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رسالتنا
تعزيز حب املعرفة لدى األطفال.

رؤيتنا
أن نكون تجربة ال تُنىس يف نشأة أطفال األردن.



3   | متحف األطفال األردن

التقرير السنوي ٢٠١٧

أهدافنا االسرتاتيجية ٢٠١5 - ٢٠١٧
زيادة الوعي مبتحف األطفال ونرش تجربته محليًا وإقليميًا.	 

العمل عىل أن يكون االبتكار هو العالمة الرائدة للمتحف.	 

تكثيف وتعزيز جهود المتحف في المبادرات الخاّلقة التي تخدم تنمية الطفولة المبّكرة.	 

مرت   8,500 مساحة  عىل  املتحف  يضم 

تفاعلية  معروضة   155 من  أكرث  مربع 

ساحته  ويف  معروضاته  قاعة  داخل 

من  واحدة  كل  وتستعرض  الخارجية، 

معيًنا  موضوًعا  التفاعلية  املعروضات 

واالجتامعيات،  واألحياء،  العلوم،  يف 

التي  والرياضيات وغريها من املواضيع 

مهارات  تنمية  إىل  مجملها  يف  تهدف 

القرن الواحد والعرشين، ودعم املناهج 

األساسية. للمراحل  الوطنية 

وتطرح املعروضات املواضيع املختلفة 

يحفز  ومبسط،  تفاعيل  بشكل  لألطفال 

لهم  ويتيح  وفضولهم،  األطفال  خيال 

األدوار  ولعب  لالستكشاف  املساحة 

 . ملختلفة ا

مرافق  عىل  أيًضا  املتحف  ويحتوي 

تعليمية؛ تشمل املكتبة واستديو الفن 

الرسية،  والحديقة  االخرتاع  ومخترب 

ونقدم لألطفال فيها العديد من األنشطة 

العام. خالل  املتنوعة 
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كلمة من

جاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة

“ال يتعارض اللعب مع التَّعلُم؛ فخالله يبذل األطفال مجهوداً وتركيزاً وتفوق متعته وتأثيره 

والتخيل وتُصَقل  والتساؤل  بالتجربة  التعلم  يكون  التقليدي. في متحف األطفال،  التّعلُم 

مهارات األطفال باللعب ليتعلموا من خالله العلوم والمهارات.”

جاللة امللكة رانيا العبدالله

رئيسة مجلس األمناء



5   | متحف األطفال األردن

التقرير السنوي ٢٠١٧
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المبتكرة، بل صرنا  التعليم وتطبيقاته  نشهد كل عام اهتماًما عالميًا ومحليًا متزايًدا في 

على  التعليم  وبوضع  التعليم،  في  االستثمار  منحى  في  تسير  العالمية  التوجهات  نرى 

أول أولويات الخطط االستراتيجية واالقتصادية للدول. كيف ال؛ وهو االستثمار بالقدرات 

البشرية التي يقوم عليها أي كيان وأي مجتمع ودولة، وهو الحل لكل التحديات والعقبات 

يوم. بعد  يوًما  تتسارع خطواته وتتغير معطياته  عالم  في 

وقد أصبح جليًا ومما ال يمكن التغاضي عنه أن مصلحة المجتمع كافة تقتضي بذل الجهود 

القراءة  نتعدى  وأن  وكفاءتها،  وشموليتها  التعليم  بعملية  االرتقاء  سبيل  في  وتكاتفها 

والكتابة إلى تطوير مهارات القرن الواحد والعشرين، تلك التي تُبنى على التفكير والتحليل 

واالكتشاف والتخطيط واالبتكار واإلبداع والتكنولوجيا وغيرها الكثير مما ال يمكن أن نصل 

إليها دون وعي أكبر وعام بأهمية تلك المهارات لمستقبلنا ومستقبل أطفالنا.

المعظم،  الثاني  عبدالله  الملك  لجاللة  السابعة  النقاشية  الورقة  في  ورد  مما  ونقتبس 

البشرية  العام 2017 بعنوان: “بناء قدراتنا  التي طرحها في نيسان من  الله ورعاه،  حفظه 

وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة األمة”، جماًل علينا حًقا التمعن بها والسعي وراء 

تطبيقها: “على المؤسسات التعليمية أن تؤمن بما يتمتع به أبناء هذا الشعب وبناته من 

طاقات هائلة، وقدرات كبيرة، ومواهب متنوعة، وتسعى الكتشاف هذه الطاقات، وتنمية 

تلك القدرات، وصقل تلك المواهب، وتحفيزها إلى أقصى حدودها، عبر أحدث األساليب 

التعليمية التي تشجع على الفهم والتفكير، والفهم ال التلقين، وتجمع بين العلم والعمل، 

والنظرية والتطبيق، والتحليل والتخطيط، وتفتح آفاقًا رحبة أمام أبنائها، ليتفوقوا في كل 

مادة، وينبُغوا في كل فن أو مهنة أو حرفة.”

وهذا المتحف باستراتيجياته التعليمية المختلفة وقدراته وخبراته، يسعى ومنذ افتتاحه 

في عام 2007 برؤية ودعم جاللة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، حفظها الله ورعاها، ألن 

يحقق تلك األهداف السابق ذكرها، ويعمل ألن يكون مفهوم التعلم التفاعلي المبني على 

االكتشاف واللعب أساًسا لنقل المعرفة إلى األطفال، ومصدر إلهام لذويهم ومعلميهم.

لقد صادف عام 2017 مرور عشرة أعوام على تأسيس المتحف، واحتفلنا خالله بعيد ميالد 

الذي يقدمه  التعلم  الممتع”، ذاك  التعلم  العاشر تحت شعار “10 سنوات من  المتحف 

المتحف في قاعة معروضاته وبرامجه التعليمية المتنوعة، ذاك التعلم الذي استفاد منه 

خالل 10 سنوات ما يزيد عن 2.5 مليون زائر من طلبة المدارس والعائالت، وما يقارب 300 

ألف زائر لعام 2017 وحده.

كلمة من اإلدارة



7   | متحف األطفال األردن

التقرير السنوي ٢٠١٧

معروضاتنا  قاعة  شهدته  ما  اإلنجازات  تلك  أبرز  ومن  باإلنجازات،  حافاًل  عاًما   2017 عام  كان 

من تطوير وتحديث، وكان من أهمها االنتهاء من معظم األعمال الخاصة بإضافة معروضة 

التنوع الحيوي في األردن، التي تعد المعروضة األولى من نوعها، والتي تم تطويرها بالكامل 

المعروضات  تطوير  قطاع  دخول  على  القدرة  عن  بذلك  معلنة  متحفنا،  فريق  بقدرات 

التفاعلية، وهي صناعة ناشئة جًدا في عالمنا العربي. 

التحديث على  الجو والطيران، واشتمل  تم تحديث منطقة  القاعة،  زاوية أخرى من  وفي 

إضافات زادت من شعبيتها بين زوارنا الصغار. كذلك، عملنا على توسعة وتطوير الحديقة 

السرية، أحد المرافق المتميزة في المتحف، والتي تهتم بالوعي البيئي وبأنشطة الزراعة 

لألطفال.

المتحف”،  أسوار  “خارج  مشروع  أطلقنا  التعليمية،  ومشاريعنا  برامجنا  صعيد  وعلى 

ضمن مظلة مبادرة “متحفنا للكل” التي تهدف لتحقيق مبدأ الشمولية بأن تكون تجربة 

المتحف التعليمية متاحة لكل األطفال في األردن على اختالف بيئاتهم وظروفهم. ومشروع 

“خارج أسوار المتحف” هو مشروع علمي تعليمي يستهدف األطفال في المستشفيات، 

علمية  عروض  تقديم  على  ويشتمل  لهم،  المضيفة  والمجتمعات  الالجئين،  ومخيمات 

كوميدي. درامي  بأسلوب  لألطفال 

للتكنولوجيا  المتنقل  “المعرض  وبناء  تصميم  على   2017 عام  خالل  المتحف  وعمل  كما 

قبل  من  تمويله  تم  الذي  االجتماعي”  االبتكار  “مختبرات  مشروع  ضمن  المستجدة” 

اليونيسف. ويتكون المعرض من عشرة باصات متنقلة تجوب محافظات المملكة لتقديم 

لليافعين. مختلفة  إبداعية  وأنشطة  تفاعلية  معروضات 

ختاًما، لقد كان عام 2017 حًقا كثير اإلنجاز والتحديات مما يصعب ذكره في هذه الكلمة، وكل 

ذلك لم نكن لنحققه أو نتجاوز عقباته لوال فريق عمل المتحف المتفاني والمؤمن برسالته، 

وشركاؤنا من القطاعين الحكومي والخاص، الذين ساهموا وشاركوا بأن تكون تلك اإلنجازات 

واقًعا وتجربة يعيشها األطفال على طريق التعلم الممتع.

شكرًا لكم جميًعا، ونترككم مع تقريرنا السنوي لعام 2017 

سوسن الدلق

المدير العام
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معروضة التنوع الحيوي يف األردن

تأسس  أن  منذ  نوعه  من  إنجاز  أول  بكونه  نفخر  والذي   2017 عام  خالل  إنجازاتنا  أهم  أحد 

المتحف، بل هو أول إنجاز من نوعه في األردن، كان تصميم وبناء معروضة التنوع الحيوي 

افتتاحها  تم  وقد  محلية،  بقدرات  كامل  بشكل  وتنفيذها  تصميمها  تم  والتي  األردن،  في 

للزوار في شهر آذار من عام 2018 

تهدف المعروضة إلى التعريف بالتنوع الحيوي وتحدياته بطريقة تفاعلية، وتتيح لألطفال 

البيئية  األنماط  ضمن  تعيش  التي  العديدة  الحية  الكائنات  على  التعرف  فرصة  والعائالت 

من  حمايته  أهمية  وعلى  الُحبارى  طائر  على  الضوء  المعروضة  وتسلط  كما  األردن،  في 

توطينه. وإعادة  االنقراض 

أبرز إنجازات عام ٢٠١٧



9   | متحف األطفال األردن

التقرير السنوي ٢٠١٧

الحديقة الرسية

المرافق  تطوير  في  خطتنا  ضمن 

أيار  شهر  في  افتتحنا  للمتحف،  التعليمية 

الجديدة  بحلّتها  السرية”  “الحديقة   2017

وتتيح  وتطويرها.  توسيعها  تم  أن  بعد 

تفاعلية  تجربة  خوض  لألطفال  الحديقة 

ذات  في  وتعليمية  الطبيعة  مع  رائعة 

الوقت؛ فيمكنهم التعلّم عن البيئة النظيفة 

والزراعة، والبذور، والرّي، وعن أنواع النباتات 

المحلية المتنوعة، وكذلك التعلّم عن الغذاء 

المختلفة.  الغذائية  والقيم  الصحي 

منطقة الجو والطريان

عملنا خالل عام 2017 على تطوير منطقة الجو 

التفاعلية  معروضاتها  تعد  التي  والطيران، 

زوارنا  بين  شعبية  المعروضات  أكثر  من 

إضافة  على  التطوير  اشتمل  وقد  الصغار، 

وتحديث  الطائرات،  مراقبة  برج  معروضة 

يحاكي  ومضمون  بشكل  الطائرة  معروضة 

 Airbus A318 طراز  من  طائرة 
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إطالق مرشوع خارج أسوار املتحف

علمي  مشروع  وهو  المتحف”،  أسوار  “خارج  مشروع   2017 نيسان  شهر  في  أطلقنا 

كوميدي.  درامي  بأسلوب  لألطفال  علمية  عروض  تقديم  على  يشتمل  متنقل،  تعليمي 

ويستهدف األطفال في المستشفيات، ومخيمات الالجئين، والمجتمعات المضيفة لهم. 

للكل” من متحف  المتحف” تحت مظلة مبادرة “متحفنا  ويندرج مشروع “خارج أسوار 

األردن. األطفال 

وقد القت فكرة المشروع اهتماًما ودعًما محليًا ودوليًا؛ حيث حصل على منحة من منظمة 

مؤسسة  شاركت  كما  مدالب،  مختبرات  من  ودعم  األلمانية،  الخيرية  لألطفال”  “قلب 

خالل  من  لتساهم  المستشفيات  إلى  زياراته  في  المتحف  فريق  الدولية  الحمراء  األنوف 

البسمة على وجوه األطفال. المهرجين في رسم  المحترف من  فريقها 



11   | متحف األطفال األردن

التقرير السنوي ٢٠١٧

تصميم وبناء املعرض املتنقل للتكنولوجيا املستجدة

عمل المتحف خالل عام 2017 على تصميم وبناء المعرض المتنقل للتكنولوجيا المستجدة 

ضمن مشروع مختبرات االبتكار االجتماعي الذي تم تخطيطه وتمويله من قبل اليونيسف، 

ويقوم على تنفيذه كل من مؤسسة نهر األردن وهيئة اإلغاثة الدولية.

ويتكون المعرض من عشرة باصات متنقلة تجوب محافظات المملكة لتقديم معروضات 

تفاعلية وأنشطة إبداعية مختلفة لليافعين، تحاكي عقولهم وتحفزهم على التفكير باالبتكار 

التكنولوجي، وتنمي لديهم مهارات التفاعل الفردي والجماعي.

ضمن  والمبتكرة  اإلبداعية  بمحتوياته  كاماًل  المعرض  وتنفيذ  بتصميم  فريقنا  قام  وقد  

ابتكار وإبداع.  أربعة مساقات رئيسة، ويتكون كل مساق من معروضة متنقلة ومختبر 

“فن/تك”،  ومساق  “شحنات”،  ومساق  حكايتك”،  لنا  “ارِو  مساق  هي:  المساقات 

الغرفة”. من  “الهروب  ومساق 
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تصميم وتطوير حاويات نفايات تفاعلية

وقع المتحف في عام 2017 اتفاقية تعاون وشراكة مع وزارة البيئة للتوعية بأهمية عدم إلقاء 

النفايات العشوائي وحماية بيئة األردن. وعليه، عمل المتحف على تصميم وتصنيع حاويات 

استخدام  أهمية  رسالة  لتوصيل  وذويهم؛  لألطفال  وملفت  ممتع  بشكل  تفاعلية  نفايات 

بتطبيق  باللعب  المتحف  زوار  من  األطفال  واستمتع  كما  للنفايات.  المخصصة  األماكن 

Eco Champ في ركن التكنولوجيا “ِوز الب”، والذي عملت الوزارة على تطويره وإطالقه 

بهدف تشجيع األطفال على أن يكونوا حماة للبيئة.



13   | متحف األطفال األردن

التقرير السنوي ٢٠١٧

مهرجان األردن للعلوم والفنون

يعد المهرجان الحدث األضخم الذي يقيمه متحفنا خالل العام، وأحد أبرز إنجازاتنا في التعلم 

التفاعلي، ويهدف بشكل أساسي إلى تشجيع األطفال على حب العودة إلى المدرسة، وتحفيزهم 

على فضول المعرفة والتعلم.

أقمنا خالل عام 2017 مهرجان األردن للعلوم والفنون، والذي امتد برنامجه على يومين من شهر 

آب، واستقبلنا فيه 4,630 زائرًا من األطفال وعائالتهم.

اشتمل برنامج المهرجان الذي جمع بين العلوم والفنون واألدب على 15 ورشة عمل، و22 نشاطًا 

تفاعليًا، و4 من العروض العلمية والجلسات الحوارية المخصصة لألهل. وقد شارك في تقديم 

المحتوى 15 مؤسسة تعليمية ال منهجية عريقة وعدد من المتحدثين واألخصائيين التربويين.

الربامج والفعاليات يف عام ٢٠١٧
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برنامج “أعيادنا”

احتفال عيد األم	 

احتفال عيد العّمال	 

احتفال عيد الفطر	 

احتفال عيد األضحى	 

احتفال عيد الميالد المجيد	 

برنامج “التواصل مع 

املجتمع” 

شهر األرض	 

شهر الطفل العربي	 

شهر األشخاص ذوي اإلعاقة	 

برامج وفعاليات أخرى:

املخيم الشتوي؛ فنون وعلوم من هنا 	 

وهناك

املخيم الصيفي املذهل	 

العرض العلمي؛ سريك العلوم	 

القبعات العجيبة - أمسية خاصة 	 

بأعضاء املتحف

اليوم املفتوح السابع ملعلمي 	 

املدارس الخاصة: “عرش سنوات من 

التعلم املمتع”

االجتامعية  القيم  تعزيز  إىل  “أعيادنا”  برنامج  يهدف 

إقامة  خالل  من  وعائالتهم  األطفال  لدى  واملجتمعية 

احتفاالت سنوية يف بعض املناسبات واألعياد الوطنية، 

وتجمع الربامج التي نقدمها للزوار خالل تلك االحتفاالت 

والتعليم. املتعة  بني 

املجتمع”  مع  “التواصل  برنامج  يهدف 

محلية  لقضايا  األطفال  وعي  زيادة  إىل 

حول  إدراكهم  وتعزيز  هامة،  وعاملية 

خالل  من  العامل  هذا  يف  دورهم  أهمية 

تصميمها  يتم  وتفاعلية  تعليمية  برامج 

شيّق. تفاعيل  بقالب  ووضعها 
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مبدأ  لتحقيق  وتهدف   2009 عام  في  المتحف  أطلقها  مبادرة  هي  للكل”  “متحفنا  مبادرة 

أن  األردن دون  أطفال  لكل  متاحة  الفريدة  التعليمية  المتحف  تجربة  تكون  بأن  الشمولية 

تحول ظروفهم المادية أو الجغرافية أو الصحية أمام ذلك. وقد توسعت مظلة برامجها 

وأعداد المستفيدين منها كل عام بفضل الشركاء والداعمين من المؤسسات الحكومية 

والخاصة، إلى أن وصل أعداد المستفيدين من برامجها المجانية ما يقارب 50% من إجمالي 

ستة  مظلتها  تحت  حاليًا  المبادرة  وتضم  للمتحف.  السنوية  الزوار  المستفيدين/  أعداد 

برامج:

برنامج زيارات طلبة المدارس الحكومية.	 

برنامج زيارات طلبة مدارس وكالة الغوث )األونروا(.	 

برنامج زيارات الجمعيات الخيرية ودور رعاية األيتام.	 

برنامج األيام المفتوحة )للعائالت غير المقتدرة(.	 

مشروع متحف األطفال المتنقل )الذي يخدم األطفال والعائالت في المحافظات(.	 

مشروع خارج أسوار المتحف )الذي يخدم األطفال في المستشفيات ومخيمات الالجئين 	 

والمجتمعات المستضيفة لهم(.

والدولية  املحلية  والفعاليات  املهرجانات  يف  املشاركة 

يف عام ٢٠١٧

يشارك متحف األطفال األردن وفريقه املبدع سنويًا يف العديد من املهرجانات والفعاليات 

املحلية والعاملية، ونقدم خاللها عدًدا من الورش التفاعلية والربامج التعليمية املميزة. 

يف عام 2017 شارك املتحف يف:

تقديم عرض علمي يف مهرجان الفحيص للثقافة والفنون 2017	 

تقديم عروض علمية يف مهرجان أبو ظبي للعلوم.	 

استضافة مهرجان الفيلم العلمي وتقديم برامج تفاعلية داعمة ملواضيع األفالم العلمية.	 

 	 )Ecsite( تقديم ورقة عمل يف مؤمتر الشبكة األوروبية ملراكز ومتاحف العلوم

تقديم ورشة عمل حول الربامج التفاعلية للتعلم املبكر يف املدرسة الصيفية لتوصيل 	 

 )EMME Summer School( العلوم يف منطقة البحر املتوسط والرشق األوسط

املشاركة العاملية يف اليوم العاملي ملراكز العلوم واملتاحف العلمية.	 

تقديم ورشة عمل حول التعلم التفاعيل يف ملتقى مهارات املعلمني.	 

تقديم ورشة عمل حول تصميم املعروضات يف أسبوع عامن للتصميم، باإلضافة اىل 	 

برامج تفاعلية لألطفال يف مخترب االخرتاع ضمن برنامج الفعاليات.

الجوائز والتقديرات املحلية والعاملية يف عام ٢٠١٧

جائزة سفير سياحة المؤتمرات – األردن من هيئة تنشيط السياحة.	 

الترّشح  ضمن النهائيات لجائزة متاحف األطفال العالمية )!Hands On( عن مشروع 	 

متحف األطفال المتنقل.
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مجموع أعداد الزوار لعام ٢٠١٧

مجموع الدخول الفئة

االعتيادي لعام 

٢٠١٧

مجموع الدخول 

املجاين املدعوم 

لعام ٢٠١٧

مجموع عدد 

الزوار لعام 

٢٠١٧

52,26271,663123,925املدارس واملجموعات

90,81779,310170,127العائالت

4,968-4,968أعياد امليالد وتأجريات املرافق

٢99,٠٢٠ زائر١5٠,9٧3 زائر١48,٠4٧ زائراملجموع

بحسب فئات الزوار بدخول اعتيادي لعام ٢٠١٧

عدد الزوارالفئة

املدارس واملجموعات:

41,254زيارات املدارس الخاصة واملجموعات

7,877زيارات املدارس الخاصة من أعضاء املتحف

3,131ورشات العمل املدرسية

52,262مجموع الزوار من املدارس واملجموعات بدخول اعتيادي

العائالت:

58,274زيارات العائالت االعتيادية

24,847زيارات العائالت من أعضاء املتحف

548زيارات رشكاء املتحف املخفضة

6,876زيارات الفعاليات واملناسبات والعروض

274املخيامت وورشات العمل

90,817مجموع الزوار من العائالت بدخول اعتيادي

أعياد امليالد وتأجريات املرافق:

3,422أعياد امليالد

1,546تأجريات املرافق

4,968مجموع الزوار من أعياد امليالد وتأجريات املرافق بدخول اعتيادي

١48,٠4٧ زائراملجموع الكيل ألعداد الزوار بدخول اعتيادي

زوارنا يف عام ٢٠١٧
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بحسب فئات الزوار بدخول مجاين ومدعوم

عدد الزوارالفئة

املدارس واملجموعات:

29,640زيارات طلبة املدارس الحكومية

9,074زيارات طلبة مدارس وكالة الغوث )األونروا(

3,777زيارات أطفال الجمعيات الخريية ودور رعاية األيتام

زيارات مرشوع متحف األطفال املتنقل )املحافظات – طلبة مدارس 

ومجموعات(

24,259

زيارات مرشوع خارج أسوار املتحف )أطفال املستشفيات ومخيامت الالجئني 

واملجتمعات املضيفة لهم(

3,886

554زيارات الفعاليات واملناسبات والعروض

473زيارات مجموعات مجانية أخرى

71,663مجموع زوار املدارس واملجموعات بدخول مجاين ومدعوم

العائالت:

38,364زيارات األيام املفتوحة )للعائالت غري املقتدرة(

13,783زيارات مرشوع متحف األطفال املتنقل )املحافظات – عائالت(

4,271زيارات الفعاليات واملناسبات والعروض

21,075زيارات رشكاء املتحف املجانية

1,817زيارات مجانية أخرى

79,310مجموع زوار العائالت بدخول مجاين ومدعوم

١5٠,9٧3 زائراملجموع الكيل ألعداد الزوار بدخول مجاين ومدعوم
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زيارات املحافظةالجولة

مجموعات 

مدرسية

املجموعزيارات عائالت

2.2936.313 4.020 الكركالجولة األوىل

1.3894.943 3.554 العقبة

1.1234.691 3.568 معان

1.3981.398 -منظمة كري - املفرق الجولة الصيفية

منظمة كري - الهاشمي 

الشاميل

- 985985

مركز امللكة رانيا 

لألرسة والطفل - جبل 

النرص

 1.491 1.0232.514

9834.561 3.578 مادباالجولة الثانية

2.4176.603 4.186 البلقاء

2.1726.034 3.862 الزرقاء

املجموع الكيل لزيارات املتحف 

املتنقل ٢٠١٧

38.٠4٢ زائر١3.٧83 زائر٢4.٢59 زائر

مجموع أعداد الزوار يف متحف األطفال املتنقل لعام ٢٠١٧

أطلق المتحف مشروع متحف األطفال المتنقل في عام 2012 ضمن برامج مبادرة “متحفنا 

للكل”، ويعد مشروًعا متميزًا وفريًدا من نوعه في المنطقة. 

تحاكي  شيقة  تفاعلية  تعليمية  تجربة  المحافظات  في  لألطفال  المتنقل  المتحف  يوفر 

العاصمة عمان، متيًحا بذلك وسيلة  التي يعيشها زوار المتحف في  في مضمونها تلك 

لتجاوز الحواجز الجغرافية واالقتصادية التي قد تحول دون وصول األطفال إلى المتحف 

عمان. في 

ويحمل المتحف المتنقل معه عدًدا من المعروضات والبرامج التفاعلية؛ كالقبة الفلكية 

أبوابه  ويفتح  االكتشاف،  محطات  من  وغيرها  الفن  ومحطة  حولنا  من  الطاقة  ومحطة 

مجانًا للعائالت والمدارس على حٍد سواء، ويحظى حًقا بشعبية كبيرة أينما حط رحاله.
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٢٠١٧

دينــار

٢٠١6

دينــار

اإليرادات

633.755552.078إيرادات 

1.070.8441.010.850إيرادات منح نقدية

20.90030.100إيرادات منح غري نقدية

222.158220.376إطفاء إيرادات منح مؤجلة

11.9928.778إيرادات أخرى

3.9905.476إيرادات فوائد

1.963.6391.827.658مجموع الدخل

املصاريف

)1.486.740()1.691.314(مصاريف إدارية

)371.982()346.646(استهالكات

)1.939()755(خسائر بيع واستبعاد ممتلكات ومعدات

)١.86٠.66١()٢.٠38.٧١5(مجموع املصاريف

)33.٠٠3()٧5.٠٧6(عجز السنة

قامئة اإليرادات واملصاريف للسنة 

املنتهية يف 3١ كانون األول ٢٠١٧
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أعضاء مجلس األمناء

صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة – رئيسة املجلس	 

معايل أمني عامن – ممثل عن أمانة عامن الكربى - نائب رئيسة املجلس	 

رشكة نستله الرشق األوسط - ميثلها السيد أسامة القايض	 

السيد خالد نحاس	 

السيد رجا غرغور	 

السيدة ريم معرش	 

السيدة سامية السلفيتي	 

معايل السيدة سوزان عفانة	 

الربوفيسور صفوان املرصي	 

رشكة زين األردن - ميثلها السيد طارق البيطار	 

السيدة عبلة زريقات	 

رشكة موتوروال	 

أعضاء مجلس اإلدارة

السيد خالد نحاس – رئيس املجلس	 

السيد رجا غرغور – نائب رئيس املجلس	 

معايل أمني عامن – ممثل عن أمانة عامن الكربى	 

السيدة ريم معرش	 

السيدة سامية السلفيتي	 

معايل السيدة سوزان عفانة	 

الربوفيسور صفوان املرصي	 

رشكة زين األردن - ميثلها السيد طارق البيطار	 

السيدة عبلة زريقات	 

السيد ياسني التلهوين	 
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رشكاؤنا يف ٢٠١٧

نتوجه بعظيم الشكر لرشكائنا والجهات املانحة إلميانهم بنا.

الرشكاء املؤسسون

الرشكاء الداعمون لعام ٢٠١٧

الرشكاء االسرتاتيجيون

حكومة اململكة األردنية 	 

الهاشمية

أمانة عامن الكربى	 

رشكاء برنامج زيارات املدارس 

الحكومية

وزارة الرتبية  والتعليم	 

رشكاء برنامج زيارات الجمعيات 

الخريية ودور رعاية األيتام

وزارة التنمية االجتامعية	 

رشكاء برامج التوعية البيئية

وزارة البيئة – صندوق حامية 	 

البيئة

رشكاء برنامج أعيادنا

بنك االتحاد	 

ميت اليف	 

رشكاء املعروضات

امللكية األردنية	 

الجمعية امللكية لحامية الطبيعة	 

رشكة املواد الزراعية 	 

)مقدادي(

رشكاء برنامج زيارات مدارس 

األونروا

رشكة أدوية الحكمة	 

كيا األردن – الرشكة الوطنية 	 

العربية للسيارات

رشكاء املتحف املتنقل

رشكة البوتاس العربية	 

زين	 

االتحاد األورويب	 

رشكاء برنامج اليوم املفتوح

بنك األردن	 

رشكة أدوية الحكمة	 

رشكاء برنامج التواصل مع 

املجتمع

البنك العريب	 

رشكة النرس العريب للتأمني	 

رشكاء الدعم العيني

وزارة الشباب	 

رشكة ديلوكس	 

 	STS رشكة

كوزمو	 

مكة مول	 

جالرييا مول	 

سلطة منطقة العقبة 	 

االقتصادية الخاصة

رشكاء الربامج التعليمية

زين	 

رشكة ميس الورد	 

رشكة صناعة األسمدة 	 

والكيامويات العربية – كيامبكو

مختربات مدالب	 

بنك سوسيته جرنال – األردن	 

كابيتال بنك	 

مهرجان الفكر الجديد	 

الرشكاء اإلعالميون

املرجع للمطبوعات – مجلتي 	 

 Family نكهات عائلية و

flavours

سيغلز – إذاعات مود وبيت 	 

ووتر إف إم

صحيفة الدستور	 

صحيفة الغد	 

إذاعة هال إف إم	 

وقت الفرح	 

الرشكات الراعية

رشكة تطوير العقبة	 


