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  :الهاتف األرض يرقم  مؤيد خليل السيفي :اسم رئيس الجمعية
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  للجمعية: اإللكترونياملوقع 

 رسالة الجمعيةو  رؤية •

 :الجمعية رؤية

 عهلده ومجتم لبشباب واعي منتم  

 

 

 :الجمعية رسالة

تفعيل وتمكين دور الشباب في خدمة و تنمية املجتمع األردني وتطوير طاقاتهم و استثمار وقتهم للحفاظ عليهم من  •

 خطري التطرف الفكري واألخالقي.

 العون للمرأة وملن يحتاجنا من كل فئات املجتمع األردني وبعض ضيوفه.يد  •

 

 يةجمعية مجددون الخيرية التنمو   :الجمعيـةاســـم 

 

 :الرقم الوطني

0 8 1 0 0 0 1 1 1 0 9 0 0 2 
 

 زارة التنمية االجتماعيةو  الوزارة املختصة:

 

 

 13/9/2009 :التأسيس تاريخ

 

 0777605151  : ف النقالتالها      :رقـــم الهاتف األرض ي
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 عمان

 ةالجامع  اللواء : العاصمة عمان  املحافظة:

 الصحافةنفق  –شارع الجامعة  نطقة:امل  القضاء:

 حضر:السكاني نوع التجمع  ع عبد اللطيف ابو قورةشار   الحّي:



 ي تحقق أهدافها:والت 2018دون لعام مجدمنجزات  •

 

 اململكة محافظات جميع في اململكة حول  مستفيد 21000 بمعدل عفيفة عائلة 3500 على غذائي طرد 3500  توزيع .1

 السلط و البقعة و سوف مخيم و غزة مخيم و الطفيلة و عجلون  و معان و الجنوبية األغوار في القرى  من والعديد

 .وعّمان والعقبة والرصيفة والزرقاء واربد والكرك

 .العقبة و اربد و الزرقاء و عمان من كل في الفرح خيمة في واملسنين الفقراء و لاليتام افطار 5127 اقامة .2

 .غزة ومخيم البقعة مخيم و الزرقاء و اربد من كل في يتيم 430 ل كسوة نشاط اقامة .3

 .رفيقتي حقيبتي انشطة ضمن لالطفال مدرسية  حقائب كوبون  3500 توزيع .4

 . الزرقاء و الرصيفة و العقبة و اربد و عمان من كل في االشارات على للصائمين متأخر افطار 10470 توزيع .5

  األقل املدارس في للطالب جاكيت 700 يقارب وما اململكة حول  حرام 3200 من أكثر توزيع .6
 
 .حظا

ول اململكة خالل أيام مستفيد ح 12000 ألكثر منطرد لحوم  2000بمعدل  عائالت العفيفة للاضحية  500توزيع  .7

 عيد األضحى.

ي الدخل من ذو مجموعة من  األسر العفيفة ف والتي تستهدبق وتجهيزها للتشطيب طوا 3ارة املكونة من رفع العم .8

 لها في األغوار الجنوبية.ال معيل  والعائالت التيتدني امل

األسرة من خط  مما ساهم في رفعت في كل من الزرقاء والرصيفة وعمان صغير للعائال اقتصادي مشروع  12إقامة  .9

.
 
 وتعليميا

 
 واجتماعيا

 
 الفقر املتدني وتنمية االسرة اقتصاديا

 تم منطقة 53 من اكثر في و اململكة حول  متطوع 1300اكثر من  بمشاركة العطاء هذا تم •

 .اململكة حول " مسن و فقير و يتيم مستفيد 72500"   بإجمالي و اململكة حول  استهدافها


