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البطاقـة التقنية للمشروع
تػنٔ٘ املشطّع

مكسو مً ططف ( التػنٔ٘ الكامل٘ للحنعٔ٘)
أٍساف املشطّع
اليشاطات الطٜٔػٔ٘
الفٝات املػتَسف٘ مً املشطّع

الْغاٜل الالظم٘ للنشطّع (بشطٓ٘-مازٓ٘)
عسز مياصب الشػل املتاح٘
عسز األشداص املػتفٔسٌّ مً املشطّع
عسز االشداص املكلفني باملشطّع
املؤٍل العلنٕ اّ التكْٓين لألشداص املكلفني باملشطّع

مكاٌ جتػٔس املشطّع
طبٔع٘ مكاٌ
مْقع جتػٔس املشطّع

جتػٔس املشطّع
اضض،بيآ٘،حمل .اخل)
.
(قطع٘

ىْع الْثاٜل املتعلك٘

تعٔني مكاٌ

مبكاٌ جتػس املشطّع

جتػٔس املشطّع

عكس ٍب٘ ،ملكٔ٘ ،امتٔاظ
( :

( عسز الػطف ّ قاعات

باغتػالل .اخل)
ا جياض ،ضخص٘ . . .

االقػاو .اخل  ،املػاح٘ )
.

الْالٓ٘
البلسٓ٘
الكطٓ٘

عيْاٌ مكاٌ جتػٔس املشطّع

ىػب٘ مػاٍن٘ الضناٌ االجتناعٕ باملشطّع باليػب٘ للحنعٔات املػريٗ للنطكع

التكلف٘ اإلمجالٔ٘ للنشطّع
املبلؼ املطلْب للتنْٓل مً الْظاضٗ

ىػب٘ مػاٍن٘ اجلنعٔ٘ باملشطّع

مسٗ إدماظ املشطّع
شطكا ٛاملشطّع

ىْع املػاٍن٘

تارٌخ وختم الجمعٌة

البطاقة التعرٌفٌة للمركز
اسم الجمعٌة

اسم المركز
طبٌعة المركز
مرسوم االنشاء

رقم وتارٌخ مقرر انشاء المركز
تارٌخ افتتاح المركز
السند القانونً لشغل مقر المركز(عقد :ملكٌة ،اٌجار  ،هبة ،امتٌاز ،رخصة استغالل .الخ)

عنوان المركز

رقم الهاتف /الفاكس

البرٌد االلكترونً للمركز

اسم ولقب مدٌر المركز

رقم وتارٌخ محضر تعٌٌن مدٌر المركز

طاقة استٌعاب المركز
طاقة االستٌعاب الحقٌقٌة

طاقة االستٌعاب النظرٌة

مالحق التابعة للمركز
اسم الملحقة

العدد

االشخاص المستقبلٌن بالمركز
الفئة
المتكفل بها

العدد

الجنس
ذكر

السن

نوع
االعاقة

نسبة
االعاقة

انثى

نظام التكفل
داخلً

نصف
داخلً

خارجً

المرافق التربوٌة الموجودة بالمركز





عدد االقسام مع تحدٌد مستوى القسم و الجنس لكل القسم.
عدد الورشات.
عدد قاعات الحسٌة الحركٌة.
مرافق اخرى حددها

طاقم المستخدمٌن المسٌر للمركز
 طاقم المستخدمٌن اإلدارٌٌن

الوظٌفة

العدد

دائم

متعاقدٌن

المستوى
العلمً

المبلغ
الشهري

المبلغ
السنوي

مجموع
المبالغ
المستحقة
للدفع
للمستخدمٌن

 طاقم المستخدمٌن البٌداغوجٌٌن

الوظٌفة

العدد

دائم

متعاقدٌن

المستوى
العلمً

المبلغ
الشهري

المبلغ
السنوي

مجموع
المبالغ
المستحقة
للدفع
للمستخدمٌن
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اجلـــــنَْضٓ٘ اجلـــــعاٜطٓ٘ الـــــسميكطاطٔ٘ الشــــــعبٔ٘
ّظاضٗ التـــضامــً الـــْطـــين ّ األغـــطٗ ّ قضآا املطأٗ
مـــسٓطٓ٘ احلـــطك٘ اجلـــنعْٓ٘ ّ العــــنل اإلىػــــاىٕ
املــسٓطٓ٘ الفـــطعٔ٘ لتـــطقٔ٘ احلـــطك٘ اجلــنعْٓ٘

الْثاٜل املتعلك٘ بتشكٔل ملف مشطّع مجعْٖ
 طلب متْٓل مْجُ إىل معالٕ الْظٓطٗ حْل املشطّع املطاز إدماظِ.
 البطاق٘ التعطٓفٔ٘ للحنعٔ٘.
 البطاق٘ التكئ٘ للنشطّع.
 ثالث ىػذ مً الفْاتري الشكلٔ٘ خمتلف٘ املنٌْ مع حمضط اختٔاض املنٌْ اّ تكسٓطات كنٔ٘ ّمالٔ٘.
 الكاٜن٘ االمسٔ٘ لألشداص املػتفٔسًٓ مً مشطّع املطافك٘ ّاملػاعسٗ بامليعل لألشداص املػيني
ّاملعاقني مع حتسٓس احلال٘ الصحٔ٘ للشدص املػتفٔس.
 ىػد٘ طبل األصل لالعتناز ّصل تػحٔل بتحسٓس املكتبّ ،صل جتسٓس مجعّٔ٘.كصا ّصل تعسٓل
الكاىٌْ االغاغٕ.
 ىػد٘ مً اليظاو الساخلٕ للحنعٔ٘.
 اخط حمضط اجلنعٔ٘ العام٘.
ّ صل اغتالو التبلٔؼ باملطابك٘ مع الكاىٌْ .06/12
 ىػد٘ مً ّصل اغتالو التبلٔؼ باملطابك٘ مع احكاو املطغْو التيفٔصٖ ضقه  74/15املتعلل بتحسٓس
االحكاو ّالكاىٌْ االغاغٕ الينْشجٕ املطبل عل ٙاليازٖ الطٓاض اهلاّٖ .
 ىػد٘ مً مكطض اىشا ٛاملطكع باليػب٘ للحنعٔات املػريٗ للنطاكع .
 ىػد٘ مً قطاض اىشا ٛجملؼ ازاضٗ املطكع.
 ىػد٘ مً حمضط تعٔني مسٓط املطكع مً ططف اجلنعٔ٘ العام٘.
 الكاٜن٘ االمسٔ٘ للطاقه االزاضٖ ّالبٔساغْجٕ املػري للنطكع.
 الكاٜن٘ االمسٔ٘ لألشداص املتنسضغٔني باملطكع مع حتسٓس الػً ّىْع االعاق٘ ّ منط االقام٘ .
 ىػد٘ مً املؤٍل العلنٕ اّ التكْٓين لألشداص املكلفني باملشطّع .
 ىػد٘ طبل األصل مً الكاىٌْ األغاغٕ املطابل للكاىٌْ .06 -12
 بطىامخ عنل اجلنعٔ٘ للػي٘ اجلاضٓ٘(.لػي٘  2018مع شكط املشطّع املكرتح للتنْٓل).
 التكطٓط األزبٕ (حْصل٘ ىشاطات اجلنعٔ٘)لػي٘ .2017

 التكطٓط املالٕ املعس مً ططف اجلنعٔ٘ حينل تأشريٗ ضٜٔؼ اجلنعٔ٘ ّأمني ماهلا (لػي٘ .)2017
 حمضط تعٔني حمافظ احلػابات مً ططف اجلنعٔ٘ العام٘.
351 -01

 التكطٓط املالٕ مؤشط علُٔ مً ططف حمافظ احلػابات مطابل للنطغْو التيفٔصٖ ضقه

املؤضر يف  (.2001/11/10ىػد٘ أصلٔ٘ ىػدتني مطابكتني لألصل)( ،لػي٘ .)2016باليػب٘ للحنعٔات
املػتفٔسٗ مً اعاى٘ مً السّل٘ ّفكا للنطغْو املصكْض اعالِ.
ّ صل إٓساع التكطٓط املالٕ لس ٚخعٓي٘ الْالٓ٘ قبل

 30جْاٌ مً الػي٘ املْالّٔ٘.فكا للنازٗ  77مً

قاىٌْ املالٔ٘ لػي٘ . 2006
 صك مشطب باغه اجلنعٔ٘.
 الْثاٜل املتعلك٘ مبكاٌ جتػٔس املشطّع.
 ىػد٘ مً اكتتاب التامني الضامً لألخطاض املالٔ٘ املطتبط٘ باملػؤّلٔ٘ املسىٔ٘ للحنعٔ٘ .
 ىػد٘ مً االشَاض يف اجلطٓسٗ لْصل تأغٔؼ اجلنعٔ٘،لْصل جتسٓس مكتب مجعٔ٘،لْصل جتسٓس
اجلنعٔ٘ ،لْصل تعسٓل الكاىٌْ األغاغٕ ،لْصل املطابك٘ مع احكاو الكاىٌْ

 06/12املتعلل

باجلنعٔات ّفكا للنازٗ  18ميُ.
 البطاق٘ التكٔٔنٔ٘ للنشاضٓع اجلنعْٓ٘ املكرتح٘ للتنْٓل حتنل خته ّتأشريٗ مسٓط اليشاط االجتناعٕ
ّالتضامً للْالٓ٘.باليػب٘ للحنعٔات احمللٔ٘.
مــالحظــ٘
:
تْزع ملفات اجلنعٔات احمللٔ٘ عل ٙمػتْ ٚمسٓطٓات اليشاط االجتناعٕ ّ التضامً للْالٓات يف ثالث ىػذ.-تْزع ملفات اجلنعٔات الْطئ٘ عل ٙمػتْ ٚمكط اإلزاضٗ املطكعٓ٘ للْظاضٗ.

