
 لجمعية درب األردن  التقرير اإلداري
ة من  ي إىل    1للفتر

 2021كانون األول    31كانون الثان 
 

 
 الكـادر 

 اإلستقاالت: 
ي  

ي شهر كانون الثان 
" ف  ي

ي ثان 
ي منصب "ضابط عمليات ميدان 

 . ، ولم يتم تجديده2021انتىه عقد السيد عبد االله الكايد، والذي تم تعيينه ف 
ي شهر أيار  استقالت الدكتورة نور الشياب من منصب "نائب المدير العام ومدير العمليات

 . 2021التنفيذي" ف 

ي شهر حزيران 
" ف  ي

ي ثان 
 . 2021استقال السيد مسلم جوده من منصب "ضابط عمليات ميدان 

ي شهر الرئيس التنفيذياستقال السيد بشير داود من منصب "
ين " ف   . 2021 األول  تشر

ي شهر استقال 
ي   السيد محمد زيادين من منصب "منسق مسار" ف 

ين الثان   . 2021 تشر
ي شهر 

ي  استقال السيد محمد الحمران من منصب "منسق مسار" ف 
 . 2021 تشين الثان 

ي شهر  مديرة التسويق"اآلنسة زين الطوال من منصب " لم يتم تجديد عقد 
 . 2021 شباط ف 

"السيد معتصم العكور من منصب " لم يتم تجديد عقد  ي ي شهر  مسؤول التصميم الجرافيت 
 . 2021 شباط ف 

 
 الهيئة العامة  

تبة عليهم   تم التواصل مع أعضاء الهيئة العامة من قبل أعضاء الهيئة اإلدارية، وتم تحصيل رسوم العضوية المي 
 تمت الغاء عضوية عدد من أعضاء الهيئة العامة بناءًا عىل طلبهم

 ( اً جديد اً عضو  29، وعددهم )ضاء الهيئة اإلدارية جاهدين عىل استقطاب أعضاء جدد فاعلير  وضمهم اىل الجمعيةعمل أع
 

 الهيئة اإلدارية

نت لمناقشة خطة العمل   ي ظل الظروف المتعلقة بجائحة كورونا،  عقد أعضاء مجلس اإلدارة عدة اجتماعات عير اإلني 
والمستجدات ف 

كير  عىل:     وتم الي 
 الوضع الماىلي للجمعية •

ي المنح  •
 عرض المستجدات ف 

 الدعوة لتشكيل لجنة العضوية •

عات( • اتيجية جمع التير عات/ اسي   عرض حول )لجنة جمع التير

 الموافقة عىل األعضاء الجدد  •

 
، وتم توزي    ع المهام  الحقًا إلستقالة السيد بشير داود من   منصب "الرئيس التنفيذي"، استلمت الهيئة اإلدارية مسؤولية مهمتير  رئيستير 

 من خالل لجان مصغرة من أعضاء الهيئة اإلدارية 
 

 تسلم األمور المالية للجمعية  المهمة األوىل: 
 

البطاينة، نائب الرئيس/ اآلنسة ضىح فياض، وأمير   عىل أن  تضم اللجنة اللجنة المخصصة لهذه المهمة كل من الرئيس/ السيد أيش  
 الصندوق/ السيدة جانسيت قندور. 

 اللجنة مهمة تقديم التقارير المالية والوضع الماىلي للجمعية ورفعه للهيئة اإلدارية حال االنتهاء منها تولتحيث 
 



 

 مدير عام جديد تعيير  التخطيط ل المهمة الثانية: 
 

الجمعية/ السيد محمد عصفور، وعضو   أمير  س همة كل من نائب الرئيس/ اآلنسة ضىح فياض، و ضمت اللجنة المخصصة لهذه الم
 . ي

ي هان   الهيئة اإلدارية/ السيد أحمد بت 
 
 

 حيث كانت المهمة األوىل للجنة تحديد مهام المدير العام الجديد وصالحياته، وتحديد الراتب المناسب، ورفعها للهيئة اإلدارية للموافقة 
المناقشة  و عليها،   المرشحير  من جانبهم، وبعد  بإرسال أسماء  أمام األعضاء  المجال  م تحديد أسماء أفضل ثالثة مرشحير   تتم فتح 

. وبناءًا عىل الوضع الماىلي للجمعية، تم تأجيل تعيير  المدير العام اىل وقت  ،  لالختيار منهم ة مرشحير  وذلك بعد أن تمت مقابلة عشر
 الحق، وحسب ما يستجد من ظروف. 

 
 دعم مكتب صاحب السمو الملكي وىلي العهد حفظه هللا ورعاه 

لتغطية   ي وذلك 
ون ألف دينار أردن  الجمعية بقيمة خمسة وعشر العهد حفظه هللا ورعاه بدعم  الملكي وىلي  السمو  قام مكتب صاحب 

ح الوضع الماىلي للجمعية ومدى تأثرها    5رواتب الموظفير  المستحقة منذ   ي تم من خاللها سر أشهر، وذلك الحقًا للقاءات متعددة، والت 
 بداية هذا العام مع ارفاق الوضع الماىلي للجمعية.  بجائحة كورونا وخصوصا منذ 

 
 فعالية مستر درب األردن 

قامتها هذا العام، وذلك بسبب استمرار جائحة كورونا، باإلضافة إىل الضغوطات المالية  إبعد المناقشة والمداولة تم أخذ القرار بعدم  
ي تمر بها الجمعية، وعدم توفر التمويل والدعم الالزم إل  ها. قامتالت 

 
ي احدى مسارات درب األردن 

 مشاركة جاللة الملكة رانيا العبدهللا حفظها هللا ورعاها ف 

ي  
ي برقش بمحافظة اربد   المسير بجزء من احدى مسارات درب األردن  2021أيلول    13شاركت جاللة الملكة رانيا ف 

، واشتمل المسير  ف 
ي عدد من النقاط مثل جلسة مهارات المالحة 

هاالتوقف ف   .ودرب الفن وغير
 

المشمولة   المناطق  من  عدد  ي 
ف  الخدمات  مزودي  من  مجموعة  مع  دويكات  وميسون  محمد  ل  مي   ي 

ف  جاللتها  التقت  المسير  وقبل 
ي والخطط  وتناول اللقاءبالمسارات مثل ام قيس وراسون وعجلون وارميمير  والسلط، 

 . آثار كورونا والدروس المستفادة من العام الماض 
 

ة اىل ان "درب وأعربت جال لتها عن سعادتها وفخرها بفريق درب االردن؛ وما يقدموه باعتباره تجربة غنية وفريدة بكل المقاييس، مشير
ي مجموعة من الخدمات والنشاطات الستثمار موارد المنطقة   ي طورت السياحة البيئية واستطاعت ان تبت  األردن" من أول المبادرات الت 

 ة مستدامة وبمواصفات عالية. الطبيعية والمجتمعية بطريق
 

وا اللقاء من خالل منحة كريمة من الديوان الملكي الهاشمي العامر، لإل 11وأوزعت جاللتها بتلبية احتياجات  رتقاء  مزود خدمة مما حض 
اء ما ينقصهم أو صيانة موقع تقديم الخدمة. وعليه تم التواصل معهم وحض   احتياجاتهم وتم  بمستوى خدماتهم سواء من خالل سر

 . 2022تنفيذها حسب األصول واإلنتهاء منها مع مطلع العام 

 

 

 

 



 
 ( GIZمنحة الوكالة األلمانية للتعاون الدوىلي )

( إىل جمعية درب األردن لدعم المجتمعات المحلية للتغلب عىل  GIZالحقًا إلتفاقية الدعم المقدم من الوكالة األلمانية للتعاون الدوىلي )
ة ما بير    فقد تم    – وذلك حسب بنود اإلتفاقية الموقعة بير  الطرفير     2021/ 11/ 30ولغاية    2021/ 9/ 1آثار جائحة كورونا، خالل الفي 

وع وإرسال التقارير المطلوبة للجهة المانحة بتاري    خ   ي ،  2021/ 12/ 01إنجاز هذا المشر   شملت عىل األنشطة التالية: والت 
 

 برنامج بناء القدرات بشأن إجراءات السالمة والنظافة الصحية لمقدمي الخدمات المحليير    •

ات المستحدثة ، استنادا إىل تقييم االحتياجات • (  68ل  )  للتأكد من معايير الخدمة المقبولة  ،توفير المعدات واألدوات الالزمة للخير
 (. ائط، .... خر  ، شموع ،بوصلة ،سجادات يوغا  دوات ومعدات التعقيم،: أ)مثل مزود خدمة معتمد 

الضيافة • ي 
ف  القدرات  بناء  (  ،  برنامج  )الرقمي التسويق  أدوات  الخدمة و  )تقديم  ل   لتحسير  جودة  ( مزود خدمة معتمد  68المقبولة 

 الخدمة و الوصول.   

  - بية( و تتبع المواد التسويقية )فيديوهات( للتجارب الجديدة وضع وتنفيذ حملة ترويجية, استهداف السوق المحلية )و تشمل األجن •
 . كير  عىل وسائل التواصل االجتماعي  مع الي 

 

المنحة   هذه  تنفيذ  بالعمل علتر  اإلدارية  قام  الهيئة  اف  اسر والسيد حمزة عدنان  تحت  أبو سته،  غاده  اآلنسة  الجمعية وهم  ي 
موظف 

الطوال كمديرة  باالضافة اىل ثالثة موظفير  تم   وع، اآلنسة زين  للمشر الشياب كمديرة  نور  التعاقد معهم لمدة ثالثة أشهر وهم اآلنسة 
ي حصلت عليها الجمعية من هذه المنحة الرواتب حت  نهاية   للتسويق، والسيد معتصم العكور كمصمم. حيث غطت الرسوم االدارية الت 

 . 2021عام 
 

عا  تجمع التتر
ي التواصل مع الجهات المهتمة بدعم عمل حصلت الجمعية عىل 

عات، وذلك من خالل جهود أعضاء الهيئة اإلدارية ف  مجموعة من التير
ي ظل جائحة كورونا. 

ي ألمت بها ف  ي تخطي األزمة الت 
 الجمعية ومساعدتها ف 

 
ع من السيد أيش البطاينة بقيمة ) - ي مسار عىل10.000تير ع اىل تبت  ، وتم تحويل التير ي

 2022درب األردن خالل العام   ( دينار أردن 

كة أدوية الحكمة بقيمة ) - ع من سر ي 05.000تير
 ( دينار أردن 

 
 
 
 

 


