برنامج رواق لترميم المباني التاريخيّة لالستخدام العا ّم
نموذج طلب مشروع ترميم مبنى تاريخ ّي
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 .1معلومات مق ّدم الطلب
اسم المؤ ّسسة بحسب التسجيل الرسم ّي..................................................................................... :
القرية | البلدة .................... :المحافظة..................................... :
مسؤول االتّصال............................................................... :
تلفون ........................... :فاكس .......................... :بريد إلكترون ّي.................................... :

 .2معلومات عن القرية | البلدة
عدد الس ّكان....................... :
نسبة البطالة....................... :
عدد األسر التي تصنّف حاالت اجتماعيّة....................... :
عدد سكان البلدة القديمة............................. :
الخدمات المتوفّرة في القرية | البلدة:

□

شبكة كھرباء

□

□

شبكة مياه

□

شبكة تلفون

شبكة مجاري عا ّمة

المراكز المتوفّرة في القرية | البلدة:

□

□

ي أو بلد ّ
مجلس قرو ّ
ي

□

مكتب بريد

□

مركز صح ّي

مستشفى

□

مكتبة

عا ّمة

□
□ جمعيّة زراعيّة

مركز خدمات جمھور

□

□

قاعة متع ّددة األغراض

مركز مسنّين

□

□

حضانة أطفال

نادي شباب ّي

□

□

جمعيّة نسويّة

مضافة عا ّمة

 .3معلومات عن المشروع
٢

موضوع الترميم :مبنى تاريخ ّي........... :م

ساحات ............. :م

االستخدام المقترح....................................................... :
الحاجة من وراء الترميم....................................................... :

٢

٢

حدائق ............. :م

أھم ثالثة أھداف للمشروع:
.................................................................................................................................. .1
.................................................................................................................................. .2
.................................................................................................................................. .3

سسة
 .4معلومات عن المؤ ّ
سنة التسجيل لدى السلطة الوطنيّة ............ :رقم التسجيل .............. :وزارة االختصاص........................ :

مجال عمل المؤ ّسسة □ :
□غيره
□صح ّي

ثقاف ّي

□

□

اجتماع ّي

دين ّي

□

تعاون ّي

□

اقتصاد ّ
ي

□

سياح ّي

رئيس/ة المؤ ّسسة................................. :
عدد المنتسبين للمؤ ّسسة :ذكور............... :

إناث................... :

مصادر التمويل................................................................................................................. :
عدد المنتفعين من المؤ ّسسة.................. :
أھم ثالثة مشاريع أو نشاطات حاليّة للمؤ ّسسة:
.................................................................................................................................. .1
.................................................................................................................................. .2
.................................................................................................................................. .3
العدد الحال ّي لغرف المؤ ّسسة ،بما فيھا الخدمات .................
المساحة الكليّة لمبنى المؤ ّسسة الحالي )م................(2

2

مساحة الساحات )م ( .....................

ايجار المؤ ّسسة السنو ّ
ي الحال ّي ).....................($
الميزانيّة التشغيليّة للمؤ ّسسة في السنة الحاليّة......................
العدد الكل ّي للعاملين في المؤ ّسسة بأجر مدفوع ............

عدد الذكور .........

عدد اإلناث ..........

العدد الكل ّي للمتط ّوعين الفاعلين )في آخر سنة( ..............

عدد الذكور .........

عدد اإلناث ..........

القرى المجاورة .......

المحافظة ............

الجغرافيا التي تغطّيھا نشاطات المؤ ّسسة:

القرية..........

تركيز عمل المؤ ّسسة على قطاع مجتمع ّي معيّن :المرأة .....الطفل .....المسنّون .....الشباب .....غيره .........

ھل تخدم المؤ ّسسة ذوي االحتياجات الخا ّصة□ :

نعم

□

ال
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ي ترميمه
 .5وصف المبنى المنو ّ
تاريخ البناء )إن عرف( ....................
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عدد الغرف ...................

□

حوش□ :
□ال يوجد
ساحة أو حديقة □ :يوجد
□بيت فالح ّي بمستويّين
□ثالثة طوابق
□طابقان
عدد الطوابق□ :طابق واحد
السقف□ :باطون □دوامر حديد □عقود عربيّة □سقائف خشب
حالة المبنى□ :جيدة □مھ ّدم جزئ ّي □شقوق

ال يوجد

يوجد

ملكيّة المبنى:

□

عا ّمة

□

خا ّ
صة

□

مستأجر محم ّي

□

مستأجر غير محم ّي

□

مستأجر بعقد منفعة

عدد سنوات اإليجار ،إذا كان المبنى مستأج ًرا بغرض المنفعة................ :

 .6المساھمة المحليّة في الترميم :إذا تم استدراج منح ،أو طُلب منكم مساھمة ،فستكون على شكل:

□
□نقديّة بنسبة %10□ :من قيمة الترميم □ %20من قيمة الترميم □ %50من قيمة الترميم
عينيّة على شكل مواد

□

عينيّة على شكل ع ّمال

□

المساھمة غير ممكنة

 .7التوقّعات بعد الترميم:

ھل ھناك خطّة للعمل بعد الترميم□ :
ھل يوجد أثاث للمركز بعد الترميم□ :نعم
نعم

□
□ال
ال

ما ھو األثاث الموجود لدى المؤ ّسسة........................................................................................... :
ما ھو األثاث الذي ينقص المؤ ّسسة............................................................................................. :
عدد المنتفعين من المؤسسة بعد الترميم ..........................................
عدد العاملين في المؤ ّسسة بأجر مدفوع بعد الترميم ...........................
عدد العاملين في المؤ ّسسة كمتط ّوعين فاعلين .................................................

من المتوقع أن ترتفع الموازنة التشغيليّة للمؤ ّسسة بنسبة □

%10

□

%20

□

% 30

□

أكثر

 .8معلومات عن تاريخ المبنى
مالحظات تاريخيّة والقيمة التاريخيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة للمبنى
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 .9معلومات عن عمارة المبنى
مالحظات معماريّة عن المبنى :عناصر مميّزة ،الزخارف )إن وجدت(
..........
.............................................................................................................................ﻁﺷﻣﻧﺑﻳﺗﻝ
ﺑﻳﺳﻝ ﻧﺗﺑﻁﻝ ﺗﺑﺳﻳﻁ،ﺕ ﻟﻁﺑﻳﻧﺗﻝ ﻁﺑﻳﻧﺗﻝ ﻁﻳﻧﺑﺗﻝ ﻣﻧﺑﻳﺗﺷﻝ ﻁﻣﻧﺑﻳﺗﺷﻝ ﻁﻧﺑﺗﻝ ﻁﻣﻧﺑﺗﻳﺷﻝ ﻁﻧﺑﺕ ﻟﻁﺑﺷﻧﺗﻝ ﻁﻣﻧﺷﺑﺗﻝ ﻁﺷﻧﺑﺗﻝ ﻁﺷﺑﻧﻝ ﺗﻁﺷﺑﻧﺗﻝ
ﺍﻛﺷﺗﺑﺎ ﻟﻛﺑﺷﺗﺎل
ﻟﺑﺎ ﺑﻼ ل ﺍﻟﺑﺎ ﺑﻼ ل ﺍﻟﺑﺎ ﺗﺎﻟﺳﺕ ﺷﻛﻳﺑﺗل ﺍﺷﺑﻛﻧل ﺍﻛﻳﺑﺷﺗﻣل ﺍﻧﻛﺗﺷﺑﻳل ﺍﻛﺑﺷﺗﻳل ﺍﻣﺷﺑﻧﻳﺎل ﺗﺑﺷﻳﺎﻛﺗﻧل ﺍﻛﻧﺗﺷﺑﺎل ﻛﺗﺷﺑﻳﺎل ﻛﺗﺑﺎﺷﻛﻳﺗل
...............
........................................................................................................................

.............................................................................................................................ﻧﻳﺑﺷﻣﻙ
ال ال ال ال ﺷﺑﻳﺯﻝ ﻭﺷﺑﻅﻳﻭﯩﻝ
..........

 .10المرفقات
 3صور للمبنى أو للساحة موضوع الترميم )إن وجدت(
مخطّط واحد )إن وجد(
شھادة تسجيل المؤ ّسسة
عقد الملكيّة ،أو اإليجار ،أو المنفعة )إن وجد(
غيره
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