
 واليوم أضحت تكية أم علي نقطة مضيئة ملؤسسة أوجدها األردنيون لألردنيني. ونفتخر بأن تكية أم علي

 غدت منوذجاً يحتذى به على مستوى الوطن العربي في مكافحة اجلوع وإغاثة امللهوف، وأن األردن قادر على

رعاية نفسه بنفسه

 هيا بنت احلسني – رئيس جملس اإلدارة
.

تكية أم علي باألرقام:

فرد من األسر املعتمدة لدى تكية أم علي يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات جسدية وعقلية،17,879

ويعتمدون على تكية أم علي في غذائهم اليومي.

فرد من األسر املعتمدة لدى تكية أم علي ال يزالون على مقاعد الدراسة.   35,465

من أفراد األسر املعتمدة لدى تكية أم علي هم من األطفال،%69

غذاؤهم ملستقبلٍ أفضل.

من األسر املعتمدة لدى تكية أم علي صافي دخلهم الشهري صفر فما دون،33%

ويعتمدون على تكية أم علي في غذائهم اليوم

.

.

.

رؤيتنا

نحو أردنٍ خالٍ من اجلوع.

رسالتنا

 مؤسسة إنسانية تكافح اجلوع ونقص التغذية عن طريق إيصال دعم املتبرعني إلى املواطنني األشد فقراً، عبر تقدمي

 برامج دعم غذائي صحية ومستدامة. ويتم ذلك وفقاً ملنهجية علمية وضوابط شرعية تنفذ بفعالية ضمن إطار واضح

 من احلوكمة يضمن الشفافية واملساءلة وبناءً الشراكات احمللية واألجنبية، لتنسيق اجلهود وتوعية اجملمتع بواقع

اجلوع من أجل مجتمعٍ فاعل وعيشٍ كرمي



جميع أسر تكية أم علي تعيش حتت خط الفقر الغذائي ويعانون من مشاكل صحية و ظروف إجتماعية قاهرة

برامج دعم غذائي مستدامة وطرود غائية شهرية حتتوي على 19 مادة غذائية أساسية تصل األسر احملتاجة في

جميع برامج تكية أم علي مجازة بفتوى من دائرة اإلفتاء العام األردنية مبا في ذلك مصارف زكاة املال

 تعتمد تكية أم علي منهجية محوكمة لشراء أكثر من 8,380 طن من املواد الغذائية بسعر اجلملة  باإلضافة  إلى

 حصولها على إعفاءات من الضرائب واجلمارك، مما يضاعف قيمة التبرع بنسبة تزيد عن  %60 للسلع مقارنةً

بسعر السوق

عمليات وسياسات وإجراءات تكية أم علي محوكمة ومؤمتتة بالكامل ويتم حفظ جميع البيانات بسرية تامة.

شريك لتكية أم علي، ما بني القطاع اخلاص، واملنظمات احمللية والعاملية واجلمعيات احمللية الشريكة.426

الشفافية والرقابة في تكية أم علي:

ف مجلس اإلدارة و اللجان املنبثقة عن اجمللس في تكية أم علي على أداء اإلدارة التنفيذية والتأكد من حتقيقها لألهداف  يُشرِ

والسياسات العامة

 وحدة تدقيق داخلي تابعة جمللس اإلدارة مكلفة بالتدقيق والرقابة على اإلجراءات والبيانات والتقارير املالية، والتأكد من مدى

انسجامها مع التشريعات املطبقة في تكية أم علي

شركة تدقيق خارجية مستقلة، تقوم بالتدقيق على القوائم املالية السنوية املوحدة لتكية أم علي وإصدار التقرير املالي 

نشر التقارير السنوية اإلدارية واملالية على املوقع اإللكتروني اخلاص بتكية أم علي

.

.

,
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أن يكون صافي دخل الفرد في األسرة الشهري 14 دينار أو أقل.

أن ال يكون لألسرة أي نوع من األمالك.

كيف يتم اعتماد األسر في برنامج الدعم الغذائي املستدام ( برنامج الطرود العذائية الشهري)؟

 تعتمد تكية أم علي األسر عن طريق تطبيق منهجية علمية دقيقة ويتم اعتمادها وفق معايير دقيقة ودراسة مكتبية

 ممنهجة من خالل أنظمة مت ربطها بنافذة صندوق املعونة الوطنية وسبع جهات رسمية أخرى ليتم بعدها القيام بزيارات

ميدانية للتحقق من مصادر دخل كل أسرة

ويجب أن تطابق األسرة ثالثة معايير رئيسية قبل أن يتم اعتمادها وهي:

برامج التبرع:

برنامج كفاالت األسر:.

 تتيح تكية أم علي إمكانية كفالة أسرة عفيفة، ومساعدتها بطرد غذائي يصلها شهرياً. وميكن للمتبرعني اخليرين اختيار

األسرة املنتفعة وفقاً لفئتها وبحسب عدد أفرادها، كما ميكن للكفيل زيارة األسرة املكفولة بعد احلصول على موافقتها

برنامج الطرود الغذائية الشهرية:

 التبرع بقيمة الطرود الغذائية الشهرية ليتم إيصالها إلى األسر املعتمدة. وحتتوي الطرود الغذائية على مواد غذائية تلبي

احتياجات األسرة ملدة شهرٍ كامل وتكفي إلعداد ثالث وجبات يومياً على مدار الشهر

برنامج الزكاة:

 مبوجب فتوى شرعية صادرة عن دائرة اإلفتاء العام األردنية، تقوم تكية أم علي بتصريف زكاة أموال املتبرعني في أول وأوجب

ف من مصارف الزكاة وهم الفقراء واملساكني، حيث يتم صرف الزكاة لدعم برامج اإلطعام واحلفاظ على استدامتها  مصرَ

واستمراريتها لتوفير طرود غذائية لألسر احملتاجة شهرياً

.
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.
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أسرة معتمدة

أسرة معتمدة

أسرة معتمدة

أسرة معتمدة

أسرة معتمدة

أسرة معتمدة

أسرة معتمدة

أسرة معتمدة

أسرة معتمدة

أسرة معتمدة

أسرة معتمدة

أسرة معتمدة

أن ال يكون في األسرة أفراد فوق سن ال 18 وقادرين على العمل

وال يعملون إال في حال جلوسهم على مقاعد الدراسة 



 www.tua.joاملوقع اإللكتروني:

تطبيق الهاتف الذكي اخلاص بتكية أم علي.

.Play Store و App Store

TUA ميكن حتميل التطبيق على الهواتف التي تعمل على نظامي "                " و "           " عبر البحث عن كلمة

في كلٍ من

ويتيح التطبيق  إمكانية االطالع على حركات التبرع التي قمت بها مسبقاً، باإلضافة إلى متابعة أخبار تكية أم علي.

 eFAWATEERcomخدمة إي فواتيركم                                اإللكترونية.
. يتيح تطبيق وخدمة إي فواتيركم املعتمدة مكانية القيام بعملية التبرع إلكترونياً

https://efawateercom.jo/Portal/Home

 احلواالت واالقتطاعات البنكية.

3400468866

188-500

0118\2764679\501
0118\2764679\500

16069464104

1001585378

10-111690915-101

001330000115890\20001

90001327916

555222\001\3000\000

555222\002\3000\000

116377090\1010016

00048\22400101001

0013010029574003

4167252

00030020010719490

مصرف الراجحي

البنك العربي اإلسالمي الدولي

البنك العربي

البنك العربي

البنك اإلسالمي األردني

البنك األهلي

بنك االحتاد

البنك االستثماري

بنك القاهرة عمان

بنك صفوة اإلسالمي-دينار

بنك صفوة اإلسالمي-دوالر

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

بنك األردن

كابيتال بنك

البنك األردني الكويتي

ABC املؤسسة العربية املصرفية - بنك

للتواصل مع تكية أم علي: 777672321 962+

+962 4 900 900

info@tua.jo

AndroidApple

برنامج األضاحي والذبائح:

 تقوم تكية أم علي بأداء األضاحي في أستراليا نيابة عن املضحني وضمن محددات الشريعة اإلسالمية خالل أيام عيد األضحى املبارك

 حيث يتم تقطيع األضاحي وجتميدها وشحنها إلى األردن ليتم تخزينها في املستودعات املبردة اخلاصة بتكية أم علي ومن ثم

 توزيع اللحوم على األسر التي تعيش حتت خط الفقر الغذائي على مدار العام كما تستقبل تكية أم علي تبرعات الذبائح والعقائق

والفدو والنذر ليتم توزيعها على األسر احملتاجة في جميع محافظات اململكة

برنامج الصدقات:

 تستقبل تكية أم علي الصدقات العامة واجلارية لتصبها جميعاً في دعم برنامج الدعم الغذائي املستدام وتوفير الطرود

.الغذائية لألسر املعتمدة في مختلف أنحاء اململكة

.

طرق التبرع:


