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 منــذ بدايــة تأسيســها استرشــدت جمعيــة دار أبــو عبــدهللا برؤيــة والــدي المغفــور لــه بــإذن هللا، جاللــة الملــك 
الحســين بــن طــالل- رحمــه هللا -، الــذي طالمــا آمــن بــأنَّ اإلنســان أغلــى مــا نمُلــك، وبــأن تقدمنــا   مرهــوٌن بالطريقــة 
التــي نحقــق مــن خاللهــا التطــور واالزدهــار أفــرادًا ومجتمعــات علــى حــٍد ســواء، وبــأن تنصــب جهودنــا فــي دعــم 

المــوارد البشــرية فــي وطننــا بحيــث تكــون أساســًا إلطــار العمــل الــذي ُنقّدمــه. 

وال نغفــل عــن اإلشــارة إلــى التحديــات التــي فرضتهــا جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد كوفيــد–19، والتــي ألحقت 
أشــد الضــرر بالعديــد مــن المجتمعــات فــي العالــم بأســِره، حيــث كانــت الفئــات األقــل حظــًا هــي األكثــر تأثــرًا بهــذه 
الجائحــة. وفــي المملكــة األردنّيــة الهاشــمّية، لــم نكــن بمنــأى عــن تلــك اآلثــار؛ فخــالل هــذه الجائحــة وجــد العديــد 

مــن أبنــاء وطننــا أنفســهم بــال مصــدر للدخــل يمكنهــم مــن توفيــر ُســبل العيــش الكريــم لهــم.

ــزل؛ إذ  ــن المن ــل م ــج العم ــى برام ــدهللا عل ــو عب ــا دار أب ــي ُتقّدمه ــن الت ــج التمكي ــزت برام ــام 2020، رّك ــالل ع وخ
ســاهمت تلــك البرامــج ُمجتمعــًة فــي إحــداث تغييــر إيجابــّي طــاَل حيــاة اآلالف مــن الشــباب والشــابات. وقــد عملــت 
دار أبــو عبــدهللا عبــر دورهــا كمنظمــة إنســانية ومــن خــالل الشــراكة االســتراتيجية المســتمرة مــع تكيــة أم علــي 
علــى تحقيــق االســتدامة مــن خــالل االســتخدام األمثــل للمــوارد المتاحــة. وإننــا إذ نفتخــر بــأنَّ جائحــة كورونــا لــم 
تحــّد مــن برامــج التمكيــن االقتصــادي التــي نَفذتهــا دار أبــو عبــدهللا فــي الوقــت الــذي تفّشــت فيــه الجائحــة، 
ــدة فــي  ــات جدي ــو عبــدهللا جهودهــا إلدخــال ديناميكي ــة دار أب ــى العكــس تمامــًا، حيــث كّرســت جمعي ــل عل ال ب
برامجهــا مثــل التشــغيل واالنتــاج فــي المنــازل، ممــا أدى إلــى اســتحداث 784 نشــاط مــدر للدخــل وتمكيــن 1821 

مســتفيد، بلغــت نســبة اإلنــاث منهــم %76.

ومــن خــالل الدعــم المتواصــل مــن شــركائنا االســتراتيجيين والّمثابــرة والتفانــي الــذي أظهــره مجلــس إدارة دار 
أبــو عبــدهللا وموّظفيهــا – الذيــن ُأعــِرب لهــم عــن عظيــم امتنانــي - تمّكنــا مــن االرتقــاء بمســتوى الحيــاة التــي 
يعيشــها العديــد مــن األردنييــن مــن خــالل النهــج الشــمولّي الــذي اّتبعنــاه فــي دعــم اأُلســر المحتاجــة. ذلــك بــأّن 
الطريــق األمثــل لتحقيــق االســتدامة يتمثــل فــي اســتحداث محــركات للتغييــر وتمكيــن فئــات مجتمعنــا التــي 

تتحلــى بــروح الُمثابــرة والعمــل الطمــوح مــن خــالل اســتدامة الحيــاة الكريمــة لهــم وألســرهم.

هيا بنت الحسين 

رئيس مجلس اإلدارة
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صاحبة السمّو الملكي األميرة هيا بنت الحسين



تكية أم علي – الدعم والمساندة

إدارة وتطوير
الموارد

اإلتصال
والعالقات

العامة

الشؤون
المالية

المشتريات
والتزويد

الشؤون
المالية

لجنة التدقيق
الداخلي

الهيئة
العامة

الهيئة
 اإلدارية

المدير
العام

نائب
المدير العام

إدارة
تطوير

الموارد

إدارة االتصال
والعالقات 

العامة

إدارة
البرامج

التدقيق
الداخلي

واالمتثال

مركز التدريب

إدارة المتابعة
والتقييم

والمساءلة
والتعلم

والعالقات
الدولية

إدارة
الشؤون
المالية

مديرية
الشؤون اإلدارية

والخدمات
المساندة

مديرية
المحاسبة 

مديرية
إدارة المشاريع

مديرية
العالقات
الدولية

مديرية
المتابعة
والتقييم

مديرية إدارة
المعلومات

واألبحاث

مديرية
المساءلة
والتعلم

مديرية
تطوير األعمال

مديرية
عمليات

الموارد البشرية

مدير استقطاب
وتطوير

الموارد البشرية

مديرية التطوير
المؤسسي

والجودة

مديرية تقنية
المعلومات

إدارة
المشتريات

اإلتصال
والعالقات

العامة

إدارة
وتطوير
الموارد

 المشتريات

مديرية
الموازنات

الهيكل التنظيمي
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صاحبة السمّو الملكي األميرة هيا بنت الحسين
رئيس مجلس اإلدارة

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

مجلس اإلدارة والهيئة العامة

سعادة السيد ليث القاسم 
عضو مجلس اإلدارة – أمين الصندوق

سعادة السيد خالد زكريا
عضو مجلس اإلدارة

معالي السيدة سوزان عبد المجيد عفانة
عضو مجلس اإلدارة

سعادة السيد )شادي رمزي( عبد السالم المجالي
عضو مجلس اإلدارة
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دار أبوعبدهللا هي مؤسســــة غيــــر حكوميــــة وغيــــر ربحيــــة تســــعى إلــى تمكيــــن األفراد وتعزيــــز قدراتهــم 
واســــتدامة ســــبل عيشــــهم مــن خــــالل مشــاريع تعالــــج األسباب الكامنــة وراء الفقــــر الغذائــي فــي األردن.

تأسســــت دار أبــــو عبد هللا مــــن قبــــل صاحبــــة الســمّو الملكــــي األميرة هيــا بنــت الحســــين - حفظهــا هللا - 
رئيــــس مجلــــس اإلدارة، وسـميت بهـذا االسم تخليـدًا لذكـــرى المغفـور لـه بـإذن هللا جاللة الملــك الحســين بــن 

طــــالل طيب هللا ثــــراه الــــذي كان مـــن أشـــد المؤمنيـــن باإلنسان وبأن »اإلنسان هـو أغلـــى مـا نملـك«.

أبرمـت دار أبـو عبد هللا شـراكة اسـتراتيجية مـع تكيـة أم علـي، المبـادرة األولى مـن نوعهـا فـي الوطـن العربـي 
التـــي تســـعى لمكافحــــة الجــوع مــن خالل تقديــم الدعــــم  المســتدام لألسر التــي تعيــــش تحــت خــط الفقــر 
الغذائــــي، وتمثــــل الشـــراكة االســتراتيجية نموذجــًا تنمويــًا شــاماًل للوصـــول إلـــى نتائـــج ملموســـة ومعيشـــة 

مســـتدامة، ليـــس فقـــط لألفراد األقل حظـــًا وإنمـا يتعـــدى ذلـك ليشـــمل عائالتهم.

عن دار أبو عبد هللا
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الرؤية:
ألردٍن تغدو فيه الفئات األقل حظ او المستضعفة مكتفية ذاتيًا أو مستقلة.

الرسالة:
ــج  ــر برام ــر، عب ــوع والفق ــن الج ــاٍل م ــى أردٍن خ ــول إل ــي للوص ــة أم عل ــود تكي ــم جه ــتكمال ودع  اس
تعمــل علــى تمكيــن األفــراد، وتحســين واســتدامة معيشــتهم، حفــاظ علــى إرث أبــو عبــد هللا الــذي 

ــة بوصفــه الثــروة األهــم. يحتــل فيــه الفــرد األولوي

الرؤية والرسالة
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القيم واألولويات االستراتيجية

القيم:
• الشفافية

• الجودة

• الكرامة

• التقدم

• االحترافية والمهنية

األولويات االستراتيجية:
• تحقيــق قيمــة مضافــة فــي مجــال تمكيــن األفــراد وتحســين 
الجمعيــة  الحتياجــات  شــاملة  دراســة  خــالل  مــن  معيشــتهم 

. يها مســتفيد و

• تحقيق االستدامة المؤسسية والمالية.

• التنسيق والتكامل مع الداعمين وأصحاب المصالح والمؤسسات.
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تهــدف دار أبــو عبــد هللا مــن خــالل اســتراتيجيتها ۲۰۲۰ -۲۰۲۲ إلــى توفيــر فــرص التمكيــن االقتصــادي المســتدام 
للفئــات األكثــر هشاشــة وذلــك عــن طريــق بنــاء القــدرات والتشــغيل مــن خــالل الربــط الوظيفــي أو العمــل الذاتــي 
ألســر تقطــن فــي كافــة محافظــات المملكــة. ويتــم تصميــم المشــاريع علــى أســاس أن تشــمل جميــع الفئــات 
ذكــور وإنــاث تتــراوح أعمارهــم بيــن 1۸ و4۵ عاًمــا مــن األســر األكثــر هشاشــة والتــي تــم تحديدهــا مــن قبــل تكيــة 
أم علــي كأســر تقــع تحــت خــط الفقــر الغذائــي  ويشــكل ذوو االحتياجــات الخاصــة مــا نســبته 4% مــن المشــاركين 

فــي المشــروع.

التشغيل )الربط الوظيفي(
ــت  ــروع، قام ــتدامة المش ــاح واس ــان نج ــاص لضم ــاع الخ ــع القط ــراكة م ــل بالش ــة العم ــى أهمي ــدًا عل تأكي
دار أبــو عبــد هللا بعقــد شــراكات مــع عــدة جهــات مشــغلة بهــدف تشــغيل الشــباب والشــابات األقــل حظــا مــن 
مســتفيدي جمعيــة تكيــة أم علــي. تقــوم دار أبــو عبــد هللا من خــالل هذه الشــراكات بتحديــد المهــارات والكفاءات 
المطلوبــة لــكل جهــة مشــغلة وبنــاء برنامــج تدريبــي يحاكــي تلــك المتطلبــات والمهــارات ويتــم تنفيــذه بشــكل 
تشــاركي مــع الجهــة المشــغلة علــى أن ينتهــي هــذا التدريــب بتشــغيل المتدربيــن. وعلــى هــذا األســاس تقــوم 
دار أبــو عبــد هللا بعــرض هــذه الفــرص التشــغيلية علــى الفئــات المســتفيدة مــن برامــج دار أبــو عبــد هللا مــن خــالل 

عــدة قنــوات ومــن ثــّم تقــوم بمقابلــة المتقدميــن وإدراجهــم ضمــن البرامــج التدريبيــة المالئمــة.

العمل الذاتي )المشاريع المتناهية الصغر 
والمنزلية(

ــة  ــر والمنزلي ــة الصغ ــاريع متناهي ــن المش ــي تتضم ــدة والت ــتراتيجيتها الجدي ــذ اس ــد هللا بتنفي ــو عب ــدأت دار أب ب
وذلــك مــن خــالل بنــاء شــراكات مــع القطــاع الخــاص وتوقيــع اتفاقيــات توريــد كميــات متفــق عليهــا مــن المنتجــات 
ــادة نســبة نجاحهــا  ــم تقــوم دار أبوعبــدهللا بتأســيس هــذه المشــاريع وذلــك بهــدف زي لتلــك المشــاريع. ومــن ث
ــي  ــاص ف ــاع الخ ــي القط ــات ف ــدة جه ــع ع ــراكة م ــيس ش ــد هللا بتأس ــو عب ــت دار أب ــه، قام ــتدامتها. وعلي واس
قطاعــات ومجــاالت متعــددة مثــل الزراعــة المائيــة، تربيــة المواشــي، الحياكــة، والحــرف اليدويــة، ومنتجــات األلبــان 
و األجبــان، والتمويــل الرقمــي. ويتــم تحديــد نــوع المشــاريع وعددهــا بنــاًء علــى هــذه الشــراكات ودراســات للجدوى 
االقتصاديــة بحيــث تضمــن هــذه التعاقــدات شــراء منتجــات المشــاريع بأســعار وكميــات تحقــق زيــادة فــي دخــل 

األســرة الشــهري تتــراوح مــن ۲۵۰ إلــى ٣۰۰ دينــار أردنــي.

رؤية دار أبو عبد هللا 2020 – 2022
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رغــم التحديــات التــي شــهدتها المملكــة والعالــم فــي عــام 2020، تمكنــت دار أبــو عبــد هللا عــام 2020 مــن 
تخطــي العقبــات وتحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات، باإلضافــة إلــى إبــرام عــدة شــراكات علــى الصعيــد 

المحلــي والدولــي.  بهــدف خلــق فــرص تمكيــن اقتصاديــة للمســتفيدين مــن برامــج دار أبــو عبــد 
هللا الرئيســية ودعــم االســتجابة الوقائيــة الوطنيــة مــن خــالل تمكيــن ودعــم األفــراد فــي 

مختلــف محافظــات المملكــة.

فــي ظــل تحديــات جائحــة كورونــا، ســارع شــركاء دار أبــو عبــدهللا لدعــم 
المســتفيدين مــن برامجهــا وتوفيــر فــرص عمــل لهــم خــالل الجائحــة.

خــالل عــام 2020 ، تمكنــت دار أبــو عبــدهللا وبالرغــم مــن تحديــات 

ــدر  ــاط م ــروع ونش ــق 784 مش ــن خل ــا م ــة كورون جائح

ــاث  ــبة اإلن ــت نس ــتفيد بلغ ــت 1821 مس ــل ومكن للدخ

ــم %76. منه

مــن خالل المشــروع المشــترك مــع يونيســف األردن، تمكنت 
دار أبــو عبــد هللا مــن توفيــر فــرص عمــل للمســتفيدين 

مــن خــالل توظيفهــم  إلنتــاج  782,71٣ كمامــة 
هــذه  إنتــاج  علــى  عمــل  حيــث   ، طبيــة  غيــر  قماشــية 

برامــج ومشــاريع  ٣55 مســتفيدة مــن  الكمامــات 
ــد هللا.  ــو عب دار أب

 إنجازات وأثر دار أبو عبد هللا في دعم
 االستجابة الوقائية الوطنية لجائحة

كوفيد-19 خالل عام 2020
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كمــا قامــت دار أبــو عبــد هللا خــالل ســنة 2020 وبدعــم 
مالــي مــن يونيســف األردن بتوفيــر مشــروع مختــص 
مــع  )الهيدروبونــك(  المائيــة  الزراعــة  مجــال  فــي 

ــتفيدة  ــتفيد ومس ــن 149 مس ــي تمكي ــهم ف لتس

المشــروع  مــن  المســتفيدات  نســبة  كانــت  حيــث 

ــة  ــي دورات تدريبي ــراكهم ف ــم  إش ــث ت 57% , حي
تســاعد علــى تزويدهــم بالمهــارات العمليــة والتقنيــة 
المائيــة  الزراعــة  مجــال  يخــص  مــا  كل  ومعرفــة 
واألنظمــة المســتخدمة فــي الزراعــة المائيــة وإدارة 

ــة. ــل الزراعي ــاج المحاصي إنت

مــن  ألكثــر  هللا  عبــد  أبــو  دار  وفــرت  العــام،  خــالل 

٣41 مســتفيد ومســتفيدة فــرص تمكيــن حيــث 
حيــث هــدف   %89 المســتفيدات  نســبة  كانــت 
المشــروع والــذي تــم دعمــه من قبــل يونيســف األردن 
إنتــاج المالبــس الشــتوية لألســر والالجئيــن و  إلــى 

المجتمــع المحلــي. حيــث نتــج عــن المشــروع أكثــر مــن 

46,50٣ حزمــة مــن مالبــس الشــتاء.
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ــم خــالل  ــة فــي األردن ت بدعــم مــن الســفارة األيرلندي

العــام 2020 تدريــب 19 مســتفيد ومســتفيدة تتــراوح 
تزويدهــم  تــم  حيــث  عامــُا  و45   18 بيــن  أعمرهــم 
ــة لقطاعــات التنظيــف  بالمهــارات والخبــرات المطلوب

والتعقيــم واألغذيــة.

ــة  ــد هللا مــع برنامــج األغذي ــو عب ضمــن شــراكة دار أب
العالمــي، باشــرت دار أبــو عبــدهللا خــالل عــام 2020 

 1,200 تمكيــن  إلــى  يهــدف  مشــروع  بتنفيــذ 
ــاب  ــن اكتس ــام 2020 م ــي ع ــتفيدة ف ــتفيد ومس مس
منهــا  مختلفــة،  قطاعــات  فــي  وخبــرات  مهــارات 
قطــاع الطعــام والزارعــة والحــرف اليدويــة والتمويــل 

الرقمــي.

كمــا قامــت دار أبــو عبــد هللا وبدعــم مالــي مــن البنــك 
اإلســالمي للتنميــة، مــن تحســين وتعزيــز الفــرص 

مســتفيد   151 لعــدد  المســتدامة  االقتصاديــة 
عامــًا  و٣5   18 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  ومســتفيدة 
ــاء  ــة البلق ــان ومحافظ ــة عم ــي محافظ ــون ف ويقطن
ومحافظــة الزرقــاء ومحافظــة ومادبــا حيــث بلغــت 

، وتــم  نســبة المســتفيدات مــن المشــروع  %61 
وتزويدهــم  المســتفيدين  تدريــب  المشــروع  خــالل 
ــرات فــي قطاعــات مختلفــة، منهــا  بالمهــارات والخب
قطــاع الطعــام والزارعــة والحــرف اليدويــة والتمويــل 

الرقمــي.
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ــم العربــي  ــادرة األولــى فــي العال ــو عبــد هللا شــراكة اســتراتيجية مــع تكيــة أم علــي، وهــي المب أقامــت دار أب
التــي تســعى إلــى القضــاء علــى الجــوع مــن خــالل تقديــم الدعــم الغذائــي المســتدام لألســر التــي تعيــش فــي 
فقــر مدقــع ، وتمثــل الشــراكة االســتراتيجية نموذًجــا تنموًيــا شــاماًل للوصــول إلــى نتائــج ملموســة و ســبل العيش 

المســتدامة عــن طريــق دعــم ألفــراد األقــل حًظــا وأســرهم.

 الشراكة االستراتيجية مع
تكية أم علي
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تؤمــن دار أبــو عبــد هللا بــدور تضافــر الجهــود والعمــل بصــورة موحــدة مــن خــالل الشــراكات االســتراتيجية لتحقيق 
أهدافهــا المتمثلــة فــي تمكيــن الشــباب والشــابات فــي مختلــف محافظــات المملكــة عــن طريــق بنــاء القــدرات 

والتشــغيل فــي كافــة محافظــات المملكــة بصــورة متكاملــة.

تتمثــل رؤيتنــا فــي دار أبــو عبــد هللا فــي تمكيــن األفــراد المحروميــن - وخاصــة أولئــك الذيــن يعيشــون فــي فقــر 
مدقــع - ممــا يتيــح لهــم تحقيــق ســبل عيــش مســتدامة واالعتمــاد علــى الــذات. شــركاؤنا يســاهمون بشــكل 

مباشــر فــي إحــداث التغييــر اإليجابــي فــي حيــاة الشــباب األردنييــن.

شركاؤنا
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مشروع برنامج األغذية العالمي
ودار أبو عبد هللا

أبرمــت دار أبــو عبــد هللا فــي وبرنامــج األغذيــة العالمــي التابــع لألمــم المتحــدة اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية فــي 
عــام 2020 بهــدف تمكيــن الشــباب المســتفيدين مــن برامــج دار أبــو عبــد هللا علــى مــدار 15 شــهرًا والمســاهمة 

فــي تحقيــق خطــة التنميــة المســتدامة  ۲۰٣۰. 

أتاحــت هــذه الشــراكة مــع برنامــج األغذيــة العالمــي الفرصــة مــن تمكيــن 1,200 شــاب وشــابة مــن يعيشــون تحــت 
ــة  ــون، باإلضاف ــرش وعجل ــرق وج ــد والمف ــا وإرب ــة ومادب ــات العاصم ــن محافظ ــي كل م ــي ف ــر الغذائ ــط الفق خ
لعــدد مــن األفــراد مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. مــن خــالل بنــاء قدراتهــم وتوفيــر فــرص عمــل لهــم أو تأســيس 
المشــاريع الصغيــرة لهــم، حيــث ركــز المشــروع علــى ثــالث قطاعــات رئيســية: قطــاع الطعــام والزارعــة والحــرف 

ــل الرقمــي. ــة والتموي اليدوي
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مشروع البنك اإلسالمي للتنمية
ودار أبو عبد هللا المشترك

ــو عبــد هللا والبنــك اإلســالمي للتنميــة اتفاقيــة تعــاون فــي عــام 2020 بهــدف ســد فجــوات ســبل  وقعــت دار أب
العيــش وخلــق فــرص اقتصاديــة مســتدامة لـــ 151 مســتفيد ومســتفيدة مــن برامــج دار أبوعبــدهللا فــي محافظات 

عمــان والبلقــاء والزرقــاء ومادبــا والتــي تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و٣5 عامــًا.

ــارات  ــروع بمه ــن المش ــتفيدين م ــد المس ــة تزوي ــالمي للتنمي ــك اإلس ــع البن ــترك م ــروع المش ــالل المش ــم خ ت
التوظيــف الالزمــة فــي قطاعــات إنتــاج األغذيــة والضيافــة، والحــرف اليدويــة، والتمويــل الرقمــي، والتكنولوجيــا.

18



مشاريع يونيسف األردن
ودار أبو عبد هللا المشتركة

وقعــت دار أبــو عبــد هللا ومنظمــة يونيســف األردن اتفاقيــة شــراكة، بهــدف تزويــد النســاء والشــباب فــي األردن 
بفــرص عمــل مــن خــالل إنتــاج 782,71٣  كمامــة غيــر طبية لدعــم االســتجابة الوقائيــة الوطنيــة لجائحــة كوفيد-19، 

باإلضافــة إلــى فــرص التدريــب فــي محــو األميــة الماليــة والقيــادة.

ــة  ــي ِحرف ــارة ف ــن ذوي المه ــتفيدة م ــدد ٣55 مس ــل لع ــرص عم ــترك ف ــروع المش ــر المش ــام 2020 ، وف ــالل ع خ
الخياطــة ونتــج عــن المشــروع إنتــاج 782,71٣ كمامــة، حيــث دعــم المشــروع الفئــات المســتضعفة واألكثــر تأثــرا 

ــا خاصــة األمهــات الشــابات. بجائحــة كورون

كمــا نفــذت دار أبــو عبــد هللا خــالل عــام 2020 مشــروًعا فــي مجــال الزراعــة المائيــة ، حيــث تــم إنشــاء 140 وحــدة زراعة 
مائيــة. كمــا نفــذت دار أبــو عبــد هللا وبالشــراكة مــع يونيســف األردن ســنة 2020، مشــاريع أخــرى فــي مجــال  خياطــة 

ــاج المالبس. وإنت
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 مشروع السفارة األيرلندية في األردن
ودار أبو عبد هللا المشترك

جــددت دار أبــو عبــد هللا وللعــام الثانــي علــى التوالــي فــي ســنة 2020، مذكــرة التفاهــم مــع ســفارة أيرلنــدا فــي 
ــي  ــد هللا ف ــو عب ــن دار أب ــتفيدين م ــراد المس ــتدام لألف ــادي المس ــن االقتص ــرص التمكي ــق ف ــدف خل األردن، به
محافظــة العاصمــة والذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 - 45 عامــًا، مــن خــالل تزويدهــم بالتدريــب المطلــوب لبنــاء 

القــدرات وتوفيــر فــرص العمــل فــي قطاعــي صناعــة األغذيــة والنظافــة والتعقيــم.
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2019

٪ من إجمالي اإليراداتاإليرادات الجهات المانحة

10% 111,5٣9       برنامج األغذية العالمي

1% 5,622       البنك األسالمي للتنمية

5% 50,000       زين األردن

1% 8,000       السفارة اإليرلندية في األردن

مكتب صاحبة السمّو الملكي 
األميرة هيا بنت الحسين

       500,000 %46

٣7% ٣98,007       أخرى

0% 2,564       التبرع العيني

100٪ 1,07٥,731       المجموع

2019

٪ من إجمالي التكلفةالتكلفةالبرنامج

25% 20٣,845       برنامج التدريب والتأهيل

6% 5٣,42٣       برنامج التعليم

1٣% 111,099       البرنامج الصحي

55% 456,710       اإلدارية

100٪ ٨2٥,077       المجموع
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2020

٪ من إجمالي اإليراداتاإليرادات الجهات المانحة

4% 48,٣52       برنامج األغذية العالمي

1% 8,000       السفارة اإليرلندية في األردن

82% 979,786       يونسف األردن

4% 42,1٣1       مشروع الخرفان

10% 118,444       أخرى

100٪ 1,196,713       المجموع

2020

٪ من إجمالي التكلفةالتكلفةالبرنامج

70% 1,125,676       برنامج التدريب والتأهيل

0% 2,520       البرنامج الصحي

٣0% 481,021       اإلدارية

100٪ 1,609,217       المجموع
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