
التقري�ر السنوي
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

2017



التقرير السنوي
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

2017

اإلدارة العامة 
هاتف:5337931 06

فاكس: 5357618 06
adminrscn@rscn.org.jo :البريد اإللكتروني

ص.ب:1215، الجبيهة11941،األردن 

مركز برية األردن 
وحدة السياحة البيئية

هاتف: 4616523  06 
موبايل: 0797000086

tourism@rscn.org.jo  :البريد اإللكتروني

دكان الطبيعة
هاتف: 4633718 06 

 sales@rscn.org.jo :البريد اإللكتروني

 
محمية ضانا للمحيط الحيوي

مدير المحمية: عامر الرفوع
هاتف: 2270498/7 03

فاكس: 2270499 03
dhana@rscn.org.jo : البريد اإللكتروني

الحجوزات والسياحة:
dhana@rscn.org.jo :البريد اإللكتروني

محمية الموجب للمحيط الحيوي
مدير المحمية: هشام الدهيسات 

فاكس: 0795113222
 mujeb@rscn.org.jo :البريد اإللكتروني

الحجوزات والسياحة:
موبايل: 0797203888

 mujeb.reserve@rscn.org.jo :البريد االلكتروني

محمية األزرق المائية
مدير المحمية: حازم الحريشا

هاتف المحمية:3835225 05 
هاتف النزل:3835017 05 

تلفاكس المحمية:053835225
azraqadmin@rscn.org.jo : البريد اإللكتروني

محمية الشومري لألحياء البرية
مدير المحمية: أشرف الحلح

موبايل: 0799957939
shumari@rscn.org.jo :البريد اإللكتروني

الحجوزات والسياحة: 
shaumari.admin@rscn.org.jo :البريد اإللكتروني

محمية غابات عجلون
مدير المحمية: ناصر عباسي

موبايل: 0799707567
ajloun@rscn.org.jo  :البريد اإللكتروني

الحجوزات والسياحة: 
ajlounreservation@rscn.org.jo :البريد اإللكتروني

موبايل: 0799062210

محمية غابات اليرموك
مدير المحمية: محمد ملكاوي

موبايل: 0796061649
فاكس: 0790113530

yarmouk.reserve@rscn.org.jo :البريد اإللكتروني

محمية غابات دبين
مدير المحمية: بشير عياصرة 

موبايل: 0799029497 
 debien@rscn.org.jo :البريد اإللكتروني

محمية فيفا الطبيعية
مدير المحمية: ابراهيم المحاسنة

موبايل:  0790773490
فاكس: 2300068 03

fifa.admin@rscn.org.jo :البريد اإللكتروني

مرصد طيور العقبة
مدير المرصد: فراس رحاحلة

هاتف: 2058825 03 
فاكس: 2058827 03 

aqababird@rscn.org.jo :البريد اإللكتروني

لكافة األقسام والمحميات 
ص.ب 1215، الجبيهة 11941، األردن

www.rscn.org.jo  :الموقع اإللكتروني
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برنامج  في  المنتسبين  جميع  للجمعية:  العامة  الهيئة 
بعد سنتين  االنتخاب  حق  العضو  ويكتسب  العضوية. 
من عضويته شريطة أن يكون أردنيًا وال يقل عمره عن 
مجلس  لمناصب  الترشح  حق  ويكتسب  عامًا  عشرين 

اإلدارة بعد أربع سنوات من عضويته.

العامة  الهيئة  من  المنتخبة  الهيئة  اإلدارة:  مجلس 
عشر  أحد  من  ويتكون  الجمعية،  إدارة  على  لإلشراف 
بدورهم  ويعينوا  العامة  الهيئة  تنخبهم  تسعة  عضوًا، 
عضوين آخرين. ويتم انتخاب المجلس كل أربع سنوات 

ويكون حق التصويت محصورًا باألردنيين فقط. 

مجلس اإلدارة (2019-2015)
رئيس مجلس اإلدارة السيد خالد اإليرانــــي  

نـــــائــب الــــرئيس السيد غسان عصفور  
أمين السر      السيد عيسى شـــــاهـين 

عضـــــــــــــــــو السيدة ليلى شـــــــــرف 
عضـــــــــــــــــو السيد سمير بندك  
عضـــــــــــــــــو السيد ياسين التلهوني 
عضـــــــــــــــــو اآلنسة رنــا الـنبــــــ ـــر  
عضـــــــــــــــــو السيدة دينا بطاينة  
عضـــــــــــــــــو السيد بسام كنعان  
عضـــــــــــــــــو السيد وضاح برقاوي   
عضـــــــــــــــــو السيد عمر الشوشان  

الجهاز التنفيذي: الجهاز المسؤول عن اإلدارة اليومية للجمعية وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.

المــــــدير الـــــــعـــــام  يحيـــــــــى خـــــــــالد   
مدير التطوير االستراتيجي محمد زعرور   
مدير إدارة السياحة البيئية  نصـــــر التميمي            

مدير إدارة المناطق المحمية  معن الصمادي   
مدير مركز مراقبة التنوع الحيوي نشأت حميدان    

مدير الدعم اللوجيستي وشؤون الموظفين سلطــــــــــان حنــــفــي   
مدير التنمية االقتصادية االجتماعية  ليلى مال الله   
رئيس قسم الحماية وتنظيم الصيد  عبدالرزاق الحمود   

رئيس قسم التعليم البيئي ميرفت بطارســــة   
رئيس قسم العالقات العامة  منى الطاق    

رئيس المحاسبين شادي الجوابرة   

لحماية الطبيعة وقيادتها

2017

حوكمة الجمعية الملكية
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شهد العام 2017 العديد من اإلنجازات التي حققتها 
واإلقليمي،  المحلي  المستويين  على  الجمعية 
والتي كان لها الدور في تطوير برامج حماية الطبيعة، 
وتحقيق أهداف ورسالة الجمعية في تأسيس وإدارة 
المحلية،    المجتمعات  وتنمية  الطبيعة  المحميات 
تطوير  في  الجمعية  استمرت  الوقت  نفس  وفي 
برامج التعليم البيئي في المحميات من خالل برنامج 
فارس الطبيعة ويأتي هذا الجهد استكماًال للمسيرة 

التي بدأناها منذ أكثر من خمسين عامًا.

المستوى  على  الطبيعة  حماية  برامج  صعيد  فعلى 
"كأخفض  الطبيعية  فيفا  إعالن محمية  كان  العالمي 
إدراج  موقع  العالم"، وبذلك تم  موقع رامسار في 
لألراضي  العالمية  الخارطة  على  للجمعية  تابع  ثاني 
لتوسعة  كان  كما  رامسار.  اتفاقية  ضمن  الرطبة، 
محمية األزرق المائية بمساحة 74 كم2، أهمية كبيرة 
الواقعة  الطبيعية لألراضي  الموائل  تأهيل  أجل  من 

ضمن اتفاقية رامسار.

بإنجازاته  الحيوي  التنوع  مراقبة  مركز  ساهم  كما 
خالل  من  واألبحاث،  الدراسات  مجال  في  الفريدة 
تسجيل مايزيد عن 900 نوع نباتي في محمية ضانا 
محمية  أغنى  ضانا  محمية  لتكون  الحيوي،  للمحيط 
العالم.  مستوى  على  النباتي  بالتنوع  حيوي  محيط 

رئيس مجلس اإلدارة
 خالد اإليراني
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إضافة الكتشاف علمي جديد حول أقدم بقايا بروتين 
حيواني ألنواع محددة في محمية االزرق المائية.

وفي نفس الوقت فقد تم إفتتاح عدد من المواقع 
الديوان   " من  ملكية  برعاية  تطويرها  تم  التي 
مغامرات  مركز  البيئي،  ضانا  نزل  مثل  الملكي" 
استقبال  بهدف  وذلك  دبين  هدأة  موقع  الموجب، 

أعداد أكبر من الزوار وبنوعية خدمات أفضل. 

بناء على اإلنجازات الكبيرة للعام 2017، فقد حصدت 
المواقع  الكثير من  الجوائز في  العديد من  الجمعية 
الطبيعة  حماية  برامج  في  المرتبطة  والتقييمات 
أهمها  كان  البيئية.  والسياحة  المجتمعات  وتنمية 
وجائزة  اإلسالمي  العالم  في  البيئية  اإلدارة  جائزة 
للسياحة  وأخرى  الطبيعة،  فارس  برنامج  عن  فورد 

. Booking.com البيئية عن طريق موقع

العديد  على   2017 العام  خالل  الجمعية  تغلبت  لقد 
الصعيد  الجمعية على  أهداف  التحديات، وعززنا  من 
اإلنجازات  هذه  تحقيق  يتم  ولم  والعالمي.  المحلي 
لوال الجهد الكبير لكوادر الجمعية ودعم أعضاء مجلس 
الفرصة  هذه  أنتهز  أن  أود  المناسبة  وبهذه  اإلدارة، 
ألتقدم بالشكر الجزيل لكافة الوزارات والمؤسسات 
المانحة والداعمة للجمعية، ومن ساهم في التغيير 

نحو أردن أقرب للطبيعة.

كلمة رئيس الجمعية
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رئيس مجلس اإلدارة
 خالد اإليراني

”

”

تسعى الجمعية الملكية لحماية 
وطنية  بناء شبكة  إلى  الطبيعة 
وذلك  المحمية  المناطق  من 
للحفاظ على التنوع الحيوي في 
تنمية  مع  وتتكامل  األردن، 
وفي  المحلية،  المجتمعات 
الوقت ذاته تأمين دعم شعبي 
في  الطبيعية  البيئة  لحماية 
األردن والدول العربية المجاورة.

 1966 عام  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  تأسست 
حال  الجمعية  وترأس  حكومية،  غير  تطوعية  كمؤسسة 
تأسيسها الراحل الملك الحسين كرئيس الشرف األعلى.

فوضت الحكومة األردنية الجمعية مسؤولية حماية الحياة 
البرية والتنوع الحيوي في كافة مناطق المملكة.

نعمل على حماية الطبيعة من خالل

رســـــــــــالــتــنـــا 

تأسيس شبكة من 
المناطق المحمية 

وإدارتها بفعالية عالية  
وذلك من أجل صون 
األنظمة البيئية فيها.

القيام بالدراسات 
المتخصصة في التنوع 

الحيوي وتيسير
استخدامها في برامج 

صون الطبيعة. 

 تنظيم الصيد وعلى 
وجه الخصوص في  
المناطق ذات التميز 

بالتنوع الحيوي.

 تنفيذ مبادرات 
تنموية تستهدف 

المجتمعات المحلية 
التي  تعيش حول 
المناطق المحمية.

تطوير البرامج التعليمية 
في المحميات وذلك من أجل 
مشاركة أكبر ألطفال المجتمع 

المحلي في برامج حماية 
الطبيعة.

تقديم برامج تأهيل وبناء 
قدرات متخصصة في 
مجاالت صون الطبيعة 
والتنمية المستدامة. 

زيادة الدعم الشعبي للجمعية من خالل 
التوسع في برامج العضوية والنشاطات (بما 

فيها األصدقاء) وبرامج رعاية ودعم الجمعية 
وذلك من أجل زيادة الدعم الشعبي     

والسياسي لبرامج الجمعية.

2017 التقرير السنوي
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
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الجوائز 
جائزة المملكة العربية السعودية 

لإلدارة البيئية في العالم 
اإلسالمي عن برنامج "فرسان 

الطبيعة".

شهادة شكر من خالل المشاركة 
 ، Equator Prize في جائزة

لترشيح مشروع المياه في األزرق.

جائزة  شركة فورد للمحافظة على 
البيئة. عن برنامج "فرسان 

الطبيعة". 

 Guest Review Awards (3) جوائز
من موقع Booking.com عن 

محمية الموجب للمحيط الحيوي، 
نزل األزرق وبيت الضيافة.

المشاركة في اللجان الوطنية 

المجلس الوطني للسياحة:  
تطوير السياسات العامة الخاصة 

بالسياحة.

اللجنة الوطنية العليا للتنمية 
المستدامة: إعداد تقريرًا وطنيًا 
تم تقديمه إلى األمم المتحدة. 

اللجنة الوطنية "عمان خضراء 
2020" التي ترأسها سمو األميرة 

رحمة بنت الحسن.

االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
توقيع مذكرة تفاهم مع شركة 

واحة آيلة للتطوير: هدفت هذه 
المذكرة لدراسة ورقابة موائل 

الطيور المتنوعة ضمن منطقة 
العقبة.

اتفاقية سواح لترويج أنشطة 
ومغامرات برية األردن من خالل 
الموقع اإللكتروني الخاص بهم.

توقيع اتفاقية مع GIZ لتنفيذ 
مشروع تحسين البنية التحتية 

الخضراء من خالل استخدام العمالة 
المكثفة والذي سينفذ في أربعة 

محميات (األزرق ،الشومري،اليرموك 
ودبين) .

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة 
نعرض فيما يلي ما أنجزته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خالل 
من  المزيد   2018 العام  يحمل  أن  آملين   ،2017 الماضي  العام 

اإلنجاز لحماية الطبيعة في األردن.

                                                                                                                                                                              
                  أمين السر

عيسى شاهين
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رئيس مجلس اإلدارة
 خالد اإليراني

عدد الجوالت التفتيشية في
 المحميات خالل العام 2017

محمية ضانا للمحيط الحيوي

محمية الموجب للمحيط الحيوي

محمية فيفا الطبيعية

محمية غابات عجلون

محمية غابات دبين

محمية غابات اليرموك

محمية األزرق المائية

2,767

4,720

790
792
1,428

1,936

3,895

محمية الشومري لألحياء البرية

560

2017 التقرير السنوي
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

الخطط اإلدارية: تحديث الخطط اإلدارية للمحميات كوسيلة لتطوير إدارتها وزيادة فاعلية 
اإلدارة الموقعية لهذه المحميات. 

- إكمال برنامج الدراسة عن بعد مع جامعة مونتانا في مجال إدارة المناطق المحمية.

المناطق  في  والحماية  التفتيش  برنامج  تطوير  المحميات:  في  والحماية  التفتيش  برامج 
المحمية من أجل المحافظة على أهم األنظمة واألنواع الطبيعية. 

تأهيل الموائل الطبيعية: قامت الجمعية بتأهيل العديد من الموائل الطبيعة ذات األهمية 
في المناطق المحمية وكان أهمها:  

- توسعة مساحة محمية األزرق المائية" بمساحة 74 كم2 لتشمل القاع المجاور للمحمية  
  والتي تقع ضمن اتفاقية رامسار .

- إعادة تأهيل مسطح مائي جديد في المحمية بدعم من مؤسسة دروزة.
- إعداد خطة تنظيم الرعي في محمية غابات اليرموك وإنشاء صيدلية بيطرية وجاروشة  
  أعالف لمربي المواشي في المنطقة كأبرز مخرجات مشروع اإلدارة التشاركية لمراعي  

  منطقة اليرموك.
- تنظيم ورشة عمل "مخرجات حماية البيئة" بتمويل صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة،  

  هدفت لتقديم استراتيجية تمويل الصندوق إلى الجهات المعنية، وعرض التقاطعات  
  المحتملة مع االستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي.

المحميات  الطبيعة في  فارس  برنامج  تنفيذ  استكمال  الطبيعة:  فارس  برنامج 
خالل  من  المائية  واألزرق  الطبيعية،  وفيفا  عجلون  غابات  كل   في  الطبيعية، 

إشراك الطالب الفرسان في العديد من نشاطات المحميات.

حماية الموائل الطبيعية وإدارة المناطق المحمية
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تحويل معظم مصادر الطاقة في المحميات إلى نظام الطاقة الشمسية المتجددة: 

- زيادة نسبة التغطية في شاليهات محمية الموجب للمحيط الحيوي بدعم من جمعية أجنحة األمل.
- صيانة النظام في مخيم الرمانة ضمن محمية ضانا للمحيط الحيوي ليغطي كامل االستهالك.

يقلل انبعاثاتحصاد األنظمة المنفصلة عن الشبكةحصاد األنظمة المتصلة بالشبكة

183kw57,5 kw

96,600 kw/h

19,320 JD

561708,03 kg

89,275 JD 

57,87 kg

1,61 kg

307,440 kw/h

69,955 JD

CO2

NOx

SO2

نوع النظام وحجمه

كمية التوليد/السنة

كمية التوفير /سنة
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2017 التقرير السنوي
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

مشاركة محمية ضانا للمحيط الحيوي ومحمية الموجب للمحيط الحيوي في برامج اليونسكو: 
مشاركة بفعالية في الشبكة العالمية لمحميات اإلنسان والمحيط الحيوي التابعة لليونسكو 
وذلك من خالل تحديث تقارير اإلدارة والمشاركة في المؤتمرات والندوات حول سبل تطوير 

إدارتها.

تطوير المرافق اإلدارية والبنى التحتية والمعدات: قامت الجمعية بتطوير المرافق اإلدارية 
والبنى التحتية وتزويد المحميات باآلليات والمعدات الضرورية إلدارتها بفعالية عالية.

تطوير مرافق الزوار في المحميات: 
-  استكمال بناء برج مراقبة في محمية غابات عجلون بدعم من وزارة البيئة.

- استكمال مركز زوار محمية الشومري لألحياء البرية (بدعم من الديوان الملكي والصندوق 

الدولي للحفاظ على الحبارى).

التواصل مع صناع القرار: تعمل إدارات المحميات على التواصل مع كافة فئات صناع القرار 
حول المحميات من أجل دعم برامج حماية الطبيعة فيها وذلك من خالل آليات معتمدة وعلى 

وجه الخصوص "اللجان المحلية إلدارة المحميات".

البلديات  وزير  ضم  وزاري  فريق  ضمن  الجمعية  شاركت  الشمولية:  التنموية  األزرق  خطة 
وشركة المناطق التنموية من أجل إعداد خطة تنموية لمنطقة األزرق، وتتضمن الخطة إعادة 

تصميم حدود محمية األزرق المائية، كما تتضمن الخطة العديد من المبادرات التنموية. 

للتنوع  المهمة  للمناطق  وطنية  خارطة  تطوير  الحيوي:  التنوع  مناطق  ألهم  وطنية  خارطة 
الحيوي الستعمالها في الخطة الوطنية الخاصة باستعماالت األراضي بدعم من وزارة البيئة.

9



مركز مراقبة التنوع الحيوي

2017 التقرير السنوي
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

المتخصصة  البيئية  الدراسات  من  مجموعة  تنفيذ  تم 
وصل  حيث  بنتائجها،  تفصيلية  علمية  تقارير  وإصدار 
برامج  من  عدد  تنفيذ  تم  كما  دراسة.   (14) إلى  عددها 
المراقبة السنوية في المحميات الطبيعية. وفيما يلي 

ملخص ألهم هذه الدراسات والبرامج:

قائمة بتقارير الدراسات التي تم تنفيذها خالل العام 2017

نوع الدراسة عنوان التقري�ر

دراسة الغطاء النباتي في محمية غابات اليرموك

دراسة صحة الموائل في محمية غابات عجلون

دراسة الخفافيش في محمية ضانا للمحيط الحيوي

دراسة سلوك حيوان الدلق الصخري في محافظة جرش

دراسة الطيور الجارحة المعششة في محمية ضانا للمحيط الحيوي

دراسة الطيور في محمية األزرق المائية

دراسة أنواع الطيور المؤشرة في محمية غابات عجلون

دراسة أنواع الطيور المؤشرة في محمية غابات دبين

دراسات نباتية

دراسات نباتية

دراسات حيوانية

دراسات حيوانية

دراسات طيور

دراسات طيور

دراسات طيور

دراسات طيور

دراسات طيوربرنامج تسجيل الطيور المائية في محمية فيفا الطبيعية

2
2

5
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2017 التقرير السنوي
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

عنوان التقري�ر الرقم

دراسات المسح األولي في محمية شيبة لألحياء البرية - المملكة العربية السعودية:

تم خالل شهر شباط من العام 2017 تنفيذ مجموعة من الدراسات البيئية األولية في محمية 
شيبة لألحياء البرية في منطقة الربع الخالي شرقي المملكة العربية السعودية و شملت:

دراسة الغطاء النباتي

دراسة أنواع الطيور

دراسة الثدييات الكبيرة (المفترسات)

دراسة الثدييات الصغيرة (القوارض والخفافيش)

دراسة الزواحف

دراسة الحشرات

1

2

3

4

5

6
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2017 التقرير السنوي
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GIS وحدة نظم المعلومات الجغرافية 

-  التنبؤ بالتغير في استخدامات األراضي في محافظتي جرش وعجلون:
غابــات  مــن  كبيــرة  ونســبة  وعجلــون  دبيــن  محميــات  أن  إلــى  الدراســة  أظهــرت 
المحافظتيــن ســتكون عرضــة للتحــول مــن غابــات إلــى أراضــي زراعيــة ومناطــق مبنيــة 

إذا لم يتم تفعيل حماية األراضي الحرجية سواء كانت حكومية أو خاصة.

- خرائط شهرية لتتبع أفراد الحبارى:
تحضيــر خرائــط تتبــع شــهرية لحركــة أفــراد طيــور الحبــارى والتــي تبيــن مناطــق انتشــار 

الطائر والمناطق األكثر تركزًا خالل اإلطالقات الثالثة لهذا الطائر في األردن.

-  تحديــث الخارطــة الوطنيــة للمناطــق الهامــة للتنــوع الحيــوي ضمــن اتفاقيــة مــع 
وزارة البيئة:

للتنــوع  الهامــة  الطبيعيــة والمناطــق  المحميــات  بتحديــد مناطــق  تعنــى االتفاقيــة 
الحيوي والواجب أخذها بعين االعتبار عند ترخيص األنشطة التنموية.

- إعداد خرائط لمواقع المشاريع التنموية حول المحميات:
لجنــة  علــى  عرضهــا  يتــم  التــي  التنمويــة  المشــاريع  لمواقــع  خرائــط  إعــداد  يتــم 
التراخيــص المركزيــة وتقييــم األثــر البيئــي مــن أجــل دمــج مفاهيــم التنــوع الحيــوي فــي 

خطط استخدامات األراضي.
 

اإلصدارات والمنشورات العلمية

مــن  الثالــث  العــدد  إصــدار  علــى  العمــل   -
المجلــة األردنيــة للتاريــخ الطبيعي بالتواصل مع 

الباحثين واألكاديميين ذوي العالقة.

-  نشــر ورقتيــن علميتيــن فــي مجــالت علميــة 
الحيــوي  التنــوع  مواضيــع  حــول  عالميــة 

المعلومــات  نظــام  وتطبيقــات 
التنــوع  دراســات  فــي  الجغرافــي 
متعلقــة  علميــة  ورقــة  منهــا  الحيــوي 

الموســمية  التقســيم  بخطــط 
للمناطــق الرطبــة، تــم نشــرها فــي 
 Wetland Ecology and" مجلــة 
Management"، وورقــة علميــة 

النســق  خصائــص  تقييــم  عــن 
فــي  نشــرها  تــم  الطبيعــي 

."Land" مجلة
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جدول الصيد والمخالفات والجوالت التفتيشية والضبوطات 
خالل العام 2017

عدد الرخص

شهادات سايتس

عدد الضوبطات

3,220

1،728عدد الجوالت التفتيشية

118

155 منها 14 ضبط لجنسيات غير أردنية
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حماية األنواع وتنظيم الصيد
المملكة  في  الصيد  بتنظيم  الحماية  قسم  استمر 
والوزارات  البيئة  لحماية  الملكية  اإلدارة  مع  بالتعاون 
والمؤسسات الحكومية من أجل ضمان حماية األنواع 

البرية، والتالي أبرز اإلنجازات:

- المساهمة في تحضير النظام القانوني من خالل اللجنة التوجيهية  
  لإلدارة الملكية لحماية البيئة، وضبط عملها.

- عقد ورشة تدريبية حول" تطبيق االتفاقية الدولية الخاصة بقوائم  
  حماية األنواع البرية المهددة  CITES" لشركائنا المعنين بتطبيق  

.(CITES)  اتفاقية  
- إعادة تشكيل لجنة األحياء البرية مع وزارة الزراعة.
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السياحة البيئية 

رضى  مستوى  لقياس  إلكتروني  نظام  إعداد 
الزبائن ( GSS) عن الخدمات السياحية.

في  السياحية  المواقع  تجهيز 
المحميات الطبيعية الستقبال الزوار 
وتزويدها بالمعدات وتطوير إجراءات 

السالمة العامة.

التعاقد مع (29) شركة سياحية للعام 
للمنتجات  الترويج  أجل  من   2017
المحميات  تقدمها  التي  السياحية 

الطبيعية.

تنظيم (35) رحلة "رحالت البرية 
األسبوعية" بشكل دوري.

تنفيذ (12) مشاركة ومبادرة تسويقية وترويجية 
تستهدف السوق المحلي بشكل خاص.

تنظيم زيارات لنشطاء شبكات التواصل االجتماعي بهدف 
شركة  مع  والتعاقد  السياحية  والخدمات  للمرافق  الترويج 
مع  بالتعاون  االجتماعي  التواصل  شبكات  إلدارة  خاصة 

قسم التسويق حيث زادت نسبة المتابعين 30%.

األردن  لبرية  اإللكتروني  الموقع  تحديث 
باللغتين العربية واإلنجليزية بشكل دوري. 
وإنشاء قناة خاصة بمركز برية األردن على 

.YouTube

المتابعة وتحديث المعلومات 
على مواقع الحجز اإللكتروني 

(موقع Booking.com و
Airbnb و موقع سواح).

المشاركة في مؤتمر سياحة 
المغامرة العالمي في البحر الميت. 

إعداد وإضافة عروض خاصة بالمحميات على 
كتاب Sweet Treats السنوي 2018.

تصوير مجموعة من األفالم 
الترويجية لكل من (عجلون، 

دبين، الموجب، الهيدان، 
الشومري وضانا).
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6،892بيت الضيافة في محمية ضانا للمحيط الحيوي

2،252مخيم الرمانة في محمية ضانا للمحيط الحيوي
4،914نزل فينان البيئي في محمية ضانا للمحيط الحيوي

2،825نزل األزرق

9،288محمية األزرق المائية

10،268محمية الشومري لألحياء البرية 
27،483محمية غابات عجلون

20،283محمية الموجب للمحيط الحيوي (الممرات والشاليهات)

35،000

1،600

مرصد طيور العقبة

المجموع

5،760

126,565

محمية غابات دبين

محمية غابات اليرموك

الجدول التالي يبين أعداد الزوار للمواقع خالل العام 2017 
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تـطوي�ر المـشاغـل
والعملية اإلنتـاجـية

تطوير وبناء قدرات سيدات 
المجتمع المحلي المحيط في 

محمية غابات دبين من خالل 
عقد دورة تدريبية في مشغل 

التطريز استمرت لمدة 3 أشهر.

إعادة إطالق تجربة بيت الخط 
في عجلون.

طرح فرصة ضمان مشغل إعادة 
التدوير ألبناء وبنات المجتمع 

المحلي في األزرق وبدء البحث 
عن الشريك المناسب.

اإلستمرار بتطوير مزرعة 
األعشاب الطبية في فقوع 

وقطف المنتجات واستخدامها 
في عملية التصنيع في مشغل 

األعشاب الطبية.
كمية المنتجات التي تم 
تصنيعها من المشاغل. 

96,972

تدريب موظفات مشاغل الحلي 
والمجوهرات على مهارة طلي 
المجوهرات بالمعادن الثمينة 

في ضانا.

البدء بنقل بيت الصابون 
والبسكوت تمهيدًا إلطالق 
تجـارب السياحة التجريبية 

جزءًا من برامج الموقع.

إعادة إنتاج الملبن و قمر 
الدين من مشغل التجفيف 

في محمية ضانا للمحيط 
الحيوي.

عرض منتجات دكان الطبيعة 
لدى عدة شركاء في:

تطـوي�ر عمليات
البـيـع و التـسويـق

مادبا 
(سوق 

عّمان فرانكفورت) 
(الزيتونة لألعشاب 

الطبيعية، 
 Family Basket,
(Love On a Bike

السلط 
(بيت عزيز) 80

عدد الشركات 
التي تمت زيارتها 
والتواصل معها. 

تحقيق الهدف السنوي لعام 

2017
في عدة من دكاكين الطبيعة الموجودة 

في المحميات الطبيعية: دكان نزل 
األزرق، دكان محمية غابات عجلون، 

دكان بيت الصابون. 

27 الف دينار
قيمة إرتفاع مبيعات دكان الطبيعة 

في مركز برية االردن، وهي آعلى قيمة 
ارتفاع في المبيعات منذ عام 2009.

13 الف دينار
قيمة إرتفاع مبيعات دكان 

الطبيعة ببيت الصابون 
عن السنة الماضية.

تطوير مواد تسويقية جديدة 
خاصة بالمشاغل التابعة 

لبرنامج التنمية االقتصادية 
االجتماعية:

*479 تصميم
*3 أفالم مصورة

عدد المنتجات الجديدة والمدرجة 
في األسواق خالل العام 25 منتج 

إضافة إلى التعديل على عدة تصاميم 
من الخطوط الحالية. 

إفتتاح ركن جديد لبيع منتجات 
دكان الطبيعة في مركز زوار 

محمية الشومري لألحياء البرية.

التوثيق الرسمي لقنوات 
مواقع التواصل االجتماعي 

التابعة للجمعية الملكية 
لحماية الطبيعة وبرية األردن.

إعادة تصميم الموقع 
اإللكتروني الخاص 

ببرية األردن بصورة 
تفاعلية، لتسهيل 

الخدمات المقدمة.

*صور فوتوغرافية إحترافية

إرتفاع عدد األصدقاء والمتابعين 
بمواقع التواصل االجتماعي:

2016
2017

38,108
54,801

2,489
3,689

1,470
2,326

المشاريع االقتصادية االجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية
إدارة فعالة لسلسلة التزويد والمبيعات لبرامج التنمية االقتصادية االجتماعية:
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منفعة المجتمعات المحلية االقتصادية 
المباشرة من برامج المحميات

1.  بلغ إجمالي الدخل من المحميات الطبيعية بشكل تراكمي على مستوى 
وستة  وثالثمائة  ألف  وأربعون  ومئتان  مليون  أربعة   (4,240,356) المملكة 

وخمسون دينارًا موزعة على المحميات كما في الجدول أدناه:

2.  توزعت الفائدة االقتصادية للمحميات الطبيعية لتشمل ثمانية محافظات 
من محافظات المملكة حيث كانت محافظة الطفيلة األعلى استفادة من هذه 
المحميات في حين كانت محافظة العقبة األقل استفادة وذلك حسب ما هو 

موضح في الرسم البياني أدناه:

المجتمعات  استفادة  في  انخفاضًا  مجتمعة  الطبيعية  المحميات  حققت   .3
المحلية بمقدار (%14) وذلك عند مقارنة دخل المحميات للعام 2016 مع العام 
المجتمعات  فائدة  حساب  نتيجة  كبيرة  زيادة  هنالك  كان  ولكن   ،2015 السابق 
المنفعة  إلى  باإلضافة  المحمية  المناطق  داخل  الرعي  تنظيم  من  المحلية 

الناتجة من المشاريع مثل مشروع إعادة توطين طائر الحبارى في األردن.

المنفعة 
المباشرة /
دينار أردني

المجموعفيفااليرموكدبينضاناالموجبعجلوناألزرقالشومري

498,919315,542242,220712,9122,098,823114,868158,59798,4724,240,356
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مقارنة استفادة المجتمع المحلي من المحميات
 الطبيعية خالل األعوام من 2010 وحتى 2016
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االتصال والتشبيك من أجل زيادة الدعم الشعبي والسياسي 

العالقات العامة 

حماية  حول  العالمية  واالجتماعات  المؤتمرات  في  للجمعية  فاعلة  مشاركة 
الطبيعة

  ،(COP23) المشاركة في مؤتمر األطراف العالمي،األمم المتحدة لتغير المناخ -
  في بون - ألمانيا.

شراكة فاعلة مع القطاع الخاص
- تطوير الشراكة مع البنك العربي من خالل إشراك موظفي البنك في     

  النشاطات التطوعية ودعم البنك لعدد من برامج الجمعية أهمها المؤتمر     
  الوطني للمحميات الطبيعية في األردن.

- تطوير الشراكة مع شركة واحة أيلة للتطوير من خالل تنفيذ حملة اليوم العالمي  

  للطيور المهاجرة في مدينة العقبة.
- مشاركة فاعلة لشركة أدوية الحكمة في دعم برامج الجمعية من خالل دعم     

  فعاليات وحمالت  توعوية عالمية.

توعية األطفال حول حماية الطبيعة 
- متابعة تطوير مناطق لأللعاب البيئية خاصة باألطفال في مركز برية األردن.

- استكمال تطوير جناح توعوي في متحف األطفال بدعم من صندوق الحبارى.

تنظيم اجتماع الهيئة العامة للعام 2017، حيث أقرت الهيئة العامة التقريرين السنوي
والمالي كما اختارت شركة أبو غزالة للتدقيق الخارجي للعام 2017.

ظهور إعالمي كبير للجمعية (الجهات اإلعالمية، الموقع اإللكتروني وشبكات 
التواصل االجتماعي).

- تحديث الموقع االلكتروني الخاص بالجمعية باللغتين العربية واإلنجليزية.
- تطوير خطة واضحة ومحتوى تسويقي خاص بعمل الجمعية عبر شبكات     

  التواصل االجتماعي.
- استدامة الشراكات اإلعالمية من خالل عمل دراسة حول أهم المؤسسات  

  والجهات اإلعالمية المستهدفة. وتوسيع الشراكات اإلعالمية مع جهات محلية  
 .(CNN ،قناة العربية، قناة الغد، قناة الجزيرة، قناة العربي) وعالمية  

- استخدام مركز برية األردن كمركز ترويجي لبرامج الجمعية ونشاطاتها وتسويق     
  برامج السياحة البيئية والتنمية االقتصادية االجتماعية. 

برنامج العضوية
- تفعيل دور لجنة العضوية وبرامجها في التواصل مع األعضاء.

الهوية المؤسسية
- مراجعة متطلبات األقسام بما يخص التصاميم المطلوبة.

- االنتهاء من التصميم الداخلي للمواقع السياحية الجديدة (نزل ضانا البيئي،  
  نزل برقع وغيرها).

- التواصل مع المؤسسات المحلية والعالمية والمانحة لضمان استخدام الهوية  
  المؤسسية بشكلها الصحيح.
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الفعاليات والحمالت العالمية والمحلية: تنظيم حمالت تهدف للتعريف بالممارسات البيئية العالمية، 
شارك فيها عدد كبير من أعضاء وأصدقاء الجمعية، أهمها:

أعداد المشاركني الداعمنيالموقعالحملة

1120

حملة نظفوا العالم (1)

حملة نظفوا العالم(2)

حملة ساعة األرض

فندق المريديانمؤتمر المحميات الوطني الثالث

برية األردن

الغابات االسكندنافية

محمية غابات عجلون 

جمعية الصداقة األردنية االسكندنافية

شركة أدوية الحكمة 

البنك العربي 

شركة أدوية الحكمة

300

400

120

300

الظهور اإلعالمي فعاليات وأنشطة
تصاميم

(فعاليات ومشاريع ) 

الصحافة الورقية          
الصحافة االلكرتونية      

التقاري�ر التلفزي�ونية        
التقاري�ر اإلذاعية             

التغطيات اإلخبارية           

محاضرات ومؤتمرات    6
فعاليات                          15 
حمالت توعوية              8

فعاليات                  15
مشاريع                    2
تقاري�ر مطبوعة      2
تصاميم  متنوعة  20

ارساليات دورية

ارساليات            270 
نشرات الكرتونية 12 

34
73
45
27
28

مواقع التواصل اإلجتماعي األعضاء واألصدقاء

فيسبوك    
تويرت     

انستجرام       

عدد األعضاء        299
18000عدد  األصدقاء  16673

5388
3475

207 29 41 60% +

زيادة المتابعني بنسبة 
 %60 عن العام 2016 
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البرنامج،  المتوفرة لهذا  المصادر  برامج األكاديمية والتدريب اإلقليمي رغم شح  الجمعية بتطوير  استمر فريق عمل 
وفيما يلي ملخص لهذه اإلنجازات: 

زيارات هامة لالطالع على برامج األكاديمية:

اليمنية،  سقطرى  جزيرة  في  مشروع  (افتتاح  اليمنية  الجمهورية  وفد   -
.UNDP العاملين في المشروع ، بدعم من برنامج األمم  المتحدة اإلنمائي

التنمية  وزيرة  معالي  العام،  األمن  (مدير  من  كل  زيارة   -
االجتماعية، السفير الكندي وفريق من إدارة مشروع "ميدا"). 

الممولالفئة المستهدفةعنوان الورشة - التدريب

اتفاقية السايتس الدولية 

التغير المناخي وتأثيره على
 المحميات الطبيعية على مرحلتين

مهارات التفتيش 

برنامج القيادة في إدارة المحميات 

العاملين في مجال تنفيذ اتفاقية 
السايتس في الجمهورية العراقية

مفتشين من عدة جهات (الجمعية، 
وزارة الزراعة واإلدارة الملكية لحماية البيئة)

العاملين في إدارة المحميات الطبيعية 

فئة صناع القرار وفئة العاملين
في مجال حماية الطبيعة (األردن، فلسطين،

 المغرب، تونس ولبنان)

IFAW منظمة
الصندوق الدولي للعناية بالحيوان

مؤسسة هانس زايدل األلمانية

مؤسسة هانس زايدل األلمانية

وكالة الغابات األمريكية، مشروع 
المحميات الجزائر – وكالة الغابات 

األمريكية في سلطنة عمان

2017 التقرير السنوي
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

األكاديمية الملكية لحماية الطبيعة
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الدعم اللوجستي وشؤون الموظفين
تطوير األنظمة اإلدارية التي تنظم العمل في الجمعية من خالل:

- السياسات واإلجراءات المالية.
- نظام إدارة المخاطر.

- نظام صندوق االدخار الخاص بموظفي الجمعية.
- نظام المشتريات والمخزون.

لحماية  الملكية  الجمعية  تديرها  التي  المشاريع 
الطبيعة

مشاريع تطوير المرافق السياحية في المحميات الطبيعية والممول 
من الديوان الملكي

يهدف المشروع إلى تطوير المرافق السياحية في المحميات، باإلضافة إلى إنشاء 
مرافق جديدة، حيث يتضمن البرامج التالية:

- محمية ضانا للمحيط الحيوي: االنتهاء من توسعة بيت الضيافة وتأثيثه والبدء     
  بتشغيله.

- محمية الشومري لألحياء البرية: االنتهاء من مركز زوار محمية الشومري ومنطقة  
  التنزه.

- محمية غابات دبين: االنتهاء من منطقة التنزه في غابات دبين.
- برقع: االنتهاء من بناء نزل برقع البيئي والبدء بتأثيثه. 

- محمية الموجب للمحيط الحيوي: االنتهاء من بناء مركز زوار الهيدان والجسر     
  الواصل للوادي.

- السياحة البيئية: إعداد استراتيجية لتسويق المشاريع السياحية وتحضير كافة     
  المواد المتعلقة بذلك من أفالم ترويجية وطباعة مواد تسويقية باإلضافة إلى  

  تحسين وسائل التواصل االجتماعي بهذا الشأن.
- تقديم مجموعة من البرامج التدريبية الخاصة ببناء الفريق وإدارة المشاريع     

  لموظفي الجمعية.

مشروع الحفاظ على طائر الحباري والممول من صندوق الحبارى في 
اإلمارات (2014 - 2017)

الحبارى في األردن وحماية الموائل الطبيعية التي  يهدف المشروع إلى إطالق 
مناطق  في  المحلية  المجتمعات  تنمية  على  المشروع  يعمل  كما  فيها،  يعيش 

اإلطالق.أهم إنجازات المشروع للعام 2017:

- اإلطالق الثالث لمجموعة من الطيور في كافة أنحاء المملكة.
- تنفيذ منظومة برامج المراقبة والتتبع الراديوي بشكل دوري على مدار العام.

- االنتهاء من معروضة التنوع الحيوي بالشراكة مع متحف األطفال.
- العمل على محور التنمية االقتصادية االجتماعية للمجتمعات المحلية والمتمثل  

  باستكمال العمل مع  جمعيات محلية في منطقة الرويشد / البادية الشرقية  
  وفي منطقة وادي عربة مع بعض الجمعيات المحلية.

- إغالق المشروع واالنتهاء من كافة األعمال المتعلقة فيه.

نظام  تطوير  بهدف  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  مع  مشروع 
معلومات ومراقبة وطني خاص بالتنوع الحيوي ضمن مشروع دمج 

  BIMS حماية التنوع الحيوي في قطاع السياحة

رئيسية وهي  ثالثة مواقع  بيانات وطنية حول  قاعدة  بناء  إلى  المشروع  يهدف 
(البتراء ووادي رم ، إضافة إلى باقي المحميات الطبيعية التابعة للجمعية) وذلك 
من أجل دمج التنوع الحيوي في قطاع السياحة، وفيما يلي أهم إنجازات المشروع 

للعام 2017:
على قوائم  والذي يشتمل  الحيوي  التنوع  بيانات  إدارة  نظام  وتحديث  - تشغيل 
عن  معلومات  إلى  إضافة  وتوزيعاتها،  األردن  في  البرية  والحيوانات  النباتات 

المحميات الطبيعية.
- تحديث النظام لكافة المستخدمين، من موظفين أو طالب إضافة إلى الباحثين 

والجمهور عامة.  .
بأشكال  وعكسها  النظام،  في  الموجودة  بالمعلومات  الخاص  المحتوى  تطوير   -

بيانية وخرائط جغرافية مختلفة.
التقارير العلمية إلى النظام و القائمة على الدراسات حتى  - االنتهاء من إدخال 

نهاية العام 2017 .

(2017 - 2014) 
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(BELP) مشروع النظم اإليكولوجية وسبل كسب العيش في البادية األردنية
( 2017- 2013 )

وقعت الجمعية في نهاية عام 2013 مع المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي عقد 
البادية  في  العيش  وتحسين سبل  البيئية  النظم  مشروع  من  األول  المحور  لتنفيذ 
البيئية في المنطقة الشرقية من المملكة األردنية  والخاص بتطوير برامج للسياحة 
برقع  ومحمية  المائية  األزرق  محمية  بين  ما  الواقعة  المنطقة  وتحديدًا  الهاشمية 

المقترحة.وفيما يلي أهم إنجازات المشروع للعام 2017: 

- تنفيذ الخطة السياحية من خالل بناء نزل بيئي في برقع وتجهيز المخيمات السياحية.
- تطوير مباردات تنموية للمجتمعات المحلية والتي تعيش في البادية الشرقية.

مشروع الزراعة العضوية بتمويل من البنك االستثماري ( 2018-2011)
تعمل الجمعية على الترويج للزراعة العضوية في منطقة عجلون، وتسعى الجمعية 
إلى تحقيق هذا الهدف من خالل تنفيذ مجموعة من المبادرات والتي تدعم الزراعة 
إنجازات  أهم  يلي  وفيما  االستثماري.  البنك  من  بتمويل  المنطقة.  في  العضوية 

المشروع لعام 2017:

- إنشاء مزرعة عضوية نموذجية، ومركز "مقر" عمل في المزرعة لشركائنا من    
المجتمع  المحلي جمعية الكفاح التعاونية، والمسؤولة عن إدارة المزرعة وتوفير    
المنتجات العضوية والتجارب السياحية المرتبطة في الزراعة العضوية. وتكرار    

نموذج العمل  المتبع مع عدد أكبر من المستفيدين ومع جمعية محلية إضافية.
- تمويل احتياجات خاصة بالمشروع مثل سيارة نقل المنتجات العضوية       
وتوسيمها بشعار "سوق الشمس البلدي" لتروج للسوق خالل التنقالت    

وتوصيل الطلبيات.

أهم تطلعات العام 2018

تأسيس محمية جديدة في 
منطقة برقع  بناء على 

الدراسات البيئية التي قامت 
بها الجمعية ومبادرات التنمية 
االقتصادية االجتماعية التي 

نفذتها الجمعية في المنطقة 
وتطوير برنامج للصيد في 

المنطقة.

تقييم الموائل الهامة للتنوع 
الحيوي في األردن من أجل 

تحديد أولويات الحماية.

تطوير خطة وطنية لتقسيمات 
النسق الطبيعية في األردن.

تطوير خطة تمويلية واستراتيجية 
تمويل لزيادة رأسمال المحفظة.

متابعة عمل خطة تسويقية 
متكاملة لترويج المرافق 

السياحية في المحميات بهدف  
زيادة الدخل المتأتي من 

المرافق السياحية.

واضحة  إعالمية  خطة  تطوير 
خالل  من  اإلعالميين  بمشاركة 
التركيز على المواضيع الرئيسية 
القضايا  وجملة  الجمعية،  لعمل 

التي بحاجة لكسب تأييد.

اشراك صناع القرار في بعض 
القرارات الداعمة ذات العالقة 
بعمل الحماية والتفتيش من 

خالل تطبيق استراتيجية الحماية 
مع المؤسسات الحكومية، 

وحمالت عند الضرورة لتحفيز 
الحكومة على تحديث 

التشريعات ذات األولوية 
المتعلقة بالمحافظة على    

التنوع الحيوي. 
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الوزارات والمؤسسات األردنية
وزارة المالية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة البيئة، وزارة المياه والري، 
االجتماعية،  التنمية  وزارة  السياحة،  وزارة  والتعليم،  التربية  وزارة  الزراعة،  وزارة 
الديوان الملكي، هيئة تنشيط السياحة، دائرة األراضي والمساحة، دائرة األرصاد 
شركة  المسلحة،  القوات  العام،  األمن  مديرية  األردن،  وادي  سلطة  الجوية، 
المؤسسة  بنك  االستثماري،  البنك  العربي،  البنك  البادية،  قيادة  البوتاس، 
العربية المصرفية، كابيتال بنك، الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية، 
صندوق الملك عبدالله للتنمية، هيئة المناطق التنموية، شركة تطوير المناطق 
التنموية األردنية، شركة برومين األردن، شركة الفارج ، شركة الكربونات األردنية، 
صندوق الملك حسين لإلبداع والتفوق، شركة واحة أيلة للتطوير، شركة أمنية 
محافظة  الكرك،  محافظة  مأدبا،  محافظة  الزرقاء،  محافظة  المتنقلة,  للهواتف 
العقبة،  محافظة  إربد،  محافظة  جرش،  محافظة  عجلون،  محافظة  الطفيلة، 
التلفزيون األردني، تلفزيون رؤيا، الجمعية األردنية للتصوير، المجلس األردني 
لألبنية الخضراء، مكتب سمو األميرة هيا بنت الحسين المعظمة، جامعة العلوم 

األردني،  القضائي  المجلس  البيئة،  لحماية  الملكية  اإلدارة  والتكنولوجيا، 
الجمارك األردنية، شركة أدوية الحكمة، المناصير، غرفة تجارة عمان ، شركة طالل 
العلمية  الجمعية   ، األمل  أجنحة  جمعية  البيئية،  الجمعيات  اتحاد  غزالة،  أبو 
الملكية، جمعية إدامة للطاقة و المياه والبيئة، مجموعة المطار الدولي، كوزمو، 

مؤسسة دروزة.

الشركاء الدوليين
المرفق البيئي العالمي/ البنك الدولي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، االتحاد 
األوروبي، مؤسسة هانس زايدل، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، السفارة 
التشيكية، السفارة السويدية، مجلس الطيور العالمي، اليونسكو، جائزة فورد، 
الوكالة  رامسار،  اتفاقية  سكرتارية  اإلمارات،   / الحبارى  صندوق  الفجيرة،  بلدية 
األمريكية للغابات، الوكالة الكندية للتنمية الدولية، المؤسسة الدولية لألراضي 
الصندوق  الطبيعة،  لصون  الدولي  االتحاد  قطر،  الحمى/  مؤسسة  الرطبة، 

الدولي للرفق بالحيوان، مرسي كور، الوكالة السويسرية للتنمية و التعاون .

تتقدم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالشكر لكافة أعضائها لدعمهم برامج حماية الطبيعة في األردن من خالل 
االنضمام إلى برنامج عضويتها؛ كما تشكر كافة المؤسسات األردنية والدولية على دعمهم لبرامجها المختلفة.
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كن صوتًا لحماية الطبيعة وانضم إلى برنامج العضوية لدينا

 member@rscn.org.jo :لالستعالم، أرسل لنا بريد إلكتروني
القادمــة.  ولألجيــال  لنــا  الطبيعــة  لحمايــة  جاهديــن  نعمــل 
بدعمكم،مهمــا قــل شــأنه، فإنكــم تســاهمون بتحقيــق رســالتنا 

نساعد الطبيعة ... نساعد الناس 

للتبرع، الرجاء اإليداع في حساب الجمعية: 26666/500 - البنك 
العربي - فرع الجبيهة - األردن 

support@rscn.org.jo :أو اإلرسال على البريد اإللكتروني
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