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 انجًعٛخ عٍ انًعهٕيبد ثطبقخ
 )خاصة بانشراكة(

 

 اســى انجـًــعــٛــــخ : 

 زأسٛسانربسٚخ  : 

 عُــٕاٌ انجًــعــٛـــخ : 

 يجبل اشزغبل انجًعٛخ : 

 : 

 يع رذذٚذ انفئخ انعًشٚخ انًُخشطٍٛ عذد

 ُس انًُخشطٍٛجٔ

 : 
 ٔانًذًٕلانثبثذ  انٓبرــــــــــــــــــف

 

 انفبكـــــــــــــــــس : 

 انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ نهجًعٛخ : 

 

 (قاَىَيا انًعيٍبًهف انذعى : انًسؤول انقاَىَي )انرئيس او انشخص  صفة انًسؤول عٍ انجًعية وانًكهف

 

  انجًعٛخ عٍ انًسؤٔل انجًعٛخ داخم انذعى ثًهف انًكهف انشخص

  

: 
 انشخصٙ االسى :   انشخصٙ االسى

  

: 
 انعبئهٙ االسى :   انعبئهٙ االسى

  

: 
 انقبََٕٛخ انصفخ :   انقبََٕٛخ انصفخ

  

: 
 انٓبرف :   انٓبرف

  

: 
 اإلنكزشَٔٙ انجشٚذ :   اإلنكزشَٔٙ انجشٚذ

 

 نهجًعٛخ عبو جًع آخش ربسٚخ  

 

 

 ثبنجًعٛخ خبصخ ضبفٛخإ يعهٕيبد : 
 

 

 

 
 

 انجًعٛخ سئٛسٔخبرى  رٕقٛع
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 انًششٔع أٔ جشَبيجانثطبقخ 

 

 

 انًششٔع ٔ انُشبطاسى  : 

 اسى انجًعٛخ    : 

 ربسٚخ ثذاٚخ انًششٔع    : 

 ربسٚخ َٓبٚخ رُفـٛـزِ   : 

 انشخص انًسؤٔل عٍ انًششٔع   : 

 انذٙ رذذٚذ يع انًششٔععُٕاٌ  : 

 

 

 ششح انُشبط:  

 

 

 

 

 أْذاف انُشبط :  -

 

 

 

 

 يكَٕبد انُشبط  : 

 

 

 

 

 :  (انخبصخ...االدزٛبجبد  رٔ٘، شجبة، أطفبل سجبل، )َسبء، دست انفئبد نهًسزفٛذٍٚانعذد انزقشٚجٙ  -

 

 

 : (اإلَجبصيذح  -ثشَبيج  رُفٛز انًششٔع : )يشادم اإلَجبص

 

 

 

 سئٛس انجًعٛخ ٔخبرى رٕقٛع
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 أٔ انًششٔع جشَبيجإلَجبص انانًٛضاَٛخ انًخصصخ 

 يٕاسد انزًٕٚم  انًجبنغ ثبنذسْى  انًصبسٚف انًجبنغ ثبنذسْى

 انجًاعات انترابية  يصبسٚف قبسح : 

 -  ٌىاألجراء انذائً 

 -   انكراء 

 -   )يجب تحذيذها( يصاريفؤخري 

 : 1انًجًٕع   : 1انًجًٕع  

)يجب  : يساهًات اخري  يصبسٚف خبصخ ثبنُشبط : 

 (تحذيذها

 -   انًشزشٚبد : 

 -   شراء نىازو انًطبخ 

 -   شراء يىاد صيذالَية 

 -   شراء انخذيات 

   شراء نىازو انًقاصف 

   شراء االدوات انبيذاغىجية  

   شراء نىازو انًكتب  

   شراء انتراخيص  

   شراء انبذل انرياضية  

   (تحذيذها)يجب  أخرييقتُيات  

 : 2انًجًٕع   : 2انًجًٕع  

  :يساهًة انجًعية  يصبسٚف اخشٖ : 

  -  يصاريف انتُقم 

  -  يصاريف انًهًـــات  

 -   يصاريف االيىاء واإلقاية  

   يصاريف االطعاو  

   (واالستقباالتتُظيى اَشطة ثقافية وترفيهية )االيسيات  .

   كراء االدوات وانتجهيسات  

   صياَة وإصالح انعتاد  

   انتعىيض عٍ انتاييٍ  

   انًكافآت وانهذايا  

   يصاريف انًُتذيات وانهقاءات  

   يصاريف انتحكيى  

   يصاريف االشهار وانُشر  

   يصاريف اخري  

   يصاريف تُظيى انذورات انتذريبية  

   يصاريف تُظيى انبطىالت  

   يصاريف انذورات انتكىيُية  

   (تحذيذهايصاريف اخري يتُىعة )يجب  

 : 3انًجًٕع   : 3انًجًٕع  

 :(ثبنذسْىانعبو )  انًجًٕع  (:ثبنذسْىانًجًٕع  انعبو ) 

 سئٛس انجًعٛخ ٔخبرىرٕقٛع 
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 فثبنشش خانزصشٚ

 

 
 قع أسفهّ انسٛذ أَب انًٕ : 

 انجطبقخ انٕطُٛخ سقى :  

 سئــٛـــس جـًـعـٛـــخ :  

 انجًـعٛـــخ َٕع :  

 

 . خذانًهف صذٛٓب فٙ ْزا انًصشح ث أشٓذ ثأٌ انجًعٛخ فٙ ٔضعٛخ قبََٕٛخ ٔثأٌ انًعهٕيبد

 :       فٙ دبنخ انًٕافقخ عهٗ طهت انذعى ٚشجٗ رذٕٚم انًجهغ انًطهٕة انٗ

 

 └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘   

 نهجًعٛخ انجُكٙ انذسبةسقى  : 

 

 انًؤسسخ انجُكٛخ عُٕاٌ :

 

 انُشبط.  فٕس إَٓبءْزا انذعى صشف ن اإلثجبرٛخثبئق إلداسح انجًبعخ ثبنٕثبإلدالء رعٓذ أكًب 

 

 

 سئٛس انجًعٛـخٔخبرى  إيضبء
 

 


