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مجلس اإلدارة والهيئة العامة
سمو 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 ال ّله طوقان
عضو مجلس اإلدارة
عطوفة السيد علي كنج شكري
عضو مجلس اإلدارة
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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الهيكل التنظيمي 2019

4

ّ
عبدالله
نبذة عن دار أبو
مؤسســة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة تســعى إلــى تمكيــن
ــبل عيشــهم مــن
األفــراد وتعزيــز قدراتهــم واســتدامة ُس ُ
خــال مشــاريع تعالــج األســباب الكامنــة وراء الفقــر الغذائــي
فــي األردن.
الســمو الملكــي
تأسســت دار أبــو عبدال ّلــه مــن قبــل صاحبــة ّ
األميــرة هيــا بنــت الحســين «حفظهــا ال ّلــه» رئيــس مجلــس
وســميت بهــذا االســم تخليــدًا لذكــرى المغفــور لــه بــإذن
اإلدارةُ ،
ال ّلــه جاللــة الملــك الحســين بــن طــال ط ّيــب ال ّلــه ثــراه الــذي
كان مــن أشــد المؤمنيــن باإلنســان وبــأن «اإلنســان هــو أغلــى
مــا نملــك» .
أبرمــت دار أبــو عبدال ّلــه شــراكة اســتراتيجية مــع تكيــة أم علــي ،المبــادرة األولــى مــن نوعهــا فــي الوطــن العربــي التــي تســعى
لمكافحــة الجــوع مــن خــال تقديــم الدعــم الغذائــي المســتدام لألســر التــي تعيــش تحــت خــط الفقــر الغذائــي ،وتمثــل
الشــراكة االســتراتيجية نموذجــً تنمويــً شــام ً
ال للوصــول إلــى نتائــج ملموســة ومعيشــة مســتدامة ،ليــس فقــط لألفــراد األقــل
حظــً وإنمــا يتعــدى ذلــك ليشــمل عائالتهــم.
و قامــت دار أبــو عبــداهلل بتطويــر اســتراتيجية لثــاث ســنوات  ،2022- 2020بهــدف وضــع نمــوذج ينتــج عنــه حلــول مبتكــرة
لمعالجــة التمكيــن االقتصــادي المســتدام للفئــات األكثــر هشاشــة مــن خــال بنــاء القــدرات للربــط الوظيفــي باإلضافــة إلــى
خلــق فــرص عمــل عبــر مشــاريع متناهيــة الصغــر ومشــاريع منزليــة مســتدامة.

نموذج التمكين االقتصادي لدار أبو عبداهلل
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الرؤية ،الرسالة و القيم

الرؤية:
ألردن تغدو فيه الفئات األقل حظًا
ٍ
والمستضعفة مكتفية ذاتيًا
ومستقلة.

القيم:

الرسالة:
اســتكمال ودعــم جهــود تكيــة
أردن
أم علــي للوصــول إلــى
ٍ
خــال مــن الجــوع والفقــر ،عبــر
ٍ
برامــج تعمــل علــى تمكيــن
األفــراد ،وتحســين واســتدامة
معيشــتهم ،حفاظــً علــى إرث
أبــو عبــد اهلل الــذي يحتــل فيــه
الفــرد األولويــة بوصفــه الثــروة
األهــم.

الشفافية
الجودة
الكرامة
التقدم
االحترافية والمهنية

األولويات االستراتيجية:
● تحقيق قيمة مضافة في مجال تمكين األفراد وتحسين معيشتهم من خالل دراسة شاملة الحتياجات الجمعية ومستفيديها.
● تحقيق االستدامة المؤسس ّية والمال ّية.
● التنسيق والتكامل مع الداعمين وأصحاب المصالح والمؤسسات.
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إنجازات دار أبو عبدهللا
تكـ ّرس دار أبــو عبــد اهلل جهودهــا فــي ســبيل توفيــر فــرص التمكيــن االقتصــادي المســتدام إلــى األســر األقــل حظــً فــي األردن
م�نـ خ�لال بن��اء الق�دـرات والتش�غـيل (الربــط الوظيفــي والعمــل الذاتــي) المشــاريع المتناهيــة الصغــر والمنزليــة فــي كافــة
محافظــات المملكــة.
ـم ألكثــر مــن  ۲۵۰۰مســتفيد مــن خدماتهــا ،مــن خــال
ـ
الدع
اهلل
ـد
ـ
عب
ـو
ـ
أب
دار
ـت
ـ
م
قد
ـنوات
ـ
س
ـاث
ـ
ث
ـل
ـ
قب
منــذ إعــادة إطالقهــا
ّ
َ
برامــج تُعنــى بتمكيــن األفــراد وتعزيــز قدراتهــم واســتدامة سـ ُـبل عيشــهم.
برنامــج التعليــم وتعزيــز القــدرات والــذي يهــدف إلــى تمكيــن األفــراد وتعزيــز قدراتهــم
وتزويدهــم بالمهــارات الالزمــة لالنخــراط فــي ســوق العمــل لتمكينهــم مــن أن يحظــوا بمســتقبل
أفضــل .واســتهدف البرنامــج  ۲۸٤شــاب وشــابة مــن الفئــة العمريــة مــا بيــن  20 – 18عامــً وقــد
تمحــور البرنامــج حــول صقــل مهــارات المســتفيدين التقنيــة والمهنيــة وتزويدهــم بالخبــرات
العمليــة المطلوبــة لالنخــراط فــي ســوق العمــل .إضافــةً إلــى تقديــم الدعــم المــادي للشــباب
والشــابات الذيــن ال يســتطيعون تســديد أقســاطهم الجامعيــة فــي الســنة األخيــرة فــي الجامعــات
والكليــات الحكوميــة.
برنامــج التدريــب والتأهيــل :يتمثــل الهــدف الرئيســي لهــذا البرنامج فــي تمكين المســتفيدين
مــن أن يكونــوا أعضــاء فاعليــن فــي مجتمعاتهــم مــن خــال تزويدهــم بالتدريــب والمهــارات الالزمة
لدخــول ســوق العمل.
قــدم البرنامــج خدماتــه لــــ  ۵٦۲مســتفيد فــي المجــاالت المهنية والتقنية المختلفــة ،بعد تزويدهم
بالمهــارات والخبــرات العمليــة وتهيئتهــم لدخــول ســوق العمــل مــن خــال دورات تدريبيــة فــي
قطاعــات متعــددة ،منهــا األطعمــة والمشــروبات ،الميكانيــك وصيانــة المركبــات ،والحــرف اليدويــة.
برنامــج الرعايــة الصحيــة :اتســاقًا مــع رؤيــة جاللــة المغفــور لــه الملــك حســين والمتمثلــة فــي أن
«اإلنســان أغلــى مــا نملــك» فــإن برنامــج الرعايــة الصحيــة مــن دار أبــو عبــد اهلل يركــز علــى تمكيــن
المســتفيدين صحيــً مــن خــال تزويدهــم بالمســاعدة والخدمــات الطبيــة التــي يحتاجونهــا.
فــي عــام  ۲۰١٩اســتفاد مــن هــذا البرنامــج  ١٧١٣شــخص بواقــع  ۲۵٦۸مســاعدة وخدمــة طبيــة.
حيــث و ّفــرت دار أبــو عبــد اهلل الخدمــات والمســتلزمات الطبيــة لمســتحقيها إضافــةً إلــى خدمــات
الســن ،بهــدف
االستشــفاء لألطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن  ١٣عامــً وذوي اإلعاقــة وكبــار
ّ
تغطيــة عالجــات ولــوازم طبيــة محــددة ال تغطيهــا برامــج التأميــن الصحــي الشــامل ،أو تتأخــر فــي
توفيرهــا تبعــً للضغــط الكبيــر علــى الخدمــات الصحيــة ،وبالتالــي التقليــل مــن األعبــاء الصحيــة
التــي تواجههــا العائــات المســتهدفة المســتفيدة مــن البرنامــج بشــكل يومــي.
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استراتيجية دار أبو عبدهللا
ـاء علــى مخرجــات التقييــم ،تــم تطويــر اســتراتيجية
قامــت إدارة دار أبوعبــداهلل بتقييــم العمليــات والمشــاريع الخاصــة بهــا وبنـ ً
لألعــوام مــا بيــن .٢٠٢٢- ٢٠٢٠
تتمثــل االســتراتيجية الجديــدة بنمــوذج عمــل شــامل يــدرس احتياجــات الســوق ويلبــي تلــك االحتياجــات عــن طريــق تطويــر
برامــج لتنفيــذ مشــاريع تربــط المســتفيدين بالســوق مــن خــال سلســلة القيمــة ( )value chainمــن المشــاريع المختلفــة
والتــي تحقــق دورة التنميــة المســتدامة.
يتب ّنــى هــذا النمــوذج عــددًا مــن أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ممــا يعــزز إمكانيــة توســيع نطــاق تنفيــذ البرامــج
التــي تحقــق هــذه األهــداف علــى الصعيــد الوطنــي .وتتضمــن هــذه األهــداف؛ القضــاء علــى الفقــر ،والقضــاء التــام علــى الجــوع،
والصحــة الجيــدة والرفــاه ،والتعليــم الجيــد ،والمســاواة بيــن الجنســين ،والعمــل الالئــق ونمــو االقتصــاد.
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شركاؤنا
تؤمــن دار أبــو عبــد اهلل بــدور تضافــر الجهــود والعمــل بصــورة موحــدة مــن خــال الشــراكات االســتراتيجية لتحقيــق أهدافهــا
المتمثلــة فــي تمكيــن الشــباب والشــابات عــن طريــق بنــاء القــدرات والتشــغيل (الربــط الوظيفــي والعمــل الذاتــي فــي
المشــاريع المتناهيــة الصغــر والمنزليــة) فــي كافــة محافظــات المملكــة بصــورة متكاملــة.

اللجنة الدولية لمساعدة 
ال  
جئ

9

الشراكة االستراتيجية مع زين األردن
أحدثــت الشــركة األردنيــة لخدمــات الهواتــف المتنقلــة المحــدودة “زيــن” ،ثــورة فــي أســواق االتصــاالت فــي المملكــة خــال العــام
١٩٩۵؛ وذلــك مــن خــال طــرح خدمــات جــي.إس.إم لالتصــاالت المتنقلــة ،كمــا تعــززت ريــادة “زيــن” لقطــاع االتصــاالت المتنقلــة
محليــً وإقليميــً مــن خــال كونهــا إحــدى الشــركات الســباقة لطــرح العديــد مــن الخدمــات الجديــدة فــي األســواق لتواكــب
أحــدث مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا فــي مختلــف المجــاالت.
اســتحوذت مجموعــة زيــن علــى شــركة زيــن األردن عــام  ۲۰۰٣مــا اعتبــر فــي حينــه االســتحواذ األضخــم مــن نوعــه فــي منطقــة
الشــرق األوســط واالســتثمار األكبــر فــي األردن.
تعتبــر شــركة زيــن إحــدى أبــرز الشــركات الرائــدة فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة حيــث تقــوم بتنفيــذ عــدد مــن المبــادرات
والبرامــج المحليــة التــي تتجــاوز قطــاع االتصــاالت لتشــمل التعليــم ،والشــباب ،والرياضــة ،والصحــة ،والبيئــة ،والتكافــل،
واالبتــكار المجتمعــي .كمــا تتبنــى الشــركة أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة الـــ ١٧فــي جميــع برامجهــا.
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مشروع برنامج األغذية العالمي ودار أبو عبدهللا

يهــدف المشــروع المشــترك مــع برنامــج األغذيــة العالمــي إلــى خلــق فــرص تمكيــن مســتدامة للشــباب والشــابات األقــل حظــً
فــي األردن مــن خــال برامــج التدريــب المهنــي فــي مجــال صناعــة األغذيــة والضيافــة.
أبرمــت دار أبــو عبــد اهلل وبرنامــج األغذيــة العالمــي التابــع لألمــم المتحــدة اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية بهــدف تمكيــن الشــباب
المســتفيدين مــن برامــج دار أبــو عبــد اهلل والمســاهمة فــي تحقيــق خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  .۲۰٣۰بلغــت قيمــة
المشــروع  ١۵۰ألــف دينــار وتــم تنفيــذه لمــدة  ۸أشــهر.
أتاحــت هــذه الشــراكة مــع برنامــج األغذيــة العالمــي الفرصــة لتمكيــن أكثــر مــن  ۲٧٤شــاب وشــابة من  ۲٤٦أســرة يعيشــون تحت
خــط الفقــر الغذائــي مــن خــال إشــراكهم فــي دورات تدريبيــة وأنشــطة متنوعــة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الفــرص والقيــود
المجتمعيــة المحليــة ،واالســتجابة مباشــرة لألولويــات االقتصاديــة فــي المملكــة.
وجــاء المشــروع علــى ثــاث مراحــل؛ تمثلــت المرحلــة األولــى فــي إلحــاق المســتفيدين فــي دورات متخصصــة فــي المهــارات
الحياتيــة التــي تركــز علــى مهــارات االتصــال والتخطيــط الشــخصي وأخالقيــات العمــل والتفكيــر اإليجابــي وإدارة الوقــت.
ويعقــب المرحلــة األولــى إقامــة معســكرات تدريبيــة للشــباب تركّ ــز علــى احتــرام الــذات والعمــل الجماعــي وتعلــم أخالقيــات
العمــل وتحســين التخطيــط الشــخصي وحــل المشــكالت.
أمــا المرحلــة الثانيــة ،فتمثلــت بتزويــد المســتفيدين بالمهــارات والخبــرات التقنيــة مــن خــال عقــد دورات التدريــب المهنــي
المتخصصــة فــي قطاعــات إنتــاج األغذيــة والضيافــة .وتمثلــت المرحلــة األخيــرة فــي المشــروع فــي التوظيــف ،وذلــك عقــب
اســتكمال مرحلــة التدريــب المهنــي ،حيــث يتــم تشــبيك المشــاركين بفــرص العمــل المتاحــة بأجــر فــي القطاعــات التــي
خضعــوا لــدورات تدريبيــة فيهــا أو خلــق عمــل ذاتــي مــن خــال المهــارات التــي تــم اكتســابها.
مســتفيدا فــي دورات تدريبيــة تقنيــة ومهنيــة فــي خمســة قطاعــات رئيســية شــملت دورة صناعــة القهــوة
شــارك ۲٧٤
ً
(باريســتا) ،ودورة القصابيــن ،ودورة إدارة المطابــخ اإلنتاجيــة ،ودورة الحلويــات ،ودورة الخبائــز والمعجنــات .هدفــت هــذه الــدورات
إلــى تمكيــن المســتفيدين ،الذيــن شــكلت اإلنــاث  %٦۰منهــم ،مــن تحســين ظروفهــم المعيشــية وتحقيــق االكتفــاء الذاتــي
ومســاعدتهم علــى تحقيــق ســبل العيــش المســتدامة ألنفســهم وألســرهم.
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مشروع السفارة االيرلندية في األردن ودار أبو عبدهللا

تمثــل الهــدف الرئيســي للمشــروع فــي تمكيــن الشــباب األقــل حظــً فــي محافظــة جــرش من خلق فــرص اقتصادية مســتدامة
فــي قطــاع التجزئة.
أبرمــت الســفارة االيرلنديــة فــي األردن ودار أبــو عبــد اهلل فــي  ١٦تشــرين األول ۲۰١٩ ،اتفاقيــة تعــاون بقيمــة  ١٠آالف يــورو قــدم
بموجبهــا الطرفــان تدريبــً لـــ  ۲۵مســتفيدًا مــن كال الجنســين مــن محافظــة جــرش فــي مجــال تجــارة التجزئــة .وهــدف مشــروع
وتضمــن ثــاث مراحــل تهــدف إلــى تزويــد المســتفيدين مــن برامــج دار أبــو عبــد
التدريــب الــذي اســتمر علــى مــدى أربعــة أشــهر
ّ
اهلل بالمهــارات والمعــارف المطلوبــة فــي مجــال تجــارة التجزئــة حتــى يتســنى لهــم زيــادة فــرص الحصــول علــى وظائــف فــي هذا
المجــال وتمكينهــم ليصبحــوا أعضــاء فاعليــن فــي مجتمعاتهــم المحليــة والمجتمــع األردنــي ككل.
كمــا هــدف المشــروع إلــى تمكيــن الشــباب المســتهدفين فــي المملكــة اقتصاديــً للتخفيــف مــن حــدة الفقــر ومســاعدة األردن
علــى تحقيــق أهــداف التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة المســتدامة .وبموجــب هــذه الشــراكة مــع ســفارة ايرلنــدا فــي األردن تــم
تمكيــن ودعــم  ٣۰مســتفيدًا مــن  ۲۵أســرة فــي محافظــة جــرش.
تــم تنفيــذ المشــروع علــى ثــاث مراحــل ،حيــث ركــزت المرحلــة األولــى علــى تزويــد المســتفيدين مــن خــال دورة المهــارات
الحياتيــة بمهــارات االتصــال ،والتخطيــط الشــخصي ،وأخالقيــات العمــل ،والتفكيــر اإليجابــي وإدارة الوقــت .وفــي المرحلــة
الثانيــة ،تــم تزويــد المســتفيدين بالمهــارات والمعلومــات المتخصصــة فــي مجــال البيــع بالتجزئــة مــن خــال دورة التدريــب
المهنــي .فيمــا تمثلــت المرحلــة األخيــرة فــي المشــروع بالتوظيــف .وعقــب االنتهــاء مــن الــدورة التدريبيــة للبيــع بالتجزئــة ،تــم
ربــط المســتفيدين بفــرص العمــل المتاحــة ضمــن قطاعــات تدريبهــم.
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الخطة المستقبلية ورؤية عام 2020

تهـ�دف دار أبـ�و عبـ�د اهلل مـ�ن خـلال اسـ�تراتيجيتها  ۲۰۲۲- ۲۰۲۰إلــى توفيــر فــرص التمكيــن االقتصــادي المســتدام للفئــات األكثــر
هشاشــة وذلــك عــن طريــق بنــاء القــدرات والتشــغيل (الربــط الوظيفــي والعمــل الذاتــي) فــي كافــة محافظــات المملكــة .ويتــم
عامــا (مــن األســر األكثــر
تصميــم المشــاريع علــى أســاس أن تشــمل جميــع الفئــات ذكــور وإنــاث تتــراوح أعمارهــم بيــن  ١۸و ً ٤۵
هشاشــة) والتــي تــم تحديدهــا مــن قبــل تكيــة أم علــي (المؤسســة الشــقيقة لــدار أبــو عبــداهلل) كأســر تقــع تحــت خــط الفقــر
الغذائــي بصافــي دخــل يســاوي أو يقــل عــن  ۲۰دينــار أردنــي للشــخص الواحــد فــي الشــهر .إضافــة إلــى ذلــك ،سيشــكل ذوو
االحتياجــات الخاصــة مــا نســبته  ٪٤مــن المشــاركين فــي المشــروع.
التشغيل (الربط الوظيفي)
تأكيــدًا علــى أهميــة العمــل بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص لضمــان نجــاح واســتدامة المشــروع ،قامــت دار أبــو عبــد اهلل بعقــد
شــراكات مــع عــدة جهــات مشــغلة بهــدف تشــغيل الشــباب والشــابات األقــل حظــا مــن مســتفيدي جمعيــة تكيــة أم علــي.
تقــوم دار أبــو عبــد اهلل مــن خــال هــذه الشــراكات بتحديــد المهــارات والكفــاءات المطلوبــة لــكل جهــة مشـ ِّ
ـغلة وبنــاء برنامــج
تدريبــي يحاكــي تلــك المتطلبــات والمهــارات ويتــم تنفيــذه بشــكل تشــاركي مــع الجهــة المشـ ِّ
ـغلة علــى أن ينتهــي هــذا
التدريــب بتشــغيل المتدربيــن .وعلــى هــذا األســاس تقــوم دار أبــو عبــد اهلل بعــرض هــذه الفــرص التشــغيلية علــى الفئــات
ـم تقــوم بمقابلــة المتقدميــن وإدراجهــم ضمــن البرامــج
المســتفيدة مــن برامــج دار أبــو عبــد اهلل مــن خــال عــدة قنــوات ومــن ثـ ّ
التدريبيــة المالئمــة.
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العمل الذاتي (المشاريع المتناهية الصغر والمنزلية)
تقــوم جمعيــة دار أبــو عبــد اهلل بتنفيــذ منهجيــة جديــدة فــي تأســيس المشــاريع متناهيــة الصغــر والمنزليــة وذلــك مــن خــال
بنــاء شــراكات مــع القطــاع الخــاص وتوقيــع اتفاقيــات توريــد منتجــات تلــك المشــاريع .ومــن ثــم تقــوم الجمعيــة بتأســيس هــذه
المشــاريع وذلــك بهــدف زيــادة نســبة نجاحهــا واســتدامتها .وعليــه ،قامــت دار أبــو عبــد اهلل بتأســيس شــراكة مــع عــدة جهــات
فــي القطــاع الخــاص لتوريــد كميــات واضحــة ومحــددة مــن األعشــاب ،الخضــار والفواكــه ،باإلضافــة إلــى بعــض المنتجــات األخــرى
ـاء علــى هــذه الشــراكات ودراســات للجــدوى االقتصادية
مثــل البيــض البلــدي واألجبــان .ويتــم تحديــد نــوع المشــاريع وعددهــا بنـ ً
بحيــث تضمــن هــذه التعاقــدات شــراء منتجــات المشــاريع بأســعار وكميــات تحقــق زيــادة فــي دخــل األســرة الشــهري بمبلــغ
يتــراوح مــن  ۲۵۰إلــى  ٣۰۰دينــار أردنــي.
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تواصل معنا:
هاتف٠٠96264900400 :
بريد الكترونيinfo@daa.jo :
موقع :
عمان ،االردن ،جبل عمان ( )١١١٢١الدوار األول شارع الرينبو مبنى رقم ١٥

Facebook.com/DarAbuAbdullah
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