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رؤيتنا
أن نكون تجربة ال تُنسى في نشأة أطفال األردن

رسالتنا 
تعزيز حب المعرفة لدى األطفال
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أهدافنا االستراتيجية
٢٠١٥ – ٢٠١٧

 •

 •

 •

زيادة الوعي بمتحف األطفال األردن ونشر 

تجربته محليًا وإقليميًا.

العمل على أن يكون االبتكار هو العالمة 

الرائدة للمتحف.

تكثيف وتعزيز جهود المتحف في المبادرات 

رة. قة التي تخدم تنمية الطفولة المبكّ الخالّ
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”مخيلتهم الواسعة ال يكفيها دروس وتلقين في غرفة صف، هي تحتاج 

يدهشهم  الذي  المكان  لذلك  تحتاج  ا،  حجمً ويحاكيها  ا  طرحً يالئمها  لما 

وينمي فضولهم وينتقل بهم إلى مرحلة تالية، تحتاج لمكان كهذا المكان 

الرائع، متحف األطفال األردن.“

جاللة الملكة رانيا العبدالله
رئيسة مجلس األمناء

كلمة من جاللة الملكة
رانيا العبدالله المعظمة
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عامه  في  متحفنا  قدمه  ما  وحصاد  إنجازاتنا  ثمرة  نرى  السنوي،  تقريرنا  ثنايا  بين 

ا  التاسع. ولعلها تكون فرصة لنبتعد قليالً عن جدول أعمالنا اليومي ونستذكر معً

هذا  في  الحبيب  بلدنا  أطفال  خدمة  في  قضيناها  والسعادة  المتعة  من  لحظات 

المكان الفريد من نوعه، هذا المكان الذي يبعث على اإللهام ويثير الفضول. 

ا برسم  إنجازاتنا ال تقاس فقط باألرقام أو بتسليط الضوء على أهم األحداث، بل أيضً

بمشاهدتها  نحظى  التي  الشيقة  االكتشاف  لحظات  وترقب  البريئة  البسمات  تلك 

ا بعد عام وينمو  كل يوم في متحف األطفال األردن. وها هو ذا فريقنا نراه ينمو عامً

آالالف  بها  نلهم  التي  التعليمية  طروحنا  في  اإلبداع  من  مزيد  لتحقيق  شغفه  معه 

من األطفال وعائالتهم. وفي الوقت ذاته نرى دائرة شركائنا تنمو في كل عام. 

خدمة  في  تبرع  فاعل  دور  ذات  وطنية  مؤسسة  األردن  األطفال  متحف  غدا 

فإنّ  ذلك،  ومع  واإلبداع.  واالكتشاف  والفضول  الخيال  تتبنى  ومساحة  مجتمعها، 

في  وماضون  لحريصون  وإنّنا  به،  القيام  علينا  مما  الكثير  بوجود  وعي  على  فريقنا 

ي أي عقبات في طريق النجاح الدائم. تخطّ

في حلول نهاية العام وبدء عامٍ جديد، فإنّنا نعرب عن امتناننا لفريق العمل الرائع 

آمنوا  الذين  الكرام،  ارنا  ولزوّ األردن،  األطفال  متحف  كواليس  خلف  يقف  الذي 

يتحقق في منظمة  أن  ا ومما ال شك فيه، ليس لشيءٍ  ا. وختامً إيمانًا جليًّ برسالتنا 

المتحف  استدامة  في  لنا  ومساعدتهم  شركائنا  من  الكريم  الدعم  دون  ربحية  غير 

ا قادة مجتمع، يساعدون  د شركاء وإنّما أيضً وبرامجه التعليمية. فهم ليسوا مجرّ

وتنميتها. الحقيقية  قدراتهم  لمس  على  القادمة  وأجياله  بلدنا 

المزيد حول متحف  ٢٠١٥ ومعرفة  لتقريرنا السنوي لعام  نتمنّى لكم قراءة ممتعة 

قه خالل العام. األطفال األردن وما حقّ

كلمة من اإلدارة
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سوسن الدلق
المدير العام

اس خالد النحّ
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس األمناء
• صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبدالله المعظمة – رئيسة المجلس

ان ونائب رئيسة المجلس • معالي السيّد عقل بلتاجي – أمين عمّ

• شركة نستله الشرق األوسط - يمثّلها السيّد أسامة القاضي

اس • السيّد خالد نحّ

• السيّد رجا غرغور

• السيّدة ريم معشر

• السيّدة سامية السلفيتي

• معالي السيّدة سوزان عفانة

• البروفيسور صفوان المصري

• شركة زين األردن - يمثّلها السيّد طارق البيطار

• السيّدة عبلة زريقات

• شركة موتوروال

اد • السيّد نديم حدّ

أعضاء مجلس اإلدارة
اس – رئيس المجلس • السيّد خالد نحّ

• السيّد رجا غرغور – نائب رئيس المجلس

ان • معالي السيّد عقل بلتاجي، أمين عمّ

• السيّدة ريم معشر

• السيّدة سامية السلفيتي

• معالي السيّدة سوزان عفانة

• البروفيسور صفوان المصري

• شركة زين األردن - يمثّلها السيّد طارق البيطار

• السيّدة عبلة زريقات

اد • السيّد نديم حدّ

• السيّد ياسين التلهوني
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قناها خالل عام ٢٠١٥ اإلنجازات التي حقّ
قاعة المعروضات

برامجنا

مبادرة "متحفنا للكل"

إطالق نظام الطاقة الشمسية البديلة

جائزة اإلمارات للطاقة
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قاعة المعروضات
افتتحت جاللة الملكة رانيا العبدالله، رئيسة مجلس أمناء متحف األطفال األردن، في 

حزيران ٢٠١٥ معروضتين جديدتين. وكانتا أحدث إضافة إلى قاعة المعروضات:

مركز الخدمة - المرآب

ر فريق متحف األطفال األردن وبالتعاون مع فريق شركة المركزية - تويوتا األردن  طوّ

معروضة مركز الخدمة – المرآب. حيث قام الفريقين بتحديث السيارة بشكل جديد 

األطفال  تعلّم  في  المعروضة  تساهم  للمعروضة.  جديدة  تفاصيالً  وأضافوا  ا،  كليًّ

مهارات اإلدارة والعمل الجماعي والتواصل من خالل اللعب والتفاعل.

ا، أنّ كامل تطوير وتحسين هذه المعروضة  ومن الجدير بالذكر ومما نفخر به حقً

وال  والتركيب،  التصنيع  مرحلة  وحتّى  التصميم  مرحلة  من  ا  بدءً ا  محليًّ تمّ  قد 

يناه لنرى هذا اإلنجاز الرائع. يسعنا سوى أن نشكر الدعم الذي تلقّ
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الواقع االفتراضي

القرن  بتكنولوجيا  زة  مجهّ جديدة  منطقة  حاليًا  المتحف  يعرض 

األردن.  زين  شركة  من  الكريم  التبّرع  بفضل  والعشرين  الواحد 

باستخدام  تعلّمهم  وإثراء  األطفال  إمتاع  إلى  المعروضة  تهدف 

العلوم بطريقة  األبعاد لعرض  ثالثية  االفتراضي  الواقع  تكنولوجيا 

تفاعلية، كما توفر لألطفال مكانًا للبحث والدراسة في مواضيع قد 

الديناصور  كتشريح  العملي؛  الواقع  في  معها  التفاعل  يصعب 

ودراسة األوعية الدموية في الجسم أو حتّى أجزاء السيارة.

ارنا، وهما  نالت المعروضتان الجديدتان شعبية كبيرة بين زوّ

الرائعة. وتجدر  قاعة معروضاتنا  إضافي على  بمثابة تحسين 

ا اتّفاقية مع  ع أيضً اإلشارة إلى أنّ متحف األطفال األردن قد وقّ

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عام ٢٠١٥ لتصميم وتطوير 

ع الجيولوجي. معروضة حول التنوّ
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برامجنا

        برنامج الروابط مع المجتمع

القضايا  من  ا  بعضً ل  تسجّ التي  التواريخ  من  عدد  على  الضوء  البرنامج  هذا  يسلّط 

بها  األطفال  إدراك  توسيع  بهدف  والدولي؛  الوطني  التقويمين  ة في  الهامّ والمواضيع 

ا على مدار  وتعميق تعلّمهم عنها. فما نقوم به هو تفعيل هذه التواريخ بجعلها برامجً

دة خالل العام تناقش وتعرض تلك القضايا والمواضيع. تلك األشهر هي:  أشهر محدّ

اإلعاقة. ذوي  األطفال  وشهر  العربي،  الطفل  وشهر  األردن،  وشهر  األرض،  شهر 

        برنامج أعيادنا

ة األعياد الوطنية الرئيسة تحت مظلة برنامج  يحتفل المتحف بكافّ

أعيادنا األكثر شعبية من بين برامجنا والذي ال يخلو من تقديم رسالة 

ا في إطار ممتع. خالل عام ٢٠١٥، أقمنا ستة احتفاالت: تعليمية أيضً

وعيد  االستقالل،  عيد  وكرنفال  ال،  العمّ وعيد  األم،  عيد 

الفطر، وعيد األضحى، وعيد الميالد المجيد. 

كان كرنفال عيد االستقالل االحتفال األضخم من بينها، فقد شهد 

برنامجه  وفي  اليوم  ذلك  بقضاء  استمتعوا  زائر   ٤,٠٠٠ حضور 

وعيد  الفطر  عيد  احتفاالت  في  متحفنا  قدم  فيما  االحتفالي. 

أي وقتٍ  أكثر من  تعليمية  تجارب  المجيد  الميالد  األضحى وعيد 

مضى، وفي أجواء ممتعة واحتفالية.

حظي برنامج الروابط مع المجتمع في عام ٢٠١٥ على إضافة جديدة 

هو  المدارس  إلى  العودة  بمناسبة  نوعه  من  فريد  بمهرجان 

مهرجانًا  بالفعل  كان  آب.  شهر  في  األطفال  فكرستان  مهرجان 

ا واستمد شعبية كبيرة، ولم يكن هناك أي ركن من أركان  ضخمً

المتحف يخلو من نشاط تعليمي أو فعالية ممتعة بهدف تشجيع 

األطفال وعائالتهم على حب الفضول واالكتشاف.
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        برامج المدارس التفاعلية

ومصممة  متخصصة  عمل  ورشات  من  تقدمه  وما  التفاعلية  المدارس  برامج  تعتبر 

تجربة  من  االستفادة  على  للمدارس  تشجيعنا  تجسد  التي  األمثلة  أهم  أحد  بعناية 

إلى  االعتيادية  الرحلة  غير  عديدة  أخرى  بوسائل  مها  نقدّ والتي  التفاعلي  التعلّم 

على  المدارس  حملت  جديدة  مواضيع  إضافة   ٢٠١٥ عام  خالل  تم  وقد  المتحف. 

تلك  ضمن  ومن  الطلبة.  أمتعت  التي  والورشات  البرامج  تلك  حجز  إلى  المسارعة 

البرامج والورشات الجديدة كانت ورشة "جاك والفاصولياء" التي القت شعبية واسعة 

بين المعلّمين والطلبة على حدٍ سواء.

        العروض العلمية

مه العالِم والكوميدي  استضاف المتحف العرض العلمي "كانتين الفيزياء" والذي قدّ

حول  المزيد  لمعرفة  لألطفال  الفرصة  أتاح  مما  ألمانيا،  من  القادم  ويبر  ماركوس 

موضوعات علمية شيقة مثل الجاذبية والمقاومة في جوٍ مليء بالفكاهة والمرح. ولقد 

ا. تم تقديم هذا العرض العلمي للمدارس وللعائالت أيضً
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ار اليومية٥      برامج الزوّ

الشهرية  والبرامج  المواضيع  متحفنا  في  البرامج  رو  مطوّ يصمم 

واليومية، ويقومون بترجمتها وإعدادها على شكل أنشطة وبرامج 

المعرفية  مهاراتهم  ي  ينمّ بما  يوميًا  لألطفال  م  تقدّ تفاعلية 

اللعب.  أو  البيئة  أو  الضوء  حول  الموضوع  كان  سواء  والحركية، 

م هذه البرامج اليومية في قاعة المعروضات من خالل عربات  تقدّ

مساحات  وفي  للعروض،  المخصصة  والمناطق  العلوم، 

الفن،  واستديو  المكتبة،  في  تقديمها  عن  فضالً  المعروضات، 

ومختبر االختراع. وتهدف هذه البرامج إلى زيادة الفائدة من زيارات 

األطفال للمتحف وإلى تطوير فضولهم ومهارات االكتشاف لديهم.
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        المخيّمات والنوادي

يهتم المتحف باالستفادة من العطل المدرسية من خالل إعداده وإقامته للمخيّمات 
ات األكثر أمانًا وابتكارًا لألطفال. كان مخيّمنا  الصيفية والشتوية، والتي تعتبر المخيمّ
األدلة  قسم  وفقراته  فعالياته  وشاركنا  الصيفي"،  التحقيق  "مخيّم  بعنوان  الصيفي 
حل  مثل  والعلمية  العملية  المهارات  من  العديد  فيه  األطفال  وتعلم  الجرمية، 
مخيّمنا  ا  أمّ الجرائم.  حل  في  العلوم  توظيف  كيفية  ومعرفة  والتحليل  المشكالت 

الشتوي فقد كان يدور حول الفن واالختراع واالبتكار تحت عنوان "أنا أتخيّل".

        المشاركة في المهرجانات العلمية 
المحلية والدولية

العلمي  الفيلم  على مرّ ثالث سنوات، استضاف متحفنا مهرجان 
في  الدول  من  عدد  في  يقام  والذي  غوته،  معهد  مع  بالتعاون 
ا علمية وثائقية  المنطقة، بما فيها األردن. عرض المهرجان أفالمً
تفاعلية تبعت  العربية، وكذلك ورشات عمل  اللغة  إلى  مترجمة 
متحفنا  من  كلٍ  في  المهرجان  استضافة  تمت  األفالم.  حضور 
ل بين المحافظات؛ لضمان وصوله إلى  وكذلك في متحفنا المتنقّ

أكبر عدد ممكن من األطفال.

األردن  األطفال  متحف  فريق  دعوة  تمت  ا،  أيضً الثالثة  وللسنة 
مهرجانات  أكبر  وهو  للعلوم،  ظبي  أبو  مهرجان  في  للمشاركة 
العلوم في المنطقة. يُعقد المهرجان ويُدار سنويًا من قبل فريق 
الرائع  التعليم  فريق  ر  طوّ وقد  للعلوم.  الدولي  أدنبرة  مهرجان 
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عام  في  مرة  وألول  المهرجان  خالل  قدمه  ا  جدً ا  مميزً ا  عرضً لدينا 
٢٠١٥. العرض كان بعنوان "أفضل عروض السيدة واي"، ويحتوي 
على  المشابهة  الدولية  العروض  من  غيره  في  كما  العرض 
األطفال  ع  تشجّ شيّقة  بطريقة  تقدم  علمية  ومفاهيم  تفسيرات 

ق لهم المتعة. على التفاعل مع الموضوع وتحقّ

ا، فقد أقمنا مهرجان فكرستان األطفال (مهرجان  ر سابقً كِ وكما ذُ
إلى  العودة  بمناسبة   ٢٠١٥ عام  في  األول  لألطفال)  الجديد  الفكر 
كما  العائالت.  من  زائر   ٤,٠٠٠ عن  يزيد  ما  وبحضور  المدارس، 
متحفنا  خالل  من  ذاته  الجديد  الفكر  مهرجان  في  ا  أيضً وشاركنا 
اللعب،  خالل  من  الكبار  لتعلّم  إلهام  مصدر  ل  شكّ الذي  ل  المتنقّ

مها. واالنخراط بطرق التعليم الجديدة التي نقدّ

        المشاركة في المهرجانات العلمية 
المحلية والدولية

العلمي  الفيلم  على مرّ ثالث سنوات، استضاف متحفنا مهرجان 
في  الدول  من  عدد  في  يقام  والذي  غوته،  معهد  مع  بالتعاون 
ا علمية وثائقية  المنطقة، بما فيها األردن. عرض المهرجان أفالمً
تفاعلية تبعت  العربية، وكذلك ورشات عمل  اللغة  إلى  مترجمة 
متحفنا  من  كلٍ  في  المهرجان  استضافة  تمت  األفالم.  حضور 
ل بين المحافظات؛ لضمان وصوله إلى  وكذلك في متحفنا المتنقّ

أكبر عدد ممكن من األطفال.

األردن  األطفال  متحف  فريق  دعوة  تمت  ا،  أيضً الثالثة  وللسنة 
مهرجانات  أكبر  وهو  للعلوم،  ظبي  أبو  مهرجان  في  للمشاركة 
العلوم في المنطقة. يُعقد المهرجان ويُدار سنويًا من قبل فريق 
الرائع  التعليم  فريق  ر  طوّ وقد  للعلوم.  الدولي  أدنبرة  مهرجان 
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١

مبادرة "متحفنا للكل"
ان األردن، ومنذ  ا من كون متحف األطفال األردن هو متحف لكل األردنيين وسكّ انطالقً

ا لدخول  ا ليكون متحفنا متاحً إطالق مبادرة "متحفنا للكل" عام ٢٠١٠، فإننا نسعى دومً

جميع من يرغب باالستفادة من تجربته التعليمية الفريدة دون أي عوائق مادية.

ال  ممن  والعائالت  األطفال  من  ممكن  عدد  أكبر  إلى  نصل  أن  على  مبادرتنا  وتحرص 

يمكنهم االستفادة من تجربة المتحف بسبب العائق المادي. وتشمل مبادرة "متحفنا 

للكل" ما يلي:

        برنامج زيارات المدارس الحكومية

الفصول  خالل  انًا  مجّ األردن  األطفال  متحف  الحكومية  المدارس  طلبة  جميع  يزور 

الدراسية. إضافةً إلى ذلك، يمكن لمعلّمي المدارس الحكومية وعائالتهم زيارة المتحف 

انًا في معظم أوقات السنة. ويندرج ذلك كلّه ضمن اتّفاقية تفاهم وقعها المتحف  مجّ

مع وزارة التربية والتعليم.



١٨

٢

٣

٤

     برنامج الزيارات المجانية المدعومة لطلبة 
مدارس وكالة الغوث (األونروا)

اتّفاقيتنا مع وزارة التربية والتعليم، ولضمان استفادة  بما يوازي 

المختلفة،  المجتمعات  في  المدارس  من طلبة  عدد ممكن  أكبر 

زيارات  تنظيم  الغوث على  ا مع مدارس وكالة  أيضً المتحف  يعمل 

انًا. ة طلبتهم مجّ منتظمة خالل الفصول الدراسية لكافّ

      برنامج زيارات الجمعيات الخيرية ودور 
رعاية األيتام

من  لألطفال  تفاعلية  عمل  ورشات  ويقدم  األطفال  متحف  دّ  يُعِ

إلى  وإضافةً  االجتماعية.  التنمية  لوزارة  التابعة  المراكز  مختلف 

شهر  خالل  عام  كل  في  األيتام  دور  في  األطفال  دعوة  تتم  ذلك، 

م  يقدّ الذي  اإلفطار  طعام  وتناول  المتحف  لزيارة  المبارك  رمضان 

برعاية كريمة من القطاع الخاص.  

     األيام المفتوحة

ل يوم جمعة من كلّ شهر، يفتح المتحف أبوابه مجانًا لجميع  في أوّ

المتحف  داخل  والتعلّم  واالكتشاف  باللعب  ترغب  التي  العائالت 

مت األيام المفتوحة إلتاحة المجال للعائالت التي  مِّ مع أطفالهم. صُ

ال يمكنها زيارة المتحف ألسباب مادية. وقد يشهد يوم جمعة من 

األيام المفتوحة حضور ما يزيد عن ٤,٠٠٠ زائر من العائالت.
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        متحف األطفال المتنقل٥

ا لنا  رً ا، وموفّ ا إبداعيًا مميزً ل متحف األطفال المتنقل برنامجً منذ إطالقه عام ٢٠١٢، شكّ

ي الحواجز الجغرافية واالقتصادية التي قد تحول دون وصول األطفال إلى  وسيلة لتعدّ

بين  ل  المتنقّ المتحف  ل  يتجوّ مها.  يقدّ التي  التعلّم  بتجربة  واالستمتاع  المتحف 

محافظات األردن وقراها خالل العام الدراسي، ويفتح أبوابه للعائالت والمدارس على 

ا أينما حط رحاله. وفيما يلي  حدٍ سواء. ونفخر بأن شعبيّة المتحف المتنقل كبيرة جدً

المواقع التي قصدتها جولته في عام ٢٠١٥: 



٢٠٢٠

ا من تجربة المتحف  استفاد ٣٩,١٦٠ زائرً
المتنقل التعليمية خالل عام ٢٠١٥.

نحن نتطلّع لنشر حب المعرفة والتعلم 
لمزيد من أطفال األردن في عام ٢٠١٦.

محافظات الشمال
(المفرق) 

٥,٣٢٨
عمان

(مركز الملكة رانيا لألسرة 
والطفل، جمعية الشيخ

نوح للرفادة)

٢,٣٤١

محافظات الوسط
 (مادبا، السلط، الزرقاء)

١٨,٩٤٣

محافظات الجنوب
(العقبة، الطفيلة، األغوار الجنوبية) 

١٢,٥٤٨
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إطالق نظام الطاقة الشمسية البديلة
إنّنا  بل  فحسب،  البيئية  بالقضايا  األطفال  وعي  بزيادة  األطفال  متحف  في  نكتفي  ال 

يوم  وفي   ،٢٠١٥ نيسان  ففي  الواقع.  أرض  على  به  ننادي  ما  تطبيق  على  ا  أيضً نحرص 

الكهروضوئية،  الطاقة  لتوليد  مشروعنا  ان  عمّ أمين  معالي  افتتح  العالمي،  األرض 

المشروع في  أهمية  وتتمثّل  الشمسية.  الطاقة  بالكهرباء من  المتحف  د  يزوّ والذي 

تقليل انبعاثات الكربون التي نتسبب بها، ويضمن لنا االستدامة ألجلٍ طويل، واألهم 

ا يُحتذى به لجميع األجيال القادمة. ل نموذجً من ذلك أنّه يشكّ



٢٢

جائزة اإلمارات للطاقة
ا بالنسبة لنا، فقد حظينا على تقدير دولي  زً ا مميّ كان عام ٢٠١٥ عامً

األولى  بالمرتبة  األردن  األطفال  متحف  بفوز  متمثالً  وإقليمي 

وبناء  التعليم  فئة  عن  للطاقة  اإلمارات  لجائزة  الذهبية)  (الجائزة 

األعلى  المجلس  مبادرات  إحدى  هي  اإلمارات  جائزة  القدرات. 

للطاقة في دبي لتقدير الجهود الخاصة المبذولة في مجال الطاقة 

في  لدوره  الجائزة  على  المتحف  حصل  وقد  عليها.  والحفاظ 

األطفال  وعي  زيادة  إلى  تهدف  التي  التغيير"  "أنا  معروضة 

بالتحديات التي تواجه الطاقة والماء، وبالحلول الممكنة لمواجهة 

يات. تلك التحدّ
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عام ٢٠١٥ باألرقام

تجاوزنا ١,٨٠٠,٠٠٠ زائر خالل ثمانية أعوام
من اللعب و االكتشاف والتعلم

(الطالب والمعلمين وعائالتهم)

(الطالب والمعلمين وعائالتهم)

١٣٦,٩٧٦

١٦٣,٨٣٢

١٠,٩٠٥

٧,٨٥٤

٥,٩٩٣

٤,٢٥٨

٤٥,٢٨٠

٣٩,١٦٠

٣٧,٧٨٢

١٢,٧٧٤

١,٩٨٠

٣٠٠,٨٠٨
زائر

٢٩,٠١٠
 زائر

١٣٦,٩٧٦
زائر

الدخول المدعوم مقارنة مع الدخول العام (االعتيادي)

الدخول المدعوم - برامج مبادرة "متحفنا للكل"

التوزيع الجغرافي للزيارات المدرسية من المحافظات
(باستثناء الزيارات إلى المتحف المتنقل)



قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١٥

٢٠١٤ - ٢٠١٥
المقارنة السنوية لعدد الزوار

٢٠١٤
دينار أردني

٥٤٠,٥٢٣
٧٦٠,٥٢٢
٤٥,٢٢٨
١٥١,٨٣٧
١٨,١٨٧
١٢,٦٥٣
١,٥٢٨,٩٥٠

١,٥٥٠,٤٠٨
٢٨٨,٢١٣
١,٥٨٦
١١,٥٣٧

١,٨٥١,٧٤٤

(٣٢٢,٧٩٤)

٢٠١٥
دينار أردني

٥٣٧,٣٢١
٩٠٧,٧٧٦
٣١,٢٥٠
٢٠١,٥٦٢
٥٤,٤٣٩
١٤,٥٨٥

١,٧٤٦,٩٣٣

١,٥٢٠,٠٧٥
٣٦٣,٠٦٣

-
١١,٤٧٧

١,٨٩٤,٦١٥

(١٤٧,٦٨٢)

٢٠١٥
١٦٣,٨٣٢

٢٠١٤
١٤٥,٦٨٦

١٣٦٫٩٧٦
٢٠١٥

٢٠١٤
١٥٠٫٧٨١

٢٤

الدخل
إيرادات

إيرادات منح نقدية
إيرادات منح غير نقدية

إطفاء إيرادات منح مؤجلة
إيرادات أخرى
إيرادات فوائد

المجموع 

مصاريف
مصاريف إدارية

استهالكات
ديون معدومة

(خسائر) أرباح بيع واستبعاد
ممتلكات ومعدات

المجموع

الدخل الشامل للسنة

الدخول العام"االعتيادي"  متحفنا للكل"الدخول المدعوم"
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شهادات نعتز بها

"تُساعدنا المعروضات على فهم األعضاء الداخلية ألجسامنا والطريقة التي 
تعمل بها."* 

يامن، في جلسة حوارية للفئة العمرية ما بين ١٠ - ١٢  

ة، إالّ أنّها  "رُغم أنّ شخصية ابنتي ضعيفة، وهي تخشى العالم الخارجي بشدّ
استمتعت في متحف األطفال حيث ساهم في تقوية شخصيتها."* 

رشا، أمّ لطفلة

"بدأ األطفال بالسؤال عن األسباب ولماذا! وهذا أحد أهم األمور."* 
ان معلّمة في مدرسة حكومية من عمّ

"ال تمتلك المدارس الحكومية مساحاتٍ لالبتكار، ولكن عند حضور الطلبة 
إلى متحف األطفال يُدركون مقدرتهم على االبتكار."*

ة في مدرسة حكومية من المحافظات معلمّ

رية حول المتحف  ت هذه الشهادات في جلسات حوارية ضمن دراسة تقييمية وتصوّ عَ مِ *جُ
أجرتها مؤسسة الملكة رانيا.

"الزيارة إلى متحف األطفال األردن ممتعة للكبار والصغار على حدٍ سواء. 

ا لجهود القائمين على المتحف"  شكرً
عايد الخاليلة - زائر في اليوم المفتوح

"أود شكر فريق متحف األطفال المتنقل على جهوده في نقل المعرفة 

والعلوم لألطفال، وفي إعداد جيل يفكر ويبدع ويبتكر" 
أسماء أبو كبير - معلمة



٢٦
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شركاؤنا
نتوجه بعظيم الشكر لشركائنا والجهات المانحة خالل عام ٢٠١٥

الشركاء االستراتيجيون
• حكومة المملكة األردنية 

   الهاشمية

• الجمعية  الملكية  لحماية

   الطبيعة

• المركزية - تويوتا األردن

شركاء البرامج والمكتبة
• المجلس الثقافي البريطاني

شركاء برنامج التواصل
مع المجتمع

• اإلتحاد األوروبي

• شركة برومين األردن

• البنك العربي 

• جيمبوري

• المجلس الثقافي البريطاني

• النسر العربي للتأمين

شركاء برنامج زيارات
مدارس األونروا

• شركة أدوية الحكمة

• كيا األردن - الشركة الوطنية

شركاء برنامج زيارات    العربية للسيارات
المدارس الحكومية

• وزارة التربية والتعليم

شركاء برنامج أعيادنا
• بنك اإلتحاد

• ميت اليف

شركاء برنامج اليوم المفتوح
• أمانة عمان الكبرى

• بنك األردن

• شركة أدوية الحكمة

شركاء المتحف المتنقل
• اإلتحاد األوروبي

• شركة البوتاس العربية

• زين

• محطة تنقية الخربة

  السمرا

• شركة واحة أيال للتطوير

الشركاء اإلعالميون
• رؤيا

• سيغلز | بيت/مود/وتر إف إم

• صحيفة الغد

• المرجع للمطبوعات

• مزاج إف إم

• مجموعة الفريدة

• هال/Bliss إف إم

• هوا عمان

المؤسسات الراعية
• شركة الكسيح للصناعات

   الغذائية

• صحة

• شركة صناعات األسمدة

   والكيماويات العربية - كيمابكو

شركاء الدعم العيني
• سلطة  إقليم البترا  التنموي السياحي

• سلطة منطقة العقبة االقتصادية

   الخاصة

• شركة تطوير العقبة

• جاليريا مول

• سيتي مول

• شركة فريد بطشون وشركاه

• كوزمو 

• شركة المجموعة المهنية 

Gaming Lab شركة ميس الورد •

الشركاء المؤسسون

الشركاء الداعمون لعام ٢٠١٥


