
 

 

| 1

  

  ستخدام العامّ ة لالترميم المباني التاريخيّ ل رواق برنامج

  مبنى تاريخيّ  نموذج طلب مشروع ترميم

  

 م الطلب معلومات مقدّ  .1

 .....................................................................................: سة بحسب التسجيل الرسميّ اسم المؤسّ 

 ..................................... المحافظة:    .................... :القرية | البلدة

 ...............................................................صال: ؤول االتّ مس

  ....................................: لكترونيّ بريد إ    .......................... :فاكس   ...........................  :تلفون 

  

  

  البلدة|  عن القريةمعلومات  .2

 ان: .......................عدد السكّ 

  نسبة البطالة: .......................

  ة: .......................حاالت اجتماعيّ  تصنّفعدد األسر التي 

  عدد سكان البلدة القديمة: .............................

  :القرية | البلدةرة في الخدمات المتوفّ 

  ةشبكة مجاري عامّ  □       شبكة تلفون □       شبكة مياه □     شبكة كھرباء □
  
  

  : القرية | البلدةرة في المراكز المتوفّ 

مكتبة  □     مستشفى □    مركز صحيّ  □   ريدمكتب ب □       أو بلديّ  مجلس قرويّ  □
     ةعامّ 

ة ة نسويّ جمعيّ  □  يّ نادي شباب □      دة األغراضقاعة متعدّ  □     مركز خدمات جمھور □

  ةمضافة عامّ  □    أطفال ةحضان □     ينمركز مسنّ  □  ةة زراعيّ جمعيّ  □  
  

  

 معلومات عن المشروع .3

 ٢م ............. :حدائق    ٢............. م ساحات:    ٢م........... :مبنى تاريخيّ موضوع الترميم:  

  ....................................................... االستخدام المقترح:

 ....................................................... الترميم:وراء الحاجة من 
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 :أھداف للمشروع ثالثةأھم 

1. ..................................................................................................................................  

2. ............................................................................................................. .....................  

3. .................................................................................................................................. 

 

  

 سةمعلومات عن المؤسّ  .4

  ........................ :االختصاصوزارة   .............. :رقم التسجيل  ............ ة:السلطة الوطنيّ  لدى سنة التسجيل

  سياحيّ □     اقتصاديّ  □     تعاونيّ □     دينيّ □     اجتماعيّ □     ثقافيّ □سة : مجال عمل المؤسّ   

  غيره□   صحيّ □     
  

  ................................. سة:ة المؤسّ رئيس/

  ................... إناث:    ............... ذكور::    سةلمؤسّ عدد المنتسبين ل

  ................................................................................................................. در التمويل:امص

  ..................: سةعدد المنتفعين من المؤسّ 

 سة: للمؤسّ  حاليّة مشاريع أو نشاطات ثالثةأھم 

1. ..................................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................. .....  

3. .................................................................................................................................. 

  بما فيھا الخدمات .................سة، غرف المؤسّ الحالّي لعدد ال

  ..................... )2(ممساحة الساحات   ....)............2سة الحالي (مة لمبنى المؤسّ المساحة الكليّ 

  ($)..................... الحاليّ  سة السنويّ ايجار المؤسّ 

  ة......................سة في السنة الحاليّ ة للمؤسّ ة التشغيليّ الميزانيّ 

   .......... ناثاإلعدد   ......... ذكورعدد ال  ............ سة بأجر مدفوع عاملين في المؤسّ لل الكليّ عدد ال

  .......... ناثعدد اإل  ......... ذكورعدد ال  .............. )في آخر سنة(فاعلين العين متطوّ لل الكليّ عدد ال

  ............المحافظة   .......    القرى المجاورة  القرية..........    :سةالمؤسّ  نشاطات يھاالجغرافيا التي تغطّ 

   ......... غيره الشباب..... ن.....والمسنّ  .....الطفل .....المرأةن: معيّ  يّ قطاع مجتمع سة علىلمؤسّ عمل ا زيركت

   ال□      نعم □ :ةالخاصّ  االحتياجاتسة ذوي تخدم المؤسّ ھل 
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 ترميمه وصف المبنى المنويّ  .5

  .................... )تاريخ البناء (إن عرف
 

 عدد الغرف ...................

   يوجد ال□    يوجد□: حوش      يوجد ال□    يوجد □ حديقة:أو ساحة  

 ينبمستويّ  بيت فالحيّ □     طوابق  ةثالث□  طابقان □  طابق واحد□ :عدد الطوابق

 سقائف خشب □  ة  عقود عربيّ □    دوامر حديد□    باطون□  :السقف

  شقوق□   م جزئيّ مھدّ □   جيدة □ :حالة المبنى
 

  ة المبنى:ملكيّ 

  عةمستأجر بعقد منف □      مستأجر غير محميّ  □   يّ مستأجر محم □     ة خاصّ □      ةعامّ □
  

  ................ : بغرض المنفعة امستأجرً المبنى إذا كان اإليجار،  سنواتعدد 
 

 

 فستكون على شكل: ،لب منكم مساھمةطُ  وأ ،: إذا تم استدراج منحة في الترميمالمساھمة المحليّ  .6

 المساھمة غير ممكنة□    ال ة على شكل عمّ عينيّ □     ة على شكل موادعينيّ □

  % من قيمة الترميم 50□      % من قيمة الترميم20□      % من قيمة الترميم10□  :ة بنسبةنقديّ □
 

  

 : بعد الترميمعات التوقّ  .7

  ال□      نعم □ة للعمل بعد الترميم: ھل ھناك خطّ 

    ال□    نعم □ھل يوجد أثاث للمركز بعد الترميم: 
  
  ...........................................................................................: سةلدى المؤسّ  ھو األثاث الموجود ما

  سة: .............................................................................................ما ھو األثاث الذي ينقص المؤسّ 

 المنتفعين من المؤسسة بعد الترميم ..........................................عدد 

 سة بأجر مدفوع بعد الترميم ...........................عدد العاملين في المؤسّ 

 ................................................. عين فاعلينسة كمتطوّ عدد العاملين في المؤسّ 
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  أكثر□     %  30□     %20□   % 10□  سة بنسبةة للمؤسّ أن ترتفع الموازنة التشغيليّ من المتوقع 

  

 المبنىتاريخ معلومات عن  .8

  ة للمبنىة واالقتصاديّ ة واالجتماعيّ ة والقيمة التاريخيّ مالحظات تاريخيّ 

.......................................................................................................................................  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

  

 

  المبنى عمارة معلومات عن .9

  ت)إن وجد(زة، الزخارف ة عن المبنى: عناصر مميّ معماريّ مالحظات 

.......................................................................................................................................  

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  

  

  

 المرفقات .10

  ت)إن وجد(صور للمبنى أو للساحة موضوع الترميم  3 

  )إن وجد(ط واحد مخطّ  

  سةشھادة تسجيل المؤسّ  

  )إن وجد(المنفعة أو اإليجار، أو ة، الملكيّ عقد  

  غيره 
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