
ةمنظمة أمل لإلغاثة والتنمي

دمعًا لمستقبل واع



ة منظمة غير حكومية أسسها مجموعة من المؤمنين بالقيم اإلنسانية العليا وذلك كاستجاب: من نحن

.للحاجات اإلنسانية للفئات المتضررة، ودفعًا بها نحو واقٍع أفضل

.عفًابناء مجتمع قوي اجتماعيًا واقتصاديًا من خالل دعم الفئات المتضررة واألكثر ض: الرؤية

ة تقديم الخدمات الالزمة لفئات المجتمع األشد ضعفًا ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم االجتماعي: المهمة

.واالقتصادية بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم االنسانية



:المنظمةخلفية

بتاريخحمصلمدينةالشماليالريففي2013عاممطلعفيتأسستتنموية،إغاثيةمنظمةهيأملمنظمة

/22063-2014/ترخيصرقمتحتعينتابغازي-تركيافيوتسجيلهاالمنظمةترخيصوتم6/6/2014

بالعملواالرتقاءالجهودتوحيدإلىيسعونممنالمدنيالمجتمعنشطاءمنمجموعةبتأسيسهاقام

وتنفيذسوريا،فياالنسانيالواقعتحسينوبهدفككل،سوريافيالمدنيالمجتمعيخدمبماالجماعي

.المجتمعفيوالفائدةاالحترافيةمنعالمستوىذاتتنمويةمشاريع

للشرائحوالمعيشيوالتعليميالفكريبالمستوىاالرتقاء:المنظمةأهداففياألولوياتكانتحيث

والدعمالتوعيةخاللمناقتصاديًاالمهمشةالفئاتوتطويرمساعدةعلىوالحرصالمختلفةاالجتماعية

.الذاتعلىواالعتمادواإلنتاجبالعملباالنخراطوالتوجيهوالتدريبواالستشارة



:األهداف االستراتيجية

.  تحقيق الريادة على مستوى المنظمات المحلية و التقدم خطوة نحو العالمية

.  وفرةضمن المعطيات المت( المياه واإلصحاح –األمن الغذائي وسبل العيش –التعليم –الحماية ) التركيز على قطاعات 

.  تحقيق أفضل استجابة للحاالت اإلنسانية الطارئة، مع العمل على تنفيذ المشاريع التنموية و المستدامة

1

2

3



مةالهيكلية التنظيمية في المنظ

مجلس اإلدارة

يالمدير التنفيذ

البرامجيمالمراقبة والتقيالعمليات والدعم

التعليم
المياه 

واإلصحاح
األمن 

الحمايةالغذائي المشتريات
األمن 

والسالمة
المعلومات

الموارد 
البشرية

لوجستالمالية

العالقات العامة



كوادر المنظمة

متطوعينالكادرالموقع

82تركياالمكتب الرئيسي

سوريا

16حلب

14إدلب

315حمص

14درعا

1431المجموع



عنتابغازي 

حلب

حمص

مناطق العمل

إدلب

درعا

تركيا



قطاعات
العمل

التعليم

الحماية

األمن الغذائي

المياه واإلصحاح



قطاع األمن الغذائي 
(2012–(2017

: األنشطة

...(توزيع الخبز–دعم األفران )والمواد الغذائيةالسللتوزيع 

زراعة المحاصيل و الخضروات الموسمية

دعم سبل المعيشة والمشاريع المدرة للدخل

مشاريع الثروة الحيوانية

شخص260.000

(نكفر كلبي–دابق –اعزاز )حلب –( الحولة–الرستن–تلبيسة )حمص 

850.000$



قطاع المياه واإلصحاح 
(2012–(2017

: األنشطة

عادة تأهيل محطات ضخ المياه إ

تقديم مضخات كلور 

وربطها مع الشبكة،عادة تأهيل اآلبار الجوفيةإ

تقديم دعم  وقود تشغيلي للمولدات

شخص65.000

(الحولة–الرستن–تلبيسة )حمص 

230.000$



قطاع الحماية 
(2012–(2017

: األنشطة

الدعم النفسي و االجتماعي 

دعم المساحات الصديقة للمرأة، وتقديم خدمات حماية المرأة

من العنف القائم على النوع االجتماعي

الحربمخلفاتطراخلمتوعيةال

شخص52.400

(الحولة–الرستن–تلبيسة )حمص 

197.000$



المشاريع المنفذة في المنظمة

الشريكالقطاعاسم المشروع
بداية 

المشروع
المنطقةالمدة

عدد 
المستفيدين

الميزانية

نشاطات–األمل شعاع أطفالنا
دعم نفسي اجتماعي

$ 15.000طفل500حمصشهر1/2/201712تبرعات شخصيةحماية

في مساحة صديقة للمرأة 
الريف الشمالي لمدينة حمص 

$ 11.000امرأة  460حمصأشهر1/4/20176تبرعات شخصيةحماية

في بئر جوفي إعادة تأهيل 
الرستنمدينة 

كومونيكسمياه وإصحاح
مجلس محافظة حمص

$ 54.000نسمة10.000حمصأشهر9/6/20159

$ 322.500نسمة78.000حمصأشهر2/2/20159نماء السعوديةأمن غذائيفي الريف الشمالي دعم فرن 

األكثر حللشرائتوزيع الخبز 
حاجة والنازحين

$ 447.000نسمة78.000حمصأشهرD C4/6/20146أمن غذائي

$ 42.500عائلة800حمصأشهر1/9/20163اإلغاثة السوريةأمن غذائيغذائيةسللتوزيع 

$ 98.500نسمة41.000حلبأشهرHuman Apeal1/4/20176أمن غذائيدعم أفران في مدينة حلب 

للرعاية الصحية األمل مركز
االولية

صحة
وكالة الخبرة 

الفرنسية
$ 97.000نسمة3980حلبشهر1/4/201512



شركاؤنا



THANK YOU

www.amal.ngo info@amal.ngo 00905316007365


