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صاحبة ّ
األميرة هيا بنت الحسين
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تأسست دار أبو عبدهللا تخليداً لذكرى والدي المغفور له بإذن هللا جاللة الملك الحسين بن
طالل ،سائرين على خطى جاللته بأن اإلنسان أغلى ما نملك ،وأن الكوادر البشرية األردنية
تستحق أن يتم تعزيزها واالستثمار في إمكانياتها.
وفي الذكرى التاسعة عشر لوفاة والدي رحمه هللا في السابع من شباط ،وبعد سنوات من
التخطيط قمنا بإعادة إطالق دار أبو عبدهللا في عام  .2018واستمراراً لنهج والدي َّ المغفور
لهما بإذن هللا ،الملك الحسين بن طالل والملكة علياء الحسين ،اللذين لم يتوانوا في محاربة
الفقر ،نسجت دار أبو عبدهللا شراكة استراتيجية واعدة مع تكية أم علي لتوحيد الجهود في
مكافحة الفقر والسعي لتحقيق حياة كريمة للمحتاجين.
ولتجسيد تلك الغايات أطلقت دار أبو عبدهللا ثالثة برامج رئيسة ّ
ركزت على ثالثة محاور :التعليم
والصحة والتدريب المهني ،بهدف تمكين الشباب ذكوراً كانوا أم إناثاً  ،لبناء قدراتهم أكاديمياً
ومهنياً وتعزيز فرص توظيفهم .ولم يكن من الممكن إغفال أهمية دعم األفراد األقل حظاً
صحياً وتخفيف العبء المادي للعالج عليهم.
بالرغم من حداثة دار أبو عبدهللا ،إال أنها أسهمت في تغيير حياة المئات من المستفيدين،
وذلك عبر برامج بسيطة ولكنها في نفس الوقت ذات قيمة وأثر.
وإنني ألقدر االلتزام المستمر من قبل الشركاء وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع الموظفين،
وذلك لدورهم ومساهمتهم في تقدم وازدهار دار أبو عبدهللا.
كما أنني على ثقة بأننا معاً سنتمكن من خدمة ودعم العائالت األقل حظاً والمساهمة في
تعزيز جهود أردننا الحبيب للوصول إلى الهدف الذي نسعى إليه.

هيا بنت الحسين
رئيس مجلس إدارة دار أبو عبد هللا
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مجلس اإلدارة
والهيئة العامة
دولة السيد طاهر نشأت المصري

النائب األول لرئيس مجلس اإلدارة

سعادة السيد عالء خليفة

النائب الثاني لرئيس مجلس اإلدارة

معالي الدكتور عبد هللا طوقان
عضو مجلس اإلدارة

عطوفة السيد علي كنج شكري
عضو مجلس اإلدارة

سعادة السيد ليث القاسم

عضو مجلس اإلدارة – أمين الصندوق

سعادة السيد ناصيف الخوري
عضو مجلس اإلدارة – أمين السر

سعادة السيد خالد زكريا

عضو مجلس اإلدارة

السيد سـامـر بلـقر

المدير العام
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الهيكل التنظيمي
الهيئة العامة

مجلس اإلدارة

مكتب المدير العام

االتصال

المالية

المتابعة
والتقييم
والعالقات
الدولية

المكتب
اإلداري

البرامج

برنامج التعليم
وتعزيز القدرات

برنامج
التدريب
والتأهيل
برنامج
الرعاية
الصحية

تكنولوجيا
المعلومات

المشتريات
والتزويد

الشؤون
اإلدارية

جمعية تكية أم علي
الخدمات المساندة

االتصال
والعالقات
العامة

الشؤون
المالية
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نبذة عن
دار أبو عبدهللا
دار أبوعبدهللا هي جمعية غير حكومية غير هادفة للربح تسعى إلى تمكين األفراد وتعزيز
قدراتهم واستدامة ُس ُبل عيشهم من خالل برامج تعالج األسباب الكامنة وراء الفقر الغذائي
في األردن.
تأسست دار أبو عبدهللا ِمن ِق َبل صاحبة السمو الملكي األميرة هيا بنت الحسين "حفظها هللا"
ً
طيب هللا ثراه
وسميت بهذا االسم
تخليدا لذكرى المغفور له جاللة الملك الحسين بن طالل ّ
ُ
الذي كان من أشد المؤمنين بأن اإلنسان هو أغلى ما نملك.
تعمل دار أبو عبدهللا من خالل شراكاتها مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع
المدني والقطاع الخاص على تمكين األسر واالستثمار بقدرات وطاقات أفرادها من خالل برامج
ً
خصيصا لتتناسب مع احتياجات الفئة المستهدفة وأولويات المجتمعات المحلية،
مصممة
ً
اقتصاديا ومعتمدة على ذاتها ،مما يساهم في تحقيق التنمية
لتصبح تلك األسر مستقلة
المستدامة وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة .2030

إن الشراكة اإلستراتيجية بين دار أبو عبد هللا
وتكية أم علي تخلق نموذج تنمية شامل

يولد نتائج ملموسة ومستدامة ،ليس فقط
لألفراد المستضعفين ولكن ً
أيضا لعائالتهم.

8

الرؤية

ً
ً
ذاتيا ومستقلة.
حظا والمستضعفة مكتفية
ألردن تغدو فيه الفئات األقل
ٍ

9

الرسالة

خال من
استكمال ودعم جهود تكية أم علي للوصول إلى
أردن ٍ
ٍ

الجوع والفقر ،عبر برامج تعمل على تمكين األفراد ،وتحسين
ً
ً
وإنطالقا من
حفاظا على إرث أبو عبد هللا
واستدامة معيشتهم،
مقولته "اإلنسان أغلى ما نملك" .
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القيم
• الشفافية

• الجودة
• الكرامة
• التقدم
• االحترافية والمهنية
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األهداف المؤسسية
• تخفيف األعباء الصحية لألفراد المستفيدين من أسر تكية أم علي وتحسين نوعية
ّ
تمكن الشباب المنتجين وتدعمهم وتدعم أسرهم
حياتهم ،من خالل التدخالت التي

لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن.
• تمكين األفراد من األسر المنتفعة من تكية أم علي في المراحل الدراسية األخيرة
في الجامعات أو كليات المجتمع ،من خالل توفير الدعم المالي وكذلك فرص بناء
القدرات والمهارات لتمكينهم من االنضمام إلى سوق العمل والحفاظ على سبل
معيشتهم.
• تمكين األفراد المنتفعين من أسر تكية أم علي التي تتراوح أعمارهم بين 20 – 18
ً
عاما من خالل توفير التدريب المهني والتقني لهم و تعزيز قدراتهم و مهاراتهم
لتتماشى مع متطلبات السوق ،ولتمكينهم من االندماج في سوق العمل.
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البـرامـــج
طيب هللا ثراه،
تكرم دار أبو عبدهللا إرث جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل ّ
ّ

تكرس دار أبو عبدهللا
الذي كان من أشد المؤمنين بأن اإلنسان هو أغلى ما نملكّ .
جهودها في سبيل تمكين و تحسين حياة األفراد من خالل ثالثة برامج موجهة نحو
معالجة األسباب الكامنة وراء الفقر والجوع في جميع أنحاء األردن.
ّ
تتمثل المهمة الرئيسية لدار أبو عبدهللا في تمكين وإدامة سبل عيش األفراد
من خالل المشاريع التي تعالج األسباب الكامنة وراء الفقر والجوع في جميع أنحاء
األردن .ويتم تحقيق ذلك من خالل ثالثة برامج متخصصة تر ّكز على التعليم ،والتدريب
المهني ،والرعاية الصحية.
تعتمد برامج دار أبو عبدهللا على قاعدة بيانات األسر المنتفعة من تكية أم علي ،أول

منظمة من نوعها في العالم العربي ،والتي تر ّكز جهودها على مكافحة الجوع.
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برنامج التعليم وتعزيز القدرات

” فلنبن هذا البلد ”

تقدم دار أبو عبدهللا الدعم والمساعدة للشباب والشابات الذين ال يملكون القدرة على دفع
رسوم السنة النهائية في الجامعات والكليات الحكومية من خالل تسديد القسط النهائي
المستحق عليهم.
التخرج ،يخضع المستفيدون لدورات في مهارات تنمية الذات ،ومهارات التوظيف ،وبناء
وبعد
ّ
القدرات ،إلى جانب فرص التدريب على المهارات الفنية في مجاالت تخصصاتهم .وفي بعض
األحيان يتم إعادة توجيه المستفيدين لتحويل مسيراتهم المهنية وفقا لمتطلبات سوق
العمل ودراسات أولويات القطاعات.

أهم اإلنجازات

خالل عام  2018تمكن ( )108أفراد االستفادة من البرنامج % 48 ،منهم من اإلناث .وتم خالل
العام عقد أكثر من  4دورات تدريبية في المهارات الحياتية والوظيفية استفاد منها 45
مستفيد منهم ( 23إناث) و( 22ذكور) .ومن خالل البرنامج تم تقديم الدعم المادي لـ 74
مستفيد منهم ( 35إناث) و ( 39ذكور).
كما قام برنامج التعليم وتعزيز القدرات "فلنبن هذا البلد" بتوفير تدريبات وظيفية لستة
مستفيدين في مجاالت مختلفة منها صيانة سيارات الهايبرد واإلسعافات األولية والسالمة
العامة والبرنامج السياحي.
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52%

48%

نسبة األناث والذكور المستفيدين من برنامج التعليم وتعزيز
القدرات ”فلنبن هذا البلد”
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برنامج التدريب والتأهيل

” أهل العزم ”
تقدم دار أبو عبدهللا برامج تدريب مهني متخصصة للشباب والشابات من الفئة العمرية
ً
مزودي الخدمات التدريبية في
عاما ،من خالل عقد الشراكات مع الخبراء من
20 - 18
ّ
وبناء على متطلبات سوق العمل ونتائج تحليل القطاعات .كذلك ،يتم تزويد
السوق المحلي،
ً
المستفيدين بفرص التدريب الكتساب مهارات تنمية الذات ،ومهارات التوظيف.
بعد ذلك ،يتم العمل على توفير فرص عمل للمستفيدين باإلضافة إلى دعمهم من خالل
خدمات التوجيه واإلرشاد طوال هذه العملية.

أهم اإلنجازات

ّ
تمكن  142فرد االستفادة من برنامج التدريب والتأهيل " أهل العزم" ،منهم
خالل عام 2018
 56مستفيدة بنسبة  % 39و 86مستفيد بنسبة .% 61
قدم برنامج التدريب والتأهيل "أهل العزم" أكثر من  10دورات تدريبية في المهارات الحياتية
والوظيفية خالل عام .2018
قام برنامج التدريب والتأهيل "أهل العزم" بربط ( )112مستفيد بدورات تدريب مهني من
خالل  22مقدم خدمة تدريبية.

44% 28% 10%

9%
دورة صيانة
السيارات

دورة التجميل

دورة األمن
والحماية

دورة الضيافة
والسياحة

5%

2%

2%

دورات أخرى

دورة أعمال
البناء

دورة خياطة
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62%

38%

نسبة الذكور واألناث المستفيدين من برنامج التدريب والتأهيل
”أهل العزم”
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برنامج الرعاية الصحية

” إنسان ”

تقدم دار أبو عبدهللا الخدمات والمستلزمات الطبية ،إلى جانب خدمات االستشفاء ،لألطفال
ً
ّ
السن ،بهدف تغطية عالجات ولوازم
عاما وذوي اإلعاقة وكبار
الذين تقل أعمارهم عن 13
طبية محددة ال تغطيها برامج التأمين الصحي الشامل ،أو تتأخر في توفيرها ،وبالتالي التقليل
من األعباء التي تواجهها العائالت المستهدفة المستفيدة من البرنامج بشكل يومي.
وإلى جانب ذلك ،يركز البرنامج على زيادة وعي المستفيدين بالمواضيع ذات الصلة بالصحة
العامة ،وتلك المتعلقة باحتياجاتهم الصحية .ويعمل برنامج الرعاية الصحية بالشراكة مع
مؤسسات ومنظمات طبية متخصصة عاملة في المملكة.
أهم اإلنجازات
قدم برنامج الرعاية الصحية "إنسان" أكثر من  875خدمة طبية لما مجموعه  396مستفيد
ومستفيدة من  291أسرة خالل عام  ، 2018منهم  % 57مستفيدة و  % 34مستفيد  .كما
كانت نسبة األطفال المستفيدين من البرنامج .% 33
كما قام برنامج الرعاية الصحية "إنسان" بتقديم خدمات التحويالت لجهات مختصة أو شريكة
إلى  168مستفيد ومستفيدة ضمن  113أسرة.
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285

من ذوي االحتياجات
الخاصة

291

130

أسرة

طفل

19

396
مستفيد

شركاؤنا
تؤمن دار أبو عبدهللا بدور الشراكات االستراتيجية لتحقيق
أهدافها المعنية في تمكين الشباب من خالل التعليم والتدريب
المهني،باإلضافة إلى دعم األسر المحتاجة في األردن من خالل
تزويدهم بالعالجات والمساعدات الطبية الالزمة.
تعمل دار أبو عبد هللا مع داعميها وشركائها على تغيير حياة
الفئات المستضعفة من الشباب واألطفال وكبار السن إلى األفضل.
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دار أبو عبدهللا
وتكية أم علي
شراكة استراتيجية طـويلة األمـد
تأسست تكية أم علي عام  2003على يد صاحبة السمو الملكي األميرة هيا بنت الحسين –
ممثلة بذلك أول مبادرة من نوعها في العالم العربي ،والتي تهدف إلى مكافحة الجوع في
المملكة األردنية الهاشمية .وعبر برنامج الدعم الغذائي المستدام ،تصل تكية أم علي إلى
 30,000أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في جميع انحاء المملكة.
ً
ً
شامال،
تنمويا
أنموذجا
تخلق هذه الشراكة االستراتيجية ما بين دار أبو عبدهللا و تكية أم علي
ً
يملك مخرجات ملموسة ومستدامة ،تعمل على تغيير أسلوب الحياة ليس فقط لألفراد األقل

ً
ً
أيضا .وتخضع هذه الشراكة إلى توجيه وإشراف مجلس إدارة وفريق إدارة
حظا ،بل لعائالتهم
تنفيذية موحدين ،وتحكمها اتفاقية واضحة وشفافة ،تملي تفاصيل جميع أوجه التعاون.

21

الشراكة
االستراتيجية
“زين األردن”

نحن ننظر إلى دعم المؤسسات الوطنية والتنموية واالجتماعية كواجب وطني يقع

على عاتق جميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص ،وتأتي شراكتنا مع
"دار أبو عبدهللا" ،التي نعتز بها ،في سياق خطتنا اإلستراتجية بهدف تحقيق مساعينا
في التكافل االجتماعي بين أبناء المجتمع ومد يد العون لألسر الفقيرة في المملكة

واستهداف مختلف الفئات العمرية لبناء قدراتهم وتجهيزهم لدخول سوق العمل

بهدف تحسين المستوى المعيشي ،كما أن شراكتنا االستراتيجية تنسجم مع أهداف
ً
سويا
التنمية المستدامة ( ،Sustainable Development Goals (SDGsحيث نقوم
بتطبيق البرامج والمبادرات التي تعنى بالتعليم والصحة والتأهيل والتدريب التقني.

فهد الجاسم

الرئيس التنفيذي
شركة زين األردن
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الفعاليات
دار أبو عبدهللا
توقع اتفاقية تعاون
مع مؤسسة الملكة
علياء للسمع والنطق

وقعت جمعية دار أبوعبدهللا اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة الملكة علياء للسمع
والنطق بهدف تلبية إحتياجات أسر برنامج الرعاية الصحية "إنسان" للقيام بالفحوصات الالزمة
وتزويدهم بالتجهيزات والمعينات السمعية وما يتبعها.

دار أبو عبدهللا
توقع مذكرة تفاهم
مع الجامعة األردنية

وقعت دار أبوعبدهللا مذكرة تفاهم مع الجامعة األردنية في مبنى رئاستها بهدف دعم

البرامج الرئيسية الثالثة التي تعد ركيزة للنهوض بأي مجتمع ،وهي التعليم "فلنبن هذا
البلد" والتدريب "أهل العزم" والصحة "إنسان" ،وتعنى البرامج الخاصة بدار أبو عبدهللا بتمكين
وتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين من دار أبو عبدهللا.
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المؤتمر الصحفي األول
ذكرى ميالد المغفور
له جاللة الملك حسين
ابن طالل
لقاء
في ذكرى ميالد المغفور له الملك حسين بن طالل طيب هللا ثراه ،عقدت دار أبوعبدهللا
ً
ً
صحفيا للحديث عن رؤية وانجازات دار أبوعبدهللا.

ورشة عمل مهارات
تنمية الذات
"اعرف هدفك"

شارك  14مستفيد في ورشة عمل بعنوان "اعرف هدفك" في مؤسسة عبد الحميد شومان.

حيث تضمنت الورشة التعريف بجمعية دار أبو عبدهللا و برامجها باإلضافة إلى شرح عن

برنامج التعليم وتعزيز القدرات "فلنبن هذا البلد" الذي يعنى بتعزيز قدرات الخريجين وتنمية

قدراتهم ومهاراتهم ومساعدتهم في تحديد األهداف التي تساهم على التفوق والنجاح
في حياتهم العملية.

ورشة عمل
"مقدمة في مهارات
العمل"

ً
طالبا وطالبة من برنامج التدريب والتأهيل "أهل العزم" من الدورة التدريبية في
استفاد 11

أكاديمية األيدي والعقول المحترفة للتعليم والتي هدفت إلى تطوير وتعزيز مهاراتهم،
ومواهبهم ،وقدراتهم.
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التقرير المالي 2018
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بيان الدخل 2018 & 2017
2018

2017

Revenues

 %من اجمالي
اإليراد

تبرعات

96,499.01

% 90

381,574.30

% 84

تبرع البنك اإلسالمي للتنمية

11,240.99

% 10

39,380.99

%9

33,870.00

%7

% of total
Revenue

Revenues

تبرع عيني

المجموع 107,740.00

454,825.29

2018

2017
Cost

% of total
Cost

Cost

% of total
Cost

مصاريف ادارية

286,213.38

% 94

331,036.50

% 69

مشروع التدريب

19,667.17

%6

40,612.40

%8

مشروع التعليم

44,128.82

%9

مشروع الصحة

67,375.66

% 14

المجموع

305,880.55

483,153.38
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