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السمو امللكي األميرة هيا بنت احلسني
صاحبة ّ

4

بالتحديات ،كما كان أيض ًا عام ًا حاف ً
ال باإلجنازات ،إذ صاحب
عام  2020كان عام ًا استثنائي ًا ومليئ ًا
ّ
وطأة على الفئات املستضعفة.
أشد
العام  2020أضراراً طالت كافة اجملتمعات ،والتي كانت
ً
ّ
وباملقابل فقد ملسنا خالل هذا العام اجلوانب ُ
املشرقة التي تُنير حياتنا من أيادي اخلير التي
مدت ملساعدة املتضررين.

وكسائر احلال لدى العديد من املنظمات ،أدت جائحة فيروس كورونا املستجد كوفيد 19-إلى

ضرورة تعديل أسلوب عمل تكية أم علي لضمان سرعة االستجابة نظراً لتسارع وتيرة املتغيرات؛
وما كان ذلك ليتم إال بفضل كوادرنا الدؤوبة واملرونة التي تتسم بها العمليات التشغيلية ،والتي
مكنتنا من استيعاب الظروف ُ
ّ
املتغيرة وتلبية احتياجات أبناء وطننا.
لقد تس ّببت اجلائحة في فرض إغالقات غير مسبوقة في اململكة األردن ّية الهاشم ّية ،وكانت تكية

أم علي كعادتها س ّباقةً في االستجابة إلى اجلائحة التي طال تأثيرها اململكة بأسرها؛ إذ حتركت
سريع ًا لتقدمي الدعم الغذائي الطارئ إلى ُ
األسر احملتاجة ،وفي الوقت ذاته حرصت التكية على

االستجابة إلى طلبات الدعم اجلديدة التي وردت بأعداد لم تشهدها تكية أم علي من قبل .وخالل
العام ُ
ِ
ّ
غذائي إلى العائالت املستفيدة
متكنت تكية أم علي من إيصال  322,453طرد
نصرم،
امل
ّ

قدمت  71,392وجبة غذاء ووجبة إفطار في شهر رمضان
والفئات األكثر تضرراً من اجلائحة ،كما ّ
ُ
مباشرة إلى منازل املستفيدين في شتى أنحاء اململكة.
املبارك ،متّ إيصالها
ً
وإننا اليوم إذ نتقدم بجزيل الشكر إلى الداعمني واملتبرعني لثقتهم في تكية أم علي ،حيث
ّ
شكلت هذه التبرعات حجر األساس لتقدمي املساعدات الغذائية إلى ُأسرنا املستفيدة من األرامل

ّ
متكنا من قطع شوط
يدا بيد،
واأليتام واملرضى وكبار السن الذين كانوا ّ
بأمس احلاجة إليهاً .
أي محتاج ،وبدعمكم نواصل مسيرتنا في
كبير نحو حتقيق هدفنا املتمثل في عدم التخلي عن ّ
دعم ُ
األسر احملتاجة مع كامل التزامنا في قيمنا من مسؤولية ومساواة ورحمة.
لطاملا كنا على يقني بأن فريق العمل املتميز هو األساس في حتقيق النجاح ،وقد جاءت هذه

اجلائحة لتعزز هذه احلقيقة؛ فخالل اجلائحة واألوقات الصعبة التي أ ّ
ٍ
كلل
ملت بنا ،عمل فريقنا دون
وجه ًا ُج َّ
ٍ
ل تركيزه نحو مساعدة الفئات األقل حظ ًا من مجتمعنا .ولهم منا جزيل الشكر
أو
ملل ُم ّ
ٍ
ٍ
وتفان في العمل.
التزام
على ما أظهروه من

وعلى النهج ذاته ،فقد كان مجلس إدارتنا حاضراً خلدمة املؤسسة واملستفيدين على ٍ
حد سواء؛

بإشرافه الدائم على جميع عمليات تكية أم علي .وإننا إذ نعرب لهم عن خالص امتناننا وتقديرنا
جلهودهم جميع ًا.

ومع مواصلة تكية أم علي عملها الدؤوب في تقدمي املساعدات الغذائية إلى الفئات األكثر حاجةً

واألكثر عرضةً للضرر ،فإننا مستعدون بعون الله ألية حتديات قد حتملها السنوات القادمة ،لنكون

بذلك سفراء لإلنسانية .وأي ًا كانت التحديات اجلديدة التي قد تعترض طريقنا ،فإننا سنتغلب
عليها مع ًا.

هيا بنت احلسني
رئيس مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة والهيئة العامة
أعضاء مجلس اإلدارة

الســمو امللكــي األميــرة هيــا بنــت احلســن ،حفظهــا ال ّلــه ،مجلــس
تتــرأس صاحبــة ّ
إدارة تكيــة أم علــي الــذي يقــوم مبراقبــة ودعــم أنشــطة اجلمعيــة وتوجيههــا نحــو
حتقيــق األهــداف املنشــودة لهــا ،وتطبيــق رؤيــة املغفــور لهــا بــإذن ال ّلــه جاللــة امللكــة
عليــاء احلســن رحمهــا ال ّلــه.

أعضاء مجلس اإلدارة احلاليني
دولـــــة الســـيــــد طـــــــاهـــــــــر نــــشـــــــأت املـــصـــــــــري النائــــب األول لرئيـــس مجـــلــــس اإلدارة
ســـــــعـــــــــــــادة الســــــيــــــــد عــــــــــــــالء خــــلـــــيــــــــفـــــــــة النائب الثاني لرئيس مجـــلــــــس اإلدارة
مــعـــــــــالـــــــي الدكـــتــــــــور عـــبــد ال ّله طــــــــــــوقــــــــــان عــــــــــضــــــــــــــــــــــــو مـــــجـــــــلـــــــــس اإلدارة
عــطــــوفــــــة الســـيــــد عــــــلــــــي كــــــنــــــج شــــكـــــــري عــــــــــضــــــــــــــــــــــــو مـــــجـــــــلـــــــــس اإلدارة
ســـــــعـــــــــــــــادة الســـيــــد لـــيــــــــــث الـــــقـــــــــــاســـــــــــم عضو مجلس اإلدارة – أمني الصنـــدوق
ســـــــعـــــــــــــــادة الســـيــــد خــــــــــــالــــــــــد زكـــــــــــــريــــــــــــا عــضــــو مجـــلــــــس اإلدارة – أميــن السـر
معـــالــــي الســيـــــــدة ســـــوزان عبد اجملـيــد عفـانـة عــــــــــضــــــــــــــــــــــــو مـــــجـــــــلـــــــــس اإلدارة
سعادة السيد ''شادي رمزي'' عبد السالم اجملالـي عــــــــــضــــــــــــــــــــــــو مـــــجـــــــلـــــــــس اإلدارة

الهيئة العامة
دولـة الدكتــــور فــايــز الطــراونـــة

الســـــيـــــدة مــهــــــــــا األســـــيــــــــر

معالي السيــد أميــن حتــاحـــــت

الســــيــــــد طــــــــــارق أبو لـــغــــــــد

معالي السيـد زيــــد القســـوس

الســــيــــــد نــــــــادر احلـــــــورانــــــــي

معالي السيـدة سهيــر العـلــي

الســــيــــــد عــثـــمــــــــــان بــــديــــــــر

السـيـــــــدة رانــيــــــا عـمــــيــــــــــش

الســــيــــــد املـثـنـــى نابـلـــســــي

الســيــــد يــوســـــــف املـــعــــــــدي
السـيــــد غـســــان بنــدقــــجــــــــي

السـيــــد نــضـــــــال العـســعـــس
السيد "سيف اإلسالم" الشريف

الســــيــــــد سعد الدين الزميلي

الســــيــــــد ياسني التلــهــونـــــي

الســــيــــــد طــــــــــارق األنصـــــــــاري
الســــيــــــد عمار صدقي حطـــاب

املديــــر العــــام :ســــامـــــــر بلقـــــر
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تكية أم علي

تستجيب
ُ

لألزمة

ـي األميــرة هيــا بنــت احلســن "حفظهــا اللــه" ،ســفيرة األمم املتحــدة
الســمو امللكـ ّ
فــي عــام  ،2003وضعــت صاحبــة ّ
ـييد أول منظمــة غيــر حكوميــة مــن
للســام ملكافحــة اجلــوع والفقــر ،حجــر األســاس لتكيــة أم علــي ُمعلنــةً بذلــك تشـ َ
ـي.
ـي تهــدف إلــى ُمكافحــة الفقــر الغذائـ ّ
نوعهــا فــي العالــم العربـ ّ

ـة أو أزمـ ٍ
أي عقبـ ٍ
ـة تعتــرض طريقهــا ضمــن مســاعيها
ومنــذ ذلــك اليــوم ،لــم تتـ َ
ـوان تكيــة أم علــي يوم ـ ًا عــن ُمواجهــة ّ
احلثيثــة ملســاعدة ُ
الغذائــي
ُقدمــه مــن برامــج الدعــم
ّ
املحتاجــن فــي اململكــة األردن ّيــة الهاشــم ّية عــن طريــق مــا ت ّ

ُ
املســتدام ،ســواء أكان ذلــك مــن خــال تقــدمي وجبــات الغــداء الســاخنة يومي ـ ًا ضمــن برنامــج عابــر ســبيل أو مــن خــال
ُ
إيصــال الطــرود الغذائ ّيــة الشــهر ّية إلــى األســر غيــر القــادرة علــى تأمــن قــوت يومهــا فــي محافظــات اململكــة كافــةً .
وطــأة علــى ُ
األســر التــي
أشــد
وخــال عــام  ،2020واجهــت تكيــة أم علــي أزمــةً كان تأثيرهــا
ً
ّ
خــاص ،علــى ُ
ٍ
ٍ
األســر
بشــكل
الغذائــي؛ إذ أثــرت أزمــة كورونــا،
تعيــش حتــت خــط الفقــر
ّ
ُ
املســتفيدة مــن تكيــة أم علــي والتــي تعيــش جميعهــا فــي حتــت خــط الفقــر الغذائــي .

ـدت تكيــة أم علــي إلــى توظيــف خبراتهــا كافــةً وتســخير ُجـ ٍّ
ـل قدراتهــا فــي ســبيل
وعليــهَ ،ع ِمـ َ
االســتجابة إلــى هــذه األزمــة والنهــوض بوضــع ُ
األســر ُ
املحتاجــة فــي األردن.

وخــال العــام ذاتــهَ ،عكفــت تكيــة أم علــي علــى تنفيــذ عـ ٍ
ـي علــى نحــوٍ يهــدف إلــى حتقيــق
ـدد مــن برامــج الدعــم الغذائـ ّ
رؤيتهــا ُ
أردن خـ ٍ
ٍ
ـي
املتمثلــة فــي الوصــول إلــى
ـال مــن اجلــوع .واختتمــت العــام بتوزيــع مــا يزيــد علــى  322,453طــرد غذائـ ّ
شــهري علــى ُ
األســر ُ
ـي فــي محافظــات اململكــة كافــةً ضمــن إطــار برنامــج
ّ
املحتاجــة التــي تعيــش حتــت خــط الفقــر الغذائـ ّ
الطــرود الغذائ ّيــة الشــهر ّية.
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وفــي ظـ ّ
ـل احلديــث عــن املســاعي احلثيثــة التــي تبذلهــا تكيــة أم علــي ،فقــد عملــت علــى توزيــع  71,392وجبــة طعــام
تنوعــت مــا بــن وجبــات غــداء ســاخنة ووجبــات إفطــار صائــم بلــغ عددهــا 51,942
ســاخنة علــى بيــوت املُ حتاجــن ،حيــث ّ
مت توزيعهــا خــال شــهر رمضــان املُ بــارك.
َّ

أمــا خــال أيــام عيــد األضحــى املُ بــارك مــن عــام  ،2020فقــد اســتقبلت تكيــة أم علــي توكيــات املُ
أدت
ِّ
ّ
ضحــن ،حيــث ّ
ضحــن ،ليصــار إلــى توزيــع حلومهــا علــى ُ
األســر املُ حتاجــة فــي ٍ
املُ
املُ
كل مــن
ـن
ـ
م
ـن
ـ
ع
تبر
ـن
ـ
ع
ـة
ـ
نياب
ـة
ـ
أضحي
22,000
ً
ِّ
ُ
ّ
أن عــدد ُ
األســر التــي اســتفادت مــن حلــوم
ـى
ـ
إل
ـا
ـ
هن
ـارة
ـ
اإلش
ـدر
ـ
وجت
ـام.
ـ
الع
ـدار
ـ
م
ـى
ـ
عل
ـزة
األردن والضفــة الغربيــة وقطــاع غـ
َّ

األضاحــي قــد بلــغ أكثــر مــن  67,063أســرة ُمحتاجــة.
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توزيع

2,348,934
شهري
غذائي
طرد
ّ
ّ
منذ عام 2003

توزيع

2,628,739
وجبة غداء ساخنة منذ
تدشني تكية أم علي
منذ عام 2003

أداء

259,805
أضحية نيابةً عن
ُ
املتب ِّرعني منذ
عام 2003
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رؤيـتـنــــا

ٍ
ٍ
خال من اجلوع.
أردن
نحو
12

رسالتنـا

مؤسســة إنســانية تكافــح اجلــوع ونقــص التغذيــة عــن طريــق إيصــال دعــم

ُ
ـي صح ّيــة
املتب ِّرعــن إلــى املواطنــن األشــد فقــراً ،عبــر تقــدمي برامــج دعــم غذائـ ّ
ٍ
بفعالية
ومســتدامة .ويتــم ذلــك وفقـ ًا ملنهجيــة علميــة وضوابــط شــرعية ُتنفَّ ــذ
ُ

ضمــن إطــا ٍر واضـ ٍ
ـح مــن احلوكمــة يضمــن الشــفافية واملســاءلة وبنــاء الشــراكات

احملليــة واألجنبيــة لتنســيق اجلهــود وتوعيــة اجملتمــع بواقــع اجلــوع مــن أجــل
مجتمع فاعــل وعيــش كــرمي.

ِقـيـمــنـــا
حق لكل مواطن ُمحتاج.
وأن خدماتنا ٌ
• نؤمن مبسؤوليتنا جتاه اجملتمعَّ ،
ٍ
مبرونة وبروح الفريق لتحقيق رؤيتنا في ُمكافحة اجلوع.
• نعمل

التنوع أساس قوة املؤسسة.
وأن
• نحترم اآلخر ونؤمن باملساواة بني اجلميعَّ ،
ّ
• نعمل بروح املسؤولية واملُ ساءلة املؤسسية.
ٍ
ٍ
وشفافة.
نزيهة
• ملتزمون مبمارسات
والتميز غايتنا.
بأن اإلبداع سالحنا
• نؤمن َّ
ّ

األولويات االستراتيجية
• تعزيز ُمساهمة تكية أم علي في مكافحة اجلوع في األردن.
• تعزيز قدرات وخدمات تكية أم علي.
• تعزيز االستدامة.
• تعزيز املسؤولية اجملتمعية.
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احلوكمة

ُ
األسس التي يستند عليها نظام احلوكمة في تكية أم علي:

تقع مهمة بناء نظام حوكمة رشيدة على عاتق مجلس اإلدارة الذي يتولى اإلشراف

قدمون اخلدمات إلى املُ نتفعني
املُ باشر على الفريق
ّ
اإلداري واملوظفني الذين ُي ّ
تبرعني والداعمني
السبل أمام إسهامات املتطوعني واملُ ِّ
ويعملون على تيسير ُ
لتعظيم دورهم في تكية أم علي مبا يعود على املُ ستفيدين واجملتمع بأفضل

الرقابة

النتائج.
ش ِرف مجلس اإلدارة واللجان املُ نبثقة عن اجمللس في تكية أم علي على أداء
ُي ْ

إضافة إلى وضع
العامة،
والتأكد من حتقيقها لألهداف والسياسات
اإلدارة التنفيذية
ً
ّ
ّ
ٍ
ٍ
عالوة على ذلك،
دورية.
بوتيرة
اإلطار العام للخطة االستراتيجية وتقييمها ومراجعتها
ً
ِ
الداخلية وإدارة اخملاطر،
فعالية أنظمة الرقابة
يحرص اجمللس دوم ًا على
ّ
التأكد من ّ
ّ
ليصار -فيما
يتأكد من عملية إعداد التقرير
كما
ّ
ّ
السنوي وإصداره في الوقت احملدد ُ
ٍ
ٍ
وفاعلية.
بكفاءة
بعد -إلى إقراره من جانب الهيئة العامة ،وذلك مبا يخدم األهداف

ٍ
ٍ
انطالق ًا من حرص تكية أم علي على حتقيق األهداف ُ
وفاعلية ،فإنها
بكفاءة
املتفَّ ق عليها

الوظيفي وتقييمه ،وحتديد مهام
تقييما دوري ًا ملوظفيها من خالل دراسة الهيكل
تُجري
ّ
ً

وظيفي .هذا وتُط ّبق تكية أم علي إجراءاتها مبا يتماشى
وظيف ّية واضحة لكل وصف
ّ
ٍ
ودليل السياسات واإلجراءات ُ
مراجعة دور ّي ٍة لغايات لتحديثه وفق ًا
املعتمد الذي يخضع إلى
ملتطلبات العمل.

الكفاءة

وفي هذا الصددُ ،تنفّ ذ تكية أم علي عملها في إطار سياسات ترمي إلى حماية املؤسسة،
وموظفيها ُ
واملستفيدين منها وشركائها ،ومن هذه السياسات :املساواة وعدم التمييز،

الداخلي ،واإلفصاح ،واإلبداع واالبتكار ،إلى جانب سياسات أخرى يجري اعتمادها
والتدقيق
ّ
ومراجعتها.

ُيمكن القول إن مراعاة معايير احلوكمة الرشيدة في املؤسسة ُيساهم في تعزيز
مصداقيتها وشفافيتها ،ويساعدها على حتقيق األهداف التي ُو ِض َعت من أجلها؛ ما

ُيساهم في حتقيق االستراتيجية والرقابة السليمة على األداء على نحوٍ ُيحقّ ق االستمرارية
والدميومة على املدى البعيد.
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التدقيق
الداخلي
ّ
واخلارجي
ّ

الشفافية
واإلفصاح

نظراً إلى أهمية النتائج التي َت ُ
خلص إليها عملية التدقيق ،تنطوي هذه املرحلة على

الداخلي التابع للجنة التدقيق واخملاطر في مجلس
أكثر من خطوة؛ إذ يتولى املدقق
ّ

اإلدارة مسؤولية تدقيق اإلجراءات والبيانات والتقارير املال ّية والرقابة عليها؛ حيث يجب
عليه التأكّ د من مدى انسجامها مع التشريعات التي تُط ّبقها تكية أم علي ،هذا فض ً
ال

عن االستعانة بشركة تدقيق خارج ّية ُمستقلة تضطلع مبسؤولية تدقيق القوائم
املال ّية السنو ّية ُ
املالي.
وحدة لتكية أم علي وإصدار التقرير
امل َّ
ّ

تُولي تكية أم علي اهتمام ًا كبيراً باعتماد سياسة اإلفصاح والشفافية كونها من أهم
ُ
األسس التي تتبنّاها؛ إذ حترص على اإلفصاح عن املعلومات ذات الصلة بعملياتها

وبياناتها املال ّية كاملةً بوضوح ودون تضليل .وانطالق ًا من ذلك ،تتولى جلنة التدقيق
ليصار ،فيما بعد ،إلى نشرها في
والرقابة الداخل ّية مهمة مراجعة البيانات املالية ُ

م نشره على
التقرير
السنوي الذي ُيوزَّع على أصحاب املصلحة والشركاء كافةً  ،ومن ُث َّ
ّ

اخلارجي
املوقع اإللكتروني لتكية أم علي .حتتوي هذه البيانات على تقرير املدقق
ّ
وإيضاحاته ،وامليزان ّية العموم ّية ،وبيان قائمة الدخل ،فض ً
ال عن نشر جداول توضح

املصاريف والبيانات ذات الصلة بالتكاليف والدخل.

15

حققتها
اإلجنــــازات التي ّ
تكية أم علي خالل عام

2020
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برامـج

اإلطعـام

خالل عام
2020

الغذائي ُ
املستدام
برنامـــج الدعـــم
ّ
الغذائية الشهر ّية)
(برنامج الطرود
ّ

ّ
ـهري
ـي شـ
خــال عــام ،2020
ّ
متكنــت تكيــة أم علــي مــن إيصــال  322,453طــرد غذائـ ّ
ـي؛ حيــث
إلــى  20,000أســرة ُمحتاجــة تعيــش جميعهــا حتــت خــط الفقــر الغذائـ ّ
متكنــت هــذه ُ
ّ
األســر بفضــل الطــرود الغذائ ّيــة الشــهر ّية مــن تأمــن قــوت
يومهــا.

أن تكيــة أم علــي تتبــع عــدة معاييــر العتمــاد ُ
األســر
جتــدر اإلشــارة هنــا إلــى َّ
ّ
املســتفيدة منهــا علــى النحــو الــوارد أدنــاه:

 - 1أال يتجاوز دخل الفرد الشهري في األسرة  14ديناراً أو أقل.
أي ٍ
نوع كان.
أي أمالك من ّ
 – 2أال يكون لألسرة ّ

 – 3أال تتجــاوز أعمــار األفــراد غيــر العاملــن فــي األســرة عــن  18عامــ ًا إال إذا

كانــوا يجلســون علــى مقاعــد الدراســة.

بعــد أن تنتهــي تكيــة أم علــي مــن دراســة حالــة هــذه ُ
األســر مكتبي ـ ًا وميداني ـ ًا،
وبعــد تأكّ دهــا مــن اســتيفاء هــذه ُ
األســر ملعاييــر االعتمــاد املعمــول بهــاَ ،تعمد تكية

أم علــى إلــى توزيــع الطــرود الغذائ ّيــة الشــهر ّية علــى  20,000أســرة تنتشــر فــي شــتى

كل طـ ٍ
أرجــاء اململكــة ،حيــث يحتــوي ّ
ـادة غذائ ّيــةً  .هــذا وحتــرص تكيــة أم
ـرد منهــا علــى  19مـ ً

ّ
الغذائــي االحتياجــات اليوم ّيــة
يغطــي الطــرد
علــي علــى أخــذ عــدد أفــراد األســرة بعــن االعتبــار علــى نحــوٍ يضمــن أن
ّ
التغذويــة لهــذه ُ
األســر علــى مــدار شــهر بأكملــه.
ّ

وانطالق ـ ًا مــن ذلــك ،عملــت تكيــة أم علــي خــال عــام  2020علــى إيصــال الطــرود الغذائ ّيــة الشــهر ّية إلــى مــا يزيــد علــى
ـي؛ إذ يشـ ّ
ـكل أغلبهم ُأســراً هشــةً نحو انعــدام األمن الغذائي
 100,000فــرد يعيشــون جميعهــم حتــت خــط الفقــر الغذائـ ّ
ُ
وال ميكــن إعــادة تأهيلهــا ،حيــث َيشـ ّ
واملس ـنّني واألفــراد مــن ذوي األمــراض املزمنــة مــا
ـكل األطفــال واأليتــام والعجــزة
نســبته  % 85تقريبــا مــن هــذه ُ
األســر ،وبالتالــي تُعتبــر هــذه الفئــات كافــةً غيــر قابلــة للتأهيــل.
ً
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يومية ساخنة)
برنامج عابر سبيل (وجبات
ّ

متاشــي ًا مــع ُ
ـي ،فقــد اســتبدلت تكيــة أم علــي برنامــج
املتطلبــات التــي فرضهــا الوضــع الوبائـ ّ
ـي "عابــر ســبيل" -الــذي اعتــادت علــى تقدميــه منــذ ســنوات طــوال -بإيصــال
اإلطعــام اليومـ ّ

 19,450وجبــة طعــام ســاخنة إلــى بيــوت ُ
املحتاجــن.

حتتــوي هــذه الوجبــات علــى مصــدر مــن البروتينــات والنشــو ّيات والفيتامينــات؛ مبــا ُي ّ
وفــر

 % 60من السعرات احلرارية التي يحتاجها الشخص البالغ يومي ًا.

وجبات إفطار صائم
فــي ظـ ّ
ـل تزامــن شــهر رمضــان املُ بــارك لعــام  2020مــع ســريان قانــون الدفــاع فــي األردن ،لــم

الرحمــن كمــا جــرت عليــه العــادة فــي
ّ
تتمكــن تكيــة أم علــي مــن إقامــة برنامــج موائــد ّ

شــهر رمضــان الفضيــل مــن كل عــام .وفــي ظـ ّ
ـدم ،عمــدت تكيــة أم علــي إلى
ـل مــا تقـ َّ
إيصــال وجبــات اإلفطــار الســاخنة إلــى منــازل ُ
األســر املُ حتاجــة التــي اعتــادت التــردد
عمــان.
علــى مقـ ّـر تكيــة أم علــي الرئيسـ ّ
ـي فــي العاصمــة ّ

وعليــه ،عملــت تكيــة أم علــي علــى إيصــال وجبــات اإلفطــار إلــى  51,942صائــم
خصصــت تكيــة أم علــي فريقـ ًا يتولــى مهمــة
يوميــا وقــت أذان املغــرب ،حيــث ّ
ً

اإلشــراف املباشــر علــى توزيــع هــذه الوجبــات إلــى منــازل األســر احملتاجــة
بالتعــاون مــع اجلعيــات الشــريكة لهــا فــي ٍ
كل من العاصمة عمــان ومحافظات

الزرقــاء والبلقــاء ومأدبــا.

كل وجبـ ٍ
أن ّ
ـة مــن هــذه الوجبــات حتتــوي
وفــي هــذا الصــدد ،جتــدر اإلشــارة إلــى َ

غــازي،
علــى أرز ،ودجــاج ،وعلبــة صلصــة ،وقطعــة فواكــه ،وحلويــات ،ومشــروب
ّ

وميــاه ،ومتــر .هــذا وقــد عملــت تكيــة أم علــي علــى التنســيق مــع جمعياتهــا
الشــريكة بغيــة إيصــال وجبــات اإلفطــار إلــى ُ
األســر املُ حتاجــة علــى نحـ ٍ
ـو حتصــل مــن
ُ
خاللــه كل أســرة علــى وجبــات إفطــار تتناســب وعــدد أفرادهــا.
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برنامج األضاحي والذبائح
خــال أيــام عيــد األضحــى ُ
املبــارك مــن عــام  ،2020اســتقبلت تكيــة أم علــي
توكيــات ُ
أدت  22,000أضحيــة نيابــةً
امل ّ
ضحــن ألداء األضاحــي؛ حيــث ّ

املتب ّرعــن مــن ُ
عــن ُ
ليصــار الحقً ــا إلــى توزيــع حلومهــا
امل ِّ
ضحــنُ ،
علــى ُ
األســر ُ
املحتاجــة فــي ٍ
كل مــن األردن والضفــة الغربيــة

وقطــاع غــزة علــى مــدار العــام.

وفــي هــذا الصــدد ،بلــغ عــدد ُ
األســر ُ
املســتفيدة مــن
ـام ،2019
حلــوم األضاحــي ،التــي ّ
أدتهــا تكيــة أم علــي عـ َ
ُ 67,063أســرة ُمحتاجــة.

تــؤدي تكيــة أم علــي ،خــال أيــام عيــد األضحــى

ُ
املبــارك ،األضاحــي خــارج األردن نيابــةً عــن ُموكّ ليهــا

املتب ِّرعــن بحضــور ُمفـ ٍ
مــن ُ
ـام
ـت مــن دائــرة اإلفتــاء العـ ّ

األردنيــة؛ ُبغيــة التأكــد مــن مطابقــة األضاحــي لشــروط

الشــريعة اإلســام ّية وضمــان أدائهــا خــال أيــام التشــريق،

ليصــار -بعــد ذلــك -إلــى تقطيعهــا وجتميدهــا وشــحنها
ُ

إلــى األردن لتُ خــزَّ ن فــي مســتودعات تكيــة أم علــي ُ
املبـ َّـردة ليتــم
توزيعهــا علــى ُ
األســر املســتفيدة مــن تكيــة أم علــي طيلــة العــام .كما

تــؤدي تكيــة أم علــي األضاحــي احملل ّيــة فــي املســالخ املتواجــدة فــي األردن
لتُ ــوزَّع حلومهــا طازجــةً علــى ُأســرها ُ
املعتمــدة فــي شــتى محافظــات اململكــة خــال أيــام عيــد
األضحــى ُ
املبــارك.

توزيع حلوم األضاحي

على أهلنا في فلسطني
َوزّعــت تكيــة أم علــي ،خــال عــام  2020جــزءاً مــن حلــوم األضاحــي
أدتهــا خــال عــام  2019علــى أكثــر مــن ُ 4,963أســرة ُمحتاجــة
التــي ّ
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بالتنســيق مــع صنــدوق الــزكاة
الفلســطيني والهيئــة اخليريــة الهاشــمية؛ إذ ُوزِّعــت ُمخصصــات
ّ

اللحــوم علــى ُمختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة مبشــاركة 50
ٍ
هيئــة خير ّي ٍ
ٍ
شــريكة تضافــرت جهودهــا مــع تكيــة أم علــي للســنة
ــة

العاشــرة علــى التوالــي ضمــن إطــار املشــروع ُ
املشــترك "تكاتُــف".
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جـــزء من
تكيـة أم علـي...
ٌ
االجتماعية
فريق احلماية
ّ
أدت تكية أم علي دوراً فعاالً في فريق احلماية االجتماع ّية الذي جاء تشكيله ُبغية التعامل مع التداعيات التي خ ّلفتها
ّ

جائحة كورونا؛ ما ساهم بدوره في متكني تكية أم علي من تسخير كامل طاقتها استجابةً لهذه الظروف من خالل

امليداني ألولئك الذين تستدعي طبيعة عملهم ذلك ،حيث كانت تكية أم علي شديدة احلرص على ُمواصلة
العمل
ّ
ُ
إيصال الطرود الغذائ ّية إلى األسر املستفيدة خالل هذه اجلائحة .أما بقية املوظفني ،فقد عمدوا إلى استئناف عملهم

اإللكتروني التي تطبقها تكية أم علي.
من املنزل من خالل منظومة الربط
ّ

في شهر آذار من عام  2020جرى تشكيل فريق احلماية االجتماع ّية ،بعضوية تكية أم علي؛ إذ جاء تشكيل هذا الفريق

بغرض تنسيق اجلهود املبذولة واتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها تعزيز احلماية االجتماع ّية للفئات الهشة نحو
ُ
عرضة إلى اخلطر خالل فترة مواجهة جائحة كورونا.
انعدام األمن الغذائي
وامل َّ

فور إعالن احلكومة عن احلظر الشامل رسمي ًا ،سارعت تكية أم علي إلى احلصول على استثناء من أوامر الدفاع
َ
واستصدار تصاريح التنقّ ل واحلركة التي ت ّ
ُمكنها من مواصلة عملها بني محافظات اململكة بسبب عضو ّيتها في

فريق احلماية االجتماع ّية؛ ما كان له عظيم األثر في عدم إيقاف تنفيذ عملياتها اليومية ُ
املتم ّثلة في إيصال الطرود
باشرة إلى منازل ُ
األسر املستفيدة من برامجها ،فض ً
ال عن إيصال الطرود الغذائ ّية الطارئة إلى منازل
الغذائ ّية الشهر ّية ُم
ً
ُ
ُ
املتضررة ج ّراء األوضاع التي خ ّلفتها اجلائحة حرص ًا منها على ُ
األسر ُ
املحافظة على سالمة األسر وعم ً
ال بالتوجيهات

والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء .وانطالق ًا من ذلك ،حرصت تكية أم علي على االلتزام بتطبيق كافة اإلجراءات
االحترازية والوقائية التي تضمن سالمة ُموظفيها ُ
واألسر ُ
املنتفعة منها ،مثل :التعقيم الكامل للمالبس واملركبات
ٍ
ٍ
كافية بني
أمان
معدات الوقاية الشخص ّية من غطاء رأس وكمامات ،وترك مسافة
التي تستخدمها في عملها ،وارتداء
ّ
األشخاص ال تقل عن مترين.
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هذا وقد ركزّ ت تكية أم علي في عملها ،خالل هذه الفترة ،على مسارين:

1
املسار

2
املسار

االستمرار في إيصال الطرود الغذائية الشهرية إلى ُ
األسر ُ
املحتاجة واملستفيدة من
ّ
ّ

تكية أم علي في محافظات اململكة كافةً خالل األشهر آذار ونيسان وأيار من عام

 2020بوتيرة شهر ّية حتى نهاية العام من خالل مواردها الذاتية واملستمرة.

تقدمي الدعم بشتى أنواعه ،سواء أكان تقني ًا أو فني ًا أو إداري ًا أو لوجستي ًا ،إلى فريق

احلماية االجتماع ّية؛ حيث ساهمت تكية أم علي في إيصال ما يقارب  20,000طرد
إضافي إلى ُ
األسر ُ
املحتاجة خالل األشهر األولى من اجلائحة.
غذائي
ٍ
ٍ

21

تكية أم علي
قـدمتــــه من
وما ّ
مساهمات خـالل
جــائحـــة كـورونـــا
همة وطن
تكية أم علي تتلقى ّ
تبرع ًا من صندوق ّ

التبرعــات
ـي مــن جلنــة إدارة حســاب
ـي دينــار أدرنـ ّ
خــال عــام  ،2020وعلــى مرحلتــن ،تلّقــت تكيــة أم علــي مبلــغ مليونـ ّ
ّ
الرئيســية لصنــدوق همــة وطــن ،حيــث اسـ ُـت ِ
ثمر هــذا املبلــغ فــي تقــدمي الدعــم الــازم إلــى الفئــات والشــرائح األكثــر تضــرراً
ّ
ُ
ٍ
جـ ّـراء األوضــاع التــي خلّفتهــا اجلائحــة .وانطالقـ ًا مــن ذلــك ،جــرى تخصيــص املبلــغ لدعــم كل مــن األســر التــي تعيــش حتــت
وع ّمــال املياومــة.
ـي ُ
خــط الفقــر الغذائـ ّ

وبفضــل هــذا التبــرع الســخي مــن صنــدوق همــة وطــن ،مت توزيــع  65,966طــرد غذائــي علــى ُ
األســر املُ حتاجــة فــي
ّ
ّ
ّ
ّ
كافــة.
محافظــات اململكــة
ً

تستجيب لألزمة
تكية أم علي...
ُ
الغذائية إلى منازل األسر املُ ستفيدة.
• إيصال آالف الطرود
ّ

االجتماعية.
• تقدمي الدعم بشتى أنواعه ،سواء كـان تقني ًا أو فني ًا أو إداري ًا أو لوجستياً ،إلى فريق احلماية
ّ
الغذائيــة فــي محافظــات
• اعتمــاد شــبكة اجلمعيــات الشــريكة لتكيــة أم علــي لتنســيق واســتالم وإيصــال الطــرود
ّ
كافــة.
اململكــة
ً

• املســاهمة فــي إيصــال الطــرود الغذائيــة التــي ُتقدمهــا الهيئــة اخليرية الهاشــمية إلى ُ
ـتحقة في محافظات
األســر املُ سـ ّ
ّ
ّ
ّ
ـة ،حيــث و ِّزع مــا يقــارب  20,000طــرد علــى ُ
ـتحقة مــن خــال اجلمعيــات
األســر املُ سـ
ّ
اململكــة األردنيــة الهاشــمية كافـ ً
ُ
الشــريكة لتكيــة أم علــي.
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العمليات اللوجستية التي نفذتها
تكية أم علي خـالل جائحـة كـورونـــا
ـور إعــان احلكومــة عــن أمــر الدفــاع الــذي تزامــن مــع فــرض احلظــر الشــامل ،ســارعت تكيــة أم علــي إلــى إجــراء التنســيق
فـ َ
ُ
ـرة علــى منــازل األســر ُ
ـدت إلــى اســتخدام
الــازم لتوزيــع الطــرود الغذائ ّيــة ُمباشـ ً
املعتمــدة مــن خــال ُموظفيهــا؛ حيــث َع ِمـ َ
أســطول الســيارات اخلــاص بهــا واالســتعانة مبوظفــي ُ
املديريــات اخملتلفــة حرص ـ ًا منهــا علــى ضمــان إيصــال الطــرود
ـرة إلــى منــازل ُ
األســر فــي مختلــف املناطــق فــي ظـ ّ
ـل اتّبــاع اإلجــراءات الوقائيــة كافــةً .
ُمباشـ ً
ـاوة علــى ذلــك ،حرصــت تكيــة أم علــي علــى اتّبــاع اإلجــراءات الوقائيــة فــي مســتودعاتها ضمــن مســاعيها الراميــة إلــى
عـ ً
ُ
ضمــان تعقيــم الطــرود حفاظـ ًا علــى ســامة األســر املســتفيدة مــن برامجهــا.
متكنــت مــن إيصــال الطــرود الغذائيــة إلــى ُ
ّ
األســر املســتفيدة مــن
بــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أن تكيــة أم علــي قــد
ّ
وال ّ

ـوءة ،مثــل :محافظــات الشــمال ،واألغــوار الشــمالية
برامجهــا فــي املناطــق التــي مت اإلعــان عــن عزلهــا العتبارهــا بــؤراً موبـ ً

أجرتــه مــع اجلهــات املعنيــة كافــةً حرصـ ًا منها على تســليم الطــرود الغذائ ّية
واجلنوبيــة ،وذلــك مــن خــال التنســيق الــذي ّ
ُ
املســتحقةّ فــي ظـ ّ
إلــى ُأســرها ُ
ـل الظــروف العصيبــة التــي أ ّ
الســبل بهــا بســبب اجلائحة.
ملــت بهــذه األســر نتيجــة انقطــاع ُ
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تكـيـــة أم عـــلــي

الرقمي
والتحول
ّ
ّ

خــال العــام  ،2020وحتديــداً خــال جائحــة كورونــا التــي اضطــرت ُمعظــم املؤسســات بســببها إيقــاف أعمالهــا وعملياتهــا

ّ
متكنــت تكيــة أم علــي مــن حتويــل موظفيهــا كافــةً إلــى العمــل مــن املنــزل علــى نحــوٍ ُيســاهم فــي
حتــى إشــعار آخــر،

تكامــل جهــود املوظفــن امليدانيــن مــع جهــود املوظفــن الذيــن يعملــون مــن املنــزل.

ُ
ّ
واملتب ّرعــون) مــن اســتئناف عملهــم مــن املنــزل مــن
ـزي االتصــال (املســتفيدون
فــي هــذا الصــدد،
متكــن موظفــو مركـ ّ

خــال توفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى البيانــات اخملتلفــة واألساســية علــى أنظمــة خــوادم تكيــة أم علــي واســتقبال وإرســال
املكاملــات.

ـي مــن التواصــل مــع ُ
املســتفيدين ،فضـ ً
ّ
ا عــن
ـاوة علــى ذلــك،
عـ ً
متكــن موظفــو مركــز اتصــال العمليــات والبحــث االجتماعـ ّ

احلصــول علــى الدعــم واملســاندة مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة وصنــدوق املعونــة الوطن ّيــة فــي اســتقبال املكاملــات
مــن ُ
األســر؛ إذ متَّ اســتقبال مــا يزيــد علــى  220,993مكاملــة خــال العــام.
الغذائــي إلــى األســر ُ
ّ
املســتفيدة وغيــر
متكــن مــن االســتمرار فــي تقــدمي الدعــم
أمــا فريــق العمــل امليدانــي ،فقــد
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
املســتفيدة مــن برامــج تكيــة أم علــي ،حيــث وصــل عــدد الطــرود الغذائ ّيــة الشــهر ّية التــي ق ِّدمــت إلــى هــذه األســر خــال

غذائــي.
العــام ذاتــه إلــى  322,453طــرد
ّ

ُ
ّ
باملتب ِّرعــن مــن اســتئناف عملهــم مــن املنــزل فــي اســتقبال
متكــن فريــق مركــز االتصــال اخلــاص
وبالتــوازي مــع ذلــك،
التب ّرعــات وتوجيههــا إلــى املنصــات اإللكترون ّيــة التــي توفرهــا تكيــة أم علــي للمتب ِّرعــن (موقــع تكيــة أم علــي
اإللكترونــي ،وتطبيــق تكيــة أم علــي للهواتــف الذكيــة ،وخدمــة إي فواتيركــم ،وخدمــة ســمارت لينــك).
ّ

ّ
ـي فــي األســابيع الثالثــة األولى
ـدم ،فقــد
ـول نحــو التبــرع عبــر منصــات التبـ ّرع اإللكترونـ ّ
وفــي ضــوء مــا تقـ َّ
تخطــت نســبة التحـ ّ

ـول الــذي شــهدته عمليــة اســتقبال التب ّرعــات ،فقــد قفـ َز عــدد ُ
املتب ِّرعــن
مــن اجلائحــة حاجــز الـــ  .% 95وبفعــل هــذا التحـ ّ

خــال عــام  2020ليصــل إلــى ُ 79,000متبــ ِّرع.

ـب مواطنــو اململكة-خاللهــا -إلــى البحــث عــن الوســائل ُ
ـد العــون إلــى إخوتهــم
ـد يـ ّ
املتاحــة ملـ ّ
خــال هــذه اجلائحــة التــي هـ ّ

ـس احلاجــة إلــى املســاعدة ،فقــد جنحــت تكيــة أم علــي مــن خــال أعمالهــا واســتثمارها فــي البنيــة
ممــن هــم فــي أمـ ّ
املتب ِّرعــن إلــى ُ
التحت ّيــة املؤمتتــة خــال الســنوات الســابقة بــأن تصبــح قاعــدة لالســتمرار فــي إيصــال دعــم ُ
األســر األكثــر
ـدة األزمــة وتداعيتهــا مــن
عمــا كان لهــا مــن عظيــم األثــر فــي التخفيــف مــن حـ ّ
حاجــةً بأفضــل النتائــج وأجنعهــا ،ناهيــك ّ
ـوة.
ـدها قسـ ً
ـي أو الرقمـ ّ
ـول اإللكترونـ ّ
خــال التطبيــق األمثــل لعمليــة التحـ ّ
ـي فــي أحلــك األوقــات وأشـ ّ
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التبرع إلى برامج
سبل
ّ
تكية أم علي
املوقع
اإللكتروني:
www.tua.jo

تطبيق
الذكي
الهاتف
ّ
TUA

خدمة
إي  -فواتيركم

مركز اتصال
تكية أم علي
06/4900900

احلواالت
واالقتطاعات
البنك ّية

ُيو ِرد اجلدول أدناه أسماء البنوك واحلسابات ُ
املعتمدة لدى تكية أم علي:

البنوك املعتمدة من قبل تكية أم علي

رقم حساب تكية أم علي في البنك

البنك العربي اإلسالمي الدولي

1010000188500

البنك العربي

1182764679501

البنك العربي

1182764679500

بنك صفوة اإلسالمي  -دينار أردني

20505552220013000000

بنك صفوة اإلسالمي  -دوالر أمريكي

20505552220023000000

البنك اإلسالمي األردني
بنك القاهرة عمان
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
البنك األهلي األردني  -دوالر أمريكي
البنك االستثماري
بنك االحتاد

21606946410400006
90001327916
4822400101001
1001585378
13300011589020001
10111690915101

املؤسسة العرب ّية املصرف ّية ABC

11637709010

مصرف الراجحي

3400468866

• مواقع تكية أم علي في املراكز التجار ّية
• خدمة سمارت لينك

• احلصاالت املنتشرة في محافظات اململكة
الرئيسي
• مقر تكية أم علي
ّ
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التبرع
أوجه
ّ

في تكية أم علي

تصــرف تكيــة أم علــي جميــع التبرعــات التــي تتلقاهــا مــن
ُ
املتب ِّرعــن األفــراد أو مــن الشــركاء كاملــةً بنســبة % 100

الغذائــي ُ
يصــب
املســتدام الــذي
فــي دعــم برامــج الدعــم
ُّ
ّ

ُج َّ
ــل تركيــزه علــى دعــم  20,000أســرة تعيــش جميعهــا
الغذائــي.
حتــت خــط الفقــر
ّ

برنامج كفاالت األسر

املتب ِّرعني لكفالة إحدى ُ
األســر ُ
تُتيح تكية أم علي الفرصة أمام ُ
ـهري على مدار العام،
غذائي شـ
املحتاجة ليصلها طرد
ّ
ّ
ـادة غذائيــةً تكفــي إلعــداد ثــاث وجبــات يوميـ ًا ،وتتــراوح قيمــة هــذه الكفالــة الشــهرية
حيــث يحتــوي هــذا الطــرد علــى  19مـ ً
( )50 – 30 – 15ديناراً أردني ًا حسب عدد أفراد األسرة.

ٍ
حلــث ُ
ٍ
أســرة
املتب ِّرعــن علــى املســاهمة فــي إطعــام
شــهري بســيط
مببلــغ
هــذا وتفتــح تكيــة أم علــي بــاب التبــ ّرع
ّ
ّ
ُمحتاجـ ٍ
ـدر بـــ  3أو  10دنانيــر شــهر ًيا.
ـة مببلــغ ُيقـ ّ

الغذائية الشهر ّية
برنامج الطرود
ّ

ت ِ
ُفســح تكيــة أم علــي اجملــال أمــام ُ
ليصــار ،فيمــا
ـي يحتــوي علــى  19مـ ً
ـادة غذائيــةً ُ
املتب ِّرعــن للتبـ ّرع بقيمــة طــرد غذائـ ّ
بعــد ،إلــى إيصــال هــذه الطــرود إلــى ُ
ُ
األســر ُ
واملنتفعــة مــن تكيــة أم علــي؛ حيــث تتــراوح قيمــة الطــرد الواحد بني
املحتاجــة
( )50 – 30 – 15ديناراً أردني ًا.
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برنامج عابر سبيل (وجبات الغداء الساخنة)
ـي؛ حيــث
تســتقبل تكيــة أم علــي التب ّرعــات لبرنامــج عابــر ســبيل الــذي جــرت العــادة أن تُقيمــه يوميـ ًا فــي مق ّرهــا الرئيسـ ّ

ـي).
تبلــغ قيمــة وجبــة الغــداء ( 3.5دينــار أردنـ ّ

برنامج زكاة املال

ُ
واملحتاجــن،
تُصـ َـرف زكاة املــال فــي تكيــة أم علــي فــي أول وأوجــب مصــرف مــن مصــارف الــزكاة ،وهــم الفقــراء واأليتــام

وذلــك مبوجــب فتــوى شــرعية صــادرة عــن دائــرة اإلفتــاء العــام األردنيــة.

برنامج الصدقات العامة

املتب ِّرعــن لتُ ســخرها ،فيمــا بعــد ،لدعــم ُ
العامــة مــن ُ
األســر املســتفيدة مــن برامــج
تســتقبل تكيــة أم علــي الصدقــات
ّ
ـي ُ
املســتدام.
الدعــم الغذائـ ّ
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برنامج الصدقات اجلارية
ليصــار ،فيمــا بعــد ،إلــى صرفهــا لدعــم ُ
املتطلبــات ذات الصلــة بــأدوات
تســتقبل تكيــة أم علــي الصدقــات اجلاريــة ُ

املســتفيدين مــن برامــج تكيــة أم علــي.

برنامج األضاحي

املبــارك خــارج األردن بحضــور ُمفـ ٍ
للمتبـ ِّرع توكيــل تكيــة أم علــي بــأداء األضحيــة نيابــةً عنــه خــال أيــام عيــد األضحــى ُ
ـت
ميكــن ُ

ليصــار فيمــا بعــد إلــى توزيــع اللحــوم ُ
جمــدة مــن هــذه األضاحــي إلــى جانــب الطــرود الغذائ ّية
مــن دائــرة اإلفتــاء العــام األردن ّيــةُ ،
امل َّ
الشــهرية علــى ُ
األســر املســتفيدة مــن تكيــة أم علــي علــى مــدار العــام.
ّ
كمــا تقــوم بــأداء األضاحــي احملل ّيــة فــي املســالخ املتواجــدة فــي األردن لتُ ــوزَّع حلومهــا طازجــةً علــى ُأســرها ُ
املعتمــدة فــي
شــتى محافظــات اململكــة خــال أيــام عيــد األضحــى ُ
املبــارك.

برنامج الذبائح
تســتقبل تكيــة أم علــي الذبائــح علــى مــدار العــام بشــتى أنواعهــا ،ســواء أكانــت ذبيحــة أو فــدو أو نــذر أو عقيقــة؛ حيــث
تــؤدي تكيــة أم علــي هــذه الذبائــح شــهري ًا و ُتــوزَّع حلومهــا طازجــةً علــى ُ
األســر املســتفيدة فــي محافظـــات اململكــة كافةً .
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شركاؤنا
شركاؤنا من القطاع اخلاص
الدولي
اإلسالمي
البنك العربي
ّ
ّ
شركة الثلج والصودا والكازوز األردنية (بيبسي)

شركة إثمار للتمويل

مجموعة ماس القابضة  -ماس العامل ّية لالستثمار

شركة سنيورة للصناعات الغذائ ّية
الشركة األردن ّية خلدمات الهواتف املتنقلة (زين)

ستراتيجيك بالنرز

العربي
البنك
ّ
مجموعة االتصاالت األردن ّية (أوراجن)

األردني
املركزي
البنك
ّ
ّ
العربي للتأمني
النسر
شركة
ّ

أدوية احلكمة

شركة أبو عودة إخوان

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

شركة نونهيمز هولندا بي في
شركة الكازار

مؤسسة أنوار األردن

غرفة جتارة عمان

شركة تبوك لألبحاث الصيدالن ّية

إم إس فارما

العربي للدراسات الهندس ّية
املركز
ّ
الشركة العاملية للدهانات ()UGC

شركة ويندار لألملنيوم

شركة بترا للريادة اجملتمع ّية اخلضراء

الطبيعي
شركة فجر األردن ّية املصر ّية لنقل وتوريد الغاز
ّ
إي ستارتا للحلول

شركة بترا لالستثمار والتجارة

ميناء حاويات العقبة

شركة آسترا لالستثمار م .م.

مجموعة العمالق الصناع ّية

شركة األقصى لنقل وتخليص البضائع

محفظة دينارك

شركة بالستيك البتراء

الهيئة امللك ّية لألفالم
شركة صندوق املرأة للتمويل األصغر
إس تي إس بيمنت نتورك األردن

شركة بروفيمي األردن لصناعة مركزات األعالف بروفيمي األردن

شركة القارية ملشاريع النفط والغاز واملقاوالت العامة احملدودة

األرض الدول ّية لالستثمار والتطوير
األردني () AJIB
العربي
بنك االستثمار
ّ
ّ

البري والتجارة
شركة القواسمي للنقل
ّ
الزراعي
شركة االحتاد
ّ

شركة مستودع أدوية نبيه النابلسي

الكنور إس إيه

بنك االحتاد

شركة هنكل األردن

الكسيح لتصنيع األطعمة املعلبة
بنك األردن

الكويتي
األردني
البنك
ّ
ّ
شركة يونيتكر ش.م.ح

شركة اململكة الستثمارات الطاقة
واحة آيلة

جمعية كلنا خير األردن ّية
شركة املشرق احلديثة للتموين

االستثماري للوساطة املالية
املالي
شركة االعتماد
ّ
ّ

الشركة املركز ّية تويوتا

سيمينز غاميسا للطاقة املتجددة
مجوهرات إمسيح

العقاري
شركة ستوكهولم للتطوير
ّ
شركة يلوودور إينيرجي ليمتد  -األردن
شركة اإلخاء العرب ّية
مستودع األدوية الذك ّية

شركة جفنة لصناعة البرمجيات
شركة توفيق غرغور وأوالده

متجر عرين الليث لصياغة وجتارة الذهب

الشركة املتميزة العرب ّية للشحن واخلدمات اللوجست ّية

األردني
اإلسالمي
البنك
ّ
ّ
كابيتال بنك

مجموعة محمد أبو حلتم لالستثمارات جينرال ديلوكس

بنك سوسيته جنرال األردن

مجموعة شكيب خرفان لالستثمار

شركة صناعات األسمدة والكيماويات العرب ّية ( كيمابكو)

جمعية نادي خرجي الكلية العلمية اإلسالمية

شركة إرنست ويونغ

بنك لبنان واملهجر

فندق حياة رجنسي آيال العقبة

شركة كرستال للمياه

شركة املائدة الصحية للمأكوالت الشرقية
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شركاؤنا
الشركة الوطنية لالمتياز وتطوير األغذية
شركة لوزة للمطاعم

شركة النموذجية لصناعة احللويات الغربية والشرقية
( Rolling pinلفوف املعجنات)

شركة مطاعم بيتزا القيصر

شركة الرايات اجلديدة للتسويق اإللكتروني
مطعم محمد ركان اخلطيب

شركة ثياب الشباب للمالبس
شركة مطعم قهوة وكتاب

مطعم كفتيريا جذور الياسمني
مطعم رانيا إعبيد

شركة خطوط الدوائر السبعة لالستشارات اإلدارية

شركة عيسى اللوح وشريكته

احمللية
نظمات
شركاؤنا من املُ ّ
ّ
قرى األطفال األردن

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية
مركز العدل القانوني
مركز هيا الثقافي

البرنامج األردني لسرطان الثدي

جمعية إنقاذ الطفل
مؤسسة نهر األردن

هيئة رواد احلركة الرياضية والشبابية
إجناز

لوياك األردن

جمعية املسرة اخليرية

مؤسسة مجوهرات دعنا

شركة شبا الورد ألزهار ونباتات الزينة

محل عبد اجلبار القواسمي للزهور ونباتات الزينة

شركة كشمير التجارية للمستحضرات التجملية
معرض علي وراما للصور الفوتوغرافية
نشوى عبيدات

الشاالتي (مؤسسة الودق لأللعاب)

شركة اطبعلي باأللوان لتجارة املواد الدعائية

شركاؤنا من اجلامعات
جامعة عمان األهلية

اجلامعة األملانية األردنية
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
اجلامعة األردنية

شركة طيف اخليال

مؤسسة األخوات اخلمسة
شركة مايكروسوفت

شركاؤنا من املدارس
مدرسة العقبة الدولية

شركاؤنا من القطاع العام
عمان الكبرى
أمانة ّ

مدير ّية األمن العام

دائرة اإلفتاء العام األردن ّية

صندوق املعونة الوطن ّية

الدولي
وزارة التخطيط والتعاون
ّ

وزارة اخلارج ّية وشؤون املغتربني

املدير ّية العامة لقوات الدرك

وزارة التربية والتعليم

العامة
دائرة اإلحصاءات
ّ

الهيئة اخلير ّية األردن ّية الهاشم ّية

االجتماعي
العامة للضمان
املؤسسة
ّ
ّ

الدولية
نظمات
شركاؤنا من املُ ّ
ّ
عملية االبتسامة /األردن

شبكة بنوك الطعام العاملية
Connect.Jo
مؤسسة خطوات

املدارس النموذجية العربية AMS

مدارس الكلية العلمية اإلسالمية
روضة خطوتي األولى

املدرسة الوطنية األرثوذكسية
مدرسة البكالوريا -عمان

املدارس الكندية الدولية

مدرسة معهد اليوبيل (مدرسة اليوبيل)
مدرسة البيان

كلية تراسانطة

شركاؤنا من الشركات الداعمة -
تبرع عيني
ّ
شركة الثلج والصودا والكازوز (بيبسي)

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

مجموعة االتصاالت األردن ّية (أوراجن)

اليونيسف

برنامج األغذية العاملي
دار أبو عبدال ّله

جلنة اإلغاثة الدول ّية

أكوادوفا

اللجنة الدول ّية ملساعدة الالجئني

مؤسسة املوسم للتجارة والصناعة

جمعية مساعدة املسنني الدول ّية

شركة مطاعم بيتزا القيصر

اليونيسف

هابيتات فور هيومانيتي األردن

الهيئة اخلير ّية اإلسالم ّية العامل ّية

الكويتي
بيت الزكاة
ّ
هيئة األعمال اخلير ّية
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مدرسة السامية الدولية

شركة دار الغذاء

كوكا كوال

شركة فضل سليم لتجارة اللحوم

شركة الكسيح

شركة سنيورة للصناعات الغذائية

شركاؤنا

شركاؤنا من املؤسسات اإلعالمية
مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون
تلفزيون رؤيا
تلفزيون عمان
وكالة األنباء األردنية  -بترا
جريدة الرأي
جريدة الغد
جريدة الدستور
جريدة الوسيط

مواقع حصاالت تكية أم علي
IKEA
األردن واإلمارات للصرافة
اجلامعة األردنية
الصويفية مول
العبدلي مول
مكة مول
تاج مول

موقع الوكيل اإلخباري

جاليريا مول

موقع خبرني اإلخباري

سيتي مول

موقع عمون اإلخباري
موقع سرايا اإلخباري
موقع املقر
موقع أحداث 24
إذاعة حياة إف إم
إذاعة حسنى
راديو فن إف إم
راديو روتانا
إذاعة يقني إف إم
إذاعة ميلودي إف إم
إذاعة أمن إف إم
إذاعة مزاج إف إم
راديو دهب إف إم
إذاعة هال إف إم
إذاعة جيش إف إم
Bliss FM
راديو JBC
إذاعة صوت الغد
إذاعة نشامى إف إم
عمان
إذاعة هوا ّ

راديو البلد

إذاعة اجلامعة األردنية
راديو فرح الناس

سامح مول
سي تاون
االستقالل مول
كوزمو
مستشفى اجلاردنز
Family Basket
احلرية مول
البنك العربي
البنك العربي اإلسالمي الدولي
لومي ماركت
حلويات حبيبة
شركة مياهنا
مطعم بوبايز
العالونة للصرافة
مستشفى اجلامعة األردنية
مستشفى األردن
مستشفى اإلسراء
مستشفى االستشاري
املستشفى التخصصي
مستشفى ابن الهيثم
مستشفى ابن النفيس

شركاؤنا من املواقع التجارية
سيتي مول
مكه مول

سيفوي السابع
كوزمو السابع
عمان مول

جاليريا مول
أفنيو مول
تاج مول

العبدلي مول
عريفه مول

سامح مول اجلاردنز

سيفوي الشميساني
إربد سيتي سنتر

مستشفى إربد التخصصي
إربد سيتي سنتر
صيدلية فارمسي 1
سمارت باي
سيفوي
مستشفى الرويال
زمزم للصرافة
اربد مول
بنك صفوة اإلٍسالمي
بنك املؤسسة العربية املصرفية
احمليط لألسماك
حلويات نفيسة
KFC
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شركاؤنا

شركاؤنا

شركاؤنا من املؤسسات اإلعالمية

شركاؤنا من املواقع التجارية
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نســـب نـمــــــو
بـــرامــــــــــج
تكية أم علي
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نسب منو برامج تكية أم علي

عدد الطرود الغذائية
396,210
322,453

362,293

324,980

400,000
300,000
200,000
100,000

2019

2020

2018

2017

0

األسر املستفيدة من الطرود الغذائية
33,284
26,400

30,191

30,000

2018

2017

34,000
25,500
17,000
8,500

2019

2020

0

وجبات إفطار الصائم
89,531

82,970

90,000

67,226
51,942

67,500
45,000
22,500

2020
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2019

2018

2017

0

نسب منو برامج تكية أم علي

عدد وجبات عابر سبيل
85,215

82,936

76,189

90,000
67,500
45,000

19,450
2020

22,500

2019

2018

2017

0

عدد األضاحي
24,405

25,000
24,000

22,927
22,000

2020

23,000
22,000

21,230
2019

2018

2017

21,000

املتبرعون
79,000

80,000

68,538
54,280

44,800

60,000
40,000
20,000

2020

2019

2018

2017

0
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نسب منو برامج تكية أم علي

األسر املكفولة شهري ًا
15,339

15,147

2020

2019

16,000

12,029

10,207

12,000
8,000
4,000

2017

2018

0

اجلمعيات احمللية الشريكة
316

315

2020

2019

320

266

234

240
160
80

2017

2018

0

اإليرادات بالدينار األردني
6,000,000
4,500,000
3,000,000
1,500,000
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الوجبات الغذائية

الذبائح

الطرود الغذائية

الصدقات العامة

زكاة املال

تبرعات عينية

407,722
281,381

2,612,345
2,381,439

5,406,892
5,187,215

779,593
909,419

2,271,081
2,037,961

652,656
302,888

0
2019
2020

التقرير املالي

2020
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التكاليف اإلجمالية

بيانات الكلف
2020

التكاليف حسب أوجه الصرف

املبلغ د.أ

النسب من
إجمالي الكلف
واملصاريف

املبلغ د.أ

تكاليف الطرود

8,567,585

% 56.6

11,376,828

58.3%

264,450

% 1.7

396,705

2.0%

تكاليف ذبائح

1,805,997

% 11.9

2,644,504

13.6%

متويل مشاريع

110,923

% 0.7

389,077

2.0%

تكاليف الوجبات الغذائية

إجمالي التكاليف

مصاريف إدارية وتشغيلية
إجمالي املصاريف
اجملموع الكلي (إجمالي

التكاليف وإجمالي املصاريف)

10,748,955

النسب من
إجمالي الكلف
واملصاريف

14,807,114

املصاريف

% 29.0

4,397,207

% 24.1

4,693,170

4,397,207

4,693,170

15,146,162

19,500,284

الدخل

اإليراد اإلجمالي

2019

2020

اإليرادات حسب أوجه الصرف

املبلغ د.أ

النسب من
إجمالي اإليرادات

املبلغ د.أ

النسب من
إجمالي اإليرادات

احلساب العام وزكاه الفطر

259,837

% 1.7

122,944

% 0.6

الوجبات الغذائية

281,381

% 1.9

407,722

% 2.1

ذبائح

2,381,439

% 15.7

2,612,345

% 13.4

الطرود الغذائية

5,187,215

% 34.3

5,406,892

% 27.7

الصدقات العامة

909,419

% 6.0

779,593

% 4.0

زكاه املال

2,037,961

% 13.5

2,271,081

% 11.6

مشروع إنهاء اجلوع

1,016,000

% 6.7

7,257,050

% 37.2

302,888

% 2.0

652,656

% 3.3

2,375,000

% 15.7

0

% 0.0

392,012

% 2.6

0

% 0.0

تبرعات عينية
تبرعات جهات حكومية
تبرعات اخرى نتيجة جائحة كورونا
إجمالي اإليرادات
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2019

15,143,152

19,510,283
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