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    الحمدهللا والصالة والسالم على رسول اهللا محمد بن عبد اهللا وآله وصحبه 
على  صعبا  شك-  -دون  وكان  2020م  العام  انتهى  فقد  بعد..  أما  وااله،  ومن 
الجميع من نواحي عديدة، فبين ليلة وضحاها أصبح فيروس كورونا(كوفيد-19) 
الخطر الذي يهدد العالم بأجمعه إلى الحد الذي تم إعالنه كوباء عالمي وجائحة 

خطيرة.
ونحن في مؤسسة األمل لم نأل جهدا للمساهمة في التعامل مع هذه األزمات  
خالل  من  المدني  المجتمع  منظمات  ضمن  والعمل  المتاحة  اإلمكانات  حسب 
وإغاثية  إنسانية  ومبادرات  تنموية  أعمال  في  حشد طاقاتها وجهودها وضخها 
وتوعوية وتطوعية ، ولقد انطوى هذا العام بما خلفه من تحدي كبير وآثار عميقة 
والذي بانتهاءه  أكملت المؤسسة عامها الـ 24 منذ أن تأسست في العام 1997

م (جمعية األمل الخيرية ) ومن ثم تحولت إلى مؤسسة األمل للتنمية في العام 
سعادة  الفاضل  المؤسس  من  كبير  ودعم  وجل  عز  اهللا  من  بتوفيق  2014م 
الدكتور/عمر عبداهللا بامحسون ودعم األخيار من أبناء المنطقة وجهود المجالس 
اإلدارية والتنفيذية المتعاقبة عليها خالل العقود الماضية والحالية، وبمرور الـ 6 
والتي  ومشاريعها  برامجها  تنفيذ  من  المؤسسة  تمكنت  تحولها  على  األعوام 
استفاد منها حوالي ( 176903 ) مستفيد في مجاالت الصحة والتعليم والتنمية 
كان  وما  ميفع  بروم  مديرية  في  خاصة   ، وغيرها  واإلغاثة  والتمكين  والتدريب 
وتفانيهم  وجهودهم  والمتطوعين  العاملين  إخالص  لوال  يتحقق  أن  لذلك 
ذات  والمكاتب  الحكومية  الجهات  وتعاون  المحلية  السلطة  لدعم  باإلضافة 

العالقة والشراكات الفعالة مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية . 

عبداهللا مهدي بامهدي
رئيس مجلس األمناء

المقدمة
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رسـالتنا:
المجتمع تعليميا  أفراد  أهلية غير ربحية تساهم في تنمية  مؤسستنا مؤسسة 
المستدامة  التنمية  في  لإلسهام  مهنيا  وتمكينه  واقتصاديا  واجتماعيا  وصحيا 

من خالل شمولية مشاريعها وفقًا ألعلى معايير األداء المؤسسي.

أهـدافنا:
المساهمة في تطوير وتنمية المجتمع المحلي تعليميا، صحيًا، اجتماعيا، ثقافيًا، 

مهنيًا.
المشاركة في إيجاد الحلول الكفيلة لمشكلة الفقر والتخفيف منه في المجتمع.

العمل على تمكين الشباب والمرأة واألسر المنتجة وتفعيل دورهم في المجتمع.
العمل على إحياء روح التكافل والتعاون والتطوع بين أفراد المجتمع.

المساهمة في نشر الوعي الصحي والبيئي والثقافي وإحياء الموروث الشعبي في 
المجتمع.

المساهمة في محو األمية ودعم الفتاة والبدو الرحل لمواصلة تعليمهم لمراحل 
متقدمة.

للطفل  والثقافية  والتعليمية  اإلبداعية  المهارات  لتنمية  مالئمة  بيئة  خلق 
وحماية حقوقه.

والبيئة  الفجائية  والكوارث  الطوارئ  لمواجهة  الالزم  الدعم  توفير  على  العمل 
واألزمات اإلنسانية.

المحلية  والمنظمات  والجمعيات  والمؤسسات  الهيئات  مع  والتواصل  التعاون 
والعربية واإلقليمية واألجنبية وفقًا للقانون.

شـعارنا:
تنمية الحاضر لبناء المستقبل.

قـيمنا:
اإلنسانية - الجودة - التطوع - المهنية - التطوير - التعاون والشراكة.

رؤيـتنا:
الريادة في العمل اإلنساني والتنموي المستدام محلياً .
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األنشطة اإلدارية

الزيارات
والمشاركات

االجتماعات
واللقاءات

الفعاليات
واالمسيات

اتفاقيات
4الشراكة

9 16

9

األنشطة اإلدارية
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األنشطة اإلدارية



إجمالي المستفيدين لعام 2020

التعليم

المشاريع االغاثية واالنسانية الصحية

مركز العالء بن الحضرمي لعلوم القرآن والسنة

تدريب وتمكين الشباب

تنمية المرأة والطفل واألسر المنتجة

8828

23652

1290

91

1351
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المشاريع االغاثيةالتعليم
والصحية

تدريب وتمكين الشباب
والتطوع

مركز العالء بن الحضرمي
لعلوم القرآن والسنة

تنمية المرأة والطفل
واألسر المنتجة

35212

إجمالي
المستفيدين
لعام 2020



المجال التعليمي
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عدد المستفيدينالفئة المستفيدةاسم المشروع

مشروع نقل طالب وطالبات المرحلة 
األساسية والثانوية

طالب وطالبات المرحلة األساسية
والثانوبة

طالبات الريف مديرية بروم 
ميفع

طالب وطالبات الجامعة 
والمعاهد المتفوقين

طالب وطالبات الجامعات 
والمعاهد

تالميذ المدارس المستحقين

طالب البدو الرحل

االطفال

طالب مدارس المديرية

الطالب والمدارس

الطالب والباحثين

504

15

39

85

2300

143

40

381

4500

650

مشروع دعم طالبات الريف الدارسات 
في الجامعات والمعاهد التخصصية

مشروع االعانة الشهرية للطالب المتفوقين 
في الجامعات والمعاهد التخصصية

مشروع نقل طالب الجامعة والمعاهد 
التخصصية

مشروع الحقيبة المدرسية

مشروع دعم طالب البدو الرحل

دورات اللغة اإلنجليزية لالطفال

مشروع دعم األنشطة المدرسية

دعم العملية التعليمية

مكتبة االمل للقراءة واالستعارة

النساء فوق سن االلتحاق 
171بالتعليم األساسي مشروع محو االمية وتعليم الكبار

احصائيات المشاريع التعليمية
لعام 2020 

8828اجمالي المستفيدين



9التقرير السنوي 2020

احصائيات خريجي مؤسسة االمل للتنمية
للعام الجامعي 2020/2019م

التخصص

االجمالي

علوم مختبرات

معلم مجال علوم
رياضيات

علوم بيئة

دراسات إسالمية

التفسير

تمريض

1518 3

ادارة اعمال
دبلوم قبالة

علوم مختبرات
فني تخدير

فني عمليات

مساعد طبي

1
2
2
2
1
3
2
2

2

38

1

0
2
2
2
1
2
2
2

2

22 16

0

1
0
0
0
0
1
0
0

0
1

0
0
4
1
4
4

1
2
3
0
0
1

1
2
7
1
4
5

االجمالي

صحافة واعالم

لغة انجليزي

احياء

البكالوريوس

22

16 10

6
38

الدبلوم
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احصائيات طالب الموسسة حسب الكليات
للعام الجامعي 2020/2019م

التخصص

30المعاهد الصحية 12 18

5372125

68 49 19 كلية العلوم اإلنسانية

8كلية الطب والتمريض 3 5

5الهندسة وعلوم الحاسوب 2 3

14المعهد التقني والصناعي والمهني الوطني 6 8

125االجمالي 72 53
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المجال التعليمي



المجال الصحي
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عدد المستفيدينالفئة المستفيدةاسم المشروع

العيادة الشهرية التخصصية منطقة 
غيضة البهيش

سكان منطقة غيضة البهيش 
والقرى المجاورة

سكان منطقة بروم والقرى 
المجاورة

المصابون باألمراض المزمنة 

سكان بروم وضواحيها

449

34

31

4500

العيادة الشهرية التخصصية منطقة 
بروم

كفالة مرضى الحاالت المرضية المزمنة 
شهريًا

حمالت التوعية ضد فيروس كورونا 

5014اجمالي المستفيدين

احصائيات بالمشاريع الصحية
لعام 2020 
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المجال الصحي



المشاريع االغاثية
واالنسانية



احصائيات بالمشاريع االغاثية
واإلنسانية لعام 2020 

المساعدات االغاثية ( االمن الغذائي)

المساعدات الزكوية النقدية
توزيع مياه الشرب 

المساعدات النقدية الطارئة

توزيع المالبس
االضاحي

المبادرات التطوعية 

3270
3270
3600

512
6539

2
350
170

20
4175

كفالة االيتام

توزيع التمور

18638االجمالي

االسر المحتاجة

المستحقين
سكان القرى التي ال تتوفر بها مياه

المستحقين

االسر المحتاجة
االسر المحتاجة

عامة

االطفال االيتام

المستحقين

عدد المستفيدينالفئة المستفيدةاسم المشروع
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المشاريع االغاثية واالنسانية



تدريب وتمكين
الشباب



احصائيات بالدورات التدريبية 
لعام 2020 

دورة طرق التدريس لمعلمات المراكز التعليمية

دورة التهيئة النفسية للطالبات

دورة ثقافة المشروع 

دورة مهارات واعداد الوسائل التعليمية

17

15

14

16

14

15 دورة مهارات تصميم الخطة التشغيلية 

دورة أساليب التعامل مع األطفال

91 االجمالي

معلمات المراكز التعليمية 

طالبات الثانوية

المستفيدات من دورات الحرفية بمركز االمل

معلمات رياض األطفال والمدارس

عمال المؤسسة والمتطوعون

معلمات رياض األطفال والمدارس

عدد المستفيدينالفئة المستفيدةاسم الدورة 
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تدريب وتمكين الشباب



مركز العالء بن الحضرمي
لعلوم القران والسنة

المحمدية



أنشطة مركز العالء بن الحضرمي لعلوم
القران والسنة المحمدية التابع للمؤسسة

دروس حفظ القران الكريم 

تكريمي طالب وطالبات مركز العال بن الحضرمي

األنشطة والمسابقات الثقافية 

180
300
160

120
150 نزوالت دعوية

دروس التجويد لطالبات ومعلمات القران الكريم

طلبة المركز

طلبة المركز

طلبة المركز

المناطق الريفية

150 االحتفاالت بالمناسبات الدينية 

1290 االجمالي

عامة للنساء

200 عامة للنساءالمحاضرات االرشادية

30 طلبة المركززيارات مراكز تحفيظ القران الكريم 

المعلمات وطلبة المركز

عدد المستفيدينالفئة المستفيدةاسم النشاط 
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مركز العالء بن الحضرمي لعلوم القران والسنة



تنمية المرأة والطفل
واألسر المنتجة



احصائيات بأنشطة مركز األمل
لألسر المنتجة التابعة للمؤسسة

دورة صناعة المعقمات 

دورة التنسيق وتزيين الهدايا
دورة تزيين كيكة االعراس

دورة التدبير المنزلي

45
15
16
19
13
14 صناعة البخور والعطور

دورة المكياج والتجميل للمحترفات

305 االجمالي

النساء والفتيات

النساء والفتيات
النساء والفتيات

النساء والفتيات

النساء والفتيات

النساء العامالت في مجال الكوافير

دورة الكوافير للمبتدئات

دورة صناعة المنتجات السمكية
دورة منتجات االلبان والجبن

دورة انتاج المخلالت والمربيات

20
75
22
22
22
22 دورة منتجات الطماطم

معرض منتجات الدورات

النساء والفتيات

النساء والفتيات
النساء والفتيات

النساء والفتيات

النساء والفتيات

النساء والفتيات

عدد المستفيدينالفئة المستفيدةاسم الدورة 

25التقرير السنوي 2020



26التقرير السنوي 2020

مركز األسر المنتجة



احصائيات بأنشطة تنمية الطفل

مساحة األمل اآلمنة والصديقة للطفل

محاضرة توعوية لألطفال لتعزيز سلوكيات انقاذ الحياة 

أنشطة الدعم النفسي ألطفال مساحة أمل الصديقة للطفل

جلسات التوعية ألطفال المساحة

3270
300

80

110

71

203

282 أنشطة الرسم والرياضة ومسرح الدمى 

برنامج أريد أن أتعلم 

1046االجمالي

عدد المستفيديناسم المشروع
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مساحة أمل



AL AMAL FOUNDATION FOR DEVELOPMENT
YEMEN-HADHRAMOUT-BURUM

بنك سبأ اإلسالمي ( 74385 )حساباتنا البنكية
8184 المكالصندوق البريد

بنك اليمن الدولي (0006-434121-049)

alamalray
alamalray.net

 amalray2017@gmail.com
th_alamal2@ yahoo.com

009675 377136

الجمهورية اليمنية - حضرموت - بروم


