
األنشطة            اإلقامة             الطعام             كيفية الوصول

اكتشف   الطبيعة
مـع بــرّيــة األردن



المغامرة بانتظارك
محميات األردن الطبيعية ..... كنوز تنتظرك لتكتشف أسرارها

كنوز الطبيعة

 مركز برية األردن
وحدة السياحة البيئية:

هاتف: 523 4616 )6 962+(
tourism@rscn.org.jo :البريد اإللكتروني

دكان الطبيعة:
هاتف: 718 4633 )6 962+(

sales@rscn.org.jo :البريد اإللكتروني

لتنظيم المناسبات الخاصة والمطعم:
هاتف:  542 4633 )6 962+(

للمناسبات الخاصة: 218 7000 79 )962+(
www.wildjordan.com

محمية ضانا للمحيط الحيوي
هاتف: 497 2270 )3 962+(  أو   434 9111 79 )962+( 

dhana@rscn.org.jo :البريد اإللكتروني

ُنـزل فينان البيئي
ُيدار النزل من ِقَبل شركة الفنادق البيئية بالشراكة مع 

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
هاتف: 580 4645 )6 962+(  أو 240 7777 78 )962+( 

reservations.feynan@ecohotels.me :البريد اإللكتروني
 www.ecohotels.me/feynan 

محمية الموجب للمحيط الحيوي
لحجوزات الشاليهات: 888 7203 79 )962+(

لحجوزات الممرات المائية: 960 9074 79)962+(
mujib.reserve@rscn.org.jo :البريد اإللكتروني

مركز مغامرات الهيدان
 )+962( 77 7500 407

alhidanco@gmail.com

محمية غابات عجلون
هاتف:  210 9062 79 )962+(

ajlounreservation@rscn.org.jo :البريد اإللكتروني

محمية غابات دبين
هاتف: 497 9029 79 )962+(

محمية األزرق المائية و نزل األزرق
هاتف: 017 3835 )5 962+(

azraqtourism@rscn.org.jo :البريد اإللكتروني

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
هاتف: 931/2 5337 )6 962+(

adminrscn@rscn.og.jo :البريد اإللكتروني
www.rscn.org.jo

بين  والمشي  الطبيعة،  تستهويك  هل 
الرغبة  أو  المغامرة  روح  لديك  هل  أحضانها؟ 
هواة  من  أنت  هل  الطيور؟  مراقبة  في 
هل  الهوائية؟  الدراجات  ركوب  أو  التخييم 
قمم  من  بالحبال  النزول  أو  السباحة  تحب 

الجبال؟  

أم أنك ببساطة تبحث عن التغيير وعن فرصة 
لالستمتاع بهدوء الطبيعة؟

فالجمعية  ذلك،  من  أي  في  ترغب  كنت  إذا 
ولعائلتك  لك  توفر  الطبيعة  لحماية  الملكية 
ُتنسى من  بتجربة فريدة ال  فرصة االستمتاع 

خالل زيارة المحميات الطبيعية.

من هذه الكنوز الرائعة: 

- محمية ضانا للمحيط الحيوي 
- محمية األزرق المائية 

- محمية الشومري لألحياء البرية 
- محمية الموجب للمحيط الحيوي 

- محمية غابات دبين 
- محمية غابات عجلون

الطبيعة تناديك لزيارتها:



مركز برّية األردن 
مالذ لمحبي الطبيعة

الُنزل 
يقدم المركز خدمات فريدة من نوعها بما في ذلك خمسة نزل لإلقامة الطويلة. 
بأجواء  لينعموا  للسكان  األساسية  االحتياجات  لتوفر  النزل  وتهيئة  تجهيز  تم 

بسيطة بإمكانيات حديثة وصديقة للبيئة في نفس الوقت.

غرف اإلجتماعات
المناسبات.  لكافة  مهيئة  وتدريب  مؤتمرات  غرف  األردن  برّية  مركز  يوفر 
فتتسع غرفة األزرق لـ 25 شخصًا على نظام حرف U و لـ 40 شخصًا على نظام 

الغرفة الصفية، و 35 شخصًا للمجموعات و 75 شخصًا بنظام المسرح. 
أما غرفة الشجرة فسميت بهذا االسم بسبب الشجرة القديمة التي بنيت الغرفة 
حولها، فهي تتسع لـ 22 شخصًا على نظام حرف U  و 30 شخصًا على نظام 
بنظام  شخصًا   40 و  المجموعات  شكل  على  شخصًا   30 و  الصفية،  الغرفة 

المسرح.

*مع العلم أن مركز برية األردن هو مكان خالي من التدخين.

كيفية الوصول 
لمركز برّية األردن

يقع مركز برّية األردن في جبل عمان،
على امتداد شارع الرينبو.

الدوار األول، شارع الرينبو، بعد 
المعهد الثقافي البريطاني تابع 
وصواًل إلى الدخلة الثالثة يسارًا 

)شارع عثمان بن عفان(، استمر 
حتى تصل لمركز بّرية األردن

)مبنى رقم 36(.

وتديره  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  تمتلكه  الذي  األردن  برية  مركز  ينفرد 
سلسلة مطاعم أتكو مجموعة فخر الدين ATICO Fakhreldin Group  - واحدة 
بموقعه   - الضيافة  مجال  في  الخدمات  المتعددة  األردنية  الشركات  أبرز  من 
علم  سارية  إلى  باإلضافة  القلعة  وجبل  القديمة  عّمان  على  يطل  حيث  الالفت 

األردن الضخمة.

السياحة البيئية
لمحبي  استثنائية  ترفيهية  تجربة  تكوين  على  األردن  برية  مغامرات  تحرص 
إلى  باإلضافة  تنظمها  التي  الممتعة  األنشطة  خالل  من  والطبيعة  المغامرات 

الوجهات المتعددة التي تجعل منها متعة حقيقية.
إن خير وسيلة لالستمتاع بمشاهدة الطبيعة الساحرة في األردن يكمن في زيارة 
واحدة أو أكثر من المحميات الطبيعية، حيث يمكنك ممارسة أي من هواياتك 
رحالت  التخييم،  استكشافية،  رحالت  خوض  في  ترغب  كنت  سواء  المفضلة 

السفاري، التسلق، ركوب الدراجات أو المشي.

دكان الطبيعة
مصادر  لتوفير  تهدف  و  الصنع  أردنية   %100 بأنها  األردن  برية  منتجات  تتميز 
الملكية  التابعة للجمعية  العائالت في المحميات  دخل ودعم مستوى معيشة 
لحماية الطبيعة وما حولها. لذلك يعد شرائك لمنتجاتنا دعمًا حقيقيًا الستدامة 
برامج حماية الطبيعة في األردن. جميع منتجات حرف برية األردن عالية الجودة   
كما  المنزلية،  واإلكسسوارات  والهدايا  التذكارات  من  واسعة  تشكيلة  وتضم 

يمكن تصنيع كميات كبيرة وحسب الطلب لتناسب هدايا الشركات. 

الطعام
ذاتها وتتوفر في وجهات  بحد  لذة  تعد  األردن  برية  الطعام في  تناول  إن تجربة 
كافيه  وأخيرا  الملتقى  المتمّوج،  المطل  األردن،  برية  إطاللة  مطعم  متعددة: 

العائلة. 
ينعكس  كما  حلة،  بأبهى  زوارها  لتستقبل  ودقة  بعناية  زاوية  كل  تصميم  تم 
ذلك على قائمة الطعام التي تبرز أطباق شهية وصحية مع التركيز على المطبخ 

والمكونات محلية الصنع من أجل دعم مشاريع المجتمع المحلي.



محمية ضـانـا للمحيط الحيوي
سحر وادي األردن

للسياحة  العالمية  الجائزة  على  “الحائزة  الحيوي  للمحيط  ضانا  محمية  تتربع 
المستدامة ألربع مرات” على السلسلة الجبلية المطلة على وادي األردن، وإلى 
تمتد  حيث  األردن.  في  محمية  أكبر  وتعتبر  الوردية،  البتراء  مدينة  من  الشمال 
وادي  منطقة  في  السحيقة  الوديان  إلى  منخفضة  الشراة  جبال  من  المحمية 
عربة، وهذا التفاوت في االرتفاع أكسب المحمية تنوعًا كبيرًا في بيئتها واألحياء 
البرية التي تعيش فيها، كما تشتهر المحمية بمواقعها األثرية ومناظرها الخالبة 

التي يستمتع الزائر عند رؤيتها.
المخصصة  بالممرات  المشي  مثل  مختلفة  نشاطات  لزوارها  المحمية  توفر 
األردن  لوادي  الساحرة  الطبيعة  لمشاهدة  تعوض  ال  فرصة  تمنحك  والتي 
أجمل  والمهاجرة. كما وستستمتع بمشاهدة  المقيمة  المحمية  ومراقبة طيور 
منظر لغروب الشمس من خالل شرفتك الخاصة في بيت الضيافة بمشهد ال 

مثيل له، وايضًا يمكنك اإلستمتاع  بالهدوء والسكينة في مخيم الرمانة.

األنشطة

تتميز المحمية بوجود مسارات متعددة للمشي مصممة بعناية سواء كنت برفقة 
والمتوسطة  السهلة  بين  ما  المسارات  وتتنوع هذه  دليل،  أو دون  دليل محلي 
السكان  ولقاء  اليدوية،  ومشاغلها  ضانا  بقرية  التجول  للزائر  فيمكن  والصعبة. 
المحليين للقرية، والتعرف على طبيعة ضانا والحياة البرية عند زيارة مركز الزوار، 
كما ويمكنك االستمتاع بمشاهدة الطيور من شرفة بيت الضيافة أو من المكان 

المخصص لمراقبة الطيور في مخيم الرمانة.
 

مشاغل الحرف اليدوية
الفواكه   لتجفيف  ضانا  مشغل  زيارة  بإمكانكم  ضانا  محمية  في  إقامتكم  خالل 
المربيات  لعمل  الفواكه  بتجفيف  المحلي  المجتمع  سيدات  تقوم  حيث 
الطبيعية، الملبن، و مجموعة من األعشاب الطبية المجففة. كما بإمكانكم زيارة 
مشغل ضانا للحلي النحاسية و الفضية و البرونزية المصنعة يدويًا، حيث تقوم 

السيدات بإستيحاء التصاميم من وحي الحياة البرية و الطبيعة الخالبة.

دكان الطبيعة
قم بزيارة دكان الطبيعة و استمتع بشراء المنتجات و الهدايا المصنوعة بأيدي 

سيدات المجتمع المحلي في المحميات. 

                                                               اإلقامة
بيت ضيافة ضـانـا )يستقبل الزوار على مدار العام( 

وادي  على  بإطاللته  المبنى  ويتميز  ضانا،  وادي  سفح  على  الضيافة  بيت  يقع 
ضانا، باإلضافة لغرفه المريحة والمأكوالت التقليدية العربية والخدمة المميزة. 
ويضم بيت الضيافة 15 غرفة مزودة بحمامات خاصة، وتشترك 8 غرف أخرى 

بالحمامات.

مخيم الرمـانـة )يستقبل الزوار من 15  آذار ولغاية 31 تشرين األول(
يقع المخيم على هضبة منبسطة ذات إطاللة متميزة على وادي األردن ويحتوى 
كبيرتين,  بدويتين  لخيمتين  باإلضافة  للمبيت،  مجهزة  خيمة   25 على  المخيم 

مطعم وحمامات مشتركة.

خدمة الطعام والشراب
مع  المطعم،  في  التقليدية  واألردنية  العربية  واألطباق  المأكوالت  تقديم  يتم 

التأكيد على ضرورة الحجز المسبق.

كيف تصل إلى ضـانـا
وتستغرق  كم   190 حوالي  ضانا  محمية  إلى  السابع  الدوار  من  المسافة  تبلغ 
باتجاه  المطار(  )طريق  الصحراوي  الطريق  أسلك  ساعات.   3 حوالي  الرحلة 
تتجاوز  حالما  الحسينية.  قرية  إلى  ستصل  كم   165 حوالي  وبعد  الجنوب. 
تكون  وبهذا  الجسر،  إلى  الوصول  قبل  يمينًا  انعطف  جسرًا،  ستجد  الحسينية 
إلى ضانا، وبعدها ما عليك سوى تتبع الشواخص  المؤدية  قد دخلت الطريق 

اإلرشادية الموجودة على التقاطعات.

الجوائز التي حصل 
عليها بيت الضيافة:



ُنـزل فـيـنـان الـبـيـئـي
الساحر األردن  مالذ 

بين جبال محمية ضانا للمحيط الحيوي وفي نهاية طريق وعرة، يستفرد الُنزل 
فينان  نزل  ُيعتبر  الخالب.  فينان  وادي  أحضان  بين  بموقعه  بالشموع  المضاء 
ناشونال  مجلة  حسب  وذلك  العالم  في  بيئيًا  نزاًل   25 أفضل  من  واحدًا  البيئي 
جيوغرافيك ترافيلر. ويوفر للزائر مهربًا إلى ركن ساحر من األردن، غني بالثقافة 

والتاريخ العريق والجمال الطبيعي.

األنشطة
ينتظرك في النزل الكثير من االنشطة، سواء أكنت تحب المغامرات والتحديات 
الجسدية، التنزه مشيًا على األقدام، تعشق التعرف على الثقافات المحلية أو 
م شيء جديد،  أردت استراحة من عالمنا الصخب، التواصل مع الطبيعة أو تعلُّ
بها  المحيطة  والمنطقة  المحمية  في  توجد  شخص.  لكل  شيء  فينان  ففي 
مسارات كثيرة للمشي ولركوب الدراجات بمستويات وفترات مختلفة. وهنالك 
الكثير لتكتشفه عن التاريخ األثري الغني لفينان وثقافته الفريدة، كأن ُتشارك في 
جولة إلى مناجم النحاس القديمة أو في درس للطهي أو أن تتعلم كيفية صناعة 
الكحل العربي أو ببساطة أن تتكلم مع أحد أفراد طاقمنا المحلي لتعرف المزيد 
عن الثقافة والعادات البدوية، وإن لم تكن راغبًا بالحركة الكثيرة، يوجد في النزل 
أماكن عديدة يمكنك أن تجلس فيها مستمتعًا بإطالالت مختلفة وأنت تقرأ كتابًا 
أو تتأمل بهدوء. وفي الليل يمكنك أن تتمدد تحت نجوم الليل وتستمع إلى أحد 
الضيوف  الحديث مع  أطراف  تتبادل  أن  أو  عنها  أدالئنا وهو يحكي لك قصصًا 

اآلخرين حول موقد النار في فصل الشتاء. 

اإلقامة
يتميز النزل بعدم إتصاله بأي شبكة كهربائية ويعمل على توليد طاقته الكهربائية 
من خالل األلواح الكهروضوئية الموجودة على سطحه ويتم تخزين هذه الطاقة 
اإلنارة  تقتصر  المخزنة  الكهربائية  الطاقة  استخدام  ولترشيد  بطاريات.  في 
على المناطق الحيوية في النزل كالمطبخ وحمامات الضيوف، بينما تستخدم 
النزل. هذا  إنارة باقي مرافق  التي ينتجها سكان المجتمع المحلي في  الشموع 
المياه  لتسخين  الشمسية  الطاقة  بواسطة  يعمل  نظام  وجود  إلى  باإلضافة 
التي يستخدمها الضيوف على مدار الساعة. ويحتوي نزل فينان على 26 غرفة 
مئات  أضواء  تتراقص  المساء،  حلول  ومع  خاصة.  بحمامات  مزودة  جميعها 

الشموع وتضفي الحياة على ممرات وساحات الُنزل. 

الطعام
استمتع بالعديد من األطباق النباتية الصحية المستوحاة من المطبخ العربي والتي 
تجمع ما بين النكهات الطازجة والمحلية بطريقة شهية. وتتضمن اإلقامة على وجبة 

اإلفطار والغداء والعشاء. وتتوفر خدمة تعبئة المياه المعدنية في النزل مجانًا.

كيفية الوصول للـُنـزل
تتوفر إرشادات القيادة باإلضافة إلى خرائط على موقعنا اإلكتروني: 

 .”http://www.ecohotels.me/feynan“
يقع نزل فينان في الجهة الجنوبية الغربية من محمية ضانا في منطقة وادي عربة 
65(. تستغرق القيادة من عمان  على طريق البحر الميت – العقبة )طريق رقم 

قرابة 3 ساعات، ومن البتراء 1.5 ساعة، ومن قرية ضانا 2.5 ساعة. 
إذا لم تتوفر لديك سيارة بدفع رباعي فيمكننا حجز سيارة لتنقلك من مركز زوار 
فينان إلى النزل، إذ أن آخر 8 كم من الطريق وعرة وال تصلح للسيارات العادية. 

النزل  إلى  الزوار  مركز  من  النقل  خدمة  بتوفير  المحلي  المجتمع  سكان  يقوم 
ببكباتهم الخاصة. ويذهب مبلغ النقل كاماًل إلى السائقين. 

هذا وباإلمكان أيضًا لمن يرغب أن يقوم بالمشي إلى النزل من قرية ضانا، حيث 
يستغرق المشي في ممر وادي وادي ضانا بين 5-7 ساعات.

الجوائز التي حصل عليها ُنزل فينان البيئي



 محمية الموجب للمحيط الحيوي
أخفض محمية على سطح األرض

وبما أن هذا النوع من السياحة يتميز بالمغامرة، فإن الجمعية تشترط على زوار
المحمية القدرة على السباحة وعدم الخوف من الماء أو من المرتفعات ليتمكن

الزائر من االستمتاع بالمغامرة دون التعرض للخطر.

وهذه المغامرات المائية متاحة من بداية شهر 4 وحتى نهاية شهر 10 من كل
3، وال  نهاية شهر  1 1 وحتى  بداية شهر  الجبلي فهو متاح من  الممر  أما  عام، 
محمية  ممرات  من  أي  إلى  بالدخول  سنة   18 ال  سن  دون  هم  لمن  يسمح 

الموجب المائية.

اإلقامة
شاليهات الموجب  )تستقبل الزوار على مدار العام(

تقع شاليهات الموجب ضمن شبه جزية المدش والتي تمتد على شاطئ البحر 
للزوار  يمكن  حيث  الميت.  البحر  على  ُمطل  شاليه   15 بناء  تم  فقد  الميت، 
االستمتاع بمياه البحر الميت المالحة وخواصها العالجية على شاطئ الشاليهات 

الخاص. 
باالضافة  الهواء،  لتكييف  ونظام  الميت،  البحر  على  بإطاللته  شاليه  كل  ينفرد 

لحمامه الخاص. 
وتقع الشاليهات على بعد عدة أمتار من مركز مغامرات الموجب.

خدمة الطعام والشراب
شاليهات  مطعم  في  مميزة  طعام  وجبة  بتناول  االستمتاع  الزائر  يستطيع 
على  التأكيد  مع  التقليدية،  العربية  واألطباق  المأكوالت  يقدم  الذي  الموجب 

ضرورة الحجز المسبق.
   
كيف تصل إلى محمية الموجب للمحيط الحيوي                                       

رحلتك  ابدأ  دقيقة.   90 حوالي  الموجب  محمية  إلى  عمان  من  الرحلة  تستغرق 
من الدوار السابع واسلك الطريق الصحراوي جنوبا )طريق المطار(، بعد حوالي          
الميت، و بعد     البحر  باتجاه  إلى المخرج األيمن  الدوار السابع انعطف  5 كم من 
هذا  اتبع  العقبة،   - الميت  البحر  طريق  على  ستكون  المخرج  هذا  من  كم   45
الطريق لحين وصولك إلى جسر الموجب، ستجد مركز مغامرات الموجب على 

يسارك مباشرة.

تعد محمية الموجب للمحيط الحيوي أخفض محمية على وجه األرض، حيث 
“برنامج  ضمن  اليونيسكو  أعلنت  وقد  البحر،  سطح  تحت  متر   420 تنخفض 
االنسان والمحيط الحيوي” محمية الموجب كمحمية للمحيط الحيوي. وتطل 
المحمية على شاطئ البحر الميت بتشكيل صخري فريد، ويتخللها العديد من 

الوديان بعضها موسمي الجريان والبعض اآلخر دائم الجريان.

التفاوت الكبير في االرتفاعات والذي يصل إلى 1300 مترًا، والوديان التي تتخلل 
محمية الموجب أعطى المحمية تنوًعا فريًدا عن نظيره، وتوفر المناطق الجبلية 
أماكن عيش للعديد من الحيوانات المهددة باالنقراض مثل البدن والقطط البرية 

والحيوانات الجبلية األخرى.

األنشطة
الموجب  تتميز محمية  الفريد،  الصخري  الخالبة وتشكيلها  لمناظرها  باإلضافة 
العالم وذلك  الزوار من كافة دول  لها  يتوافد  المغامرات، حيث  بجذبها لعشاق 

لالستمتاع بمغامراتها الفريدة.

مركز مغامرات الموجب
سيق  بين  يجري  الذي  الموجب  وادي  يقع  المحمية  من  السفلي  الجزء  في 
صخري وردي حتى يصل إلى 410م تحت سطح البحر، يوفر المركز العديد من 
النشاطات الشيقة والتي تتمثل بالممرات المائية المتنوعة خالل فترة الصيف، 
خالل  البدن(  )ممر  الجبلي  والممر  الحبل  على  اإلنزالق  الصخور،  على  التسلق 
فترة الشتاء، وهذا التنوع الفريد في المغامرات جَعل زيارة محمية الموجب من 

أكثر الرحالت تميًزا في األردن.

مركز مغامرات الهيدان
وادي  على  مطال  الحيوي  للمحيط  الموجب  محمية  من  العلوي  الجزء  في  يقع 
الينابيع والشالالت والبرك المائية والحياة  الهيدان، يمتاز الوادي بانسيابية مياه 
والبازلتي  الجيري  من  والوانها  الصخور  لتنوع  إضافة  ونباتات  طيور  من  البرية 
األسود والرملي والطيني. ويمكن لزوار المركز االستمتاع بمغامرة وادي الهيدان، 
ويتميز هذه الممر المائي بنوع من الصعوبة ولكنه ممتع وشيق وذلك ألنه يمنح 
الزوار فرصة فريدة للسباحة في مياه النهر الرائعة والنقية، ويتسلق المشاركون 
المياه  برك  الماء، كما قد يقفزون في  تيار  الصخور بمواجهة  الرحالت  في هذه 

الطبيعية.



محمية غابات عجلون
ُمتنفسَك األخضر

تتمثل أهمية المحمية البيئية بتمثيلها لنمط غابات البلوط دائمة الخضرة والتي 
تتوفر بكثرة في شمال األردن، كما تتواجد في المحمية أشجار الخروب وشجر البطم 
الفلسطيني والقيقب ويعيش بين األشجار العديد من الزهور البرية مثل السوسنة 

السوداء وأزهار األوركيد كما يعيش في الغابة الكثير من الحيوانات والطيور.

األنشطة

ممرات المشي
المسير  خالل  من  المحمية  في  الطبيعية  بالمناظر  االستمتاع  الزائر  يستطيع 
ضمن الممرات والتي تتفاوت ما بين مسافات قصيرة و مسافات طويلة،  كما 
الصابون  بيت  زيارة  مثل  المجاورة،  والمزارع  القرى  إلى  جوالت  تنظيم  يمكن 
المواقع  زيارة  وأيضا  الطبيعة  لحماية  الملكية  األكاديمية  مبنى  في  المتواجد 

األثرية والتاريخية مثل قلعة عجلون وكنيسة مار الياس.

دكان الطبيعة
قم بزيارة دكان الطبيعة و استمتع بشراء المنتجات و الهدايا المصنوعة بأيدي 

سيدات المجتمع المحلي في المحميات. 

بيت صابون عرجان 
يقع بيت الصابون في قرية أم الينابيع الرائعة “مبنى األكاديمية الملكية لحماية 
التقليدية  بالطرق  عرجان  صابون  بإنتاج  القرية  سيدات  تقوم  حيث  الطبيعة”، 
أخرى  طبيعية  بزيوت  ممزوجا  بالمائة  مائة  الصافي  الزيتون  زيت  من  العريقة 
من  وغيرها  والرمان  والنعناع  الالفندر  مثل  المنطقة  نباتات  ومستخلصات 
الزيتون  زيت  من   90% على  عرجان  صابون  ويحتوي  الصافية.  الزيوت  خالصة 

الصافي ليتناسب مع كافة أنواع البشرة. 
الصابون واحتساء  التمتع بمشاهدة عملية تصنيع  الصابون  زوار بيت  يستطيع 

كوب من أعشاب المليسة، لعيش تجربة مميزة.

بيت البسكويت
يضم بيت البسكويت مطبخ »تسالي« حيث يتم تحضير البسكويت والحلويات 
المعّدة يدويًا بوصفات أردنية تقليدية ومكونات محلية بطريقة معاصرة من قبل 

سيدات المجتمع المحلي.

القديمة بطريقة مستوحاة  يقدم »تسالي« بيت البسكويت الوصفات األردنية 
زيت  رقائق  البسكويت؛  بيت  منتجات  تضم  التقليدية.  المحلية  المكونات  من 

الزيتون وساندويش الدبس والطحينة وحلوى الطاقة.

بيت الخط العربي 
من  أنواع   6 أهم  مميزات  و  تاريخ  عن  نبذة  السيدات  ستخبرك  البيت  هذا  في 
المفضل  بالخط  اسمك  كتابة  طريقة  على  التدرب  ويمكنك  اللغة  خطوط 
اظهار  المختلفة من خالل  الحضارات  لتقريب  العربي  الخط  بيت  لديك. يهدف 
طلب  يمكنك  كما  واللغة.  الكتابة  بتاريخ  وتعريفهم  لزواره  العربية  اللغة  جمال 
تصميمك الخاص من بطاقة معايدة أو برواز للمنزل وبهذه الطريقة تقوم بدعم 

سيدات المجتمع المحلي العاملين بذلك.

اإلقامة
أكواخ عجلون )تستقبل الزوار على مدار العام(

تتكون مرافق اإلقامة من 23 كوخ خشبي مجهز ومصمم بطريقة عصرية، حيث 
يتمّكن الزائر من االستمتاع مع رفاهية اإلقامة في المحمية. 

كل كوخ  مجهز بمرافق خاصة، وإطاللة على جبال المحمية، لتستمتع بالمناظر 
الطبيعية الخالبه للمحمية ضمن منطقة خاصة بك.

خدمة الطعام و الشراب
استمتع بوجبة شهية في مطعم المحمية الذي يقدم الطعام بنكهة محلية.

كيف تصل إلى محمية غابات عجلون
تستغرق الرحلة من الدوار الثامن في عمان إلى عجلون حوالي 80 دقيقة.

وعلى  جرش،  إلى  متجها  النفق  تحت  لتعبر  صويلح  إلى  الثامن  الدوار  من  اتجه 
بعد27 كم من دوار صويلح أسلك النفق الذي يدخلك إلى الطريق المؤدي إلى 
جرش، وبعد 6 كم ستصل إلى إشارة ضوئية في وسط مدينة جرش، اتجه يسارا 
نحو مدينة عجلون وفي طريقك ستمر بقرى ريمون وساكب ثم عنجرة بعدها 
انعطف يمينا متجها نحو مدينة عجلون، عندما تصل إلى دوار عجلون استمر في 
المسير باتجاه اشتفينا حيث ستواجه منعطفا على بعد 5 كم من الدوار، انعطف 

يسارًا ثم يمينا لتصل إلى اللوحات اإلرشادية التي تدلك إلى المحمية. 



محمية غابات دبيـن 
اإلمتداد األخير لغابات الصنوبر الحلبي

الحلبي.  والصنوبر  البلوط  عيش  مناطق  من  جزءا  دبين  غابات  محمية  تغطي   
ويعد الصنوبر الحلبي في تلك المنطقة األقدم في المملكة، وهي تمثل الحد 

الجنوبي الغربي لهذا النوع من الغابات على الكرة األرضية.

التي  الجبلية  المناطق  من  كم2   8.5 مساحة  على  دبين  غابات  محمية  تمتد 
تحتضن آخر جزء من غابات الصنوبر الحلبي، كما يعيش في المحمية الكثير من 

أنواع الحيوانات والطيور المهددة باإلنقراض على المستوى المحلي والعالمي.

وتعتبر دبين من أكثر المناطق جفافًا في العالم التي ينمو فيها الصنوبر الحلبي 
بشكل طبيعي.

عن          يقل  ال  ما  وتحتضن  الفارسي،  للسنجاب  موطنا  دبين  غابات  محمية  تعد 
17 نوعًا مهددًا باالنقراض.

 
األنشطة

يجذب الجمال الطبيعي لمحمية غابات دبين آالف الزوار من كافة مناطق المملكة 
لإلستمتاع بالتنزه بين أحضان الغابة الطبيعية خاصة في العطل األسبوعية من 
بداية شهر 4 )نيسان( وحتى منتصف شهر 9 )أيلول(. فإذا كنت ممن ال يحبون 

األماكن المزدحمة ننصحك بتجنب زيارة دبين في أيام العطل.

يتوفر في متنزه هدأة دبين ممرات للمشي ومواقف للسيارات، وأماكن للتنزه، 
باإلضافة إلى الحمامات العامة.

مشاغل الحرف اليدوية 

مشغل دبين للسيراميك 
يتم فيه تشكيل الفخار بالطريقة التقليدية حيث يتم استعمال الطين األبيض 
الزيتون  كأغصان  الطبيعة  من  مستوحاه  بزخارف  عليهم  والرسم  األحمر  و 

وأزهار الالفندر.

مشروع الخياطة والتطريز 
تعبر السيدات عن ابداعهن في خيوط ملونة تنسج أشكال الطبيعة من الحيوانات 

و األزهار على الشراشف والمخدات والحافظات والجداريات.

كيف تصل إلى محمية غابات دبيـن                                        
تستغرق الرحلة من عمان إلى دبين حوالي ساعة واحدة، ابدأ رحلتك من الدوار 

الثامن واتجه شمااَل سالكا الطريق من دوار صويلح باتجاه جرش. 

بعد 27 كم من دوار صويلح، انعطف يمينا باتجاه جرش. وبعد 6 كم تصل إلى 
إشارة ضوئية انعطف يسارا باتجاه مدينة عجلون، أكمل لمسافة 100 متر .

ذلك  وبعد  جمال،  وقرية  دبين  باتجاه  الضوئية  اإلشارة  عند  يسارا  انعطف  ثم 
اتبع الشواخص اإلرشادية حتى تصل محمية غابات دبين والتي تبعد 4 كم من 

هناك.



محمية األزرق المائية 
واحة وسط الصحراء

تعد كل من محمية األزرق المائية ومحمية الشومري لألحياء البرية المجاورة لها 
البوابة إلى الصحراء الشرقية.

تقع محمية األزرق المائية ضمن قاع األزرق و تحتوي على موائل مهمة للطيور 
تتمثل في البرك والمناطق التي ينمو فيها القصيب. 

هجرتها  مسار  في  للطيور  مهمة  استراحة  األزرق  منطقة  الطيور  علماء  ويعتبر 
بين إفريقيا وأوروبا.

المحلية  الطيور  لمراقبة  فرصة  للزوار  المحمية  في  الموجودة  الممرات  تتيح 
بغناها  المنطقة  تتميز  كما  موسميا.  بها  تمر  التي  النادرة  واألنواع  والمهاجرة 

الثقافي ومعالمها التي يميزها البازلت األسود.

األنشطة
العالية  القصيب  نباتات  بين  تأخذك  بجولة  بالقيام  المائية  المحمية  استكشف 
وهي  الجواميس  قطيع  على  نظرة  وتلقي  الطيور،  لمراقبة  المفتوحة  والبرك 

تستحم في المياه الضحلة.

األزرق  محمية  زوار  مركز  في  المتواجدة  التعريفية  بالغرفة  التجول  ويمكنك 
المائية، وذلك للتعرف على المنطقة والمراحل التي مرت بها على مر العصور.

كيف تصل إلى موقع محمية األزرق المائية
ابدأ من الدوار السابع، اتجه جنوبا مستخدما شارع المطار وعلى بعد 7 كم من 

الدوار السابع ستصل إلى جسر ناعور )جسر الملك حسين(.

 استخدم الجسر للتوجه إلى الشرق حتى تصل إلى إشارة ضوئية على بعد 2 كم 
شرق الجسر، اتجه يمينا قبل اإلشارة الضوئية، استمر متجها نحو الشرق حتى 
تصل إلى جسر الجمرك، اتجه يمينا قبل الجسر، استمر حتى تصل أعلى الجسر 
الذي يؤدي إلى منطقة سحاب، استخدم الجسر واتجه نحو سحاب ثم الموقر 

إلى أن تصل إلى األزرق على بعد 90 كم من عمان. 

إلى  التي توصلك  اإلرشادية  الشواخص  اتبع  األزرق،  إلى منطقة  وصولك  بعد 
محمية األزرق المائية ونزل األزرق ومحمية الشومري لألحياء البرية.

ى الطريق:  مواقع تاريخية عل
قصر الحرانة
قصير عمرة

مواقع قريبة من المحمية:
قلعة األزرق



ُنـزل األزرق
ِسر الصحراء الشرقية

قصيرة  مسافة  بعد  وعلى  المائية  األزرق  محمية  من  بالقرب  األزرق  نزل  يقع 
النزل قديما مستشفى  من محمية الشومري ومطاًل على قاع األزرق. لقد كان 
ميداني قديم بناه االنجليز في األربعينيات من القرن الماضي،  وقامت الجمعية 
النزل  ويعد  غرفة.   16 يضم  نزال  ليصبح  باستحداثه  الطبيعة  لحماية  الملكية 
في  األخرى  السياحي  الجذب  ومناطق  المائية  المحمية  لزيارة  اإلنطالق  نقطة 

الصحراء الشرقية.

األنشطة
الطيور  مراقبة  مثل  المميزة،  األنشطة  من  عدد  تنظيم  يمكن  النزل  خالل  من 
بإستخدام  الشرقية  الصحراء  إلى  جولة  أو  المجاورة  المائية  األزرق  محمية  في 
الدراجات الهوائية أو الحافلة أو مشاهدة فيلم في سينما الطبيعة في النزل أو 

اإلستمتاع بمشاهدة فرقة الرقص الدرزي.

مشاغل الحرف اليدوية

مشغل األزرق للرسم على بيض النعام
تقوم سيدات األزرق بالرسم يدويًا على بيض النعام غير المخصب باستخدام 

أساليب خاصة في الحفر والتنقيط.

مشغل األزرق للطباعة الحريرية
الطباعة الحريرية هي إحدى طرق الطباعة التي يستخدم فيها لوح مشدود عليه 
التي  القماش  قطعة  على  التصميم  ضغط  يتم  حيث  حريرية،  قماش  قطعة 
تحتوي على أماكن ُمفرغة مغطاة بمادة عازلة، ويتم ضغط الحبر من خالل الحرير 
على سطح الطباعة. هذه هي طريقتنا الصديقة للبيئة لنقوم بتصميم الهدايا 

بالطريقة التي تريد.

مشغل األزرق للتغليف
في مشغل التغليف نقوم بإضافة رونق خاص على منتجاتنا مستخدمين علب 
تغليف يتم تشكيلها يدويًا من مواد معاد تصنيعها. نستطيع أن نشكل أي علبة 

تغليف لتناسب هداياكم الخاصة.

مشغل األزرق لأللعاب التعليمية
في مشغل األلعاب التعليمية يمكن للتعلم أن يكون مسليًا ! 

بها    ليستمتع  األلعاب  من  واسعة  مجموعة  بتصميم  األزرق  سيدات  تقوم 
المفضلة لدى  ألعابنا  أحد  يتعلموا من خاللها.  ذاته  الوقت  والكبار وفي  الصغار 

العائالت لعبة “وايلد مونوبولي”.

مشغل اعادة التدوير
يتم من خالله إعادة طبخ األوراق والكرتون لتشكيل مختلف المنتجات كاألوراق  

والدفاتر بتقنية بسيطه وصديقة للبيئة. 

مشغل األزرق للخياطة
لهواياتهم  مناسبة  منتجات  مجموعة  لدينا  يوجد  الطبيعة  ومحبي  للمغامرين 
المصنعة  األزرق  حقائب  فان  ماء،  زجاجة  حامل  أو  كاميرا  حقيبة  كانت  سواء 
يدويًا تتمتع بجودة عالية يطبع عليها أيقونات الجمعية  المستوحاة من الطبيعة 

إليصال رسالتها في مساعدة الطبيعة ومساعدة الناس. 

اإلقامة
تعد اإلقامة في نزل األزرق تجربة فريدة، حيث يتكون النزل من 16 غرفة مجهزة 
بالكامل، كل غرفة تحتوي على نظام خاص لتكييف الهواء، حمام خاص وشرفة 

تتميز بإطاللة جميلة على قرية األزرق وعلى قاع األزرق. 
يستقبل النزل الزوار طوال العام.

خدمة الطعام و الشراب
يتوفر في النزل مطعم ذو طابع مميز، حيث يمكنك االستمتاع بأطباق تقليدية 

شهية يتم تحضيرها بأيدي سيدات من المجتمع المحلي.

كيف تصل إلى نزل األزرق   
ورد ذكرها في الصفحة السابقة )محمية األزرق المائية(.



محمية الشومري لألحياء البـرية
الحياة البرية في الصحراء الشرقية

تعتبر محمية الشومري أول محمية طبيعية تؤسسها الجمعية الملكية لحماية 
لتوطين  الماضي كموقع  القرن  السبعينيات من  األردن وذلك في  الطبيعة في 

المها العربي. 
أصبحت  حيث  باإلنقراض،  مهددة  أخرى  حيوانات  تدريجيًا  المحمية  وأدخلت 
في نهاية المطاف مركزًا لتربية الحيوانات البرية المحلية والمهددة باإلنقراض. 

وتشتمل هذه األنواع على الحمار البري اآلسيوي وغزال الريم. 

ويعتبر الحمار البري اآلسيوي مهددًا باإلنقراض عالميًا مثل المها العربي. حيث 
في  الحيوان  لهذا  القطعان  أهم  من  واحدة  الشومري  محمية  قطعان  تمثل 
والتي  الشومري  محمية  فإن  النادرة،  الحيوانات  هذه  الى  وباإلضافة  العالم. 
22 كم2، تقوم على حماية أنماط ممثلة للموائل الرئيسية في  تبلغ مساحتها 
الحياة  بتنوع  غنية  أنها  إال  جدًا،  جافة  األولى  للوهلة  وتبدو  الشرقية،  الصحراء 

البرية. 

األنشطة
مركز زوار الشومري

تعد محمية الشومري مكانًا رائعًا للتعرف على الموائل الصحراوية اإلستثنائية، 
لتزويدهم  تعريفية  لوحات  على  يحتوي  المحمية،  لزوار  مركز  إنشاء  تم  حيث 
حية  ومشاهدات  المنطقة  في  والطبيعية  البرية  الحياة  عن  المعلومات  بكافة 
الريم،  الحبارى، غزال  العربي، طائر  )المها  بالمحمية  المقيمة  البرية  للحيوانات 
الحمار البري الفارسي( وجهًا لوجه ضمن مسيجات خاصة باإلضافة إلى مجموعة 
من النباتات البرية وأنواع التربة، كما يخدم الموقع مطعم، منطقة ألعاب خاصة 

لألطفال ومنطقة للتنزه والشواء، برج لمراقبة الطيور .  
 

جولة سفاري المها العربي
حيث  العربي،  المها  سفاري  بجولة  سيرافقك  الذي  المحلي  بالدليل  ستلتقي 
وفي  بالجولة.  البدء  قبل  المحمية  عن  صغيرة  تعريفية  بنبذة  بتزويدك  سيقوم 
لمحمية  صحراوية  الشبه  بالمشاهد  لتستمتع  ستتوقف  الطريق  منتصف 

الشومري وأنت تتناول كوبًا من الشاي الساخن.

ومن خالل جولة السفاري ستشاهد وتراقب واحدًا من أروع الحيوانات البرية في 
المنطقة: المها العربي المهدد باالنقراض.

ولكنك  الجولة،  خالل  الكبيرة  الحيوانات  من  أٍي  رؤية  نضمن  أن  بإمكاننا  ليس 
النباتات  من  متنوعة  مجموعة  مع  الشرقية،  للصحراء  خاصًا  أفقًا  ترى  سوف 
عالمية  هجرة  مسار  على  تقع  الشومري  فمحمية  الحادة.  واأللوان  المتنوعة 
رئيسية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا وتعد بقعة هامة لنشاط الطيور، حيث تتوقف 

العديد من الطيور فيها خالل مواسم الهجرة للراحة وتناول الطعام والتزاوج.

وقراءة  الحيوانات  لتعقب  األساسية  المبادئ  جولتك  خالل  تتعلم  سوف 
المحمية، فهي  النباتي في  الغطاء  لتعرفك على  باالضافة  الطبيعية،  مساراتها 

غنية بأنواع مختلفة من النباتات واألعشاب المحلية.

وكيفية  للصقور  عرضًا  أيضًا  الضيوف  سيرى  السفاري،  رحالت  إلى  باإلضافة 
إحاطتها بالفريسة.

كيف تصل إلى موقع محمية الشومري لألحياء الربية
ابدأ من الدوار السابع، اتجه جنوبا مستخدما شارع المطار وعلى بعد 7 كم من 
الدوار السابع ستصل إلى جسر ناعور )جسر الملك حسين(، استخدم الجسر 
للتوجه إلى الشرق حتى تصل إلى إشارة ضوئية على بعد 2 كم شرق الجسر، 
اتجه يمينا قبل اإلشارة الضوئية ، استمر متجها نحو الشرق حتى تصل إلى جسر 
الجمرك، اتجه يمينا قبل الجسر، استمر حتى تصل أعلى الجسر الذي يؤدي إلى 
منطقة سحاب، استخدم الجسر واتجه نحو سحاب ثم الموقر إلى أن تصل إلى 

األزرق على بعد 90 كم من عمان. 

إلى  التي توصلك  اإلرشادية  الشواخص  اتبع  األزرق،  إلى منطقة  وصولك  بعد 
محمية األزرق المائية ونزل األزرق ومحمية الشومري لألحياء البرية.



· ساعد في حماية الطبيعة: فيمنع الصيد وجمع النباتات والصخور 
والحطب.

· التزم بالممرات المحددة للمسير في المحميات.

· عدم إيذاء النباتات أو الحيوانات.

· اجمع القمامة الخاصة بك وارمها في سلة المهمالت.

قبل  اإلذن  واطلب  المحلية  المجتمعات  وتقاليد  عادات  احترم   ·
التقاط الصور.

في  المائية  الممرات  دخول  من  سنة   18 دون  هم  لمن  يمنع   .
سترة  بإرتداء  التقيد  ويجب  الحيوي،  للمحيط  الموجب  محمية 

النجاة.

األنظمة  و التعليمات

ساهم معنا في التغي�ي

انضم إلينا

تعمل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على تأسيس وإدارة المحميات الطبيعة 
محميات   9 تأسيس  الجمعية  إستطاعت  وقد  عليها  والمحافظة  األردن  في 
طبيعية بمساحة إجمالية تزيد عن 1000 كم2، وتعتبر هذه المحميات من أكثر 
من  الكثير  المحميات  هذه  بعض  وتعاني  طبيعيا  وغنى  جماال  األردن  مناطق 

المهددات جراء النشاطات اإلنسانية والتي قد تؤثر سلبا على هذه المحميات.
 

والعالمي  اإلقليمي  المستويين  على  الرائدة  المؤسسات  من  الجمعية  تعتبر 
وذلك لموائمتها ما بين حماية الطبيعة والتنمية االقتصادية االجتماعية.

 
والحرف  البيئية  السياحة  بين  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  برامج  تتنوع 
اليدوية. ويتم تسويق جميع منتجات الجمعية وبرامجها للسياحة البيئية تحت 

شعار “برّية األردن” ويتضمن مركز برية األردن في عّمان جميع هذه المنتجات.
 

الملكية  الجمعية  تديرها  والتي  الطبيعة  من  المستوحاة  البرامج  هذه  وترتبط 
مستوى  وتحسين  الطبيعية  المناطق  بحماية  وثيقًا  ارتباطًا  الطبيعة  لحماية 

المعيشة لدى المجتمعات الفقيرة. 

بشرائك أي من منتجاتنا أو بزيارتك ألي من محمياتنا الطبيعية فإنك تساهم 
في تقديم الدعم المباشر للطبيعة في األردن والمجتمعات المحلية.



غير  وطنية  كمؤسسة   1966 عام  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  تأسست 
حكومية،  وحال تأسيس الجمعية رأسها الراحل جاللة الملك الحسين كرئيس 
الشرف األعلى. فوضت الحكومة األردنية الجمعية مسؤولية حماية الحياة البرية 
والتنوع الحيوي في كافة مناطق المملكة، وتعتبر الجمعية من أولى المؤسسات 
التي تتمتع بهذا التفويض ليس في الشرق األوسط فحسب بل وعلى المستوى 
برامج  تكامل  في  لريادتها  وذلك  عالمية  شهرة  الجمعية  كسبت  وقد  العالمي. 

حماية الطبيعة مع التنمية االقتصادية االجتماعية.

 برية االردن هي عالمة تجارية مملوكة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  مشاريع  بدعم  األردن  برية  إيرادات  تساهم 
إلدامة المحميات الطبيعية و تشجيع التنمية اإلجتماعية اإلقتصادية للمجتمعات 

المحلية.

الطبيعة، مطّور بمسؤولية. مستوحى من 

مغامرات برية األردن:
هاتف: 523 4616 )6 962+( - 86 000 7970 )962+( 

فاكس: 523  4616 / 657 4633 )6 962+(
tourism@rscn.org.jo

www.wildjordan.com

الجوائز الدولية التي حصلت عليها 
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

برّية األردن

اتبعونا


