
التقریر السنوي
٢٠١٩

مؤسسة األمل للتنمیة
الیمن-حضرموت-بروم             



املقدمة

  الحمد هللا والصالة والسالم یلع سیدنا محمد ویلع آله وصحبه 
الذي تحقق یلع مدى ٢٣ عام  اإلنجاز  ان  وسلم؛ مما الشك فیه 
األمل  جمعیة  باسم  م   ١٩٩٧ ١إبریل  يف  املؤسسة  تأسیس  منذ 
الخیریة االجتماعیة الثقافیة وتحویلها إلی مؤسسة األمل للتنمیة 
يف٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ م. یعود الفضل بعد اهللا تعالی الی مؤسسها 
والی  بامحسون.  الفاضل/ عمر عبداهللا  الدکتور  وداعمها سعادة 
العالقات والشراکات مع  التنفیذیة وکذا  امنائها وادارتها  مجالس 

منظمات املجتمع املدني والجهات الحکومیة.
شتی  يف  املجتمعیة  بالتنمیة  اهتماما  املؤسسة  أولت  حیث   
واملرأة                                                                                                                                                                                                                                 الشباب  وتنمیة  واإلغاثیة  والصحیة  التعلیمیة  املجاالت 
نبیلة  وأهداف  طموحة  رؤیة  خالل  من  املنتجة  واألسر  والطفل 
بحیث ینعم املجتمع يف مدیریة بروم میفع خاصة وحضرموت 
وثقايف  وتعلیمي  واقتصادي  تنموي  بمستوى  عامة  والوطن 
والتطور  والرخاء  بالکرامة  واألسرة  الفرد  فیها  یتمتع  متقدم، 
قدراته  جمیع  ممارسة  و  طموحاته  تحقیق  من  فیها  ویتمکن 

بإبداع وتمیز.
  ومن خالل هذه اإلنجازات التي تحققت استطاعت املؤسسة أن 
تعزز حضورها يف أوساط مجتمعها وأن ترتقي بأدائها وتتعامل 
مع ظروف متقلبة وبالغة الدقة واألحداث دون أن تفقد بوصلتها 

أو أن تتراجع أمام املهمة النبیلة التي أنیطت بها.

عبداهللا مهدي بامهدي
رئیس مجلس األمناء

التقریر السنوي لعام ٢٠١٩
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التقریر السنوي لعام ٢٠١٩

رسـالتنا:
أفراد  تنمیة  يف  تساهم  ربحیة  غیر  أهلیة  مؤسسة  مؤسستنا 
مهنیا  وتمکینه  واقتصادیا  واجتماعیا  وصحیا  تعلیمیا  املجتمع 
لإلسهام يف التنمیة املستدامة من خالل شمولیة مشاریعها وفقًا 

ألیلع معاییر األداء املؤسسي.

أهـدافنا:
صحیًا،  تعلیمیا،  املحلي  املجتمع  وتنمیة  تطویر  يف  املساهمة 

اجتماعیا، ثقافیًا، مهنیًا.
املشارکة يف إیجاد الحلول الکفیلة ملشکلة الفقر والتخفیف منه 

يف املجتمع.
العمل یلع تمکین الشباب واملرأة واألسر املنتجة وتفعیل دورهم 

يف املجتمع.
العمل یلع إحیاء روح التکافل والتعاون والتطوع بین أفراد املجتمع.
وإحیاء  والثقايف  والبیئي  الصحي  الوعي  نشر  يف  املساهمة 

املوروث الشعبي يف املجتمع.
ملواصلة  الرحل  والبدو  الفتاة  ودعم  األمیة  محو  يف  املساهمة 

تعلیمهم ملراحل متقدمة.
خلق بیئة مالئمة لتنمیة املهارات اإلبداعیة والتعلیمیة والثقافیة 

للطفل وحمایة حقوقه.
العمل یلع توفیر الدعم الالزم ملواجهة الطوارئ والکوارث الفجائیة 

والبیئة واألزمات اإلنسانیة. 
التعاون والتواصل مع الهیئات واملؤسسات والجمعیات واملنظمات 

املحلیة والعربیة واإلقلیمیة واألجنبیة وفقًا للقانون.

شـعارنا:
تنمیة الحاضر لبناء املستقبل.

قـیمنا:
التعاون   - التطویر   - املهنیة   - التطوع   - الجودة   - اإلنسانیة 

والشراکة.

رؤیـتنا:
الریادة يف العمل اإلنساني والتنموي املستدام محلیاً .
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األنشطة اإلداریة

٤
اتـفاقـیة
شـراکـة

فعالیات وأمسیات
نفدتها املؤسسة

جهات زارت
املؤسسة

  مشارکات يف ورش
  عمل وحضور لقاءات
     وفعالیات خارجیة 
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األنشطة اإلداریة



التقریر السنوي لعام ٢٠١٩

٥

٤٧٣٨١

٧٤٧٠

٥٦٨٠

٢٦١٢٧

١٧٢٧

٥٥٧١

٨٠٦

إجمالي املستفیدین
لعام ٢٠١٩

التعلیم

الصـحة

املشاریع اإلغاثیة واالنسانیة

تدریب وتمـکین الشـباب
والتطوع

مرکز العالء بن الحضرمي
      لعلوم القرآن والسنة

تنمیة املرأة والطفل
        واألسر املنتجة
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التعلیم

الصحة

تدریب وتمکین
الشباب والتطوع

املشاریع االغاثیة
واإلنسانیة

مرکز العالء بن
الحضرمي

تنمیة املرأة والطفل
واألسر املنتجة

٦

إجمالي املستفیدین لعام ٢٠١٩

٤٧٣٨١ 
  مستفیدا



املجال التعلیمي
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مشروع نقل طالب 
وطالبات املرحلة 

األساسیة والثانویة 

مشروع الحقیبة 
املدرسیة

مشروع دعم األنشطة 
املدرسیة
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٤

٧

مشروع نقل طالب 
الجامعة واملعاهد 

التخصصیة 

دعم العملیة التعلیمیة 

دورات اللغة االنجلیزیة 

٣

٦

 ٩

مشروع االعانة الشهریة 
للطالب املتفوقین يف 

الجامعات واملعاهد 
التخصصیة 

مشروع دعم طالب البدو 
الرحل

مکتبة األمل للقراءة 
واالستعارة 

٢

٥

٨١
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

٥٠٤

٧٤٧٠

املستفیدین

االجمالي
٣٨ ١٠٤ ١٣٠٠ ١٢٣ ٥٦ ١٧٥٠ ٠ ٣٥٩٥

إحصائیات املشاریع التعلیمیة لعام٢٠١٩ 

االجماليعدد االناثعدد الذکور

احصائیات املستفیدین من مشروع نقل 
الطالب ومشروع دعم طالب البدو الرحل  

التعلیم الجامعي
واملعاهد

التعلیم االساسي

١٠٣

٤١٣

٣٧٦٦

١٥٠٢٦٣

التعلیم الثانوي
٩١ ٤٨٤٣

البدو الرحل
١٢٢ ١٢٢٠
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االجمالي١٤١ ٧٣ ٦٨

کلیات الطب ومعاهد العلوم الصحیة

کلیات العلوم

کلیات الهندسة والحاسبات

کلیات املجتمع

املعاهد التقنیة واملهنیة
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٢٩

٤٥

١٧

٢٤١٣

٥٨

١٢١٧

١٧٢٨

 ١٠٧

االجماليعدد االناثعدد الذکور

احصائیات طالب املؤسسة املستفیدین من 
مشروع نقل الطالب ومشروع االعانة الشهریة 

للطالب املتفوقین   
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االجمالي٣٤ ٢٢ ١٢

االجماليعدد االناثعدد الذکور

احصائیات بخریجي طالب املؤسسة
حسب التخصصات العلمیة  

صحافة واعالم

البکالروس
التخصص

االجمالي العامالدبلوم

ریاض أطفال

کیمیاء

احیاء

ریاضیات حاسوب

معلم مجال علوم

ریاضیات 

فیزیاء

ادارة اعمال

معاهد علوم صحیة

لغة عربیة

جغرافیا

التغذیة البیئیة

١١٠١١

١١٠١١

٣٤٧٠٣٤٧

١١٢٠١١٢

١١٢٠١ ١٢

١١٠١١

٢٣٥٠٣ ٢٥

١١٠١١

٠١١١

٨

١

٠١٨٩١٩

١١٠١١

١١٠١١

٢٢٠٢٢
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املجال التعلیمي



املجـال الصـحي
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العیادة الشهریة التخصصیة 
منطقة غیضة البهیش 

کفالة مرضی الحاالت 
املرضیة املزمنة شهریًا

العیادة الشهریة التخصصیة 
منطقة بروم

سکان منطقة غیضة 
البهیش والقرى املجاورة

حمالت االصحاح البیئي 
(حمالت الرش والنظافة)

١ ٢ ٣ ٤

٥٤٢

٥٦٨٠

املستفیدین

االجمالي
١٠٠ ٣٨ ٥٠٠٠

إحصائیات املشاریع الصحیة لعام٢٠١٩ 

سکان منطقة بروم 
والقرى املجاورة

مرضی االمراض املزمنة

سکان بروم وضواحیها
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٢

٣

٤
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املجال الصحي



تدریب وتمـکین
الشـباب والتطوع
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النشاط الریاضي الرمضاني 

املسابقة الرمضانیة 
الثقافیة العامة

األمسیة الرمضانیة السنویة

الناشئین 

االمسیة الثقافیة عن الشاعر 
الشعبي علي بامهدي

١ ٢ ٣ ٤

٦٨

٥٨٠

املستفیدین

االجمالي
٤٠٠ ٥٢ ٦٠

احصائیات األنشطة الشبابیة والفعالیات 
الثقافیة والریاضیة

طالب وطالبات الجامعات 
واملعاهد التخصصیة 

والخریجین وامللتقیات

طالب وطالبات الجامعة 
واملعاهد والخریجین

الطالب والخرجین 
واملثقفین 

١

٢

٣

٤
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األنشطة والفعالیات الشبابیة
والریاضیة
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٩

١

إحصائیة الدورات التدریبیة للعام ٢٠١٩

دورة فن االلقاء

دورة اإلسعافات األولیة

مهارات التعلیم ملعلمات 

طالبات الجامعة

دورة مهارات التسویق

معلمات القران الکریم

طالبات الجامعة 
والثانویة

طلبة الجامعة 
والخرجین

١

٢

٣

٤

کیفیة اعداد السیرة 
الذاتیة واجتیاز املقابالت 

الشخصیة

اعداد وصیاغة املشاریع 
التنمویة

ادارة فریق العمل

طلبة الجامعة 
واملعاهد والثانویة

اخصائي لغة الجسد

طلبة الجامعة 
والخرجین

طلبة الجامعة 
والخرجین

طلبة الجامعة 
والخرجین

٥

٦

٧

٨

املونتاج
مختص االعالم 

باملؤسسة ٩

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

٢٤

٢٣١

املستفیدین

االجمالي

١٢ ٤٤ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠

املستفیدین اسم الدورة
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تدریب وتمکین الشباب



٢٠

التقریر السنوي لعام ٢٠١٩

املبادرات التطوعیة التي نفذتها الفرق
التطوعیة التابعة للمؤسسة ٢٠١٩

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

١٤٠

٤٧٦٠

املستفیدین

االجمالي

١٠٢ ٢٥ ٤٠٠٠ ٢٣٠ ٢٣٠ ٣٣

الهدف اسم املبادرة

االستعداد لشهر رمضانیلع خطی رمضان

التشجیع یلع قیام اللیل

مساعدة النساء کبیرات 
السن املقعدات

حملة نظافة ملنطقة 
بروم

مشارکة االهالي فرحة 
العید وادخال السرور

توزیع حقیبة مدرسیة 
لتشجیع التالمیذ یلع 

الدراسة

تقدیم املساعدة العالجیة 
والدعم النفسي

صیانة املقبرة

اقوم قیال

لن ننساکم

بلدتي أجمل

فرحة عید

ابطال العلم

العیادة النفسیة

مبادرة صیانة املقبرة

رفقاء التطوعي

رفقاء التطوعي

رفقاء التطوعي

رفقاء التطوعي

انجاز التطوعي

سفراء الخیر

رفقاء التطوعي

الشباب

الفریق املنفذ للمبادرة



٢١

التقریر السنوي لعام ٢٠١٩

املبادرات التطوعیة



املشاریع اإلغاثیة
واإلنسانیة
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٤
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 ٩

٢

٥

٨

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

١١٥٩٣

٢٦١٢٧

املستفیدین

االجمالي
٢٨٠٠ ٦٩٠ ١٢٥٠ ٣٥٨٤ ١٣٢٥ ٤٣٢٥ ٤٠٠ ١٠

١٠

١٥٠

إحصائیات املشاریع االغاثیة واالنسانیة التي نفذتها املؤسسة

املساعدات االغاثیة (االمن 
الغذائي)

 توزیع التمور

توزیع میاه الشرب 

توزیع بطانیات

املساعدات الزکویة النقدیة

افطار صائم

١٠

کفالة االیتام

االطفال االیتام

توزیع سلة مستلزمات االطفال

االسر ذوي االحتیاج االسر ذوي االحتیاج األطفال دون العامین

املستحقین املستحقین املستحقین

توزیع املواد الغذائیة

املساعدات النقدیة الطارئة

سکان القرى التي ال تتوفر بها 
میاه الطالب والخریجین املستحقین
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املشاریع االغاثیة واإلنسانیة



مرکز العالء بن الحضرمي
لعلوم القرآن والسنة

املحمدیة
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انشطة مرکز العالء بن الحضرمي لعلوم القران 
والسنة املحمدیة ٢٠١٩

١

٢

٣

٦

٧

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧

١٠٨٢
١٧٢٧

املستفیدین
االجمالي

١٤ ٧٣ ٧٣ ٤٥ ٧٠ ٣٧٠

دروس التجوید ملعلمي 
٢٤ومعلمات القران الکریم

١

١

١

١٢

دورة مهارات تعلیم 
القران الکریم

مسابقة حفظ القرآن 
الکریم وحفل التکریم

محاضرات استقبال 
قدوم شهر رمضان

نزوالت دعویة

الطالب املدرسین 
واملدرسات

املعلمات

الطالب والطالبات

٤١
حفل تکریمي الطالبات 

الطالب والطالباتوالطالب املتمیزین

٥١ نشاط ثقايف ورحلة 
للطالبات

الطالبات

النساء بالقرى

املناطق الریفیة

املستفیدین  عدد االنشطةاملشروع / النشاط
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مرکز العالء بن الحضرمي
لعلوم القرآن والسنة



تنمیة املرأة والطفل
واألسر املنتجة
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جدول یوضح انشطة مرکز االسر املنتجة 
التابع للمؤسسة 

دورات الکوافیر

محاضرة کیفیة االعتناء 
باملرأة الحامل

دورة صناعة البخور

مساعدة املرأة يف 
الحصول یلع مهنة

دورة اإلسعافات االولیة

مساعدة املرأة يف 
الحصول یلع مهنة

توعیة النساء 
صحیا عن الحمل

اکتساب النساء معلومات 
عن االسعافات االولیة

١

٢

٣

٤

محاضرة الکشف املبکر  
لسرطان الثدي

دعم مشاریع االسر يف 
الخیاطة

برنامج انا وطفلي

التعریف بأضرار سرطان 
الثدي وکیفیة الوقایة منه

تطویر العالقة بین االم 
وطفلها

تقدیم مشروع مدر 
للدخل 

٥

٦

٧

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧

١٢

١١٣

املستفیدین

االجمالي

١٥ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٢٥ ١

الهدف اسم الدورة
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مرکز األسر املنتجة
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التقریر السنوي لعام ٢٠١٩

جدول یوضح برامج ومشاریع تنمیة الطفل التي نفذها مرکز 
االمل لتنمیة املجتمع واألسر املنتجة التابع للمؤسسة

١

٢

٣

٤

٥

١ ٢ ٣ ٤ ٥

٣٠٠

٦٩٣

املستفیدین

االجمالي

٢٠ ٢٣ ١٥٠ ٢٠٠

برنامج املساحات االمنة 
والصدیقة للطفل

برنامج انا 
وطفلي

دورة کیفیة التغلب 
یلع خجلك

املخیم الصیفي 
الخامس

االحتفال بالیوم 
العاملي للطفل

تحسین الرفاه النفسي واالجتماعي 
للطفال وتوفیر الحمایة لهم

خلق عالقة وطیدة بین االم 
وطفلها وغرس السلوکیات 

الحسنة يف الطفل

تعریف االطفال کیفیة التغلب 
یلع الخجل

استغالل اوقات الفراغ وخلق جو 
ابداعي للطفل

التعریف بحقوق االطفال 

الهدف املشروع / النشاط



٣٢

التقریر السنوي لعام ٢٠١٩

تنمیة الطفل
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مساحة أمل الصدیقة للطفل:

أو  أثناء  وإنشائها  استخدامها  یتم  وآمنة  مهیئة  أماکن  هي 
بعد حاالت الطوارئ ویمکنها لعب دور مهم يف تحسین الرفاء 
النفسي لألطفال من خالل ماتقدمه من أنشطة مختلفة کما 

یمکنها لعب دورا مهما يف تحدید ومعالجة قضایا الحمایة.

املستفیدون من أنشطة املساحة:

انشطة الدعم النفسي

مسرح الدمی

رکن املکتبة 

الرسم والکوالج

االلعاب الشعبیة الریاضیة

٧٠

١٧٠

١٥٤

٢٨٢

٢٨٢

٣٣٣٧

٦٢١٠٨

٦٧٨٧

١٣٢١٥٠

١٣٢١٥٠

جلسات التوعیة (دروس التقویة)
٢٠٣ ٩٤١٠٩

اإلجماليعدد االناثعدد الذکور
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التقریر السنوي لعام ٢٠١٩

مساحة أمل



حساباتنا البنکیة بنك سبأ اإلسالمي ( ٧٤٣٨٥ )   
صندوق البرید ٨١٨٤ املکال

بنك الیمن الدولي (٠٤٩-٤٣٤١٢١-٠٠٠٦)

alamalray
alamalray.net
amalray2017@gmail.com 
th_alamal2@ yahoo.com

الجمهوریة الیمنیة - حضرموت - بروم

٣٧٧١٣٦ ٠٠٩٦٧٥

AL AMAL FOUNDATION FOR DEVELOPMENT
YEMEN-HADHRAMOUT-BURUM


