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رســول  ىلع  والصــاة  هلل  الحمــد 

ــه  ــد اهلل وىلع آل ــن عب ــد ب اهلل محم

وااله. ومــن  وصحبــه 

فقــد أنجــزت مؤسســة األمــل للتنميــة 

ــة األمــل  ــداد لجمعي )والتــي هــي امت

الخيريــة ســابقا( العديــد مــن البرامــج 

واملشــاريع املتنوعــة والتي تتناســب 

ــع  ــكل أوس ــي وبش ــت الحال ــع الوق م

مــن  الســابق  يف  عليــه  مماكانــت 

خــال املخرجــات واإلحصائيــات ىلع 

ــي  ــة الت ــنوات القليل ــن الس ــم م الرغ

تحولــت فيهــا إلــى مؤسســة تنمويــة.

وبعــون اهلل وتوفيقــه، ثــم بــاإلرادة 

والتعــاون  واإلصــرار  والعزيمــة 

ــتطاعت  ــود اس ــر الجه ــر وتظاف املثم

أن  الفتــرة  هــذه  خــال  املؤسســة 

تؤســس ســمعة طيبــة وأن تضــع لهــا 

بصمــات بوضــوح وجــاء، ىلع خارطة 

ــا  ــت أعماله ــوي، وأصبح ــل التنم العم

ومنجزاتهــا هــي التــي تعلــن عــن 

نفســها مــن خــال اســهاماتها يف 

ــب  ــة والتدري ــم والصح ــاالت التعلي مج

والتأهيــل وتنميــة الشــباب واملــرأة 

والطفــل واألســر املنتجــة وحلقــات 

ــك  ــر ذل ــم وغي ــرآن الكري ــظ الق تحفي

مــن األنشــطة التنمويــة ممــا أكســبها 

بذلــك  ونالــت  واالحتــرام  التقديــر 

الثقــة والدعــم.

ــا  ــكره ىلع م ــد اهلل ونش ــن نحم ونح

أنعــم بــه علينــا ووفقنــا لهــذا العمــل 

ــه رضــا اهلل،  ــذي نبتغــي ب الطيــب وال

ىلع  يعيننــا  أن  تعالــى  ونســأله 

ــكل  ــة ب ــالة وأداء األمان ــة الرس مواصل

تفــان وإخــاص خدمــة ملجتمعنــا 

ونتــرك للقــارئ الكريــم أن يطلــع ىلع 

ــال  ــن اعم ــر م ــذا التقري ــواه ه ــا احت م

ــورة. ــم والص بالرق

واليســعنا إال أن نتقــدم بجزيــل الشــكر 

ــكل مــن أســهم  ــان ل ــر واالمتن والتقدي

املــادي  ودعمــه  وفكرتــه  بجهــده 

هــذه  مســيرة  لدفــع  واملعنــوي 

يجعــل  أن  اهلل  وندعــو  املؤسســة 

إنــه  أعمالهــم  موازيــن  يف  ذلــك 

مجيــب.  ســميع 

د. عمر عبداهلل بامحسونكلمةالمؤسس
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والصــاة  العامليــن  رب  هلل  الحمــد 
ــد وىلع  ــيدنا محم ــام ىلع س والس
آلــه وصحبــه أجمعيــن، يســرنا أن نضع 
ــنوي  ــر الس ــذا التقري ــم ه ــن أيديك بي
ملؤسســة  2021م  املنصــرم  للعــام 
ــا  ــا ال 25عام ــة وبإكمالن ــل للتنمي األم
)ربــع قــرن( منــذ التأســيس ل )جمعية 
األمــل االجتماعيــة الخيريــة ســابقا 
ــة  ــل املؤسس ــام 1997( تحتف يف الع
بهــذه املناســبة مــن خــال إصــدار 
كتــاب  يوثــق دور مؤسســة األمــل يف 
ــة  ــق مديري ــم يف مناط ــم التعلي دع
ــاب  ــذا الكت ــث أن ه ــع حي ــروم ميف ب
يعــرض باألرقــام واالحصائيــات العطــاء 
الكبير)العينــي واملالــي (الــذي قدمته 
هــذه املؤسســة يف خــال الســنوات 
املاضيــة واألمــل الــذي تحقــق بفضــل 
ــن  ــم م ــه وبدع ــل وتوفيق اهلل عزوج
أهــل الخيــر واالحســان ومحبــي العلــم 
ســعادة  مقدمتهــم  والتعليــم ويف 
عبــداهلل  عمــر  الدكتــور  املؤســس 

بامحســون حفظــه اهلل .
يعطــي  الســنوي  التقريــر  هــذا  إن 
عــدد  عــن  موجــزة  ملحــة  للقــارئ 
املشــاريع والبرامــج املنجــزة بلغــة 
األرقــام والصــور واالحصائيــات للجهــود 
ــط  ــدأت بالتخطي ــي ابت ــة والت املبارك
الــرؤى  وفــق  التنفيــذ  ثــم  ومــن 
واألهــداف املرســومة لــدى املؤسســة 
ــركاء  ــع ش ــال م ــذه األعم ــدت ه وامت
واملتابعــة  باالشــراف  النجــاح 
وهلل  والنجــاح  باإلنجــاز  واختتمــت 

الحمــد.
ــعى  ــة تس ــل للتنمي ــة األم إن مؤسس
ــة  ــالة التنموي ــق الرس ــا لتحقي بدوره
ــن  ــي ضم ــع املدن ــات املجتم ملنظم

الخطــط املحليــة والوطنيــة لتحقيــق 
خــال  مــن  املســتدامة  التنميــة 
الجهــات  مــع  اإليجابــي  التكامــل 
ــة  ــة املحلي ــات ذات العاق واملؤسس

والدوليــة.
ــى عــز وجــل أن يجــزي  ســائلين املول
خيــر الجــزاء كل مــن ســاهم ودعــم 
بالكلمــة يف  أو  بالجهــد  أو  باملــال 
وأن  املبــارك  اإلنجــاز  تحقيــق هــذا 
ــزان  ــه يف مي ــا يقدمون ــل كل م يجع
حســناتهم، كمــا أشــكر أعضــاء مجلــس 
األمنــاء واإلدارة التنفيذيــة ومنتســبي 
لتنميــة  األمــل  ومركــز  املؤسســة 
األســر املنتجــة ومركــز العــاء بــن 
والســنة  القــرآن  لعلــوم  الحضرمــي 
ــوه  ــوه وبذل ــا قدم ــة ىلع م املحمدي
ــظ  ــة، حف ــال جليل ــود وأعم ــن جه م
ــه  ــا وإياكــم ملافي ــع ووفقن اهلل الجمي
ــح الوطــن واملواطــن مــع خالــص  صال

الشــكر والتقديــر.

د. عبداهلل مهدي بامهديكلمة مجلس األمناء
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غيــر  أهليــة  مؤسســة  مؤسســتنا 

أفــراد  تنميــة  يف  تســاهم  ربحيــة 

ــا  ــا واجتماعي ــا وصحي املجتمــع تعليمي

ــهام  ــا لإلس ــه مهني ــا وتمكين واقتصادي

يف التنميــة املســتدامة مــن خــال 

ألىلع  وفقــا  مشــاريعها  شــمولية 

املؤسســي. األداء  معاييــر 

الريــادة يف العمــل اإلنســاني والتنمــوي 

املســتدام محليــاً .

التطــوع   – الجــودة   – اإلنســانية 

التعــاون   - التطويــر   – املهنيــة   -

كة. ا لشــر ا و

تنمية الحاضر لبناء املستقبل.

رســالتنا

رؤيتنــا

قيمنــا

شــعارنا
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ـــع  ـــة املجتم ـــر وتنمي ـــاهمة يف تطوي املس

ــا ،  ــا ، اجتماعيـ ــا ، صحيـ ــي تعليميـ املحلـ

ثقافيـــا ومهنيـــا.

ــة  ــول الكفيلـ ــاد الحلـ ــاركة يف إيجـ املشـ

ملشـــكلة الفقـــر والتخفيـــف منـــه يف 

املجتمـــع.

العمـــل ىلع تمكيـــن الشـــباب و املـــرأة 

ــم يف  ــل دورهـ ــة وتفعيـ ــر املنتجـ واألسـ

ــع. املجتمـ

ـــاون  ـــل والتع ـــاء روح التكاف العمـــل ىلع إحي

ـــع. ـــراد املجتم ـــن أف ـــوع بي والتط

ــي  ــي الصحـ ــر الوعـ ــاهمة يف نشـ املسـ

والبيئـــي والثقـــايف وإحيـــاء املـــوروث 

الشـــعبي يف املجتمـــع.

املســـاهمة يف محـــو األميـــة ودعـــم 

ـــم  ـــة تعليمه ـــل ملواصل ـــدو الرح ـــاة والب الفت

ــة . ــل متقدمـ ملراحـ

خلـــق بيئـــة مائمـــة لتنميـــة املهـــارات 

ـــل  ـــة للطف ـــة والثقافي ـــة والتعليمي اإلبداعي

وحمايـــة حقوقـــه.

الـــازم  الدعـــم  توفيـــر  ىلع  العمـــل 

ملواجهـــة الطـــوارئ والكـــوارث الفجائيـــة 

اإلنســـانية. والبيئـــة واألزمـــات 

الهيئـــات  مـــع  والتواصـــل  التعـــاون 

واملؤسســـات والجمعيـــات واملنظمـــات 

ـــة  ـــة واألجنبي ـــة واإلقليمي ـــة والعربي املحلي

وفقـــا للقانـــون.

أهدافنا
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األنشطة اإلدارية
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األنشطة اإلدارية

الزيارات املشاركات

الفعاليات واالمسيات

االجتماعات واللقاءات

اتفاقيات الشراكة

21

12

31

7

   احصائيات األنشطة اإلدارية 2021
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11 األنشطة اإلدارية
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مجال التعليم
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مشروع نقل طاب وطالبات املرحلة 
األساسية والثانوية

مشروع دعم طالبات الريف الدارسات 
يف الجامعات واملعاهد التخصصية

مشروع االعانة الشهرية للمتفوقين 
يف الجامعات واملعاهد التخصصية

مشروع دعم طاب البدو الرحل

مشروع الحقيبة املدرسية

مشروع نقل طاب الجامعة واملعاهد

دورات اللغة االنجليزيه

برنامج أريد أن أتعلم )6(

مشروع دعم األنشطة املدرسية

دعم املدارس 

مكتبة األمل للقراءة واالستعارة

مكتبة األمل للقراءة واالستعارة

إجمالي املستفيدين

طاب وطالبات املرحلة 
األساسية والثانوية 

طالبات الريف مديرية 
بروم ميفع

طاب وطالبات الجامعة 
واملعاهد املتفوقين

طاب ابناء البدو الرحل

التاميذ املستحقين

الطاب والطالبات

الطاب

الفتيات والفتيان

طاب مدارس املديرية

طاب مدارس املديرية

الطاب والباحثين

الطاب والباحثين

اسم املشروع
الفئات 

املستفيدة
عدد 

املستفيدين

345

19

33

116
150

77

25

52

3500

3000

173

180
7670

إحصائيات مشاريع التعليم 
لعام 2021 م
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كلية العلوم الصحية

كلية الهندسة وعلوم الحاسوب

كلية العلوم اإلنسانية

إجمالي املستفيدين

الكلية
عدد 

املستفيدين

21

4
73
98

احصائيات طاب املؤسسة حسب 
الكليات للعام الجامعي 2021/2020م

عدد الذكور

31

عدد الخريجين

26
الحاصلين 

ىلع االمتياز  

6

عدد اإلناث

67
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دراسات إسامية

الفقه وأصوله

فيزياء

لغة إنجليزية

التفسير

محاسبة

رياضيات حاسوب

قانون

تسويق

فني تخذير

فني أشعة

كيمياء

صيدلة

إدارة مكاتب

صحافة وإعام

تمريض

اإلجمالي

بكالوريوس

دبلوم

التخصص وع
لن

ا

3 3

1 2

2
2

2
2

2

2

1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

3

2

2

2
26

18
8 9 17

احصائيات خريجي مؤسسة األمل 
للتنمية للعام 2021/2020م

اإلناث الذكور
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المجاالت الصحية 
واإلغاثي�ة



19 املجاالت الصحية واإلغاثية
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العيادة الشهرية التخصصية 
منطقة غيضة البهيش

العيادة الشهرية التخصصية 
منطقة بروم

املساعدات النقدية 
العاجية الطارئة

إجمالي املستفيدين

سكان منطقة 
غيضة البهيش 
والقرى املجاورة

سكان منطقة بروم 
والقرى املجاورة

املحتاجين

اسم املشروع
الفئات 

املستفيدة
عدد 

املستفيدين

989

173

7

1169

احصائيات املشاريع الصحية 
لعام 2021م
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املساعدات الغذائية )مبادرة 
تكافل 2(

توزيع التمور

كفالة االيتام

االضاحي

دعم مشاريع مياه الشرب

املبادرات التطوعية 

املساعدات الغذائية الشهرية 
) االمن الغذائي(

املساعدات النقدية الزكوية 
النقدية

إجمالي املستفيدين

االسر ذوي االحتياج

االسر املستحقة

االطفال األيتام

األسر ذوي األحتياج

سكان منطقة بروم

عامة

أسر األيتام

اسم املشروع
الفئات 

املستفيدة
عدد 

املستفيدين

4900

4200

550

25

4500

500

3850

620

19145

احصائيات املشاريع اإلغاثية 
لعام 2021م

االسر املستحقة
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مركز العالء بن الحضريم لعلوم 
القرآن والسنة المحمدية



25 مركز العالء بن الحضرمي لعلوم القراءن والسنة املحمدية

2 0 2 1

دروس حفظ القران الكريم 

الدورات الصيفية لطلبة مركز العاء 
بن الحضرمي    

تكريمي طاب وطالبات مركز 
العا بن الحضرمي

الزيارات والنزوالت الدعوية

االحتفاالت باملناسبات الدينية 

املحاضرات االرشادية 

األنشطة واملسابقات الثقافية 

دروس التجويد لطلبات 
ومعلمات القران الكريم

إجمالي املستفيدين

طلبة مركز العاء

الطاب واملدرسين 
واملدرسات

طلبة املركز

عامة النساء

عامة

عامة

املناطق الريفية

اسم النشاط
الفئات 

املستفيدة
عدد 

املستفيدين

160

150

142

35
300
450

75

305

1617

أنشطة مركز العاء بن الحضرمي لعلوم القران 
والسنة املحمدية التابع للمؤسسة 2021

طلبة املركز



ُمَؤَسَســُة اأَلَمــَل ِلْلَتْنِمَيــَة26
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مركز األمل لتنمية الطفل 
واألسرة المنتجة
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دورة مصفوفه القدرات للكادر 
املؤسسي

دورة التصوير واملونتاج والخبر 
الصحفي    

فعالية اليوم العاملي للتطوع

دورة فن الحناء

دورة صناعة الكمامات الصحية

دورة التشكيل بعجنة السراميك 

دورة الخياطة

املشاريع املستدامة املدره 
للدخل )مكائن خياطه(

دورة امليكب ارتس) التجميل(

املعرض التسويقي ) معرض 
مميزه 2(

دورة فن الرسم ىلع الزجاج

دورة صناعة الحقائب 
النسائية واملدرسية

إجمالي املستفيدين

كادر املؤسسة

طاب وخريجي 
اإلعام واملهتمين

الفرق التطوعية

النساء والفنيات

النساء

النساء

النساء والفتيات

الفتيات

األسر املنتجة

النساء والفنيات

النساء

اسم النشاط
الفئات 

املستفيدة
عدد 

املستفيدين

12

12

15

22

40

12

30

16

30

17

40

12

258

احصائيات بأنشطة تنمية 
الطفل2021م  

النساء املاهرات



31 مركز األمل  لتنمية الطفل واألسرة املنتجة
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املخيم الصيفي للفتيات

مساحة االمل االمنة والصديقة 
للطفل

محاضرة توعوية لألطفال 
لتعزيز السلوكيات 

أنشطة الرسم والرياضة 

انشطه تعليمه لألطفال 
املساحة

برنامج اريد ان اتعلم 6

إجمالي املستفيدين

الفتيات

األطفال

أطفال املساحة 
اآلمنة

أطفال املساحة 
اآلمنة

أطفال املساحة 
اآلمنة

اسم املشروع/ الدورة
الفئات 

املستفيدة
عدد 

املستفيدين

80

227

170

227

150

52

906

احصائيات بالدورات ومشاريع 
ودعم األسر املنتجة 2021م

األطفال
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alamalray

377136

8184 املكالصندوق البريد

بنك سبأ اإلسامي )74385(حساباتنا البنكية
بنك اليمن الدولي )0006-434121-049(

مؤسسة األمل  للتنمية
اليمن - حضرموت 

009675

gmail.com@amalray2017


