
 

 
 

 

1202حزيرانعقود المنح المقّدمة في شهر   

02/2020دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:   

 عمان، جرش، الكرك

 

  ENPI/2018/402-607المرجع المالي: 

 

 منظمة الخبرة الفرنسية (الجهة المتعاقدة): قبلمن  2021 حزيران) والتي تّم نشرها في 02/2020دعوة تقديم المقترحات رقم ( بموجبالمنح المقّدمة 

  المتقدم الرئيسي  يالرقم المرجع

 

مدة المشروع   موقع المشروع موضوع المشروع اسم المشروع
  (باألشهر)

 

قيمة المنحة 
  1(باليورو)

 

نسبة المنحة التي 
تقّدمها الجهة 
المتعاقدة من 

التكاليف مجموع 
المؤهلة في 

  المشروع

 

  مركز بدوة للتربية الخاصة 02/2020-427 .1

  

  

  

 

. دعم استبدال الرعاية 1 البيوت الدامجة
 اإليوائية

  عمان 

  )القصبة(

9  

  

  

 

39.501,00 95% 

                                                
  المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقدة "قيمة المنحة"تعني  1 1
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  المتقدم الرئيسي  يالرقم المرجع

 

مدة المشروع   موقع المشروع موضوع المشروع اسم المشروع
  (باألشهر)

 

قيمة المنحة 
  1(باليورو)

 

نسبة المنحة التي 
تقّدمها الجهة 
المتعاقدة من 

التكاليف مجموع 
المؤهلة في 

  المشروع

 

الحماية  -بناء الجسور ودمج األطراف  معهد غرب آسيا وشمال افريقيا 02/2020-107 .2
 اإلعاقة في الكركاالجتماعية لألشخاص ذوي 

. دعم استبدال الرعاية 1
 اإليوائية

  12  الكرك

  

  

 

39.394,46 95% 

. دعم استبدال الرعاية 1 تمكين أمهات األطفال المصابين بالتوحد الجمعية األردنية للتوحد 02/2020-196 .3
 اإليوائية

  12  جرش

  

 

39.960,43 94% 

عتبة المعرفة لالستشارات  02/2020-050 .4
 والتدريب

دبلوم حوارية الروح والجسد لتأهيل المعلمين 
 والعاملين في مرحلة الطفولة المبكرة للتعليم

 الدامج

 

. دعم استبدال الرعاية 1
 اإليوائية

  عمان 
القصبة، ماركا، (

  )القويسمة

11 39.999.28 95% 

جمعية ذات راس للتنمية  02/2020-275 .5
 االجتماعية

 دامج

  

  

  

. دعم استبدال الرعاية 1
 اإليوائية

  10  الكرك

  

 

39.045,00 95% 
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  المتقدم الرئيسي  يالرقم المرجع

 

مدة المشروع   موقع المشروع موضوع المشروع اسم المشروع
  (باألشهر)

 

قيمة المنحة 
  1(باليورو)

 

نسبة المنحة التي 
تقّدمها الجهة 
المتعاقدة من 

التكاليف مجموع 
المؤهلة في 

  المشروع

 

 مكاني في بيتي .... ومجتمعي أسرتي جمعية حماية االسرة والطفولة 02/2020-371 .6

  

. دعم استبدال الرعاية 1
 اإليوائية

  11  جرش

  

 

39.999,28 95% 

 نطقة مؤتهم-واء المزار الجنوبي ل -الكرك جمعية مؤتة الخيرية 02/2020-007 .7

  

الرعاية . دعم استبدال 1
 اإليوائية

  10 الكرك

  

 

39.681,50 95% 

لفروسية العالجية لتدريب و تأهيل أطفال ا جمعية الهالل األخضر الخيرية 02/2020-230 .8
  التوحد

. دعم استبدال الرعاية 1
 اإليوائية

  عمان 

  )ماركا(

8  

  

  

 

40.000.00 90% 

  االقتصادي. الشباب والتمكين 2  مهنتي مستقبلي جمعية إبداع 02/2020-389 .9

 

  عمان 

  )القصبة(

10  

  

  

 

36,707.42 95% 
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  المتقدم الرئيسي  يالرقم المرجع

 

مدة المشروع   موقع المشروع موضوع المشروع اسم المشروع
  (باألشهر)

 

قيمة المنحة 
  1(باليورو)

 

نسبة المنحة التي 
تقّدمها الجهة 
المتعاقدة من 

التكاليف مجموع 
المؤهلة في 

  المشروع

 

التمكين االقتصادي للنساء والشباب  صندوق األمان لمستقبل األيتام 02/2020-264 .10
  المستضعفين

  . الشباب والتمكين االقتصادي2

 

جرش، عمان 
القويسمة، الجيزة، (

  )سحاب

9  

  

  

 

39,906.40 83% 

للتنمية مركز وسطاء التغيير  02/2020-424 .11
  المستدامة

  

 

نساء الريف اكثر صمودا في مناطق جيوب 
  جرش –الفقر 

عزيز المشاركة االقتصادية ت. 3
  واالجتماعية للمرأة

 

 %95 39,999.28 10  جرش

عزيز المشاركة االقتصادية ت. 3  حاضنة سيدات جرش لألعمال المنزلية  جمعية جراسيا للسيدات الخيرية 02/2020-260 .12
  للمرأةواالجتماعية 

  

  12  جرش

  

  

37,610.50 95%  

جمعية حماية ضحايا العنف  02/2020-225 .13
  األسري

عزيز المشاركة االقتصادية ت. 3  نعم أنني قادرة
  واالجتماعية للمرأة

  

  10  جرش

  

  

39,218.15 95%  
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  المتقدم الرئيسي  يالرقم المرجع

 

مدة المشروع   موقع المشروع موضوع المشروع اسم المشروع
  (باألشهر)

 

قيمة المنحة 
  1(باليورو)

 

نسبة المنحة التي 
تقّدمها الجهة 
المتعاقدة من 

التكاليف مجموع 
المؤهلة في 

  المشروع

 

14.  
  02/2020-092 

 

 
  لكركا -جمعية نادي اإلبداع 

 
  معاً لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعي

 
عزيز المشاركة االقتصادية ت 3.

  واالجتماعية للمرأة

  

 
  الكرك

 
8 
  

  

  

 
39,976.95 

 

 
 
 

 
95%  

15.  

02/2020-051 

جمعية بناء القدرات في مجال 
  داتواع -األعمال 

تمكين السيدات في محافظة الكرك لبدء مشوار 
  النجاح في عالم األعمال

عزيز المشاركة االقتصادية ت. 3
  واالجتماعية للمرأة

  

  11  الكرك

  

  

39,934.10 86%  

. التمكين االقتصادي للفئات 4  ريادة األعمال والتوظيف والتمكين  وصل لرفع الوعي والتعليم 02/2020-253 .16
  المستضعفة

  

  عمان 

القصبة، ماركا، (
قويسمة، الجيزة، 

  )الموقر، سحاب

12  

  

  

39.987,68 90%  

االقتصادي للفئات . التمكين 4  مشروع منتجون  منظمة المجّرة 02/2020-214 .17
  المستضعفة

  

  10  الكرك

  

39,974.24 95%  
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  المتقدم الرئيسي  يالرقم المرجع

 

مدة المشروع   موقع المشروع موضوع المشروع اسم المشروع
  (باألشهر)

 

قيمة المنحة 
  1(باليورو)

 

نسبة المنحة التي 
تقّدمها الجهة 
المتعاقدة من 

التكاليف مجموع 
المؤهلة في 

  المشروع

 

  شبكة الشباب للتطوير واإلبداع 02/2020-454 .18

  

.  القضايا متعددة الجوانب 5  تمكين الجميع
  والمتعلقة بالتماسك االجتماعي

  عمان

  )الجيزة(

9  

  

  

39,948.99 89%  

  2حقي أعمل  جمعية التطوير المجتمعي 02/2020-336 .19

  

  

القضايا متعددة الجوانب .  5
  والمتعلقة بالتماسك االجتماعي

  عمان

  )ماركا(

12  38,900.97 95%  

التدريب والتأهيل والتشغيل إلنتاج المواد   جمعية المركز اإلسالمي الخيرية 02/2020-156 .20
  19الدعائية واإلعالنية في ظل كوفيد 

.  القضايا متعددة الجوانب 5
  والمتعلقة بالتماسك االجتماعي

  عمان 

القصبة، ماركا، (
  )القويسمة

8  

  

  

  

39,989.11  95%  

مشاركة شبابية في الشأن العام من خالل   شبكة اإلعالم المجتمعي 02/2020-103 .21
  اإلعالم

.  القضايا متعددة الجوانب 5
  والمتعلقة بالتماسك االجتماعي

  %90 39,998.21  8  الكرك، جرش
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  المتقدم الرئيسي  يالرقم المرجع

 

مدة المشروع   موقع المشروع موضوع المشروع اسم المشروع
  (باألشهر)

 

قيمة المنحة 
  1(باليورو)

 

نسبة المنحة التي 
تقّدمها الجهة 
المتعاقدة من 

التكاليف مجموع 
المؤهلة في 

  المشروع

 

الخيريه جمعية نشميات الدعجه  02/2020-094 .22
  ةلتمكين المرا

إلرشاد وتوجيه طالب المدارس  (دليلي) منصة
  عن بعد

.  القضايا متعددة الجوانب 5
  والمتعلقة بالتماسك االجتماعي

  عمان 

  )القصبة، ماركا(

10  36,910.13 95%  

 


