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تعريف بالجمعية
أسست جمعٌة وكالء السٌاحة والسفر االردنٌة فً القدس ،ثم انتقلت إلى عمان حٌث تم تسجٌلها هنالك فً عام ( )1965
وهً تتمتع بشخصٌة اعتبارٌة ذات استقالل مالً وإداري ولها بهذه الصفة تملك األموال المنقولة وغٌر المنقولة لتحقٌق
أهدافها.
ٌكون للجمعٌة هٌئة عامة تتألف من األعضاء المنتسبٌن لها وٌتولى إدارة الجمعٌة مجلس إدارة من سبعة أعضاء منتخبٌن
ولمدة ثالث سنوات من تارٌخ االنتخاب.
ٌكون انتساب مالكً المهن السٌاحٌة (مكاتب السٌاحة والسفر) إلى الجمعٌة إلزامٌا ً وال ٌسمح ألي شخص بممارسة المهنة
إال بعد انتسابه للجمعٌة حسب نص المادة رقم ( )14فقرة (هـ) من قانون السٌاحة وتعدٌالته رقم ( )20لسنة (.)1988
تعتبر الجمعٌة أحد ركائز قطاع السٌاحة األردنً وإحدى الجمعٌات السٌاحٌة المهنٌة التً تعمل تحت مظلة وزارة السٌاحة
واآلثار ومعترف بها داخلٌا ً وخارجٌا ً وهً عضو فاعل فً هٌئة تنشٌط السٌاحة واتحاد الجمعٌات السٌاحٌة االردنٌة
وعضو فً لجنة السٌاحة لدى وزارة السٌاحة

واآلثار ،وكذلك فً العدٌد من اللجان التً تعنى بتنظٌم العمل والقطاع

السٌاحً بشكل عام داخل المملكة االردنٌة الهاشمٌة.
ٌقع مركز الجمعٌة الرئٌسً فً عمان ،وٌجوز إنشاء فروع أخرى لها بقرار من المجلس ،وبتطرقنا بالحدٌث عن أهداف
الجمعٌة فإنها تتمثل برفع مستوى المهنة وممارستها وتنمٌة السٌاحة فً المملكة وتنشٌطها وكذلك نشر الوعً السٌاحً
ألعضائها والمجتمع األردنً وفقا ً لما جاء فً المادة (  )4الفقرة (أ ،ب) من نظام الجمعٌة ،كما أن من أولوٌاتها رعاٌة
مصالح أعضائها والمحافظة على حقوقهم وتقدٌم مختلف أنواع الخدمات المتاحة لهم ،وكذلك تحقٌق التعاون والتنسٌق مع
األعضاء والجهات السٌاحٌة األخرى مثل الوزارة وغٌرها من المختصٌن فً مجال العمل .وهً تعتبر أحد أهم المصادر
بما ٌتعلق بالمعلومات واإلحصائٌات وتصنٌفها وتزوٌد الجهات المختصة بها ،ناهٌك عن الدور الذي تؤدٌه فً المشاركة
فً المؤتمرات والندوات واالجتماعات وبما ٌسهم فً وضع األسس والمعاٌٌر الخاصة بممارسة المهنة ،وكذلك فقد بات
ال ٌخفى على أحد ذلك الدور الكبٌر الذي تقوم به الجمعٌة والمتمثل بالعمل على حل الخالفات بٌن المكاتب السٌاحٌة من
جهة وبٌن المكاتب والغٌر من جهة أخرى ،باإلضافة إلى الدور الرئٌسً الذي ٌؤدٌه أعضاؤها فً الجانب التسوٌقً
والتفاعلً مما ٌسهم إسهاما ً متمٌزاً فً زٌادة تحقٌق الدخل الوطنً.
تتكون إٌرادات الجمعٌة من عدة موارد مالٌة نصت علٌها المادة (

 )29من نظام الجمعٌة ومن أهمها العوائد المالٌة

المتمثلة برسوم االنتساب وتجدٌد االشتراك السنوي لألعضاء وهو ٌمثل الرافد الرئٌسً لإلٌراد بشكل عام.
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يجهـــــس ئداسج انجًؼٍــــــــح
انسٍذ يحًذ سًٍح
سئ١ظ اٌغّؼ١خ

انسٍذ هادي ٌاسش أتى انسؼىد
ٔبئت اٌشئ١ظ

انسٍذ كًال كًال أتى رٌاب
أِ ٓ١اٌغش

انسٍذ جًال لسٍى انضايٍ
أِ ٓ١اٌظٕذٚق

يؼانً انسٍذ يٍُش ٌىسف َصاس
ػؼِ ٛغٍظ

انسٍذ شاهش ػهً حًذاٌ
ػؼِ ٛغٍظ

انسٍذ فٍصم يشصي انطشاد
ػؼِ ٛغٍظ
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كلمة رئيس الجمعية
تسى هللا انشحًٍ انشحٍى
انسادج انضيالء وانضيٍالخ انكشاو
رؾ١خ ؽ١جخ ٚثؼذ،
٠ششفٕ ٟثبعّٚ ٟثبٌٕ١بثخ ػٓ صِالئ ٟأػؼبء ِغٍظ اإلداسح ثؤْ أػغ ث ٓ١أ٠ذ٠ىُ اٌزمش٠ش ٓ٠اإلداسٚ ٞاٌّبٌ ٟاٌٍزٔ ٓ٠مذَ
فّٙ١ب أثشص االٔغبصاد ٚعٛٙد اٌّغٍظ ٚوزٌه اٌؾغبثبد اٌخزبِ١خ ٌٍغٕخ اٌّبٌ١خ وّب ٘ ٟف.2017/12/31 ٟ
وّب أٚد أْ أرمذَ ثبٌشىش ٚاٌزمذ٠ش ٔ١بثخ ػٓ ٔفغٚ ٟػٓ أػؼبء ِغٍظ اإلداسح ِٓ صِالئٕب األػضاء أػؼبء اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ
اٌزِٕ ٓ٠ؾٔٛب صمز ُٙثبخز١بسٔب ِغٍظ إداسح ٌغّؼ١خ ٚوالء اٌغ١بؽخ ٚاٌغفش االسدٔ١خ ٔٚزّٕ ٝأْ ٔى ْٛػٕذ ؽغٓ ظٕ.ُٙ
ٌمذ ؽشص ِغٍظ اإلداسح ِٕز ثذا٠خ ػٙذٖ ػٍ ٝثٕبء عغٛس اٌضمخ ٚاٌششاوخ ٚاٌزؼبِ ْٚغ عّ١غ اٌششوبء ف ٟاٌؼًّ ِٓ
ٚصاساد ِٚؤعغبدٚ ،وبْ أعبط اٌششاوخ اٌؼاللخ اٌّزّ١ضح ِغ ٚصاسح اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس ِّب أؼىظ ا٠غبثب ً ػٍ ٝإ٠غبد ؽٍٛي
ِٚؼبٌغبد ٌٍؼمجبد اٌزٚ ٟاعٙذ ٚوالء اٌغ١بؽخ ٚاٌغفش ،وّب رؼبًِ ِغٍظ اإلداسح خالي ػبَ ِ 2017غ وض١ش ِٓ اٌٍّفبد
اٌغبخٕخ اٌزٚ ٟاعٙذ لطبع ِىبرت اٌغ١بؽخ ٚاٌغفش ٚرذخً ف ٟطّ ُ١اٌزؼبِالد اٌ١ِٛ١خ ٌٍؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌمطبع ِٕٙب ٍِفبد
رزؼٍك ثبٌششوبد اٌؼبٍِخ ثبٌط١شاْ ٚأخش ٜرزؼٍك ثّىبرت اٌؾظ ٚاٌؼّشح ٚوزٌه ِب ٠خض ثبل ٟاٌفئبد ،ؽ١ش لبِذ اٌغّؼ١خ
ثبٌزٛاطً ٚاٌزشبٚس ٚثزي وً ِب ثٛعؼٙب ٌّٛاعٙخ ٘زٖ اٌٍّفبد اٌظؼجخ ٚاٌزِ ٟب صٌٕب ٔزؼبًِ ِؼٙب إل٠غبد اٌؾٍٛي إٌّبعجخ
ٌؾٍٙب ،وّب ؽشص ِغٍظ اإلداسح ػٍ ٝرضج١ذ ٚعٛد اٌغّؼ١خ ٌذِ ٜخزٍف اٌغٙبد ٚاٌّؤعغبد اٌشعّ١خ راد اٌؼاللخ
إل٠ظبي اٌشعبئً ٚاالؽز١بعبد ٚاٌزؾذ٠بد ثٙذف ؽّب٠خ ؽمٛق اٌغّؼ١خ ٚاألػؼبء ٌّٚؾبٌٚخ اوزغبة ِض٠ذاً ِٓ االِز١بصاد.
ٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ ِغٍظ اإلداسح ٌذ ٗ٠ؽّٛؽبد ٚرؾذ٠بد وج١شح ٚاعزشار١غ١بد ِغزمجٍ١خ عٕؾشص ػٍ ٝرٛائّٙب ِغ
اٌّزغ١شاد ػٍ ٝاٌٛالغ اٌغ١بؽ ٟػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌّؾٍٚ ٟاٌذٔٚ ،ٌٟٚطّؼ الٔغبص اٌىض١ش ف ٟاٌؼبَ اٌمبدَ ثئرْ هللا.
ٚفمٕب هللا ٌخذِخ ٘زا اٌجٍذ ف ٟظً اٌشا٠خ اٌٙبشّ١خ ثم١بدح طبؽت اٌغالٌخ اٌٍّه ػجذ هللا اٌضبٔ ٟاثٓ اٌؾغ ٓ١اٌّؼظُ.

وهللا ونً انتىفٍك،
يحًذ سًٍح
سئٍس يجهس اإلداسج
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يهخص ألهى اَجاصاخ يجهس اإلداسج
عؼِ ٝغٍظ اإلداسح ِٕٚز أزخبثٗ (ثزبس٠خ ٌٍٛ )2017/3/18لٛف ػٕذ ٔمبؽ ا ٌمٛح ٚاٌؼؼف ٌذ ٜاٌغّؼ١خ ٚلطبع ِىبرت
اٌغ١بؽخ ٚاٌغفش اٌزشو١ض ػٍ ٝاٌزؾذ٠بد ٚاٌفشص اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رٕؼىظ آصبس٘ب ػٍ ٝاٌغّؼ١خ ٚاٌّىبرت ثشىً ػبَ.
ٚلذ رّ١ض ػبَ  2017ثؼٍّ١خ اٌزخط١ؾ االعزشار١غِٚ ٟؾبٌٚخ خٍك ث١ئخ ِزغبٔغخ رغبُ٘ ف ٟرٛؽ١ذ اٌغٛٙد ٌٍٛطٛي ٌٍٕزبئظ
اٌّشعٛح ِٓٚ ،أُ٘ االٔغبصاد ٌٍّغٍظ ف ٟاٌفزشح اٌّبػ١خ ِب :ٍٟ٠


لبَ ِغٍظ اإلداسح ثزٛؽ١ذ اٌؼاللبد اٌشعّ١خ ِغ ِخزٍف اٌٛصاساد ٚاٌغٙبد اٌشعّ١خ راد اٌؼاللخ ٚاإلػالَ
ٚإٔشبء ػاللبد عذ٠ذح ٌزغزط١غ اٌغّؼ١خ إ٠ظبي سعبئٍٙب ٚرضج١زب ً ٌذٚس٘ب اٌٙبَ ف ٟلطبع اٌغ١بؽخ ٚاٌغفش ف ٟاٌٍّّىخ
ثشىً ػبَ.



رُ رشىٌ ً١غٕخ شىبِ ٞٚشزشوخ ألٚي ِشح ِب ث ٓ١اٌغّؼ١خ ٚٚصاسح اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس رزى ِٓ ْٛخجشاء فِ ٟغبي
اٌؼًّ اٌغ١بؽ ِٓ ٟأطؾبة اٌّىبرت ِٕٚذٚة ػٓ اٌٛصاسح ثٕب ًء ػٍ ٝؽٍت اٌغّؼ١خ.



رُ رغّ١خ سئ١ظ اٌغّؼ١خ فِ ٟغٍظ اٌغ١بؽخ اٌٛؽٕٚ ٟاٌّشبسوخ ف ٟاعزّبػبرٗ.



رُ رشىٌ ً١غٕخ إٌمً فٚ ٟصاسح إٌمً ٌؾً اٌّشبوً اٌز ٟرٛاعٗ لطبع إٌمً اٌغ١بؽٚ ٟرٌه ثٕب ًء ػٍ ٝؽٍت اٌغّؼ١خ.



رُ رشىٌ ً١غٕخ ِشزشوخ ِب ثٚ ٓ١صاسح اٌذاخٍ١خ ٚاٌغّؼ١خ ٌؾً اٌؼمجبد اٌز ٟرٛاعٗ ِىبرت اٌغ١بؽخ اٌٛافذح
ٚاٌّزّضٍخ :ةاٌؾذٚد ٚاٌّؼبثش ،اٌّطبس ٚاٌغٕغ١بد اٌّم١ذح ٚرٌه ثٕب ًء ػٍ ٝؽٍت اٌغّؼ١خ.



ٔز١غخ ٌٍغٛٙد ٚاالعزّبػبد اٌّزىشسح اٌز ٟثزٌٙب ِغٍظ

اإلداسح رُ ؽً ِب ٠خض اإلعشاءاد اٌّزؼجخ ف ٟعغش

اٌٍّه ؽغ.ٓ١


رُ اعزؾذاس لغُ ِزخظض ًٌسلبثخ ٚاٌزفز١ش ف ٟاٌغّؼ١خ ٚوزٌه رشىٌ ً١غٕخ ِشزشوخ ِٓ ٚصاسح اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس
ٚاٌغّؼ١خ ٌٙزٖ اٌغب٠بد.



رٛل١غ ارفبل١خ ِٕؾخ ِبٌ١خ ث ٓ١اٌغّؼ١خ ِٚششٚع ِغبٔذح األػّبي اٌّؾٍ١خ اٌّّٛي ِٓ اٌٛوبٌخ األِش٠ى١خ ٌٍزّٕ١خ
اٌذ١ٌٚخ (.)USAID



رُ رمذ ُ٠خذِخ رؤِ ٓ١اٌّغؤ١ٌٚخ اٌّ١ٕٙخ

)ٚ (Public Liability and Indemnity Insuranceألٚي ِشح

ٌّىبرت اٌغ١بؽخ اٌٛافذح ِغ اٌششوخ اٌؼشث١خ األٚسٚث١خ ٌٍزؤِ ِٓ ٓ١خالي عّؼ١خ ٚوالء اٌغ١بؽخ ٚاٌغفش االسدٔ١خ.
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أَشطح انجًؼٍح ويجهس اإلداسج
أووًال :يجهس اإلداسج واوجتًاػاخ انذوسٌح


ػمذ ِغٍظ اإلداسح اعزّبػبد دٚس٠خ ػبد٠خ ثٛالغ (  )18اعزّبع ِٓ ربس٠خ اعزالَ اٌّغٍظ اٌغذ٠ذ إٌّزخت ِٕز
ربس٠خ ٚ 2017/3/18ؽز ٝربس٠خ ٌ 2017/12/31جؾش ِخزٍف اٌمؼب٠ب اٌز ٟرخض اٌّىبرت ٚرغ١١ش أِٛس
اٌغّؼ١خ.



رؾمك دٚاَ سئ١ظ اٌغّؼ١خ ثشىً شجٗ  ِٟٛ٠ف ٟاٌغّؼ١خ ٌّزبثؼخ اٌمؼب٠ب ٚاألِٛس اٌز ٟرٚ ُٙوالء اٌغ١بؽخ ٚاٌغفش،
ِٚزبثؼخ أػّبي اٌغّؼ١خ ثشىً ػبَ.

حاٍَا ًالَ :شاطاخ وفؼانٍاخ يجهس اإلداسج


اٌزٛاطً اٌذائُ ِغ ٚصاسح اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس ٌؾً اٌّشبوً اٌز ٟرٛاعٗ ٚوالء اٌغ١بؽخ ٚاٌغفش.



اٌزٛاطً اٌذائُ ٚاٌّغزّش ِغ ٚصاسح األٚلبف ٌؾً اٌّشبوً اٌزٚ ٟاعٙذ ٚوالء اٌؾظ ٚاٌؼّشح .



اٌزٛاطً اٌّغزّش ِغ إداسح اٌششؽخ اٌغ١بؽ١خ ٌزؼض٠ض اٌزؼبٚ ْٚرٛؽ١ذ اٌؼاللبد.



اٌزٛاطً اٌّغزّش ِغ ٚصاسح اٌذاخٍ١خ ٌّٕبلشخ اٌؼمجبد اٌز ٟرٛاعٗ لطبع اٌغ١بؽخ ٚاٌؾذٚد ٚاٌّؼبثش ٚاٌغ١بؽخ
اٌذاخٍ١خِٛٚ ،ػٛع إعشاءاد عغش اٌٍّه ؽغ.ٓ١



اٌزٛاطً ِغ ٘١ئخ رٕش١ؾ اٌغ١بؽخ ِٓ خالي ِّضً اٌغّؼ١خ ثؾؼٛس االعزّبػبد اٌذٚس٠خ.



اٌزٛاطً ِغ ٌغٕخ اٌغ١بؽخ فِ ٟغٍظ إٌٛاة ٌؾً اإلشىبٌ١بد اٌز ٟرٛاعٗ اٌمطبع.



اٌزٛاطً ِغ ارؾبد اٌغّؼ١بد اٌغ١بؽ١خ ٌجؾش عجً اٌزؼبٚ ْٚرؼض٠ض اٌؼاللبد ٚرفؼ ً١دٚس االرؾبد ٚاٌزؼبْٚ
اٌّشزشن ِب ث ٓ١اٌغّؼ١بد.



اٌزٛاطً ِغ غشفخ رغبسح ػّبْ ٚاٌغشف اٌزغبس٠خ ثشىً ػبَ ٌجؾش عجً اٌزؼبٚ ْٚرٛؽ١ذ اٌؼاللبد.



اٌزٛاطً ِغ عٍطخ ِٕطمخ اٌؼمجخ االلزظبد٠خ اٌخبطخ  ،ASEZAؽ١ش ػمذ اعزّبع ِغ سئ١ظ عٍطخ ِٕطمخ اٌؼمجخ
االلزظبد٠خ ثزبس٠خ ٌ 2017/11/28زفؼ ً١اٌزؼبٚ ْٚاٌزٛاطً ِغ اٌغّؼ١خ ٚرُ ثؾش ػذح ِٛاػ١غ رخض لطبع
ِىبرت اٌغ١بؽخ ٚاٌغفش.



اٌّشبسوخ اٌفبػٍخ ف ٟاعزّبػبد ٌغٕخ اٌغ١بؽخ فٚ ٟصاسح اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس ٌؼجؾ اٌغٛق اٌغ١بؽٚ ٟإٌظش فٟ
اٌّٛاػ١غ اٌّؼشٚػخ ػٍ ٝاٌٍغٕخ ٚارخبر اٌمشاساد ثشؤٔٙب.



ِشبسوخ سئ١ظ اٌغّؼ١خ ف ٟاعزّبع ِغ ٚصاسح اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس ٚثؾؼٛس اٌغّؼ١بد اٌغ١بؽ١خ ١٘ٚئخ رٕش١ؾ
اٌغ١بؽخ ٚاٌٍّى١خ االسدٔ١خ ٚاٌ١ٙئخ اٌٍّى١خ ٌإلػالَ ٚدائشح ا٢صبس اٌؼبِخٌٛ ،ػغ خطخ ع١بؽ١خ ٌذٌٚخ سئ١ظ اٌٛصساء
ثزبس٠خ .2017/8/22



اعزمجبي ِؼبٌٚ ٟص٠ش اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس اٌغ١ذح ٌٕ١ب ػٕبة فِ ٟمش اٌغّؼ١خ ثزبس٠خ ِٕٚ 2017/10/15بلشخ اٌؼذ٠ذ ِٓ
األِٛس ٚاٌمؼب٠ب.
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اعزمجبي ِؼبٌٚ ٟص٠ش األٚلبف ٚاٌشؤٚ ْٚاٌّمذعبد اإلعالِ١خ اٌذوزٛس ٚائً ػشث١بد فِ ٟمش اٌغّؼ١خ ثزبس٠خ
 2017/10/30ؽ١ش رُ اٌجؾش ف ٟػذح ِٛاػ١غ رخض اٌؼاللخ ِغ ششوبد اٌؾظ ٚاٌؼّشح.



ػمذ ِغٍظ اإلداسح أوضش ِٓ ٌمبء ِغ أػؼبء ِٓ اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ ٚؽغت اٌزخظظبد ٚاٌفئبد ٌغّبع ٚعٙبد إٌظش
ٌّزبثؼخ إ٠غبد اٌؾٍٛي ٌخذِخ ٚوالء اٌغ١بؽخ ٚاٌغفش .



اٌّشبسوخ فٚ ٟسشخ ػًّ ِٓ لجً  UNDPف ٟاٌجؾش اٌّ١ذ ثؼٕٛاْ االٔزمبي إٌ ٝاٌغ١بؽخ اٌج١ئ١خ اٌخؼشاء خالي
اٌفزشح .2017/8/24-22



اٌّشبسوخ ف ٟاٌّمبثالد اٌشف٠ٛخ ف ٟوٍ١خ ػّ ْٛاٌغبِؼ١خ اٌزطج١م١خ الدالء اٌغ١بػ خش٠غ ٟاٌغبِؼبد االسدٔ١خ فٟ
رخظض "اإلسشبد اٌغ١بؽٌ "ٟغبثبد رشخ١ظ.ُٙ



اٌّشبسوخ فٚ ٟسشخ ػًّ ثخظٛص أعٕذح اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ  2030ثبٌزؼبِ ْٚغ ِٕظّبد األُِ اٌّزؾذح اٌؼبٍِخ
ف ٟاألسدْ ثزبس٠خ .2017/4/4



ِشبسوخ سئ١ظ اٌغّؼ١خ ٚػذد ِٓ أػؼبء ِغٍظ اإلداسح فٍِ ٟزم ٝاٌغ١بؽخ اٌذ١ٕ٠خ اٌز ٞأل ُ١ف ٟفٕذق اٌّش٠ذ٠بْ
خالي اٌفزشح .2017/10/5-4



ِشبسوخ سئ١ظ اٌغّؼ١خ ٚػذد ِٓ أػؼبء ِغٍظ اإلداسح ف َٛ٠ ٟاال٠برب ٌٍشؤ ْٚاٌغ٠ٛخ ٚاٌغ١بع١خ اٌز ٞأل ُ١فٟ
فٕذق اٌىّجٕغى ٟخالي اٌفزشح .2017/10/5-4



اٌّشبسوخ ف ٟاٌٍّزم ٝااللزظبد ٞاألسدٔ ٟاٌغؼٛد ٞف ٟفٕذق اٌش٠ٚبي ثزبس٠خ .2017/3/28



اٌّشبسوخ ف ٟافززبػ اٌّىزت اٌذائُ ٌّغٍظ األػّبي اٌغؼٛد.ٞ



ِشبسوخ سئ١ظ اٌغّؼ١خ ف ٟؽفً اٌزىش ُ٠اٌغٌٕ ٞٛششوخ داس اإلّ٠بْ ف ٟفٕذق ف١شِٔٛذ ثزبس٠خ .2017/11/5



ِشبسوخ سئ١ظ اٌغّؼ١خ ف ٟاعزّبع ِغ ِذ٠ش ِىزت  ٌٟٚاٌؼٙذ ف ٟاٌذٛ٠اْ اٌٍّى ٟاٌؼبِش ٌجؾش اٌّٛاػ١غ اٌزٟ
رخض لطبع اٌغ١بؽخ.



اٌّشبسوخ ف ٟاعزّبػبد اٌٍغٕخ اٌفٕ١خ ف ٟاٌّغٍظ االلزظبدٚ ٞاالعزّبػ ٟاألسدٌٔ ٟجؾش اٌمؼب٠ب اٌز ٟرخض
لطبع اٌغ١بؽخ إلػذاد رمش٠ش عٕ ٞٛػٓ ؽبٌخ اٌٍّّىخ فِ ٟخزٍف اٌّغبالد ٚاٌمؼب٠ب ثزبس٠خ .2017/11/29



اٌّشبسوخ ف ٟاعزّبػبد ٌغٕخ إٌمً اٌّمزشؽخ ِٓ لجً سئ١ظ اٌغّؼ١خ ٌؾً اٌّشبوً اٌز ٟرٛاعٗ لطبع إٌمً
اٌغ١بؽٚ ،ٟرٌه ِٓ خالي اٌزٛاطً ِغ ٚصاسح إٌمً ١٘ٚئخ رٕظ ُ١إٌمً اٌجش.ٞ



اٌّشبسوخ ف MITE ATHENS 2017 ٟف ٟأٌٛ١بْ ثذػٛح ِٓ االرؾبد أٌٛ١بٌٔٛ ٟوبالد اٌغ١بؽخ ٚاٌغفش
 HATTAخالي اٌفزشح .2017/10/22-18



اٌّشبسوخ ف ٟؽفً ألبِزٗ اٌغفبسح اٌ١بثبٔ١خ ف ٟفٕذق االٔزشؤٛزٕٕ١زبي.



رُ رٕظ ُ١سؽٍخ ٌّىبرت اٌغ١بؽخ اٌٛافذح ثبٌزؼبِ ْٚغ ٌّٕ BookAgri.comطمخ عٍؼبد ٚػالْ ف ٟاٌغٍؾ ثزبس٠خ
.2017/10/14



رُ ػمذ ػذح اعزّبػبد ثؾؼٛس اإلداسح ٚاٌّٚ ٓٙاٌمبٔ ِٓ ٓ١١ٔٛاٌغّؼ١خ ِغ ٔظشائٚ ِٓ ُٙصاسح اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس،
ٌجؾش اٌؼذ٠ذ ِٓ ا٢ساء اٌمبٔ١ٔٛخ اٌّزؼٍمخ ثبٌؼًّ ثشىً ػبَ.



رّذ اٌّشبسوخ ٚؽؼٛس اعزّبػبد ٚصاسح اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس ثخظٛص آٌ١خ رغذ٠ذ اٌزشخ١ض ٌؼبَ .2018
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إلبِخ ؽفً اإلفطبس اٌغٌٕ ٞٛؼبَ  2017ثزبس٠خ  2017/6/7فِ ٟطؼُ عجش ٞثؾؼٛس ػذد وج١ش ِٓ ِىبرت
اٌغ١بؽخ ٚاٌغفش ٚػذد ِٓ اٌشخظ١بد اٌشعّ١خ.

حانخا ًال :أَشطح نجُح انشكاوي
تى ديج وتىحٍذ انجهىد يا تٍٍ انجًؼٍح ووصاسج انسٍاحح واَحاس يٍ خالل نجُح شكاوي يشتشكح ألول يشج تُا ًالء ػهى
طهة يٍ انجًؼٍح تتكىٌ يٍ خثشاء فً يجال انؼًم انسٍاحً يٍ أصحاب انًكاتة تاإلضافح نًُذوب ػٍ وصاسج انسٍاحح
واَحاس حٍج تؼمذ فً انجًؼٍح وتشكم أسثىػً.


لبِذ اٌٍغٕخ ثؼمذ اعزّبػبد دٚس٠خ أعجٛػ١خ ثٛالغ ( )36اعزّبع ؽز ٝربس٠خ .2017/12/31



اؽٍؼذ اٌٍغٕخ ػٍ ٝعّ١غ اٌشىب ٞٚاٌّمذِخ ٌٍغّؼ١خ ٚرُ ِٕبلشخ ( ِٛ )426ػٛع ؽ١ش رُ ارخبر لشاساد ثبٌزٕغ١ك
ِغ ٚصاسح اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس ٚرٌه ِٕز ثذا٠خ أزخبة اٌّغٍظ.



رُ ؽً ػذد وج١ش ِٓ اٌشىب ٞٚعٛاء وبٔذ اٌّغؤ١ٌٚخ ػٍ ٝاٌّشزى ٟأ ٚاٌّشزى ٝػٍٚ ٗ١رُ رؾظِ ً١جبٌغ ٌظبٌؼ
اٌّشزى ٓ١ثٕب ًء ػٍ ٝلشاساد اٌٍغٕخ.



٘زا ٚرزمذَ اٌغّؼ١خ ثبٌشىش ٚاالؽزشاَ ألػؼبء اٌٍغٕخ اٌز ٓ٠لذِٛا اٌغٙذ ٚاٌٛلذ ف ٟعج ً١اٌؼًّ ػٍ ٝؽً
اٌخالفبد ٚإٌضاػبد ث ٓ١وبفخ األؽشاف ٚخذِخ ٌألػؼبء ٚاٌّظٍؾخ اٌؼبِخ.

ساتؼا ًال :أَشطح لطاع انتزاكش


ػمذد اٌٍغٕخ ػذح اعزّبػبد ؽ١ش رُ ثؾش ػذح لؼب٠ب ر ُٙلطبع اٌززاوشٚ ،رُ اعزؼبفخ اٌغٙبد راد ػاللخ ٌجؾش
اٌّشبوً اٌز ٟرٛاع.ُٙٙ



ػمذ اعزّبع ِغ اٌٍّى١خ االسدٔ١خ ِٚىبرت اٌززاوش ؽ١ش رُ رغٍ١ؾ اٌؼٛء ػٍ ٝأعؼبس اٌٍّى١خ االسدٔ١خ ف ٟظً
إػالٔٙب ػٓ ؽٍّخ رش٠ٚغ١خ ألعؼبس ِخفؼخ.



ػمذ اعزّبع ِغ اٌخطٛؽ اٌمطش٠خ ٚرُ ثؾش ِٛػٛع دػُ اٌخطٛؽ اٌمطش٠خ ٌٍٛوالء ٚسفغ أعؼبس اٌخطٛؽ
اٌمطش٠خ ػٍ ٝثؼغ اٌٛوالء.



ػمذ اعزّبع ِغ ششوبد اٌزٛص٠غ

 GDS’Sؽ١ش رُ ثؾش ػذح ِٛاػ١غ ِٕٙب :اٌّخبٌفبد اٌز ٟلبِذ اٌٍّى١خ

االسدٔ١خ ثزغغٍٙ١ب ػٍ ٝثؼغ اٌّىبرت اٌز ٟلبِذ ثّخبٌفخ لٛاػذ اٌؾغض ٚاٌّج١ؼبد اٌّزجؼخٚ ،عٛء االعزخذاَ
ألٔظّخ اٌؾغض.


ػمذد ٔذٚح ثبٌزؼبِ ْٚغ اال٠برب ٌٍّىبرت اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌززاوش ف ٟفٕذق عٕشش ٞثبسن ثزبس٠خ  ،2017/12/27ؽ١ش رُ
ثؾش ػذح ِٛاػ١غ ِٕٙب :رطج١ك اٌغ ً١اٌغذ٠ذ

 NewGen ISSاٌّزٛلغ رطج١مٗ خالي شٙش آراس

،2018

ٚاٌزؼٍّ١بد اٌخبطخ ثزؾؼ١ش إِىبٔ١خ رطج١ك خذِخ .TASF


اعزؼبفخ اٌخطٛؽ اٌزشو١خ فِ ٟمش اٌغّؼ١خ ثخظٛص إػبدح رشغ ً١خؾ اٌؼمجخ  -اعطٕجٛي اػزجبساً ِٓ ربس٠خ
.2018/3/18
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خايسا ًال :أَشطح انهجُح انذٌٍُح


ػمذد اٌٍغٕخ اٌذ١ٕ٠خ ػذح اعزّبػبد دٚس٠خ ٌّىبرت اٌؾظ ٚاٌؼّشح ثٛالغ ( )9اعزّبػبد.



ػمذ ِؤرّش طؾف ٟف ٟغشفخ رغبسح ػّبْ ؽ١ش رُ ثؾش ِٛػٛع ِٛعُ اٌؾظ ٚاٌؼّشح ٚرذاػ١برٗ.



ػمذ ػذح اعزّبع اد ٌّىبرت اٌؾظ ٚاٌؼّشح ٌّزبثؼخ ٚثؾش ِٛػٛع ػذَ لبٔ١ٔٛخ رؤع١ظ ششوخ األٚلبف.



ػمذ اعزّبع ٌّىبرت اٌؾظ ٚاٌؼّشح ف ٟغشفخ رغبسح ػّبْ ٌزٕظ ُ١اٌؼاللخ ِب ثِ ٓ١ىبرت اٌؾظ ٚاٌؼّشح ِٕٚبلشخ
رؼٍّ١بد ِٛعُ اٌؼّشح ٌؼبَ ٘1439ـ ِٛٚػٛع اخز اٌجظّخٚ ،سع 2000 َٛلاير.



اٌؼاللخ اٌّزّ١ضح ٚاٌّغزّشح ِغ عّ١غ ٚعبئً اإلػالَ ٌّزبثؼخ اٌمؼب٠ب اٌز ٟر ُٙاٌمطبع .



اٌزٛاطً اٌّجبشش ِغ إٌٛاة ٚاألػ١بْ ٚعّ١غ اٌّؤعغبد ٌٍذفبع ػٓ ٚوالء اٌؾظ ٚاٌؼّشح .



اٌؼاللخ اٌّزّ١ضح ٚاٌزٛاطً اٌّجبشش ِغ لٕظٍ١خ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ .

سادسا ًال :أَشطح نجُح انسٍاحح انىافذج
تُا ًالء ػهى طهة يٍ انجًؼٍح تى تشكٍم نجُح انُمم فً وصاسج انُمم حٍج ػمذخ اجتًاػاخ دوسٌح نحم انًشاكم انتً تىاجه
لطاع انُمم انسٍاحً.
تُا ًالء ػهى طهة يٍ انجًؼٍح تى تشكٍم نجُح يشتشكح يغ وصاسج انذاخهٍح حٍج ػمذخ اجتًاػاخ دوسٌح نًُالشح انًشاكم
انتً تىاجه لطاع انسٍاحح انىافذج ويُها :انجُسٍاخ انًمٍذج وانحذود وانًؼاتش وانًطاس ،وانتحذٌاخ انتً تىاجه لطاع
انسٍاحح فً األسدٌ.
تى تىلٍغ ػمذ يغ انششكح انؼشتٍح األوسوتٍح نهتأيٍٍ نتمذٌى خذيح تأيٍٍ انًسإونٍح انًهٍُح نًكاتة انسٍاحح انىافذج
وألول يشج نهىكالء فً انجًؼٍح ).(Public Liability and Indemnity Insurance


ػمذ اعزّبع ِغ ٘١ئخ رٕش١ؾ اٌغ١بؽخ ؽ١ش رُ االؽالع ػٍٔ ٝشبؽبد اٌ١ٙئخ اٌؾبٌ١خ ٚاٌّغزمجٍ١خ ٚٚػغ اٌغّؼ١خ
ثبٌظٛسح ثخظٛص اٌّىبرت اٌز ٟرّضً اٌ١ٙئخ ف ٟاٌخبسط.



ػمذد ػذح اعزّبػبد ِغ إداسح اٌششؽخ اٌغ١بؽ١خ ٌزؼض٠ض اٌزؼبٚ ْٚاٌزٛاطً ِغ اٌغّؼ١خ.



ٔز١غخ ٌٍّزبثؼخ ٚاالعزّبػبد اٌّزىشسح ِغ ٚصاسح اٌذاخٍ١خ رُ ؽً ِب ٠خض اإلعشاءاد اٌّزجؼخ ف ٟعغش اٌٍّه
ؽغ.ٓ١



اعزؼبفخ ٚوالء اٌغ١بؽخ االٔذ١ٔٚغ ٓ١١ثبٌزؼبِ ْٚغ  JICAفِ ٟمش اٌغّؼ١خ.

ساتؼا ًال :أَشطح نجُح انسٍاحح انصادسج وانذاخهٍح


رُ ثؾش ٚػغ آٌ١خ ٌزٕظ ُ١ػًّ اٌٍغٕخ ٚرؾذ٠ذ اٌظالؽ١بد.



ػمذ اعزّبع ِغ ٚصاسح اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس ثخظٛص رؼٍّ١بد ٚص١مخ اٌزؤِ ٓ١اٌخبطخ ثبٌّغبفش.ٓ٠
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حايُا ًال :انؼاللاخ انؼايح واإلػالو


لبِذ اٌغّؼ١خ ثبٌؼًّ اٌغبد ػٍ ٝرٛؽ١ذ اٌؼاللبد ٚثٕبء شجىخ رٛاطً ل٠ٛخ إل٠ظبي سعبئٍٙب ٌٍّؼٕ.ٓ١١



اٌّشبسوخ ف ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجشاِظ اإلراػ١خ ٚاٌزٍفض١ٔٛ٠خ اٌز ٟرؼٕ ٝثبٌمطبع اٌغ١بؽ ِٓ ٟخالي سئ١ظ اٌغّؼ١خ
ٚثؼغ أػؼبء ِغٍظ اإلداسح.



اٌزٛاطً ِغ األػؼبء ِٓ خالي عّ١غ ٚعبئً االرظبي اٌّزبؽخ ٔٚمً ِشبوٍ ُٙاٌ ٝاٌغٙبد اٌّؼٕ١خ.



إطذاس اٌج١بٔبد اٌظؾف١خ اٌز ٟرٕمً ّ٘ َٛاٌمطبع ٚاٌزٛاطً ِغ ٚعبئً اإلػالَ ِٓ طؾبفخ ِطجٛػخ ٚاٌىزش١ٔٚخ
ٌزغط١خ أُ٘ اٌمؼب٠ب ٚاٌّشبوً اٌز ٟرؼبِٕٔٙ ٟب ِىبرت اٌغ١بؽخ.



رم َٛاٌغّؼ١خ ثئػذاد ٚإسعبي إٌششح اإلخجبس٠خ ٌٍّىبرت ٚاٌز ٟرؾز ٞٛػٍ ٝآخش األخجبس اٌغ١بؽ١خ اٌّؾٍ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ
ٚآخش اٌّغزغذاد ف ٟاٌمطبع اٌغ١بؽ.ٟ



رم َٛاٌغّؼ١خ ثئسعبي اٌزؼبِٚ ُ١اٌىزت اٌشعّ١خ ِٓ اٌغٙبد اٌّؼٕ١خ إٌ ٝاٌّىبرت ٚثشىً دٚسٚ ٞاؽالػ ُٙػٍٝ
آخش اٌمشاساد ٚاٌّغزغذاد ّ٠ب ٠خض ػًّ اٌّىبرت.

تاسؼا ًال :خذياخ األػضاء


تمذٌى خذيح تأيٍٍ انًسإونٍح انًهٍُح

) (Public Liability and Indemnity Insuranceنًكاتة

انسٍاحح انىافذج يغ انششكح انؼشتٍح األوسوتٍح نهتأيٍٍ وألول يشج نهىكالء.


تىلٍغ اتفالٍح يُحح يانٍح تٍٍ انجًؼٍح ويششوع يساَذج األػًال انًحهٍح انًًىل يٍ انىكانح األيشٌكٍح نهتًٍُح
انذونٍح (:)USAID
وقعت جمعٌة وكالء السٌاحة والسفر االردنٌة مؤخراً اتفاقٌة منحة مالٌة بالتعاون مع مشروع مساندة
المحلٌة الممول من الوكالة

األعمال

األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة (  )USAIDفً إطار جهود الجمعٌة فً خدمة كافة

أعضائها من مكاتب السٌاحة فً جمٌع المحافظات بما فٌها محافظتً اربد والزرقاء والتً ٌبلغ عدد المكاتب
فٌها ما ٌقارب (  )80مكتب سٌاحة تقرٌبا ً وبما ٌشكل  %10من العدد الكلً ألعضاء الجمعٌة وبعدد موظفٌن
ال ( )300موظف ،وتهدف المنحة الجدٌدة إلى زٌادة أعمال وربحٌة المكاتب فً كال المحافظتٌن من خالل
ٌبلغ ـ
تأهٌلهم للعمل على برامج سٌاحٌة جدٌدة ومساعدة هذه المكاتب على تنوٌع المنتج السٌاحً والدخول إلى أسواق
جدٌدة واستهداف نوعٌات جدٌدة من الزبائن .كما وتهدف المنحة الجدٌدة

إلى مساعدة المكاتب فً تطوٌر

اآللٌات واألدوات التسوٌقٌة مثل التجارة االلكترونٌة والتسوٌق الرقمً والتسوٌق من خالل وسائل التواصل
االجتماعً ،ومساعدة تلك المكاتب فً الحمالت التسوٌقٌة من خالل إقامة المعارض التسوٌقٌة ومعارض البٌع
المباشر بالتعاون مع الجامعات الرسمٌة فً كال المحافظتٌن ،كما وستقوم الجمعٌة بعقد دورات تدرٌبٌة
متخصصة فً مجال التسوٌق لعدد من طالب الجامعات الخرٌجٌن فً كال المحافظتٌن

وتأهٌلهم للدخول فً

سوق العمل وضمهم لمكاتب السٌاحة األعضاء فً الجمعٌة لمساعدتهم فً الحمالت التسوٌقٌة لتلك المكاتب.
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علما ً ان هذه المنحة تعتبر المرحلة الثانٌة من المشروع وتأتً استكماالً للمرحلة األولى والتً حصلت بموجبها
الجمعٌة على دعم مالً وفنً من نفس الجهة خالل العام .2016


رمذ ُ٠خذِخ اٌزؤِ ٓ١اٌظؾٌّ ٟىبرت اٌغ١بؽخ ٚاٌغفش ؽ١ش رُ رٛل١غ ػمذ عّبػٌّ ٟذح عٕخ ِغ اٌششوخ االسدٔ١خ
اٌفشٔغ١خ ٌٍزؤِ.ٓ١



لبِذ اٌغّؼ١خ ثزؼِ ٓ١١غزشبس ػش٠ج ٟثٙذف رمذ ُ٠اٌذػُ ٚاٌّشٛسح ثٙزا اٌّغبي ٚثّب ٠خذَ اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ
ٌٍٛوالء.



لبِذ اٌغّؼ١خ ثبعزذساط ػشٚع ِٓ ػذح ششوبد ثخظٛص رؾذ٠ش اٌّٛلغ االٌىزشٌٍ ٟٔٚغّؼ١خ ٚع١زُ اٌزٕف١ز
لش٠جب ً.



لبِذ اٌغّؼ١خ ثبعزذساط ػشٚع ِٓ ػذح ششوبد ثخظٛص أسشفخ اٌٛصبئك ٚاٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثبٌغّؼ١خ
اٌىزش١ٔٚبً ٚع١زُ اٌزٕف١ز لش٠جب ً.




لبِذ اٌغّؼ١خ ثئػفبء اٌّىبرت اٌّشخظ ِٓ ٓ١سع َٛثطبلبد اٌؼؼ٠ٛخ.
لبِذ اٌغّؼ١خ ثئػبدح إٌظش ثآٌ١خ رغذ٠ذ اٌزشخ١ض ٌٍؼبَ

ٚ 2018األٚساق اٌّّٙخ اٌّطٍٛثخ ٌغب٠بد رغً١ٙ

اإلعشاءاد ػٍ ٝاألػؼبء ٘ٚزا ِب رُ رطج١مٗ ِٕز ػبَ .2018


لبِذ اٌغّؼ١خ ثبعزذساط سعِٛبد ِؼّبس٠خ ِٓ أؽذ اٌّىبرت إٌٙذع١خ ٚعزم َٛثبعزذساط ػشٚع اخش ِٓ ٜأعً
ِٛػٛع ثٕبء ؽبثك ػٍ ٞٛإػبفٌٍ ٟغّؼ١خ.

ػاششاًال :انشلاتح وانتفتٍش وتُظٍى سىق انؼًم
تى استحذاث لسى انشلاتح وانتفتٍش فً انجًؼٍح ويٍ يهايه:


ِشالجخ ِٚزبثؼخ اإلػالٔبد ف ٟاٌظؾف ٌٍزؤوذ ِٓ اٌزضاَ اٌّىبرت ثىبفخ فئبرٙب ثبٌزؼٍّ١بد ٚاألٔظّخ ٌّب فِ ٗ١ظٍؾخ
اٌٛوالءٚ ،رظ٠ٛت أٚػبع اٌّىبرت اٌّخبٌفخ ألعظ اإلػالْ.



ِزبثؼخ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌغٙبد اٌز ٟرؼًّ وششوبد ع١بؽخ ٚعفش ٚفشٚع ٚأفشاد غ١ش ِشخظ ِٓ ٓ١أعً
ؽّب٠خ ِىبرت اٌغ١بؽخ ؽ١ش رُ إسعبي وزت سعّ١خ ٌٛصاسح اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس ثـ (  )155عٙخ ثٙزا اٌخظٛص ألخز
اإلعشاءاد ثؾم.ُٙ



رُ ارخبر إعشاء ثؼذد ِٓ اٌّىبرت ٚاٌفشٚع ٚاألفشاد اٌغ١ش ِشخظٚ ٓ١ػذد٘ب (  ِٓ )130لجً اٌٍغٕخ اٌّشزشوخ ِٓ
ٚصاسح اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس ٚاٌغّؼ١خ ؽ١ش لبِذ ثؼذح عٛالد ِ١ذأ١خ ثٙزا اٌخظٛص ٚرُ إغالق ػذد ِٕٚ ُٙرؾً٠ٛ
ػذد آخش اٌ ٝاٌّذػ ٟاٌؼبَ ٚاٌجؼغ األخش رؼٙذ ثؼذَ ِّبسعخ إٌّٙخ.



رُ رظ٠ٛت أٚػبع ػذد ِٓ اٌششوبد ٚاألفشاد اٌّّبسعٌٍّٕٙ ٓ١خ اٌز٠ ٌُ ٓ٠ىٛٔٛا ٍِزضِ ٓ١ثبألٔظّخ ٚػذدُ٘
(.)64



اٌزؼب ْٚاٌّغزّش ِغ ٚصاسح اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس ثبٌىشف اٌؾغ ٟػٍ ٝاٌّىبرت اٌغذ٠ذح ٚػًّ عٛالد ِ١ذأ١خ ٌٍىشف
ػٍ ٝاٌّىبرت.
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ششكاؤَا
ٚصاسح اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس
ٚصاسح األٚلبف ٚاٌشؤٚ ْٚاٌّمذعبد اإلعالِ١خ
ٚصاسح اٌذاخٍ١خ
ٚصاسح إٌمً
إداسح اٌششؽخ اٌغ١بؽ١خ
٘١ئخ رٕش١ؾ اٌغ١بؽخ
ارؾبد اٌغّؼ١بد اٌغ١بؽ١خ
عّؼ١خ اٌفٕبدق االسدٔ١خ
عّؼ١خ االدالء اٌغ١بؽٓ١١
عّؼ١خ اٌّطبػُ اٌغ١بؽ١خ
عّؼ١خ طٕبع اٌؾشف اٌزمٍ١ذ٠خ
عٍطخ إلٍ ُ١اٌجزشاء اٌزّٕ ٞٛاٌغ١بؽٟ
عٍطخ ِٕطمخ اٌؼمجخ االلزظبد٠خ اٌخبطخ
اٌٍّى١خ االسدٔ١خ
غشفخ رغبسح االسدْ
غشفخ رغبسح ػّبْ
اٌششوخ االسدٔ١خ اٌفشٔغ١خ ٌٍزؤِٓ١
غبٌٛ١ٍ١
ع١جش
اِبدٛ٠ط
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