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هيا بنت احلسني

رئيس مجلس إدارة تكية أم علي

يعد عام 2018 عالمة بارزة لتكية أم علي في مسيرتها التي متتد خلمسة عشر عامًا منذ انطالقتها عام 

2003، ويسعدني أن أشارككم التقرير السنوي لهذا العام املميز، حيث تطورت تكية أم علي خالل هذه 

األعوام بشكل ملحوظ مسترشدًة بإمياننا بأن ال أحد يستحق أن يعاني من اجلوع.   

منذ تأسيسها، قطعت تكية أم علي شوطًا كبيراً، إذ شّقت طريقها لتصبح مؤسسة رائدة في مجال 

محاربة الفقر الغذائي في األردن، لتتبوأ مكانتها كمبادرة منوذجية يحتذى بها في الوطن العربي.

عبر هذه السنوات، قامت تكية أم علي بتوزيع 1,200,000 طرد غذائي على العائالت امُلعتَمدة في مختلف 

أنحاء اململكة، إلى جانب تقدمي 2,000,000 وجبة طعام، وأداء 190,000 أضحية. فهذه بعض اإلجنازات 

اجلديرة بالذكر والتي تستحق أن نستعرضها معكم.    

نحن اليوم ال نحتفل فقط بعيدنا اخلامس عشر، بل نحتفل أيضًا بآالف من قصص النجاح، وهي قصص 

قد أحدثت تغييراً حقيقيًا بحياة اآلالف من الناس.

اقتداًء بخطى والديَّ العزيزين، جاللة امللك احلسني وجاللة امللكة علياء طيب الّله ثراهما، بدأت تكية أم 

علي في عام 2018 مرحلة جديدة من التعاون مع جمعية دار أبو عبدالّله والتي مت تأسيسها تخليداً لذكرى 

املغفور له والدي جاللة امللك احلسني طيب الّله ثراه بهدف دعم عائالت تكية أم علي وتهيئة أفرادها 

الكتساب املهارات املطلوبة لسوق العمل. إن هذه الشراكة االستراتيجية الواعدة ستساهم في تظافر 

جهود تكية أم علي ودار أبو عبدالّله لدعم اململكة األردنية الهاشمية في القضاء على الفقر واجلوع.

الشريكة،  األفراد واملؤسسات  السخّية من  التبرعات  السنوات  أم علي وعلى مر هذه  تكية  تلقت  لقد 

وبالنيابة عن مجلس اإلدارة أود أن أعبر عن خالص االمتنان لكافة شركائنا في هذا العمل اخلّير، والذين 

قدموا مساهمات كان لها األثر االيجابي في حياة الكثيرين.  

وإنني ألعرب عن خالص إمتناني ملا يبذله أعضاء مجلس اإلدارة الكرام والفريق العامل في تكية أم علي 

من جهود فّعالة تساهم في ازدهار مؤسستنا.  

وإننا نقدر دعم 40,886 متطوع قدموا بكل التزام 170,000 ساعة من وقتهم الثمني على مدار اخلمسة 

عشر عامًا املاضية، مثمنني عطائهم لكونهم عنصراً أساسيًا في جناح سير عملياتنا اليومية. 

وإلمياننا بأن النجاح يتحقق عندما جتتمع مساهمات وجهود الداعمني امللتزمني بقضيتنا، فإننا نتطلع 

ُقدمًا ملواجهة حتديات عام 2019 بينما نستمر معًا في حتقيق مهمتنا لدعم وضمان العيش الكرمي 

في األردن، ونبدأ مرحلة جديدة لزيادة العدد اإلجمالي لألسر العفيفة املستفيدة من برامج تكية أم علي 

محققني هدفنا بالوصول إلى 40,000 أسرة. 
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مجلس اإلدارة والهيئة العامة

أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة احلاليني  

الهيئة العامة

دولة السيد طـــــاهـــــر نـشـــأت املـــصــــــري النائب األول لرئيس مجلس اإلدارة  

ســـــــعـــــــادة الســـيــد عـــــــــــالء خــــلـــيـــــفـــــة النائب الثاني لرئيس مجلس اإلدارة  

مــعــــــالــي الدكتور عـــبــد الّله طــــــــــوقــــــان عضو مجلس اإلدارة  

عطـوفـة السيد عــلــــي كــــــنــــــج شــــكـــري عضو مجلس اإلدارة  

ســـــعــــــادة الســـيــــد نــاصـــــيــــــف اخلـــــوري  عضو مجلس اإلدارة – أمني السر  

ســـــعــــــادة الســـيــــد خــــــــــالــــــــــد زكـــــــريـــــا  عضو مجلس اإلدارة

ســـــعــــــادة الســـيــــد لــيــــــث الـقــــــــاســــــــم  عضو مجلس اإلدارة – أمني الصندوق 

دولة الدكتور فايز الطراونة

معالي السيد زيد القسوس

معالي السيد أمين حتاحت

معالي السيدة سهير العلي

السيد "شادي رمزي" اجملالي

السيد يوسف املعدي

السيدة رانيا عميش

السيد غسان بندقجي

السيد نضال العسعس

السيد "سيف اإلسالم" الشريف

السيدة مها األسير

السيد نادر احلوراني

السيد طارق أبو لغد

السيد عثمان بدير

السيد سعد الدين الزميلي

السيد املثنى النابلسي

السيد ياسني التلهوني

السيد طارق األنصاري

املدير العام : سامر بلقر

تتــرأس صاحبــة الّســمو امللكــي األميــرة هيــا بنــت احلســني، حفظهــا الّلــه، مجلــس 

إدارة تكيــة أم علــي الــذي يقــوم مبراقبــة ودعــم أنشــطة اجلمعيــة وتوجيههــا نحــو حتقيــق 

األهــداف املنشــودة لهــا، وتطبيــق رؤيــة املغفــور لهــا بــإذن الّله جاللة امللكة علياء احلســني 

رحمهــا الّلــه.
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وداعًا..
ناصيف اخلوري

فقــدت تكيــة أم علــي هــذا العــام إنســانًا آمــن بقضيتهــا ومنحهــا كل مــا لديــه 

مــن جهــٍد.

كان ناصيــف منــذ انخراطــه كعضــٍو مؤســٍس مبجلــس إدارة تكيــة أم علــي منذ 

16 عامــًا مثــاالً علــى التضحيــة واإلخــالص، ومتيــزت مســيرته بأســمى معانــي 

الكــرم والعطــاء وحــب الغيــر.

ســنتذكر ناصيــف دائمــًا كأٍخ أحــب اجلميــع وأحبــوه، وكإنســاٍن 

ــه. محــٍب لعمــل اخليــر لــكل مــن حول
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نبذة عن

تكية أم علي 

تأسســت تكيــة أم علــي عــام 2003 علــى يــد صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة هيــا بنــت احلســني "حفظهــا الّلــه" لتكــون 

ــق تقــدمي  ــي عــن طري ــى مكافحــة الفقــر الغذائ ــي تهــدف إل ــم العرب أول منظمــة غيــر حكوميــة مــن نوعهــا فــي العال

الدعــم الغذائــي املســتدام لألســر غيــر القــادرة علــى تأمــني قــوت يومهــا فــي مختلــف محافظــات اململكــة عــن طريــق 

طــرود غذائيــة شــهرية، كمــا تقــوم تكيــة أم علــي بتقــدمي الوجبــات اليوميــة الســاخنة للفقــراء واحملتاجــني فــي مقرهــا 

الرئيســي، وذلــك بهــدف توفيــر العيــش الكــرمي لألســر احملتاجــة فــي اململكــة. 

عملــت تكيــة أم علــي منــذ تأسيســها وخــالل اخلمســة عشــر عامــًا املاضيــة علــى تنفيــذ عــدد مــن برامــج الدعــم الغذائــي 

فــي ســبيل حتقيــق رؤيتهــا املتمثلــة فــي الوصــول إلــى أردٍن خــاٍل مــن اجلــوع، حيــث قامــت حتــى نهايــة عــام 2018 

بتوزيــع أكثــر مــن 1,200,000 طــرد غذائــي شــهري علــى األســر احملتاجــة والتــي تعيــش حتــت خــط الفقــر الغذائــي فــي 

جميــع محافظــات اململكــة، كمــا قامــت بتوفيــر أكثــر مــن 2,000,000 وجبــة غــداء ســاخنة للمحتاجــني.  

وصلــت تكيــة أم علــي خــالل عــام 2018 إلــى أكثــر مــن 95 % مــن األســر األردنيــة التــي تعيــش حتــت خــط الفقــر الغذائــي، 

حيــث تدعــم تكيــة أم علــي حاليــًا 30,000 أســرة محتاجــة والذيــن يشــكلون 160,000 فــرداً فــي 89 لــواء وقضــاء فــي 

جميــع محافظــات اململكــة مــن خــالل برنامــج الدعــم الغذائــي املســتدام، حيــث تســتلم هــذه األســر طــرود غذائيــة 

شــهرية حتتــوي علــى 24 مــادة غذائيــة تفــي باحتياجــات األســرة التغذويــة طــوال الشــهر. 

وتقــوم  تكيــة أم علــي بتقــدمي وجبــات الغــداء الســاخنة فــي مقرهــا الرئيســي فــي منطقــة احملطــة بالعاصمــة عّمــان، 

ضمــن برنامــج "عابــر ســبيل" ألكثــر مــن 400 شــخص يوميــًا، وتوفــر كل وجبــة 60 % مــن احتياجــات الفــرد التغذويــة يوميــًا.

خــالل شــهر رمضــان املبــارك لعــام 2018 قدمــت تكيــة أم علــي أكثــر مــن 114,000 وجبــة إفطــار للصائمــني ضمــن موائــد 

الّرحمــن التــي أقامتهــا تكيــة أم علــي فــي مقرهــا الرئيســي فــي احملطــة باإلضافــة إلــى موائــد الّرحمــن فــي مختلــف 

محافظــات اململكــة وموائــد الّرحمــن فــي احلرمــني القدســي واإلبراهيمــي. 

وتقــوم تكيــة أم علــي خــالل أيــام عيــد األضحــى املبــارك بــأداء األضاحــي نيابــة عــن املضحــني فــي أســتراليا بحضــور مفــٍت 

مــن دائــرة اإلفتــاء العــام األردنيــة وضمــن ضوابــط الشــريعة اإلســالمية، حيــث مت أداء أكثــر مــن 22,927 أضحيــة خــالل أيــام 

عيــد األضحــى ومت توزيــع حلومهــا علــى األســر املعتمــدة ضمــن برنامــج الدعــم الغذائــي املســتدام علــى مــدار العــام، 

كمــا اســتفادت أكثــر مــن 8,000 أســرة محتاجــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي فلســطني مــن حلــوم األضاحــي.
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أضحية مت أداؤها وتوزيع حلومها على األسر 190,000

املعتمدة منذ عام 2003

1,200,000

2,000,000

طرد غذائي شهري مت توزيعه على األسر املعتمدة 

منذ عام 2003

وجبة ساخنة مت تقدميها للمحتاجني منذ عام 2003

من األسر األردنية التي تعيش حتت خط الفقر الغذائي %95

مت الوصول إليها
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مؤسسة إنسانية تكافح اجلوع ونقص التغذية عن طريق إيصال دعم 

برامج دعم غذائي  إلى املواطنني األشد فقراً، عبر تقدمي  املتبرعني 

صحية ومستدامة. ويتم ذلك وفقًا ملنهجية علمية وضوابط شرعية 

تنفذ بفعالية ضمن إطار واضح من احلوكمة يضمن الشفافية واملساءلة 

وبناء الشراكات احمللية واألجنبية، لتنسيق اجلهود وتوعية اجملتمع 

بواقع اجلوع من أجل مجتمع فاعل وعيش كرمي .

رسالتنا

رؤيتنا

نحو أردٍن خاٍل من اجلوع
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األولويات االستراتيجية
• تعزيز مساهمة تكية أم علي في مكافحة اجلوع في األردن.

• تعزيز قدرات وخدمات تكية أم علي.
• تعزيز االستدامة.

• ريادة املسؤولية االجتماعية.

• نؤمن مبسؤوليتنا جتاه اجملتمع، وأن خدماتنا حق لكل مواطن محتاج.

• نعمل مبرونة وبروح الفريق لتحقيق رؤيتنا في مكافحة اجلوع .

• نحترم اآلخر ونؤمن باملساواة بني اجلميع، وأن التنّوع أساس قوة املؤسسة.

• نعمل بروح  املسؤولية واملساءلة املؤسسية.

• ملتزمون مبمارسات نزيهة وشفافة.

• نؤمن بأن اإلبداع سالحنا والتمّيز غايتنا .

قيمنا
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شهادة اآليزو

 9001:2005 آيزو  شهادتي  على   2018 عام  خالل  علي  أم  تكية   حصلت 

في  واملتخصصة  العاملية  النمساوية   TUV هيئة  قبل  من   22000:2005 و 

لتحقيقها  وذلك  العاملية،  اآليزو  ومتطلبات  املواصفات  عن  التدقيق  مجال 

وإدارة  اجلودة  إدارة  لنظامي  الدولية  واملعايير  املواصفات  متطلبات  جميع 

العمل من خالل  اإلدارة وفريق  بتظافر جهود  لًة جهودها  الغذاء، مكلِّ سالمة 

عامًا  عشر  اخلمسة  مدار  على  املنتفعة   األسر  خلدمة  املعايير  أفضل  اتباع 

ضمان  على  بناًء  الدوليتني  الشهادتني  علي  أم  تكية  وُمِنَحت  املاضية. 

على  علي  أم  تكية  برنامج  من  املستفيدة  لألسر  اخلدمات  أفضل  تقدمي 

وجبات الغداء اليومية "عابر سبيل" وبرنامج الدعم الغذائي املستدام، متاِبعًة 

جميع العمليات اإلدارية الداخلية عن كثب ومدِققًة على كٍل من آلية اخلدمات 

للدعم  علي  أم  تكية  برنامج  على  املعتمدة  كاألسر  للمنتفعني؛  املقدمة 

الغذائي املستدام، وعلى سير عملية الفحص واحملافظة على نظام سالمة 

الغذاء وجودته.
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احلوكمة

الرقابة
على  مباشر  بشكل  يشرف  والذي  اإلدارة  مجلس  مهام  من  هي  الرشيدة  احلوكمة  نظام  بناء  إن 

واملتبرعني  املتطوعني  إسهامات  ويسهلون  للمنتفعني  اخلدمات  يقدمون  وموظفني  إداري  فريق 

والداعمني لتعظيم دورهم في تكية أم علي مبا يعود على املستفيدين واجملتمع بأفضل النتائج. 

استعان مجلس اإلدارة باجلهات املعنية إلصدار وثيقة مجلس اإلدارة والتي تبني تركيب ومسؤوليات 

ومهام اجمللس وتضع اإلطار العام لتقييم أعضاء اجمللس، والتي يتم مراقبتها كل عام لتضمن سير 

العمل ومبا يتماشى مع األنظمة والتعليمات الصادرة من اجلهات الرسمية.

التنفيذية  اإلدارة  أداء  على  علي  أم  تكية  في  اجمللس  عن  املنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  يْشِرف 

والتأكد من حتقيقها لألهداف والسياسات العامة، إضافًة  إلى وضع اإلطار العام للخطة االستراتيجية مع 

تقييمها ومراجعتها الدورية، ويتأكد اجمللس بشكل مستمر من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة 

اخملاطر، كما يتأكد اجمللس من عملية إعداد وإصدار التقرير السنوي في وقته ليتم إقراره من الهيئة 

العامة، وذلك مبا يخدم األهداف بكفاءة وفاعلية.  

التدقيق الداخلي واخلارجي
ضمن وثيقة جلنة التدقيق واخملاطر والتي حتدد تركيب ومهام ومسؤوليات جلنة التدقيق واخملاطر 

التابعة جمللس اإلدارة، ونظراً ألهمية نتائج التدقيق، تشمل هذه املرحلة أكثر من خطوة إلمتامها، إذ 

يقوم فريق من التدقيق الداخلي التابع للجنة التدقيق واخملاطر في مجلس اإلدارة بالتدقيق والرقابة 

الدورية  تقاريره  وبالتالي إصدار  اليومية،  أم علي  وإجراءات وسياسات تكية  برامج وعمليات  على كافة 

لنتائج التدقيق وبيان اخملاطر األكثر واملتوسط واألقل حدوثا وبالتالي عرضها على جلنة التدقيق ليتم 

أخذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة واملتابعة مع اإلدارات التنفيذية لضمان تطبيق التعديالت املستمرة 

وجتنب حدوث مخاطر عالية.

كما تقوم وحدة االمتثال التابعة للمدير العام مبراقبة مدى تطبيق مديريات تكية أم علي للتشريعات 

والقوانني الصادرة من اجلهات الرقابية، لتضمن سير العمل مبا يتوافق مع قانون اجلمعيات الصادر من 

وزارة التنمية االجتماعية.

 أما فيما يتعلق بالتدقيق اخلارجي؛ فقد عينت الهيئة العامة شركة خارجية مستقلة )إرنست ويونغ(، 

التقرير املالي املدقق  القوائم املالية السنوية املوحدة لتكية أم علي وإصدار  تقوم بالتدقيق على 

السنوي العتماده من الهيئة العامة وإخالء طرف الهيئة اإلدارية من السنة املالية السابقة.

تعــد احلوكمــة نظامــا مــن نظــم اإلدارة احلديثــة  التــي تهــدف إلــى اســتدامة وحتســني أداء املؤسســات 

ورفــع قدراتهــا التنافســية وحتســني  قدرتهــا فــي مواجهــة األخطــار وتعزيــز مصداقيتهــا وثقــة شــركائها.  

فــي عــام 2018، جنحــت تكيــة أم علــي فــي تطويــر أدوات احلوكمــة التــي تســتخدمها فــي سياســات 

ــر خطــة التعاقــب. حيــث حرصــت اجلهــات احلاكمــة  ــل املهــام وتطوي العمــل والنظــم مــن خــالل تعدي

فــي تكيــة أم علــي واملتمثلــة بالهيئــة العامــة ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى ضمــان تطبيــق  

ــة. أنظمــة احلوكمــة املعتمــدة والتزامهــا مــع اجلهــات الرقابيــة والتشــريعية فــي الدول

األسس التي تستند عليها احلوكمة في تكية أم علي:
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الشفافية واإلفصاح
تكية  وحتافظ  علي،  أم  تكية  بها  تهتم  التي  األسس  أهم  من  والشفافية  اإلفصاح  سياسة  اعتماد 

أم علي على شفافيتها من خالل أمتتة كامل عملياتها وتبيان مفصل ملصاريف وإيرادات اجلمعية 

واإلفصاح بوضوح وبشكل كامل غير مضلل عن املعلومات اخلاصة بعملياتها وبياناتها املالية، حيث 

يتم  الذي  السنوي  التقرير  ليتم نشرها في  املالية  البيانات  التدقيق واخملاطر مبراجعة  تقوم جلنة 

توزيعه على أصحاب املصلحة وكافة الشركاء و نشره على املوقع االلكتروني اخلاص بتكية أم علي، 

وحتتوي هذه البيانات على تقرير املدقق اخلارجي وإيضاحاته، امليزانية العمومية، وبيان قائمة الدخل، 

كما يتم نشر جداول توضح املصاريف وبيانات الكلف والدخل. وحترص تكية أم علي أن يكون اإلفصاح 

شامل ودقيق، قابل للمقارنة ويصدر لكافة األشخاص بنفس الوقت.

الكفاءة
انطالقًا من حرص تكية أم علي على حتقيق األهداف املتفق عليها بكفاءة وفاعلية، تقوم وبشكل 

دوري بعملية تقييم للموظفني من خالل دراسة وتقييم الهيكل الوظيفي وحتديد مهام وظيفية 

واضحة لكل وصف وظيفي. كما تقوم تكية أم علي باتباع إجراءاتها ضمن دليل السياسات واإلجراءات 

املعتمد والذي يتم مراجعته دوريا لتحديثه وفقا ملتطلبات العمل.

واملستفيدين  واملوظفني  املؤسسة،  حماية  إلى  تهدف  سياسات  ضمن  علي  أم  تكية  وتعمل 

والشركاء، ومن هذه السياسات: مدونة القواعد السلوكية، سياسة املساواة وعدم التمييز، اإلفصاح 

واإلبداع واالبتكار باإلضافة إلى سياسات أخرى يتم اعتمادها ومراجعتها.

 إن مراعاة معايير احلوكمة الرشيدة في املؤسسة يساهم بتعزيز مصداقيتها وشفافيتها، ويساعدها 

على حتقيق األهداف التي وضعت من أجلها، مما يضمن حتقيق االستراتيجية والرقابة السليمة على 

األداء مبا يحقق االستمرارية والدميومة على املدى الطويل.
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تكية أم علي خالل 15 عام

احلسني،  بنت  هيا  األميرة  سمّو  يد  على  علي  أم  تكية  تأسيس 

امللكة  الّله جاللة  بإذن  لها  والدتها املغفور  بذلك مسيرة  مستكملًة 

للوصول  عملياتها  وبداية  اإلنشائية،  األعمال  واكتمال  احلسني،  علياء 

لرؤيتها املتمثلة بالوصول ألردٍن خاٍل من اجلوع.

وصول عدد األسر املعتمدة إلى 2,000 أسرة.

األسر املنتشرة في  واقع  االجتماعي للكشف عن  البحث  أعمال  بداية 

مختلف محافظات اململكة، وتوزيع 3,034 طرد غذائي شهري على األسر 

التي تعيش حتت خط الفقر.

تدشني برنامج اإلطعام اليومي "عابر سبيل" وتقدمي 29,400 وجبة غداء 

ساخنة خالل العام.

اجملانية  الغذائية  السلع  توفير  بهدف  اخلير"،  تكايا  "أسواق  افتتاح 

لألسر املنتفعة باستخدام بطاقات ممغنطة ومشحونة مسبقًا بقيمة 

املساعدة املوفرة لهم.

وصول عدد األسر املعتمدة إلى 3,800 أسرة.

إطالق برنامج كفاالت األسر الذي يتيح للمتبرعني دعم األسر احملتاجة 

بغذائها اليومي.

ودعــــم  بتدريب  يعـنى  الذي  والتشغــيــل  التأهــيل  برنامــج  تـدشــيــن 

احملتاجني وتوظيفهم بشركتي "مضياف" و "مشاوير" .

الوصول إلى 1,500 أسرة معتمدة.

2003

2006

2007

2008

2005
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إطالق املرحلة األولى من مشروع مكافحة الفقر الغذائي بهدف الوصول 

إلى أكبر عدد ممكن من األسر التي تقع حتت خط الفقر الغذائي في 

كافة مناطق اململكة.

وصول عدد األسر املعتمدة إلى 8,200 أسرة.

حصول تكية أم علي على "ختم التميز" جلائزة امللك عبدالّله الثاني 

للتميز لقطاع جمعيات األعمال واملؤسسات غير الربحية.

وصول عدد األسر املعتمدة إلى 18,300 أسرة.

إطالق املرحلة الثانية من مشروع مكافحة الفقر الغذائي بهبة كرمية 

من صاحبة الّسمو امللكي األميرة هيا بنت احلسني، والشيخة اجلليلة 

زايد بن محمد بن راشد آل  بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ 

الفقر  خط  حتت  تعيش  أسرة   30,000 إلى  الوصول  بهدف  مكتوم، 

الغذائي في جميع ألوية ومحافظات اململكة.

خيرية  جمعية  وهي  عبدالّله،  أبو  دار  مع  استراتيجية  شراكة  إطالق 

شقيقة تعنى بتمكني وتعزيز قدرات األفراد.

 9001:2005 آيزو  على شهادتي   2018 عام  خالل  علي  أم  تكية  حصلت 

و22000:2005 من قبل هيئة TUV النمساوية.

وصول عدد األسر املعتمدة إلى 4,500 أسرة.

2012

2013

2015

2017

2018
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معايير االعتماد
سعيًا لدعم األسر احملتاجة التي تعاني من الفقر الغذائي، تهتم تكية أم علي منذ تأسيسها عام 2003 بتأمني حياة 

كرمية لألسر املعتمدة من خالل توفير الغذاء اليومي لها بشكل شهري.

 و تقوم تكية أم علي بدراسة حالة األسر املتقدمة لالنتفاع مكتبيا و ميدانيا،  للتأكد من الوصول لألسر األكثر حاجة.

و تتم عملية الدراسة املكتبية في تكية أم علي عبر منصة الربط اإللكتروني التي يتم من خاللها التاكد من جميع 

مصادر الدخل ملقدم الطلب. وقامت تكية أم علي بعقد شراكات مع مؤسسات وجهات حكومية تتيح لها االطالع على 

األراضي  الوطنية والضمان االجتماعي ودائرة  ، مثل صندوق املعونة  االعتماد لديها  بيانات األسر ومطابقتها ملعايير 

واملساحة.

ومن اإلجراءات التي تهتم تكية أم علي بتطبيقها؛ زيارة األسرة ميدانيا من قبل فرق البحث امليداني وعمل دراسة 

التأكد من مطابقتها ملعايير  الغذائي املستدام بعد  الدعم  الواقع بهدف اعتمادها ضمن برنامج  للحالة على أرض 

االعتماد مكتبيًا.

معايير االعتماد:

على مدار اخلمسَة عشَر عامًا املاضية، حرصت تكية أم علي على توفير الدعم الغذائي املستدام لألسر املستِحقة 

درجات  أعلى  تتضمن  وموثوقة  محددة  معايير  على  االعتماد  آليات  تطوير  خالل  من  الغذائية؛  الطرود  برنامج  ضمن 

الشفافية بكل مراحلها املكتبية والزيارات امليدانية.

تشمل معايير االعتماد ما يلي:

1. األسر التي يبلغ صافي دخل الفرد فيها 20 ديناراً أو أقل.

2. األسر التي ال يوجد لها أمالك من أي نوٍع كان أو أمالك ضمن معايير محددة.

3. أن ال تتجاوز أعمار األفراد غير العاملني 18 عامًا إال في حال جلوسهم على مقاعد الدراسة.

معظم أفراد األسر التي تنطبق عليها شروط ومعايير االعتماد هم من األطفال واأليتام واملسنني وذوي اإلحتياجات 

اخلاصة واألمراض املستعصية واملزمنة باإلضافة إلى املطلقات واألرامل وغير القادرين على العمل.

20
دينار صافي دخل 

الفرد العتماد األسر
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تكية أم علي في محافظات اململكة

محافظة العاصمة
وتتبع  اململكة  من  الشمالي  اجلزء  في  عمان  محافظة  تقع 

إقليم الوسط.

إلى  املستدام  الغذائي  الدعم  بإيصال  علي  أم  تكية  وتقوم 

7,893 أسرة تعيش حتت خط الفقر الغذائي في عمان، وميثل 

عدد أطفال هذه األسر 20,202 فرداً.

من 8 سنني لهسة وهو الطرد بخفف علينا، 

بوفر علينا وبحمل عنا

أنا محرومة من كل شي.. من الكهربا والبيت 

والوَنس بس الطرد خالني ما أنحرم من األكل

بفضل الّله وفضل تكية أم علي، احلمد لّله  

وضعي حتّسن

محافظة الزرقاء
تقع محافظة الزرقاء شرق اململكة األردنية الهاشمية، وتبعد 

عن محافظة العاصمة 45 كم.

تعتمد تكية أم علي 5,024 أسرة محتاجة في محافظة الزرقاء 

يصلها طرد غذائي شهري وعلى مدار العام. وتشكل اإلناث ما 

يصل إلى 4,940 فرداً من أفراد األسر املعتمدة. 

محافظة البلقاء
وتضم  اململكة،  من  الغربي  اجلزء  في  البلقاء  محافظة  تقع 

احملافظة خمسة ألوية من ضمنها لواء قصبة السلط.

البلقاء  محافظة  ألوية  جلميع  شهريًا  علي  أم  تكية  تصل 

األسر  أرباب  من  فرداً    706 السن  كبار  يشكل  اخلمس حيث 

التي يصل عددها إلى 2,623 أسرة منتفعة من تكية أم علي.
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بوّفر الطرد علي كلشي.. بحب املعكرونة 

والرز وأهم اشي السكر

صرلي أربع سنني بستلم من تكية أم علي..

واحلمد لله ساعدني وخفف علي..يخلف عليهم

الطرد هو اللي بفقدنا

محافظة مأدبا
تبعد محافظة مأدبا 35 كم جنوب العاصمة عمان ويبلغ عدد 

شهريًا  علي  أم  تكية  تصلها  والتي  املعتمدة  األسر  أفراد 

وعلى مدار العام في محافظة مأدبا 3,214 فرداً.

محافظة إربد
يشكل عدد اإلناث الالتي يترأسن األسر املعتمدة 1,392 من 

غذائي  طرد  يصلها  إربد  محافظة  في  معتمدة  أسرة   5,036

شهريًا وعلى مدار العام.

محافظة جرش
تضم محافظة جرش لوائني وقضائني ومركزها مدينة جرش، 

محافظة  في  الغذائي  الدعم  بإيصال  علي  أم  تكية  وتقوم 

النساء  عدد  ويصل  برامجها،  من  تنتفع  أسرة  لـ1,713  جرش 

الالتي يتجاوزن 18 عامًا في هذه األسر إلى 1,955.

تقوم تكية أم علي بإيصال الدعم الغذائي الشهري املستدام إلى 30,000 أسرة تعيش حتت خط الفقر الغذائي في 

كافة محافظات اململكة، عن طريق طرود غذائية شهرية تفي باحتياجات األسرة التغذوية وتكفي إلعداد ثالث وجبات 

يوميًا، طوال الشهر وعلى مدار العام.
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محافظة عجلون
بقضائيها  عجلون  حملافظة  شهريًا  علي  أم  تكية  تصل 

إليصال  وكفرجنة  عجلون  قصبة  ولوائيها  والصخرة  عرجان 

الطرد الغذائي الشهري لألسر املعتمدة واملنتفعة من برامج 

الدعم الغذائي املستدام.

أسرة   741 عجلون  محافظة  في  املعتمدة  األسر  عدد  يبلغ 

تتكون من 2,463 فرد.

محافظة املفرق
تقع محافظة املفرق في الشمال الغربي للمملكة.

الدعم  برنامج  من  املستفيدين  والنساء  األطفال  عدد  ميثل 

الغذائي املستدام  ما عدده 5,445 منتفع ومنتفعة.

محافظة الكرك
تقع محافظة الكرك في جنوب اململكة وتتكون من 7 ألوية 

و3 أقضية.

املعتمدة  األسر  من  فرداً   363 املعتمدين  السن  كبار  ميثل 

في تكية أم علي وعددها 1,081 أسرة محتاجة.

بطلت آكل هم األكل..طرد تكية أم علي 

حمل كتف عني

والدي بحبو البسكوت والعصير وبوخذوا منو 

عاملدرسة

ما بشتري من الدكان اشي والطرد مكفيني 

أطبخ كل شي
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محافظة الطفيلة
محافظة  في  منتفعًا  فرداً   1,533 إلى  علي  أم  تكية  تصل 

الطفيلة بألويتها الثالثة.

محافظة معان
تعتمد تكية أم علي العديد من األسر احملتاجة التي تعيش 

حتت خط الفقر الغذائي في محافظة معان حيث تصل تكية 

أم علي شهريًا إلى 2,501 فرد منتفع.

محافظة العقبة
الدعـــم  برامــج  واملنتفــعــة من  املعتمدة  األســـر  عدد  يصــل 

الغذائي املستدام في محافظة العقبة إلى 2,736 فرد. 

الّله يكثر خيرها تكية أم علي..بطبخ من 

الطرد وبكفيني طول الشهر

بسبب تكية أم علي بطلت أِلم علب حديد

بطلت أتداين أكل من الدكان
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برامج اإلطعام

ســعيًا لتوفيــر الدعــم الغذائــي املســتدام لألســر األشــد فقــراً واألكثــر حاجــًة، وفــرت تكيــة أم علــي خــالل اخلمســَة عشــَر 

عامــًا املاضيــة الدعــم الغذائــي لألســر التــي تعيــش شــهريًا حتــت خــط الفقــر الغذائــي فــي جميــع محافظــات اململكــة، 

مــن خــالل توزيــع أكثــر مــن 1,200,000 طــرد غذائــي شــهري وتقــدمي 2,000,000 وجبــة غــداء ســاخنة لعابــري الســبيل، 

إضافــًة إلــى أداء وتوزيــع 190,000 أضحيــة وذبيحــة علــى األســر املعتمــدة منــذ تأســيس تكيــة أم علــي.
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برنامج الدعم الغذائي املستدام

)برنامج الطرود الغذائية الشهرية(:

30,000 أسرة محتاجة على مستوى اململكة  لـ  اليومي  القوت  2018، قامت تكية أم علي بتأمني  خالل عام 

ضمن برنامج الدعم الغذائي املستدام.

وفر برنامج الدعم الغذائي املستدام من تكية أم علي الدعم الغذائي لألسر املعتمدة حيث يصلها  طرد غذائي 

شهري يحتوي على 24 مادة غذائية مع األخذ بعني االعتبار حجم األسرة واحتياجاتها التغذوية.

الغذائية  الطرود   2018 عام  خالل  علي  أم  تكية  ووفرت 

أسرة   30,000 من  فرداً   160,000 من  ألكثر  الشهرية 

معتمدة في كافة ألوية ومحافظات اململكة، وهي األسر 

على  قادرة  منتجة  أسراً  لتصبح  تأهيلها  يصعب  التي 

تأمني غذائها، حيث أن 85 % من أفراد هذه األسر املعتمدة 

هم من األطفال واأليتام، واملسنني، األفراد ذوي األمراض 

املستعصية وهم بالتالي غير قادرين على العمل.
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برنامج عابر سبيل

)وجبات يومية ساخنة(:

أّمنت تكية أم علي ضمن برنامج عابر سبيل 82,936 وجبة غداء ساخنة للمحتاجني من األطفال والنساء وكبار 

السن خالل عام 2018 .

العام ضمن  مدار  وعلى  يوميًا  الساخنة  الغداء  وجبات  عّمان  العاصمة  الرئيسي في  مقرها  أم علي في  تكية  توفر 

برنامج اإلطعام اليومي "عابر سبيل" ملتوسط 400 شخص في اليوم الواحد، وتغطي وجبة الغداء احتياجات الفرد من 

العناصر التغذوية، كما حتتوي على 60 % من السعرات احلرارية التي يحتاجها الشخص البالغ يوميًا.
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موائد الّرحمن من تكية أم علي:

استقبلت تكية أم علي 114,000 صائمًا خالل شهر رمضان املبارك لعام 2018 في مقرها في احملطة.

الصائمني من  باستقبال  الرحمن  برنامج موائد  املبارك من كل عام ضمن  رمضان  أم علي خالل شهر  تكية  تقوم 

الرجال والنساء واألطفال في مقرها الرئيسي الواقع في منطقة احملطة، إذ يتم تقدمي 2,000 وجبة إفطار يوميًا خالل 

الرحمن في مختلف مناطق اململكة، كما وفرت  ُأقيمت موائد  الشريكة،  وبالتعاون مع اجلمعيات  الفضيل.  الشهر 

وجبات اإلفطار للمسافرين الصائمني على الطرق اخلارجية من خالل تظافر جهود تكية أم علي مع مديرية األمن العام 

- الدوريات اخلارجية.
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برنامج األضاحي: 

ت تكية أم علي 22,297 أضحية خالل أيام عيد األضحى املبارك عام 2018 نيابًة عن املضحني. أدَّ

استفادت 67,937 أسرة منتفعة من حلوم األضاحي و الذبائح خالل عام 2018 .

تقوم تكية أم علي خالل أيام عيد األضحى بأداء األضاحي في أستراليا نيابًة عن موكليها من املضحني بحضور مفٍت 

من دائرة اإلفتاء العام األردنية، حرصًا على مطابقة األضاحي للشروط الشرعية والتأكد من أدائها خالل أيام التشريق. 

وبعد أداء األضاحي، يتم تقطيعها وتغليفها وجتميدها وشحنها لألردن، وتخزينها في املستودعات املبردة اخلاصة 

بتكية أم علي لتوزيعها على األسر املعتمدة على مدار العام. 

وتقوم تكية أم علي أيضًا بأداء األضاحي في مسالخ أمانة عمان وتوزيع حلومها طازجة على األسر املعتمدة في مختلف 

محافظات اململكة خالل أيام عيد األضحى املبارك.

كما تستقبل تكية أم علي توكيالت أداء الذبائح والعقائق والفدو والنذور على مدار العام، وتوزَّع هذه الذبائح شهريًا 

على األسر املعتمدة. 
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توزيع حلوم األضاحي ألهلنا في فلسطني:

الهيئات  األونروا وعدد من  الهاشمية ومبشاركة  الهيئة اخليرية  وبالتنسيق مع   2018 أم علي في عام  قامت تكية 

واجلمعيات اخليرية في فلسطني، بتوزيع جزء من حلوم األضاحي التي مت أداؤها خالل عام 2017 على 9,993 أسرة 

محتاجة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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حملة التوعية 2018

حتت شعار  "مش بس عمان، تكية أم علي بتوصل 

12 محافظة" أطلقت تكية أم علي حملتها التوعوية 

السنوية لعام 2018.

بأسلوب  حملتها  بإطالق  علي  أم  تكية  وقامت 

ليتبعه  عّمان"  بس  "مش  شعار  حتت  تشويقي 

الكشف عن شعار احلملة بأن تكية أم علي تصل 

12 محافظة شهريًا وعلى مدار العام.

وهدفت احلملة إلى التوعية والتأكيد على أن تكية 

بألويتها  اململكة  محافظات  جميع  تصل  علي  أم 

املستدام  الغذائي  الدعم  لتوفير   وقصباتها 

غذائية  طرود  خالل  من  معتمدة  أسرة   30,000 لـ 

األسر  احتياجات  تفي  غذائية  مادة   24 على  حتتوي 

التغذوية على مدار الشهر.

بهدف  املوسمية  حمالتها   2018 عام  خالل  علي  أم  تكية  أطلقت 

توعية اجملتمع األردني ببرامج اإلطعام التي تقدمها لألسر احملتاجة 

ونشر الوعي بقضية الفقر الغذائي، حيث أطلقت خالل العام حمالت 

هدفًا  حتمل  التي  التوعية  وحملة  واألضحى  املبارك  رمضان  شهر 

العاملي  األغذية  يوم  حملة  إلى  باإلضافة  عام،  كل  مختلفًا  توعويًا 

وحملة العودة للمدارس.

احلمالت املوسمية
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يوم األغذية العاملي

 16 يصادف  والذي  العاملي  األغذية  يوم  مع  تزامنًا 

تشرين األول من كل عام والذي يهدف إلى التوعية 

بقضية اجلوع بالعالم، أطلقت تكية أم علي حملة 

هذا  خالل  القبعة"  "فلنرفع  شعار  حملت  توعوية 

الذي  بالدور  األردني  اجملتمع  توعية  بهدف  اليوم 

تقوم به في مكافحة الفقر الغذائي. وقامت تكية أم 

علي بتوزيع قصص مرفقة بقبعات على شخصيات 

إعالمية وإذاعية وعلى عدد من املؤثرين على مواقع 

وروت  األردني،  اجملتمع  في  االجتماعي  التواصل 

علي  أم  تكية  أسر  أفراد  من  عدد  حياة  القصص 

الذين حتدوا صعوبات احلياة واستطاعوا  املعتمدة 

التغلب عليها، وقام متلقو القصص "برفع القبعة" 

دعمًا وتشجيعًا ألصحاب هذه القصص.

حملة العودة للمدارس

تزامنًا مع موسم العودة إلى املدارس، أطلقت تكية 

مش  بس  كتب  "فيها  شعار  حتت  حملة  علي  أم 

داميًا فيها ساندويشه".

بنقص  التوعية  بهدف  احلملة  هذه  إطالق  ومت 

املدارس  طالب  بعض  منه  يعاني  الذي  التغذية 

يحصل  الذي  الغذاء  أهمية  على  الضوء  وتسليط 

الدراسي،  وحتصيلهم  أدائهم  في  الطالب  عليه 

كما تبني أهمية دعم األسر التي ال تستطيع تأمني 

قوت يومها أو تأمني وجبة إفطار ليأخذها أطفالهم 

للمدرسة.

ومن اجلدير بالذكر، أن األطفال يشكلون ما نسبته 

60 % من أفراد أسر تكية أم علي. 
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انطالقــًا مــن إميــان تكيــة أم علــي بأهميــة نشــر الوعــي حــول قضيــة مكافحــة الفقــر الغذائــي، وتعزيــزاً للتكافــل 

اجملتمعــي الــذي يشــّكل مفصــاًل محورًيــًا ويحمــُل دوراً فعــاالً ومؤثــراً لتحقيــق أهــداف تكيــة أم علــي ورؤيتهــا التي تطورت 

منــذ 15 عامــًا إلــى اليــوم. تســتقبل تكيــة أم علــي يوميــًا املتطوعــني األفــراد القادمــني مــن شــتى أنحــاء اململكــة ومــن 

ــى فعــل  مختلــف األعمــار، والقادمــني مــن مختلــف القطاعــات اخلاصــة واحلكوميــة والتعليميــة وغيرهــا، متشــوقني إل

اخليــر وتقــدمي يــد العــون لغيرهــم. وعلــى مــدى 15 عامــًا اســتقبلت تكيــة أم علــي 40,886 متطــوع، وازداد عــدد البرامــج 

التطوعيــة تزامنــًا مــع ازديــاد عــدد املتطوعــني ليصبــح 12 برنامجــًا تطوعيــًا مختلفــًا ركــز علــى دعــم اجملتمــع بشــكل 

عــام وأفــراد أســر تكيــة أم علــي املعتمــدة بشــكل خــاص بطــرق تتعــدى الدعــم الغذائــي لتشــمل احلفــاظ علــى كرامــة 

اإلنســان واملســاعدة فــي حتســني ظروفــه املعيشــية والنفســية بقــدر املســتطاع. 

البرامج التطوعية



38

260
متطوعًا ومتطوعة

2,636
متطوعًا ومتطوعة

4,133
متطوعًا ومتطوعة

برنامج شوف بعينك

املتطوعــني  تعريــف  إلــى  البرنامــج  يهــدف 

زيــارة  مــن  بــدًءا  علــي،  أم  تكيــة  عمــل  بآليــة 

مســتودعات تكيــة أم علــي بالقســطل وتعبئــة 

بإيصــال  وانتهــاًء  الشــهرية  الغذائيــة  الطــرود 

فــي  الغذائيــة لألســر املنتفعــة  الطــرود  هــذه 

أحــد جيــوب الفقــر فــي واحــدة مــن محافظــات 

اململكــة. يقــام البرنامــج ثالــث ســبت مــن كل 

شــهر علــى مــدار الســنة، وقــد مّت اختيــار هــذا 

اليــوم حتديــداً ليتناســب مــع املوظفــني الذيــن 

يــوم عطلتهــم.  فــي  التطــوع  يريــدون 

بــرنــامــج اإلطـــعـــام الــيــومــي 

)عابر سبيل( 

تستقبل تكية أم علي يوميًا ما يزيد عن 400 

شخص محتاج في مقرها الرئيسي في احملطة، 

التطوعي  البرنامج  خــالل  املتطوعون  ويــقــدم 

أيام  خــالل  يوميًا  لهم  الساخنة  الــغــداء  وجبات 

األسبوع من األحد – اخلميس من الساعة 12:30 

ظهراً حتى الساعة 2:30 ظهراً.

بـــرنـــامـــج تــعــبــئــة الـــطـــرود 

الغذائية 

ــامــج بــزيــارة  ــرن ــب ــذا ال يــقــوم املــتــطــوع فـــي هــ

القسطل  فـــي  عــلــي  أم  تــكــيــة  مــســتــودعــات 

وتعبئة الطرود بـ 24 مادة غذائية، ليتم توزيعها 

ــر املــســتــفــيــدة مـــن بــرنــامــج  الحـــقـــًا عــلــى األســ

الطرود الغذائية الشهرية في جميع محافظات 

اململكة. 
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برنامج الدراسات امليدانية

يشــارك املتطــوع فــي هــذا البرنامــج مــع قســم البحــث االجتماعــي فــي تكيــة أم علــي بعمــل زيــارات ميدانيــة بهــدف 

الكشــف علــى واقــع األســر املتقّدمــة بطلبــات انتفــاع ببرامــج الدعــم الغذائــي املســتدام، واالطــالع علــى اعتمادهــا. 

295
متطوعًا ومتطوعة
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210
متطوعًا ومتطوعة

برنامج زراعة احلدائق 

يساهم املتطوعون في هذا البرنامج بزراعة احلدائق في مدارس املناطق النائية واألقل حظًا والقريبة من منازل األسر 

املعتمدة من تكية أم علي، بهدف إضفاء املزيد من اجلمال على هذه املناطق وتنمية البيئة فيها.

1,493
متطوعًا ومتطوعة

برنامج توزيع الطرود الغذائية

يشــارك املتطوعــون بتوزيــع الطــرود الغذائيــة التــي يتــم تعبئتهــا فــي مســتودعات تكيــة أم علــي علــى األســر 

املنتفعــة مــن برنامــج الدعــم الغذائــي املســتدام مباشــرًة أو عــن طريــق إحــدى اجلمعيــات الشــريكة لتكيــة أم علــي، 

ويتــم عقــد البرنامــج فــي مختلــف محافظــات اململكــة وعلــى مــدار العــام.
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314
متطوعًا ومتطوعة

برنامج ترميم املنازل 

يتطوع املشاركون في هذا البرنامج بهدف ترميم منازل األسر املعتمدة في تكية أم علي، عن طريق طالء وترميم 

املنازل التي ال تصلح للسكن في مختلف محافظات اململكة. 

342
متطوعًا ومتطوعة

برنامج قراءة القصص

بهــدف نشــر الوعــي بأهميــة القــراءة منــذ الصغــر، ومتاشــيًا مــع تركيــز تكيــة أم علي علــى احلفاظ على احلالة النفســية 

املســتقرة لألســر املنتفعــة واهتمامهــا باألطفــال خاصــة، يقــوم املتطوعــون فــي هــذا البرنامــج بقــراءة القصــص 

ألطفــال أســر تكيــة أم علــي العفيفــة واحملتاجــة فــي املناطــق النائيــة. 
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 برنامج زيارات املسنني 

يزور املتطوعون في هذا البرنامج املسنني من األسر املعتمدة لدى تكية أم علي بهدف تخفيف وطأة 

وحدتهم والتواصل املباشر معهم وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.

307
متطوعًا ومتطوعة
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238
متطوعًا ومتطوعة

421
متطوعًا ومتطوعة

1,500
متطوعًا ومتطوعة

 برنامج تدريب األطفال

  على الرسم

بتنمية  البرنامج  هذا  في  املتطوعون  يقوم 

علي  أم  تكية  أسر  أطفال  لدى  الرسم  مهارة 

وذلك عن طريق مساعدتهم على توسيع أفق 

خيالهم ورسم ما في أذهانهم على ورق، مما 

ينمي فيهم القدرة على التعبير الذاتي ويطلق 

العنان إلبداعهم.

 برنامج األعمال املكتبية

يشــارك املتطوعــون فــي هــذا البرنامــج ببعــض 

مــن املهــام اليوميــة اخلاصــة بتكيــة أم علــي، 

املديريــات  وآليــات  عمليــات  علــى  للتعــرف 

اخملتلفــة.  واألقســام 

 برنامج موائد الّرحمن 

تقيم تكية أم علي خالل شهر رمضان املبارك 

من كل عام موائَد الّرحمن في مقّرها الرئيسي 

وفي محافظات اململكة. ويشارك املتطوعون 

الرجال  من  للصائمني،  اإلفطار  وجبات  بتقدمي 

والنساء واألطفال طوال أيام الشهر الفضيل.
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الفعاليات على مدار العام

أقامــت تكيــة أم علــي خــالل عــام 2018 العديــد مــن الفعاليــات اخملتلفــة بهــدف نشــر الوعــي بقضيــة 

اجلــوع بشــكل عــام، والتعريــف ببرامجهــا للدعــم الغذائــي املســتدام بشــكل خــاص، حيــث أتاحــت 

الفرصــة لألفــراد وموظفــي الشــركات وطــالب املــدارس واجلامعــات بالتعــرف بشــكل أقــرب علــى هــذه 

القضايــا مــن خــالل فعاليــات ممتعــة وهادفــة. 
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برنامج التدريب الصيفي “أول خبرة” 

أطلقت تكية أم علي خالل فترة العطلة الصيفية من عام 2018 برنامج التدريب الصيفي "أول خبرة" الذي يتيح للطالب 

االطالع على عمليات تكية أم علي واملشاركة باملهام اليومية للموظفني مما ميكنهم من صقل مهاراتهم وتنمية 

قدراتهم  لتالئم متطلبات سوق العمل، كما ميّكنهم من إجناز أكثر من 60 ساعة تدريبية خالل فترة التدريب. حيث 

شارك 48 طالبًا وطالبة ميثلون 15 مدرسة وجامعة شريكة بالبرنامج.

وأقامت تكية أم علي حفل تخريج للطلبة الذين شاركوا بالبرنامج بحضور الطالب وذويهم وعدد من مديري املدارس، 

وقام مدير عام تكية أم علي سامر بلقر بتسليم شهادات برنامج التدريب الصيفي للطالب.

فعالية حتدي كرة السلة

نظمت تكية أم علي خالل عام 2018 وللمرة األولى فعالية حتدي كرة السلة بالتعاون مع 11 مدرسة من املدارس 

الشريكة بهدف تعريف الطالب املشاركني على دور تكية أم علي في مكافحة الفقر الغذائي وتنمية روح املنافسة، 

حيث شارك طالب املدارس املشاركة بالتحدي بشكل أسبوعي بهدف إحراز أكبر عدد من النقاط والوصول للنهائيات. 
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فعالية يوم التطوع العاملي 

احتفلت تكية أم علي بيوم التطوع العاملي الذي يصادف اليوم اخلامس من شهر كانون األول من كل عام تأكيداً 

في  دورهــم  ولدعم  واملتطوعني،  التطوعي  للعمل  وتكرميًا  نبيلة  إنسانية  كقيمة  التطوعي  العمل  أهمية  على 

حتقيق التنمية الشاملة في مجتمعاتهم.

حيث شارك أكثر من 400 متطوع من شركاء تكية أم علي من الشركات واجلامعات واألفراد، بتعبئة أكثر من 2,100 

طرد غذائي شهري في مستودعات تكية أم علي في القسطل، ومت توزيع هذه الطرود الغذائية على األسر املعتمدة 

من تكية أم علي في جميع محافظات اململكة.

مؤمتر تكية أم علي التطوعي

نظمت تكية أم علي بالتعاون مع مدرسة اليوبيل مؤمتر "هاي مسؤوليتنا" الذي يهدف إلى استثمار طاقات الشباب 

وابداعاتهم والتوعية بقضية اجلوع بحضور 42 طالبًا ميثلون 9 من  املدارس الشريكة لتكية أم علي، وناقش الطالب 

خالل املؤمتر عدة محاور حول "املشاريع الريادية التي تساهم في محاربة الفقر". وخرج الطالب بعدة توصيات ونتائج 

بنهاية املؤمتر بهدف نشرها في مجتمعهم.
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جلنة سيدات تكية أم علي 

تتكون جلنة سيدات تكية أم علي من عدد من سيدات اجملتمع احمللي، و التي مت تأسيسها عام 2016 بهدف نشر 

الوعي بني سيدات اجملتمع ببرامج تكية أم علي التي تهدف حملاربة الفقر الغذائي في اململكة، وحتفيزهن لدعم 

األسر املعتمدة لدى تكية أم علي عن طريق إقامة فعاليات وأنشطة توعوية ألفراد اجملتمع.

ونظمت اللجنة خالل عام 2018 عدد من الفعاليات اخليرية والتي تهدف إلى التوعية بقضية اجلوع  في اململكة، 

باإلضافة إلى جمع التبرعات لدعم برنامج الدعم الغذائي املستدام من تكية أم علي، حيث نظمت فعالية اإلفطار 

اخليري خالل شهر رمضان املبارك برعاية فندق حياة عمان، فيروزة و Degrees North خ32 كما نظمت فعالية املسحراتي 

والتي مت إقامتها في مركز هيا الثقافي، حيث شملت الفعالية فقرة احلكواتي الذي قام بسرد قصص حقيقية ألسر 

تكية أم علي باإلضافة لفقرة الساحر، كما مت توزيع الهدايا على األطفال املشاركني بالفعالية.

فعالية عيد األضحى

احتفلت تكية أم علي مبئة طفل من أطفال األسر املنتفعة من برامجها، وذلك خالل فعالية ترفيهية نظمتها أول 

أيام عيد األضحى املبارك كما في كل عام في مقرها الرئيسي في العاصمة عمان.

فقرات  احلفل   وتخلل  املبارك  األضحى  عيد  األطفال خالل  قلوب  إلى  والسعادة  الفرحة  إدخال  إلى  الفعالية  هدفت 

ترفيهية متنوعة ومسابقات متعددة وألعاب لألطفال والرسم على الوجوه ومبشاركة الساحر والشخصيات الكرتونية 

احملببة لدى األطفال، كما تضمن احلفل توزيع الهدايا على األطفال املشاركني باحلفل.
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وسائل التبرع
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1. التبرع عن طريق املوقع اإللكتروني
من خالل التسجيل والدخول على موقع تكية أم علي اإللكتروني www.tua.jo يستطيع املتبرعون إمتام عملية التبرع 

بكل سهولة ويسر، ففي عام 2018 مت تفعيل خاصية الدفع املتكرر في حال أراد املتبرعون التبرع بشكل دوري.

تكللــت مســيرة تكيــة أم علــي خــالل اخلمســة عشــر عامــًا باإلجنــاز؛ إذ قطعــت شــوًطا كبيــًرا لتســهيل إجــراء عمليــة 

التبــّرع علــى املتبرعــني ســواء مــن داخــل أو خــارج اململكــة األردنيــة الهاشــمية.  
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2. تطبيق الهاتف الذكي
املتبرعون  يستطيع  حيث  األردن،  في  الذكية  التطبيقات  إطالق  في  السباقة  املنظمات  من  علي  أم  تكية  تعتبر 

التطبيق يتم إمتام  Android(، فمن خالل  أو    IOS  ( التي تعمل بنظامي تشغيل  التطبيق على هواتفهم  حتميل 

عملية التبرع بكل أمان وراحة ومن أي مكان في العالم. 

3. احلواالت واالقتطاعات البنكية
في سعيها لتوفير كل الطرق اليسيرة للمتبرعني اخليرين، وفرت تكية أم علي أيًضا وسيلة تبرع من خالل احلواالت 

البنكية، حيث يتم حتويل املبلغ املالي املراد إلى حسابات تكية أم علي في البنوك املعتمدة، كما وّفرت إمكانية 

االقتطاع الشهري للمبلغ.

رقم حساب تكية أم علي في البنكالبنوك املعتمدة من قبل تكية أم علي 

البنك العربي اإلسالمي الدولي – دينار أردني

بنك صفوة اإلسالمي - دينار أردني

بنك صفوة اإلسالمي - دوالر أمريكي

بنك اإلسكان األردني للتجارة والتمويل – دينار أردني

بنك االحتاد - دينار أردني

البنك العربي – دينار أردني

البنك اإلسالمي األردني – دينار أردني

البنك األهلي األردني – دينار أردني

املؤسسة العربية املصرفية - بنك ABC - دينار أردني

مصرف الراجحي

البنك العربي – دينار أردني

بنك القاهرة عّمان – دينار أردني

البنك االستثماري - دينار أردني

1010000188500

20505552220013000000

20505552220023000000

4822400101001

10111690915101

1182764679501

21606946410400006

1001585378

11637709010

3400468866

1182764679500

90001327916

133000011589020001
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5. خدمة إي فواتيركم
توفر تكية أم علي من خالل شراكتها مع خدمة إي – فواتيركم  

خدمة  األردن،  في  العاملة  البنوك  من  بنكًا   23 لدى  واملعتمدة 

التبرع إلكترونيًا أو عن طريق  أجهزة الصراف اآللي املنتشرة في 

جميع أنحاء اململكة.

4. مركز االتصال
يستقبل مركز االتصال الهاتفي في تكية أم علي ومن خالل العاملني فيه كافة االستفسارات من قبل املتبرعني، 

أوقات  وتنسيق  املواعيد  بتحديد  القيام من خالله  إلى  باإلضافة  املتبرعني املستهدفني،  بالتواصل مع  يقوم  كما 

استالم التبرعات التي يقوم مندوبو التحصيل العاملون في جميع أنحاء اململكة األردنية الهاشمية باستالمها حسب 

األوقات التي يحددها املتبرعون وذلك عن طريق االتصال على الرقم 064900900  .



53

6. مواقع تكية أم علي في املراكز التجارية
تقدم  تكية أم علي خدمة التبرع من خالل 11 موقعًاً في أكبر املراكز التجارية في محافظة العاصمة، حيث توفر جميع 

املعلومات املتعلقة ببرامجها واإلجابة عن االستفسارات واستقبال مختلف التبرعات.

تستقبل تكية أم علي املتبرعني في مواقعها باملراكز التجارية التالية:

 سيتي مول

 تاج مول

 مكة مول

 العبدلي مول

 كوزمو السابع

 سيفوي السابع

 سيفوي الشميساني

 عمان مول

 اخملتار مول

 أفينيو مول

 جاليريا مول
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7. احلصاالت
وزعت تكية أم علي حصاالت خاصة مت وضعها في العديد من احملالت الكبيرة والصغيرة والصيدليات واملستشفيات 

وغيرها الكثير في مختلف مناطق ومحافظات اململكة، للتسهيل على املتبرعني وإتاحة اجملال لهم للمساهمة 

مببالغ بسيطة والتي ببساطتها تضيف أثراً كبيراً وتسهم في إطعام األسر التي تعيش حتت خط الفقر الغذائي.

وتقوم شركة متخصصة بجمع احلصاالت ونقلها وتفريغها وعد التبرعات حتت رقابة مشددة، حتت إشراف أحد البنوك 

املعتمدة لدى تكية أم علي.      
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8. مقر تكية أم علي الرئيسي
يقع مقر تكية أم علي الرئيسي في شارع اجليش في منطقة احملطة، حيث يعتبر وسيلة أخرى مهمة للتبرع، إذ 

يستطيع املتبرعون القدوم إلى املقر خالل أوقات الدوام ليقوم موظفو تكية أم علي مبساعدتهم في حال رغبتهم 

في التبرع، أو استعالمهم عن البرامج اخملتلفة أو حتى استخراج تقارير التبرع السابقة.
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برنامج كفاالت األسر

ــة أســرة عفيفــة  يهــدف البرنامــج إلــى ترســيخ مفهــوم التكافــل االجتماعــي عــن طريــق إتاحــة الفرصــة للمتبــرع بكفال

ومحتاجــة مــن بــني 30,000 أســرة معتمــدة حاليــًا لــدى تكيــة أم علــي، ليصلهــا طــرد غذائــي شــهري يحتــوي علــى 

 24 مــادة غــــذائـــــية تفـــــي مبتطـــلبــــات أفـــــراد األســرة التغذويــة ملــدة شــهر كامــل. وتبلــغ قيمــة الكفالــة الشــهرية

)15 - 30 - 50 - 70 دينار أردنيًا( شهريًا حسب عدد أفراد األسرة.

سبل التبرع

تعتمــد تكيــة أم علــي فــي إدارة برامجهــا للدعــم الغذائــي املســتدام علــى إيــرادات 

التبرعــات مــن املتبرعــني مــن األفــراد والشــركاء، حيــث ال يتــم اقتطــاع أي مبلــغ مــن 

قيمــة التبرعــات للمصاريــف اإلداريــة والتشــغيلية وتذهــب كاملــًة لتغطيــة برامــج الدعــم 

الغذائــي املســتدام لألســر العفيفــة واحملتاجــة املعتمــدة لــدى تكيــة أم علــي.
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برنامج الطرود الغذائية

ميكــن للمتبــرع التبــرع بقيمــة طــرد غذائــي ليتــم إيصالــه لألســر احملتاجــة و املنتفعــة مــن تكيــة أم علــي. وتبلــغ قيمــة 

الطــرد الواحــد )15 - 30 - 50 - 70 دينــار أردنيــًا( حســب عــدد أفــراد األســرة.

برنامج عابر سبيل )وجبات الغداء الساخنة(

تســتقبل تكيــة أم علــي 400 شــخص يوميــًا وعلــى مــدار العــام فــي مقرهــا الرئيســي ضمــن برنامــج عابــر ســبيل، 

وميكــن للمتبــرع التبــرع بوجبــة تبلــغ قيمتهــا 3 دينــار أردنــي.
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برنامج الذبائح

تســتقبل تكيــة أم علــي الذبائــح بأنواعهــا علــى مــدار العــام مــن ذبيحــة وفــدو وعقيقــة ونــذر، حيــث يتــم أداءهــا شــهريًا 

وتوزيــع حلومهــا طازجــة علــى األســر املنتفعــة مــن تكيــة أم علــي فــي محافظــات اململكــة كافــة.

برنامج األضاحي 

يتــم أداء األضاحــي فــي أســتراليا نيابــة عــن املضحــني خــالل أيــام عيــد األضحــى املبــارك وبحضــور مفــٍت مــن دائــرة اإلفتــاء 

 العــام األردنيــة، ويتــم توزيــع اللحــوم اجملمــدة مــع الطــرود الشــهرية علــى األســر املنتفعــة مــن تكيــة أم علــي طــوال 

العام.                                             
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برنامج زكاة املال
تقــوم تكيــة أم علــي بتصريــف زكاة األمــوال فــي أول وأوجــب مصــرف مــن مصــارف الــزكاة وهــم الفقــراء واملســاكني 

ــة.                                                             ــاء العــام األردني ــرة اإلفت ــك مبوجــب فتــوى شــرعية صــادرة عــن دائ ــام واحملتاجــني، وذل واأليت

برنامج الصدقات العامة
تستقبل تكية أم علي الصدقات العامة من املتبرعني لدعم األسر املنتفعة من برامج الدعم الغذائي املستدام.

برنامج الصدقات اجلارية
أدوات خدمــة  ريعهــا ملتطلبــات  كامــل  ليذهــب  وتبرعــاٍت،  وقــٍف  مــن  اجلاريــة  الصدقــات  علــي  أم  تكيــة  تســتقبل 

علــي. أم  تكيــة  برامــج  مــن  املنتفعــني 



60

منذ انطالقتها في عام 2003، حرصت تكية أم علي على تعزيز فكرة التكافل 

االجتماعي والتعاون بني جميع فئات اجملتمع، مرتكزًة على رسالتها املتمثلة 

في مكافحة الفقر الغذائي في اململكة. وعلى مدار 15 عامًا، التزمت تكية 

أم علي بالسعي نحو تكوين شراكات عديدة مع مختلف مؤسسات اجملتمع 

لألسر  املستدام  الغذائي  الدعم  توفير  بهدف  والدولي،  واإلقليمي  احمللي 

املنتفعة والوصول إلى أردٍن خاٍل من اجلوع.

الشراكات
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الشراكة مع القطاعني العام واخلاص

تؤمن تكية أم علي بضرورة العمل مع مؤسسات القطاعني العام واخلاص ألهمية هذين القطاعني وتأثيرهما في 

95 مؤسسة مختلفة، مركزًة على  أكثر من  الشراكات املميزة مع  العديَد من  أم علي  اجملتمع، ولذلك، بنت تكية 

أهداٍف مدروسة تسعى من خاللها إلى تقدمي املساعدات للمنتفعني ونشر الوعي حول قضية الفقر الغذائي التي 

تكافحها.

الشراكة مع املنظمات الدولية واحمللية

احتفلــت تكيــة أم علــي بتطويــر شــراكاتها علــى مــدى 15 عامــًا مــع املنظمــات واجلمعيــات واملؤسســات احملليــة 

والدوليــة والتــي تشــارك تكيــة أم علــي فــي أهدافهــا ونظرتهــا اإلنســانية الراميــة لتحســني حيــاة احملتاجــني . 

الشراكة مع اجلامعات واملدارس

تؤمــن تكيــة أم علــي أن اجلامعــات واملــدارس هــي معقــل قــادة املســتقبل وصانعــي قــرار الغــد، ولذلــك، أولــت تكيــة أم 

علــي اهتمامــًا خاصــًا بالطــالب فــي املــدارس واجلامعــات بهــدف توعيتهــم بأهميــة مكافحــة الفقــر الغذائــي وفــي ســبيل 

زرع روح التطــوع فيهــم، إضافــًة إلــى تعزيــز ارتباطهــم مبجتمعهــم. 

الشراكة مع املؤسسات اإلعالمية

رّكــزت تكيــة أم علــي فــي العقــد والنصــف املاضيــني علــى املؤسســات اإلعالميــة فــي األردن ابتــداًء باحملطــات اإلذاعيــة 

واملواقــع اإلخباريــة واحملطــات التلفزيونيــة وانتهــاًء بالصحــف والــوكاالت اإلعالميــة.
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القطاع اخلاص

 شركة ملار القابضة

 سفارة جمهورية الصني الشعبية في األردن 

 مجموعة العمالق الصناعية

 شركة ميناء حاويات العقبة

 شركة ويندار لألملنيوم

 شركة توليد الكهرباء املركزية )م.ع(

WINDSOR BROKERS Ltd 

 ستراتيجيك بالنرز

 الكسيح لتصنيع األطعمة املعلبة

 شركة فاين لصناعة الورق الصحي )ذ.م.م(

 شركة األرز للوكاالت البحرية

 فارمسي ون 

 اندكس القابضة

 شركة أبو عودة إخوان ذ.م.م

 مجموعة صلبشيان

 اتيكو - مجموعة فخر الدين األردن

 بنك لبنان واملهجر

 شركة فالنسيا لإلسكان

 عالم البقاعي للرعاية والتأهيل الشامل

 إي فواتيركم

 شركة املستقبل لأللبسة الرياضية

 املركز العربي للدراسات الهندسية

 انتراسوفت الشرق األوسط )ذ.م.م(

 بنك القاهرة عّمان

) STS ( بيمنت نتورك األردن 

 مجموعة حنانيا لالستثمارات

 اميركان اكسبريس

 مجموعة القرية التجارية

 شركة اخلطوط البحرية الوطنية األردنية

 DHL 

 الشركة املتميزة العربية للشحن واخلدمات اللوجستية

 شركة النبيل للتجارة العامة

 دينارك

 دكانتي

 الشركة األردنية إلنتاج األدوية

 شركة الرام للصناعات الدوائية

 ليو برنيت األردن )ذ.م.م(

 الشركة الوطنية لالمتياز وتطوير األغذية ) تشيلي هاوس ( 

 شركة لوياك للتدريب األهلي واالستشارات اإلحصائية / األردن

 مؤسسة اخلط احلديدي احلجازي األردني

 الشركة األولى خلدمات التوصيل

 طقس العرب

 شركة األيدي إلدارة املناسبات

 شركة خطوط الدوائر السبعة لالستشارات اإلدارية

 شركة إرنست ويونغ )EY( األردن

 البنك العربي اإلسالمي الدولي

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة

 غرفة جتارة عمان

 البنك العربي

 زين األردن

 أوراجن األردن

 شركة نونهيمز هولندا بي في

 أمنية

 شركة الثلج والصودا والكازوز األردنية )بيبسي( 

 البنك األهلي األردني

 شركة نستلة األردن )ماجي(

 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 شركة أدوية احلكمة

 شركة هنكل األردن

 الشركة الوطنية للمحروقات )توتال(

 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم  لألعمال اخليرية واإلنسانية

)UGC( شركة اجملموعة العاملية للدهانات 

 بنك صفوة اإلسالمي

 بنك االستثمار العربي األردني

 البنك اإلسالمي األردني

 شركة فجر األردنية املصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي )ذ.م.م(

 شركة كهرباء اململكة الستثمارات الطاقة

 مجموعة املطار الدولي

 كابيتال بنك

 شركة إرنست ويونغ األردن

 بنك ستاندرد تشارترد

 شركة مستودع أدوية نبيه النابلسي

 بنك االحتاد

 شركة صناعات األسمدة والكيماويات العربية )كيمابكو(

 سامسوجن

 البنك األردني الكويتي

 بنك سوسيته جنرال األردن 

STS شركة اخلدمات الفنية للكمبيوتر 

 واحة آيلة

)Optimiza( الشركة األهلية للكمبيوتر 

 مجموعة فنادق ومنتجعات موفنبيك

)VITAS( شركة فيتاس األردن للتمويل 

 مجموعة فنادق إنتركونتيننتال

 شركة األقصى لنقل وتخليص البضائع

 شركة بترا لالستثمار والتجارة

 كي بي إم جي

 إم إس فارما 

 فندق البوليفارد أرجان من روتانا

 كرمي

 شركة النسر العربي للتأمني

 شركة أسترا لالستثمار )م. م(

 امللكية األردنية 

 مؤسسة أنوار األردن

شركاؤنا
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شركاؤنا

اجلامعات 

املدارس 

 مدرسة املشرق الدولية

 املدارس النموذجية العربية

 مدرسة البكالوريا - عمان

 مدارس أكادميية بناة الغد

 مدرسة العقبة الدولية

 مؤسسة امللك احلسني -  مدرسة اليوبيل

 مدارس املنهل العاملية

 روضة ومدرسة األراضي املقدسة

 مدرسة أكادميية - عمان

 مدرسة السامية الدولية

 املدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني

 كلية تراسانطة 

 مدارس الكلية العلمية اإلسالمية

 مدرسة البيان

 مدارس ميار الدولية

 املدرسة اإلجنليزية احلديثة - ريبتون

 املدارس الكندية الدولية

 مدارس أكادميية ريتال الدولية

 اجلامعة األملانية األردنية

 اجلامعة األردنية

 جامعة الشرق األوسط

 جامعة عمان األهلية

 جامعة الزرقاء

 اجلامعة الهاشمية

 األكادميية امللكية لفنون الطهي

 كلية لومينوس اجلامعية التقنية

الشركات الداعمة - تبرع عيني

القطاع العام

املنظمات الدولية

املنظمات احمللية

 شركة النواة لصناعة وجتارة املواد الغذائية 

 مؤسسة املوسم للتجارة والصناعة

 شركة صالح ويحيى قشطة

 شركة سجاب الصناعية

 شركة إرنست ويونغ )EY( األردن 

 أمانة عّمان الكبرى

 مديرية األمن العام 

 دائرة اإلفتاء العام األردنية

 صندوق املعونة الوطنية

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 وزارة اخلارجية وشؤون املغتربني

 املديرية العامة لقوات الدرك

 وزارة التربية والتعليم

 دائرة اإلحصاء العامة

 الهيئة اخليرية األردنية الهاشمية

 وزارة التنمية االجتماعية

 منظمة األمم املتحدة للطفولة 

 منظمة هاندي كاب الدولية / األردن

 جمعية إنقاذ الطفل

 منظمة وورلد فيجن العاملية

 برنامج األغذية العاملي   

 اللجنة الدولية ملساعدة الالجئني

 اللجنة الدولية للصليب األحمر

 جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية

 جمعية دار أبو عبدالله 

 مركز عدل للمساعدات القانونية

 اجمللس الوطني لشؤون األسرة

 صندوق حياة للتعليم

 كلية لومينوس اجلامعية التقنية 

 البرنامج األردني لسرطان الثدي .

 صندوق امللك عبدالله الثاني للتنمية.

 نقابة املهندسني الزراعيني 

 الصنــدوق األردنــي الهاشــمي للتنميــة البشــرية/ حملــة البــر 

واإلحسان

 الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية

 جمعية العون الصحي األردنية

 صندوق املعونة الوطنية

 جمعية ال للتدخني

 اجلمعية األردنية للعون الطبي للفلسطينيني

 جمعية املركز اإلسالمي اخليرية

 التعليم ألجل التوظيف األردنية

 نقابة املهندسني االردنيني

 مركز هيا الثقافي

 جمعية خليل السالم اخليرية

 نبضات األردن 

 نوى - مؤسسة ولي العهد

 جمعية مسرة اخليرية

 إجناز

 نادي خريجي الكلية العلمية اإلسالمية
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مواقع احلصاالت

املؤسسات اإلعالمية

 البنك العربي

 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 بنك صفوة اإلسالمي

 مستشفى اجلامعة األردنية

 املستشفى التخصصي 

 مستشفى اإلسراء

 مستشفى االستقالل 

 مستشفى املركز العربي

 مستشفى ابن الهيثم

 مستشفى األمل

 مستشفى الرشيد

 سيتي مول

 تاج مول 

 مكة مول 

 جالريا مول

 إربد مول

 العبدلي مول

 الصويفية مول

 سمارة مول

 شويخ مول

 أسواق الفريد

 ايكيا

 سيفوي

 سي تاون 

 وزارة الصحة

 أبو شقرة

 شركة بسطامي وصاحب )نيسان(

KFC 

 مطعم احمليط

 األسواق احلرة األردنية

 صيدلية فارمسي ون

 داالس للسياحة والسفر

 حلويات السهل األخضر

 حلويات النجمة 

 مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 

 تلفزيون رؤيا

 وكالة األنباء األردنية – بترا 

 جريدة الغد 

 جريدة الرأي 

 جريدة الدستور 

 جريدة الوسيط

 جريدة املمتاز 

 موقع الوكيل اإلخباري 

VIP سوبر ماركت 

 أوراجن

 بابا جونز

 برجر كينج

 بيتزا هت

 سمارت باي

 العالونة للصرافة

 العلمي للصرافة

 كوزمو

 لبناني سناك

 مخبز السفراء

أبوشــقرة  وخالــد  إبراهيــم  شــركة   

الهدايــا ركــن 

 ماكس 

 بوبايز

 استقالل مول 

 جبري

 مطعم الضيعة 

 مطعم الكلحة

 شركة مخابز جواد احلديثة  

 مخابز حطني الدولية

 مخابز كاجو

 مطعم عالية املركزي

 سيف سايد

 األردن واإلمارات للصرافة

 لومي ماركت

 صيدلية ميديسن ون

 شركة السعودي للصرافة

 مخابز الشلتاوي

 حلويات نفيسة

 مطعم حمادة

 مؤسسة ضراغمة التجارية

TCHE TCHE 

 شاورما الكرم العربي

 موقع خبرني 

 موقع عمون 

 موقع غربة جو

 موقع سرايا

 موقع أحداث 24 

 موقع املقر

 إذاعة حياة إف إم 

 إذاعة هوا عّمان 

 راديو فن إف إم 

 راديو روتانا 

 سوبر ماركت جوار

 سوبر ماركت الترك

 متالن

 املنقل تشكن تكا

 شاورما الكرم العربي

 مستشفى اخلالدي

 مختبرات مدالب

 مش نورمال للتصفية

 مطعم احلمصاني

 مطعم باراكودا – العقبة

 مطعم برشلونة

 مطعم سارة لألسماك

 مكتبة الشاالتي – اجلاردنز

 مكتبة امليخي – عبدون 

 سوق الراجبي

 شاورما احلناين

 شاورما يزن وهيثم

 فراولة كيك

 فروت ساالد

 تاج اليف ستايل

 سوبرماركت غصن السيسبان 

 اخلدمات الطبية امللكية 

 مستشفى رويال 

 محامص الشعب 

 االحتاد األردني لشركات التأمني

 أمانة عمان الكبرى 

 حلويات العنبتاوي

 احلرية مول

 حلويات حبيبة

 إذاعة أمن إف إم 

JBC راديو 

 إذاعة مزاج إف إم 

 راديو دهب إف إم 

 إذاعة هال إف إم 

 إذاعة صوت الغد 

 إذاعة جيش إف إم 

 إذاعة نشامى إف إم 

Play FM 

 راديو البلد 

 إذاعة الرشيد 

 إذاعة اجلامعة األردنية 

 راديو فرح الناس 

 إذاعة حسنى 

Bliss FM 

شركاؤنا
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شركاؤنا

شركاؤنا من القطاع اخلاص

شركاؤنا من املؤسسات اإلعالمية
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عاد أحمد إلى األردن من بعد غربة دامت سنني طويلة  في إحدى الدول األوروبية، إذ أمضى أحمد 

طفولته إلى أن أصبح مواطن يحمل جنسية ذلك البلد وأنشأ أحمد عائلة له هناك. كانت حياته 

رغيدة وكان يعمل بوظيفة ويحظى بدخل ممتاز، إلى أن قرر العودة إلى وطنه األردن بعد انفصاله 

عن زوجته ليربي إبنته في جو مليئ  بالطمأنينة وبني عادات وتقاليد شعب األردن األصيلة. عمل 

أحمد كمدير مطعم بإحدى فنادق عمان، لكن لم يستمر احلال كما عهده، إذ لم يستقر أحمد 

التي  املميزة  وشخصيته  الواسعة  ثقافته  من  الرغم  على  يعيله،  دخل  له  يعد  ولم  بوظيفته 

تلفت انتباه من يجالسه. أصيب أحمد باضطراب في أعصاب قدمه مما أعاقه عن ممارسة حياته 

كالسابق. نظراً لسوء الظروف املفاجئة التي تعرض لها أحمد وانقالب حياته رأسًا على عقب، لم 

يستطع أن يتحمل تكاليف احلياة املرهقة وال حتى توفير غدائه اليومي. سمع أحمد من صديقه 

عن تكية أم علي وعن برامجها، فلجأ إلى مقر تكية أم علي الرئيسي في عام 2006 ، وما زال 

السبيل.  لعابري  الساخنة  الغداء  وجبات  يقدم  الذي  "عابر سبيل"  برنامج  أحد مستفيدي  أحمد 

أصبح أحمد صديق لتكية أم علي، ال مير يوٌم دون أن يأتي أحمد لتناول الغداء. ال يكف أحمد عن 

ذكر مدى اهتمام تكية أم علي باملنتفعني، ومحافظتها على كرامتهم وعدم التمييز بينهم، 

إذ يشعر  أنه فرد من أفراد أسرة تكية أم علي ويردد أحمد دائمًا أنه قد وجد في تكية أم علي ما 

لم يجده بني أهله وأقاربه. كما أشاد بجودة الطعام املقدم من تكية أم علي ومراعاة املوظفني 

الذين يعملون في تكية أم علي.

شهادة أحد عابري السبيل 
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يعيش أبو محمد في محافظة البلقاء في بيت باإليجار ضمن أسرة مكونة من أربعة أفراد، هو 

والذي  بالسرطان  املريض  التاسع  الصف  في  محمد  وابنُه  اخلامس  الصف  في  له  وابنٌة  وزوجته 

لسوء احلظ ال يشمل التأمني جميع مصاريف عالجه. عمل أبو محمد ملدة عشر سنوات في جامعة 

البلقاء قبل أن يتم فصله في عام 2009. عمل بعدها في السوق لكن لم يكِف ذلك احتياجات 

أسرته، ومع تراكم الديون، أوِقَف أبو محمد بسبب قرض للبنك قيمته 12,000 دينار. حصلت أم 

محمد بعد ذلك على راتب من التنمية بقيمة 120 ديناراً شهريًا لكن لم يكن األمل حليفهم، فقد 

مت إيقاف املعونة بعد فترة قصيرة. اجته أبو محمد بعد أن سدت أمامه سبل الرجاء إلى تكية أم 

ر تكية أم علي منذ  علي، إذ فتحت له أبوابها وقدمت له وألسرته جميع احتياجاتهم التغذوية. توفِّ

6 سنوات جميع املؤن األساسية التي تكفي أسرة أبو محمد، ومن خالل الطرد الغذائي الشهري 

لسداد  املتقطعة  أعماله  يجنيه من  لالستفادة مما  الفرصة  له  أتيحت  أبو محمد  املقدم ألسرة 

قرضه البنكي. يردد أبو محمد مطمئنًا: "بدل ما أروح أشتري سكر وسمنة وزيت ومعلبات وغيرها.. 

ميكنني اآلن سد التزاماتي ومحاولة توفير حياة أفضل لعائلتي." 

شهادة أبو محمد
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أنا رؤى العدوي، أعمل حاليًا محامية، وقد بدأت قصتي مع التطوع في تكية أم علي منذ عام 2014.

كان للتطوع وما زال، أثر كبير في نفسي، فقد تطوعت مع العديد من اجلمعيات واملنظمات

قبل عام 2014، إال أن التطوع لدى تكية أم علي كان له رونق خاص، حيث الحظت الفرق الكبير في آلية 

االحترافية لعملية  لإلدارة  التجمع. ونظراً  التطوعية ومكان  للبرامج  والترتيب  الوقت  التنظيم من حيث 

التطوع منذ بداية البرنامج التطوعي وحتى انتهائه، حرصُت على أن أكون دائمًا من أوائل املتطوعني 

مع تكية أم علي.

التواصل  مواقع  على  التطوعية  برامجها  منشورات  شاهدت  حني  علي  أم  تكية  مع  رحلتي  ابتدأت 

املواعيد،  ومرونة  البرامج  تنّوع  وجذبني  تصفّحها-  في  الوقت  إمضاء  على  اعتدت  التي   - االجتماعي 

وبالتالي، قمت بتعبئة منوذج التطوع عبر املوقع اإللكتروني اخلاص بتكية أم علي www.tua.jo، ومن 

أرغب  الذي  التطوعي  والبرنامج  التطوع  موعد  لتنسيق  بي  باالتصال  املعنني  املوظفني  أحد  قام  ثم 

باملشاركة فيه، وعندها قمت باختيار برنامج اإلطعام اليومي "عابر سبيل" لسكب الطعام ألكثر من 400 

محتاج، ومن هنا بدأت حكايتي مع برامج تكية أم علي التطوعية.

األثر  بالغ  بالتطوع في برنامج شوف بعينك، وقد كان له  بعد مشاركتي في برنامج عابر سبيل، قمت 

على شخصيتي التي غّيرها لألفضل، وجعلني أدرك وأشعر مبن هم أقل حظًا مني. يبدأ البرنامج بزيارة 

مستودعات تكية أم علي في القسطل لتعبئة الطرود الغذائية ومن ثم االنطالق إليصال الطرود لألسر 

املنتفعة واملعتمدة لدى تكية أم علي في مختلف محافظات اململكة، حيث نقوم  في كل مرة بزيارة 

محافظة مختلفة ضمن برنامج شوف بعينك.

أزال هذا البرنامج التطوعي الغشاوة عن عيني وجعلني أعي أن هنالك أسر تعيش في فقر مدقع لم أكن 

أتخيل وجوده، ولهذا أخبرت عائلتي وأصدقائي عن هذه التجربة وأهميتها وقدرتها على تغيير شخصية 

الفرد واجملتمع ككل، ونتيجًة لذلك، قرر والدي ذو السبعني عامًا مشاركتي في البرامج التطوعية. 

وأشعر  باجملتمع  ألنخرط  الفرصة  وأعطتني  خبراتي  ومّنت  شخصيتي  التطوعية  جتربتي  صقلت 

باملسؤولية االجتماعية جتاهه، لذلك أدعو جميع الناس املقتدرة على خوض هذه التجربة والسماح لها 

بإحداث تغيير حقيقي في حياتهم. 

" التطوع أثر على شخصيتي لألفضل وجعلني أفكر مبن هم أقل مني حظًا "

شهادة متطوعة
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نسب منو

برامج تكية أم علي
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الطرود الغذائية

األسر املستفيدة من الطرود الغذائية 

الطرود الغذائية املوزعة من قبل تكية أم علي )2005 - 2018(

عدد األسر املستفيدة من الطرود الغذائية )2006 - 2018(

نسب منو برامج تكية أم علي
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نسب منو برامج تكية أم علي

برنامج عابر سبيل

برنامج موائد الّرحمن )وجبات إفطار الصائم(

الوجبات الساخنة اليومية التي مت تقدميها )2006 - 2018(

عدد وجبات إفطار صائم )2005 - 2018(
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برنامج األضاحي

عدد األضاحي التي مت أداؤها )2005 - 2018(

كفاالت املتبرعني

عدد األسر املكفولة من قبل املتبرعني )2012 - 2018(

نسب منو برامج تكية أم علي
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جميع التبرعات هي تبرعات نقدية

اإليرادات بالدينار األردني

املتبرعون 

الوجبات الغذائية األضاحي الطرود الغذائية الصدقات العامة زكاة املال تبرعات عينية

عدد املتبرعني السنوي )2012 - 2018(

نسب منو برامج تكية أم علي

44,800

54,351

33,616
29,740
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0
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2017 401,737.00  2,782,360.00 3,750,410.00 891,562.00 1,602,926.00  1,641,546.00 
 425,661.00  2,688,953.00  5,166,844.00 828,424.00  1,648,965.00  3,024,823.00 2018
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الهيئات الشريكة من مؤسسات اجملتمع املدني 

عدد الهيئات الشريكة من مؤسسات اجملتمع املدني )2013 - 2018(

عدد اجلمعيات احمللية الشريكة في مختلف محافظات اململكة 

عدد اجلمعيات احمللية الشريكة )2012 - 2018(

نسب منو برامج تكية أم علي
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التقرير املالي لعام 2018

بيانات الكلف

الدخل

املصاريف

التكاليف اإلجمالية

اإليراد اإلجمالي

2018

2018

2017

2017

التكاليف حسب أوجه الصرف

اإليرادات حسب اوجه الصرف

تكاليف الطرود

تكاليف الوجبات الغذائية

تكاليف األضاحي

متويل مشاريع

احلساب العام

الوجبات الغذائية

األضاحي

الطرود الغذائية

الصدقات العامة

زكاة املال

مشروع إنهاء اجلوع

تبرعات عينية

مصاريف إدارية وتشغيلية

إجمالي املصاريف

 11,356,636

 304,000

 1,582,487

 260,838

107,408 

425,661 

2,688,953 

5,166,844 

828,424 

1,648,965 

3,830,000 

3,024,823 

95,569 

401,737 

2,782,360 

3,750,410 

891,562 

1,602,926 

4,800,000 

1,641,546 

 4,207,779

 4,207,779

9,531,524 

291,793 

2,271,141 

0 

3,870,593 

3,870,593 

% 64.1

% 1.7

% 8.9

% 1.5

% 0.6

% 2.4

% 15.2

% 29.2

% 4.7

% 9.3

% 21.6

% 17.1

% 0.6

% 2.5

% 17.4

% 23.5

% 5.6

% 10.0

% 30.1

% 10.3

% 23.8

% 59.7

% 1.8

% 14.2

% 0.0

% 24.2

 17,721,078

 17,711,740

 15,966,110

 15,965,051

املبلغ د.أ

املبلغ د.أ

املبلغ د.أ

املبلغ د.أ

النسب من 

إجمالي الكلف 

واملصاريف

النسب من 

إجمالي الكلف 

واملصاريف

النسب من 

إجمالي اإليرادات

النسب من 

إجمالي اإليرادات

إجمالي اإليرادات

اجملموع الكلي

 13,503,961 12,094,458 إجمالي التكاليف

* جميع التبرعات هي تبرعات نقدية
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تكية أم علي - التقرير املالي
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تكية أم علي - التقرير املالي
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تكية أم علي - التقرير املالي
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تكية أم علي - التقرير املالي
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تكية أم علي - التقرير املالي



2018أهم فعاليات عام



The Ambassador of UAE to Jordan, H.E. Mattar Al Shamsiسعادة سفير دولة اإلمارات العريبة املتحدة مطر الشامسي

HRH Prince Ali Bin Al Husseinسمّو األمير علي بن احلسني



HRH Princess Rym Ali and HRH Princess Jalilah Bint Aliسمو األميرة رمي علي وسمو األميرة جليلة بنت علي بن احلسني

 Peter McDougal سعادة السفير الكندي السيدThe Ambassador of Canada to Jordan, HE Peter McDougal



 Islamic International Arab Bankالبنك العربي اإلسالمي الدولي



Aqaba Special Economic Zone Authorityسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة



Arab Bank البنك العربي

Jordan Islamic Bankالبنك اإلسالمي األردني



Jordan Ahli Bankالبنك األهلي األردني

 Jordan Anwar Establishmentمؤسسة أنوار األردن



 Zain Jordanزين األردن

Strategic Plannersستراتيجيك بالنرز 



 Orange Jordanأوراجن األردن

 Samsung Groupسامسوجن



Umniahامنية

Arab Jordan Investment Bank (AJIB)بنك االستثمار العربي األردني 



Royal Jordanianامللكية األردنية

Bank Al Etihadبنك االحتاد



Jordan Ice & Aerated Water Co. Ltd (Pepsi)شركة الثلج والصودا والكازوز األردنية )بيبسي (



 Nestle Jordan Trading Co. Ltd (Maggi)شركة نستلة األردن ) ماجي (



Hikma Pharmaceuticals Coشركة أدوية احلكمة

Giant Industrial Group (GIG)مجموعة العمالق الصناعية



Aqaba Container Terminal – (ACT)شركة ميناء حاويات العقبة

 Societe General Bank of Jordan (SGBJ)بنك سوسيته جنرال األردن



Housing Bank for Trade & Financeبنك اإلسكان للتجارة والتمويل

Jordan Kuwait Bankالبنك األردني الكويتي



 Henkel- Jordanشركة هنكل األردن

Amman Chamber of Commerceغرفة جتارة عمان



مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

 لألعمال اخليرية واإلنسانية

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 
Charity and Humanitarian Establishment

BLOM Bank Jordanبنك لبنان واملهجر  



 INDEX Holdingإندكس القابضة

Cairo Amman Bankبنك القاهرة عّمان



Embassy of the People's Republic of China in Jordanسفارة جمهورية الصني الشعبية في األردن

Central Electricity Generating Coشركة توليد الكهرباء املركزية )م.ع(



ATICO Fakhreldin Groupاتيكو - مجموعة فخر الدين - األردن

TOTAL Jordanالشركة الوطنية للمحروقات )توتال(



Intercontinental Hotels Group (IHG)مجموعة فنادق إنتركونتيننتال 

Salbashian Groupمجموعة صلبشيان



 Movinpick Hotels and Resortsمجموعة فنادق ومنتجعات موفنبيك

Hanania Investments Groupمجموعة حنانيا لالستثمارات



Ernst & Young Jordanشركة إرنست ويونغ األردن

Careemكرمي



Abu Odeh Bros. Coشركة أبو عودة إخوان ذ.م.م

Nunhems Netherlands BV COشركة نونهيمز هولندا بي في



شركة بترا لالستثمار والتجارة

شركة النسر العربي للتأمني

Petra Trading & Investment Co

Al-Nisr Al-Arabi Insurance



 Nabih Nabulsi Drug Storesشركة مستودع أدوية نبيه النابلسي

CEDAR MARITIME AGENCIESشركة األرز للوكاالت البحرية



UGCشركة اجملموعة العاملية للدهانات

Arab Fertilizers and Chemicals Industries (KEMAPCO)شركة صناعات األسمدة والكيماويات العربية )كيمابكو(



WINDORS BROKERS Ltdشركة وندسور بروكرز

Specialized Technical Services -STS شركة اخلدمات الفنية للكمبيوتر



Optimiza Solutionsالشركة األهلية للكمبيوتر

 Airport International Group (AIG)مجموعة املطار الدولي



Safwa Islamic Bankبنك صفوة اإلسالمي

Standard Chartered Bankبنك ستاندرد تشارترد



Arab Center for Engineering Studies (ACES)املركز العربي للدراسات الهندسية  

Pharmacy Oneفارمسي ون  



Dookantiدكانتي

Intrasoft Middle Eastإنتراسوفت الشرق األوسط )ذ.م.م(

MS Pharmaإم إس فارما



شركة فجر األردنية املصرية لنقل وتوريد الغاز 

الطبيعي )ذ.م.م(

Jordanian Egyptian Fajr for Natural Gas Transmutation and Supply

DHL DHL 



Kingdom Electricity Companyشركة كهرباء اململكة الستثمارات الطاقة

بنك لبنان واملهجر

كابيتال بنك

BLOM Bank

Capital Bank



Greater Amman Municipalityأمانة عّمان الكبرى

The Global FoodBanking Networkشبكة بنوك الطعام العاملية



Naua - Crown Prince Foundationنوى - مؤسسة ولي العهد

منظمة برنامج األغذية العاملي

شركة فاين لصناعة الورق 

الصحي )ذ.م.م(

عالم البقاعي للرعاية 

والتأهيل الشامل

World Food Programme

Fine Hygienic Paper Co. 
(Nuqul Group)

Al Boqai World for Rehabilitation 
and Comprehensive Care



املديرية العامة للدفاع املدني

اجلمارك األردنية

The General Directorate Of Jordan Civil Defence

Jordan Customs Department

General Directorate of Gendarmeriesاملديرية العامة لقوات الدرك



فعالية حتدي كرة السلة

برنامج التدريب الصيفي

The Basketball Challenge Event

TUA’s Summer Training Programme

Public Security Directorateمديرية األمن العام



فعالية بصمة إيد

فعالية مسحراتي تكية أم علي بتنظيم جلنة سيدات تكية أم علي

فعالية اإلفطار اخليري بتنظيم من جلنة سيدات تكية أم علي

Handprint Race Event

Misahharati Event Organised
by the Tkiyet Um Ali Ladies Committee 

Charity Breakfast Event Organised 
by the Tkiyet Um Ali Ladies Committee



فعالية عيد األم برعاية شركة أميركان إكسبرس  

KPMG فعالية عيد األم برعاية شركة

فعالية عيد األم برعاية البنك األهلي األردني

Mother’s Day Event Sponsored by American Express

Mother's Day Event Sponsored by KPMG

Mother’s Day Event Sponsored by Jordan Ahli Bank



يوم التطوع العاملي

مؤمتر تكية أم علي التطوعي للمدارس بالتعاون مع 

مؤسسة امللك احلسني - مدرسة اليوبيل 

International Volunteer Day 

TUA’s Volunteering Conference in Cooperation with King Hussein 
Foundation-Jubilee School



فعالية حكواتي تكية أم علي

حفل تكرمي موّردي تكية أم علي

اليوم الطبي اجملاني بالتعاون مع فارمسي ون

TUA’s Hakawati Event

TUA's Suppliers Honouring Ceremony

Free Medical Day in Cooperation with Pharmacy One



نبضات األردن

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية

Gocash

Jordan Beats

The Hashemite Fund for Development of Jordan Badia

Gocash



اللجنة الدولية للصليب األحمر 

اللجنة الدولية ملساعدة الالجئني

مركز هيا الثقافي

International Committee of the Red Cross

The International Catholic Migration Commission

Haya Cultural Center



املدارس النموذجية العربية

مدرسة العقبة الدولية

مدرسة البكالوريا - عمان

Arab Model Schools  

Aqaba International School  

Amman Baccalaureate School 



مدارس الكلية العلمية اإلسالمية

مدارس أكادميية بناة الغد

مدرسة السامية الدولية

Islamic Educational College

Bunat Alghad Academy

Asamiah International School



املدرسة اإلجنليزية احلديثة - ريبتون

مدرسة املشرق الدولية

مدرسة البيان

Repton New English School

Mashrek International School  

AL-Bayan School  



اجلامعة األردنية

املدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني

The University of Jordan

The National Orthodox School - Al Shmaisani



في العطاء

سعادة






