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يسعدني القول بأن “رواد” قد أصبح لها وجود قوي اليوم في حياة الشباب واألطفال من سكان “جبل النظيف” في 
شرق عمان باالردن، هذة المنطقة التي تفتقر إلى الخدمات األساسية، حيث ولدت مبادرتنا . بطبيعة الحال، ما زال 
هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به وتعلمه، لكننا نستطيع القول بأن عام 2009 قد شهد تحواًل هامًا في 
جهودنا الرامية إلى تحويل المجتمع من توجه سلبي مفاده “نحن بحاجة” إلى توجه إيجابي يستند إلى “إننا نريد 
ويمكننا أن نساعد في إيجاد ما نحتاجه”.  وكان التحدي الرئيسي الذي واجهناه هو تحويل ما نقدمه من خدمات 
وبرامج إلى ما يقود بالفعل إلى تمكين الشباب ومجتمعاتهم المحلية على نحو فاعل، بحيث يتمكنون من معالجة 

المصاعب المزمنة التي تغذي تهميش تلك المجتمعات. 

تحقيقًا لهذه الغاية، فقد عملنا في عدة جبهات اقتناعا منها بضرورة أن يكون نهجنا شاماًل ومتعدد المستويات. على 
سبيل المثال، مكتب تقديم المعونة للمجتمع المحلي لم يعد يقدم المعونات المباشرة لألفراد أو األسر إال إذا كانت 
غير متوافرة من خالل أي من الخدمات الحكومية أو غير الحكومية. بدال من ذلك، يقوم المكتب بربط المتقدمين 
محو  ومختبري  األمية،  محو  مختبر  مثل  حديثا  إطالقها  تم  التي  المختبرات  بينها  من  التي  المتاحة،  البرامج  مع 
أمية تكنولوجيا المعلومات واللغة االنجليزية، وورش عمل الفنون واالتصال. ويطلب اآلباء اآلن الدروس اإلضافية 
بتسجيل  ويقومون  الدراسية،  للمنح  الدارسون في صندوق مصعب خورما  يعطيها  التي  المدرسة،  بعد  ألبنائهم 
الذين يشاركون في برامج  الشباب واألطفال،  الرياضية األسبوعية.  كما تعمل أسر  “رواد”  أنشطة  أطفالهم في 

“رواد” الثقافية، مع فرقنا بهدف تحقيق فهم أفضل لمواجهة تحديات  مسئولياتهم الوالدية.

الشباب  للشباب وخدمة  الدراسية  للمنح  إعادة هيكلة صندوق “مصعب خورما”  أيضًا،  الماضي  العام  وقد تم في 
المجتمعية المرتبطة به مباشرة. لقد ركزنا بشكل رئيسي على إدماج التدريب التوجيهي لكل برنامج حتى يدخل 
التي يعملون بها. وقد تضمنت هذه  التطوعية  المجاالت  المحلي ولديهم معرفة عن  المجتمع  الشباب في خدمة 
الحلقات التدريبية ما يلي: المعالم التطورية الرئيسية التي يحتاج المتطوعين/الدارسين التركيز عليها عند إجراء 
برنامج رياضي مع األطفال في الحي، وكيفية تحقيق إنخراط المراهقين عبر استخدام الفنون اإلبداعية كوسيط 
للدعم النفسي واالجتماعي، وما هي مبادئ العمل االجتماعي التي يتوجب عليهم معرفتها عند العمل مع األسر 

واألفراد الذين يأتون إلينا طلبا للمساعدة والدعم. 

تتكامل هذه البرامج بعنصر الدعم النفسي واالجتماعي الوليد، الذي أدخلته “رواد” وأصبح جزءًا ال يتجزأ من برنامج 
تمكين المجتمعات المحلية. وكجزء من هذا المسعى الجديد، تم تدريب 20 من المتطوعين من الشباب والمجتمع 
المحلي على استخدام الفنون اإلبداعية كوسيلة للدعم النفسي واالجتماعي لليافعين.  هذا المشروع، الذي أطلق 
اإلبداعية  الفنون  جلسات  يحضرون  الذين  والمراهقات  المراهقين  من   45 حاليًا  منه  يستفيد   ،2009 أيلول  في 

بشكل أسبوعي في “رواد”.  

عالوة على ذلك، اتجهت “رواد” وجهة قانونية في عام 2009، إذا جاز التعبير. فنحن اآلن شركاء مع إحدى شركات 
المحاماة الرائدة في األردن “شركة شريف الزعبي للمحاماة” التي أطلقت صندوق “علي شريف الزعبي” للمعونة 
للمجتمع  المجانية  القانونية  المشورة  الصندوق  ويقدم   . لدينا  القانونية  المساعدة  مركز  تدير  والتي  القانونية، 
المحلي في جبل النظيف، كما يقوم بعقد جلسات شهرية لرفع الوعي بالجوانب القانونية التي تركز على قانون 

العمل وحقوق اإلنسان والمواطنة. 

وبالرغم من تمحور عملنا حول جبل النظيف، إال انه كان مجرد جزء فقط من نطاق فعالياتنا في عام 2009. فعلى 
نطاق األردن بأكمله قمنا بتوسيع مشروعنا الخاص بمكتبة الطفل باالستفادة من برنامج أنا ليندا ألدب الطفل 
العربي. كما قمنا بتيسير برنامج بناء القدرات لثمانية مكتبات في كافة انحاء االردن، لتطوير مهارات أمناء المكتبات 

في استخدام أدب األطفال كوسيط لتعلم الطفل. 

تجاه  الصادق  التزامنا  عن  تعبيرا  ليكون  “رواد”  انموذج   تطوير  على  عازمون  نحن  و  المقبل  العام  الى  نتطلع 
مجتمعاتنا وشبابنا. وسوف نخصص عام 2010 لتعميق هذا االلتزام.

 فـادي غـنـدور 
رئيس مجلس اإلدارة
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من نحن
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المحلية  المجتمعات  لتمكين  تسعى  مبادرة  هي  “رواد”  المستدامة  للتنمية  العربية  المؤسسة 
الفاعلة،  الشباب  مشاركة  تحقيق  في  مساعدتها  عبر  تهميشها  على  التغلب  من  رعايًة  األقل 

والمشاركة المدنية، والتعليم.

تأسست “رواد” عام 2005 على يد مجموعة من أصحاب األعمال، وهي  تعمل من خالل شبكة 
من الشراكات مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والحكومة والمجتمعات المحلية المستهدفة. 
استهلت “رواد” عملها في عام 2005 بالعمل المتواصل في منطقة “جبل النظيف” الحضرية، 
المحلي  المجتمع  وتطلعات  احتياجات  تلبية  بهدف  األساسية،  الخدمات  إلى  بشدة  تفتقر  التي 
في تلك المنطقة. وتقع منطقة “جبل النظيف” في قلب شرق عمان باألردن ويسكنها حوالي 

50,000 شخص.

أطلقت “رواد” أيضًا، بالتعاون مع الشركاء اآلخرين، مبادرات في اثنين من المجتمعات الريفية 
يلتزم  إذ  نوعه  من  فريد  نموذج  هو  المالي  “رواد”  نموذج  األردن.  في  أخرى  بلديات  وخمس 
مؤسسي “رواد” من المساهمين، الذين يشكلون مجلس اإلدارة، باالستثمار السنوي في المبادرة 

بما يضمن مرونتها واستقالليتها. 

من نحن
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رسالتنا:
“رواد” ملتزمة بحماس لما يلي:

للشباب،  الفاعل  النشاط  خالل  من  المهمشة  المجتمعات  تمكين 
والمشاركة المدنية، والتعليم

المدني  والمجتمع  الخاص  القطاع  بين  الخالقة  الشراكات  تعزيز 
والحكومة والمجتمعات المحلية نفسها

إحداث  على  أساسي  تأثير  لها  التي  الريادية  الحلول  إليجاد  السعي 
التغيير 

أسلوبنا:
تتبنى “رواد” نموذجًا للتأثير واالستدامة طويلة األمد يتمحور حول 
للشباب  الفاعلة  المشاركة  على  وتصر  المجتمع.  وتنظيم  الشباب 
في المجتمع المحلي وممثليه في عمليات تخطيط، وتنفيذ، وتقييم 

برامجها. 

الهدف  محور  الحال،  بطبيعة  هم،  المحلية  المجتمعات  في  الشباب 
خورما”  “مصعب  صندوق  من  المستفيدون  فهم  “رواد”.  إنشاء  من 
للمنح الدراسية، وهم المتطوعون الذين يعملون يوميًا في المواقع 
للمساعدة في العملية. وهم ناشطون جدًا في إعطاء التغذية الراجعة 

عن كل مسألة وقضية تمس بهم ومجتمعهم المحلي. 

ويعمل فريق رواد، بالتعاون مع الشباب وممثلي جبل النظيف، على 
إجراء المراجعة الدورية لتحري مكنونات واحتياجات المجتمع المحلي.
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ملخص  
المجتمعية،  التنمية  األعمال في خدمة  “رواد” مبادرات  منذ عام 2005، عندما وضع مؤسسو 

عملت “رواد” جاهدًة على إعادة تعريف المسؤولية االجتماعية للشركات. 

منذ لحظة تأسيسها، بدأ فريق “رواد” الحوار مع سكان جبل النظيف، وهو حي يفتقر بشدة إلى 
الخدمات األساسية في عمان، األردن. وقد عمل الفريق في عدة مجاالت في آن واحد، فأسس 
الشراكات بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة والمجتمع المحلي نفسه، وعمل على 

االستجابة لطلبات المجتمع المحلي وإشراكه في إيجاد الحلول. 
 

التحسينات  وإحداث  للمجتمع،  األساسية  الخدمات  تأمين  من  المبكرة  الجهود  هذه  تمكنت 
المطلوبة، وفتح فرص تعليمية وتطوعية جديدة، وإدخال تطور ونمو الطفل وأنشطة الشباب، 

وتشجيع المشاركة من خارج الحي، وإحياء الروح المجتمعية. 

بحلول عام 2008، كانت برامج “رواد” الرئيسية، التي تتضمن صندوق “مصعب خورما” لتعليم 
العمل  بدأت  قد  الجبل لألطفال،  المجتمعي ومكتبة شمس  “جيران”  وبرنامج  الشباب  وتمكين 

بشكل فاعل.
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وكان عام 2009 عاما انتقاليًا، فقد أعادت “رواد” تقييم خدماتها، وقامت بإعادة تعيين مواقع 
كافة الخدمات وتطويرها، وإضافة مستويات من العمق الستراتيجيات ومحتوى البرامج، وتعزيز 
الروابط بينها. على سبيل المثال، قدمنا مخططات تدريبية جديدة لتحسين إعداد المستفيدين 
من صندوق “مصعب خورما” لتعليم وتمكين الشباب ومن االنخراط الفاعل. كما قمنا أيضًا بنشر 
نموذج شمس الجبل إلى البيضا، وهي بلدة بدوية قرب البتراء يوجد فيها متطوعون من الشباب 

المؤهلين للحصول على المنح الدراسية الجامعية.

وشهد عام 2009 تأسيس شراكات جديدة أيضًا، حيث بدأ التعاون مع مكتب “الزعبي القانوني” 
الذي أسفر عن تقديم خدمات المساعدة القانونية المجانية لجبل النظيف، وسمحت لنا الشراكة 
المقدمة لألطفال  المرافق والخدمات  المختلفة بالمساعدة في تحسين  الدولية  المؤسسات  مع 
في المكتبات الخاصة بنا وكذلك في خمس مكتبات للبلديات في األردن. كما تمكنا من تدريب 
الموظفين والمتطوعين في جبل النظيف على أساليب الفنون اإلبداعية كوسائل لتحقيق الدعم 

النفسي واالجتماعي للمراهقين.

واضحة  برامجية  ألهداف  تصورًا   ،2009 صيف  أجري  الذي  اإلستراتيجي،  التخطيط  ويتضمن 
برنامج  محتوى  وإثراء  المجتمع،  تنظيم  يلي:  ما  حول  رئيسي  بشكل  يتمركز   ،2010 للعام 
الشباب لتطوير التفكير النقدي، والمشاركة المدنية، والقابلية للتوظيف، ومهارات القيادة، وبناء 

قدرات “رواد” نفسها التنظيمية والتنفيذية. 

الخاص  القطاع  يدعمها  إقليمية،  مؤسسة  إلى  تطورها  حول  تدور  للمستقبل  “رواد”  رؤية  إن 
ويقودها المواطنون، تقوم بتمكين المجتمعات المحلية من أخذ زمام المبادرة وتحمل المسؤولية 
والتفكير،  واالبتكار،  التجريب،  إلى  “النموذج”  هذا  ويستند  الحياتية.  بشؤونهم  يتعلق  فيما 
أيضا  يقومون  أنفسهم  تغيير  الشباب من  يتمكن  باستمرار ألنه عندما  الشباب  ويتمركز حول 

بتغيير المؤسسة، والحي السكني، والمجتمع المحلي. 
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عملنا
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برنامج الشباب
صندوق “مصعب خورما” لتعليم وتمكين الشباب 

كانت إحدى مبادرات “رواد” األولى في جبل النظيف هي تقديم المنح الدراسية لطالب الجامعات 
من الحي، الذين يقومون بالمقابل باالنخراط في الخدمة التطوعية داخل مجتمعهم. وبعد بضعة 
أشهر فقط من بدء البرنامج في خريف عام 2005 قتل مصعب خورما، وهو رجل أعمال شاب، 
في تفجيرات فنادق عمان 2005. وأطلق اسمه على صندوق المنح الدراسية تخليدًا اللتزامه 
بمساعدة المجتمعات المهمشة في األردن وفلسطين. وقد قدمت 430 منحة دراسية منذ إنشاء 

الصندوق، منها 277 منحًة في عام 2009. 

الشباب وتسييرها باالتجاه الصحيح، وإطالعهم  العمل مع طموحات  البرنامج هو  الغرض من 
على طرق التفكير المختلفة، واستكشاف مواهبهم ومهاراتهم. اتسعت أنشطة الشباب في عام 
2006 لتشمل جلسة حوار أسبوعية بين المشاركين في البرنامج من الذكور واإلناث. وشارك 
األعمال وأصحاب  بالخبراء ورجال  والتقوا  المناقشات  السبت، في  أيام  “دردشات”  الشباب، عبر 
الثقة بالنفس، وتنمية  المشاريع االجتماعية. وقد ساعدت”دردشات” المشاركين على اكتساب 
الورش  من  أيضًا  والمتطوعون  الدارسون  استفاد  كما  المعرفة.  واكتساب  النقاشية،  مهاراتهم 

التدريبية الخاصة باللغة اإلنجليزية وتكنولوجيا المعلومات والبرامج األخرى. 

بدورهم، تطوع المستفيدون من منح “مصعب خورما” بالقيام بمجموعة من الخدمات في جبل 
النظيف، تشمل تعليم األطفال بعد المدرسة، والمشاركة في مشاريع التحسين المدني، وبرامج 

األطفال الرياضية أو الفنية الرائدة. 

خالل عام 2009، اتسع برنامج صندوق “مصعب خورما” لتعليم وتمكين الشباب ليشمل جنوب 
األردن، حيث افتتحت “رواد” مكتبة األطفال الصغار في البيضا في شراكة مع جمعية العمارين 
التعاونية في المنطقة. وتطوع شباب البلدة للعمل في مكتبة األطفال في مقابل الحصول على 

المنح الدراسية الجامعية. 

وضعت “رواد” خططًا لدمج وصقل هذه األنشطة األساسية بهدف إنشاء سلسلة متواصلة، أكثر 
تشددًا، من برامج صندوق “مصعب خورما” التي تمكن المستفيدين، وتطلق بالتالي إمكاناتهم 

القيادية الكاملة كعناصر فاعلة للتغيير في مجتمعاتهم.

عملنا
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برنامج المجتمع المحلي - 
جيران 

في عام 2005، زارت “رواد” األسر في جبل النظيف لتتعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، ثم 
انتقلت للمساعدة في تأمين بعض الخدمات األساسية للمجتمع المحلي، التي كان في مقدمتها 
مكتب للبريد، ومركز للشرطة، وعيادة صحية. ومن خالل االستماع إلى مخاوفهم، والتعاون مع 
السلطات ذات الصلة، والوفاء بالوعود التي قطعتها لهم “رواد”، تمكنت “رواد” من بناء عالقات 

ثقة مع قادة وأفراد المجتمع المحلي. 

البرامج الجديدة التي وضعت استجابة لمطالبهم. 

في عام 2007، ضمن “برنامج ترميم وتجديد المنازل” تم الشروع في تنفيذ أعمال الصيانة 
برنامج  إنشاء  وتم  االهتمام.  إلى  الحاجة  أشد  في  التي هي  المحلية  المساكن  على  واإلصالح 
والمكلفة  العاجلة  للمعالجة  تحتاج  التي  لألسر  الدعم  لتقديم  الهادف  الطبية  المساعدات  دعم 
ألطفالها. كما تم إدخال التحسينات المادية في المدارس المحلية. ونتيجة النتشار الوعي بنهج 
المدارس واألسر والشركات لدعم منطقة  التبرعات من  وأنشطة “رواد” في عمان، بدأ وصول 

جبل النظيف.

اليوم، يواصل برنامج “جيران” توفير الخدمات االجتماعية في شراكة مع المنظمات الحكومية 
والمنظمات غير الحكومية، وهيئات القطاع الخاص. ومن ضمن نشاطاته هي مكتب التشغيل، 
ومكتب المساعدة القانونية، وورشة الصلصال التي يشارك فيها ذوي االحتياجات الخاصة. ويركز 
برنامج “جيران” أيضًا على توفير الدعم النفسي واالجتماعي من خالل الفنون اإلبداعية التي 

صممت لتمكين الشباب واألطفال واألسر.

عملنا
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تم تيسير  

16فرصة عمل 
ومساعدة

 13مقدمي الطلبات 
في الحصول على التدريب المهني 

عن طريق مكتب التشغيل الذي يعمل 
ضمن شراكة مع وزارة العمل

قدمت “رواد” المالبس والتبرعات 
واأللعاب إلى ما يقرب من 

 417 عائلة 
في حاجة ماسة

وضعت خطة عمل لدعم مركز 
 الزعبي للمساعدة القانونية،

تستهدف  تقديم جلسات توعية 
 قانونية شهرية إلى

 120 شابًا

قدمت الدعم إلى   

6 أطفال من ذوي 
 االحتياجات  الخاصة  

و4 من النساء الالتي يعملن 
يوميا في صنع القطع الخزفية في ورشة 

عمل رواد – صلصال

بدعم من أصحاب األعمال التجارية 
 الخاصة، تم ترميم آخر 

2 منزلين في حاجة إلى 
إصالحات في أكتوبر 2009 )باإلضافة 
إلى ترميم وتجديد 8 منازل منذ عام 

)2007

 تم دفع الرسوم الدراسية 

لـ 38 طالباً يعانون من 
الظروف االقتصادية الحرجة، عمال 

على إبقائهم في المدرسة

- تم تجديد مدرسة عاتكة بنت زيد 
االبتدائية، وتوظيف حارس يومي، 

وتركيب بوابة لجعل ساحة مدرسة 
آمنة ألطفال المدرسة البالغ عددهم 

450 طفاًل

 تمكين المجتمعات
المحلية في أرقام

منجزات عام 2009
إنشاء صندوق “علي الزعبي للمعونة القانونية / أذار 2009

الشريف  شركة  مع  شراكة  في  القانونية”  للمعونة  الزعبي  “علي  صندوق  افتتاح  كان 
زعبي للمحاماة معلما بارزًا في خدمة المجتمع المحلي بجبل النظيف. وبحلول نهاية عام 
“رواد”  مع  عمله  وضمن  مجانية.  قانونية  استشارًة   76 قدم  قد  الصندوق  كان   ،2009
من  الشباب  توعية  تستهدف  شهرية  جلسات  للصندوق  القانونية  المعونة  مركز  عقد 
الناحية القانونية، وركزت تلك الجلسات على قانون العمل، واألحوال الشخصي، وحقوق 

المواطنين.  

الفنون اإلبداعية للدعم النفسي واالجتماعي / أيلول / تشرين األول 2009 
تم إدخال هذا البرنامج الجديد بعد الحصول على منحة صغيرة من منظمة “ورلد فيجين”، 
واالجتماعي،  النفسي  الدعم  على  للحصول  كوسيلة  اإلبداعية  الفنون  على  تركز  التي 
من   20 استفاد  وقد  النظيف.  جبل  في  واألسر  المراهقة  سن  في  الفتيات  وتستهدف 
المتطوعين الشباب والموظفين من التدريب المكثف في المرحلة التجريبية، التي تمت 
خالل أيلول- تشرين األول 2009. وقد تمكنت الجلسات األولية للعالج بالفنون اإلبداعية 
من الوصول إلى 44 من الفتيات اليافعات، باإلضافة إلخوانهم وأمهاتهم الذين شاركوا 

في دورات التوعية.
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برنامج الطفل
مكتبة شمس الجبل وورشة العمل اإلبداعي )شبابيك( 

أصبحت مكتبة الطفل هي محور عمل “رواد” عند افتتاحها في جبل النظيف في تموز 2006. 
وسرعان ما أصبحت المكتبة مكانًا لتجمع األطفال في وقت فراغهم وإلحضار األصدقاء الجدد 
إلى هذا المكان اآلمن لتجمع األطفال، حيث يمكن لألطفال الجلوس والقراءة، وكتابة واجباتهم 

المدرسية، واالستماع إلى القصص، أو التحدث مع الموظفين. 

وقد سميت هذه المكتبة “شمس الجبل” من قبل األطفال أنفسهم، وال تزال هذه المكتبة هي 
في  الحي  أطفال  بين  والثقافي  االجتماعي  التفاعل  يوفر  الذي  المدرسة  خارج  الوحيد  المكان 
سن 6-12 عاما. وتفتح هذه المكتبة يوميًا وتقدم خدمات المكتبة األساسية، فضاًل عن ورشة 
ويستكشفون  أنفسهم  عن  فيه  يعبرون  لألطفال  مكانًا  توفر  التي  شبابيك”   “ والحرف  الفنون 
العالم من خالل الفنون، والحرف، واأللعاب. وقد جاءت المكتبة نتيجة لمبادرة أحد المستفيدين 
من صندوق مصعب خورما، وكان قد بدأ مشروع “أكتب وأخبر” لكسر رتابة القراءة. حاليًا، تشرك 
ورشة العمل األطفال في الدراما والرسم والغناء وصناعة الدمى، وفقا الهتماماتهم ومواهبهم. 

وتحتوي المكتبة على 4000 كتاب، باللغتين العربية واالنجليزية، تم اختيارها بعناية لكل من 
المحتوى وطريقة عرض المعلومات، وهي تمثل واحدة من أفضل مجموعات كتب األطفال في 
الدولة. وقد تمكن موظفو “رواد”، عبر عالقاتهم المستمرة مع األطفال في المكتبة، من الوصول 
المدرسين  وترتيب  الوالدية،  الدردشة  جلسات  واستضافة  المحلي  المجتمع  في  البالغين  إلى 
المتطوعين، ودعم احتياجات األفراد أو األسر، والعمل مع المدارس المحلية إلثراء بيئة التعلم. 

 خالل الفترة ما بين األعوام 2008-2009، تعاونت “رواد” مع مؤسسة آنا ليندا، وهي مؤسسة 
سويدية تهدف إلى تطوير التواصل بين الثقافات في أوروبا والبحر األبيض المتوسط. وتركز 
هذه الشراكة على دعم مكتبات األطفال في األردن، وعلى بناء شبكة قوية من دعاة أدب الطفل، 

وتطويرها من خالل المكتبة التي تمثل الدعامة األساسية لتمكين المجتمع المحلي.

البيضا،  بالجنوب:  الريفية  المجتمعات  المكتبية في  الجبل-  وقد تم نشر نموذج ورشة شمس 
المستفيدون من  بالكرك، حيث يشارك  البتراء/وادي موسى، وفي فقوع  بالقرب من  التي تقع 
صندوق مصعب خورما في البرامج اليومية. كما تم تعزيز خمسة من المكتبات العامة التابعة 

للبلديات في مواقع أخرى من خالل هذه الشراكة. 

وتلتزم “رواد” بالترويج الحالي لتعلم القراءة والكتابة، والمكتبات المجتمعية، وأدب األطفال في 
جميع أنحاء المنطقة من خالل تعاونها القوي مع مؤسسة آنا ليندا والرابطة األردنية للمكتبات 

العامة. 

عملنا
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عقد  

24جلسة  لرواية 
القصص كل شهر،  تستهدف 

األطفال في الفئة العمرية 9-6 سنة

 قدم تعليم ما بعد المدرسة 
 بشكل منتظم إلى

25 طفل عبر متطوعي 
صندوق “مصعب خورما” الموجودين 

 بالحي 

 قام بتيسير مشاركة أكثر من

150 من أطفال 
الحي  في اكتساب خبرات التعلم 

في متحف لألطفال، ومركز هيا 
للفنون ومركز زها الثقافي

 استضاف اجتماعات شهرية 

لـ30 من أمهات الحي 
لمناقشة القضايا التي تتعلق 

بأطفالهم

 أشرك ما ال يقل عن

50 طفاًل من الحي في 
ورش العمل اليومية الخاصة بالفنون 

اإلبداعية

أدار برنامج مكتبة لألطفال من أجل 

40 طفاًل من أطفال 
البيضا عبر متطوعي صندوق مصعب 

خورما

أدار برنامج مكتبة لألطفال من اجل 

50 طفاًل من أطفال 
فقوع مبساعدة املوظفني في مركز 

فقوع اجملتمعي  

منجزات عام 2009
مكتبات البلديات: الشراكة مع برنامج أدب الطفل العربي لمؤسسة آنا ليندا

مشروع  حول  ليندا  آنا  ومؤسسة  “رواد”  بين  الشراكة  تمت   2009-2008 فترة  خالل 
أدب الطفل اإلقليمي، الذي أثرى بيئة خمس مكتبات عامة للبلديات في األردن بالكتب 
أمناء  التدريب 17 من  واستهدف  المكتبة.  لمهام  األساسي  والتدريب  واألثاث،  الجديدة، 
المكتبات، وغطى برامج إثراء الطفل األساسية، وتطوير مهارات أمناء المكتبات، وجعل 
القراءة للمتعة لقاًء يوميًا مع األطفال في المجتمعات المحلية. ولعبت “رواد” دورًا محوريًا 
في التنسيق مع مختلف الشركاء لتأمين أفضل نوعية من الكتب والمواد. والمكتبات التي 
استفادت من البرنامج هي: الكرمل/إربد، وادي الحور/ السلط، العالوك، الشهيد الغزاوي/ 
النظيف  جبل  في  الثالث  “رواد”  ومكتبات  الكتاب/الزرقاء،  مع  ينمو  الشمالية،  الشونة 

والبيضا وفقوع بالكرك. 

 برنامج مكتبة األطفال
في أرقام في جبل النظيف:
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شركاؤنا 
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أحد األسباب الرئيسية لنجاح نموذج “رواد” هو تأسيسها لشراكات فاعلة بين جميع 
النظام شباب “رواد”  مكونات ما نسميه “نظام “رواد” اإليكولوجي”. ويشمل هذا 
المجتمع  ومؤسسات  خورما،  مصعب  صندوق  من  المستفيدين  من  والمتطوعون 
المحلي، واألسر، ورواد المشاريع االجتماعية، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات 
بالشكر  ونتوجه  المانحة.  والجهات  الحكومية،  والهيئات  والوزارات  الحكومية،  غير 
أن نحصيهم،  الذين يصعب  األفراد  وغيرهم من  الشركاء  لجميع هؤالء  الخالص 
والمهنيين، والطالب، واألسر، والشركات، والمدارس الذين يتطوعون ويساهمون 

في برامجنا في كل عام. 

الشركات
ولوضعهم  المالية،  لمساهماتهم  التالية  للشركات  والعرفان  الشكر  بجزيل  “رواد”   تتقدم 

ما يملكونه من مهارات وخبرات ومعارف في خدمة “رواد”، بشكل مستمر:

أبراج كابيتال 
أرامكس الدولية

الخدمات االجتماعية من خالل الشراكات  
صندوق المعونة القانونية لعلي شريف الزعبي بالشراكة مع مكتب “علي الزعبي” للمحاماة 

ورشة عمل رواد/صلصال للخزف بالشراكة مع صلصال 
مكتب التشغيل في شراكة مع وزارة العمل 

عيادة الصحة المجتمعية باالشتراك مع وزارة الصحة 

الدعم الفني المهني
مكتب المحامي سائد  كراجه وشركاؤه 

  7iber.com  حبر دوت كوم

الشركاء الرئيسيين من المجتمع المحلي 
مدرسة “عاتكة االبتدائية” بجبل النظيف 

جمعية العمارين التعاونية 
مبادرة ذكرى 

المشاريع الخاصة
مؤسسة آنا ليندا: المشروع اإلقليمي ألدب الطفل العربي 

مدرستي: مشروع النادي الصيفي في المدارس 
ورلد فيجين/منظمة الرؤية العالمية: الفنون اإلبداعية لمشروع الدعم النفسي واالجتماعي 
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برنامج تمكين المجتمع
كفاح عدنان 

مديرة برنامج  تمكين المجتمع

ليلى األزم 
مكتب مساعدة المجتمع

لبنى فودة 
ورشة صلصال

برنامج تنمية الطفل
نورا عواد 

مسؤول برنامج تنمية الطفل

فريق ورشة الفنون اإلبداعية
ميسون القسوس

مشرف فريق ورشة الفنون اإلبداعية

منال عوض اهلل
عضو فريق

أماني الساحوري
عضو فريق 

فريق مكتبة شمس الجبل 
تغريد الناجي

مشرفة المكتبة

إيناس عبيد اهلل 
أمينة المكتبة

عبير أبو رمان
أمينة المكتبة

خلود الطيبة
أمينة المكتبة 

مكتبة البيضا
فاطمة العمارين 
مسؤولة المكتبة

فدى سعيدين
عضو فريق

تمام العمارين
عضو فريق

مكتبة فقوع
سماهر الشقاحين 

مسؤول المكتبة

ايمان المعاقبة 
عضو فريق

نايفة المعاقبة 
عضو فريق

 
العمليات

نجوان الشبر 
المديرة اإلدارية

بشارة القبطي 
مسؤول المحاسبة

رندا عبد النبي 
المحاسبة

حنان المغربي 
مسؤول الموارد البشرية

طارق فقيه 
مسؤول تكنولوجيا المعلومات

عوض اللوزي 
سائق

فريال كنعان، نعمة جبريل، نبيلة سكافي
فريق التدبير المنزلي

عربي دوله، نادر الكوت
فريق األمن 

الداعمون
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تقرير رواد المالي 
لعام 2009
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   2008    2009 األصول     
بالدينار األردني بالدينار األردني        

213,045   220,393 األصول الثابتة    

 197,416   199,705 األصول المتداولة    

410,461   420,098 إجمالي األصول    

   2008    2009 حقوق الملكية    
بالدينار األردني بالدينار األردني        

50,000   50,000 رأس المال المدفوع   

 35,571   35,571 احتيطاي اجباري    

316,908   330,669 الوفر المتراكم    

402,479   416,240 إجمالي حقوق الملكية   

   2008    2009 المطلوبات    
بالدينار األردني بالدينار األردني        

7,982    3,858 ذمم وأرصدة دائنة أخرى   

7,982    3,858 إجمالي المطلوبات   

410,461   420,098 مجموع حقوق الملكية و المطلوبات  

المؤسسة العربية للتنمية المستدامة - رواد
 قائمة الموجودات والمطلوبات
كما في 31 كانون االول 2009

حقوق الملكية والمطلوبات



التقرير السنوي   29

 

 

 

   2008    2009      
بالدينار األردني بالدينار األردني        

748,600   *842,213 االيرادات     

   2008    2009      
بالدينار األردني بالدينار األردني        

32,780   13,900 الفائض )العجز( قبل رسوم   
صندوق التشغيل والتدريب

238    139 رسوم صندوق التشغيل والتدريب المهني 

32,542   13,761 صافي الفائض )العجز(   

   2008    2009 المصاريف    
بالدينار األردني بالدينار األردني        

300,679   376,772 مصاريف صندوق مصعب خورما  

61,982   45,486 مصاريف صندوق جيران   

19,625    5,312 مصاريف صندوق المدارس   

44,055   38,670 مصاريف صندوق شبابيك   

33,429   41,707 مصاريف صندوق مكتبة شمس الجبل 

 40,887   14,620 مصاريف مكتب البيضاء   

11,401   117,840 مصاريف مشروع أناليند   

19,912   27,826 مصاريف مشاريع اخرى   

183,850   135,478 مصاريف إدارية وعمومية   

0   24,602 مخصص قروض مشكوك في تحصيلها 

715,820   828,313 إجمالي المصاريف    

قائمة االيرادات و المصروفات
كما في 31 كانون االول 2009
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رواد

المؤسسة العربية للتنمية المستدامة

 +962 6 4733313/4 هاتف  

 +962 6 4733315 فاكس 

ص.ب. 610610، عمان 11161، المملكة األردنية الهاشمية

www.ruwwad.jo


