كشف أسماء الفائزين بجوائز ريادية األعمال ألفضل أصحاب مشاريع صغيرة من برنامج األسر
المنتجة

1

منى احمد علي العاليا

البتراء

حرفي/فضيات

3000

دخل االسرة اقل من  250دينار

مشروع يحقق ربح شهري ضافي ( )500دينار.

أثر الجائزة على وضع األسرة االقتصادي واالجتماعي
أصبح دخل االسرة بعد المشروع ليصبح ( )500دينار،
تمسداد الديون المترتبة على االسرة وتغطية نفقات
ومصروفات االسرة وتحسين السياحة

الرقم

االسم الرباعي للمنتفع

المديرية

نوع المشروع

قيمة التمويل

2

براءة جعفر قطيشات

السلط

خدمي/دراي كلين

3000

ادخل االسرة

ارتفع دخل االسرة الى  300دينار واشترى ماكنة
جديدة وأضافت خدمة الخياطة وغسيل السجاد للبيوت)

بح دخل االسرة بعد المشروع ليصبح ( )200دينار
شهري حيث لم يكن يوجد دخل لألسرة سابقاً ،ساهم
المشروع في تحسين وضع األسرة من الناحية
االقتصادية ويتميز المشروع بأنه الوحيد في المنطقة

3

محمد خليل أبو مليقه

القصر

حرفي -نجارة

3000

4

نجاح فرج بخيت الفرج

المفرق

حرفي/تنجيدفرش عربي3000 .

5

محمد صالح العجلوني

بني عبيد

تجاري  /أدوات منزلية 4000

6

بالل انيس عوده

اربد

خدمي  /معجنات

7

امل خالد الهالالت

ناعور

كان دخل االسرة ال يتجاوز  300دينار راتب الزوج علما ان
علىفسيفساء
تخصص
مستوى المملكة)
كلية ريادية
خريجةجائزة
المؤهلة أفضل
حرفي  /صالون سيدات ( 1500فاز في

3000

وضع األسرة قبل المشروع

وضع األسرة بعد المشروع

م المشروع في بتوفير دخل االسرة بمقداره ( )500دينار
شهرياً ،المساهمة في توفير فرص عمل عدد ()2
وفرصة عمل واحدة يومية ،وساهم في تحسين وضع
األسرة ،المشروع يقوم على تصنيع القطع وبعضها غير
متوفر في السوق المحلي ويشغل عدد من الحرفين ،وكان
المؤهل يمتلك أدوات ومعدات بسيطة وإمكانيات
كانت المنجرة صغيرة موجودة وبعد اخذ المشروع ودخل قام بتطوير المنجرة حيث اشترى ماكنات جديدة ومواد متواضعة ،وبعد حصول على قرض ساهم في تطوير
وتحسين العمل بالمنجرة
خام للمنجرة واصبح دخل االسرة  1200دينار شهريا
االسرة  500دينارشهريا
يادة دخل االسرة بعد المشروع ليصبح ( )400دينار،
توفير فرص عمل عدد ( )3دينار ،وتلبية حاجات األسرة
كان المحل عبارة عن مستودع واحد وفي البيت ودخل االسرة زاد دخل االسرة وخلق فرص عمل ابناء المجتمع
وتوفير حياة كريمة ألفرادها.
المحلي واصبح دخل االسرة 1000دينار
اقل من  500دينار شهريا
يادة دخل االسرة لصبح ( )600دينار شهري ،باإلضافة
للمساهمة بتغطية نفقات االسرة ،وتوفير فرص عمل،
وقد قامت األسرة في توسعة للمشروع وتطويره إلى
ارتفع دخل االسرة الى  500دينار وقام بتدريس طالاب محل تجاري ،كما تم افتتاح مشروع في مدينة الرمثا
فرع ثاني
جامعيين وزاد راس المال ليصل الى  15000دينار
دخل االسرة  400دينار

المؤهلودخله اليتجاوز  250دينار ولديه محل صغير ويعمل
لوحده

قام المؤهل بتوسعة المشروع ودخل االسرة يصل الى
 500دينار

توفير فرص عمل ( )3فرصة ،المساهمة في زيادة دخل
االسرة بعد المشروع بقيمة  500دينار شهري ،مساعدة
األسرة على عدم اللجوء إلى الدين وتوفير حياة كريمة
ألفراد وتدريس طالب جامعيين.

فتحت صالون للسيدات لخدمة السيداتن في المنطقة
وساعدت الزوج في مصايف ونفقات لبيت وتغطية
احتياجات االسرة

قق المشروع ربحا ً صافي دخل شهري بمعدل ()500
دينار ،المساهمة في توفير فرصة عمل ألسرة المؤهل
وكذلك لبعض السيدات في المجتمع المحلي.

