
 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 من خالل منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  1قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-016 .1

 الواحات للتنمية والتدريب 

  المتقدم المشارك:

 جمعية جسور التواصل 

قوة التعبير والمشاركة "أنا أستطيع" تمكين الشباب والمرأة  "

تواجههم نتيجة  وذوي اإلعاقة من التعبير عن التحديات التي 

الظروف التي تمر بها المجتمعات حاليًا وتعزيز مشاركتهم في  

 " صنع القرار والتغيير المنشود بما يالئمهم 

 

 88% 39,597.54 10 الزرقاء، الكرك 

 
 ة الجهة المتعاقدتعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها  1



 

 

 
 

 

 2021كانون أول عقود المنح المقّدمة في شهر  

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  خاللمن   2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  2قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 المشروع في 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-054 .2

 جمعية زرقاء اليمامة 

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

 " يدًا بيد نخلق فرص عمل"

 

 95% 33,820.00 8 الكرك 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 2



 

 

 
 

 

 2021أول عقود المنح المقّدمة في شهر كانون 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  3قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-058 .3

 مركز شباب الغد لتنمية المجتمع المدني 

  المتقدم المشارك:

 جمعية رؤيا الخيرية 

 " قصة"

 

 95% 39,929.59 9 العقبة

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 3



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  4قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-078 .4

 اإلتحاد العام للجمعيات الخيرية 

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

 " التمكين االقتصادي للمجموعات المهمشة في المفرق "

 

 95% 39,999.28 8 المفرق 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 4



 

 

 
 

 

 2021المنح المقّدمة في شهر كانون أول عقود 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  5قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

المتعاقدة من  الجهة 

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-088 .5

جمعية المدينة المنورة لرعاية ذوي  

 اإلحتياجات الخاصة وأسرهم 

  المتقدم المشارك:

 جمعية دبين للتنمية البيئية الخيرية

 " تمكين األسرة والطفل"

 

 94% 39,888.90 9 الكرك 

 
 ة التي ستقدّمها الجهة المتعاقدتعني قيمة المنحة المساهمة المالية  5



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

المشروع  مدة  مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  6قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-128 .6

 مركز جيهان للتوعية والتدريب 

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

 "أبناؤنا أمانة"

 

 88% 39.987.20 10 الزرقاء 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 6



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   المشروع مكان تنفيذ  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  7قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-129 .7

 جمعية أبناء الوطن للتنمية االجتماعية

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

 " حياتي مسؤوليتي"

 

 88% 39,811.20 10 الزرقاء 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 7



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-)كوفيد"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد 

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  المشروع اسم 

 )باألشهر( 

 

  8قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-137 .8

 جمعية المؤاخاة للخدمات االجتماعية الخيرية

  المتقدم المشارك:

 يوجد ال 

 " تمكين السيدات المنتجات "

 

 95% 39,900.00 7 الكرك 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 8



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-كورونا المستجد )كوفيد"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس 

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 المستفيدين اسم المستفيد/ أسماء  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  9قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-144 .9

 جمعية قريفال الخيرية 

  المتقدم المشارك:

 اإليمان لرعاية األيتام الخيرية جمعية 

 " تأهيل وتمكين المجتمع في محافظة الكرك"

 

 95% 39,955.00 8 الكرك 

 
 ة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقدتعني قيمة المنحة المساهمة  9



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  10قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-237 . 10

جمعية نحو غد أفضل للتنمية والتمكين 

 الخيرية

  المتقدم المشارك:

 شركة النداء للتنمية والتمكين

في إنتاج وبيع الغذاء  ۃاستثمار وتطوير المهارات التقليدي "

لتمكين األسر التي ترأسها نساء في محافظة اربد في األردن  

من االستجابة اقتصاديًا واجتماعيًا لجائحة فيروس كورونا  

 " ١٩-كوفيد

 

 90% 27,564.91 9 اربد

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 10



 

 

 
 

 

 2021المنح المقّدمة في شهر كانون أول عقود 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  11قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

المتعاقدة من  الجهة 

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-241 . 11

 مركز هيا الثقافي 

  المتقدم المشارك:

 جمعية سيدات خريبة السوق الخيرية 

 جمعية األرض الطيبة الخيرية 

تمكين وتدريب الشباب وبناء قدراتهم للتعامل مع فئة األطفال  "

 " من ذوي اإلعاقة

 

 % 84.8 39,987.44 6 عمان، المفرق 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 11



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-)كوفيد"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد 

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  المشروع اسم 

 )باألشهر( 

 

  12قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-244 . 12

 الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية 

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

 " مشروع تعافي النساء والشباب اقتصاديًا في محافظة عمان"

 

 95% 39,985.79 6 عمان

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 12



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  13قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-248 . 13

 مركز آراء بال حدود للتنمية المستدامة 

  المتقدم المشارك:

 مجداف لتطوير قدرات الشباب 

 " راقب"

 

 95% 39,928.12 10 جرش، مادبا، العقبة 

 
 ة لمساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقدتعني قيمة المنحة ا 13



 

 

 
 

 

 2021المقّدمة في شهر كانون أول عقود المنح 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  14قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

المتعاقدة من  الجهة 

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-250 . 14

 جمعية البيئة األردنية

  المتقدم المشارك:

 "مشروع تدوير وإعادة استخدام المخلفات الصلبة"

 

اربد، عجلون، جرش،  

 عمان

10 37,986.61 %95 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 14



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021تقديم المقترحات رقم )المنح المقّدمة تحت دعوة  .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  15قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

المنحة التي تقّدمها  نسبة 

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-292 . 15

 جمعية دعم أبناء غزة الخيرية

  المتقدم المشارك:

جمعية أهل العزم الكرام لذوي اإلحتياجات  

 الخاصة

ومساعدات  تدريب عاملين لصيانة وتعديل الكراسي المتحركة "

الحركة األخرى المستخدمة لذوي اإلعاقة الحركية )مثل  

 " الدراجات( 

 

 95% 39,582.51 6 جرش، البلقاء

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 15



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021رقم:  دعوة تقديم المقترحات مرجع 

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  16قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-325 . 16

 جمعية تمكين شابات وشباب بني كنانة 

  المتقدم المشارك:

 جمعية أردن الخير الخيرية 

دعم قدرات صاحبات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر  "

 " 19 -للحد من اآلثار االجتماعية لكوفيد 

 

 95% 39,864.08 10 اربد

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 16



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

المشروع  مدة  مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  17قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-356 . 17

 جمعية رعاية الطفل الخيرية

  المتقدم المشارك:

 جمعية موازين الخير الخيرية 

 " التشغيلمن التدريب إلى "

 

 95% 39,963.70 10 المفرق 

 
 ة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقدتعني قيمة  17



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-)كوفيد"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد 

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  المشروع اسم 

 )باألشهر( 

 

  18قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-381 . 18

 جمعية باب الخير للعمل التطوعي 

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

التمكين االقتصادي للفئات المستضعفة من أمهات األطفال  "

 " األيتام للقضاء على البطالة ورفع مستوى الدخل

 

 95% 38,000.00 10 جرش، عمان، الزرقاء

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 18



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  19قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-398 . 19

 جمعية الغيث الخيرية

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

دعم وتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة عن طريق مركز تعليم  "

 " يوفر فرص عمل للمجتمع المحلي

 

 95% 38,360.82 10 عمان، الزرقاء 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 19



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المقترحات رقم )المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم  .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  20قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

التي تقّدمها  نسبة المنحة  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-460 . 20

 جمعية النشمية لتنمية المرأة والطفل الخيرية

  المتقدم المشارك:

 جمعية شابات النسيم الخيرية 

تدريب مدربين للتدريب المهني لتدريب األفراد ذوي التحديات  "

 " الذهنية والتوحد 

 

 95% 38,962.45 10 جرش 

 
 ة المتعاقدتعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة  20



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-المستجد )كوفيد"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا 

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 المستفيدين اسم المستفيد/ أسماء  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  21قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-489 . 21

 جمعية أهل الجبل للتنمية البشرية

  المشارك:المتقدم 

 أسماء بنت أبي بكر لتنمية المرأة الريفية

جلسات توعية وتثقيف لتمكين المرأة صحيًا واقتصاديًا  "

 "واجتماعيًا استجابة اجتماعية ناتجة لجائحة فيروس كورونا

 

 95% 38,000.00 8 المفرق 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 21



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المقترحات رقم )المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم  .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  22قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

التي تقّدمها  نسبة المنحة  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-504 . 22

 جمعية تحفيز للريادة والتطوير

 المتقدم المشارك:

  ال يوجد 

الشبكة المجتمعية لالستجابة لآلثار االجتماعية لجائحة  "

 " كورونا

 

 95% 39,657.67 9 اربد

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 22



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

المشروع  مدة  مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  23قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-512 . 23

 بذورنا للتدريب وبناء القدرات 

  المتقدم المشارك:

 جمعية مالئكة الرحمة الخيرية 

 الخيرية الهاشمية جمعية أم الصليح 

تقديم الدعم لضحايا العنف المبني على النوع   -تواُصل "

 "االجتماعي في المفرق واربد والزرقاء

 

 95% 39,989.30 10 اربد، المفرق، الزرقاء 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 23



 

 

 
 

 

 2021شهر كانون أول عقود المنح المقّدمة في  

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  24قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

المتعاقدة من  الجهة 

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-513 . 24

 جمعية خطوتنا

  المتقدم المشارك:

 جمعية نبض القلب الخيرية

 " نفسيتنا أقوى"

 

 95% 37,924.76 6 عمان، الزرقاء 

 
 ة ا الجهة المتعاقدتعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمه 24



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المقترحات رقم )المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم  .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  25قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

التي تقّدمها  نسبة المنحة  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-530 . 25

 جمعية سيدات بشرى 

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

 " العنف األسري"

 

 75% 32,052.65 7 اربد

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 25



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المقترحات رقم )المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم  .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  26قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

التي تقّدمها  نسبة المنحة  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-532 . 26

 جمعية سيدات وادي الريان الخيرية

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

 " مركز تأهيل وتدريب وتمكين المرأة في جميع المجاالت"

 

 93% 39,636.14 10 اربد

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 26



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

المشروع  مدة  مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  27قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-534 . 27

 جمعية سيدات الطفيلة الخيرية 

  المتقدم المشارك:

 جمعية مهارات لرعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة 

الحماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة  أسر آمنة : "

وأسرهم بجنوب األردن للتعافي من اآلثار السلبية االجتماعية  

 " 19- لجائحة كوفيد

 

 95% 35,991.22 8 الطفيلة، معان 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 27



 

 

 
 

 

 2021كانون أول عقود المنح المقّدمة في شهر  

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  خاللمن   2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  28قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 المشروع في 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-594 . 28

 جمعية شباب اإلبداع الخيرية

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

 " مسابقة شباب التكنولوجيا"

 

 95% 34,960.00 8 جرش، عجلون 

 
 ة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقدتعني قيمة المنحة المساهمة  28



 

 

 
 

 

 2021المقّدمة في شهر كانون أول عقود المنح 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  29قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

المتعاقدة من  الجهة 

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-610 . 29

 مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة 

  المتقدم المشارك:

 مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني 

 "شركاء في التنمية"

 

 95% 39,995.76 8 كل محافظات المملكة 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 29



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

المشروع  مدة  مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  30قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-639 . 30

 جمعية سيدات الظليل للتربية الخاصة 

  المتقدم المشارك:

 جمعية بصمة شباب الخيرية 

التأهيل المجتمعي لتعزيز منظومة العيش ملتقى برنامج "

 "المستقل/بدل مراكز اإليواء

 

 94% 39,998.18 10 الزرقاء 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 30



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  31قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-645 . 31

 جمعية أبناء وذوي الشهداء الخيرية 

  المتقدم المشارك:

الجمعية األردنية لرعاية األرامل واأليتام 

 الخيرية

)المسرح التفاعلي قصص وحكايات أثناء فترة الحظر( دور  "

المسرح والفنون في مناهظة العنف المنزلي والتمييز  

 " كورونااالجتماعي خالل جائحة 

 

 95% 39,216.00 8 المفرق 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 31



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-)كوفيد"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد 

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  المشروع اسم 

 )باألشهر( 

 

  32قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-670 . 32

جمعية قادة المستقبل للتنمية المستدامة 

 الخيرية

  المشارك:المتقدم 

 ال يوجد 

تعزيز المهارات الريادية للنساء والشباب لضمان وصولهم  "

 " للفرص االقتصادية المراعية للنوع االجتماعي

 

 95% 39,999.28 10 الزرقاء 

 
 ة لمساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقدتعني قيمة المنحة ا 32



 

 

 
 

 

 2021كانون أول عقود المنح المقّدمة في شهر  

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  خاللمن   2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  33قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 المشروع في 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-679 . 33

 جمعية مرسال الخيرية 

  المتقدم المشارك:

 جمعية سما العلياء الخيرية 

من الهمة إلى القمة لتمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا في  "

 " جرش

 

 95% 37,991.69 10 جرش 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 33



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المقترحات رقم )المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم  .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  34قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

التي تقّدمها  نسبة المنحة  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-680 . 34

 جمعية الطفولة واألسرة الخيرية 

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

التمكين االقتصادي واالجتماعي لذوي المعاقين ولألسر  "

االقتصادية  المحتاجة في مناطق األغوار لمواجهة اآلثار 

 " الناجمة عن جائحة كورونا

 

 95% 39,008.19 9 البلقاء 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 34



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد"االستجابة االجتماعية  

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  35قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-685 . 35

الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية  

 )جهد( 

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

مأسسة عمل الحماية االجتماعية )مجلس الحماية االجتماعية  "

 " لذوي اإلعاقة في محافظة الكرك(

 

 95% 39,900.00 10 الكرك 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 35



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

المشروع  مدة  مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  36قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-686 . 36

 جمعية دعم لتمكين المرأة 

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

 " بدنا نحصد"

 

 95% 37,839.45 8 البلقاء 

 
 ة قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقدتعني  36



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   المشروع مكان تنفيذ  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  37قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-691 . 37

 جمعية منتدى السرحان للتنمية الثقافية 

  المتقدم المشارك:

 فرح للتنمية والتدريب 

 "أعمال سيدات البادية المتكاملةحاضنة "

 

 95% 37,774.33 10 المفرق 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 37



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-فيروس كورونا المستجد )كوفيد"االستجابة االجتماعية لجائحة 

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  38قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-697 . 38

 مركز الملك حسين

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

تمكين مؤسسات المجتمع المدني في مجال االستدامة المالية  "

 " من خالل اإلبداع

 

البلقاء، عمان، 

 الزرقاء، مادبا

6 39,825.90 %95 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 38



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المقترحات رقم )المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم  .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  39قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

التي تقّدمها  نسبة المنحة  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-713 . 39

 جمعية سلطان التكافل الخيرية 

  المتقدم المشارك:

 جمعية أريحا مدينة النخيل الخيرية

 " برنامج مفاتيح الدماغ "

 

 94% 39,841.43 10 البلقاء، عمان

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 39



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

المشروع  مدة  مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  40قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-738 . 40

 جمعية النهضة للتحديات الحركية 

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

 " "العيش المستقل "عملي مستقبلي"

 

 95% 39,998.26 10 اربد

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 40



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   المشروع مكان تنفيذ  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  41قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-765 . 41

 جمعية سيدات عجلون الخيرية 

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

 Rural - االجتماعية للمرأة الريفيةشركاء من أجل الحماية "

Protection Social for Partners Women " 

 

 95% 39,989.11 10 عجلون 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 41



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  42قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-798 . 42

جمعية شعاع األمل لذوي اإلحتياجات  

 الخاصة

  المتقدم المشارك:

جمعية األمان لإلستشارات والتأهيل وحقوق  

 اإلنسان

 " حرفتي آماني ومستقبلي"

 

 95% 39,953.20 10 الزرقاء 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 42



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المقترحات رقم )المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم  .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  43قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

التي تقّدمها  نسبة المنحة  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-805 . 43

 نايا للتدريب والتنمية المجتمعية 

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

 " FEMA -Tech تيك -فيما "

 

 90% 39,978.00 9 الزرقاء 

 
 ة لمتعاقدتعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة ا 43



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021تقديم المقترحات رقم )المنح المقّدمة تحت دعوة  .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  44قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

المنحة التي تقّدمها  نسبة 

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-806 . 44

 جمعية بصمات أردنية الخيرية 

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

مساندة رائدات األعمال المتضررات من جائحة كورونا ""

 " "كآلية لالنتعاش االقتصادي في األزمات

 

 95% 39,999.28 10 الزرقاء 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 44



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-)كوفيد"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد 

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  المشروع اسم 

 )باألشهر( 

 

  45قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-808 . 45

 جمعية زينة البوادي الخيرية 

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

 " تعزيز إنتاجية المجتمع المحلي في لواء الجيزة مشروع "

 

 95% 39,999.28 6 عمان

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 45



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد"االستجابة 

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  46قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-815 . 46

 شركة زياد الخليفات وشريكه 

 )منظمة أفالمي( 

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

 " األفالم من أجل الحماية االجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة"

 

الكرك، الطفيلة، معان،  

 العقبة

8 39,913.42 %92 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 46



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المقترحات رقم )المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم  .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  47قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

التي تقّدمها  نسبة المنحة  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-819 . 47

 الجمعية األردنية للعمل االجتماعي 

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

 "معًا نبني عالًما آمنًا"

 

 95% 39,996.19 10 عمان

 
 ة الجهة المتعاقد تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها 47



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021تقديم المقترحات رقم )المنح المقّدمة تحت دعوة  .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  48قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

المنحة التي تقّدمها  نسبة 

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-836 . 48

 الجمعية الملكية للتوعية الصحية 

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

وأثره االجتماعي على    19االستجابة لجائحة فيروس كوفيد "

 " تنمية الطفولة المبكرة -األطفال واآلباء ومقدمي الرعاية 

 

 95% 39,987.08 6 عمان

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 48



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-المستجد )كوفيد"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا 

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 المستفيدين اسم المستفيد/ أسماء  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  اسم المشروع 

 )باألشهر( 

 

  49قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-840 . 49

 جمعية الخالد الخيرية 

  المتقدم المشارك:

 ال يوجد 

 " ملعبنا"

 

 95% 39,969.83 8 الكرك 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 49



 

 

 
 

 

 2021عقود المنح المقّدمة في شهر كانون أول 

 03/2021دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:  

 (" 19-)كوفيد"االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد 

 األردن 

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي:  

 

 منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(:  من خالل  2021كانون أول   30( والتي تّم نشرها في 03/2021المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين  الرقم المرجعي  #

 

مدة المشروع   مكان تنفيذ المشروع  المشروع اسم 

 )باألشهر( 

 

  50قيمة المنحة 

 )باليورو(

 

نسبة المنحة التي تقّدمها  

الجهة المتعاقدة من  

مجموع التكاليف المؤهلة  

 في المشروع 

 المتقّدم الرئيسي: 03/2021-853 . 50

 منتدى نبض الثقافي 

  المتقدم المشارك:

 لرعاية األيتامجمعية سيدات عين البستان 

 " نبض للتمكين االقتصادي"

 

 95% 39,997.85 9 عجلون 

 

 
 ة تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقد 50


