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نفتخــر فــي تكّيــة أم علــّي بإنجازاتنــا العديــدة ونحــن اليــوم نختتــم عامــ� آخــر� محّمــًال بتحديــات فريــدة. فــي عــام 2021، تجّلــت 

ــم  ــى تقدي ــة إل ــ�، با�ضاف ــهري� وطارئ ــ� ش ــرد� غذائي ــع 243,347 ط ــرة وتوزي ــي لـــ 20,000 أس ــم الغذائ ــم الدع ــا بتقدي إنجازاتن

ــا  83,691 وجبــة ســاخنة، وتســليم 49,596 حصــة مــن اللحــوم ل�ســر المعتمــدة لدينــا فــي جميــع أنحــاء المملكــة. ومــا زلن

نمضــي قدمــ� متجاوزيــن التحديــات إلــى مرحلــة مــا بعــد جائحــة كورونــا، ونحــن أكثــر أمــًال وتفــاؤًال فــي مســتقبل خــاٍل مــن 

الجــوع ينعــم فيــه جميــع أفــراد مجتمعنــا با¯مــن الغذائــي.

وفــي الوقــت الــذي تفّشــى فيــه الوبــاء وســيطر علــى عالمنــا فــي العــام الماضــي، ومــا صحــب ذلــك مــن تحديــات وتخــوف لمــا 

يمكــن أن تــؤول إليــه ا¯مــور، بــرزت مبادرتنــا وامتــدت للمســاهمة فــي دعــم وتعزيــز الصحــة المجتمعيــة وبدأنــا شــراكة جديــدة 

ــز  ــا بتجهي ــث قمن ــة، حي ــدي للجائح ــدف التص ــة به ــة وطني ــروع توعي ــالق مش ــات �ط ــن وإدارة ا¯زم ــي ل�م ــز الوطن ــع المرك م

ــات  ــم لخدم ــم الدع ــاون وتقدي ــة التع ــى مواصل ــا عل ــد عزمن ــا نؤّك ــي. كم ــة أم عل ــي لتكي ــر الرئيس ــي المق ــم ف ــز تطعي مرك

المســاندة المجتمعيــة ا¯خــرى إيمانــ� بدورنــا فــي تمكيــن وحمايــة أفــراد المجتمــع ا¯ردنــي.

ــم  ــن للدع ــن، ممتني ــن والمتبرعي ــركاء والداعمي ــل دور الش ــا أن نتجاه ــر، ال يمكنن ــع عش ــا التاس ــة عامن ــى عتب ــا عل ــع وقوفن وم

المالــي والمعنــوي الــذي قدمــوه. أشــكركم جميعــ� وأقــّدر لكــم مســاهمتكم الكبيــرة في دعــم مؤسســتنا وضمان اســتمرار 

نجاحهــا. كمــا أتقــدم بخالــص الشــكر والعرفــان إلــى مجلــس إدارتنــا علــى مــا بذلــوه مــن جهــود دؤوبــة فــي ا�شــراف علــى 

عمليــات تكيــة أم علــي وإدارتهــا بشــكل منّظــم، فــي الوقــت الــذي يثابــر موظفونــا علــى العمــل بــال كلــل لدعــم المســتفيدين 

ــن  ــوه م ــا قّدم ــة لم ــذ البداي ــا من ــوا معن ــن كان ــة والذي ــاب ا¯رواح الطيب ــن أصح ــن المتفاني ــكر المتطوعي ــا أش ــم. كم وخدمته

تطــوع ال محــدود، وبســبب دعمهــم وتفانيهــم لســنوات طويلــة اســتطعنا تجــاوز التحديــات وتحقيــق التطلعــات. 

ــددة  ــة متج ــل بحيوي ــام المقب ــى الع ــع إل ــا نتطّل ــل، فإنن ــل المتواص ــن العم ــرين م ــا العش ــا لعامن ــرب دخولن ــا بق ــع احتفائن وم

ــرة. ــة الكبي ــد العــون ¯ســرتنا ا¯ردنّي ــر لمــّد ي ــزام أكب وتفــاٍن مســتمر والت

 

هيــــا بنــــت الحسيــن

رئيس مجلس ا�دارة
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صاحبة الّسمو الملكي
ا�ميرة هيا بنت الحسين
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مجلس ا�دارة والهيئة العامة  

أعضاء مجلس ا�دارة

ــوم  ــذي يق ــي ال ــة أم عل ــس إدارة تكي ــا اÉ، مجل ــين، حفظه ــت الحس ــا بن ــرة هي ــة ا¯مي ــمو الملكي ــة الّس ــرأس صاحب تت
بمراقبــة ودعــم أنشــطة الجمعيــة وتوجههــا نحــو تحقيــق ا¯هــداف المنشــودة لهــا، وتطبيــق رؤيــة المغفــور لهــا بــإذن 

.Éجاللــة الملكــة عليــاء الحســين رحمهــا ا Éا

صاحبة الَسمو الملكية ا�ميرة هيا بنت الحسين،

أعضاء مجلس ا�دارة الحالين 

دولة السيد طاهر نشأت المصري
النائب ا¯ول لرئيس مجلس ا�دارة

سعادة السيد عالء خليفة 
النائب الثاني لرئيس مجلس ا�دارة

معالي الدكتور عبد الّله طوقان 
عضو مجلس ا�دارة

عطوفة السيد علي كنج شكري 
عضو مجلس ا�دارة

سعادة السيد ليث القاسم
عضو مجلس ا�دارة - أمين الصندوق

سعادة السيد خالد زكريا 
عضو مجلس ا�دارة - أمين السّر

معالي السيدة سوزان عبد المجيد عفانة  
عضو مجلس ا�دارة

سعادة السيد شادي رمزي عبد السالم المجالي 
عضو مجلس ا�دارة

الهيئة العامة

المدير العام: السيد سامر بلقر

معالي السيد زيد القسوس

معالي السيد أيمن حتاحت

معالي السيدة سهير العلي

السيد يوسف المعدي

السيدة رانيا عميش

السيد غسان بندقجي

السيد نضال العسعس

السيد سيف ا�سالم الشريف

السيدة مها ا¯سير

السيد نادر الحوراني

السيد طارق أبو لغد

السيد عثمان بدير

السيد سعد الدين الزميلي

السيد المثنى نابلسي

السيد ياسين التلهوني

السيد طارق ا¯نصاري
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الهيكل التنظيمي لتكية أم علي   

الهيئة العامة

الهيئة ا�دارية

المدير العام

نائب
المدير العام

العالقات
ا�جنبية

تنميةالبرامج
الموارد المالية

االتصال والعالقات
العامة

المتابعة والتقييمالشؤؤن الماليةالمشتريات والتزويدالموارد والتطوير
والمساءلة والتعلم

المتابعة والتقييم المحاسبة المشتريات

الموازنة والتقارير التزويد والمخازن

تطوير واستقطاب
الموارد البشرية

االتصال عالقات المتبرعين
ا�فراد

البحث ا�جتماعي
والشراكات

برامج ا�طعام
الغذائي واعتماد ا�سر

برامج تنمية وإدارة
عالقات الجمعيات

المحلية

إدارة المشاريع

صناديق ومواقع
جمع التبرعات

االتصال والتحصيل

التمويل المؤسسي

عالقات المغتربين

العالقات العامة
والمتطوعين

عمليات
الموارد البشرية

السالمة الغذائية

التطوير المؤسسي
والجودة

الشؤون ا�دارية
والخدمات المساندة

تقنية المعلومات

إدارة المعلومات

المساءلة والتعلم

العالقات
العربية

ضابط ارتباط
مجلس ا�دارة

المدقق الداخلي
واالمتثال

لجنة الترشيح
والمكافآت

لجنة تنمية
الموارد واالتصال

لجنة
المشتريات

لجنة التدقيق
والمخاطر

المدقق الخارجي

المستشار
القانوني
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تكية أم علي
تسعة عشر عاًما على التأسيس

تأسســـت تكيـــة أم علـــي عـــام 2003 علـــى يـــد صاحبـــة الســّـمو الملكي ا¯ميرة هيـــا بنـــت الحسين (حفظهـــا الّلـــه) كأول منظمــة 
غيــــر حكوميــــة مــــن نوعهــا فــي العالــــم العربــي تهــدف إلــى مكافحــــة الفقــر الغذائــي عــن طريــــق تقديم الدعـم الغذائـي 
المستدام ل�سر غيـــر القـــادرة علـــى تأمـــين قـــوت يومهـا فـــي مختلـف محافظـــات المملكة عـــن طريـق تقديم الطـــرود الغذائيـة 
الشـــهرية والوجبات الساخنة، كمـــا تقـــوم تكيـــة أم علـــي بتقديم الوجبـــات اليومية الســـاخنة للفقـــراء والمحتاجين فـــي مقرهـــا 

الرئيســـي، وذلـــك بهـــدف توفيـــر العيـــش الكريم ل�سر المحتاجة فـــي المملكة.  

يقــع مقــر تكيــة أم علــي فــي قلــب العاصمــة ا¯ردنيــة عّمــان وقــد بزغــت فكــرة إنشــائها فــي عــام 2002 وبــدأت أعمــال البنــاء فــي 
عــام 2003 واكتملــت بحلول عــام 2004.   

 انطلقــت رحلــة تكيـــة أم علـــي لتحقيــق أمنيــة المغفــورة لهــا جاللــة الملكــة عليــاء الحســين رحمهــا اÉ التــي كانــت تؤمــن دائًمــا 
خــالل مســيرة حياتهــا أن العمــل ا�نســاني منــارة أمــل مشــرقة تضــيء حيــاة ا¯ســر المحتاجــة. ومــن هنــا تجلــت رؤيــة تكيــة أم علــي 
شــد ا¯ســر فقًرا  فــي العمــل ا�نســاني والمتمثلــــة فــــي الوصــــول إلــــى أردنٍ  خــــاٍل مــــن الجــــوع مــن خالل توفيــر ا�عانات الغذائية̄ 

والتــي ال تســتطيع تأميــن قــوت يومهــا. 

واليــوم، مضــت تســعة عشــر عاًمــا علــى تأســيس هــذا الصــرح العريــق الــذي فتــح أبوابــه الســتقبال طلبــات آالف ا¯ســر ا¯قــل حًظــا فــي 
ا¯ردن، الذيــن ال يســتطيعون تأميــن قــوت يومهــم لالســتفادة مــن برامــج ا�طعــام الرئيســية، وســتكمل تكيــة أم علــي مســيرتها 
ــات واجهتهــا أو قــد  ــال مــن خــالل الســعي المســتمر للوصــول إلــى جميــع الفقــراء والتصــدي ¯ي عواقــب وصعوب ــر ا¯جي هــذه عب

تواجهها.  

قامــت تكيــة أم علــي خــالل عــام 2021 بتوزيـــع أكثـــر مـــن (240,952) طـــرًدا غذائـــّيًا شـــهرّيًا علـــى ا¯ســر المحتاجــة والتـــي تعيـــش 
تحــت خـــط الفقـــر الغذائـــي فـــي جميـــع محافظـــات المملكــة، كمـــا عملت علــى توزيع أكثـــر مـــن (80,969) وجبـــة إفطار ســـاخنة 
ــاعدة  ــن مس ــي م ــة أم عل ــت تكي ــام، تمكن ــالل الع ــا خ ــي واجهته ــات الت ــن الصعوب ــم م ــى الرغ ــارك. وعل ــان المب ــهر رمض ــالل ش خ
ا¯ســر التــي تضــررت بســبب جائحــة كوفيــد-19، حيــث تــم توزيــع (2,395) طــرًدا طارًئــا عليهــم، كمــا قامــت خالل أيـــام عيـــد ا¯ضحى 
المبــارك بـــأداء ا¯ضاحــي نيابـــًة عـــن المضّحيــنٍ فـــي أســـتراليا ضمـــن ضوابـــط الشـــريعة ا�ســالمية بحضـــور مفـــٍت مـــن دائـــرة ا�فتاء 
العـــام ا¯ردنيــة، حيـــث تــم أداء (20,305) أضحيـــًة خــالل أيـــام عيــــد ا¯ضحــــى وتوزيــــع (49٫596) حصة لحــوم على ا¯ســر المعتمدة 

ضمــــن برنامــــج الدعــم الغذائــــي المستدام علــى مــــدار العــام.
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240,952
طـرد غذائـي 

شـهري تم توزيعه 
علـى ا�سر خالل 

عام 2021 

80,969
وجبـة إفطار  تم 

توزيعها خالل شهر 
رمضان المبارك 

على ا�سر 
المحتاجة  

20,305
أضحيـة تم أداؤها 
في استراليا نيابة 

عن المضحين خالل 
عام 2021 

2,395
طرد طارئ تم 

توزيعه خالل عام 
  2021
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الرؤية والرسالة وا�ولويات

رؤيتنا
أردن خاٍل من الجوع.

رسالتنا
مؤسســــة إنســــانية تكافــــح الجوع ونقــــص التغذيــــة عــــن طريــــق إيصــــال دعــــم الّمتبرعـــين إلـــى 
المواطنيــن ا¯شــد فقـــًرا، عبـــر تقديــم برامـــج دعـــم غذائـــي صحــيٍّ ومســـتدام. ويتـــم ذلـــك وفًقـــا 
ــن  ــة يضمـ ــن الحوكم ــح مـ ــار ٍ واضـ ــن إطـ ــة ٍضمـ ــذ بفعالي ــرعية تنّف ــط شـ ــة وضوابـ ــة علميـ لمنهجي
ــع  ــة المجتم ــود وتوعيـ ــيق الجه ــة لتنسـ ــة وا¯جنبي ــراكات المحلي ــاء الشـ ــاءلة وبنـ ــفافية والمس الشـ

بواقـــع الجــوع مـــن أجـــل مجتمــع فاعــــل وعيــــش كــــريم.
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قيمنا
• نؤمن بمسؤوليتنا تجاه المجتمع، وأنَّ خدماتنا حّق لكل مواطن ُمحتاج. 

• نعمل بمرونٍة وبروح الفريق لتحقيق رؤيتنا في ُمكافحة الجوع. 
• نحترم اÛخر ونؤمن بالمساواة بين الجميع، وأن التنّوع أساس قوة المؤسسة. 

• نعمل بروح المسؤولية والمساءلة والمؤسسية. 
• ملتزمون بممارسات نزيهٍة وشفافٍة. 

• نؤمن بأنَّ ا�بداع سالحنا والتمّيز غايتنا.

ا�ولويات االستراتيجية 
 

• تعزيز ُمساهمة تكية أم علي في مكافحة الجوع في ا¯ردن. 
• تعزيز قدرات وخدمات تكية أم علي. 

• تعزيز االستدامة. 
• تعزيز المسؤولية المجتمعية. 
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الحوكمة 

ــار  ــر معي ــي تعتب ــفافية الت ــؤولية والش ــاط والمس ــات االنضب ــى درج ــن أعل ــراءات تضم ــم وإج ــات ونظ ــي بسياس ــة أم عل ــع تكي تتمت
وأســاس الحوكمــة فــي أي مؤسســة.  

 
ا¯سس التي يستند عليها نظام الحوكمة في تكية أم علي: 

الرقابة
تقــع مهمــة بنــاء نظــام حوكمــٍة رشــيدٍة علــى عاتــق مجلــس ا�دارة الــذي يتولــى ا�شــراف الُمباشــر علــى الفريــق ا�دارّي والموظفيــن 
ــن  ــن والداعمي عي ــن والُمتبرِّ ــهامات المتطوعي ــام إس ــبل أم ــير الُس ــى تيس ــون عل ــن ويعمل ــى الُمنتفعي ــات إل ــون الخدم ــن ُيقّدم الذي

لتعظيــم دورهــم فــي تكيــة أم علــي بمــا يعــود علــى الُمســتفيدين والمجتمــع بأفضــل النتائــج.

ــداف  ــا ل�ه ــن تحقيقه ــد م ــة والتأّك ــى أداء ا�دارة التنفيذي ــي عل ــة أم عل ــي تكي ــه ف ــة عن ــان الُمنبثق ــس ا�دارة واللج ــِرف مجل ُيْش
والسياســات العاّمــة، إضافــًة إلــى وضــع ا�طــار العــام للخطــة االســتراتيجية وتقييمهــا ومراجعتهــا بوتيــرٍة دوريــٍة. عــالوًة علــى ذلــك، 
يحــِرص المجلــس دوًمــا علــى التأّكــد مــن فّعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخلّيــة وإدارة المخاطــر، كمــا يضمــن نجــاح عمليــة إعــداد التقريــر 
ــداف  ــع أه ــق م ــا يتواف ــٍة بم ــاءٍة وفاعلي ــة، بكف ــة العام ــب الهيئ ــن جان ــراره م ــم إق ــن ث ــدد وم ــت المح ــي الوق ــداره ف ــنوّي وإص الس

المؤسســة. 

الكفاءة
ــا لموظفيهــا  ــق عليهــا بكفــاءٍة وفاعليــٍة، فإنهــا ُتجــري تقييًمــا دورّيً انطالًقــا مــن حــرص تكيــة أم علــي علــى تحقيــق ا¯هــداف الُمتفَّ
ــة واضحــة لــكل وصــف وظيفــّي. وتســعى تكيــة أم علــي  مــن خــالل دراســة الهيــكل الوظيفــّي وتقييمــه، وتحديــد مهــام وظيفّي
ــه  ــات تحديث ــٍة لغاي ــٍة دورّي ــى مراجع ــع إل ــذي يخض ــد ال ــراءات الُمعتم ــات وا�ج ــل السياس ــى ودلي ــا يتماش ــا بم ــق إجراءاته ــى تطبي إل

وفًقــا لمتطلبــات العمــل.
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ــتفيدين  ــا والُمس ــة وموظفيه ــة المؤسس ــى حماي ــي إل ــات ترم ــار سياس ــي إط ــا ف ــي عمله ــة أم عل ــذ تكي ــدد، ُتنّف ــذا الص ــي ه وف
منهــا وشــركائها، وتشــمل هــذه السياســات: المســاواة وعــدم التمييــز، والتدقيــق الداخلــّي، وا�فصــاح، وا�بــداع واالبتــكار، إلــى جانــب 

ــا. ــا ومراجعته ــري اعتماده ــرى يج ــات أخ سياس

ُيمكــن القــول أّن مراعــاة معاييــر الحوكمــة الرشــيدة فــي المؤسســة ُيســاهم فــي تعزيــز مصداقيتهــا وشــفافيتها، ويســاعدها علــى 
تحقيــق ا¯هــداف التــي ُوِضَعــت مــن أجلهــا؛ مــا ُيســهم فــي تحقيــق االســتراتيجية والرقابــة الفاعلــة علــى ا¯داء علــى نحــٍو ُيحّقــق 

االســتمرارية والتطويــر واالســتدامة.

الشفافية وا�فصاح
ُ̄ســس التــي تتبّناهــا؛ إذ تحــرص علــى  ُتولــي تكيــة أم علــي اهتماًمــا كبيــًرا باعتمــاد سياســة ا�فصــاح والشــفافية كونهــا مــن أهــم ا
ــة كاملــًة بوضــوح ودون تضليــل. وانطالًقــا مــن ذلــك، تتولــى لجنــة  ا�فصــاح عــن المعلومــات ذات الصلــة بعملياتهــا وبياناتهــا المالّي
التدقيــق والرقابــة الداخلّيــة مهمــة مراجعــة البيانــات الماليــة لُيصــار، فيمــا بعــد، إلــى نشــرها فــي التقريــر الســنوّي الــذي ُيــوزَّع علــى 
أصحــاب المصلحــة والشــركاء كافــًة، ومــن ُثــمَّ يتــم نشــره علــى الموقــع ا�لكترونــي لتكيــة أم علــي. وتحتــوي هــذه البيانــات علــى 
تقريــر المدقــق الخارجــّي وإيضاحاتــه والميزانّيــة العمومّيــة وبيــان قائمــة الدخــل، فضــًال عــن نشــر جــداول توضــح المصاريــف والبيانــات 

ذات الصلــة بالتكاليــف والدخــل.

التدقيق الداخلّي والخارجّي
نظــًرا ¯هميــة النتائــج التــي َتخُلــص إليهــا عمليــة التدقيــق، تنطــوي هــذه المرحلــة علــى أكثــر مــن خطــوة؛ إذ يتولــى المدقــق الداخلــّي 
التابــع للجنــة التدقيــق والمخاطــر فــي مجلــس ا�دارة مســؤولية تدقيــق ا�جــراءات والبيانــات والتقاريــر المالّيــة والرقابــة عليهــا؛ حيــث 
ــتعانة  ــن االس ــًال ع ــي، فض ــة أم عل ــا تكي ــي ُتطّبقه ــريعات الت ــع التش ــجامها م ــدى انس ــن م ــد م ــؤولية التأّك ــه مس ــى عاتق ــع عل تق
ــدة لتكيــة أم علــي وإصــدار التقريــر  بشــركة تدقيــق خارجّيــة ُمســتقلة تضطلــع بمســؤولية تدقيــق البيانــات المالّيــة الســنوّية الُموحَّ

المالــّي.
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خريطة الجوع 

801

1,856

446

4,662

989

661

415

263

3,778

6,289
598

742

.

لتقديــم  أبوابهــا  علــي  أم  تكيــة  افتتحــت  أن  منــذ 
الدعــم الغذائــي المســتدام، ســعت جاهــدًة إلــى إيصــال 
المســاعدات الغذائيــة فــي كافــة محافظــات المملكــة 
التــي تشــمل 89 قضــاًء ولــواًء، و12 محافظــًة فــي ا�ردن، 
وذلــك لتشــمل ا�ســر ا�شــد فقــًرا وا�كثــر حاجــًة بهــدف 
ــاٍل  ــى أردٍن خ ــول إل ــي الوص ــة ف ــا المتمثل ــق رؤيته تحقي

مــن الجــوع.
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أسر تكية أم علي  

تقــوم تكيــة أم علــي بدراســة ا¯ســر والتأكــد مــن أن معاييــر اعتمــاد ا¯ســر ضمــن برنامــج الطــرود الغذائيــة الشــهرية مطابقــة، حيــث 
تقــوم بمــا يلــي: 

1. استقبال طلبات ا¯سر المحتاجة.  
2. عمل دراسة مكتبية ل�سر المتقدمة بطلب انتفاع.
3. عمل دراسة ميدانية ل�سر المتقدمة بطلب انتفاع.

4. اعتماد ا¯سر ضمن برنامج الدعم الغذائي المستدام ليصلها طرد غذائي شهري.

أسر تكية أم علي 



ssالتقرير السنوي 2021

معايير اعتماد أسر تكية أم علي 

حرصــت تكيــة أم علــي منــذ تأسيســها علــى توفيــر الدعــم الغذائــي المســتدام ل�ســر ا¯شــد فقــًرا مــن خــالل اعتمادهــا فــي برنامــج 
ــى  ــز بأعل ــة وتتمي ــون موثوق ــث تك ــاد بحي ــات االعتم ــر وآلي ــر معايي ــى تطوي ــا إل ــي دائًم ــة أم عل ــعى تكي ــث تس ــة، حي ــرود الغذائي الط
درجــات الشــفافية ابتــداًء مــن مرحلــة اســتقبال طلــب ا¯ســرة إلــى مرحلــة الدراســة المكتبيــة وأخيــًرا مرحلــة الدراســة الميدانيــة قبــل 

اعتمادهــا.

معايير االعتماد ضمن برنامج الطرود الغذائية الشهرية: 

- ا¯سر التي يبلغ صافي دخل الفرد فيها 14 ديناًرا أو أقل.

- ا¯سر التي ال يوجد لديها أمالك من أي نوع كان أو أمالك ضمن معايير محددة.

- أن ال تتجاوز أعمار ا¯فراد غير العاملين 18 عاًما إال في حال جلوسهم على مقاعد الدراسة.
 

معظــم أفــراد ا¯ســر التــي تنطبــق عليهــم شــروط ومعاييــر االعتمــاد هــم مــن ا¯طفــال وا¯يتــام وكبــار الســن وذوي االحتياجــات 
ــن  ــم م ــى الرغ ــل. وعل ــى العم ــن عل ــر القادري ــل وغي ــات وا¯رام ــى المطّلق ــة إل ــة با�ضاف ــتعصية والمزمن ــراض المس ــة وا¯م الخاص
ــاعدات  ــم المس ــن تقدي ــام 2021 م ــالل ع ــي خ ــة أم عل ــت تكي ــد-19، تمكن ــة كوفي ــا جائح ــي فرضته ــات الت ــات والصعوب التحدي
الغذائيــة لـــأكثر مــن 20٫000 أســـرة محتاجــة تعيـــش جميعهـــا تحــت خـــط الفقـــر الغذائـــي وتشــمل أكثر مــن 100٫000 فــرد، 4٫420 

منهــم مــن كبــار الســن. 

معايير اعتماد أسر تكية أم علي 
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برامج ا�طعام  

برامج ا�طعام  
• برنامج الدعم الغذائّي الُمستدام (برنامج الطرود الغذائّية الشهرّية).

• برنامج عابر سبيل (وجبات ساخنة يومّية).
• وجبات إفطار صائم.

• برنامج ا¯ضاحي والذبائح.
برنامج الدعم الغذائّي الُمستدام 

(برنامج الطرود الغذائّية الشهرّية)

ــة  ــي كاف ــة ف ــرة منتفع ــى 20٫000 أس ــهرّيًا عل ــا ش ــرًدا غذائّيً ــع (240,952) ط ــن توزي ــام 2021 م ــالل ع ــي خ ــة أم عل ــت تكي تمكن
ــتدام.  ــي المس ــم الغذائ ــج الدع ــن برنام ــك ضم ــة وذل ــات المملك محافظ

ــن  ــم م ــإن معظمه ــت ف ــة أجري ــب دراس ــرًدا، وحس ــة (100٫000) ف ــرود الغذائي ــج الط ــن برنام ــتفيدين م ــراد المس ــدد ا¯ف ــغ ع بل
ا¯طفــال وا¯يتــام والعجــزة والمســنين، وا¯فــراد مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة والذيــن يعانــون مــن ا¯مــراض المزمنــة.

ــهر،  ــدار الش ــى م ــوم عل ــي الي ــة ف ــات غذائي ــالث وجب ــداد ث ــي �ع ــًة تكف ــادًة غذائي ــى 19 م ــهرية عل ــة الش ــرود الغذائي ــوي الط تحت
وتحــرص تكيــة أم علــي علــى أخــذ عــدد أفــراد ا¯ســرة بعيــن االعتبــار، حيــث تقــوم بتقســيم الطــرود الغذائيــة الشــهرية إلــى ثــالث 
فئــات لتضمــن أن يغطــي كل طــرد االحتياجــات الغذائيــة لجميــع أفــراد ا¯ســر التــي تعيــش تحــت خــط الفقــر الغذائــي علــى مــدار 

الشــهر.  
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طرد (ج)
أسرة مكونة من

3 - 5 أفراد
8,461 أسرة مستفيدة

طرد (ب)
أسرة مكونة من

6 أفراد أو أكثر
7,257 أسرة مستفيدة

طرد (د)
أسرة مكونة من

فرد أو فردين
5,771 أسرة مستفيدة

تقسيم فئات الطرود الغذائية شهرًيا
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برامج ا�طعام  

برنامج عابر سبيل (وجبات ساخنة يومّية)

بعــد عاميــن مــن توقــف برنامــج عابــر ســبيل واســتبداله ببرنامــج توزيــع وجبــات طعــام ســاخنة علــى منــازل ا¯ســر المحتاجــة الــذي 
جــاء اســتجابًة لéجــراءات االحترازيــة المشــددة التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد-19 للحفــاظ علــى ســالمة الجميــع، قامــت تكيــة أم 
علــي بإعــادة فتــح بــاب اســتقبال المنتفعيــن فــي مقرهــا الرئيســي فــي الربــع ا¯خيــر مــن عــام 2021 وذلــك ضمــن برنامــج ا�طعــام 

اليومــّي عابــر ســبيل.

وخــالل عــام 2021 تــم تقديــم 2,722  وجبــة غــداٍء ســاخنٍة تتكــون مــن مصــدر لحــوم وأرز وصــوص أو لبــن وحبــة فاكهــة وعصيــر 
وخبــز وقطعــة حلــوى  حيــث تحتــوي كل وجبــة علــى مصــدر مــن البروتينــات والنشــوّيات والفيتامينــات بمــا ُيوّفــر %60 مــن الســعرات 

الحراريــة التــي يحتاجهــا الشــخص البالــغ يومًيــا.

ــا داخــل صالــة الطعــام لتنــاول وجبــة الغــداء الســاخنة مــع االلتــزام التــام بكافــة ا�جــراءات  حيــث تــم اســتقبال 200 مســتفيد يومّيً
االحترازيــة المفروضــة.
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برامج ا�طعام  

وجبات إفطار صائم

اســتجابًة لقانــون الدفــاع لعــام 2021 ومــا رافقــه مــن اجــراءات احترازيــة لمنــع انتشــار فايــروس كوفيــد-19 مــن منــع للتجمعــات، 
ــان  ــهر رمض ــي ش ــادة ف ــه الع ــرت علي ــا ج ــن كم ــد الّرحم ــج موائ ــد برنام ــي بعق ــى التوال ــي عل ــام الثان ــي للع ــة أم عل ــم تكي ــم تق ل
الفضيــل مــن كل عــام. ولحــرص تكيــة أم علــي الدائــم وإيمانهــا بأهميــة هــذه الفئــة مــن المجتمــع قامــت باســتبدال برنامــج موائــد 
ُ̄ســر الُمحتاجــة التــي اعتــادت التــردد علــى مقــّر تكيــة أم علــي الرئيســّي  الرحمــن ببرنامــج توزيــع وجبــات ا�فطــار الســاخنة علــى ا
ــان، حيــث عملــت علــى توزيــع 80,969 وجبــة إفطــار صائــم مــن خــالل الجمعيــات الشــريكة لهــا فــي مختلــف  فــي العاصمــة عّم

محافظــات المملكــة وبمشــاركة مجموعــة مــن المتطوعيــن مــن الشــركات الشــريكة لتكيــة أم علــي. 

تجــدر ا�شــارة إلــى أَن كّل وجبــٍة مــن هــذه الوجبــات تحتــوي علــى أرز ودجــاج وعلبــة صلصــة وقطعــة فواكــه وحلويــات ومشــروب 
ُ̄ســر  ــى ا ــاه وتمــر. كمــا عملــت تكيــة أم علــي علــى التنســيق مــع جمعياتهــا الشــريكة ُبغيــة إيصــال وجبــات ا�فطــار إل غــازّي ومي

الُمحتاجــة علــى نحــٍو تحصــل مــن خاللــه كل أســرة علــى وجبــات إفطــار تناســب عــدد أفرادهــا. 
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برامج ا�طعام  

برنامج ا�ضاحي والذبائح

خــالل أيــام عيــد ا¯ضحــى الُمبــارك مــن عــام 2021، اســتقبلت تكيــة أم علــي توكيــالت الُمضّحيــن ¯داء ا¯ضاحــي؛ حيــث أّدت 20,305 
ُ̄ســر الُمحتاجــة فــي كٍل مــن ا¯ردن والضفــة  يــن، لُيصــار الحًقــا إلــى توزيــع لحومهــا علــى ا أضحيــة نيابــًة عــن الُمتبّرعيــن مــن الُمضحِّ
ــر  ُ̄س ــى ا ــا عل ــم توزيعه ــي ت ــدة الت ــة والمجم ــوم الطازج ــص اللح ــدد حص ــغ ع ــد بل ــام. ولق ــدار الع ــى م ــزة عل ــاع غ ــة وقط الغربي

الُمســتفيدة لعــاَم 2021 نحــو 49٫596 حصــة.

عيــن بحضــور  ــًة عــن ُموّكليهــا مــن الُمتبرِّ حيــث تــؤدي تكيــة أم علــي ا¯ضاحــي خــالل فتــرة عيــد ا¯ضحــى الُمبــارك خــارج ا¯ردن نياب
ُمفــٍت مــن دائــرة ا�فتــاء العــاّم ا¯ردنيــة؛ ُبغيــة التأكــد مــن مطابقــة ا¯ضاحــي ¯حــكام الشــريعة ا�ســالمّية وضمــان أدائهــا خــالل 
دة ليتــم  ن فــي مســتودعات تكيــة أم علــي الُمبــرَّ أيــام التشــريق، ومــن ثــم تقــوم بتقطيعهــا وتجميدهــا وشــحنها إلــى ا¯ردن لُتخــزَّ
ُ̄ســر المســتفيدة طيلــة العــام. كمــا تــؤدي تكيــة أم علــي ا¯ضاحــي المحلّيــة فــي المســالخ المتواجــدة فــي ا¯ردن  توزيعهــا علــى ا

لُتــوزَّع لحومهــا طازجــًة علــى ا¯ســر الُمعتمــدة لديهــا فــي شــتى محافظــات المملكــة خــالل أيــام عيــد ا¯ضحــى الُمبــارك.
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برامج ا�طعام  

توزيع لحوم ا�ضاحي على أهلنا في فلسطين

ــرًة  ــن 6٫315 ُأس ــر م ــى أكث ــام 2020 عل ــالل ع ــا خ ــي أّدته ــي الت ــوم ا¯ضاح ــن لح ــزًءا م ــام 2021 ج ــالل ع ــي خ ــة أم عل ــت تكي َوّزع
ُمحتاجــًة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بالتنســيق مــع صنــدوق الــزكاة الفلســطينّي والهيئــة الخيريــة الهاشــمية، حيــث ُوزِّعــت 
ُمخصصــات اللحــوم علــى ُمختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة بمشــاركة خمســين هيئــٍة خيرّيــٍة شــريكٍة تضافــرت جهودهــا مــع 

تكيــة أم علــي للســنة الحــادي عشــر علــى التوالــي ضمــن إطــار المشــروع الُمشــترك «تكاُتــف».
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الحمالت الموسمية لعام 2021

أطلقــت تكيــة أم علــي خــالل عــام 2021 عــدد مــن الحمــالت  الموســمّية بهــدف تســليط الضــوء علــى برامــج ا�طعــام التــي تقدمهــا 
ــرة فــي المملكــة ا¯ردنيــة الهاشــمية،  ــة الفقــر الغذائــي التــي تعانــي منهــا أســر كثي تكيــة أم علــي ل�ســر المحتاجــة وعلــى قضي
وكذلــك تســليط الضــوء علــى أهميــة تعزيــز الحمايــة االجتماعّيــة للفئــات الهشــة نحــو انعــدام ا¯مــن الغذائــي مــن خــالل تقديــم 

الدعــم مــن نواحــي أخــرى، ســواًء كان تقنًيــا أو فنًيــا أو إدارًيــا أو لوجســتًيا.
  

حملة التوعية  

ــى  ــدف إل ــي ته ــام 2021 الت ــة لع ــا التوعوي ــي حملته ــة أم عل ــت تكي ــتمرين''، أطلق ــم مس ــن وبدعمك ــر مكّملي ــعار ''بالخي ــت ش تح
ــتمر  ــدور المس ــى ال ــة وعل ــص التغذي ــوع ونق ــة الج ــي مكافح ــة ف ــامية والمتمثل ــي الس ــة أم عل ــالة تكي ــى رس ــوء عل ــليط الض تس
للجهــود التــي قامــت وال تــزال تقــوم بهــا تكيــة أم علــي خــالل جائحــة كوفيــد-19 فــي تقديــم الدعــم الغذائــي المســتدام ل�ســر 

ــة. ــات المملك ــف محافظ ــي مختل ــة ف المحتاج

حملة رمضان

أطلقــت تكيــة أم علــي حملــة رمضــان لعــام 2021 تحــت شــعار ''نطعمهــم بــزكاة أموالكــم'' بهــدف تســليط الضــوء على برنامــج 
ــر زكاة المــال علــى ا¯ســر المحتاجــة والتــي تقــع تحــت خــط الفقــر الغذائــي والتــي تقــوم تكيــة أم علــي بدعمهــا فــي  ــزكاة وأث ال

جميــع محافظــات المملكــة مــن خــالل برنامــج الطــرود الغذائيــة الشــهرية.

كمــا اســتعاضت تكيــة أم علــي عــن  برنامــج موائــد الّرحمــن مــن خــالل توزيــع وجبــات إفطــار الصائــم علــى ا¯ســر المحتاجــة، حيــث 
فتحــت بــاب المشــاركة لـــ (394) متطوًعــا مــن الجهــات الشــريكة ضمــن ثــالث برامــج تطوعيــة: 

1.  برنامج توزيع وجبات ا�فطار على ا¯سر المحتاجة داخل الجمعيات والهيئات الشريكة لتكية أم علي.
2.  برنامج توزيع الطرود الغذائية الشهرية على ا¯سر المستفيدة داخل الجمعيات والهيئات الشريكة.

3.  برنامج تعبئة الطرود الشهرية داخل مستودعات تكية أم علي في خريبة السوق.
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الحمالت الموسمية لعام 2021

حملة ا�ضاحي

تحــت شــعار ''أضحيتــك هدية...بتوزعهــا التكيــة''؛ أطلقــت تكيــة أم علــي حملــة ا¯ضاحــي لعــام 2021 والتــي اســتمرت لمــدة شــهٍر 
ــوء  ــليط الض ــع تس ــم، م ــة عنه ــا بالنياب ــم وتوزيعه ــي ¯داء أضاحيه ــة أم عل ــل تكي ــى توكي ــن عل ــّث المتبرعي ــى ح ــدف إل ــٍل، ته كام
علــى مــدى أهميــة أداء ا¯ضاحــي وأثرهــا ومــا تجلبــه مــن فــرح وســرور علــى منــازل ا¯ســر المحتاجــة والمســتفيدة مــن تكيــة أم علــي.
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حملة الشتاء

ــتلزمات  ــر مس ــدف توفي ــدفء''، به ــم ال ــ� نمنحه ــعار ''مع ــت ش ــتاء تح ــل الش ــالل فص ــًة خ ــًة إلكتروني ــي حمل ــة أم عل ــت تكي أطلق
ــات  ــع المحافظ ــي جمي ــي ف ــة أم عل ــل تكي ــن قب ــدة م ــر المعتم ــات ل�س ــائم كاز وبطاني ــئ كاز وقس ــن مداف ــية م ــتاء ا¯ساس الش
وذلــك حســب احتياجــات كل أســرة. وتــم مــن خــالل هــذه الحملــة جمــع التبرعــات الماليــة لشــراء احتياجــات ا¯ســر المعتمــدة لــدى 

ــة. ــيمة كاز و 3٫404 بطاني ــأة كاز و 2٫178 قس ــع 1٫073 مدف ــم توزي ــي، وت ــة أم عل تكي

حملة ''بكبسة زر''

بهــدف جــذب التبرعــات نحــو برنامــج كفــاالت ا¯ســر، أطلقــت تكيــة أم علــي خــالل عــام 2021 حملــًة رقميــًة تحــت شــعار ''بكبســة زر''، 
وذلــك لتســليط الضــوء علــى الوضــع المعيشــي ل�ســر المعتمــدة لــدى تكيــة أم علــي، حيــث تعتبــر ا¯ســر المعتمــدة لــدى تكيــة أم 
علــي مــن أشــد ا¯ســر فقــًرا فــي المملكــة، إذ تعيــش علــى أقــل مــن 1 دوالر يومًيــا و 30 دوالر شــهري� أي مــا يعــادل  21 دينــار شــهرّيًا.

الحمالت الموسمية لعام 2021
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تكّية أم علّي تستجيب �زمة جائحة كوفيد-19 للعام الثاني على التوالي 

تكّية أم علّي تستجيب �زمة جائحة كوفيد-19 للعام الثاني على التوالي 

لقــد مضــى عامــان علــى جائحــة كوفيــد-19 التــي كان وال يــزال لهــا أثــٌر كبيــٌر علــى العالــم أجمــع وتســببت فــي شــلل المجتمعــات 
وعرقلــة عجلــة الحيــاة وتهديــد الصحــة العامــة فــي جميــع البلــدان؛ فضــًلا عــن فــرض حــاالت ا�غــالق العــام علــى جميــع فئــات 
المجتمــع لفتــرات طويلــة للحفــاظ علــى ســالمتهم، ومــا نجــم عنهــا مــن مآســي وخســارة ¯رواح اÛالف مــن البشــر وإلحــاق أشــد 
الضــرر بالفئــات الفقيــرة وا¯كثــر احتياًجــا ال ســيما مــن الناحيــة االقتصاديــة، حيــث تســبب ذلــك فــي ســقوط آالف ا¯ســر فــي براثــن 

الفقــر.

ورغــم كل التحديــات والصعوبــات التــي واجهتهــا تكيــة أم علــي خــالل العاميــن الماضييــن، وا¯ثــر الكبيــر الــذي انعكــس علــى حيــاة 
آالف ا¯سر المحتاجة والمستفيدة من برامج ا�طعام في تكيــــة أم علــــي والتــــي تعيــــش جميعهــــا تحت خــــط الفقــــر الغذائــــي 
ــة  ــذه ا¯زم ــتجابة له ــي االس ــتمرار ف ــبيل االس ــي س ــة ف ــود المكثف ــذل الجه ــن ب ــواَن ع ــم تت ــي ل ــة أم عل ــاص، إّلا أن تكي ــكل خ بش

والنهــوض بوضــع ا¯ســر المســتضعفة وا¯كثــر احتياًجــا فــي ا¯ردن.

ــر  ــى ا¯س ــول إل ــي الوص ــتمرار ف ــا لالس ــارى جهده ــذل قص ــام 2020 لب ــي ع ــد-19 ف ــة كوفي ــدء جائح ــذ ب ــي من ــة أم عل ــعى تكي تس
المســتفيدة مــن برامــج ا�طعــام والتــي تقبــع جميعهــا تحــت خــط الفقــر الغذائــي. ويأتــي ذلــك لســعيها الدائــم لتحقيــق رؤيتهـــا 
المتمثلــة فـــي الوصـــول إلـــى أردنٍ  خـــاٍل مـــن الجــوع، كمــا بذلــت وال تــزال تبــذل جهــوًدا ملحوظــة فــي االســتجابة ا�نســانية بهــدف 
الوصــول إلــى كافــة الفئــات المســتضعفة مــن أبنــاء المجتمــع المحلــي بمــا فــي ذلــك؛ عمــال المياومــة والنســاء وا¯طفــال وذوي 

االحتياجــات الخاصــة الذيــن تأثــرت حالتهــم بســبب جائحــة كوفيــد-19. 

 واســتجابًة ل�زمــة التــي أثــرت علــى أكثــر الفئــات فقــًرا فــي المجتمــع، قامــت تكيــة أم علــي خــالل العاميــن الماضييــن بتنفيــذ عــدد 
مــن البرامــج لمســاعدة ودعــم ا¯ســر التــي تعانــي مــن الفقــر الغذائــي. 
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أبرز ما قدمته تكية أم علي في عام 2021

تكية أم علي تطلق مشروًعا وطنًيا لزيادة نسبة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19

تعزيــًزا للمســؤولية المجتمعيــة وإيماًنــا مــن تكيــة أم علــي بضــرورة التكاتــف االجتماعــي بيــن المؤسســات بهــدف التصــدي لجائحــة 
كوفيــد-19، ودعــم المرحلــة االنتقاليــة مــا بعــد جائحــة كوفيــد-19 للحــّد مــن إعــادة انتشــارها، أطلقــت تكيــة أم علــي بالتعــاون 
مــع المركــز الوطنــي ل�مــن وإدارة ا¯زمــات المشــروع الوطنــي التوعــوي للتصــدي لجائحــة كوفيــد-19، وذلــك بهــدف تحفيــز جميــع 

فئــات المجتمــع ممــن هــم فــوق ســن الـــ 12 عاًمــا علــى تلقــي مطعــوم كوفيــد-19 وتبيــان أثــره الكبيــر فــي التصــدي للجائحــة. 
 

وخــالل عــام 2021 افتتحــت تكيــة أم علــي فــي مقرهــا الرئيســي فــي منطقــة المحطــة مركــز تطعيــم بهــدف توفيــر مطعــوم 
كوفيــد-19 فــي المركــز ل�فــراد تحــت اســم مركــز تطعيــم تكيــة أم علــي / KBW للمســتفيدين وغيــر المســتفيدين مــن برامجهــا. 
ولقــد بلــغ عــدد الذيــن تلقــوا المطعــوم داخــل المركــز 4,181 متلــٍق للمطعــوم. كمــا تــم إنشــاء 67 مركــز  تطعيــم متنقــل داخــل 
الجمعيــات والهيئــات الشــريكة لــدى تكيــة أم علــي، حيــث بلــغ عــدد ا¯فــراد الذيــن تلقــوا المطعــوم داخــل المراكــز المتنقلــة فــي 

مختلــف محافظــات المملكــة  5,432 متلــٍق للمطعــوم.

عدد ا¯فراد الذين تلقوا المطعوم المحافظة
571 عّمان
460 الزرقاء
439 البلقاء
14 مأدبا
408 المفرق

9 الطفيلة
1,220 الكرك
508 جرش

1,608 إربد
138 معان
33 العقبة
24 عجلون
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تــم توزيــع 23,328 قطعــة صابــون علــى 3,888 أســرة فــي ســبيل حمايــة أســر تكيــة أم علــي 
والمحافظــة علــى صحتهــم خــالل أزمــة كوفيــد-19.

تم توزيع 108,000 كمامة طبية على ا�سر المستفيدة من تكية أم علي.

تــم عقــد حلقــة نقاشــية بالتعــاون بيــن برنامــج ا�مــم المتحــدة ا�نمائــي وتكيــة أم علــي 
�طــالق تقريــر أثــر جائحــة فيــروس كوفيــد-19 المســتجد (كوفيــد-19) علــى ا�ســر ا�كثــر 

هشاشــة فــي ا�ردن.
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طرق التبرع لبرامج تكية أم علي
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طرق التبرع لبرامج تكية أم علي

طرق التبّرع لبرامج تكية أم علي 

تعتمــــد تكيــــة أم علــــي فــــي إدارة برامــج الدعــــم الغذائــــي المســتدام لديهــا علــــى إيــــرادات تبرعــــات المتبرعيــن مــــن ا¯فــراد 
والشــــركاء، حيــــث ال يتــــم اقتطــــاع أي مبلــــغ مــــن قيمـــة التبرعـــات للمصاريـــف ا�داريــة والتشـــغيلية ويتــم تخصيــص واســتخدام 

هــذه المبالــغ كاملــة فــي برامـــج الدعـــم الغذائــــي المســتدام ل�ســــر العفيفــــة والمحتاجــة المعتمــدة لــــدى تكيــــة أم علــــي.

 -www.tua.jo :الموقع ا�لكتروني

 -TUA تطبيق الهاتف الذكّي

الحواالت واالقتطاعات البنكّية- 

خدمة إي-فواتيركم- 

خدمة سمارت لينك- 

مركز االتصال 4900900 06 - 

مواقع تكية أم علي في المراكز التجارّية- 

الحصاالت المنتشرة في محافظات المملكة- 

مقر تكية أم علي الرئيسّي في منطقة المحطة- 
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أسماء البنوك والحسابات الُمعتمدة لدى تكية أم علي:

رقم حساب تكية أم علي في البنكالبنك

1010000188500البنك العربّي ا�سالمّي الدولّي

1182764679500البنك العربي

20505552220013000000بنك صفوة ا�سالمي (رقم الحساب بالدينار ا¯ردنّي)

20505552220023000000بنك صفوة ا�سالمي (رقم الحساب بالدوالر)

21606946410400006البنك ا�سالمّي ا¯ردنّي

90001327916بنك القاهرة عّمان

4822400101001بنك ا�سكان

1001585378البنك ا¯هلّي ا¯ردني

00133000011589020001البنك االستثمارّي

10111690915101بنك االتحاد

ABC 11637709010المؤسسة العربّية المصرفّية

3400468866مصرف الراجحي

طرق التبرع لبرامج تكية أم علي
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أوجه التبرع في تكية أم علي 

أوجه التبرع في تكية أم علي
 

ُ̄سر-  برنامج كفاالت ا
برنامج الطرود الغذائّية الشهرّية - 
برنامج عابر سبيل (وجبات الغداء اليومية) - 
برنامج زكاة المال - 
برنامج الصدقات العامة- 
برنامج الصدقات الجارية- 
برنامج ا¯ضاحي  - 
برنامج الذبائح - 

ــح برامــج الدعــم  عيــن ا¯فــراد أو مــن الشــركاء بنســبة %100 لصال تصــرف تكيــة أم علــي كامــل التبرعــات التــي تتلقاهــا مــن الُمتبرِّ
الغذائــّي الُمســتدام الــذي يصــبó ُجــلَّ تركيــزه علــى دعــم 20٫000 أســرة تعيــش جميعهــا تحــت خــط الفقــر الغذائــّي فــي ا¯ردن. 
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برنامج كفاالت ا�سر

ــّي شــهرّي علــى مــدار العــام،  ُ̄ســر الُمحتاجــة ليصلهــا طــرد غذائ ــة إحــدى ا عيــن لكفال ُتتيــح تكيــة أم علــي الفرصــة أمــام الُمتبرِّ
حيــث يحتــوي هــذا الطــرد علــى 19 مــادًة غذائيــًة تكفــي �عــداد ثــالث وجبــات يومًيــا، وتتــراوح قيمــة هــذه الكفالــة الشــهرية بيــن 

ــا حســب عــدد أفــراد ا¯ســرة. (18،  35، 58) دينــاًرا أردنّيً
عيــن علــى المســاهمة فــي إطعــام أســرٍة ُمحتاجــٍة بمبلــغ  كمــا تفتــح تكيــة أم علــي بــاب التبــّرع بمبلــٍغ شــهرّي بســيط لحــّث الُمتبرِّ

ُيقــّدر بـــ 3 أو 10 دنانيــر شــهرًيا.

برنامج الطرود الغذائّية الشهرّية
 

عيــن للتبــّرع بقيمــة طــرد غذائــّي يحتــوي علــى 19 مــادًة غذائيــًة حيــث يتــم إيصــال هــذه الطــرود  تتيــح تكيــة أم علــي المجــال للُمتبرِّ
ــا. ُ̄ســر الُمحتاجــة والُمنتفعــة مــن تكيــة أم علــي؛ وتتــراوح قيمــة الطــرد الواحــد بيــن (18، 35، 58) دينــاًرا أردنّيً إلــى ا

أوجه التبرع في تكية أم علي 
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برنامج عابر سبيل (وجبات الغداء اليومية) 

تســتقبل تكيــة أم علــي التبّرعــات لبرنامــج عابــر ســبيل الــذي اعتــادت أن ُتقيمــه يومًيــا فــي مقّرهــا الرئيســّي؛ حيــث تبلــغ قيمــة وجبــة 
الغــداء الســاخنة (3.5 دينــار أردنــّي).  

برنامج زكاة المال 

ُتصــَرف زكاة المــال فــي تكيــة أم علــي فــي أول وأوجــب مصــرف مــن مصــارف الــزكاة، وهــم الفقــراء وا¯يتــام والُمحتاجيــن، وذلــك 
بموجــب فتــوى شــرعية صــادرة عــن دائــرة ا�فتــاء العــام ا¯ردنيــة.

أوجه التبرع في تكية أم علي 
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برنامج الصدقات العامة

ُ̄ســر المســتفيدة مــن برامــج الدعــم الغذائــّي  عيــن لُتســخرها لدعــم ا تســتقبل تكيــة أم علــي الصدقــات العاّمــة مــن الُمتبرِّ
الُمســتدام.

برنامج الصدقات الجارية 

تستقبل تكية أم علي الصدقات الجارية التي يتم صرفها لدعم ُمتطلبات واحتياجات المستفيدين من برامج تكية أم علي. 

أوجه التبرع في تكية أم علي 
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برنامج ا�ضاحي
  

ع توكيــل تكيــة أم علــي بــأداء ا¯ضحيــة نيابــًة عنــه خــالل أيــام عيــد ا¯ضحــى الُمبــارك خــارج ا¯ردن بحضــور ُمفــٍت مــن  يمكــن للُمتبــرِّ
ــة  ــرود الغذائّي ــب الط ــى جان ــي إل ــذه ا¯ضاح ــن ه ــدة م ــوم الُمجمَّ ــع اللح ــى توزي ــد إل ــا بع ــار فيم ــة، لُيص ــام ا¯ردنّي ــاء الع ــرة ا�فت دائ

ُ̄ســر المســتفيدة مــن تكيــة أم علــي علــى مــدار العــام. الشــهرّية علــى ا
ــي  ــدة ف ــرها الُمعتم ــى ُأس ــًة عل ــا طازج ــوزَّع لحومه ــي ا¯ردن لُت ــدة ف ــالخ المتواج ــي المس ــة ف ــي المحلّي ــأداء ا¯ضاح ــوم ب ــا تق كم

ــارك. ــى الُمب ــد ا¯ضح ــام عي ــالل أي ــة خ ــات المملك ــتى محافظ ش

برنامج الذبائح 

تســتقبل تكيــة أم علــي الذبائــح علــى مــدار العــام بشــتى أنواعهــا، ســواًء كانــت ذبيحــة أو فــدو أو نــذر أو عقيقــة؛ حيــث تــؤدي تكيــة 
ُ̄ســر المســتفيدة فــي محافظـــات المملكــة كافــًة. أم علــي هــذه الذبائــح شــهرًيا وُتــوزَّع لحومهــا طازجــًة علــى ا

أوجه التبرع في تكية أم علي 
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- القطاع الخاص

- القطاع العام

- الُمنّظمات الدولّية

- الُمنّظمات المحلّية

- الشركات والمنظمات الداعمة - تبرع عينّي

- المواقع التجارية

- مواقع حّصاالت تكية أم علي

- المؤسسات ا�عالمية
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شركاؤنا من القطاع الخاص: 
- كابيتال بنك

- شركة الثلج والصودا والكازوز ا¯ردنية (بيبسي) 
- بنك ا�سكان للتجارة والتمويل 

- الشركة ا¯ردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين) 
- سنيورة للصناعات الغذائية 

- البنك ا¯هلي ا¯ردني 
- أدوية الحكمة 

- البنك العربي ا�سالمي الدولي 
- نونهيمز هولندا بي في 

- أمنية للهواتف المتنقلة 
- البنك العربي

- مستودع أدوية نبيه النابلسي  
- ميناء حاويات العقبة 

- بنك االتحاد 
- إي ستارتا للحلول 

- ا¯رض الدولية لالستثمار والتطوير العقاري 
- أسترا لالستثمار 

- البنك ا�سالمي ا¯ردني 
- شركة فجر ا¯ردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز 

الطبيعي 
-  بنك االستثمار العربي ا¯ردني 

شركة المشرق الحديثة للتموين   -
شركة هنكل - ا¯ردن   -

شركة ويندار ل�لمنيوم   -
بنك صفوة ا�سالمي   -

مجموعة االتصاالت ا¯ردنية أورانج    -
شركة االعتماد المالي االستثماري للوساطة المالية   -

بنك المؤسسة العربية المصرفية   -
سامسونغ   -

البنك ا¯ردني الكويتي   -
الكسيح لتصنيع ا¯طعمة المعلبة   -

المملكة الستثمارات الطاقة   -
مؤسسة أنوار ا¯ردن للمعدات والمواد الخام   -

جمعية المار الخيرية   -
بنك ا¯ردن   -

شركة ستوكهولم للتطوير العقاري   -
متجر عرين الليث لصياغة وتجارة الذهب والمجوهرات   -

شركة تبوك ¯بحاث الصيدالنية   -
بنك لبنان والمهجر   -

البوليفارد أرجان من روتانا   -
العتر للصرافة   -

إجارة للتأجير التمويلي   -
إعمار للمقاوالت   -

الشركة االستثمارية لجامعة الزيتونة   -
شركة المهندس للمقاوالت   -

بترا للصناعات الهندسية   -
شركة الفيحاء الزراعية   -

مصنع المغلفات ا¯ردني   -
يونيتكرش م ح   -

إرنست آند يونغ   -
شركة ا¯قصى لنقل البضائع   -

مجوهرات امسيح   -
النسر العربي للتامين   -

شركة بترا لالستثمار   -
المحمودية موتورز   -

نور على نور ل�جهزة الكهربائية   -
شركة العليوات وشركاه   -

شركة برايس ووتر هاوس   -
شركة مروان الكردي وشركاه   -

شركة الرائد لتقنيات ا¯مان   -
شركة عيسى اللوح   -

بنك سوسيته جنرال ا¯ردن   -
شركة صناعات ا¯سمدة والكيماويات العربية -   -

كيمابكو 
ماس ا¯ردن للطاقة المتجددة   -

مستودع ا¯دوية الذكية   -
شركة ا�خاء العربية الدولية   -

شركاؤنا في إيصال الخير



ssالتقرير السنوي 2021

شركة إم إس فارما   -
شركة جفنة لصناعة البرمجيات   -

نستلة ا¯ردن التجارية   -
المركز العربي للدراسات الهندسية   -

فنادق ومنتجعات موفنبيك   -
ا¯هلية للكمبيوتر (اوبتمايزا)   -

الخدمات الفنية للكمبيوتر   -
كوردينيت شوب   -

استرازينكا   -
شركة الجزيئات الطبية   -

شركة الخدمات اÛمنة لصناعة البرمجيات   -
شركة الشرق ا¯وسط لخدمات الدفع   -

شركة الشرق ا¯وسط للتأمين   -
شركة العز للدواجن   -

شركة العلوم والتنمية للشرق ا¯وسط   -
الشركة ا¯ولى لالستثمارات المالية   -

 
شركاؤنا من القطاع العام: 

أمانة عّمان الكبرى  -
مديرّية ا¯من العام   -

دائرة ا�فتاء العام ا¯ردنّية  -
صندوق المعونة الوطنّية  -

وزارة التخطيط والتعاون الدولّي  -
وزارة الخارجّية وشؤون المغتربين  -

وزارة التربية والتعليم  -
دائرة ا�حصاءات العاّمة  -

الهيئة الخيرّية ا¯ردنّية الهاشمّية  -
المؤسسة العاّمة للضمان االجتماعّي  -

شركاؤنا من الُمنّظمات الدولّية:
(PDNU) برنامج ا¯مم المتحدة ا�نمائي -

WEP برنامج ا¯غذية العالمي -
- شبكة بنوك الطعام العالمية

- مؤسسة خطوات
-مؤسسة بيبسيكو الخيرية

جمعية عملية االبتسامة ا¯ردن  -
منظمة كاريتاس الدولية  -

لجنة ا�غاثة الدولّية  -
منظمة اليونيسف  -

اللجنة الدولّية لمساعدة الالجئين  -
هابيتات فور هيومانيتي ا¯ردن  -

جمعية مساعدة المسنين الدولّية  -
الهيئة الخيرّية ا�سالمّية العالمّية   -

هيئة ا¯عمال الخيرّية العالمّية  -
سفارة دولة الكويت  -

شركاؤنا من الُمنّظمات المحلّية:
- قرى ا¯طفال ا¯ردنية

- جمعية إنقاذ الطفل ا¯ردن
الصندوق الهاشمي لتنمية البادية ا¯ردنية  -

مركز العدل للمساعدة القانونية   -
مركز هيا الثقافي  -

البرنامج ا¯ردني لسرطان الثدي  -
مؤسسة نهر ا¯ردن  -

جمعية المسرة الخيرية  -
-  هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية

نادي خريجي الكلية العلمية ا�سالمية   -
كلية لومينوس الجامعية التقنية   -

شركاؤنا من الشركات والمنظمات الداعمة - 
تبرع عينّي:

WFP برنامج ا¯غذية العالمي  -
حلويات العنبتاوي   -

- شركة فرح للخدمات الغذائية الدولية
شركة الثلج والصودا والكازوز ا¯ردنية - بيبسي   -

شركة نسلة ا¯ردن التجارية   -
شركة البرج   -

شركة ا¯ردن ا¯ولى للمطهرات والمنظفات   -
الشركة ا¯ردنية للتجارة والصناعة والتبريد - ريتكو  -

جمعية ا�حسان  -
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شركاؤنا من المواقع التجارية: 
سيتي مول  -

مكة مول  -
سيفوي الشميساني  -

كوزمو السابع  -
عمان مول  -

تاج مول  -

مواقع حّصاالت تكية أم علي: 
Family Basket (ضاحية ا¯مير راشد)   -

أسواق الفريد  -
أسواق زمزم   -

أسواق فتوش  -
أسواق مكة  -

أسواق نادي السباق  -
ا¯سواق الحرة المطار   -

الراجح مول   -
الكتريك مول للكهربائيات  -

المختار مول  -
الميخي ل�لعاب  -

أوفيليا مارت - ضاحية الرشيد   -
بن المحمودية   -

تمرية عالء عرفات  -
حلويات السهل ا¯خضر   -

حلويات نفيسة  -
سامح مول  -

C MARKET سوبر ماركت  -
شركة الكهرباء ا¯ردنية  -

شنغهاي سوبرمول   -
شوارب مارت   -

صيدلية سر الدواء - اربد  -
قصراوي للصرافة  -

كريم هايبر ماركت  -
لومي ماركت  -

محامص ومطاحن الضياء   -
مخابز الفرسان اÛلية  -

مخابز القدس   -
مخابز المختار اÛلية  -

مخابز ايال  -
مخابز بدران اÛلية  -

مخابز جواد أوتوستراد ماركا   -
مخابز سما عمان  -

مخابز عوجان اÛلية  -
مخابز وحلويات أبو صبح  -

مخابز وحلويات الخير الحديثة  -
مخابز وحلويات أنوار المدينة  -

مخابز وحلويات زمان الخير - الزرقاء الجديدة  -
مختبرات ميجا الب  -

مديرية صناعة وتجارة معان   -
Shuffle and Waffle مطعم  -

مطعم عالية المركزي  -
مكتبة الشاالتي - تالع العلي  -

سيتي مول   -
عبدلي مول  -

سيفوي   -
جاليريا مول   -

شركات ومؤسسات تواجدنا فيها مؤقتا 
لجمع التبرعات:

وزارة الطاقة  -
شركة إي ستارتا  -

مهرجان الزيتون - مكة مول  -
أدوية الحكمة  -
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شركاؤنا من المؤسسات ا�عالمية:
مؤسسة ا�ذاعة والتلفزيون   -

وكالة ا¯نباء ا¯ردنية - بترا   -
تلفزيون رؤيا   -

عمان تي في  -
جريدة الرأي  -
جريدة الغد   -

جريدة الدستور  -
جريدة الوسيط  -

موقع الوكيل ا�خباري   -
موقع خبرني ا�خباري  -
موقع عمون ا�خباري  -
موقع سرايا ا�خباري  -

موقع المقر  -
موقع أحداث 24   -
إذاعة حياة إف إم  -

إذاعة حسنى   -

راديو فن إف إم   -
راديو روتانا   -

إذاعة يقين 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  -
JBC راديو  -

إذاعة صوت الغد   -
إذاعة نشامى إف إم   -

إذاعة هوا عّمان  -
راديو البلد  -

إذاعة الجامعة ا¯ردنية   -
راديو فرح الناس  -
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ا�سر المستفيدة من برنامج الطرود الشهرية

نسب نمو برامج تكية أم علي

الطرود الغذائية
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برنامج عابر سبيل

برنامج موائد الّرحمن (وجبات إفطار صائم)
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برنامج ا�ضاحي

المتبرعون التراكمي
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Èعدد ا�سر المكفولة شهري

الجمعيات المحلية الشريكة
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ا�يرادات بالدينار اٌ�ردني

التبرعات العينية زكاة المال الصدقات العامة الطرود الغذائية الذبائح الوجبات الغذائية

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

2020 2021
      

التبرعات 
العينية

زكاة
المال

الصدقات 
العامة

الطرود 
الوجبات الذبائحالغذائية

السنةالغذائية

 302,888  2,037,961  909,419  5,187,215  2,381,439  281,381 2020

 654,770  2,166,006  981,555  4,997,776  2,700,290  347,604 2021
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التقرير المالي

بيانات الكلف
20212020التكاليف االجمالية

المبلغ د.أالتكاليف حسب اوجه الصرف

النسب من             
اجمالي 

الكلف    
والمصاريف

المبلغ د.أ

النسب من             
اجمالي 
الكلف 

والمصاريف
%8,567,58556.6%6,028,21053.4تكاليف الطرود

%264,4501.7%198,0231.8تكاليف الوجبات الغذائية

%1,805,99711.9%1,813,36516.1تكاليف ذبائح

%110,9230.7%00.0تمويل مشاريع

 10,748,955 8,039,598اجمالي التكاليف

المصاريف
%4,397,20729.0%3,238,87028.7مصاريف ادارية وتشغيلية

 4,397,207 3,238,870اجمالي المصاريف

 15,146,162 11,278,468المجموع الكلي

الدخل
20212020االيراد االجمالي

المبلغ د.أااليرادات حسب اوجه الصرف
النسب من             

اجمالي 
االيرادات

المبلغ د.أ
النسب من             

اجمالي 
االيرادات

%259,8371.7%95,5220.8الحساب العام وزكاة الفطر

%281,3811.9%347,6042.8الوجبات الغذائية

%2,381,43915.7%2,700,29022.1ذبائح

%5,187,21534.3%4,997,77640.9الطرود الغذائية

%909,4196.0%981,5558.0الصدقات العامة

%2,037,96113.5%2,166,00617.7زكاة المال

%1,016,0006.7%00.0مشروع انهاء الجوع

%302,8882.0%654,7705.4تبرعات عينية

%2,375,00015.7%127,8991.0تبرعات جهات حكومية

%392,0122.6%2,1040.0تبرعات اخرى نتيجة جائحة كوفيد-19

%00.0%160,3581.3ايراد مشاريع

 15,143,152 12,233,884اجمالي االيرادات
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التقرير المالي لعام 2021
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التقرير المالي لعام 2021
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التقرير المالي لعام 2021
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التقرير المالي لعام 2021
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أهم الفعاليات لعام 2021
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كابيتال بنك

شركة الثلج والصودا والكازوز ا�ردنية (بيبسي) 



ssالتقرير السنوي 2021

أهم الفعاليات لعام 2021

الشركة ا�ردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين) 

بنك ا�سكان للتجارة والتمويل 
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البنك ا�هلي ا�ردني 

سنيورة للصناعات الغذائية 



ssالتقرير السنوي 2021

أهم الفعاليات لعام 2021

البنك العربي ا�سالمي الدولي 

أدوية الحكمة 
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أمنية للهواتف المتنقلة 

نونهيمز هولندا بي في 
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البنك العربي

أهم الفعاليات لعام 2021

مستودع أدوية نبيه النابلسي 
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بنك االتحاد 

ميناء حاويات العقبة 
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البنك ا�سالمي ا�ردني 

أهم الفعاليات لعام 2021

إي ستارتا للحلول 
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بنك االستثمار العربي ا�ردني

شركة فجر ا�ردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي 
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أهم الفعاليات لعام 2021

بنك صفوة ا�سالمي 

شركة هنكل - ا�ردن 



التقرير السنوي 2021 ss

مجموعة االتصاالت ا�ردنية أورانج   

شركة االعتماد المالي االستثماري للوساطة المالية 



ssالتقرير السنوي 2021

بنك المؤسسة العربية المصرفية 

أهم الفعاليات لعام 2021

سامسونغ



التقرير السنوي 2021 ss

المملكة الستثمارات الطاقة 

البنك ا�ردني الكويتي 



ssالتقرير السنوي 2021

بنك ا�ردن 

أهم الفعاليات لعام 2021

بنك لبنان والمهجر



التقرير السنوي 2021 ss

إجارة للتأجير التمويلي   

العتر للصرافة   



ssالتقرير السنوي 2021

شركة بترا لالستثمار   

إرنست آند يونغ

أهم الفعاليات لعام 2021



التقرير السنوي 2021 ss

المحمودية موتورز  

بنك سوسيته جنرال ا�ردن   



ssالتقرير السنوي 2021

أهم الفعاليات لعام 2021

شركة إم إس فارما

شركة صناعات ا�سمدة والكيماويات العربية - كيمابكو   



التقرير السنوي 2021 ss

المركز العربي للدراسات الهندسية   

نستلة ا�ردن التجارية 



ssالتقرير السنوي 2021

أهم الفعاليات لعام 2021

شركة العز للدواجن   

ا�هلية للكمبيوتر (اوبتمايزا)



التقرير السنوي 2021 ss

مؤسسة بيبسيكو الخيرية

مؤسسة خطوات



ssالتقرير السنوي 2021

أهم الفعاليات لعام 2021

الهيئة الخيرية ا�سالمية العالمية

منظمة ا�مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)



التقرير السنوي 2021 ss

هيئة ا�عمال الخيرية - أستراليا

هيئة ا�عمال الخيرية العالمية



ssالتقرير السنوي 2021

أهم الفعاليات لعام 2021

ا�مانة العامة لÐوقاف - سفارة دولة الكويت

لجنة ا�غاثة الدولية



التقرير السنوي 2021 ss

سفارة ايرلندا- ا�ردن

جمعية المسرة الخيرية



ssالتقرير السنوي 2021

أهم الفعاليات لعام 2021

نادي انرويل عمان

دومينوز بيتزا



التقرير السنوي 2021 ss

باز

شركة تسويق المنجات البترولية ا�ردنية (جوبترول)



ssالتقرير السنوي 2021

أهم الفعاليات لعام 2021

 افتتاح مركز تطعيم تكية أم علي الدائم والعيادات المتنقلة



التقرير السنوي 2021 ss

توزيع وجبات افطار داخل مستشفى ا�مير حمزة خالل شهر رمضان



ssالتقرير السنوي 2021

أهم الفعاليات لعام 2021

لقاءات توعوية مع مؤسسات وهيئات المجتمع المدني الشريكة لتكية أم علي 
بهدف التصدي لجائحة كوفيد-19



التقرير السنوي 2021 ss

توزيع تبرع قطع صابون



ssالتقرير السنوي 2021

برنامج تعبئة الطرود الغذائية - ا�فراد

أهم الفعاليات لعام 2021



التقرير السنوي 2021 ss


