
 

 

 

 

 

2020عقود المنح المقّدمة في شهر تشرين الثاني   

01/2020دعوة تقديم المقترحات مرجع رقم:   

 الكرك

 

 ENPI/2018/402-607المرجع المالي: 

 

 من خالل منظمة الخبرة الفرنسية )الجهة المتعاقدة(: 2020تشرين الثاني  23والتي تّم نشرها في ( 01/2020المنح المقّدمة تحت دعوة تقديم المقترحات رقم ) .1

 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين رقم العقد

 

مدة المشروع  موضوع المشروع اسم المشروع  الجنسية

 )باألشهر(

 

 1قيمة المنحة

 )باليورو(

 

التي تقّدمها نسبة المنحة 

الجهة المتعاقدة من مجموع 

 المشروعفي التكاليف المؤهلة 

 

20-

SB2518 
 المتقّدم الرئيسي:

 جمعية الشهابية

  المتقدم المشارك:

 جمعية فدى الوطن

 

 مشغل الخياطة التدريبي واإلنتاجي أردنية

 

 . الشباب والتمكين االقتصادي2

 

12 39.004,18 92% 

                                                 
 تعني قيمة المنحة المساهمة المالية التي ستقدّمها الجهة المتعاقدة 1
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 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين رقم العقد

 

مدة المشروع  موضوع المشروع اسم المشروع  الجنسية

 )باألشهر(

 

 1قيمة المنحة

 )باليورو(

 

التي تقّدمها نسبة المنحة 

الجهة المتعاقدة من مجموع 

 المشروعفي التكاليف المؤهلة 

 

20-

SB2519 
 المتقّدم الرئيسي

 درب الملوكجمعية 

 المتقّدم المشارك

 جمعية زرقاء اليمامة

مسارات سياحية لخلق فرص للعمل والتنمية  أردنية

 المستدامة

 

 . الشباب والتمكين االقتصادي2

 

8 40.000,00 95% 

20-

SB2976 

 المتقّدم الرئيسي

 شركة سرت للتنمية والتمكين

 المتقّدم المشارك:

 زهرة الخير لتنمية الموارد البشرية

 

قضايا متعددة الجوانب: استبدال الرعاية  أردنية

اإليوائية تتقاطع مع توفير خدمات الرعاية 

المنزلية والدمج االجتماعي لألشخاص ذوي 

 اإلعاقة

 

دعم مشروع استبدال  .1

 الرعاية اإليوائية 

8 39.531,69 95% 

20-

SB2517 
 المتقدم الرئيسي

جمعية أصدقاء التليف الكيسي الخيرية 

 األردنية 

 المتقدم المشارك:

 جمعية الحياة محبّة

 

 عيادة التأهيل والعالج الفيزيائي المتنقلة أردنية

 

 

. المشاريع المتقاطعة والتي 5

تساهم في التماسك االجتماعي 

وتمكين المجموعات المستضعفة 

)مثل إمكانية الوصول، 

والتضامن المشاركة، الوقاية 

 بين األجيال المختلفة(

8 39.901,42 95% 
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 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين رقم العقد

 

مدة المشروع  موضوع المشروع اسم المشروع  الجنسية

 )باألشهر(

 

 1قيمة المنحة

 )باليورو(

 

التي تقّدمها نسبة المنحة 

الجهة المتعاقدة من مجموع 

 المشروعفي التكاليف المؤهلة 

 

20-

SB2520 
 المتقّدم الرئيسي

جمعية زعل وخضراء الفنية للتوعية 

 االجتماعية

 المتقدم المشارك

 جمعية منتدى ذات الرأس الثقافي

 

تعزيز الرعاية لألطفال المصابين بمرض  أردنية

 التوحد بشراكة المجتمع المحلي

 

 

المتقاطعة والتي . المشاريع 5

تساهم في التماسك االجتماعي 

وتمكين المجموعات المستضعفة 

)مثل إمكانية الوصول، 

المشاركة، الوقاية والتضامن 

 بين األجيال المختلفة(

9 39.999,95 95,00 % 

20-

SB2522 
 المتقّدم الرئيسي:

 جمعية زحوم الخيرية

 المتقدم المشارك:

 عرينالجمعية بيت 

تمكين مؤسسات المجتمع المدني لدعم بدائل  أردنية

 النهارية اإليواءاإليواء ودور 

 

 

دعم مشروع استبدال  .1

الرعاية اإليوائية 

 بالرعاية البديلة

10 39.998,80 95,00% 

20-

SB2524 
 المتقّدم الرئيسي: 

 جمعية دبين للتنمية البيئية الخيرية

 المتقدم المشارك

ذوي جمعية المدينة المنورة لرعاية 

 االحتياجات الخاصة وأسرهم

 والطفل األسرةتمكين  أردنية

 

 

دعم مشروع استبدال  .1

الرعاية اإليوائية بالرعاية 

 البديلة

10 39.862,00 95,00% 
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 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين رقم العقد

 

مدة المشروع  موضوع المشروع اسم المشروع  الجنسية

 )باألشهر(

 

 1قيمة المنحة

 )باليورو(

 

التي تقّدمها نسبة المنحة 

الجهة المتعاقدة من مجموع 

 المشروعفي التكاليف المؤهلة 

 

20-

SB2526 
 المتقّدم الرئيسي:

 جمعية المواطنة الفاعلة

 المتقدم المشارك:

 جمعية المهارة واإلتقان

للمرأة واألشخاص دعم الفرص االقتصادية  أردنية

 ذوي اإلعاقة

 

. تعزيز االستقالل المالي 3

 للمرأة والدمج االجتماعي لها

 

12 39.995,00 95,00 % 

20-

SB2528 
 المتقدم الرئيسي

 مركز الفينق للتنمية المستدامة

 المتقدم المشارك:

 منتدى اليقظة للبناء الديمقراطي

 

القانوني تعزيز التمكين االقتصادي والوعي  أردنية

 لشباب الكرك

 

 . الشباب والتمكين االقتصادي2

 

8 35.325,67  95% 

20-

SB2529 
 المتقّدم الرئيسي:

 المؤسسة الوطنية لتمكين األسرة

 المتقدم المشارك:

 جمعية سيدات النقع الخيرية

 

مجموعة توفير وإقراض نحو دمج اقتصاداي  أردنية

 للمرأة وحقوقها في المناطق الريفية

 

تعزيز االستقالل المالي . 3

 للمرأة والدمج االجتماعي لها

 

12 39.999,28  95% 
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 اسم المستفيد/ أسماء المستفيدين رقم العقد

 

مدة المشروع  موضوع المشروع اسم المشروع  الجنسية

 )باألشهر(

 

 1قيمة المنحة

 )باليورو(

 

التي تقّدمها نسبة المنحة 

الجهة المتعاقدة من مجموع 

 المشروعفي التكاليف المؤهلة 

 

20-

SB2530 
 المتقدم الرئيسي:

 في األردنجمعية النساء العربيات 

 المتقدم المشارك:

 جمعية ربات بيوت شيحان الخيرية

 مشروع التمكين االقتصادي للمرأة أردنية

 

. تعزيز االستقالل المالي 3

 االجتماعي لهاللمرأة والدمج 

 

8 34.956,90 90% 

 


