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 مقدمة  
 

ُيُ ُُتقريرُ  ُالدوريةُُدُ عُ الموقف ُالتقارير ُيصدرُُُُ،من ُالمراقبةُوالتُُفصلياُ والذي ُاالجتُممنُوحدة ُالصندوق ُفي اعيُُقييم
ُإعداُدالوضعُالتنفيذيُللمشاريعُوتوزيعهاُالجغرافيُوالقطاعيُخاللُفترةُُعلىُُُُالضوءُ ُُالتقريرُ ُُ.ُويسلطُ للتنمية

ُللصندوقُ.ُالموقفُالتمويليُإلىُباإلضافةالتقريرُ
ُأيضا ُعلىُملخصُيوضحُُ ُالتقرير ُالتقدمُفيُتحقيقُُويشتمل ُُاُُاألهدافمدى ُالمؤشرات لمتفقُعليها.ُُمنُخالل

موقفُالتغطيةُالجغرافيةُالمبنيةُعلىُأليةُاالستجابةُواالستهدافُالمتفقُعليهاُمعُالممولينُُُُإلىُُباإلضافة
ُوهي:ُ،التيُيعانيُمنهاُالناسُفيُالبالُدُاألزماُتمؤشراتُتعكسُشدةُُوالمبنيةُعلى

ُ.الغذائيُ)الفقرُالغذائي(ُاألمنمؤشراتُانعدامُ .1
ُُ.2019اليمنُاالحتياجاتُاإلنسانيةُفيُ .2
 .ىُالمناطقُالتيُتعانيُكثيرا ُجراءُالحرُبالنزوحُمنُوال .3

كماُيتمُالتطرقُالىُتوزيعُالمخصصاتُبشكلُتفصيليُلمشروعُاالستجابةُبمراحلهُالمختلفةُطبقا ُللمؤشراتُُ
ُالرئيسيةُسابقةُالذكر.

ُالتنفيذُفيُنهايةُشهرُُ ُالمشاريعُتحت ُُمليوُن170ُُُُإلىديريةُتصلُُقُتوبتكلفةُُُُ،اُ مشروع770ُُُُيونيووقدُبلغُعدد
ُ..ُ.%ُمنُإجماليُماُتمُالتعاقدُبه72ونسبةُالصرفُبلغتُقرابةُُُُ،مليونُدوالر138ُُوتمُالتعاقدُبمبلغُُُُ،دوالر

 .علىُالفروعُوالمحافظاتُوالقطاعاتُالرئيسيةُوالممولُواتفاقياتُالتمويلُالمشاريعُُتتوزعحيثُ
ويحتويُُتمويلُالصندوقُالنافذةُحتىُنهايةُكلُفصلُسنويُُكماُيشيرُالجزءُاألخيرُمنُالتقريرُإلىُتطوراتُُُ

ُوماُتمُاستالمهُمنُهذهُالمصادرُوماُتبقىُلدىُالممولينُ.ُاإلجماليةعلىُعددُاالتفاقياتُوقيمتهاُ

ُنُ.ُوالمستفيُديرويهاُُُأكثرُأوالتقريرُبسردُقصصُإنسانيةُبعددُقصةُُمختتُ ويُ 
ُ
ُ

 ُ
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 االجتماعي الصندوق  عن مقدمة
قطاعا 12ُُُُاليومُيستثمرُتمويالتهُفيُُُُاالجتماعيُُالصندوقُ ،ُأصبح1997ُُعامُُُُهنُتأسيسعاما ُُم23ُُبعدُُ

رئيسيا ُيستجيبُمنُخاللهاُلتوفيرُالحمايةُللتخفيفُمنُآثارُالصراعُوالصدماتُعلىُحياةُأشدُالمجتمعاتُُ
خلقُمنافعُُبتدخالتُتجمعُبينُالعملُاالنسانيُوالتنمويُبهدفُمواجهةُالظروفُالحاليةُُوُُضعفا ُوتضرراُ 

ُُُ–2018ُُئةُالثانيةُالتيُأطلقهاُلألعوامُُُر.ُوينفذُالصندوقُحاليا ُخطةُاالستجابةُالطاثراُ أطولُُأللمستهدفينُُ
ُُوبرنامجُاألمانُاالجتماعُيُُالتنميةُالمجتمعيةُوالمحليةبرنامجُُرئيسية:ُُالُُهمنُخاللُبرامجُ مُالتيُتتم2020ُُ

ُُ.تنميةُالمنشآتُالصغيرةُواألصغربرنامجُُُو
ئةُالىُتلبيةُاالحتياجاتُاألكثرُإلحاحا ُوإيجادُفرصُلسبلُالعيشُوالوصولُالىُُُرستجابةُالطاخطةُاالوتهدفُُ

لُُالخدماتُاألساسيةُفيُالتعليمُوالصحةُوالمياهُباإلضافةُالىُاستمرارُعملُبرامجُالتمويلُاألصغرُمنُأُج
ُاألكدمةُُخ ُالمجتمع ُالخطةُشرائح ُالصغيرةُواألصغر.ُوتستهدف ُاألعمال ُتأثرا ُباألزمةأصحاب وخصوصا ُُُُ،ثر

ُالنازحينُوالفئاتُالضعيفةُواألكثرُتضررا ُمنُآثارُالصراعُالقائم.ُُ
عملياتهُالسابقةُُكانُلآللياتُالفنيةُواألساليبُاإلداريةُالكفؤةُالتيُاستخدمهاُالصندوقُاالجتماعيُخاللُفترةُُُو

كبرُلفعاليةُمشاريعهُواستمرارُعملهُخاللُباإلضافةُالىُاالستقالليةُالماليةُواإلداريةُللصندوق،ُالفضلُاأل
قدُأظهرتُاألدلةُالتيُكشفتُعنهاُالتقييماتُالمستقلةُنجاحُالصندوقُفيُُأسوأُاألوقاتُوالظروفُالتمويلية.ُُو

األثرُفيُتخفيفُالفقرُوبناءُصمودُالمجتمعاتُالضعيفةُأمامُُُُقُدقةُاالستهدافُوجودةُاإلنجازُوفعاليةيحُقت
بذلكُأكبرُمجموعةُمنُالممولينُُالصندوقُُليكتسبُُ،ُُتمويالُتالانُعلىُفعاليةُأثرُُالصدماتُواألزماتُكبره

 حوله.

   ُملخَـّصُ 
 

امج،ُُإحرازُتقدمُكبيرُفيُتنفيذُأنشطةُعددُمنُالبُرفي2020ُُُُاستمرُالصندوقُخاللُالربعُاألولُمنُعامُُ
نمائيُلألممُالمتحدة،ُوالذيُمنُأبرزهاُمشروعُاالستجابةُالطارئةُالممولُمنُالبنكُالدوليُعبرُالبرنامجُاإل

كثرُتأثرا ُباألزمةُاإلنسانيةُالكبيرةُفيُاليمن،ُحيثُتخطىُُيهدفُإلىُمساعدةُاألسرُوالفئاتُاالجتماعيةُاأل
ُهذهُالمنحةُ.ُمؤشراُتُبعُض فيطُلهُط ُ %ُمماُخُ 100%،ُكماُتحققُماُنسبته72ُمستوىُالتنفيذُبشكلُعامُُ

ُيقاربُُ ُتحقيقُما ُتم ُالمنحة ُاالجتماعية،ُُُمليوُن7.7ُُفمنُهذه ُالعملُوالخدمات ُالنقدُمقابل ُبرنامج ُفي يومُعمل
ألفُطفل296ُُُألفُعاملُمنُمختلفُمحافظاتُالجمهورية.ُكماُاستفادُأكثرُمن252ُُُُشاركُفيهاُأكثرُمنُُ

ُتحتُسنُُ ُلطفل ُأم ُأو ُأوُمرضع ُالمسجلين5ُُُوامرأةُحامل ُالغالبُمن ُفي ُالمجتمع،ُوهم ُأفقرُشرائح سنواتُمن
ُالرعايةُاالجتماعيةُوممنُيعانونُمنُسوءُالتغذيةُ.ُفيُصندوُق
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ُالصندوقُحالياُ  ُتشملُُُُويعمل ُتمويل ُمصادر ُتنفيذُمشاريعُممولةُمنُعدة ُاأللمانيةُُعلى ُالدولُيُوالحكومة ُالبنك
...ُحيثُوالحكومةُالهولنديةالبنكُاإلسالميُوالصندوقُالعربيُُُُ،ُباإلضافةُإلىالبريطانيةُُالدوليةالتنميةُُُُوإدارة

ُ.موزعةُعلىُجميعُالفروعُوالمحافظاُتُاُ مشروع770ُُُهذهُالمشاريعُعدُدُُلغيب
بأهدافُوشروطُالتمويالتُالمختلفة،ُُُهاستمرارُالصندوقُفيُالعملُالمستقل،ُوبمعاييرُموضوعية،ُوالتزاُمإنُُ

وتحقيقُإنجازاتُمؤكدةُومتحققُمنها...ُقدُعززُثقةُالمانحينُوالمستفيدينُعلىُالسواء،ُمماُيشجعُعلىُ
المعيشيةُبالغةُالسوء،ُوبمقارباتُُالقولُبالقدرةُعلىُاستيعابُالمزيدُمنُالمصادرُالتمويليةُلتحسينُاألوضاعُُ

ُالقدرةُالمؤسسيةُواإلدارية،ُوقدرةُالوصول،ُُ تنمويةُذاتُأثرُأطولُأمدا ،ُوفيُإطارُماُيتوفرُمنُموارد.ُوتلعب 
الم لدىُ المصداقيةُ ورصيدُ الصندوق،ُ العاملينُفيُ المحتاجُةومثابرةُ فتراتُ––جتمعاتُ تراكمُعبراتُ والذيُ

ُُ––طويلة ُحاسما ُفيُالنجاحُالمحقق،ُوتمثلُأساسا ُمتينا ُالستمرارُوتوسيعُمختلفُالبرامجُالحيويةُ.دورا ُُتلعب 
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 وتوزيع املخصصات االستهدافأواًل: 

علىُُيحرص المخصصاتُ توزيعُ فيُ االستهدافُ سياسةُ اتباعُ علىُ للتنميةُ االجتماعيُ لبياناتُُُالصندوقُ وفقاُ المحافظاتُ
ُتحققُُ ُالفقيرةُوالمتدنيةُُُالتيالحاليةُُوالمرحلةُُُُأهدافومؤشرات ُاألسرُواألفرادُوالجماعات ُالبطالةُوالفقرُوتمكين ُمن ُالحد ُفي تتمثل

الت العملُواإلنتاجُبماُيحققُلهمُمواجهةُالظروفُ المعيشةالدخلُمنُ الخدماتُُُُيُيعيشونهاُوتحسينُمستوىُ واالستفادةُمنُ
 ألساسيةُالمتحققة.ا

العاملةُفيُاليمنُُُُاإلنسانيةيستفيدُمنُالبياناتُالمتاحةُالتيُيتمُجمعهاُمنُالمنظماتُُُُأُنوفيُالظروفُالراهنةُيحاولُالصندوقُُ
المتفاقمةُالتيُتتمثلُفيُظواهرُُ الفقراءُوالمجتمعاتُالتيُتعانيُمنُاألزماتُ وتطويعهاُبماُيحققُأفضلُاآللياتُالستهدافُ

تؤث ُُأساسيةُ الناس معيشةُ علىُ مباشررُ بشكلُ ُُُُ.وحياتهمُ هذا وفقا ُُُُ،اإلطاروفيُ االستهدافُ منهجيةُ علىُ الصندوقُ أعتمدُ
ُوهيُ:ُ،التيُتعكسُحدةُاألزماتُالتيُيعانيُمنهاُالناسُفيُالبالدُوُأدناهللمؤشراتُالرئيسيةُالثالثةُالموضحةُ

ُالسكُُالذيُفاقمُُ(األمن الغذائي )مؤشرات الفقر الغذائي  انعدام   مؤشرات  -1 ُالمحافظاتُوالمديريات،ُأزمة ُفيُكل ُاليمن انُفي
وهوُمؤشرُمستخلصُمنُالتصنيفُالمرحليُالمتكاملُلألمنُالغذائيُلتحليلُاألمنُالغذائيُالحادُخاللُالفترةُديسمبرُُ

يُُماتُالدوليةُوعلىُراسهاُمنظمةُاألغذيةُوالزراعةُُفوالذيُشاركُفيُإعدادهُالعديدُمنُالمنظُ.2019ينايرُُُُ-2018ُُ
 يُفيُاليمنُ.اليمنُ)الفاو(ُوالسكرتاريةُالفنيةُلألمنُالغذائ

ُوهيُ:يقومُهذاُالتحليلُعلىُتصنيفُوقوعُالسكانُفيُخمسةُمستوياتُمنُانعدامُاألمنُالغذائيُ

ُاألمنُالغذائُيُُانعدامالمرحلةُاألولىُتمثلُ)الحدُاألدنى(ُمنُ ✓
ُائيُ.األمنُالغذُُانعدامالمرحلةُالثانيةُتمثلُالشدةُوالتوترُفيُ ✓
ُاألمنُالغذائي.ُانعدامالمرحلةُالثالثةُتمثلُمرحلةُدخولُالسكانُفيُأزمةُُ ✓
ُاألمنُالغذائي.ُُانعدامالمرحلةُالرابعةُتمثلُمرحلةُالطوارئُفيُأزمةُ ✓
ُاألمنُالغذائيُوتعرضُالناسُللموتُ.ُوانعدامالمرحلةُالخامسةُتمثلُمرحلةُالمجاعةُُ ✓

ُُنُالغذائيُ)المرحلةُالثالثةُفأعلىُ(رُالسكانُالواقعينُوالمتأثرينُبانعدامُاألموبتقديرُحجمُالسكانُفيُكلُمرحلةُنستنتجُأكث
ومنُثمُنستخلصُمؤشريُحدةُوحجمُانعدامُاألمنُالغذائيُفيُكلُمحافظةُوكلُمديرية،ُوقدُبلغُعددُالسكانُالمتأثرينُ

%ُمنُإجمالي67ُُمُيشكلونُحوالي2019ُُوبدايةُعام2018ُُُُمليونُنسمةُمعُنهايةُعام20.2ُُُُبانعدامُاألمنُالغذائيُحواليُُ
ُ.السكان.ُويتوزعونُعلىُكلُالمحافظاتُوالمديريات

 2019االحتياجات اإلنسانية في اليمن   -2

االحتياجُللتعليمُواالحتياجُللغذاءُوالزراعةُوالصحةُُُُمؤشراتُمثلهاُُمؤشراتُشدةُاحتياجُالناسُللخدماتُاألساسيةُأوُبعض
ُُاوالمياهُوالمسكنُوالمأوىُوغيرهاُمنُُ أوتشاُوالحتياجات. اليمنُُُُتقومُمنظمةُ فيهُآخرُُُبإصدارفيُ تقريرُسنويُتستعرضُ
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درُعددُالسكانُالذينُيحتاجونُإلىُمساعدةُُقُ 2018ُُالمستجداتُفيماُيتعلقُباالحتياجاتُاألساسيةُللسكانُوفيُنهايةُعامُُ
 ُ.ورية%ُمنُإجماليُسكانُالجمه80مليونُنسمةُيشكلونُحوالي24.1ُُمُبحوالي2019ُخاللُعامُُ

ُالمحا ُالبياناتُعلىُمستوى ُنشرُهذه ُتم ُتعكسُحدةُووزنُ)حجم(ُُُ،فظاتُوالمديرياتوقد ُإلىُمؤشرات ُبتحويلها ُالصندوق ويقوم
كلُاحتياجُفيُإطارُكلُمحافظةُومديرياتهاُومنُثمُيتمُاستنتاجُمؤشرُأزمةُاالحتياجُكمتوسطُلهذهُالمؤشراتُلكلُمحافظةُ

ُزمةُفيُكلُمنُالمحافظاتُوالمديرياتُ.يعكسُمقياسُحجمُوحدةُاألُُبماُوترتيبهاوتبويبهاُُُُوكلُمديريةُمنُخاللُتلكُالبيانات

 الحربالنزوح من والى المناطق التي تعاني كثيرًا جراء   -3

%80ُأسوأُأزمةُإنسانيةُحولُالعالم،ُحيثُيحتاجُأكثرُمنُُتعانيُُالُتزالُاليمنُُوفقا ُلبياناتُالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُف
مليونا ُإلىُتدخل14ُُُمليونُشخصُمنهمُانعدامُاألمنُالغذائيُويحتاج20ُُُُسكانُإلىُشكلُمنُأشكالُالمساعدة،ُويواجهُُمنُال

ُإنسانيُعاجلُ.

،ُوأنُيعود2019ُماليينُشخصُبحلولُنهايةُعام4ُُمنُالم قد رُأنُيكونُعددُالنازحينُداخليا ُفيُاليمنُقدُوصلُإلىُحواليُُ
وبناءا ُعلىُتلكُالمؤشراتُفيتمُاستهدافُُُلبالد.اخليا ُإلىُمناطقهمُاألصليةُفيُجميعُأنحاءُامليونُشخصُمنُالنازحينُد1.2ُُ

ُالنازحينُوإعطائهمُأولويةُللعملُوالحصولُعلىُفرصُعملُفيُمشاريعُالصندوقُللتخفيفُمنُآثارُاألزمةُاإلنسانيةُ.

 التغذية بين االطفال واالمهات  وءس انتشار  لمواجهة موجهة مشاريع -4

21ُُفيُُُُاألطفاُلالتغذيةُبينُُُُسوءمؤشراتُُُُفيهاُُترتفعالمناطقُالتيُُُُإلُىُُُُإضافيُةتمُتوجيهُمخصصاتُُُُُ،ذلكُُإلىُُفةضاباإل
تمُالدخولُفيُستُمديريات2020ُُُُوفيُالعامُُُُ،وإب(ُُوالضالعُُوذمارُُولحجُُوتعزُُالحديدة)محافظاتُُُُستُُفيمديريةُُ

فيُكلُمنُُُاتمديريُعشرُة،ُوجاريُالعملُعلىُاستهدافُجديدةُ،ُخمسُمنهاُفيُالحديدةُباالضافةُالىُمديريةُفيُحج
ُلحُج،ُحضرموت،ُتعز،ُالضالع،ُابين،ُالمحويت،ُالبيضاء،ُابمحافظاتُ

مثلُتمويلُالبنكُالدوليُلتعزيزُنشاطُصغارُُمحدودةُالىُمحافظاتُلمنحُمعينةبعضُالممولينُُتخصيصُإلىباإلضافةُ

ُية،ُُمديُر21ُوُهةُلسبعُمحافظاتجُ وُ المزارعينُوالمُ 

  .. .وصنعاءُوعدنُولحجُُوصعدهوالحديدةُوشبوهُُُُوحجةوتعزُُُُوهيُأبينلتسعُمحافظاتُُُُهتمويلُاالتحادُاألوربيُالموجُُأوُ
  بمجاالتُتلكُالمنح.وذلكُبناء ُعلىُمعاييرُومؤشراتُقطاعيةُذاتُعالقةُ
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 املخصصات  توزيعاثنياً: 
 UNDPمشروع االستجابة الطارئة الممول من البنك الدولي عبر 

ُثالُثالمتحدةُفيُُاألمممنُالبنكُالدوليُعبرُالتمويلُاألولُواإلضافيُتوزيعُمخصصاتُُُتم -1
ُاتجاهاتُ:

ُُبماُيقاُروتمُتخصيصُُُُالشباب:ةُلمشاريعُالنقدُمقابلُالعملُومشاريعُتشغيلُُهجُ وُ مُ ُُمخصصاُت •
ُ(.1بحسبُالجدولُرقمُ)ُوالمذكورُاألزمةُشدةُمؤشرُبحسُبُتوزعُتُدوالرنُيُُيمال110ُ

ستُمحافظاتُُُفيمليونُدوالرُتمُتوزيعه50ُُُُيقاربُُُُماُُ:لبرنامجُالنقدُمقابلُالتغذيةُُمخصصاُت •
ُُُ.التغذيةُباستخدامُمؤشراتُيتمُجمعهاُمنُقبلُكتلةُالغذاءُءسُوبحسبُحاالتُُ،ُوذلكمديرية21ُو

ُُنتيجةُأعمالهمُتضررُتُُالذينُوالمقترضينُالمزارعينُصغارُدعمُلمشاريُعُتوجهُتُمخصصاُت •
 .دوالرُُمليوُن19.6ُُُبمبلغُ:األزمة

ُثالُثمُفي2021ُُُ-2019للمشروعُالطارئُالرابعةُُةاإلضافُيُاالتفاقيةكماُتمُتوزيعُمخصصاتُ -2
ُاتجاهاتُ:

ُالشباب:هجُ وُ مُ ُُمخصصاُت • ُالعملُومشاريعُتشغيل ُالنقدُمقابل ُلمشاريع 41ُُُُُبماُيقاُروتمُتخصيصُُُُة
ُ(.2رقمُ)بحسبُالجدولُُُوالمذكورُاألزمةُشدةُمؤشرُبحسُبُتوزعُتُُدوالرُمليوُن

 ُ.مليونُدوالر39ُيقاربُُُماُ:لبرنامجُالنقدُمقابلُالتغذيةُمخصصاُت •
ُُنتيجةُأعمالهمُتضررُتُُالذينُوالمقترضينُالمزارعينُصغارُدعمُلمشاريُعُتوجهُتُمخصصاُت •

 .دوالرُماليين10ُُُبمبلغُ:األزمة
ُم2019ُُحيثُبدءُالتنفيذُمنُسبتمبرُ

 ُ
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   1جغرافيا  توزيع املخصصات( 1جدول )

 المحافظة

منحة البنك الدولي األولي  
واالضافية الطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي

رقم   منحة البنك الدولي االضافية
والطارئة عن طريق برنامج   4

 االمم المتحدة االنمائي

المعونة اإلنسانية لالتحاد  
األوروبي بالشراكة مع برنامج  
االمم المتحدة االنمائي للحماية  

 ة االجتماعي

  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
لالستجابة ألزمة التعليم وتعليم 

 الفتاه في المناطق الريفية 

   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
لبرنامج المياه والصرف الصحي  

 األولى والثانية

منحة الحكومة االلمانية/  
KFW   لبرنامج المياه

المرحلة   -والصرف الصحي 
 الثالثة

  KFW منح الحكومة االلمانية/
برنامج االشغال كثيفة العمالة  

(14،15،16 ) 

منحة الحكومة البريطانية 
المرحلة   -  للحماية االجتماعية
 االولى

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

 1,860,449 1,950,754 1,863,589 1,895,365 11,000 1,257,414 3,778,158 3,758,432 4,149 709,500   1,587,138 1,884,534 6,181,720 6,061,341 اب

 1,065,194 1,065,207 529,516 560,823  1,149,624 897,000 940,746 335,564 341,500 1,606,365 1,606,365 661,620 933,139 3,227,774 3,454,673 ابين

 995,649 995,655 0 0 23,414 1,148,989 1,469,098 1,566,393 0 0   1,903,543 2,749,854 7,989,932 8,609,419 االمانه

 394,697 3,680,266 426,950 452,045  1,141,378 1,218,994 1,326,372 458,801 430,530   666,956 1,204,883 2,787,469 3,208,123 البيضاء 

 2,392,341 2,392,371 1,422,838 1,438,589 294,814 955,844 3,001,779 3,537,749 549,917 481,400 2,832,191 2,832,191 2,561,655 2,694,885 9,536,984 9,559,228 تعز

 441,407 441,416 694,028 731,758  860,795 345,445 337,849 34,054 359,100 192,100 192,100 1,103,736 1,274,895 2,807,737 3,140,259 الجوف

 1,484,350 1,974,820 1,782,679 1,794,065 631,745 723,439 3,388,500 3,456,984 1,403,756 1,593,500 2,838,280 2,838,280 2,279,927 2,515,542 9,146,325 9,476,643 حجة 

 3,662,256 4,638,304 1,067,290 1,088,072 8,114 722,473 2,697,718 2,455,949 351,935 473,700 1,384,923 1,384,923 2,033,207 2,440,820 5,911,463 6,347,919 الحديده

 1,102,419 1,102,432 471,008 525,861 11,850 707,268 1,338,336 1,264,944 49,208 482,000   901,365 1,561,004 3,640,556 3,744,943 حضرموت 

 1,511,264 2,110,844 803,160 845,764 10,500 692,394 1,658,699 2,021,409 557,163 573,950   1,815,320 1,856,643 5,203,340 5,297,470 ذمار

 530,689 530,704 558,837 641,763 265,000 614,382 980,000 829,267 817,664 352,150 1,248,761 1,248,761 860,257 1,191,135 4,637,172 4,690,713 شبوه 

 1,039,310 1,039,321 765,225 765,227  568,652 1,498,216 1,507,241 1,143,363 1,175,087 2,220,588 2,220,588 1,788,099 1,924,774 5,212,841 5,351,252 صعده

 692,930 692,942 616,245 616,647  539,576 855,025 1,102,276 480,073 473,850 1,043,049 1,043,049 573,914 1,256,714 4,863,406 5,120,508 صنعاء

 1,152,353 1,152,365 0 0 12,000 528,786 140,000 447,053 0 0 786,287 786,287 1,439,388 1,701,088 8,492,511 9,130,876 عدن 

 1,532,031 1,532,045 741,525 735,200  495,321 1,651,500 1,762,049 1,652,275 629,250 1,475,203 1,475,203 1,269,466 1,341,967 4,828,877 5,279,814 لحج 

 114,657 114,665 119,200 180,725  491,034 547,600 597,209 614,722 454,800   1,696,823 1,932,386 3,621,432 4,047,177 مارب

 176,020 1,449,468 223,456 200,000  488,026 718,290 738,263 669,279 418,400   1,030,817 1,035,280 2,560,869 2,673,215 المحويت

 
 ، التوزيع يشمل مصادر تمويل لم يتم اقفالها بع التوزيع اعاله لم يشمل تدخالت النقد مقابل التغذية او دعم المنشأت الصغيرة واالصغر 1
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 المحافظة

منحة البنك الدولي األولي  
واالضافية الطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي

رقم   منحة البنك الدولي االضافية
والطارئة عن طريق برنامج   4

 االمم المتحدة االنمائي

المعونة اإلنسانية لالتحاد  
األوروبي بالشراكة مع برنامج  
االمم المتحدة االنمائي للحماية  

 ة االجتماعي

  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
لالستجابة ألزمة التعليم وتعليم 

 الفتاه في المناطق الريفية 

   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
لبرنامج المياه والصرف الصحي  

 األولى والثانية

منحة الحكومة االلمانية/  
KFW   لبرنامج المياه

المرحلة   -والصرف الصحي 
 الثالثة

  KFW منح الحكومة االلمانية/
برنامج االشغال كثيفة العمالة  

(14،15،16 ) 

منحة الحكومة البريطانية 
المرحلة   -  للحماية االجتماعية
 االولى

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

 338,964 338,972 260,500 266,136  479,618 533,620 460,704 427,638 412,900   612,882 920,918 1,851,799 1,888,738 المهره

 1,278,032 2,514,968 1,014,581 1,028,881 199,000 459,370 1,923,740 2,161,326 954,599 885,100   1,514,550 1,493,619 4,877,709 4,893,748 عمران 

 460,060 719,181 532,025 485,929  412,241 889,000 864,530 1,861 503,872 174,147 174,147 587,958 1,104,498 3,053,934 3,448,684 الضالع 

 608,965 814,916 769,509 765,019 201,743 291,006 510,502 654,086 378,055 326,500   709,516 915,621 2,990,315 3,157,638 ريمه 

أرخبيل  
 سقطرى 

1,417,614 1,393,929 616,879 477,500   0 0 458,429 210,000 272,373 250,000 199,752 204,700 260,376 260,371 

أكثر من  
 محافظة 

    172,460 172,460 0 96,000 0 98,700 0 8,114 0 0 24,070,035 24,050,558 

 47,144,966 55,582,025 14,866,860 15,217,622 1,927,294 15,000,000 29,898,420 32,249,259 10,980,076 11,077,089 15,974,354 15,974,354 28,075,638 34,551,078 104,818,096 109,999,995 اإلجمالي

ُ

 ُ
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 (  2020  يونيو –  2016)أكتوبر جلميع اإلتفاقيات توزيع املخصصات ( 1جدول ) يتبع 

 المحافظة 

المنحة الهولندية لمشروع  
المياه والصرف الصحي  

للمجتمعات المصابة  
 بالكوليرا 

منحة الحكومة الهولندية لمشروع  
 مياه مدينة البيضاء 

المتبقي من قرض الصندوق  
العربي لإلنماء للمساهمة في  

 تمويل المرحلة الرابعة 

العمل  مشروع النقد مقابل 
لتعزيز فرص كسب العيش  

- ضريةلشباب المناطق الح 
 1مرحلة 

مشروع دعم سبل المعيشة  
 2الصمود  -واألمن الغذائي

منحة االستجابة الطارئة للتخفيف  
 من الفقر 

منحة برنامج األمم المتحدة  
لمشروع االستجابة الطارئة  

 لقطاع المياه والبيئة 

منحة البنك الدولي عبر منظمة  
(  FAOراعة )األغذية والز

لمشروع تعزيز اإلنتاجية  
 ي اليمن الزراعية ف

إجمالي  
 المخصص 

 إجمالي االلتزام 

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

 16,033,320 18,363,465     107,409 107,409             594,564 693,572     45,144 45,144 اب 

 11,791,189 13,535,045 2,565,399 2,565,410         517,139 517,139     385,618 400,419         ابين 

 13,558,144 17,193,358                 702,798 1,520,645 473,710 602,403         االمانه 

 9,674,005 15,537,508                     498,361 872,134 3,158,000 3,158,000 63,777 63,777 البيضاء 

 27,466,867 28,618,674 2,652,414 2,759,590         862,264 862,264     1,359,670 1,104,563         تعز 

 6,395,007 8,422,899                     776,500 1,084,727         الجوف 

 27,502,164 29,142,575 2,034,482 2,042,170 866,757 991,000     518,743 518,743     881,397 972,166     245,223 245,223 حجة

 20,565,405 24,107,435 1,042,711 1,061,920         261,340 261,340 725,235 1,838,138 931,202 905,866     488,011 488,011 الحديده

 8,455,973 10,980,881                 515,897 1,140,645 425,334 451,784         حضرموت 

 12,691,954 14,610,245     328,010 228,000             504,716 683,989     299,782 299,782 ذمار 

 12,703,844 13,013,419 1,950,417 1,942,617                 855,047 971,927         شبوه

 16,201,182 17,194,754 2,060,460 2,063,250                 473,080 579,362         صعده

 9,990,211 11,629,127     61,586 61,586             803,983 721,979         صنعاء 

 12,699,682 15,267,305                 370,963 1,113,347 306,180 407,503         عدن

 16,197,519 16,373,015 2,437,696 2,437,696         329,784 329,784     279,162 354,686         لحج

 7,674,934 8,897,948                     960,500 1,079,952         مارب 

 6,507,163 8,297,877     329,624 329,310             162,093 329,200     636,715 636,715 المحويت 

 4,087,517 4,875,773                     62,114 107,787         المهره 

 13,344,754 15,070,349     380,310 406,000             583,774 608,878     618,459 618,459 عمران 

 6,536,121 8,621,526     89,656 89,656             617,925 689,233     129,555 129,555 الضالع 

 6,735,877 7,538,633                     464,301 510,876     102,971 102,971 ريمه 

 2,796,500 3,225,423                                 أرخبيل سقطرى

 30,529,406 30,155,909 3,053,692 2,903,692   0 3,000,000 3,000,000 40,160               9,722 9,722 أكثر من محافظة 

 299,687,238 340,713,299 17,797,271 17,776,345 2,163,351 2,212,961 3,000,000 3,000,000 2,529,430 2,529,430 2,314,893 5,612,775 12,399,230 14,133,007 3,158,000 3,158,000 2,639,359 2,639,359 الي اإلجم
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 )النشطة(العاملة  التنفيذاملشاريع حتت   :اثلثاً 
مشروعا ُفيُمرحلةُالعمل350ُُُمنهاُُ،ُُم2020ُُيونيو30ُُفيُُُُاُ مشروع770ُُتحتُالتنفيذُُُُبلغُعددُالمشاريع

ُدراساتُاوليُةمشروعُفيُمراحلُاالعدادُاالوليُللبدءُبالتنفيذُ)224ُُُُوالميدانيُ)توجدُفيهاُأنشطةُميدانية(ُُ
دُماليةُُةُعهتصفُيمشروعُفيُالمراحلُالنهائيةُمنُالعملُ)176ُُوُُإعالنُمناقصاتُوإجراءاتُالتعاقد(ُُُُ–

ُ.ودعمُمؤسساتُالتمويلُاالصغرُالمشاريعُكمشاريعُتقييموتوزعتُبقيةُ(ُوصرفُمستخلصاتُ
 

 2019منذو توزيع املشاريع حتت التنفيذ  -1
دوالرُ)مساهمةُُُُمليوُن169.7ُُأكثرُمنُُبلغتُُوبتكلفةُإجماليةُُُُ،مشروعاُ 770ُُُُتحتُالتنفيُذعددُالمشاريعُُ

%ُمنُإجمالي72ُُونسبةُالصرفُبلغتُقرابةُُُُ،مليونُدوالر137.8ُُبلغُُالصندوقُالتقديرية(،ُوتمُالتعاقدُبم
ُ.(أدناه1ُوكماُهوُمبينُفيُالشكلُالبيانيُرقمُُ)ماُتمُالتعاقدُبهُ

ناير  مشروعًا خالل الفترة من ي  2062وبالتالي بلغ عدد المشاريع المنجزة تراكميًا    ، نجز الى م    اً مشروع  199تم تحويل    يونيو  -الفترة ابريل  وفي خالل  
 . 2020 يونيووحتى نهاية  2018

2020ُ يونيو 30 وحتى 2018يناير  الفترة خالل والمنجزة لمشاريع العاملةاالتجاه العام ل(: 1-1رقم ) البياني الشكل

 م 2020  يونيو  30وحتى   2017يناير  الفترة خالل والمنجزة شهريًا والمنجزة تراكمياً   لمشاريع العاملةيوضح ا  (2)جدول

 الشهر 
اريع  مش ال

 العاملة 
المشاريع  

 المنجزة 
المشاريع المنجزة  

 يا  تراكم

2020ُ770ُ119ُ2,062ُُيونيُو
 2020ُ745ُ48ُ1,947مايوُ

 2020ُ739ُ36ُ1,899إبريلُ
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 الشهر 
اريع  مش ال

 العاملة 
المشاريع  

 المنجزة 
المشاريع المنجزة  

 يا  تراكم

  1,863 2020ُ720ُ63ُمارسُ

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

ُ 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 2019ُ962ُ80ايرُني
 م2018 ديسمبروحتى  2017تراكمي من يناير *
 
 

 الشهري الصرف
مليونُدوالرُتقريبا 9.6ُُحيثُبلغُُ،2020ُيونيوخاللُشهرُُانخفضفقدُُ،وفيُحالةُتمُالنظرُفيُإجماليُالمنصرفُالشهرُي

قبلُالممولُعلىُُُىُانُفترةُالموافقةُمنويعودُانخفاضُالصرفُاُلُ.2020ُمايومليونُدوالرُخاللُشهر12.7ُُُبـُمقارنة
ُُ.(2-1وكماُهوُمبينُفيُالشكلُالبيانيُرقمُ)دخولُالمشاريعُمرحلةُالتنفيذُالفعليُُءبطُإلىُأدىمماُُ،الخططُالبيئيةُامتدت

 2020 يونيووحتى  2018يناير  الفترة خالل  المنصرف العام للصندوق (: 2-1رقم )  البياني الشكل
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 واحملافظات  الفروع  على فيذالتنحتت   املشاريع توزيع  -2
i.  2020  يونيو   30يف    –ع املشاريع على الفروع توزي 

ُفرعُعدنُالُيزالُيتصدرُجميعُالفروعُبعددُالمشاريعُُ حيثُبلغُعددُالمشاريعُُُتحتُالتنفيذ،يجدرُاإلشارةُإلىُأن 
فيُالمرتبةُالثالثةُُُصنعاءنماُظهرُفرعُُبي،ُُ(عيُرامش119ُُ)فيُالمرتبةُالثانيةُُُُالمكالمشروعا ،ُوجاءُفرع138ُُُُخاللُهذاُالشهرُُ

ُفرعُعدنُيغطيُكالُ ُُمنُمحافظة،ُفمثالُ ُُأكثرويعودُارتفاعُعددُالمشاريعُفيُتلكُالفروعُالىُانُالفرعُالواحدُيغطيُُُُ(.100)
فرعُُُُأماومأربُوالجوفُوالمحويت،ُُوصنعاءُُمانةُالعاصمةُُأمنُُُُنُفرعُصنعاءُيغطيُكالُ أبينُولحجُوالضالع،ُكماُُأمنُعدنُُو

(3ُُتلتهاُبقيةُالفروعُبأعدادُمتفاوتة،ُوكماُهوُمبينُفيُالجدولُرقمُ)،ُُمنُحضرموتُوالمهرةُوشبوةُوسقطرُىُُالمكالُفيغطيُكالُ 
ُ.(ُالتاليين2والشكلُالبيانيُرقمُ)

   2020 يونيو 30في على مستوى الفروع تحت التنفيذ  المشاريع توزيع :(3)رقم  جدولال
 2020 يونيو الفرع

 138ُفرع عدن 
 119ُاملكل فرع 

 100ُفرع صنعاء 
 79ُفرع حجة 

 75ُاملقر الرئيسي 
 69ُفرع تعز 

 51ُفرع احلديدة 
 50ُفرع عمران 
 49ُفرع ذمار
 40ُفرع إب 

 770 اإلجمالي
 

 2020 يونيو 30في  عو مستوى الفر  تحت التنفيذ علىالمشاريع  توزيع :(2)البياني رقم  شكلال

ُ

فرع عدن
18%

فرع المكال
15%

فرع صنعاء
13%

فرع حجة
10%

المقر الرئيسي
10%

فرع تعز
9%

فرع الحديدة
7%

فرع عمران
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فرع ذمار
6%

فرع إب
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ii. 2020  يونيو   30  يف احملافظات  على  املشاريع  توزيع 
ُالمشاريعُالتيُتستهدفُأكثرُمنُمحافظةُُُُنوُد كثرُمنُُأمُالستهدافُُصمُ )مشاريعُتُ اإلشارةُإلىُأن 
70ُُبلغُعددُالعاملةُمنهاُويكونُلهاُتدخالتُبتلكُالمواقعُالجغرافية(ُقدُُُُ،كثرُمنُمحافظةُغالباُ أمديريةُفيُُ

ب ُُُ،مليونُدوالُر43.4ُُُُمليونُدوالرُفيُحينُبلغُالمتعاقدُمنها46ُُأكثرُمنُُلغتُُمشروعا ُوبتكلفةُإجماليةُ
ُ%ُ.89وبلغتُنسبةُالصرفُمنُالمتعاقدُ

المحافظاُت ُُُُ،فيماُيخصُ أكبرُعددُمشاريعُعاملةُفيُمحافظة ُُبُُحجةفقدُظهرُ مشروعا ُوبتكلفة79ُُُُعدد
ُالتعاقد66ُُالصرفُُُُمليونُدوالرُوبلغتُنسبة12ُُتقديريةُبلغتُُ ُتم ُالمُر%ُمما ُتالهاُفي ُالثانيُمحافظةُُبه، كز

69ُُُُ)ُُتعز ُُبمشروعا  تقديرية دوالر15.9ُُتكلفةُ صرفُُُُ،مليونُ أيضاُ 65ونسبةُ المتعاقدُ منُ وجاءتُ(%ُ ُ،
وبنسبةُُُُدوالرُُمليوُن9.3ُُقرابةُُُُمشروعا ُوبتكلفةُتقديريةُإجماليةُبلغُت55ُُ)ُُالثالثةلحجُفيُالمرتبةُُمحافظةُُ

ُبلغتُُ ُالمتعاقد ُثُ ُُ،(%52صرفُمن ُالجدولُم ُظهومن ُفي ُبأرقامُمتناقصة،ُوكماُهوُمبين ُالمحافظات ُبقية رت
ُ(ُالتاليُ.4رقمُ)

 2020 يونيو 30في  المحافظةعلى مستوى  تحت التنفيذالمشاريع  توزيع(: 4جدول رقم )ال

 المحافظة 
عدد 

 المشاريع 

المنصرف   المبالغ بالدوالر 
من  

المتعاقد  
)%( 

 رف المنص المتعاقد  التكلفة التقديرية 

 %51 3,634,662 7,161,245 8,113,642 40 اب 

 %72 3,156,087 4,365,242 5,906,841 38 ابين 
ُ%80 781,983 979,574 1,072,628 11 أرخبيل سقطرى 
 %89 38,839,757 43,432,352 46,136,311 70 أكثر من محافظة 

 %64 1,677,966 2,617,243 4,625,860 28 االمانه
 %29 1,092,173 3,706,373 7,276,298 21 البيضاء
 %67 1,445,322 2,151,041 2,385,170 19 الجوف 
 %79 9,081,663 11,560,300 14,589,205 47 الحديده
 %76 1,259,104 1,649,705 2,828,052 17 الضالع

 %41 1,666,074 4,087,990 5,607,152 21 المحويت 
 %64 781,497 1,219,213 1,853,257 16 المهره

 %65 8,838,681 13,574,329 15,965,979 69 زتع
 %66 6,487,525 9,902,787 12,053,935 79 حجة 

 %71 1,875,196 2,655,640 4,043,856 41 حضرموت 
 %51 1,621,001 3,201,343 3,856,168 27 ذمار
 %59 452,658 770,890 776,375 4 ريمه
 %77 3,335,634 4,356,658 5,805,024 50 شبوه
 %39 1,252,080 3,242,592 4,068,887 22 صعده
 %91 2,455,989 2,707,328 3,005,352 25 صنعاء
 %79 2,943,889 3,712,103 4,575,432 27 عدن
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عدد  المحافظة 
 المشاريع 

المنصرف   المبالغ بالدوالر 
من  

المتعاقد  
)%( 

 رف المنص المتعاقد  التكلفة التقديرية 

 %62 1,534,920 2,474,430 2,698,215 26 عمران
 %52 3,213,544 6,163,590 9,287,300 55 لحج

 %61 1,328,080 2,168,958 3,183,686 17 مارب 
 %72 98,755,486 137,860,926 770ُ169,714,624 ماليجاإل

 توزيع املشاريع العاملة على القطاعات الرئيسية  -3
ُبرنامجُُ ُفي ُالمشاريع ُيرتفعُعدد ُالعملكأعدادُمشاريعُ، ُالمشاريعُُُُالنقدُمقابل مشروعا ُوبنسبة156ُُُُُُويبلغُعدد

مليون18.9ُُُُ،ُوبتكلفةُإجماليةُبلغتُقرابة2020ُُُُيونيوشهرُُُُفيُُملةالعاالمشاريعُُمنُإجماليُُ %20بلغتُُ
مشروعا ُعامال 124ُُُبعددُُُُالمياةمليونُدوالر،ُتالهُفيُالمرتبةُالثانيةُقطاع15.6ُُُُدوالرُتمُالتعاقدُبقرابةُُ

مليونُدوالرُتمُالتعاقدُبـ20.8ُُُأكثرُمنُُمنُالمشاريعُالعاملةُوبإجماليُتكلفةُتقديريةُبلغتُُ %16وبنسبةُُ
ُمنُالمشاريعُالعاملةُ.ُُ%14ُُمشروعا ُوبماُنسبته111ُُبعددُُُُالتعليممليونُدوالرُمنها،ُثالثا ُجاءُقطاع12.5ُُُُ

ُ(.5ُُ)أن ظرُالجدولُرقمُُثمُتلتهاُبقيةُالقطاعاتُبنسبُمتفاوتة.ُ
علىُمستوىُالقطاعُُُالتقديريةُ)مساهمةُالصندوق(ُوالمتعاقدُوالمنصرفُوالتكلفةالعاملةُُ(:ُتوزيعُالمشاريع5ُالجدولُرقمُ)

ُم2020ُيونيو30ُُفيالرئيسيُ

 القطاع الرئيسي 
عدد  

المشاريع  
 العاملة 

 المبالغ بالدوالر 

 المنصرف  المتعاقد  التكلفة التقديرية 

 3,204,711 4,576,820 33ُ6,523,119 البيئة
 604,835 910,421 1,338,744 21ُالتدريب

7,754,531ُ 12,052,869 111ُ18,815,613 التعليم 
 187,374 580,710 988,592 4 الدعم الفني للصندوق 

 5,346,000 7,037,269 49ُ9,680,218 الدعم المؤسسي 
 10,513,490 13,319,376 14,474,060 90ُالزراعة 
 12,234,707 24,599,579 28,234,116 48ُوالتغذيةُالصحة
 4,797,269 7,732,695 66ُ9,863,244 الطرق 

 266,306 360,619 8ُ440,432 الفئات ذات االحتياجات الخاصة 
 19,103,558 19,144,346 31ُ19,664,274 المنشآت األصغر 
 529,969 1,383,195 21ُ1,707,797 الموروث الثقافي 

8,335,621ُ 12,452,164 124ُ20,787,180 المياه
 10,990,056 15,597,789 156ُ18,905,931 النقد مقابل العمل 
 14,887,059 18,113,073 8ُ18,291,304 خدمات األعمال 

 98,755,486 137,860,926 770ُ169,714,624ُاإلجمالي 
ثر ودراسة حاالت المشاريع  ريع تقييم األكما تشمل مشا . المشاريع التي تنفذ لغرض الحصول على بيانات أو معلومات تسهل تنفيذ المشاريع األساسية للصندوق الفني:*يقصد بالدعم 

 المنفذة )الحالة التشغيلية( 
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وبإجماليُتكلفةُُُُحازُقطاعُالصحةُوالتغذيةُعلىُالمرتبةُاألولى،ُُحجمُاالستثمارُقطاعيا ُُومنُحيُث
عدةُعواملُمنهاُُويعودُذلكُالىُُمليونُدوالر24ُتمُالتعاقدُمنهاُبأكثرُمنُُدوالرُمليون28ُُتقديريةُبلغتُ

كأحدُوسائلُالحمايةُاالجتماعيةُلالمهاتُواالطفالُوخصوصاُُالنقدُمقابلُالتغذيةُشطةوجهُتمويالتُلُانت
شاريعُالتغذيةُتضلُعاملةُفيُالنظامُلمدةُتصلُُالمعرضينُاوُالمصابينُبسؤُالتغذيةُ،ُكماُانُانشطةُُم

سؤُالتغذيةُوايضاُُالىُعامُونصفُ)فترةُالتدخلُعامُونصفُعامُللمتابعةُوخاصةُللحاالتُالمعرضةُل
مليونُدوالرُتم20ُُُعنُُتزيدُتالهُقطاعُالمياةُفيُالمرتبةُالثانيةُوبتكلفةُتقديريةُبهدفُاقفالُالمشروع(ُ

مليون19.5ُُُقطاعُالمنشآتُالصغيرةُبـإجماليُتكلفةُتقديريةُفاقتُوالر،ُثالثا ُمليونُُد12.5ُالتعاقدُبقرابةُ
،ُكماُانُانشطةُالنقدُمقابلُالعملُوصلتُخُإعدادُالتقريرمليونُحتىُتاري19ُدوالرُحيثُتمُالتعاقدُبـُ

اُاسرعُمنُُمليونُدوالرُوتتميزُهذهُالمشاريعُ)وايضاُمشاريعُالمياه(ُانُانجازه18.3ُكلفتهاُالتقديريةُالىُُ
بقيةُالقطاعاتُكماُانُحجمُالمشروعُيغطيُعلىُمستوىُالقريةُ)اوُعدةُقرى(ُبينماُاالستثمارُفيُمشاريعُُ

ُُطيُمديريةُباُاكملها.ُالتغذيةُيغ
 ُُبقيةُالقطاعاتُوكماُهوُمبينُبالجدولُأعاله.ُُُيهاتل
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 واالتفاقيات املمولني على العاملة املشاريع توزيع  -4

i. املمول   على  املشاريع  توزيع 
ُُ ُللصندوقُهوُمنُُاالعلىالتمويلُُنظرا ُألن    UNDP  اإلنمائي برنامج األمم المتحدة    البنك الدولي عبرُُالحالي

مليونُدوالرُبلغُالمتعاقد62.1ُُُمشاريعُوبإجماليُتكلفة286ُُُُمشاريعُالعاملةُالممولةُمنُقبلهُُعددُالُُفقدُبلغ
ُُُُيونيو%ُإلىُنهاية60ُُمليونُدوالرُوتمُصرف51.8ُُُُمنهاُُ   لحكومة األلمانية امنُإجماليُالمتعاقد،ُتاله

ُُُُاُ مشروع176ُُ) ُُُ،مليونُدوالر16.8ُُُُبقرابةقدُُوتمُالتعاُُ،مليونُدوالر28.8ُُوبتكلفةُإجماليةُبلغتُُعامال ،
95ُُ)الحكومة البريطانية  ،ُبينماُجاءُفيُالمرتبةُالثالثةُُ(%55ُُوبلغتُنسبةُالمنصرفُمنُالمتعاقدُماُمقداره

ُُالشهُرُُوبلغُالمنصرفُحتىُنهايةُُ،نُدوالريُومل25.5ُُنُدوالر،ُتمُالتعاقدُبـُُُوملي26.9ُُمشروعا ُبتكلفةُبلغتُُ
ُ(ُوالشكلُالبيانيُالتاليينُ:6الجدولُرقمُ)متناقصةُوكماُهوُمبينُفيُُتالهاُبقيةُالممولينُبنسُبُ،(92%

أهم   مستوى  على ومساهمة الصندوق التقديرية وإجمالي المنصرف العاملة المشاريع توزيع :(6)رقم  جدولال
 2020 يونيو 30 فيالممولين 

 الممول 
عدد  

 المشاريع 

نسبة  المبالغ بالدوالر 
 المنصرف

من 
  المتعاقَد
)%( 

 المنصرف  المتعاقد  التقديرية التكلفة 

 60 30,990,350 51,809,172 62,075,658 286 البنك الدولي عبر برنامج االمم المتحدة اإلنمائي 

 55 9,200,532 16,806,678 28,847,326 176 الحكومة األلمانية 

 92 23,577,234 25,497,854 26,897,260 95 الحكومة البريطانية 

 FAO 59 11,228,426 10,546,695 8,301,653 79ية والزراعة بر منظمة األغذالبنك الدولي ع

 83 7,056,188 8,547,542 9,785,391 49 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

 73 4,417,513 6,021,154 6,692,148 34 االتحاد األوروبي عبر برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 83 7,193,484 8,657,156 9,686,328 26 نمية البنك اإلسالمي للت 

 34 425,107 1,233,657 1,532,322 18 اليونسكو 

 97 3,364,316 3,460,624 4,066,553 15 مصادر الصندوق الداخلية 

 UNDP 9 5,435,557 4,236,668 3,581,724 85برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 29 123,186 419,911 3,124,000 2 الحكومة الهولندية 

 84 524,199 623,815 343,655 1 مصادر اخرى 

 72 98,755,486 137,860,926 169,714,624 770 اإلجمالي 
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ii.   االتفاقيات توزيع املشاريع العاملة على 
منحة البنك  ُُ،ُسنجدُأنُ يونيوفيُشهرُُُُاالتفاقياُتإذاُماُقمناُباستعراضُالمشاريعُالعاملةُمنُحيثُتوزيعهاُعلىُُ

حيثُبلغتُُُُُ،تصدرتُبقيةُاالتفاقياُتُُاإلنمائي المتحدة    األمم والطارئة عن طريق برنامج    4رقم    اإلضافيةالدولي  
مليونُدوالر41.4ُُُُمليونُدوالرُتمُالتعاقدُبـقرابةُمبلغ51.4ُُُُوبتكلفةُتقديريةُإجماليةُُمشروعا 244ُُُُالمشاريعُالعاملةُُ

ُالمتعاقدُُ ُالمنصرفُمن ُثُومليونُدوالر،21.2ُُُُوبلغ المرحلة    -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية  انيا ُُتلتها
رفُمنهاُُوص ُُُ،مليونُدوالر25.3ُُُُبـُُتمُالتعاقدُُ،مليونُدوالر26.7ُُوبتكلفةُتقديريةُبلغتُُُُ،مشروعا ُعامالُ 94ُُ)األولى  

تلتهُا(مليونُدوالُر23.3ُُُُمُنُُأكثر ُ،   ( والزراعة  عبر منظمة األغذية  الدولي  البنك  تعزيز    وعلمشر (  FAOمنحة 
مليون10.5ُُُُوبلغُالمتعاقدُبهُُُُ،مليونُدوالر11.2ُُوبتكلفةُتقديريةُبلغتُُُُ،مشروعاُ 59ُُُ)ُُاإلنتاجية الزراعية في اليمن

ُُ.(مليونُدوالُر8.3ُوالمنصرفُُُ،دوالر
ُ(ُالتالي:7)بينماُتراوحتُبقيةُاالتفاقياتُبأعدادُمتناقصةُكماُهوُمبينُفيُالجدولُرقمُ

 مستوى  علىوإجمالي المتعاقد والمنصرف ومساهمة الصندوق التقديرية  العاملة مشاريعلا توزيع :(7)رقم  جدولال
 م 2020 يونيو 30 في االتفاقية

 االتفاقية 
عدد  

 المشاريع 

 بالدوالر المبالغ 

 المنصرف  المتعاقد  التكلفة التقديرية 

والطارئة عن طريق    4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 االنمائيبرنامج االمم المتحدة 

244 51,429,428 41,437,033 21,152,333 

المرحلة   - منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 األولى 

94 26,655,956 25,257,228 23,336,607 

(  FAOمنحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة )
 لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في اليمن

59 11,228,426 10,546,695 8,301,653 

لإلنماء للمساهمة في تمويل المرحلة  قرض الصندوق العربي 
 الرابعة

49 9,785,391 8,547,542 7,056,188 

لبرنامج المياه والصرف   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 الصحي 

49 12,255,787 7,559,660 4,326,149 

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق برنامج 
 مم المتحدة االنمائي اال

42 10,646,230 10,372,139 9,838,017 

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

34 6,692,148 6,021,154 4,417,513 

 701,710 2,454,193 4,486,824 32 لالستجابة ألزمة التعليم KFWمنحة الحكومة االلمانية /

لبرنامج المياه والصرف   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2الصحي  

28 4,048,144 1,879,977 1,585,048 

 165,526 1,350,498 3,421,310 27 للتعليم في المناطق الريفية  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

لتعزيز الصمود عبر برنامج   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2يفة العمالة االشغال كث 

22 3,025,850 2,903,375 2,140,119 

 5,498,400 6,648,128 6,822,289 20 قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب 

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

18 1,532,322 1,233,657 425,107 

ه والصرف  ج الميالبرنام KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة  - الصحي

13 771,979 580,211 204,563 

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

13 3,527,850 2,922,471 2,826,163 

 440,198 934,973 2,079,135 7 2الصمود  -الغذائيمشروع دعم سبل المعيشة واألمن 
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 االتفاقية 
عدد  

 المشاريع 

 بالدوالر المبالغ 

 المنصرف  المتعاقد  التكلفة التقديرية 

المعرفة القرائية  اإلسالمي لمشروع قرض ومنحة البنك 
 والمهنية لمكافحة الفقر 

6 2,864,039 2,009,027 1,695,084 

لالستجابة ألزمة التعليم  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 المرحلة الثانية

4 763,072 13,402 13,402 

لتعزيز تكيف وصمود المجتمعات الريفية في   UDNPمنحة 
 اليمن 

1 356,422 301,695 301,695 

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

1 74,360 65,361 64,014 

 2,839,831 3,000,000 3,000,000 1 االستجابة الطارئة للتخفيف من الفقرمنحة 

 240,627 240,627 241,304 1 منحة الحكومة البريطانية لدعم االستقرار االقتصادي 

 79,082 375,806 3,078,000 1 منحة الحكومة الهولندية لمشروع مياه مدينة البيضاء 

المساهمة   – مختلقة مساهمات مقدمة من جهات حكومية 
 المحلية ل استكمال المستشفى الجمهوري بصنعاء

1 343,655 623,815 524,199 

 98,681 98,681 78,467 1 القروض المستردة  - مصادر الصندوق الداخلية

المنحة الهولندية لمشروع المياه والصرف الصحي للمجتمعات  
 المصابة بالكوليرا 

1 46,000 44,105 44,105 

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

 98,755,486 137,860,926 169,714,624 770 اإلجمالي 
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 الوضع التمويلي للصندوقرابعاً: 
 : -20182020خالل  مصادر التمويل

اتفاقيةُتمويلُبما34ُُُُالى2020ُُُُ-2018تساهمُفيُتمويلُخطةُاالستجابةُالطارئةُُالتيبلغُعددُاجماليُمصادرُالتمويلُُ
%ُعندُالممولينُوسيتمُسحبهاُخاللُالفترة31ُ%ُمنُمبالغُالتمويلُتمُاستالمهاُوتبقى69ُمليونُدوالرُامريكي.484ُُتعادلُ

ُالسحبُفيُاالتفاقيات.ُالقادمةُكالُبحسبُفترات
برنامجُاألممُالمتحدةُاالنمائيُوعبرُمنظمةُُ%ُمقدمةُمنُالبنكُالدوليُعبر52منهاُُُ،مموالُ 14ُويمولُهذهُاالتفاقياتُ

االتحادُُمنُ%4ُُ%ُمنُالحكومةُالبريطانية،ُباإلضافةُالىُنسبة12ُ%ُمنُالحكومةُااللمانية،21ُ،ُواألغذيةالزراعةُ
 لإلنماءالبنكُاإلسالميُللتنميةُوالصندوقُالعربيُُمنُكل ُ منُ%3ُو،ُياإلنمائممُالمتحدةُعبرُبرنامجُاألُبيُواألوُر

ُ.االقتصاديُواالجتماعي
 

 
 

 2020  يونيو   –  2018املصادر املستلمة خالل  
مليونُدوالرُوتبقى335.2ُُ،ُاستلمُالصندوقُاالجتماعيُتمويالتُبماُيعادل2020ُيونيو30ُُوحتى2018ُُمنذُبدايةُالعامُ

ُمليونُدوالرُامريكيُكماُهوُموضوحُفيُالجدولُادناه.146ُُُدىُالممولُبناُيعادلُل
146ُُتمويل،ُوتبقىُللدرُامص7ُمليونُدوالرُمن49.6ُُُ،ُبلغتُالمبالغُالمستلمة2020ُُمنُالعامُُُنصفُاألولوخاللُال

الثانيةُُذُخطةُاالستجابةُرُالمساهمةُلتنفيدالمصاُإجماليوصلُُُا،وبهذُ(.أدناهبحسبُالجدولُالموضحُ)مليونُدوالرُ
 مليونُدوالر.484ُُُالىُُُ(2020ُ-2018)
 
 
 
 
 

البنك الدولي
52%
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 2020-06-30حىت  2018-1-1)مبا يعادل الدوالر االمريكي( خالل الفرتة من النافذة   يوضح مصادر التمويل املستلمة (8) جدول

 االتفاقية  الممول

مة  
 قي

الي
جم

ا
قية 

تفا
اإل

 

ي 
د ف

صي
الر

1-1-  
20

18
 

در  
صا

الم
20

18
 -

20
20

 

متال
ى  

 لد
قي

ب
ية 

نها
ول 

لمم
ا

ني 
الثا

بع 
الر

 

ع 
وقي

خ الت
تاري

 

ل 
الكما

خ ا
تاري

 

االتحادُ
ُاألوروبي

المعونةُاإلنسانيةُ
لالتحادُاألوروبيُ

بالشراكةُمعُبرنامجُ
االممُالمتحدةُاالنمائيُ

ُللحمايةُاالجتماعية

17,894,596ُ17,017,696ُ14,813,220ُ2,204,477ُ09
/

28
/

17
ُ

06
/

30
/

20
ُ

البنكُ
ُلتنميُةاإلسالميُل

قرضُالبنكُاالسالميُُ
ُلتوظيفُالشباُب

25,000,000ُ9,974,861ُ9,968,008ُ6,853ُ03
/

07
/

13
ُ

06
/

24
/

20
ُ

البنكُ
ُاإلسالميُللتنميُة

قرضُومنحةُالبنكُُ
اإلسالميُلمشروعُُ

المعرفةُالقرائيةُوالمهنيةُ
ُلمكافحةُالفقُر

11,260,000ُ6,159,287ُ3,600,756ُ2,558,530ُ05
/

04
/

10
ُ

03
/

31
/

21
ُ

ُلُيالدُوُالبنك

منحةُالبنكُالدوليُُ
4ُُاالضافيةُرقمُ

والطارئةُعنُطريقُ
برنامجُاالممُالمتحدةُ

ُاإلنمائي

90,100,000ُ90,100,000ُ32,069,564ُ58,030,438ُ08
/

01
/

19
ُ

09
/

30
/

21
ُ

ُالبنكُالدولُي

منحةُالبنكُالدوليُُ
االضافيةُوالطارئةُعنُُ

طريقُبرنامجُاالممُُ
ُالمتحدةُاالنمائي

177,965,017ُ143,761,955ُ142,461,955ُ1,300,000ُ03
/

27
/

17
ُ

09
/

30
/

20
ُ

ُالبنكُالدولُي

منحةُالبنكُالدوليُعبرُُ
منظمةُاألغذيةُوالزراعةُ

(FAOُُُلمشروعُتعزيز)
اإلنتاجيةُالزراعيةُفيُ

ُاليمُن

19,513,305ُ19,513,305ُ17,475,718ُ2,037,587ُ10
/

15
/

17
ُ

08
/

09
/

20
ُ

الحكومةُُ
ُاأللمانية

منحةُالحكومةُاأللمانيةُ
/KfWُُُلالستجابةُألزمة

ُالتعليم
5,719,220ُ5,719,220ُ1,245,374ُ4,473,846ُ12

/
20

/
18

ُ

12
/

31
/

21
ُ

الحكومةُُ
ُاأللمانية

منحةُالحكومةُاأللمانيةُ
/KfWُُُلالستجابةُألزمة

ُالتعليمُالمرحلةُالثانية
21,238,542ُ21,238,542ُ1,093,459ُ20,145,083ُ12

/
18

/
19

ُ

12
/

30
/

23
ُ

الحكومةُُ
ُاأللمانية

لحكومةُاأللمانيةُةُامنح
/KfWُُُللتعليمُفي

ُالمناطقُالريفية
6,291,142ُ6,291,142ُ1,236,032ُ5,055,110ُ12

/
20

/
18

ُ

12
/

31
/

21
ُ
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الحكومةُُ
ُاأللمانية

منحةُالحكومةُُ
KfWُُاأللمانية/ُ

لبرنامجُالمياهُوالصرفُُ
ُالصحُي

24,000,000ُ24,000,000ُ13,081,986ُ10,918,014ُ03
/

13
/

18
ُ

12
/

31
/

21
ُ

الحكومةُُ
ُةاأللماني

منحةُالحكومةُُ
KfWُُاأللمانية/ُ

لبرنامجُالمياهُوالصرفُُ
المرحلةُُُ-الصحي

ُالثالثة

16,767,270ُ16,767,270ُ1,090,365ُ15,676,905ُ12
/

18
/

19
ُ

12
/

30
/

23
ُ

الحكومةُُ
ُاأللمانية

منحةُالحكومةُُ
KfWُُاأللمانية/ُ

لبرنامجُالمياهُوالصرفُُ
2ُالصحيُ

10,800,000ُ10,800,000ُ7,006,362ُ3,793,638ُ11
/

21
/

18
ُ

12
/

14
/

21
ُ

الحكومةُُ
ُاأللمانية

منحةُالحكومةُُ
لتعزيزKfWُُُاأللمانية/ُ

الصمودُعبرُبرنامجُ
األشغالُكثيفةُالعمالةُُ

2ُ

5,400,000ُ5,400,000ُ4,323,837ُ1,076,163ُ05
/

12
/

17
ُ

12
/

31
/

20
ُ

الحكومةُُ
ُالبريطانية

منحةُالحكومةُُ
البريطانيةُلدعمُُ

ُاالستقرارُاالقتصادُي
242,416ُ242,416ُ242,416ُ0ُ11

/
26

/
19

ُ

08
/

31
/

20
ُ

الحكومةُُ
ُالبريطانية

منحةُالحكومةُُ
البريطانيةُللحمايةُ

المرحلةُُُ-االجتماعيةُ
ُاالولُى

57,040,267ُ57,040,267ُ47,866,032ُ9,174,234ُ11
/

22
/

18
ُ

09
/

25
/

21
ُ

الحكومةُُ
ُالهولندية

منحةُالحكومةُالهولنديةُ
لمشروعُمياهُمدينةُ

ُالبيضاء
3,500,000ُ3,500,000ُ1,400,000ُ2,100,000ُ11

/
07

/
19

ُ

04
/

30
/

22
ُ

الصندوقُ
العربيُلإلنماءُُ

االقتصاديُُ
ُواالجتماعي

قرضُالصندوقُالعربيُُ
لإلنماءُللمساهمةُفيُُ
ُتمويلُالمرحلةُالرابعُة

100,000,000ُ12,702,396ُ9,606,707ُ3,095,689ُ10
/

19
/

10
ُ

12
/

31
/

20
ُ

المركزُُ
الفرنسيُللعلومُُ

األثريةُ
ُواالجتماعية
ُ)سيفاسُ(

الرقمنةُثالثيةُاالبعادُُ
للمعالمُالتاريخيةُ
ُالمعرضةُللخطُر

129,600ُ129,600ُ0ُ129,600ُ06
/

12
/

20
ُ

04
/

12
/

20
ُ
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ُاليونسكو

مشروعُالنقدُمقابلُُ
العملُلتعزيزُفرصُُ
كسبُالعيشُلشبابُُ

-المناطقُالحضرية
1ُمرحلةُ

2,806,536ُ2,806,536ُ0ُ1,880,380ُ09
/

30
/

19
ُ

08
/

31
/

20
ُ

ُبرنامجُاألمم
نمائيُالمتحدةُاإل

UNDPُ

مشروعُدعمُسبلُُ
المعيشةُواألمنُُ

2ُالصمودُُ-الغذائي
2,915,700ُ2,500,000ُ150,700 ُ2,543,363ُ06

/
25

/
19

ُ

06
/

30
/

21
ُ

معهدُاآلثارُُ
ُالشرقيُة

مشروعُالتراثُالثقافيُُ
ُلليمنُوهويةُالناُس

237,758ُ0ُ0ُ237,758ُ06
/

01
/

20
ُ

06
/

01
/

22
ُ

 308,732,491ُ146,437,668 455,664,493 598,821,369  اإلجمالي 

  

 2020-06-30حىت  2018-1-1)مبا يعادل الدوالر االمريكي( خالل الفرتة من   املغلقة  يوضح مصادر التمويل املستلمة (9) جدول
 

 االتفاقية  الممول
مة  

 قي
الي

جم
ا

قية 
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خ ا

تاري
 

 البنك الدولي 
منحة البنك الدولي الطارئة  

عن طريق برنامج االمم  

 المتحدة اإلنمائي 

29,531,270ُ0ُ0ُ0ُ08
/

14
/

16
ُ

08
/

14
/

18
ُ

الحكومةُُ
ُاأللمانية

منحةُالحكومةُاأللمانيةُُ
/KfWُُ:577ُ67ُُرقم

لبرنامجُاألشغال2015ُُُ
ُكثيفةُالعمالُة

5,540,556ُ5,540,556ُ5,540,556ُ0ُ10
/

21
/

16
ُ

12
/

31
/

19
ُ

الحكومةُُ
ُاأللمانية

منحةُالحكومةُاأللمانيةُرقمُُ
لبرنامج2012ُ67ُ327ُُُ

ُالمياهُفيُأبيُن
15,600,000ُ694,362ُ694,362ُ0ُ12

/
19

/
12

ُ

12
/

31
/

17
ُ

الحكومةُُ
ُاأللمانية

منحةُالحكومةُاأللمانية/ُُ
KfWُُ:005ُ41ُرقم
لتعزيزُالصمود2014ُُ

جُاألشغالُكثيفةُعبرُبرنام
ُالعمالة

5,400,000ُ5,809,092ُ5,809,092ُ0ُ10
/

21
/

16
ُ

09
/

30
/

19
ُ

الحكومةُُ
ُاأللمانية

منحةُبنكُالتنميةُاأللمانيُُ
كثيفةُُُلبرنامجُاالشغال

279ُ65ُُرقمُ:-العمالة
2013ُ

13,400,000ُ870,977ُ870,977ُ0ُ05
/

20
/

14
ُ

04
/

20
/

16
ُ
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الحكومةُُ
ُاألمريكيُة

ُالمنحةُالطارئةُالمقدمُمن
يةُُالوكالةُاالمريكيةُللتنُم

ُعبرُبرنامجُاالممُالمتحدُة
9,099,719ُ5,859,762ُ5,859,762ُ0ُ12

/
10

/
16

ُ

12
/

31
/

18
ُ

الحكومة  

 البريطانية
الحكومة البريطانية  منحة 

 للمرحلة الرابعة
167,434,812ُ0 0 0ُ01

/
19

/
11

ُ

03
/

31
/

18
ُ

الحكومةُُ
ُالهولندية

المنحةُالهولنديةُلدعمُتعليمُ
االميةُرقم:ُُُالفتاةُومحو

26489/SAA0118554ُ
3,947,368ُ262,962ُ451,012ُ0ُ05

/
28

/
14

ُ

06
/

30
/

18
ُ

الحكومةُُ
ُالهولندية

المنحةُالهولنديةُلمشروعُ
المياهُوالصرفُالصحيُُ

للمجتمعاتُالمصابةُُ
ُبالكوليرُا

3,000,000ُ2,850,000ُ2,850,000ُ0ُ12
/

07
/

17
ُ

12
/

31
/

19
ُ

ُاليونسكو

منحةُاليونسكوُلمشروعُ
موروثُالثقافيُحمايةُال

تُالطوارئُوالتنوعُفيُحاال
ُمنُاجلُاالستقرارُوالسلُم

80,000ُ80,000ُ80,000ُ0ُ11
/

15
/

18
ُ

02
/

15
/

19
ُ

برنامجُاألممُ
المتحدةُاإلنمائيُ

UNDPُ

لتعزيزUDNPُُمنحةُ
تكيفُوصمودُالمجتمعاتُُ

ُالريفيةُفيُاليمُن
2,168,183ُ482,048ُ482,048ُ0ُ07

/
27

/
16

ُ

01
/

31
/

19
ُ

برنامجُاألممُ
يُلمتحدةُاإلنمائا

UNDPُ

منحةُاالستجابةُالطارئةُُ
3,000,000ُ3,000,000ُ0ُ0ُ01ُللتخفيفُمنُالفقُر

/
07

/
20

ُ

03
/

31
/

20
ُ

برنامجُاألممُ
المتحدةُاإلنمائيُ

UNDPُ

منحةُبرنامجُاألممُالمتحدةُُ
لمشروعُاالستجابةُالطارئةُُ

ُلقطاعُالمياهُوالبيئُة
2,500,000ُ2,500,000ُ2,500,000ُ0ُ05

/
31

/
18

ُ

03
/

15
/

19
ُ

صندوقُُ
ُاالميرُكالوُس

ُُمنحةُصندوقُاالمير
كالوسُلصالحُدعمُدارُُ

ُالمخطوطاتُزبيد
18,370ُ18,370ُ36,581ُ0ُ10

/
18

/
16

ُ

06
/

20
/

17
ُ

هيئةُاألممُُ
ُالمتحدةُللمرأُة

منحةُهيئةُاالممُالمتحدةُُ
للمرأةُلمشروعُحمايةُالمرأةُُ
ُوتمكينهاُفيُظلُاالزماُت

420,000ُ393,507ُ393,507ُ0ُ09
/

09
/

18
ُ

02
/

28
/

19
ُ

   0 25,567,897 28,361,636 261,140,278  اإلجمالي 
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 : 2020  يونيواالتفاقيات املغلقة يف  
الممُُالمعونةُاإلنسانيةُلالتحادُاألوروبيُبالشراكةُمعُبرنامجُُااتفاقيةُُوإغالق،ُتمُتنفيذُُالثانيُخاللُالربع

ُ.قرضُالبنكُاالسالميُلتوظيفُالشباُبوكذلكُإتفاقيةُُالمتحدةُاالنمائيُللحمايةُاالجتماعية
 

 : 2020  الثاينمصادر التمويل املوقعة خالل الربع  

الفُدوالر.ُكماُتمُاستكمالُتوقيع237.8ُُُُبمبلغُُمشروعُالتراثُالثقافيُلليمنُوهويةُالناساتفاقيةُُتمُتوقيع
ُ.الفُدوالر129ُبمبلغُُُللمعالمُالتاريخيةُالمعرضةُللخطرُثيةُاالبعاُدالرقمنةُثالاتفاقيةُ

ُ

 متويالت جديدة حتت االعداد:

2021ُاوُبداية2020ُُُالمتوقعُالتمويالتُالتاليةُانُتبدءُمنُالنصفُالثانيُللعامُ
نُُمليُو6ُبمبلغ1ُُُمرحلةُُ-نقدُمقابلُالتغذية-الحكومةُالبريطانيةُلبرنامجُالحمايةُاالجتماعيُةُمن •

ُجنيةُإسترلينيُ.
الفاوُُُمنظمةمواجهةُانتشارُالجرادُوتأثيرهاُعلىُالمزارعينُوالمقدمُمنُالبنكُالدوليُعبرُُُمشروع •

بلُالعملُوتقديمُمنحُللمزارعينُُمليونُدوالرُوسينفذُمشاريعُزراعيةُعبرُأليةُالنقدُمقا4.7ُوالبالغُ
ُللدعمُفيُمجالُالثروةُالحيوانيةُ.

ُُغمبلللحكومةُاليمنيةُيتوقعُانُتصلُالىُُُالبنكُاالسالميُُمندمةُاعادةُتخصيصُمشاريعُمقُتم •
فيُمشروعُسلسةُالقيمةُللثروةُُُمليونُدوالرُلمشروعُالتنميةُالريفيةُوكذلكُلمكونُاالقراُض12.5ُ

ُالسمكية.ُ
ُ

ُُمليوُن7ُُبمبلغالتمويلُالمتوقعُمنُالحكومةُااللمانيةُعبرُالبنكُااللمانيُللتنميةُُُالىُ،باإلضافة •
15ُُمليونُيوروُلتمويلُالمنشأتُالصغيرةُواالصغرُو11ُُُُوُ،البيئيُواالصحاحُالمياهُلبرنامجُيورو

ُُالعامُمنُبهاُالعملمتوقعُانُيتمُتوقيعهاُبنهايةُهذاُالعامُوبدءُ)مليونُلُبرنامجُالنقدُمقابلُالعملُ
2021)ُ

ُ
ُُومنظمةُالمتحدُةُمملالُاالنمائيُالبرنامجُمنُكلُعبرُالدوليُالبنكُمنُالمتوقعُالتمويلُوايضا •

مليونُمقدمةُلمشاريعُالصندوق27ُُ)منهاُُمليوُن135ُُالىُيصلُُانُيتوقعُوالذيُاليونسيف
ُاالجتماعيُالتقليديُة

ُ
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  االتفاقيات املعلقة: 
239ُُبمبلغُُُاُتاتفاقيسبعُوصلُعددُاالتفاقياتُالتيُاستمرُتعليقهاُوتوقفهاُنتيجةُاألوضاعُالراهنةُإلىُ

ُمليونُفقطُمنهاُقبلُتدهورُاألوضاع.64.6ُُُ المر،ُتمُاستمليونُدوال
،ُفيماُاستمرُتعليقُالتمويلُمن2016ُُباإلضافةُإلىُإشعارُالبنكُالدوليُبإغالقُاالتفاقياتُبحالتهاُنهايةُُُ

ُُ.يأبوُظُبكلُمنُالصندوقُالسعوديُوالصندوقُالكويتيُوصندوقُاألوبكُوصندوقُ
 :االتفاقيات المعلقةيوضح  (10)جدول

 االتفاقية  الممول

 المبالغ )بالدوالر االمريكي( 

قيمه االتفاقية 

 المعدلة 
 المسحوب من الممول 

إجمالي المتبقي  

 لدى الممول 

 الصندوقُالسعوديُللتنميُة
 100,000,000ُ10,000,000ُ90,000,000 منحةُدعمُالمرحلةُالرابعُة

معونةُترميمُوتأهيلُالجامعُالكبيرُبصنعاءُ
 1,129,630 640,370 1,770,000ُابعُةالمرحلةُالُرُ-

الصندوقُالكويتيُللتنميةُُ
ُاالقتصاديةُالعربية

منحةُحكومةُدولةُالكويتُلإلسهامُفيُُ
 50,000,000ُ10,000,000ُ40,000,000 تمويلُبرامجُاإلعماُر

ُ
لمشروعُالتدريب133Pُُقرضُاألوبكُرقمُ

ُالمهنيُوتنميةُالمهاراتُ*
9,100,000  9,100,000 

 وبكصندوقُاأل
 1234P 18,000,000ُ15,422,940ُ2,577,060القرضُرقمُ

)معلق:ُُُقرضُاألوبكُلدعمُالمرحلةُالرابعة
 25,000,000ُُ 25,000,000ُعندُمجلسُالنوابُللموافقةُ(

 32,340,000ُ28,542,923ُ3,797,077 للتنميةُيأبوُظبمنحةُصندوقُ للتنميةُيأبوُظبصندوقُ
 171,603,767 64,606,233 236,210,000 اإلجمالي 

ُاالسالمي ُالبنك ُالثانيُمع ُاالسالميُمستمر.ُُُُ*االوبكُالمساهم ُالبنك ُبينما ُللمشروع ُالمهارات،ُحيثُمازالُمعلقُمساهمته ُالمهنيُوتنمية ُالتدريب ُلمشروع
 ُ
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 إنسانية  قصصخامساً: 
 منة نساء "الحدق" يتخلصن من أسوأ معاناة مز تختلف قصص  -1

مثلتُتحديا ُحقيقيا ُأنتجُمعاناةُمزمنةُللكثيرُمنُسكانُمحافظةُريمةُ)وسطُُالجبالُالمأهولةُشديدةُاإلنحدار
اليمن(.ُوكانتُ"الحدق"ُإحدىُتلكُالقرىُالتيُتسببتُشدةُانحدارهاُفيُتوفيرُحيازاتُزراعيةُضيقةُوصعبةُُ

دخلُقتصاديةُالقاسيةُللحربُالتيُأوقفتُالريُلترتفعُنسبةُالمجاعةُفيهاُبشكلُملحوظُمعُالتأثيراتُاال
ُمعظمُالسكانُوعجزتُاإلغاثةُعنُالوصولُإليهمُ.

ُ
أماُتوفرُالمياهُبالقريةُفتمثلُقضيةُبذاتهاُبسببُالجبالُوالحرب.ُيعتمدُالقرويونُعلىُجلبُالمياهُمنُُ

للغايةُتستمرُُُالعيونُالقريبةُخاللُشهرينُخاللُموسمُاألمطار،ُثمُيصبحُجلبهُبعدهاُرحلةُسفرُمضنية
وإلىُعيونُماءُبعيدة.ُأمامُذلك،ُتضطرُاألسرةُلتخصيصُاألمُوالفتاةُللقيامُبالرحلةُُأربعُساعاتُمنُ

 مرتينُيوميا ُعلىُحسابُرعايةُالرضعُبالبيتُوالتسربُتماما ُمنُالمدرسة.
إليها.ُوبآليةُُبقدرُماُكانتُصعوبةُالوصولُللقريةُتحديا ُلفرقُالصندوقُبقدرُماُكانُحفزهمُذلكُللوصولُ

ياتهمُجوارُمنازلهمُوتوزيعُُالنقدُمقابلُالعمل،ُوفرُالصندوقُفرصُعملُلألهاليُالذينُقامواُببناءُسقا
 %ُمنُاألسر(.100ُأسرةُ)170ُفلتراتُتنقيةُالمياهُلعددُ

ُُلألمطارُبعدُانتهاءُالمشروعُعيدا ُالسيماُللنساءُوالفتياتُالالتيُفضلنُاالحتفاظُبمياهوكانُأولُموسمُ
للمطرُعيدُُُسقاياتُمنازلهن،ُألشهرُالجفاف.ُعنُنساءُالحدق،ُتقولُاألمُ"فاطمةُمحمد"ُ"كانُأولُموسم

ناتيُمعنىُأنُتكونُُللنساءُوالبناتُكفتناُالسقايةُمعاناةُالُيحسُبهاُإالُمنُجربهاُبنفسه.ُاآلنُحسيتُمعُب
ُقلُالماءُإطالقا !"انسانُحيُتقدرُتهتمُبنفسك.ُالُيوجدُاسوأُللمرأةُمنُالسفرُيوميا ُلن
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فيُأيامُتوزيعُأجورُالعمل،ُكانتُمركباتُتجارُمنُالقرىُالمجاورةُتصلُالحدقُلبيعُالموادُالغذائيةُُ
علمُمهاراتُبناءُالسقاياتُبكافةُُفترةُالمشروع،ُبينماُاستغلُالرجالُالفرصةُلتُلألسرُالمستفيدةُطوال

ُمراحلهاُليبحثواُبعدُذلكُعنُكلُفرصةُللعملُفيُالبناء.
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 غذاء ودواء وصرف صح بعد شظف العيش بمخيم في عدن -2

أجبرتُالحربُأسرةُ......ُعلىُالنزوحُمنطقةُموزعُغربُمحافظةُتعزُمنذُثالثةُأعوامُالىُتجمعُمؤقتُ
أفرادُضمتُاإلبن8ُُُويةُغربُمدينةُعدن.ُاألسرةُالمكونةُمنُللنازحينُفيُمنطقةُالشعبُشبهُالصحرا

اضطرُاألطباءُالىُبترُإحدىُرجليهُإثرُانفجارُلعمُفرديُبهُفيُقريتهُُعاما (ُالذي17ُاألكبرُمحمدُ)
ُ.باتهُعبئا ُمضافا ُعلىُاألسرةلتصبحُحالتهُومتطُل

عاشتُاألسرةُمثلُبقيةُالمجتمعُالنازحُهناكُفيُشظف،ُفالُتتوفرُلهمُأيُخدماتُسوىُالمياهُالتيُتوفرهاُُ
غذاءُفينقطعُعنهمُلسبعةُأشهرُمتقطعةُتقريبا ُكلُُلهمُيوميا ُإحدىُمنظماتُاالغاثةُعبرُشاحنات،ُأماُال

ُ .عام

ُ
مةُالنقلُالىُالمدينةُتحديا ُجعلُ....ُُشكلُانعزالُتجمعُالنازحينُعنُأيُتجمعُسكانيُمجاورُوارتفاعُقي

وبقيةُالنازحينُعاجزينُعنُالبحثُعنُفرصُعمل.ُكماُلمُيجدُسكانُالتجمعُهناكُوسائلُتكيفُكبقيةُُ
فالُيوجدُلديهمُأقاربُلدعمهمُوالُأصحابُمحالتُيعرفونهمُليبيعواُلهمُالغذاءُُالمجتمعاتُالمتضررة،

الجوارُالستخدامهاُسوىُاألشواكُالجافةُكوقودُلتحضيرُالشايُُبالدين،ُكماُالُتوجدُأيةُمواردُطبيعيةُفي
ُ.والخبر،ُوجبتهمُالوحيدةُالتيُيضيفونُإليهاُالزباديُفيُوجبةُالغذاء

ابلُالعملُفليُاستهدافُالمخيمُلبناءُثمانيةُحماماتُالصندوقُآليةُالنقدُمقُ،ُاستهدم2018وفيُالعامُ
ربعةُالموجوجةُلخدمةُكافةُسكانُالمخيم.ُيقولُالمعلمُالنازحُُودوراتُمياهُملحقةُاضافيةُالىُالحماماتُاأل
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%ُخففُمأساةُالنازحينُولمُيعدُالبعضُيضطر200ُُأحمدُسعيدُ"توسيعُنظامُالصرفُالصحيُبنسبةُُ
ءُالحاجةُفيُالعراءُبسببُشدةُاالزدحام.ُوباتتُالنظافةُالشخصيةُتتمُفيُالمكانُالمناسبُدونُعناءُلقضا

ُ".لمكانمعُتحسنُمستوىُتنظيفُا

ابتهجُالحاجُ......ُبفرصةُالعملُالتيُتوفرتُلهُفيُبناءُالحماماتُولزوجتهُفيُرشُالمبنىُبالماءُُ
ألفُريالُفيُشراءُالغذاء144ُُُالعملُالبالغةُُقبيلُحلولُالمساءُيوميا .ُاستخدماُجزءا ُمنُأجور

يقولُ.....ُ"هذاُاألجرُأكبرُُاألساسيُواألدويةُالبنهماُاألكبر،ُوادخراُالبقيةُألسوأُاأليامُالقادمة.ُ
قيمةُلمساعدةُنستلمهاُمنذُنزوحنا.ُومعُحرمانناُمنُالمساعدات،ُتولتُزوجتيُقرارُإنفاقُالمبلغُُ

ىُندخرُماُاستطعناُمنُاألجورُلمواجهةُأسوأُاالحتماالتُفيُقادمُُألنهاُتجيُالتخطيطُلإلنفاق،ُحت
ُ".األيام
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

100-13274 
متابعة وتقييم أنشطة مشاريع تعزيز االستجابه 

 عدة مديريات -المجتمعيه
 االتحاد األوروبي ل يعم

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

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  18,950 

 االتحاد األوروبي يعمل  استخدام الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول 100-13275
ألوروبي بالشراكة مع  المعونة اإلنسانية لالتحاد ا

 االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية برنامج 
المقر  

 الرئيسي 
أكثر من 
 محافظة 

  68,535 

100-13305 
مديرية  شرعب السالم    -تعزيز االستجابة المجتمعية 

 محافظة تعز  -
 االتحاد األوروبي يعمل 

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع  
 المم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية برنامج ا

 245,800 شرعب السالم تعز فرع تعز 

100-13308 
تعزيز ودعم المساءلة اإلجتماعية في المديريات 

 المستهدفة ضمن منحة الحماية االجتماعية .
 االتحاد األوروبي يعمل 

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع  
 ة االنمائي للحماية االجتماعية برنامج االمم المتحد

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  60,341 

100-13527 
المجتمعية   تنفيذ دراسة تقييمية لمشاريع  الحماية

 لتعزيز صمود المجتمعات المحلية 
 االتحاد األوروبي يعمل 

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع  
 لحماية االجتماعية برنامج االمم المتحدة االنمائي ل 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  20,000 

200-12855 
  22التوليدية الشاملة في مستشفى  تأهيل الطواريء 

 م صنعاء-همدان  -ضالع  -مايو 
 االتحاد األوروبي يعمل 

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع  
 عية برنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتما

فرع  
 صنعاء

 139,500 همدان صنعاء

200-12856 
 -الصحي بيت قالم ترميم وتجهيز وتأثيث المركز 

 صنعاء -الحيمة الخارجية 
 االتحاد األوروبي يعمل 

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

فرع  
 صنعاء

 100,000 خارجيه الحيمه ال  صنعاء

200-12857 
  -سبتمبر الريفي   26بناء العيادات الخارجية لمستشفى 

 صنعاء -بني مطر  -متنة 
 االتحاد األوروبي يعمل 

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

فرع  
 صنعاء

 176,250 بنى مطر  صنعاء

200-12890 
بناء مبنى العيادات و الطواريء لمستشفى بني 

 صنعاء -الحيمة الخارجية -منصور 
 االتحاد األوروبي يعمل 

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

فرع  
 صنعاء

 183,900 الحيمه الخارجيه  صنعاء

200-12891 
لة ومطبخ ومخازن واستكمال السور  ث مغسوتأثيبناء 

 صنعاء -الحيمة الخارجية  -لمستشفى المنار 
 االتحاد األوروبي يعمل 

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

فرع  
 صنعاء

 70,750 الحيمه الخارجيه  صنعاء

200-12892 
يث العيادات الخارجية وتجهيز وتأث اعادة بناء  

 الجوف -لمستشفى برط العنان 
 االتحاد األوروبي يعمل 

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

فرع  
 صنعاء

 190,000 برط العنان الجوف 

300-13545 
ى الصمود ضمن  التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة عل

 أبين -الوضيع  -ماعية برنامج الحماية االجت
 االتحاد األوروبي يعمل 

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

 238,190 الوضيع ابين  فرع عدن 

300-13547 
ن  التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضم

 لحج \ المالح -برنامج الحماية االجتماعية
 االتحاد األوروبي يعمل 

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

 238,190 المالح  لحج فرع عدن 

300-13550 
التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن  

 ابين -سرار   -االجتماعية برنامج الحماية
 االتحاد األوروبي يعمل 

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

 238,190 سرار  ابين  فرع عدن 

300-13551 
المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن  التمكين 

 لحج -ين حالم-برنامج الحماية االجتماعية
 االتحاد األوروبي يعمل 

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

 238,190 حالمين لحج فرع عدن 

300-13785 
تحسين الوضع الصحي والبيئي في ساكن أمان 

 أبين .  -مديرية خنفر-والقرى المجاورة لها 
 بياألورو االتحاد يعمل 

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

 141,775 خنفر  ابين  فرع عدن 

500-13136 
التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن  

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

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

 238,190 شـــرس  حجة فرع حجة 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

500-13255 
تأهيل واستكمال تجهيز وتأثيث مستشفى كحالن 

 الشرف الريفي محافظة حجة 
 االتحاد األوروبي يعمل 

بالشراكة مع  المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي 
 نمائي للحماية االجتماعية برنامج االمم المتحدة اال

 133,900 كحالن الشرف  حجة فرع حجة 

500-13256 
غرف خدمية وتجهيز بنك الدم  ترميم واضافة

 )المختبر الوطني ( محافظة حجة 
 االتحاد األوروبي يعمل 

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع  
 متحدة االنمائي للحماية االجتماعية برنامج االمم ال

 123,000 مدينة حجة حجة فرع حجة 

500-13284 
بناء وتجهيز وتأثيث مركز غسيل الكلى مدينة  اعادة

 حجة محافظة حجة. 
 االتحاد األوروبي يعمل 

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

 249,750 مدينة حجة حجة فرع حجة 

500-13287 
تأهيل مستشفى عبس الريفي واعادة بناء قسم 

 حجة. -عبس-الطوارئ والعيادات الخارجية
 االتحاد األوروبي يعمل 

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

 281,000 عبس حجة فرع حجة 

500-13288 
ترميم واستكمال تجهيز و بناء مركز التغذية العالجية 

 مستشفى الشهيد د/ ياسر وثاب خيران المحرق. 
 االتحاد األوروبي يعمل 

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

 137,600 خيران المحرق  حجة فرع حجة 

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 

 180,000 مبين  حجة فرع حجة 

500-13384 
التمكين المجتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ضمن  

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

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

 178,530 وضـــره  حجة فرع حجة 

800-12849 

ة بناء وترميم وتاثيث وتجهيز مركز الشهيد افإض 
 -مديرية حيفان   -عزلة األعروق  -الصحي بالعرين 

 تعز
 االتحاد األوروبي يعمل 

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

 101,200 حيفان تعز فرع تعز 

800-12852 
لتغذية العالجية )  )  يز مركز ابناء وتجه

TFC تعز -مديرية حيفان  -بمستشفى حيفان الريفي 
 االتحاد األوروبي يعمل 

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

 99,000 حيفان تعز فرع تعز 

800-12924 
درة على الصمود ضمن  التمكين المجتمعي وتعزيز الق

 تعز-جبل حبشي -لحماية االجتماعية برنامج ا
 االتحاد األوروبي يعمل 

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

 262,981 جبل حبشي تعز فرع تعز 

900-12871 
السواء   -قيع الن  -دعم النازحين لقريتي الملكة مشروع 

 تعز -معافر -
 االتحاد األوروبي يعمل 

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

 363,470 المعافر  تعز فرع تعز 

900-12872 
  -السواء  -مشروع دعم النازحين في منطقة جبل زيد 

 تعز  -المعافر
 ألوروبياالتحاد ا يعمل 

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

 297,370 المعافر  تعز فرع تعز 

900-12946 
ترميم واستكمال تأثيث المستشفى اليمني السويدي  

 تعز  -القاهرة مديرية   -لألمومة والطفولة 
 االتحاد األوروبي يعمل 

سانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع  ة اإلنالمعون
 برنامج االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية 

 119,181 القاهرة تعز فرع تعز 

900-12950 
  - المسنح -إعادة بناء وتجهيز وحدة المسنح الصحية 

 تعز  -مديرية التعزية 
 االتحاد األوروبي يعمل 

الشراكة مع  المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي ب
 مائي للحماية االجتماعية برنامج االمم المتحدة االن

 102,293 التعزية  تعز فرع تعز 

910-12835 
إعادة بناء وتأثيث وتجهيز مستشفى منبه الريفي 

 محافظة صعده
 األوروبياالتحاد  يعمل 

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع  
 حماية االجتماعية برنامج االمم المتحدة االنمائي لل

فرع  
 عمران

 671,646 منبه صعده 

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

 670,000 رازح  صعده 

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 

 120,170 خنفر  ابين  فرع عدن 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

100-12864 
مكون سالسل القيم  - مشروع تطوير توظيف الشباب 

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

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  3,000,000 

100-13058 
أكثر من - تسهيل الحصول على التمويل االصغر

 محافظة 
 اإلسالمي للتنميةنك الب يعمل 

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 
 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  1,698,560 

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

 من محافظة 
 يعمل 

البنك اإلسالمي  
 للتنمية 

مشروع  اإلسالمي لقرض ومنحة البنك 
 رفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقرالمع

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  220,204 

100-13530 
برنامج المعرفة  تدريب وبناء مؤسسي  لشركاء

 أكثر من محافظة- القرائية والمهنية للتخفيف من الفقر 
 البنك اإلسالمي للتنمية يعمل 

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 
 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  137,000 

100-13536 
وزارةالتعليم الفني والتدريب بناء قدرات كوادر 

 اكثر من محافظة   -المهني لتجويد مخرجات التدريب 
 البنك اإلسالمي للتنمية يعمل 

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 
 ية لمكافحة الفقر القرائية والمهن

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  43,550 

300-13484 
خزانات حصاد مياه األمطار في ضالعه  انشاء

 أبين-لودر -والعاتور  
 108,420 لودر ابين  فرع عدن  قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب  البنك اإلسالمي للتنمية يعمل 

 81,530 لودر ابين  فرع عدن  لتوظيف الشباب  قرض البنك االسالمي البنك اإلسالمي للتنمية يعمل  سر في لودر أبينانشاء خزانات حصاد االمطار في ح 300-13485

300-13530 
انشاء خزانات حصاد مياه االمطار + تعميق وحماية 

 بئر في عيشة وقفل وأمدقيقه والمجمع في لودر أبين
 120,605 لودر ابين  فرع عدن  ظيف الشباب قرض البنك االسالمي لتو البنك اإلسالمي للتنمية يعمل 

500-13123 
   -مدينة حجة   - رصف ساحات حارة المناقز  

 محافظة حجة 
 184,500 مدينة حجة حجة فرع حجة  قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب  البنك اإلسالمي للتنمية يعمل 

500-13268 

رصف وتحسين الشوارع الضيقة وممرات ودرج 
- لشعير قلعة الشراقيحارة ا--رينالعمش الظه المشاه

 مدينة حجة
 185,800 مدينة حجة حجة فرع حجة  قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب  البنك اإلسالمي للتنمية يعمل 

600-12730 

بناءوترميم وتاثيث وتجهيز فصول التعليم المجتمعي و  
محافظة   - بمديرية مدينة المكال  محو االميه
 حضرموت 

 مي للتنميةالبنك اإلسال  يعمل 
قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 

 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر 
 141,500 مدينة المكال  حضرموت  فرع المكال 

600-12946 
الرئيسية في مدينتي الريدة   تأهيل بعض الشوراع

 حضرموت  -الريدة وقصيعر  -الشرقية وقصعير 
 158,000 الريده وقصيعر حضرموت  فرع المكال  ظيف الشباب السالمي لتوقرض البنك ا البنك اإلسالمي للتنمية يعمل 

800-12778 
للمناطق المستهدفة ومتابعة  إجراء الدراسات االولية

 2014تنفيذ المشاريع 
 253,800 المظفر  تعز فرع تعز  قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب  البنك اإلسالمي للتنمية يعمل 

900-12694 

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

 تعز -وجوارها (
 403,473 المظفر  تعز فرع تعز  قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب  البنك اإلسالمي للتنمية يعمل 

900-12870 
  -تنفيذ سقايات حصاد مياه االمطار بقرية ربوة غراس 

 تعز -خدير  -خدير السلمي 
 285,595 خدير تعز فرع تعز  قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب  البنك اإلسالمي للتنمية مل عي

900-12918 
مشروع دعم وتشغيل النازحين لمديرية القاهرة )قلعة  

 تعز  -وادي المدام وماجاورها (-وادي المحبة -القاهرة
 276,000 القاهرة تعز ع تعز رف قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب  البنك اإلسالمي للتنمية يعمل 

900-12919 
  -  3مشروع دعم وتشغيل النازحين لمديرية صالة 

 تعز
 250,000 صاله تعز فرع تعز  قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب  البنك اإلسالمي للتنمية يعمل 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

900-13156 
 رصف واعادة تأهيل شارع السبل المرحلة الثانية  من

 إب -الظهار  -24ع جولة العدين حتى تقاطع شار
 219,850 الظهار  اب  فرع إب  قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب  البنك اإلسالمي للتنمية يعمل 

100-13271 
تدريب الشباب العاطلين عن العمل والنساء العامالت  

 على مهارات ادارة المشروعات 
 البنك اإلسالمي للتنمية يعمل 

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 
 القرائية والمهنية لمكافحة الفقر 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  623,225 

900-13098 
  -بني عمر  -لقرية بسر تحسين طريق وتأهيل عيون 

 إب -يريم 
 114,900 يريم  اب  فرع إب  قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب  البنك اإلسالمي للتنمية يعمل 

 109,000 المخادر اب  فرع إب  قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب  البنك اإلسالمي للتنمية يعمل  إب -مخادر ال-عزلة بضعة-طريق االرجب  900-13100

 119,000 فرع العدين اب  فرع إب  قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب  البنك اإلسالمي للتنمية يعمل  إب -فرع العدين-بني يوسف -طريق جبل السقعة 900-13099

 293,000 جبل حبشي تعز فرع تعز  لتوظيف الشباب  قرض البنك االسالمي البنك اإلسالمي للتنمية يعمل  تعز  - جبل حبشي  -ريق نمرة تحسين طحماية و 800-12859

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

 حجة.  -
 147,700 بني العوام  حجة حجة فرع  قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب  البنك اإلسالمي للتنمية يعمل 

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

 وشحة -ضاعن -قعادو 
 196,200 وشحه حجة فرع حجة  قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب  البنك اإلسالمي للتنمية يعمل 

500-13188 
  -دحره  -بني غثيم  -شوقبه  -تنفيذ سقايات مياه لقرى 

 حجة  -خوالن  -شعب المقدم  - قلعة النشري 
 314,916 حجة حجة فرع حجة  قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب  البنك اإلسالمي للتنمية يعمل 

100-13127 
مشروع دعم المتضررين من اصحاب المشاريع 

 المرحلة الثانية-الصغيرة واالصغر
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

والطارئة عن طريق   يةلدولي االضافمنحة البنك ا 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  2,979,569 

100-13192 
النفقات التشغيلية لمشروع التحويالت النقدية 

 مديرية محافظة الحديدة  12المشروطة في التغذية
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

لبنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  ة امنح
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

فرع  
 الحديدة

 902,596 الميناء  الحديده

100-13272 
تدريب مدربين وتطوير الحقيبة التدريبية في مجال  

 مكافحة الفساد 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

والطارئة عن طريق   منحة البنك الدولي االضافية
 المم المتحدة االنمائي برنامج ا

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  67,233 

100-13370 
مشروع تدريب ضباط واستشاريين برنامج األشغال  

 كثيفة العمالة على آلية المتابعة والتقييم
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

فية والطارئة عن طريق  منحة البنك الدولي االضا
 نامج االمم المتحدة االنمائي بر

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  35,510 

100-13386 
مشروع التدخالت المتنوعة لقرية انبالي والقرى  

 سقطرى.  -حديبو   -المجاورة لها
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

ارئة عن طريق  منحة البنك الدولي االضافية والط
 دة االنمائي برنامج االمم المتح

 فرع المكال 
أرخبيل  
 سقطرى 

حديبو)جزيرة 
 سقطرى( 

110,300 

100-13393 
في المديريات  تفييم الوضع التغذوي للنساء واالطفال

 المستهدفة ضمن برنامج التغذية
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

ق  ضافية والطارئة عن طريمنحة البنك الدولي اال
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  600,000 

100-13422 
 ERG- مشروع الطوارئ لدعم استمرارية االعمال

III 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  5,700,000 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

100-13503 
أنشطة برنامج التحويالت  نفقات لمراقبة وتوثيق 

 عدة محافظات. -النقدية المشروطة بالتغذية 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  40,000 

100-13504 
مسح مؤشرات التنمية البشرية والحماية االجتماعية  

 م.  2020في اليمن  لعام 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  400,000 

100-13511 
مشروع تدريب ضباط واستشاريين على التنمية 

 بالمشاركة والتحسس للنزاعات . 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  82,778 

100-13517 
  -دعم استمرارية برامج و مؤسسات التمويل االصغر 

 2020المرحلة الرابعة  
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  1,000,000 

100-13538 
- 2017مسح الحالة التشغيلية للمشاريع المنجزة  

2019 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

المقر  
 ي الرئيس

أكثر من 
 محافظة 

  106,102 

200-12721 
تسوير وتشجير حوض تجميع مياه األمطار غرب  

 مقبرة النجيمات /السبعين/السبعين/األمانه
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

فرع  
 عاءصن

 290,210 السبعين  االمانه

200-12765 

مشروع التدخالت المتنوعه لدعم النازحين 
والمتضررين   في مديرية الوحده االمانه المرحله  

 الثانيه .
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 ئي برنامج االمم المتحدة االنما

فرع  
 صنعاء

 175,610 الوحدة االمانه

200-12796 
مشروع استهداف العماله العاطله عن العمل في منطقة  

 الحزم مديرية مدغل الجدعان محافظة مأرب
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 ئي برنامج االمم المتحدة االنما

فرع  
 صنعاء

 238,537 مدغل الجدعان مارب 

200-12837 
تشغيل ودعم المتضررين العاطلين عن العمل   في 

 مديرية الحيمة الداخلية. 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

فرع  
 صنعاء

 177,278 الداخليه الحيمه   ءعاصن

200-12847 
مشروع التدخالت المتنوعة في مركز مديرية الحزم /  

 محافظة الجوف
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

فرع  
 صنعاء

 148,113 الحزم الجوف 

200-12877 
  -التدخالت المتنوعة لقرية الوثن والمحالت التابعة لها 

 صنعاء .  -بالد الروس  -وعالن 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

فرع  
 صنعاء

 131,500 بالد الروس  صنعاء

200-12893 
دعم وتشغيل النازحين و العماله العاطله  مركز  

 محافظة مأرب .المرحلة الرابعة . 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

فرع  
 صنعاء

 486,000 مدينة مأرب  مارب 

200-12894 
خالت المتنوعه لتشغيل النازحين والعماله العاطله  تدال

 بمركز مديرية مارب 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

فرع  
 صنعاء

 315,536 مأرب  مارب 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

200-12984 
المجتمعي وتفعيل مجالس  تشغيل الشباب في التفعيل 

 ملحان  المحويت  -قرى وتعزيز التماسك االجتماعي ال
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 147,000 ملحان  المحويت

200-12986 

ل المجتمعي وتشكيل مجالس  ب في التفعيتشغيل الشبا
جبل مراد   -القرى وتعزيز التماسك االجتماعي 

 2  -مارب
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 76,845 جبل مراد  مارب 

200-12989 

تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتفعيل مجالس  
  2بني سعد  -القرى وتعزيز التماسك االجتماعي 

 المحويت
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 152,122 دسعبنى  المحويت

200-13001 
مشروع رصف وتحسين عدد من االرصفة الجانبية 

 بمدينة مأرب / مأرب 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 210,000 مدينة مأرب  مارب 

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

 بني مطر / صنعاء -بني قيس 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 70,000 بنى مطر  صنعاء

200-13005 
حسين عدد من شوارع حارة الدقيق / معين وت رصف

 االمانة  /
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 173,000 معين االمانه

200-13035 
بوعة /  رصف وتحسين عدد من شوارع حارة الر

 االمانة -السبعين 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 225,000 السبعين  االمانه

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

 االمانة  -
 مل يع

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 200,000 شعوب  االمانه

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

 االمانة
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
المتحدة   برنامج االمم

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 192,000 معين االمانه

200-13083 
الميدانيين والمثقفات   اختيار وتدريب المنسقيين

 محافظة المحويت  -المجتمعيات لمديرية الرجم
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
المم المتحدة  برنامج ا
 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 263,351 الرجم المحويت

200-13084 

االدارية غير المباشرة لبرنامج النقد من أجل  النفقات 
الرجم ، م. -(  AF4منحة االستجابة )-التغذية

 المحويت
 يعمل 

لي عبر  الدو البنك
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 199,036 الرجم المحويت

200-13117 
  -عزلة بالد القبائل -سقايات خاصة لقرية مجرش

 صنعاء  -الحيمة الداخلية 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
ة  رنامج االمم المتحدب

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 60,000 الداخليه الحيمه   صنعاء

200-13121 

تحسين الصرف الصحي الموقعي لقرى بيت وعيل و  
محافظة   -مديرية ارحب -عزلة المنصور  -بيت نوفل 

 صنعاء
 ل يعم

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 64,126 أرحب  صنعاء
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

200-13122 
 -سقايات خاصة لقرية معزب الساده والقرى المجاورة

 محافظة صنعاء -مديرية صعفان -عزلة الجرواح
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 53,512 صعفان صنعاء

200-13123 
 -تحسين الصرف الموقعي لقرية السعموم الشرقية 

 وفمحافظة الج  -مديرية الزاهر  -عزلة السعموم
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 61,097 الزاهر  الجوف 

200-13126 
محافظة   -النقد من أجل التغذية بمديرية الرجم

 المحويت
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
االمم المتحدة  برنامج 
 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 2,996,472 الرجم المحويت

300-13348 
رصف ممرات وازالة مخلفات في حارتي نشام 

 محافظة الضالع  -في مدينة الضالع  والعرشي
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
المم المتحدة  برنامج ا
 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 248,043 الضالع  الضالع  فرع عدن 

300-13401 
تحسين الوضع البيئي والصحي للممرات الخلفية لعدد 

 عدن. -من احياء مديرية كريتر المرحلة الثانية  
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
ج االمم المتحدة  برنام
 ئياإلنما

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 122,385 صيره)كريتر( عدن  فرع عدن 

300-13449 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس  
 القرى وتعزيز التماسك االجتماعي قعطبة  / الضالع 

 يعمل 
  البنك الدولي عبر

متحدة  برنامج االمم ال
 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 205,902 قعطبه الضالع  فرع عدن 

300-13466 
حماية التربة الزراعية واآلبار ومساكن منطقة 

 امبسطي م/ احور م/ ابين
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 نمائياإل

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 79,659 احور  ابين  فرع عدن 

300-13522 
  -تحسين الوضع البيئي و الصحي لمدينة الضالع 

 ( م/الضالع  1مرحلة اولى )  
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

عن طريق  االضافية والطارئة منحة البنك الدولي 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 133,764 الضالع  الضالع  فرع عدن 

300-13572 
حماية التربة الزراعية من االنجرافات في قناة الديو م/ 

 زنجبار م/ ابين
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

طريق  منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن 
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 52,600 زنجبار ابين  فرع عدن 

 يعمل  عدن -صيرة  -قناة الصهاريج في كريتر  اعادة  تأهيل 300-13664
البنك الدولي عبر  

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 142,487 صيره)كريتر( ن دع فرع عدن 

300-13667 
تأهيل شبكة المياه الرئيسية في المعال وتأهيل مبنى 

 عدن-المعال-المنطقة االولى للمياه والصرف الصحي 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 127,657 المعال  عدن  فرع عدن 

300-13671 
تأهيل شبكة المياه الرئيسية في شعب العيدروس 
 كريتر -وتأهيل مبنى مؤسسة المياه والصرف الصحي 

 يعمل 
البنك الدولي عبر  

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 123,085 صيره)كريتر( عدن  عدن فرع 

300-13673 
تأهيل شبكة الصرف الصحي في مدينة كريتر مديرية 

 صيرة / عدن  -
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 193,794 صيره)كريتر( عدن  فرع عدن 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

300-13725 
استكمال بناء منشاة تحويلية في قناة اراضي البطالية  

 والقطين وادي السحر م/ طور الباحة م/ لحج
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 24,970 طور الباحه  لحج فرع عدن 

300-13739 

تحسين الوضع الصحي والبيئي لكليات الهندسة 
البريقة  -الشعب  -والحقوق واالقتصاد )جامعة عدن ( 

 عدن . -
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 173,500 البريقه  عدن  فرع عدن 

300-13757 
تحسين الوضع البيئي و الصحي للممرات الخلفية لعدد 

 م/عدن. 2من احياء مدينة دار سعد  
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 148,000 دار سعد  عدن  فرع عدن 

300-13794 
تنفيذ سقايات خاصة في حبيل الغرباني م/ حالمين م/ 

 لحج.
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 54,061 حالمين لحج فرع عدن 

300-13801 
  -مديرية المالح   -تنفيذ سقايات خاصة في العصلمة 

 محافظة لحج
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 52,131 المالح  لحج فرع عدن 

300-13903 
التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس  تشغيل الشباب في  

 التماسك االجتماعي تبن / لحج  القرى وتعزيز
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 164,870 تبن  لحج فرع عدن 

300-13906 
التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس  تشغيل الشباب في  

 لتماسك االجتماعي جحاف /الضالع القرى وتعزيز ا
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 88,000 جحاف الضالع  فرع عدن 

300-13921 
التربة الزراعية من انجرافات السيول وحماية حماية 

 ري في وادي حطيب م/ جيشانقنوات ال 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 89,000 جيشان  ابين  فرع عدن 

300-13932 

اختيار وتدريب المنسقين والمثقفات المجتمعيات في 
اكثر من  -ية،االزراق  مديريات المسيمر ، مود

 محافظة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 فرع عدن 
أكثر من 
 محافظة 

  313,000 

400-13258 
  -تحسين الوضع البيئي والصحي لقرية العاقل الغربي

 الحديدة  -المنيرة -لقحم ربع ا
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 51,995 المنيره  الحديده

400-13300 
 -استصالح االراضي الزراعية لقرية الوصف 

 الحديدة   -الفقيه بيت  -المعازبه 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 79,400 الفقيهبيت  الحديده

400-13353 

تحسين  وتطوير  الظروف االنتاجية لمربي الثروة  
-مديرية الضحي  -اكثر من قرية الجيوانية في 

 م/الحديدة
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 93,000 الضحى  الحديده

400-13366 
ات )  اختيار وتدريب المنسقيين والمثقفات للمديري

 لمنيرة (اللحية ,المغالف ,الزيدية ,جبل راس ,ا 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
المتحدة   برنامج االمم

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 463,719 اللحية الحديده
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

400-13372 
قد من أجل  ة لمشروع النغير المباشر النفقات االدارية

 محافظة الحديدة.  -(  AF4منحة االستجابة )-التغذية
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 807,720 الميناء  الحديده

500-13235 

  -القل -صحي والبيئي لقرى )الذنب لوضع التحسين ا
 -عبس  -المولدين بني بريط( قطبة  -السقائف -قنزع 
 حجة

 يعمل 
البنك الدولي عبر  

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

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

 240,426 عبس حجة فرع حجة 

500-13312 
ربع   - الموحل  -تحسين الوضع الصحي والبيئي 

 بني قيس -مسعود 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 80,062 بني قيس الطور  حجة فرع حجة 

500-13328 
غربي   -المغسل  -بيئي تحسين الوضع الصحي وال

 خيران المحرق  -الخميسين 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 89,487 خيران المحرق  حجة فرع حجة 

 يعمل  حبة ـ مبينإنشاء  مدرجات زراعية ـ النشم ـ المرا 500-13331
البنك الدولي عبر  

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

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

 49,988 مبين  حجة فرع حجة 

500-13408 
ومثقفات مجتمعيات مديريتي اختيار وتدريب منسقي 

 حجة  -خيران المحرق وافلح الشام 
 مل يع

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 330,000 افلح الشام حجة فرع حجة 

500-13411 
غير المباشرة لبرنامج النقد من أجل   النفقات االدارية

 حجة .  حافظة م  -(  AF4منحة االستجابة )-التغذية
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 341,000 افلح الشام حجة فرع حجة 

600-12645 

تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل وتدريب 
  -المسيلة-ماسك االجتماعيمجالس القرى وتعزيز الت

 المهرة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 282,194 المسيله  المهره  فرع المكال 

 يعمل  سقطرى -حديبو  -تأهيل وتحسين عقبة حومهل  600-12738
ولي عبر  البنك الد

رنامج االمم المتحدة  ب
 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 فرع المكال 
أرخبيل  
 سقطرى 

حديبو)جزيرة 
 سقطرى( 

62,739 

600-12769 

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

 شبوة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 352,650 عتق شبوه  فرع المكال 

600-12824 
تأهيل قنوات الري السيلي بقرية حلحل والقرى  

 شبوه  -مرخة العليا  -المجاورة 
 يعمل 

الدولي عبر  نك الب
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 131,334 مرخه العليا شبوه  فرع المكال 

600-12855 
تأهيل مشروع مياه وادي عمد بمنطقة عنق  

 وجاحز/عمد/عمد/ حضرموت 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
مم المتحدة  برنامج اال

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 149,343 عمد حضرموت  فرع المكال 

600-12891 
 -تشغيل العمالة العاطلة والمتضررة في قلنسية  

 ارخبيل سقطرى  -مديرية قلنسيه وعبدالكوري 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
لمتحدة  برنامج االمم ا 

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 فرع المكال 
أرخبيل  
 سقطرى 

الكوري قلنسيه وعبد 
 )جزيرة سقطرى( 

143,789 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

600-12920 
تأهيل الساقية الشرقية في وادي عين والقنوات الفرعية  

 شبوة -عين  -لها )المرحلة االولى( 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 االنمائي برنامج االمم المتحدة 

 126,129 عين  شبوه  فرع المكال 

600-12921 
حماية اراضي زراعية وتأهيل بعض القنوات في  

 شبوة -عين  -وادي مبلقة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
مم المتحدة  برنامج اال

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 85,384 عين  شبوه  فرع المكال 

600-12927 
حماية المنازل من السيول وبناء حاجز تحويلي لساقية  

 شبوة  -عسيالن  -عسيالن  -الدكينية
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
ة  برنامج االمم المتحد

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 155,650 عسيالن  شبوه  فرع المكال 

600-12994 
 -ساه  -مشروع صيانة قنوات الري بمدينة ساة 

 حضرموت 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 ساه حضرموت  فرع المكال 

600-12996 
تاهيل مصادر المياة وقنوات الري بمدينة الديس 

 حضرموت   -الشرقية 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 الديس  حضرموت  فرع المكال 

600-13000 
توفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات االجتماعية في  

 محافظة حضرموت -التعليم بمديرية حريضة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 45,386 حريضه حضرموت  فرع المكال 

600-13008 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتفعيل مجالس  

 سقطرى  -2قلنسية -القرى وتعزيز التماسك االجتماعي
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

ئة عن  والطار 4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 ي طريق برنامج االمم المتحدة االنمائ

 فرع المكال 
أرخبيل  
 سقطرى 

قلنسيه وعبد الكوري 
 )جزيرة سقطرى( 

100,000 

600-13009 

تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتفعيل مجالس  
/حديبو   2القرى وتعزيز التماسك االجتماعي مرحلة

 سقطرى 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
ة  برنامج االمم المتحد

 اإلنمائي

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

 فرع المكال 
أرخبيل  
 سقطرى 

حديبو)جزيرة 
 سقطرى( 

235,000 

600-13010 

تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتشكيل مجالس  
بروم  2القرى وتعزيز التماسك االجتماعي مرحلة  

 ميفع 
 يعمل 

الدولي عبر  نك الب
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 87,000 بروم ميفع حضرموت  فرع المكال 

600-13011 
 -تأهيل برك وعيون وقنوات ري بمدينة رضوم 

 شبوة  -رضوم  -المرحلة الثانية 
 يعمل 

ي عبر  البنك الدول
ج االمم المتحدة  برنام

 اإلنمائي

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

 50,000 رضوم  شبوه  فرع المكال 

600-13020 
  -الطلح  -حصاد مياه األمطار لقرية شرج باوهال 

 شبوة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 الطلح شبوه  فرع المكال 

600-13028 
 -العطف -تنفيذ خزان وشبكة مياه لمنطقة الرحبه 

 شبوة -الروضة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

والطارئة عن   4ية رقم منحة البنك الدولي االضاف
 ق برنامج االمم المتحدة االنمائي طري

 50,000 الروضه شبوه  فرع المكال 

600-13032 
محافظة   -مديرية حوف  -خزان حجري بمدينة حوف 

 المهره 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 حوف المهره  فرع المكال 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

600-13033 
  -مديرية المسيلة  -حسائي  خزان حجري لنمطقة

 محافظة المهرة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 المسيله  المهره  مكال فرع ال

600-13040 
( آبار لقرى  2عدد ) ( خزانات  وتأهيل2تنفيذ عدد )

 شبوه -مرخة العليا  -)الجفرة + الجنح (
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 مرخه العليا شبوه  ع المكال رف

800-12862 
  -الشمايتين  -بني عمر  -القريعة ( طريق جرداد) 

 تعز ) المرحلة األولى ( 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 157,000 الشمايتين  زتع فرع تعز 

 يعمل  تعز-حيفان-االعروق-لقرية العدنه السقايات  الخاصة 800-12869
البنك الدولي عبر  

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

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

 111,000 حيفان تعز فرع تعز 

800-12870 
شرعب  -العسيله- لقرية الكباش  الخاصة  السقايات

 تعز )مرحلة اولى(-السالم
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 106,992 شرعب السالم تعز فرع تعز 

800-12872 
- ت الخاصة لقرية الوعرةاستكمال مشروع السقايا

 تعز-ماوية -عماعمة
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 108,000 ماويه  تعز فرع تعز 

800-12873 
تعز  -سامع-سامع-  السقايات  الخاصة لقرية الواسطه

 العوارض ( مرحلة اولى الشعب+ )
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 64,000 سامع  تعز فرع تعز 

 يعمل  تعز -الصلو-الظهرين -السقايات  الخاصة لقرية الغبيره 800-12893
بر  لدولي عالبنك ا

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

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

 92,736 الصلو  تعز فرع تعز 

800-12901 
 -استكمال السقايات الخاصة لقريتي الفصور وعفنان  

 تعز  -خدير-الشويفه 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
م المتحدة  برنامج االم

 اإلنمائي

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

 131,000 خدير تعز فرع تعز 

800-12903 
-السقايات الخاصة )محلة الرامة( لقرية اكمة حبيش 

 تعز -المسراخ- مسفر
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

والطارئة عن   4الدولي االضافية رقم  البنكمنحة 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 95,000 المسراخ  تعز فرع تعز 

800-12908 
وتعزيز التماسك   تشغيل الشباب في التفعيل  المجتمعي

 تعز  -االجتماعي مديرية المواسط 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 103,285 المواسط  تعز فرع تعز 

800-12910 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتفعيل  مجالس  

 القرى وتعزيز التماسك االجتماعي المعافر/ تعز
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

والطارئة عن   4الدولي االضافية رقم  البنكمنحة 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 108,954 المعافر  تعز فرع تعز 

800-12914 
  -مشروع اختيار وتدريب منسقين ومثقفات مجتمعيات 

 مديريتي خدير و المخاء  بمحافظة تعز 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 363,000 خدير تعز فرع تعز 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

800-12921 

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

 تعز
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 196,000 التعزية  تعز فرع تعز 

800-12922 

النفقات االدارية غير المباشرة لبرنامج النقد من أجل  
(  خدير والمخا.م.   AF4منحة االستجابة )-التغذية

 تعز
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
متحدة  برنامج االمم ال

 اإلنمائي

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

 345,400 المخاء تعز فرع تعز 

800-12923 
 -مقبنة -المالحطة    -السقايات الخاصة لقرية الهقيف 

 تعز
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

والطارئة عن   4رقم  االضافيةمنحة البنك الدولي 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 140,752 مقبنه تعز فرع تعز 

900-12692 

تشغيل ودعم النازحين في مديرية القاهرة ) المسبح 
-نجدهللا اكبر-عصيفرة- الشرقي_ الضبوعة

 تعز-وماجاورها( 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
المتحدة   برنامج االمم

 اإلنمائي

لدولي االضافية والطارئة عن طريق  لبنك ا منحة ا
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 177,179 القاهرة تعز فرع تعز 

900-13072 
النادرة  -شعب المريسي-سقايات خاصة لقرية الدوير 

 إب  -
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 71,600 النادره اب  فرع إب 

900-13114 
  -االصابح  -السقايات الخاصة لقرية أكمة عراف 

 إب  -جبلة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 75,000 جبله اب  فرع إب 

900-13116 
  -مذيخره   -الجوالح  -السقايات الخاصة لقرية لحمان 

 إب 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 102,250 مذيخره اب  فرع إب 

900-13121 
- المراتبه  -مال السقايات الخاصة لقرية عصوان تكاس

 تعز -جبل حبشي 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 113,683 جبل حبشي تعز فرع تعز 

900-13135 
ل  باشرة لمشروع النقد من أجالنفقات االدارية غير الم

 اب  -AF4منحة االستجابة  -القفر والعدين -التغذية
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
المتحدة   برنامج االمم

 اإلنمائي

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

 296,800 الظهار  اب  فرع إب 

900-13136 
والمثقفات   نيينلمنسقين  الميدااختيار وتدريب ا

 المجتمعيات لمديريتي القفر و العدين محافظة اب 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 493,058 العدين اب  فرع إب 

910-12837 

حي  في  وتأهيل بئر سطتنفيذ سقايات 
 -قطابر- عزلة حنبة    -قرى)المقربةوالشق والهللة(

 صعدة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 95,270 قطابر صعده 

910-12889 
 -محفنة و شاغط   خاصة في قريتيإنشاء سقايات 

 م/ عمران. -العشة   -قاعة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 86,725 العشـــــه  عمران

910-12926 
وادي خلب و تحواد و  تنفيذ سقايات خاصة في قرى

 م/صعدة -مديرية ساقين  -يداء بعزلة ال الوقيش ال غ
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 111,260 ساقين  صعده 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

910-12945 
 -وبيت القعود  لقريتي بيت جعدانالسقايات الخاصة 

 محافظة عمران -جبل عيال يزيد  -الربع الشرقي 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 110,200 جبل عيال يزيد  عمران

910-12946 
عزلة السنتين   -تحسين وحماية  فروع قرى الغيل  

 م/ عمران  -مديرية خمر  -والغيل 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 93,500 خمر  عمران

910-12949 
 -عزلة الربعين  - قعر -قامةين طريق  بحماية وتحس
 م/ صعدة )مرحلة أولى (  -مديرية غمر 

 يعمل 
البنك الدولي عبر  

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 77,145 غمر صعده 

910-12958 
شويط/خيار/بني بني -بيت دعبوش  تأهيل بركة الدار

 صريم/عمران
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 57,443 بني صريم  عمران

911-13288 
جبل  حصاد مياه ) سقايات(قرية النورة عزلة شرقي

 ذمار -مديرية جبل الشرق  -الشرق 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
المتحدة   برنامج االمم

 اإلنمائي

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

 74,429 جبل الشرق  ذمار فرع ذمار 

911-13318 
د مدارس في مديرية ول 5تحسين البيئة المدرسية لعدد 

 البيضاء -ولد ربيع -ربيع
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 91,252 ولدربيع البيضاء فرع ذمار 

911-13330 
مدارس في   5تحسين البيئة المدرسية لعدد 

 البيضاء  -مديريةالصومعه
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 126,861 الصومعه  البيضاء فرع ذمار 

911-13352 
مدارس في مديرية  5تحسين البيئة المدرسية لعدد 

 البيضاء  -العرش
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
مج االمم المتحدة  برنا
 مائياإلن

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 76,267 العرش  البيضاء فرع ذمار 

911-13354 
مدارس ومكتب التربيه  4تحسين البيئة المدرسية لعدد 

 محافظة البيضاء - في مديرية مكيراس
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
مم المتحدة  برنامج اال

 اإلنمائي

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق  
 برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 74,973 مكيراس  البيضاء فرع ذمار 

911-13398 
عزلة  -العنين  مشروع حصاد مياه ) سقايات( إقرية

 ذمار -محافظة -مديرية وصاب العالي  -العنين 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
م المتحدة  برنامج االم

 اإلنمائي

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

 77,005 وصاب العالي  ذمار فرع ذمار 

911-13400 
مشروع إنشاء وتأهيل المدرجات الزراعية لقرية 

 ذمار  -وصاب العالي-غيثان  -عرومه
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
تحدة  برنامج االمم الم

 اإلنمائي

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

 126,339 وصاب العالي  ذمار فرع ذمار 

911-13402 
مشروع حصاد مياه   )سقايات خاصة ( وانشاء 

 ذمار -عتمة - حمير ابزار -قرية الجعريرة-مدرجات 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
مم المتحدة  برنامج اال

 اإلنمائي

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

 107,785 عتمه ذمار فرع ذمار 

 يعمل  البيضاء  -رداع  -رصف مدخل حارة حزيز   911-13406
البنك الدولي عبر  

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

والطارئة عن   4م منحة البنك الدولي االضافية رق
 المم المتحدة االنمائي طريق برنامج ا

 111,800 رداع  البيضاء فرع ذمار 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

911-13423 
مشروع تحسين الوضع الصحي والبيئي و تاهيل 

 عتمه -الحوادث  -المدرجات الزراعية لقرية المنجدة  
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 130,449 عتمه ذمار فرع ذمار 

911-13428 
مشروع تشغيل العمالة العاطلة في رصف  أجزاء من  

 مدينة البيضاء- 2حارة حنكة السادة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

والطارئة عن   4م منحة البنك الدولي االضافية رق
 المم المتحدة االنمائي طريق برنامج ا

 72,261 البيضاء مدينة  البيضاء فرع ذمار 

911-13456 

تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتدريب مجالس  
  -وصاب السافل -القرى وتعزيز التماسك االجتماعي

 2مرحلة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

والطارئة عن   4الدولي االضافية رقم  البنكمنحة 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 237,543 وصاب السافل ذمار فرع ذمار 

911-13480 
  -مشروع السقايات الخاصة لقريتي الغشة والحجف 

 محافظة البيضاء. -الطفة -المشاعرة مديرية 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 49,971 الطفه البيضاء فرع ذمار 

911-13481 

-الصحي والبيئي  تنفيذ  مكونات )تحسينالوضع
- قرية الحنكة والسرار -أحواض شرب حيوانات(

 البيضاء. -السوادية 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
م المتحدة  برنامج االم

 اإلنمائي

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

 49,982 السواديه البيضاء فرع ذمار 

911-13488 

النفقات االدارية غير المباشرة لمشروع النقد من أجل  
محافظة -AF4منحة االستجابة -البيضاء -التغذية

 البيضاء
 يعمل 

بر  لدولي عالبنك ا
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 268,610 مدينة ذمار ذمار فرع ذمار 

911-13494 
  -السقايات الخاصة لقرية القريشية وحطبة آل غنيم 

 البيضاء- الشرية 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
االمم المتحدة  برنامج 
 اإلنمائي

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

 50,000 الشرية  البيضاء فرع ذمار 

100-13423 
رصف و اعادة تاهيل حصاد مياة االمطار بركة  

 محافظة صنعاء- مناخه -الوسط القديمة قرية عرجز
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
مج االمم المتحدة  برنا
 مائياإلن

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

المقر  
 الرئيسي 

 68,000 مناخة صنعاء

100-13516 
تعويض أصحاب المنشآت الصغيرة واألصغر  

 2020 -المتضررين من الحرب/فيروس كورونا 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
مم المتحدة  برنامج اال

 اإلنمائي

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

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  1,540,000 

900-13106 
سقايات خاصه وإنشاء مدرجات زراعية في قريه 

 اب .  -العدين -غابر  -غابر 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
المتحدة  برنامج االمم 

 اإلنمائي

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

 106,669 العدين اب  فرع إب 

900-13139 
تنفيذ عده مكونات في المسقط المائي لقريه شعب  

 اب .  -الرضمه   -عجيب  -العبيدي 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 ائياإلنم

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

 61,725 الرضمه  اب  فرع إب 

900-13143 
  -سقايات خاصه وتأهيل مصادر المياه لقريه جزحان 

 اب .  -السياني  - المجزع 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

والطارئة عن   4 لي االضافية رقممنحة البنك الدو
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 85,270 السياني اب  فرع إب 

900-13142 
تنفيذ سقايات خاصة وتحسين طريق قريتي حنفة 

 إب   -المخادر   -الصفي  -والجوبل 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 76,400 المخادر اب  فرع إب 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

900-13108 
تحسين طريق وتأهيل الوضع الصحي والبئيي قرية 

 إب .  -حبيش  -بني شبيب  - العدن العالي 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

رئة عن  والطا 4منحة البنك الدولي االضافية رقم 
 ائي طريق برنامج االمم المتحدة االنم

 65,734 حبيش اب  فرع إب 

900-13041 
تشغيل ودعم النازحين والمتضررين في مدينة 

 إب .  - ذي السفال  -( 2القاعدة) 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 172,500 ذي السفال  اب  فرع إب 

900-13109 
سقايات خاصة وتحسين طريق لقرية المصابيح بني  

 إب .   -السده   -الحارث 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 82,130 السده  اب  فرع إب 

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

 اب. 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 128,000 يريم  اب  فرع إب 

900-13046 
إب   - الظهار  -نزهة الغربية ارع الرصف شو

 )المرحلة االولى(. 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 114,000 الظهار  اب  فرع إب 

900-13120 
ريف  -قاطن الم   -تحسين الوضع البيئي لقرية المعبر 

 إب   -إب 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 44,000 اب  اب  فرع إب 

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

مج االمم المتحدة  برنا
 مائياإلن

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

 1,191,500 العدين اب  فرع إب 

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

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

والطارئة عن   4قم ولي االضافية رمنحة البنك الد
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 1,133,600 القفر  اب  فرع إب 

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

 الحديدة
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 804,758 المغالف  الحديده

400-13419 
محافظة    -مديرية جبل رأس  -التغذية النقد من أجل 

 الحديدة
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 1,146,414 جبــل راس  الحديده

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

 الحديدة
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 حديدةال

 2,023,453 الزيدية الحديده

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

 الحديدة
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 805,541 ه المنير الحديده

400-13423 
محافظة  -مديرية اللحية  -النقد من أجل التغذية 

 الحديدة
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 2,258,048 اللحية الحديده
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

 يعمل  / غليل / الحوك / الحديدة  15تكمال رصف مربع سا 400-13355
البنك الدولي عبر  

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 104,100 الحوك  الحديده

400-13356 
حالي / استكمال رصف حارة زايد الجنوبية / ال

 الحديدة
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 61,100 الحالي  الحديده

400-13321 
  -مدينة العمال الجزء الغربي  رصف ممرات وارصفة

 الحديدة -الميناء 
 مل عي

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 50,000 الميناء  الحديده

 يعمل  الرييم / مزهر / ريمةالمسوعة / -طريق السبيل  400-13367
البنك الدولي عبر  

المتحدة  برنامج االمم 
 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 97,697 مزهر  ريمه

400-13503 

لمربي الثروة  تحسين وتطوير الظروف االنتاجية
-مديرية المغالف   -الحيوانية في قرية المغالف 

 م/الحديدة
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
حدة  برنامج االمم المت

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 55,060 المغالف  الحديده

400-13275 

تحسين الوضع البيئي والصحي واستصالح األراضي  
  -القناوص-عزلة المقاعشة -الزراعية قر ية المنيب 

 الحديدة
 مل يع

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 73,492 القناوص الحديده

400-13343 
تحسين الوضع البيئي والصحي وحدائق منزلية لقرية  

 حديدةال -السخنة-الرامية السفلى  -المزف 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 120,990 السخنه  الحديده

400-13363 
تحسين الوضع الصحي والبيئي واستصالح االراضي  

 الحديدة-بيت الفقية -ه المجامل- الزراعية لقريةالغاوي 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 53,000 بيت الفقيه الحديده

400-13301 

-تحسين بيئي وحدائق منزلية لقريتي الجلة والكشعية 
  -بيت الفقيه  - ي بني مقبول و الطرف الشاميعزلت

 الحديدة
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 90,782 بيت الفقيه الحديده

400-13309 
 و استصالح االراضيتحسين الوضع البيئ و الصحي 

 الحديدة -العطاوية -الزيدية -لقرية فتاح 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 80,825 الزيدية الحديده

400-13272 
ضي  لبيئي واستصالح االراتحسين الوضع الصحي وا
 المنصورية  -الوعارية -الزراعية لقرية الجروب 

 يعمل 
البنك الدولي عبر  

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 113,783 المنصورية الحديده

400-13264 

ئي والصحي واستصالح األراضي  وضع البيتحسين ال
 -عزلة بني صالح  -الزراعية لقرية المقطرة 

 المراوعه
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 149,341 المراوعه الحديده

400-13375 

تحسين الوضع الصحي والبيئي واستصالح االراضي  
الدريهمي    -عزلة بني موسى  -الزراعيةلقرية القارية 

 الحديدة-
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 65,901 الدريهمي يدهحدال
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

400-13311 
حصاد مياه االمطار و استصالح األراضي الزراعية 

 الحديدة -جبل رأس  -القهراء  -لقرية محدبة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 يدةالحد

 51,200 جبــل راس  الحديده

400-13271 
تحسين الوضع البيئي والصحي واستصالح أراضي  

 الحديدة -اللحية  -ربع الفلو  -زراعية لقرية المداومة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 الحديدة

 86,998 اللحية الحديده

400-13374 
عزلة ربع  -دباس  تدخالت متنوعة لقرية زوبل

 الحديدة -حيس  -الوادي 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

ع  فر
 الحديدة

 86,979 حيس الحديده

600-13006 
رصف بعض الشوارع الداخلية وتصريف مياه  

 حضرموت  -شيام -االمطار بمنطقة الحزم 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 شبام  حضرموت  فرع المكال 

600-13041 
استكمال مشروع رصف و تحسين ساحات سوق 

 حضرموت -سيئون  -الحرفيين بمدينة سيئون 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 57,475 ئون يس حضرموت  فرع المكال 

100-13411 
شحن -رصف وتحسين المنطقة السكنية القديمة بشحن 

 المهرة -
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 شحن المهره  فرع المكال 

 يعمل  حضرموت -يبعث -القدمة حول يل عقبة رصف وتأه 600-13025
البنك الدولي عبر  

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

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

 50,000 يبعث حضرموت  فرع المكال 

600-13031 
ورصف عقبة )الدومة وضبعة( عزلة الجول   تاهيل
 حضرموت  -جر ح -يون 

 يعمل 
البنك الدولي عبر  

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

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

 50,000 حجر  حضرموت  فرع المكال 

 يعمل  شبوة  -الصعيد  -ورصف عقبة مربون  تاهيل 600-13023
البنك الدولي عبر  

المتحدة   برنامج االمم
 اإلنمائي

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

 98,850 الصعيد شبوه  فرع المكال 

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

 شبوة -حطيب   -المرحلة الثانية 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 نمائياإل

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

 50,000 حطيب  شبوه  فرع المكال 

600-13001 

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

 المهره 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
مم المتحدة  برنامج اال

 اإلنمائي

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

 129,000 سيحوت المهره  فرع المكال 

600-13012 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي وتفعيل مجالس  

 حضرموت - الضليعة-قرى وتعزيز التماسك االجتماعي
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
ة  رنامج االمم المتحدب

 اإلنمائي

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

 50,000 الضليعة  حضرموت  المكال فرع 

600-12998 
تاهيل وتحسين بعض ارصفة الشوراع الرئيسية بمدينة  

 حضرموت - الشحر  -الشحر )المرحلة الثانية (
 يعمل 

لي عبر  البنك الدو
امج االمم المتحدة  برن

 اإلنمائي

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

 64,316 الشحر  حضرموت  فرع المكال 



   2020  يونيو شهر  هناية  حىت  العاملة  املشاريع  قائمة     للتنمية        االجتماعي  الصندوق

 م  2020يونيو  لشهر  الموقف   تقرير

 

48 | P a g e 

 

 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

600-12995 
تأهيل ارصفة بعض الشوراع في مدينة الريدة الشرقية  

 حضرموت  -الريدة وقصيعر  -) المرحلة الثانية( 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 الريده وقصيعر حضرموت  فرع المكال 

600-13021 
 -رصف ساحات عامة بمدينتي حورة والقاهرة 

 محافظة حضرموت -مديرية حورة وادي العين 
 مل عي

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 49,990 وادي العين  حضرموت  فرع المكال 

600-13026 
رصف بعض الشوارع الداخلية لمدينة سوق خورة 

 شبوة -مرخة السفلى  -المرحلة الثانية 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 57,273 مرخه السفلى  شبوه  فرع المكال 

600-12997 
رصف بعض مصارف السيول داخل مدينة تريم 

 حضرموت  -تريم  -)المرحلة الثانية( 
 يعمل 

ك الدولي عبر  بنال
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 تريم  حضرموت  فرع المكال 

600-13062 
استكمال رصف بعض الشوارع الداخلية في مدينة 

 شبوه  -حبان  -حبان 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
االمم المتحدة  برنامج 
 اإلنمائي

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

 50,000 حبان  شبوه  فرع المكال 

100-13387 
مشروع التدخالت المتنوعة لقرية باجوبج والقرى  

 سقطرى  -حديبو   -المجاورة لها 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
ة  برنامج االمم المتحد

 اإلنمائي

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

 فرع المكال 
أرخبيل  
 سقطرى 

حديبو)جزيرة 
 سقطرى( 

71,600 

600-13070 
  -تشغيل ودعم النازحين والمتضررين في مدينة العبر 

 حضرموت  -العبر 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
ة  برنامج االمم المتحد

 اإلنمائي

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

 96,500 العبر  حضرموت  فرع المكال 

600-13004 
تأهيل ورصف بعض الشوارع الرئيسية وشبكة 

 شبوة  -عتق  -المجاري لمدينة عتق 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 193,484 عتق شبوه  فرع المكال 

100-13404 

تاهيل وتحسين ساحات بعض المباني التعليمية 
الغيضة  -الحكومية بمدينة الغيضة ) المرحلة الثانية (

 المهرة  -
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
متحدة  برنامج االمم ال

 اإلنمائي

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

 67,000 الغيظه  المهره  المكال فرع 

600-13030 

مشروع تأهيل ورصف الجزر الوسطية بشارع  
 -الغيضة  - كورنيش الغيضة ) المرحلة االولى( 

 المهره 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
مم المتحدة  برنامج اال

 اإلنمائي

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

 196,500 الغيظه  المهره  فرع المكال 

600-13003 
صيانة قنوات ري وشبكة مجاري بمدينة غيل باوزير 

 محافظة حضرموت  -مديرية غيل باوزير  -
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
المم المتحدة  برنامج ا
 اإلنمائي

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

 50,000 غيل باوزير حضرموت  فرع المكال 

600-13069 
تحسين ارصفة بعض الشوارع الرئيسية في مدينة 

 حضرموت  -القطن 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 ياإلنمائ

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

 50,000 القطن حضرموت  فرع المكال 

600-12988 
ترميم البرك المكشوفة لقرية سيهون والمحالت  

 سقطرى  -حديبو   -المجاورة لها 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
المتحدة   برنامج االمم

 اإلنمائي

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

 فرع المكال 
أرخبيل  
 سقطرى 

حديبو)جزيرة 
 سقطرى( 

70,900 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

600-13173 

رفع قدرات االستشاريين المهندسين والفنيين 
والمقاولين العاملين بالمشاريع تحت التنفيد بالسالمة  

 والصحة
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
امج االمم المتحدة  برن
 نمائياإل

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

 فرع المكال 
أكثر من 
 محافظة 

  21,790 

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

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

والطارئة عن   4الدولي االضافية رقم  البنكمنحة 
 طريق برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 1,553,086 خدير تعز فرع تعز 

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

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

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

 1,168,199 المخاء تعز فرع تعز 

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

 المرحلة األولى ( 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 101,300 صبر الموادم  تعز فرع تعز 

900-13053 

قضايا   استشاري)مهندسين وفنيين( فى  200تدريب 
- الصحة والسالمة المهنيةواالثار البيئة واالجتماعية

 تعز
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 22,516 القاهرة تعز فرع تعز 

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

 محافظة حجة. 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 1,180,774 افلح الشام حجة فرع حجة 

500-13496 
-المفتاح- علكمة-الخاصة لمحلة بني العراجالسقايات  

 حجة
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 اح المفتــ حجة فرع حجة 

500-13419 
- شمررصف وتحسين الطريق المؤدي الي سوق  

 حجه -شمرين قفل شمر 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 51,740 قفل شـمـــر  حجة فرع حجة 

500-13399 
الممرات في الحارات القديمة )القنان  تحسينرصف و

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

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 74,054 مدينة حجة حجة فرع حجة 

500-13416 
 -مدينه حجه   -السوائل  - دينهسوق الم رصف طريق

 حجه
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 33,266 مدينة حجة حجة فرع حجة 

500-13395 
الدخنة  -استكمال رصف وتحسين طريق شعب السادة 

 كشر -العبيسة -
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 76,000 كشـــــر  حجة فرع حجة 

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

 محافظة حجه. -  الشاهل-اليمن 
 ل يعم

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 الشـاهــل  حجة فرع حجة 

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

 حجه  -حجه  -هربه 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
االمم المتحدة   برنامج

 اإلنمائي

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

 50,000 حجة حجة فرع حجة 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

500-13404 
سقايات خاصة لسقي الحيوانات واالستخدام المنزلي  

 وضرة -العميسي  -في قرية المعاريض 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
حدة  برنامج االمم المت

 اإلنمائي

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

 50,000 وضـــره  حجة فرع حجة 

500-13405 
تحسين وتطوير الظروف االنتاجية للثروة الحيوانية  

 حجة -نجرة  - في قرية العولة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 نـجـــرة  حجة فرع حجة 

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

 عزلة الجبل الشغادرة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 49,040 الشغادره حجة فرع حجة 

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

 بالسالمة والصحة المهنية واالثر البيئي واالجتماعي
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 20,564 مدينة حجة حجة فرع حجة 

500-13383 
تشغيل الشباب لتفعيل مجالس القرى وتعزيز التماسك  

 حجة -كحالن عفار -االجتماعي مرحلة ثانية
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 كحالن عفار حجة فرع حجة 

500-13388 
تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي ونعزبز التماسك  

 شرس/ حجة  -االجتماعي
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 شـــرس  حجة فرع حجة 

500-13390 
تأهيل طريق + تحسين الوضع الصحي والبيئي لقرية 

 حجة  -افلح الشام  -الحبيل 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 58,000 افلح الشام حجة فرع حجة 

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

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

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

 94,927 عبس حجة فرع حجة 

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

 المغربة -بني جديلة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 لمغربـــه ا حجة فرع حجة 

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

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

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

 78,420 اسلــــم  حجة فرع حجة 

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

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

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

 99,900 عنس ذمار فرع ذمار 

911-13493 
 -القطعة   - السقايات الخاصة لقرية بيت ايوب

 ذمار  -ضوران انس 
 مل يع

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 145,000 ضوران انس ذمار فرع ذمار 

911-13569 
قضايا الصحة والسالمة المهنية   تدريب استشاريين فى

 والبيضاءذمار  -واآلثار البيئية واالجتماعية 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 فرع ذمار 
أكثر من 
 محافظة 

  39,509 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

911-13413 
تاهيل ورصف ممرات مستشفى الوحدة التعليمي 

 ذمار  -جهران -بمعبر 
 يعمل 

الدولي عبر  البنك 
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 114,858 جهران ذمار فرع ذمار 

911-13468 
البيئه المدرسيه لعدد مدرستان في مديرية ذي  تحسين 

 محافظة البيضاء  -ناعم
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
ج االمم المتحدة  برنام

 اإلنمائي

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

 50,000 ذي ناعم  البيضاء فرع ذمار 

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

 محافظة البيضاء  -الرياشيه 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
المتحدة   برنامج االمم

 اإلنمائي

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

 66,629 الرياشيه  البيضاء فرع ذمار 

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

 يعمل 
البنك الدولي عبر  

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

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

 69,514 ميفعة عنس  ذمار فرع ذمار 

911-13476 
مدارس في مديرية  3المدرسيه لعدد تحسين البيئه 

 محافظة البيضاء -صباح 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 صباح  البيضاء فرع ذمار 

911-13470 
مدارس في مديرية  6تحسين البيئة المدرسية لعدد 

 محافظة ذمار -الحداء 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 134,555 الحـــــــداء  ذمار فرع ذمار 

911-13479 
- تغذية مياه مدينة ذمار تحت سطحية بفجير بداش 

 ذمار
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 280,500 مدينة ذمار ذمار فرع ذمار 

911-13547 
 -التغذية مديرية البيضاء مشروع النقد من اجل 

 محافظة البيضاء
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 1,998,235 البيضاء البيضاء فرع ذمار 

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

 محافظة صنعاء -مديرية بني ضبيان -ضبيان 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 50,000 بني ضبيان  صنعاء

200-13033 
رصف وتحسين عدة شوارع متفرعة من سائلة سواد 

 االمانة -حنش / الثورة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 نعاءص 

 101,816 الثورة االمانه

200-13000 
  –تأهيل وتحسين طريق ) طريق مشاه ( بني عياض 

 صنعاء -االنف / جبل عانز / الحيمة الخارجية 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 53,000 الخارجيه الحيمه   صنعاء

200-13007 
تأهيل االراضي الزراعية في ) سقام وجزامة 

 مأرب   -صرواح  -المحجزة  -والملتقي(  
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 150,000 صرواح مارب 

200-12909 
برنامج تدريب لالستشاريين )المهندسين والفنيين ( فى  

 مفاهيم وقضايا السالمه و الصحة المهنية واالثار ال 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 24,476 السبعين  االمانه
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

200-12983 

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

 1المحويت
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
المتحدة   برنامج االمم

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 143,385 الخبت  المحويت

200-13054 

تحسين الوضع الصحي والبيئي واستصالح االراضي  
 -الرجم  -العزكي -الزراعية في قرية عبار الحجر

 المحويت
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 98,738 الرجم المحويت

200-13032 

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

 السابعة( 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 199,441 بني الحارث  االمانه

200-13055 

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

 المحويت-الطويلة
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 ئياإلنما

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

فرع  
 صنعاء

 86,000 الطويلة  المحويت

200-13047 
اتحسين الوضع الصحي والبيئي وانشاء حدائق منزلية  

 في قريه الصافيه ومحالتها المطمه الجوف
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 إلنمائيا

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

فرع  
 صنعاء

 120,673 المطمه  الجوف 

200-13036 

مشروع التدخالت المتنوعة لدعم النازحين 
والمتضررين في مديرية الصافيه / األمانة )المرحلة  

 الثالثة(
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
المتحدة   ممبرنامج اال

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 100,000 الصافية االمانه

200-13034 
التدخالت المتنوعة لدعم النازحين والمتضررين في 

 االمانة  -السبعين -منطقة الخفجي
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
م المتحدة  برنامج االم

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 100,000 السبعين  االمانه

200-13048 

مشروع التدخالت المتنوعة لدعم المتضررين في 
  -برط العنان -قرية ال راشد ومحالتها عزلة ذوزيد

 الجوف 
 يعمل 

عبر  البنك الدولي 
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 153,080 برط العنان الجوف 

200-13015 
التدخالت المتنوعه لتشغيل النازحيين والمتضررين 

 في مركز محافظة المحويت 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
ج االمم المتحدة  برنام

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 106,000 مدينة المحويت  المحويت

200-13060 
مشروع التدخالت المتنوعه لدعم النازحين 

 والمتضررين في قريه العقله بدبده مأرب 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
امج االمم المتحدة  برن

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 68,000 بدبده  مارب 

200-13026 
التدخالت المتنوعة لدعم المتضررين والنازحين لقرية 

 مارب -رغوان  -رغوان -حراضه والحنايا /ال عتيق 
 يعمل 

ي عبر  البنك الدول
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 100,000 رغوان مارب 

200-13025 

تحسين الوضع الصحي واستصالح االراضي الز  
حريب   -بني سكران  -راعيه وتاهيل االبارلقرية ثبت

 مارب  -القراميش
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
المتحدة   برنامج االمم

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 106,000 حريب القرامش  مارب 

200-13038 

مشروع التدخالت المتنوعة لدعم النازحين 
  -عةوالمتضررين في مديرية اازال لمرحلة الراب 

 االمانة
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 225,000 آزال  االمانه
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

200-13044 
تحسين الوضع الصحي والبيئي لقريتي جرن نعمة 

 الجوف  -الحميدات  -وكيدان عزلة الصلل
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 96,179 الحميدات  الجوف 

200-13030 

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

 السادسة( 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 185,000 الحارث بني  االمانه

200-13053 
مشروع التدخالت المتنوعة لدعم المتضررين في 

 عرضية رجوزةالجوفقرى وادي نسم عزلة ال
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 125,500 رجوزه الجوف 

200-13014 
التدخالت المتنوعه لتشغيل المتضررين والنازحين في 

 المحويت -شبام كوكبان -منطقة شالل االهجر 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 90,000 شبام كوكبان  المحويت

200-13013 
- التدخالت المتنوعه لدعم المتضررين في قرية الحنكة

 المحويت -حفاش  -يالذار 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 90,572 حفاش  المحويت

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

 مارب  -الجوبة 
 يعمل 

نك الدولي عبر  الب
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 95,000 الجوبة مارب 

200-13024 
عزلة ال    -الصرف الصحي الموقعي لقرية معشراء

 محافظة مارب  -مديرية حريب-منصور
 يعمل 

بر  البنك الدولي ع
المتحدة   برنامج االمم

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 132,000 حريب  مارب 

200-13052 
التدخالت المتنوعة لدعم المتضررين والنازحين في 

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

الدولي عبر  البنك 
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 صنعاء

 100,571 خراب المراشى  الجوف 

300-14119 
  برنامج تدريب لالستشاريين )المهندسين والفنيين ( فى

 مفاهيم وقضايا الصحة والسالمة المهنية 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 32,635 البريقه  عدن  فرع عدن 

300-13786 
مشروع التدخالت المتنوعة لدعم النازحين والعائدين ) 

 م /عدن. -( في مديرية خورمكسر 2
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 183,137 خور مكسر  عدن  فرع عدن 

300-13789 
مديرية  -مشروع التدخالت المتنوعه في مدينة التواهي

 محافظة عدن  -التواهي 
 يعمل 

بر  البنك الدولي ع
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 242,830 التواهي  عدن  فرع عدن 

300-13744 
تحسين وتطوير الظروف االنتاجية للثروة الحيوانية  

 في أكثر من قرية /مديرية المضاربه والعاره
 يعمل 

ي عبر  البنك الدول
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 93,209 المضاربه و العاره  لحج فرع عدن 

300-13746 
تحسين وتطوير الظروف االنتاجية للثروة الحيوانية  

 في أكثر من قرية /مديرية االمقاطره 
 يعمل 

الدولي عبر  البنك 
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 90,892 المقاطرة  لحج فرع عدن 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

300-13799 
تنفيذ سقايات خاصة في ملقم والمرداع والقرى  

 المجاورة لها في المسيمير لحج
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
امج االمم المتحدة  برن

 اإلنمائي

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

 73,852 المسيمير  لحج فرع عدن 

300-13805 
التدخالت المتنوعة في منطقة عراصم والخياشن في 

 القبيطة لحج . 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 126,388 القبيطه  لحج فرع عدن 

300-13811 
 -رصف الممرات الداخلية في مدينة طور الباحة 

 محافظة لحج  -مديرية طور الباحة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 74,248 طور الباحه  لحج فرع عدن 

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

 محافظة لحج  -يهر
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 يهر لحج فرع عدن 

300-13792 
استكمال اعمال الرصف في حي المصحة في الشيخ  

 عدن  -عثمان 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 109,015 الشيخ عثمان عدن  فرع عدن 

300-13812 
رصف الشوارع الداخلية لمركز مديرية الحصين  

 مديرية الحصين محافظة الضالع . 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 154,439 الحصين الضالع  فرع عدن 

300-13815 
رصف الممرات واالزقة في مدينة قعطبة القديمة 

 مديرية قعطبة محافظة الضالع . 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 157,504 قعطبه ضالع ال فرع عدن 

300-13774 
تحسين و حماية طريق قرى العطف والخربة واللكمة  

 أبين . -رصد  -والخشعة والشعبة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 74,400 رصد ابين  فرع عدن 

300-13784 
رصف الممرات و الشوارع الداخلية لمركز مديرية 

 م/ أبين -مديرية سرار  -سرار 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 50,000 سرار  ابين  فرع عدن 

300-13791 

ممرات المشاة و الجزيرة الوسطية  تحسين و صيانة
 -من جولة الغزل الى جولة السالم في المنصورة

 م/عدن 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 156,110 المنصوره عدن  فرع عدن 

300-13778 
تنفيذ سقايات خاصة لقرية المعزبة والقرى المجاورة  

 مديرية االزارق الضالع  -لها 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 113,478 االزارق  الضالع  فرع عدن 

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

 مديرية لحج
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 60,548 ردفان  لحج فرع عدن 

300-13810 
جبر المرحلة   سوق حبيلرصف الشارع الخلفي من 

 محافظة لحج  -مديرية حبيل جبر  -األولى 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

 54,084 حبيل جبر لحج فرع عدن 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

910-12813 
 -يال علي وادي ع -تحسين ورصف طريق بيت القاز 

 م/ عمران -مديرية مسور 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 71,539 مسور  عمران

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

 ة)مرحلة اولى( م/صعد-منبة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 113,866 منبه صعده 

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

 م/صعده) مرحلة ثانية (-رازح -
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 223,568 رازح  صعده 

910-12914 
 -بني نوف  -رصف طريق قرية البياضة تحسين و 

 عمران  -المدان 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
ج االمم المتحدة  برنام

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 53,750 المــدان  عمران

910-12930 
- الضفة-الشراعيبني -تحسين ورصف طريق ضالع

 عمران-عمران-االشمور-يند 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 إلنمائيا

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

فرع  
 عمران

 175,000 عمران عمران

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

 م/ عمران  -مديرية عيال سريح
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 70,077 عيال سريح  عمران

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

 محافظة عمران  -مديرية شهارة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 73,900 شهاره  عمران

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

 صعده. -حيدان  -ولد عياش  -آل المقراني 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 154,700 حيدان صعده 

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

 عمران-حبور ظليمه
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 60,750 ظليمة حبور  عمران

910-12892 
تنفيذ سقايات وتحسين طريق في عدة قرى بعزلة  

 محافظة عمران -حوث  -السادده
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 70,086 حوث عمران

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

 يعمل 
البنك الدولي عبر  

برنامج االمم المتحدة  
 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 59,100 ذيبين  عمران

910-12917 
وحمامات في قرية الهيجة ومحالتها وادي  تنفيذسقايات

 م/عمران-قفلة عذر  -ذوغيثان -الميسر 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 75,360 قفلة عذر عمران

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

 محافة صعدة.- مجز   -الت الربيع -عصاره 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 162,275 مجز  صعده 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

910-13031 
تدريب المهندسين والفنيين في مجال السالمة المهنية 

 فرع عمران -واالثر البيئي واالجتماعي 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

أكثر من 
 محافظة 

  33,604 

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

 م/عمران -السود  -العمريين
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 50,000 السود عمران

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

 م/عمران -حرف سفيان -وادي سفيان 
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 83,370 سفيانحرف  مرانع

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

 م/عمران-السودة  -بني منصور  -
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 54,131 السوده عمران

910-12834 
رصف و تشجير جوانب بعض الشوارع في مدينة 

 محافظة صعدة -عزلة صعده  -صعدة
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 103,440 صعده  صعده 

910-12964 

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

 محافظة صعده
 يعمل 

البنك الدولي عبر  
برنامج االمم المتحدة  

 اإلنمائي

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

فرع  
 عمران

 157,253 صعده  صعده 

 يعمل  دعم صغار المزارعين بالمكعبات العلفية الجافة 100-13358
البنك الدولي عبر منظمة  

األغذية والزراعة  
FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO  لمشروع تعزيز ) اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  537,000 

100-13392 
إعادة تأهيل صغار المزارعين وتحسين اإلنتاج 

 اكثر من محافظة-الزراعي  )مكون البستنة( 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

والزراعة منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  2,189,855 

100-13417 

تدريب الضباط واالستشاريين والفنين العاملين في  
على موجهات واجراءات  SAPREPمواقع المشروع
 السالمة المهنية 

 يعمل 
البنك الدولي عبر منظمة  

األغذية والزراعة  
FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAOلمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية ف ) ي

 اليمن 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  30,000 

100-13533 
التقييم النصفي لتدخلي البستنة والمكعبات العلفية  

 SAPREPضمن مشروع 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAOلمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في ) 

 اليمن 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  25,000 

300-13612 
حماية التربة الزراعية من االنجرافات وادي الحنشي  

 منطقة الصفاءة ساكن الجديد  م/ رصد م/ ابين 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAOلمشروع تعز ) يز اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 
 105,947 رصد ابين  فرع عدن 

300-13637 
  -بناء خزانات الري التكميلي في وادي رباط السنيدي 

 م/ ابين -م/رصد -الرباط 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAOلمشروع تعزيز اإل ) نتاجية الزراعية في

 اليمن 
 99,400 رصد ابين  فرع عدن 

300-13643 
تاهيل وصيانة مداخل قنوات الري وحماية التربة 

 الزراعية في وادي الربوه م/ ردفان م/ لحج
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAOلمشروع تعزيز )   اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 
 202,980 ردفان  لحج فرع عدن 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

300-13650 
- خال البكري-سقاية خاصة في )عقيبة  150انشاء 

 م/لحج -م/ردفان-اهرة البكري(ظ
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAOلمشروع تعزيز اإلنتاج ) ية الزراعية في

 اليمن 
 143,300 ردفان  لحج عدن فرع 

300-13656 

اعادة تأهيل قناة سد فؤاد الرئيسية ومداخل قنوات 
الفرعية وبوبات التحكم للسد والقناة الرئيسي  

 والفرعية
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO  لمشروع تعزيز ) اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 
 549,852 احور  ابين  فرع عدن 

300-13660 
اعادة تأهيل قناة سد العرائس الرئيسي وصيانة بوبات 

 التحكم  والمساقط التحويلية ا م/ تبن م/ لحج
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

والزراعة  منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 519,380 تبن  لحج فرع عدن 

300-13828 
حماية األراضي الزراعية من االنجرافات في وادي 

 لحج -المالح  -النازعة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

والزراعة منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 201,850 المالح  لحج فرع عدن 

300-13831 
تأهيل وصيانة قناة سبأ وشق عبر الخربة / المالح /  

 لحج
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO )ة الزراعية في لمشروع تعزيز اإلنتاجي

 اليمن 
 200,450 ردفان  لحج فرع عدن 

300-13832 
حماية األراضي الزراعية وآبار المياه من االنجرافات  

 لحج -المالح- في وادي المالح 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO )الزراعية في  لمشروع تعزيز اإلنتاجية

 اليمن 
 150,000 المالح  لحج فرع عدن 

300-13873 
اعادة تأهيل مداخل قنوات الري وحماية التربة 

 الزراعية من االنجرافات وادي بجير الربوه م/ ردفان 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

األغذية والزراعة منحة البنك الدولي عبر منظمة  
(FAO لمشروع ) تعزيز اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 
 115,000 ردفان  لحج فرع عدن 

300-13978 
حماية التربة الزراعية من انجرافات السيول واعادة  
 تاهيل قنوات الري وآالبار في وادي مران م/ مودية

 يعمل 
البنك الدولي عبر منظمة  

األغذية والزراعة  
FAO 

اعة منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزر
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 102,100 موديه  ابين  فرع عدن 

300-13979 
حماية التربة الزراعية وقنوات الري واآلبار الزراعية 

 من انجرافات السيول في وادي وجر م/ مودية
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

األغذية والزراعة   منحة البنك الدولي عبر منظمة
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 103,100 موديه  ابين  فرع عدن 

300-13980 
حماية التربة الزراعية من انجرافات السيول وادي 

 كبران م/ مودية م/ ابين 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

والزراعة  منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 103,100 موديه  ابين  فرع عدن 

300-13981 

حماية التربة الزراعية وقنوات الري واآلبار الزراعية 
من انجرافات السيول في وادي مليحة م/ مودية م/  

 ابين 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة منحة البنك 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية ) الزراعية في

 اليمن 
 104,350 موديه  ابين  فرع عدن 

300-13990 
اعادة تاهيل مداخل قنوات الري وحماية التربة 
 الزراعية من تدفق مياه السيول في وادي ثوعة 

 يعمل 
البنك الدولي عبر منظمة  

األغذية والزراعة  
FAO 

ة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة منح
(FAO لمشروع ) تعزيز اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 
 103,100 موديه  ابين  فرع عدن 

300-13993 

صيانة مداخل قنوات الري وحماية التربة الزراعية 
من انجرافات السيول في وادي امقالت م/ مودية م/  

 ابين 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
ذية والزراعة  األغ

FAO 

األغذية والزراعة منحة البنك الدولي عبر منظمة  
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 102,100 موديه  ابين  فرع عدن 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

300-13994 
حماية االراضي الزراعية من انجرافات السيول  

 واعادة تاهيل القنوات  وادي فرثاء م/ مودية
 يعمل 

مة  البنك الدولي عبر منظ 
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 102,100 موديه  ابين  فرع عدن 

300-13995 

مداخل قنوات الري وحماية التربة  اعادة تاهيل
الزراعية من انجرافات السيول في وادي داثن منطقة  

 امحجنون
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 102,100 موديه  ابين  فرع عدن 

300-13996 
حماية االراضي الزراعية من االنجرافات في وادي 

 م/ المالح م/ لحج-منطقة باور  -يباد 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 104,000 المالح  لحج فرع عدن 

400-13160 
مشروع  حماية االراضي الزراعية في عدة قرى  في  

 السخنة  -الرامية العليا 
 يعمل 

نك الدولي عبر منظمة  الب
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 

فرع  
 الحديدة

 139,600 السخنه  الحديده

400-13161 
مشروع حماية االراضي في كبة علي عطية ) السريد 

 مديرية السخنة -الرامية العليا -(
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 

فرع  
 الحديدة

 206,600 السخنه  الحديده

400-13169 
حماية األراضي في وادي المعين ) الغوادر( بيت 

 الحديدة -الفقيه 
 يعمل 

بنك الدولي عبر منظمة  ال
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 

فرع  
 الحديدة

 121,900 بيت الفقيه الحديده

400-13193 
مشروع حماية  االراضي وانشاء قنوات الري السيلي  

 مديرية الزيدية  -عزلة العطاوية  -لوادي حطب 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO ) لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 

فرع  
 الحديدة

 97,946 الزيدية الحديده

400-13290 
  -مشروع حماية االراضي الزراعية لوادي جلحوف  

 الزيدية - العطاوية
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO ) لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 

فرع  
 الحديدة

 111,977 الزيدية الحديده

500-13184 
دراسات  لمشاريع  اعادة تأهيل صغار المزارعين 

 جية الزراعية حجة / الفاووتعزيز االنتا
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

األغذية والزراعة منحة البنك الدولي عبر منظمة  
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 19,000 كعيدنه حجة فرع حجة 

500-13203 
 -انشاء مناسح لتنظيم الري السيلي في اكثر من قرية 

 مديرية كعيدنة-بني نشر   عزلة
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 112,000 كعيدنه حجة فرع حجة 

500-13206 
عزلة بني - في أكثر من قرية   تحسين  وصيانة االبار

 كعيدنة-نشر 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 118,000 كعيدنه حجة فرع حجة 

500-13340 
الزراعية في وادي ماخر عزلة  حماية  االراضي

 حجة -مديرية كعيدنة-كعيدنة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 134,000 كعيدنه حجة فرع حجة 

500-13342 
خزانات تجميعية لري الخضراوات في اكثر من  انشاء
 كعيدنة-عزلة الغربي -قرية 

 يعمل 
البنك الدولي عبر منظمة  

األغذية والزراعة  
FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 186,000 كعيدنه حجة فرع حجة 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

500-13343 
تأهيل ابار وإنشاء خزانات ري تكميلي  في قرية 

 رق خيران المح-المقزاع عزلة شرقي الخميسين 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 159,000 خيران المحرق  حجة فرع حجة 

500-13423 
المشروع التجريبي العادة تأهيل مناطق رعوية  

 حجة  -وضرة -طبيعية عزلة العميسي 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 62,000 وضـــره  حجة فرع حجة 

600-12868 
 -تأهيل وحماية أراضي زراعية في وادي جباه 

 محافظة شبوة -مديرية نصاب 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 105,600 نصاب  شبوه  فرع المكال 

600-12873 

تأهيل و توسعة  
- كرفانات)الفراشة+سحو+راضع+الصدارة+المباركة(

 شبوة -الروضة   -الشروج 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 117,300 الروضه شبوه  المكال فرع 

600-12874 
حساه( -عقرمه -الحكم-تأهيل وتوسعة كرفانات)هرب

 فظة شبوةمحا -مديرية ميفعة  -قرى محيد 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية ) الزراعية في

 اليمن 
 97,000 ميفعه  شبوه  فرع المكال 

600-12894 
- الشعبين- تأهيل وصيانة قنوات ري لقرى)الحيرة

 شبوة -الروضة  -الحنكة( سلمون 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO  لمشروع تعزيز ) اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 
 76,900 الروضه شبوه  فرع المكال 

600-12904 
العضرة( - المدرج-سفال غر-تأهيل قنوات ري )غر

 شبوة -الروضة  -ريمة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO  لمشروع تعزيز ) اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 
 92,500 الروضه شبوه  فرع المكال 

600-12917 
  -الروضة   -الغييلة( لماطر- لماطر-تأهيل قنوات )العين

 شبوة 
 يعمل 

ظمة  البنك الدولي عبر من
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية ) الزراعية في

 اليمن 
 69,500 الروضه شبوه  فرع المكال 

600-12918 
-حماية اراضي زراعية وتأهيل قنوات ري )عمقين

 شبوة -الروضة  -الجنح( -ثرة
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
ألغذية والزراعة  ا

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO  لمشروع تعزيز ) اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 
 84,350 الروضه شبوه  فرع المكال 

600-12938 
 -الروضة  -تأهيل قنوات الري  في منطقة الغيل 

 شبوة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة منحة 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية ) الزراعية في

 اليمن 
 179,500 الروضه شبوه  فرع المكال 

600-12943 
دراسات لمشاريع  اعادة تأهيل صغار المزارعين  

 الفاو  -وتعزيز االنتاجية الزراعية شبوة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع ) تعزيز اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 
 15,000 الروضه شبوه  فرع المكال 

600-12971 
  -يدف -الحضن   -حصاد مياه توسعة كرفانات )خمر 

 شبوة -الروضة   -شعيب الساغور (  نخل 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
زراعة  األغذية وال

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO ) لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 
 100,500 الروضه شبوه  فرع المكال 

600-12990 
  -ميفعة  - إعادة تأهيل قناة غدانان منطقة الحوطه 

 شبوه 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة منحة البنك 
(FAO  لمشروع تعزيز ) اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 
 95,600 ميفعه  شبوه  فرع المكال 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

600-12991 
  -ميفعة   -تأهيل قناه مياه الري الغيلي لقرية حيفون 

 شبوة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

غذية والزراعة منحة البنك الدولي عبر منظمة األ
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية ) الزراعية في

 اليمن 
 79,000 ميفعه  شبوه  فرع المكال 

600-12992 
إعادة  تأهيل بعض قنوات مياه الري السيلي لقرى  

 شبوة - ميفعة  -محيد 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

اعة منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزر
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية ) الزراعية في

 اليمن 
 85,000 ميفعه  شبوه  فرع المكال 

600-13060 
  -أستكمال قيد تحويلي لالراضي الزراعية قرن الحداد 

 شبوة  -نصاب  -وادي عبدان 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

عة منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزرا
(FAO  لمشروع تعزيز ) اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 
 142,850 نصاب  شبوه  فرع المكال 

600-13063 
 -أعادة تأهيل قناتي قليتة العليا والسفلى منطقة قليتة 

 شبوة -ميفعة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO )  اإلنتاجية الزراعية في لمشروع تعزيز

 اليمن 
 80,000 ميفعه  شبوه  فرع المكال 

600-13073 
اعادة تأهيل قناتي يريب والسالمة وحماية بئر مشروع  

 شبوة -ميفعة  -مياة جول الريدة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO ) لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 
 89,000 ميفعه  شبوه  فرع المكال 

900-12971 
مشروع الحفاظ على المياه والتربة في القرى 

 تعز  -خدير   -المستهدفة بعزلة الشويفة 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

ة والزراعمنحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية 
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 382,732 خدير تعز فرع تعز 

900-12986 
انشاء خزانات للري التكميلي في االنبوه االعلى+ 

 تعز  -المعافر  - الحجر سنوان ) السوا ( 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

لزراعة منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية وا
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 326,500 المعافر  تعز فرع تعز 

900-13002 
حماية االراضي في ضفاف وادي الركاب )بني  

 تعز  -ميراب  -عامر( 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAOلمشر ) وع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 
 293,700 مقبنه تعز فرع تعز 

910-12844 
حماية االراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري في  

 صعده -الحشوه   -الجفره   -قرى الجراشب والصميع 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

 منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 

فرع  
 عمران

 113,570 الحشوه  صعده 

100-13268 
ورش عمل ودورات تدريبية لمدراء الفروع والضباط 

 لمشروع اعادة تاهيل صغار المزارعين
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

زراعة منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية وال
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  20,000 

600-12895 
- الفقراء-الظيجان-تأهيل وصيانة قنوات ري )قبيل

 شبوة -الروضة  -المحف( الشعيب 
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

غذية والزراعة منحة البنك الدولي عبر منظمة األ
(FAO لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في )

 اليمن 
 69,500 الروضه شبوه  فرع المكال 

 يعمل  م/لحج-تأهيل وصيانة قناة رأس الواديين م/تبن 300-13666
البنك الدولي عبر منظمة  

األغذية والزراعة  
FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAOلمشروع تعزي ) ز اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 
 341,610 تبن  لحج فرع عدن 

300-13693 
قنوات الري وحماية االراضي الزراعيه من   تاهيل

 االنجرافات في وادي حناد م/ احور م/ أبين
 يعمل 

البنك الدولي عبر منظمة  
األغذية والزراعة  

FAO 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة 
(FAO لمشروع ) تعزيز اإلنتاجية الزراعية في

 اليمن 
 424,327 احور  ابين  فرع عدن 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

100-13181 
 -زبيد  -تأهيل وتوسعة مشروع مياه مدينة زبيد 

 الحديدة
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

فرع  
 الحديدة

 541,242 زبيد  الحديده

100-13212 
ط المياه والبيئة على بعض الجوانب  تدريب ضبا

 اإلدارية والفنية
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  98,700 

100-13234 
تنفيذ توسعة  شبكة الصرف الصحي لحارة الكمب  

 اءالبيض - رداع  -وماجاورها بمدينة رداع 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWااللمانية/ منحة الحكومة  
 والصرف الصحي 

 437,000 رداع  البيضاء فرع ذمار 

100-13242 
 -منخر القطن  -تأهيل مشروع مياه  العجالنية 

 حضرموت 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 259,920 القطن حضرموت  ع المكال فر

100-13400 
متابعة ومراقبة أنشطة المنحة األلمانية لتعليم الفتاة في 

 الريف 
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  50,000 

100-13405 
  االسفلت  رصف بعض الساحات وجوانب شارع

 المهرة  -حوف  -بمدينة جاذب ) المرحلة الثانية ( 
 الحكومة األلمانية يعمل 

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

 140,500 حوف المهره  فرع المكال 

100-13502 
متابعة ومراقبة أنشطة منحة بتك التنمية االلماني 

 زمة التعليملإلستجابة أل
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  46,000 

200-12740 
وحمامات لصرف صحي قريه  تنفيذ جدران حمايه

 الوزاء ومحالتها/المرانه /المراشي/ الجوف
 الحكومة األلمانية يعمل 

لتعزيز الصمود   KFWمانية/ منحة الحكومة االل 
 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

فرع  
 صنعاء

 180,000 خراب المراشى  الجوف 

200-12741 
وتنفيذ حمامات لصرف الصحي في قريه   تأهيل االبار

 حرم المرانه  المراشي الجوف 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لتعزيز الصمود   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2ج االشغال كثيفة العمالة عبر برنام

فرع  
 صنعاء

 252,270 خراب المراشى  الجوف 

200-12835 
السقايات خاصة لقرية القصبة والمحانة/ بني 

 النمري/الحيمه الداخليه / صنعاء
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

فرع  
 صنعاء

 131,700 ه الحيمه الداخلي صنعاء

200-12836 
السقايات الخاصة لقرية قيران /القوازعة/ بني 

 المحويت سعد/
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

فرع  
 صنعاء

 134,000 بنى سعد المحويت

200-12905 
  -برط العنان  - المعاطرة  -السقايات الخاصة حجان 

 الجوف . 
 الحكومة األلمانية يعمل 

المياه  لبرنامج  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع  
 صنعاء

 135,796 برط العنان الجوف 

 الحكومة األلمانية يعمل  شبكة مجاري حارة نجد الفوارس/أزال/األمانة 200-12906
لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
فرع  

 نعاءص 
 386,024 آزال  االمانه

200-12944 
خراب  -هيجان -السقايات الخاصة لقرية هيجان 

 الجوف- المراشي 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

فرع  
 صنعاء

 139,606 خراب المراشى  الجوف 

200-12960 
لمجاوره/بني  سقايات خاصة لقرية بني بازل والقرى ا 

 سليمان/الحيمة الخارجية/صنعاء
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع  
 صنعاء

 108,000 الحيمه الخارجيه  صنعاء

200-12961 
السقايات الخاصة لقرية اسخن والقرى  

 المجاوره/الجرواح/صعفان/صنعاء
 نيةالحكومة األلما يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع  
 صنعاء

 195,000 صعفان صنعاء

200-12962 
السقايات الخاصة لقرية مرحبة والقرى  

 المجاوره/السرار/رجوزه / الجوف
 الحكومة األلمانية يعمل 

المياه  لبرنامج  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع  
 نعاءص 

 72,650 رجوزه الجوف 

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
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الصندوق  
 التقديرية 

200-12982 
سقايات خاصة لقرية  ينهق والقرى المجاورة/ 

 العسوس/ ملحان/المحويت 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

فرع  
 صنعاء

 215,000 ملحان  المحويت

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

 محافظة صنعاء  -مديرية الحيمة الداخلية  -عمرو 
 نيةالحكومة األلما يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

فرع  
 صنعاء

 91,500 الحيمه الداخليه  صنعاء

200-13078 
قرية -الثانوية  مدرسة الشهيد الزبيري االساسية

 المحويت -بني سعد  -الوحاوح   -الجمعة الجديد
 الحكومة األلمانية يعمل 

في المناطق   للتعليم KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

فرع  
 صنعاء

 323,500 بنى سعد المحويت

300-13167 
محافظة    -مديرية لودر   -توسعة مشروع مياه لودر 

 ابين 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 265,000 لودر ابين  فرع عدن 

300-13435 
 -الشعيب  -العوابل  استكمال مشروع مياه منطقة

 الضالع . 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 470,000 الشعيب  الضالع  فرع عدن 

300-13499 
تاهيل احواض معالجة مياه الصرف الصحي في 

 لحج  -تبن  -الحوطة  -)طهرور + صبر (
 الحكومة األلمانية يعمل 

المياه  لبرنامج  KFWمة االلمانية/ منحة الحكو
 والصرف الصحي 

 230,000 تبن  لحج فرع عدن 

300-13600 
توريد معدات واليات لصيانة شبكة الصرف الصحي  

 مدينة الضالع 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 232,000 الضالع  الضالع  فرع عدن 

300-13602 
للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي  إنشاء مبنى 

 محافظة لحج بمدينة الحوطة 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 476,000 الحوطه  لحج فرع عدن 

300-13603 
المؤسسة    توريد وتركيب  وحدات الضخ  المياه البار

 مدينة لحج / لحج . المحلية للمياه ب
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 118,000 الحوطه  لحج فرع عدن 

300-13604 
توريد وتركيب وتشغيل وحدة ضخ بالطاقة الشمسية   

 مياه قرية الحجر والخربة /المالح/لحج  لمشروع
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWومة االلمانية/ منحة الحك
 والصرف الصحي 

 93,500 المالح  لحج فرع عدن 

300-13609 
تاهيل شبكة الصرف الصحي ومحطة المعالجة لمدينة 

 لودر
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWااللمانية/ منحة الحكومة  
 والصرف الصحي 

 280,000 لودر ابين  فرع عدن 

300-13611 
د معدات صيانة لشبكة الصرف الصحي للمؤسسة  توري

 المحلية للمياه والصرف الصحي لحج الحوطة
 الحكومة األلمانية يعمل 

المياه  لبرنامج  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 503,000 الحوطه  لحج فرع عدن 

300-13694 
خزان حضاد مياه االمطار لقريتي  مخلين وامخناق  

 ابين /في جيشان/جيشان
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

 110,000 جيشان  ابين  فرع عدن 

300-13695 
  -حصاد مياه األمطار لقرية رفوانخزان 

 جيشان/جيشان/ابين 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2حي والصرف الص 

 110,000 جيشان  ابين  فرع عدن 

300-13696 
 -زريقة اليمن  -حصاد مياه األمطار لقرية البرح 

 لحج   -المقاطرة 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

 103,000 المقاطرة  لحج فرع عدن 

300-13710 
حبيل  ذنبة  مديريةمدرسة الشهيد محمد ناجي قرية ال

 الجبر محافظة لحج 
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 149,760 حبيل جبر لحج فرع عدن 

300-13711 
مدرسة خالد ابن الوليد  قرية العسكرية  مديرية حبيل 

 الجبر محافظة لحج 
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWااللمانية /منحة الحكومة  
 الريفية 

 68,160 حبيل جبر لحج فرع عدن 

300-13712 
مدرسة الحرية قرية حبيل جلدة مديرية حبيل الجبر  

 محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 149,760 حبيل جبر لحج فرع عدن 
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الصندوق  
 التقديرية 

300-13713 
اكتوبر قرية الحضارم مديرية الحد يافع   14مدرسة 

 محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 149,760 الحد  لحج فرع عدن 

300-13732 
دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية في  

 الجبر محافظة لحجمديرية حبيل 
 حكومة األلمانيةال يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 61,450 حبيل جبر لحج فرع عدن 

300-13734 
دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية في  

 مديرية الحد محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWااللمانية /منحة الحكومة  
 فية الري

 116,250 الحد  لحج فرع عدن 

300-13735 
مشروع ثأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها  

 بالوسائل التعليمية مديرية حبيل جبر محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 27,000 حبيل جبر لحج فرع عدن 

300-13747 
 -مركز مديرية رصد   -صد الثانوية للبنات مدرسة ر

 محافظة ابين
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 322,564 رصد ابين  فرع عدن 

300-13781 
مديرية الضالع   -التدخالت المتنوعة في قرية جالس  

 محافظة الضالع . -
 الحكومة األلمانية يعمل 

لتعزيز الصمود   KFWالحكومة االلمانية/ منحة 
 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

 134,565 الضالع  الضالع  فرع عدن 

300-13783 
سقايات خاصة وتحسين الوضع الصحي لقرية   تتنفيذ

 الضالع .  - مديرية الضالع - الكرب 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لتعزيز الصمود   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2ر برنامج االشغال كثيفة العمالة عب

 135,176 الضالع  الضالع  فرع عدن 

300-13808 
  -المقاطرة تحسين ورصف طريق في ذنوبه  مديرية 

 لحج
 الحكومة األلمانية يعمل 

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

 128,110 المقاطرة  لحج فرع عدن 

300-13888 

تتنفيذ سقايات خاصة وتحسين الوضع الصحي لقرية  
   -مديرية األزارق - والقرى المجاورة لها  الرونه
 الضالع 

 الحكومة األلمانية يعمل 
لتعزيز الصمود   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 
 160,870 االزارق  الضالع  فرع عدن 

300-13922 
ريشان  مديرية  ثوم للتعليم االساسي  قريةمدرسة ام كل

 الحد محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 164,750 الحد  لحج فرع عدن 

300-13923 
مدرسة خولة للبنات قرية قطنان  مديرية الحد محافظة  

 لحج
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمة االلمانية /منحة الحكو
 التعليم المرحلة الثانية

 396,000 الحد  لحج فرع عدن 

300-14024 
تحسين الوضع البيئي و الصحي  لعدد من الممرات  

 4عدن المرحلة   -الخلفية الحياء مدينة كريتر 
 الحكومة األلمانية يعمل 

المياه  لبرنامج  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 لصحي والصرف ا

 140,000 صيره)كريتر( عدن  فرع عدن 

300-14031 
استبدال خط الصرف الصحي الرئيسي لمدينة 

 الحوطة/ لحج 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

 128,000 الحوطه  لحج فرع عدن 

300-14043 
ساسي ترميم مدرسة عبدهللا بن عباس للتعليم اال

 والثانوي مديرية الحد قرية قطنان
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 125,800 الحد  لحج فرع عدن 

 الحكومة األلمانية يعمل  أبين- احور  -تاهيل مشروع مياه احور  300-14093
لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 صرف الصحي وال
 132,000 احور  ابين  فرع عدن 

400-12559 
مديريرية - عزلة الفالفله  -مشروع مياه قرية القنبور 

 الحديدة-المراوعة 
 الحكومة األلمانية يعمل 

المياه  لبرنامج  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

فرع  
 الحديدة

 292,800 المراوعه الحديده

400-13055 
رى قزعة اردم,كدف  مشروع مياه لق

 خضير,المغالسة/العمارية / بيت الفقية/الحديدة
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

فرع  
 الحديدة

 258,000 الفقيهبيت  الحديده

400-13318 
  -المنصورية -مشروع مياه لقرية صنيف المناصرة 

 الحديدة
 األلمانيةالحكومة  يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع  
 الحديدة

 215,800 المنصورية الحديده
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

400-13320 
-الزيدية  - مشروع مياه قرية المخداش والكدرا

 الحديدة . -الزيدية
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2صحي والصرف ال

فرع  
 الحديدة

 174,800 الزيدية الحديده

400-13323 
 -المراوعة  -القطاملة   -مشروع مياه قرية واقر 

 الحديدة
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع  
 الحديدة

 175,800 المراوعه الحديده

400-13324 
- الرامية العليا -دة والمنيبر مشروع مياه قرية المرق

 الحديدة-السخنة
 الحكومة األلمانية يعمل 

المياه  لبرنامج  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع  
 الحديدة

 261,846 السخنه  الحديده

400-13329 

توريد وتركيب وحدتي ضخ بالطاقة الشمسية لرفع  
 -فقيه الطاقة االنتاجية لمؤسسة مياه مدينة بيت ال 

 الحديدة
 الحكومة األلمانية يعمل 

المياه  لبرنامج  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

فرع  
 الحديدة

 213,840 بيت الفقيه الحديده

400-13332 

ومنظومة  1توريد وتركيب وحدة ضخ للبئر رقم 
  -المنصورية -المنصورية  - 2الواح شمسية للبئر رقم

 الحديدة
 أللمانيةالحكومة ا يعمل 

المياه  لبرنامج  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

فرع  
 الحديدة

 191,440 المنصورية الحديده

400-13333 
توريد وتركيب الواح شمسية لتشغيل  خمس ابار  

 لمؤسسة مياه مدينة الصليف  لرفع الطاقة االنتاجية 
 الحكومة األلمانية يعمل 

المياه  لبرنامج  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

فرع  
 الحديدة

 224,390 الصليف الحديده

500-12710 
  -عزلة الشعاثمة  -قرية االمان  -مدرسة اروى للبنات 

 م/ حجة  -مديرية  نجرة 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 224,000 نـجـــرة  حجة فرع حجة 

500-13097 
- ربط حاره الغرابي بشبكه الصرف الصحي الرئيسيه 

 حجه -مدينه حجه 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 364,245 مدينة حجة حجة فرع حجة 

 األلمانيةالحكومة  يعمل  حجه  -مدينة حجه   -الصرف الصحي لحارة المعبور  500-13102
لبرنامج المياه   KFWحة الحكومة االلمانية/ من

 والصرف الصحي 
 261,654 مدينة حجة حجة فرع حجة 

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/ 
 الصحي والصرف 

 211,000 مدينة حجة حجة فرع حجة 

500-13295 
عزلة اسلم   -قرية الثلوث  -مدرسة الثوره بالثلوث 

 محافظة حجه .  - مديرية اسلم    -الوسط 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 213,000 اسلــــم  حجة فرع حجة 

500-13299 
  -عزلة بني ثواب  -للبنات  مدينة عبس مدرسة سمية  
 محافظة حجه .  -مديرية عبس 

 الحكومة األلمانية يعمل 
لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 التعليم
 223,000 عبس حجة فرع حجة 

500-13300 
  -شفرحارة العرضي مدينة  -مدرسة بلقيس األساسية

 محافظة حجة -مديرية عبس -عزلة بني ثواب
 الحكومة األلمانية عمل ي

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 213,000 عبس حجة فرع حجة 

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

 محافظة حجه.  - مديرية قفل شمر 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 150,800 قفل شـمـــر  حجة رع حجة ف

500-13303 
-عزلة كحالن -قرية كحالن-مدرسة الزهراء للبنات

 مديرية كحالن عفار م. حجة 
 األلمانيةالحكومة  يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 84,000 كحالن عفار حجة فرع حجة 

500-13330 
ربع   -لمكراس  ا  -تحسين الوضع الصحي والبيئي 

 بني قيس ـ حجة  -البوني 
 الحكومة األلمانية يعمل 

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

 110,965 بني قيس الطور  حجة فرع حجة 

500-13339 
توريد وتركيب وتشغيل وحدتي ضخ بالطاقة الشمسية  

 لمحطه النواعم لمشروع مدينه حجه 
 الحكومة األلمانية يعمل 

المياه  لبرنامج  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 286,500 مدينة حجة حجة فرع حجة 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

500-13379 
تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية لمدينة 

 حجة -حجة  
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 ي والصرف الصح

 284,800 مدينة حجة حجة فرع حجة 

600-12719 
 -مدينة المكال -تأهيل شبكة المياه بحي اكتوبر 

 حضرموت 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 292,980 مدينة المكال  حضرموت  فرع المكال 

 الحكومة األلمانية يعمل  المهره  -ن قش -خزان حصاد مياه أمطار كدحيم  600-12722
لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي 
 80,000 قشن المهره  فرع المكال 

 الحكومة األلمانية يعمل  المهره   -شحن  -تأهيل شبكة مياه منطقة فوجيت  600-12723
لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي 
 123,120 شحن المهره  ع المكال فر

600-12726 
  -عرماء  -مشروع مياه المافود والقرى المجاورة 

 شبوة 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 157,000 عرماء شبوه  فرع المكال 

600-12734 
خزان حجري توزيعي مع شبكة مياه لمناطق  

 شبوة  -عتق  -الجابية( -ماس -)الكريبية
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 458,000 عتق شبوه  فرع المكال 

600-12859 

إستصالح أراضي زراعية وتصفية الكرفانات والنقاب  
 -الضليعه   -لقرية الدقم و القرى المجاورة لها 

 حضرموت 
 ة األلمانيةالحكوم يعمل 

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

 194,480 الضليعة  حضرموت  فرع المكال 

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

 محافظة شبوة -مديرية ميفعة 
 الحكومة األلمانية يعمل 

عليم في المناطق  للت KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 30,940 ميفعه  شبوه  فرع المكال 

600-12972 
مشروع التدخالت المتنوعة لقرية لجفة ال دغيم  

 شبوة -حطيب  -والقرى المجاورة 
 الحكومة األلمانية يعمل 

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

 137,700 ب حطي شبوه  المكال فرع 

 الحكومة األلمانية يعمل  شبوة  -الصعيد   -تأهيل مشروع مياه منطقة رضاء  600-12979
لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
 107,000 الصعيد شبوه  فرع المكال 

600-12989 
حماية بعض المنازل واستصالح االراضي الزراعية   

 شبوة. -جردان  -لقرية عياذ القديمة  
 الحكومة األلمانية يعمل 

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

 124,100 جردان شبوه  فرع المكال 

600-13002 
حماية المنازل واستصالح االراضي الزراعية بقريتي  

 شبوة -جردان -جول ال طالب و الوادي  
 انيةالحكومة األلم يعمل 

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

 135,820 جردان شبوه  فرع المكال 

600-13035 
وتدريب الكوادر التربوية في  دعم العملية التعليمية 

 محافظة المهرة  -مديرية حصوين 
 الحكومة األلمانية يعمل 

تجابة ألزمة  لالس KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 132,118 حصوين  المهره  فرع المكال 

600-13045 
المتنوعة لقرية عسمهن والقرى المجاورة لها    التخالت

 سقطرى.  -حديبو  -
 الحكومة األلمانية يعمل 

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

 فرع المكال 
أرخبيل  
 سقطرى 

بو)جزيرة حدي
 سقطرى( 

93,300 

600-13049 
التدخالت المتنوعة في قرية مصالب والقرى المجاورة  

 سقطرى  -حديبو  -لها 
 الحكومة األلمانية يعمل 

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

 فرع المكال 
أرخبيل  
 سقطرى 

حديبو)جزيرة 
 سقطرى( 

111,400 

600-13054 
التعليمية وتدريب الكوادر التربوية  دعم العملية  

 محافظة حضرموت  -بمديرية الضليعة 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 41,747 الضليعة  حضرموت  فرع المكال 

 األلمانيةالحكومة  يعمل  تعز-المظفر   -الصرف الصحي لمنطقة  عمد  800-12611
لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي 
 945,000 المظفر  تعز فرع تعز 

 الحكومة األلمانية يعمل  خزان توزيع لمدينة إب  900-12607
لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي 
 413,000 الظهار  اب  فرع إب 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

900-12864 
شرعب   -بني بحير  - العقابرية الصرف الصحي لق 

 تعز  -السالم
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 116,770 شرعب السالم تعز فرع تعز 

900-12878 
خزانات تجميعية لقرى حجر كومره و الظهارة و أدام 

 إب - جبلة  -الشراعي   -و محلة العدنة  
 مة األلمانيةالحكو يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 147,000 جبله اب  فرع إب 

900-12883 
بني سرحة  -حوير-توسعة مشروع مياه حبلة سمارة

 إب -المخادر
 الحكومة األلمانية يعمل 

المياه  لبرنامج  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 155,000 المخادر اب  فرع إب 

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  فرع إب 

900-12886 
عدين ال  -بالد المليكي  -الصرف الصحي لوادي شريط

 إب  -
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 180,000 العدين اب  فرع إب 

900-12888 
- ريده ورياد - السقايات الخاصة لقري ريده والجيئات

 إب  - ذي السفال 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 385,000 ذي السفال  اب  فرع إب 

900-12902 
 -خدير -خدير البدو -الصرف الصحي لقرية الكسيبة 

 تعز
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

 223,000 خدير تعز فرع تعز 

 الحكومة األلمانية يعمل  تعز -المواسط  -قدس  -السقايات الخاصة لقرية الجند  900-12958
لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 والصرف الصحي 
 175,000 المواسط  تعز فرع تعز 

 الحكومة األلمانية يعمل  تعز-الصلو-عكيشة-بكرين المبنيسقايات قرية بيت  900-12980
لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2 والصرف الصحي
 108,000 الصلو  تعز فرع تعز 

900-13019 
خزان تجميعي لقريتي بيت الرعيني وبيت الدبيس 

 إب  -السده  -وادي حجاج 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

 56,000 السده  اب  فرع إب 

900-13023 
بعدان   -الحيث  -خزان تجميعي لقرية حيفة  السويدي 

 إب -
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

 67,000 بعدان اب  فرع إب 

900-13025 
ذي  -العداني -سقايات خاصة لقرية وادي الكرابي 

 إب  - السفال 
 الحكومة األلمانية يعمل 

ه لبرنامج الميا  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

 150,000 ذي السفال  اب  فرع إب 

 الحكومة األلمانية يعمل  تعز  -المسراخ -االقروض-سقايات هبه 900-13044
لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
 157,000 المسراخ  تعز فرع تعز 

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

 محافظة تعز  -لرونةشرعب ا 
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 140,512 شرعب الرونه تعز فرع تعز 

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

 محافظة تعز -مديرية شرعب الرونة-عوادر
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWنية /منحة الحكومة االلما
 الريفية 

 199,615 شرعب الرونه تعز فرع تعز 

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

 محافظة تعز -مديرية شرعب الرونة
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 109,026 شرعب الرونه تعز فرع تعز 

900-13086 
تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 تعز -الرونة -التعليمية في عزلة عوادر
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 40,509 شرعب الرونه تعز فرع تعز 

900-13134 
 -ريه البحرين سقايات حصاد مياه وتحسين طريق لق

 اب  -العدين  -خباز 
 الحكومة األلمانية يعمل 

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

 74,360 العدين اب  فرع إب 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

900-13263 
للمدارس   دراسات فنية معمقة لتقييم اإلحتياجات

 إب  -المستهدفة في مديرية مذيخرة 
 أللمانيةالحكومة ا يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 15,272 مذيخره اب  فرع إب 

900-13264 
للمدارس    الدراسات الفنية المعمقة لتحديد اإلحتياجات

 إب  -المستهدفة في مديرية حزم العدين 
 الحكومة األلمانية يعمل 

بة ألزمة  لالستجا KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 13,300 حزم العدين اب  فرع إب 

910-12782 
البطنة  -حنيش  خزان حصاد مياه االمطار لقرية  بني

 م / عمران -قفلة عذر  -
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

فرع  
 عمران

 219,900 قفلة عذر عمران

910-12849 
 -السودة  -ناشر  -السقايات الخاصة لقرية مرقص 

 عمران
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع  
 عمران

 190,500 السوده عمران

910-12877 
قفلة عذر   -البطنة   -حصاد مياه االمطار لقرية عزان 

 م / عمران  -
 ومة األلمانيةالحك يعمل 

المياه  لبرنامج  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

فرع  
 عمران

 114,000 قفلة عذر عمران

910-12902 
-عراصم-الكردح-تحسين ورصف طريق العرض 

 م/عمران -مسور-عزلة بني حور
 الحكومة األلمانية يعمل 

لتعزيز الصمود   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2الشغال كثيفة العمالة عبر برنامج ا

فرع  
 عمران

 277,700 مسور  عمران

910-12918 
 -مدينة حيدان  -مدرسة أروى االساسية الثانوية 

 محافظة صعده .  -مديرية حيدان 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع  
 عمران

 398,000 حيدان صعده 

910-12919 
  -مدينة ضحيان  -الثانوية  ة الزهراء االساسيةمدرس

 محافظة صعده   -مديرية مجز 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع  
 عمران

 315,000 مجز  صعده 

910-12920 

  -قرية تي قرهد  -مدرسة نشوان الحميري االساسية 
محافظة  -ساقين مديرية  -عزلة بني سعد الجهوز

 صعدة  .
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع  
 عمران

 61,463 ساقين  صعده 

910-12921 
 -قرية الدربين  -مدرسة عثمان بن عفان االساسية 

 م / صعده  -مديرية  مجز   - الربيع    عزلة  آلت
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWلحكومة االلمانية /منحة ا
 التعليم

فرع  
 عمران

 126,000 مجز  صعده 

910-12922 
عزلة مران   -قرية قينة فوط - مدرسة زينب االساسية

 م/ صعدة  -مديرية حيدان -الصنوان
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع  
 عمران

 82,000 نحيدا صعده 

910-12923 
-قرية قطينات فاضل  -مدرسة بن تيمية األساسية  

 محافظة صعده . -مديرية ساقين   -عزلة الخوالد 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع  
 عمران

 54,000 ساقين  صعده 

910-12953 
زويدها بالوسائل تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وت

 محافظة عمرانمديرية مسور   -التعليمية 
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

فرع  
 عمران

 64,000 مسور  عمران

911-13273 
-مشروع حصاد مياه)سقايات( قرية العاليه وماجاورها

 ذمار -وصاب العالي --عزلة الظاهر 
 حكومة األلمانيةال يعمل 

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

 83,926 وصاب العالي  ذمار فرع ذمار 

911-13360 
 -بني عبدالصمد  -السقايات الخاصة لقرية الحرف 

 ذمار -عتمة 
 الحكومة األلمانية يعمل 

مياه ال  لبرنامج  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

 81,500 عتمه ذمار فرع ذمار 

911-13363 
  -بني عمر  -السقايات الخاصة لقرية االقروض 

 ذمار.  -وصاب السافل 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

 48,500 وصاب السافل ذمار فرع ذمار 

911-13432 
  -الموقعي لقريتي القهرة والرعب  الصرف الصحي

 البيضاء -العرش   -العرش 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 92,480 العرش  البيضاء فرع ذمار 

911-13442 
مدرسة شرف بالد الريمي /قرية شرف بني 

 مار السافل/مديرية عتمة/محافظة ذسالم/عزلة العقد 
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 301,000 عتمه ذمار فرع ذمار 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

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

 السافل/مديرية عتمة/محافظة ذمار 
 الحكومة األلمانية يعمل 

ي المناطق  للتعليم ف KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 165,250 عتمه ذمار فرع ذمار 

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

 عزلة السوداء وال عيسي / مديرية البيضاء / البيضاء
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 179,710 البيضاء البيضاء فرع ذمار 

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

 السوداء وال عيسي / مديرية البيضاء / البيضاء 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 195,725 البيضاء البيضاء فرع ذمار 

900-13155 
م و المتابعة إعداد الدراسات و المراقبة و التقيي

 فرع إب -3لمشاريع المياه للمنحة االلمانية 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة  -والصرف الصحي

 11,000 الظهار  اب  فرع إب 

400-13502 
الدراسات والمراقبه والتقييم والمتابعه لمشاريع المياه  

 بفرع الحديدة 3منحه االلمانيهواالصحاح البيئي ال
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة  -والصرف الصحي

فرع  
 الحديدة

 8,114 الميناء  الحديده

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

 محافظة شبوة
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 120,000 ميفعه  شبوه  فرع المكال 

600-12955 
 -قرية الحوطة  -مدرسة الفاروق للتعليم األساسي 

 محافظة شبوة  -مديرية ميفعة  -عزلة الحوطة 
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 يفية الر

 217,027 ميفعه  شبوه  فرع المكال 

600-13057 
تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 محافظة شبوه  -التعليمية بمديرية ميفعة 
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 36,866 ميفعه  شبوه  فرع المكال 

600-13036 
لعملية التعليمية وتدريب الكوادر التربوية  دعم ا

 محافظة شبوة -بمديرية ميفعة 
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 172,710 ميفعه  شبوه  فرع المكال 

600-12954 
مدينة عزان   -مدرسة عزان للتعليم األساسي والثانوي 

 افظة شبوةمح  -مديرية ميفعة  -
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 238,950 ميفعه  شبوه  فرع المكال 

600-13055 
تجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 محافظة حضرموت  -التعليمية لمديرية الضليعة 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWية /منحة الحكومة االلمان
 التعليم

 6,646 الضليعة  حضرموت  فرع المكال 

600-12952 
قرية  -مدرسة ردفان للتعليم األساسي والثانوي 

 محافظة المهرة  -مديرية حصوين  - قذيفوت
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 274,182 حصوين  المهره  فرع المكال 

 الحكومة األلمانية يعمل  شبوة  - حطيب - خزان حصاد مياه لمنطقة ملبط 600-12980
لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2والصرف الصحي 
 130,000 حطيب  شبوه  فرع المكال 

600-12899 
 -مديرية الضليعة  -تأهيل مشروع مياه منطقة لنجف 

 محافظة حضرموت 
 لمانيةالحكومة األ  يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 105,000 الضليعة  حضرموت  فرع المكال 

600-13039 
تأهيل شبكة مياه مدينة ثمود مديرية ثمود محافظة 

 حضرموت 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

 235,000 ثمود  موت حضر فرع المكال 

100-13403 
وتحسين ساحات بعض المباني التعليمية  تاهيل

 المهرة  -والحكومية بمدينة سيحوت 
 الحكومة األلمانية يعمل 

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

 120,000 سيحوت المهره  فرع المكال 

800-12928 
مراقبة والتقييم والمتابعة والتدريب  الدراسات وال

 تعز -لمشاريع المنحة االلمانية الثالثة بفرع تعز
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة  -والصرف الصحي

 9,014 القاهرة تعز فرع تعز 

 الحكومة األلمانية يعمل  عز ت-المواسط-قدس-عمقان السقايات الخاصة لقرية  800-12889
لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 المرحلة الثالثة  -والصرف الصحي
 117,000 المواسط  تعز فرع تعز 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

500-13349 
 -عزلة كحالن  -تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة 

 مديرية كحالن عفار
 الحكومة األلمانية يعمل 

ستجابة ألزمة  لال KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 8,600 كحالن عفار حجة فرع حجة 

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 فرع حجة 

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

 مديرية قفل شمر 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 8,400 قفل شـمـــر  حجة فرع حجة 

500-13344 
  -عزلة الشعاثمة  -تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة 

 مديرية نجره
 مانيةالحكومة األل يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 13,000 نـجـــرة  حجة فرع حجة 

500-13348 
الوسط   عزلة اسلم -تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة 

 مديرية اسلم  -
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 14,000 اسلــــم  حجة فرع حجة 

500-13495 
الدراسات والمراقبه والتقييم والمتابعه لمشاريع المياه  

 بفرع حجه 3واالصحاح البيئي المنحه االلمانيه
 األلمانيةالحكومة  يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة  -والصرف الصحي

 9,114 مدينة حجة حجة فرع حجة 

500-13400 
بني  -ت الخاصة لقرى جبل الشرافة والصفيريةالسقايا

 حجة -وشحة-سعد
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة  -والصرف الصحي

 135,000 وشحه حجة فرع حجة 

500-13366 
 -كعيدنة  - سواخ  -السقايات الخاصة لقرية الخضراء  

 حجة
 نيةالحكومة األلما يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة  -والصرف الصحي

 117,100 كعيدنه حجة فرع حجة 

500-13378 
-بني جديلة -السقايات الخاصة لقرى المورد وصياح 

 حجة -المغربة 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 مرحلة الثالثةال   -والصرف الصحي

 124,609 المغربـــه  حجة فرع حجة 

500-13377 
  -تأهيل عدة مكونات في المسقط المائي لقرية الخو 

 حجة  -مبين  -االدبعة 
 الحكومة األلمانية يعمل 

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

 61,512 مبين  حجة فرع حجة 

500-13504 
قرية راس   -تنفيذ عدة مكونات في المسقط المائي 

 الشغادرة  -عزلة المعطن  -الوادي 
 الحكومة األلمانية يعمل 

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

 100,800 الشغادره حجة فرع حجة 

911-13522 
  -عزلةكهال -الصرف الصحي لقرية ينظم

 ذمار -يريةالمنارمد
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2والصرف الصحي 

 122,428 المنار  ذمار فرع ذمار 

911-13519 
السقايات الخاصة لقرى الحافة والجبب ومطعنة 

 وهيمان / الكعب/ضوران انس / ذمــــــار 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWلمانية/ منحة الحكومة اال
 والصرف الصحي 

 189,500 ضوران انس ذمار فرع ذمار 

911-13513 
وصاب  -الظهرة  -السقايات خاصة لقرية مورعة

 ذمار  -السافل 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

 139,000 وصاب السافل ذمار فرع ذمار 

911-13546 
و التقييم و المتابعة  إعداد الدراسات و المراقبة

 فرع ذمار  3لمشاريع المياه للمنحه االلمانية 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة  -والصرف الصحي

 10,500 مدينة ذمار ذمار فرع ذمار 

911-13505 
بالوسائل المستهدفة وتزويدها تأثيث وتجهيز المدارس  

 البيضاء -التعليمية في عزلة السوداء وال عيسى
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

 13,910 البيضاء البيضاء فرع ذمار 

911-13506 
تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل 

 ذمار -عتمة-السافلالعقد  التعليمية في عزلة 
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 18,055 عتمه ذمار فرع ذمار 

200-13325 
مدرسة اروى للبنات االساسية الثانوية / مدينة حريب  

 عزلة االشراف / مديرية حريب / محافظة مأرب  /
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWة الحكومة االلمانية /منح
 التعليم

فرع  
 صنعاء

 362,000 حريب  مارب 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

200-13080 

مشروع دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر 
محافظة  -برط العنان  - المعاطرة  -التربوية في 

 الجوف 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع  
 صنعاء

 21,715 برط العنان الجوف 

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

 23,414 الوحدة االمانه

200-13074 
مشروع التدخالت المتنوعه لقرية آل مروان مديرية 

 رغوان محافظه مارب 
 الحكومة األلمانية يعمل 

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

فرع  
 صنعاء

 119,200 رغوان مارب 

200-13096 
طريق بني  مشروع تحسين الوضع الصحي والبيئي و

 القطافي وبني سويدان/وادي عيان/المحويت/الخبت 
 الحكومة األلمانية يعمل 

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

فرع  
 صنعاء

 138,396 الخبت  المحويت

200-13095 
مشروع تنفيذ سقايات خاصة وحماية ابار لقريه 

 ملحان/ المحويتالولجه/المعازبه/  
 الحكومة األلمانية يعمل 

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

فرع  
 صنعاء

 85,060 ملحان  المحويت

300-14042 
مديرية   -منطقة الوهط  -مدرسة الشوكاني الثانوية 

 محافظة لحج -تبن 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWااللمانية /  منحة الحكومة
 التعليم

 560,500 تبن  لحج فرع عدن 

300-13733 
وتزويدها   مشروع ثأثيث وتجهيز المدارس المسنهدفة

 بالوسائل التعليمية مديرية الحد محافظة لحج 
 الحكومة األلمانية يعمل 

للتعليم في المناطق   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 الريفية 

 33,000 د الح لحج فرع عدن 

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

 محافظة لحج
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم المرحلة الثانية

 338,500 الحد  لحج فرع عدن 

910-13032 

(  KFWتأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة من منحة )
محافظة  -ساقين مديرية  -ا بالوسائل التعليمية وتزويده

 صعدة 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع  
 عمران

 22,400 ساقين  صعده 

910-13014 

(  KFWتأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة من منحة )
مديرية مجز محافظة   -وتزويدها بالوسائل التعليمية 

 صعده 
 األلمانيةالحكومة  يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 التعليم

فرع  
 عمران

 38,700 مجز  صعده 

910-13016 

(  KFWتأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة من منحة )
مديرية حيدان محافظة   -وتزويدها بالوسائل التعليمية 

 صعده 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لالستجابة ألزمة   KFWلمانية /منحة الحكومة اال
 التعليم

فرع  
 عمران

 45,800 حيدان صعده 

910-12868 
الدراسات والمراقبة والتقييم والمتابعة لمشاريع المياه  

 بفرع عمران  3واالصحاح البيئي المنحه االلمانيه
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 رحلة الثالثةالم  -والصرف الصحي

فرع  
 عمران

أكثر من 
 محافظة 

  8,114 

910-12755 
خزان حصاد مياه االمطار لقرية القرون ـ الذيبه ـ 

 صوير ـ عمران
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 والصرف الصحي 

فرع  
 عمران

 178,000 صـويــــر  عمران

910-12960 
وقعي لقرية عيان/وادي الصرف الصحي الم

 عيان/حرف سفيان/عمران 
 الحكومة األلمانية يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة  -والصرف الصحي

فرع  
 عمران

 89,000 حرف سفيان عمران

910-12906 
عنقان/الحرف/حرف  الصرف الصحي الموقعي لقرية 

 سفيان/عمران
 يةالحكومة األلمان يعمل 

لبرنامج المياه   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة  -والصرف الصحي

فرع  
 عمران

 110,000 حرف سفيان عمران

100-13336 
( وطباعة أدلة برنامج الشباب  TOTتدريب مدربين )

 روافد
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

المقر  
 الرئيسي 

 73,834 أرحب  صنعاء
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

100-13342 
تشكيل و تدريب و متابعة مجموعات ادخار و تمويل  

 VSLAsريفي 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  750,000 

100-13343 
مرارية االعمال في قطاع المشروع الطارئ لدعم است

 DFID -الصحة 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  1,353,924 

100-13344 
المشروع الطارئ لدعم استمرارية االعمال في قطاع 

 DFID -الزراعة والثروة الحيوانية 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  2,646,076 

100-13351 
تمويل مؤسسة نماء للتمويل الصغير واألصغر   

 )المرحلة االولى( 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  995,003 

100-13355 
التوسع واإلنتشار لمؤسسات التمويل االصغر في 

 فروع(  4الريف )
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  300,000 

100-13388 
بناء ودعم قدرات مزارعي الحاصالت البستانية لتنفيذ  

 المهره   -مديريه المسيلة  -التقنيات الحديثة 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 44,550 المسيله  المهره  فرع المكال 

100-13507 
  -2019صغر تمويل المؤسسة الوطنية للتمويل اال

 المرحلة الخامسة 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  700,000 

100-13508 
الدعم التكميلي للمشروع الطارئ لدعم استمرارية  

 االعمال في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية
 ومة البريطانيةالحك يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  1,600,000 

100-13510 
تطوير ودمج إجراءات منع مخاطر الفساد واالستغالل   

 واالعتداء والتحرش  في دورة المشروع 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -ة للحماية االجتماعية منحة الحكومة البريطاني
 المرحلة االولى 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  70,208 

100-13513 
الخاص اليمني  اإلطار التنسيقي لتفعيل دور القطاع  
 للمساهمة في االستقرار االقتصادي

 الحكومة البريطانية يعمل 
منحة الحكومة البريطانية لدعم االستقرار  

 االقتصادي 
المقر  

 الرئيسي 
ر من أكث

 محافظة 
  241,304 

100-13515 
  -تمويل برنامج آزال للتمويل الصغير واألصغر 

 المرحلة األولى 
 البريطانيةالحكومة  يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  1,010,031 

100-13518 
  2020األصغر تمويل المؤسسة الوطنية للتمويل

 )المرحلة األولى( 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  1,000,000 

100-13520 
تمويل مؤسسة نماء للتمويل  الصغير واألصغر 

 )المرحلة األولى( 2020
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية  منحة
 المرحلة االولى 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  1,000,000 

100-13522 
مراجعة مالية ومكتبية على برامج ومؤسسات التمويل 

 الصغير واألصغر 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

مقر  ال
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  20,000 

100-13523 
  2020تمويل المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر

 )المرحلة الثانية(
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  1,000,000 

100-13524 
  2020الوطنية للتمويل األصغرتمويل المؤسسة 
 )المرحلة الثالثة( 

 الحكومة البريطانية يعمل 
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى 
المقر  

 الرئيسي 
أكثر من 
 محافظة 

  1,000,000 

100-13539 
  -تمويل برنامج آزال للتمويل الصغير واألصغر 

 المرحلة الثانية
 ريطانيةالحكومة الب يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  1,000,000 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

100-13540 
تمويل برنامج حضرموت للتمويل األصغر لعام  

 )المرحلة األولى( 2020
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 لة االولى المرح

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  1,000,000 

200-12746 

التوسع في زراعة اللوز في بيت الكبش وبيت النش  
  -الحيمة الداخلية  -األحبوب -والزيلة ودار المنامة 

 صنعاء
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

فرع  
 صنعاء

 195,649 الحيمه الداخليه  صنعاء

200-12750 
-االمانه-رصف شارع الرياض )هائل سعيد سابقا(

 صنعاء
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

فرع  
 صنعاء

 627,863 معين االمانه

200-12870 
لشباب  بناء قدرات الشباب الجامعيين ضمن برنامج ا
 روافد لتسهيل ربطهم بسوق العمل م.المحويت

 الحكومة البريطانية يعمل 
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى 
فرع  

 صنعاء
 87,320 المحويت المحويت

200-12871 
بناء قدرات الشباب الجامعيين ضمن برنامج الشباب  

 فروافد لتسهيل ربطهم بسوق العمل م.الجو
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

فرع  
 صنعاء

 87,320 الحزم الجوف 

200-12954 
بني -سقايات خاصة لقرية المغربة ومحالتها

 المحويت-ملحان- العصيفري
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

فرع  
 صنعاء

 88,700 ملحان  المحويت

200-13114 
تدريب الكادر التعليمي في مجال صعوبات التعلم في  

 مأرب  -مدارس التربية الشاملة 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

فرع  
 صنعاء

 47,958 مدينة مأرب  مارب 

200-13115 

تدريب الكوادر الصحية في مرافق الرعاية الصحية 
األولية على اإلكتشاب المبكر لإلعاقة في محافظة 

 مأرب 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

فرع  
 صنعاء

 46,610 مدينة مأرب  مارب 

 الحكومة البريطانية يعمل  المنصورة م/عدن م/ 37رصف شوارع وأزقة بلوك  300-13524
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى 
 250,000 المنصوره عدن  فرع عدن 

300-13576 
بناء قدرات الشباب الجامعيين ضمن برنامج روافد 

 لتسهيل ربطهم بسوق العمل م/ابين
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -يطانية للحماية االجتماعية منحة الحكومة البر
 المرحلة االولى 

 86,596   ابين  فرع عدن 

300-13577 
بناء قدرات الشباب الجامعيين ضمن برنامج روافد 

 لتسهيل ربطهم بسوق العمل م/الضالع 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 89,096   الضالع  فرع عدن 

300-13578 
بناء قدرات الشباب الجامعيين ضمن برنامج روافد 

 لتسهيل ربطهم بسوق العمل م/ لحج 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 79,306   لحج فرع عدن 

300-13579 
بناء قدرات الشباب الجامعيين ضمن برنامج روافد 

 سهيل ربطهم بسوق العمل م/عدنلت
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 85,042   عدن  فرع عدن 

300-13737 

تحسين الوضع الببيئي والصحي للممرات الخلفية  
محافظة  -خنفر  -لمدينة جعار ) المرحلة الثانية ( 

 ابين 
 ريطانيةالحكومة الب يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 139,600 خنفر  ابين  فرع عدن 

300-13738 
تحسين الوضع البيئي في كلية االداب ) المرحلة الثانية 

 محافظة عدن  - م/خور مكسر  -جامعة عدن  -(  
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -جتماعية منحة الحكومة البريطانية للحماية اال
 المرحلة االولى 

 98,000 خور مكسر  عدن  فرع عدن 

300-13743 
- الشعيب  -تحسين االصحاح البيئي لقرى الصومعه 

 الضالع 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 80,000 الشعيب  الضالع  فرع عدن 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

300-13753 

غرفة  للمضخة + خطوط  اضافة خزان برجي +
اسالة لمشروع مياه حبيل البرق  /جعار  

 خنفر/ابين)المرحلة الثانية(/
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 78,000 خنفر  ابين  فرع عدن 

300-13771 

تمكين المجتمع وتفعيل مجالس تعاون القرى لدعم 
- التعافي وتعزيزالتماسك االجتماعي سباحالصمود و

 ابين 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 114,268 سباح  ابين  فرع عدن 

300-13788 
مشروع التدخالت المتنوعة  لدعم النازحين والعائدين 

 م /عدن. - في مديرية خورمكسر
 يطانيةالحكومة البر يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 204,916 خور مكسر  عدن  فرع عدن 

300-13795 
 -رصف حارة المستشفى والسوق في مدينة الحبيلين

 محافظة لحج .  -مديرية ردفان 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 االولى المرحلة  

 101,585 ردفان  لحج فرع عدن 

300-13813 
تتنفيذ سقايات خاصة وتحسين الوضع الصحي لقرية  

 الضالع  -مديرية األزارق - المقطار 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 58,715 االزارق  الضالع  فرع عدن 

 الحكومة البريطانية يعمل  وبيات من حواجز هضاب كريتر م/ عدن تصفية الرس 300-13822
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى 
 83,500 صيره)كريتر( عدن  فرع عدن 

300-13827 

حماية االراضي الزراعية من االنجرافات واعادة  
تأهيل مداخل قنوات الري في وادي ثوبة والقصوى م/ 

 الضالع 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 53,500 الضالع  الضالع  فرع عدن 

300-13874 
إعادة تاهيل مداخل قنوات الري وحماية التربة 

 الزراعية وادي الربوه العليا م/ ردفان م/ لحج
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -نية للحماية االجتماعية منحة الحكومة البريطا
 المرحلة االولى 

 54,000 ردفان  لحج فرع عدن 

300-13883 
  -تأهيل كورنيش جولدمور  في مديرية  التواهي  

 محافظة عدن
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 83,400 التواهي  عدن  فرع عدن 

300-13907 
ير فرص عمل مؤقته في الخدمات االجتماعية توف

 بالتعليم مديرية المفلحي محافظة لحج 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 220,520 المفلحي  لحج فرع عدن 

300-13910 
توفير فرص دخل مؤقتة في  الخدمات االجتماعية 

 سرار محافظة ابينبالتعليم مديرية 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 189,820 سرار  ابين  فرع عدن 

300-13917 
مشروع التدخالت المتنوعة لدعم العائدين  في مدينة 

 لحج   -مديرية الحوطة- الحوطة 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -انية للحماية االجتماعية منحة الحكومة البريط
 المرحلة االولى 

 101,600 الحوطه  لحج فرع عدن 

300-13924 
دعم  أنشطة مدرسة التربية الشاملة لذوي االحتياجات 

 لحج-الحوطة -الخاصة 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 15,196 الحوطه  لحج فرع عدن 

300-14009 

تمكين المجتمع وتفعيل مجالس تعاون القرى لدعم 
الصمود والتعافي وتعزيزالتماسك االجتماعي المقاطرة  

 لحج
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 200,000 المقاطرة  لحج فرع عدن 

300-14010 

جالس تعاون القرى لدعم تمكين المجتمع وتفعيل م 
الصمود والتعافي وتعزيزالتماسك االجتماعي طور 

 الباحة لحج 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 170,000 طور الباحه  لحج فرع عدن 

300-14011 
تدريب الكوادر الصحية في مرافق الرعاية الصحية 

 محافظة عدن -على اإلكتشاف المبكر لإلعاقة األولية 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 41,800 صيره)كريتر( عدن  فرع عدن 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

400-13195 
-القناوص  -المهادلة  -تأهيل مشروع مياه قرية القحم 

 )المرحلة الثانية ( -الحديدة 
 ة البريطانيةالحكوم يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

فرع  
 الحديدة

 200,900 القناوص الحديده

400-13198 
-خزان حصاد مياه االمطار لقرية اكمة بني باقي 

 الحديدة )المرحلة الثانية (-برع -عزلة بني باقي
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -ة للحماية االجتماعية منحة الحكومة البريطاني
 المرحلة االولى 

فرع  
 الحديدة

 61,000 برع الحديده

400-13207 
ُجدل / المعرض /بني نفيع /  -طريق نقيل العشري 

 السلفية / ريمة 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

فرع  
 الحديدة

 237,000 السلفيه ريمه

400-13233 
تحسين  وتطوير  الظروف االنتاجية لمربي الثروة  

 م باجل  -الجيوانية قرية  الدحيب عزلة الحضارية  
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

فرع  
 الحديدة

 59,000 باجل الحديده

 الحكومة البريطانية يعمل  مديرية الزهرة  -ة الفرانتة عزل -تأهيل قناة الحزمية  400-13234
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى 
فرع  

 الحديدة
 71,315 الزهره  الحديده

400-13252 

( نحال  من صغار مربيي النحل  في  200تدريب ) 
السلفية ( - مزهر -كسمة  -مديريات )الجعفرية  

 محافظة ريمة 
 الحكومة البريطانية عمل ي

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

فرع  
 الحديدة

 62,500 مزهر  ريمه

500-13151 

القديمة  رصف و تحسين ممرات وأرصفة الحارات 
مديرية -المركز -)المرحلة االولى( -شمسان-القزعة 

 حجة -المحابشة
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -ومة البريطانية للحماية االجتماعية منحة الحك
 المرحلة االولى 

 185,400 المحابشـه  حجة فرع حجة 

 البريطانيةالحكومة  يعمل  حجة  -افلح اليمن  -رصف وتحسين سوق جياح  500-13154
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى 
 234,200 افلح اليمن حجة فرع حجة 

500-13276 

تمكين المجتمع وتشكيل مجالس تعاون القرى لدعم 
 -الصمود والتعافي وتعزيز التماسك االجتماعي 

 حجة -الجميمة 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 174,000 الجميمه  حجة فرع حجة 

500-13323 

القرى لدعم  تمكين المجتمع وتشكيل مجالس تعاون
بني  -الصمود والتعافي وتعزيز التماسك االجتماعي

 حجة -العوام
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 200,000 بني العوام  حجة فرع حجة 

500-13407 

تدريب الكوادر الصحية العاملة في مرافق الرعاية  
م/ حجة على االكتشاف المبكر   الصحية   االؤلية

 لالعاقة .
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 118,574 مدينة حجة حجة فرع حجة 

600-12876 

بناء قدرات الشباب الجامعيين ضمن برنامج الشباب  
محافظة  -روافد لتسهيل ربطهم بسوق العمل 

 حضرموت 
 الحكومة البريطانية عمل ي

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 90,494 مدينة المكال  حضرموت  فرع المكال 

600-12911 
توفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات االجتماعية في  

 محافظة المهرة - التعليم بمديرية المسيلة 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -بريطانية للحماية االجتماعية منحة الحكومة ال
 المرحلة االولى 

 42,800 المسيله  المهره  فرع المكال 

600-12913 
توفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات االجتماعية في  

 محافظة أرخبيل سقطرى  -التعليم بمديرية حديبو 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 الولى المرحلة ا

 فرع المكال 
أرخبيل  
 سقطرى 

حديبو)جزيرة 
 سقطرى( 

49,600 

600-12919 

تمكين المجتمع وتفعيل مجالس القرى لدعم الصمود 
والتعافي وتعزيز التماسك االجتماعي/تريم 

 2حضرموت
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 150,000 تريم  رموت حض  فرع المكال 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

600-12936 
نأهيل العيون وقنوات الري بمنطقة العرض والمناطق  

 حضرموت  -مديرية ساه  -المجاورة بمدينة ساه  
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 108,213 ساه حضرموت  فرع المكال 

600-12939 

ع وتفعيل مجالس تعاون القرى لدعم تمكين المجتم
-الصمود والتعافى وتعزيز التماسك االجتماعي م.ساه

 حضرموت 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 150,730 ساه حضرموت  فرع المكال 

 مة البريطانيةالحكو يعمل  شبوة -عرماء  -تأهيل ورصف عقبة مدي  600-12975
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى 
 170,000 عرماء شبوه  فرع المكال 

800-12845 

تمكين المجتمع وتشكيل مجالس تعاون القرى لدعم 
الصمود والتعافي وتعزيزالتماسك االجتماعي مشرعة  

 وحدنان تعز
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -ريطانية للحماية االجتماعية منحة الحكومة الب
 المرحلة االولى 

 208,426 مشرعه وحدنان  تعز فرع تعز 

800-12866 
بناءودعم قدرات مزارعي الحاصالت البستانية لتنفيذ  

 مديريه المسراخ تعز  -التقنيات الحديثة 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 ى المرحلة االول

 66,600 المسراخ  تعز فرع تعز 

800-12867 
بناءودعم قدرات مزارعي الحاصالت البستانية لتنفيذ  

 تعز -مديريه المواسط -التقنيات الحديثة 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 66,600 المواسط  تعز فرع تعز 

800-12886 

كين المجتمع وتشكيل مجالس القرى لدعم مشروع تم 
- ماوية-الصمود والتعافي وتعزيز التماسك االجتماعي 

 تعز
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 300,000 ماويه  تعز فرع تعز 

900-12892 
-  1مشروع تشغيل ودعم النازحين في مدينة المخاء

 تعز -خاءلم ا
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 286,615 المخاء تعز فرع تعز 

900-12937 
 -رصف الشوارع المجاورة لمدرسة زيد بن حارثة 

 اب  - الظهار  -حراثة العليا
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -الجتماعية منحة الحكومة البريطانية للحماية ا
 المرحلة االولى 

 170,500 الظهار  اب  فرع إب 

900-13037 
رصف واعادة تأهيل بعض  المقاطع المتضررة في  

 اب. -الظهار-شارع السبل 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 134,500 الظهار  اب  فرع إب 

900-13048 
المراتبة جبل -الخاصة لقرية العراري   السقايات

 تعز -حبشي
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 226,800 جبل حبشي تعز فرع تعز 

900-13070 
  -بني الحارث  -الواطيه  -الري السيلي لوادي عباهه 

 إب  -السده 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -ة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية منح
 المرحلة االولى 

 130,000 السده  اب  فرع إب 

900-13094 

على مهارات   3-1تدريب المعلمين للصفوف من 
تدريس القراءة والكتابة وا لحساب في  مديرية جبل 

 تعز -حبشي
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 56,100 جبل حبشي تعز فرع تعز 

900-13096 
تدريب االدارات المدرسية واالخصائيين االجتماعيين  

 تعز -على الدعم النفسي في مديرية جبل حبشي
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 47,100 جبل حبشي تعز فرع تعز 

900-13122 
تدريب الكوادر الصحية في مرافق الرعاية الصحية   

 محافظة تعز -االؤلية على االكتشا ف المبكر لالعاقة
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 83,000 القاهرة تعز فرع تعز 

900-13144 
التعافي وتعزيز  التمكين المجتمعي لدعم الصمود و

 التماسك االجتماعي المخادر/إب المرحله الثانيه 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 160,000 المخادر اب  فرع إب 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

910-12851 

رصف وتحسين طريق ربع الظاهري وادي آل  
 -دان حي  -عزلة ولد نوار  -جبل المفتاح   -طارش 

 محافظة صعده
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

فرع  
 عمران

 271,500 حيدان صعده 

910-12952 
إدارة   -دعم البرامج التعليمية لألطفال ذوي االعاقة  

 محافظة عمران  -التربية الشاملة بمدينة عمران 
 نيةالحكومة البريطا يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

فرع  
 عمران

 44,184 عمران عمران

911-13370 

تمكين المجتمع وتشكيل مجالس تعاون القرى لدعم 
الصمودوالتعافى وتعزيز التماسك االجتماعي/وصاب 

 السافل ذمار 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -ماية االجتماعية منحة الحكومة البريطانية للح
 المرحلة االولى 

 323,426 وصاب السافل ذمار فرع ذمار 

100-13545 
- 2020تمويل برنامج ضمان التمويالت اليمني

 لمرحلة االولى ا
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

المقر  
 الرئيسي 

أكثر من 
 محافظة 

  168,000 

 الحكومة البريطانية يعمل  2020تمويل برنامج االتحاد للتمويل األصغر  100-13519
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى 
المقر  

 الرئيسي 
أكثر من 
 محافظة 

  1,000,000 

 الحكومة البريطانية يعمل  2020منحة شبكة اليمن للتمويل األصغر   100-13525
 -ومة البريطانية للحماية االجتماعية منحة الحك

 المرحلة االولى 
المقر  

 الرئيسي 
أكثر من 
 محافظة 

  300,000 

900-13040 

تمكين المجتمع وتشكيل مجالس تعاون القرى لدعم 
 -الصمود والتعافي وتعزيز التماسك االجتماعي 

 إب  -المخادر 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -االجتماعية  منحة الحكومة البريطانية للحماية
 المرحلة االولى 

 250,000 المخادر اب  فرع إب 

100-13389 
التقنيات الحديثة في تربية  تدريب وتأهيل النحالين على 

 سقطرى  -النحل 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 فرع المكال 
أرخبيل  
 سقطرى 

حديبو)جزيرة 
 ى( سقطر

24,000 

 الحكومة البريطانية يعمل  حضرموت -دوعن  -إنشاء حاجز قرن ماجد  600-12987
 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى 
 120,000 دوعن  حضرموت  فرع المكال 

600-13088 
تأهيل عدد من الشباب الجامعيين لمناصرة االنشطة 

 المهره  - امج )روافد( التنموية واالنسانية ضمن برن
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 39,543 الغيظه  المهره  فرع المكال 

600-13080 

التمكين المجتمعي لدعم الصمود والتعافي وتعزيز  
حضرموت )المرحله   -التماسك االجتماعي تريم 

 الثالثة(
 البريطانيةالحكومة  يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 70,000 تريم  حضرموت  فرع المكال 

800-12944 
ادارة   -تعزيز الدمج التعليمي لألطفال ذوي االعاقة  

 محافظة تعز   -التربية الشاملة 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 - منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية
 المرحلة االولى 

 43,110 التعزية  تعز فرع تعز 

200-12817 
 -تنظيم الري السيلي في بيت الحيسة وبيت راجح 

 صنعاء . -جحانه  -قروى 
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

فرع  
 صنعاء

 214,293 جحانه صنعاء

300-14008 

ت الشباب الجامعيين ضمن برنامج بناءقدرا
لودر -ابين م-تبن-روافدلتسهيل ربطهم بالعمل لحج م

 جحاف -الضالع م
 الحكومة البريطانية يعمل 

 -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 
 المرحلة االولى 

 144,539 البريقه  عدن  فرع عدن 

200-12755 
مزاب  المرحلة الثانية لحصاد مياه األمطار لقريتي 

 والعبر/بني مكار/ ملحان/المحويت 
 الحكومة الهولندية يعمل 

المنحة الهولندية لمشروع المياه والصرف الصحي 
 للمجتمعات المصابة بالكوليرا 

فرع  
 صنعاء

 46,000 ملحان  المحويت

911-13484 
 -مدينة البيضاء  -توسعة مشروع مياه مدينة البيضاء 

 ضاءمحافظة البي -مديرية مدينة البيضاء 
 الحكومة الهولندية يعمل 

منحة الحكومة الهولندية لمشروع مياه مدينة 
 البيضاء

 3,158,000 البيضاء مدينة  البيضاء فرع ذمار 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

100-13407 
مديرية  -مدينة عتق   -بناء ظلة لروضة أطفال عتق 

 محافظة شبوة -عتق 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

ربي لإلنماء للمساهمة في تمويل قرض الصندوق الع 
 المرحلة الرابعة 

 36,500 عتق شبوه  فرع المكال 

200-11359 

قرية معمار   -مدرسة األنصار األساسية والثانوية 
  -مديرية بني مطر  -عزلة بني قيس  -خصروف 

 محافظة صنعاء
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

اء للمساهمة في تمويل قرض الصندوق العربي لإلنم
 المرحلة الرابعة 

فرع  
 صنعاء

 237,170 بنى مطر  صنعاء

200-12869 
السقايات الخاصة لقرية نعمان والمحالت المجاورة   

 بني حجاج /الطويلة/المحويت/
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 الرابعة المرحلة  

فرع  
 صنعاء

 82,000 الطويلة  المحويت

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 

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 

200-12946 
بني منصور /بني  السقايات الخاصة لقرى ربع

 عمرو/الحيمة الداخلية/صنعاء)المرحلة اآلولى(
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

فرع  
 صنعاء

 183,590 الحيمه الداخليه  صنعاء

200-12947 
ديمي والقرى  سقايات خاصة لقرية محل السادة بيت الق

 المجاور/بني يوسف/الحيمة الداخلية/صنعاء
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

فرع  
 صنعاء

 88,300 الحيمه الداخليه  صنعاء

 يعمل  سقايات خاصة الجريد/البحباحة/رجوزة/الجوف  200-12948
الصندوق العربي 

لإلنماء االقتصادي 
 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

فرع  
 صنعاء

 100,000 رجوزه الجوف 

200-12949 
سقايات خاصة لقرية الرحاب والقرى  

 المجاورة/الخشعة/رجوزة/الجوف
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

رض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل ق
 المرحلة الرابعة 

فرع  
 صنعاء

 126,500 رجوزه الجوف 

200-12951 
سقايات خاصة لقرى بمهير والدرب والقرى 

 المجاوره/ذو موسى/برط العنان/الجوف . 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

مة في تمويل قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساه
 المرحلة الرابعة 

فرع  
 صنعاء

 160,000 برط العنان الجوف 

200-12952 
السقايات الخاصة لقرية آل السنه والقرى  

 المجاوره/السرار/رجوزه/الجوف .
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

فرع  
 صنعاء

 112,000 رجوزه الجوف 

200-12955 
استكمال تجهيز وتأثيث الطواريء التوليدية الشاملة  

 اإلمانة   -بالمستشفى الجمهوري 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل قرض 
 المرحلة الرابعة 

فرع  
 صنعاء

 376,611 التحرير  االمانه

200-12966 
تأثيث سبع مدارس منفذة من الصندوق االجتماعي 

 للتنمية  في محافظة المحويت 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

للمساهمة في تمويل قرض الصندوق العربي لإلنماء  
 المرحلة الرابعة 

فرع  
 صنعاء

 34,500 المحويت المحويت
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

200-12968 
  -حي شعوب  -مدينة سعوان   -تأثيث مدرسة اليرموك

 أمانة العاصمة -مديرية شعوب 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

فرع  
 صنعاء

 32,000 شعوب  االمانه

200-12969 
تأثيث عشر مدارس منفذة من قبل الصندوق 

 نمية  في محافظة صنعاءاالجتماعي للت
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

فرع  
 صنعاء

 68,500 بنى مطر  صنعاء

300-12056 
مركز    -قرية حبيل مقبل  -مدرسة مقبل األساسية 

 محافظة أبين -مديرية رصد  - القارة 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 146,125 رصد ابين  فرع عدن 

300-12131 
مدينة دار سعد   -حي السالم  -مدرسة السالم األساسية 

 محافظة عدن  -مديرية دار سعد  -
 يعمل 

الصندوق العربي 
دي لإلنماء االقتصا

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 502,230 دار سعد  عدن  فرع عدن 

300-12380 
  -منطقة الممدارة  -مدرسة الفاروق االساسية للبنين

 محافظة عدن  -مديرية الشيخ عثمان 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

لعربي لإلنماء للمساهمة في تمويل قرض الصندوق ا
 المرحلة الرابعة 

 804,607 الشيخ عثمان عدن  فرع عدن 

300-13708 
قرية    -استكمال مدرسة السبابة للتعليم االساسي 

 محافظة لحج  -مديرية ردفان  -الحبيلين  - المريقب 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

ماء للمساهمة في تمويل قرض الصندوق العربي لإلن
 المرحلة الرابعة 

 146,617 ردفان  لحج فرع عدن 

300-13723 
قرية بئر  -استكمال مدرسة الحسن بن علي االساسية   

 محافظة ابين -مديرية خنفر  -جعار  -الشيخ 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

ل قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تموي
 المرحلة الرابعة 

 83,281 خنفر  ابين  فرع عدن 

300-14106 
الصديق قرية حليف عزلة عساف   مدرسة ابوبكر

 مديرية قعطبة محافظة الضالع 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 313,000 قعطبه الضالع  فرع عدن 

400-12019 
  -عزلة بني الجعد  -قرية  المصبحي - مدرسة الجعدي 

 محافظة ريمة .   -مديرية الجعفرية 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

فرع  
 الحديدة

 379,178 الجعفريه  ريمه

400-13385 
 -الحوك   -حي شارع جمال   -جمع النور مشروع م 

 مدينة الحديدة
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

فرع  
 الحديدة

 256,500 الحوك  الحديده

500-12493 
عزلة بني  -قرية نعمان  - بالمركز  مدرسة الطليعه

 محافظة حجة  -مديرية بني العوام   -العوام
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 100,000 بني العوام  حجة فرع حجة 

500-12582 
عزلة بني  -الركن قرية بيت  -مدرسة الجيل الجديد 

 محافظة حجه  -مديرية كحالن عفار  -عشب 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 113,734 كحالن عفار حجة فرع حجة 

500-13296 
بيت عجاج (  - رصف طريق مرحلة ثانية ) المخرنف

 حجة -كحالن الشرف   -نوسان 
 يعمل 

الصندوق العربي 
إلنماء االقتصادي ل

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 138,072 كحالن الشرف  حجة فرع حجة 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

500-13304 
عزلة قطعة   -قرية بنى حديد  -مدرسة التضامن 

 محافظة حجه -مديرية بنى العوام  -الصرابي
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 جتماعيواال

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 185,494 بني العوام  حجة فرع حجة 

600-12209 
  -قرية شرج الراك  -مدرسة فاطمة الزهراء للبنات 

 محافظة حضرموت   -مديرية حجر 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

اء للمساهمة في تمويل قرض الصندوق العربي لإلنم
 المرحلة الرابعة 

 274,654 حجر  حضرموت  فرع المكال 

600-12791 
مدينة  -تسوير مدرسة الفقيد محمد عبدالقادر بافقيه 

 محافظة حضرموت -مديرية الشحر   -الشحر 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

ل قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تموي
 المرحلة الرابعة 

 44,665 الشحر  حضرموت  فرع المكال 

600-12944 
مديرية  -قرية لمصون  -لمصون استكمال مدرسة 

 محافظة شبوة-ميفعة 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 195,000 ميفعه  شبوه  فرع المكال 

600-12978 
 -قرية حجر الصالبة  -استكمال مدرسة الصالبة 

 محافظة شبوة -مديرية نصاب 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 171,717 نصاب  شبوه  فرع المكال 

600-13067 
مديرية عتق  -بمدينة عتق  انيبناء ظلة لمدرسة البيح

 محافظة شبوة -
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 36,500 عتق شبوه  فرع المكال 

800-10566 
  -عزلة االشراف  -قرية المدورة  -مدرسة القدس 
 تعز  محافظة  - مديرية الرونة

 يعمل 
الصندوق العربي 

لإلنماء االقتصادي 
 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 286,596 شرعب الرونه تعز فرع تعز 

800-11096 
محطة معالجه +تأهيل شبكة المياه والصرف  انشاء

 تعز  -الصحي وحمامات السجن المركزي 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 367,152 المظفر  تعز فرع تعز 

800-12010 
مديرية  -عزلة عبدان  -قرية حدادين  -مدرسة الرشيد 

 محافظة  تعز  - المسراخ 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

دوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل قرض الصن
 المرحلة الرابعة 

 160,500 المسراخ  تعز فرع تعز 

800-12046 
 -عزلة بني عباس  -قرية النويدرة  -مدرسة االنطالق 
 محافظة تعز    -مديرية المواسط 

 يعمل 
الصندوق العربي 

لإلنماء االقتصادي 
 واالجتماعي

ي تمويل قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة ف 
 المرحلة الرابعة 

 302,130 المواسط  تعز فرع تعز 

800-12116 
عزلة صنمات  -قرية المحفير) زنم(  -مدرسة السالم 

 محافظة تعز  - مديرية المسراخ  -
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 258,674 المسراخ  تعز ز فرع تع

800-12320 
عزلة  بني  -قرية  قبير بني حسام  -مدرسة الشوكاني 

 محافظة  تعز  -مديرية  الرونة  -حسام 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 193,007 شرعب الرونه تعز فرع تعز 

900-12176 
ذي - ريده وريد-صناعة( -الوصر-)ريدةطريق 
 إب - السفال

 يعمل 
الصندوق العربي 

لإلنماء االقتصادي 
 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 551,074 ذي السفال  اب  فرع إب 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

910-12860 
  -قرية بيت المحيرس -استكمال مشروع مدرسة األمل 

 م /عمران  -مديرية خمر  -عزلة غشم 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

فرع  
 عمران

 166,000 خمر  عمران

911-12092 
 -عزلة شارح  -خضير قرية بني  -مدرسة الصديق 
 محافظة ذمار  -مديرية ضوران 

 مل يع
الصندوق العربي 

لإلنماء االقتصادي 
 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 196,077 ضوران انس ذمار فرع ذمار 

911-12128 
 -صباح  - قرية هيوة  صباح -مدرسة االنتصار 
 محافظة البيضاء

 يعمل 
الصندوق العربي 

لإلنماء االقتصادي 
 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 226,043 صباح  البيضاء فرع ذمار 

911-12312 

 -محلة بيت السمحي  - مدرسة محلية بيت السمحي
محافظة   -مديرية ضوران  - عزلة  يتار-قرية تفران 

 ذمار
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

ق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل قرض الصندو
 المرحلة الرابعة 

 127,371 ضوران انس ذمار فرع ذمار 

911-12315 
عزلة قيفة   -قرية حريه  -مدرسة عمر بن عبد العزيز 

 محافظة البيضاء  -مديرية ولد ربيع  -ال مهدي 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

نماء للمساهمة في تمويل قرض الصندوق العربي لإل
 المرحلة الرابعة 

 183,325 ولدربيع البيضاء فرع ذمار 

911-12329 
مديرية  -عزلة زاجد  -قرية نفيضه  -الميثاق مدرسة  

 محافظة ذمار   -وصاب العالي 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 حلة الرابعة المر

 181,770 وصاب العالي  ذمار فرع ذمار 

600-12982 
تأثيث مدرستي الحرجة / بيحان وقرين آل علي / 

 محافظة شبوه  -ميفعة 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 38,040 بيحان  شبوه  فرع المكال 

600-13079 
مدينة  -ترميم مدرسة السيدة خديجة بساحة الجهاورة 

 محافظة حضرموت -مديرية القطن  -القطن 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 33,000 القطن حضرموت  فرع المكال 

800-12938 
المدارس المنفذة سابقا بتمويل من عدد من  تأثيث

 في محافظة تعز 4الصندوق العربي لألنماء 
 يعمل 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 111,000 الشمايتين  تعز فرع تعز 

 يعمل  م/حجة.  -عفار سودان  كحالن -  تأهيل طريق الخذالي 500-13290
الصندوق العربي 

لإلنماء االقتصادي 
 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
 المرحلة الرابعة 

 240,400 كحالن عفار حجة فرع حجة 

100-13376 
استكمال تقييم األضرار لتوفير بيانات أساسية وتحديث 

 نعاء القديمةالمحلية بمدينة ص خطط إعادة التأهيل 
 اليونسكو يعمل 

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

المقر  
 الرئيسي 

 73,200 صنعاء القديمة  االمانه

100-13382 
الحفاظ والترميم لمباني  إعداد أدلة إرشادية العمال

 مدينة صنعاء التاريخية 
 اليونسكو يعمل 

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

المقر  
 الرئيسي 

 12,492 صنعاء القديمة  االمانه

100-13471 
صنعاء  -توعية وتوثيق أنشطة مشاريع اليونسكو

 القديمة 
 اليونسكو يعمل 

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

قر  الم 
 الرئيسي 

 10,440 صنعاء القديمة  االمانه

100-13473 
تجهيز ورشة لتدريب الحرفيين وبناء القدرات  

 ودورات تدريبية لتغطية االحتياجات المحلية
 اليونسكو يعمل 

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

المقر  
 الرئيسي 

 45,236 ة صنعاء القديم االمانه
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

 اليونسكو يعمل  عدن  -نفقات اشراف ومتابعة لمشاريع اليونيسكو  300-14105
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب  

 1مرحلة  -العيش لشباب المناطق الحضرية
 57,336 البريقه  عدن  فرع عدن 

100-
13381 

ترميم االجزاء المتضررة من سور مدينة 
 صنعاء القديمة 

 اليونسكو يعمل
شروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص  م

- كسب العيش لشباب المناطق الحضرية
 1مرحلة 

المقر  
 الرئيسي

 53234 صنعاء القديمة  االمانه

100-
13377 

عدد من المباني التاريخية في مدينة  انقاذ
 صنعاء القديمة 

 اليونسكو يعمل
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص  

- حضريةكسب العيش لشباب المناطق ال
 1مرحلة 

المقر  
 الرئيسي

 304903 صنعاء القديمة  االمانه

100-
13535 

 اليونسكو يعمل صنعاء القديمة- إعادة تأهيل منطقة القاسمي
النقد مقابل العمل لتعزيز فرص  مشروع 

- كسب العيش لشباب المناطق الحضرية
 1مرحلة 

المقر  
 الرئيسي

 100000 صنعاء القديمة  االمانه

100-
13472 

  -مبنى المتحف الوطني بصنعاء   إنقاذ
 المرحلة الثانية

 اليونسكو يعمل
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص  

- الحضريةكسب العيش لشباب المناطق 
 1مرحلة 

المقر  
 الرئيسي

 45957 التحرير االمانه

100-
13436 

ترميم االجزاء المتضررة من سور مدينة 
 حضرموت   -شبام 

 اليونسكو يعمل
مقابل العمل لتعزيز فرص   مشروع النقد

- كسب العيش لشباب المناطق الحضرية
 1مرحلة 

فرع  
 المكال

 37641 شبام حضرموت 

100-
13437 

إزالة جزء من اشجار السيسبان حول مدينة  
 شبام حضرموت 

 اليونسكو يعمل
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص  

- كسب العيش لشباب المناطق الحضرية
 1مرحلة 

فرع  
 المكال

 19000 شبام رموت حض

600-
13116 

لمشاريع اليونيسكو   نفقات اشراف و مراقبة 
 حضرموت   -شبام   -

 اليونسكو يعمل
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص  

- كسب العيش لشباب المناطق الحضرية
 1مرحلة 

فرع  
 المكال

 57336 شبام حضرموت 

100-
13457 

االنقاذ العاجل للبنية التحتية لمدينة شبام 
 موت حضر

 اليونسكو يعمل
لتعزيز فرص  مشروع النقد مقابل العمل 

- كسب العيش لشباب المناطق الحضرية
 1مرحلة 

فرع  
 المكال

 54593 شبام حضرموت 

100-
13452 

انقاذ عدد من المباني المتضررة في مدينة  
 شبام حضرموت 

 اليونسكو يعمل
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص  

- الحضرية كسب العيش لشباب المناطق 
 1مرحلة 

فرع  
 المكال

 194795 شبام حضرموت 

100-
13380 

 اليونسكو يعمل حضرموت   -استكمال رصف مدينة شبام  
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص  

- كسب العيش لشباب المناطق الحضرية
 1مرحلة 

فرع  
 المكال

 152532 شبام حضرموت 
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

100-
13371 

  -كريتر  -حفظ وصيانة صهاريج الطويلة  
 محافظة عدن

 اليونسكو يعمل
النقد مقابل العمل لتعزيز فرص  مشروع 

- كسب العيش لشباب المناطق الحضرية
 1مرحلة 

فرع  
 عدن

 153212 صيره)كريتر(  عدن

100-
13460 

قصر   - تدعيم وحماية المتحف الوطني 
 عدن  -السلطان  

 اليونسكو يعمل
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص  

- الحضريةمناطق كسب العيش لشباب ال
 1مرحلة 

فرع  
 عدن

 149772 صيره)كريتر(  عدن

100-
13470 

توعية وتوثيق ألنشطة مشاريع اليونسكو  
 بعدن 

 اليونسكو يعمل
مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص  

- كسب العيش لشباب المناطق الحضرية
 1مرحلة 

فرع  
 عدن

 10643 صيره)كريتر(  عدن

100-
13509 

ستجابة الالزمة  االمشروع المساهمة في 
 الطارئة 

 يعمل
برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي  
UNDP 

 منحة االستجابة الطارئة للتخفيف من الفقر
المقر  

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة 

  3000000 

300-
13297 

تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف 
ضمن برنامج التمكين مديرية حبيل جبر  

 محافظة لحج 
 يعمل

برنامج األمم 
لمتحدة اإلنمائي  ا

UNDP 

لتعزيز تكيف وصمود   UDNPمنحة 
 المجتمعات الريفية في اليمن 

فرع  
 عدن

 356422 حبيل جبر  لحج

300-
13913 

تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف 
المسيمير /   ERR2ضمن برنامج التمكين 

 لحج
 يعمل

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي  

UNDP 

ألمن  مشروع دعم سبل المعيشة وا
 2الصمود  -الغذائي

فرع  
 عدن

 329784 المسيمير لحج

300-
13919 

تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف 
 خنفر / أبين ERR2ضمن برنامج التمكين 

 يعمل
برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي  
UNDP 

مشروع دعم سبل المعيشة واألمن  
 2الصمود  -الغذائي

فرع  
 عدن

 328184   ابين 

500-
13398 

تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف 
(    ERR 2ضمن برنامج التمكين )  

 مديرية عبس محافظة حجة 
 يعمل

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي  

UNDP 

مشروع دعم سبل المعيشة واألمن  
 2الصمود  -الغذائي

فرع  
 حجة 

 329788 عبس حجة 

800-
12911 

تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف 
مديرية   ERR2امج التمكين ضمن برن 

 الشمايتين  محافظة تعز
 يعمل

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي  

UNDP 

مشروع دعم سبل المعيشة واألمن  
 2الصمود  -الغذائي

 498376 الشمايتين  تعز فرع تعز 

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  
 2الصمود  -الغذائي

 363888 التعزية تعز فرع تعز 



   2020  يونيو شهر  هناية  حىت  العاملة  املشاريع  قائمة     للتنمية        االجتماعي  الصندوق
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

100-
13560 

دعم مؤسسي لمكاتب الصحة بالمديريات  
لالسهام    ERRY 2المستهدفة ضمن منحة 
 بمكافحة وباء كورونا . 

 يعمل
برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي  
UNDP 

مشروع دعم سبل المعيشة واألمن  
 2الصمود  -الغذائي

المقر  
 الرئيسي

أكثر من 
 محافظة 

  40160 

500-
13497 

تعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف 
( مديرية    ERR 2ضمن برنامج التمكين ) 
 بني قيس محافظة حجة 

 يعمل
برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي  
UNDP 

  مشروع دعم سبل المعيشة واألمن 
 2الصمود  -الغذائي

فرع  
 حجة 

 188955 بني قيس الطور  حجة 

200-
12874 

التوليدية الشاملة   استكمال بناء الطوارىء
أمانه  -بالمستشفى الجمهوري التعليمي 

 العاصمة 
 مصادر اخرى  يعمل

مساهمات مقدمة من جهات حكومية  
 مختلقة

فرع  
 صنعاء

 343655 التحرير االمانه

100-
12732 

واالقراض في مناطق   برنامج اإلدخار
 الزراعة المطرية 

 يعمل
مصادر الصندوق  

 الداخلية 
المسدد من القروض طويلة األجل )من 

 مشاريع التمويل الصغر واالصغر( 
المقر  

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة 

  496850 

100-
13060 

المساهمة في تطوير بيئة التمويل األصغر  
 في اليمن

 يعمل
مصادر الصندوق  

 الداخلية 
من القروض طويلة األجل )من  المسدد

 مشاريع التمويل الصغر واالصغر( 
المقر  

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة 

  50000 

100-
13122 

تطوير البنية التحتية النظمه المعلومات في  
 مؤسسات التمويل األصغر 

 يعمل
مصادر الصندوق  

 الداخلية 
المسدد من القروض طويلة األجل )من 

 ر( مشاريع التمويل الصغر واالصغ
المقر  

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة 

  50000 

100-
13264 

دعم شركة االوائل للتمويل االصغر على  
 االستمرار

 يعمل
مصادر الصندوق  

 الداخلية 
المسدد من القروض طويلة األجل )من 

 مشاريع التمويل الصغر واالصغر( 
المقر  

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة 

  70000 

100-
13352 

مويل االصغر   تمويل مؤسسة نماء للت 
 )المرحلة الثانية( 

 يعمل
مصادر الصندوق  

 الداخلية 
 صندوق الحياة الكريمة  -مصادر داخلية  

المقر  
 الرئيسي

أكثر من 
 محافظة 

  460236 

100-
13364 

مشروع تاسيس مؤسسة ثمار للتمويل  
 تعز  -األصغر  

 يعمل
مصادر الصندوق  

 الداخلية 
المسدد من القروض طويلة األجل )من 

 التمويل الصغر واالصغر( مشاريع 
المقر  

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة 

  150000 

100-
13365 

استشاريين في مجال   تدريب و تاهيل
المصادقات الميدانية و تنفيذ مصادقات على  

 محافظ القروض 
 يعمل

مصادر الصندوق  
 الداخلية 

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

المقر  
 رئيسيال

أكثر من 
 محافظة 

  50000 

100-
13367 

تمويل المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر  
 )المرحلة الثالثة(  2019

 يعمل
مصادر الصندوق  

 الداخلية 
المسدد من القروض طويلة األجل )من 

 مشاريع التمويل الصغر واالصغر( 
المقر  

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة 

  570000 

100-
13390 

ويق والعالقات العامة  تمويل أنشطة التس 
 لمؤسسات وبرامج التمويل األصغر 

 يعمل
مصادر الصندوق  

 الداخلية 
المسدد من القروض طويلة األجل )من 

 مشاريع التمويل الصغر واالصغر( 
المقر  

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة 

  166000 

100-
13399 

تمويل برنامج حضرموت للتمويل االصغر  
 )المرحلة الثانية( 

 يعمل
لصندوق  مصادر ا
 الداخلية 

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

المقر  
 الرئيسي

أكثر من 
 محافظة 

  365000 



   2020  يونيو شهر  هناية  حىت  العاملة  املشاريع  قائمة     للتنمية        االجتماعي  الصندوق
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 اسم المشروع  رقم المشروع 
وضع 

 المشروع 
 المديرية  المحافظة الفرع االتفاقية  الممول

مساهمة   
الصندوق  
 التقديرية 

100-
13425 

مشروع تمويل مؤسسة نماء للتمويل  
 الصغير واألصغر ) المرحلة الثالثة (

 يعمل
مصادر الصندوق  

 الداخلية 
المسدد من القروض طويلة األجل )من 

 شاريع التمويل الصغر واالصغر( م
المقر  

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة 

  400000 

100-
13500 

تمويل المؤسسة الوطنية للتمويل االصغر  
 المرحلة الرابعة  -2019

 يعمل
مصادر الصندوق  

 الداخلية 
المسدد من القروض طويلة األجل )من 

 مشاريع التمويل الصغر واالصغر( 
المقر  

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة 

  535000 

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
أكثر من 
 محافظة 

  20000 

100-
13547 

  2020تمويل مؤسسة نماء للتمويل األصغر 
 حلة الثانية( )المر

 يعمل
مصادر الصندوق  

 الداخلية 
المسدد من القروض طويلة األجل )من 

 مشاريع التمويل الصغر واالصغر( 
المقر  

 الرئيسي
أكثر من 
 محافظة 

  605000 

800-
11179 

عزلة  -إنشاء واستكمال مشروع مياه المعاقيم 
 تعز -المخاء -الجمعة  

 يعمل
مصادر الصندوق  

 الداخلية 
 78467 المخاء تعز فرع تعز  الداخلية مصادر الصندوق 
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