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 مقدمة 
 

الوضعُلىُعُالضوءُ ُالتقريرُ ُفصليًا.ُويسلطُ ُهُالصندوقُوالذيُيصدُرُ،منُالتقاريرُالدوريةُدُ عُ الموقفُيُ ُتقريرُ 
ُ ُفترة ُخالل ُوالقطاعي ُالجغرافي ُوتوزيعها ُللمشاريع ُُإعدادالتنفيذي ُالتمُوُإلىُباإلضافةالتقرير ُيليالموقف

ُللصندوق.
 منُخاللُالمؤشراتُالمتفقُعليها.ُُاألهدافمدىُالتقدمُفيُتحقيقُويشتملُالتقريرُأيضاًُعلىُملخصُيوضحُ

ُللمؤشراتُوسيتمُ التطرقُالىُتوزيعُالمخصصاتُبشكلُتفصيليُلمشروعُاالستجابةُبمراحلهُالمختلفةُطبقًا
ُالرئيسيةُسابقةُالذكر.

 185ُإلىتقديريةُتصلُوبتكلفةُُ،ا  مشروع 729ُمارسوقدُبلغُعددُالمشاريعُتحتُالتنفيذُفيُنهايةُشهرُ
ُتم77ُونسبةُالصرفُبلغتُقرابةُُ،مليون دوالر 153وتمُالتعاقدُبمبلغُُ،دوالر مليون  %ُمنُإجماليُما

 .تمويلعلىُالفروعُوالمحافظاتُوالقطاعاتُالرئيسيةُوالممولُواتفاقياتُالُالمشاريعُتتوزعحيثُُ...التعاقدُبه
يُكماُيشيرُالجزءُاألخيرُمنُالتقريرُإلىُتطوراتُتمويلُالصندوقُالنافذةُحتىُنهايةُكلُفصلُسنويُويحتُوُ

ُوماُتمُاستالمهُمنُهذهُالمصادرُوماُتبقىُلدىُالممولين.ُاإلجماليةعلىُعددُاالتفاقياتُوقيمتهاُ

مشاريعُخيرًاُيتمُادراجُجميعُالوأُُنُوالمستفيديرويهاُُأكثرُأوالتقريرُبسردُقصصُإنسانيةُبعددُقصةُُمختتُ ويُ 
ُ.لُآخرُشهرُمنُالربعالعاملةُخال

ُُ
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 االجتماعي الصندوق  عن مقدمة
قطاعًا12ُُاليومُيستثمرُتمويالتهُفيُُاالجتماعيُالصندوقُ ،ُأصبح1997ُعامُُهعامًاُمنُتأسيس24ُبعدُ

علىُحياةُأشدُالمجتمعاتُرئيسيًاُيستجيبُمنُخاللهاُلتوفيرُالحمايةُللتخفيفُمنُآثارُالصراعُوالصدماتُ
ُوتضرراًُ بتدخالتُتجمعُبينُالعملُاالنسانيُوالتنمويُبهدفُمواجهةُالظروفُالحاليةُوخلقُمنافعُُضعفًا

ُ–2018ُئةُالثانيةُالتيُأطلقهاُلألعوامُُر.ُوينفذُالصندوقُحاليًاُخطةُاالستجابةُالطاثراًُأطولُأللمستهدفينُ
ُوبرنامجُاألمانُاالجتماعيُالتنميةُالمجتمعيةُوالمحليةبرنامجُرئيسية:ُالُهمنُخاللُبرامجُ مُالتيُتتم2020ُ

ُ.تنميةُالمنشآتُالصغيرةُواألصغربرنامجُُو

وإيجادُفرصُلسبلُالعيشُوالوصولُُروتهدفُخطةُاالستجابةُالطا لىُائةُالىُتلبيةُاالحتياجاتُاألكثرُإلحاحاًُ
لُالىُاستمرارُعملُبرامجُالتمويلُاألصغرُمنُأجالخدماتُاألساسيةُفيُالتعليمُوالصحةُوالمياهُباإلضافةُ

باألزمةدمةُخ وخصوصًاُُ،أصحابُاألعمالُالصغيرةُواألصغر.ُوتستهدفُالخطةُشرائحُالمجتمعُاألكثرُتأثراًُ
ُالنازحينُوالفئاتُالضعيفةُواألكثرُتضررًاُمنُآثارُالصراعُالقائم.ُ

هُالسابقةُتخدمهاُالصندوقُاالجتماعيُخاللُفترةُعملياتكانُلآللياتُالفنيةُواألساليبُاإلداريةُالكفؤةُالتيُاسُو
خاللُُباإلضافةُالىُاالستقالليةُالماليةُواإلداريةُللصندوق،ُالفضلُاألكبرُلفعاليةُمشاريعهُواستمرارُعمله

قُفيُقدُأظهرتُاألدلةُالتيُكشفتُعنهاُالتقييماتُالمستقلةُنجاحُالصندُوأسوأُاألوقاتُوالظروفُالتمويلية.ُُو
امُدقةُاالستهدافُوجودةُاإلنجازُوفعاليةُاألثرُفيُتخفيفُالفقرُوبناءُصمودُالمجتمعاتُالضعيفةُأمقُيحقت

بذلكُأكبرُمجموعةُمنُالممولينُالصندوقُليكتسبُ،ُتمويالتالالصدماتُواألزماتُكبرهانُعلىُفعاليةُأثرُ
 حوله.

  ُملخَـّصُ 
 

إحرازُتقدمُكبيرُفيُتنفيذُأنشطةُعددُمنُالبرامج،ُفي2021ُُمنُعامُُاألولاستمرُالصندوقُخاللُالربعُ
الذيُُواالستجابةُالطارئةُالممولُمنُالبنكُالدوليُعبرُالبرنامجُاإلنمائيُلألممُالمتحدة،ُمنُأبرزهاُمشروعُ

تخطىُُيهدفُإلىُمساعدةُاألسرُوالفئاتُاالجتماعيةُاألكثرُتأثرًاُباألزمةُاإلنسانيةُالكبيرةُفيُاليمن،ُحيث
ُهذهُالمنحة.ُمؤشراتُبعض فيطُلهُط ُ %ُمماُخُ 100%،ُكماُتحققُماُنسبته80ُنفيذُبشكلُعامُمستوىُالت

،ُيةيومُعملُفيُبرنامجُالنقدُمقابلُالعملُوالخدماتُاالجتماعمليون9ُُفمنُهذهُالمنحةُتمُتحقيقُماُيقاربُ
االف15ُُكماُتمُخلقُأكثرُمنُُألفُعاملُمنُمختلفُمحافظاتُالجمهورية.283ُشاركُفيهاُأكثرُمنُ

ُ.فرصةُعملُللشبابُالعاطلينُعنُالعملُلتقديمُخدماتُإجتماعية
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مصادرُتمويلُتشملُُويعملُالصندوقُحالياًُ مشاريعُممولةُمنُعدُة ُدوليالبنكُالُوالحكومةُاأللمانيُةعلىُتنفيُذ
...ُحيثُديةوالحكومةُالهولنالبنكُاإلسالميُوالصندوقُالعربيُُ،ُباإلضافةُإلىالبريطانيةُالدوليةالتنميةُُوإدارة
ُ.علىُجميعُالفروعُوالمحافظاتُموزعةُاًُمشروع729ُُهذهُالمشاريعُعددُيبلغ

ة،ُبأهدافُوشروطُالتمويالتُالمختلفُهإنُاستمرارُالصندوقُفيُالعملُالمستقل،ُوبمعاييرُموضوعية،ُوالتزام
وتحقيقُإنجازاتُمؤكدةُومتحققُمنها...ُقدُعززُثقةُالمانحينُوالمستفيدينُعلىُالسواء،ُمماُيشجعُعلىُ

قارباتُالقولُبالقدرةُعلىُاستيعابُالمزيدُمنُالمصادرُالتمويليةُلتحسينُاألوضاعُالمعيشيةُبالغةُالسوء،ُوبم
ُالقدرةُالمؤسسيةُواإلدارية،ُوقدرةتنمويةُذاتُأثرُأطولُأمدًا،ُُو الوصول،ُُفيُإطارُماُيتوفرُمنُموارد.ُوتلعب 

ُالعاملينُفيُالصندوق،ُورصيدُالمصداقيةُلدىُالمجتمعاتُالمحتاجة والذيُتراكمُعبراتُفتراتُ––ومثابرة
ُُطويلة ُحيوية.رامجُالدورًاُحاسمًاُفيُالنجاحُالمحقق،ُوتمثلُأساسًاُمتينًاُالستمرارُوتوسيعُمختلفُالبتلعب 
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 وتوزيع املخصصات االستهدافأواًل: 

ُلبياناتُُيحرص ُوفقا ُالمحافظات ُعلى ُالمخصصات ُتوزيع ُفي ُاالستهداف ُسياسة ُاتباع ُعلى ُللتنمية ُاالجتماعي الصندوق
والتيالمرحلُةُأهدافومؤشراتُتحققُ والجماعاتُالفُالحاليُة والفقرُوتمكينُاألسرُواألفراُد منُالبطالُة والمتدنيةُتتمثلُفيُالحُد قيرُة

ُوتحسينُمستوىُالمعيشةالدخلُمنُالعملُواإلنتاجُبماُيحققُلهمُمواجهةُالظروفُالت واالستفادةُمنُالخدماتُُيُيعيشونها
 األساسيةُالمتحققة.

يُاليمنُالعاملةُفُاإلنسانيةالبياناتُالمتاحةُالتيُيتمُجمعهاُمنُالمنظماتُيستفيدُمنُُأنوفيُالظروفُالراهنةُيحاولُالصندوقُ
ُبماُيحققُأفضلُاآللياتُالستهدافُالفقراءُوالمجتمعاتُالتيُتعانيُمنُاألزماتُالمتفاقمةُالتيُتتمثلُفيُظوُا هرُوتطويعها

ُمباشر ُبشكل ُوحياتهم ُالناس ُمعيشة ُعلى ُتؤثر ُُ.أساسية ُهذا ُالصنُ،اإلطاروفي ُوفقًاُأعتمد ُاالستهداف ُمنهجية ُعلى دوق
ُوهي:ُ،التيُتعكسُحدةُاألزماتُالتيُيعانيُمنهاُالناسُفيُالبالدُوُأدناهللمؤشراتُالرئيسيةُالثالثةُالموضحةُ

والمديريات،ُُالذيُفاقمُأزمةُالسكانُفيُاليمنُفيُكلُالمحافظاتُ(األمن الغذائي )مؤشرات الفقر الغذائي انعدام مؤشرات -1
ُوهوُمؤشرُمستخلصُمنُالتصنيفُالمرحليُالمتكاملُلألمنُالغذائيُلتحليلُاألمنُالغذائيُالحادُخاللُالفترةُديسمبر

والزراعةُفيُوالذيُشاركُفيُإعدادهُالعديدُمنُالمنظماتُالدوليةُوعلىُراسهاُمنظمةُاألغذيةُُ.2019ينايرُُ-2018ُ
 اليمنُ)الفاو(ُوالسكرتاريةُالفنيةُلألمنُالغذائيُفيُاليمن.

ُوهي:يقومُهذاُالتحليلُعلىُتصنيفُوقوعُالسكانُفيُخمسةُمستوياتُمنُانعدامُاألمنُالغذائيُ

 ُُاألمنُالغذائيُانعدامالمرحلةُاألولىُتمثلُ)الحدُاألدنى(ُمن
 ُُاألمنُالغذائي.ُانعدامالمرحلةُالثانيةُتمثلُالشدةُوالتوترُفي
 ُُاألمنُالغذائي.ُانعدامالمرحلةُالثالثةُتمثلُمرحلةُدخولُالسكانُفيُأزمة
 ُُاألمنُالغذائي.ُانعدامالمرحلةُالرابعةُتمثلُمرحلةُالطوارئُفيُأزمة
 ُُاألمنُالغذائيُوتعرضُالناسُللموت.ُوانعدامالمرحلةُالخامسةُتمثلُمرحلةُالمجاعة

ثةُفأعلى(ُنستنتجُأكثرُالسكانُالواقعينُوالمتأثرينُبانعدامُاألمنُالغذائيُ)المرحلةُالثالُوبتقديرُحجمُالسكانُفيُكلُمرحلة
ومنُثمُنستخلصُمؤشريُحدةُوحجمُانعدامُاألمنُالغذائيُفيُكلُمحافظةُوكلُمديرية،ُوقدُبلغُعددُالسكانُالمتأثرينُ

%ُمنُإجمالي67ُمُيشكلونُحوالي2019ُيةُعامُوبدا2018ُمليونُنسمةُمعُنهايةُعام20.2ُُبانعدامُاألمنُالغذائيُحواليُ
ُ.السكان.ُويتوزعونُعلىُكلُالمحافظاتُوالمديريات

 2019االحتياجات اإلنسانية في اليمن   -2

االحتياجُللتعليمُواالحتياجُللغذاءُوالزراعةُوالصحةُُمؤشراتُمثلهاُمؤشراتُشدةُاحتياجُالناسُللخدماتُاألساسيةُأوُبعض
ُمنُا ُوالمسكنُوالمأوىُوغيرها تقريرُسنويُتستعرضُفيهُآخرُُبإصدارفيُاليمنُُتقومُمنظمةُأوتشاُوالحتياجات.ُوالمياه
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لىُمساعدةُدرُعددُالسكانُالذينُيحتاجونُإق 2018ُُالمستجداتُفيماُيتعلقُباالحتياجاتُاألساسيةُللسكانُوفيُنهايةُعامُ
 .%ُمنُإجماليُسكانُالجمهورية80مليونُنسمةُيشكلونُحوالي24.1ُُمُبحوالي2019ُخاللُعامُ

إلىُمؤشراتُتعكسُحدةُووزنُ)حجُ،وقدُتمُنشرُهذهُالبياناتُعلىُمستوىُالمحافظاتُوالمديريات م(ُويقومُالصندوقُبتحويلهُا
ةُاجُمؤشرُأزمةُاالحتياجُكمتوسطُلهذهُالمؤشراتُلكلُمحافظكلُاحتياجُفيُإطارُكلُمحافظةُومديرياتهاُومنُثمُيتمُاستنت

ُيات.يعكسُمقياسُحجمُوحدةُاألزمةُفيُكلُمنُالمحافظاتُوالمديُرُبماُوترتيبهاوكلُمديريةُمنُخاللُتلكُالبياناتُوتبويبهاُ

 الحربالنزوح من والى المناطق التي تعاني كثيرا  جراء  -3

%80ُثرُمنُأسوأُأزمةُإنسانيةُحولُالعالم،ُحيثُيحتاجُأكتعانيُالُتزالُاليمنُالمتحدةُفوفقًاُلبياناتُالمفوضيةُالساميةُلألممُ
لُمليونًاُإلىُتدخ14ُمليونُشخصُمنهمُانعدامُاألمنُالغذائيُويحتاج20ُُمنُالسكانُإلىُشكلُمنُأشكالُالمساعدة،ُويواجهُ

ُإنسانيُعاجل.

رُأنُيكونُعددُالنازحينُداخليًاُفيُاليمنُقد ودُ،ُوأنُيع2019ماليينُشخصُبحلولُنهايةُعام4ُُوصلُإلىُحواليُُمنُالم قد 
تهدافُوبناءًاُعلىُتلكُالمؤشراتُفيتمُاسُمليونُشخصُمنُالنازحينُداخليًاُإلىُمناطقهمُاألصليةُفيُجميعُأنحاءُالبالد.1.2ُ

ُرُاألزمةُاإلنسانيةُ.النازحينُوإعطائهمُأولويةُللعملُوالحصولُعلىُفرصُعملُفيُمشاريعُالصندوقُللتخفيفُمنُآثا

 التغذية بين االطفال واالمهات  وءس انتشار لمواجهة موجهة مشاريع -4

فيُُاألطفالالتغذيةُبينُُسوءمؤشراتُُفيهاُترتفعالمناطقُالتيُُإلىُُإضافيةتمُتوجيهُمخصصاتُُ،ذلكُإلىُباإلضافة
تمُالدخولُفيُستُمديريات2020ُُوفيُالعامُُ،وإب(ُوالضالعُوذمارُولحجُوتعزُالحديدة)محافظاتُُستُفيمديرية21ُُ

فيُكلُمنُُاتمديريُعشرُجديدةُ،ُخمسُمنهاُفيُالحديدةُباالضافةُالىُمديريةُفيُحجة،ُوجاريُالعملُعلىُاستهدافُ
ُلحج،ُحضرموت،ُتعز،ُالضالع،ُابين،ُالمحويت،ُالبيضاء،ُابمحافظاتُ

مثلُتمويلُالبنكُالدوليُلتعزيزُنشاطُصغارُُمحدودةُالىُمحافظاتُلمنحُمعينةبعضُالممولينُُتخصيصُإلىباإلضافةُ

ُمديرية،21ُُوُهةُلسبعُمحافظاتجُ وُ المزارعينُوالمُ 

 ...وصنعاءُوعدنُولحجُوصعدهوالحديدةُوشبوهُُوحجةوتعزُُوهيُأبينلتسعُمحافظاتُُهتمويلُاالتحادُاألوربيُالموجُأوُ
  بمجاالتُتلكُالمنح.وذلكُبناًءُعلىُمعاييرُومؤشراتُقطاعيةُذاتُعالقةُ
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 املخصصات  توزيعاثنياً: 
 UNDPمشروع االستجابة الطارئة الممول من البنك الدولي عبر 

ُثالثالمتحدةُفيُُاألمممنُالبنكُالدوليُعبرُالتمويلُاألولُواإلضافيُتوزيعُمخصصاتُُتم -1
ُاتجاهات:

 ُبماُيقاُروتمُتخصيصُُةُلمشاريعُالنقدُمقابلُالعملُومشاريعُتشغيلُالشباب:هجُ وُ مُ ُمخصصات
ُ.األزمةُشدةُمؤشرُبحسبُتوزعتُدوالرنُييمال110ُ

 ستُمحافظاتُُفيمليونُدوالرُتمُتوزيعه50ُُيقاربُُماُ:لبرنامجُالنقدُمقابلُالتغذيةُمخصصات
ُوذلكمديرية21ُو ،ُُ ُحاالت ُكتلةُُءسُوبحسب ُقبل ُمن ُجمعها ُيتم ُمؤشرات ُباستخدام التغذية

ُُ.الغذاء
 ُنتيجةُأعمالهمُتضررتُالذينُوالمقترضينُالمزارعينُصغارُدعمُلمشاريعُتوجهتُمخصصات

 .دوالرُمليوُن19.6ُُبمبلغُ:األزمة
ُثالثمُفي2021ُُ-2019للمشروعُالطارئُالرابعةُُةاإلضافيُاالتفاقيةكماُتمُتوزيعُمخصصاتُ -2

ُاتجاهات:
 ُبماُيقاُروتمُتخصيصُُةُلمشاريعُالنقدُمقابلُالعملُومشاريعُتشغيلُالشباب:هجُ وُ مُ ُمخصصات

ُ.ُاألزمةُشدةُمؤشرُبحسبُتوزعتُدوالرُمليوُن41ُ
 مليونُدوالر39ُيقاربُُماُ:لبرنامجُالنقدُمقابلُالتغذيةُمخصصات. 
 ُنتيجةُأعمالهمُتضررتُالذينُوالمقترضينُالمزارعينُصغارُدعمُلمشاريعُتوجهتُمخصصات

ُم2019ُحيثُبدءُالتنفيذُمنُسبتمبرُُدوالرُماليين10ُُبمبلغُ:األزمة

ُُ
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 ( 2021مارس  – 2016( توزيع املخصصات جلميع اإلتفاقيات )أكتوبر 2جدول )

 المحافظة

ي لمنحة البنك 
 
المخصص الجغراف

الدولي االضافية والطارئة عن طريق 
ي )
 
 (1،2برنامج االمم المتحدة اإلنمائ

ي لمنحة البنك 
 
المخصص الجغراف

والطارئة  4الدولي االضافية رقم 
عن طريق برنامج االمم المتحدة 

ي 
 
 اإلنمائ

المعونة اإلنسانية لالتحاد 
اكة مع برنامج االمم  ي بالشر األوروئ 

ي للحماية 
 
المتحدة االنمائ

 االجتماعية

المنحة الطارئة المقدم من 
الوكالة االمريكية للتنمية عب  

 المم المتحدةبرنامج ا

وع النقد مقابل العمل  مشر
لتعزيز فرص كسب العيش 
ية -لشباب المناطق الحض 

 1مرحلة 

منحة البنك الدولي عب  منظمة 
وع FAOاألغذية والزراعة ) ( لمشر

ي اليمن
 
 تعزيز اإلنتاجية الزراعية ف

وع حماية سبل  مشر
العيش والتكيف الزراعي 
 خالل جائحة كورونا

وع دعم سبل المعيش ة مشر
ي 
 
 2الصمود  -واألمن الغذائ

ام المخصص ام المخصص االلب   ام المخصص االلب   ام المخصص االلب   ام المخصص االلب   ام المخصص االلب   ام المخصص االلب   ام المخصص االلب    االلب  

         324,174 324,174   1,624,695 1,884,534 6,181,720 6,061,341 اب

 520,639 520,639   2,616,879 2,616,879     1,748,552 1,748,552 623,128 933,139 3,221,550 3,454,673 ابي   

       702,739 1,520,645 104,562 104,562   2,276,518 2,749,854 7,938,178 8,609,419 االمانه

         125,341 125,341   848,161 1,204,883 2,786,345 3,208,123 البيضاء

 869,064 869,064 387,250 387,250 2,458,433 2,458,433   301,156 301,156 2,802,948 2,802,948 2,634,027 2,694,885 9,535,128 9,559,228 تعز

           190,774 190,774 1,085,047 1,274,895 2,807,525 3,140,259 الجوف

 521,743 521,743   1,946,250 1,946,250   107,116 107,116 2,940,757 2,940,757 2,358,485 2,515,532 9,122,351 9,476,643 حجة

 264,367 264,367   969,609 969,609 825,295 1,838,138 147,193 147,193 1,352,760 1,352,760 1,854,615 2,440,820 5,882,410 6,347,919 الحديده

موت        519,032 1,140,645 309,582 309,582   1,092,629 1,561,004 3,640,556 3,744,943 حض 

         159,746 159,746   1,667,565 1,856,643 5,175,262 5,297,470 ذمار

     1,982,587 1,982,587   138,524 138,524 1,231,881 1,231,881 1,003,706 1,191,135 4,616,536 4,690,713 شبوه

     2,065,306 2,065,306   67,601 67,601 2,315,246 2,315,246 1,845,689 1,924,774 5,189,953 5,351,252 صعده

         42,749 42,749 1,036,958 1,036,958 496,997 1,256,714 4,854,002 5,120,508 صنعاء

       578,122 1,113,347   769,920 769,920 1,520,599 1,701,088 8,412,781 9,130,876 عدن

 333,284 333,284 386,250 386,250 2,440,640 2,440,640   137,416 137,416 1,462,003 1,462,003 1,248,894 1,341,967 4,815,179 5,279,814 لحج

             1,566,470 1,932,386 3,616,086 4,047,177 مارب

         44,994 44,994   1,012,245 1,035,280 2,545,666 2,673,215 المحويت

             687,503 920,918 1,837,051 1,888,738 المهره

         228,167 228,167   1,507,544 1,493,619 4,877,709 4,893,748 عمران

         128,283 128,283 170,814 170,814 665,832 1,104,498 3,012,387 3,448,684 الضالع

         55,722 55,722   851,696 915,621 2,971,838 3,157,638 ريمه

         20,832 20,832   539,237 616,879 1,376,055 1,417,614 أرخبيل سقطرى

 40,160 40,160   3,063,176 3,063,176 243,412 243,412 4,743,862 4,743,862 161,849 161,849     أكبر من محافظة

 2,549,257 2,549,257 773,500 773,500 17,542,880 17,542,880 2,868,600 5,856,187 7,187,020 7,187,020 16,184,462 16,184,462 29,011,284 34,551,068 104,416,269 109,999,995 اإلجمالي 
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 (2021 مارس – 2016( توزيع املخصصات جلميع اإلتفاقيات )أكتوبر 2يتبع جدول )

 المحافظة

منحة الحكومة االلمانية 
 /KFW  لالستجابة ألزمة

ي 
 
التعليم وتعليم الفتاه ف

 المناطق الريفية

منحة الحكومة االلمانية 
 /KFW  لالستجابة ألزمة

 التعليم المرحلة الثانية

االستجابة الطارئة  منحة
 للتخفيف من الفقر

منحة الحكومة االلمانية 
لدعم قطاع  KFWعب  

ة واالصغر  المنشات الصغب 
 والمتوسطة

وع  المنحة الهولندية لمشر
المياه والضف الصحي 
للمجتمعات المصابة 

ا  بالكولب 

منحة الحكومة الهولندية 
وع مياه مدينة  لمشر

 البيضاء

منحة برنامج األمم 
وع  المتحدة لمشر

االستجابة الطارئة لقطاع 
 المياه والبيئة

منحة الحكومة االلمانية/ 
KFW   نامج المياه والضف لب 

 الصحي األول والثانية

ام المخصص ام المخصص االلب   ام المخصص االلب   ام المخصص االلب   ام المخصص االلب   ام المخصص االلب   ام المخصص االلب   ام المخصص االلب    االلب  

 3,523,567 3,758,432 107,409 107,409     45,144 45,144         2,698,654 3,285,614 4,149 709,500 اب

 618,323 940,746                     574,343 1,173,433 335,564 341,500 ابي   

 1,504,729 1,566,393                       0 0 0 االمانه

 1,322,916 1,326,372     3,158,000 3,158,000 63,777 63,777         1,807,847 1,760,150 442,701 430,530 البيضاء

 2,939,575 3,537,749                     2,795,831 2,698,897 574,818 481,400 تعز

 343,588 337,849                       0 46,106 359,100 الجوف

 3,372,260 3,456,984 866,757 866,757     245,223 245,223           0 1,062,863 1,593,500 حجة

 2,704,418 2,455,949         488,011 488,011         1,554,397 1,408,120 224,389 473,700 الحديده

موت  1,152,031 1,264,944                     435,246 352,030 32,267 482,000 حض 

 1,730,899 2,021,409 328,010 328,010     299,782 299,782         915,892 1,056,090 537,143 573,950 ذمار

 1,040,723 829,267                     1,165,145 1,408,120 830,243 352,150 شبوه

 1,498,409 1,507,241                     1,612,000 0 1,518,150 1,175,087 صعده

 832,581 1,102,276 61,586 61,586                 4,653 9,000 409,780 473,850 صنعاء

 404,000 447,053                       0 0 0 عدن

 1,663,290 1,762,049                     1,095,517 1,173,433 1,706,613 629,250 لحج

 897,600 597,209                       0 614,722 454,800 مارب

 632,569 738,263 329,624 329,624     634,819 634,819         11,790 1,760,150 635,556 418,400 المحويت

 471,411 460,704                       0 428,438 412,900 المهره

 1,914,818 2,161,326 380,310 380,310     618,459 618,459         1,958,174 1,994,837 748,416 885,100 عمران

 859,000 864,530 89,656 89,656     129,555 129,555         695,200 1,173,433 1,861 503,872 الضالع

 510,502 654,086         102,971 102,971         1,454,666 1,408,120 316,289 326,500 ريمه

 474,333 458,429                       0 0 0 أرخبيل سقطرى

 108,700 0         9,722 9,722 3,480,000 10,615,710 3,000,000 3,000,000   0 96,000 0 أكبر من محافظة

 30,520,243 32,249,259 2,163,351 2,163,351 3,158,000 3,158,000 2,637,464 2,637,464 3,480,000 10,615,710 3,000,000 3,000,000 18,779,355 20,652,427 10,566,067 11,077,089 اإلجمالي
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 ( 2021 مارس – 2016( توزيع املخصصات جلميع اإلتفاقيات )أكتوبر 2يتبع جدول )

 المحافظة

منحة الحكومة االلمانية/ 
KFW   لبرنامج المياه

المرحلة  -والصرف الصحي
 الثالثة

منحة الحكومة االلمانية/ 
KFW   لبرنامج المياه

المرحلة  -والصرف الصحي
 الرابعة

منح الحكومة االلمانية/ 
KFW  برنامج االشغال

 (14،15،16كثيفة العمالة )

منحة الحكومة االلمانية/ 
KFW  لتعزيز الصمود

عبر برنامج االشغال 
 3كثيفة العمالة 

منحة الحكومة االلمانية/ 
KFW مود لتعزيز الص

عبر برنامج االشغال كثيفة 
 4العمالة 

منحة الحكومة البريطانية 
-لبرنامج الحماية االجتماعية

 1مرحلة -نقد مقابل التغذية

منحة الحكومة البريطانية 
 -للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

قرض الصندوق العربي 
لإلنماء للمساهمة في تمويل 

 المرحلة الرابعة
إجمالي 
 المخصص

إجمالي  
 االلتزام

 

 

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

  22,922,086 26,381,599 551,484 693,572 2,488,949 2,488,949 2,856,542 2,856,542  622,991  311,495 1,851,272 1,895,365 412,000 403,297 576,500 1,257,414 اب

  12,149,494 15,435,473 401,718 400,419 959,263 959,263    296,077  148,038 529,533 560,823  191,667  1,149,624 ابين

  15,733,698 18,570,273 679,628 602,403 1,784,092 1,784,092    0  0 0 0 9,600 588,479 838,214 1,148,989 االمانه

  12,065,442 14,995,211 494,209 872,134 634,897 634,897   79,640 345,971  172,985 426,950 452,045  223,967  1,141,378 البيضاء

  33,237,975 33,811,831 1,377,216 1,104,563 2,909,947 2,909,947   732,910 890,878 230,000 445,439 1,421,260 1,438,589 717,804 576,716 851,764 955,844 تعز

  6,816,116 9,326,592 1,046,188 1,084,727 441,420 441,420    421,456  210,728 694,028 731,758  272,832 161,440 860,795 الجوف

  28,699,742 30,458,092 878,518 972,166 1,667,578 1,667,578   555,767 809,113 220,256 404,557 1,917,343 1,794,065 91,232 523,785 932,359 723,439 حجة

  30,151,679 33,337,211 935,486 905,866 3,627,264 3,627,264 7,252,281 7,252,281 298,588 792,538  396,269 1,067,290 1,088,072 3,600 513,055 846,898 722,473 الحديده

  9,368,187 12,458,499 427,487 451,784 1,592,433 1,592,433    295,986  147,993 457,656 525,861 7,000 191,608 11,850 707,268 حضرموت

  14,128,056 16,862,918 484,430 683,989 1,889,434 1,889,434    613,770  306,885 803,160 845,764 5,979 397,328 290,500 692,394 ذمار

  14,614,763 15,558,759 759,123 971,927 856,313 856,313    367,205  183,603 547,506 641,763  237,713 581,000 614,382 شبوه

  19,851,579 19,106,968 614,627 579,362 1,488,474 1,488,474   200,000 636,293  318,147 894,725 765,227  411,909 609,000 568,652 صعده

  10,074,100 12,519,736 786,192 721,979 723,116 723,116    399,340  199,670 607,048 616,647  258,516 261,187 539,576 صنعاء

  13,529,424 15,642,955 291,658 407,503 1,180,344 1,180,344    0  0 0 0 360,000 364,039 12,000 528,786 عدن

  17,759,065 18,693,576 281,107 354,686 1,354,052 1,354,052    440,368  220,184 741,735 735,200  285,075 230,500 495,321 لحج

  8,358,355 10,298,693 960,500 1,079,952 143,657 143,657    638,810  319,405 119,200 180,725 160,000 413,538 280,120 491,034 مارب

  11,121,335 13,888,699 154,655 329,200 4,546,801 4,546,801    342,244  171,122 219,081 200,000  221,554 398,528 488,026 المحويت

  4,066,013 5,485,550 62,114 107,787 317,705 317,705    293,870  146,935 261,791 266,136  190,239  479,618 المهره

  16,735,362 17,345,877 545,496 608,878 1,766,248 1,766,248   238,405 491,349  245,674 1,171,383 1,028,881 246,200 318,078 762,200 459,370 عمران

  7,509,258 10,296,810 615,236 689,233 440,309 440,309   180,000 365,125  182,563 491,108 485,929  236,366 158,300 412,241 الضالع

  8,815,060 9,767,061 431,300 510,876 985,249 985,249    302,687  151,343 755,805 765,019  195,946 434,743 291,006 ريمه

أرخبيل 
 سقطرى

272,373 250,000 132,014  199,752 202,189 101,964  203,928    241,784 241,784   3,644,737 3,083,598  

أكثر من 
 محافظة

0 12,714  8,250 0 0       26,468,251 26,468,251   43,602,280 36,692,234  

  357,482,618 407,480,400 12,778,372 14,133,007 58,507,579 58,507,579 10,108,823 10,108,823 2,285,310 9,570,000 450,256 4,785,000 15,180,063 15,217,622 2,021,665 7,147,720 8,499,817 15,000,000 اإلجمالي

ُ
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 )النشطة(العاملة  التنفيذاملشاريع حتت  :اثلثاً 
 

 توزيع املشاريع حتت التنفيذ إمجاالً  -1
المشاريُع بلغتُالم2020ُمارسمشروعُفي732ُُبـُمقارنُةُمشروعا729ًُُُتحتُالتنفيذعدُد وقُد ليةُجمااإلتكلفُةُ.

ُ،رمليونُدوال153ُدوالرُ)مساهمةُالصندوقُالتقديرية(،ُوتمُالتعاقدُبمبلغُُمليوُن185ُمنُُقرابةُللمشاريعُ
1ُرقمُُالتاليُالشكلُالبيانيوكماُهوُمبينُفيُ)%ُمنُإجماليُماُتمُالتعاقدُبه77ُونسبةُالصرفُبلغتُ

ُ.(أدناه
 2017ة من يناير مشروعا  خالل الفتر  2,331مشروعا  الى ُمنجز، وبالتالي بلغ عدد المشاريع المنجزة تراكميا   66تم تحويل  مارسشهر وفي خالل 

 .م2021 مارسوحتى نهاية 

 2021 مارس 31 وحتى 2019يناير الفترة خالل والمنجزة لمشاريع العاملةاالتجاه العام ل(: 1رقم ) البياني الشكل

 م2021 مارس 31وحتى  2017يناير  الفترة خالل والمنجزة شهريا  والمنجزة تراكميا   لمشاريع العاملةيوضح ا (3) جدول

 الشهر
المشاريع 

 العاملة
المشاريع 

 المنجزة
المشاريع المنجزة 

 يا  تراكم

2021ُ729ُ66ُ2,506ُمارسُ
 2021ُ759ُ51ُ2,440فبرايرُ

 2021ُ803ُ58ُ2,389ينايرُ

 2020ُ825ُ72ُ2,331ديسمبرُ

 2,259 44 811 2020نوفمرب 

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

962 
1,022 1,011 1,016 

1,078 

926 
814 

884 
991 963 

832 
742 700 725 732 739 745 770 786 776 800 835 811 825 

729 759 803

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

المشاريع العاملة   ً المشاريع المنجزة تراكميا
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 الشهر
المشاريع 

 العاملة
المشاريع 

 المنجزة
المشاريع المنجزة 

 يا  تراكم

 2020ُ776ُ28ُ2,142أغسطسُ

 2020ُ786ُ52ُ2,114يوليوُ

 2020ُ770ُ119ُ2,062ُيونيو

 2020ُ745ُ48ُ1,947مايوُ

 2020ُ739ُ36ُ1,899إبريلُ

  1,863 2020ُ720ُ63ُمارسُ

ُ 1,800 2020ُ725ُ53ُفبرايرُ
1,747ُ 2020ُُ700ُ47ُينايرُ

ُ 1,700 2019ُ742ُ99ُديسمبرُ
ُ 1,601 2019ُ832ُ82ُنوفمبرُ
ُ 1,519 2019ُ963ُ49ُأكتوبرُ
ُ 1,470 2019ُ991ُ45ُسبتمبر

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

2019ُ1,016ُ71ُ1,280ُُأبريل
2019ُ1,011ُ80ُ1,209ُمارسُ
2019ُ1,022ُ46ُ1,129ُفبرايرُ
 *1,083 2019ُ962ُ80ينايرُ

 م2018 ديسمبروحتى  2017تراكمي من يناير *

يبًاُمليونُدوالرُتقُر18.3ُ،ُحيثُبلغ2021ُُُمارسخاللُشهرُُإرتفعوفيُحالةُتمُالنظرُفيُإجماليُالمنصرفُالشهري،ُفقدُ
ُ(.2)وكماُهوُمبينُفيُالشكلُالبيانيُرقمُُم،2021ُفبرايرمليونُدوالرُخاللُشهر9.2ُُمقارنةُبـُ

 2021 مارسوحتى  2019يناير  الفترة خالل المنصرف العام للصندوق (: 2رقم ) البياني الشكل
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 واحملافظات الفروع على حتت التنفيذ املشاريع توزيع -2
i. 2021 مارس 31يف  –ع املشاريع على الفروع توزي 

ُفرعُ يعُحيثُبلغُعددُالمشاُرُتحتُالتنفيذ،عدنُالُيزالُيتصدرُجميعُالفروعُبعددُالمشاريعُيجدرُاإلشارةُإلىُأن 
لثالثةُفيُالمرتبةُاُصنعاء،ُبينماُظهرُفرعُ(عيُرامش99ُ)فيُالمرتبةُالثانيةُُالمكالمشروعًا،ُوجاءُفرع123ُُخاللُهذاُالشهرُ

اًلُمنُ(.ُويعودُارتفاعُعددُالمشاريعُفيُتلكُالفروعُالىُانُالفرعُالواحدُيغطيُأكثرُمنُمحافظة،ُفمثاًلُفرعُعدنُيغطيُك91)
كاًلُمنُأمانةُالعاصمةُوصنعاءُومأربُوالجوفُوالمحويت،ُأماُفرعُُعدنُوأبينُولحجُوالضالع،ُكماُأنُفرعُصنعاءُيغطي

(4ُقمُ)تلتهاُبقيةُالفروعُبأعدادُمتفاوتة،ُوكماُهوُمبينُفيُالجدولُُرُمنُحضرموتُوالمهرةُوشبوةُوسقطرى،ُالمكالُفيغطيُكالًُ
ُ.(ُالتاليين3والشكلُالبيانيُرقمُ)

  2021 مارس 31في على مستوى الفروع تحت التنفيذ  المشاريع توزيع :(4)رقم  جدولال
 2021 مارس الفرع

 123 فرع عدن

 99 فرع المكال

 91 فرع صنعاء

 77 فرع الحديدة

 66 المقر الرئيسي

 60 فرع عمران

 59 فرع ذمار

 54 فرع تعز

 51 فرع إب

 49 فرع حجة

 729 اإلجمالي
 

 2021 مارس 31في  عو مستوى الفر  تحت التنفيذ علىالمشاريع  توزيع :(3)البياني رقم  شكلال

ُ

فرع عدن
17%

فرع المكال
14%

فرع صنعاء
12%

فرع الحديدة
11%

المقر الرئيسي
9%

فرع عمران
8%

فرع ذمار
8%

فرع تعز
7%

فرع إب
7%

فرع حجة
7%



Page | 15 

 

ii. 2021 مارس 31 يف احملافظات على املشاريع توزيع 
ُالمشاريعُالتيُتستهدفُأكثرُمنُمحافظةُُنود كثرُ)مشاريعُت صم مُالستهدافُأكثرُمنُمديريةُفيُأاإلشارةُإلىُأن 

وبتكلفةُإجمالي57ُبلغُعددُالعاملةُمنهاُمنُمحافظةُغالبًا،ُويكونُلهاُتدخالتُبتلكُالمواقعُالجغرافية(ُقدُ أكثرُةُبلغتُمشروعاًُ
ُ%.93وبلغتُنسبةُالصرفُمنُالمتعاقدُُ،مليونُدوالر31ُُرُفيُحينُبلغُالمتعاقدُمنهامليونُدوال32ُمنُ

24.3ُمشروعًاُوبتكلفةُتقديريةُبلغت61ُُعددُبُالحديدةفقدُظهرُأكبرُعددُمشاريعُعاملةُفيُمحافظةُُ،فيماُيخصُالمحافظات
ريةُتكلفةُتقديبمشروعًا54ُُ)ُتعزةُالثانيُمحافظ%ُمماُتمُالتعاقدُبه،ُتالهاُفيُالمركز88ُمليونُدوالرُوبلغتُنسبةُالصرفُ

ُوبتكلفة51ُُ)ُفيُالمرتبةُالثالثةُاب،ُوجاءتُمحافظةُ(%ُمنُالمتعاقدُأيضا74ًُونسبةُصرفُُ،مليونُدوالر17.7ُ مشروعًا
أرقامُبومنُث م ُظهرتُبقيةُالمحافظاتُُ،(%62وبنسبةُصرفُمنُالمتعاقدُبلغتُُدوالرُمليوُن17.1ُقرابةُُتقديريةُإجماليةُبلغت

شهرُعنُتوزيعُالمخصصاتُعلىُمستوىُكلُمحافظةُوانماُهوُالحالةُالتنفيذيةُللمشاريعُفيُنهايةُُهذاُاليعبرُومتناقصة،ُ
 التالي.(5ُوكماُهوُمبينُفيُالجدولُرقمُ)،ُُمارس

 2021 مارس 31في  المحافظةعلى مستوى  المشاريع تحت التنفيذ توزيع(: 5جدول رقم )ال

عدد  المحافظة
 المشاريع

المنصرف  المبالغ بالدوالر
من المتعاقد 

 المنصرف المتعاقد التكلفة التقديرية )%(

 %62 8,704,609 14,136,109 17,091,433 51 اب

 %79 4,354,657 5,528,616 6,487,190 31 ابين
ُ%93 313,750 335,945 841,000 5 أرخبيل سقطرى

 %93 29,040,663 31,178,328 32,808,014 57 محافظةأكثر من 
 %57 3,084,491 5,384,489 7,894,042 35 االمانه
 %69 2,648,723 3,859,825 9,361,715 29 البيضاء
 %88 1,428,859 1,620,890 1,697,790 14 الجوف
 %88 18,954,351 21,605,403 24,310,108 61 الحديده
 %68 2,774,336 4,075,660 5,100,924 16 الضالع

 %75 4,066,006 5,397,836 5,943,437 19 المحويت
 %59 661,241 1,128,395 1,604,401 15 المهره
 %74 10,838,463 14,619,496 17,706,867 54 تعز
 %82 5,222,477 6,355,844 6,937,863 49 حجة

 %71 2,307,865 3,264,808 4,083,214 37 حضرموت
 %71 2,506,065 3,551,955 4,603,011 29 ذمار
 %66 1,390,819 2,094,047 3,217,589 19 ريمه
 %61 2,438,019 4,015,167 5,057,841 41 شبوه
 %64 2,980,704 4,664,149 4,783,569 22 صعده
 %72 781,117 1,087,122 1,375,616 18 صنعاء
 %82 2,446,757 2,993,720 3,771,466 25 عدن

 %56 2,699,055 4,800,278 6,199,451 36 عمران
 %71 6,712,409 9,517,034 10,680,933 50 لحج

 %72 1,375,524 1,908,689 3,005,124 16 مارب
 %77 117,730,962 153,123,803 729ُ184,562,599 اإلجمالي
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 توزيع املشاريع العاملة على القطاعات الرئيسية  -3
ليونُم20ُُبأكثرُمنمليونُدوالرُتمُالتعاقد33ُُُتقاربمشروعًاُوبتكلفةُإجمالية154ُُبعددُُالتعليمُقطاعتتركزُالتدخالتُفيُ

لفةُتقديريةُوبإجماليُتكلكالُمنهما،ُمشروعًاُعاماًل92ُُبعددُُوالمياهُالنقدُمقابلُالعملُيالمرتبةُالثانيةُقطاعدوالر،ُتالهُفيُ
لتقديريةُفيُابينماُبلغتُالتكلفةُ،لقطاعُالنقدُمقابلُالعملُمليونُدوالرُمنها9.9ُمليونُدوالرُتمُالتعاقدُبـ11.1ُُأكثرُمنُبلغتُ
ُ.مليونُدوالر9ُمليونُدوالرُتمُالتعاقدُبـ15ُُالمياهُقطاعُ

ُُ(.6ثمُتلتهاُبقيةُالقطاعاتُبنسبُمتفاوتة.ُ)أن ظرُالجدولُرقمُُ
 م2021 مارس 31 يفعلى مستوى القطاع الرئيسي  العاملة والتكلفة التقديرية )مساهمة الصندوق( والمتعاقد والمنصرف(: توزيع المشاريع 6الجدول رقم )

عدد المشاريع  القطاع الرئيسي
 العاملة

 المبالغ بالدوالر
 المنصرف المتعاقد التكلفة التقديرية

 3,958,793 6,239,714 37ُ8,717,187 البيئة
 655,947 927,683 1,082,721 17ُالتدريب

10,333,131ُ 20,271,724 154ُ32,975,515 التعليم
 55,083 104,266 421,000 2 الدعم الفني للصندوق

 6,711,712 9,053,707 59ُ10,336,342 الدعم المؤسسي
 10,533,998 12,128,076 13,402,893 72ُالزراعة
 39,888,218 46,864,116 49,710,257 45ُالصحة
 6,396,892 8,242,265 63ُ9,348,644 الطرق

 244,873 522,543 22ُ1,218,920 الفئات ذات االحتياجات الخاصة
 12,122,861 12,596,885 30ُ13,209,240 المنشآت األصغر
 3,433,654 5,020,214 39ُ5,873,154 الموروث الثقافي

5,659,241ُ 9,286,914 92ُ15,151,363 المياه
 7,067,589 9,931,727 92ُ11,065,365 العملالنقد مقابل 

 10,668,969 11,933,970 5ُ12,050,000 خدمات األعمال
 117,730,962 153,123,803 184,562,599 729ُاإلجمالي

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(

ومنُزاويةُأخرىُإذاُماُتمُالتركيزُعلىُحجمُاالستثمارُقطاعيًاُفقدُحازُقطاعُالصحةُوالتغذيةُعلىُالمرتبةُاألولىُُوبإجماليُ
مليونُدوالرُويعودُذلكُالىُارتفاعُتكلفةُمكونُنشاطُالنقد47ُُمليونُدوالرُتمُالتعاقدُمنهاُبقرابة49ُُتكلفةُتقديريةُتجاوزتُ

للوضعُالحاليُبالبالدُُتالهُقطاعُالتعليمُفيُالمرتبةُ مقابلُالتغذيةُبصورةُأساسيةُوالتيُتوجهتُإليهُتمويالتُمنُالمانحينُنظراًُ
ُ ُعن ُتزيد ُتقديرية ُوبتكلفة 33ُُالثانية ُمن ُبأكثر ُالتعاقد ُتم ُدوالر ُدوال20ُمليون ُرُمليون

ُتلتهُبقيةُالقطاعاتُوكماُهوُمبينُبالجدولُأعاله.ُُ
ُ  
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 واالتفاقيات املمولني على العاملة املشاريع توزيع -4

i. املمول على املشاريع توزيع 
بلهُقبلغُعددُالمشاريعُالعاملةُالممولةُمنُُمُحيث2021بأعلىُعددُمشاريعُللربعُاألولُمنُ لحكومة األلمانيةاظهرتُ

2021ُمارسُ%ُإلىُنهاية49ُمليونُدوالرُوتمُصرف28ُُمليونُدوالرُبلغُالمتعاقدُمنها45ُُمشروعُوبإجماليُتكلفة237ُُ
لتعاقدُبقرابةُامليونُدوالر،ُوتم64ُُمشروعًاُعاماًل،ُوبتكلفةُإجماليةُبلغتُقرابة220ُُ) البنك الدوليمنُإجماليُالمتعاقد،ُتالهُ

انية الحكومة البريط%(،ُبينماُجاءُفيُالمرتبةُالثالثة85ُصرفُمنُالمتعاقدُماُمقدارهُمليونُدوالر،ُوبلغتُنسبةُالمن58.8ُ
%(،80ُمليونُدوالر،ُوبلغُالمنصرفُحتىُنهايةُالشهر33ُُمليونُدوالر،ُتمُالتعاقدُبـ35.5ُُمشروعًاُبتكلفةُبلغت116ُُ)

ُالتاليين:ُ(5(وُ)4ينُوقمُ)البيانيُينكل(ُوالش7تالهاُبقيةُالممولينُبنسبُمتناقصةُوكماُهوُمبينُفيُالجدولُرقمُ)
 2021مارس  31أهم الممولين في  مستوى  على ومساهمة الصندوق التقديرية وإجمالي المنصرف العاملة المشاريع توزيع :(7)رقم  جدولال

 الممول
عدد 

 المشاريع

نسبة  المبالغ بالدوالر
 المنصرف

من 
 المتعاقَد
)%( 

 المنصرف المتعاقد التقديريةالتكلفة 

 %49 13,988,210 28,337,711 45,432,827 237 الحكومة األلمانية

 %85 49,831,521 58,885,773 64,264,453 220 البنك الدولي

 %80 26,475,481 33,127,538 35,593,804 116 الحكومة البريطانية

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
 واالجتماعي

36 9,074,649 8,151,360 5,935,110 73% 

 %71 1,622,145 2,286,666 2,647,106 29 اليونسكو

 FAO 26 7,219,156 7,173,452 7,056,503 98%منظمة األغذية والزراعة 

 %96 5,920,249 6,181,977 6,667,482 21 البنك اإلسالمي للتنمية

 %80 2,981,700 3,750,365 3,848,231 14 االتحاد األوروبي

 %91 2,300,057 2,519,272 2,774,236 13 الداخلية مصادر الصندوق

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
UNDP 

8 2,509,097 1,733,502 1,051,396 61% 

 %40 50,460 125,345 350,400 3 مصادر اخرى

 %47 115,420 248,170 3,158,000 2 الحكومة الهولندية

 -الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
 إيفاد

2 387,250 1,983  0% 

 %94 360,000 384,326 419,764 1 هيئة االمم المتحدة للمراة

 %20 42,710 216,364 216,144 1 معهد اآلثار الشرقية

 %77 117,730,962 153,123,803 184,562,599 729 اإلجمالي
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 2021مارس  31أهم الممولين في  مستوى  على وإجمالي المنصرف العاملة المشاريعتكلفة  توزيع(: 4رقم ) البياني الشكل
 

 
 
 

 2021مارس  31أهم الممولين في  مستوى  على العاملة المشاريععدد  توزيع(: 5رقم ) البياني الشكل
 

 
  

216,144 

350,400 

387,250 

419,764 

2,509,097 

2,647,106 

2,774,236 

3,158,000 

3,848,231 

6,667,482 

7,219,156 

9,074,649 

35,593,804 

45,432,827 

64,264,453 

216,364 

125,345 

1,983 

384,326 

1,733,502 

2,286,666 

2,519,272 

248,170 

3,750,365 

6,181,977 

7,173,452 

8,151,360 

33,127,538 

28,337,711 

58,885,773 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

معهد اآلثار الشرقية

مصادر اخرى

إيفاد-الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

هيئة االمم المتحدة للمراة

UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

اليونسكو

مصادر الصندوق الداخلية

الحكومة الهولندية

االتحاد األوروبي

البنك اإلسالمي للتنمية

FAOمنظمة األغذية والزراعة 

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

الحكومة البريطانية

الحكومة األلمانية

البنك الدولي

مساهمة الصندوق التقديرية  المتعاقد بالدوالر 

الحكومة األلمانية
33%

البنك الدولي
30%

الحكومة البريطانية
16%

الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي

5%

اليونسكو
4%

FAOمنظمة األغذية والزراعة 
4%

البنك اإلسالمي للتنمية
3%

االتحاد األوروبي
2%

مصادر 
الصندوق 
الداخلية

2%

دة برنامج األمم المتح

UNDPاإلنمائي 
1%

مصادر اخرى
0%
الحكومة الهولندية

0%

الصندوق 
مية الدولي للتن

-الزراعية 
إيفاد

0%

هيئة االمم المتحدة للمراة
0%

معهد 
اآلثار 
الشرقية

0%
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ii.  توزيع املشاريع العاملة على االتفاقيات 
 منحةُسنجدُأنُ ،ُمارسُفيُشهرُُاالتفاقياتإذاُماُقمناُباستعراضُالمشاريعُالعاملةُمنُحيثُتوزيعهاُعلىُ

قيات،ُحيثُتصدرتُبقيةُاالتفاُاإلنمائيالمتحدة  األمموالطارئة عن طريق برنامج  4رقم  اإلضافيةالبنك الدولي 
نُدوالرُمليُو55.2ُمليونُدوالرُتمُالتعاقدُبمبلغ60.6ُُمشروعًاُوبتكلفةُتقديريةُإجمالية214ُُبلغتُالمشاريعُالعاملةُ

ثانيا46.2ًُُوبلغُالمنصرفُمنُالمتعاقُد وتلتهُا المرحلة  -ية منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعمليونُدوالرُ،
رفُمليونُدوالر،ُُو23.2ُمليونُدوالر،ُتمُالتعاقدُبـ25.5ُُمشروعًاُعاماًل،ُوبتكلفةُتقديريةُبلغت106ُُاألولى ) ص 

ُمليونُدوالر(.19.4ُمنهاُأكثرُمنُ
ُ(ُالتالي:9)ناقصةُكماُهوُمبينُفيُالجدولُرقمُمتُبينماُتراوحتُبقيةُاالتفاقياتُبأعداد

 م2021 مارس 31ي ف االتفاقية مستوى  علىوإجمالي المتعاقد والمنصرف ومساهمة الصندوق التقديرية  العاملة المشاريع توزيع :(9)رقم جدولال

 االتفاقية
عدد 

 المشاريع

 المبالغ بالدوالر

 المنصرف المتعاقد التكلفة التقديرية

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

214 60,610,210 55,258,638 46,236,797 

 المرحلة -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 األولى

106 25,541,523 23,279,952 19,476,721 

 لالستجابة ألزمة التعليم KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المرحلة الثانية

55 17,393,513 7,377,301 1,279,557 

 2,311,740 4,134,876 5,265,320 38 فيةللتعليم في المناطق الري KFWمنحة الحكومة االلمانية /

لبرنامج المياه والصرف  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -الصحي

38 4,411,172 3,423,244 1,857,905 

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة

35 7,243,515 6,691,600 5,030,558 

لبرنامج المياه والصرف  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 الصحي

34 9,703,617 7,336,492 4,769,934 

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

29 2,647,106 2,286,666 1,622,145 

لبرنامج المياه والصرف  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2الصحي 

26 4,105,228 2,144,238 971,101 

 1,370,997 2,315,367 2,853,485 26 لالستجابة ألزمة التعليم KFWمنحة الحكومة االلمانية /

( FAOمنظمة األغذية والزراعة ) منحة البنك الدولي عبر
 لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في اليمن

26 7,219,156 7,173,452 7,056,503 

مج المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع برنا
 االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية

14 3,848,231 3,750,365 2,981,700 

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

12 2,314,000 2,079,800 1,860,585 

لتعزيز الصمود عبر  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2برنامج االشغال كثيفة العمالة 

12 1,637,164 1,592,271 1,423,455 

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة القرائية 
 الفقر والمهنية لمكافحة

11 4,531,554 4,093,872 3,937,206 

قد ن-منحة الحكومة البريطانية لبرنامج الحماية االجتماعية
 1مرحلة -مقابل التغذية

10 10,052,281 9,847,587 6,998,760 

 1,983,043 2,088,105 2,135,928 10 قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب

لبرنامج المياه والصرف  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الرابعة -الصحي

8 63,329 13,921 3,520 

 1,051,396 1,733,502 2,509,097 8 2الصمود  -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي
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 االتفاقية
عدد 

 المشاريع

 المبالغ بالدوالر

 المنصرف المتعاقد التكلفة التقديرية

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق برنامج 
 االمم المتحدة االنمائي

6 3,654,243 3,627,136 3,594,724 

 50,460 125,345 350,400 3 مساهمات مقدمة من جهات حكومية مختلقة

 115,420 248,170 3,158,000 2 منحة الحكومة الهولندية لمشروع مياه مدينة البيضاء

مشروع حماية سبل العيش والتكيف الزراعي خالل جائحة 
 كورونا

2 387,250 1,983  

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

1 419,764 384,326 360,000 

معونة الصندوق العربي لترميم وتأهيل الجامع الكبير 
 المرحلة الرابعة -بصنعاء 

1 1,831,134 1,459,760 904,552 

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

 42,710 216,364 216,144 1 لليمن وهوية الناسمشروع التراث الثقافي 

 117,730,962 153,123,803 184,562,599 729 اإلجمالي
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 رابعاً: الوضع التمويلي للصندوق
 :2021املتاحة والنافذة خالل الربع األول من العام  مصادر التمويل

بماُمول،ُم11ُاتفاقيةُتمويلُمقدمةُمن24ُُالمتاحةُوالنافذةُحتىُنهايةُالربعُاألولُالىُبلغُعددُاجماليُمصادرُالتمويلُُ
لفترةُا%ُعندُالممولينُوسيتمُسحبهاُخالل22ُ%ُمنُمبالغُالتمويلُتمُاستالمهاُوتبقى78ُُمليونُدوالرُامريكي. 646تعادلُ

ُالقادمةُكالُبحسبُفتراتُالسحبُفيُاالتفاقيات.
 2021-3-31حىت  2018-1-1لفرتة من )مبا يعادل الدوالر االمريكي( خالل االنافذة واملغلقة  التمويل املستلمةيوضح مصادر  (8) جدول

 اسم الممول
عدد 

اتفاقيات 
 التمويل

اجمالي مبلغ االتفاقية 
 بالدوالر

اجمالي المبالغ 
 المتبقي لدى الممول المستلمة بالدوالر

11ُ133,127,725ُ54,698,699ُ78,429,026ُُالحكومةُاأللمانية
2ُ76,613,055ُ71,756,666ُ4,856,390ُُالحكومةُالبريطانية
1ُ3,500,000ُ1,400,000ُ2,100,000ُُالحكومةُالهولندية

1ُ836,377ُ752,739ُ83,638ُُإيفادُ-الصندوقُالدوليُللتنميةُالزراعيةُ
1ُ3,050,284ُ2,050,072ُ1,000,212ُُاليونسكو

UNDPُ1ُ2,915,700ُ1,533,350ُ1,382,350ُبرنامجُاألممُالمتحدةُاإلنمائيُ
FAOُ1ُ19,513,305ُ19,507,821ُ5,484ُالبنكُالدوليُعبرُمنظمةُاألغذيةُوالزراعةُ

1ُ32,100ُ15,737ُ16,363ُُمؤسسةُأ/سيفاس
1ُ237,758ُ137,874ُ99,884ُُمؤسسةُأ/معهدُاالثارُالشرقية

3ُ306,834,904ُ256,248,919ُ50,585,984ُُبرنامجُاألممُالمتحدةُاالنمائيالبنكُالدوليُُعبرُ
 138,559,332 408,101,876 546,661,208 23 اإلجمالي

عبرُمنظمةُ%4ُبرنامجُاألممُالمتحدةُاالنمائيُوُعبر%56)منهاُُ%60حيثُبلغتُنسبةُمساهمةُالبنكُالدوليُُالىُُ
ُ.%ُمنُالحكومةُالبريطانية14منُالحكومةُااللمانية،24ُُ،ُ(واألغذيةالزراعةُ

 

امج البنك الدولي  عبر برن
األمم المتحدة االنمائي 

56%

الحكومة األلمانية 
24%

الحكومة البريطانية 
14%

البنك الدولي عبر منظمة

FAOاألغذية والزراعة 
4%

الحكومة 
الهولندية 

1% اليونسكو 
1%

برنامج األمم المتحدة 

UNDPاإلنمائي 
0% ة الصندوق الدولي للتنمي

إيفاد -الزراعية 
0%

معهد االثار /مؤسسة أ
الشرقية 

0%
مؤسسة 

سيفاس /أ
0%
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 2021اىل مارس  – 2018 منذاملصادر املستلمة 
مليون445.7ُُ،ُاستلمُالصندوقُاالجتماعيُتمويالتُبماُيعادل2021ُمارس31ُُوحتى2018ُُمنذُبدايةُالعامُ

الى2021ُُخاللُالربعُاألولُُُُالمبالغُالمستلمةبلغتُُو،ُُمليونُدوالرُامريكي141.6ُدوالرُوتبقىُلدىُالممولُبناُيعادلُ
ُُ.(أدناهالموضحُُالجدولبحسبُممولُ.)تفاصيلُالمصادرُالمستلمة9ُُُاتفاقيةُتمويلُممولةُمن19ُُمليونُدوالرُمن39.5ُ

ُ
 

 
 2021-3-31حىت  2018-1-1)مبا يعادل الدوالر االمريكي( خالل الفرتة من النافذة واملغلقة  يوضح مصادر التمويل املستلمة (8) جدول

 االتفاقية الممول

لة 
عاد

الم
ية 

فاق
االت

مة 
 قي

الي
جم

ا
كي

مري
 اال

والر
بالد

 

تلم
مس

ر ال
صاد

الم
 ة

20
18

-
س 

مار
20

21
 

الل 
ة خ

تلم
مس

ر ال
صاد

الم
ول 

 األ
ربع

ال
20

21
 

قط
ف

ية  
نها

ول 
لمم

ى ا
 لد

قي
متب

ال
لث

الثا
بع 

الر
 

خ 
ري
تا

ع
قي
و
لت
ا

 

ل
ما
الك
 ا
خ
ري
تا

 

البنك الدولي  عبر 

برنامج األمم 

 المتحدة االنمائي

منحة البنك الدولي االضافية 

والطارئة عن طريق برنامج االمم 

 المتحدة االنمائي

179,997,484 142,461,955 - 1,250,000 

2
7

-0
3

-2
0

1
7

 

3
0

-0
9

-2
0

2
1

 

 الحكومة األلمانية

 KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

لتعزيز الصمود عبر برنامج االشغال 

 2كثيفة العمالة 

5,355,574 5,355,574 26,067 - 

1
2

-0
5

-2
0

1
7

 

3
1
/0

6
/2

0
2

1
 

البنك الدولي عبر 

منظمة األغذية 

 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة 

( لمشروع FAOاألغذية والزراعة )

 تعزيز اإلنتاجية الزراعية في اليمن

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

1
5

-1
0

-2
0

1
7

 

3
0

-0
6

-2
0

2
1

 

 الحكومة األلمانية
  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 لبرنامج المياه والصرف الصحي
24,601,714 16,878,496 763,153 7,723,219 

1
3

-0
3

-2
0

1
8

 

3
1

-1
2

-2
0

2
1

 

137,882,635   
126,921,291   

141,349,760   

39,560,374 $ 

2108 2019 2020 2021مارس 

2021وحتى نهاية الربع االول -2018مصادر التمويل المستلمة منذ 
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 االتفاقية الممول

لة 
عاد

الم
ية 

فاق
االت

مة 
 قي

الي
جم

ا
كي

مري
 اال

والر
بالد

 

تلم
مس
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 ة
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-
س 
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21
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ة خ
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ول 

 األ
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قط
ف

ية  
نها

ول 
لمم

ى ا
 لد

قي
متب

ال
لث

الثا
بع 

الر
 

خ 
ري
تا

ع
قي
و
لت
ا

 

ل
ما
الك
 ا
خ
ري
تا

 

 الحكومة األلمانية
  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2لبرنامج المياه والصرف الصحي 
11,386,933 8,126,362 1,120,000 3,260,571 

2
1

-1
1

-2
0

1
8

 

1
4

-1
2

-2
0

2
1

 

 الحكومة البريطانية
منحة الحكومة البريطانية للحماية 

 المرحلة االولى -االجتماعية 
65,824,704 60,968,315 1,291,735 4,856,390 

2
2

-1
1

-2
0

1
8

 

2
5

-0
9

-2
0

2
1

 

 الحكومة األلمانية
 KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 للتعليم في المناطق الريفية
6,517,213 2,778,786 1,078,961 3,738,427 

2
0

-1
2

-2
0

1
8

 

3
1

-1
2

-2
0

2
1

 

 الحكومة األلمانية
 KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 لالستجابة ألزمة التعليم
5,730,464 3,642,041 895,773 2,088,423 

2
0

-1
2

-2
0

1
8

 

3
1

-1
2

-2
0

2
1

 

برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي 

UNDP 

مشروع دعم سبل المعيشة واألمن 

 2الصمود  -الغذائي
2,915,700 1,533,350 711,013 1,382,350 

2
5

-0
6

-2
0

1
9

 

3
0

-0
6

-2
0

2
1

 

البنك الدولي  عبر 

برنامج األمم 

 المتحدة االنمائي

 4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

والطارئة عن طريق برنامج االمم 

 المتحدة االنمائي

91,637,419 77,501,435 10,999,181 14,135,984 

0
1

-0
8

-2
0

1
9

 

3
0

-0
9

-2
0

2
1

 

 اليونسكو

مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز 

فرص كسب العيش لشباب المناطق 

 1مرحلة -الحضرية

3,050,284 2,050,072 - 1,000,212 

3
0

-0
9

-2
0

1
9

 

3
1

-0
8

-2
0

2
1

 

 الحكومة الهولندية
منحة الحكومة الهولندية لمشروع 

 البيضاءمياه مدينة 
3,500,000 1,400,000 - 2,100,000 

0
7

-1
1

-2
0

1
9

 

3
0

-0
4

-2
0

2
2

 

 الحكومة األلمانية

 KFWمنحة الحكومة االلمانية /

لالستجابة ألزمة التعليم المرحلة 

 الثانية

22,482,327 3,129,010 2,035,551 19,353,317 

1
8

-1
2

-2
0

1
9

 

3
0

-1
2

-2
0

2
3

 

 الحكومة األلمانية

  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 -لبرنامج المياه والصرف الصحي

 المرحلة الثالثة

17,831,959 3,191,527 1,631,266 14,640,433 
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مؤسسة أ/معهد 

 االثار الشرقية

مشروع التراث الثقافي لليمن وهوية 

 الناس
237,758 137,874 76,044 99,884 
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 مؤسسة أ/سيفاس
ثالثية االبعاد للمعالم  الرقمنة

 التاريخية المعرضة للخطر
32,100 15,737 15,737 16,363 
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 الحكومة البريطانية

منحة الحكومة البريطانية لبرنامج 

نقد مقابل -الحماية االجتماعية

 1مرحلة -التغذية

10,788,351 7,788,616 3,698,908 - 
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الصندوق الدولي 

 -للتنمية الزراعية 

 إيفاد

مشروع حماية سبل العيش والتكيف 

 الزراعي خالل جائحة كورونا
836,377 752,739 752,739 83,638 
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 الحكومة األلمانية

 KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

لتعزيز الصمود عبر برنامج االشغال 

 3كثيفة العمالة 

5,837,356 1,940,938 1,940,938 3,896,418 
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 الحكومة األلمانية

 KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

لتعزيز الصمود عبر برنامج االشغال 

 4كثيفة العمالة 

 

11,887,695 1,940,938 1,940,938 9,946,757 
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 الحكومة األلمانية

  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 -لبرنامج المياه والصرف الصحي

 المرحلة الرابعة

 

8,291,574 365,631 - 7,925,944 
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 الحكومة األلمانية

 KFWمنحة الحكومة االلمانية عبر 

لدعم قطاع المنشات الصغيرة 

 واالصغر والمتوسطة

13,204,915 7,349,398 7,349,398 5,855,518 
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البنك الدولي  عبر 

برنامج األمم 

 المتحدة االنمائي

مشروع الحماية االجتماعية 

-2021واالستجابة لمواجهة كوفيد 

2022 

35,200,000 - - 35,200,000 
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 الحكومة البريطانية
منحة الحكومة البريطانية للمرحلة 

 الرابعة
167,434,812 -   
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 الحكومة الهولندية

المنحة الهولندية لمشروع المياه 

والصرف الصحي للمجتمعات 

 المصابة بالكوليرا

3,000,000 3,636,723   
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البنك اإلسالمي 

 للتنمية

قرض ومنحة البنك اإلسالمي 

لمشروع المعرفة القرائية والمهنية 

 لمكافحة الفقر

11,233,325 6,133,237 696,961  
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البنك اإلسالمي 

 للتنمية

قرض البنك االسالمي لتوظيف 

 الشباب
25,000,000 9,968,009 -  
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 االتحاد األوروبي

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي 

بالشراكة مع برنامج االمم المتحدة 

 االجتماعيةاالنمائي للحماية 

18,110,439 17,233,539 2,536,013 - 
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 الحكومة األلمانية
 2012منحة الحكومة األلمانية رقم 

 لبرنامج المياة في ابين 327 67
15,600,000 694,362   
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 الحكومة األلمانية

منحة بنك التنمية األلماني لبرنامج 

 65 279رقم :-كثيفة العمالةاالشغال 

2013 

13,400,000 870,977   

2
0

-0
5

-2
0

1
4

 

3
1

-1
2

-2
0

1
8

 

 الحكومة الهولندية

المنحة الهولندية لدعم تعليم الفتاة 

ومحو االمية رقم: 

26489/SAA0118554 

3,947,368 74,912   
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 البنك الدولي
منحة البنك الدولي الطارئة عن 

 برنامج االمم المتحدة االنمائيطريق 
29,531,270 -   
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 الحكومة األمريكية

المنحة الطارئة المقدم من الوكالة 

االمريكية للتنمية عبر برنامج االمم 

 المتحدة

9,099,719 5,859,762   
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 الحكومة األلمانية

 KFWمنحة الحكومة االلمانية /

لبرنامج  2015 67 577رقم: 

 االشغال كثيفة العمالة

5,540,556 7,187,923   
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 الحكومة األلمانية

 KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

لتعزيز  2014 41 005رقم:  

الصمود عبر برنامج االشغال كثيفة 

 العمالة

5,400,000 5,993,410   
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االمم المتحدة  هيئة 

 للمراة

منحة هيئة االمم المتحدة للمرأة 

لمشروع حماية المرأة وتمكينها في 

 ظل االزمات

420,000 540,006   
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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   
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 اليونسكو

منحة اليونسكو لمشروع حماية 

الموروث الثقافي والتنوع في حاالت 

 الطورئ من اجل االستقرار والسلم

80,000 106,361   
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 الحكومة البريطانية
منحة الحكومة البريطانية لدعم 

 االستقرار االقتصادي
242,416 491,521   
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برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي 

UNDP 

منحة االستجابة الطارئة للتخفيف 

 من الفقر
3,000,000 6,000,000   

0
7

-0
1

-2
0

2
0

 

3
1

-0
3

-2
0

2
0

 

الصندوق العربي 

لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء 

 الرابعةللمساهمة في تمويل المرحلة 
100,000,000 9,606,707 - 3,095,689 
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   141,655,020 39,560,374 445,714,060 960,201,112 االجمالي
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 :2021التمويل املوقعة خالل الربع االول مصادر 

دُفيُخاللُالربع،ُجرىُتوقيعُاتفاقيةُالمشروعُالخاصُبالحمايةُاالجتماعيةُواالستجابةُلمواجهةُكوفي
بلُمليونُدوالر،ُوذلكُلتمويلُكلُمنُمشاريعُالنقدُمقا35ُيلُيقاربُُوبتموالمقدمُمنُالبنك2021-2022ُُ

عُومتوقعُريُحولُوثيقةُالمشرُو.ُومايزالُالنقاشُجاوبرامجُتنميةُالمنتشاتُالصغيرةُالعمل،ُبرنامجُالتغذية،
ُانُيتمُنفاذُالمشروعُفيُالربعُالثانيُمنُالعام.

ُ

 متويالت جديدة حتت االعداد:

لُجرىُخاللُالربعُنقاشُعددُمنُاالتفاقياتُالمحتملةُمنُعددُمنُالممولينُ،ُوالتىُمتوقعُانُتوقعُخال
 كاالتي:2021ُ
 ُ2022ُ-2021مازالُالنقاشُجاريُحولُمشروعُالحمايةُاالجتماعيةُواالستجابةُلمواجهةُكوفيد

مشروعُالتحويالتُاالجتماعيةُلمستفيديُصندوقُالضمانُعبرُالصندوقُُ،مليونُدوالر35ُبمبلغُ
 مليونُدوالر90ُاالجتماعي،ُوالذيُمتوقعُانُيكونُحاليُ

 لفاوُاُمنظمةمواجهةُانتشارُالجرادُوتأثيرهاُعلىُالمزارعينُوالمقدمُمنُالبنكُالدوليُعبرُُمشروع
لمزارعينُمليونُدوالرُوسينفذُمشاريعُزراعيةُعبرُأليةُالنقدُمقابلُالعملُوتقديمُمنحُل4.7ُوالبالغُ

 ،ُومتوقعُتوقيعهاُخاللُالربعُالثانيُمنُالعام.للدعمُفيُمجالُالثروةُالحيوانية
 عُيُالتباحثُحولُمشروعُاالمنُالغذائيُالمقدمُمنُالبنكُالدوليُللنقدُمقابلُالعملُفيُقطاجاُر

 مليونُدوالر.17ُالزراعةُبمبلغُيصلُالىُ
 ريبيُالىُجاريُنقاشُمشروعُالزراعيةُوالمياهُوالمقدمُمنُالبنكُالدوليُعبرُااليفادُبإجماليُمبلغُتق

 مليونُدوالر.8ُ
 ُوالرُدُمليوُن1.126ُلمشروعُبقيمةُاألوروبيةُللتدريبُالزراعيُُللجنةوامازالُالتفاوضُمعُااليفاد

 نيلدعمُقطاعُالزراعة،ُحيثُتمُاالنتهاءُمنُمسودةُاالتفاقيةُومتوقعُالتوقيعُخاللُالربعُالثا
 ُعُمليونُدوالر،ُحيثُمتوق8ُتمويلُالبنكُاالسالميُلمشروعُالتعليمُفيُظلُجائحةُكوروناُبمبلغ

ُالثاني.التوقيعُخاللُالربعُ
 ُُنمليُو10ُبمبلغُالبنكُاالسالميُللحكومةُاليمنيةُُالُيوجدُأيُتحديثُعلىُالتمويلُالمتوقعُمن

ُدعمُالصيادين،ُحيثُسيقومُالصندوقُبشراءُمعداتُوتوزيعهاُللصيادينُدوالرُلمشروعُ
 رُتمُاعدادُمقترحُللتمويلُمقدمُلليونسكوُوذلكُلمشروعُالحفاظُعلىُالمدنُالتاريخيةُعبُوايضا

 مشاريعُالنقدُمقابلُالعملُ
 ُمليون10ُُبموازنةُُلالستجابةُألزمةُالتعليمُالمرحلةُالثالثةقدمُالصندوقُمقترحُللحكومةُاأللمانية

10ُوايضاُملبغُُ.2021يورو،ُومتوقعُاستكمالُاتفاقياتُالتمويلُفيُالنصفُالثانيُمنُالعامُ
 مليونُاخرىُمخططةُلقطاعيُالمياهُوالبيئة
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ُ
  علقة:االتفاقيات امل

،ُاضطرُالصندوقُاالجتماعيُالىُتعليقُالعملُالمؤقتُمنُتمويلُقرض2021ُخاللُالربعُاألولُ
ثمانُوصلُعددُاالتفاقياتُالتيُاستمرُتعليقهاُوتوقفهاُنتيجةُاألوضاعُإلىُالصندوقُالعربي،ُوبهذاُ

ُمليونُفقطُمنهاُقبلُتدهورُاألوضاع.161.5ُُ مليونُدوالر،ُتمُاستالم339ُبمبلغُُاتاتفاقي
تمويلُمنُ،ُفيماُاستمرُتعليقُال2016باإلضافةُإلىُإشعارُالبنكُالدوليُبإغالقُاالتفاقياتُبحالتهاُنهايةُُ

ُُ.يأبوُظبكلُمنُالصندوقُالسعوديُوالصندوقُالكويتيُوصندوقُاألوبكُوصندوقُ
ُ
ُ

 :االتفاقيات المعلقة( يوضح 10جدول)

 االتفاقية الممول

 المبالغ )بالدوالر االمريكي(

قيمه االتفاقية 

 المعدلة

المسحوب من 

 الممول

إجمالي المتبقي لدى 

 الممول

 100,000,000ُ10,000,000ُ90,000,000 منحةُدعمُالمرحلةُالرابعة الصندوقُالسعوديُللتنمية

الصندوقُالعربيُلإلنماءُ
ُاالقتصاديُواالجتماعي

الجامعُالكبيرُبصنعاءُمعونةُترميمُوتأهيلُ
 1,129,630 640,370 1,770,000ُالمرحلةُالرابعةُ-

قرضُالصندوقُالعربيُلإلنماءُللمساهمةُ
 3,095,689 96,904,311.25 100,000,000ُفيُتمويلُالمرحلةُالرابعة

الصندوقُالكويتيُللتنميةُ
ُاالقتصاديةُالعربية

منحةُحكومةُدولةُالكويتُلإلسهامُفيُ
 اإلعمارتمويلُبرامجُ

50,000,000ُ10,000,000ُ40,000,000 

ُصندوقُاألوبك

لمشروعُالتدريب133Pُُقرضُاألوبكُرقمُ
ُالمهنيُوتنميةُالمهارات*

9,100,000  9,100,000 

 1234P 18,000,000ُ15,422,940ُ2,577,060القرضُرقمُ
)معلق:ُُقرضُاألوبكُلدعمُالمرحلةُالرابعة

ُعندُمجلسُالنوابُللموافقة(
25,000,000 ُُ25,000,000 

 32,340,000ُ28,542,923ُ3,797,077 للتنميةُيأبوُظبمنحةُصندوقُ للتنميةُيأبوُظبصندوقُ
 174,699,456 161,510,544 336,210,000 اإلجمالي

البنكُاال ُالميُمستمر.ُس*االوبكُالمساهمُالثانيُمعُالبنكُاالسالميُلمشروعُالتدريبُالمهنيُوتنميةُالمهارات،ُحيثُمازالُمعلقُمساهمتهُللمشروعُبينمُا
ُُ
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 إنسانية قصصخامساً: 
 في النزوح شهد تحقق الطموح -1

طموحةُتعيلُ وشغلتُنازحينُمعُاستخدامُأبناءُنزحتُمعهمُالىُحضرموت.ُفتحتُمعملُصغير3ُُشهدُامرأُة
مويلُمهاراتهاُالنادرةُفيُتغليفُالهداياُوالزينةُفيُمعملُصغير.ُوحينُنوتُالتوسعُلمُتجدُيدُمساعدةُسوىُت

ُها.قفزةُكبيرةُلعملُللتمويل_االصغرُاشترتُبهُباصُلتوزيعُمنتجاتهاُخارجُالمحافظةُمحققةُ#برنامجاالتحاد
وكسات(ُوُالمجسمات)ُاالستاندات(ُعنُاجدادهاُولمُتقفُالظروفُورثتُمهنةُصناعةُعلبُالمجوهراتُ)الب

ُالتيُمرتُبهاُمنُحروبُوظروفُمعيشيةُحاجزُامامهاُبلُصنعتُلنفسهاُمكانةُفيُسوقُالعمل.
ُعلومُ ُكلية ُخريجة ُالقادر ُعبد ُشهد "انا

ُ ُالعمر ُمن ُابلغ ُمطلقة35ُُإدارية عاما
افرادُمنُمواليد3ُُأعيلُاسرتيُالمكونةُمنُ

ُ ُصناعةُمحافظة ُمهنة ُورثت الحديدة
بوكساتُالذهبُواالستانداتُعنُاجداديُ
ُمحافظةُ ُالى ُنزحت ُالحروب ونتيجة
ُمعيُ ُيكن ُولم حضرموت

ُاليوجد5000ُُُسوُى ُانه ُووجدت ريال
ُوبدأتُ ُالمجال ُهذا ُفي ُكثر منافسين
ُمعُ ُعالقات ُوكونت ُمهنتي ممارسة
أصحابُمحالتُالذهبُواستاجرتُغرفةُ

العمالُالذينُلتكونُمعملُواستعنتُببعضُ
ُكانوُمعيُفيُمحافظةُالحديده.

اردتُانُأطورُمنُمشروعيُوسمعتُعنُ
#برنامجاالتحادللتمويل_االصغرفرعُالمكالُ
عنُطريقُالملصقاتُالملصقةُفيُجدرانُ
ُمقرُ ُالى ُوسارعت ُالسوق ُفي المحالت
الفرعُوتعرفتُعلىُالخدماتُالتيُيقدمهاُ
ُوجميعُ ُالمطلوبة ُوالضمانات البرنامج

ُشهرُاإلجراء ُفي ُريال ُمليون ُبمبلغ ُتمويل ُطلب ُفقدمت ُالتمويل، ُعلى ُللحصول ُالمطلوبه ات
لشراءُجلدُوروالتُوغراءُوالحمدهللُتطورُمشروعيُالىُخارجُمدينةُالمكال،ُمنُدخلُالمشروع2019ُُُديسمبر

لُاشترتُباصُفوكسيُلحاجتيُلهُلنقلُالبضاعةُالىُخارجُمحافظةُحضرموتُوعندُانتهاءُفترةُهذاُالتموي
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عمليُوتنوعُاألشكالُألوفرُألصحابُالمحالتُ ألتميزُبدقُة آالتُومعداتُمتطورُة طلبُالتمويلُلشراُء ساأجدُد
شراءُالبوكساتُذاتُاألشكالُالمختلفةُمثلُشكلُالقلبُوالدائرةُمنُالخارج.ُوفيُاألخيرُاقدمُشكريُوتقديريُ

ُالىُموظفيُفرعُالمكالُعلىُحسنُتعاملهمُ"
ُ.منُقوةُاإلرادةُوحبُالمهنةُلنُيقفُأيُعائقُنحوُاثباتُالذات.منُقصةُشهدُنتعلمُأنهُ

ُ  
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 م
رقم 

 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

 االتحاد األوروبي يعمل استخدام الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول 100-13275 1
المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 68,535 

2 300-13545 
التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن 

 أبين -الوضيع  -برنامج الحماية االجتماعية 
 االتحاد األوروبي يعمل

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية

 فرع عدن
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 236,477 الوضيع ابين

3 300-13547 
التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن 

 لحج\المالح -برنامج الحماية االجتماعية
 االتحاد األوروبي يعمل

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع 
 االنمائي للحماية االجتماعيةبرنامج االمم المتحدة 

 فرع عدن
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 230,453 المالح لحج

4 300-13550 
التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن 

 ابين -سرار  -برنامج الحماية االجتماعية
 االتحاد األوروبي يعمل

مع المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية

 فرع عدن
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 228,867 سرار ابين

5 300-13551 
التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن 

 لحج-حالمين -برنامج الحماية االجتماعية
 االتحاد األوروبي يعمل

لالتحاد األوروبي بالشراكة مع المعونة اإلنسانية 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية

 فرع عدن
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 235,986 حالمين لحج

6 300-14122 
تحسين الوضع الصحي والبيئي+ حدائق منزلية في 

 حبيل البرق وبدو الشركة في خنفر ابين
 االتحاد األوروبي يعمل

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية

 البرامج الطارئة فرع عدن
النقد مقابل 

 العمل
 289,400 خنفر ابين

7 500-13136 
التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن 

 م.حجة-شرسمديرية -برنامج الحماية االجتماعية 
 االتحاد األوروبي يعمل

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية

 فرع حجة
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 239,759 شـــرس حجة

8 500-13322 
التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن 

 م.حجة-مديرية مبين -برنامج الحماية االجتماعية 
 االتحاد األوروبي يعمل

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية

 فرع حجة
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 187,866 مبين حجة

9 500-13384 
وتعزيز القدرة على الصمود ضمن التمكين المجتمعي 

 م.حجة-مديرية وضرة -برنامج الحماية االجتماعية 
 االتحاد األوروبي يعمل

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية

 فرع حجة
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 191,698 وضـــره حجة

10 500-13490 
 -تعزيز االستجابة المجتمعية بمديرية كحالن عفار 

 محافظة حجة
 االتحاد األوروبي يعمل

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية

 73,400 كحالن عفار حجة الصحة الحماية اإلجتماعية فرع حجة

11 600-12847 
بيحان  -اعادة بناء وتجهيز المركز الصحي موقس 

 شبوه -العلياء 
 االتحاد األوروبي يعمل

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية

فرع 
 المكال

 162,678 بيحان شبوه الصحة الحماية اإلجتماعية

12 800-12924 
التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن 

 تعز-جبل حبشي -برنامج الحماية االجتماعية 
 االتحاد األوروبي يعمل

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية

 فرع تعز
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 266,808 جبل حبشي تعز

13 910-12835 
إعادة بناء وتأثيث وتجهيز مستشفى منبه الريفي 

 محافظة صعده
 االتحاد األوروبي يعمل

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية

فرع 
 عمران

 698,125 منبه صعده الصحة الحماية اإلجتماعية

14 910-12857 
 -إعادة بناء وتأثيث وتجهيز مستشفى رازح الريفي 

 محافظة صعده -مديرية رازح 
 االتحاد األوروبي يعمل

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية

فرع 
 عمران

 738,179 رازح صعده الصحة الحماية اإلجتماعية

15 500-13181 
بني العوام  -بني الذواد  -القائمة  -طريق بيت طميس 

 حجة. -
 يعمل

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

 147,700 بني العوام حجة الطرق البرامج الطارئة فرع حجة قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب

16 500-13268 

رصف وتحسين الشوارع الضيقة وممرات ودرج 
-حارة الشعير قلعة الشراقي--العمش الظهرينالمشاه 

 مدينة حجة
 يعمل

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

 186,731 مدينة حجة حجة الطرق البرامج الطارئة فرع حجة قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب

17 500-13373 
-المعقاب -دميش -رصف وتحسين طريق ذو جرة 

 وشحة-ضاعن -قعادو 
 يعمل

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

 196,200 وشحه حجة الطرق البرامج الطارئة فرع حجة قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب

18 500-13557 
قرية  -تأهيل ابار قائمة + تحسين وحماية طريق 

 حجة -مستباء  -شرق مستباء االقصى  -الجودة 
 يعمل

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

 البرامج الطارئة فرع حجة قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب
النقد مقابل 

 العمل
 86,188 مستباء حجة
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 م
رقم 

 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

 يعمل تعز -جبل حبشي  -حماية وتحسين طريق نمرة  800-12859 19
البنك اإلسالمي 

 للتنمية
 293,000 جبل حبشي تعز الطرق البرامج الطارئة فرع تعز قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب

20 900-12694 

مديرية المظفر حارات ) تشغيل ودعم النازحين في 
وادي المدام -اسحاق-المصلى-القرشي-التحرير

 تعز-وجوارها (
 يعمل

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

 البرامج الطارئة فرع تعز قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب
النقد مقابل 

 العمل
 404,259 المظفر تعز

 يعمل إب-فرع العدين-بني يوسف -طريق جبل السقعة 900-13099 21
البنك اإلسالمي 

 للتنمية
 119,000 فرع العدين اب الطرق البرامج الطارئة فرع إب قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب

 يعمل إب-المخادر -عزلة بضعة-طريق االرجب  900-13100 22
البنك اإلسالمي 

 للتنمية
 109,000 المخادر اب الطرق البرامج الطارئة فرع إب قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب

23 900-13156 
رصف واعادة تأهيل شارع السبل المرحلة الثانية من 

 إب-الظهار -24جولة العدين حتى تقاطع شارع 
 يعمل

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

 219,850 الظهار اب الطرق البرامج الطارئة فرع إب قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب

24 911-13585 
-واستكمال شق طريق غراس تاهيل طريق جران 

 ذمار-وصاب العالي  -جران 
 يعمل

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

 374,000 وصاب العالي ذمار الطرق البرامج الطارئة فرع ذمار قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب

25 100-13058 
أكثر من -تسهيل الحصول على التمويل االصغر

 محافظة
 يعمل

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 
 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

المقر 
 الرئيسي

 التعليم التعليم
أكثر من 
 محافظة

 815,423 

26 100-13512 
التدريب المهني للشباب العاطلين عن العمل والنساء 

 2-العامالت اكثر من محافظة
 يعمل

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة قرض ومنحة 
 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

المقر 
 الرئيسي

 التعليم التعليم
أكثر من 
 محافظة

 921,000 

27 100-13514 
اكثر -4تسهيل الوصول للتعليم االساسي غير النظامي 

 من محافظة
 يعمل

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 
 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

المقر 
 الرئيسي

 التعليم التعليم
أكثر من 
 محافظة

 220,195 

28 100-13530 
تدريب وبناء مؤسسي لشركاء برنامج المعرفة القرائية 

 أكثر من محافظة-والمهنية للتخفيف من الفقر 
 يعمل

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

المعرفة قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع 
 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

المقر 
 الرئيسي

 التعليم التعليم
أكثر من 
 محافظة

 137,000 

 يعمل مكون التمويل االصغر -VOLIPمشروع  100-13546 29
البنك اإلسالمي 

 للتنمية
قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 

 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر
المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 1,400,000 

30 100-13549 
-( 5نفقات تشغيل برنامج المعرفة القرائية والمهنية)

 أكثر من محافظة
 يعمل

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 
 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

المقر 
 الرئيسي

 التعليم التعليم
أكثر من 
 محافظة

 283,392 

31 100-13584 
التدريب المهني لمكوني الشباب العاطلين عن العمل 

 3 -والنساء العامالت 
 يعمل

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 
 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

المقر 
 الرئيسي

 التعليم التعليم
أكثر من 
 محافظة

 712,600 

32 200-13274 
ترميم وتأثيث فصول للتعليم المجتمعي في مدرسة 

 صنعاء -همدان  -اإلمام علي )المصنعة/بني مكرم( 
 يعمل

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 
 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

فرع 
 صنعاء

 10,860 همدان صنعاء التعليم التعليم

33 200-13279 
ترميم وتأثيث فصول التعاون للتعليم المجتمعي في بيت 

 صنعاء -معدن بني مطر
 يعمل

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 
 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

فرع 
 صنعاء

 5,844 بنى مطر صنعاء التعليم التعليم

34 200-13280 
ترميم وتأثيث فصول للتعليم المجتمعي في مدرسة 

 صنعاء -بني مطر -السواري )متنة( 
 يعمل

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 
 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

فرع 
 صنعاء

 10,180 بنى مطر صنعاء التعليم التعليم

35 200-13282 
ترميم وتأثيث فصول للتعليم المجتمعي في مدرسة 

 صنعاء -بني بهلول  -البديع )بيت وتر( 
 يعمل

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 
 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

فرع 
 صنعاء

 صنعاء التعليم التعليم
سنحان وبني 

 بهلول
15,060 

36 100-13411 
شحن -وتحسين المنطقة السكنية القديمة بشحن رصف 

 المهرة-
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 50,000 شحن المهره الطرق البرامج الطارئة

 البنك الدولي يعمل ERG III-مشروع الطوارئ لدعم استمرارية االعمال 100-13422 37
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

خدمات 
 األعمال

أكثر من 
 محافظة

 5,700,000 
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 م
رقم 

 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

38 100-13423 
رصف و اعادة تاهيل حصاد مياة االمطار بركة الوسط 

 محافظة صنعاء-مناخه -عرجز القديمة قرية
 البنك الدولي يعمل

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

المقر 
 الرئيسي

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 68,000 مناخة صنعاء

39 100-13503 
دية نفقات لمراقبة وتوثيق أنشطة برنامج التحويالت النق

 عدة محافظات.-المشروطة بالتغذية 
 البنك الدولي يعمل

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

المقر 
 الرئيسي

 الصحة الحماية اإلجتماعية
أكثر من 
 محافظة

 40,000 

40 100-13504 
مسح مؤشرات التنمية البشرية والحماية االجتماعية في 

 م. 2020اليمن لعام 
 البنك الدولي يعمل

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

المقر 
 الرئيسي

 المراقبة والتقييم
الدعم الفني 
 للصندوق

أكثر من 
 محافظة

 400,000 

41 100-13516 
تعويض أصحاب المنشآت الصغيرة واألصغر 

 2020 -الحرب/فيروس كورونا المتضررين من 
 البنك الدولي يعمل

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

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 1,540,000 

42 200-12909 
)المهندسين والفنيين ( فى برنامج تدريب لالستشاريين 

 مفاهيم وقضايا السالمه و الصحة المهنية واالثار ال
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

التدريب والدعم 
 المؤسسي

 24,476  االمانه التدريب

43 200-12984 
في التفعيل المجتمعي وتفعيل مجالس تشغيل الشباب 

 ملحان المحويت -القرى وتعزيز التماسك االجتماعي 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

 147,000 ملحان المحويت

44 200-12986 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس القرى 

 2 -جبل مراد مارب -وتعزيز التماسك االجتماعي 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

 76,845 جبل مراد مارب

45 200-12989 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتفعيل مجالس القرى 

 المحويت 2بني سعد  -وتعزيز التماسك االجتماعي 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

 152,122 بنى سعد المحويت

46 200-13001 
مشروع رصف وتحسين عدد من االرصفة الجانبية 

 بمدينة مأرب / مأرب
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 210,000 مدينة مأرب مارب الطرق البرامج الطارئة

47 200-13002 
العاديه الحباترة ( بني  -تأهيل وتحسين طريق ) القدن 

 بني مطر / صنعاء -قيس 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 70,000 بنى مطر صنعاء الطرق البرامج الطارئة

48 200-13003 
رصف وتحسين عدد من شوارع حي الكهرباء / 

 االمانة -التحرير 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 177,810 التحرير االمانه الطرق البرامج الطارئة

49 200-13005 
شوارع حارة الدقيق / معين /  رصف وتحسين عدد من

 االمانة
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 173,000 معين االمانه الطرق البرامج الطارئة

50 200-13007 
تأهيل االراضي الزراعية في ) سقام وجزامة 

 مأرب -صرواح  -المحجزة  -والملتقي( 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 150,000 صرواح مارب الزراعة

51 200-13013 
-التدخالت المتنوعه لدعم المتضررين في قرية الحنكة

 المحويت -حفاش  -الذاري
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 90,572 حفاش المحويت

52 200-13015 
التدخالت المتنوعه لتشغيل النازحيين والمتضررين في 

 المحويتمركز محافظة 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 106,000 مدينة المحويت المحويت

53 200-13019 
 -جبل السحل -أستصالح االراضي في قرية السحمة

 مارب -الجوبة 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 95,000 الجوبة مارب

54 200-13024 
عزلة ال  -الصرف الصحي الموقعي لقرية معشراء

 محافظة مارب -مديرية حريب-منصور
 الدوليالبنك  يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 150,000 حريب مارب البيئة المياه والبيئة

55 200-13030 

مشروع التدخالن المتنوعة لدعم النازحين 
والمتضررين في بني الحارث/األمانة)المرحلة 

 السادسة(
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 185,000 بني الحارث االمانه
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 م
رقم 

 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

56 200-13032 

مشروع التدخالن المتنوعة لدعم النازحين 
والمتضررين في منطقة بني الحارث/أالمانة )المرحلة 

 السابعة(
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 199,441 بني الحارث االمانه

57 200-13033 
رصف وتحسين عدة شوارع متفرعة من سائلة سواد 

 االمانة -حنش / الثورة 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 101,816 الثورة االمانه الطرق البرامج الطارئة

58 200-13034 
التدخالت المتنوعة لدعم النازحين والمتضررين في 

 االمانة -السبعين -منطقة الخفجي
 الدوليالبنك  يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 203,001 السبعين االمانه

59 200-13035 
رصف وتحسين عدد من شوارع حارة الربوعة / 

 االمانة -السبعين 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 225,000 السبعين االمانه الطرق البرامج الطارئة

60 200-13036 
مشروع التدخالت المتنوعة لدعم النازحين والمتضررين في 

 مديرية الصافيه / األمانة )المرحلة الثالثة(
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 100,000 الصافية االمانه

 البنك الدولي يعمل االمانة -رصف بعض شوارع مديرية الوحده  200-13037 61
عن والطارئة  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
فرع 
 صنعاء

 205,000 الوحدة االمانه الطرق البرامج الطارئة

62 200-13038 
مشروع التدخالت المتنوعة لدعم النازحين 

 االمانة -والمتضررين في مديرية اازال لمرحلة الرابعة
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 225,000 آزال االمانه

63 200-13041 
رصف وتحسين عدد من شوارع حارة المجد / شعوب 

 االمانة -
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 200,000 شعوب االمانه الطرق البرامج الطارئة

64 200-13043 
 -معين -رصف وتحسين بعض شوارع حارة االمناء 

 االمانة
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 192,000 معين االمانه الطرق الطارئةالبرامج 

65 200-13044 
تحسين الوضع الصحي والبيئي لقريتي جرن نعمة 

 الجوف -الحميدات -وكيدان عزلة الصلل
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
مقابل النقد 

 العمل
 96,179 الحميدات الجوف

66 200-13047 
اتحسين الوضع الصحي والبيئي وانشاء حدائق منزلية 

 في قريه الصافيه ومحالتها المطمه الجوف
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 120,673 المطمه الجوف

67 200-13048 
مشروع التدخالت المتنوعة لدعم المتضررين في قرية 

 الجوف -برط العنان -ال راشد ومحالتها عزلة ذوزيد
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 153,080 برط العنان الجوف

68 200-13052 
التدخالت المتنوعة لدعم المتضررين والنازحين في 

 قرية مقام ابو نواس/ الشعراء/خراب المراشي/الجوف
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 100,571 خراب المراشى الجوف

69 200-13053 
مشروع التدخالت المتنوعة لدعم المتضررين في قرى 

 وادي نسم عزلة العرضية رجوزةالجوف
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 125,500 رجوزه الجوف

70 200-13054 
تحسين الوضع الصحي والبيئي واستصالح االراضي 

 المحويت -الرجم -العزكي -الزراعية في قرية عبار الحجر
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 98,738 الرجم المحويت

71 200-13055 

تحسين الوضع الصحي والبيئي واستصالح االراضي 
بني سري  -الزراعية في في قرية المطرح الحزة

 المحويت-الطويلة
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 86,000 الطويلة المحويت

72 200-13060 
مشروع التدخالت المتنوعه لدعم النازحين 

 والمتضررين في قريه العقله بدبده مأرب
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 68,000 بدبده مارب

73 200-13083 
اختيار وتدريب المنسقيين الميدانيين والمثقفات 

 محافظة المحويت -المجتمعيات لمديرية الرجم
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 233,050 الرجم المحويت الصحة الحماية اإلجتماعية
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74 200-13085 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس 

 صنعاء -2خوالن -القرى وتعزيز التماسك االجتماعي 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

 50,000 خوالن صنعاء

75 200-13125 

تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس 
مديرية  -القرى وتعزيز التماسك االجتماعي

 المحويت/المحويت
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

 117,000 المحويت المحويت

76 200-13334 
اليمانية السفلى  -الصرف الصحي الموقعي لقرية بني قيران 

 محافظة صنعاء -جحانة مديرية  -وادي مرحب 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 صنعاء

 55,276 جحانه صنعاء البيئة المياه والبيئة

77 300-13749 
تحسين وتطوير الظروف االنتاجية للثروة الحيوانية في 

 موديا/ابينأكثر من قرية /مديرية 
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع عدن
الزراعة والتنمية 

 الريفية
 71,000 موديه ابين الزراعة

78 300-13778 
تنفيذ سقايات خاصة لقرية المعزبة والقرى المجاورة 

 الضالعمديرية االزارق  -لها 
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع عدن
النقد مقابل 

 العمل
 113,478 االزارق الضالع

79 300-13784 
رصف الممرات و الشوارع الداخلية لمركز مديرية 

 م/ أبين -مديرية سرار  -سرار 
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع عدن
النقد مقابل 

 العمل
 50,000 سرار ابين

80 300-13786 
مشروع التدخالت المتنوعة لدعم النازحين والعائدين ) 

 م /عدن. -( في مديرية خورمكسر 2
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع عدن
النقد مقابل 

 العمل
 183,137 خور مكسر عدن

81 300-13789 
مديرية  -مشروع التدخالت المتنوعه في مدينة التواهي

 محافظة عدن -التواهي 
 الدوليالبنك  يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع عدن
النقد مقابل 

 العمل
 242,830 التواهي عدن

82 300-13805 
التدخالت المتنوعة في منطقة عراصم والخياشن في 

 القبيطة لحج .
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع عدن
النقد مقابل 

 العمل
 126,388 القبيطه لحج

83 300-13809 
 -مديرية ردفان  -تحسين ورصف طريق في صمعان 

 مديرية لحج
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع عدن
النقد مقابل 

 العمل
 60,548 ردفان لحج

84 300-13811 
 -رصف الممرات الداخلية في مدينة طور الباحة 

 محافظة لحج -مديرية طور الباحة 
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع عدن
النقد مقابل 

 العمل
 74,248 طور الباحه لحج

85 300-13812 
رصف الشوارع الداخلية لمركز مديرية الحصين 

 مديرية الحصين محافظة الضالع .
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع عدن
النقد مقابل 

 العمل
 154,439 الحصين الضالع

86 300-13815 
رصف الممرات واالزقة في مدينة قعطبة القديمة 

 مديرية قعطبة محافظة الضالع .
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع عدن
النقد مقابل 

 العمل
 157,504 قعطبه الضالع

87 300-13881 
مديرية  -السويدا  -رصف سوق في مركز مدينة يهر

 محافظة لحج -يهر
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع عدن
النقد مقابل 

 العمل
 50,000 يهر لحج

88 300-13903 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس 

 القرى وتعزيز التماسك االجتماعي تبن / لحج
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع عدن
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 164,870 تبن لحج

89 300-13904 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس 

 القرى وتعزيز التماسك االجتماعي الحوطة / لحج
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع عدن
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 262,951 الحوطه لحج

90 300-13905 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس 

 القرى وتعزيز التماسك االجتماعي لودر/ ابين
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع عدن
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 109,000 لودر ابين

91 300-13906 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس 

 القرى وتعزيز التماسك االجتماعي جحاف /الضالع
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع عدن
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 88,000 جحاف الضالع

 البنك الدولي يعمل رصف شارع جمال م/خنفر م/أبين المرحلة الثانية 300-13926 92
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 االنمائيطريق برنامج االمم المتحدة 
 261,000 خنفر ابين الطرق البرامج الطارئة فرع عدن
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 البنك الدولي يعمل رصف سوق القراعي م/المفلحي م/لحج المرحلة الثانية 300-13927 93
 والطارئة عن 4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
 50,000 المفلحي لحج الطرق البرامج الطارئة فرع عدن

94 300-13931 
مشروع التدخالت المتنوعة لدعم المتضررين 

 مديرية الشيخ عثمان م/ عدن. 2والعائدين رقم 
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع عدن
النقد مقابل 

 العمل
 86,486 الشيخ عثمان عدن

95 300-13942 
-النفقات االدارية غير المباشرة لمشروع النقد من أجل التغذية

 AF4منحة االستجابة -المسيمير مودية االزارق 
 البنك الدولي يعمل

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

 135,373 البريقه عدن الصحة اإلجتماعيةالحماية  فرع عدن

96 300-13949 
رصف سوق السالم لبعوس م/ يافع م/لحج المرحلة 

 االولى
 البنك الدولي يعمل

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

 62,000 يافع لحج الطرق البرامج الطارئة فرع عدن

97 300-14021 
مديرية الشعيب  -رصف سوق العوابل المرحلة األولى 

 محافظة الضالع. -
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع عدن
النقد مقابل 

 العمل
 74,537 الشعيب الضالع

98 300-14102 
محافظة  -من أجل التغذية بمديرية االزارق النقد 

 الضالع
 البنك الدولي يعمل

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

 2,288,012 االزارق الضالع الصحة الحماية اإلجتماعية فرع عدن

 البنك الدولي يعمل محافظة لحج -النقد من أجل التغذية بمديرية المسيمير  300-14103 99
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
 1,363,406 المسيمير لحج الصحة الحماية اإلجتماعية فرع عدن

 البنك الدولي يعمل النقد المشروط في التغذية بمديرية مودية محافظة ابين 300-14104 100
والطارئة عن  4البنك الدولي االضافية رقم منحة 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
 1,312,863 موديه ابين الصحة الحماية اإلجتماعية فرع عدن

101 300-14119 
برنامج تدريب لالستشاريين )المهندسين والفنيين ( فى 

 مفاهيم وقضايا الصحة والسالمة المهنية
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع عدن
التدريب والدعم 

 المؤسسي
 36,320  عدن التدريب

102 300-14139 
أنشطة النقد مقابل العمل لدعم األسر الفقيرة 

 والمتضررة من أضرار السيول في مديرية المعال عدن
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع عدن
النقد مقابل 

 العمل
 225,675 المعال عدن

103 300-14163 
إعادة تأهيل قناة الصهاريج المرحلة الثانية م/صيرة 

 م/عدن
 البنك الدولي يعمل

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

 267,000 صيره)كريتر( عدن الطرق البرامج الطارئة فرع عدن

104 400-13232 
مشروع تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل لجان 

 الجديدة -باجل -العزل وتعزيز التماسك االجتماعي 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

 119,000 باجل الحديده

105 400-13272 
تحسين الوضع الصحي والبيئي واستصالح االراضي 

 المنصورية -الوعارية -الزراعية لقرية الجروب 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 113,783 المنصورية الحديده

106 400-13284 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتدريب مجالس التعاون 

 ريمه -بالد الطعام -وتعزيز التماسك االجتماعي 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

 139,838 بالد الطعام ريمه

107 400-13309 
تحسين الوضع البيئ و الصحي و استصالح االراضي 

 الحديدة -العطاوية -الزيدية -لقرية فتاح 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 80,825 الزيدية الحديده

108 400-13311 
حصاد مياه االمطار و استصالح األراضي الزراعية 

 الحديدة -جبل رأس  -القهراء  -لقرية محدبة 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 51,200 جبــل راس الحديده

109 400-13334 
االعصور  -استكمال طريق السلف 

 القرصب/الضباره/كسمة/ريمة/
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 90,000 كسمه ريمه الطرق البرامج الطارئة

110 400-13343 
تحسين الوضع البيئي والصحي وحدائق منزلية لقرية 

 الحديدة -السخنة-السفلى الرامية  -المزف 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 120,990 السخنه الحديده

111 400-13353 
الجيوانية في تحسين وتطوير الظروف االنتاجية لمربي الثروة 

 م/الحديدة-مديرية الضحي  -اكثر من قرية 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 97,200 الضحى الحديده الزراعة

 البنك الدولي يعمل غليل / الحوك / الحديدة/  15استكمال رصف مربع  400-13355 112
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
فرع 
 الحديدة

 104,100 الحوك الحديده الطرق البرامج الطارئة
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 الدوليالبنك  يعمل ةاستكمال رصف حارة زايد الجنوبية / الحالي / الحديد 400-13356 113
 والطارئة عن 4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
فرع 
 الحديدة

 61,100 الحالي الحديده الطرق البرامج الطارئة

114 400-13363 
تحسين الوضع الصحي والبيئي واستصالح االراضي 

 الحديدة-بيت الفقية -المجامله -الزراعية لقريةالغاوي 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 53,000 بيت الفقيه الحديده

 البنك الدولي يعمل المسوعة /الرييم / مزهر / ريمة -طريق السبيل  400-13367 115
والطارئة عن  4البنك الدولي االضافية رقم منحة 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
فرع 
 الحديدة

 97,697 مزهر ريمه الطرق البرامج الطارئة

116 400-13372 
النفقات االدارية غير المباشرة لمشروع النقد من أجل 

 محافظة الحديدة. -( AF4منحة االستجابة )-التغذية
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 375,086 الميناء الحديده الصحة الحماية اإلجتماعية

117 400-13374 
عزلة ربع الوادي  -تدخالت متنوعة لقرية زوبل دباس 

 الحديدة -حيس  -
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 86,979 حيس الحديده

118 400-13393 
تحسين الوضع البيئي والصحي واستصالح االراضي 

 مديرية بيت الفقية-عزلة المجاملة -الزراعية لقرية طمطام 
 الدوليالبنك  يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 97,137 بيت الفقيه الحديده

119 400-13420 
محافظة  -مديرية الزيدية  -النقد من أجل التغذية 

 الحديدة
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 3,766,667 الزيدية الحديده الصحة الحماية اإلجتماعية

120 400-13421 
محافظة  -مديرية المغالف  -النقد من أجل التغذية 

 الحديدة
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 1,397,214 المغالف الحديده الصحة الحماية اإلجتماعية

121 400-13422 
محافظة  -مديرية المنيرة  -النقد من أجل التغذية 

 الحديدة
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 1,142,244 المنيره الحديده الصحة الحماية اإلجتماعية

 البنك الدولي يعمل محافظة الحديدة -مديرية اللحية  -النقد من أجل التغذية  400-13423 122
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 االنمائيطريق برنامج االمم المتحدة 
فرع 
 الحديدة

 3,067,976 اللحية الحديده الصحة الحماية اإلجتماعية

123 400-13473 
إستكمال بناء وتجهيز وتأثيث مركز لألمراض المعدية 

 م.الحديده-والحميات بمستشفى الثورة العام بالحديده 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 510,000 الحوك الحديده الصحة الحماية اإلجتماعية

124 400-13503 
تحسين وتطوير الظروف االنتاجية لمربي الثروة الحيوانية في 

 م/الحديدة-مديرية المغالف  -قرية المغالف 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 55,060 المغالف الحديده الزراعة

125 400-13600 
انشطة النقد مقابل العمل لدعم المتضررين من السيول 

 الحديدة -المقاعشة القناوص  -لقرية دوغان 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 257,000 القناوص الحديده

126 400-13601 
انشطة النقد مقابل العمل لدعم المتضررين من السيول 

 الحديدة-القناوص -المقاعشة  -لقرية الكروس 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 163,078 القناوص الحديده

127 400-13602 
انشطة النقد مقابل العمل لدعم المتضررين من السيول 

 الزهرة -الخشم -جبارة  -لقرية الكدمة
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 188,360 الزهره الحديده

128 400-13603 
انشطة النقد مقابل العمل لدعم المتضررين من السيول 

 الزهرة -الخشم -لقرية الجارف
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 111,486 الزهره الحديده

129 500-13229 
قرية  -تحسين الوضع الصحي والبيئي ودعم النازحين 

 المحرق خيران -غرب الخميسين  -عمشة 
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع حجة
النقد مقابل 

 العمل
 59,772 خيران المحرق حجة

130 500-13293 
رفع قدرات )مهندسين والفنيين (لمشاريع تحت التنفيذ 

 المهنية واالثر البيئي واالجتماعيبالسالمة والصحة 
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع حجة
التدريب والدعم 

 المؤسسي
 20,564  حجة التدريب

131 500-13383 
تشغيل الشباب لتفعيل مجالس القرى وتعزيز التماسك 

 حجة-كحالن عفار -مرحلة ثانيةاالجتماعي 
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع حجة
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 50,000 كحالن عفار حجة
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رقم 

 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

132 500-13388 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي ونعزبز التماسك 

 شرس/ حجة -االجتماعي
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع حجة
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 50,000 شـــرس حجة

133 500-13392 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتعزيز التماسك 

 مرحلة ثانية كحالن الشرف/ حجةاالجتماعي 
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع حجة
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 63,660 كحالن الشرف حجة

134 500-13399 
-رصف وتحسين الممرات في الحارات القديمة )القنان 

 مدينة حجة.-قدم -المغربة (-القزعة 
 البنك الدولي يعمل

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

 74,054 مدينة حجة حجة الطرق البرامج الطارئة فرع حجة

135 500-13405 
تحسين وتطوير الظروف االنتاجية للثروة الحيوانية في 

 حجة-نجرة  -العولة قرية 
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع حجة
الزراعة والتنمية 

 الريفية
 50,000 نـجـــرة حجة الزراعة

136 500-13406 
 -تأهيل مدرجات في محالت القناص قرية بيت الحكيم 

 الشغادرةعزلة الجبل 
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع حجة
الزراعة والتنمية 

 الريفية
 49,040 الشغادره حجة الزراعة

137 500-13411 
النفقات االدارية غير المباشرة لبرنامج النقد من أجل 

 محافظة حجة . -(  AF4) منحة االستجابة-التغذية
 البنك الدولي يعمل

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

 126,645 افلح الشام حجة الصحة الحماية اإلجتماعية فرع حجة

138 500-13412 
الراكب ( عزلة  -رصف وتحسين طريق ) بني علي 

 حجه -حجه  -هربه 
 البنك الدولي يعمل

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

 50,000 حجة حجة الطرق البرامج الطارئة فرع حجة

139 500-13415 
وادي الراحه ( مساهر مور  -القوس -طريق ) الخانق 

 حجه -الجميمه  -
 البنك الدولي يعمل

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

 50,000 الجميمه حجة الطرق البرامج الطارئة فرع حجة

140 500-13417 
دعم مبادرات المجتمع مرحلة ثانية ضمن برنامج 

 حجه-التمكين مديريه بني العوام
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع حجة
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 50,000 بني العوام حجة

141 500-13418 
جانب -الناصرة -مشروع طريق بني بدر العصرة 

 محافظة حجه.-الشاهل -اليمن 
 البنك الدولي يعمل

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

 50,000 الشـاهــل حجة الطرق البرامج الطارئة فرع حجة

142 500-13419 
-رصف وتحسين الطريق المؤدي الي سوق شمر

 حجه-شمرين قفل شمر 
 البنك الدولي يعمل

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

 51,740 قفل شـمـــر حجة الطرق البرامج الطارئة فرع حجة

143 500-13433 
قريتا  -سقايات خاصة + تحسين الوضع الصحي 

 كعيدنه -السكابه والحماريين  -وادي تبه  -السلب 
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع حجة
النقد مقابل 

 العمل
 83,003 كعيدنه حجة

144 500-13435 
بيت الخدري  -رصف وتحسين طريق ماجل فضل 

 مدينة حجه-شرقي عبس -وادي النجار  -الهجر
 البنك الدولي يعمل

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

 80,197 مدينة حجة حجة الطرق البرامج الطارئة فرع حجة

145 500-13464 
 -مشروع النقد من اجل التغذية بمديرية افلح الشام 

 محافظة حجة.
 البنك الدولي يعمل

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

 1,481,672 افلح الشام حجة الصحة اإلجتماعيةالحماية  فرع حجة

146 500-13505 
مشروع تنفيذ العبارة والجدار الساند للحماية من 

 مدينة حجه-شارع صنعاء -اضرار السيول 
 البنك الدولي يعمل

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

 27,840 مدينة حجة حجة الطرق الطارئةالبرامج  فرع حجة

147 600-12995 
تأهيل ارصفة بعض الشوراع في مدينة الريدة الشرقية 

 حضرموت -الريدة وقصيعر  -) المرحلة الثانية( 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 50,000 الريده وقصيعر حضرموت

148 600-12998 
تاهيل وتحسين بعض ارصفة الشوراع الرئيسية بمدينة 

 حضرموت -الشحر  -الشحر )المرحلة الثانية (
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 64,316 الشحر حضرموت

149 600-13001 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل وتدريب مجالس 

 المهره -سيحوت-القرى وتعزيز التماسك االجتماعي
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

 129,000 سيحوت المهره

150 600-13004 
تأهيل ورصف بعض الشوارع الرئيسية وشبكة 

 شبوة -عتق  -المجاري لمدينة عتق 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 193,484 عتق شبوه
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151 600-13006 
رصف بعض الشوارع الداخلية وتصريف مياه 

 حضرموت -شيام -االمطار بمنطقة الحزم 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 50,000 شبام حضرموت

152 600-13008 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتفعيل مجالس 

 سقطرى -2قلنسية -القرى وتعزيز التماسك االجتماعي
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

أرخبيل 
 سقطرى

قلنسيه وعبد 
الكوري )جزيرة 

 سقطرى(
100,000 

153 600-13009 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتفعيل مجالس القرى 

 /حديبو سقطرى 2وتعزيز التماسك االجتماعي مرحلة
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

أرخبيل 
 سقطرى

حديبو)جزيرة 
 سقطرى(

235,000 

154 600-13010 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس القرى 

 بروم ميفع 2التماسك االجتماعي مرحلة وتعزيز 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

 87,000 بروم ميفع حضرموت

155 600-13012 
وتفعيل مجالس تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي 

 حضرموت-الضليعة-قرى وتعزيز التماسك االجتماعي
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

 50,000 الضليعة حضرموت

156 600-13021 
مديرية  -بمدينتي حورة والقاهرة رصف ساحات عامة 

 محافظة حضرموت -حورة وادي العين 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 49,990 وادي العين حضرموت

 البنك الدولي يعمل شبوة -الصعيد  -عقبة مربون  تاهيل ورصف 600-13023 157
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
فرع 
 المكال

 98,850 الصعيد شبوه الطرق البرامج الطارئة

158 600-13026 
رصف بعض الشوارع الداخلية لمدينة سوق خورة 

 شبوة -السفلى  مرخة -المرحلة الثانية 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 57,273 مرخه السفلى شبوه

159 600-13030 
مشروع تأهيل ورصف الجزر الوسطية بشارع 

 المهره -الغيضة  -المرحلة االولى( كورنيش الغيضة ) 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 196,500 الغيظه المهره

160 600-13031 
تاهيل ورصف عقبة )الدومة وضبعة( عزلة الجول 

 حضرموت -حجر  -يون 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 50,000 حجر حضرموت الطرق البرامج الطارئة

161 600-13034 
تأهيل ورصف عقبة )الرهوة و سر( صبر ال غسيل 

 شبوة -حطيب  -المرحلة الثانية 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 50,000 حطيب شبوه الطرق البرامج الطارئة

162 600-13041 
استكمال مشروع رصف و تحسين ساحات سوق 

 حضرموت -سيئون  -الحرفيين بمدينة سيئون 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 57,475 سيئون حضرموت

163 600-13042 
تحسين وتطوير الظروف االنتاجية للثروة الحيوانية 

 محافظة المهرة -بمديرية حصوين 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 65,000 حصوين المهره الزراعة

164 600-13059 
 -إعادة تأهيل القناة الزراعية )الوسيعة ( وادي بيحان 

 شبوة. -بيحان 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 79,050 بيحان شبوه الزراعة

165 600-13062 
استكمال رصف بعض الشوارع الداخلية في مدينة 

 شبوه -حبان  -حبان 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 50,000 حبان شبوه

166 600-13064 

النفقات االدارية غير المباشرة لمشروع النقد من أجل 
(مديرية  AF4التغذية) منحة االستجابة 

 حجر.م.حضرموت
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 59,385 حجر حضرموت الصحة الحماية اإلجتماعية

167 600-13069 
تحسين ارصفة بعض الشوارع الرئيسية في مدينة 

 حضرموت -القطن 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 50,000 القطن حضرموت

168 600-13070 
 -تشغيل ودعم النازحين والمتضررين في مدينة العبر 

 حضرموت -العبر 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 96,500 العبر حضرموت

169 600-13102 
انشاء قناة وحماية بالد ال بخيت وبئر السبيل من 

 شبوة. -عسيالن  -السيول جعاس 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 47,045 عسيالن شبوه الزراعة
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170 600-13117 
محافظة  -النقد من أجل التغذية بمديرية حجر 

 حضرموت
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 751,240 حجر حضرموت الصحة الحماية اإلجتماعية

171 600-13127 
انشاء وتحسين طرق حصوية في قرية ثرب الجنة 

 حضرموت -السوم  -والقرى المجاورة
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 الطارئةالبرامج 
النقد مقابل 

 العمل
 50,000 السوم حضرموت

172 600-13128 
 -ارياف المكال  -التدخالت المتنوعة لقرية الحسي 

 حضرموت
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 50,000 المكال حضرموت

173 600-13173 
رفع قدرات االستشاريين المهندسين والفنيين والمقاولين 

 العاملين بالمشاريع تحت التنفيد بالسالمة والصحة
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

التدريب والدعم 
 المؤسسي

 التدريب
أكثر من 
 محافظة

 21,790 

174 600-13258 
تحسين ورصف ساحة واستكمال السور لمستشفى قشن 

 المهرة -قشن  -
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 المكال

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 76,000 قشن المهره

175 800-12865 
تعز )  -صبر الموادم  -الموادم  -طريق حده السوائل 

 المرحلة األولى (
 البنك الدولي يعمل

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

 115,000 الموادمصبر  تعز الطرق البرامج الطارئة فرع تعز

 البنك الدولي يعمل تعز-حيفان-االعروق-السقايات الخاصة لقرية العدنه 800-12869 176
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
 111,000 حيفان تعز المياه المياه والبيئة فرع تعز

177 800-12879 
العمل لدعم االسرالفقيره في محلة  مشروع النقد مقابل

 تعز . -موزع -االهمول -الهاملي-الحصينة 
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع تعز
النقد مقابل 

 العمل
 91,063 موزع تعز

178 800-12883 
مقابل العمل لدعم االسرالفقيره في قرية مشروع النقد 

 تعز-الوازعية -االظريفة -الغوبقة 
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع تعز
النقد مقابل 

 العمل
 61,675 الوازعيه تعز

179 800-12884 
النازحين في المدينة مديرية المظفر مشروع دعم 

 محافظة تعز -المظفر  -المرحلة الثالثة 
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع تعز
النقد مقابل 

 العمل
 166,330 المظفر تعز

180 800-12900 
نصف -السقايات الخاصة لقرية نجد الزريبة استكمال 

 تعز -شرعب الرونه-العزل
 البنك الدولي يعمل

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

 122,000 شرعب الرونه تعز المياه المياه والبيئة فرع تعز

181 800-12901 
 -لقريتي الفصور وعفنان استكمال السقايات الخاصة 

 تعز -خدير-الشويفه 
 البنك الدولي يعمل

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

 131,000 خدير تعز المياه المياه والبيئة فرع تعز

182 800-12905 
مشروع تشغيل ودعم النازحين القاهرة المرحلة 

 تعز-القاهرة-الرابعة
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع تعز
النقد مقابل 

 العمل
 134,000 القاهرة تعز

183 800-12906 
-صالة-تشغيل ودعم النازحين صالة المرحلة الرابعة 

 تعز
 الدولي البنك يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع تعز
النقد مقابل 

 العمل
 113,300 صاله تعز

184 800-12908 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتعزيز التماسك 

 تعز -االجتماعي مديرية المواسط 
 الدوليالبنك  يعمل

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

 فرع تعز
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 103,285 المواسط تعز

185 800-12910 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتفعيل مجالس 

 القرى وتعزيز التماسك االجتماعي المعافر/ تعز
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع تعز
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 108,954 المعافر تعز

186 800-12921 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس 

 تعز-التعزية-االجتماعي تعاون القرى وتعزيز التماسك 
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع تعز
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 196,000 التعزية تعز

187 800-12922 
النفقات االدارية غير المباشرة لبرنامج النقد من أجل 

 ( خدير والمخا.م. تعز AF4منحة االستجابة )-التغذية
 البنك الدولي يعمل

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

 345,400 المخاء تعز الصحة الحماية اإلجتماعية فرع تعز

 البنك الدولي يعمل محافظة تعز -مديرية المخاء  -النقد من اجل التغذية  800-12929 188
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
 2,428,963 المخاء تعز الصحة الحماية اإلجتماعية فرع تعز

 البنك الدولي يعمل محافظة تعز -النقد من اجل التغذية بمديرية خدير 800-12931 189
والطارئة عن  4الدولي االضافية رقم منحة البنك 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
 4,044,036 خدير تعز الصحة الحماية اإلجتماعية فرع تعز
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190 800-13045 
-الجورهة-الحنجرة-مشروع دعم االسر الفقيرة في)الطمير

 تعز-باب المندب -بني الحكم  -العواس(الدوش -الحقافر
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع تعز
النقد مقابل 

 العمل
 151,000 باب المندب تعز

191 800-13086 
مشروع دعم االسر الفقيرة و المتضررة لمحلة حسي 

 تعز-المخاء-سالم قرية حسي سالم عزلة الزهارى
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع تعز
النقد مقابل 

 العمل
 151,500 المخاء تعز

192 900-13041 
تشغيل ودعم النازحين والمتضررين في مدينة القاعدة) 

 إب . -ذي السفال  -( 2
 الدوليالبنك  يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع إب
النقد مقابل 

 العمل
 172,500 ذي السفال اب

193 900-13046 
إب  -الظهار  -رصف شوارع النزهة الغربية 

 )المرحلة االولى(.
 البنك الدولي يعمل

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

 114,000 الظهار اب الطرق البرامج الطارئة فرع إب

194 900-13053 
استشاري)مهندسين وفنيين( فى قضايا  200تدريب 

 تعز-الصحة والسالمة المهنيةواالثار البيئة واالجتماعية
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع تعز
التدريب والدعم 

 المؤسسي
 22,516  تعز التدريب

195 900-13104 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتدريب مجالس تعاون 

 القفر-1مرحلة -القرى وتعزيز التماسك االجتماعي
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع إب
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 84,000 القفر اب

196 900-13113 
-يريم -المحجر( عزلة خودان -طريق) سائلة حوار 

 اب.
 البنك الدولي يعمل

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

 128,000 يريم اب الطرق البرامج الطارئة فرع إب

197 900-13120 
ريف  -المقاطن  -تحسين الوضع البيئي لقرية المعبر 

 إب -إب 
 البنك الدولي يعمل

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

 44,000 اب اب البيئة المياه والبيئة فرع إب

198 900-13121 
-المراتبه  -استكمال السقايات الخاصة لقرية عصوان 

 تعز-جبل حبشي 
 البنك الدولي يعمل

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

 113,683 جبل حبشي تعز المياه المياه والبيئة فرع تعز

199 900-13135 
النفقات االدارية غير المباشرة لمشروع النقد من أجل 

 اب -AF4منحة االستجابة -القفر والعدين -التغذية
 البنك الدولي يعمل

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

 201,813 الظهار اب الصحة الحماية اإلجتماعية فرع إب

200 900-13152 
 -تنفيذ عدة مكونات في المسقط المائي لقرية العرم

 إب )المرحلة الثانية( -حزم العدين  -االحكوم 
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع إب
الزراعة والتنمية 

 الريفية
 100,360 حزم العدين اب الزراعة

201 900-13205 
 -بعدان  -بني منصور  -السقايات الخاصة لقرية العدن 

 إب
 البنك الدولي يعمل

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

 70,500 بعدان اب المياه المياه والبيئة فرع إب

 البنك الدولي يعمل اب -مديرية القفر -مشروع النقد من اجل التغذية  900-13243 202
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
 2,868,934 القفر اب الصحة الحماية اإلجتماعية فرع إب

 البنك الدولي يعمل إبمحافظة  -النقد من اجل التغذية بمديرية العدين  900-13244 203
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
 3,386,902 العدين اب الصحة الحماية اإلجتماعية فرع إب

204 900-13246 
تدريب االستشاريين/ات المهندسين والفنيين فى قضايا 

 واالجتماعيةالصحة والسالمة المهنية واالثار البيئة 
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع إب
التدريب والدعم 

 المؤسسي
 30,552  اب التدريب

 البنك الدولي يعمل إب -المشنة-رصف في حارة الراكزة والصراري 900-13278 205
والطارئة عن  4االضافية رقم منحة البنك الدولي 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
 89,000 المشنه اب الطرق البرامج الطارئة فرع إب

206 900-13298 
تحسين الوضع المعيشي والصحي والبيئي لالسر 

 فرع العدين-الوزيرة-قرية المجدورة -الفقيرة
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع إب
النقد مقابل 

 العمل
 99,160 فرع العدين اب

207 910-12813 
 -وادي عيال علي  -تحسين ورصف طريق بيت القاز 

 م/ عمران -مديرية مسور 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

 71,539 مسور عمران الطرق البرامج الطارئة

208 910-12834 
رصف و تشجير جوانب بعض الشوارع في مدينة 

 محافظة صعدة -عزلة صعده  -صعدة
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 103,440 صعده صعده

209 910-12837 
تنفيذ سقايات وتأهيل بئر سطحي في قرى)المقربةوالشق 

 صعدة -قطابر-عزلة حنبة  -والهللة(
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 95,270 قطابر صعده
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رقم 

 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

210 910-12856 
عزلة جبل االزد -رصف وتحسين طريق غربي االزد 

 م/صعده) مرحلة ثانية (-رازح -
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

 223,568 رازح صعده الطرق البرامج الطارئة

211 910-12891 
-تنفيذ عدة مكونات في قرية درب الصفاء ومحالتها 

 محافظة صعده -كتاف والبقع  -عزلة املح وايلة
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 84,673 كتاف والبقع صعده

212 910-12892 
تنفيذ سقايات وتحسين طريق في عدة قرى بعزلة 

 محافظة عمران -حوث  -السادده
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 70,086 حوث عمران

213 910-12910 
 -وادي باعر  -رصف وتحسين طريق عقبة المنظرة 

 صعده. -حيدان  -ولد عياش  -آل المقراني 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

 154,700 حيدان صعده الطرق البرامج الطارئة

214 910-12917 
تنفيذسقايات وحمامات في قرية الهيجة ومحالتها وادي 

 م/عمران-قفلة عذر  -ذوغيثان -الميسر 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 75,360 قفلة عذر عمران

215 910-12928 

تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتدريب مجالس 
 - 2مرحلة  -القرى وتعزيز التماسك االجتماعي 

 ثالء/عمران
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

 55,691 ثالء عمران

216 910-12929 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتدريب مجالس 

 القرى وتعزيز التماسك االجتماعي خارف م/عمران
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

 72,400 خارف عمران

217 910-12930 
-الضفة-بني الشراعي-تحسين ورصف طريق ضالع

 عمران-عمران-االشمور-يند 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

 175,000 عمران عمران الطرق البرامج الطارئة

218 910-12932 
 -عزلة ذري  -موعر  -الدبر  -رصف طرق الشجنة 

 محافظة عمران -مديرية شهارة 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

 73,900 شهاره عمران الطرق البرامج الطارئة

219 910-12936 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتدريب مجالس 

 2م/عمران المرحلة -القرى بمديرية ريده 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

 76,444 ريده عمران

220 910-12938 
 -عزلة خميس قهال -تحسين وحماية طريق العقله

 م/ عمران -مديرية عيال سريح
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

 70,477 عيال سريح عمران الطرق البرامج الطارئة

221 910-12943 
تأهيل قنوات الري وحماية االراضي الزراعية قرى 

 صعده -الصفراء  -وادي مذاب -الواسطة وحلوات 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 144,349 الصفراء صعده الزراعة

222 910-12948 
 -تنفيذ سقايات وحمامات لعدة قرى في عزلة الغنايا 

 عمران -صوير
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

 الطارئةالبرامج 
النقد مقابل 

 العمل
 65,084 صـويــــر عمران

223 910-12954 
-تنفيذ عدة مكونات في قرية درب رمضان ومحالتها 

 م/عمران -حرف سفيان -وادي سفيان 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

 الطارئة البرامج
النقد مقابل 

 العمل
 83,370 حرف سفيان عمران

224 910-12957 
 -الخميس الواسط-وجر-تحسين ورصف طريق العمشة

 عمران-حبور ظليمه
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

 60,750 ظليمة حبور عمران الطرق البرامج الطارئة

225 910-12962 
 -الصحن  –آل عقاب  -تأهيل قناة الري وكريف عين 

 صعدة -سحار 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 165,470 سحار صعده الزراعة

226 910-12963 
-الوقيشين -الدوشة-تحسين ورصف طريق ال عمر 

 م/صعدة)مرحلة اولى(-منبة 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

 113,866 منبه صعده الطرق البرامج الطارئة

227 910-12964 

العمالة المتضررة في رصف وتشجير بعض تشغيل 
 -مدينة صعده-شوارع حارات الشارع العام والسالم 

 محافظة صعده
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 157,253 صعده صعده
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 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

228 910-12971 
 -القرقرة  -حماية األراضي الزراعية لقرى الراتبية 

 صعدة -الحشوة  –العقيق  –الشواكين وما جاورها 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 103,135 الحشوه صعده الزراعة

229 910-12985 
تأهيل قنوات الري وحماية االراضي الزراعية قرى آل 

 صعده -سحار -ولد مسعود -قحطان وبئر الوادي وما جاورها 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 139,411 سحار صعده الزراعة

230 910-13031 
تدريب المهندسين والفنيين في مجال السالمة المهنية 

 فرع عمران-واالثر البيئي واالجتماعي 
 البنك الدولي يعمل

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

فرع 
 عمران

 التدريب والدعم
 المؤسسي

 التدريب
أكثر من 
 محافظة

 33,604 

 البنك الدولي يعمل البيضاء -رداع  -رصف مدخل حارة حزيز  911-13406 231
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
 111,800 رداع البيضاء الطرق البرامج الطارئة فرع ذمار

232 911-13428 
مشروع تشغيل العمالة العاطلة في رصف أجزاء من 

 مدينة البيضاء- 2حارة حنكة السادة 
 البنك الدولي يعمل

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

 البرامج الطارئة فرع ذمار
النقد مقابل 

 العمل
 72,261 مدينة البيضاء البيضاء

233 911-13456 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتدريب مجالس القرى 

 2مرحلة  -وصاب السافل -وتعزيز التماسك االجتماعي
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع ذمار
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 237,543 وصاب السافل ذمار

234 911-13463 
تشغيل العمالة العاطلة في )انشاء خزنات حصاد ومنظومه 

 م البيضاء-مدارس( مديرية البيضاء  8شمسية لعدد
 البنك الدولي يعمل

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

 الطارئةالبرامج  فرع ذمار
النقد مقابل 

 العمل
 66,493 البيضاء البيضاء

235 911-13468 
تحسين البيئه المدرسيه لعدد مدرستان في مديرية ذي 

 محافظة البيضاء -ناعم
 البنك الدولي يعمل

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

 50,000 ذي ناعم البيضاء المياه المياه والبيئة فرع ذمار

236 911-13469 
مدارس في مديرية  3تحسين البيئه المدرسيه لعدد من 

 محافظة البيضاء -الرياشيه 
 البنك الدولي يعمل

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

 66,629 الرياشيه البيضاء المياه المياه والبيئة فرع ذمار

237 911-13470 
مدارس في مديرية  6تحسين البيئة المدرسية لعدد 

 محافظة ذمار-الحداء 
 البنك الدولي يعمل

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

 134,555 الحـــــــداء ذمار المياه المياه والبيئة فرع ذمار

238 911-13471 
تحسين البئيه المدرسيه لعدد ثالث مدارس في مديرية 

 محافظة ذمار-ميفعة عنس 
 البنك الدولي يعمل

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

 69,514 ميفعة عنس ذمار المياه المياه والبيئة فرع ذمار

239 911-13476 
مدارس في مديرية  3البيئه المدرسيه لعدد تحسين 
 محافظة البيضاء-صباح 

 البنك الدولي يعمل
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
 50,000 صباح البيضاء المياه المياه والبيئة فرع ذمار

240 911-13478 
وتدريب مجالس القرى  تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي

 البيضاء -مديرية العرش -وتعزيز التماسك االجتماعي
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع ذمار
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 50,000 العرش البيضاء

 البنك الدولي يعمل ذمار-مياه مدينة ذمار تحت سطحية بفجير بداش تغذية  911-13479 241
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
 280,500 مدينة ذمار ذمار المياه المياه والبيئة فرع ذمار

242 911-13488 
-النفقات االدارية غير المباشرة لمشروع النقد من أجل التغذية

 محافظة البيضاء-AF4منحة االستجابة -البيضاء 
 البنك الدولي يعمل

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

 80,612 البيضاء البيضاء الصحة الحماية اإلجتماعية فرع ذمار

243 911-13493 
ضوران  -القطعة  -السقايات الخاصة لقرية بيت ايوب 

 ذمار -انس 
 البنك الدولي يعمل

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

 145,000 ضوران انس ذمار المياه المياه والبيئة فرع ذمار

244 911-13514 
خزانات الحصاد والحمامات للطالبات لمدارس مشروع إنشاء 
 ذمار -جبل الشرق  -بني حريش -مدينة الشرق 

 البنك الدولي يعمل
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
 البرامج الطارئة فرع ذمار

النقد مقابل 
 العمل

 39,710 جبل الشرق ذمار

245 911-13547 
 -مشروع النقد من اجل التغذية مديرية البيضاء 

 محافظة البيضاء
 البنك الدولي يعمل

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

 1,984,598 البيضاء البيضاء الصحة الحماية اإلجتماعية فرع ذمار

 البنك الدولي يعمل ذمار -عنس  -عرام  تاهيل طريق جرف 911-13551 246
والطارئة عن  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
 99,900 عنس ذمار الطرق البرامج الطارئة فرع ذمار

247 911-13569 
تدريب استشاريين فى قضايا الصحة والسالمة المهنية 

 ذمار والبيضاء -واآلثار البيئية واالجتماعية 
 البنك الدولي يعمل

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

 فرع ذمار
التدريب والدعم 

 المؤسسي
 التدريب

أكثر من 
 محافظة

 39,509 
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 البنك الدولي يعمل البيضاء -نعمان  -حماية وادي المرحاض 911-13586 248
 والطارئة عن 4الدولي االضافية رقم منحة البنك 

 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي
 فرع ذمار

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 50,000 نعمان البيضاء الزراعة

 البنك الدولي يعمل البيضاء -ناطع  -حماية وادي المحرق  911-13587 249
 والطارئة عن 4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 االمم المتحدة االنمائي طريق برنامج
 فرع ذمار

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 50,000 ناطع البيضاء الزراعة

250 100-13127 
مشروع دعم المتضررين من اصحاب المشاريع 

 المرحلة الثانية-الصغيرة واالصغر
 البنك الدولي يعمل

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق 
 االنمائيبرنامج االمم المتحدة 

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 3,071,469 

251 100-13248 
تعزيز قدرات استشاريي برنامج التمكين للتعامل مع مشاريع 

 تشغيل الشباب وأنشطة التكيف والتعافي المبكر.
 البنك الدولي يعمل

والطارئة عن طريق منحة البنك الدولي االضافية 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي

المقر 
 الرئيسي

التدريب والدعم 
 المؤسسي

 التدريب
أكثر من 
 محافظة

 77,330 

252 300-13341 
انشاء خزانات جماعية في الثعيبات والتولقة في سباح 

 ابين
 البنك الدولي يعمل

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق 
 االمم المتحدة االنمائيبرنامج 

 فرع عدن
الزراعة والتنمية 

 الريفية
 156,300 سباح ابين الزراعة

253 300-13465 
قرى في  3انشاء برك مكشوفة للري التكميلي في 
 م/ ابين -عزلة السعدي السعدي / مديرية رصد 

 البنك الدولي يعمل
منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق 

 المتحدة االنمائي برنامج االمم
 فرع عدن

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 91,681 رصد ابين الزراعة

254 600-12824 
تأهيل قنوات الري السيلي بقرية حلحل والقرى 

 شبوه -مرخة العليا  -المجاورة 
 البنك الدولي يعمل

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي

فرع 
 المكال

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 131,334 مرخه العليا شبوه الزراعة

255 600-12920 
تأهيل الساقية الشرقية في وادي عين والقنوات الفرعية 

 شبوة -عين  -لها )المرحلة االولى( 
 البنك الدولي يعمل

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق 
 االنمائيبرنامج االمم المتحدة 

فرع 
 المكال

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 126,129 عين شبوه الزراعة

256 100-13502 
متابعة ومراقبة أنشطة منحة بتك التنمية االلماني 

 لإلستجابة ألزمة التعليم
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

المقر 
 الرئيسي

 التعليم التعليم
أكثر من 
 محافظة

 46,000 

257 200-12976 
تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 مأرب-حريب-عزلة األشراف-التعليمية
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع 
 صنعاء

 28,100 حريب مارب التعليم التعليم

258 200-12979 
دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر للمدارس 

 مأرب -حريب-عزلة االشراف  -المستهدفة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع 
 صنعاء

 220,879 حريب مارب التعليم التعليم

259 200-13080 
وتدريب الكوادر التربوية مشروع دعم العملية التعليمية 

 محافظة الجوف -برط العنان  -المعاطرة  -في 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع 
 صنعاء

 35,215 برط العنان الجوف التعليم التعليم

260 200-13082 
مشروع تجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 الجوف -برط العنان  -التعليمية في المعاطرة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع 
 صنعاء

 7,480 برط العنان الجوف التعليم التعليم

261 300-13747 
 -مركز مديرية رصد  -مدرسة رصد الثانوية للبنات 

 محافظة ابين
 األلمانيةالحكومة  يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 322,564 رصد ابين التعليم التعليم فرع عدن

262 300-14042 
مديرية تبن  -منطقة الوهط  -مدرسة الشوكاني الثانوية 

 محافظة لحج -
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 560,500 تبن لحج التعليم التعليم فرع عدن

263 300-14162 
تأثيث و تجهيز مدرسة رصد الثانوية للبنات في مركز 

 مديرية رصد محافظة ابين
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 13,000 رصد ابين التعليم التعليم فرع عدن

264 300-14169 
منطقة  -تأثيث و تجهيز مدرسة الشوكاني الثانوية 

 محافظة لحج -مديرية تبن  -الوهط 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 24,000 تبن لحج التعليم التعليم فرع عدن

265 500-13301 
 مديرية -عزلة بني جل  -قرية الربوعية  -مدرسة سبأ 

 محافظة حجه. -قفل شمر 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 150,800 قفل شـمـــر حجة التعليم التعليم فرع حجة

266 500-13344 
 -عزلة الشعاثمة  -تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة 

 مديرية نجره
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWالحكومة االلمانية /منحة 
 التعليم

 13,000 نـجـــرة حجة التعليم التعليم فرع حجة
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267 500-13345 
 تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل

 مديرية عبس -التعليمية عزلة بني ثواب 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 33,700 عبس حجة التعليم التعليم فرع حجة

268 500-13347 
 -عزلة بني جل  -تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة 

 مديرية قفل شمر
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 9,900 قفل شـمـــر حجة التعليم التعليم فرع حجة

269 500-13348 
عزلة اسلم الوسط  -تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة 

 مديرية اسلم -
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 14,000 اسلــــم حجة التعليم التعليم فرع حجة

270 500-13349 
 -كحالن عزلة  -تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة 

 مديرية كحالن عفار
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 8,600 كحالن عفار حجة التعليم التعليم فرع حجة

271 600-12952 
قرية قذيفوت  -مدرسة ردفان للتعليم األساسي والثانوي 

 محافظة المهرة -مديرية حصوين  -
 األلمانيةالحكومة  يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع 
 المكال

 274,182 حصوين المهره التعليم التعليم

272 600-13035 
دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية في 

 محافظة المهرة -مديرية حصوين 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع 
 المكال

 132,118 حصوين المهره التعليم التعليم

273 600-13055 
تجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل التعليمية 

 محافظة حضرموت -لمديرية الضليعة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع 
 المكال

 7,050 الضليعة حضرموت التعليم التعليم

274 600-13056 
تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 محافظة المهرة -التعليمية لمديرية حصوين 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع 
 المكال

 21,388 حصوين المهره التعليم التعليم

275 910-12918 
 -مدينة حيدان  -مدرسة أروى االساسية الثانوية 

 محافظة صعده . -مديرية حيدان 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع 
 عمران

 404,200 حيدان صعده التعليم التعليم

276 910-13014 
( KFWالمدارس المستهدفة من منحة )تأثيث وتجهيز 

 مديرية مجز محافظة صعده -وتزويدها بالوسائل التعليمية 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع 
 عمران

 38,700 مجز صعده التعليم التعليم

277 910-13016 
( KFW)تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة من منحة 

 مديرية حيدان محافظة صعده -وتزويدها بالوسائل التعليمية 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع 
 عمران

 47,200 حيدان صعده التعليم التعليم

278 911-13444 
مدرسة حسان بن ثابت االساسية /قرية ال عيسى / 

 عيسي / مديرية البيضاء / البيضاءعزلة السوداء وال 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 180,042 البيضاء البيضاء التعليم التعليم فرع ذمار

279 911-13445 
مدرسة اسامة بن زيد االساسية /قرية السوداء عزلة 

 البيضاءالسوداء وال عيسي / مديرية البيضاء / 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 196,537 البيضاء البيضاء التعليم التعليم فرع ذمار

280 911-13472 
مشروع دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر للمدارس 

 محافظة البيضاء-عزلة السوداء وال عيسى -المستهدفة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 50,420 البيضاء البيضاء التعليم التعليم فرع ذمار

281 911-13505 
تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 البيضاء-التعليمية في عزلة السوداء وال عيسى
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWالحكومة االلمانية /منحة 
 التعليم

 13,910 البيضاء البيضاء التعليم التعليم فرع ذمار

282 200-13395 
الدراسات الفنية المعمقة لتقييم احتياجات المدارس 

 مديرية المحويت-أكثر من عزلة-المستهدفة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 صنعاء

 11,790 المحويت المحويت التعليم التعليم

283 200-13397 
الدراسات الفنية المعمقة لتقييم احتياجات المدارس المستهدفة 

 صنعاء-مديرية بني حشيش  -ألكثر من عزلة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 صنعاء

 9,000 بنى حشيش صنعاء التعليم التعليم

284 300-13923 
مدرسة خولة للبنات قرية قطنان مديرية الحد محافظة 

 لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 400,000 الحد لحج التعليم التعليم فرع عدن

285 300-14044 
مدرسة جعفر ابن ابي طالب الحصن ريو مديرية الحد 

 محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 345,000 الحد لحج التعليم التعليم فرع عدن

286 300-14120 
العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية بمديرية دعم 

 محافظة لحج المرحلة الثانية -حبيل الجبر 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 347,640 حبيل جبر لحج التعليم التعليم فرع عدن
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287 300-14217 
ديرية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية بمدعم العملية 

 محافظة ابين -سباح 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 234,870 سباح ابين التعليم التعليم فرع عدن

288 300-14218 
في دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية 

 محافظة الضالع -مديريةجحاف
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 203,854 جحاف الضالع التعليم التعليم فرع عدن

289 300-14227 
مشروع انشطة التعليم الغير نظامي في مديرية سباح 

 محافظة ابين
 األلمانيةالحكومة  يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 92,500 سباح ابين التعليم التعليم فرع عدن

290 300-14228 
مدرسة االحسان قرية شعب قاصر مديرية جحاف 

 محافظة الضالع
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 153,000 جحاف الضالع التعليم التعليم فرع عدن

291 300-14230 
مدرسة الشهيد احمد علي الطبقي قرية المداد مديرية 

 جحاف محافظة الضالع
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 229,000 جحاف الضالع التعليم التعليم فرع عدن

292 300-14234 
محافظة  -مديرية سباح  -قرية نخرة  -مدرسة نخرة 

 ابين
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 98,000 سباح ابين التعليم التعليم فرع عدن

293 300-14235 
مديرية سباح  -قرية سبيح  -مدرسة الفقيدالخضر محمد 

 محافظة أبين -
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 78,000 سباح ابين التعليم التعليم فرع عدن

294 400-13446 
مديرية  -عزلة المناصرة  -مدرسة اسماء حارة اليمناء

 الحديدة -المنصورية 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 الحديدة

 354,900 المنصورية الحديده التعليم التعليم

295 400-13447 
مديرية  -عزلة المناصرة  -الحزار مدرسة الفوز حارة 

 الحديدة -المنصورية 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 الحديدة

 352,300 المنصورية الحديده التعليم التعليم

296 400-13450 
 مدر سة االيمان األساسية قرية الظهرة عزلة بني

 الضبيبي مديرية الجبين محافظة ريمة
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 الحديدة

 277,570 الجبين ريمه التعليم التعليم

297 400-13451 
مدر سة انفة األساسية قرية انفة عزلة بني الضبيبي 

 محافظة ريمةمديرية الجبين 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 الحديدة

 217,500 الجبين ريمه التعليم التعليم

298 400-13594 
دعم العملية التعلمية وتدريب الكوادر التربوية في 

 مديرية المنصورية محافظة الحديدة
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 الحديدة

 731,919 المنصورية الحديده التعليم التعليم

299 400-13595 
دعم العملية التعلمية وتدريب الكوادر التربويه في 

 مديرية الجبين محافظة ريمة
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWالحكومة االلمانية / منحة
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 الحديدة

 692,675 الجبين ريمه التعليم التعليم

300 400-13598 
تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 محافظة ريمة.- -التعليمية في مديرية الجبين
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWااللمانية /منحة الحكومة 
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 الحديدة

 81,360 الجبين ريمه التعليم التعليم

301 400-13605 
مشروع دعم انشطة التعليم الغير نظامي في مديرية 

 الجبين محافظة ريمة
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 الحديدة

 146,824 الجبين ريمه التعليم التعليم

302 400-13609 
 -تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة مديرية الزهرة 

 محافظة الحديده
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 الحديدة

 27,000 الزهره الحديده التعليم التعليم

303 600-13084 
دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية بمديرية 

 محافظة حضرموت -عمد 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 المكال

 222,238 عمد حضرموت التعليم التعليم

304 600-13086 
 -مديرية عمد  -قرية الخربة  -مدرسة خالد بن الوليد 

 محافظة حضرموت
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 المكال

 159,536 عمد حضرموت التعليم التعليم

305 600-13130 
تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 محافظة شبوه -التعليمية لمديرية مرخة السفلى 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 المكال

 79,340 مرخه السفلى شبوه التعليم التعليم
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306 600-13257 
ديرية دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية بم

 محافظة شبوة -مرخة السفلى
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 المكال

 507,625 مرخه السفلى شبوه التعليم التعليم

307 600-13259 
ديرية العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية بمدعم 

 محافظة شبوة -ميفعة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 المكال

 220,020 ميفعه شبوه التعليم التعليم

 الحكومة األلمانية يعمل محافظة شبوة -ميفعة مديرية  -قرية تفر  -مدرسة تفر  600-13264 308
لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
فرع 
 المكال

 276,120 ميفعه شبوه التعليم التعليم

309 600-13279 
تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 شبوهمحافظة  -التعليمية بمديرية ميفعة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 المكال

 74,060 ميفعه شبوه التعليم التعليم

310 900-13318 
دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية في 

 إب -مديرية حزم العدين  -عزلتي)جبل حريم +بني الفخر (
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 371,625 حزم العدين اب التعليم التعليم فرع إب

311 900-13319 
دعم العملية التعلمية وتدريب الكوادر التربوية في عزلتي) 

 إب-محافظة  -مديرية مذيخرة  -حليان + الجوالح (
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 315,573 مذيخره اب التعليم التعليم فرع إب

312 900-13321 
عزلة جبل  -قرية الوادي -مدر سة الوادي األخضر 

 محافظة إب -مديرية حزم العدين  -حريم 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWالحكومة االلمانية / منحة
 التعليم المرحلة الثانية

 445,000 حزم العدين اب التعليم التعليم فرع إب

313 900-13322 
 -عزلة بني الفخر  -قرية صرواح  -مدر سة الشورى 

 محافظة إب -مديرية حزم العدين 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 397,000 حزم العدين اب التعليم التعليم فرع إب

314 900-13323 
 -عزلة حليان  -قرية سوق النجد  -مدرسة الفاروق 
 محافظة إب. -مديرية مذيخرة 

 الحكومة األلمانية يعمل
لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
 597,700 مذيخره اب التعليم التعليم فرع إب

315 900-13324 
 -عزلة حليان  -قرية المراونة  -مدرسة التوفيق 
 محافظة إب . -مديرية مذيخرة 

 الحكومة األلمانية يعمل
لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
 287,040 مذيخره اب التعليم التعليم فرع إب

316 900-13325 
عزلة  -قرية حمر أعلى  -مدرسة صالح الدين األيوبي 

 محافظة إب. -مديرية مذيخرة  -الجوالح 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 491,400 مذيخره اب التعليم التعليم فرع إب

317 900-13326 
عزلة  -قرية ذي حافظ وجشمان  -مايو  22مدرسة 
 إب. -مديرية مذيخرة  -الجوالح 

 الحكومة األلمانية يعمل
لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
 303,030 مذيخره اب التعليم التعليم فرع إب

318 900-13335 
 4دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية في 

 محافظة تعز-عزل من مديرية التعزية
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 1,070,720 التعزية تعز التعليم التعليم فرع تعز

319 900-13337 
عزلة الجندية -قرية آكام سعد-مدرسة اإلمام الشوكاني

 محافظة تعز-مديرية التعزية-العليا
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 487,878 التعزية تعز التعليم التعليم فرع تعز

320 900-13338 
-عزلة الشعبانيا السفلى-حي البتراء-مدرسة العباس
 محافظة تعز-مديرية التعزية

 الحكومة األلمانية يعمل
لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم المرحلة الثانية
 742,456 التعزية تعز التعليم التعليم فرع تعز

321 900-13340 
مشروع دعم انشطة التعليم الغير نظامي في مديرية 

 التعزية محافظة تعز
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 488,271 التعزية تعز التعليم التعليم فرع تعز

322 900-13347 
تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 عزلتي )الجوالح وحليان( -التعليمية 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 118,170 مذيخره اب التعليم التعليم فرع إب

323 900-13348 

تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 
-حزم العدين -التعليمية عزلتي)يني الفخر+جبل حريم( 

 اب
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 102,800 العدينحزم  اب التعليم التعليم فرع إب

324 910-12993 
عيال  -دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربويه 

 عمران-جبل يزيد  -حاتم وعيال يحيى واالكهوم 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 عمران

 1,170,400 عيال يزيدجبل  عمران التعليم التعليم
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325 910-12995 
مديرية مسور محافظة  -تأثيث المدارس المستهدفة 

 عمران )المرحلة الثانية(
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 عمران

 96,800 مسور عمران التعليم التعليم

326 910-13062 
 عزلة-قرية بيت المكس -مدرسة أم المؤمنين حفصة باألكهوم 

 محافظة/ عمران -مديرية جبل عيال يزيد  -االكهوم 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 عمران

 260,000 جبل عيال يزيد عمران التعليم التعليم

327 910-13063 
-مدرسة الخنساء االساسية الثانوية بقرية بيت بادي 

 محافظة عمران-مديرية جبل يزيد  -عزلة عيال حاتم 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 عمران

 330,000 جبل عيال يزيد عمران التعليم التعليم

328 910-13087 
عزلة  -مشروع دعم انشطة التعليم غير نظامي 

 االكهوم جبل يزيد محافظة عمران
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

فرع 
 عمران

 92,000 جبل عيال يزيد عمران التعليم التعليم

329 911-13618 
عزلة بني  -قرية بيت الغبان  -الوجيه مدرسة الشهيد 

 محافظة ذمار -مديرية وصاب السافل  -حطام 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 347,550 وصاب السافل ذمار التعليم التعليم فرع ذمار

330 911-13620 
عزلة  -قرية كبة االشراف  -مدرسة عمر بن الخطاب 

 محافظة ذمار -مديرية وصاب السافل  -بني سواده 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 276,087 وصاب السافل ذمار التعليم التعليم فرع ذمار

331 911-13621 
مدينة رداع  -الموصالت حارة  -مدرسة بلقيس للبنات 

 محافة البيضاء -مديرية رداع  -
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 334,203 رداع البيضاء التعليم التعليم فرع ذمار

332 911-13622 
 -مدينة رداع  -حارة الصافيه  -مدرسة ابو الرجال 

 محافظة البيضاء -مديرية رداع 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 545,922 رداع البيضاء التعليم التعليم فرع ذمار

333 911-13623 
لمديرية رداع  -حارة الخضراء  -مايو  22مدرسة 

 محافظة البيضاء -مديرية رداع 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 328,552 رداع البيضاء التعليم التعليم فرع ذمار

334 911-13625 
تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 ذمار-صاب السافل-التعليمية بعزلتي بني حطام+بني سواده
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 53,180 وصاب السافل ذمار التعليم التعليم فرع ذمار

335 911-13626 
مشروع دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر لمديرية 

 محافة البيضاء -مديرية رداع  -مدينة رداع 
 الحكومة األلمانية يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 481,050 رداع البيضاء التعليم التعليم فرع ذمار

336 911-13627 
دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية لعزلتي 

 ذمار -وصاب السافل  -)بني حطلم وبني سواده ( 
 األلمانية الحكومة يعمل

لالستجابة ألزمة  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 235,465 وصاب السافل ذمار التعليم التعليم فرع ذمار

337 100-13400 
متابعة ومراقبة أنشطة المنحة األلمانية لتعليم الفتاة في 

 الريف
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

المقر 
 الرئيسي

 التعليم التعليم
أكثر من 
 محافظة

 50,000 

338 200-13062 
دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر للمدارس 

 الحيمة الداخلية-عزلتي بني عمرو والحدب-المستهدفة
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 صنعاء

 254,206 الحيمه الداخليه صنعاء التعليم التعليم

339 200-13063 
-دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر للمدارس المستهدفة

 المحويت -مديرية خميس بني سعد-أكثر من عزلة
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 صنعاء

 276,896 بنى سعد المحويت التعليم التعليم

340 200-13064 
تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 المحويت-بني سعد-أكثر من عزلة-التعليمية
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 صنعاء

 22,722 بنى سعد المحويت التعليم التعليم

341 200-13067 
تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 الحيمة الداخلية-عزلتي بني عمرو والحدب-التعليمية
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 صنعاء

 20,241 الحيمه الداخليه صنعاء التعليم التعليم

342 200-13076 
عزلة بني -قرية البريكة  -مدرسة الصالح االساسية 

 محافظة صنعاء -مديرية الحيمة الداخلية  -عمرو 
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 صنعاء

 132,000 الحيمه الداخليه صنعاء التعليم التعليم

343 200-13078 
قرية الجمعة -مدرسة الشهيد الزبيري االساسية الثانوية 

 المحويت -بني سعد  -الوحاوح  -الجديد
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 صنعاء

 330,000 بنى سعد المحويت التعليم التعليم

344 300-13710 
مدرسة الشهيد محمد ناجي قرية الذنبة مديرية حبيل 

 الجبر محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

 166,760 حبيل جبر لحج التعليم التعليم فرع عدن
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 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

345 300-13711 
مدرسة خالد ابن الوليد قرية العسكرية مديرية حبيل 

 الجبر محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

 69,000 حبيل جبر لحج التعليم التعليم فرع عدن

346 300-13712 
الحرية قرية حبيل جلدة مديرية حبيل الجبر مدرسة 

 محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

 149,760 حبيل جبر لحج التعليم التعليم فرع عدن

347 300-13713 
اكتوبر قرية الحضارم مديرية الحد يافع  14مدرسة 

 محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

 149,760 الحد لحج التعليم التعليم فرع عدن

348 300-13732 
دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية في 

 مديرية حبيل الجبر محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

 93,548 حبيل جبر لحج التعليم التعليم فرع عدن

349 300-13733 
مشروع ثأثيث وتجهيز المدارس المسنهدفة وتزويدها 

 بالوسائل التعليمية مديرية الحد محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

 33,000 الحد لحج التعليم التعليم فرع عدن

350 300-13734 
دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية في 

 مديرية الحد محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

 137,050 الحد لحج التعليم التعليم فرع عدن

351 300-13735 
مشروع ثأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها 

 بالوسائل التعليمية مديرية حبيل جبر محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

 27,600 حبيل جبر لحج التعليم التعليم فرع عدن

352 300-13922 
للتعليم االساسي قرية ريشان مديرية مدرسة ام كلثوم 

 الحد محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

 164,750 الحد لحج التعليم التعليم فرع عدن

353 300-14043 
ترميم مدرسة عبدهللا بن عباس للتعليم االساسي 

 قطنانوالثانوي مديرية الحد قرية 
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

 125,800 الحد لحج التعليم التعليم فرع عدن

354 400-13339 
دعم العملية التعلمية وتدريب الكوادر التربويه في عزلة 

 ربع الوادي مديرية الزهرة محافظة الحديدة
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 الحديدة

 206,600 الزهره الحديده التعليم التعليم

355 400-13340 
دعم العملية التعلمية وتدريب الكوادر التربويه في عزله 

 بني احمد مديرية الجعفرية محافظة ريمة .
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWااللمانية /منحة الحكومة 
 المناطق الريفية

فرع 
 الحديدة

 109,941 الجعفريه ريمه التعليم التعليم

356 400-13341 
تاثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 الحديدة -الزهرة  -التعلمية في عزلة ربع الوادي 
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 الحديدة

 15,000 الزهره الحديده التعليم التعليم

357 400-13342 
تاثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 ريمه . -مديرية الجعفرية-التعلمية في عزلة بني أحمد 
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 الحديدة

 19,340 الجعفريه ريمه التعليم التعليم

358 600-12954 
مدينة عزان  -مدرسة عزان للتعليم األساسي والثانوي 

 محافظة شبوة -مديرية ميفعة  -
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 المكال

 238,950 ميفعه شبوه التعليم التعليم

359 600-12955 
 -قرية الحوطة  -مدرسة الفاروق للتعليم األساسي 

 محافظة شبوة -مديرية ميفعة  -عزلة الحوطة 
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 المكال

 217,027 ميفعه شبوه التعليم التعليم

360 600-12956 
 -عزلة الحوطة  -قرية الحضن  -مدرسة الحضن 

 محافظة شبوة -مديرية ميفعة 
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 المكال

 30,940 ميفعه شبوه التعليم التعليم

361 600-13036 
وتدريب الكوادر التربوية بمديرية  دعم العملية التعليمية

 محافظة شبوة -ميفعة 
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 المكال

 182,130 ميفعه شبوه التعليم التعليم

362 600-13057 
تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 محافظة شبوه -بمديرية ميفعة التعليمية 
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 المكال

 36,866 ميفعه شبوه التعليم التعليم

363 600-13137 
 -مديرية ميفعة  -قرية رقة بافقير  -مدرسة رقة بافقير 

 محافظة شبوة
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 المكال

 120,000 ميفعه شبوه التعليم التعليم
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 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

364 900-13073 
مديرية شرعب  -عزلة عوادر-قرية رهاء-مدرسة رهاء

 محافظة تعز -الرونة
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

 148,172 شرعب الرونه تعز التعليم التعليم فرع تعز

365 900-13074 
عزلة -وادي الصباب-مدرسة علي بن أبي طالب

 محافظة تعز-مديرية شرعب الرونة-عوادر
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

 199,615 شرعب الرونه تعز التعليم التعليم فرع تعز

366 900-13075 
-عزلة عوادر-قرية الرهاء -مدرسة المثنى بن حارثة

 محافظة تعز-مديرية شرعب الرونة
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

 109,026 شرعب الرونه تعز التعليم التعليم فرع تعز

367 900-13076 
دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية في 

 محافظة تعز-مديرية شرعب الرونة-عزلة عوادر
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

 73,991 شرعب الرونه تعز التعليم التعليم فرع تعز

368 900-13086 
وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل تأثيث 

 تعز-الرونة -التعليمية في عزلة عوادر
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

 40,509 شرعب الرونه تعز التعليم التعليم فرع تعز

369 910-12950 
التربويه في دعم العملية التعلمية وتدريب الكوادر 

 مديرية مسور محافظة عمران
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 عمران

 715,285 مسور عمران التعليم التعليم

370 910-12953 
تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 عمرانمديرية مسور محافظة  -التعليمية 
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

فرع 
 عمران

 64,000 مسور عمران التعليم التعليم

371 911-13442 
مدرسة شرف بالد الريمي /قرية شرف بني سالم/عزلة 

 العقد السافل/مديرية عتمة/محافظة ذمار
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWالحكومة االلمانية /منحة 
 المناطق الريفية

 301,000 عتمه ذمار التعليم التعليم فرع ذمار

372 911-13443 
مدرسة الراحة للبنات /قرية الحمراء/عزلة العقد 

 السافل/مديرية عتمة/محافظة ذمار
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

 165,250 عتمه ذمار التعليم التعليم فرع ذمار

373 911-13474 
مشروع دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر 

 ذمار -عتمة-عزلة العقد السافل-للمدارس المستهدفة 
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

 50,530 عتمه ذمار التعليم التعليم فرع ذمار

374 911-13506 
تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 ذمار-عتمة-التعليمية في عزلة العقد السافل
 الحكومة األلمانية يعمل

للتعليم في  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المناطق الريفية

 18,055 عتمه ذمار التعليم التعليم فرع ذمار

375 100-13212 
تدريب ضباط المياه والبيئة على بعض الجوانب 

 اإلدارية والفنية
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

المقر 
 الرئيسي

 المياه المياه والبيئة
أكثر من 
 محافظة

 98,700 

376 100-13234 
الصرف الصحي لحارة الكمب تنفيذ توسعة شبكة 

 البيضاء-رداع  -وماجاورها بمدينة رداع 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

 522,000 رداع البيضاء البيئة المياه والبيئة فرع ذمار

377 100-13242 
 -منخر القطن  -تأهيل مشروع مياه العجالنية 

 حضرموت
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

فرع 
 المكال

 199,920 القطن حضرموت المياه المياه والبيئة

378 200-12711 
شبكة الصرف الصحي لحي غول أحمد وبعض األحياء 

 المجاورة/شعوب/األمانة
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

فرع 
 صنعاء

 399,000 شعوب االمانه البيئة المياه والبيئة

379 200-12830 
شبكة الصرف الصحي لبعض مناطق حي الدقيق / 

 مذبح / األمانة
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

فرع 
 صنعاء

 523,800 معين االمانه البيئة المياه والبيئة

380 200-12846 
الصرف الصحي لمدينة حريب / االشراف / حريب / 

 مأرب .
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

فرع 
 صنعاء

 897,600 حريب مارب البيئة المياه والبيئة

381 200-12863 
هوازن  -الصرف الصحي الموقعي لقرية بيت دومان 

 صنعاء -مناخة  -
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

فرع 
 صنعاء

 46,800 مناخة صنعاء البيئة المياه والبيئة

382 200-12982 
لقرية ينهق والقرى المجاورة/ العسوس/  سقايات خاصة

 ملحان/المحويت
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

فرع 
 صنعاء

 178,000 ملحان المحويت المياه المياه والبيئة
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383 300-13435 
 -الشعيب -استكمال مشروع مياه منطقة العوابل 

 الضالع .
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

 470,000 الشعيب الضالع المياه المياه والبيئة فرع عدن

384 300-13499 
تاهيل احواض معالجة مياه الصرف الصحي في 

 لحج -تبن  -الحوطة  -)طهرور + صبر (
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

 276,790 تبن لحج البيئة المياه والبيئة فرع عدن

385 300-13600 
توريد معدات واليات لصيانة شبكة الصرف الصحي 

 مدينة الضالع
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

 202,000 الضالع الضالع البيئة المياه والبيئة عدنفرع 

386 300-13602 
إنشاء مبنى للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي 

 محافظة لحج بمدينة الحوطة
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

 476,000 الحوطه لحج المياه المياه والبيئة فرع عدن

387 300-13603 
توريد وتركيب وحدات الضخ المياه البار المؤسسة 

 المحلية للمياه بمدينة لحج / لحج .
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

 68,000 الحوطه لحج المياه المياه والبيئة فرع عدن

388 300-13604 
وتشغيل وحدة ضخ بالطاقة الشمسية  توريد وتركيب

 لمشروع مياه قرية الحجر والخربة /المالح/لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

 93,500 المالح لحج المياه المياه والبيئة فرع عدن

389 300-13611 
للمؤسسة توريد معدات صيانة لشبكة الصرف الصحي 
 المحلية للمياه والصرف الصحي لحج الحوطة

 الحكومة األلمانية يعمل
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
 503,000 الحوطه لحج البيئة المياه والبيئة فرع عدن

390 300-14024 
تحسين الوضع البيئي و الصحي لعدد من الممرات 

 4عدن المرحلة  -كريتر الخلفية الحياء مدينة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

 140,000 صيره)كريتر( عدن البيئة المياه والبيئة فرع عدن

391 300-14224 
السقايات الخاصة لقرى الفارس وعمران والجحلة 

 ابين-رصد-القاره -والمحراس و جبل السعدي 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

 132,000 رصد ابين المياه المياه والبيئة فرع عدن

392 400-13332 
ومنظومة الواح  1توريد وتركيب وحدة ضخ للبئر رقم 

 الحديدة -المنصورية -المنصورية  - 2شمسية للبئر رقم
 األلمانيةالحكومة  يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

فرع 
 الحديدة

 121,440 المنصورية الحديده المياه المياه والبيئة

393 500-13097 
-ربط حاره الغرابي بشبكه الصرف الصحي الرئيسيه 

 حجه-مدينه حجه 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

 366,245 مدينة حجة حجة البيئة المياه والبيئة فرع حجة

 الحكومة األلمانية يعمل حجه -مدينة حجه  -الصرف الصحي لحارة المعبور  500-13102 394
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
 294,342 مدينة حجة حجة البيئة المياه والبيئة فرع حجة

395 500-13111 
توريد وتركيب وتشغيل وحدتي ضخ بالطاقه الشمسيه 

 حجة-منطقه شرس-البار مشروع مياه مدينه حجه
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

 211,000 مدينة حجة حجة المياه المياه والبيئة فرع حجة

396 500-13379 
تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية لمدينة 

 حجة-حجة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

 284,800 مدينة حجة حجة البيئة المياه والبيئة فرع حجة

397 600-12719 
 -مدينة المكال -تأهيل شبكة المياه بحي اكتوبر 

 حضرموت
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

فرع 
 المكال

 142,980 مدينة المكال حضرموت المياه المياه والبيئة

 الحكومة األلمانية يعمل المهره -قشن  -خزان حصاد مياه أمطار كدحيم  600-12722 398
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
فرع 
 المكال

 107,500 قشن المهره المياه المياه والبيئة

399 600-12899 
مديرية  -تأهيل مشروع مياه منطقة لنجف دقيم بلحرك

 محافظة حضرموت -الضليعة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

فرع 
 المكال

 105,000 الضليعة حضرموت المياه المياه والبيئة

 الحكومة األلمانية يعمل تعز-المظفر  -الصرف الصحي لمنطقة عمد  800-12611 400
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
 945,000 المظفر تعز البيئة المياه والبيئة فرع تعز

 الحكومة األلمانية يعمل لمدينة إبخزان توزيع  900-12607 401
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي
 313,000 الظهار اب المياه المياه والبيئة فرع إب

402 900-12883 
بني سرحة -حوير-توسعة مشروع مياه حبلة سمارة

 إب-المخادر
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

 155,000 المخادر اب المياه المياه والبيئة فرع إب
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403 900-12885 
تأهيل مشروع المياه واالصحاح البيئي لمدرسة 

 إب -السدة  -األنصار في منطقة جبل عصام 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

 187,000 السده اب المياه المياه والبيئة إبفرع 

404 910-12781 
خزان حصاد مياه االمطار لقريتي محظة والمزراب ) 

 م / عمران -مديرية القفلة  -البطنه  -حاشف ( 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

فرع 
 عمران

 195,500 قفلة عذر عمران المياه المياه والبيئة

405 910-12782 
خزان حصاد مياه االمطار لقرية بني حنيش والحوازرة 

 عمران -قفلة عذر  -البطنة  -
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

فرع 
 عمران

 219,900 قفلة عذر عمران المياه المياه والبيئة

406 911-13511 
مكيراس  -مشروع مياه قرية الصلول ومدينة مكيراس 

 البيضاء . -
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

 403,500 مكيراس البيضاء المياه المياه والبيئة فرع ذمار

407 911-13513 
وصاب  -الظهرة  -السقايات خاصة لقرية مورعة

 ذمار -السافل 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

 143,100 وصاب السافل ذمار المياه المياه والبيئة فرع ذمار

408 911-13519 
السقايات الخاصة لقرى الحافة والجبب ومطعنة 

 وهيمان / الكعب/ضوران انس / ذمــــــار
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي

 281,200 ضوران انس ذمار المياه المياه والبيئة فرع ذمار

409 100-13394 
عزلة  -الصرف الصحي الموقعي قرية بيت االمير

 محافظة صنعاء -مديرية مناخه -هوزان
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 صنعاء

 57,900 مناخة صنعاء البيئة المياه والبيئة

410 200-13088 
عزلة  -الصرف الصحي الموقعي قرية قرن الدهور 

 محافظة صنعاء -مديرية مناخه -هوزان
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 صنعاء

 56,287 مناخة صنعاء البيئة المياه والبيئة

411 200-13104 
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

 161,440 برط العنان الجوف المياه المياه والبيئة

412 200-13106 
شبكة الصرف الصحي في مدخل دار الحيد الخفجي 

 السبعين/أمانة العاصمة/
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 صنعاء

 223,500 السبعين االمانه البيئة المياه والبيئة

413 200-13108 
 -السبعين  -شبكة الصرف الصحي في حارة الجرداء 

 االمانة
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 صنعاء

 86,400 السبعين االمانه البيئة المياه والبيئة

414 200-13247 
الدراسات والمراقبة والتقييم والمتابعة لمشاريع المنحة 

 صنعاء -األلمانية الثالثة بفرع صنعاء 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 صنعاء

 32,414 الوحدة االمانه المياه المياه والبيئة

 الحكومة األلمانية يعمل السقايات الخاصه لقرية الرزوق/القبيطة/لحج 300-13952 415
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

 230,500 القبيطه لحج المياه المياه والبيئة عدنفرع 

 الحكومة األلمانية يعمل السقايات الخاصه لقرية حبيل البن/االزارق/الضالع 300-13954 416
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

 158,300 االزارق الضالع المياه المياه والبيئة فرع عدن

417 300-14151 
الدراسات والمراقبه والتقييم والمتابعه لمشاريع المياه 

 عدن-لفرع عدن 3واالصحاح البيئي المنحه االلمانيه
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

 12,000 البريقه عدن المياه المياه والبيئة فرع عدن

418 400-13378 
كسمة -السقايات الخاصة لقرية العوالي عزلة الضبارة 

 ريمة -
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 الحديدة

 201,743 كسمه ريمه المياه المياه والبيئة

419 400-13382 
-الموقعي لقريتي الكريسة والهيبلية الصرف الصحي 

 الحديدة-بيت الفقيه -بني محمد 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 الحديدة

 237,168 بيت الفقيه الحديده البيئة المياه والبيئة

420 400-13383 
بالد -ذرحان -لقرية صرع الصرف الصحي الموقعي 

 محافظة ريمة-الطعام
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 الحديدة

 100,000 بالد الطعام ريمه البيئة المياه والبيئة

421 400-13384 
 -جعيرة -الصرف الصحي الموقعي لقرية عصام 

 محافظة ريمة-السلفيه 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 الحديدة

 133,000 السلفيه ريمه البيئة المياه والبيئة

422 400-13502 
الدراسات والمراقبه والتقييم والمتابعه لمشاريع المياه 

 بفرع الحديدة3المنحه االلمانيهواالصحاح البيئي 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 الحديدة

 8,114 الميناء الحديده المياه المياه والبيئة
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423 500-13337 
السقايات الخاصه قريه بيت علي سعيد وقعاد الشرفي 

 حجه-جبل عيان-الكحالني وبيت 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

 127,542 حجة حجة المياه المياه والبيئة فرع حجة

424 500-13372 
السقايات الخاصة لقريتي كولة مصب والقرية السوداء 

 حجة-الشامافلح -ابوهادي والعبادلة-
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

 94,850 افلح الشام حجة المياه المياه والبيئة فرع حجة

425 500-13414 
عزلة  -الصرف الصحي الموقعي لقرية بني ابو الخير 

 حجة -بني قيس  -ربع هقج 
 األلمانية الحكومة يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

 245,922 بني قيس الطور حجة البيئة المياه والبيئة فرع حجة

426 500-13495 
الدراسات والمراقبه والتقييم والمتابعه لمشاريع المياه 

 بفرع حجه 3واالصحاح البيئي المنحه االلمانيه
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

 9,114  حجة المياه المياه والبيئة فرع حجة

427 600-13140 
 -توسعة شبكة مياه مدينة حديبو المرحلة )الثانية ( 

 محافظة أرخبيل سقطرى -حديبو 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 المكال

 المياه المياه والبيئة
أرخبيل 
 سقطرى

حديبو)جزيرة 
 سقطرى(

250,000 

428 600-13143 
( برك لحصاد مياه االمطار مكشوفة )الحوق+ 4سقف عدد) 

 شبوة -عرماء  -البرقاء+ نيس + جول المصلى( 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 المكال

 107,000 عرماء شبوه المياه المياه والبيئة

429 600-13145 
جردان  -الرباط  -حصاد مياه األمطار لمنطقة الرباط 

 محافظة شبوة -
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 المكال

 158,000 جردان شبوه المياه المياه والبيئة

 الحكومة األلمانية يعمل درسات مراقبة وتقييم مشاريع المنحة االلمانية الثالة 600-13178 430
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 المكال

 11,850 المكال حضرموت المياه المياه والبيئة

 الحكومة األلمانية يعمل تعز-المواسط-قدس-السقايات الخاصة لقرية عمقان  800-12889 431
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

 117,000 المواسط تعز المياه المياه والبيئة فرع تعز

432 800-12928 
الدراسات والمراقبة والتقييم والمتابعة والتدريب 

 تعز-لمشاريع المنحة االلمانية الثالثة بفرع تعز
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

 9,014 القاهرة تعز المياه المياه والبيئة فرع تعز

 الحكومة األلمانية يعمل إب -السده  -الزعالء -مشروع مياه لقرية خوال 900-13031 433
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

 59,500 السده اب المياه المياه والبيئة فرع إب

434 900-13119 
-االغابرة-تأهيل خزان حصاد مياه األمطار االشعاب

 تعز -حيفان
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

 36,200 حيفان تعز المياه المياه والبيئة فرع تعز

435 900-13123 
حزم  -الشعاور  -تحسين الوضع البيئي لقرية الطرف 

 إب -العدين 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

 198,000 حزم العدين اب البيئة المياه والبيئة فرع إب

436 900-13155 
إعداد الدراسات و المراقبة و التقييم و المتابعة لمشاريع 

 فرع إب-3للمنحة االلمانية المياه 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

 11,000 الظهار اب المياه المياه والبيئة فرع إب

437 910-12868 
الدراسات والمراقبة والتقييم والمتابعة لمشاريع المياه 

 بفرع عمران 3المنحه االلمانيهواالصحاح البيئي 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 عمران

 المياه المياه والبيئة
أكثر من 
 محافظة

 12,714 

438 910-12906 
الصرف الصحي الموقعي لقرية عنقان/الحرف/حرف 

 سفيان/عمران
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 عمران

 110,000 حرف سفيان عمران البيئة المياه والبيئة

439 910-12939 
غشم  -حصاد مياه االمطار لقريتي بيت المكس والهبيلة 

 عمران -خمر  -
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 عمران

 310,000 خمر عمران المياه المياه والبيئة

440 910-12940 
السقايات الخاصة لقريتي بيت سعد الدين وبيت 

 عمران -السود  -العمريين  -رزاحي)دار الحمراء( 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 عمران

 92,900 السود عمران المياه المياه والبيئة

441 910-12941 
 -الكرب  -السقايات الخاصة لقريتي حبر وشجب 

 صعدة -ساقين 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 عمران

 194,800 ساقين صعده المياه المياه والبيئة
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442 910-12959 

السقايات الخاصة لقرى بيت المؤيد وبيت ناعم 
 -بالد جنب  -والمنصوره وسناخة والقزعه والغيل 

 عمران -السود 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 عمران

 160,300 السود عمران المياه المياه والبيئة

443 910-12960 
الصرف الصحي الموقعي لقرية عيان/وادي 

 عيان/حرف سفيان/عمران
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 عمران

 89,000 حرف سفيان عمران البيئة المياه والبيئة

444 910-13064 
ولد  -السقايات الخاصة لقريتي آل حسين ونيد مكتوف 

 صعده -غمر  -عامر 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

فرع 
 عمران

 160,200 غمر صعده المياه المياه والبيئة

445 911-13518 
 -عتمه  -الغربي والطفن -السقايات الخاصة لقرية القين

 ذمار
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

 137,000 عتمه ذمار المياه المياه والبيئة فرع ذمار

446 911-13546 
إعداد الدراسات و المراقبة و التقييم و المتابعة لمشاريع 

 فرع ذمار 3المياه للمنحه االلمانية 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

 10,500 مدينة ذمار ذمار المياه المياه والبيئة فرع ذمار

447 200-13335 
فرع -دراسات أولية لمشاريع المنحة األلمانية الرابعة

 صنعاء
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الرابعة -والصرف الصحي

فرع 
 صنعاء

 9,600 الوحدة االمانه المياه المياه والبيئة

448 300-14161 
دراسات ومتابعه وتقييم لمشاريع المنحة االلمانية 

 الرابعة في المياه و االصحاح البيئي ـ عدن
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الرابعة -والصرف الصحي

 المياه المياه والبيئة فرع عدن
أكثر من 
 محافظة

 8,250 

449 400-13515 
دراسات والمراقبه والتقييم لمشاريع المياه المنحه 

 محافظة الحديدة 4االلمانيه
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الرابعة -والصرف الصحي

فرع 
 الحديدة

 3,600 الميناء الحديده المياه المياه والبيئة

450 500-13503 
دراسات و مراقبة و تقييم و متابعة مشاريع المنحة 

 األلمانية لمشاريع المياه واالصحاح البيئي بفرع حجه
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الرابعة -والصرف الصحي

 10,800 مدينة حجة حجة المياه المياه والبيئة فرع حجة

451 600-13185 
دراسات و مراقبة و تقييم لمشاريع المنحة االلمانية 

 فرع المكال -لمشاريع المياه والبيئة  kfwالرابعة 
 األلمانيةالحكومة  يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الرابعة -والصرف الصحي

فرع 
 المكال

 7,000 مدينة المكال حضرموت المياه المياه والبيئة

452 800-12957 
دراسات ومتابعه وتقييم لمشاريع المنحة االلمانية 

 فرع تعز-الرابعة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الرابعة -والصرف الصحي

 8,100 المظفر تعز المياه المياه والبيئة فرع تعز

453 910-13035 
دراسات ومتابعه وتقييم لمشاريع المنحة االلمانية 

 الرابعة في المياه و االصحاح البيئي ـ فرع عمران
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الرابعة -والصرف الصحي

فرع 
 عمران

 10,000 عمران عمران البيئة المياه والبيئة

454 911-13579 
فرع  -دراسات أولية لمشاريع المنحة األلمانية الرابعة

 ذمار
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الرابعة -والصرف الصحي

 5,979 مدينة ذمار ذمار المياه المياه والبيئة فرع ذمار

 الحكومة األلمانية يعمل شبكة مجاري حارة نجد الفوارس/أزال/األمانة 200-12906 455
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
فرع 
 صنعاء

 430,429 آزال االمانه البيئة والبيئةالمياه 

456 200-12973 
شبكة الصرف الصحي المربع الغربي لحارة 

 السالم/شعوب/األمانة
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع 
 صنعاء

 81,500 شعوب االمانه البيئة المياه والبيئة

 الحكومة األلمانية يعمل الضالع-الضالع-السقايات الخاصة لمنطقة حبيل السوق 300-13845 457
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
 187,000 الضالع الضالع المياه المياه والبيئة فرع عدن

 الحكومة األلمانية يعمل السقايات الخاصه لقرية ثوجان / القبيطة/القبيطة/لحج 300-14028 458
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
 118,000 القبيطه لحج المياه المياه والبيئة فرع عدن

459 300-14031 
استبدال خط الصرف الصحي الرئيسي لمدينة الحوطة/ 

 لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

 128,000 الحوطه لحج البيئة المياه والبيئة فرع عدن

 الحكومة األلمانية يعمل ابين -سباح  -السقايات الخاصة لقرى الثلث وآل مخير  300-14225 460
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
 100,000 سباح ابين المياه المياه والبيئة فرع عدن
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461 300-14226 
السقايات الخاصة لبعض قرى السورق وحزر والزفق 

 ابين -سباح  -سباح  -
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

 123,323 سباح ابين المياه المياه والبيئة فرع عدن

462 400-13318 
 -المنصورية -لقرية صنيف المناصرة مشروع مياه 

 الحديدة
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع 
 الحديدة

 215,800 المنصورية الحديده المياه المياه والبيئة

463 400-13320 
 -الزيدية-الزيدية  -مشروع مياه قرية المخداش والكدرا 

 . الحديدة
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع 
 الحديدة

 206,800 الزيدية الحديده المياه المياه والبيئة

 الحكومة األلمانية يعمل الحديدة -المراوعة -القطاملة  -مشروع مياه قرية واقر  400-13323 464
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
فرع 
 الحديدة

 182,800 المراوعه الحديده المياه المياه والبيئة

465 400-13324 
-الرامية العليا -مشروع مياه قرية المرقدة والمنيبر 

 الحديدة-السخنة
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع 
 الحديدة

 332,102 السخنه الحديده المياه المياه والبيئة

466 600-12896 
 -الشحر  -الشحر  -الصرف الصحي لقرية عرف 

 حضرموت
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع 
 المكال

 180,000 الشحر حضرموت البيئة المياه والبيئة

 الحكومة األلمانية يعمل شبوة -دهر  -خزان توزيع وشبكة مياه لمنطقة ريحون 600-12981 467
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
فرع 
 المكال

 128,000 دهر شبوه المياه المياه والبيئة

468 600-13038 
 -مديرية حات -تأهيل مشروع مياه مدينة حات 

 المهرهمحافظة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع 
 المكال

 100,000 حات المهره المياه المياه والبيئة

469 600-13039 
تأهيل شبكة مياه مدينة ثمود مديرية ثمود محافظة 

 حضرموت
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع 
 المكال

 225,219 ثمود حضرموت المياه المياه والبيئة

470 600-13082 
-دمقوت  -مشروع مياه لمنطقتي خضاب و الفتك 

 مديرية حوف محافظة المهرة
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع 
 المكال

 120,000 حوف المهره المياه المياه والبيئة

 الحكومة األلمانية يعمل المهره -حات  -حصاد مياه األمطار لمنطقة مروخي  600-13083 471
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
فرع 
 المكال

 63,000 حات المهره المياه المياه والبيئة

472 600-13189 
حفر بئر سطحية وتركيب منظومة ضخ بالطاقة 

 سقطرى -حديبو  -عيهفت  -الشمسية 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع 
 المكال

 المياه المياه والبيئة
أرخبيل 
 سقطرى

حديبو)جزيرة 
 سقطرى(

140,000 

473 600-13190 
 -األمطار لقريتي )سيهون + مومي ( حصاد مياه 

 سقطرى -حديبو 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع 
 المكال

 المياه المياه والبيئة
أرخبيل 
 سقطرى

حديبو)جزيرة 
 سقطرى(

116,000 

 الحكومة األلمانية يعمل إب -المشنة  -شبكة الصرف الصحي لحارة الغربة  900-13017 474
لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
 201,000 المشنه اب البيئة المياه والبيئة فرع إب

475 900-13023 
-بعدان  -الحيث  -خزان تجميعي لقرية حيفة السويدي 

 إب
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

 71,548 بعدان اب المياه المياه والبيئة فرع إب

476 900-13333 
شبكة الصرف الصحي للسائلة من فندق الفخامة حتى مدرسة 

 إب -الظهار  -منطقة السبل -(  2الصماد )مرحلة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

 158,000 الظهار اب البيئة المياه والبيئة فرع إب

477 910-12877 
 -قفلة عذر  -البطنة  -حصاد مياه االمطار لقرية عزان 

 م / عمران
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع 
 عمران

 104,529 قفلة عذر عمران المياه والبيئةالمياه 

478 910-12905 
شبكة الصرف الصحي لحارة الحمزي وما جاورها 

 عمران /عمران./
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع 
 عمران

 138,000 عمران عمران البيئة المياه والبيئة

479 911-13522 
 -عزلةكهال -الصرف الصحي لقرية ينظم

 ذمار-مديريةالمنار
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

 122,428 المنار ذمار البيئة المياه والبيئة فرع ذمار

480 911-13566 
 -عنس  -جبل الدار  -السقايات الخاصة لقرية جالس 

 ذمار
 الحكومة األلمانية يعمل

لبرنامج المياه  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

 131,750 عنس ذمار المياه المياه والبيئة فرع ذمار
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 م
رقم 

 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

481 100-13403 
تاهيل وتحسين ساحات بعض المباني التعليمية 

 المهرة -والحكومية بمدينة سيحوت 
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 
 المكال

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 125,170 سيحوت المهره

482 200-12740 
تنفيذ جدران حمايه وحمامات لصرف صحي قريه 

 الوزاء ومحالتها/المرانه /المراشي/ الجوف
 األلمانيةالحكومة  يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 180,000 خراب المراشى الجوف

483 200-12741 
تأهيل االبار وتنفيذ حمامات لصرف الصحي في قريه 

 حرم المرانه المراشي الجوف
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 252,270 خراب المراشى الجوف

484 200-13074 
مشروع التدخالت المتنوعه لقرية آل مروان مديرية 

 رغوان محافظه مارب
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 119,200 رغوان مارب

485 200-13096 
مشروع تحسين الوضع الصحي والبيئي و طريق بني 

 عيان/المحويت/الخبتالقطافي وبني سويدان/وادي 
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 
 صنعاء

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 138,396 الخبت المحويت

486 300-13808 
 -تحسين ورصف طريق في ذنوبه مديرية المقاطرة 

 لحج
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

 البرامج الطارئة فرع عدن
النقد مقابل 

 العمل
 128,110 المقاطرة لحج

487 400-13404 

استصالح االراضي والمدرجات الزراعية لقرية 
 -الطعام بالد  -المرخامي وقرى مجاوره بني وقيد 

 ريمة
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 
 الحديدة

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 85,900 بالد الطعام ريمه

488 400-13575 
استصالح االراضي والمدرجات الزراعية لقرية 

 ريمة -بالد الطعام  -بني وقيد  عرضه وقرى مجاوره
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 
 الحديدة

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 64,013 بالد الطعام ريمه

489 500-13313 
أسلم  -أسلم الوسط  -تحسين الوضع الصحي عدة قرى 

 حجة -
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

 البرامج الطارئة فرع حجة
النقد مقابل 

 العمل
 141,505 اسلــــم حجة

490 800-12960 
مشروع تاهيل وانشاء المدرجات الزراعية لقرية 

 تعز -مقبنة  -عزلة االقحوز -المغيربة(الشريمة )محلة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

 البرامج الطارئة فرع تعز
النقد مقابل 

 العمل
 115,000 مقبنه تعز

491 910-12888 
تنفيذ عدة مكونات)حمامات+تحسين آبار+استصالح 

 محافظة عمران-القفلة  -البطنة  -اراضي( بقربة عقيدة 
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 
 عمران

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 158,100 قفلة عذر عمران

492 910-13009 

بن فاضل ـ الجعون ـ  استكمال تحسين طريق جمعة
الرقة ـ عزلة ولد نوار ـ حيدان ـ صعدة ) المرحلة 

 الثانية (
 الحكومة األلمانية يعمل

لتعزيز الصمود  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع 
 عمران

 129,500 حيدان صعده الطرق البرامج الطارئة

493 400-13562 
 -التغذية للحد من تفشي جائحة كورونا النقد من أجل 
 محافظة الحديدة -مديرية باجل 

 يعمل
الحكومة 
 البريطانية

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

فرع 
 الحديدة

 2,306,243 باجل الحديده الصحة الحماية اإلجتماعية

494 400-13563 
 -التغذية للحد من تفشي جائحة كورونا النقد من أجل 

 محافظة الحديدة -مديرية الجراحي 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

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

فرع 
 الحديدة

 1,344,016 الجراحي الحديده الصحة الحماية اإلجتماعية

495 400-13564 
 -أجل التغذية للحد من تفشي جائحة كورونا النقد من 

 محافظة الحديدة -مديرية برع 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

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

فرع 
 الحديدة

 565,825 برع الحديده الصحة الحماية اإلجتماعية

496 400-13565 
 -التغذية للحد من تفشي جائحة كورونا النقد من أجل 

 محافظة الحديدة -مديرية المنصورية 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

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

فرع 
 الحديدة

 577,035 المنصورية الحديده الصحة الحماية اإلجتماعية

497 400-13566 
 -من أجل التغذية للحد من تفشي جائحة كورونا النقد 

 محافظة الحديدة -مديرية السخنة 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

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

فرع 
 الحديدة

 660,585 السخنه الحديده الصحة الحماية اإلجتماعية

498 400-13567 
 -من أجل التغذية للحد من تفشي جائحة كورونا النقد 

 محافظة الحديدة -مديرية الضحي 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

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

فرع 
 الحديدة

 716,097 الضحى الحديده الصحة الحماية اإلجتماعية
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 م
رقم 

 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

499 400-13570 
 -أجل التغذية للحد من تفشي جائحة كارونا  النقد من

 محافظة الحديدة -مديرية القناوص 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

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

فرع 
 الحديدة

 881,588 القناوص الحديده الصحة الحماية اإلجتماعية

500 400-13578 
ية برنامج التحويالت النقد -النفقات التشغيلية مشروع 

 محافظة الحديدة-في التغذية في ظل جائحة كورونا 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

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

فرع 
 الحديدة

 200,892 الميناء الحديده الصحة الحماية اإلجتماعية

501 900-13354 
-مديرية القفر--استكمال مشروع النقدمن اجل التغذية

 اب
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

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

 1,374,630 القفر اب الصحة الحماية اإلجتماعية فرع إب

502 900-13355 
-مديرية العدين -اجل التغذيةاستكمال مشروع النقد من 

 اب
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

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

 1,425,370 العدين اب الصحة الحماية اإلجتماعية فرع إب

503 100-13336 
( وطباعة أدلة برنامج الشباب TOTتدريب مدربين )

 روافد
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

التدريب والدعم 
 المؤسسي

 73,834 أرحب صنعاء التدريب

504 100-13342 
تشكيل و تدريب و متابعة مجموعات ادخار و تمويل 

 VSLAsريفي 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -البريطانية للحماية االجتماعية منحة الحكومة 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

خدمات 
 األعمال

أكثر من 
 محافظة

 750,000 

505 100-13343 
المشروع الطارئ لدعم استمرارية االعمال في قطاع 

 DFID -الصحة 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -للحماية االجتماعية منحة الحكومة البريطانية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

خدمات 
 األعمال

أكثر من 
 محافظة

 1,353,924 

506 100-13344 
المشروع الطارئ لدعم استمرارية االعمال في قطاع 

 DFID -الزراعة والثروة الحيوانية 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -البريطانية للحماية االجتماعية منحة الحكومة 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

خدمات 
 األعمال

أكثر من 
 محافظة

 2,646,076 

507 100-13349 
بناء قدرات االستشاريين وتطوير وطباعة ادلة برنامج 

 التمكين
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -للحماية االجتماعية منحة الحكومة البريطانية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

التدريب والدعم 
 المؤسسي

 التدريب
أكثر من 
 محافظة

 86,084 

508 100-13355 
التوسع واإلنتشار لمؤسسات التمويل االصغر في 

 فروع( 4الريف )
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 االولىالمرحلة 

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 300,000 

509 100-13508 
الدعم التكميلي للمشروع الطارئ لدعم استمرارية 

 االعمال في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -االجتماعية منحة الحكومة البريطانية للحماية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

خدمات 
 األعمال

أكثر من 
 محافظة

 1,600,000 

 يعمل 2020تمويل برنامج االتحاد للتمويل األصغر  100-13519 510
الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 1,000,000 

511 100-13522 
مراجعة مالية ومكتبية على برامج ومؤسسات التمويل 

 الصغير واألصغر
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 20,000 

 يعمل 2020منحة شبكة اليمن للتمويل األصغر  100-13525 512
الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 300,000 

513 100-13580 
لعام  VSLAتشكيل مجموعات ادخار و تمويل ريفي 

2020 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 200,000 

514 100-13582 
تدريب فني لمجموعات االدخار والتمويل الريفي 

VSLAs في محافظتي لحج وحضرموت 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 125,000 

 يعمل جامعة صنعاء -إعادة تأهيل مزارع كلية الزراعة  100-13591 515
الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 522,000 معين االمانه الزراعة

516 100-13605 
التكميلي للمشروع الطارئ لدعم استمرارية الدعم 

 FCDO-االعمال المرحلة الثانية 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 800,000 

517 100-13606 
تدريب استشاريين في مجال منهجية مجموعات 

 VSLAاالدخار والتمويل الريفية 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 20,000 
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 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

518 100-13610 
 2021برنامج آزال للتمويل األصغر االسالمي تمويل 

 1مرحلة  -
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 1,180,000 

519 100-13614 
معلمي محو االمية ومنهاج المهارات طباعة ادلة تدريب 

 الحياتية الحرفية في مراكز محو االمية وتعليم الكبار
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

المقر 
 الرئيسي

 التعليم التعليم
أكثر من 
 محافظة

 50,000 

520 200-12746 
اللوز في بيت الكبش وبيت النش والزيلة التوسع في زراعة 

 صنعاء -الحيمة الداخلية  -األحبوب -ودار المنامة 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 صنعاء

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 225,649 الحيمه الداخليه صنعاء الزراعة

521 200-12817 
 -تنظيم الري السيلي في بيت الحيسة وبيت راجح 

 صنعاء . -جحانه  -قروى 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 صنعاء

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 214,479 جحانه صنعاء الزراعة

522 200-12870 
الجامعيين ضمن برنامج الشباب بناء قدرات الشباب 

 روافد لتسهيل ربطهم بسوق العمل م.المحويت
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 صنعاء

التدريب والدعم 
 المؤسسي

 87,320 المحويت المحويت التدريب

523 200-12871 
الجامعيين ضمن برنامج الشباب بناء قدرات الشباب 

 روافد لتسهيل ربطهم بسوق العمل م.الجوف
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 صنعاء

التدريب والدعم 
 المؤسسي

 87,320 الحزم الجوف التدريب

524 200-13124 
صنعاء /  -االمانه  -إستكمال رصف شارع هائل سعيد 

 المرحلة الثانية .
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 صنعاء

 409,396 معين االمانه الطرق البرامج الطارئة

525 200-13147 
-دعم مؤسسي لدار التوجية اإلجتماعي للبنين 

 أمانةالعاصمة
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 صنعاء

 الحماية اإلجتماعية
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 112,510 الصافية االمانه

526 200-13164 
- -دعم البرنامج التعليمي في مدارس التربية الشاملة

 محافظة مأرب
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 صنعاء

 الحماية اإلجتماعية
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 29,000 مدينة مأرب مارب

527 200-13398 

دعم البرامج التعليمية والتأهيلية لجمعية البشائر 
-اإلجتماعية وذوي اإلحتياجات الخاصة 

 محافظةالمحويت
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 صنعاء

 الحماية اإلجتماعية
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 60,000 مدينة المحويت المحويت

528 200-13399 
تعزيز البرنامج التعليمي لجمعية ذوي اإلحتياجات 

 العاصمةأمانة -شعوب -الخاصة
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 صنعاء

 الحماية اإلجتماعية
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 55,000 شعوب االمانه

529 200-13401 
النفقات االدارية لبرنامج النقد من أجل التغذية بمديرية 

 المحويتمحافظة -الرجم 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 صنعاء

 137,920 الرجم المحويت الصحة الحماية اإلجتماعية

 يعمل محافظة المحويت-مديرية الرجم  -النقد من أجل التغذية 200-13402 530
الحكومة 
 البريطانية

 -البريطانية للحماية االجتماعية منحة الحكومة 
 المرحلة االولى

فرع 
 صنعاء

 3,541,816 الرجم المحويت الصحة الحماية اإلجتماعية

531 200-13404 
تدريب معلمي جهاز محو األمية في مجال لغة اإلشارة 

 أمانة العاصمة-أكثر مديرية -
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -االجتماعية منحة الحكومة البريطانية للحماية 
 المرحلة االولى

فرع 
 صنعاء

 الحماية اإلجتماعية
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 32,363 السبعين االمانه

532 200-13410 
توفير فرص عمل مؤقتةفي الخدمات االجتماعيةفي التعليم 

 المحويت -مديرية الرجم -أكثرمن عزلة-غير النظامي
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية منحة 
 المرحلة االولى

فرع 
 صنعاء

 128,095 الرجم المحويت التعليم التعليم

533 300-13646 
قرى في  7( برك للري التكميلي في 9استكمال بناء )
 ابين -رصد-عزلة السعدي

 يعمل
الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 فرع عدن
الزراعة والتنمية 

 الريفية
 56,024 رصد ابين الزراعة

534 300-13743 
-الشعيب -تحسين االصحاح البيئي لقرى الصومعه 

 الضالع
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 80,000 الشعيب الضالع البيئة المياه والبيئة فرع عدن
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الصندوق 
 التقديرية

535 300-13761 
تحسين وتوسعة طريق العمري من الطارفة إلى 

 الحاجب م/ رصد م/ أبين
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 150,000 رصد ابين الطرق البرامج الطارئة فرع عدن

536 300-13766 
ولخ م/حبيل جبر  -طريق خيرة تحسين و رصف 

 م/لحج
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 190,000 حبيل جبر لحج الطرق البرامج الطارئة فرع عدن

537 300-13771 
تمكين المجتمع وتفعيل مجالس تعاون القرى لدعم الصمود 

 ابين-االجتماعي سباح والتعافي وتعزيزالتماسك
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 فرع عدن
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 114,268 سباح ابين

 يعمل تصفية الرسوبيات من حواجز هضاب كريتر م/ عدن 300-13822 538
الحكومة 
 البريطانية

 -الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية منحة 
 المرحلة االولى

 فرع عدن
الزراعة والتنمية 

 الريفية
 84,052 صيره)كريتر( عدن الزراعة

539 300-13883 
محافظة  -تأهيل كورنيش جولدمور في مديرية التواهي 

 عدن
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 البرامج الطارئة فرع عدن
النقد مقابل 

 العمل
 83,400 التواهي عدن

540 300-13901 
-دعم البرنامج التعليمي لجمعية رعاية وتأهيل الصم 

 ابين-زنجبار
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 اإلجتماعيةالحماية  فرع عدن
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 24,000 زنجبار ابين

541 300-13917 
مشروع التدخالت المتنوعة لدعم العائدين في مدينة 

 لحج -مديرية الحوطة-الحوطة 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 البرامج الطارئة فرع عدن
النقد مقابل 

 العمل
 101,600 الحوطه لحج

542 300-14008 
بناءقدرات الشباب الجامعيين ضمن برنامج روافدلتسهيل 

 جحاف-لودر الضالع م-ابين م-تبن-ربطهم بالعمل لحج م
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 فرع عدن
والدعم التدريب 

 المؤسسي
 147,339 البريقه عدن التدريب

543 300-14009 
تمكين المجتمع وتفعيل مجالس تعاون القرى لدعم الصمود 

 والتعافي وتعزيزالتماسك االجتماعي المقاطرة لحج
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 فرع عدن
والدعم التدريب 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 200,000 المقاطرة لحج

544 300-14010 
تمكين المجتمع وتفعيل مجالس تعاون القرى لدعم الصمود 

 والتعافي وتعزيزالتماسك االجتماعي طور الباحة لحج
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 فرع عدن
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 170,000 طور الباحه لحج

545 300-14054 
-دعم برنامج التربية الشاملة في عدد من المدارس 

 محافظة عدن
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 الحماية اإلجتماعية فرع عدن
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 52,000 خور مكسر عدن

546 300-14164 

رفع جاهزية مستشفى الجمهورية التعليمي والمحجر 
الصحي محافظة عدن لمواجهة فيروس كورونا) كوفيد 

19.) 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 150,156 خور مكسر عدن الصحة اإلجتماعيةالحماية  فرع عدن

547 300-14166 
(  19توعية حول الُحميات و فايروس كورونا ) كوفيد 

 عدن-لمراكز الرعاية االجتماعية 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 الحماية اإلجتماعية فرع عدن
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 11,000 البريقه عدن

548 300-14220 
-تدريب حول العدالة الجزائية للعاملين مع االطفال 

 محافظة عدن
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 الحماية اإلجتماعية فرع عدن
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 19,000 البريقه عدن

549 300-14238 
تدريب الكوادر الصحية بمرافق الرعاية الصحية 

 األولية على اإلكتشاف المبكر لإلعاقة محافظة ابين
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 الحماية اإلجتماعية فرع عدن
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 16,000 زنجبار ابين

550 400-13198 
عزلة -خزان حصاد مياه االمطار لقرية اكمة بني باقي 

 الحديدة )المرحلة الثانية (-برع -بني باقي
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 الحديدة

 61,146 برع الحديده المياه المياه والبيئة

551 400-13251 
تحسين وتطوير الظروف االنتاجية لمربي الثروة 

 م باجل -الجيوانية قرية الدوم عزلة الحضارية 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 الحديدة

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 48,200 باجل الحديده الزراعة
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 م
رقم 

 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

552 400-13425 
بناء خزانات حصاد مياه لسقي الحيوانات في منطقة 

 م/ السخنة م/ الحديدة -الدمغ
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 الحديدة

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 85,800 السخنه الحديده الزراعة

553 400-13464 
عقدت / االمالح / بني الواحدي /  -طريق مجرد 
 السلفية / ريمة

 يعمل
الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 الحديدة

 109,000 السلفيه ريمه الطرق البرامج الطارئة

554 400-13550 
لقرية الشعف تأهيل واستصالح المدرجات الزراعية 

 ريمة -الجبين  -بني بلحوت -والموسطة 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 الحديدة

 البرامج الطارئة
النقد مقابل 

 العمل
 150,010 الجبين ريمه

555 400-13613 
-قدرة  -كحلة  -نحال لعزل يفعان  200تدريب 

 الجباهي مديرية السلفية ريمه
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 الحديدة

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 122,000 السلفيه ريمه الزراعة

556 400-13614 
بناء قدرات ودعم مزارعي الحاصالت البستانية لتنفيذ 

 الحديثة عزلة الجمادي مديرية باجل الحديدةالتقنيات 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 الحديدة

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 112,500 باجل الحديده الزراعة

557 500-13276 
 تمكين المجتمع وتشكيل مجالس تعاون القرى لدعم الصمود

 حجة-الجميمة  -والتعافي وتعزيز التماسك االجتماعي 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 فرع حجة
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 174,000 الجميمه حجة

558 500-13323 
لدعم الصمود تمكين المجتمع وتشكيل مجالس تعاون القرى 

 حجة-بني العوام-والتعافي وتعزيز التماسك االجتماعي
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 فرع حجة
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 210,078 بني العوام حجة

559 500-13471 
مديرية  -اكثرمن قرية دعم صغار منتجي الخضروات 

 محافظة حجة -اسلم 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 فرع حجة
الزراعة والتنمية 

 الريفية
 109,990 اسلــــم حجة الزراعة

560 500-13567 
تأسيس وحدة العالج الطبيعي بالمستشفى الجمهوري 

 مدينة حجة
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 الحماية اإلجتماعية فرع حجة
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 65,000 مدينة حجة حجة

561 600-12939 

تمكين المجتمع وتفعيل مجالس تعاون القرى لدعم 
-االجتماعي م.ساهالصمود والتعافى وتعزيز التماسك 

 حضرموت
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 المكال

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

 150,730 ساه حضرموت

 يعمل شبوة -عرماء  -تأهيل ورصف عقبة مدي  600-12975 562
الحكومة 
 البريطانية

 -الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية منحة 
 المرحلة االولى

فرع 
 المكال

 170,000 عرماء شبوه الطرق البرامج الطارئة

 يعمل حضرموت -دوعن  -إنشاء حاجز قرن ماجد  600-12987 563
الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 المكال

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 140,519 دوعن حضرموت الزراعة

564 600-13080 
التمكين المجتمعي لدعم الصمود والتعافي وتعزيز التماسك 

 حضرموت )المرحله الثالثة( -االجتماعي تريم 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 المكال

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

 72,034 تريم حضرموت

565 600-13088 
تأهيل عدد من الشباب الجامعيين لمناصرة االنشطة 

 المهره -التنموية واالنسانية ضمن برنامج )روافد( 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 المكال

التدريب والدعم 
 المؤسسي

 39,543 الغيظه المهره التدريب

566 600-13097 
-تطوير انتاجية محاصيل الخضارفي مديريات)عين

 بيحان( محافظة شبوة
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 المكال

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 156,600 عين شبوه الزراعة

567 600-13193 
تطوير انتاجية محاصيل الخضار في مديرية حريضه 

 حضرموت -و غيل باوزير و الشحر 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 المكال

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 192,000 حريضه حضرموت الزراعة

568 600-13197 
إنشاء خزان توزيع مياه حجري لمنطقة السويري 

 مديرية تريم محافظة حضرموت
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 المكال

 160,000 تريم حضرموت المياه المياه والبيئة

569 600-13265 
الكوادر الصحية في مرافق الرعاية الصحية األولية تدريب 

 ساحل حضرموت-على اإلكتشاف المبكر لإلعاقة 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 المكال

 الحماية اإلجتماعية
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 49,640 مدينة المكال حضرموت
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 م
رقم 

 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

570 600-13275 
ثة دعم وبناء قدرات صغار النحالين على التقنيات الحدي

 شبوة -لتربية النحل بمديرية الطلح 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 المكال

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 85,000 الطلح شبوه الزراعة

571 600-13280 
انشاء حضائرلتحسين الثروة الحيوانيةفي منطقة حورة 

 محافظة شبوة -رضوم  -الساحل والجول االحمر 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 المكال

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 94,000 رضوم شبوه الزراعة

572 800-12845 
تمكين المجتمع وتشكيل مجالس تعاون القرى لدعم الصمود 

 والتعافي وتعزيزالتماسك االجتماعي مشرعة وحدنان تعز
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 فرع تعز
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 208,426 مشرعه وحدنان تعز

573 800-12886 
مشروع تمكين المجتمع وتشكيل مجالس القرى لدعم الصمود 

 تعز-ماوية-والتعافي وتعزيز التماسك االجتماعي 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 فرع تعز
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 324,555 ماويه تعز

574 800-12898 
عزلة السواء - CBRتأسيس برنامج التاهيل المجتمعي 

 محافظة تعز. -مديرية المعافر-
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 الحماية اإلجتماعية فرع تعز
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 117,800 المعافر تعز

575 800-12944 
ادارة  -تعزيز الدمج التعليمي لألطفال ذوي االعاقة 

 محافظة تعز -التربية الشاملة 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 الحماية اإلجتماعية فرع تعز
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 43,110 التعزية تعز

576 800-13168 
-مقبنة  -براشا  -طريق الداخلة منيدمة )مغرم رأس( 

 تعز
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 112,500 مقبنه تعز الطرق البرامج الطارئة فرع تعز

577 800-13170 
عزلة حدنان  CBRتاسيس برنامج التاهيل المجتمعي 

 تعز -مشرعة وحدنان-
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 الحماية اإلجتماعية فرع تعز
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 110,357 مشرعه وحدنان تعز

578 800-13173 
الجزائية تدريب لكوادر النظام القضائي حول العدالة 

 تعز-لالطفال 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 الحماية اإلجتماعية فرع تعز
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 39,030 المظفر تعز

579 900-12892 
- 1مشروع تشغيل ودعم النازحين في مدينة المخاء

 تعز-المخاء
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 البرامج الطارئة فرع تعز
النقد مقابل 

 العمل
 286,615 المخاء تعز

580 900-13070 
 -بني الحارث  -الواطيه  -الري السيلي لوادي عباهه 

 إب -السده 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -البريطانية للحماية االجتماعية منحة الحكومة 
 المرحلة االولى

 فرع إب
الزراعة والتنمية 

 الريفية
 142,000 السده اب الزراعة

581 900-13137 
بناء قدرات عدد من الشباب الجامعيين ضمن برنامج 

 الشباب روافد لتسهيل ربطهم بسوق العمل محافظة إب
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -البريطانية للحماية االجتماعية منحة الحكومة 
 المرحلة االولى

 فرع إب
التدريب والدعم 

 المؤسسي
 117,866 الظهار اب التدريب

582 900-13140 
حماية االراضي الزراعية في وادي نخلة الغراق 

 تعز -مقبنة  -اخدوع اسفل  -المرحلة الثانية 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -للحماية االجتماعية منحة الحكومة البريطانية 
 المرحلة االولى

 فرع تعز
الزراعة والتنمية 

 الريفية
 194,840 مقبنه تعز الزراعة

583 900-13144 
التمكين المجتمعي لدعم الصمود والتعافي وتعزيز 

 التماسك االجتماعي المخادر/إب المرحله الثانيه
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -االجتماعية منحة الحكومة البريطانية للحماية 
 المرحلة االولى

 فرع إب
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 160,000 المخادر اب

584 900-13208 
تمكين المجتمع وتشكيل مجالس تعاون القرى لدعم 

 بعدان -الصمود والتعافي وتعزيز التماسك االجتماعي 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -االجتماعية منحة الحكومة البريطانية للحماية 
 المرحلة االولى

 فرع إب
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 300,000 بعدان اب

585 900-13250 
 -مديرية الشعر  -نحال لعزلة الوسط  80تدريب عدد 

 إب
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 فرع إب
والتنمية الزراعة 

 الريفية
 52,500 الشعر اب الزراعة

586 900-13271 
بالد المليكي  -السقايات الخاصةلقريتي الغربي و حمر 

 إب ) المرحلة الثانية (-العدين  -
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 340,000 العدين اب المياه المياه والبيئة فرع إب
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 م
رقم 

 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

587 900-13328 
اقة دعم البرنامج التعليمي لمدرسة نور األمل لذوي االع

 مدينةاب-الظهار 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 الحماية اإلجتماعية فرع إب
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 72,600 الظهار اب

588 900-13329 
 دعم البرنامج التعليمي بمدرسة الطموح لذوي االعاقة

 الظهار بمدينةاب -الذهنية 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 الحماية اإلجتماعية فرع إب
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 45,500 الظهار اب

589 900-13330 
دعم مركز العالج الطبيعي بمؤسسة خديجة لـتأهيل 

 ذوي اإلعاقة بمديرية يريم محافظةإب
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 الحماية اإلجتماعية فرع إب
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 62,000 يريم اب

590 900-13331 
دعم البرنامج التعليمي للكفيفات وضعاف البصر 

 مدينةإب-الظهار -بجمعية األمان 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 الحماية اإلجتماعية فرع إب
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 34,000 الظهار اب

591 900-13332 
دعم البرنامج التعليمي لدمج ذوي االعاقة السمعية 

 مدينةاب-بمدرسة صالح الدين الظهار 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 الحماية اإلجتماعية فرع إب
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 15,000 الظهار اب

592 900-13334 

التدريب الفني ألعضاء وعضوات مجموعات االدخار 
 -في مديرية حزم العدين  VSLAsوالتمويل الريفي 

 إب .
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 فرع إب
تنمية المنشأت 

 الصغيرة واألصغر
المنشآت 
 األصغر

 70,000 حزم العدين اب

593 900-13351 
دعم مدارس التربية الشاملة بمديريات الظهار والمشنة 

 محافظة اب-وجبلة ويريم وذي السفال 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 الحماية اإلجتماعية فرع إب
الفئات ذات 
االحتياجات 

 الخاصة
 154,010 الظهار اب

594 910-12863 
تمكين المجتمع وتفعيل مجالس القرى لدعم الصمود 

 والتعافي وتعزيز التماسك االجتماعي ثالء/عمران
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 عمران

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

 133,639 ثالء عمران

595 910-12894 

تمكين المجتمع وتشكيل مجالس تعاون القرى لدعم 
 -الصمود والتعافي وتعزيز التماسك االجتماعي شهاره 

 م/عمران
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 عمران

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

 265,997 شهاره عمران

596 910-13060 
 -عيال حاتم  -تحسين طريق وحماية قرية هجرة قاعة 

 عمران -جبل عيال يزيد 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 عمران

 93,000 جبل عيال يزيد عمران الطرق البرامج الطارئة

597 910-13068 
تدريب فني لمجموعات االدخار والتمويل الريفي 

VSLAs ـ محافظة عمران 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 عمران

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

 70,000 بني صريم عمران

598 910-13074 
الزراعية وقنوات الري لعدة قرى حماية االراضي 

 صعده -الحشوه  -بوادي العقيق 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 عمران

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 163,637 الحشوه صعده الزراعة

599 910-13077 
قرى حماية االراضي الزراعية وقنوات الري 

 صعده -سحار  -ولد مسعود  -الروابضه وما جاورها 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 عمران

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 203,000 سحار صعده الزراعة

600 910-13081 
تشكيل وتدريب ومتابعة مجموعات ادخار وتمويل 

 ـ محافظة عمران VSLAsريفية 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

فرع 
 عمران

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

 200,000 السود عمران

601 911-13256 
الشباب الجامعيين ضمن برنامج بناء قدرات 

 محافظة ذمار-روافدالتسهيل ربطهم بسوق العمل 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 فرع ذمار
التدريب والدعم 

 المؤسسي
 136,754 مدينة ذمار ذمار التدريب
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 م
رقم 

 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

602 911-13454 

مجالس تعاون القرى لدعم تمكين المجتمع وتشكيل 
الصمودوالتعافى وتعزيز التماسك االجتماعي/وصاب 

 1م -العالي 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 فرع ذمار
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 300,000 وصاب العالي ذمار

603 911-13582 
تدريب فني لمجموعات االدخار والتمويل الريفي 

VSLA  ذمار -بمديرية وصاب العالي 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 فرع ذمار
تنمية المنشأت 

 الصغيرة واألصغر
المنشآت 
 األصغر

 70,000 وصاب العالي ذمار

604 911-13583 
مغرب  -موشك  -السقايات الخاصة لقرية الموقعة 

 ذمـــــار -عنس 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 92,400 مغرب عنس ذمار المياه المياه والبيئة فرع ذمار

605 911-13628 
توفير فرص دخل مؤقتةفي الخدمات االجتماعيةفي 

 محافظة البيضاء -التعليم غير النظامي بمديرية العرش 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 65,950 العرش البيضاء التعليم التعليم فرع ذمار

606 911-13632 

توفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات االجتماعية في 
محافظة  -النظامي بمديرية ولد ربيع التعليم غير 

 البيضاء
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 65,950 ولدربيع البيضاء التعليم التعليم فرع ذمار

607 911-13634 
 -جاعر  -حماية االراضي الزراعية بوادي االخضري 

 ذمار -السافل وصاب  -بني معانس 
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 فرع ذمار
الزراعة والتنمية 

 الريفية
 215,770 وصاب السافل ذمار الزراعة

608 911-13639 
 -الطفة  -حماية االراضي الزراعية بوادي عسيلة 

 البيضاء
 يعمل

الحكومة 
 البريطانية

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى

 فرع ذمار
الزراعة والتنمية 

 الريفية
 108,300 الطفه البيضاء الزراعة

609 911-13484 
 -مدينة البيضاء  -توسعة مشروع مياه مدينة البيضاء 

 محافظة البيضاء -مديرية مدينة البيضاء 
 الحكومة الهولندية يعمل

الحكومة الهولندية لمشروع مياه مدينة منحة 
 البيضاء

 3,078,000 مدينة البيضاء البيضاء المياه المياه والبيئة فرع ذمار

610 911-13575 
بناء القدرات والتطوير المؤسسي للمؤسسة المحلية 

 م/ البيضاء -للمياه والصرف الصحي بمدينة البيضاء
 الحكومة الهولندية يعمل

الهولندية لمشروع مياه مدينة منحة الحكومة 
 البيضاء

 80,000 مدينة البيضاء البيضاء المياه المياه والبيئة فرع ذمار

611 800-12940 
دعم صغار مزارعي الحاصالت البستانية لعدة 

 مديريات / محافظة تعز
 يعمل

الصندوق الدولي 
 -للتنمية الزراعية 

 إيفاد

مشروع حماية سبل العيش والتكيف الزراعي 
 خالل جائحة كورونا

 فرع تعز
الزراعة والتنمية 

 الريفية
 89,250 صبر الموادم تعز الزراعة

612 800-12951 
مشروع دعم لصغار مربي الثروة الحيوانية لعدة 

 مديريات/ محافظة تعز
 يعمل

الصندوق الدولي 
 -للتنمية الزراعية 

 إيفاد

مشروع حماية سبل العيش والتكيف الزراعي 
 كوروناخالل جائحة 

 فرع تعز
الزراعة والتنمية 

 الريفية
 298,000 الوازعيه تعز الزراعة

613 100-12801 
إستكمال المرحلة الثانية من مشروع ترميم مسجد 

 زبيد -االشاعر 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

المقر 
 الرئيسي

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 240,291 زبيد الحديده

614 100-13407 
مديرية  -مدينة عتق  -بناء ظلة لروضة أطفال عتق 

 محافظة شبوة -عتق 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 المكال

 36,500 عتق شبوه التعليم التعليم

615 200-12942 
المصنعة (  -الصدر -تأهيل وتحسين طريق ) المثعف 

 بدبدة / مأرب
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 صنعاء

 265,000 بدبده مارب الطرق البرامج الطارئة

616 200-12943 
 -الزلة  -الذراع  -تأهيل وتحسين طريق ) القصبة 

 الشقيق ( جبل مراد / مأرب
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 صنعاء

 365,000 جبل مراد مارب الطرق البرامج الطارئة

 يعمل سقايات خاصة الجريد/البحباحة/رجوزة/الجوف 200-12948 617
الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 صنعاء

 100,000 رجوزه الجوف المياه المياه والبيئة
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رقم 

 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

618 200-12955 
استكمال تجهيز وتأثيث الطواريء التوليدية الشاملة 

 اإلمانة -بالمستشفى الجمهوري 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 صنعاء

 376,611 التحرير االمانه الصحة الحماية اإلجتماعية

619 200-12963 
 -السلمات  -حماية منازل وتأهيل أراضي في السلمات 

 الجوف . -الغيل 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 صنعاء

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 250,062 الغيل الجوف الزراعة

620 200-12967 
تأثيث مدرستين منفذة من الصندوق االجتماعي للتنمية 

 في محافظة مأرب.
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 صنعاء

 13,500 رحبه مارب التعليم التعليم

621 200-12980 
مدارس منفذة من قبل الصندوق االجتماعي تأثيث سبع 

 للتنمية في محافظة الجوف
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 صنعاء

 28,000 خب والشعف الجوف التعليم التعليم

622 200-12997 
من اإلنجراف في الحداة  حماية التربة الزراعية

 مأرب -رحبة  -آل جميل  -والقصر 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 صنعاء

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 130,000 رحبه مارب الزراعة

623 200-13073 
العمود  -السيلي في وادي ماهلية  تحسين مداخل الري

 مأرب . -ماهلية  -آل طالب
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 صنعاء

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 187,000 ماهليه مارب الزراعة

624 300-12056 
مركز  -قرية حبيل مقبل  -األساسية مدرسة مقبل 

 محافظة أبين -مديرية رصد  -القارة 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

 148,284 رصد ابين التعليم التعليم فرع عدن

625 300-12131 
 -مدينة دار سعد  -حي السالم -مدرسة السالم األساسية 

 محافظة عدن -مديرية دار سعد 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

 511,008 دار سعد عدن التعليم التعليم فرع عدن

626 300-12335 
 -القدام بني مسلم قرية  -مدرسة علي سالم مثنى 

 محافظة الضالع-مديرية الشعيب 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

 228,800 الشعيب الضالع التعليم التعليم فرع عدن

627 300-12380 
 -الممدارة منطقة  -مدرسة الفاروق االساسية للبنين

 محافظة عدن -مديرية الشيخ عثمان 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

 806,607 الشيخ عثمان عدن التعليم التعليم فرع عدن

 يعمل م/أبينموفجة م/سرار  -تحسين وتوسعة طريق سرار  300-12419 628
الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

 302,170 سرار ابين الطرق البرامج الطارئة فرع عدن

629 300-13708 
قرية  -استكمال مدرسة السبابة للتعليم االساسي 

 محافظة لحج -ردفان مديرية  -الحبيلين  -المريقب 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

 146,617 ردفان لحج التعليم التعليم فرع عدن

630 300-13723 
قرية بئر  -استكمال مدرسة الحسن بن علي االساسية 

 محافظة ابين -خنفر مديرية  -جعار  -الشيخ 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

 83,281 خنفر ابين التعليم التعليم فرع عدن

631 300-14106 
مدرسة ابوبكر الصديق قرية حليف عزلة عساف 

 مديرية قعطبة محافظة الضالع
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

 313,000 قعطبه الضالع التعليم التعليم فرع عدن

632 400-12019 
 -عزلة بني الجعد  -قرية المصبحي -مدرسة الجعدي 

 محافظة ريمة . -مديرية الجعفرية 
 يعمل

العربي  الصندوق
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 الحديدة

 379,178 الجعفريه ريمه التعليم التعليم
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 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

633 400-13316 
 استكمال اعمال المرحلة الثانية لترميم مدرسة الفوز

 زبيد-للبنات
 يعمل

الصندوق العربي 
االقتصادي لإلنماء 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 الحديدة

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 77,840 زبيد الحديده

634 400-13385 
 -الحوك  -حي شارع جمال  -مشروع مجمع النور 

 مدينة الحديدة
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 الحديدة

 256,500 الحوك الحديده التعليم التعليم

635 600-13067 
 -مديرية عتق  -بناء ظلة لمدرسة البيحاني بمدينة عتق 

 محافظة شبوة
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في قرض 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 المكال

 36,500 عتق شبوه التعليم التعليم

636 600-13079 
مدينة  -ترميم مدرسة السيدة خديجة بساحة الجهاورة 

 محافظة حضرموت -مديرية القطن  -القطن 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في قرض 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 المكال

 33,000 القطن حضرموت التعليم التعليم

637 600-13115 
مدينة عتق  -بناء قسم الطوراىء العامة بمستشفى عتق 

 محافظة شبوه -
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

لإلنماء للمساهمة في قرض الصندوق العربي 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 المكال

 132,000 عتق شبوه الصحة الحماية اإلجتماعية

638 800-10566 
 -عزلة االشراف  -قرية المدورة  -مدرسة القدس 
 محافظة تعز -مديرية الرونة 

 يعمل
الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

للمساهمة في  قرض الصندوق العربي لإلنماء
 تمويل المرحلة الرابعة

 286,596 شرعب الرونه تعز التعليم التعليم فرع تعز

639 800-12938 
تأثيث عدد من المدارس المنفذة سابقا بتمويل من 

 في محافظة تعز 4الصندوق العربي لألنماء 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

لإلنماء للمساهمة في قرض الصندوق العربي 
 تمويل المرحلة الرابعة

 111,000 الشمايتين تعز التعليم التعليم فرع تعز

640 900-13159 
اب -بعدان -رصف طريق نقيل السناحي عزلة المشكي 

. 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 الرابعةتمويل المرحلة 

 105,000 بعدان اب الطرق البرامج الطارئة فرع إب

641 900-13275 
 -عزلة بني سيف -قرية الغول  -مدرسة الروضة 

 محافظة تعز )مرحلة أولى( -مديرية مقبنة 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 الرابعةتمويل المرحلة 

 200,000 مقبنه تعز التعليم التعليم فرع تعز

642 910-12083 
-مديرية منبه-عزلة جلحاء-جلحا-طريق عقبة كتفاء

 م.صعده
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 عمران

 520,893 منبه صعده الطرق البرامج الطارئة

643 910-13033 

ترميم و اعادة تاهيل قنوات مياه التقليدية و بركة و 
رصف مسطحات حصاد مياه في مدينة ثالء ـ ثالء ـ 

 عمران
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

فرع 
 عمران

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 170,000 ثالء عمران

644 911-12114 
 -عزلة يعر  -قرية خبان يعر  -مدرسة خبان يعر 

 محافظة ذمار -مديرية عنس 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

 128,291 عنس ذمار التعليم التعليم ذمارفرع 

645 911-13381 
 -قرية الحجفة سارع  -أكتوبر  14استكمال مدرسة 

 محافظة البيضاء -مديرية الشرية  -عزلة آل غنيم 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 تمويل المرحلة الرابعة

 133,990 الشرية البيضاء التعليم التعليم فرع ذمار

646 911-13383 
عزلة  -قرية قرعد -استكمال مدرسةالقعقاع بن عمرو 

 محافظة البيضاء-مديرية البيضاء -السوداء وال عيسى 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 المرحلة الرابعةتمويل 

 56,652 البيضاء البيضاء التعليم التعليم فرع ذمار
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 م
رقم 

 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

647 911-13384 
مديرية  -مركز ال غنيم  -قرية زنابع  -مدرسة وعالن 

 محافة البيضاء -الشريه 
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في 
 الرابعةتمويل المرحلة 

 84,344 الشرية البيضاء التعليم التعليم فرع ذمار

648 100-12972 
المرحلة  -ترميم وصيانة الجامع الكبير بصنعاء

 الخامسة
 يعمل

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

معونة الصندوق العربي لترميم وتأهيل الجامع 
 المرحلة الرابعة -الكبير بصنعاء 

المقر 
 الرئيسي

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 1,831,134 صنعاء القديمة االمانه

649 100-13371 
محافظة  -كريتر  -حفظ وصيانة صهاريج الطويلة 

 عدن
 اليونسكو يعمل

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

 التراث الثقافي فرع عدن
الموروث 

 الثقافي
 153,212 صيره)كريتر( عدن

650 100-13376 
استكمال تقييم األضرار لتوفير بيانات أساسية وتحديث 

 خطط إعادة التأهيل المحلية بمدينة صنعاء القديمة
 اليونسكو يعمل

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

المقر 
 الرئيسي

 الثقافيالتراث 
الموروث 

 الثقافي
 73,200 صنعاء القديمة االمانه

651 100-13377 
انقاذ عدد من المباني التاريخية في مدينة صنعاء 

 القديمة
 اليونسكو يعمل

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

المقر 
 الرئيسي

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 304,903 صنعاء القديمة االمانه

 اليونسكو يعمل حضرموت -استكمال رصف مدينة شبام  100-13380 652
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
فرع 
 المكال

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 152,532 شبام حضرموت

653 100-13381 
المتضررة من سور مدينة صنعاء  ترميم االجزاء

 القديمة
 اليونسكو يعمل

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

المقر 
 الرئيسي

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 53,234 صنعاء القديمة االمانه

654 100-13382 
لمباني  إعداد أدلة إرشادية العمال الحفاظ والترميم

 مدينة صنعاء التاريخية
 اليونسكو يعمل

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

المقر 
 الرئيسي

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 12,492 صنعاء القديمة االمانه

655 100-13383 
المرحلة  -انقاذ عدد من مباني مدينة زبيد التاريخية 

 األولى
 اليونسكو يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 224,674 زبيد الحديده

 اليونسكو يعمل عدن -تحسين الساحات العامة في منطقة كريتر القديمة 100-13385 656
النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب مشروع 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
 التراث الثقافي فرع عدن

الموروث 
 الثقافي

 50,000 صيره)كريتر( عدن

657 100-13428 
 -ترميم -تحسين منطقة السوق القديم بمدينة زبيد)تسقيف

 رصف(
 اليونسكو يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 204,176 زبيد الحديده

658 100-13432 
 -إعادة تأهيل وتوظيف محراق الياجور التقليدي بزبيد

 التابع لهيئة المدن التاريخية.
 اليونسكو يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 30,481 زبيد الحديده

 اليونسكو يعمل زبيد-انقاذ منزلي الحوايجي والربعي من االنهيار 100-13434 659
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
المقر 
 الرئيسي

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 44,000 زبيد الحديده

660 100-13435 
تجهيز ورشة لتدريب الحرفيين وبناء القدرات ودورات 

 تدريبية لتغطية االحتياجات المحلية
 اليونسكو يعمل

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

المقر 
 الرئيسي

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 50,000 زبيد الحديده

661 100-13436 
 -ترميم االجزاء المتضررة من سور مدينة شبام 

 حضرموت
 اليونسكو يعمل

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

فرع 
 المكال

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 37,641 شبام حضرموت

662 100-13437 
إزالة جزء من اشجار السيسبان حول مدينة شبام 

 حضرموت
 اليونسكو يعمل

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

فرع 
 المكال

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 19,000 شبام حضرموت

 اليونسكو يعمل منطقة باب سهام بمدينة زبيدتحسين ورصف  100-13442 663
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
فرع 
 الحديدة

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 121,988 زبيد الحديده

664 100-13452 
انقاذ عدد من المباني المتضررة في مدينة شبام 

 حضرموت
 اليونسكو يعمل

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

فرع 
 المكال

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 194,795 شبام حضرموت

 اليونسكو يعمل االنقاذ العاجل للبنية التحتية لمدينة شبام حضرموت 100-13457 665
فرص كسب مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز 
 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية

فرع 
 المكال

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 54,593 شبام حضرموت
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 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

 اليونسكو يعمل عدن -قصر السلطان  -تدعيم وحماية المتحف الوطني  100-13460 666
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
 التراث الثقافي فرع عدن

الموروث 
 الثقافي

 149,772 صيره)كريتر( عدن

667 100-13461 
ترميم واجهات ومشربيات مباني المنطقة التاريخية 

 كريتر-بعدن 
 اليونسكو يعمل

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

 التراث الثقافي فرع عدن
الموروث 

 الثقافي
 112,240 صيره)كريتر( عدن

 اليونسكو يعمل تجهيز ورشة لتطوير الحرف التقليدية بعدن 100-13463 668
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
 التراث الثقافي فرع عدن

الموروث 
 الثقافي

 55,080 صيره)كريتر( عدن

 اليونسكو يعمل توعية وتوثيق ألنشطة مشاريع اليونسكو بعدن 100-13470 669
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
 التراث الثقافي فرع عدن

الموروث 
 الثقافي

 10,643 صيره)كريتر( عدن

670 100-13471 
صنعاء  -توعية وتوثيق أنشطة مشاريع اليونسكو

 القديمة
 اليونسكو يعمل

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

المقر 
 الرئيسي

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 10,440 صنعاء القديمة االمانه

671 100-13473 
تجهيز ورشة لتدريب الحرفيين وبناء القدرات ودورات 

 المحليةتدريبية لتغطية االحتياجات 
 اليونسكو يعمل

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

المقر 
 الرئيسي

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 45,236 صنعاء القديمة االمانه

672 100-13481 
 -زبيد  -انقاذ وترميم متحف قلعة زبيد التاريخية 

 الحديدة
 اليونسكو يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 25,200 زبيد الحديده

673 100-13529 
صنعاء -نفقات اشراف ومتابعة لمشاريع اليونيسكو 

 القديمه
 اليونسكو يعمل

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

المقر 
 الرئيسي

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 57,336 صنعاء القديمة االمانه

 اليونسكو يعمل دعم اسنمرارية االعمال في قطاع الموروث الثقافي 100-13578 674
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -الحضريةالعيش لشباب المناطق 
المقر 
 الرئيسي

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
أكثر من 
 محافظة

 243,412 

 اليونسكو يعمل عدن -نفقات اشراف ومتابعة لمشاريع اليونيسكو  300-14105 675
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب 

 1مرحلة -العيش لشباب المناطق الحضرية
 التراث الثقافي فرع عدن

الموروث 
 الثقافي

 47,136 البريقه عدن

676 400-13505 
نفقات اشراف ومراقبة لمشاريع اليونيسكو لفرع 

 الحديدة
 اليونسكو يعمل

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

فرع 
 الحديدة

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 59,659 زبيد الحديده

677 600-13116 
 -شبام  -نفقات اشراف و مراقبة لمشاريع اليونيسكو 

 حضرموت
 اليونسكو يعمل

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

فرع 
 المكال

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
 50,031 شبام حضرموت

678 300-13913 
تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف ضمن 

 المسيمير / لحج ERR2برنامج التمكين 
 يعمل

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي 

UNDP 

 -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي
 2الصمود 

 فرع عدن
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 333,284 المسيمير لحج

679 300-13919 
تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف ضمن 

 خنفر / أبين ERR2برنامج التمكين 
 يعمل

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي 

UNDP 

 -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي
 2الصمود 

 فرع عدن
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 331,684  ابين

680 300-14108 
تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف ضمن 

 سرار / ابين ERR2برنامج التمكين 
 يعمل

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي 

UNDP 

 -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي
 2الصمود 

 فرع عدن
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 188,955 سرار ابين

681 400-13287 
تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف ضمن 

 الزهرة م/ الحديدة ERR2برنامج التمكين 
 يعمل

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي 

UNDP 

 -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي
 2الصمود 

فرع 
 الحديدة

التدريب والدعم 
 المؤسسي

الدعم 
 المؤسسي

 264,367 الزهره الحديده

682 500-13398 

تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف ضمن 
( مديرية عبس محافظة  ERR 2برنامج التمكين ) 

 حجة
 يعمل

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي 

UNDP 

 -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي
 2الصمود 

 فرع حجة
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 332,788 عبس حجة
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683 500-13497 

تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف ضمن 
( مديرية بني قيس محافظة  ERR 2برنامج التمكين ) 

 حجة
 يعمل

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي 

UNDP 

 -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي
 2الصمود 

 فرع حجة
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 188,955 بني قيس الطور حجة

684 800-12911 
تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف ضمن 

 مديرية الشمايتين محافظة تعز ERR2برنامج التمكين 
 يعمل

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي 

UNDP 

 -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي
 2الصمود 

 فرع تعز
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 502,376 الشمايتين تعز

685 800-12912 
تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف ضمن 

 برنامج التمكين مديرية التعزية محافظة تعز
 يعمل

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي 

UNDP 

 -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي
 2الصمود 

 فرع تعز
التدريب والدعم 

 المؤسسي
الدعم 

 المؤسسي
 366,688 التعزية تعز

686 100-13573 
اكثر من -توثيق وتدعيم عدد من المعالم اإلسالمية 

 محافظة
 مساهمات مقدمة من جهات حكومية مختلقة مصادر اخرى يعمل

المقر 
 الرئيسي

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
أكثر من 
 محافظة

 95,400 

687 600-13199 

دعم مركز العزل وتدريب فرق استجابة سريعة على 
المديريات لمكافحةفيروس كرونا بمحافطة مستوى 
 المهرة

 مساهمات مقدمة من جهات حكومية مختلقة مصادر اخرى يعمل
فرع 
 المكال

 105,000 الغيظه المهره الصحة الحماية اإلجتماعية

688 800-12964 
رفع جاهزية مراكز العزل الصحي ومراكز التشخيص 

 محافظة تعز -المخبري لمواجهة فيروس كورونا 
 150,000 القاهرة تعز الصحة الحماية اإلجتماعية فرع تعز مساهمات مقدمة من جهات حكومية مختلقة مصادر اخرى يعمل

 يعمل المساهمة في تطوير بيئة التمويل األصغر في اليمن 100-13060 689
مصادر الصندوق 

 الداخلية
المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع 

 واالصغر(التمويل الصغر 
المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 50,000 

 يعمل دعم شركة االوائل للتمويل االصغر على االستمرار 100-13264 690
مصادر الصندوق 

 الداخلية
المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع 

 التمويل الصغر واالصغر(
المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 70,000 

691 100-13348 
تطوير حوكمة برامج ومؤسسات التمويل الصغير 

 واألصغر
 يعمل

مصادر الصندوق 
 الداخلية

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

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 50,000 

 يعمل تعز -مشروع تاسيس مؤسسة ثمار للتمويل األصغر  100-13364 692
مصادر الصندوق 

 الداخلية
المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع 

 التمويل الصغر واالصغر(
المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 150,000 

693 100-13365 
تدريب و تاهيل استشاريين في مجال المصادقات 
 الميدانية و تنفيذ مصادقات على محافظ القروض

 يعمل
مصادر الصندوق 

 الداخلية
المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع 

 التمويل الصغر واالصغر(
المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 50,000 

694 100-13390 
تمويل أنشطة التسويق والعالقات العامة لمؤسسات 

 وبرامج التمويل األصغر
 يعمل

مصادر الصندوق 
 الداخلية

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

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 166,000 

695 100-13425 
مشروع تمويل مؤسسة نماء للتمويل الصغير واألصغر 

 ) المرحلة الثالثة (
 يعمل

مصادر الصندوق 
 الداخلية

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

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 400,000 

696 100-13534 
ورش عمل لشركاء الصندوق في مجال التمويل 

 الصغير واألصغر
 يعمل

مصادر الصندوق 
 الداخلية

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

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 واألصغرالصغيرة 

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 20,000 

697 100-13547 
)المرحلة  2020تمويل مؤسسة نماء للتمويل األصغر 

 الثانية(
 يعمل

مصادر الصندوق 
 الداخلية

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

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 605,000 

698 100-13577 
دعم وتطوير البنية التحتية لألنظمة لبرامج ومؤسسات 

 التمويل
 يعمل

مصادر الصندوق 
 الداخلية

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

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 100,000 

699 100-13583 
مشروع تمويل مؤسسة نماء للتمويل الصغير واألصغر 

 2020للمرحلة الثالثة 
 يعمل

مصادر الصندوق 
 الداخلية

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

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 353,000 

700 100-13608 
تمويل الموازنة التشغيلية لبرنامج ضمان التمويالت 

 م2021اليمني 
 يعمل

مصادر الصندوق 
 الداخلية

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

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 300,000 
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 يعمل (تمويل مؤسسة نماء للتمويل االصغر )المرحلة الثانية 100-13352 701
مصادر الصندوق 

 الداخلية
 صندوق الحياة الكريمة -مصادر داخلية 

المقر 
 الرئيسي

تنمية المنشأت 
 الصغيرة واألصغر

المنشآت 
 األصغر

أكثر من 
 محافظة

 460,236 

 يعمل توثيق معالم اسالمية تحت الخطر 100-13576 702
معهد اآلثار 

 الشرقية
 مشروع التراث الثقافي لليمن وهوية الناس

المقر 
 الرئيسي

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
أكثر من 
 محافظة

 216,144 

 يعمل دعم صغار المزارعين بالمكعبات العلفية الجافة 100-13358 703
منظمة األغذية 

 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

المقر 
 الرئيسي

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 الزراعة
أكثر من 
 محافظة

 515,781 

704 100-13392 
إعادة تأهيل صغار المزارعين وتحسين اإلنتاج 

 محافظةاكثر من -الزراعي )مكون البستنة( 
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

المقر 
 الرئيسي

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 الزراعة
أكثر من 
 محافظة

 2,393,682 

705 100-13533 
التقييم النصفي لتدخلي البستنة والمكعبات العلفية ضمن 

 SAPREPمشروع 
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

المقر 
 الرئيسي

 المراقبة والتقييم
الدعم الفني 
 للصندوق

أكثر من 
 محافظة

 21,000 

706 300-13643 
تاهيل وصيانة مداخل قنوات الري وحماية التربة 

 الزراعية في وادي الربوه م/ ردفان م/ لحج
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن
 فرع عدن

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 224,160 ردفان لحج الزراعة

707 300-13650 
-خال البكري-سقاية خاصة في )عقيبة 150انشاء 

 م/لحج-م/ردفان-ظاهرة البكري(
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن
 فرع عدن

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 142,656 ردفان لحج الزراعة

708 300-13656 
اعادة تأهيل قناة سد فؤاد الرئيسية ومداخل قنوات 

 الفرعية وبوبات التحكم للسد والقناة الرئيسي والفرعية
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع ) تعزيز اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن
 فرع عدن

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 648,352 احور ابين الزراعة

709 300-13660 
اعادة تأهيل قناة سد العرائس الرئيسي وصيانة بوبات 

 التحكم والمساقط التحويلية ا م/ تبن م/ لحج
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منظمة األغذية والزراعة منحة البنك الدولي عبر 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن
 فرع عدن

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 519,380 تبن لحج الزراعة

 يعمل م/لحج-تأهيل وصيانة قناة رأس الواديين م/تبن 300-13666 710
منظمة األغذية 

 FAOوالزراعة 

والزراعة منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن
 فرع عدن

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 341,610 تبن لحج الزراعة

711 300-13676 
مشروع حماية األراضي الزراعية من االنجرافات في 

 لحج-المالح-وادي الضباب
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

األغذية والزراعة  منحة البنك الدولي عبر منظمة
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن
 فرع عدن

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 162,960 المالح لحج الزراعة

712 300-13693 
تاهيل قنوات الري وحماية االراضي الزراعيه من 

 االنجرافات في وادي حناد م/ احور م/ أبين
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن
 فرع عدن

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 423,327 احور ابين الزراعة

713 300-13828 
حماية األراضي الزراعية من االنجرافات في وادي 

 لحج -المالح  -النازعة 
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن
 فرع عدن

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 186,298 المالح لحج الزراعة

714 300-13831 
تأهيل وصيانة قناة سبأ وشق عبر الخربة / المالح / 

 لحج
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن
 فرع عدن

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 200,450 ردفان لحج الزراعة

715 300-13832 
حماية األراضي الزراعية وآبار المياه من االنجرافات 

 لحج-المالح-المالح في وادي 
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن
 فرع عدن

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 150,000 المالح لحج الزراعة
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 م
رقم 

 المشروع
 اسم المشروع

وضع 

 المشروع
 المديرية المحافظة القطاع الوحدة الفرع االتفاقية الممول

مساهمة 
الصندوق 
 التقديرية

716 300-13873 
التربة اعادة تأهيل مداخل قنوات الري وحماية 

 الزراعية من االنجرافات وادي بجير الربوه م/ ردفان
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

 منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن
 فرع عدن

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 115,000 ردفان لحج الزراعة

717 400-13290 
 -مشروع حماية االراضي الزراعية لوادي جلحوف 

 الزيدية -العطاوية 
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

فرع 
 الحديدة

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 135,977 الزيدية الحديده الزراعة

718 500-13423 
المشروع التجريبي العادة تأهيل مناطق رعوية طبيعية 

 حجة -وضرة -عزلة العميسي 
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن
 فرع حجة

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 63,203 وضـــره حجة الزراعة

719 600-12874 
حساه( -عقرمه-الحكم-تأهيل وتوسعة كرفانات)هرب

 محافظة شبوة -مديرية ميفعة  -قرى محيد 
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

فرع 
 المكال

والتنمية الزراعة 
 الريفية

 92,739 ميفعه شبوه الزراعة

720 600-12917 
 -الروضة  -الغييلة( لماطر-لماطر-تأهيل قنوات )العين

 شبوة
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

فرع 
 المكال

والتنمية الزراعة 
 الريفية

 63,669 الروضه شبوه الزراعة

721 600-12971 
 -يدف -الحضن  -حصاد مياه توسعة كرفانات )خمر 

 شبوة -الروضة  -شعيب الساغور ( نخل 
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

فرع 
 المكال

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 96,027 الروضه شبوه الزراعة

 يعمل شبوه -ميفعة  -إعادة تأهيل قناة غدانان منطقة الحوطه  600-12990 722
منظمة األغذية 

 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

فرع 
 المكال

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 101,242 ميفعه شبوه الزراعة

723 600-12991 
 -ميفعة  -تأهيل قناه مياه الري الغيلي لقرية حيفون 

 شبوة
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAOلمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في ) 

 اليمن

فرع 
 المكال

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 98,000 ميفعه شبوه الزراعة

724 600-12992 
إعادة تأهيل بعض قنوات مياه الري السيلي لقرى محيد 

 شبوة -ميفعة  -
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية ) الزراعية في

 اليمن

فرع 
 المكال

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 81,723 ميفعه شبوه الزراعة

 يعمل شبوة -ميفعة  -إعادة تأهيل قناة النواجع باعرام  600-12993 725
منظمة األغذية 

 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAOلمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية )  في

 اليمن

فرع 
 المكال

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 72,251 ميفعه شبوه الزراعة

726 600-13060 
 -أستكمال قيد تحويلي لالراضي الزراعية قرن الحداد 

 شبوة -نصاب  -وادي عبدان 
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAOلمشروع تعزيز )  اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن

فرع 
 المكال

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 138,819 نصاب شبوه الزراعة

727 600-13063 
 -أعادة تأهيل قناتي قليتة العليا والسفلى منطقة قليتة 

 شبوة -ميفعة 
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO ) لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن

فرع 
 المكال

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 94,350 ميفعه شبوه الزراعة

728 600-13073 
اعادة تأهيل قناتي يريب والسالمة وحماية بئر مشروع 

 شبوة -ميفعة  -مياة جول الريدة 
 يعمل

منظمة األغذية 
 FAOوالزراعة 

منظمة األغذية والزراعة منحة البنك الدولي عبر 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن

فرع 
 المكال

الزراعة والتنمية 
 الريفية

 136,500 ميفعه شبوه الزراعة

 يعمل حماية المرأة وتمكينها في ظل االزمات 100-13338 729
هيئة االمم المتحدة 

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

المقر 
 الرئيسي

 التراث الثقافي
الموروث 

 الثقافي
أكثر من 
 محافظة

 419,764 
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