
مسير درب
2019األردن 

فرص الرعاية



لكل درب حكاية



كيف أنشئ الدرب؟



عامًا من البحث

كم

تيار معيارًا تم االخذ بها الخ
المسارات

تم استكشافها

متطوعًا بخبرات متنوعة



ما هو درب األردن؟
درب األردن هو مسار طويل يعبر األردن كامال، من أم 

كم، تمنح 650قيس شماال إلى العقبة جنوبا، وبطول 
. يومًا في ربوع األردن وتضاريسه الجميلة44الزائر 

ة يتمكن مغامرو الدرب من استكشاف مناطقه الثماني
.ذات الطبيعة المتنوعة



درب األردن هو درب 
ن وطني يكشف الستار ع

جمال األردن



ى درب مفتوح ومتاح للجميع عل
طول األردن، ويروي لكل درب 

.حكاية

من الهالل األخضر الخصيب 
ية شماال إلى حافة الصحراء العرب

.والبحر األحمر جنوبا



إنها قصة حضارة األردن 
يقة األصيلة وحضاراته العت

وطبيعته الخالبة



إنها قصة الشعب 
ه األردني وكرمه وثقافت

الغنية 



وتشهد صروحه التاريخية
ومناظره الخالبة على إرث 

األردن الحضاري والديني



!امنحوا اليوم عطاءكم لألردن
بمساعدة شركائنا، يوشك درب األردن على أن يصبح
.أيقونة لسياحة المغامرة في الشرق االوسط والعالم

هدفنا هو جعل درب األردن عالمة فارقة للسياحة في
مية األردن، ووضع المملكة حيث تنتمي على قمة الخريطة العال

.لسياحة المغامرة



عايير نحن ملتزمون بتطبيق م
تقليل أثر السياحة على 
عة، البيئات واألنظمة الطبي

ونطمح إلى إحداث تحول 
سلوكي إيجابي من خالل 
مرة تعزيز ثقافة سياحة المغا
المسؤولة، والتي تعنى 

بالحفاظ على الطبيعة 
.والبيئة وصونهما



نسعى من أجل ترابط أعمق 
, بين األرض واإلنسان

وتواصل األردنيين مع 
.أرضهم وأهلهم

ومنحهم الفرصة الكتشاف
تنوع األردن وثراءه



يسعى مسار درب األردن نحو 
ة تمكين التنمية االجتماعي

واالقتصادية للمجتمعات 
أو المحلية التي يمر بها الدرب
بمحاذاتها، من خالل خلق 

فرص عمل تحقق المنفعة 
لتلك المجتمعات بشكل 
خاص، وتسهم إيجابا في 
ام، اقتصاد المملكة بشكل ع
وذلك عبر جذب وتشجيع 

االستثمارات



ياحوالسالمتنزهينمن إنه منتج سياحي وطني يخدم الجميع 
والمجتمعات المحلية والمرشدين السياحيينالرعاةإلى 

.والسياحة األردنية



درب األردن

وجهة سياحية في العالم 21درب األردن هو واحد من أفضل 
2018.لعام 

:المقالة
اامش على درب تاريخي تم ترسيمه حديث: لماذا تذهب اآلن

ميل، هو درب مسير حديث 400طوله ، والبالغ درب األردن
ماني ويقسم الدرب الى ث. يصل طرق التجارة القديمة ببعضها

مناطق، حيث يمر بالغابات األردنية، واألودية، والصحراء، 
مع إقامة في منازل وبيوت . وعلى طول شاطئ البحر األحمر

.الضيافة والمخيمات البدوية



م أنعم جاللة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظ
يةعلى جمعية درب األردن بوسام التميز من الدرجة الثان

أنعم جاللة الملك عبد الله الثاني على جمعية درب األردن 
لدرجة بوسام الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتميز من ا

لمملكة، الثانية، بمناسبة عيد االستقالل الثاني والسبعين ل
ق وذلك تقديرا للجهود التي تقوم بها الجمعية في تسوي

األردن كوجهة سياحية وتشجيع سياحة المغامرة من خالل 
ها توفير درب للمشي ودعم المجتمعات المحلية التي يمر ب

الدرب وتوفير فرص عمل وتحسين دخل االفراد في 
.المجتمعات المحلية



فوز جمعية درب األردن
2018بجائزة السياحة العالمية لعام 

توى اختيرت جمعية درب األردن كأحد الفائزين الثالثة على مس
منصة العالم وذلك تقديرًا اللتزامها بتطوير مسار درب األردن ك

قرية على طول المسار، 52للتنمية االجتماعية واالقتصادية ل 
ماليين 6وبأثر اقتصادي مباشر وغير مباشر بلغ قدره نحو 

.دوالر أمريكي حتى اآلن

قدمت الجائزة لجمعية درب األردن في الخامس من تشرين 
مي وذلك يوم حفل افتتاح سوق السفر العال2018الثاني عام 

(WTM )في لندن.



نظمت جمعية درب االردن فعالية مسير درب االردن 
أيار14آذار الى 31من : 2017
نيسان14آذار الى 2من : 2018



الدعم المقدم من شركائنا 
والرعاة اآلخرين أمكننا من 

,  احترتيب هذه الفعالية بنج
لتصل أخبارها إلى ماليين

األشخاص في األردن وحول 
.العالم



مغامرون على الدرب

مع عائلة مستفيدة من المجت
المحلي

ت االستفادة المباشرة للمجتمعا
المحلية

الجنسيات المشاركة



زيارة صاحبة الجاللة 
الملكة رانيا العبدالله 

حفظها الله

ا في قرية ضانللمغامرين
.التراثية

2017مسير درب األردن 



برعاية صاحبة الجاللة 
الملكة رانيا العبدالله 

حفظها الله

جاللة الملكة سارت 
وقابلت المغامرين 
ومزودي الخدمات 

المحليين في منطقة 
رميمين

2018مسير درب األردن 



إحصائيات التواصل اإلعالمي



مقال صحفي 
محلي

ة مرة ذكرت بها الفعالي
في الراديو

مقال صحفي 
عالمي

حميله كتيب إلكتروني تم ت
من موقعنا

ن كتيب وزعوا في األرد
والعالم



إحصائيات الموقع اإللكتروني



زيارة شهرية للموقع 
اإللكتروني

معدل قيمة استفادة المجتمعات 
المحلية بشكل مباشر

معدل عدد مرتادي 
االدرب المتوقع سنوي

تحميل لخرائط الدرب
(شهرا12)



إحصائيات جمهور موقع درب األردن



إحصائيات الفيسبوك



عدد متابعي الصفحة



عدد االنطباعات التفاعلية منذ إنشاء الجمعية

الرابطاالنطباعات

عدد االنطباعات التفاعلية أثناء فعالية مسير الدرب كامال 

التفاعل

التفاعلاالنطباعات الرابط



الخصائص والفئات العمرية لألشخاص المستهدفين
الفئة العمرية الجنس



مشي درب األردن كامال هو فعالية فريدة من 
نوعها، كن جزءا من هذا الحدث الرفيع المستوى، و

!انضم اآلن الى قائمة الرعاة الرسميين

فرص الرعاية



سواء كان لديكم اهتمام 
ة، بالسياحة وسياحة المغامر

أو المشي، أو الرياضة، 
أو المشاريع الوطنية، فإن 

أهمية هذه الفعالية 
والصدى اإلعالمي الواسع 

الذي تحققه ودورها في 
النهوض باألردن ستكون 

.مجديرة برعايتك, بالتأكيد



األنشطة وفوائد الرعاية؛

حفل االفتتاح
2019شباط 28

احتفالية خط النهاية
2019نيسان 13

خط النهاية
اية واحتفالية خط النه

نقطة االنطالق
اح وحفل االفتت



وباإلضافة إلى ذلك، 
ة سيجرى تنفيذ عدة أنشط

على طول الدرب، تمتد على
يومًا، مع تغطية 44مدى 

تشمل )إعالمية مستمرة 
وسائل اإلعالم المرئية 

والمسموعة والمطبوعة 
(والرقمية



الماسي

الحملة الترويجية
يوماً 44ذكر الراعي في الحملة االذاعية ولمدة 

حملة المطبوعات
مانطباعة شعار الراعي بالحجم االكبر على كتيب الفعالية والملصق الذين سيتم توزيعهما في ع

الحملة اإللكترونية
يومًا على صفحة الفيسبوك 44شعار الراعي على موقع الجمعية، باإلضافة إلى ذكر الراعي يوميا ولمدة 

سيعرض في ضمن التقارير اليومية، ووضع الشعار في نهاية الفيديو القصير للفعالية عند النهاية والذي
الحفل الختامي وعلى وسائل التواصل االجتماعي المتاحة

حملة العالمة التجارية في المواقع
شعار الراعي على الخلفيات والالفتات في حفل االفتتاح واحتفالية خط النهاية للفعالية

الراعي الماسي-



الماسي

حملة العالقات العامة
عن مكان مخصص لرئيس الشركة في حفل االفتتاح وخط النهاية، بيان صحفي مخصص لإلعالن

نيسان، و ذكر الرعاية في البيانات 13شباط وخط النهاية في 28الرعاية، كلمة في حفل االفتتاح بتاريخ 
.الصحفية

فوائد أخرى
تذكرة مشارك في المشي كامال1
تذاكر مشي منطقة كاملة8

تذكرة مشي في نهاية األسبوع30
دعوات لحضور حفل االفتتاح20
دعوات لحضور خط النهاية20
هدايا ترويجية5



البالتيني

من الراعي الماسي% 25الشعار اصغر بـ 

الحملة الترويجية
يوماً 44ذكر الراعي في الحملة االذاعية ولمدة 

حملة المطبوعات
طباعة شعار الراعي على كتيب الفعالية والملصق الذين سيتم توزيعهما في عمان

الحملة اإللكترونية
يومًا على صفحة الفيسبوك 44شعار الراعي على موقع الجمعية، باإلضافة إلى ذكر الراعي يوميا ولمدة 

سيعرض في ضمن التقارير اليومية، ووضع الشعار في نهاية الفيديو القصير للفعالية عند النهاية والذي
الحفل الختامي وعلى وسائل التواصل االجتماعي المتاحة

حملة العالمة التجارية في المواقع
شعار الراعي على الخلفيات والالفتات في حفل االفتتاح واحتفالية خط النهاية للفعالية

الراعي البالتيني-



البالتيني

حملة العالقات العامة
عن مكان مخصص لرئيس الشركة في حفل االفتتاح وخط النهاية، بيان صحفي مخصص لإلعالن

نيسان، و ذكر الرعاية في البيانات 13شباط وخط النهاية في 28الرعاية، كلمة في حفل االفتتاح بتاريخ 
.الصحفية

فوائد أخرى
تذاكر مشي منطقة كاملة4

تذكرة مشي في نهاية األسبوع20
دعوات لحضور حفل االفتتاح10
دعوات لحضور خط النهاية10
هدايا ترويجية3



الذهبي

من الراعي البالتيني% 25الشعار اصغر ب 

الحملة الترويجية
يوماً 44ذكر الراعي في الحملة االذاعية ولمدة 

حملة المطبوعات
طباعة شعار الراعي على كتيب الفعالية والملصق الذين سيتم توزيعهما في عمان 

الحملة الرقيمة
يومًا على صفحة الفيسبوك 44شعار الراعي على موقع الجمعية، باإلضافة إلى ذكر الراعي يوميا ولمدة 

يعرض في ضمن التقارير اليومية، ووضع الشعار في نهاية الفيديو القصير للفعالية عند انتهاء والذي س
.الحفل الختامي وعلى وسائل التواصل االجتماعي المتاحة

حملة العالمة التجارية في المواقع
شعار الراعي على الخلفيات والالفتات في حفل االفتتاح واحتفالية خط النهاية للفعالية

الراعي الذهبي-



حملة العالقات العامة
بيان صحفي مخصص لإلعالن عن الرعاية، ذكر الرعاية في البيانات الصحفية

فوائد أخرى
تذاكر مشي منطقة كاملة2

تذكرة مشي في نهاية األسبوع10
دعوات لحضور حفل االفتتاح10
دعوات لحضور خط النهاية5
دعوات لحضور احتفالية خط النهاية5
هدايا ترويجية2

الذهبي



الفضي

من الراعي الذهبي% 25الشعار اصغر ب 

الحملة الترويجية
يوما  44ذكر الراعي في الحملة االذاعية ولمدة 

حملة المطبوعات
ان طباعة شعار الراعي على كتيب الفعالية والملصق الذين سيتم توزيعهما في عم

الحملة الرقيمة
شعار الراعي على موقع الجمعية، باإلضافة إلى ذكر الراعي يوميا

.يوما  على صفحة الفيسبوك ضمن التقارير اليومية44ولمدة 

حملة العالمة التجارية في المواقع
ة للفعاليةشعار الراعي على الخلفيات والالفتات في حفل االفتتاح واحتفالية خط النهاي

الراعي الفضي-



الفضي

حملة العالقات العامة
ذكر الرعاية في البيانات الصحفية

فوائد أخرى
تذاكر مشي منطقة كاملة1
تذكرة مشي في نهاية األسبوع6

دعوات لحضور حفل االفتتاح10
دعوات لحضور خط النهاية5
دعوات لحضور حفل احتفالية خط النهاية5
هدايا ترويجية2



البرونزي

من الراعي الذهبي% 35الشعار اصغر ب 

الحملة الترويجية
يوماً 44ذكر الراعي في الحملة االذاعية ولمدة 

حملة المطبوعات
ان طباعة شعار الراعي على كتيب الفعالية والملصق الذين سيتم توزيعهما في عم

الحملة الرقيمة
يومًا على 44شعار الراعي على موقع الجمعية، باإلضافة إلى ذكر الراعي يوميا ولمدة 

.صفحة الفيسبوك ضمن التقارير اليومية

حملة العالمة التجارية في المواقع
ة للفعاليةشعار الراعي على الخلفيات والالفتات في حفل االفتتاح واحتفالية خط النهاي

البرونزيالراعي-



فوائد أخرى
تذاكر مشي منطقة كاملة1
تذكرة مشي في نهاية األسبوع2
دعوات لحضور حفل االفتتاح5
دعوات لحضور خط النهاية2
دعوات لحضور حفل احتفالية خط النهاية2
هدايا ترويجية2

البرونزي



من الراعي البرونزي% 25الشعار اصغر بـ 

حملة المطبوعات
ان طباعة شعار الراعي على كتيب الفعالية والملصق الذين سيتم توزيعهما في عم

الحملة الرقيمة
شعار الراعي على موقع الجمعية، باإلضافة إلى ذكر الراعي

لليوم الذي رعاه على صفحة الفيسبوك ضمن التقارير اليومية

فوائد أخرى
دعوات لحضور حفل االفتتاح2
دعوات لحضور خط النهاية2
دعوات لحضور حفل احتفالية خط النهاية2
هدايا ترويجية2

المغامرات اليوميةراعي-



!كن شريكنا في هذا الحدث الرائع
44الدوار الرابع، شارع فوزي الملقي، مجمع  عمان، األردن


