW  لالستجابة ألزمة

 التعليم المرحلة الثانية
21,238,542 21,238,542 1,093,459 20,145,083 

12
/

18
/

2019
 

12
/

30
/

2023
 

الحكومة 
 األلمانية

منحة الحكومة االلمانية/ 
KFW   لبرنامج المياه

المرحلة  -والصرف الصحي
 الثالثة

16,767,270 16,767,270 1,560,261 15,207,009 

12
/

18
/

2019
 

12
/

30
/

2023
 

الحكومة 
 األلمانية

منحة الحكومة االلمانية/ 
KFW  لتعزيز الصمود عبر

برنامج االشغال كثيفة العمالة 
3 

5,750,830 5,750,830 0 5,750,830 

11
/

11
/

2020
 

12
/

31
/

2022
 

الحكومة 
 األلمانية

منحة الحكومة االلمانية/  
KFW  لتعزيز الصمود عبر

برنامج االشغال كثيفة العمالة 
4 

11,679,521 11,679,521 0 11,679,521 

11
/

11
/

2020
 

12
/

31
/

2023
 

الحكومة 
 األلمانية

منحة الحكومة االلمانية/  
KFW   لبرنامج المياه

المرحلة  -والصرف الصحي
 الرابعة

8,122,307 8,122,307 365,631 7,756,676 

11
/

11
/

2020
 

11
/

11
/

2022
 

الحكومة 
 األلمانية

منحة الحكومة االلمانية عبر 
KFW  لدعم قطاع المنشات

 الصغيرة واالصغر
 والمتوسطة

13,313,793 13,313,793 0 13,313,793 

11
/

30
/

2020
 

12
/

31
/

2023
 

 البنك الدولي
منحة البنك الدولي الطارئة 
عن طريق برنامج االمم 

 المتحدة االنمائي
29,531,270 0 0   

8/
14
/

2016
 

8/
14
/

2018
 

 البنك الدولي
منحة البنك الدولي االضافية 
والطارئة عن طريق برنامج 

 المتحدة االنمائي االمم
177,965,562 143,762,500 142,461,955 1,300,545 

3/
27
/

2017
 

9/
30
/

2020
 

 البنك الدولي

منحة البنك الدولي االضافية 
والطارئة عن طريق  4رقم 

برنامج االمم المتحدة 
 االنمائي

90,100,000 90,100,000 66,502,254 23,597,746 

8/
1/

2019
 

9/
30
/

2021
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البنك 
 اإلسالمي
 للتنمية

قرض ومنحة البنك 
اإلسالمي لمشروع المعرفة 
القرائية والمهنية لمكافحة 

 الفقر

11,260,000 6,159,287 5,436,275 723,011 

5/
4/

2010
 

3/
31
/

2021
 

البنك 
اإلسالمي 
 للتنمية

قرض البنك االسالمي 
 لتوظيف الشباب

25,000,000 9,968,009 9,968,009   

3/
7/

2013
 

6/
24
/

2020
 

 االتحاد
 األوروبي

المعونة اإلنسانية لالتحاد 
األوروبي بالشراكة مع برنامج 

االمم المتحدة االنمائي 
 للحماية االجتماعية

17,894,596 17,017,696 14,697,526 2,320,170 

9/
28
/

2017
 

6/
30
/

2020
 

   137,849,410 400,786,756 538,636,165 917,834,900 االجمالي

 
 2020-12-31حتى  2018-1-1ن )بما يعادل الدوالر االمريكي( خالل الفترة م  المغلقة( يوضح مصادر التمويل المستلمة  9جدول )
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هيئة االمم المتحدة  
 للمراة

منحة هيئة االمم المتحدة للمرأة 
لمشروع حماية المرأة وتمكينها 

 في ظل االزمات
420,000 393,507 393,507 

9/
9/

2018
 

2/
28
/

2019
 

برنامج األمم المتحدة 
 UNDPاإلنمائي 

لتعزيز تكيف  UDNPمنحة 
وصمود المجتمعات الريفية في 

 اليمن
2,168,183 482,048 482,048 

7/
27
/

2016
 

1/
31
/

2019
 

برنامج األمم المتحدة 
 UNDPاإلنمائي 

منحة برنامج األمم المتحدة 
لمشروع االستجابة الطارئة 

 لقطاع المياه والبيئة
2,500,000 2,500,000 2,500,000 

5/
31
/

2018
 

3/
15
/

2019
 

برنامج األمم المتحدة 
 UNDPاإلنمائي 

منحة االستجابة الطارئة 
 للتخفيف من الفقر

3,000,000 3,000,000 3,000,000 

1/
7/

2020
 

3/
31
/

2020
 

 اليونسكو

منحة اليونسكو لمشروع حماية 
الموروث الثقافي والتنوع في 
حاالت الطورئ من اجل 

 االستقرار والسلم

80,000 80,000 80,000 

11
/

15
/

2018
 

2/
15
/

2019
 

 الحكومة الهولندية
المنحة الهولندية لدعم تعليم 
الفتاة ومحو االمية رقم: 

26489/SAA0118554 
3,947,368 262,962 262,962 

5/
28
/

2014
 

6/
30
/

2018
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 الحكومة الهولندية
المنحة الهولندية لمشروع المياه 
والصرف الصحي للمجتمعات 

 المصابة بالكوليرا
3,000,000 2,850,000 2,850,000 

12
/7

/
2017

 

12
/

31
/

2019
 

منحة الحكومة البريطانية  الحكومة البريطانية
 للمرحلة الرابعة

167,434,812 0 0 

1/
19
/

2011
 

3/
31
/

2018
 

منحة الحكومة البريطانية لدعم  الحكومة البريطانية
 االستقرار االقتصادي

242,416 245,761 245,761 

11
/

26
/

2019
 

8/
31
/

2020
 

 األمريكيةالحكومة 
المنحة الطارئة المقدم من 

الوكالة االمريكية للتنمية عبر 
 برنامج االمم المتحدة

9,099,719 5,859,762 5,859,762 

12
/

10
/

2016
 

12
/

31
/

2018
 

 الحكومة األلمانية
منحة بنك التنمية األلماني 
لبرنامج االشغال كثيفة 

 2013 65 279رقم :-العمالة
13,400,000 870,977 870,977 

5/
20
/

2014
 

12
/

31
/

2018
 

 الحكومة األلمانية

منحة الحكومة االلمانية 
/KFW  :67 577رقم 

لبرنامج االشغال كثيفة  2015
 العمالة

5,540,556 5,540,556 5,540,556 

10
/

21
/

2016
 

12
/

31
/

2019
 

 الحكومة األلمانية

منحة الحكومة االلمانية/ 
KFW   :41 005رقم 
لتعزيز الصمود عبر  2014

 برنامج االشغال كثيفة العمالة

5,400,000 5,809,092 5,809,092 
10
/

21
/

2016
 

9/
30
/

2019
 

 الحكومة األلمانية

منحة الحكومة االلمانية/ 
KFW  لتعزيز الصمود عبر

برنامج االشغال كثيفة العمالة 
2 

5,400,000 5,329,507 5,329,507 

5/
12
/

2017
 

12
/

31
/

2020
 

 البنك الدولي
منحة البنك الدولي الطارئة عن 
طريق برنامج االمم المتحدة 

 االنمائي
29,531,270 0 0 

8/
14
/

2016
 

8/
14
/

2018
 

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

قرض البنك االسالمي لتوظيف 
 الشباب

25,000,000 9,968,009 9,968,009 

3/
7/

2013
 

6/
24
/

2020
 

        43,192,180         43,192,180         276,164,324    االجمالي

 
)بما يعادل الدوالر االمريكي(   لمشاريعامايزال هناك رصيد وجاري تنفيذ واستكمال التى تم طلب تمديد لها و يوضح مصادر التمويل  (9) جدول

 2020-12-31حتى  2018-1-1خالل الفترة من 
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 االتحاد األوروبي
المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي 
بالشراكة مع برنامج االمم المتحدة 

 االنمائي للحماية االجتماعية
17,894,596 17,017,696 14,697,526 2,320,170 

9/
28
/

2017
 

6/
30
/

2020
 

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة  البنك الدولي
 عن طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

177,965,562 143,762,500 142,461,955 1,300,545 

3/
27
/

2017
 

9/
30
/

2020
 

 اليونسكو
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص 
-كسب العيش لشباب المناطق الحضرية

 1مرحلة 
3,034,126 3,034,126 2,050,072 984,054 

9/
30
/

2019
 

12
/

31
/

2020
 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء 
 للمساهمة في تمويل المرحلة الرابعة

100,000,000 12,702,396 9,606,707 3,095,689 

10
/

19
/

2010
 

12
/

31
/

2020
 

   7,700,458 168,816,260 176,516,718 298,894,284 االجمالي

 

 :2020مصادر التمويل الموقعة خالل الربع الرابع 

افة الى . باالضمليون دوالر امريكي 40اتفاقيات تمويل بقيمة تعادل تقريبا  6توقيع عدد  في خالل الربع،تم
وقطاع  مليون دوالر مقدمة من الحكومة االلمانية لكل من قطاع المياه،النقد مقابل العمل 38.8، منها ذلك

اليفاد لقطاع مليومن دوالر مقدمة من ا 0.8، وكذلك مبلغ  تنمية المنشات الصغيرة واالصغر)قروض(
 الف دوالر مساهمة من وزارة االوقاف للمساهمة في ترميم الجامع الكبير. 291الزراعة، وكذلك مبلغ 

مليون دوالر  12بقيمة تعادل تقريبا  حصل الصندوق على تمويل اضافي من الحكومة البريطاني  كذلك
وع ضمن تمويل مشر صغيرة واالصغر لكل من قطاع الزراعة والنقد مقابل العمل وتنمية المنشات ال امريكي

 مرحلة اولى ، وكذلك مشروع التغذية.–الحماية االجتماعية 
 

 تمويالت جديدة تحت االعداد:

وقع تنقاذ عدد من االتفاقيات المحتملة من عدد من الممولين ، والتى متوقع ان الرابع جرى خالل الربع 
 كاالتي: 2021خالل 
 مليون  35، بتميل يقارب  2022-2021حماية االجتماعية واالستجابة لمواجهة كوفيد مشروع ال

تشات دوالر، وذلك لتمويل كل من مشاريع النقد مقابل العمل، برنامج التغذية ،وبرامج تنمية المن
 الصغيرة، ومتوقع توقيع المشروع خالل الربع االول.

 ندوق الضمان االجتماعي عبر الصندوق مايزال النقاش حول مشروع التحويالت لمستفيدي ص
 مليون دوالر 90االجتماعي، والذي متوقع ان يكون حالي 
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 لفاو ا منظمةمواجهة انتشار الجراد وتأثيرها على المزارعين والمقدم من البنك الدولي عبر  مشروع
مزارعين ح للمليون دوالر وسينفذ مشاريع زراعية عبر ألية النقد مقابل العمل وتقديم من 4.7والبالغ 

 للدعم في مجال الثروة الحيوانية.
 قريبي الى جاري نقاش مشروع الزراعية والمياه والمقدم من البنك الدولي عبر االيفاد  باجمالي مبلغ ت

 مليون دوالر. 8
 والر د مليون 1.126لمشروع بقيمة  اللجنة األوروبية للتدريب الزراعي جاري التفاوض مع االيفاد و

 لدعم قطاع الزراعة
  مليون دوالر. 15تمويل البنك االسالمي لمشروع التعليم في ظل جائحة كورونا بمبلغ 
 والر د مليون 10مبلغالبنك االسالمي للحكومة اليمنية يتوقع ان تصل الى  جاري التفاهم على تمويل

 يادين دعم الصيادين ، حيث سيقوم الصندوق بشراء معدات وتوزيعها للصلمشروع 
 ر تم اعداد مقترح للتمويل مقدم لليونسكو وذلك لمشروع الحفاظ على المدن التاريخية عب وايضا

 مشاريع النقد مقابل العمل 
 ال يوجد تحديث االتفاقيات المعلقة:

 239بمبلغ  اتاتفاقيسبع وصل عدد االتفاقيات التي استمر تعليقها وتوقفها نتيجة األوضاع الراهنة إلى 
 مليون فقط منها قبل تدهور األوضاع.  64.6 مليون دوالر، تم استالم

تمويل من ، فيما استمر تعليق ال2016باإلضافة إلى إشعار البنك الدولي بإغالق االتفاقيات بحالتها نهاية  
  .يأبو ظبكل من الصندوق السعودي والصندوق الكويتي وصندوق األوبك وصندوق 

 :ت المعلقةاالتفاقيايوضح  (10)جدول

 االتفاقية الممول

 المبالغ )بالدوالر االمريكي(

قيمه االتفاقية 

 المعدلة
 المسحوب من الممول

إجمالي المتبقي 

 لدى الممول

 الصندوق السعودي للتنمية
 90,000,000 10,000,000 100,000,000 منحة دعم المرحلة الرابعة

معونة ترميم وتأهيل الجامع الكبير بصنعاء 
 1,129,630 640,370 1,770,000 المرحلة الرابعة -

الصندوق الكويتي للتنمية 
 االقتصادية العربية

منحة حكومة دولة الكويت لإلسهام في 
 40,000,000 10,000,000 50,000,000 تمويل برامج اإلعمار

 
لمشروع التدريب  133Pقرض األوبك رقم 

 المهني وتنمية المهارات*
9,100,000  9,100,000 

 صندوق األوبك
 1234P 18,000,000 15,422,940 2,577,060القرض رقم 

)معلق:  قرض األوبك لدعم المرحلة الرابعة
 25,000,000   25,000,000 عند مجلس النواب للموافقة(

 3,797,077 28,542,923 32,340,000 للتنمية يأبو ظبمنحة صندوق  للتنمية يأبو ظبصندوق 
 171,603,767 64,606,233 236,210,000 اإلجمالي

 المي مستمر. س*االوبك المساهم الثاني مع البنك االسالمي لمشروع التدريب المهني وتنمية المهارات، حيث مازال معلق مساهمته للمشروع بينما البنك اال
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 إنسانية قصصخامساً: 
  تحققها زيادة المعارف والتكنولوجيا بمقبنةدخل مرتفع وامن غذائي  -1

انعدام االرشاد الزراعي المتخصص في مديرية مقبنة محافظة تعز أدى دوما  الى ضعف إنتاجية المحاصيل 
نطقة. الزراعية ، وتدني جودتها ومواصفاتها، وبالتالي تدهور مستوى معيشة المزارعين واالمن الغذائي في الم

، و بزراعة بعض أنواع الخضروات بالطريقة التقليدية والتي تكلفهم الكثير من الماليقوم والد محمد السيد 
لطلب  زيادة في استخدام الوقود والعمالة، تدهورت حالتهم المادية يوما  بعد يوم، فاضطر الوالد الي الهجرة

 ا فرصة العمل.الرزق وترك مسؤولية رعاية االسرة على عاتق ولده الذي استمر في زراعة المحاصيل النه
 

حين وصل فريق مشروع اعادة تأهيل صغار المزارعين التابع للصندوق االجتماعي للتنمية الى القرية تم 
 اختيار محمد كونه لبى معايير المشروع.  يقول محمد "تم شرح استمارة المنحة والخطة وتوضيح مكوناتها،

 الوفاء بها. البدائل االمنة للتسميد والمبيدات و التزاماتي التي يجب
 

قمت بتجهيز االرض من حراثة وتسوية وعمل مصاطب لزراعة الطماطم، تم تركيب مكونات المنحة ( شبكة 
ن مللحفاظ على المياه من التبخر والقضاء على الحشاش التي كانت تكلفني الكثير   الري بالتنقيط ، الملش

المال إلزالتها، الشاش الزراعي لتغطية النباتات وحمايتها من تسرب االمراض والطفيليات )وفرت شتالت 
 الطماطم الهجين وزرعتها، أصبحت النباتات تنمو سريعا.

 
ر وصارت الزراعي، بدأت االزهار تعقد ثمارها، ثم ما لبثت ان اينعت الثمايوما قام احمد بازالة الشاش  35بعد 

ا كجم تليه  60يوما من ازالة الشاش بدأ الحصاد، يقول محمد كانت الحصدة االولي 45جاهزة للقطف،  وبعد 
لاير / سلة، عملت معي امي وجدتي  10000كجم ثم بدأ اإلنتاج و ارتفع السعر حتي وصل الي  40ثانية 

يوم جني ما يقارب  60ي الحصدات االولي وبعد تزايد كمية الحصاد استأجرت عماال  ، استطعت خالل ف
 لاير.  7000سلة بمتوسط سعر السلة  280

 
 يلخص محمد نتيجة استفادته من المشروع بقوله"تقليل تكاليف االنتاج وزيادة الدخل غير حياتنا لألفضل،

بيب، وبإمكاني ان اواصل دراستي الثانوية،كما تم توفير فرص عمل يمكنني االن الذهاب بوالدتي الي الط
 الخرين، والحصول على الغذاء الصحي المتوازن في المنطقة" .
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 منظومة الطاقة الشمسية خيار نظيف واقتصادي مستدام إلنقاذ حجة من العطش -2

اع السيما المحيطة بها ضمن أكثر مناطق اليمن كثافة سكانية وتأثرا  من الصر  تعد مدينة حجة الجبلية والمديريات المرتفعه
ئمة كان مظاهر تضرر السكان من الحرب القاlجراء النزوح إليها من مناطق الحرب الساحلية غربا  وصعدة شماال . ولعل أهم 
ينة حجة من أرياف صعدة "أقمت وأسرتي بمدندرة وصولهم لخدمة شبكة المياه العامة. يقول محمد سالم النازح إليها قادما  

ها إلى يوما  نضطر خالل 40م وكانت المياه تصل البيت مرة في األسبوع لكن الفترة توسعت حتى بلغت اآلن نحو 2013العام 
 الي".( وهو مبلغ باهض يؤثر على توفير الغذاء ألطف$25ألف لاير ) 15000شراء المياه عبر شاحنات مرتين شهريا  بمبلغ 

د الحرب رياالت يمني عند تصاع 7سعد طاهر المقيم في قرية بني قدم المجاورة لمدينة حجة يقول بأن سعر وحدة المياه كان 
ضخ مياه لاير اليوم بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكرار أزمات شحته والذي يتم استخدامه ل 170لكنها مالبثت أن قفزت إلى 

 كم شرق المدينة(.15والي الشبكة من المصدر أسفل وادي شرس )ح

نعدام اباإلضافة  إلى كل ذلك يضيف أمين المغلس مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي "توسع المدينة بالسكان و 
ي دعم فالدعم الحكومي واالنخفاض الكبير في تحصيل قيمة فواتير المياه من السكان طوال سنوات الحرب واالنخفاض الكبير 

ة ضخمة من ولية بالوقود اوجدت فجوة كبيرة بين االنتاج الحالي واالحتياج وهي تهدد بتحويل المنطقة إلى كارثالمنظمات الد
أللمانية مثل العطش والتلوث البيئي والصحي، وتصبح المكاسب السابقة الكبيرة التي ساهم بها شركاؤنا الدوليين مثل الحكومة ا

وال لر في أسفل الوادي إلى الخزانات االستراتيجية، وتصبح مهددة بالتوقف مرافق الشبكة ومنظومة ضخ المياه من المصد
لمغلس بذلك االدعم القائم حاليا  من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية حاليا ، وبتمويل أيضا  من الحكومة االلمانية". يشير 

لمنظومة شحن انفرتير ووحدتي ضخ  الدعم إلى تزويد الصندوق المؤسسة بمنظومة ضخ تعمل بـالطاقة الشمسية ووحدتين
 كيلو وات باإلضافة إلي بناء خزان تجميعي  للضخ 256لوح شمسي بقدرة إجمالية  640كيلووات و  150بقدرة إجمالية 

 وغرفة وسور حماية لمحطتي النواعم وشرس.

ألف  12 لألرواح لسكان حوالي بإفتتاح إستجابة الصندوق، تكون مؤسسة المياه المحلية قد تمكنت من تلبية احتياجات منقذه
حيطة منزل مشترك بما فيها مرافق انسانية حيوية مثل المستشفيات والسجن المركزي في المدينة والمديريات الجبلية الم

 الشاسعة.

 الل فترةخ  3م645لتر/ثانية بأجمالي إنتاج يومي  30واستطاعت المنظومة تحقيق كفاءة االستجابة إذ زادت انتاجية بمقدار 
من  %100ساعات في اليوم والذي يلبي حجم االحتياج اليومي للسكان في ذلك  6االشعاع الشمسي والتي ي قدر متوسطها ب 

 احتياج المرافق االنسانية وبالمجان.
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قصة نجاح من مشروع تاهيل قنوات الري لألراضي الزراعية )  مع العمل سميرة تبصر الحياة -3
 (محافظة حضرموت –مديرية غيل باوزير  -بمدينة غيل باوزير 

ناء اثقلت امرأة مثالية تعلمت من ازالة االشجار الضارة ازالة عقبات قاسية من حياتها ) سميرة أحمد بانصر ( ام لتسعة اب
م لمؤلالحياه بظروفها القاسية كاهل األم وباتت تعاني من قلة ذات الحيله وضيق المعاش واجتمع عليها فوق هذا الحال ا

ها مرضها الذي عانت منه لسنوات طويله ) انسداد في عينيها ( كانت تشعر باالم شديدة وحرقة وضعف بالبصر يستاء حال
 يوم بعد يوم ولم تستطع ان تتبع نصائح الطبيب بان تجري عملية بأقرب فرصة ممكنه للحفاظ على سالمة بصرها وبرغم

لحياة ايغمرها التفاؤل وتتجدد امامها عبارة ان الغد القادم افضل وان ماتمر به من حال ينكد صفو عيشتها كانت كل يوم 
 التخلو من بصيص امل يفرج عنها كربتها.

زير اشرقت انوار االمل بوجة سميرة بعد انضمامها للعمل بمشروع تأهيل قنوات الري لالراضي الزراعية بمدينة غيل باو 
ر.ي( ومازالت 130000ان تجري عملية الحدى عينيها بمايعادل )ر.ي( فقد حققت حلمها ب144000واستالم مستحقاتها )

ن من عكلها امل وتفاؤل بان تجري العملية االخرى طالما هناك اناس يقدمون لك السبل ويذللون لك صعاب الحياه ويبحثون 
 هم في امس الحاجة للعمل والكسب الحالل وحفظ كرامة الناس.

كتور قائلة )" عيوني فيهن انسداد وقدني بطيه نصيح منهن كل مابتيت عند حد د وقد عبرت عن مدى استفادتها من المشروع
وفيش شقالي عندش انسداد بس وقالو االنسداد الصدق بغى عدي يم منش ني ماقدرت الدخل حقنا قليل والقدرت قالي الدكتور 

يها عونا مبلغ ر الضارة قلنا حياهلل دخلنا فبتعورين لو مالحقتي عيونش بتعورين المهم جينا المشروع حق الصندوق ازالة االشجا
ندوق عطونا اياها حياهلل بتيت خبه لقيت العين حقتي االوليه والعين التانيه متى ماجات شي شغل كما هوده حق الص 144

 الحمدهلل ييسرها وبلقي العين الثانية"(
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 م2020 ديسمبرقائمة المشاريع العاملة خالل شهر سادساً: 



  2020 ديسمبر شهر نهاية حتى العاملة المشاريع قائمة     للتنمية        االجتماعي الصندوق

 م 2020ديسمبر  لشهر الموقف تقرير
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

200-12891 
ار بناء وتأثيث مغسلة ومطبخ ومخازن واستكمال السور لمستشفى المن

 صنعاء -الحيمة الخارجية  -
 االتحاد األوروبي يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م
 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما

فرع 
 صنعاء

  71,933           الحيمه الخارجيه صنعاء

500-13287 
تأهيل مستشفى عبس الريفي واعادة بناء قسم الطوارئ والعيادات 

 حجة.-عبس-الخارجية
 االتحاد األوروبي يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما
  284,396         عبس حجة فرع حجة

200-12892 
 -نان اعادة بناء وتجهيز وتأثيث العيادات الخارجية لمستشفى برط الع

 الجوف
 االتحاد األوروبي يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م
 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما

فرع 
 صنعاء

  190,774         برط العنان الجوف

 االتحاد األوروبي يعمل إعادة بناء وتأثيث وتجهيز مستشفى منبه الريفي محافظة صعده 910-12835
ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما

فرع 

 عمران
  668,283         منبه صعده

500-13255 
تأهيل واستكمال تجهيز وتأثيث مستشفى كحالن الشرف الريفي 

 محافظة حجة
 االتحاد األوروبي يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م
 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما

  136,329         كحالن الشرف حجة فرع حجة

910-12857 
 -مديرية رازح  -إعادة بناء وتأثيث وتجهيز مستشفى رازح الريفي 

 محافظة صعده
 االتحاد األوروبي يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما

فرع 

 عمران
  699,127         رازح صعده

900-12946 
 -ولة ترميم واستكمال تأثيث المستشفى اليمني السويدي لألمومة والطف

 تعز -مديرية القاهرة 
 االتحاد األوروبي يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما
  117,744         القاهرة تعز فرع تعز

500-13256 
ترميم واضافة غرف خدمية وتجهيز بنك الدم )المختبر الوطني ( 

 محافظة حجة
 االتحاد األوروبي يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما
  118,523         مدينة حجة حجة فرع حجة

300-14045 
 ترميم وتأثيث مخازن الرعاية الصحية والصحة االنجابية بمديرية

 محافظة عدن-خورمكسر 
 االتحاد األوروبي يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما
  143,708         خور مكسر عدن فرع عدن

200-12890 
الحيمة -بناء مبنى العيادات و الطواريء لمستشفى بني منصور 

 صنعاء -الخارجية 
 االتحاد األوروبي يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما

فرع 

 صنعاء
  182,211         الحيمه الخارجيه صنعاء

800-12852 
يفي بمستشفى حيفان الرTFCبناء وتجهيز مركز التغذية العالجية ) ) 

 تعز -مديرية حيفان  -
 األوروبياالتحاد  يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما
  88,605           حيفان تعز فرع تعز

300-13688 
 اعادة بناء وتجهيز وتاثيث الوحدة الصحية البجح مديرية الضالع

 محافظة الضالع
 االتحاد األوروبي يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما
  81,444           الضالع الضالع فرع عدن

 االتحاد األوروبي يعمل شبوه -بيحان العلياء  -اعادة بناء وتجهيز المركز الصحي موقس  600-12847
ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما

فرع 

 المكال
  158,317         بيحان شبوه

800-12849 
 -إضافة بناء وترميم وتاثيث وتجهيز مركز الشهيد الصحي بالعرين 

 تعز -مديرية حيفان  -عزلة األعروق 
 األوروبياالتحاد  يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما
  105,714         حيفان تعز فرع تعز

 االتحاد األوروبي يعمل استخدام الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول 100-13275
ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0           68,535  

100-13308 
نحة متعزيز ودعم المساءلة اإلجتماعية في المديريات المستهدفة ضمن 

 الحماية االجتماعية .
 األوروبياالتحاد  يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0           50,235  

300-13547 
ية التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن برنامج الحما

 لحج\المالح -االجتماعية
 االتحاد األوروبي يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما
  223,034         المالح لحج فرع عدن

800-12924 
ية التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن برنامج الحما

 تعز-جبل حبشي -االجتماعية 
 االتحاد األوروبي يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما
  253,032         جبل حبشي تعز فرع تعز

300-13551 
ية التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن برنامج الحما

 لحج-حالمين -االجتماعية
 االتحاد األوروبي يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما
  229,336         حالمين لحج فرع عدن

500-13136 
ية التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن برنامج الحما

 م.حجة-مديرية شرس-االجتماعية 
 االتحاد األوروبي يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م
 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما

  235,464         شـــرس حجة فرع حجة

300-13550 
ية التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن برنامج الحما

 ابين -سرار  -االجتماعية
 االتحاد األوروبي يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما
  203,808         سرار ابين فرع عدن

500-13384 
ية التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن برنامج الحما

 م.حجة-مديرية وضرة -االجتماعية 
 االتحاد األوروبي يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م
 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما

  180,498         وضـــره حجة فرع حجة
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

300-13545 
ية التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن برنامج الحما

 أبين -الوضيع  -االجتماعية 
 االتحاد األوروبي يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما
  234,066         الوضيع ابين فرع عدن

500-13322 
ية التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن برنامج الحما

 م.حجة-مديرية مبين -االجتماعية 
 االتحاد األوروبي يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما
  177,965         مبين حجة فرع حجة

300-14122 
 تحسين الوضع الصحي والبيئي+ حدائق منزلية في حبيل البرق وبدو

 الشركة في خنفر ابين
 األوروبياالتحاد  يعمل

ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما
  284,288         خنفر ابين فرع عدن

 االتحاد األوروبي يعمل محافظة حجة -تعزيز االستجابة المجتمعية بمديرية كحالن عفار  500-13490
ع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة م

 عيةبرنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما
  46,993           كحالن عفار حجة فرع حجة

100-13530 
تدريب وبناء مؤسسي لشركاء برنامج المعرفة القرائية والمهنية 

 أكثر من محافظة-للتخفيف من الفقر 
 اإلسالمي للتنميةالبنك  يعمل

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 

 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0           72,405  

100-13536 
 بناء قدرات كوادر وزارةالتعليم الفني والتدريب المهني لتجويد

 اكثر من محافظة -مخرجات التدريب 
 اإلسالمي للتنميةالبنك  يعمل

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 
 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

المقر 
 الرئيسي

أكثر من 
 محافظة

0           43,214  

 البنك اإلسالمي للتنمية يعمل افظةأكثر من مح-( 5نفقات تشغيل برنامج المعرفة القرائية والمهنية) 100-13549
اإلسالمي لمشروع المعرفة  قرض ومنحة البنك

 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         155,886  

200-13279 
 ترميم وتأثيث فصول التعاون للتعليم المجتمعي في بيت معدن بني

 صنعاء -مطر
 البنك اإلسالمي للتنمية يعمل

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 
 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

فرع 
 صنعاء

  4,754             بنى مطر صنعاء

 البنك اإلسالمي للتنمية يعمل أكثر من محافظة-تسهيل الحصول على التمويل االصغر 100-13058
قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 

 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         811,884  

 البنك اإلسالمي للتنمية يعمل اكثر من محافظة-4تسهيل الوصول للتعليم االساسي غير النظامي  100-13514
قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 

 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر
المقر 

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة

0         172,398  

100-13512 
كثر من التدريب المهني للشباب العاطلين عن العمل والنساء العامالت ا

 2-محافظة
 البنك اإلسالمي للتنمية يعمل

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 

 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         901,960  

200-13282 
 -ر( للتعليم المجتمعي في مدرسة البديع )بيت وتترميم وتأثيث فصول 

 صنعاء -بني بهلول 
 البنك اإلسالمي للتنمية يعمل

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 
 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

فرع 
 صنعاء

  8,434             سنحان وبني بهلول صنعاء

100-13584 
امالت العاطلين عن العمل والنساء العالتدريب المهني لمكوني الشباب 

- 3 
 البنك اإلسالمي للتنمية يعمل

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 

 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         672,200  

100-13541 
ت تدريب الشباب العاطلين علن العمل والنساء العامالت على مهارا

 2-ادارة المشروعات 
 البنك اإلسالمي للتنمية يعمل

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 
 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

المقر 
 الرئيسي

أكثر من 
 محافظة

0         370,657  

200-13280 
 - للتعليم المجتمعي في مدرسة السواري )متنة(ترميم وتأثيث فصول 

 صنعاء -بني مطر
 البنك اإلسالمي للتنمية يعمل

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 

 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

فرع 

 صنعاء
  6,875             بنى مطر صنعاء

200-13274 
اإلمام علي ترميم وتأثيث فصول للتعليم المجتمعي في مدرسة 

 صنعاء -همدان  -)المصنعة/بني مكرم( 
 البنك اإلسالمي للتنمية يعمل

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 
 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

فرع 
 صنعاء

  5,927             همدان صنعاء

100-13396 
( 4قرائية )والالنفقات التشغيلية وبناء القدرات لبرنامج المعرفة المهنية 

 أكثر من محافظة-
 البنك اإلسالمي للتنمية يعمل

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 

 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         140,476  

500-13268 
العمش  رصف وتحسين الشوارع الضيقة وممرات ودرج المشاه

 مدينة حجة-حارة الشعير قلعة الشراقي--الظهرين
  185,766         مدينة حجة حجة فرع حجة قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب البنك اإلسالمي للتنمية يعمل

  144,843         بني العوام حجة فرع حجة قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب البنك اإلسالمي للتنمية يعمل حجة. -بني العوام  -بني الذواد  -القائمة  -طريق بيت طميس  500-13181

  118,852         فرع العدين اب فرع إب قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب البنك اإلسالمي للتنمية يعمل إب-فرع العدين-بني يوسف -طريق جبل السقعة 900-13099

  109,735         المخادر اب فرع إب قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب البنك اإلسالمي للتنمية يعمل إب-المخادر -عزلة بضعة- طريق االرجب 900-13100

  290,224         جبل حبشي تعز فرع تعز قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب البنك اإلسالمي للتنمية يعمل تعز -جبل حبشي  -حماية وتحسين طريق نمرة  800-12859

500-13373 
-ضاعن -قعادو -المعقاب -دميش -رصف وتحسين طريق ذو جرة 

 وشحة
  195,840         وشحه حجة فرع حجة قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب البنك اإلسالمي للتنمية يعمل

911-13585 
وصاب  -جران -تاهيل طريق جران واستكمال شق طريق غراس 

 ذمار-العالي 
  300,956         وصاب العالي ذمار فرع ذمار قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب البنك اإلسالمي للتنمية يعمل
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

 البنك اإلسالمي للتنمية يعمل مكون التمويل االصغر -VOLIPمشروع  100-13546
قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 

 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0     1,386,734  

100-12864 
مكون سالسل القيم لقطاع البن  -مشروع تطوير توظيف الشباب 

 والعسل والمحاصيل الموسميه
 قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب البنك اإلسالمي للتنمية يعمل

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0     3,000,000  

300-13530 
خزانات حصاد مياه االمطار + تعميق وحماية بئر في عيشة  انشاء

 وقفل وأمدقيقه والمجمع في لودر أبين
  120,153         لودر ابين فرع عدن قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب البنك اإلسالمي للتنمية يعمل

900-12918 
ي واد-مشروع دعم وتشغيل النازحين لمديرية القاهرة )قلعة القاهرة

 تعز -وادي المدام وماجاورها (-المحبة 
  268,960         القاهرة تعز فرع تعز قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب البنك اإلسالمي للتنمية يعمل

900-12694 
-القرشي-التحريرتشغيل ودعم النازحين في مديرية المظفر حارات ) 

 تعز-وادي المدام وجوارها (-اسحاق-المصلى
  403,258         المظفر تعز فرع تعز قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب البنك اإلسالمي للتنمية يعمل

  110,781         يريم اب فرع إب االسالمي لتوظيف الشبابقرض البنك  البنك اإلسالمي للتنمية يعمل إب-يريم  -بني عمر  -تحسين طريق وتأهيل عيون لقرية بسر  900-13098

  246,784         صاله تعز فرع تعز قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب البنك اإلسالمي للتنمية يعمل تعز - 3مشروع دعم وتشغيل النازحين لمديرية صالة  900-12919

500-13188 
 -شري قلعة الن -دحره  -غثيم بني  -شوقبه  -تنفيذ سقايات مياه لقرى 

 حجة -خوالن  -شعب المقدم 
  278,545         حجة حجة فرع حجة قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب البنك اإلسالمي للتنمية يعمل

  108,178         لودر ابين فرع عدن قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب البنك اإلسالمي للتنمية يعمل نأبي-لودر -انشاء خزانات حصاد مياه األمطار في ضالعه والعاتور  300-13484

300-13912 
ة توفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات االجتماعية في التعليم مديري

 2محافظة عدن -البريقة
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  211,698         البريقه عدن فرع عدن

600-13019 
ية توفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات االجتماعية في التعليم بمدير

 محافظة شبوه -جردان 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4االضافية رقم منحة البنك الدولي 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  36,992           جردان شبوه

600-13000 
ية توفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات االجتماعية في التعليم بمدير

 محافظة حضرموت -حريضة 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 المكال

  36,227           حريضه حضرموت

600-13018 
ية توفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات االجتماعية في التعليم بمدير

 محافظة شبوه -عسيالن
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 المتحدة اإلنمائي االمم

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  36,895           عسيالن شبوه

300-13911 
ة توفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات االجتماعية في التعليم مديري

 2محافظة عدن  -دار سعد
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  166,861         دار سعد عدن فرع عدن

400-13473 
إستكمال بناء وتجهيز وتأثيث مركز لألمراض المعدية والحميات 

 م.الحديده-بالحديده بمستشفى الثورة العام 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 الحديدة
  4,836             الحوك الحديده

900-13136 
يريتي اختيار وتدريب المنسقين الميدانيين والمثقفات المجتمعيات لمد

 القفر و العدين محافظة اب
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  453,837         العدين اب فرع إب

 يعمل اب -مديرية القفر -مشروع النقد من اجل التغذية  900-13243
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  2,705,447     القفر اب فرع إب

 يعمل محافظة تعز -النقد من اجل التغذية بمديرية خدير 800-12931
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  4,027,380     خدير تعز فرع تعز

 يعمل محافظة الحديدة -المغالف مديرية  -النقد من أجل التغذية  400-13421
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 الحديدة
  1,393,174     المغالف الحديده

 يعمل محافظة الحديدة -مديرية جبل رأس  -النقد من أجل التغذية  400-13419
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
فرع 

 الحديدة
  2,022,397     جبــل راس الحديده

500-13411 
منحة -غير المباشرة لبرنامج النقد من أجل التغذية النفقات االدارية

 محافظة حجة . -(  AF4االستجابة )
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  112,122         افلح الشام حجة فرع حجة

100-13503 
طة نفقات لمراقبة وتوثيق أنشطة برنامج التحويالت النقدية المشرو

 عدة محافظات.-بالتغذية 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

المقر 
 الرئيسي

أكثر من 
 محافظة

0           12,395  

911-13489 
يضاء اختيار وتدريب منسقين ميدانيين ومثقفات مجتمعيات بمديرية الب

 محافظة البيضاء -
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  136,070         البيضاء البيضاء فرع ذمار

400-13372 
نحة م-النفقات االدارية غير المباشرة لمشروع النقد من أجل التغذية

 محافظة الحديدة. -( AF4االستجابة )
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 المتحدة االنمائي طريق برنامج االمم

فرع 
 الحديدة

  337,508         الميناء الحديده
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

300-13932 
سيمر اختيار وتدريب المنسقين والمثقفات المجتمعيات في مديريات الم

 اكثر من محافظة -، مودية،االزراق 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
 فرع عدن

أكثر من 

 محافظة
0         331,029  

400-13366 
الف اختيار وتدريب المنسقيين والمثقفات للمديريات ) اللحية ،المغ

 ،الزيدية ،جبل راس ،المنيرة (
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 الحديدة
  479,177         اللحية الحديده

800-12914 
 مديريتي خدير -مشروع اختيار وتدريب منسقين ومثقفات مجتمعيات 

 و المخاء بمحافظة تعز
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 المتحدة اإلنمائي االمم

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  310,768         خدير تعز فرع تعز

 يعمل محافظة الحديدة -مديرية الزيدية  -النقد من أجل التغذية  400-13420
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 الحديدة
  3,064,688     الزيدية الحديده

 يعمل محافظة تعز -مديرية المخاء  -النقد من اجل التغذية  800-12929
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4االضافية رقم منحة البنك الدولي 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  2,418,134     المخاء تعز فرع تعز

500-13408 
اختيار وتدريب منسقي ومثقفات مجتمعيات مديريتي خيران المحرق 

 حجة -وافلح الشام 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4االضافية رقم منحة البنك الدولي 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  180,762         افلح الشام حجة فرع حجة

300-13942 
لمسيمير ا-النفقات االدارية غير المباشرة لمشروع النقد من أجل التغذية

 AF4منحة االستجابة -مودية االزارق 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 المتحدة اإلنمائي االمم

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  177,138         البريقه عدن فرع عدن

800-12922 
منحة -النفقات االدارية غير المباشرة لبرنامج النقد من أجل التغذية

 ( خدير والمخا.م. تعز AF4االستجابة )
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  122,088         المخاء تعز فرع تعز

 يعمل محافظة الضالع -النقد من أجل التغذية بمديرية االزارق  300-14102
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  1,653,780     االزارق الضالع فرع عدن

 يعمل محافظة حضرموت -النقد من أجل التغذية بمديرية حجر  600-13117
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
فرع 

 المكال
  1,568,415     حجر حضرموت

 يعمل محافظة حجة. -مشروع النقد من اجل التغذية بمديرية افلح الشام  500-13464
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  1,178,836     افلح الشام حجة فرع حجة

900-13135 
لقفر ا-النفقات االدارية غير المباشرة لمشروع النقد من أجل التغذية

 اب -AF4منحة االستجابة -والعدين 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  159,177         الظهار اب فرع إب

 يعمل محافظة لحج -النقد من أجل التغذية بمديرية المسيمير  300-14103
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  978,557         المسيمير لحج فرع عدن

911-13488 
لبيضاء ا-النفقات االدارية غير المباشرة لمشروع النقد من أجل التغذية

 محافظة البيضاء-AF4منحة االستجابة -
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  112,239         البيضاء البيضاء فرع ذمار

 يعمل محافظة البيضاء -مشروع النقد من اجل التغذية مديرية البيضاء  911-13547
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  1,991,277     البيضاء البيضاء فرع ذمار

 يعمل محافظة الحديدة -مديرية المنيرة  -النقد من أجل التغذية  400-13422
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
فرع 

 الحديدة
  1,137,370     المنيره الحديده

600-13064 
منحة  النفقات االدارية غير المباشرة لمشروع النقد من أجل التغذية)

 (مديرية حجر.م.حضرموت AF4االستجابة 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  68,414           حجر حضرموت

200-13083 
ديرية الميدانيين والمثقفات المجتمعيات لم اختيار وتدريب المنسقيين

 محافظة المحويت -الرجم
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  235,834         الرجم المحويت

 يعمل محافظة إب -النقد من اجل التغذية بمديرية العدين  900-13244
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  3,165,764     العدين اب فرع إب

 يعمل مودية محافظة ابينالنقد المشروط في التغذية بمديرية  300-14104
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  1,013,129     موديه ابين فرع عدن

 يعمل محافظة الحديدة -مديرية اللحية  -النقد من أجل التغذية  400-13423
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 الحديدة
  3,059,905     اللحية الحديده

 يعمل محافظة المحويت -النقد من أجل التغذية بمديرية الرجم 200-13126
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
فرع 

 صنعاء
  95,162           الرجم المحويت
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

200-13084 
منحة -النفقات االدارية غير المباشرة لبرنامج النقد من أجل التغذية

 الرجم ، م. المحويت-(  AF4االستجابة )
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  60,207           الرجم المحويت

800-12873 
تعز )مرحلة اولى -سامع-سامع- السقايات الخاصة لقرية الواسطه

 الشعب+العوارض (
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  43,632           سامع تعز فرع تعز

911-13470 
 محافظة-في مديرية الحداء  مدارس 6تحسين البيئة المدرسية لعدد 

 ذمار
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  133,525         الحـــــــداء ذمار فرع ذمار

 يعمل شبوة -الروضة  -العطف - تنفيذ خزان وشبكة مياه لمنطقة الرحبه 600-13028
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  50,016           الروضه شبوه

 يعمل حجة-المفتاح-علكمة-السقايات الخاصة لمحلة بني العراج 500-13496
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  43,327           المفتــاح حجة فرع حجة

800-12901 
 -رخدي-الشويفه  -استكمال السقايات الخاصة لقريتي الفصور وعفنان 

 تعز
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  128,200         خدير تعز فرع تعز

 يعمل محافظة المهرة -مديرية المسيلة  -خزان حجري لنمطقة حسائي 600-13033
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  51,149           المسيله المهره

200-13248 
ية مدير -عزلة اليمانية العليا  -شريه سقايات خاصة لقرية بيت ابو

 محافظة صنعاء -الحصن 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 صنعاء

  49,443           الحصن صنعاء

911-13476 
محافظة -مدارس في مديرية صباح  3المدرسيه لعدد تحسين البيئه 

 البيضاء
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  51,047           صباح البيضاء فرع ذمار

 يعمل محافظة المهره -مديرية حوف  -خزان حجري بمدينة حوف  600-13032
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
فرع 

 المكال
  53,913           حوف المهره

 يعمل تعز -مقبنة -المالحطة  -الهقيف السقايات الخاصة لقرية  800-12923
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  136,192         مقبنه تعز فرع تعز

 يعمل عزت-جبل حبشي - المراتبه -استكمال السقايات الخاصة لقرية عصوان  900-13121
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  115,158         جبل حبشي تعز فرع تعز

911-13471 
-لعدد ثالث مدارس في مديرية ميفعة عنس  تحسين البئيه المدرسيه

 محافظة ذمار
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  70,755           ميفعة عنس ذمار فرع ذمار

911-13469 
 -مدارس في مديرية الرياشيه  3لعدد من  تحسين البيئه المدرسيه

 محافظة البيضاء
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  67,058           الرياشيه البيضاء فرع ذمار

200-13122 
 -حعزلة الجروا -سقايات خاصة لقرية معزب الساده والقرى المجاورة

 محافظة صنعاء -مديرية صعفان
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  52,968           صعفان صنعاء

 يعمل ذمار -ضوران انس  -القطعة  -السقايات الخاصة لقرية بيت ايوب  911-13493
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  149,927         ضوران انس ذمار فرع ذمار

600-13040 
 -جنح (( آبار لقرى )الجفرة + ال2( خزانات وتأهيل عدد )2تنفيذ عدد )

 شبوه -مرخة العليا 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  48,873           مرخه العليا شبوه

 يعمل شبوة -الطلح  -حصاد مياه األمطار لقرية شرج باوهال  600-13020
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  48,607           الطلح شبوه

 يعمل إب -بعدان  -بني منصور  -السقايات الخاصة لقرية العدن  900-13205
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  71,372           بعدان اب فرع إب

800-12900 
شرعب -نصف العزل-استكمال السقايات الخاصة لقرية نجد الزريبة 

 تعز -الرونه
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  115,419         شرعب الرونه تعز فرع تعز

 يعمل ضاءالبي-الشرية  -السقايات الخاصة لقرية القريشية وحطبة آل غنيم  911-13494
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  53,235           الشرية البيضاء فرع ذمار

 يعمل الحديدة-برع-بالد الشرق -السقايات الخاصة لقرية بينين  400-13373
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
فرع 

 الحديدة
  64,704           برع الحديده
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

 يعمل ذمار-تغذية مياه مدينة ذمار تحت سطحية بفجير بداش  911-13479
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  291,175         مدينة ذمار ذمار فرع ذمار

911-13468 
ة محافظ -لعدد مدرستان في مديرية ذي ناعم تحسين البيئه المدرسيه

 البيضاء
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  49,760           ذي ناعم البيضاء فرع ذمار

 يعمل إب -ريف إب  -المقاطن  -تحسين الوضع البيئي لقرية المعبر  900-13120
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  42,962           اب اب فرع إب

200-13334 
 اليمانية السفلى وادي -الصرف الصحي الموقعي لقرية بني قيران 

 محافظة صنعاء -مديرية جحانة  -مرحب 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  54,862           جحانه صنعاء

200-13024 
مديرية -عزلة ال منصور -الصرف الصحي الموقعي لقرية معشراء

 محافظة مارب -حريب
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  138,061         حريب مارب

200-13123 
 -عزلة السعموم -تحسين الصرف الموقعي لقرية السعموم الشرقية 

 محافظة الجوف -مديرية الزاهر 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 صنعاء

  56,055           الزاهر الجوف

200-13120 
 -بني ضبيان  -الصرف الصحي الموقعي لقرى نونا و الحريض

 محافظة صنعاء -مديرية بني ضبيان
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 االنمائيطريق برنامج االمم المتحدة 

فرع 

 صنعاء
  49,493           بني ضبيان صنعاء

400-13292 
 محافظة-زبيد -رصف منطقة باب القرتب )سائلة ( المرحلة الخامسة 

 الحديدة
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 االنمائيطريق برنامج االمم المتحدة 

فرع 
 الحديدة

  183,229         زبيد الحديده

100-13423 
ة رصف و اعادة تاهيل حصاد مياة االمطار بركة الوسط القديمة قري

 محافظة صنعاء-مناخه -عرجز
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 االمم المتحدة االنمائيطريق برنامج 

المقر 

 الرئيسي
  59,040           مناخة صنعاء

600-13006 
رصف بعض الشوارع الداخلية وتصريف مياه االمطار بمنطقة الحزم 

 حضرموت -شيام -
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 المكال

  46,638           شبام حضرموت

600-13041 
استكمال مشروع رصف و تحسين ساحات سوق الحرفيين بمدينة 

 حضرموت -سيئون  -سيئون 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4االضافية رقم منحة البنك الدولي 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  44,258           سيئون حضرموت

 يعمل / غليل / الحوك / الحديدة 15استكمال رصف مربع  400-13355
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
فرع 

 الحديدة
  94,178           الحوك الحديده

 يعمل رصف سوق السالم لبعوس م/ يافع م/لحج المرحلة االولى 300-13949
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  48,170           يافع لحج فرع عدن

 يعمل االمانة -رصف وتحسين عدد من شوارع حارة المجد / شعوب  200-13041
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
فرع 

 صنعاء
  173,501         شعوب االمانه

200-13001 
مشروع رصف وتحسين عدد من االرصفة الجانبية بمدينة مأرب / 

 مأرب
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  195,094         مدينة مأرب مارب

500-13419 
-شمرين قفل شمر -رصف وتحسين الطريق المؤدي الي سوق شمر

 حجه
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  46,586           قفل شـمـــر حجة فرع حجة

500-13399 
-القزعة -رصف وتحسين الممرات في الحارات القديمة )القنان 

 مدينة حجة.-قدم -المغربة (
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  73,367           مدينة حجة حجة فرع حجة

 يعمل المهرة-شحن -رصف وتحسين المنطقة السكنية القديمة بشحن  100-13411
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4االضافية رقم منحة البنك الدولي 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  5,176             شحن المهره

 يعمل إب )المرحلة االولى(. -الظهار  -رصف شوارع النزهة الغربية  900-13046
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  96,315           الظهار اب فرع إب

500-13505 
- مشروع تنفيذ العبارة والجدار الساند للحماية من اضرار السيول

 مدينة حجه-شارع صنعاء 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4االضافية رقم منحة البنك الدولي 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  22,134           مدينة حجة حجة فرع حجة

 يعمل حجه -مدينه حجه  -السوائل  -رصف طريق سوق المدينه  500-13416
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  31,251           مدينة حجة حجة فرع حجة

 يعمل إب -المشنة-رصف في حارة الراكزة والصراري 900-13278
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 االمم المتحدة االنمائيطريق برنامج 
    -                    المشنه اب فرع إب
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

200-13033 
 -رصف وتحسين عدة شوارع متفرعة من سائلة سواد حنش / الثورة 

 االمانة
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 المتحدة االنمائي طريق برنامج االمم

فرع 

 صنعاء
  93,600           الثورة االمانه

 يعمل رصف وتحسين عدد من شوارع حارة الدقيق / معين / االمانة 200-13005
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  163,302         معين االمانه

 يعمل رصف شارع جمال م/خنفر م/أبين المرحلة الثانية 300-13926
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  211,787         خنفر ابين فرع عدن

 يعمل االمانة -معين -رصف وتحسين بعض شوارع حارة االمناء  200-13043
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  159,770         معين االمانه

 يعمل االمانة -رصف وتحسين عدد من شوارع حي الكهرباء / التحرير  200-13003
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  167,286         التحرير االمانه

 يعمل االمانة -رصف وتحسين عدد من شوارع حارة الربوعة / السبعين  200-13035
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
فرع 

 صنعاء
  182,592         السبعين االمانه

 يعمل حارة زايد الجنوبية / الحالي / الحديدةاستكمال رصف  400-13356
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 الحديدة
  60,738           الحالي الحديده

400-13321 
 -الميناء  -مدينة العمال الجزء الغربي  رصف ممرات وارصفة

 الحديدة
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 الحديدة

  49,986           الميناء الحديده

 يعمل م/المفلحي م/لحج المرحلة الثانية رصف سوق القراعي 300-13927
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  45,043           المفلحي لحج فرع عدن

910-12813 
 -مديرية مسور  -وادي عيال علي  -تحسين ورصف طريق بيت القاز 

 م/ عمران
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 عمران

  69,725           مسور عمران

200-13002 
ي مطر بن -( بني قيس  العاديه الحباترة -تأهيل وتحسين طريق ) القدن 

 صنعاء /
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  68,424           بنى مطر صنعاء

500-13415 
 -الجميمه  -( مساهر مور  وادي الراحه -القوس -طريق ) الخانق 

 حجه
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  47,959           الجميمه حجة فرع حجة

 يعمل حضرموت -يبعث -رصف وتأهيل عقبة القدمة حول  600-13025
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  50,770           يبعث حضرموت

500-13435 
وادي  -بيت الخدري الهجر -رصف وتحسين طريق ماجل فضل 

 حجهمدينة -شرقي عبس -النجار 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  69,268           مدينة حجة حجة فرع حجة

910-12963 
-منبة -الوقيشين -الدوشة-تحسين ورصف طريق ال عمر 

 م/صعدة)مرحلة اولى(
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 عمران
  109,362         منبه صعده

910-12856 
-رازح -عزلة جبل االزد -رصف وتحسين طريق غربي االزد 

 م/صعده) مرحلة ثانية (
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 عمران

  211,099         رازح صعده

910-12946 
مديرية  -عزلة السنتين والغيل  -تحسين وحماية فروع قرى الغيل 

 م/ عمران -خمر 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 عمران
  93,554           خمر عمران

 يعمل المسوعة /الرييم / مزهر / ريمة -طريق السبيل  400-13367
البنك الدولي عبر برنامج 

 المتحدة اإلنمائي االمم

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 الحديدة
  97,608           مزهر ريمه

 يعمل عمران -المدان  -بني نوف  -تحسين و رصف طريق قرية البياضة  910-12914
البنك الدولي عبر برنامج 

 المتحدة اإلنمائي االمم

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 عمران
  51,322           المــدان عمران

910-12930 
-االشمور-يند -الضفة-بني الشراعي-تحسين ورصف طريق ضالع

 عمران-عمران
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 المتحدة اإلنمائي االمم

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 عمران

  174,891         عمران عمران

800-12862 
ة تعز ) المرحل -الشمايتين  -بني عمر  -طريق جرداد) القريعة ( 

 األولى (
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 المتحدة اإلنمائي االمم

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  155,093         الشمايتين تعز فرع تعز

910-12938 
 -مديرية عيال سريح -عزلة خميس قهال -تحسين وحماية طريق العقله

 م/ عمران
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 المتحدة اإلنمائي االمم

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 عمران

  70,463           عيال سريح عمران
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

 يعمل ألولى (تعز ) المرحلة ا -صبر الموادم  -الموادم  -طريق حده السوائل  800-12865
البنك الدولي عبر برنامج 

 المتحدة اإلنمائي االمم

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  114,166         صبر الموادم تعز فرع تعز

 يعمل كشر-العبيسة -الدخنة -استكمال رصف وتحسين طريق شعب السادة  500-13395
البنك الدولي عبر برنامج 

 المتحدة اإلنمائي االمم

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  76,033           كشـــــر حجة فرع حجة

 يعمل ذمار -عنس  -تاهيل طريق جرف عرام  911-13551
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4االضافية رقم منحة البنك الدولي 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  98,979           عنس ذمار فرع ذمار

910-12949 
 /م -مديرية غمر  -عزلة الربعين  -قعر -حماية وتحسين طريق بقامة

 صعدة )مرحلة أولى (
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 عمران
  77,527           غمر صعده

600-13034 
 -تأهيل ورصف عقبة )الرهوة و سر( صبر ال غسيل المرحلة الثانية 

 شبوة -حطيب 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  50,086           حطيب شبوه

500-13418 
-الشاهل -جانب اليمن -الناصرة -مشروع طريق بني بدر العصرة 

 محافظة حجه.
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  49,967           الشـاهــل حجة فرع حجة

 يعمل االعصور /القرصب/الضباره/كسمة/ريمة -استكمال طريق السلف  400-13334
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4االضافية رقم منحة البنك الدولي 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 الحديدة
  88,175           كسمه ريمه

910-12932 
 -مديرية شهارة  -عزلة ذري  -موعر  -الدبر  -رصف طرق الشجنة 

 محافظة عمران
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4االضافية رقم منحة البنك الدولي 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 عمران

  73,728           شهاره عمران

 يعمل اب.-يريم -المحجر( عزلة خودان -طريق) سائلة حوار  900-13113
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  128,326         يريم اب فرع إب

910-12910 
 -آل المقراني  -وادي باعر  -رصف وتحسين طريق عقبة المنظرة 

 صعده. -حيدان  -ولد عياش 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4االضافية رقم منحة البنك الدولي 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 عمران

  152,656         حيدان صعده

910-12957 
-حبور ظليمه -الخميس الواسط-وجر-تحسين ورصف طريق العمشة

 عمران
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 عمران
  57,035           ظليمة حبور عمران

500-13412 
 -حجه  -الراكب ( عزلة هربه  -رصف وتحسين طريق ) بني علي 

 حجه
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  50,018           حجة حجة فرع حجة

300-13744 
رية قتحسين وتطوير الظروف االنتاجية للثروة الحيوانية في أكثر من 

 مديرية المضاربه والعاره/
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  91,463           المضاربه و العاره لحج فرع عدن

300-13465 
قرى في عزلة السعدي  3انشاء برك مكشوفة للري التكميلي في 

 م/ ابين -السعدي / مديرية رصد 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي

  91,791           رصد ابين فرع عدن

600-12920 
مرحلة تأهيل الساقية الشرقية في وادي عين والقنوات الفرعية لها )ال

 شبوة -عين  -االولى( 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق 

 برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  124,344         عين شبوه

400-13503 
ية تحسين وتطوير الظروف االنتاجية لمربي الثروة الحيوانية في قر

 م/الحديدة- مديرية المغالف -المغالف 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 الحديدة

  54,959           المغالف الحديده

600-13042 
 -ين للثروة الحيوانية بمديرية حصو تحسين وتطوير الظروف االنتاجية

 محافظة المهرة
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  66,264           حصوين المهره

 يعمل شبوة. -بيحان  -إعادة تأهيل القناة الزراعية )الوسيعة ( وادي بيحان  600-13059
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  81,100           بيحان شبوه

 يعمل خزانات جماعية في الثعيبات والتولقة في سباح ابين انشاء 300-13341
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق 

 برنامج االمم المتحدة االنمائي
  153,279         سباح ابين فرع عدن

500-13405 
 -ولة للثروة الحيوانية في قرية الع تحسين وتطوير الظروف االنتاجية

 حجة-نجرة 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  50,061           نـجـــرة حجة فرع حجة

300-13725 
ادي واستكمال بناء منشاة تحويلية في قناة اراضي البطالية والقطين 

 السحر م/ طور الباحة م/ لحج
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق 

 برنامج االمم المتحدة االنمائي
  24,969           طور الباحه لحج فرع عدن

300-13749 
رية قتحسين وتطوير الظروف االنتاجية للثروة الحيوانية في أكثر من 

 مديرية موديا/ابين/
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  48,407           موديه ابين فرع عدن



  2020 ديسمبر شهر نهاية حتى العاملة المشاريع قائمة     للتنمية        االجتماعي الصندوق

 م 2020ديسمبر  لشهر الموقف تقرير

 

Page | 40 

 

 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

 يعمل صعدة -سحار  -الصحن  –آل عقاب  -تأهيل قناة الري وكريف عين  910-12962
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 عمران
  165,310         سحار صعده

600-12921 
 -عين  -حماية اراضي زراعية وتأهيل بعض القنوات في وادي مبلقة 

 شبوة
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق 

 برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  84,778           عين شبوه

910-12943 
ت تأهيل قنوات الري وحماية االراضي الزراعية قرى الواسطة وحلوا

 صعده -الصفراء  -وادي مذاب -
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 عمران
  141,763         الصفراء صعده

400-13353 
ثر من تحسين وتطوير الظروف االنتاجية لمربي الثروة الجيوانية في اك

 م/الحديدة-مديرية الضحي  -قرية 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 الحديدة
  96,863           الضحى الحديده

600-13102 
 -انشاء قناة وحماية بالد ال بخيت وبئر السبيل من السيول جعاس 

 شبوة. -عسيالن 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 االنمائيطريق برنامج االمم المتحدة 

فرع 

 المكال
  45,518           عسيالن شبوه

910-12985 
 تأهيل قنوات الري وحماية االراضي الزراعية قرى آل قحطان وبئر

 صعده -سحار -ولد مسعود -الوادي وما جاورها 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 عمران

  139,695         سحار صعده

600-12824 
لعليا مرخة ا -تأهيل قنوات الري السيلي بقرية حلحل والقرى المجاورة 

 شبوه -
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن طريق  منحة البنك الدولي االضافية

 برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  133,096         مرخه العليا شبوه

300-13746 
رية قتحسين وتطوير الظروف االنتاجية للثروة الحيوانية في أكثر من 

 مديرية االمقاطره/
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4االضافية رقم منحة البنك الدولي 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  90,214           المقاطرة لحج فرع عدن

200-13007 
 - المحجزة -تأهيل االراضي الزراعية في ) سقام وجزامة والملتقي( 

 مأرب -صرواح 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  147,086         صرواح مارب

500-13406 
عزلة الجبل  -تأهيل مدرجات في محالت القناص قرية بيت الحكيم 

 الشغادرة
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  48,929           الشغادره حجة فرع حجة

910-12971 
ما الشواكين و -القرقرة  -حماية األراضي الزراعية لقرى الراتبية 

 صعدة -الحشوة  –العقيق  –جاورها 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 عمران
  105,678         الحشوه صعده

100-13517 
بعة المرحلة الرا -دعم استمرارية برامج و مؤسسات التمويل االصغر 

2020 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 المتحدة اإلنمائي االمم

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

المقر 
 الرئيسي

أكثر من 
 محافظة

0         940,382  

100-13127 
-مشروع دعم المتضررين من اصحاب المشاريع الصغيرة واالصغر

 المرحلة الثانية
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق 

 برنامج االمم المتحدة االنمائي

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0     3,068,729  

100-13516 
تعويض أصحاب المنشآت الصغيرة واألصغر المتضررين من 

 2020 -الحرب/فيروس كورونا 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

المقر 
 الرئيسي

أكثر من 
 محافظة

0     1,540,000  

 يعمل ERG III-مشروع الطوارئ لدعم استمرارية االعمال 100-13422
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0     5,700,000  

 يعمل دتدريب مدربين وتطوير الحقيبة التدريبية في مجال مكافحة الفسا 100-13272
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق 

 برنامج االمم المتحدة االنمائي
المقر 

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة

0           58,026  

200-12909 
قضايا برنامج تدريب لالستشاريين )المهندسين والفنيين ( فى مفاهيم و

 و الصحة المهنية واالثار ال السالمه
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  23,660           0 االمانه

300-14119 
ضايا فى مفاهيم وقبرنامج تدريب لالستشاريين )المهندسين والفنيين ( 

 الصحة والسالمة المهنية
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  32,423           0 عدن فرع عدن

911-13569 
بيئية قضايا الصحة والسالمة المهنية واآلثار ال تدريب استشاريين فى

 ذمار والبيضاء -واالجتماعية 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
 فرع ذمار

أكثر من 

 محافظة
0           36,187  

500-13293 
رفع قدرات )مهندسين والفنيين (لمشاريع تحت التنفيذ بالسالمة 

 والصحة المهنية واالثر البيئي واالجتماعي
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  18,827           0 حجة فرع حجة

900-13053 
استشاري)مهندسين وفنيين( فى قضايا الصحة والسالمة  200تدريب 

 تعز-المهنيةواالثار البيئة واالجتماعية
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  22,353           0 تعز فرع تعز

600-13173 
ين رفع قدرات االستشاريين المهندسين والفنيين والمقاولين العامل

 بالمشاريع تحت التنفيد بالسالمة والصحة
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 االمم المتحدة االنمائيطريق برنامج 

فرع 
 المكال

أكثر من 
 محافظة

0           17,661  
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

900-13246 
تدريب االستشاريين/ات المهندسين والفنيين فى قضايا الصحة 

 والسالمة المهنية واالثار البيئة واالجتماعية
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4االضافية رقم منحة البنك الدولي 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  24,588           0 اب فرع إب

910-13031 
بيئي تدريب المهندسين والفنيين في مجال السالمة المهنية واالثر ال

 فرع عمران-واالجتماعي 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 عمران

أكثر من 

 محافظة
0           15,026  

100-13511 
مشروع تدريب ضباط واستشاريين على التنمية بالمشاركة والتحسس 

 للنزاعات .
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0           65,319  

100-13248 
ل تعزيز قدرات استشاريي برنامج التمكين للتعامل مع مشاريع تشغي

 الشباب وأنشطة التكيف والتعافي المبكر.
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق 

 برنامج االمم المتحدة االنمائي

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0           53,203  

300-13905 
 تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس القرى وتعزيز

 التماسك االجتماعي لودر/ ابين
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  74,886           لودر ابين فرع عدن

800-12908 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتعزيز التماسك االجتماعي 

 تعز -مديرية المواسط 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  83,107           المواسط تعز فرع تعز

500-13383 
تشغيل الشباب لتفعيل مجالس القرى وتعزيز التماسك االجتماعي 

 حجة-كحالن عفار -مرحلة ثانية
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  44,539           كحالن عفار حجة فرع حجة

200-13125 
 تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس القرى وتعزيز

 مديرية المحويت/المحويت -التماسك االجتماعي
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 االمم المتحدة االنمائيطريق برنامج 

فرع 
 صنعاء

  77,618           المحويت المحويت

600-12769 
 تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل وتدريب مجالس القرى

 شبوة -عتق-وتعزيز التماسك االجتماعي
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن طريق  منحة البنك الدولي االضافية

 برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  350,232         عتق شبوه

800-12921 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس تعاون القرى 

 تعز-التعزية-وتعزيز التماسك االجتماعي 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  170,982         التعزية تعز فرع تعز

600-13001 
 تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل وتدريب مجالس القرى

 المهره -سيحوت-وتعزيز التماسك االجتماعي
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  85,871           سيحوت المهره

500-13388 
 -تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي ونعزبز التماسك االجتماعي

 شرس/ حجة
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  49,750           شـــرس حجة فرع حجة

911-13456 
 تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتدريب مجالس القرى وتعزيز

 2مرحلة  -وصاب السافل -التماسك االجتماعي
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  228,240         وصاب السافل ذمار فرع ذمار

200-13085 
 تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس القرى وتعزيز

 صنعاء -2خوالن -االجتماعي التماسك 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 صنعاء

  23,713           خوالن صنعاء

600-13010 
 القرى وتعزيزتشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس 

 بروم ميفع 2التماسك االجتماعي مرحلة 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  87,419           بروم ميفع حضرموت

200-12984 
 تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتفعيل مجالس القرى وتعزيز

 ملحان المحويت -التماسك االجتماعي 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 صنعاء

  134,247         ملحان المحويت

600-13008 
 تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتفعيل مجالس القرى وتعزيز

 سقطرى -2قلنسية -التماسك االجتماعي
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال

أرخبيل 

 سقطرى

قلنسيه وعبد الكوري 

 )جزيرة سقطرى(
          93,843  

200-12989 
 تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتفعيل مجالس القرى وتعزيز

 المحويت 2بني سعد  -التماسك االجتماعي 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  139,647         بنى سعد المحويت

911-13478 
 تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتدريب مجالس القرى وتعزيز

 البيضاء -مديرية العرش -التماسك االجتماعي
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 المتحدة اإلنمائي االمم

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  49,624           العرش البيضاء فرع ذمار

300-13906 
 تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس القرى وتعزيز

 التماسك االجتماعي جحاف /الضالع
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  64,924           جحاف الضالع فرع عدن

500-13392 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتعزيز التماسك االجتماعي 

 الشرف/ حجةمرحلة ثانية كحالن 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  62,849           كحالن الشرف حجة فرع حجة

900-13104 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتدريب مجالس تعاون القرى 

 القفر-1مرحلة -وتعزيز التماسك االجتماعي
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  80,215           القفر اب فرع إب
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

800-12910 
 مجالس القرى وتعزيزتشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتفعيل 

 التماسك االجتماعي المعافر/ تعز
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  89,403           المعافر تعز فرع تعز

300-13904 
 المجتمعي وتشكيل مجالس القرى وتعزيزتشغيل الشباب في التفعيل 

 التماسك االجتماعي الحوطة / لحج
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  197,999         الحوطه لحج فرع عدن

600-13009 
 الشباب في التفعيل المجتمعي وتفعيل مجالس القرى وتعزيزتشغيل 

 /حديبو سقطرى 2التماسك االجتماعي مرحلة
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال

أرخبيل 

 سقطرى
  229,357         )جزيرة سقطرى(حديبو

200-12986 
 تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس القرى وتعزيز

 2 -جبل مراد مارب -التماسك االجتماعي 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 المتحدة االنمائي طريق برنامج االمم

فرع 

 صنعاء
  23,898           جبل مراد مارب

300-13903 
 تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس القرى وتعزيز

 التماسك االجتماعي تبن / لحج
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  154,373         تبن لحج فرع عدن

600-13012 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتفعيل مجالس قرى وتعزيز 

 حضرموت-الضليعة-التماسك االجتماعي
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 المكال

  49,552           الضليعة حضرموت

300-13784 
مديرية  -رصف الممرات و الشوارع الداخلية لمركز مديرية سرار 

 م/ أبين -سرار 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 المتحدة اإلنمائي االمم

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  2,214             سرار ابين فرع عدن

910-12964 
تشغيل العمالة المتضررة في رصف وتشجير بعض شوارع حارات 

 محافظة صعده -مدينة صعده-الشارع العام والسالم 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 عمران

  123,302         صعده صعده

 يعمل عدن -استكمال اعمال الرصف في حي المصحة في الشيخ عثمان  300-13792
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  84,056           الشيخ عثمان عدن فرع عدن

600-12998 
الرئيسية بمدينة الشحر  تاهيل وتحسين بعض ارصفة الشوراع

 حضرموت -الشحر  -)المرحلة الثانية (
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 المكال

  64,391           الشحر حضرموت

910-12834 
عزلة  -جوانب بعض الشوارع في مدينة صعدةرصف و تشجير 

 محافظة صعدة -صعده 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 عمران
  81,922           صعده صعده

300-13815 
واالزقة في مدينة قعطبة القديمة مديرية قعطبة رصف الممرات 
 محافظة الضالع .

 يعمل
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  110,605         قعطبه الضالع فرع عدن

600-12995 
بعض الشوراع في مدينة الريدة الشرقية ) المرحلة  تأهيل ارصفة

 حضرموت -الريدة وقصيعر  -الثانية( 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  48,463           الريده وقصيعر حضرموت

300-13812 
رصف الشوارع الداخلية لمركز مديرية الحصين مديرية الحصين 

 محافظة الضالع .
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  18,936           الحصين الضالع فرع عدن

300-13881 
محافظة  -مديرية يهر -السويدا  -رصف سوق في مركز مدينة يهر

 لحج
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  43,990           يهر لحج فرع عدن

300-14021 
محافظة  -مديرية الشعيب  -رصف سوق العوابل المرحلة األولى 

 الضالع.
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  61,527           الشعيب الضالع فرع عدن

300-13811 
 -حة مديرية طور البا -رصف الممرات الداخلية في مدينة طور الباحة 

 محافظة لحج
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  60,634           طور الباحه لحج فرع عدن

600-13021 
مديرية حورة وادي  -رصف ساحات عامة بمدينتي حورة والقاهرة 

 محافظة حضرموت -العين 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  3,081             وادي العين حضرموت

600-13026 
 -رصف بعض الشوارع الداخلية لمدينة سوق خورة المرحلة الثانية 

 شبوة -مرخة السفلى 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  56,349           مرخه السفلى شبوه

300-13810 
مديرية  -رصف الشارع الخلفي من سوق حبيل جبر المرحلة األولى 

 محافظة لحج -حبيل جبر 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  44,378           حبيل جبر لحج عدن فرع

600-13062 
 -حبان  -استكمال رصف بعض الشوارع الداخلية في مدينة حبان 

 شبوه
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  39,607           حبان شبوه

 يعمل مارب -الجوبة  -جبل السحل -أستصالح االراضي في قرية السحمة 200-13019
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
فرع 

 صنعاء
  93,785           الجوبة مارب
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

900-13109 
 -السده  -سقايات خاصة وتحسين طريق لقرية المصابيح بني الحارث 

 إب .
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  81,851           السده اب فرع إب

200-13054 
تحسين الوضع الصحي والبيئي واستصالح االراضي الزراعية في 

 المحويت -الرجم -العزكي -قرية عبار الحجر
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  97,393           الرجم المحويت

200-13032 
ني بمشروع التدخالن المتنوعة لدعم النازحين والمتضررين في منطقة 

 الحارث/أالمانة )المرحلة السابعة(
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  202,241         بني الحارث االمانه

200-13055 
تحسين الوضع الصحي والبيئي واستصالح االراضي الزراعية في في 

 المحويت-بني سري الطويلة -قرية المطرح الحزة
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 المتحدة اإلنمائي االمم

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  82,519           الطويلة المحويت

400-13343 
ية الرام -تحسين الوضع البيئي والصحي وحدائق منزلية لقرية المزف 

 الحديدة -السخنة-السفلى 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 الحديدة
  115,914         السخنه الحديده

400-13363 
تحسين الوضع الصحي والبيئي واستصالح االراضي الزراعية 

 الحديدة-بيت الفقية - المجامله-لقريةالغاوي 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 الحديدة

  50,833           بيت الفقيه الحديده

910-12907 
 -بني منصور  -الظهرين تحسين طريق و تنفيذ عدة سقايات في قرية 

 م/عمران-السودة 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 عمران
  54,126           السوده عمران

100-13386 
ديبو ح -انبالي والقرى المجاورة لهامشروع التدخالت المتنوعة لقرية 

 سقطرى. -
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 المكال

أرخبيل 
 سقطرى

  100,105         حديبو)جزيرة سقطرى(

400-13301 
قبول عزلتي بني م-تحسين بيئي وحدائق منزلية لقريتي الجلة والكشعية 

 الحديدة -بيت الفقيه  -و الطرف الشامي
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 الحديدة
  85,783           الفقيه بيت الحديده

100-13387 
 -مشروع التدخالت المتنوعة لقرية باجوبج والقرى المجاورة لها 

 سقطرى -حديبو 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 المكال

أرخبيل 
 سقطرى

  66,098           حديبو)جزيرة سقطرى(

910-12954 
-وادي سفيان -تنفيذ عدة مكونات في قرية درب رمضان ومحالتها 

 م/عمران -حرف سفيان 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 المتحدة االنمائي طريق برنامج االمم

فرع 

 عمران
  81,964           حرف سفيان عمران

300-14139 
رار أنشطة النقد مقابل العمل لدعم األسر الفقيرة والمتضررة من أض

 السيول في مديرية المعال عدن
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  15,232           المعال عدن فرع عدن

900-13041 
ذي  -( 2تشغيل ودعم النازحين والمتضررين في مدينة القاعدة) 

 إب . -السفال 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  164,932         ذي السفال اب فرع إب

400-13309 
 -تحسين الوضع البيئ و الصحي و استصالح االراضي لقرية فتاح 

 الحديدة -العطاوية -الزيدية
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4االضافية رقم منحة البنك الدولي 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 الحديدة

  78,750           الزيدية الحديده

200-13047 
اتحسين الوضع الصحي والبيئي وانشاء حدائق منزلية في قريه 

 الصافيه ومحالتها المطمه الجوف
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  117,944         المطمه الجوف

200-13036 
 مشروع التدخالت المتنوعة لدعم النازحين والمتضررين في مديرية

 الصافيه / األمانة )المرحلة الثالثة(
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 صنعاء

  97,587           الصافية االمانه

200-13034 
 -التدخالت المتنوعة لدعم النازحين والمتضررين في منطقة الخفجي

 االمانة -السبعين
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  8,326             السبعين االمانه

300-13789 
 -مديرية التواهي  -مشروع التدخالت المتنوعه في مدينة التواهي

 محافظة عدن
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  220,447         التواهي عدن فرع عدن

400-13393 
تحسين الوضع البيئي والصحي واستصالح االراضي الزراعية لقرية 

 مديرية بيت الفقية-عزلة المجاملة - طمطام
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 الحديدة
  96,009           بيت الفقيه الحديده

600-13070 
 -العبر  -والمتضررين في مدينة العبر تشغيل ودعم النازحين 

 حضرموت
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 المكال

  52,923           العبر حضرموت

200-13048 
مشروع التدخالت المتنوعة لدعم المتضررين في قرية ال راشد 

 الجوف -برط العنان -ومحالتها عزلة ذوزيد
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  156,105         برط العنان الجوف

400-13272 
تحسين الوضع الصحي والبيئي واستصالح االراضي الزراعية لقرية 

 المنصورية -الوعارية -الجروب 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 الحديدة

  110,494         المنصورية الحديده
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

200-13015 
ظة التدخالت المتنوعه لتشغيل النازحيين والمتضررين في مركز محاف

 المحويت
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  106,468         مدينة المحويت المحويت

600-13004 
 -تأهيل ورصف بعض الشوارع الرئيسية وشبكة المجاري لمدينة عتق 

 شبوة -عتق 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 االنمائيطريق برنامج االمم المتحدة 

فرع 

 المكال
  165,843         عتق شبوه

800-12879 
-مشروع النقد مقابل العمل لدعم االسرالفقيره في محلة الحصينة 

 تعز . -موزع -االهمول -الهاملي
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 االمم المتحدة االنمائيطريق برنامج 
  92,738           موزع تعز فرع تعز

910-12909 
 -السود  -عزلة العمريين -تنفيذ سقايات وتحسين طريق في عدة قرى 

 م/عمران
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 المتحدة االنمائي طريق برنامج االمم

فرع 

 عمران
  49,681           السود عمران

911-13514 
مشروع إنشاء خزانات الحصاد والحمامات للطالبات لمدارس مدينة 

 ذمار -جبل الشرق  -بني حريش -الشرق 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  36,227           جبل الشرق ذمار فرع ذمار

200-13052 
و التدخالت المتنوعة لدعم المتضررين والنازحين في قرية مقام اب

 نواس/ الشعراء/خراب المراشي/الجوف
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 صنعاء

  99,099           خراب المراشى الجوف

100-13404 
تاهيل وتحسين ساحات بعض المباني التعليمية الحكومية بمدينة 

 المهرة -الغيضة  -الغيضة ) المرحلة الثانية (
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  110,011         الغيظه المهره

200-13060 
مشروع التدخالت المتنوعه لدعم النازحين والمتضررين في قريه 

 العقله بدبده مأرب
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 صنعاء

  68,651           بدبده مارب

910-12891 
 -يلةعزلة املح وا-تنفيذ عدة مكونات في قرية درب الصفاء ومحالتها 

 محافظة صعده - كتاف والبقع
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 عمران
  98,181           كتاف والبقع صعده

800-12884 
 - الثالثةمشروع دعم النازحين في المدينة مديرية المظفر المرحلة 

 محافظة تعز -المظفر 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  169,125         المظفر تعز فرع تعز

910-12955 
الت  -مدرجات( في قرية ذي عصاره -تنفيذ عدة مكونات) سقايات

 محافة صعدة.-مجز  -الربيع
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 عمران
  160,843         مجز صعده

600-13030 
مشروع تأهيل ورصف الجزر الوسطية بشارع كورنيش الغيضة ) 

 المهره -الغيضة  -المرحلة االولى( 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 المكال

  380,765         الغيظه المهره

400-13264 
تحسين الوضع البيئي والصحي واستصالح األراضي الزراعية لقرية 

 المراوعه -عزلة بني صالح  -المقطرة 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

 فرع

 الحديدة
  142,272         المراوعه الحديده

800-13045 
-الحقافر-الجورهة-الحنجرة-مشروع دعم االسر الفقيرة في)الطمير

 تعز-باب المندب -بني الحكم  -العواس(الدوش 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  151,971         باب المندب تعز فرع تعز

910-12917 
-تنفيذسقايات وحمامات في قرية الهيجة ومحالتها وادي الميسر 

 م/عمران-قفلة عذر  -ذوغيثان 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 عمران
  74,181           قفلة عذر عمران

200-13025 
تحسين الوضع الصحي واستصالح االراضي الز راعيه وتاهيل 

 مارب -حريب القراميش -بني سكران -االبارلقرية ثبت
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 صنعاء

  106,115         حريب القرامش مارب

400-13375 
 تحسين الوضع الصحي والبيئي واستصالح االراضي الزراعيةلقرية

 الحديدة-الدريهمي  -عزلة بني موسى  -القارية 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 الحديدة
  63,172           الدريهمي الحديده

900-13108 
ني ب -تحسين طريق وتأهيل الوضع الصحي والبئيي قرية العدن العالي 

 إب . -حبيش  -شبيب 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  65,650           حبيش اب فرع إب

200-13038 
 مشروع التدخالت المتنوعة لدعم النازحين والمتضررين في مديرية

 االمانة -اازال لمرحلة الرابعة
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  230,340         آزال االمانه

911-13507 
-قرية السدارة-مشروع تحسين الوضع الصحي والبيئي والتشجير 

 البيضاء-مديرية المالجم-عزلة ال غشام
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  47,140           المالجم البيضاء ذمارفرع 

200-13044 
تحسين الوضع الصحي والبيئي لقريتي جرن نعمة وكيدان عزلة 

 الجوف -الحميدات -الصلل
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 االنمائيطريق برنامج االمم المتحدة 

فرع 

 صنعاء
  93,240           الحميدات الجوف

 يعمل تعز-صالة-تشغيل ودعم النازحين صالة المرحلة الرابعة  800-12906
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  113,300         صاله تعز فرع تعز
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

911-13481 
أحواض شرب -تنفيذ مكونات )تحسينالوضع الصحي والبيئي 

 البيضاء. -السوادية -قرية الحنكة والسرار -حيوانات(
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 المتحدة االنمائي طريق برنامج االمم
  48,969           السواديه البيضاء فرع ذمار

200-13030 
مشروع التدخالن المتنوعة لدعم النازحين والمتضررين في بني 

 الحارث/األمانة)المرحلة السادسة(
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  187,454         بني الحارث االمانه

 يعمل عزت-القاهرة-مشروع تشغيل ودعم النازحين القاهرة المرحلة الرابعة 800-12905
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  127,564         القاهرة تعز فرع تعز

910-12850 
-ذيبين-عزلة سفيان-تنفيذ سقايات خاصة وحمامات لقرية الذراع 

 عمران
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 عمران
  57,937           ذيبين عمران

 يعمل حجة -مديرية عبس  -مدينة عبس  -تشغيل النازحين  500-13385
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  93,765           عبس حجة فرع حجة

300-13931 
رية مدي 2مشروع التدخالت المتنوعة لدعم المتضررين والعائدين رقم 

 الشيخ عثمان م/ عدن.
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4االضافية رقم منحة البنك الدولي 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  55,503           الشيخ عثمان عدن فرع عدن

910-12892 
 -حوث  -تنفيذ سقايات وتحسين طريق في عدة قرى بعزلة السادده

 محافظة عمران
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4االضافية رقم منحة البنك الدولي 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 عمران
  68,470           حوث عمران

900-13139 
 -عجيب  -تنفيذ عده مكونات في المسقط المائي لقريه شعب العبيدي 

 اب . -الرضمه 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4االضافية رقم منحة البنك الدولي 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  61,023           الرضمه اب فرع إب

800-13086 
 مشروع دعم االسر الفقيرة و المتضررة لمحلة حسي سالم قرية حسي

 تعز-المخاء-سالم عزلة الزهارى
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  145,223         المخاء تعز فرع تعز

300-13786 
ديرية ( في م 2مشروع التدخالت المتنوعة لدعم النازحين والعائدين ) 

 م /عدن. -خورمكسر
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 المتحدة اإلنمائي االمم

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  171,128         خور مكسر عدن فرع عدن

900-13106 
ن العدي-غابر  -سقايات خاصه وإنشاء مدرجات زراعية في قريه غابر 

 اب . -
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 المتحدة اإلنمائي االمم

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  106,652         العدين اب فرع إب

910-12837 
 -تنفيذ سقايات وتأهيل بئر سطحي في قرى)المقربةوالشق والهللة(

 صعدة -قطابر-عزلة حنبة 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 عمران

  94,811           قطابر صعده

 يعمل التدخالت المتنوعة في منطقة عراصم والخياشن في القبيطة لحج . 300-13805
البنك الدولي عبر برنامج 

 المتحدة اإلنمائي االمم

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  123,063         القبيطه لحج فرع عدن

800-12883 
االظريفة -مشروع النقد مقابل العمل لدعم االسرالفقيره في قرية الغوبقة 

 تعز-الوازعية -
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  61,433           الوازعيه تعز فرع تعز

600-13003 
مديرية غيل  -صيانة قنوات ري وشبكة مجاري بمدينة غيل باوزير 

 حضرموتمحافظة  -باوزير 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  46,667           غيل باوزير حضرموت

 يعمل عمران -صوير -تنفيذ سقايات وحمامات لعدة قرى في عزلة الغنايا  910-12948
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
فرع 

 عمران
  65,183           صـويــــر عمران

200-13053 
مشروع التدخالت المتنوعة لدعم المتضررين في قرى وادي نسم 

 رجوزةالجوفعزلة العرضية 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  122,261         رجوزه الجوف

200-13014 
 التدخالت المتنوعه لتشغيل المتضررين والنازحين في منطقة شالل

 المحويت -شبام كوكبان -االهجر 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  84,961           شبام كوكبان المحويت

300-13791 
 الجزيرة الوسطية من جولة الغزلتحسين و صيانة ممرات المشاة و 

 م/عدن -الى جولة السالم في المنصورة
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  8,994             المنصوره عدن فرع عدن

500-13391 
 -بني جديلة  -بني القحم  -الوضع الصحي + تأهيل بئر تحسين 
 المغربة

 يعمل
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  51,448           المغربـــه حجة فرع حجة

400-13311 
 -االمطار و استصالح األراضي الزراعية لقرية محدبة حصاد مياه 

 الحديدة -جبل رأس  -القهراء 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 الحديدة
  50,414           جبــل راس الحديده

 يعمل حضرموت -تحسين ارصفة بعض الشوارع الرئيسية في مدينة القطن  600-13069
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
فرع 

 المكال
  50,098           القطن حضرموت
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

500-13433 
 -وادي تبه  -قريتا السلب  -سقايات خاصة + تحسين الوضع الصحي 

 كعيدنه -السكابه والحماريين 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  79,333           كعيدنه حجة فرع حجة

200-13013 
 -ش حفا -الذاري-التدخالت المتنوعه لدعم المتضررين في قرية الحنكة

 المحويت
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء
  87,211           حفاش المحويت

400-13374 
 -حيس  -عزلة ربع الوادي  -تدخالت متنوعة لقرية زوبل دباس 

 الحديدة
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 الحديدة
  85,740           حيس الحديده

911-13400 
-غيثان  -مشروع إنشاء وتأهيل المدرجات الزراعية لقرية عرومه

 ذمار -وصاب العالي
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  119,019         وصاب العالي ذمار فرع ذمار

 يعمل حضرموت -ساه  -مشروع صيانة قنوات الري بمدينة ساة  600-12994
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
  50,040           ساه حضرموت

500-13314 
 -شرق الخميسين  -قرية السادة  -تحسين الوضع الصحي والبيئي 

 محافظة حجة-خيران المحرق
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

  139,530         خيران المحرق حجة فرع حجة

400-13258 
-ربع القحم  -تحسين الوضع البيئي والصحي لقرية العاقل الغربي

 الحديدة -المنيرة 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 الحديدة
  43,590           المنيره الحديده

911-13463 
تشغيل العمالة العاطلة في )انشاء خزنات حصاد ومنظومه شمسية 

 م البيضاء-مدارس( مديرية البيضاء  8لعدد
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 االنمائيطريق برنامج االمم المتحدة 

  63,173           البيضاء البيضاء فرع ذمار

300-13799 
تنفيذ سقايات خاصة في ملقم والمرداع والقرى المجاورة لها في 

 المسيمير لحج
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 المتحدة االنمائي طريق برنامج االمم
  69,896           المسيمير لحج فرع عدن

 يعمل تنفيذ سقايات خاصة لقرية الصدقة ـ اسلم الشام ـ اسلم 500-13432
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  78,249           اسلــــم حجة حجةفرع 

300-13778 
ة مديري -تنفيذ سقايات خاصة لقرية المعزبة والقرى المجاورة لها 

 االزارق الضالع
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  109,254         االزارق الضالع فرع عدن

910-12889 
م/ -العشة  -قاعة  -إنشاء سقايات خاصة في قريتي محفنة و شاغط 

 عمران.
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 عمران

  85,878           العشـــــه عمران

 يعمل مديرية لحج -مديرية ردفان  -تحسين ورصف طريق في صمعان  300-13809
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
  58,915           ردفان لحج فرع عدن

 يعمل 2019-2017مسح الحالة التشغيلية للمشاريع المنجزة  100-13538
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
المقر 

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة

0             2,760  

200-13339 
لفترة مشروع من المشاريع المنجزة ل 81دراسة الحالة التشغيلية لعدد 

 فرع صنعاء 2020الي 2017من 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق 

 برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 صنعاء

أكثر من 

 محافظة
0           12,338  

300-14167 
عدن  مسح الحالة التشغيلية لمشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية فرع

 2020-2017في الفترة  -المنجزة 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 
 االمم المتحدة اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق 
 االنمائيبرنامج االمم المتحدة 

 فرع عدن
أكثر من 
 محافظة

0           12,798  

600-13192 
المكال  مسح الحالة التشغيلية لمشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية فرع

 2020-2017في الفترة  -المنجزة 
 يعمل

البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن طريق  منحة البنك الدولي االضافية

 برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال

أكثر من 

 محافظة
0             7,386  

 يعمل المهرة -قشن  -تحسين ورصف ساحة واستكمال السور لمستشفى قشن  600-13258
البنك الدولي عبر برنامج 

 االمم المتحدة اإلنمائي

والطارئة عن  4رقم  منحة البنك الدولي االضافية

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 

 المكال
    -                    قشن المهره

100-13533 
التقييم النصفي لتدخلي البستنة والمكعبات العلفية ضمن مشروع 

SAPREP 
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 
 FAOاألغذية والزراعة 

األغذية والزراعة منحة البنك الدولي عبر منظمة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )
 اليمن

المقر 
 الرئيسي

أكثر من 
 محافظة

0             4,860  

 يعمل تأهيل وصيانة قناة سبأ وشق عبر الخربة / المالح / لحج 300-13831
البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

األغذية والزراعة منحة البنك الدولي عبر منظمة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

  194,064         ردفان لحج فرع عدن

300-13873 
اعادة تأهيل مداخل قنوات الري وحماية التربة الزراعية من 

 االنجرافات وادي بجير الربوه م/ ردفان
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 
 FAOاألغذية والزراعة 

البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة منحة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

  113,395         ردفان لحج فرع عدن
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

300-13990 
ق مياه اعادة تاهيل مداخل قنوات الري وحماية التربة الزراعية من تدف

 السيول في وادي ثوعة
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 
 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

  103,457         موديه ابين فرع عدن

300-13978 
ت الري حماية التربة الزراعية من انجرافات السيول واعادة تاهيل قنوا

 في وادي مران م/ مودية وآالبار
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

  149,365         موديه ابين فرع عدن

300-13980 
ية م/ حماية التربة الزراعية من انجرافات السيول وادي كبران م/ مود

 ابين
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

  103,099         موديه ابين فرع عدن

300-13995 
رافات اعادة تاهيل مداخل قنوات الري وحماية التربة الزراعية من انج

 السيول في وادي داثن منطقة امحجنون
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )
 اليمن

  100,426         موديه ابين فرع عدن

300-13981 
افات حماية التربة الزراعية وقنوات الري واآلبار الزراعية من انجر

 السيول في وادي مليحة م/ مودية م/ ابين
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز ) اإلنتاجية الزراعية في
 اليمن

  95,803           موديه ابين فرع عدن

300-13993 
صيانة مداخل قنوات الري وحماية التربة الزراعية من انجرافات 

 السيول في وادي امقالت م/ مودية م/ ابين
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

األغذية والزراعة منحة البنك الدولي عبر منظمة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )
 اليمن

  93,946           موديه ابين فرع عدن

300-13994 
نوات حماية االراضي الزراعية من انجرافات السيول واعادة تاهيل الق

 وادي فرثاء م/ مودية
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 
 FAOاألغذية والزراعة 

الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة منحة البنك 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

  98,522           موديه ابين فرع عدن

300-13979 
افات حماية التربة الزراعية وقنوات الري واآلبار الزراعية من انجر

 السيول في وادي وجر م/ مودية
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 
 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

  93,874           موديه ابين فرع عدن

600-12943 
 دراسات لمشاريع اعادة تأهيل صغار المزارعين وتعزيز االنتاجية

 الفاو -الزراعية شبوة 
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

فرع 

 المكال
  11,541           الروضه شبوه

100-13270 
صغار المزارعين توثيق فعاليات و أنشطه مشروع إعادة تأهيل 

 وتحسين اإلنتاج الزراعي
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0           37,497  

 يعمل بوةش -ميفعة  -إعادة تأهيل بعض قنوات مياه الري السيلي لقرى محيد  600-12992
البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )
 اليمن

فرع 

 المكال
  81,753           ميفعه شبوه

 يعمل شبوة -الروضة  -الغييلة( لماطر-لماطر-تأهيل قنوات )العين 600-12917
البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

فرع 

 المكال
  63,669           الروضه شبوه

600-13073 
تأهيل قناتي يريب والسالمة وحماية بئر مشروع مياة جول  اعادة

 شبوة -ميفعة  -الريدة 
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 
 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )
 اليمن

فرع 
 المكال

  116,097         ميفعه شبوه

300-13693 
تاهيل قنوات الري وحماية االراضي الزراعيه من االنجرافات في 

 وادي حناد م/ احور م/ أبين
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 
 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

  388,419         احور ابين فرع عدن

400-13290 
 -العطاوية  -مشروع حماية االراضي الزراعية لوادي جلحوف 

 الزيدية
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 
 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

فرع 
 الحديدة

  127,192         الزيدية الحديده
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

300-13996 
اور منطقة ب -حماية االراضي الزراعية من االنجرافات في وادي يباد 

 م/ المالح م/ لحج-
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 
 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

  101,983         المالح لحج فرع عدن

300-13832 
لمالح احماية األراضي الزراعية وآبار المياه من االنجرافات في وادي 

 لحج-المالح-
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية ) الزراعية في

 اليمن

  143,388         المالح لحج فرع عدن

300-13637 
رصد م/-الرباط  -بناء خزانات الري التكميلي في وادي رباط السنيدي 

 م/ ابين -
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز ) اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن

  100,316         رصد ابين فرع عدن

 يعمل شبوة -ميفعة  -إعادة تأهيل قناة النواجع باعرام  600-12993
البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )
 اليمن

فرع 

 المكال
  61,829           ميفعه شبوه

 يعمل شبوه -ميفعة  -إعادة تأهيل قناة غدانان منطقة الحوطه  600-12990
البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )
 اليمن

فرع 

 المكال
  101,756         ميفعه شبوه

 يعمل م/لحج-تأهيل وصيانة قناة رأس الواديين م/تبن 300-13666
البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )
 اليمن

  320,969         تبن لحج فرع عدن

300-13660 
لمساقط اعادة تأهيل قناة سد العرائس الرئيسي وصيانة بوبات التحكم وا

 التحويلية ا م/ تبن م/ لحج
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 
 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

  559,464         تبن لحج فرع عدن

600-12904 
 -الروضة  -العضرة( ريمة -المدرج-سفال غر-تأهيل قنوات ري )غر

 شبوة
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 
 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

فرع 
 المكال

  97,769           الروضه شبوه

 يعمل ةالحديد -حماية األراضي في وادي المعين ) الغوادر( بيت الفقيه  400-13169
البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

فرع 

 الحديدة
  123,121         بيت الفقيه الحديده

600-13060 
 - وادي عبدان -أستكمال قيد تحويلي لالراضي الزراعية قرن الحداد 

 شبوة -نصاب 
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية ) الزراعية في

 اليمن

فرع 

 المكال
  137,976         نصاب شبوه

300-13656 
بات اعادة تأهيل قناة سد فؤاد الرئيسية ومداخل قنوات الفرعية وبو

 التحكم للسد والقناة الرئيسي والفرعية
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

والزراعة منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )
 اليمن

  641,366         احور ابين فرع عدن

 يعمل شبوة -ميفعة  -أعادة تأهيل قناتي قليتة العليا والسفلى منطقة قليتة  600-13063
البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

والزراعة منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

فرع 

 المكال
  91,883           ميفعه شبوه

900-12971 
لشويفة مشروع الحفاظ على المياه والتربة في القرى المستهدفة بعزلة ا

 تعز -خدير  -
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 
 FAOاألغذية والزراعة 

منظمة األغذية والزراعة منحة البنك الدولي عبر 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )
 اليمن

  382,622         خدير تعز فرع تعز

300-13676 
-مشروع حماية األراضي الزراعية من االنجرافات في وادي الضباب

 لحج-المالح
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 
 FAOاألغذية والزراعة 

منظمة األغذية والزراعة منحة البنك الدولي عبر 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

  161,419         المالح لحج فرع عدن

300-13828 
 -ح المال -حماية األراضي الزراعية من االنجرافات في وادي النازعة 

 لحج
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 
 FAOاألغذية والزراعة 

منظمة األغذية والزراعة منحة البنك الدولي عبر 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

  187,545         المالح لحج فرع عدن
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

 يعمل شبوة -ميفعة  -تأهيل قناه مياه الري الغيلي لقرية حيفون  600-12991
البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

والزراعة  منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

فرع 
 المكال

  97,227           ميفعه شبوه

300-13643 
دي تاهيل وصيانة مداخل قنوات الري وحماية التربة الزراعية في وا

 الربوه م/ ردفان م/ لحج
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة منحة البنك 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

  223,435         ردفان لحج فرع عدن

500-13340 
مديرية -حماية االراضي الزراعية في وادي ماخر عزلة كعيدنة 

 حجة -كعيدنة
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة منحة البنك 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

  132,877         كعيدنه حجة فرع حجة

500-13342 
عزلة -انشاء خزانات تجميعية لري الخضراوات في اكثر من قرية 

 كعيدنة-الغربي 
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة منحة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )
 اليمن

  178,744         كعيدنه حجة فرع حجة

300-13650 
-ظاهرة البكري(-خال البكري-سقاية خاصة في )عقيبة 150انشاء 

 م/لحج-م/ردفان
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )
 اليمن

  127,765         ردفان لحج فرع عدن

600-12971 
 شعيب الساغور ( -يدف -الحضن  -حصاد مياه توسعة كرفانات )خمر 

 شبوة -الروضة  -نخل 
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )
 اليمن

فرع 

 المكال
  92,534           الروضه شبوه

600-12874 
 -حساه( قرى محيد -عقرمه-الحكم-تأهيل وتوسعة كرفانات)هرب

 محافظة شبوة -مديرية ميفعة 
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 
 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

فرع 
 المكال

  92,529           ميفعه شبوه

500-13423 
يسي تأهيل مناطق رعوية طبيعية عزلة العم المشروع التجريبي العادة

 حجة -وضرة -
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 
 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

  63,223           وضـــره حجة فرع حجة

 يعمل المزارعين بالمكعبات العلفية الجافةدعم صغار  100-13358
البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         509,590  

100-13392 
المزارعين وتحسين اإلنتاج الزراعي )مكون إعادة تأهيل صغار 

 اكثر من محافظة-البستنة( 
 يعمل

البنك الدولي عبر منظمة 

 FAOاألغذية والزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0     2,414,693  

400-13341 
ي فتاثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل التعلمية 

 الحديدة -الزهرة  -عزلة ربع الوادي 
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية

فرع 

 الحديدة
  377                الزهره الحديده

 الحكومة األلمانية يعمل يفأنشطة المنحة األلمانية لتعليم الفتاة في الر متابعة ومراقبة 100-13400
للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0           15,197  

200-13063 
من  أكثر-دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر للمدارس المستهدفة

 المحويت -مديرية خميس بني سعد-عزلة
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية

فرع 

 صنعاء
  239,188         بنى سعد المحويت

300-14043 
ة الحد ترميم مدرسة عبدهللا بن عباس للتعليم االساسي والثانوي مديري

 قرية قطنان
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية
  105,668         الحد لحج فرع عدن

900-13073 
 -مديرية شرعب الرونة -عزلة عوادر-قرية رهاء-مدرسة رهاء
 محافظة تعز

 الحكومة األلمانية يعمل
للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية
  157,611         شرعب الرونه تعز فرع تعز

900-13319 
ان + دعم العملية التعلمية وتدريب الكوادر التربوية في عزلتي) حلي

 إب-محافظة  -مديرية مذيخرة  -الجوالح (
 األلمانيةالحكومة  يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
  231,995         مذيخره اب فرع إب

 الحكومة األلمانية يعمل بوةشمحافظة  -مديرية ميفعة  -قرية رقة بافقير  -مدرسة رقة بافقير  600-13137
للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية
فرع 

 المكال
  88,420           ميفعه شبوه
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

900-13086 
في  تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل التعليمية

 تعز-الرونة -عزلة عوادر
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية
  954                شرعب الرونه تعز فرع تعز

300-13734 
حد دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية في مديرية ال

 محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية
  124,764         الحد لحج فرع عدن

 الحكومة األلمانية يعمل حبيل جلدة مديرية حبيل الجبر محافظة لحجمدرسة الحرية قرية  300-13712
للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية
  122,933         حبيل جبر لحج فرع عدن

300-13711 
ظة مدرسة خالد ابن الوليد قرية العسكرية مديرية حبيل الجبر محاف

 لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية
  64,363           حبيل جبر لحج فرع عدن

911-13506 
في  تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل التعليمية

 ذمار-عتمة-عزلة العقد السافل
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية
    -                    عتمه ذمار فرع ذمار

900-13075 
مديرية شرعب -عزلة عوادر-قرية الرهاء -مدرسة المثنى بن حارثة

 محافظة تعز-الرونة
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

  108,481         الرونهشرعب  تعز فرع تعز

200-13067 
عزلتي -تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل التعليمية

 الحيمة الداخلية-بني عمرو والحدب
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية

فرع 

 صنعاء
    -                    الحيمه الداخليه صنعاء

200-13062 
ي بني عزلت-دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر للمدارس المستهدفة

 الحيمة الداخلية-عمرو والحدب
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 صنعاء

  83,745           الحيمه الداخليه صنعاء

400-13339 
لوادي دعم العملية التعلمية وتدريب الكوادر التربويه في عزلة ربع ا

 مديرية الزهرة محافظة الحديدة
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية

فرع 

 الحديدة
  193,162         الزهره الحديده

300-14120 
 -الجبر  التعليمية وتدريب الكوادر التربوية بمديرية حبيلدعم العملية 

 محافظة لحج المرحلة الثانية
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

  281,968         حبيل جبر لحج فرع عدن

300-13710 
ة مديرية حبيل الجبر محافظ مدرسة الشهيد محمد ناجي قرية الذنبة

 لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية
  183,003         حبيل جبر لحج فرع عدن

911-13474 
-فة مشروع دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر للمدارس المستهد

 ذمار -عتمة-عزلة العقد السافل
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

  49,111           عتمه ذمار فرع ذمار

911-13443 
 مدرسة الراحة للبنات /قرية الحمراء/عزلة العقد السافل/مديرية

 عتمة/محافظة ذمار
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية
  116,620         عتمه ذمار فرع ذمار

911-13442 
مدرسة شرف بالد الريمي /قرية شرف بني سالم/عزلة العقد 

 السافل/مديرية عتمة/محافظة ذمار
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

  175,116         عتمه ذمار فرع ذمار

400-13340 
حمد دعم العملية التعلمية وتدريب الكوادر التربويه في عزله بني ا

 مديرية الجعفرية محافظة ريمة .
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية

فرع 

 الحديدة
  100,033         الجعفريه ريمه

300-13732 
يل الجبر العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية في مديرية حبدعم 

 محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

  82,274           حبيل جبر لحج فرع عدن

300-13733 
وتزويدها بالوسائل  مشروع ثأثيث وتجهيز المدارس المسنهدفة

 التعليمية مديرية الحد محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية
  4,109             الحد لحج فرع عدن

600-12955 
 -عزلة الحوطة  -قرية الحوطة  -مدرسة الفاروق للتعليم األساسي 

 محافظة شبوة -مديرية ميفعة 
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية

فرع 

 المكال
  149,356         ميفعه شبوه

600-13057 
 تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل التعليمية

 محافظة شبوه -بمديرية ميفعة 
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية

فرع 

 المكال
  9,807             ميفعه شبوه

 الحكومة األلمانية يعمل اكتوبر قرية الحضارم مديرية الحد يافع محافظة لحج 14مدرسة  300-13713
للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية
  129,630         الحد لحج فرع عدن

910-12953 
 - تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل التعليمية

 مديرية مسور محافظة عمران
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية

فرع 

 عمران
  27,242           مسور عمران

200-13076 
ة مديري -عزلة بني عمرو -قرية البريكة  -مدرسة الصالح االساسية 

 محافظة صنعاء -الحيمة الداخلية 
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 صنعاء

  130,394         الحيمه الداخليه صنعاء
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

910-12995 
ة مديرية مسور محافظة عمران )المرحل -تأثيث المدارس المستهدفة 

 الثانية(
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية

فرع 

 عمران
    -                    مسور عمران

400-13342 
ي فوتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل التعلمية  تاثيث

 ريمه . -مديرية الجعفرية-عزلة بني أحمد 
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية

فرع 

 الحديدة
    -                    الجعفريه ريمه

400-13345 
 - مديرية الجعفرية -عزلة يني احمد -الغبير قرية  -مدرسة الفتح 

 محافظة ريمة
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية

فرع 

 الحديدة
  196,090         الجعفريه ريمه

900-13076 
-ردعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية في عزلة عواد

 محافظة تعز-مديرية شرعب الرونة
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية
  72,805           شرعب الرونه تعز فرع تعز

300-13922 
ظة مدرسة ام كلثوم للتعليم االساسي قرية ريشان مديرية الحد محاف

 لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية
  127,557         الحد لحج فرع عدن

910-12950 
ر دعم العملية التعلمية وتدريب الكوادر التربويه في مديرية مسو

 محافظة عمران
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 عمران

  696,930         مسور عمران

900-13074 
مديرية -عزلة عوادر-وادي الصباب-مدرسة علي بن أبي طالب

 محافظة تعز-شرعب الرونة
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية
  174,981         شرعب الرونه تعز فرع تعز

600-13036 
 -ة العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية بمديرية ميفعدعم 

 محافظة شبوة
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 المكال

  122,359         ميفعه شبوه

600-12956 
 -مديرية ميفعة  -عزلة الحوطة  -قرية الحضن  -مدرسة الحضن 

 محافظة شبوة
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية

فرع 

 المكال
    -                    ميفعه شبوه

600-12954 
يفعة مديرية م -مدينة عزان  -مدرسة عزان للتعليم األساسي والثانوي 

 محافظة شبوة -
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 المكال

  184,686         ميفعه شبوه

300-13735 
مشروع ثأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 التعليمية مديرية حبيل جبر محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية
  3,413             حبيل جبر لحج فرع عدن

200-13064 
أكثر -تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل التعليمية

 المحويت-بني سعد-من عزلة
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 صنعاء

    -                    بنى سعد المحويت

400-13605 
ة مشروع دعم انشطة التعليم الغير نظامي في مديرية الجبين محافظ

 ريمة
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية

فرع 

 الحديدة
  108,291         الجبين ريمه

900-13340 
ظة مشروع دعم انشطة التعليم الغير نظامي في مديرية التعزية محاف

 تعز
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

  234,917         التعزية تعز فرع تعز

911-13627 
طلم حدعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية لعزلتي )بني 

 ذمار -وصاب السافل  -وبني سواده ( 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
  81,146           وصاب السافل ذمار فرع ذمار

500-13351 
-فة العملية التعليمية وتدريب الكوادر للمدارس المستهدمشروع دعم 

 محافظة حجه-مديرية عبس  -عزلة بني ثواب 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

  26,698           عبس حجة فرع حجة

400-13447 
 - مديرية المنصورية -عزلة المناصرة  - مدرسة الفوز حارة الحزار

 الحديدة
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية

فرع 

 الحديدة
    -                    المنصورية الحديده

200-12979 
لة عز -دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر للمدارس المستهدفة 

 مأرب -حريب-االشراف 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم

فرع 

 صنعاء
  199,913         حريب مارب

600-13055 
 لمديرية تجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل التعليمية

 محافظة حضرموت -الضليعة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم

فرع 

 المكال
  4,724             الضليعة حضرموت

500-13349 
 مديرية كحالن -عزلة كحالن  -تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة 

 عفار
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

  5,389             كحالن عفار حجة فرع حجة

500-13345 
عزلة  تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل التعليمية

 مديرية عبس -بني ثواب 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم
  28,862           عبس حجة فرع حجة

910-13032 
( وتزويدها KFWتأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة من منحة )

 محافظة صعدة-مديرية ساقين  -بالوسائل التعليمية 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع 
 عمران

  15,549           ساقين صعده
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

911-13445 
 مدرسة اسامة بن زيد االساسية /قرية السوداء عزلة السوداء وال

 عيسي / مديرية البيضاء / البيضاء
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم
  168,694         البيضاء البيضاء فرع ذمار

200-12976 
عزلة -تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل التعليمية

 مأرب-حريب-األشراف
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم

فرع 

 صنعاء
    -                    حريب مارب

911-13505 
في  وتزويدها بالوسائل التعليميةتأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة 

 البيضاء-عزلة السوداء وال عيسى
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم
  1,765             البيضاء البيضاء فرع ذمار

600-13035 
 -وين دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية في مديرية حص

 محافظة المهرة
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم

فرع 

 المكال
  104,278         حصوين المهره

400-13595 
بين دعم العملية التعلمية وتدريب الكوادر التربويه في مديرية الج

 محافظة ريمة
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWااللمانية /منحة الحكومة 

 التعليم المرحلة الثانية

فرع 

 الحديدة
  383,662         الجبين ريمه

500-13360 
ة بني دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر للمدارس المستهدفة عزل

 محافظة حجه . -مديرية قفل شمر  -جل 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

  12,219           قفل شـمـــر حجة فرع حجة

500-13361 
ستهدفة دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية بالمدارس الم

 محافظة حجة--عزلة اسلم الوسط
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم
  13,619           اسلــــم حجة فرع حجة

911-13618 
رية مدي -عزلة بني حطام  -قرية بيت الغبان  -مدرسة الشهيد الوجيه 

 محافظة ذمار -وصاب السافل 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

    -                    وصاب السافل ذمار فرع ذمار

900-13335 
ديرية معزل من  4دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية في 

 محافظة تعز-التعزية
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
  679,065         التعزية تعز فرع تعز

900-13324 
 - مديرية مذيخرة -عزلة حليان  -قرية المراونة  -مدرسة التوفيق 

 محافظة إب .
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

    -                    مذيخره اب فرع إب

911-13444 
ال /قرية ال عيسى / عزلة السوداء و مدرسة حسان بن ثابت االساسية

 عيسي / مديرية البيضاء / البيضاء
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم
  154,334         البيضاء البيضاء فرع ذمار

300-14218 
 -فدعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية في مديريةجحا

 محافظة الضالع
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

  202,322         جحاف الضالع فرع عدن

900-13326 
 مديرية -عزلة الجوالح  -قرية ذي حافظ وجشمان  -مايو  22مدرسة 

 إب. -مذيخرة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
    -                    مذيخره اب فرع إب

 الحكومة األلمانية يعمل لحج محافظة -مديرية تبن  -منطقة الوهط  -مدرسة الشوكاني الثانوية  300-14042
لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم
  512,016         تبن لحج فرع عدن

911-13472 
-فة مشروع دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر للمدارس المستهد

 محافظة البيضاء-عزلة السوداء وال عيسى 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم
  49,211           البيضاء البيضاء فرع ذمار

500-13359 
-فة مشروع دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر للمدارس المستهد

 محافظة حجه-مديرية نجره  -عزلة الشعاثمه
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

  15,603           نـجـــرة حجة فرع حجة

 الحكومة األلمانية يعمل مرشمديرية قفل  -عزلة بني جل  -تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة  500-13347
لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم
  501                قفل شـمـــر حجة فرع حجة

600-13257 
 -السفلى دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية بمديرية مرخة

 محافظة شبوة
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية

فرع 

 المكال
  300,522         مرخه السفلى شبوه

600-12952 
 مديرية -قرية قذيفوت  -مدرسة ردفان للتعليم األساسي والثانوي 

 محافظة المهرة -حصوين 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم

فرع 

 المكال
  172,318         حصوين المهره

400-13451 
ين مديرية الجب مدر سة انفة األساسية قرية انفة عزلة بني الضبيبي

 محافظة ريمة
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 الحديدة

    -                    الجبين ريمه

100-13502 
زمة متابعة ومراقبة أنشطة منحة بتك التنمية االلماني لإلستجابة أل

 التعليم
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0             1,742  

300-14217 
 - دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية بمديرية سباح

 محافظة ابين
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

  206,737         سباح ابين فرع عدن
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

910-12993 
عيال عيال حاتم و -دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربويه 

 عمران-جبل يزيد  -يحيى واالكهوم 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية

فرع 

 عمران
  651,810         جبل عيال يزيد عمران

 الحكومة األلمانية يعمل همديرية نجر -عزلة الشعاثمة  -تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة  500-13344
لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم
  11,839           نـجـــرة حجة فرع حجة

200-13078 
 -قرية الجمعة الجديد-مدرسة الشهيد الزبيري االساسية الثانوية 

 المحويت -بني سعد  -الوحاوح 
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 المناطق الريفية

فرع 

 صنعاء
  229,839         بنى سعد المحويت

900-13321 
مديرية  -عزلة جبل حريم  -قرية الوادي -الوادي األخضر  مدر سة

 محافظة إب -حزم العدين 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
    -                    حزم العدين اب فرع إب

910-12918 
 -مديرية حيدان  -مدينة حيدان  -الثانوية  مدرسة أروى االساسية

 محافظة صعده .
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم

فرع 

 عمران
  424,154         حيدان صعده

911-13620 
 -عزلة بني سواده  - قرية كبة االشراف -مدرسة عمر بن الخطاب 

 محافظة ذمار -مديرية وصاب السافل 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

    -                    وصاب السافل ذمار فرع ذمار

900-13323 
 -ة مديرية مذيخر -عزلة حليان  -قرية سوق النجد  -مدرسة الفاروق 

 محافظة إب.
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
  2,431             مذيخره اب فرع إب

900-13322 
مديرية حزم  -عزلة بني الفخر  -قرية صرواح  -الشورى  مدر سة
 محافظة إب -العدين 

 الحكومة األلمانية يعمل
لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
    -                    حزم العدين اب فرع إب

600-13056 
 بالوسائل التعليمية تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها

 محافظة المهرة -لمديرية حصوين 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم

فرع 

 المكال
  7,610             حصوين المهره

900-13318 
حريم  دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية في عزلتي)جبل

 إب -مديرية حزم العدين  -+بني الفخر (
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

  296,692         حزم العدين اب فرع إب

 الحكومة األلمانية يعمل ابي طالب الحصن ريو مديرية الحد محافظة لحجمدرسة جعفر ابن  300-14044
لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
  312,859         الحد لحج فرع عدن

900-13325 
 -عزلة الجوالح  -قرية حمر أعلى  -مدرسة صالح الدين األيوبي 

 محافظة إب. - مديرية مذيخرة
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

    -                    مذيخره اب فرع إب

400-13446 
 - مديرية المنصورية -عزلة المناصرة  -مدرسة اسماء حارة اليمناء

 الحديدة
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية

فرع 

 الحديدة
    -                    المنصورية الحديده

600-13084 
محافظة  -دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية بمديرية عمد 

 حضرموت
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 المكال

  120,458         عمد حضرموت

200-13395 
أكثر من -الدراسات الفنية المعمقة لتقييم احتياجات المدارس المستهدفة 

 مديرية المحويت-عزلة
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية

فرع 

 صنعاء
    -                    المحويت المحويت

911-13622 
 - مديرية رداع -مدينة رداع  -حارة الصافيه  -مدرسة ابو الرجال 

 محافظة البيضاء
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

    -                    رداع البيضاء فرع ذمار

600-13259 
 -ة دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية بمديرية ميفع

 محافظة شبوة
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية

فرع 

 المكال
  189,753         ميفعه شبوه

600-13054 
 -يعة دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية بمديرية الضل

 محافظة حضرموت
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم

فرع 

 المكال
  40,802           الضليعة حضرموت

911-13625 
بعزلتي  تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل التعليمية

 ذمار-صاب السافل-بني حطام+بني سواده
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
    -                    السافلوصاب  ذمار فرع ذمار

200-13397 
كثر من ألالدراسات الفنية المعمقة لتقييم احتياجات المدارس المستهدفة 

 صنعاء-مديرية بني حشيش  -عزلة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 صنعاء

    -                    بنى حشيش صنعاء

910-12919 
 -مديرية مجز  -مدينة ضحيان  -مدرسة الزهراء االساسية الثانوية 

 محافظة صعده
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم

فرع 

 عمران
  270,361         مجز صعده

910-13014 
( وتزويدها KFWالمستهدفة من منحة )تأثيث وتجهيز المدارس 

 مديرية مجز محافظة صعده -بالوسائل التعليمية 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع 
 عمران

  8,079             مجز صعده
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

200-13082 
ي التعليمية فمشروع تجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 الجوف -برط العنان  -المعاطرة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم

فرع 

 صنعاء
    -                    برط العنان الجوف

911-13621 
اع مديرية رد -مدينة رداع  -حارة الموصالت  -مدرسة بلقيس للبنات 

 البيضاء محافة -
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
    -                    رداع البيضاء فرع ذمار

 الحكومة األلمانية يعمل مدرسة خولة للبنات قرية قطنان مديرية الحد محافظة لحج 300-13923
لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
  309,068         الحد لحج فرع عدن

200-13080 
معاطرة ال -مشروع دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية في 

 محافظة الجوف -برط العنان  -
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم

فرع 

 صنعاء
  33,667           برط العنان الجوف

500-13301 
 -مديرية قفل شمر  -عزلة بني جل  -قرية الربوعية  -مدرسة سبأ 

 محافظة حجه.
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم
  121,168         قفل شـمـــر حجة فرع حجة

400-13450 
ة مدر سة االيمان األساسية قرية الظهرة عزلة بني الضبيبي مديري

 الجبين محافظة ريمة
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 الحديدة

    -                    الجبين ريمه

910-12921 
 -بيع عزلة آلت الر -قرية الدربين  -مدرسة عثمان بن عفان االساسية 

 م / صعده -مديرية مجز 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم

فرع 

 عمران
  124,076         مجز صعده

 الحكومة األلمانية يعمل سلممديرية ا -الوسط عزلة اسلم  -تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة  500-13348
لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم
  13,618           اسلــــم حجة فرع حجة

900-13320 
 4عدد لالدراسات الفنية المعمقة لتقييم احتياجات المدارس المستهدفة 

 تعز-عزل في مديرية التعزية
 األلمانيةالحكومة  يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
  7,076             التعزية تعز فرع تعز

911-13626 
 -داع مشروع دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر لمديرية مدينة ر

 محافة البيضاء -مديرية رداع 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWااللمانية /منحة الحكومة 
 التعليم المرحلة الثانية

  178,548         رداع البيضاء فرع ذمار

500-13362 
-فة مشروع دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر للمدارس المستهد

 محافظة حجه-مديرية كحالن  -عزلة كحالن 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم
  15,228           كحالن عفار حجة فرع حجة

911-13623 
 -لمديرية رداع مديرية رداع  -حارة الخضراء  -مايو  22مدرسة 

 محافظة البيضاء
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

    -                    رداع البيضاء فرع ذمار

 الحكومة األلمانية يعمل محافظة ابين -مركز مديرية رصد  -مدرسة رصد الثانوية للبنات  300-13747
لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم
  221,888         رصد ابين فرع عدن

910-13016 
( وتزويدها KFWمن منحة ) تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة

 مديرية حيدان محافظة صعده -بالوسائل التعليمية 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع 
 عمران

  17,200           حيدان صعده

400-13594 
صورية المندعم العملية التعلمية وتدريب الكوادر التربوية في مديرية 

 محافظة الحديدة
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية

فرع 

 الحديدة
  121,411         المنصورية الحديده

910-12782 
م /  -قفلة عذر  -البطنة  -خزان حصاد مياه االمطار لقرية بني حنيش 

 عمران
 األلمانية الحكومة يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

فرع 
 عمران

  189,534         قفلة عذر عمران

600-13143 
 ( برك لحصاد مياه االمطار مكشوفة )الحوق+ البرقاء+4سقف عدد) 

 شبوة -عرماء  -نيس + جول المصلى( 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWااللمانية/ منحة الحكومة 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 

 المكال
  4,231             عرماء شبوه

 الحكومة األلمانية يعمل تعز -حيفان-االغابرة-تأهيل خزان حصاد مياه األمطار االشعاب 900-13119
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي
  34,346           حيفان تعز فرع تعز

 الحكومة األلمانية يعمل نم / عمرا -قفلة عذر  -البطنة  -حصاد مياه االمطار لقرية عزان  910-12877
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 

فرع 

 عمران
  89,009           عذرقفلة  عمران

910-12939 
 -خمر  -غشم  -حصاد مياه االمطار لقريتي بيت المكس والهبيلة 

 عمران
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 عمران

  176                خمر عمران

 الحكومة األلمانية يعمل شبوة -حطيب -مياه لمنطقة ملبطخزان حصاد  600-12980
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 

فرع 

 المكال
  105,399         حطيب شبوه

 الحكومة األلمانية يعمل المهره -قشن  -خزان حصاد مياه أمطار كدحيم  600-12722
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
فرع 

 المكال
  112,589         قشن المهره



  2020 ديسمبر شهر نهاية حتى العاملة المشاريع قائمة     للتنمية        االجتماعي الصندوق

 م 2020ديسمبر  لشهر الموقف تقرير

 

Page | 55 

 

 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

910-12781 
 -خزان حصاد مياه االمطار لقريتي محظة والمزراب ) حاشف ( 

 م / عمران -مديرية القفلة  -البطنه 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي

فرع 

 عمران
  173,359         قفلة عذر عمران

 الحكومة األلمانية يعمل بوةمحافظة ش -جردان  -الرباط  -حصاد مياه األمطار لمنطقة الرباط  600-13145
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 

 المكال
  6,834             جردان شبوه

 الحكومة األلمانية يعمل البيضاء . -مكيراس  -مشروع مياه قرية الصلول ومدينة مكيراس  911-13511
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
  2,301             مكيراس البيضاء فرع ذمار

600-13082 
مديرية حوف - دمقوت -مشروع مياه لمنطقتي خضاب و الفتك 

 محافظة المهرة
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 

فرع 

 المكال
    -                    حوف المهره

900-13019 
ه السد -خزان تجميعي لقريتي بيت الرعيني وبيت الدبيس وادي حجاج 

 إب -
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
  47,939           السده اب فرع إب

 الحكومة األلمانية يعمل إب-بعدان  -الحيث  -خزان تجميعي لقرية حيفة السويدي  900-13023
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
  60,751           بعدان اب فرع إب

300-13604 
ية توريد وتركيب وتشغيل وحدة ضخ بالطاقة الشمسية لمشروع مياه قر

 الحجر والخربة /المالح/لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
  49,596           المالح لحج فرع عدن

 الحكومة األلمانية يعمل الحديدة -زبيد  -مشروع مياه مدينة زبيد تأهيل وتوسعة  100-13181
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
فرع 

 الحديدة
  681,340         زبيد الحديده

 الحكومة األلمانية يعمل شبوة -دهر  -خزان توزيع وشبكة مياه لمنطقة ريحون 600-12981
لبرنامج المياه  KFWااللمانية/ منحة الحكومة 

 2والصرف الصحي 

فرع 

 المكال
  7,985             دهر شبوه

400-13332 
 ومنظومة الواح شمسية للبئر 1توريد وتركيب وحدة ضخ للبئر رقم 

 الحديدة -المنصورية -المنصورية  - 2رقم
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

فرع 
 الحديدة

  87,054           المنصورية الحديده

300-13602 
إنشاء مبنى للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي محافظة لحج 

 بمدينة الحوطة
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
  405,848         الحوطه لحج فرع عدن

 الحكومة األلمانية يعمل محافظة المهره -مديرية حات -تأهيل مشروع مياه مدينة حات  600-13038
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
فرع 

 المكال
  83,697           حات المهره

600-12899 
محافظة  -مديرية الضليعة  -تأهيل مشروع مياه منطقة لنجف 

 حضرموت
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي

فرع 

 المكال
  94,988           الضليعة حضرموت

300-13603 
ه توريد وتركيب وحدات الضخ المياه البار المؤسسة المحلية للميا

 بمدينة لحج / لحج .
 األلمانية الحكومة يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

  59,007           الحوطه لحج فرع عدن

900-12885 
 تأهيل مشروع المياه واالصحاح البيئي لمدرسة األنصار في منطقة

 إب -السدة  -جبل عصام 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
  1,250             السده اب فرع إب

 الحكومة األلمانية يعمل حضرموت -مدينة المكال -تأهيل شبكة المياه بحي اكتوبر  600-12719
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
فرع 

 المكال
  105,779         مدينة المكال حضرموت

 الحكومة األلمانية يعمل المهره -شحن  -تأهيل شبكة مياه منطقة فوجيت  600-12723
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي

فرع 

 المكال
  81,078           شحن المهره

300-13611 
 توريد معدات صيانة لشبكة الصرف الصحي للمؤسسة المحلية للمياه

 لحج الحوطةوالصرف الصحي 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
  239,873         الحوطه لحج فرع عدن

400-13329 
ة توريد وتركيب وحدتي ضخ بالطاقة الشمسية لرفع الطاقة االنتاجي

 الحديدة -لمؤسسة مياه مدينة بيت الفقيه 
 األلمانيةالحكومة  يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي

فرع 

 الحديدة
  182,617         بيت الفقيه الحديده

500-13339 
 توريد وتركيب وتشغيل وحدتي ضخ بالطاقة الشمسية لمحطه النواعم

 لمشروع مدينه حجه
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

  281,694         مدينة حجة حجة فرع حجة

 الحكومة األلمانية يعمل تأهيل شبكة مياه مدينة ثمود مديرية ثمود محافظة حضرموت 600-13039
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 

فرع 

 المكال
  195,606         ثمود حضرموت

500-13111 
توريد وتركيب وتشغيل وحدتي ضخ بالطاقه الشمسيه البار مشروع 

 حجة-منطقه شرس-مياه مدينه حجه
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

  174,790         مدينة حجة حجة فرع حجة
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

400-13333 
 توريد وتركيب الواح شمسية لتشغيل خمس ابار لمؤسسة مياه مدينة

 الصليف لرفع الطاقة االنتاجية
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي

فرع 

 الحديدة
  186,474         الصليف الحديده

 األلمانيةالحكومة  يعمل خزان توزيع لمدينة إب 900-12607
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
  280,244         الظهار اب فرع إب

600-12734 
( الجابية-ماس -خزان حجري توزيعي مع شبكة مياه لمناطق )الكريبية

 شبوة -عتق  -
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي

فرع 

 المكال
  524,371         عتق شبوه

 الحكومة األلمانية يعمل الضالع . -الشعيب -استكمال مشروع مياه منطقة العوابل  300-13435
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
  251,282         الشعيب الضالع فرع عدن

 الحكومة األلمانية يعمل حضرموت -منخر القطن  -تأهيل مشروع مياه العجالنية  100-13242
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي

فرع 

 المكال
  158,812         القطن حضرموت

911-13546 
للمنحه ياه إعداد الدراسات و المراقبة و التقييم و المتابعة لمشاريع الم

 فرع ذمار 3االلمانية 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

  7,035             مدينة ذمار ذمار فرع ذمار

800-12928 
نحة الدراسات والمراقبة والتقييم والمتابعة والتدريب لمشاريع الم

 تعز-الثالثة بفرع تعز االلمانية
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي
  4,988             القاهرة تعز فرع تعز

200-13247 
انية الثالثة الدراسات والمراقبة والتقييم والمتابعة لمشاريع المنحة األلم

 صنعاء -بفرع صنعاء 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 صنعاء

  24,986           الوحدة االمانه

400-13502 
حاح البيئي الدراسات والمراقبه والتقييم والمتابعه لمشاريع المياه واالص

 بفرع الحديدة3المنحه االلمانيه
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 

 الحديدة
  7,906             الميناء الحديده

 الحكومة األلمانية يعمل تدريب ضباط المياه والبيئة على بعض الجوانب اإلدارية والفنية 100-13212
لبرنامج المياه  KFWااللمانية/ منحة الحكومة 

 والصرف الصحي
المقر 

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة

0           99,301  

300-14151 
حاح البيئي الدراسات والمراقبه والتقييم والمتابعه لمشاريع المياه واالص

 عدن-لفرع عدن 3المنحه االلمانيه
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي
    -                    البريقه عدن فرع عدن

910-12868 
حاح البيئي الدراسات والمراقبة والتقييم والمتابعة لمشاريع المياه واالص

 بفرع عمران 3المنحه االلمانيه
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 عمران

أكثر من 
 محافظة

0             9,370  

 الحكومة األلمانية يعمل درسات مراقبة وتقييم مشاريع المنحة االلمانية الثالة 600-13178
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 

 المكال
  11,512           المكال حضرموت

500-13495 
حاح البيئي الدراسات والمراقبه والتقييم والمتابعه لمشاريع المياه واالص

 بفرع حجه 3المنحه االلمانيه
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

  5,253             0 حجة فرع حجة

900-13155 
ياه للمنحة إعداد الدراسات و المراقبة و التقييم و المتابعة لمشاريع الم

 فرع إب-3االلمانية 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي
  2,620             الظهار اب فرع إب

200-12835 
اخليه / السقايات خاصة لقرية القصبة والمحانة/ بني النمري/الحيمه الد

 صنعاء
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

فرع 
 صنعاء

  116,838         الحيمه الداخليه صنعاء

 الحكومة األلمانية يعمل ريمة -كسمة -الضبارة السقايات الخاصة لقرية العوالي عزلة  400-13378
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 

 الحديدة
  203,433         كسمه ريمه

 الحكومة األلمانية يعمل تعز-المواسط-قدس-السقايات الخاصة لقرية عمقان  800-12889
لبرنامج المياه  KFWااللمانية/ منحة الحكومة 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي
  111,086         المواسط تعز فرع تعز

911-13519 
السقايات الخاصة لقرى الحافة والجبب ومطعنة وهيمان / 

 الكعب/ضوران انس / ذمــــــار
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
  270,619         ضوران انس ذمار فرع ذمار

 الحكومة األلمانية يعمل السقايات الخاصه لقرية حبيل البن/االزارق/الضالع 300-13954
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي
  157,869         االزارق الضالع فرع عدن

200-13104 
السقايات الخاصة لقرية الحصن آل جزيالن /ذو موسى/برط 

 العنان/الجوف
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 

 صنعاء
  165,245         برط العنان الجوف

 الحكومة األلمانية يعمل ذمار -وصاب السافل  -الظهرة  -السقايات خاصة لقرية مورعة 911-13513
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
  140,073         وصاب السافل ذمار فرع ذمار
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

910-13064 
 -غمر  -ولد عامر  -السقايات الخاصة لقريتي آل حسين ونيد مكتوف 

 صعده
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 

 عمران
  159,965         غمر صعده

 الحكومة األلمانية يعمل السقايات الخاصه لقرية الرزوق/القبيطة/لحج 300-13952
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي
  232,206         القبيطه لحج فرع عدن

 الحكومة األلمانية يعمل ذمار -عنس  -جبل الدار  -السقايات الخاصة لقرية جالس  911-13566
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
  131,191         عنس ذمار فرع ذمار

 الحكومة األلمانية يعمل الضالع-الضالع-السقايات الخاصة لمنطقة حبيل السوق 300-13845
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
  184,823         الضالع الضالع فرع عدن

200-12982 
سقايات خاصة لقرية ينهق والقرى المجاورة/ العسوس/ 

 ملحان/المحويت
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي

فرع 

 صنعاء
  168,339         ملحان المحويت

 الحكومة األلمانية يعمل . الحديدة -الزيدية-الزيدية  -مشروع مياه قرية المخداش والكدرا  400-13320
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
فرع 

 الحديدة
  796                الزيدية الحديده

 الحكومة األلمانية يعمل الحديدة -المراوعة -القطاملة  -مشروع مياه قرية واقر  400-13323
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 

فرع 

 الحديدة
  2,628             المراوعه الحديده

600-13140 
افظة مح -حديبو  -توسعة شبكة مياه مدينة حديبو المرحلة )الثانية ( 

 أرخبيل سقطرى
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 المكال

أرخبيل 
 سقطرى

  5,210             حديبو)جزيرة سقطرى(

 الحكومة األلمانية يعمل حضرموت -حجر  -الجول  -مشروع مياه روبة )وادي عمارة(  600-12727
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي

فرع 

 المكال
  199,507         حجر حضرموت

 الحكومة األلمانية يعمل حديدةال-السخنة-الرامية العليا - مشروع مياه قرية المرقدة والمنيبر 400-13324
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
فرع 

 الحديدة
  326,629         السخنه الحديده

 الحكومة األلمانية يعمل الحديدة -المنصورية -مشروع مياه لقرية صنيف المناصرة  400-13318
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 

فرع 

 الحديدة
  2,335             المنصورية الحديده

 الحكومة األلمانية يعمل إب-بني سرحة المخادر-حوير-توسعة مشروع مياه حبلة سمارة 900-12883
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
  122,302         المخادر اب فرع إب

500-13422 
 -الصرف الصحي الموقعي لقرى العراجه والمشاطنة ودير عيسى 

 حجة -اسلم  -عزلة اسلم اليمن 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
  149,418         اسلــــم حجة فرع حجة

400-13384 
محافظة -السلفيه  -جعيرة -الصرف الصحي الموقعي لقرية عصام 

 ريمة
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 الحديدة

  128,988         السلفيه ريمه

500-13414 
ي بن -عزلة ربع هقج  -الخير  الصرف الصحي الموقعي لقرية بني ابو

 حجة -قيس 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي
  246,321         بني قيس الطور حجة فرع حجة

 األلمانيةالحكومة  يعمل ذمار-مديريةالمنار -عزلةكهال -الصرف الصحي لقرية ينظم 911-13522
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
  122,834         المنار ذمار فرع ذمار

400-13382 
 بيت-بني محمد -الصرف الصحي الموقعي لقريتي الكريسة والهيبلية 

 الحديدة-الفقيه 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 

 الحديدة
  238,450         بيت الفقيه الحديده

400-13383 
محافظة -بالد الطعام-ذرحان -الصرف الصحي الموقعي لقرية صرع 

 ريمة
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 

 الحديدة
  96,088           بالد الطعام ريمه

 الحكومة األلمانية يعمل نعز -الوازعية -المشاولة-الصرف الصحي الموقعي لقرية الردف 900-13087
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي
  169,016         الوازعيه تعز فرع تعز

500-13420 
عزلة  -الصرف الصحي الموقعي لقرى المروسه والمقشاب والمسالم

 حجة -قفل شمر  -المخالف 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

  115,069         قفل شـمـــر حجة فرع حجة

 الحكومة األلمانية يعمل شبكة الصرف الصحي المربع الغربي لحارة السالم/شعوب/األمانة 200-12973
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 

فرع 

 صنعاء
  77,560           شعوب االمانه

 األلمانية الحكومة يعمل حجه -مدينة حجه  -الصرف الصحي لحارة المعبور  500-13102
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
  295,858         مدينة حجة حجة فرع حجة
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

 الحكومة األلمانية يعمل تعز-المظفر  -الصرف الصحي لمنطقة عمد  800-12611
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
  977,304         المظفر تعز فرع تعز

910-12960 
الصرف الصحي الموقعي لقرية عيان/وادي عيان/حرف 

 سفيان/عمران
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 

 عمران
  86,596           حرف سفيان عمران

500-13097 
-مدينه حجه -بشبكه الصرف الصحي الرئيسيه  ربط حاره الغرابي

 حجه
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
  374,024         مدينة حجة حجة فرع حجة

 الحكومة األلمانية يعمل استبدال خط الصرف الصحي الرئيسي لمدينة الحوطة/ لحج 300-14031
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
  726                الحوطه لحج فرع عدن

100-13234 
تنفيذ توسعة شبكة الصرف الصحي لحارة الكمب وماجاورها بمدينة 

 البيضاء-رداع  -رداع 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
  1,927             رداع البيضاء فرع ذمار

 الحكومة األلمانية يعمل إب -المشنة  -شبكة الصرف الصحي لحارة الغربة  900-13017
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
    -                    المشنه اب فرع إب

 الحكومة األلمانية يعمل توريد معدات واليات لصيانة شبكة الصرف الصحي مدينة الضالع 300-13600
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
  462                الضالع الضالع فرع عدن

300-14024 
 تحسين الوضع البيئي و الصحي لعدد من الممرات الخلفية الحياء

 4عدن المرحلة  -مدينة كريتر 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

  136,296         صيره)كريتر( عدن فرع عدن

 الحكومة األلمانية يعمل حضرموت -الشحر  -الشحر  -الصرف الصحي لقرية عرف  600-12896
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 

فرع 

 المكال
    -                    الشحر حضرموت

 الحكومة األلمانية يعمل الصرف الصحي لمدينة حريب / االشراف / حريب / مأرب . 200-12846
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
فرع 

 صنعاء
  9,518             حريب مارب

 الحكومة األلمانية يعمل حجة-تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية لمدينة حجة  500-13379
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
  262,390         مدينة حجة حجة فرع حجة

200-12711 
 شبكة الصرف الصحي لحي غول أحمد وبعض األحياء

 المجاورة/شعوب/األمانة
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

فرع 
 صنعاء

  335,002         شعوب االمانه

 الحكومة األلمانية يعمل الصرف الصحي الموقعي لقرية عنقان/الحرف/حرف سفيان/عمران 910-12906
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 

 عمران
  113,340         حرف سفيان عمران

 الحكومة األلمانية يعمل شبكة الصرف الصحي لحارة الحمزي وما جاورها /عمران /عمران. 910-12905
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
فرع 

 عمران
  137,377         عمران عمران

300-13499 
 -تاهيل احواض معالجة مياه الصرف الصحي في )طهرور + صبر (

 لحج -تبن  -الحوطة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
  222,488         تبن لحج فرع عدن

 الحكومة األلمانية يعمل مناطق حي الدقيق / مذبح / األمانةشبكة الصرف الصحي لبعض  200-12830
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
فرع 

 صنعاء
  531,089         معين االمانه

 الحكومة األلمانية يعمل شبكة مجاري حارة نجد الفوارس/أزال/األمانة 200-12906
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 

فرع 

 صنعاء
  3,554             آزال االمانه

910-13009 
د استكمال تحسين طريق جمعة بن فاضل ـ الجعون ـ الرقة ـ عزلة ول

 نوار ـ حيدان ـ صعدة ) المرحلة الثانية (
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 

 عمران
  126,363         حيدان صعده

100-13405 
رصف بعض الساحات وجوانب شارع االسفلت بمدينة جاذب ) 

 المهرة -حوف  -المرحلة الثانية ( 
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 

 المكال
  137,562         حوف المهره

400-13575 
استصالح االراضي والمدرجات الزراعية لقرية عرضه وقرى 

 ريمة -بالد الطعام  -مجاوره بني وقيد 
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 
 الحديدة

  62,091           بالد الطعام ريمه

400-13404 
استصالح االراضي والمدرجات الزراعية لقرية المرخامي وقرى 

 ريمة -بالد الطعام  -مجاوره بني وقيد 
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 

 الحديدة
  84,484           بالد الطعام ريمه

200-13074 
 مشروع التدخالت المتنوعه لقرية آل مروان مديرية رغوان محافظه

 مارب
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2كثيفة العمالة  عبر برنامج االشغال

فرع 
 صنعاء

  121,685         رغوان مارب
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

500-13377 
 -ين مب -االدبعة  -تأهيل عدة مكونات في المسقط المائي لقرية الخو 

 حجة
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 
  60,976           مبين حجة فرع حجة

300-13888 
تتنفيذ سقايات خاصة وتحسين الوضع الصحي لقرية الرونه والقرى 

 الضالع -مديرية األزارق -المجاورة لها 
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 
  157,228         االزارق الضالع فرع عدن

200-13096 
مشروع تحسين الوضع الصحي والبيئي و طريق بني القطافي وبني 

 سويدان/وادي عيان/المحويت/الخبت
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 

 صنعاء
  136,011         الخبت المحويت

200-13095 
 مشروع تنفيذ سقايات خاصة وحماية ابار لقريه الولجه/المعازبه/

 ملحان/ المحويت
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 

 صنعاء
  85,338           ملحان المحويت

100-13403 
وتحسين ساحات بعض المباني التعليمية والحكومية بمدينة  تاهيل

 المهرة -سيحوت 
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 

 المكال
  122,105         سيحوت المهره

200-12741 
وتنفيذ حمامات لصرف الصحي في قريه حرم المرانه  تأهيل االبار

 المراشي الجوف
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 
 صنعاء

  233,858         خراب المراشى الجوف

910-12888 
آبار+استصالح اراضي( بقربة تنفيذ عدة مكونات)حمامات+تحسين 

 محافظة عمران-القفلة  -البطنة  -عقيدة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 

 عمران
  159,168         قفلة عذر عمران

600-12972 
 - دغيم والقرى المجاورة مشروع التدخالت المتنوعة لقرية لجفة ال

 شبوة -حطيب 
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 
 المكال

  138,042         حطيب شبوه

200-12740 
تنفيذ جدران حمايه وحمامات لصرف صحي قريه الوزاء 

 المراشي/ الجوفومحالتها/المرانه /
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 

 صنعاء
  164,020         خراب المراشى الجوف

900-13134 
 -العدين  -خباز  -سقايات حصاد مياه وتحسين طريق لقريه البحرين 

 اب
 األلمانيةالحكومة  يعمل

 67 577رقم:  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 لبرنامج االشغال كثيفة العمالة 2015

  65,185           العدين اب فرع إب

800-12960 
مشروع تاهيل وانشاء المدرجات الزراعية لقرية الشريمة )محلة 

 تعز -مقبنة  -عزلة االقحوز -المغيربة(
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 
  113,704         مقبنه تعز فرع تعز

 الحكومة األلمانية يعمل لحج -تحسين ورصف طريق في ذنوبه مديرية المقاطرة  300-13808
لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2كثيفة العمالة  عبر برنامج االشغال
  125,946         المقاطرة لحج فرع عدن

900-13338 
-يةمديرية التعز-عزلة الشعبانيا السفلى-حي البتراء-مدرسة العباس

 محافظة تعز
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
    -                    التعزية تعز فرع تعز

 الحكومة األلمانية يعمل محافظة شبوة -مديرية ميفعة  -قرية تفر  -مدرسة تفر  600-13264
لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
فرع 

 المكال
  497                ميفعه شبوه

200-12863 
 -مناخة  -هوازن  -الصرف الصحي الموقعي لقرية بيت دومان 

 صنعاء
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي

فرع 

 صنعاء
  40,010           مناخة صنعاء

400-13598 
في  تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل التعليمية

 محافظة ريمة.- -مديرية الجبين
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 الحديدة

    -                    الجبين ريمه

500-13372 
 ابوهادي-السقايات الخاصة لقريتي كولة مصب والقرية السوداء 

 حجة-افلح الشام-والعبادلة
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي
  89,156           افلح الشام حجة فرع حجة

 الحكومة األلمانية يعمل السقايات الخاصه لقرية ثوجان / القبيطة/القبيطة/لحج 300-14028
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
  112,920         القبيطه لحج فرع عدن

100-13587 
جية طرق اساليب التو -تدريب موجهي/ات محو االمية و تعليم الكبار 

 أكثر من محافظة-،المتابعة و التقييم 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0           25,208  

600-12911 
ية توفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات االجتماعية في التعليم بمدير

 محافظة المهرة -المسيلة 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 المكال

  28,357           المسيله المهره

300-13678 
لحد اتوفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات االجتماعية بالتعليم مديرية 

 يافع محافظة لحج
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  247,187         الحد لحج فرع عدن

600-12910 
ية توفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات االجتماعية في التعليم بمدير

 محافظة شبوه -الروضة 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 المكال

  32,995           الروضه شبوه
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

900-13130 
يرية توفير فرص عمل مؤقتة في الخدمات اإلجتماعية في التعليم في مد

 محافظة تعز -باب المندب 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  35,750           باب المندب تعز فرع تعز

900-13131 
يرية توفير فرص عمل مؤقتة في الخدمات اإلجتماعية في التعليم في مد

 محافظة تعز -موزع 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  32,495           موزع تعز فرع تعز

911-13628 
توفير فرص دخل مؤقتةفي الخدمات االجتماعيةفي التعليم غير 

 محافظة البيضاء -النظامي بمديرية العرش 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  23,544           العرش البيضاء فرع ذمار

300-13918 
يرية توفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات اإلجتماعية في التعليم في مد

 محافظة لحج -حالمين 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  107,921         حالمين لحج فرع عدن

600-12907 
ية توفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات االجتماعية في التعليم بمدير

 محافظة حضرموت -حوره ووادي العين 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 المكال
  62,278           وادي العين حضرموت

300-13910 
رار ستوفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات االجتماعية بالتعليم مديرية 

 محافظة ابين
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

  167,829         سرار ابين فرع عدن

911-13632 
توفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات االجتماعية في التعليم غير 

 محافظة البيضاء -النظامي بمديرية ولد ربيع 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  20,597           ولدربيع البيضاء فرع ذمار

300-13907 
توفير فرص عمل مؤقته في الخدمات االجتماعية بالتعليم مديرية 

 المفلحي محافظة لحج
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

  199,358         المفلحي لحج فرع عدن

200-13410 
توفير فرص عمل مؤقتةفي الخدمات االجتماعيةفي التعليم غير 

 المحويت -مديرية الرجم -أكثرمن عزلة-النظامي
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 صنعاء
  4,723             الرجم المحويت

600-12913 
ية توفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات االجتماعية في التعليم بمدير

 محافظة أرخبيل سقطرى -حديبو 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 المكال

أرخبيل 
 سقطرى

  30,912           حديبو)جزيرة سقطرى(

600-12909 
ية توفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات االجتماعية في التعليم بمدير

 محافظة شبوه -حبان 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 المكال
  26,660           حبان شبوه

300-13736 
يرية توفير فرص عمل مؤقتة في الخدمات اإلجتماعية في التعليم في مد

 محافظة ابين المرحلة الثانية -جيشان 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

  39,425           جيشان ابين فرع عدن

900-13095 
في في التعلم النشط في جبل  12-4تدريب المعلمين للصفوف من 

 تعز-حبشي
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  157,191         جبل حبشي تعز فرع تعز

300-14164 
رفع جاهزية مستشفى الجمهورية التعليمي والمحجر الصحي محافظة 

 (.19عدن لمواجهة فيروس كورونا) كوفيد 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

  147,722         خور مكسر عدن فرع عدن

400-13565 
مديرية  -النقد من أجل التغذية للحد من تفشي جائحة كورونا 

 محافظة الحديدة -المنصورية 
 الحكومة البريطانية يعمل

منحة الحكومة البريطانية لبرنامج الحماية 

 1مرحلة -نقد مقابل التغذية-االجتماعية

فرع 

 الحديدة
  569,214         المنصورية الحديده

400-13578 
ذية في برنامج التحويالت النقدية في التغ -مشروع النفقات التشغيلية 

 محافظة الحديدة-ظل جائحة كورونا 
 الحكومة البريطانية يعمل

منحة الحكومة البريطانية لبرنامج الحماية 
 1مرحلة -نقد مقابل التغذية-االجتماعية

فرع 
 الحديدة

  127,355         الميناء الحديده

 الحكومة البريطانية يعمل محافظة المحويت-مديرية الرجم  -النقد من أجل التغذية 200-13402
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 صنعاء
  3,596,897     الرجم المحويت

400-13566 
 -خنة مديرية الس -كورونا النقد من أجل التغذية للحد من تفشي جائحة 

 محافظة الحديدة
 الحكومة البريطانية يعمل

منحة الحكومة البريطانية لبرنامج الحماية 

 1مرحلة -نقد مقابل التغذية-االجتماعية

فرع 

 الحديدة
  649,648         السخنه الحديده

400-13567 
 -حي الضمديرية  -النقد من أجل التغذية للحد من تفشي جائحة كورونا 

 محافظة الحديدة
 الحكومة البريطانية يعمل

منحة الحكومة البريطانية لبرنامج الحماية 

 1مرحلة -نقد مقابل التغذية-االجتماعية

فرع 

 الحديدة
  705,382         الضحى الحديده

400-13562 
 -ل مديرية باج -النقد من أجل التغذية للحد من تفشي جائحة كورونا 

 محافظة الحديدة
 الحكومة البريطانية يعمل

منحة الحكومة البريطانية لبرنامج الحماية 
 1مرحلة -نقد مقابل التغذية-االجتماعية

فرع 
 الحديدة

  2,284,331     باجل الحديده

400-13564 
 - مديرية برع -النقد من أجل التغذية للحد من تفشي جائحة كورونا 

 محافظة الحديدة
 الحكومة البريطانية يعمل

منحة الحكومة البريطانية لبرنامج الحماية 

 1مرحلة -نقد مقابل التغذية-االجتماعية

فرع 

 الحديدة
  559,700         برع الحديده

400-13563 
راحي مديرية الج -النقد من أجل التغذية للحد من تفشي جائحة كورونا 

 محافظة الحديدة -
 الحكومة البريطانية يعمل

البريطانية لبرنامج الحماية منحة الحكومة 
 1مرحلة -نقد مقابل التغذية-االجتماعية

فرع 
 الحديدة

  1,329,918     الجراحي الحديده
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

400-13570 
 -ناوص مديرية الق -النقد من أجل التغذية للحد من تفشي جائحة كارونا 

 محافظة الحديدة
 الحكومة البريطانية يعمل

الحماية منحة الحكومة البريطانية لبرنامج 

 1مرحلة -نقد مقابل التغذية-االجتماعية

فرع 

 الحديدة
  875,033         القناوص الحديده

400-13198 
رع ب-عزلة بني باقي-خزان حصاد مياه االمطار لقرية اكمة بني باقي 

 الحديدة )المرحلة الثانية (-
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 الحديدة
  48,774           برع الحديده

600-13197 
ظة إنشاء خزان توزيع مياه حجري لمنطقة السويري مديرية تريم محاف

 حضرموت
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 المكال
  4,353             تريم حضرموت

300-13753 
اضافة خزان برجي +غرفة للمضخة + خطوط اسالة لمشروع مياه 

 حبيل البرق /جعار /خنفر/ابين)المرحلة الثانية(
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  1,072             خنفر ابين فرع عدن

900-13271 
إب ) -العدين  -بالد المليكي  -السقايات الخاصةلقريتي الغربي و حمر 

 المرحلة الثانية (
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  338,384         العدين اب فرع إب

 الحكومة البريطانية يعمل الضالع-الشعيب -تحسين االصحاح البيئي لقرى الصومعه  300-13743
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  74,240           الشعيب الضالع فرع عدن

200-13124 
انية صنعاء / المرحلة الث -االمانه  -إستكمال رصف شارع هائل سعيد 

. 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 صنعاء
  460                معين االمانه

 الحكومة البريطانية يعمل م/المنصورة م/عدن 37بلوك رصف شوارع وأزقة  300-13524
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  217,313         المنصوره عدن فرع عدن

 الحكومة البريطانية يعمل ةُجدل / المعرض /بني نفيع / السلفية / ريم -طريق نقيل العشري  400-13207
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 الحديدة
  234,509         السلفيه ريمه

 الحكومة البريطانية يعمل تعز -مقبنة  -محرقة  -استكمال طريق الصرح كشرار محرقة عليا  100-13313
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  247,764         مقبنه تعز فرع تعز

 الحكومة البريطانية يعمل ولخ م/حبيل جبر م/لحج -تحسين و رصف طريق خيرة  300-13766
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  189,344         حبيل جبر لحج فرع عدن

 الحكومة البريطانية يعمل شبوة -عرماء  -تأهيل ورصف عقبة مدي  600-12975
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
فرع 

 المكال
  167,128         عرماء شبوه

300-13761 
تحسين وتوسعة طريق العمري من الطارفة إلى الحاجب م/ رصد م/ 

 أبين
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  151,308         رصد ابين فرع عدن

100-13389 
 -تدريب وتأهيل النحالين على التقنيات الحديثة في تربية النحل 

 سقطرى
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 المكال

أرخبيل 
 سقطرى

  22,373           حديبو)جزيرة سقطرى(

400-13613 
سلفية الجباهي مديرية ال-قدرة  -كحلة  -نحال لعزل يفعان  200تدريب 

 ريمه
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 الحديدة
  21,365           السلفيه ريمه

800-12867 
لحديثة بناءودعم قدرات مزارعي الحاصالت البستانية لتنفيذ التقنيات ا

 تعز-مديريه المواسط -
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

  59,786           المواسط تعز فرع تعز

800-12866 
لحديثة قدرات مزارعي الحاصالت البستانية لتنفيذ التقنيات ا بناءودعم

 مديريه المسراخ تعز -
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  57,423           المسراخ تعز فرع تعز

500-13471 
محافظة  -مديرية اسلم  -قرية  دعم صغار منتجي الخضروات اكثرمن

 حجة
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  19,747           اسلــــم حجة فرع حجة

100-13388 
لحديثة ابناء ودعم قدرات مزارعي الحاصالت البستانية لتنفيذ التقنيات 

 المهره -مديريه المسيلة  -
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 المكال
  39,385           المسيله المهره

400-13614 
لحديثة ابناء قدرات ودعم مزارعي الحاصالت البستانية لتنفيذ التقنيات 

 عزلة الجمادي مديرية باجل الحديدة
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 الحديدة

  21,590           باجل الحديده

600-13193 
 تطوير انتاجية محاصيل الخضار في مديرية حريضه و غيل باوزير و

 حضرموت -الشحر 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 المكال
  40,889           حريضه حضرموت

600-13097 
بيحان( محافظة -تطوير انتاجية محاصيل الخضارفي مديريات)عين

 شبوة
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 االولىالمرحلة 

فرع 
 المكال

  32,748           عين شبوه
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

 الحكومة البريطانية يعمل حضرموت -دوعن  -إنشاء حاجز قرن ماجد  600-12987
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 المكال
  103,168         دوعن حضرموت

300-13874 
لربوه مداخل قنوات الري وحماية التربة الزراعية وادي ا إعادة تاهيل

 العليا م/ ردفان م/ لحج
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  54,035           ردفان لحج فرع عدن

 الحكومة البريطانية يعمل تصفية الرسوبيات من حواجز هضاب كريتر م/ عدن 300-13822
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  84,054           صيره)كريتر( عدن فرع عدن

 الحكومة البريطانية يعمل إب -السده  -بني الحارث  -الواطيه  -الري السيلي لوادي عباهه  900-13070
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  122,742         السده اب فرع إب

300-13646 
-قرى في عزلة السعدي 7( برك للري التكميلي في 9استكمال بناء )

 ابين -رصد
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  53,715           رصد ابين فرع عدن

 الحكومة البريطانية يعمل مديرية الزهرة -عزلة الفرانتة  -تأهيل قناة الحزمية  400-13234
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
فرع 

 الحديدة
  62,430           الزهره الحديده

200-12746 
التوسع في زراعة اللوز في بيت الكبش وبيت النش والزيلة ودار 

 صنعاء -الحيمة الداخلية  -األحبوب -المنامة 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 صنعاء
  224,784         الحيمه الداخليه صنعاء

200-12817 
 -جحانه  -قروى  -السيلي في بيت الحيسة وبيت راجح تنظيم الري 

 صنعاء .
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 صنعاء

  212,470         جحانه صنعاء

400-13251 
لدوم قرية ا تحسين وتطوير الظروف االنتاجية لمربي الثروة الجيوانية

 م باجل -عزلة الحضارية 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 الحديدة
  46,900           باجل الحديده

 الحكومة البريطانية يعمل 2020لعام  VSLAتشكيل مجموعات ادخار و تمويل ريفي  100-13580
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
المقر 

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة

0         127,134  

100-13520 
)المرحلة  2020تمويل مؤسسة نماء للتمويل الصغير واألصغر 

 األولى(
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         994,542  

100-13522 
مراجعة مالية ومكتبية على برامج ومؤسسات التمويل الصغير 

 واألصغر
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

أكثر من 
 محافظة

0             4,409  

 الحكومة البريطانية يعمل )المرحلة األولى( 2020تمويل المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر 100-13518
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 االولىالمرحلة 

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         983,509  

100-13540 
)المرحلة  2020تمويل برنامج حضرموت للتمويل األصغر لعام 

 األولى(
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

أكثر من 
 محافظة

0         998,173  

 الحكومة البريطانية يعمل المرحلة االولى-2020تمويل برنامج ضمان التمويالت اليمني 100-13545
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         168,000  

 الحكومة البريطانية يعمل 2020األصغر تمويل برنامج االتحاد للتمويل  100-13519
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
المقر 

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة

0         995,667  

 الحكومة البريطانية يعمل 2020منحة شبكة اليمن للتمويل األصغر  100-13525
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         300,000  

 الحكومة البريطانية يعمل )المرحلة الثالثة( 2020تمويل المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر 100-13524
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 االولىالمرحلة 

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         998,999  

 الحكومة البريطانية يعمل )المرحلة الثانية( 2020تمويل المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر 100-13523
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         990,942  

 الحكومة البريطانية يعمل المرحلة الثانية - 2020تمويل برنامج ضمان التمويالت اليمني  100-13604
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
المقر 

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة

0           41,650  

911-13582 
بمديرية  VSLAتدريب فني لمجموعات االدخار والتمويل الريفي 

 ذمار -وصاب العالي 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  31,688           وصاب العالي ذمار فرع ذمار

900-13334 
ي التدريب الفني ألعضاء وعضوات مجموعات االدخار والتمويل الريف

VSLAs  إب . -في مديرية حزم العدين 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

  32,877           حزم العدين اب فرع إب
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

910-13068 
ـ محافظة  VSLAsتدريب فني لمجموعات االدخار والتمويل الريفي 

 عمران
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 عمران
  30,797           بني صريم عمران

100-13582 
في  VSLAsتدريب فني لمجموعات االدخار والتمويل الريفي 

 محافظتي لحج وحضرموت
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0           56,536  

 الحكومة البريطانية يعمل المرحلة الخامسة -2019تمويل المؤسسة الوطنية للتمويل االصغر  100-13507
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         669,321  

 الحكومة البريطانية يعمل فروع( 4التوسع واإلنتشار لمؤسسات التمويل االصغر في الريف ) 100-13355
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 االولىالمرحلة 

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         297,098  

 الحكومة البريطانية يعمل تمويل مؤسسة نماء للتمويل الصغير واألصغر )المرحلة االولى( 100-13351
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         995,003  

100-13344 
روة المشروع الطارئ لدعم استمرارية االعمال في قطاع الزراعة والث

 DFID -الحيوانية 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

أكثر من 
 محافظة

0     2,646,076  

100-13343 
 -المشروع الطارئ لدعم استمرارية االعمال في قطاع الصحة 

DFID 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0     1,353,924  

100-13508 
ع في قطا الدعم التكميلي للمشروع الطارئ لدعم استمرارية االعمال

 الزراعة والثروة الحيوانية
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

أكثر من 
 محافظة

0     1,600,000  

 الحكومة البريطانية يعمل VSLAsتشكيل و تدريب و متابعة مجموعات ادخار و تمويل ريفي  100-13342
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         625,150  

800-12898 
مديرية -عزلة السواء - CBRتأسيس برنامج التاهيل المجتمعي 

 محافظة تعز. -المعافر
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

  60,698           المعافر تعز فرع تعز

900-13122 
تدريب الكوادر الصحية في مرافق الرعاية الصحية االؤلية على 

 محافظة تعز-االكتشا ف المبكر لالعاقة
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  42,184           القاهرة تعز فرع تعز

900-13330 
دعم مركز العالج الطبيعي بمؤسسة خديجة لـتأهيل ذوي اإلعاقة 

 بمديرية يريم محافظةإب
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

  5,985             يريم اب فرع إب

300-14011 
تدريب الكوادر الصحية في مرافق الرعاية الصحية األولية على 

 محافظة عدن-اإلكتشاف المبكر لإلعاقة 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  41,976           صيره)كريتر( عدن فرع عدن

300-14166 
عاية ( لمراكز الر 19توعية حول الُحميات و فايروس كورونا ) كوفيد 

 عدن-االجتماعية 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

  9,611             البريقه عدن فرع عدن

 الحكومة البريطانية يعمل أمانةالعاصمة-دعم مؤسسي لدار التوجية اإلجتماعي للبنين  200-13147
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 صنعاء
  15,003           الصافية االمانه

900-13332 
 دعم البرنامج التعليمي لدمج ذوي االعاقة السمعية بمدرسة صالح

 مدينةاب-الدين الظهار 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

  3,990             الظهار اب فرع إب

900-13329 
لظهار ا -دعم البرنامج التعليمي بمدرسة الطموح لذوي االعاقة الذهنية 

 بمدينةاب
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
    -                    الظهار اب فرع إب

800-12944 
 -لشاملة ادارة التربية ا -االعاقة تعزيز الدمج التعليمي لألطفال ذوي 

 محافظة تعز
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  43,128           التعزية تعز فرع تعز

900-13328 
- دعم البرنامج التعليمي لمدرسة نور األمل لذوي االعاقة الظهار

 مدينةاب
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  23,994           الظهار اب فرع إب

 الحكومة البريطانية يعمل محافظة عدن-دعم برنامج التربية الشاملة في عدد من المدارس  300-14054
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  40,935           خور مكسر عدن فرع عدن

200-13404 
-ة أكثر مديري-تدريب معلمي جهاز محو األمية في مجال لغة اإلشارة 

 أمانة العاصمة
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 صنعاء
    -                    السبعين االمانه

300-13924 
وطة الح-دعم أنشطة مدرسة التربية الشاملة لذوي االحتياجات الخاصة 

 لحج-
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

  13,589           الحوطه لحج فرع عدن
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

 الحكومة البريطانية يعمل ابين-زنجبار-دعم البرنامج التعليمي لجمعية رعاية وتأهيل الصم  300-13901
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  13,579           زنجبار ابين عدنفرع 

200-12871 
 بناء قدرات الشباب الجامعيين ضمن برنامج الشباب روافد لتسهيل

 ربطهم بسوق العمل م.الجوف
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 صنعاء
  80,035           الحزم الجوف

911-13256 
بناء قدرات الشباب الجامعيين ضمن برنامج روافدالتسهيل ربطهم 

 محافظة ذمار-بسوق العمل 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  126,701         مدينة ذمار ذمار فرع ذمار

600-13088 
نسانية تأهيل عدد من الشباب الجامعيين لمناصرة االنشطة التنموية واال

 المهره -ضمن برنامج )روافد( 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 المكال
  38,497           الغيظه المهره

900-13137 
 بناء قدرات عدد من الشباب الجامعيين ضمن برنامج الشباب روافد

 لتسهيل ربطهم بسوق العمل محافظة إب
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  100,881         الظهار اب فرع إب

200-12870 
 بناء قدرات الشباب الجامعيين ضمن برنامج الشباب روافد لتسهيل

 ربطهم بسوق العمل م.المحويت
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 صنعاء

  72,556           المحويت المحويت

300-14008 
الشباب الجامعيين ضمن برنامج روافدلتسهيل ربطهم  بناءقدرات

 جحاف-لودر الضالع م-ابين م-تبن-بالعمل لحج م
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  145,864         البريقه عدن فرع عدن

 الحكومة البريطانية يعمل برنامج الشباب روافد( وطباعة أدلة TOTتدريب مدربين ) 100-13336
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
المقر 

 الرئيسي
  46,937           أرحب صنعاء

600-12876 
 بناء قدرات الشباب الجامعيين ضمن برنامج الشباب روافد لتسهيل

 محافظة حضرموت -ربطهم بسوق العمل 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 المكال
  73,272           مدينة المكال حضرموت

 الحكومة البريطانية يعمل بناء قدرات االستشاريين وتطوير وطباعة ادلة برنامج التمكين 100-13349
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
المقر 

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة

0           50,196  

100-13510 
تطوير ودمج إجراءات منع مخاطر الفساد واالستغالل واالعتداء 

 والتحرش في دورة المشروع
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0           41,889  

910-12894 
ي تمكين المجتمع وتشكيل مجالس تعاون القرى لدعم الصمود والتعاف

 م/عمران -وتعزيز التماسك االجتماعي شهاره 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 عمران

  264,618         شهاره عمران

911-13370 
 تمكين المجتمع وتشكيل مجالس تعاون القرى لدعم الصمودوالتعافى

 وتعزيز التماسك االجتماعي/وصاب السافل ذمار
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  320,532         وصاب السافل ذمار فرع ذمار

500-13323 
ي تمكين المجتمع وتشكيل مجالس تعاون القرى لدعم الصمود والتعاف

 حجة-بني العوام-وتعزيز التماسك االجتماعي
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

  205,233         بني العوام حجة فرع حجة

911-13454 
 تمكين المجتمع وتشكيل مجالس تعاون القرى لدعم الصمودوالتعافى

 1م -وتعزيز التماسك االجتماعي/وصاب العالي 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  308,405         وصاب العالي ذمار فرع ذمار

600-13080 
ماعي التمكين المجتمعي لدعم الصمود والتعافي وتعزيز التماسك االجت

 حضرموت )المرحله الثالثة( -تريم 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 المكال

  71,029           تريم حضرموت

600-12939 
ى تمكين المجتمع وتفعيل مجالس تعاون القرى لدعم الصمود والتعاف

 حضرموت-وتعزيز التماسك االجتماعي م.ساه
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 المكال
  140,018         ساه حضرموت

500-13276 
ي تمكين المجتمع وتشكيل مجالس تعاون القرى لدعم الصمود والتعاف

 حجة-الجميمة  -وتعزيز التماسك االجتماعي 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  172,442         الجميمه حجة فرع حجة

900-13208 
ي تمكين المجتمع وتشكيل مجالس تعاون القرى لدعم الصمود والتعاف

 بعدان -وتعزيز التماسك االجتماعي 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  264,702         بعدان اب فرع إب

800-12845 
ي تمكين المجتمع وتشكيل مجالس تعاون القرى لدعم الصمود والتعاف

 وتعزيزالتماسك االجتماعي مشرعة وحدنان تعز
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

  201,249         مشرعه وحدنان تعز فرع تعز

300-14010 
ي تمكين المجتمع وتفعيل مجالس تعاون القرى لدعم الصمود والتعاف

 وتعزيزالتماسك االجتماعي طور الباحة لحج
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  161,468         طور الباحه لحج فرع عدن

300-13771 
ي تمكين المجتمع وتفعيل مجالس تعاون القرى لدعم الصمود والتعاف

 ابين-وتعزيزالتماسك االجتماعي سباح
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

  105,813         سباح ابين فرع عدن
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

300-14009 
ي تمكين المجتمع وتفعيل مجالس تعاون القرى لدعم الصمود والتعاف

 وتعزيزالتماسك االجتماعي المقاطرة لحج
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  196,108         المقاطرة لحج فرع عدن

900-13144 
ماعي التمكين المجتمعي لدعم الصمود والتعافي وتعزيز التماسك االجت

 المخادر/إب المرحله الثانيه
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  153,391         المخادر اب فرع إب

800-12886 
ي مشروع تمكين المجتمع وتشكيل مجالس القرى لدعم الصمود والتعاف

 تعز-ماوية-وتعزيز التماسك االجتماعي 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  294,818         ماويه تعز فرع تعز

300-13917 
ية مدير-مشروع التدخالت المتنوعة لدعم العائدين في مدينة الحوطة 

 لحج -الحوطة
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  91,081           الحوطه لحج فرع عدن

 الحكومة البريطانية يعمل تعز-المخاء- 1مشروع تشغيل ودعم النازحين في مدينة المخاء 900-12892
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  285,139         المخاء تعز فرع تعز

 الحكومة البريطانية يعمل محافظة عدن -تأهيل كورنيش جولدمور في مديرية التواهي  300-13883
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  91,510           التواهي عدن فرع عدن

900-13140 
 - الزراعية في وادي نخلة الغراق المرحلة الثانية حماية االراضي

 تعز -مقبنة  -اخدوع اسفل 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  194,836         مقبنه تعز فرع تعز

400-13425 
خنة م/ الس -بناء خزانات حصاد مياه لسقي الحيوانات في منطقة الدمغ

 م/ الحديدة
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 الحديدة

  83,152           السخنه الحديده

910-13074 
 -حماية االراضي الزراعية وقنوات الري لعدة قرى بوادي العقيق 

 صعده -الحشوه 
 البريطانيةالحكومة  يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

فرع 

 عمران
  10,728           الحشوه صعده

910-13077 
 - حماية االراضي الزراعية وقنوات الري قرى الروابضه وما جاورها

 صعده -سحار  -ولد مسعود 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 عمران

  7,236             سحار صعده

 الحكومة البريطانية يعمل تعز-مقبنة  -براشا  -طريق الداخلة منيدمة )مغرم رأس(  800-13168
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  104,365         مقبنه تعز فرع تعز

100-13605 
لة الدعم التكميلي للمشروع الطارئ لدعم استمرارية االعمال المرح

 FCDO-الثانية 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

أكثر من 
 محافظة

0         800,000  

 الحكومة البريطانية يعمل البيضاء -الطفة  -حماية االراضي الزراعية بوادي عسيلة  911-13639
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى
  105,841         الطفه البيضاء فرع ذمار

911-13634 
 - بني معانس -جاعر  -حماية االراضي الزراعية بوادي االخضري 

 ذمار -وصاب السافل 
 الحكومة البريطانية يعمل

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

  211,047         وصاب السافل ذمار فرع ذمار

911-13484 
نة مديرية مدي -مدينة البيضاء  -توسعة مشروع مياه مدينة البيضاء 

 محافظة البيضاء -البيضاء 
 الحكومة الهولندية يعمل

منحة الحكومة الهولندية لمشروع مياه مدينة 

 البيضاء
  213,205         مدينة البيضاء البيضاء فرع ذمار

911-13575 
ف بناء القدرات والتطوير المؤسسي للمؤسسة المحلية للمياه والصر

 م/ البيضاء -الصحي بمدينة البيضاء
 الحكومة الهولندية يعمل

الهولندية لمشروع مياه مدينة منحة الحكومة 
 البيضاء

  52,972           مدينة البيضاء البيضاء فرع ذمار

100-13407 
محافظة  -مديرية عتق  -مدينة عتق  -بناء ظلة لروضة أطفال عتق 

 شبوة
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 المرحلة الرابعةتمويل 

فرع 

 المكال
  15,758           عتق شبوه

800-10566 
 -مديرية الرونة  -عزلة االشراف  -قرية المدورة  -مدرسة القدس 

 محافظة تعز
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة
  284,893         شرعب الرونه تعز فرع تعز

911-13383 
 عزلة السوداء وال -قرية قرعد -استكمال مدرسةالقعقاع بن عمرو 

 محافظة البيضاء-مديرية البيضاء -عيسى 
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة
  56,652           البيضاء البيضاء ذمارفرع 

300-12056 
 مديرية -مركز القارة  -قرية حبيل مقبل  -مدرسة مقبل األساسية 

 محافظة أبين -رصد 
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 
 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

  147,161         رصد ابين فرع عدن

600-12209 
 -مديرية حجر  -قرية شرج الراك  -مدرسة فاطمة الزهراء للبنات 

 محافظة حضرموت
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 

 المكال
  283,208         حجر حضرموت

911-13384 
حافة م -مديرية الشريه  -مركز ال غنيم  -قرية زنابع  -مدرسة وعالن 

 البيضاء
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 
 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

  79,015           الشرية البيضاء فرع ذمار
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

600-13079 
رية مدي -مدينة القطن  -ترميم مدرسة السيدة خديجة بساحة الجهاورة 

 محافظة حضرموت -القطن 
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 

 المكال
  20,817           القطن حضرموت

300-12131 
ار مديرية د -مدينة دار سعد  -حي السالم -السالم األساسية مدرسة 

 محافظة عدن -سعد 
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة
  481,735         دار سعد عدن فرع عدن

300-12335 
- مديرية الشعيب -قرية القدام بني مسلم  -مدرسة علي سالم مثنى 

 محافظة الضالع
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة
  228,036         الشعيب الضالع فرع عدن

600-12944 
محافظة -ميفعة مديرية  -قرية لمصون  -استكمال مدرسة لمصون 

 شبوة
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 

 المكال
  106,570         ميفعه شبوه

911-12114 
 -مديرية عنس  -عزلة يعر  -قرية خبان يعر  -مدرسة خبان يعر 

 محافظة ذمار
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة
  125,203         عنس ذمار فرع ذمار

300-14106 
مدرسة ابوبكر الصديق قرية حليف عزلة عساف مديرية قعطبة 

 محافظة الضالع
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 
 واالجتماعياالقتصادي 

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

  237,503         قعطبه الضالع فرع عدن

800-12010 
 -مديرية المسراخ  -عزلة عبدان  -قرية حدادين  -مدرسة الرشيد 

 محافظة تعز
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

العربي لإلنماء للمساهمة في قرض الصندوق 

 تمويل المرحلة الرابعة
  175,834         المسراخ تعز فرع تعز

 يعمل مدينة الحديدة -الحوك  -حي شارع جمال  -مشروع مجمع النور  400-13385
الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي
قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 الرابعةتمويل المرحلة 
فرع 

 الحديدة
  205,254         الحوك الحديده

300-13708 
 -يلين الحب -قرية المريقب  -استكمال مدرسة السبابة للتعليم االساسي 

 محافظة لحج -مديرية ردفان 
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 الرابعةتمويل المرحلة 
  136,234         ردفان لحج فرع عدن

900-13275 
 -مديرية مقبنة  -عزلة بني سيف -قرية الغول  -مدرسة الروضة 

 محافظة تعز )مرحلة أولى(
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 
 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

  603                مقبنه تعز فرع تعز

300-12380 
خ مديرية الشي -منطقة الممدارة  -مدرسة الفاروق االساسية للبنين

 محافظة عدن -عثمان 
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة
  773,132         الشيخ عثمان عدن فرع عدن

500-12582 
 مديرية -عزلة بني عشب  -قرية بيت الركن  -مدرسة الجيل الجديد 

 محافظة حجه -كحالن عفار 
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 
 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

  115,701         كحالن عفار حجة فرع حجة

 يعمل بوةمحافظة ش -مديرية عتق  -بناء ظلة لمدرسة البيحاني بمدينة عتق  600-13067
الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 

 المكال
  24,525           عتق شبوه

911-12295 
 -عزلة حبر  -قرية الظهره  -محلة الزراعي  -مايو  22مدرسة 

 محافظة ذمار -مديرية وصاب العالي 
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 
 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

  214,797         وصاب العالي ذمار فرع ذمار

911-13381 
 -عزلة آل غنيم  -قرية الحجفة سارع  -أكتوبر  14استكمال مدرسة 

 محافظة البيضاء -مديرية الشرية 
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة
  120,710         الشرية البيضاء فرع ذمار

600-12978 
 -مديرية نصاب  -قرية حجر الصالبة  -استكمال مدرسة الصالبة 

 محافظة شبوة
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 
 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 المكال

  171,606         نصاب شبوه

300-13723 
 - جعار -قرية بئر الشيخ  -االساسية استكمال مدرسة الحسن بن علي 

 محافظة ابين -مديرية خنفر 
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة
  73,148           خنفر ابين فرع عدن

800-12938 
ي بتمويل من الصندوق العربتأثيث عدد من المدارس المنفذة سابقا 

 في محافظة تعز 4لألنماء 
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة
  26,456           الشمايتين تعز فرع تعز

400-12019 
رية مديرية الجعف -عزلة بني الجعد  -قرية المصبحي -مدرسة الجعدي 

 محافظة ريمة . -
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 

 الحديدة
  384,133         الجعفريه ريمه

 يعمل بوهمحافظة ش -مدينة عتق  -العامة بمستشفى عتق  بناء قسم الطوراىء 600-13115
الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي
قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة
فرع 

 المكال
  138,021         عتق شبوه

200-12955 
التوليدية الشاملة بالمستشفى  استكمال تجهيز وتأثيث الطواريء

 اإلمانة -الجمهوري 
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 

 صنعاء
  322,984         التحرير االمانه

 يعمل سقايات خاصة الجريد/البحباحة/رجوزة/الجوف 200-12948
الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي
قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة
فرع 

 صنعاء
  95,471           رجوزه الجوف



  2020 ديسمبر شهر نهاية حتى العاملة المشاريع قائمة     للتنمية        االجتماعي الصندوق

 م 2020ديسمبر  لشهر الموقف تقرير

 

Page | 67 

 

 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

200-12949 
سقايات خاصة لقرية الرحاب والقرى 

 المجاورة/الخشعة/رجوزة/الجوف
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 واالجتماعياالقتصادي 

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 

 صنعاء
  119,648         رجوزه الجوف

800-11096 
انشاء محطة معالجه +تأهيل شبكة المياه والصرف الصحي وحمامات 

 تعز -السجن المركزي 
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في قرض 

 تمويل المرحلة الرابعة
  352,491         المظفر تعز فرع تعز

 يعمل المرحلة الخامسة -ترميم وصيانة الجامع الكبير بصنعاء 100-12972
الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

معونة الصندوق العربي لترميم وتأهيل الجامع 

 المرحلة الرابعة -بصنعاء الكبير 

المقر 

 الرئيسي
  1,471,838     صنعاء القديمة االمانه

 يعمل دزبي-استكمال اعمال المرحلة الثانية لترميم مدرسة الفوز للبنات 400-13316
الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 الرابعةتمويل المرحلة 

فرع 

 الحديدة
  66,408           زبيد الحديده

910-13033 
ات ترميم و اعادة تاهيل قنوات مياه التقليدية و بركة و رصف مسطح

 حصاد مياه في مدينة ثالء ـ ثالء ـ عمران
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 المرحلة الرابعةتمويل 

فرع 

 عمران
  171,257         ثالء عمران

200-12943 
مراد  الشقيق ( جبل -الزلة  -الذراع  -تأهيل وتحسين طريق ) القصبة 

 مأرب /
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 
 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 صنعاء

  336,693         جبل مراد مارب

 يعمل إب-ذي السفال-ريده وريد-صناعة( -الوصر-طريق )ريدة 900-12176
الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة
  561,964         ذي السفال اب فرع إب

 يعمل المصنعة ( بدبدة / مأرب -الصدر -تأهيل وتحسين طريق ) المثعف  200-12942
الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي
قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة
فرع 

 صنعاء
  244,061         بدبده مارب

 يعمل م.صعده-منبه مديرية-عزلة جلحاء-جلحا-طريق عقبة كتفاء 910-12083
الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 

 عمران
  519,751         منبه صعده

 يعمل م/حجة. -كحالن عفار سودان -تأهيل طريق الخذالي  500-13290
الصندوق العربي لإلنماء 

 واالجتماعياالقتصادي 
قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة
  240,394         كحالن عفار حجة فرع حجة

 يعمل اب .-بعدان -رصف طريق نقيل السناحي عزلة المشكي  900-13159
الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

في قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة 

 تمويل المرحلة الرابعة
  106,540         بعدان اب فرع إب

 يعمل موفجة م/سرار م/أبين -تحسين وتوسعة طريق سرار  300-12419
الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي
قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة
  300,429         سرار ابين فرع عدن

200-12963 
وف الج -الغيل  -السلمات  -حماية منازل وتأهيل أراضي في السلمات 

. 
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 

 صنعاء
  248,978         الغيل الجوف

200-13073 
 -العمود آل طالب -تحسين مداخل الري السيلي في وادي ماهلية 

 مأرب . -ماهلية 
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 
 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 صنعاء

  182,743         ماهليه مارب

200-12997 
 -ل آل جمي -حماية التربة الزراعية من اإلنجراف في الحداة والقصر 

 مأرب -رحبة 
 يعمل

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 

 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 

 صنعاء
  128,510         رحبه مارب

 اليونسكو يعمل في قطاع الموروث الثقافي دعم اسنمرارية االعمال 100-13578
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
المقر 

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة

0         243,412  

 اليونسكو يعمل تجهيز ورشة لتطوير الحرف التقليدية بعدن 100-13463
فرص كسب  مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
  50,312           صيره)كريتر( عدن فرع عدن

100-13473 
غطية تجهيز ورشة لتدريب الحرفيين وبناء القدرات ودورات تدريبية لت

 االحتياجات المحلية
 اليونسكو يعمل

مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -الحضريةالعيش لشباب المناطق 

المقر 

 الرئيسي
  44,750           صنعاء القديمة االمانه

100-13435 
غطية تجهيز ورشة لتدريب الحرفيين وبناء القدرات ودورات تدريبية لت

 االحتياجات المحلية
 اليونسكو يعمل

مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية

المقر 

 الرئيسي
  43,899           زبيد الحديده

100-13382 
اء إعداد أدلة إرشادية العمال الحفاظ والترميم لمباني مدينة صنع

 التاريخية
 اليونسكو يعمل

مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 
 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية

المقر 
 الرئيسي

  12,446           صنعاء القديمة االمانه

 اليونسكو يعمل نفقات اشراف ومراقبة لمشاريع اليونيسكو لفرع الحديدة 400-13505
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية

فرع 

 الحديدة
  35,309           زبيد الحديده

 اليونسكو يعمل محافظة عدن - كريتر -حفظ وصيانة صهاريج الطويلة  100-13371
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
  149,549         صيره)كريتر( عدن فرع عدن
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

 اليونسكو يعمل ترميم االجزاء المتضررة من سور مدينة صنعاء القديمة 100-13381
كسب مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية

المقر 

 الرئيسي
  53,944           صنعاء القديمة االمانه

 اليونسكو يعمل حضرموت -ترميم االجزاء المتضررة من سور مدينة شبام  100-13436
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية

فرع 

 المكال
  37,022           شبام حضرموت

 اليونسكو يعمل إزالة جزء من اشجار السيسبان حول مدينة شبام حضرموت 100-13437
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية

فرع 

 المكال
  19,035           شبام حضرموت

 اليونسكو يعمل عدن -منطقة كريتر القديمةتحسين الساحات العامة في  100-13385
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
  45,258           صيره)كريتر( عدن فرع عدن

 اليونسكو يعمل صنعاء القديمه-نفقات اشراف ومتابعة لمشاريع اليونيسكو  100-13529
العمل لتعزيز فرص كسب مشروع النقد مقابل 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية

المقر 

 الرئيسي
  25,560           صنعاء القديمة االمانه

 اليونسكو يعمل توعية وتوثيق ألنشطة مشاريع اليونسكو بعدن 100-13470
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
  5,988             صيره)كريتر( عدن عدنفرع 

 اليونسكو يعمل عدن -نفقات اشراف ومتابعة لمشاريع اليونيسكو  300-14105
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
  10,718           البريقه عدن فرع عدن

 اليونسكو يعمل عدد من المباني المتضررة في مدينة شبام حضرموت انقاذ 100-13452
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
فرع 

 المكال
  195,361         شبام حضرموت

 اليونسكو يعمل حضرموت -استكمال رصف مدينة شبام  100-13380
لتعزيز فرص كسب مشروع النقد مقابل العمل 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية

فرع 

 المكال
  145,770         شبام حضرموت

 اليونسكو يعمل صنعاء القديمة -توعية وتوثيق أنشطة مشاريع اليونسكو 100-13471
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
المقر 

 الرئيسي
  6,058             صنعاء القديمة االمانه

 اليونسكو يعمل االشهار و التوعية لمشاريع الحفاظ على التراث الثقافي 100-13450
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية

فرع 

 المكال
    -                    شبام حضرموت

 اليونسكو يعمل رصف( -ترميم -منطقة السوق القديم بمدينة زبيد)تسقيف تحسين 100-13428
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
فرع 

 الحديدة
  198,274         زبيد الحديده

 اليونسكو يعمل حضرموت -شبام  -نفقات اشراف و مراقبة لمشاريع اليونيسكو  600-13116
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية

فرع 

 المكال
  6,286             شبام حضرموت

 اليونسكو يعمل انقاذ عدد من المباني التاريخية في مدينة صنعاء القديمة 100-13377
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -المناطق الحضريةالعيش لشباب 
المقر 

 الرئيسي
  262,018         صنعاء القديمة االمانه

 اليونسكو يعمل المرحلة األولى -انقاذ عدد من مباني مدينة زبيد التاريخية  100-13383
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية

فرع 

 الحديدة
  211,876         زبيد الحديده

 اليونسكو يعمل زبيد-انقاذ منزلي الحوايجي والربعي من االنهيار 100-13434
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
المقر 

 الرئيسي
  43,927           زبيد الحديده

 اليونسكو يعمل العاجل للبنية التحتية لمدينة شبام حضرموت االنقاذ 100-13457
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية

فرع 

 المكال
  32,301           شبام حضرموت

 اليونسكو يعمل صنعاء القديمة-إعادة تأهيل منطقة القاسمي 100-13535
العمل لتعزيز فرص كسب مشروع النقد مقابل 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية

المقر 

 الرئيسي
  99,993           صنعاء القديمة االمانه

 اليونسكو يعمل عدن -قصر السلطان  -تدعيم وحماية المتحف الوطني  100-13460
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
  147,217         صيره)كريتر( عدن فرع عدن

 اليونسكو يعمل المرحلة الثانية -إنقاذ مبنى المتحف الوطني بصنعاء  100-13472
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
المقر 

 الرئيسي
  45,905           التحرير االمانه

500-13497 
 تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف ضمن برنامج التمكين )

ERR 2 مديرية بني قيس محافظة حجة ) 
 يعمل

برنامج األمم المتحدة 

 UNDPاإلنمائي 

 -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي

 2الصمود 
  104,312         بني قيس الطور حجة فرع حجة

300-13919 
تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف ضمن برنامج التمكين 

ERR2 خنفر / أبين 
 يعمل

برنامج األمم المتحدة 
 UNDPاإلنمائي 

 -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي
 2الصمود 

  317,140         0 ابين فرع عدن
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

400-13287 
تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف ضمن برنامج التمكين 

ERR2 الزهرة م/ الحديدة 
 يعمل

برنامج األمم المتحدة 

 UNDPاإلنمائي 

 -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي

 2الصمود 

فرع 

 الحديدة
  166,748         الزهره الحديده

300-13913 
تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف ضمن برنامج التمكين 

ERR2 المسيمير / لحج 
 يعمل

برنامج األمم المتحدة 

 UNDPاإلنمائي 

 -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي

 2الصمود 
  319,554         المسيمير لحج فرع عدن

800-12911 
تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف ضمن برنامج التمكين 

ERR2 مديرية الشمايتين محافظة تعز 
 يعمل

برنامج األمم المتحدة 

 UNDPاإلنمائي 

 -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي

 2الصمود 
  262,688         الشمايتين تعز فرع تعز

800-12912 
على التكيف ضمن برنامج التمكين تعزيز قدرات المجتمع المحلي 

 مديرية التعزية محافظة تعز
 يعمل

برنامج األمم المتحدة 

 UNDPاإلنمائي 

 -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي

 2الصمود 
  194,603         التعزية تعز فرع تعز

500-13398 
 تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف ضمن برنامج التمكين )

ERR 2 مديرية عبس محافظة حجة ) 
 يعمل

برنامج األمم المتحدة 

 UNDPاإلنمائي 

 -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي

 2الصمود 
  329,350         عبس حجة فرع حجة

300-14108 
تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف ضمن برنامج التمكين 

ERR2 سرار / ابين 
 يعمل

برنامج األمم المتحدة 
 UNDPاإلنمائي 

 -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي
 2الصمود 

  103,535         سرار ابين فرع عدن

100-13560 
دعم مؤسسي لمكاتب الصحة بالمديريات المستهدفة ضمن منحة 

ERRY 2 . لالسهام بمكافحة وباء كورونا 
 يعمل

برنامج األمم المتحدة 

 UNDPاإلنمائي 

 -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي

 2الصمود 

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0           31,473  

200-12874 
 استكمال بناء الطوارىء التوليدية الشاملة بالمستشفى الجمهوري

 أمانه العاصمة-التعليمي 
 مساهمات مقدمة من جهات حكومية مختلقة مصادر اخرى يعمل

فرع 
 صنعاء

  638,257         التحرير االمانه

 مساهمات مقدمة من جهات حكومية مختلقة مصادر اخرى يعمل اكثر من محافظة-توثيق وتدعيم عدد من المعالم اإلسالمية  100-13573
المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0                    -    

800-12964 
التشخيص المخبري رفع جاهزية مراكز العزل الصحي ومراكز 

 محافظة تعز -لمواجهة فيروس كورونا 
    -                    القاهرة تعز فرع تعز مساهمات مقدمة من جهات حكومية مختلقة مصادر اخرى يعمل

 مصادر الصندوق الداخلية يعمل تمويل برنامج حضرموت للتمويل االصغر )المرحلة الثانية( 100-13399
المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع 

 التمويل الصغر واالصغر(

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         357,961  

100-13425 
مشروع تمويل مؤسسة نماء للتمويل الصغير واألصغر ) المرحلة 

 الثالثة (
 مصادر الصندوق الداخلية يعمل

المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع 
 التمويل الصغر واالصغر(

المقر 
 الرئيسي

أكثر من 
 محافظة

0         348,286  

100-13365 
ذ تدريب و تاهيل استشاريين في مجال المصادقات الميدانية و تنفي

 مصادقات على محافظ القروض
 مصادر الصندوق الداخلية يعمل

المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع 

 التمويل الصغر واالصغر(

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0           25,115  

 مصادر الصندوق الداخلية يعمل تعز -مشروع تاسيس مؤسسة ثمار للتمويل األصغر  100-13364
المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع 

 (التمويل الصغر واالصغر
المقر 

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة

0           87,459  

 مصادر الصندوق الداخلية يعمل تطوير حوكمة برامج ومؤسسات التمويل الصغير واألصغر 100-13348
المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع 

 التمويل الصغر واالصغر(

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0           44,170  

 مصادر الصندوق الداخلية يعمل ()المرحلة الثالثة 2019تمويل المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر  100-13367
المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع 

 التمويل الصغر واالصغر(
المقر 

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة

0         535,552  

 صندوق الحياة الكريمة -مصادر داخلية  مصادر الصندوق الداخلية يعمل )المرحلة الثانية( تمويل مؤسسة نماء للتمويل االصغر 100-13352
المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         439,472  

 مصادر الصندوق الداخلية يعمل المرحلة الرابعة -2019تمويل المؤسسة الوطنية للتمويل االصغر  100-13500
المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع 

 التمويل الصغر واالصغر(

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         531,310  

 مصادر الصندوق الداخلية يعمل المساهمة في تطوير بيئة التمويل األصغر في اليمن 100-13060
المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع 

 واالصغر(التمويل الصغر 

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0           47,614  

 مصادر الصندوق الداخلية يعمل دعم وتطوير البنية التحتية لألنظمة لبرامج ومؤسسات التمويل 100-13577
المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع 

 التمويل الصغر واالصغر(
المقر 

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة

0         100,000  

 مصادر الصندوق الداخلية يعمل ورش عمل لشركاء الصندوق في مجال التمويل الصغير واألصغر 100-13534
المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع 

 التمويل الصغر واالصغر(

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0           19,074  

 مصادر الصندوق الداخلية يعمل صغرالنظمه المعلومات في مؤسسات التمويل األتطوير البنية التحتية  100-13122
المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع 

 التمويل الصغر واالصغر(
المقر 

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة

0           22,967  
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 اسم المشروع رقم المشروع
وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة الصندوق 

 التقديرية

 مصادر الصندوق الداخلية يعمل )المرحلة الثانية( 2020تمويل مؤسسة نماء للتمويل األصغر  100-13547
المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع 

 التمويل الصغر واالصغر(

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         602,379  

 مصادر الصندوق الداخلية يعمل دعم شركة االوائل للتمويل االصغر على االستمرار 100-13264
المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع 

 التمويل الصغر واالصغر(

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0           36,614  

100-13390 
ل تمويل أنشطة التسويق والعالقات العامة لمؤسسات وبرامج التموي

 األصغر
 مصادر الصندوق الداخلية يعمل

المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع 

 التمويل الصغر واالصغر(

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         112,751  

 مشروع التراث الثقافي لليمن وهوية الناس معهد اآلثار الشرقية يعمل توثيق معالم اسالمية تحت الخطر 100-13576
المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         216,603  

 هيئة االمم المتحدة للمراة يعمل حماية المرأة وتمكينها في ظل االزمات 100-13338
منحة هيئة االمم المتحدة للمرأة لمشروع حماية 

 المرأة وتمكينها في ظل االزمات

المقر 

 الرئيسي

أكثر من 

 محافظة
0         385,035  

 

 


