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يٌد تبني..
وأخـــرى
تغـيـث



مؤسسة معكم التنموية mdf مؤسسة 
غير حكومية غير هادفة للربح إغاثية 

وتنموية تأسست في  29 يناير 2017م، 
وتعمل في ستة قطاعات هي التعليم 

والصحة والمياه والحماية واإليواء  
واألمن الغذائي وسبل العيش، ولها 
عالقات واسعة مع الجهات الرسمية 

والكلسترات والمنظمات العاملة، 
يستفيد من مشاريعها كافة الشرائح 

والفئات في المجتمع.

من نحن ؟ 



أهدافنـا
تعزيز التنمية المستدامة والتمكين الفعال 
القائم على العمل واالنتاج في المجتمع.

تقديم الرعاية االجتماعية واالنسانية المتنوعة 
التي تلبي حاجات الفقراء وتصون كرامتهم.
االهتمام المتميز بشؤون المرأة والشباب 

واألطفال واألسر الخاضعة لظروف انسانية 
غير مستقرة.

تحقيق تنمية مجتمعية قائمة على االبداع 
واالبتكار والتحسين المستمر.

بناء شراكات محلية ودولية تعزز التكامل 
والتعاون لتنمية االنسان وخدمته.
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رؤيتنـا

قيمنـارسالتنـا

ال المرأة والشباب. التمّيز في تحقيق تنمية مستدامة وتمكين فعَّ

نسعى لتعزيز تنمية مجتمعية 
مستدامة وتمكين فعال للمرأة 
والشباب والفئات األشد فقرًا 

, من خالل حزمة من البرامج 
والمشاريع االجتماعية والتنموية 
المميزة، بما يسهم في تحقيق 

السلم االجتماعي وتنمية 
المجتمع عبر مشاركة وشراكة 

محلية ودولية فعالة.

-  الشفافية 
-  المؤسسية

-  الجودة
-  العدالة
-  التكافل
-  اإلبداع
-  االبتكار

-  روح الفريق الواحد



mdf مؤسسة 
االجتماعية  والرعاية  والتمكين  التنمية  مجال  في  تعمل  ربحية،  غير  يمنية  تنموية  مؤسسة 

واإلنسانية اإلغاثية للفئات األشد تضررًا واألكثر ضعفًا في المجتمع.
mdf.. إلى إحياء فريضة العمل النافع المنتج.. القائم على التنمية والتمكين  تهدف مؤسسة 
في المجتمع؛ مع االعتبار لواجب المساعدة اإلنسانية إلغاثة المنكوبين والمتضررين من األزمات 
واألحداث الكارثية الطارئة؛ معتمدين في ذلك على التوازن في تحقيق اإلغاثة وبلوغ االستدامة..

معكم..
األبعاد  ذات  والمشكالت  األزمات  واعية-  ببصيرة   - نواجه  والداعمين   الشركاء  كافة  ومعها 
المركبة، لنخفف من تداعياتها وآثارها  من خالل التكامل في اختيار الحل األمثل، الذي يستجيب 

للحاجة الطارئة؛ باإلغاثة العاجلة.. ويحقق التنمية المجتمعية، بالتمكين المستدام..

معكم..
»يد تبني ..وأخرى تغيث«

المفتتح

د.عبدالحميد سيف
رئيس المؤسسة



 الهيكل
اإلداري



 مجاالت
عملنا

- قطاع اإلنعاش المبكر.
- قطاع التعليم.
- قطاع الصحة.

- قطاع المياه واإلصحاح البيئي.
- قطاع الحماية.
- قطاع اإليواء.

- قطاع األمن الغذائي.



قطاع اإلنعاش المبكر

قطاع الحماية قطاع اإليواء قطاع المياه
واإلصحاح البيئي

قطاع الصحةقطاع التعليم
- تمكين المرأة والشباب

- برنامج علمني مهنة
- شق وصيانة الطرقات 

- رزق للتمويل األصغر

مرضى  إليواء  أمناء  دار   -
الفشل الكلوي

والصديقة  اآلمنة  المساحات   -
للمرأة والطفل

- المساعدات النقدية الثابتة 
- المساعدات النقدية الطارئة

- الرعاية الصحية لألطفال
- برنامج المناصرة

- توزيع حقائب إيواء للنازحين
- الوحدات الغذائية الطارئة

- كسوة األطفال
- توزيع الحقيبة الشتوية

- توزيع منظومات الطاقة 
  الشمسية

- حفر وتأهيل اآلبار
- توزيع المياه

- توزيع أوعية وخزانات
- بناء خزانات وسدود

- إصالح شبكات الصرف الصحي
- إدارة المخلفات

- التوعية والتثقيف

- ترميم وتأهيل المرافق التعليمية
- فصول التقوية

- دعم أنشطة طالبية
مقابل  )النقد  المعلمين  دعم   -

العمل(
- دعم برامج التميز

- منح دراسية للطالب
- حملة العودة إلى المدرسة

- الحقيبة المدرسية المتكاملة

- الصيدليات المجانية 
باألدوية  المستشفيات  دعم   -

واألجهزة الطبية.
- عالج الجرحى والمرضى

- عيادات طبية متنقلة
الجراحية  الطبية  المخيمات   -

المجانية
- التوعية والتثقيف

- األمومة والطفولة

قطاع األمن 
الغذائي

- رغيف الخبز
- توزيع التمور

- لحوم األضاحي
- دعم األسر المنتجة

- المساعدات النقدية
- المساعدات الغذائية
- توزيع حليب األطفال

- الوجبات الساخنة )اإلفطارات(







شركاء الخير والعطاء
Good Partners

and Giving

CRB
منتدى اإلغاثة والبناء
Coalition of Relief and Building





Early Recovery 
Sectot
- Empowerment of 
   Women and Youth
- Teach Me  a Profession 
- Road Construction and 
  Maintenance 
- Rizk For Microfinance

Education
Sector
- Educational Facilities support
- Remedial Classes
- Supporting student activities
- Teacher Support (Cash for
   Work)
- Excellence programs Support
- Scholarships for Students
- Back-To-School Campaign
- Integrated  Bag School

Health
Sector

- Free Pharmacies
- Support hospitals with 
  medicines & medical devices
- Treatment of the wounded 
   and sick
- Mobile clinics
- Free Surgical Medical Camps
- Spreading Awareness and 
  education

Water and Environ-
mental Sanitation 
Sector
- Containers and Tanks
- drilling & restoring  wells
- Building water reservoirs and  
   dams
- Repair of drainage systems
- Waste Management
- Spreading Awareness and
   Education

Shelter
Sector
- Shelters for displaced 
   persons
- Emergency Food Units
- Children’s Clothing
- Winter Bag Distribution 
- Distribution of solar
  energy systems

Protection 
Sector

- Safe and Friendly Spaces 
   For Women And Children
- Fixed Cash Assistance
- Emergency Cash Assistance
- Dar Umanaa to house
  renal failure patients 
- Child Health Care
- Psychological support 
  programs for women
- Advocacy Program- Food aid

- Cash Assistance
- Kids Milk Distribution 
- Hot Meals ( Iftar)

- Bread
- Dates
- Meat and Sacrificial Sheep
- productive families support

Food
Security
Sector



- Early Recovery Sector

- Education Sector

- Health Sector

- Water and Environmental 

  Sanitation Sector

- Protection Sector

- Shelter Sector

- Food Security Sector

Areas of Our 
Work are:



The
Administrative 
Structure



mdf Foundation
Is a Yemeni non-profit development foundation that works in the field of development, empowerment, 

social welfare and humanitarian relief for the most affected and the most vulnerable groups in society.

MDF  Foundation aims at reviving the duty of productive and useful work based on development and 

empowerment in society taking into account the duty of humanitarian assistance to relieve  those who 

are affected by crises and catastrophic events, relying on the balance in achieving relief and getting to 

sustainability.

Ma›akum..

Together with all partners and supporters, we face – with conscious insight – the multidimensional crises 

and problems to reduce  their consequences and effects through integration in choosing  the best solution 

that responds to the urgent need by emergency relief.

 The best solution that  achieves community development by sustainable empowerment.
Ma›akum..

One  hand is building.. and the other is relieving

Opening

Foundation Chairman
Dr.Abdulhameed Saif



1)

2)

3)

4)

5)

Objectives
To Promote sustainable development and effective 
empowerment based on work and  production  in 
society.
To provide various  kinds of social and humanitarian 
care that meets the needs of the poor and protects 
their dignity.
To give special emphasis  on  the affairs of women, 
youth, children and families that live  unstable 
humanitarian conditions.
To achieve community development based on 
creativity, innovation and continuous improvement.
Building local and international partnerships that 
enhance  integration and cooperation to develop the 
human being and present services to him.

Our Mission

Our Vision

We pursue  enhancing   sustainable 
community development and effective 
empowerment for women, youth 
and the poorest groups through a 
package of distinctive social and 
development programs and projects 
that will contribute to social peace 
and community development through 
effective local and international 
participation and partnership.

- Transparency

- Institutional

- Quality

- Justice

- Solidarity

- creativity

- Innovation

- Team spirit

Achieving  Excellence  in sustainable development and Active empowerment of women 
and youth.

Our Values



Ma’akum Developmental Foundation mdf is 
a non-governmental, non-profit, relief and 
development foundation, established on 
January 29, 2017, and it works in six sectors: 
Education, Health, WASH, Protection, Shel-
ter, and Food Security and Livelihood. It has 
extensive relations with the official bodies, 
clusters and working Organizations. And 
all groups and segments of society benefit 
from its projects.

About US



One  Hand is Building..

and the Other

is Relieving





Induction 
Guide

Adress:
Jamal Street - Taiz 
 Republic of Yemen

Phone:
Info line: +967  4 256 197 

Online:
info@mdfye.org
mdfyemen2@gmail.com
www.mdfye.org


