
Item/الصنف
Unit 
الوحدة

  Quantity (0.5Ha)
ة لنصف هكتار م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Maize الذرة Kg لو جرام ك 20 1.100 22.000
Sorghum  عة الذرة الرف Kg لو جرام ك 10 1.100 11.000
Wheat  قمح Kg لو جرام ك 70 1.300 91.000
Barley  الشع Kg لو جرام ك 50 1.200 60.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 7.000 7.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 3.000 3.000
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 2.000 2.000
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 500 500

Land prepartion / tillage support (Cost of tractor for 1 
hour)  لفة الجرار لمدة ساعة واحدة (إعداد األرض / دعم الحرث (ت

Lumpsum ع لغ مقط م 1 20.000 20.000

TOTAL  اإلجما ال 216.500

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity (0.25Ha)
ــع هكتار ةل م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Onion صل Kg لو جرام ك 4 36.000 144.000
Okra ة ام Kg لو جرام ك 5 10.000 50.000
Pepper فلفل Kg لو جرام ك 1 20.000 20.000
Tomato طماطم Can/ه عل 2 95.000 190.000
Zucchini كوسه Kg لو جرام ك 2 40.000 80.000
Mallow ة الملوخ Kg لو جرام ك 2 10.000 20.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 10.000 10.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 3.000 3.000
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 2.000 2.000
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 500 500
Watering can مرش للري Piece  قطعة 1 4.000 4.000
Plastic water Tank خزان (1000 liters capacity) خزان ماء 
ك (1000 ل ) الس + Malesh

Tank خزان 1 60.000 60.000

TOTAL  اإلجما ال 583.500

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Chicken دجاج Headرأس 10 4.000 40.000
Small ruminant ة ات الصغ المج Headرأس 4 70.000 280.000 From the same ecological system ضان مح
Beehive ة نحل خل Beehive ة نحل خل 5 40.000 200.000
Poultry feed concentrate  
مركز علف الدواجن

Kg لو جرام ك 100 310 31.000

Feed concentrate (for small ruminants) مركز العلف 
ة) ة الصغ (للحيوانات المج

Kg لو جرام ك 100 300 30.000

Feed block  (7.5 -8 Kg. Small ruminants) 7.5) لوك علف  -
ة 8  ات صغ (كجم. مج

Block لوك 4 2.500 10.000

Mineral block (5Kg. Small ruminants) 5) ة  كتلة معدن
ة ات صغ (كجم. مج

Block لوك 2 2.500 5.000

Cereal Kit/مجموعة الحبوبAmran Rainfed Sorghum, Barley, Qat 
and Livestock Zone
عة والشع  ة والذرة الرف عل  منطقة عمران ال
ة وة الحيوان والقات وال

Livestock Kit/ة وة الحيوان مجموعة ال

Vegetable Kit/مجموعة الخضار



Wheat bran (small ruminants) ات  نخالة القمح (المج
ة (الصغ

Kg لو جرام ك 70 200 14.000

Molasses (small ruminants) (ة ات الصغ س السكر (المج د Kg لو جرام ك 30 1.500 45.000
Anti-Parasites (small ruminants) ات ل ة 250 مل ml Can 250 مضادات الطف عل 1 4.000 4.000 Dizinon 60% animal/نون 60٪ حيوان دي
Anti-Parasites (small ruminants) ات ل ل  Litre مضادات الطف 1 3.000 3.000 Bendazole 5%/%5 بندازول
TOTAL  اإلجما ال 662.000

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

  Quantity (0.5Ha)
ة لنصف هكتار م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Maize الذرة Kg لو جرام ك 20 1.100 22.000
Sorghum  عة الذرة الرف Kg لو جرام ك 10 1.100 11.000
Millet الدخن Kg لو جرام ك 10 1.200 12.000
Wheat  قمح Kg لو جرام ك 70 1.300 91.000
Barley  الشع Kg لو جرام ك 50 1.200 60.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 7.000 7.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 3.000 3.000
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 2.000 2.000
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 500 500

Land prepartion / tillage support (Cost of tractor for 1 
hour)  لفة الجرار لمدة ساعة واحدة (إعداد األرض / دعم الحرث (ت

Lumpsum ع لغ مقط م 1 20.000 20.000

TOTAL  اإلجما ال 228.500

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity (0.25Ha)
ــع هكتار ةل م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Onion صل Kg لو جرام ك 4 36.000 144.000
Okra ة ام Kg لو جرام ك 5 7.000 35.000
Pepper فلفل Kg لو جرام ك 1 7.000 7.000
Tomato طماطم Can/ه عل 2 95.000 190.000
Zucchini كوسه Kg لو جرام ك 2 10.000 20.000
Molokhia ه ملوخ Kg لو جرام ك 2 10.000 20.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 7.000 7.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 3.000 3.000
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 2.000 2.000
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 500 500
Watering can مرش للري Piece  قطعة 1 4.000 4.000
Plastic water Tank خزان (1000 liters capacity) خزان ماء 
ك (1000 ل ) الس + Malesh

Tank خزان 1 60.000 60.000

TOTAL  اإلجما ال 492.500

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Chicken دجاج Headرأس 10 4.000 40.000
Small ruminant ة ات الصغ المج Headرأس 4 70.000 280.000 From the same ecological system ضان مح
Beehive ة نحل خل Beehive ة نحل خل 5 40.000 200.000
Poultry feed concentrate  
مركز علف الدواجن

Kg لو جرام ك 100 310 31.000

Feed concentrate (for small ruminants) مركز العلف 
ة) ة الصغ (للحيوانات المج

Kg لو جرام ك 100 300 30.000

Arabian Sea Coastal Irrigated Tropical 
Fruit, Fodder and Livestock Zone
ة من ة المرو حر العرب الساحل  منطقة 
ة وة الحيوان ة واألعالف وال هة االستوائ الفا

Vegetable Kit/مجموعة الخضار

Cereal Kit/مجموعة الحبوب

Livestock Kit/ة وة الحيوان مجموعة ال



Feed block  (7.5 -8 Kg. Small ruminants) 7.5) لوك علف  -
ة 8  ات صغ (كجم. مج

Block لوك 4 2.500 10.000

Mineral block (5Kg. Small ruminants) 5) ة  كتلة معدن
ة ات صغ (كجم. مج

Block لوك 2 2.500 5.000

Wheat bran (small ruminants) ات  نخالة القمح (المج
ة (الصغ

Kg لو جرام ك 70 200 14.000

Molasses (small ruminants) (ة ات الصغ س السكر (المج د Kg لو جرام ك 30 1.500 45.000
Anti-Parasites (small ruminants) ات ل ة 250 مل ml Can 250 مضادات الطف عل 1 4.000 4.000 Dizinon 60% animal/نون 60٪ حيوان دي
Anti-Parasites (small ruminants) ات ل ل  Litre مضادات الطف 1 3.000 3.000 Bendazole 5%/%5 بندازول
TOTAL  اإلجما ال 662.000

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Fishing Net
د كة ص ش

Piece  قطعة 1 545.000 545.000

Fishing nets depend on targeted species. Each fishing net consist of nets, 
ropes, floaters and sinkers. 
Specifications are as follows:
Fishing net : 30cm *4.5cm*100MD*90 PM.
Rope: nylon for the float No.(8 thick) + white nylon no.(7 thick) + nylon for 
the anchor no.(10 thick) . Each of them must be 350 meters.
Floater: consists of  cork  SF 20A (90-100 Piece).
Sinker : made of lead (50-100 Piec .). 
ال وعوامات اك وح د من ش كة ص ل ش د ع األنواع المستهدفة. تتكون  اك الص  تعتمد ش
.وغطاسات
التا  :المواصفات 
د.: MD * 90سم * 4.5 سم * 100 30  كة الص ش
ت رقم (10 لون للمث ك) + نا ض رقم (7 سم لون أب ك) + نا لون للعوامة رقم (8 سم ل: نا  الح
ا ل منهم 350 م كون طول  جب أن  ك).  .سم
 العوام: يتكون من الفل  SF 20Aقطعة). (90-100 ا
ع من الرصاص (50-100 قطعة) .الغطاس: مصن

Ice Box صندوق الثلج
Piece  قطعة 1 426.000 426.000

One icebox / fishing boat (1 fishing boat / 3 fishermen).
Specifications are as follows:
 1 meter and 25cm long + 55cm wide + 60cm high (three layers from inside 
and three layers from the outside).
ادين) د / 3 ص د (1 قارب ص .صندوق ثلج / قارب ص
التا  :المواصفات 
قات من الداخل وثالث 1    م  25 سم طول + 55 سم عرض + 60 سم ارتفاع (ثالث ط
قات من الخارج .(ط

Lifesaving Jacket اة ة منقذة للح س Piece  قطعة 1 32.000 32.000
A properly fitting life jacket covering the chest and back.
One jacket / fisherman.
اد ة واحدة / ص ل مناسب تغ الصدر والظهر. س ش ة  ة نجاة مناس .س

Hooks and Artificial Bait/ خطاف وطعم اصطنا Piece  قطعة 1 158.000 158.000

Fish Finderشف األسماك مك Piece  قطعة 1 578.000 578.000
One devise / boat (3 fishermen / boat).
ادين / قارب) .جهاز واحد / قارب (3 ص

Net maintenance Kit (Include 10 strings and 20 
Needles)شمل 10 خيوط و 20 إبرة انة  ( (مجموعة أدوات الص

Piece  قطعة 1 68.000 68.000
The Kit includes 10 strings and 20 needles.
.تتضمن المجموعة 10 أوتار و 20 إبرة

Engine maintenance Kit (Emery papers, Roll-brushes, 
Drill and brushes)انة المحرك (أوراق  مجموعة أدوات ص
(الصنفرة ، الفرشاة الدوارة ، المثقاب والفرش

Piece  قطعة 1 194.000 194.000

TOTAL  اإلجما ال 2.001.000

Central and Eastern Wadi Palm, 
Cereal Kit/مجموعة الحبوب

Fishery Kit/د مجموعة الص



Item/الصنف
Unit 
الوحدة

  Quantity (0.5Ha)
ة لنصف هكتار م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Maize الذرة Kg لو جرام ك 20 1.100 22.000
Sorghum  عة الذرة الرف Kg لو جرام ك 10 1.100 11.000
Millet الدخن Kg لو جرام ك 10 1.200 12.000
Wheat  قمح Kg لو جرام ك 70 1.300 91.000
Barley  الشع Kg لو جرام ك 50 1.200 60.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 7.000 7.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 3.000 3.000
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 2.000 2.000
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 500 500

Land prepartion / tillage support (Cost of tractor for 1 
hour)  لفة الجرار لمدة ساعة واحدة (إعداد األرض / دعم الحرث (ت

Lumpsum ع لغ مقط م 1 20.000 20.000

TOTAL  اإلجما ال 228.500

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity (0.25Ha)
ــع هكتار ةل م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Onion صل Kg لو جرام ك 4 36.000 144.000
Okra ة ام Kg لو جرام ك 5 7.000 35.000
Pepper فلفل Kg لو جرام ك 1 7.000 7.000
Tomato طماطم Can/ه عل 2 95.000 190.000
Zucchini كوسه Kg لو جرام ك 2 10.000 20.000
 Molokhia ه ملوخ Kg لو جرام ك 2 10.000 20.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 7.000 7.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 3.000 3.000
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 2.000 2.000
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 500 500
Watering can مرش للري Piece  قطعة 1 4.000 4.000
Plastic water Tank خزان (1000 liters capacity) خزان ماء 
ك (1000 ل ) الس + Malesh

Tank خزان 1 60.000 60.000

TOTAL  اإلجما ال 492.500

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Chicken دجاج Headرأس 10 4.000 40.000
Small ruminant ة ات الصغ المج Headرأس 4 70.000 280.000 From the same ecological system ضان مح
Beehive ة نحل خل Beehive ة نحل خل 5 40.000 200.000
Poultry feed concentrate  
مركز علف الدواجن

Kg لو جرام ك 100 310 31.000

Feed concentrate (for small ruminants) مركز العلف 
ة) ة الصغ (للحيوانات المج

Kg لو جرام ك 100 300 30.000

Feed block  (7.5 -8 Kg. Small ruminants) 7.5) لوك علف  -
ة 8  ات صغ (كجم. مج

Block لوك 4 2.500 10.000

Mineral block (5Kg. Small ruminants) 5) ة  كتلة معدن
ة ات صغ (كجم. مج

Block لوك 2 2.500 5.000

Wheat bran (small ruminants) ات  نخالة القمح (المج
ة (الصغ

Kg لو جرام ك 70 200 14.000

Molasses (small ruminants) (ة ات الصغ س السكر (المج د Kg لو جرام ك 30 1.500 45.000
Anti-Parasites (small ruminants) ات ل ة 250 مل ml Can 250 مضادات الطف عل 1 4.000 4.000 Dizinon 60% animal/نون 60٪ حيوان دي

Central and Eastern Wadi Palm, 
Wheat, Vegetable and Livestock Zone
ل والقمح ق الوادي النخ  منطقة وسط و
ة وة الحيوان وات وال والخ

Livestock Kit/ة وة الحيوان مجموعة ال

Vegetable Kit/مجموعة الخضار



Anti-Parasites (small ruminants) ات ل ل  Litre مضادات الطف 1 3.000 3.000 Bendazole 5%/%5 بندازول
TOTAL  اإلجما ال 662.000

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

  Quantity (0.5Ha)
ة لنصف هكتار م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Maize الذرة Kg لو جرام ك 20 1.100 22.000
Sorghum  عة الذرة الرف Kg لو جرام ك 10 1.100 11.000
Barley  الشع Kg لو جرام ك 70 1.200 84.000
Wheat  قمح Kg لو جرام ك 50 1.500 75.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 5.000 5.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 5.500 5.500
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 5.500 5.500
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 5.000 5.000

Land prepartion / tillage support (Cost of tractor for 1 
hour)  لفة الجرار لمدة ساعة واحدة (إعداد األرض / دعم الحرث (ت

Lumpsum ع لغ مقط م 1 20.000 20.000

TOTAL  اإلجما ال 233.000

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity (0.25Ha)
ــع هكتار ةل م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Onion صل Kg لو جرام ك 4 36.000 144.000
Okra ة ام Kg لو جرام ك 5 7.000 35.000
Pepper فلفل Kg لو جرام ك 1 7.000 7.000
Tomato طماطم Can/ه عل 2 95.000 190.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 5.000 5.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 5.500 5.500
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 5.500 5.500
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 5.600 5.600
Watering can مرش للري Piece  قطعة 1 5.000 5.000
Plastic water Tank خزان (1000 liters capacity) خزان ماء 
ك (1000 ل ) الس + Malesh

Tank خزان 1 70.000 70.000

TOTAL  اإلجما ال 472.600

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Chicken دجاج Headرأس 10 4.000 40.000
Small ruminant ة ات الصغ المج Headرأس 4 70.000 280.000 From the same ecological system ضان مح
Beehive ة نحل خل Beehive ة نحل خل 5 40.000 200.000
Poultry feed concentrate  
مركز علف الدواجن

Kg لو جرام ك 100 310 31.000

Feed concentrate (for small ruminants) مركز العلف 
ة) ة الصغ (للحيوانات المج

Kg لو جرام ك 100 300 30.000

Feed block  (7.5 -8 Kg. Small ruminants) 7.5) لوك علف  -
ة 8  ات صغ (كجم. مج

Block لوك 4 2.500 10.000

Mineral block (5Kg. Small ruminants) 5) ة  كتلة معدن
ة ات صغ (كجم. مج

Block لوك 2 2.500 5.000

Wheat bran (small ruminants) ات  نخالة القمح (المج
ة (الصغ

Kg لو جرام ك 70 200 14.000

Molasses (small ruminants) (ة ات الصغ س السكر (المج د Kg لو جرام ك 30 1.500 45.000
Anti-Parasites (small ruminants) ات ل ة 250 مل ml Can 250 مضادات الطف عل 1 4.000 4.000 Dizinon 60% animal/نون 60٪ حيوان دي

Central HighLand Potatoe, Vegetable 
and Livestock Zone
طاطس  منطقة المرتفعات الوس لل
ة وة الحيوان وات وال والخ

Vegetable Kit/مجموعة الخضار

Cereal Kit/مجموعة الحبوب

Livestock Kit/ة وة الحيوان مجموعة ال



Anti-Parasites (small ruminants) ات ل ل  Litre مضادات الطف 1 3.000 3.000 Bendazole 5%/%5 بندازول
TOTAL  اإلجما ال 662.000

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

  Quantity (0.5Ha)
ة لنصف هكتار م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Maize الذرة Kg لو جرام ك 20 1.000 20.000
Sorghum  عة الذرة الرف Kg لو جرام ك 10 1.500 15.000
Millet الدخن Kg لو جرام ك 10 1.000 10.000
Wheat  قمح Kg لو جرام ك 70 1.000 70.000
Barley  الشع Kg لو جرام ك 50 2.000 100.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 4.000 4.000
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 4.500 4.500
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 1.500 1.500
Land prepartion / tillage support (Cost of tractor for 1 
hour)  لفة الجرار لمدة ساعة واحدة (إعداد األرض / دعم الحرث (ت

Lumpsum ع لغ مقط م 1 30.000 30.000

TOTAL  اإلجما ال 255.000

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity (0.25Ha)
ــع هكتار ةل م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Okra ة ام Kg لو جرام ك 5 7.000 35.000
Tomato طماطم Can/ه عل 2 95.000 190.000
Eggplant اذنجان ال Kg لو جرام ك 2 22.000 44.000
Pepper فلفل Kg لو جرام ك 1 7.000 7.000
Chili اس س Kg لو جرام ك 1 14.000 14.000
Zucchini كوسه Kg لو جرام ك 2 10.000 20.000
Mallow ة الملوخ Kg لو جرام ك 2 10.000 20.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 4.000 4.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 5.500 5.500
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 3.000 3.000
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 5.000 5.000
Watering can مرش للري Piece  قطعة 1 5.000 5.000
Plastic water Tank خزان (1000 liters capacity) خزان ماء 
ك (1000 ل ) الس + Malesh

Tank خزان 1 70.000 70.000

TOTAL  اإلجما ال 422.500

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Small ruminant (sheep) ة ات الصغ المج Headرأس 4 70.000 280.000

3 to 5 sheeps provided / HH.  When the capacity allows, it's preferred to 
increase number up to 7 heads / HH.
The sheep (male type) may be provided to each HH or to be shared over a 
group (consisting of 10 HH).  فضل سمح السعة ،  ة. عندما   توف 3 إ 5 أغنام / أ
ة ادة العدد ح 7 رؤوس / أ .ز
( ة أو يتم مشاركتها ع مجموعة (تتكون من 10 أ ل أ ع الذكور) ل م األغنام (ن مكن تقد .

Small ruminant (goat) (ماعز) ة ات الصغ المج Headرأس 4 80.000 320.000
Feed concentrate (for small ruminants) مركز العلف 
ة) ة الصغ (للحيوانات المج

Kg لو جرام ك 100 300 30.000

Feed block  (7.5 -8 Kg. Small ruminants) 7.5) لوك علف  -
ة 8  ات صغ (كجم. مج

Block لوك 4 2.500 10.000

Urban  منطقة الح

Cereal Kit/مجموعة الحبوب

Vegetable Kit/مجموعة الخضار

Livestock Kit/ة وة الحيوان مجموعة ال



Mineral block (5Kg. Small ruminants) 5) ة  كتلة معدن
ة ات صغ (كجم. مج

Block لوك 2 2.500 5.000

Wheat bran (small ruminants) ات  نخالة القمح (المج
ة (الصغ

Kg لو جرام ك 70 200 14.000

Molasses (small ruminants) (ة ات الصغ س السكر (المج د Kg لو جرام ك 30 1.500 45.000

Anti-Parasites (small ruminants) ات ل  مضادات الطف
ة) ات الصغ (المج

250 ml Can ة 250 مل عل 1 0 0

It's provided by MoAIF for free.
 one Vial is enough for 100 animals. 
ة مجانا" وة السمك ل وزارة الزراعة والري وال ه من ق  يتم توف
." قارورة واحدة تك 100 حيوان  

Anti-Parasites (small ruminants) ات ل  مضادات الطف
ة) ات الصغ (المج

Litre  ل 1 5.000 5.000

TOTAL  اإلجما ال 709.000

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Fishing Net
د كة ص ش

Piece  قطعة 1 545.000 545.000

Fishing nets depend on targeted species. Each fishing net consist of nets, 
ropes, floaters and sinkers. 
Specifications are as follows:
Fishing net : 30cm *4.5cm*100MD*90 PM.
Rope: nylon for the float No.(8 thick) + white nylon no.(7 thick) + nylon for 
the anchor no.(10 thick) . Each of them must be 350 meters.
Floater: consists of  cork  SF 20A (90-100 Piece).
Sinker : made of lead (50-100 Piec .). 
ال وعوامات اك وح د من ش كة ص ل ش د ع األنواع المستهدفة. تتكون  اك الص  تعتمد ش
.وغطاسات
التا  :المواصفات 
د.: MD * 90سم * 4.5 سم * 100 30  كة الص ش
ت رقم (10 لون للمث ك) + نا ض رقم (7 سم لون أب ك) + نا لون للعوامة رقم (8 سم ل: نا  الح
ا ل منهم 350 م كون طول  جب أن  ك).  .سم
 العوام: يتكون من الفل  SF 20Aقطعة). (90-100 ا
ع من الرصاص (50-100 قطعة) .الغطاس: مصن

Ice Box صندوق الثلج
Piece  قطعة 1 426.000 426.000

One icebox / fishing boat (1 fishing boat / 3 fishermen).
Specifications are as follows:
 1 meter and 25cm long + 55cm wide + 60cm high (three layers from inside 
and three layers from the outside).
ادين) د / 3 ص د (1 قارب ص .صندوق ثلج / قارب ص
التا  :المواصفات 
قات من الداخل وثالث 1    م  25 سم طول + 55 سم عرض + 60 سم ارتفاع (ثالث ط
قات من الخارج .(ط

Lifesaving Jacket اة ة منقذة للح س Piece  قطعة 1 32.000 32.000
A properly fitting life jacket covering the chest and back.
One jacket / fisherman.
اد ة واحدة / ص ل مناسب تغ الصدر والظهر. س ش ة  ة نجاة مناس .س

Hooks and Artificial Bait/ خطاف وطعم اصطنا Piece  قطعة 1 158.000 158.000

Fish Finderشف األسماك مك Piece  قطعة 1 578.000 578.000
One devise / boat (3 fishermen / boat).
ادين / قارب) .جهاز واحد / قارب (3 ص

Net maintenance Kit (Include 10 strings and 20 
Needles)شمل 10 خيوط و 20 إبرة انة  ( (مجموعة أدوات الص

Piece  قطعة 1 68.000 68.000
The Kit includes 10 strings and 20 needles.
.تتضمن المجموعة 10 أوتار و 20 إبرة

Engine maintenance Kit (Emery papers, Roll-brushes, 
Drill and brushes)انة المحرك (أوراق  مجموعة أدوات ص
(الصنفرة ، الفرشاة الدوارة ، المثقاب والفرش

Piece  قطعة 1 194.000 194.000

Greater Yemen Coastal and Island 
Fishing Zone
ة د األسماك الساحل ى لص  المنطقة ال
من ة  ال والجزر

Fishery Kit/د مجموعة الص



TOTAL  اإلجما ال 2.001.000

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

  Quantity (0.5Ha)
ة لنصف هكتار م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Maize الذرة Kg لو جرام ك 20 700 14.000
Sorghum  عة الذرة الرف Kg لو جرام ك 10 1.000 10.000
Wheat  قمح Kg لو جرام ك 50 1.000 50.000
Barley  الشع Kg لو جرام ك 70 1.000 70.000
Millet الدخن Kg لو جرام ك 10 1.000 10.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 8.000 8.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 3.500 3.500
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 7.500 7.500
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 2.000 2.000

Land prepartion / tillage support (Cost of tractor for 1 
hour)  لفة الجرار لمدة ساعة واحدة (إعداد األرض / دعم الحرث (ت

Lumpsum ع لغ مقط م 1 20.000 20.000

TOTAL  اإلجما ال 195.000

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity (0.25Ha)
ــع هكتار ةل م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Onion صل Kg لو جرام ك 4 15.000 60.000
Okra ة ام Kg لو جرام ك 5 7.000 35.000
Tomato طماطم Can/ه عل 2 95.000 190.000
Cucumber ار خ Kg لو جرام ك 1 100.000 100.000
Eggplant اذنجان ال Kg لو جرام ك 2 40.000 80.000
Zucchini كوسه Kg لو جرام ك 2 22.000 44.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 5.000 5.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 3.500 3.500
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 4.000 4.000
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 2.000 2.000
Watering can مرش للري Piece  قطعة 1 5.000 5.000
Plastic water Tank خزان (1000 liters capacity) خزان ماء 
ك (1000 ل ) الس + Malesh

Tank خزان 1 90.000 90.000

TOTAL  اإلجما ال 618.500

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Chicken دجاج Headرأس 10 4.000 40.000 10 chickens (hens) provided / HH.  ة ل ا 10دجاجات تع ل

Small ruminant ة ات الصغ المج Headرأس 4 70.000 280.000

3 to 5 sheeps provided / HH.  When the capacity allows, it's preferred to 
increase number up to 7 heads / HH.
The sheep (male type) may be provided to each HH or to be shared over a 
group (consisting of 10 HH).  فضل سمح السعة ،  ة. عندما   توف 3 إ 5 أغنام / أ
ة ادة العدد ح 7 رؤوس / أ .ز
( ة أو يتم مشاركتها ع مجموعة (تتكون من 10 أ ل أ ع الذكور) ل م األغنام (ن مكن تقد .

Beehive ة نحل خل Beehive ة نحل خل 5 40.000 200.000
Poultry feed concentrate  
مركز علف الدواجن

Kg لو جرام ك 100 310 31.000

Feed concentrate (for small ruminants) مركز العلف 
ة) ة الصغ (للحيوانات المج

Kg لو جرام ك 100 500 50.000

Livestock Kit/ة وة الحيوان مجموعة ال

Vegetable Kit/مجموعة الخضار

Cereal Kit/مجموعة الحبوب
Northern and Eastern Desert 
Pastoral Zone
ة ق ة وال الصحراء الشمال ة  المنطقة الرع



Feed block  (7.5 -8 Kg. Small ruminants) 7.5) لوك علف  -
ة 8  ات صغ (كجم. مج

Block لوك 4 2.500 10.000

Mineral block (5Kg. Small ruminants) 5) ة  كتلة معدن
ة ات صغ (كجم. مج

Block لوك 2 2.500 5.000

Wheat bran (small ruminants) ات  نخالة القمح (المج
ة (الصغ

Kg لو جرام ك 70 300 21.000

Molasses (small ruminants) (ة ات الصغ س السكر (المج د Kg لو جرام ك 30 1.000 30.000
Anti-Parasites (small ruminants) ات ل ة 250 مل ml Can 250 مضادات الطف عل 1 4.000 4.000 Dizinon 60% animal/نون 60٪ حيوان دي
Anti-Parasites (small ruminants) ات ل ل  Litre مضادات الطف 1 3.000 3.000 Bendazole 5%/%5 بندازول
TOTAL  اإلجما ال 674.000

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Fishing Net
د كة ص ش

Piece  قطعة 1 545.000 545.000

Fishing nets depend on targeted species. Each fishing net consist of nets, 
ropes, floaters and sinkers. 
Specifications are as follows:
Fishing net : 30cm *4.5cm*100MD*90 PM.
Rope: nylon for the float No.(8 thick) + white nylon no.(7 thick) + nylon for 
the anchor no.(10 thick) . Each of them must be 350 meters.
Floater: consists of  cork  SF 20A (90-100 Piece).
Sinker : made of lead (50-100 Piec .). 
ال وعوامات اك وح د من ش كة ص ل ش د ع األنواع المستهدفة. تتكون  اك الص  تعتمد ش
.وغطاسات
التا  :المواصفات 
د.: MD * 90سم * 4.5 سم * 100 30  كة الص ش
ت رقم (10 لون للمث ك) + نا ض رقم (7 سم لون أب ك) + نا لون للعوامة رقم (8 سم ل: نا  الح
ا ل منهم 350 م كون طول  جب أن  ك).  .سم
 العوام: يتكون من الفل  SF 20Aقطعة). (90-100 ا
ع من الرصاص (50-100 قطعة) .الغطاس: مصن

Ice Box صندوق الثلج
Piece  قطعة 1 426.000 426.000

One icebox / fishing boat (1 fishing boat / 3 fishermen).
Specifications are as follows:
 1 meter and 25cm long + 55cm wide + 60cm high (three layers from inside 
and three layers from the outside).
ادين) د / 3 ص د (1 قارب ص .صندوق ثلج / قارب ص
التا  :المواصفات 
قات من الداخل وثالث 1    م  25 سم طول + 55 سم عرض + 60 سم ارتفاع (ثالث ط
قات من الخارج .(ط

Lifesaving Jacket اة ة منقذة للح س Piece  قطعة 1 32.000 32.000
A properly fitting life jacket covering the chest and back.
One jacket / fisherman.
اد ة واحدة / ص ل مناسب تغ الصدر والظهر. س ش ة  ة نجاة مناس .س

Hooks and Artificial Bait/ خطاف وطعم اصطنا Piece  قطعة 1 158.000 158.000

Fish Finderشف األسماك مك Piece  قطعة 1 578.000 578.000
One devise / boat (3 fishermen / boat).
ادين / قارب) .جهاز واحد / قارب (3 ص

Net maintenance Kit (Include 10 strings and 20 
Needles)شمل 10 خيوط و 20 إبرة انة  ( (مجموعة أدوات الص

Piece  قطعة 1 68.000 68.000
The Kit includes 10 strings and 20 needles.
.تتضمن المجموعة 10 أوتار و 20 إبرة

Engine maintenance Kit (Emery papers, Roll-brushes, 
Drill and brushes)انة المحرك (أوراق  مجموعة أدوات ص
(الصنفرة ، الفرشاة الدوارة ، المثقاب والفرش

Piece  قطعة 1 194.000 194.000

TOTAL  اإلجما ال 2.001.000

Fishery Kit/د مجموعة الص

Cereal Kit/مجموعة الحبوبSa'adah Irrigated Wheat, Fruit, 



Item/الصنف
Unit 
الوحدة

  Quantity (0.5Ha)
ة لنصف هكتار م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Maize الذرة Kg لو جرام ك 20 800 16.000
Sorghum  عة الذرة الرف Kg لو جرام ك 10 1.200 12.000
Wheat  قمح Kg لو جرام ك 70 800 56.000
Barley  الشع Kg لو جرام ك 50 800 40.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 5.000 5.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 3.500 3.500
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 4.000 4.000
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 2.000 2.000

Land prepartion / tillage support (Cost of tractor for 1 
hour)  لفة الجرار لمدة ساعة واحدة (إعداد األرض / دعم الحرث (ت

Lumpsum ع لغ مقط م 1 30.000 30.000

TOTAL  اإلجما ال 168.500

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity (0.25Ha)
ــع هكتار ةل م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Onion صل Kg لو جرام ك 4 15.000 60.000
Okra ة ام Kg لو جرام ك 5 7.000 35.000
Beans ا فاصول Kg لو جرام ك 30 1.000 30.000
Tomato طماطم Can/ه عل 2 95.000 190.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 5.000 5.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 3.500 3.500
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 4.000 4.000
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 2.000 2.000
Watering can مرش للري Piece  قطعة 1 5.000 5.000
Plastic water Tank خزان (1000 liters capacity) خزان ماء 
ك (1000 ل ) الس + Malesh

Tank خزان 1 50.000 50.000

TOTAL  اإلجما ال 384.500

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Chicken دجاج Headرأس 10 4.000 40.000
Small ruminant ة ات الصغ المج Headرأس 4 70.000 280.000
Beehive ة نحل خل Beehive ة نحل خل 5 40.000 200.000
Poultry feed concentrate  
مركز علف الدواجن

Kg لو جرام ك 100 310 31.000

Feed concentrate (for small ruminants) مركز العلف 
ة) ة الصغ (للحيوانات المج

Kg لو جرام ك 100 300 30.000

Feed block  (7.5 -8 Kg. Small ruminants) 7.5) لوك علف  -
ة 8  ات صغ (كجم. مج

Block لوك 4 2.500 10.000

Mineral block (5Kg. Small ruminants) 5) ة  كتلة معدن
ة ات صغ (كجم. مج

Block لوك 2 2.500 5.000

Wheat bran (small ruminants) ات  نخالة القمح (المج
ة (الصغ

Kg لو جرام ك 70 170 11.900

Molasses (small ruminants) (ة ات الصغ س السكر (المج د Kg لو جرام ك 30 1.500 45.000
Anti-Parasites (small ruminants) ات ل ة 250 مل ml Can 250 مضادات الطف عل 1 4.000 4.000 Dizinon 60% animal/نون 60٪ حيوان دي
Anti-Parasites (small ruminants) ات ل ل  Litre مضادات الطف 1 3.000 3.000 Bendazole 5%/%5 بندازول
TOTAL  اإلجما ال 659.900

Vegetable Kit/مجموعة الخضار

Cereal Kit/مجموعة الحبوب

Livestock Kit/ة وة الحيوان مجموعة ال

Sa'adah Irrigated Wheat, Fruit, 
Vegetable, Qat, and Livestock Zone  
ه  منطقة صعدة القمح المروي والفوا
ة وة الحيوان وات والقات وال والخ

Western and Central HighLand Qat, 



Item/الصنف
Unit 
الوحدة

  Quantity (0.5Ha)
ة لنصف هكتار م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Maize الذرة Kg لو جرام ك 20 1.000 20.000
Sorghum  عة الذرة الرف Kg لو جرام ك 10 1.500 15.000
Millet الدخن Kg لو جرام ك 10 1.000 10.000
Barley  الشع Kg لو جرام ك 70 1.000 70.000
Wheat  قمح Kg لو جرام ك 50 2.000 100.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 4.000 4.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 3.000 3.000
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 4.500 4.500
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 1.500 1.500

Land prepartion / tillage support (Cost of tractor for 1 
hour)  لفة الجرار لمدة ساعة واحدة (إعداد األرض / دعم الحرث (ت

Lumpsum ع لغ مقط م 1 30.000 30.000

TOTAL  اإلجما ال 258.000

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity (0.25Ha)
ــع هكتار ةل م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Okra ة ام Kg لو جرام ك 5 20.000 100.000
Tomato طماطم Can/ه عل 2 120.000 240.000
Cucumber ار خ Kg لو جرام ك 1 100.000 100.000
Eggplant اذنجان ال Kg لو جرام ك 2 40.000 80.000
Pepper فلفل Kg لو جرام ك 2 22.000 44.000
Chili اس س Kg لو جرام ك 1 14.000 14.000
Zucchini كوسه Kg لو جرام ك 2 40.000 80.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 4.000 4.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 3.000 3.000
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 4.500 4.500
Watering can مرش للري Piece  قطعة 1 8.000 8.000
Plastic water Tank خزان (1000 liters capacity) خزان ماء Piece  قطعة 1 80.000 80.000
TOTAL  اإلجما ال 757.500

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Chicken دجاج Headرأس 10 5.000 50.000 10 chickens (hens) provided / HH.  ة ل ا 10دجاجات تع ل

Small ruminant (sheep) ة ات الصغ المج Headرأس 4 105.000 420.000

3 to 5 sheeps provided / HH.  When the capacity allows, it's preferred to 
increase number up to 7 heads / HH.
The sheep (male type) may be provided to each HH or to be shared over a 
group (consisting of 10 HH).  فضل سمح السعة ،  ة. عندما   توف 3 إ 5 أغنام / أ
ة ادة العدد ح 7 رؤوس / أ .ز
( ة أو يتم مشاركتها ع مجموعة (تتكون من 10 أ ل أ ع الذكور) ل م األغنام (ن مكن تقد .

Small ruminant (goat) (ماعز) ة ات الصغ المج Headرأس 4 125.000 500.000
Poultry feed concentrate  
مركز علف الدواجن

Kg لو جرام ك 100 310 31.000

Feed concentrate (for small ruminants) مركز العلف 
ة) ة الصغ (للحيوانات المج

Kg لو جرام ك 100 300 30.000

Feed block  (7.5 -8 Kg. Small ruminants) 7.5) لوك علف  - Block لوك 4 2.500 10.000
Mineral block (5Kg. Small ruminants) 5) ة لوك Block كتلة معدن 2 2.500 5.000
Wheat bran (small ruminants) ات س/ Sack نخالة القمح (المج ك 70 300 21.000
Molasses (small ruminants) (ة ات الصغ س السكر (المج د Sack /س ك 30 1.500 45.000

Livestock Kit/ة وة الحيوان مجموعة ال

Vegetable Kit/مجموعة الخضار

Western and Central HighLand Qat, 
Grain, Fodder and Livestock Zone
ة والوس منطقة القات  المرتفعات الغ
ة وة الحيوان والحبوب واألعالف وال



Anti-Parasites (small ruminants) ات ل ل  Litre مضادات الطف 1 5.500 5.500 One litre / 100 animals. 
TOTAL  اإلجما ال 1.117.500

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Fishing Net
د كة ص ش

Piece  قطعة 1 545.000 545.000

Fishing nets depend on targeted species. Each fishing net consist of nets, 
ropes, floaters and sinkers. 
Specifications are as follows:
Fishing net : 30cm *4.5cm*100MD*90 PM.
Rope: nylon for the float No.(8 thick) + white nylon no.(7 thick) + nylon for 
the anchor no.(10 thick) . Each of them must be 350 meters.
Floater: consists of  cork  SF 20A (90-100 Piece).
Sinker : made of lead (50-100 Piec .). 
ال وعوامات اك وح د من ش كة ص ل ش د ع األنواع المستهدفة. تتكون  اك الص  تعتمد ش
.وغطاسات
التا  :المواصفات 
د.: MD * 90سم * 4.5 سم * 100 30  كة الص ش
ت رقم (10 لون للمث ك) + نا ض رقم (7 سم لون أب ك) + نا لون للعوامة رقم (8 سم ل: نا  الح
ا ل منهم 350 م كون طول  جب أن  ك).  .سم
 العوام: يتكون من الفل  SF 20Aقطعة). (90-100 ا
ع من الرصاص (50-100 قطعة) .الغطاس: مصن

Ice Box صندوق الثلج
Piece  قطعة 1 426.000 426.000

One icebox / fishing boat (1 fishing boat / 3 fishermen).
Specifications are as follows:
 1 meter and 25cm long + 55cm wide + 60cm high (three layers from inside 
and three layers from the outside).
ادين) د / 3 ص د (1 قارب ص .صندوق ثلج / قارب ص
التا  :المواصفات 
قات من الداخل وثالث 1    م  25 سم طول + 55 سم عرض + 60 سم ارتفاع (ثالث ط
قات من الخارج .(ط

Lifesaving Jacket اة ة منقذة للح س Piece  قطعة 1 32.000 32.000
A properly fitting life jacket covering the chest and back.
One jacket / fisherman.
اد ة واحدة / ص ل مناسب تغ الصدر والظهر. س ش ة  ة نجاة مناس .س

Hooks and Artificial Bait/ خطاف وطعم اصطنا Piece  قطعة 1 158.000 158.000

Fish Finderشف األسماك مك Piece  قطعة 1 578.000 578.000
One devise / boat (3 fishermen / boat).
ادين / قارب) .جهاز واحد / قارب (3 ص

Net maintenance Kit (Include 10 strings and 20 
Needles)شمل 10 خيوط و 20 إبرة انة  ( (مجموعة أدوات الص

Piece  قطعة 1 68.000 68.000
The Kit includes 10 strings and 20 needles.
.تتضمن المجموعة 10 أوتار و 20 إبرة

Engine maintenance Kit (Emery papers, Roll-brushes, Piece  قطعة 1 194.000 194.000
TOTAL  اإلجما ال 2.001.000

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

  Quantity (0.5Ha)
ة لنصف هكتار م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Maize الذرة Kg لو جرام ك 20 1.000 20.000
Sorghum  عة الذرة الرف Kg لو جرام ك 10 1.500 15.000
Millet الدخن Kg لو جرام ك 10 1.000 10.000
Wheat  قمح Kg لو جرام ك 70 2.000 140.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 4.000 4.000

Cereal Kit/مجموعة الحبوب

Fishery Kit/د مجموعة الص

Western and Central Wadi Sorghum, 
Millet, Vegetable, Fruit and Livestock 
Zone
عة  منطقة غرب ووسط وادي الذرة الرف
ة وة الحيوان هة وال وات والفا والدخن والخ



Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 3.000 3.000
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 4.500 4.500
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 1.500 1.500

Land prepartion / tillage support (Cost of tractor for 1 
hour)  لفة الجرار لمدة ساعة واحدة (إعداد األرض / دعم الحرث (ت

Lumpsum ع لغ مقط م 1 30.000 30.000

TOTAL  اإلجما ال 228.000

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity (0.25Ha)
ــع هكتار ةل م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Okra ة ام Kg لو جرام ك 5 20.000 100.000
Tomato طماطم Can/ه عل 2 95.000 190.000
Cucumber ار خ Kg لو جرام ك 2 83.000 166.000
Eggplant اذنجان ال Kg لو جرام ك 2 22.000 44.000
Chili اس س Kg لو جرام ك 1 14.000 14.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 4.000 4.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 3.000 3.000
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 4.500 4.500
Watering can مرش للري Piece  قطعة 1 8.000 8.000
Plastic water Tank خزان (1000 liters capacity) خزان ماء Piece  قطعة 1 80.000 80.000
TOTAL  اإلجما ال 513.500

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Chicken دجاج Headرأس 10 5.000 50.000 10 chickens (hens) provided / HH.  ة ل ا 10دجاجات تع ل

Small ruminant (sheep) ة ات الصغ المج Headرأس 4 105.000 420.000

3 to 5 sheeps provided / HH.  When the capacity allows, it's preferred to 
increase number up to 7 heads / HH.
The sheep (male type) may be provided to each HH or to be shared over a 
group (consisting of 10 HH).  فضل سمح السعة ،  ة. عندما   توف 3 إ 5 أغنام / أ
ة ادة العدد ح 7 رؤوس / أ .ز
( ة أو يتم مشاركتها ع مجموعة (تتكون من 10 أ ل أ ع الذكور) ل م األغنام (ن مكن تقد .

Small ruminant (goat) (ماعز) ة ات الصغ المج Headرأس 4 120.000 480.000
Poultry feed concentrate  
مركز علف الدواجن

Kg لو جرام ك 100 310 31.000

Feed concentrate (for small ruminants) مركز العلف 
ة) ة الصغ (للحيوانات المج

Kg لو جرام ك 100 500 50.000

Feed block  (7.5 -8 Kg. Small ruminants) 7.5) لوك علف  - Block لوك 4 2.500 10.000
Mineral block (5Kg. Small ruminants) 5) ة لوك Block كتلة معدن 2 3.000 6.000
Wheat bran (small ruminants) ات س/ Sack نخالة القمح (المج ك 70 300 21.000
Molasses (small ruminants) (ة ات الصغ س السكر (المج د Sack /س ك 30 1.500 45.000
Anti-Parasites (small ruminants) ات ل ل  Litre مضادات الطف 1 5.500 5.500 One litre / 100 animals. 
TOTAL  اإلجما ال 1.118.500

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Livestock Kit/ة وة الحيوان مجموعة ال

Fishery Kit/د مجموعة الص

Vegetable Kit/مجموعة الخضار



Fishing Net
د كة ص ش

Piece  قطعة 1 545.000 543.900

Fishing nets depend on targeted species. Each fishing net consist of nets, 
ropes, floaters and sinkers. 
Specifications are as follows:
Fishing net : 30cm *4.5cm*100MD*90 PM.
Rope: nylon for the float No.(8 thick) + white nylon no.(7 thick) + nylon for 
the anchor no.(10 thick) . Each of them must be 350 meters.
Floater: consists of  cork  SF 20A (90-100 Piece).
Sinker : made of lead (50-100 Piec .). 
ال وعوامات اك وح د من ش كة ص ل ش د ع األنواع المستهدفة. تتكون  اك الص  تعتمد ش
.وغطاسات
التا  :المواصفات 
د.: MD * 90سم * 4.5 سم * 100 30  كة الص ش
ت رقم (10 لون للمث ك) + نا ض رقم (7 سم لون أب ك) + نا لون للعوامة رقم (8 سم ل: نا  الح
ا ل منهم 350 م كون طول  جب أن  ك).  .سم
 العوام: يتكون من الفل  SF 20Aقطعة). (90-100 ا
ع من الرصاص (50-100 قطعة) .الغطاس: مصن

Ice Box صندوق الثلج
Piece  قطعة 1 425.000 426.000

One icebox / fishing boat (1 fishing boat / 3 fishermen).
Specifications are as follows:
 1 meter and 25cm long + 55cm wide + 60cm high (three layers from inside 
and three layers from the outside).
ادين) د / 3 ص د (1 قارب ص .صندوق ثلج / قارب ص
التا  :المواصفات 
قات من الداخل وثالث 1    م  25 سم طول + 55 سم عرض + 60 سم ارتفاع (ثالث ط
قات من الخارج .(ط

Lifesaving Jacket اة ة منقذة للح س Piece  قطعة 1 32.000 31.500
A properly fitting life jacket covering the chest and back.
One jacket / fisherman.
اد ة واحدة / ص ل مناسب تغ الصدر والظهر. س ش ة  ة نجاة مناس .س

Hooks and Artificial Bait/ خطاف وطعم اصطنا Piece  قطعة 1 158.000 157.500

Fish Finderشف األسماك مك Piece  قطعة 1 578.000 577.500
One devise / boat (3 fishermen / boat).
ادين / قارب) .جهاز واحد / قارب (3 ص

Net maintenance Kit (Include 10 strings and 20 
Needles)شمل 10 خيوط و 20 إبرة انة  ( (مجموعة أدوات الص

Piece  قطعة 1 68.000 67.200
The Kit includes 10 strings and 20 needles.
.تتضمن المجموعة 10 أوتار و 20 إبرة

Engine maintenance Kit (Emery papers, Roll-brushes, 
Drill and brushes)انة المحرك (أوراق  مجموعة أدوات ص
(الصنفرة ، الفرشاة الدوارة ، المثقاب والفرش

Piece  قطعة 1 194.000 193.500

TOTAL  اإلجما ال 1.997.100

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

  Quantity (0.5Ha)
ة لنصف هكتار م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Maize الذرة Kg لو جرام ك 20 600 12.000
Sorghum  عة الذرة الرف Kg لو جرام ك 10 800 8.000
Wheat  قمح Kg لو جرام ك 70 600 42.000
Barley  الشع Kg لو جرام ك 50 700 35.000
Beans ا فاصول Kg لو جرام ك 50 1.000 50.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 5.000 5.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 3.500 3.500
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 4.000 4.000
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 2.000 2.000

Cereal Kit/مجموعة الحبوب
Western Central HighLand Coffee, 
Qat, Sorghum and Livestock Zone
 منطقة غرب وسط المرتفعات ، منطقة القات
ة وة الحيوان عة وال والذرة الرف



Land prepartion / tillage support (Cost of tractor for 1 
hour)  لفة الجرار لمدة ساعة واحدة (إعداد األرض / دعم الحرث (ت Lumpsum ع لغ مقط م

1 20.000 20.000

TOTAL  اإلجما ال 181.500

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity (0.25Ha)
ــع هكتار ةل م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Onion صل Kg لو جرام ك 4 15.000 60.000
Okra ة ام Kg لو جرام ك 5 7.000 35.000
Pepper فلفل Kg لو جرام ك 1 7.000 7.000
Tomato طماطم Can/ه عل 2 95.000 190.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 5.000 5.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 3.500 3.500
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 4.000 4.000
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 2.000 2.000
Watering can مرش للري Piece  قطعة 1 5.000 5.000
Plastic water Tank خزان (1000 liters capacity) خزان ماء Tank خزان 1 70.000 70.000
TOTAL  اإلجما ال 381.500

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Chicken دجاج Headرأس 10 4.000 40.000
Small ruminant ة ات الصغ المج Headرأس 4 70.000 280.000
Beehive ة نحل خل Beehive ة نحل خل 5 40.000 200.000
Poultry feed concentrate  
مركز علف الدواجن

Kg لو جرام ك 100 310 31.000

Feed concentrate (for small ruminants) مركز العلف 
ة) ة الصغ (للحيوانات المج

Kg لو جرام ك 100 300 30.000

Feed block  (7.5 -8 Kg. Small ruminants) 7.5) لوك علف  -
ة 8  ات صغ (كجم. مج

Block لوك 4 2.500 10.000

Mineral block (5Kg. Small ruminants) 5) ة  كتلة معدن
ة ات صغ (كجم. مج

Block لوك 2 2.500 5.000

Wheat bran (small ruminants) ات  نخالة القمح (المج
ة (الصغ

Kg لو جرام ك 70 200 14.000

Molasses (small ruminants) (ة ات الصغ س السكر (المج د Sack /س ك 30 1.500 45.000
Anti-Parasites (small ruminants) ات ل  مضادات الطف
ة) ات الصغ (المج

250 ml Can ة 250 مل عل 1 4.000 4.000 Dizinon 60% animal/نون 60٪ حيوان دي

Anti-Parasites (small ruminants) ات ل  مضادات الطف
ة) ات الصغ (المج

Litre  ل 1 3.000 3.000 Bendazole 5%/%5 بندازول

TOTAL  اإلجما ال 662.000

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

  Quantity (0.5Ha)
ة لنصف هكتار م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Maize الذرة Kg لو جرام ك 20 1.200 24.000
Sorghum  عة الذرة الرف Kg لو جرام ك 10 1.000 10.000
Millet الدخن Kg لو جرام ك 10 1.200 12.000
Barley  الشع Kg لو جرام ك 50 1.200 60.000
Wheat  قمح Kg لو جرام ك 70 1.500 105.000
Cowpeaالدجرة Kg لو جرام ك 20 1.150 23.000

Vegetable Kit/مجموعة الخضار

Western Central HighLand Wheat, 
Sorghum, Qat, and Livestock Zone
ة الوس المرتفعة من القمح  المنطقة الغ
ة وة الحيوان عة والقات وال والذرة الرف

Cereal Kit/مجموعة الحبوب

Livestock Kit/ة وة الحيوان مجموعة ال



Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 2.000 2.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 2.500 2.500
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 2.000 2.000
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 1.500 1.500

Land prepartion / tillage support (Cost of tractor for 1 
hour)  لفة الجرار لمدة ساعة واحدة (إعداد األرض / دعم الحرث (ت

Lumpsum ع لغ مقط م 1 40.000 40.000

TOTAL  اإلجما ال 282.000

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity (0.25Ha)
ــع هكتار ةل م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Okra ة ام Kg لو جرام ك 5 12.000 60.000
Onion صل Kg لو جرام ك 4 40.000 160.000
Pepper فلفل Kg لو جرام ك 1 20.000 20.000
Tomato طماطم Can/ه عل 2 95.000 190.000
Garllic ثوم Kg لو جرام ك 20 1.000 20.000
Cucumber ار خ Kg لو جرام ك 2 12.000 24.000
Zucchini كوسه Kg لو جرام ك 2 15.000 30.000
Beans ا فاصول Kg لو جرام ك 20 1.000 20.000
Argula جرج Kg لو جرام ك 3 3.000 9.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 5.000 5.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 5.500 5.500
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 5.500 5.500
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 1.500 1.500
Watering can مرش للري Piece  قطعة 1 2.000 2.000
Plastic water Tank خزان (1000 liters capacity) خزان ماء 
ك (1000 ل ) الس + Malesh

Piece  قطعة 1 50.000 50.000

TOTAL  اإلجما ال 602.500

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Chicken دجاج Headرأس 10 4.000 40.000
Small ruminant ة ات الصغ المج Headرأس 4 60.000 240.000
Beehive ة نحل خل Beehive ة نحل خل 5 40.000 200.000
Poultry feed concentrate  
مركز علف الدواجن

Kg لو جرام ك 100 310 31.000

Feed concentrate (for small ruminants) مركز العلف 
ة) ة الصغ (للحيوانات المج

Kg لو جرام ك 100 300 30.000

Feed block  (7.5 -8 Kg. Small ruminants) 7.5) لوك علف  -
ة 8  ات صغ (كجم. مج

Block لوك 4 2.500 10.000

Mineral block (5Kg. Small ruminants) 5) ة  كتلة معدن
ة ات صغ (كجم. مج

Block لوك 2 2.500 5.000

Wheat bran (small ruminants) ات  نخالة القمح (المج
ة (الصغ

Kg لو جرام ك 70 200 14.000

Molasses (small ruminants) (ة ات الصغ س السكر (المج د Kg لو جرام ك 30 1.500 45.000
Anti-Parasites (small ruminants) ات ل  مضادات الطف
ة) ات الصغ (المج

250 ml Can ة 250 مل عل 1 4.000 4.000

Anti-Parasites (small ruminants) ات ل  مضادات الطف
ة) ات الصغ (المج

Litre  ل 1 3.000 3.000

TOTAL  اإلجما ال 622.000

Vegetable Kit/مجموعة الخضار

Western Coastal Plain Sorghum, 

Livestock Kit/ة وة الحيوان مجموعة ال

Cereal Kit/مجموعة الحبوب



Item/الصنف
Unit 
الوحدة

  Quantity (0.5Ha)
ة لنصف هكتار م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Maize الذرة Kg لو جرام ك 20 1.200 24.000
Sorghum  عة الذرة الرف Kg لو جرام ك 10 1.000 10.000
Millet الدخن Kg لو جرام ك 10 1.100 11.000
Wheat  قمح Kg لو جرام ك 70 2.000 140.000
Beans ا فاصول Kg لو جرام ك 20 3.000 60.000
Cowpeaالدجرة Kg لو جرام ك 20 1.100 22.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 2.000 2.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 2.500 2.500
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 2.000 2.000
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 1.500 1.500

Land prepartion / tillage support (Cost of tractor for 1 
hour)  لفة الجرار لمدة ساعة واحدة (إعداد األرض / دعم الحرث (ت

Lumpsum ع لغ مقط م 1 18.000 18.000

TOTAL  اإلجما ال 293.000

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity (0.25Ha)
ــع هكتار ةل م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Onion صل Kg لو جرام ك 4 13.500 54.000
Okra ة ام Kg لو جرام ك 5 20.000 100.000
Pepper فلفل Kg لو جرام ك 1 4.500 4.500
Tomato طماطم Can/ه عل 2 95.000 190.000
Chili اس س Kg لو جرام ك 1 14.000 14.000
Cucumber ار خ Kg لو جرام ك 2 83.000 166.000
Mallowه ملوخ Kg لو جرام ك 5 5.000 25.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 2.000 2.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 2.500 2.500
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 2.000 2.000
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 1.500 1.500
Watering can مرش للري Piece  قطعة 1 2.000 2.000
Plastic water Tank خزان (1000 liters capacity) خزان ماء 
ك (1000 ل ) الس + Malesh

Piece  قطعة 1 70.000 70.000

TOTAL  اإلجما ال 633.500

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Chicken دجاج Headرأس 10 5.000 50.000 10 chickens (hens) provided / HH.  ة ل ا 10دجاجات تع ل

Small ruminant ة ات الصغ المج Headرأس 4 70.000 280.000

3 to 5 sheeps provided / HH.  When the capacity allows, it's preferred to 
increase number up to 7 heads / HH.
The sheep (male type) may be provided to each HH or to be shared over a 
group (consisting of 10 HH).  فضل سمح السعة ،  ة. عندما   توف 3 إ 5 أغنام / أ
ة ادة العدد ح 7 رؤوس / أ .ز
( ة أو يتم مشاركتها ع مجموعة (تتكون من 10 أ ل أ ع الذكور) ل م األغنام (ن مكن تقد .

Beehive ة نحل خل Beehive ة نحل خل 5 40.000 200.000
The provision of beehives is feasible in few districts. 
ات عض المدي ا النحل   تع خال

Poultry feed concentrate  
مركز علف الدواجن

Kg لو جرام ك 100 310 31.000

Feed concentrate (for small ruminants) مركز العلف 
ة) ة الصغ (للحيوانات المج

Kg لو جرام ك 100 400 40.000

Western Coastal Plain Sorghum, 
Millet and Livestock Zone منطقة السهل 
وة عة والدخن وال  الساح الغر والذرة الرف
ة الحيوان

Vegetable Kit/مجموعة الخضار

Livestock Kit/ة وة الحيوان مجموعة ال



Feed block  (7.5 -8 Kg. Small ruminants) 7.5) لوك علف  -
ة 8  ات صغ (كجم. مج

Block لوك 4 1.600 6.400

Mineral block (5Kg. Small ruminants) 5) ة  كتلة معدن
ة ات صغ (كجم. مج

Block لوك 2 2.000 4.000

Wheat bran (small ruminants) ات  نخالة القمح (المج
ة (الصغ

Kg لو جرام ك 70 400 28.000

Molasses (small ruminants) (ة ات الصغ س السكر (المج د Kg لو جرام ك 30 700 21.000
Anti-Parasites (small ruminants) ات ل  مضادات الطف
ة) ات الصغ (المج

Litre  ل 1 0 0
Vaccine and veterinary services provided by MOAI for free. مات  التطع
ة مجانا وة السمك ة ال تقدمها وزارة الزراعة والري وال ط والخدمات الب

Anti-Parasites (small ruminants) ات ل  مضادات الطف
ة) ات الصغ (المج

250 ml Can ة 250 مل عل 1 4.000 4.000

TOTAL  اإلجما ال 664.400

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Fishing Net
د كة ص ش

Piece  قطعة 1 545.000 545.000

Fishing nets depend on targeted species. Each fishing net consist of nets, 
ropes, floaters and sinkers. 
Specifications are as follows:
Fishing net : 30cm *4.5cm*100MD*90 PM.
Rope: nylon for the float No.(8 thick) + white nylon no.(7 thick) + nylon for 
the anchor no.(10 thick) . Each of them must be 350 meters.
Floater: consists of  cork  SF 20A (90-100 Piece).
Sinker : made of lead (50-100 Piec .). 
ال وعوامات اك وح د من ش كة ص ل ش د ع األنواع المستهدفة. تتكون  اك الص  تعتمد ش
.وغطاسات
التا  :المواصفات 
د.: MD * 90سم * 4.5 سم * 100 30  كة الص ش
ت رقم (10 لون للمث ك) + نا ض رقم (7 سم لون أب ك) + نا لون للعوامة رقم (8 سم ل: نا  الح
ا ل منهم 350 م كون طول  جب أن  ك).  .سم
 العوام: يتكون من الفل  SF 20Aقطعة). (90-100 ا
ع من الرصاص (50-100 قطعة) .الغطاس: مصن

Ice Box صندوق الثلج
Piece  قطعة 1 425.000 425.000

One icebox / fishing boat (1 fishing boat / 3 fishermen).
Specifications are as follows:
 1 meter and 25cm long + 55cm wide + 60cm high (three layers from inside 
and three layers from the outside).
ادين) د / 3 ص د (1 قارب ص .صندوق ثلج / قارب ص
التا  :المواصفات 
قات من الداخل وثالث 1    م  25 سم طول + 55 سم عرض + 60 سم ارتفاع (ثالث ط
قات من الخارج .(ط

Lifesaving Jacket اة ة منقذة للح س Piece  قطعة 1 32.000 32.000
A properly fitting life jacket covering the chest and back.
One jacket / fisherman.
اد ة واحدة / ص ل مناسب تغ الصدر والظهر. س ش ة  ة نجاة مناس .س

Hooks and Artificial Bait/ خطاف وطعم اصطنا Piece  قطعة 1 158.000 158.000

Fish Finderشف األسماك مك Piece  قطعة 1 578.000 578.000
One devise / boat (3 fishermen / boat).
ادين / قارب) .جهاز واحد / قارب (3 ص

Net maintenance Kit (Include 10 strings and 20 
Needles)شمل 10 خيوط و 20 إبرة انة  ( (مجموعة أدوات الص

Piece  قطعة 1 68.000 68.000
The Kit includes 10 strings and 20 needles.
.تتضمن المجموعة 10 أوتار و 20 إبرة

Engine maintenance Kit (Emery papers, Roll-brushes, 
Drill and brushes)انة المحرك (أوراق  مجموعة أدوات ص
(الصنفرة ، الفرشاة الدوارة ، المثقاب والفرش

Piece  قطعة 1 194.000 194.000

TOTAL  اإلجما ال 2.000.000

Fishery Kit/د مجموعة الص



Item/الصنف
Unit 
الوحدة

  Quantity (0.5Ha)
ة لنصف هكتار م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Maize الذرة Kg لو جرام ك 20 1.000 20.000
Sorghum  عة الذرة الرف Kg لو جرام ك 10 1.500 15.000
Millet الدخن Kg لو جرام ك 10 1.000 10.000
Barley  الشع Kg لو جرام ك 50 1.000 50.000
Wheat  قمح Kg لو جرام ك 70 2.000 140.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 4.000 4.000
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 4.500 4.500
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 1.500 1.500

Land prepartion / tillage support (Cost of tractor for 1 
hour)  لفة الجرار لمدة ساعة واحدة (إعداد األرض / دعم الحرث (ت

Lumpsum ع لغ مقط م 1 30.000 30.000

TOTAL  اإلجما ال 275.000

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity (0.25Ha)
ــع هكتار ةل م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Okra ة ام Kg لو جرام ك 5 7.000 35.000
Tomato طماطم Can/ه عل 2 95.000 190.000
Eggplant اذنجان ال Kg لو جرام ك 2 22.000 44.000
Pepper فلفل Kg لو جرام ك 1 7.000 7.000
Chili اس س Kg لو جرام ك 1 14.000 14.000
Zucchini كوسه Kg لو جرام ك 2 10.000 20.000
Mallow ة الملوخ Kg لو جرام ك 2 10.000 20.000
Hoe  مجرفة Piece  قطعة 1 4.000 5.000
Pickaxe  معول Piece  قطعة 1 5.500 5.500
Rake  مخرشة Piece  قطعة 1 3.000 5.500
Sickleالمنجل Piece  قطعة 1 5.000 11.200
Watering can مرش للري Piece  قطعة 1 5.000 10.000
Plastic water Tank خزان (1000 liters capacity) خزان ماء 
ك (1000 ل ) الس + Malesh

Tank خزان 1 70.000 60.000

TOTAL  اإلجما ال 427.200

Item/الصنف
Unit 
الوحدة

Quantity 
ة م ال

 Unit Cost (YER) 
ال) لفة الوحدة (ر ت

Total Cost 
(YER)لفة  الت

ال) ة (ر اإلجمال
Remarks مالحظات

Small ruminant (sheep) ة ات الصغ المج Headرأس 4 70.000 280.000

3 to 5 sheeps provided / HH.  When the capacity allows, it's preferred to 
increase number up to 7 heads / HH.
The sheep (male type) may be provided to each HH or to be shared over a 
group (consisting of 10 HH).  فضل سمح السعة ،  ة. عندما   توف 3 إ 5 أغنام / أ
ة ادة العدد ح 7 رؤوس / أ .ز
( ة أو يتم مشاركتها ع مجموعة (تتكون من 10 أ ل أ ع الذكور) ل م األغنام (ن مكن تقد .

Small ruminant (goat) (ماعز) ة ات الصغ المج Headرأس 4 80.000 320.000
Feed concentrate (for small ruminants) مركز العلف 
ة) ة الصغ (للحيوانات المج

Kg لو جرام ك 100 300 30.000

Feed block  (7.5 -8 Kg. Small ruminants) 7.5) لوك علف  -
ة 8  ات صغ (كجم. مج

Block لوك 4 2.500 10.000

Mineral block (5Kg. Small ruminants) 5) ة  كتلة معدن
ة ات صغ (كجم. مج

Block لوك 2 2.500 5.000

Eastern Plateau Sorghum, Millet and 
Livestock Zone    
وة ة والذرة والدخن وال ق ة ال  منطقة الهض
ة الحيوان

Cereal Kit/مجموعة الحبوب

Vegetable Kit/مجموعة الخضار

Livestock Kit/ة وة الحيوان مجموعة ال



Wheat bran (small ruminants) ات  نخالة القمح (المج
ة (الصغ

Kg لو جرام ك 70 200 14.000

Molasses (small ruminants) (ة ات الصغ س السكر (المج د Kg لو جرام ك 30 1.500 45.000

Anti-Parasites (small ruminants) ات ل  مضادات الطف
ة) ات الصغ (المج

250 ml Can ة 250 مل عل 1 0 0

It's provided by MoAIF for free.
 one Vial is enough for 100 animals. 
ة مجانا" وة السمك ل وزارة الزراعة والري وال ه من ق  يتم توف
." قارورة واحدة تك 100 حيوان  

Anti-Parasites (small ruminants) ات ل  مضادات الطف
ة) ات الصغ (المج

Litre  ل 1 5.000 5.000

TOTAL  اإلجما ال 709.000


