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 دليل دراسة املشاريع

 مالحظات االجراءات املرحلة

 ِشحٍت اٌظٍاؿت

  اٌشؼىس بادلشىٍت

  حتذٌذ ادلشىٍت

حتذٌذ أهُ اٌؼٕاطش اٌيت أدث حلذوث 

 ادلشىٍت

 

حتذٌذ ػذة استشاتٍجٍاث ممىٕت حلً 

 ادلشىٍت

 

حتذٌذ افضً استشاتٍجٍت واٌيت ِٓ خالذلا 

 وفاػٍٍت  بىفاءةٔستطٍغ حً ادلشىٍت 

 

طٍاؿت فىشة ِبسطت باالستشاتٍجٍت 

 ادلٕاسبت حلً ادلشىٍت 

 

حتذٌذ اٌفتشة اٌضٍِٕت اٌيت ستستـشق يف 

ػٍٍّت دساست تفظٍٍٍت ٌالستشاتٍجٍت حً 

 ادلشىٍت 

 

تسىٌك اٌفىشة ٌٍجهاث اٌذاػّت وادلتخظظت 

 يف رلاي ادلشىٍت

 

ِشحٍت اٌذساست 

اٌتفظٍٍت وإػذاد 

 ادلششوع

 إٌطاق اجلـشايف بذلت ٌٍّشىٍتحتذٌذ 

ػٕذ االشؼاس بمبىي فىشة 

ادلششوع سٕمىَ باٌششوع 

بؼٍٍّت اٌذساست 

اٌتفظٍٍٍت ٌٍّششوع 

وحتذٌذ إٌطاق اجلـشايف 

واْ إٌطاق  وإرابذلت 

واسغ ووبري جذًا ٌمسُ 

ادلششوع إىل ِشاحً 

وحنذد ٔطاق ِؼني ٌؼٍٍّت 

 اٌذساست حلً ادلشىٍت 

اٌتحذٌذ اٌذلٍك ٌٍّستهذفني ِىضىع ادلشىٍت 

اٌزٌٓ سٍتُ اٌتؼاًِ ادلباشش ِؼهُ حلً 

 ادلشىٍت 

 

حتذٌذ اٌٍت ِٕاسبت جلّغ ادلؼٍىِاث اٌذلٍمت 

 حلً ادلشىٍت وفك االستشاتٍجٍت ادلمتشحت

هٕان ػذة طشق جلّغ 

ادلؼٍىِاث وهً )ادلالحظت 

ػًّ ِمابالث  –اٌشخظٍت 

فشدٌت أو مجاػٍت 

ِىضىع ادلشىٍت  ٌألشخاص

ػًّ استّاساث وتشىًٍ  –

فشق ِسح وتسجًٍ 
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االستؼأت  –اٌبٍأاث 

بادلىاتب احلىىٍِت أو 

ادلٕظّاث راث االختظاص 

االستؼأت بذساساث  –

 سابمت مماثٍت (

بؼذ مجغ ادلؼٍىِاث اٌىافٍت ٔبذأ بإػذاد 

اٌذساست ادلٕطمٍت الستشاتٍجٍت ِؼاجلت 

 ادلشىٍت 

 

اجلـشافٍت ٌٍّٕطمت  ػًّ دساست ٌٍطبٍؼت

 ادلىجىد هبا ادلشىٍت ِىضىع اٌذساست

 

حتذٌذ اٌششواء اٌىاجب اٌتٕسٍك ِؼهُ ودوس 

 وً ششٌه

 

ػًّ اخلطت اٌضٍِٕت اٌالصِت ٌتٕفٍز 

االستشاتٍجٍت وحً ادلشىٍت أو اٌتخفٍف 

 ِٕها 

 

حتذٌذ االحتٍاجاث ِٓ اٌىادس اٌفين 

 واإلداسي واألٌادي اٌؼاٍِت   

 فشٌك حً ادلشىٍت 

حتذٌذ االحتٍاجاث ِٓ ادلؼذاث واالدواث 

 واَالث اٌضشوسٌت ٌتٕفٍز االستشاتٍجٍت 

 

ػًّ ادلٍضأٍت االصِت ٌتٕفٍز االستشاتٍجٍت 

 حلً ادلشىٍت 

جيب أْ تىىْ ادلٍضأٍت 

والؼٍت ودلٍمت وؿري 

ِباٌؾ فٍها مبا فٍها 

 ٍِضأٍت اػذاد ادلششوع   

سفغ اٌذساست ٌٍجهاث اٌذاػّت دلشاجؼتها 

 وادلىافمت ػٍٍها  

 

 ِشحٍت تٕفٍز ادلششوع

بؼذ ادلىافمت ػٍى اٌذساست واػتّاد ادلششوع 

 ٔبذأ ِشحٍت اٌتٕفٍز وفك اخلطت اٌضٍِٕت 

 

اٌتؼالذ ِغ ِذٌش ِتخظض وِتفشؽ ٌٍّششوع 

ٌٍّشاسوت يف تىىٌٓ واختٍاس فشٌك اٌؼًّ 

 ادلختض بتٕفٍز ادلششوع 

 

تىىٌٓ فشٌك اٌؼًّ اٌفين وادلتخظض وػًّ 

 اٌؼمىد اٌالصِت ٌٍىادس ادلشاسن 

 

اػذاد اٌتجهٍضاث اٌالصِت ٌتٕفٍز ادلششوع ِٓ 

 ِؼذاث وآالث وجتهٍضاث خمتٍفت  

 

اٌتىاطً ِغ اٌششواء يف ادلششوع واٌتٕسٍك 

 ِؼهُ ٌٍبذأ بؼٍٍّت اٌتٕفٍز  

 

اٌبذء ٌٍزنوي ادلٍذاين ٌؼٕاطش ادلشىٍت وبذاء 

 ِؼاجلت ادلشىٍت 
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  اٌتىثٍك االػالًِ ٌىً ِشاحً ادلششوع 

 ِشحً تمٍٍُ ادلششوع

  ػًّ تمٍٍُ لبً تٕفٍز ادلششوع

ػًّ تمٍٍُ ِشحًٍ اثٕاء تٕفٍز ادلششوع 

 وسفغ تماسٌش ٌٍجهاث اٌشاػٍت ٌٍّششوع  

 

ادلششوع وسفغ ػًّ تمٍٍُ يف هناٌت تٕفٍز 

تمشٌش ٌٍجهاث اٌذاػّت وادلهتّت حبً 

 ادلشىٍت

 

لٍاط االثش ورٌه بؼذ تٕفٍز ادلششوع بضِٓ 

 ِؼني حبسب ادلششوع 

 

 


