
غير متوفرمتوفر

23 ك25دقيق1

15 ك10أرز2

9 ك10سكر3

19 لتر10زيت4

8 حبات10مكرونة5

6
معلبات غذائية 

فاصوليا
15كرتون

12 كيلو3تمر7

100

140,00014,000,000عدن1

280,00028,000,000تعز2

15,6001,560,000الضالع3

24,5002,450,000لحج4

12,0001,200,000أبـــــين5

7,000700,000شبــوه6

21,5002,150,000صعدة7

50,0001005,000,000حضرموت8

130,00013,000,000أمانة العاصمة9

155,00015,500,000الحديدة10

21,5002,150,000البيضاء11

35,0003,500,000محافظة صنعاء12

15,0001,500,000ريمة13

15,5001,550,000المحويت14

18,0001,800,000ذمار15

6,700670,000المهرة16

45,0004,500,000عمــــــران17

12,0001,200,000مــــــــأرب18

110,00011,000,000حجــــــة19

245,00024,500,000إب20

5,000500,000الجوف21

6,500650,000سقطرى22

1,370,800137,080,000اإلجمـــــــالي

137,080,000

:        الغـــــــذاء

العبوةم مكونات السلة 
توفر المواد

$التكلفة الوحدة 
تكلفة المحافظة 

$ بحسب األصناف 
المحافظة 

عدد السلة 

الغذائية

إجمالي تكلفة السلة الغذائية مائة دوالر

$التكلفة الوحدة 

توزيع اإلغاثة على المحافظات 

م

إجمــــــالي تكلفة الغـــــذاء



التكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العدد

1_3900,0001200,0001100,0001150,0001100,0001100,00031,200,00031,200,000

22601,000260,00000000000003,000780,0004,2001,092,000

39025022,500000000000020018,00020018,000

43800005,000190,0005,000190,0000000150,0005,700,000150,0005,700,000

532,000264,0000000000000396,000396,000

640,00000140,0000000140,000000140,000

4,650523,25000000313,950001046,5002093,000تجهيز عيادة طبية

متوسط الكلفة الشهرية لتشغيل عيادة 

(طبيب ، ممرض ، مختبر)
2,000510,0000000036,000001020,0002040,000

85,0000000000000525,0001050,000

9608,000480,0003,000180,0001,30078,0001,20072,00080048,00099059,40010,000600,00020,0001,200,000

1010000000002,000200,0003,000300,000

113,500310,50000000000001035,0002070,000

1240,000280,000140,000140,000140,000140,000140,0004160,0007280,000

13325,000160,000000000000011,000352,00014,000448,000

1418,600000000000000355,800593,000

151,0000000000000001515,0002020,000

14,2702,010,2503,003460,0006,302408,0006,202452,000809247,950992199,400176,2639,303,300191,50910,740,000 اإلجمالي بحسب المحافظة 

7

                                                                       الصحــــة والبيئـــــة

م
تعز

تنفيذ حملة لرش المبيدات لمكافحة البعوض والحشرات الناقلة 

(مضخة ،محاليل، إيجار سيارة الرش) 

توزيع عالجات لمريض السل والفشل الكلوي

عملية (200-150)تنفيذ حملة طبية جراحية تخصصية 

قــــــــــــافلة طبيـــــــــــة

كراسي معاقين للمستشفيات والمراكز الطبية

 واألفراد ذوي اإلعاقة

توفير حقيبة مستلزمات النظافة

مكمالت غذائية لألطفال دون سن الخامسة

سيارة إسعاف للمناطق الريفية

سيارة إسعاف للمناطق الحضرية

المحــــــافظـــــات

المهرة ذمار ريمة  سقطرىأمانة العاصمة  المحويت

(النفايات)تنفيذ حملة رفع المخلفات 

 متوسط الكلفة اليومية لحي سكني

اإلجمــــــــــــــــالي العام للصحة والبيئة 

توفير أدوية لمرضى األمراض المزمنة بمتوسط شهري

(الخ...ضغط ، سكر، أمراض قلب)

أجور ومكافئات شهرية لطاقم طبي مكون 

( فنيين3طبيب عام ، جراح ، اخصائي تخدير،  ) 

عدن تكلفة 

$الوحدة 

تجهيز وتشغيل

 عيادة طبية

اإلحتياج

 مستشفى ومركز طبي32امدادات طبية لعدد 

مساعدة نقدية لجريح أو مصاب



التكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العدد

1150,0002600,0001220,0001310,0001350,0003750,0001200,0002715,0001320,0001300,000

970252,2001,200312,00030078,000850221,0001,550403,0000035091,00000800208,00000

353,150302,700302,700201,80000000000252,250302,700

10,000380,00050,0001,900,00050,0001,900,00020,000760,00030,0001,140,00015,000570,00010,000380,000200,0007,600,00050,0001,900,00030,0001,140,000

00132,000132,0000000132,00000132,0000000

140,00000140,000140,000140,000140,000280,00000140,000140,000

523,250523,250313,950313,950523,250627,9000000418,600313,950

510,000510,00036,00036,000510,000612,000000048,00036,000

315,000315,000315,000315,000420,000420,00000420,000525,000210,000

10,000600,0008,000480,0006,000360,0006,000360,0004,000240,0005,000300,0004,000240,0005,000300,0006,000360,0003,000180,000

1,000100,0001,000100,00050050,00065065,00050050,0001,000100,00050050,0001,500150,00070070,00035035,000

517,5001035,0001035,000517,5001035,000414,000310,50027,000621,000621,000

280,0003120,000280,000140,0003120,0003120,000280,000280,000280,000280,000

3,500112,0003,500112,0003,500112,000000014,000448,00010,000320,000000012,000384,000

118,600474,400118,600118,600000000593,0000000

55,00055,00033,00033,00055,0000077,0001515,0001212,00000

25,5331,806,70063,7683,821,35060,3582,966,25027,5411,871,85036,0842,436,25035,0282,433,90024,8651,458,500206,5319,012,00057,5603,064,85045,3982,212,650

                                                                       الصحــــة والبيئـــــة

عمرانالضالع شبوهلحج

المحــــــافظـــــات

اإلجمــــــــــــــــالي العام للصحة والبيئة 

البيضاء الحديدة محافظة صنعاءحضرموتصعدة  أبين



متوفرالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العدد

متوفر 

بكميات

محدودة

غير متوفر

1300,0001160,0001290,0001340,000328,955,000

1,600416,00025065,000000016,0704,178,200

252,250252,250151,350201,80090581,450

5,000190,0005,000190,000200,0007,600,00015,000570,0001,000,00038,000,000

000000264,00014448,000

280,000140,000140,000016640,000

29,30029,300313,95029,30081376,650

24,00024,00036,00024,00081162,000

210,000210,000210,000315,00055275,000

3,000180,0003,000180,0003,000180,0004,000240,000115,2906,917,400

35035,00035035,00060060,0001,000100,00015,0001,500,000

517,500414,000517,500724,500115402,500

280,000140,0003120,0004160,000502,000,000

000011,000352,00012,500400,000100,0003,200,000

0000000020372,000

000055,00055,000100100,000

9,9911,324,0508,638749,550214,6388,695,80032,5461,933,600

1,247,82967,608,200

                                                                       الصحــــة والبيئـــــة

الجوف   مأرب 
توفر المواد اإلجمـــــــــــــالي

المحــــــافظـــــات

إبحجة 

اإلجمــــــــــــــــالي العام للصحة والبيئة 



العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العدد$ التكلفة العدد$ التكلفة العدد$ التكلفة العدد

192,000004768,00000003576,000000 أسرة150مخيم إليواء 1

320,0000051,600,000001320,0002640,000000 أسرة250مخيم إليواء 2

448,000002896,00000001448,000000 أسرة350مخيم إليواء 3

1551,000155,0001,500232,50035054,25035054,25000000(غرفتين وصالة)إيجار مسكن مؤقت 4

5
:مستلزمات أساسية لإلعاشة

(، أدوات طباخة  ، موقد غاز3 ، ماليا عدد 3 ، وسادة عدد 3فرش عدد  )
2006,0001,200,00011,5002,300,0003,350670,00035070,000001,000200,0002,000

950,000465,000100,000930,00015,000139,50065,000604,50045,000418,5005,00046,5000(للوقاية من البعوض والحشرات الناقلة)ناموسيات 6

57,0001,820,000113,0116,726,50018,700863,75065,7011,048,75045,0062,082,5006,000246,5002,000اإلجمــــــــالي بحسب المحافظة 

                                                   اإليـــــــــــواء

م
تكلفة

$ الوحدة 

المحــــــافظـــــات

الضالععدن تعز اإلحتيــــــــــــــــــاج

إجمــــــــــــــــالي اإليـــــــــــــــواء

صعدة شبوهأبينلحج



متوفر$التكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة 
متوفربكميات

محدودة
غير متوفر

02384,0001192,00000002384,00000001192,0001192,000142,688,000

02640,0000000002640,00000001320,0001320,000144,480,000

031,344,0001448,00000001448,00000001448,0001448,000104,480,000

03,500542,5001,000155,000000035054,250000025038,75050077,5008,8001,364,000

400,0006,0001,200,0002,000400,0001,000200,000005,3501,070,0001,000200,0001,000200,0003,250650,0003,000600,00046,8009,360,000

030,000279,0000000100,000930,00000000040,000372,00000450,0004,185,000

400,00039,5074,389,5003,0021,195,0001,000200,000100,000930,0005,7052,596,2501,000200,0001,000200,00043,5032,020,7503,5031,637,500

505,63826,557,000

                                                   اإليـــــــــــواء
المحــــــافظـــــات

اإلجمـــــــالي
إبالحديدة 

توفير المواد
الجوفالبيضاءحضرموت

إجمــــــــــــــــالي اإليـــــــــــــــواء

حجة مأرب عمرانصنعاءصعدة 



العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة التكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العدد$ التكلفة العدد$ التكلفة العدد$ التكلفة العدد

1
 ألف واط6لتوليد  (Solar) ألواح الطاقة الشمسية 

ألغراض التشغيل الطبي
8,000648,0001188,000324,000324,000432,000324,0000540,000756,0003

6,720533,600853,760320,160320,160426,880320,1600640,320003 كيلو25مولد كهرباء لتشغيل منشآت حيوية  2

23,500247,000494,000123,500247,000247,000123,5000247,000494,0002 كيلو56مولد كهرباء لتشغيل منشآت حيوية  3

13128,60023235,760767,660891,16010105,880767,660013127,32011150,0008اإلجمالي بحسب المحافظة

إجمـــــــــــــــــالي تكلفة الطاقة

البيضاءصنعاءحضرموت لحجالضالعتعز

 الطـــــــاقة

اإلحتيــــــــــــــــــاجم
تكلفة 

$الوحدة 

المحــــــافظـــــات

صعدة شبوهأبينعدن



متوفر$التكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة العددالتكلفة 
متوفر بكميات

 محدودة
غير متوفر

24,000648,000432,000432,000432,000540,000756,00075600,000

20,160426,880426,880320,160320,160320,160320,16055369,600

47,000494,000247,000123,500123,500370,500494,00035822,500

91,16014168,88010105,880875,660875,66011130,66014170,160

1651,792,100 إجمـــــــــــــــــالي تكلفة الطاقة

الجوفعمرانالحديدة البيضاء

 الطـــــــاقة
المحــــــافظـــــات

توفر المواداإلجمـــــــالي
إبحجة مأرب 



غير متوفرمتوفر

800,00021,200,0001,320,000ديزل

80,0002120,000بنزين

1,200,00021,800,0001,950,000ديزل

100,0002150,000بنزين

120,0002180,000198,750ديزل

12,500218,750بنزين

145,0002217,500238,500ديزل

14,000221,000بنزين

100,0002150,000168,000ديزل

12,000218,000بنزين

40,000260,00066,000ديزل

4,00026,000بنزين

0000ديزل

000بنزين

800,00021,200,0001,332,000ديزل

88,0002132,000بنزين

1,200,00021,800,0001,980,000ديزل

120,0002180,000بنزين

1,100,00021,650,0001,747,500ديزل

65,000297,500بنزين

60,000290,00099,000ديزل

6,00029,000بنزين

80,0002120,000132,000ديزل

8,000212,000بنزين

50,000275,00082,500ديزل

5,00027,500بنزين

80,0002120,000132,000ديزل

8,000212,000بنزين

700,00021,050,0001,155,000ديزل

70,0002105,000بنزين

35,000252,50057,750ديزل

3,50025,250بنزين

7,106,000

10,659,00010,659,000

12,451,100 إجمالي تكلفة الطاقة والمشتقات النفطية

التوجد معلومات

اإلجمالي العام

اإلجمـــــالي

اسعار المشتقات تقريبية نظراً لندرة توفرها وإختالف أسعارها من منطقة ألخرى: ملحوظة 

عدن

الضالع

إجمالي تكلفة المشتقات النفطية

12-

13-

14-

15-

16-

6-

7-

الطاقة والمشتقات النفطية

الغرضم
توفر المواد

المحروقات
عدد اللترات 

(ً (شهريا

:المشتقات النفطية

التكلفة بحسب 

$المحافظة 

التكلفة

$ للوحدة 

11-

8-

9-

10

المحافظة

مأرب

1-

2-

3-

4-

5-

تشغيل مستشفيات ومراكز 

صحية ومضخات المياه 

الخ....

تشغيل مستشفيات ومراكز 

صحية ومضخات المياه 

الخ....

أبين

شبوه

صعدة

إب

حجة

لحج

تعز

البيضاء

عمران

الجوف

حضرموت

صنعاء

الحديدة



ً العدد يوميا
التكلفة 

$ الشهرية 
العدد يومياً

التكلفة 

$ الشهرية 
العدد يومياً

التكلفة 

$ الشهرية 
العدد يومياً

التكلفة 

$ الشهرية 
العدد يومياً

التكلفة 

$ الشهرية 
العدد يومياً

التكلفة 

$ الشهرية 
العدد يومياً

التكلفة 

$ الشهرية 

1
 4توفير مياه صالحة للشرب لفترة شهر كامل ألكثر من 

مليون نسمة
0.10450,0001,350,0001,100,0003,300,000150,000450,000190,000570,000100,000300,0001,000,0003,000,000195,000585,000 لتر10

العدد$التكلفة العدد$التكلفة العدد$التكلفة العدد$التكلفة العدد$التكلفة العدد$التكلفة العدد$التكلفة العدد

1
 12توفير خزانات  مياه كبيرة لمراكز النزوح واإليواء 

الف لتر
1,4802232,5604059,2001014,8001522,2001014,8003551,8002029,60025

2
 8توفير خزانات  مياه متوسطة لمراكز النزوح واإليواء 

الف لتر
8912522,2755549,0051210,6921311,5831210,6923026,7301210,69216

3
 3توفير خزانات  مياه صغيرة لمراكز النزوح واإليواء 

الف لتر
455209,1003515,925104,550146,370125,4602210,010104,55017

15,50014217,00027418,50010155,000577,500693,0000012186,00013توفير مضخات مياه كبيرة لضخ المياه لألحياء السكنية4

الضالع

 الخزانات ومضخات المياه

اإلحتيــــــــــــــــــاجم
تكلفة 

إب$الوحدة  عمرانصنعاءأبينلحج

المحــــــافظـــــات

الضالعتعزعدن

عمرانصنعاءأبينلحج حصة الفرد 

اليومية

توفير المياه الصالحة للشرب

اإلحتيــــــــــــاجم

تكلفة حصة 

الفرد اليومية 

$

المحــــــافظـــــات

تعزعدن



ً العدد يوميا
التكلفة 

$ الشهرية 
غير متاحمتاح$التكلفة العدد

1,000,0003,000,0004,185,00012,555,000

غير متاحمتاح$التكلفة العدد$التكلفة العدد$التكلفة 

37,0002029,600197291,560

14,2561513,365190169,290

7,735209,10016072,800

201,50000871,348,500

 الخزانات ومضخات المياه

إب
إمكانية التدخل اإلجمـــــــالي

حضرموت

المحــــــافظـــــات

إب

توفير المياه الصالحة للشرب

المحــــــافظـــــات
إمكانية التدخلاإلجمـــــــالي



اإليـــــــــواءالصحة والبيئة الغذاءالمحافظة م
الطاقة 

والمشتقات النفطية
%النسبة المئوية إجمالي المحافظة الميــــــــاه

14,000,0009,303,3001,820,0001,448,6004,149,08530,720,98511.3عدن1
28,000,00010,740,0006,726,5002,185,7607,625,63055,277,89020.4تعز2
1,560,0001,806,700863,750266,4101,898,2426,395,1022.4الضالع3
2,450,0003,821,3501,048,750329,6601,947,5539,597,3133.5لحج4
1,200,0002,966,2502,082,500273,8801,682,2028,204,8323.0أبـــــين5
700,0001,871,850246,500133,66002,952,0101.1شبــوه6
2,150,0002,436,250400,000004,986,2501.8صعدة7
5,000,0002,433,9004,389,5001,459,3201,338,36514,621,0855.4حضرموت8

13,000,0002,010,25000015,010,2505.5أمانة العاصمة9

15,500,0009,012,000930,0001,916,380027,358,38010.1الحديدة10
2,150,0003,064,850200,000190,16005,605,0102.1البيضاء11
3,500,0001,458,5001,195,0002,130,0003,454,04011,737,5404.3محافظة صنعاء12
1,500,000408,0000001,908,0000.7ريمة13
1,550,000452,0000002,002,0000.7المحويت14
1,800,000460,0000002,260,0000.8ذمار15
670,000199,400000869,4000.3المهرة16
4,500,0002,212,6502,596,250237,8801,467,24211,014,0224.1عمــــــران17
1,200,0001,324,050200,000158,16002,882,2101.1مــــــــأرب18
11,000,0008,695,8002,020,750262,660021,979,2108.1حجــــــة19
24,500,0001,933,6001,637,5001,325,1604,160,24133,556,50112.4إب20
500,000749,550200,000133,41001,582,9600.6الجوف21
650,000247,950000897,9500.3سقطرى22

137,080,00067,608,20026,557,00012,451,10027,722,600271,418,900100

م
1
2
3
4
5

اإلجمــــــــــــالي

اإلجمـــــــــــالي

توزيع نسبة المحافظات من اإلغاثة 

اإلجمالي  العام لخطة اإلغاثة اإلنسانية 

النسبة المئوية  التكلفة المجال
الغذاء 

الصحة والبيئة 

المياه

الطاقة والمشتقات النفطية 

اإليواء

100

137,080,000
67,608,200
27,722,600
26,557,000
12,451,100
271,418,900

50.50
24.91
10.21
9.78
4.59

11.3

20.4

2.4

3.5
3.0

1.1
1.8

5.4 5.5

10.1

2.1

4.3

0.7 0.7 0.8
0.3

4.1

1.1

8.1

12.4

0.6 0.3

توزيع نسبة المحافظات من اإلغاثة 


