
















1 
 

 الجذوى للمشاريع الصغيرةالخاص بذراست  يسترشادالذليل األ

 
 . انصغٛشح  ادساج انًشبسٚع فقشاد ْزا انذنٛم يٍ يزطهجبد  عذر -: اولا 

ا  العزثًبس٘ نهذكٕيخ، ٔسد ضًٍ انًذٕس )أالً( انجٛبَبد انشئٛغٛخ عذد يٍ انفقشاد ٔانزٙ فٙ يجًهٓب رعذ ْٕٚخ رعشٚفٛخ نهًششٔع انًقزشح أدساجّ ضًٍ انًُٓبج ا -: ثانيا

 ( . 1إر رزٕنٗ انجٓخ انًغزفٛذح ايالء ْزِ انفقشاد ثبنًعهٕيبد انزفصٛهٛخ عٍ انًششٔع ٔكًب يٕضخ رنك فٙ انجذٔل )

 (1)جذول 

 فقراث البياناث الرئيسيت

 الجهة المسؤولة عن امالء المعلومات ومصادرها .  مفهوم الفمرة الفمرة د

 اسم المشروع 1
ٌعنى به اسم المشروع الذي تحدده الجهة المستفٌدة او المنفذة من كونه 

 استثمار محدد المعالم والكلفة. 
مثل: تربٌة  الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج للمشروع

المحافظة، دائرة صحة المحافظة، دائرة كهرباء المحافظة 
 ... الخ. 

 مولع المشروع 2
المنطمة الجغرافٌة او المولع الجغرافً للمشروع الممترح والذي ٌُفترض 
لد ُحدد وفك الضوابط المانونٌة )الملكٌة وسندها من لبل الجهة 

 المستفٌدة(.

تثبت فٌه  االدراج للمشروع ،الجهة المستفٌدة او طالبة 
–او لضاء -مولع المشروع سواء اكان فً مركز محافظة 

 او لرٌة. –او ناحٌة 

3 
تحدٌد مولع المشروع 

 (Gpsحسب نماط )
 استخدام الخرائط الفضائٌة المسمطة على االرض لتحدٌد مولع المشروع.

، ترفك فٌه  الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج للمشروع
( GPSالمشروع الممترح مثبت على خرائط الـ )مولع 

الخاصة بالمحافظة او المضاء ،والتً ٌمكن استحصالها من 
مدٌرٌة التخطٌط فً المحافظة او التنمٌة االللٌمٌة فً 

 المحافظة. 

 الجهة المستفٌدة 4
هً الجهة التً سٌعمل المشروع تحت ملكٌتها او ادارتها وٌمدم الخدمة 

سٌنجزها ذلن المشروع ولد تكون هذه الجهة لٌست هً او السلعة التً 
 المنفذة للمشروع.

هً الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج للمشروع سواء 
اكانت وزارة ، او محافظة او لضاء ... الخ وبشكل واضح 

 ودلٌك. 

 الجهة المنفذة 5
والمعنً بها هً الجهة التً ستكون ذات ارتباط مباشر بالتنفٌذ 

 على مكونات المشروع الممترح.واالشراف 
تحدده الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج للمشروع، تذكر 

 فٌه الجهة التً سٌحال الٌها انشاء وانجاز هذا المشروع . 
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6 
 الكلٌة الكلفة

 الممدرة للمشروع
ٌعنى به ما سوف ٌُنفك لتحوٌل المشروع من تصامٌم ورلٌة الى منشأ 

 لائم.

 المستفٌدة او طالبة االدراج للمشروعتحدده الجهة 
باالعتماد على جداول الكمٌات والكلف للمكونات الجزئٌة 
والكلٌة للمشروع الممترح التً تعدها الدائرة الهندسٌة فً 
الجهة المستفٌدة او المكتب االستشاري الذي اعتمدته الجهة 

 ذاتها  . 

 مدة تنفٌذ المشروع 7
)مجموعة اسابٌع او اشهر( والتً سٌتحول فٌها ٌعنى به الفترة الزمنٌة 

 المشروع من حالة التصمٌم والتخطٌط الى منشأ لائم.

والتً  تحدده الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج للمشروع
ستشرف على تنفٌذه باالعتماد على الجداول الزمنٌة لتنفٌذ 

 المشروع بمكوناته الجزئٌة والكلٌة.

8 
وصف متكامل عن 

 المشروع
ٌعنى به شرح وصفً للمشروع الممترح من حٌث االهداف ونوع االنتاج 

 واالدارة والتشغٌل والمدخالت والتكالٌف االستثمارٌة والتشغٌلٌة.

تمدمه الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج للمشروع تبٌن فٌه 
  -وصف متكامل عن المشروع ٌتضمن :

 )انتاج خدمة او سلعة (. –الهدف من المشروع  - أ
 –تحدٌد العوائد المتولعة من المشروع )االجتماعٌة  - ب

 االلتصادٌة(.  –المالٌة 
 التكالٌف االستثمارٌة والتشغٌلٌة للمشروع. - ت
آلٌات تشغٌل المشروع وارتباطاته االمامٌة والخلفٌة  - ث

  .ان وجدت 
مدخالت المشروع وعاللتها بالموارد المادٌة  - ج

والبشرٌة فً منطمة انشاء المشروع وخارجها ان 
 وجدت . 

)نوع الخدمة او السلعة ، االثار  -مخرجات المشروع - ح
اوالسلبٌة  الجانبٌة االٌجابٌة للمشروع الممترح

 ( . ومعالجاتها 

9 
 الهدف من
 المشروع

هكذا مشروع سواء من الناحٌة وٌعنى به مبررات انشاء وادراج مثل 
 االلتصادٌة او االجتماعٌة او المالٌة او التنموٌة بتفصٌالتها.

تموم الجهة التً تدرج المشروع وتشرف على تنفٌذه 
بإٌضاح الهدف من المشروع، سواء أكان الهدف تجاري 
)ربحً(، او التصادي له عاللة بالتنمٌة االلتصادٌة 

 ة. والمجتمعٌة، او اهداف اجتماعٌ
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ا   ( ٕٚضخ يصذس ثٛبَبد ْزا انًذٕس يع ششح ثغٛظ نجعض فقشارّ. 2ٔسد فٙ انًذٕس انثبَٙ انًعهٕيبد األٔنٛخ ٔرذذٚذ انذبنخ انشاُْخ ،  ٔانجذٔل ) -: ثالثا

 

 (2)جذول 

ا للنشراث اإلحصائيت المعتمذة"(  فقراث )المعلوماث األوليت وتحذيذ الحالت الراهنت "وفقا

 الجهة المسؤولة عن امالء المعلومات ومصادرها . مفهوم الفمرة الفقرة ث

 عدد السكان 1
ٌعنى بها عدد المواطنٌن على شكل افراد او اسر ضمن المنطمة 

 لربها.المزمع الامة المشروع فٌها او 

والذي ٌمكن   تحدده الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج للمشروع
الحصول علٌه من وحدة اإلحصاء  او مدٌرٌة التخطٌط فً 

 مراكز المحافظات. 

2 
معدل نصٌب الفرد من 

 خدمات المشروع
وٌعنى به حصة كل فرد من خدمة نتاج المشروع المزمع 

 الامته.

على ضوء  االدراج للمشروع تحدده الجهة المستفٌدة او طالبة
لرار الحاجة المثبتة للمشروع وطلب ادراجه كما ٌمكن تحدٌد 

النسبة من خالل اعتماد الدراسات التً اشرت ممدار  ههذ
بالتعاضد ما تحدده تمارٌر التنمٌة البشرٌة ا الحرمان منه

المعتمدة او ما ٌصدر من الوزارات العرالٌة ذات االختصاص ، 
مدٌرات التنمٌة المحلٌة واالللٌمٌة ووحدات  والتً تتواجد فً

التخطٌط واإلحصاء فً المحافظات، او من خالل العمل المشترن 
مع هذه الوحدات لتحدٌد حصة الفرد من الخدمة التً ٌوفرها 

 المشروع الممترح  . 

 معدل النمو السكانً 3
ٌعنى به ممدار الزٌادة السكانٌة التً ستنعكس على زٌادة طلبهم 

دمة او السلع الموجودة لبل انشاء المشروع او ما ٌتطلبه للخ
 من توسٌع فً انتاج تلن الخدمات والسلع بلحاظ تلن الزٌادة.

باالعتماد  تحدده الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج للمشروع
 على مدٌرٌة لتخطٌط او وحدات اإلحصاء فً المحافظات. 

 

4 

 

 

)االحتٌاج دراسة السوق 
والخدمة التً ٌؤدٌها 

 المشروع(

ٌعنى بها ممدار الطلب الحالً و المستمبلً على نتاج المشروع 
 المزمع الامته.

، وٌالحظ فً  تحدده الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج للمشروع
 هذه الفمرة 

إذا كان المشروع المطلوب أدراجه ٌولد خدمات مجانٌة  - أ
بالتالً فأن سوق المشروع ٌعبر عن عدد السكان او االفراد 
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اللذٌن سٌتم تمدٌم الخدمة لهم ، وممدار الحرمان من الخدمة 
المعنٌة بالممارنة مع تعداد السكان ومعدل نموه  ، مثالً 
 انشاء مدرسة، فتتضمن دراستها عدد الطالب بحسب
المراحل الدراسٌة ومعدالت دخول الطالب لكل مرحلة 
ومستوى الزٌادة المتولعة فٌه، ومن ثم عدد المدرسٌن 

 والكادر اإلداري الالزم لهذه المدرسة ... الخ. 
إذا ما كان المشروع ٌمدم خدمات ممابل بدل نمدي مثل  - ب

مشروع تصفٌة مٌاه او صرف صحً او مركز طبً سواء 
ً تتضمن عام او تخصصً ... ال خ، فدراسة السوق اٌضا

او كان مشروع تصفٌة ، ممدار الحرمان من هذه الخدمة 
مٌاه على سبٌل المثال  فان الطلب على هذه الخدمة ٌتحدد 
بعدد المساكن والمحال التجارٌة او المشارٌع اإلنتاجٌة او 
الزراعٌة التً تحتاج الى مٌاه معالجة .. الخ ، فدراسة 

جة الفعلٌة لهذه الخدمة فً ظل الوضع السوق هنا تبٌن الحا
المائم و احتماالت الزٌادة فً الطلب علٌها ، وممدار تغطٌة 
المشروع المزمع أنشائه لممدار الطلب الفعلً او المتولع 
ً او ٌلبً جزء منها وتموم الجهة  سواء كان ٌغطٌها جمٌعا
المستفٌدة او الجهة التً طلبت االدراج بتمدٌم هذه 

خالل التنسٌك مع الدوائر المعنٌة وعلى  المعلومات من
راسها دائرة التخطٌط او اإلحصاء او التنمٌة البشرٌة فضالً 
عن الدوائر التخصصٌة سواء مدٌرٌات التربٌة او الصحة 

 ... الخ. 
فً حال كان المشروع الممترح أدراجه ٌشبع سلع تمدم  - ت

ممابل نمدي، حٌث ٌتم دراسة الطلب على السلعة التً 
المشروع الممترح سواء كان أصحاب الطلب هم  ٌنتجها

السكان او المشارٌع او المحال التجارٌة داخل المحافظة او 
 المحافظات المجاورة. 
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 نوع المشروع 5

ٌعنى به الحمل الذي ٌمع فٌه المشروع المزمع الامته مثل )حمل 
ً ٌمكن  الخدمات بأنواعها التعلٌمٌة، الصحٌة، او غٌرها( واٌضا

فً احد حمول التنمٌة سواء االلتصادٌة او االجتماعٌة ان ٌكون 
 ... الخ.

سواء اكان   تحدده الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج للمشروع
 المشروع خدمً او انتاج سلعً .

6 

ممدار العجز فً االبنٌة 
المطابمة لجنس 

المشروع فً سنة 
 االدراج

البنٌة وٌعنى به الفجوة الحمٌمٌة او الوالعة بٌن ممدار ا
واالنشاءات الالزمة لإلنتاج من السلع والخدمات الذي ٌستلزم 
عدد محدد منها إلنتاج تلن السلع والخدمات وبٌن الوالع الفعلً 

 او المائم والذي تطلب انشاء ذلن المشروع.

وتمدم هذه المعلومة الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج، وٌتم 
ذي ٌنضوي تحته تحدٌد ممدار العجز من خالل المطاع ال

المشروع ، مثل لطاع تصفٌة المٌاه ، او لطاع انتاج الكهرباء او 
توزٌعها... الخ. وٌتم تحدٌد هذا العجز باالعتماد على الدائرة 
الهندسٌة لجهة االدراج او المكتب االستشاري الذي صمم 
المشروع اساسا وبالتعاون مع وحدات التخطٌط بالمحافظات 

ة سواء المدٌرٌة العامة للكهرباء او والمدٌرٌات االختصاصٌ
مدٌرٌات البلدٌات واالشغال العامة واإلسكان... الخ. والمدٌرٌات 
االختصاصٌة العاملة فً المحافظات. حٌث ٌفترض ان تشخص 
المدٌرٌات التخصصٌة العجز فً المطاعات العاملة ضمن نطالها 

ً والمفترض انه مثبت ومرفوع إلى وحدات التخطٌط والتنمٌة ف
 مراكز المحافظات. 

7 
االضرار الناجمة عن 
 عدم تنفٌذ المشروع

ً بالفمرة ) ( اعاله فان الموضوع ٌنظر من جانبٌن ، 6وارتباطا
الجانب االول اذا ما كان المشروع الممترح ٌشكل مكون من 
مشروع اوسع ، فان التأخر فً ادراجه او انجازه سٌسبب 

الكالم اٌضا على  اضرارا بمجل المشروع االساسً ، وٌنطبك
المشارٌع التً تمع فً دائرة خطط التنمٌة المحلٌة او المطاعٌة  
. اما الجانب االخر فٌمكن النظر الٌه فً حال ان المشروع 
موضع البحث ٌعتبر المشروع الوحٌد الذي ٌولد الخدمة او 
السلعة التً تحتاجه منطمة االدراج فان التأخر فً انجازه ٌولد 

 مار الى تلن الخدمة او السلعة .  ضرر ناجم االفت

تمدم الجهة المستفٌدة او طالبة األدراج للمشروع االضرار 
الناتجة عن تأخر تنفٌذ المشروع المزمع أدراجه من خالل ارلام 
دلٌمة ووالعٌة مثل العجز فً لطاع تولٌد الكهرباء لمحافظة 
معنٌة حٌث ٌثبت ممدار الطالة الكهربائٌة التً تحتاجها 

افظة بـ )مٌكا واط( واإلنتاج الحالً، وما ٌخلفه الفمد فً المح
المصور سواء بنمص ساعات التجهٌز، او تولف بعض 

، او ان المشارٌع المعتمدة على الطالة الكهربائٌة وباألرلام 
المشروع الممترح ٌكامل تنمٌة لطاع معٌن او على سبٌل المثال 

اضافً  مشروع توسعة لمشفى لائم ٌحتاج الى لسم تخصصً
لٌمدم خدمة طبٌة متكاملة فان عدم اكمال هذه التوسعة تشكل 

 .  ضررا اجتماعٌا وكذلن فً لطاع الصحة فً المنطمة المعنٌة 
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8 
المالمح النفعٌة وعوامل 

الجذب ممارنة 
 بالمنافسٌن

 
 

وٌعنى به ان بعض المشارٌع ستولد آثار اٌجابٌة غٌر مباشرة 
الخاص للتكاثف واالنشاء تحفز مشارٌع اخرى ضمن المطاع 

 ضمن المنطمة المستهدفة.

لد تكون بعض المشارٌع تسعى إلى احداث تغٌٌر فً البٌئة 
العامة او البٌئة االلتصادٌة للمحافظة او الناحٌة او المضاء او 
المرٌة، مثال ذلن المشارٌع التً تعنى بتشجٌر المتنزهات العامة 

ئمة، بالتالً فأن او بفتح شوارع جدٌدة او توسعة شوارع لا
الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج هً من تمدم تمرٌر بالمنافع 
المباشرة وغٌر المباشرة للمشروع الممترح، وٌعد هذا التمرٌر 
بالتعاون مع مدٌرٌات التخطٌط فً المحافظات او مدٌرٌات 

 التنمٌة المحلٌة.

9 
مدى مطابمة طبٌعة 

المشروع مع التصمٌم 
 األساسً للمدن

وٌعنى به ان تتوافك المشارٌع الممترحة مع التصامٌم العمرانٌة 
من حٌث الجوانب التأرٌخٌة واالجتماعٌة والتوسعات المحتملة 

 للمدن.

تمدمه الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج ، وٌتم ذلن بالتعاون 
مع مدٌرٌة التخطٌط فً المحافظة ومدٌرٌة التنمٌة المحلٌة فضالً 

ات فً المحافظة من خالل تمرٌر تفصٌلً لمعالم عن دائرة البلدٌ
البناء من الناحٌة العمرانٌة والمولع من مركز المحافظة او 

( مع صور GPSالناحٌة او المضاء او المرٌة، ومرفك بخرائط )
افتراضٌة عن المشروع المزمع أنشائه والذي تعده المكاتب 

 الهندسٌة سواء الحكومٌة او االستشارٌة التخصصٌة. 

11 
تحدٌد حجم المشروع 

 ومبررات تنفٌذه

( وكذلن 1( من الجدول رلم )8وٌعنى به ما ذكر فً الفمرة )
( مع تحدٌد حجم المشروع 2( من جدول )6، 4، 2النماط )
 الممترح.

( من الجدول 8تعتبر هذه النمطة تكمٌلٌة لما جاء فً النماط )
فً ( حٌث 2( فً جدول )6( و)2( و )4( وكذلن النمطتٌن )1)

ضوء الحاجة إلى )خدمات او سلع( المشروع المزمع انشائه 
 ٌتحدد حجم المشروع وطالته اإلنتاجٌة ومبررات الحاجة الٌه. 

11 

جودة اإلنتاج والمنافسة 
ولوة الدفع للمبٌعات 
)التسوٌك والخزن 

 السلعً(

وٌعنى به مدى ما تحممه السلعة او الخدمة للمشروع الممترح 
 المتطلبات الفئة المستهدفة التً ال جلهمن معاٌٌر اشباعها 

 الترح المشروع.

، حٌث تحدد  تحدده الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج للمشروع
مستوى جودة )الخدمة او السلعة( التً ٌمدمها المشروع 
الممترح، وتتم من خالل التحاور مع الجهة المطاعٌة فً 

مترح المحافظة والجهة الهندسٌة المصممة للمشروع الم
ومدٌرٌة التخطٌط ومدٌرٌة التنمٌة، مثال ذلن توسعة ردهات 
مستشفى خاص بعالج حاالت مرضٌة محددة، او استمدام أجهزة 
كشف طبٌة، حٌث تتحدد جودة الخدمة لهذه الردهات، او نوعٌة 

 أجهزة الفحص والكشف ... الخ.
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12 
توفٌر المواد األولٌة 

لإلنتاج والموردٌن طبماً 
 المشروعلمواصفات 

وٌعنى به مدخالت المشروع الممترح من حٌث النوعٌة والكمٌة 
 والجهات التً ستوفر تلن المدخالت طبماً لمواصفات المشروع.

، وتتكامل  تحدده الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج للمشروع
( حٌث ٌمدم تمرٌر 2( فً جدول )11هذه النمطة مع نمطة )

فً عملٌات اإلنتاج للمشروع مفصل بالمواد األولٌة الداخلة 
،او سلعة(، وطبماً  الممترح )سواء كانت المنتجات خدمة

لمواصفات وجودة المنتج للمشروع الممترح، وهو ما ٌأخذ به 
من خالل االتفاق مع الجهة المطاعٌة بالمحافظة ووحدة التخطٌط 

 والتنمٌة فٌها. 

 السمات االجتماعٌة 13
حٌث النوع او الفئات  ٌعنى بها الخصائص المجتمعٌة من

العمرٌة او طبٌعة المنطمة المستهدفة سواء كانت مجتمعات 
 فالحٌة او مدنٌة او غٌرها.

، فمد ترتبط  تحدده الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج للمشروع
بعض المشارٌع المزمع ادراجها مع فئات محددة من المجتمع، 

ن، ربات سواء كانت الشباب )ذكور، اناث( أطفال، كبار س
بٌوت، او ٌمسم المجتمع إلى سكنة مركز مدٌنة وسكان الضٌة 
ونواحً ولرى، حٌث ٌبٌن الفئات التً سٌتركز انتاج المشروع 
من الخدمات او السلع على أي من هذه التمسٌمات االجتماعٌة 
وٌتم ذلن من خالل تعامل الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج مع 

ظات وكذلن وحدة التخطٌط ووحدة الجهات المطاعٌة فً المحاف
 التنمٌة المحلٌة.  

14 
الهدف االستراتٌجً 
ضمن خطة التنمٌة 

 الوطنٌة
 وٌعنى به مولع المشروع الممترح ضمن خطة التنمٌة الوطنٌة.

تمدمه الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج من خالل التعاون مع 
الى ما ممر مدٌرٌة التخطٌط ومدٌرٌة التنمٌة المحلٌة باالستناد 

فً خطط التنمٌة المعتمدة ، ونوعٌة المشارٌع المتضمنة داخل 
 تلن الخطة .

15 
مدى مساهمة المشروع 
فً تطوٌر المطاع وخلك 

 مركز نمو إللٌمً

وٌعنى بها التأثٌر الذي سٌحممه المشروع الممترح من تطوٌر 
المطاع الذي ٌمع فٌه ، سواء كان التصادٌاً صرف او اجتماعٌاً 
)تعلٌمً، صحً ... الخ( وبما ٌجعله احد مراكز النمو فً 

 المنطمة الجغرافٌة التً سٌنشئ علٌها ذلن المشروع.

تمدمه الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج من توصٌف للمشروع 
الممترح ودوره فً تطوٌر المطاع الذي ٌندرج تحته ، من خالل 
تمرٌر مشترن ٌعد بالتعاون مع الجهة المطاعٌة التً ٌفترض ان 
ٌكون لدٌها المعلومات الكاملة عن المطاع وامكانٌات تطوٌره 

لٌمً سواء ضمن المطاع ،بما فٌه امكانٌة خلك فرص نمو ال
نفسه او بالتعاضد مع لطاعات اخرى ، كما تشترن مدٌرٌة 

 التخطٌط ومدٌرٌة التنمٌة المحلٌة بأعداد هذا التمرٌر.  
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ا  ششٔع يٍ جٓخ ٔعذو ٔجٕد رعقٛذاد ٔسد فٙ انًذٕس انثبنث انجٛبَبد انفُٛخ  ٔانزٙ رًثهٓب يجًٕعخ انًعهٕيبد انزٙ ْذفٓب انٕقٕف عهٗ انجٛئخ انًُبعجخ إلقبيخ انً -: رابعا

( ٕٚضخ يصذس ثٛبَبد ْزا انًذٕس يع ششح ثغٛظ نجعض 3أ يذذداد رذٕل دٌٔ إقبيخ انًششٔع ثعذ االدساج ضًٍ انًُبج االعزثًبس٘ يٍ جٓخ اخشٖ. ٔانجذٔل )

 فقشارّ. 

 (3جذول )

 فقراث )البياناث الفنيت(

 مصذر توفير المعلوماث مفهوم الفمرة الفقرة د

1 

تأٌٌد توفر تخصٌص لطعة 

األرض بالمساحة الكافٌة 

 والمالئمة لتنفٌذ المشروع

ٌعنى به جوانب االستمالن المانونٌة وغٌر المشغولة من 
جهات رسمٌة او غٌر رسمٌة بشكل غٌر لانونً والمهٌئة 

 لتنفٌذ المشروع.

تمدمه الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج على شكل سندات 
كٌة مستحصلة من دوائر عمارات تخصٌص او سندات مل

  التً منحت االرض للجهة  الدولة او الجهة صاحبة االرض
 المستفٌدة  .   

2 

توفٌر فحوصات التربة أو تأٌٌد 

تحمل المسؤولٌة من لبل الجهة 

 المنفذة

 ٌعنى بها اتجاهٌن:
االتجاه االول: اذا ما كان المشروع الممترح ادراجه هو 

اجرٌت علٌه الفحوصات الهندسٌة مكون فً مشروع اوسع 
 للتربة واالنشاءات التً ٌشكلها هذا المشروع محل االدراج.

االتجاه الثانً: ٌتعلك بالهامش المثبت فً مصدر توفٌر 
 المعلومات عند هذه الفمرة.

 

 ()تمدمه الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج

                                                           
) )  يُفزح رقذو اٌ انًشبسٚع انزٙ ٚطهت ادساجٓب ْٙ فٙ طٕس انطهت ٔنى ٚذصم نٓب ادساج أ رخصٛص يبنٙ ، فٙ دٍٛ اٌ فذٕصبد انزشثخ رشٛش انٗ جٓخ ُْذعٛخ

اَشبء انًششٔع ، نزا فبٌ ْزِ انفقشح ًٚكٍ اٌ ركٌٕ نًشبسٚع يزٕقفخ أ يزهكئخ ثبنزبنٙ فُٓبنك اعًبل ُْذعٛخ اعبعٛخ نٓب ًٚكٍ  خرقبسٚش ثفذٕصبد انزشثخ ٔرزذًم يغؤٔنٛ

 اٌ رعزًذ ، ايب ارا كبَذ جذٚذح ، فٓزِ انفقشح رقع ثعذ االدساج ٔانزخصٛص انًبنٙ ٔانصشف .
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3 

مدى التطابك بٌن نوع المشروع 

المخططات الممترح من حٌث 

والمواصفات مع األرض 

 المخصصة للمشروع

وٌعنى به ان تكون االرض المخصصة للمشروع تلبً 
انشاءه بالمساحات ونوع التربة والفضاءات التً ٌحتاجها 

 المشروع موضع االدراج.

تمدمه الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج باالستناد الى 
المستفٌدة ، وتتكامل هذه تمرٌر الدائرة الهندسٌة فً الجهة 

( ، كما تتكامل مع 1( فً جدوا )3( و)2النمطة مع النماط )
 . (2(من الجدول )9النمطة )

 تأٌٌد توفر الخدمات التحتٌة 4
وٌعنى بها االوراق االصولٌة التً تبٌن توافر البنى التحتٌة 
التً ٌكون لها اثر فً انشاء المشروع مثل )طرق النمل 

 ر الطالة الكهربائٌة ... الخ(.المرٌبة او مصاد

تمدمه الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج من خالل كتب 
رسمٌة لدوائر البلدٌة فً المحافظات وااللضٌة والنواحً 

 .والمرى ، فٌما ٌخص خدمات المشروع الممترح 

5 
توفر المهارات الفنٌة الالزمة 

 لتنفٌذ المشروع

بالمشروع موضع االدراج ٌعنى به التمرٌر االداري المرفك 
الذي ٌفصل عدد العاملٌن ومهاراتهم الالزمة لتشغٌل 
المشروع او عدد العاملٌن الذٌن ٌفترض استخدامهم من 

 كونهم ٌمتلكون مهارات غٌر متوفرة محلٌاَ.

تمدمه الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج وبالتنسٌك مع 
مستفٌدة الجهة المطاعٌة فً المحافظة التً تعلم الجهة ال

عن المهارات المطلوبة ومدى توافرها فً المحافظة او 
 للمشروع الممترح .المحافظات ، او اذا كانت عمالة اجنبٌة 

 مراحل تنفٌذ المشروع 6

ترتبط هذه الفمرة بجانب فنون ادارة المشارٌع فً التنفٌذ 
حٌث تفرض بعض المشارٌع عملٌات انجاز متتابعة زمنٌة، 

ٌمكن ان تنجز بعض مراحلها بالتزامن  بٌنما مشارٌع اخرى
وكل ذلن ٌمع ضمن الفترة الزمنٌة المخمنة إلنشاء 

 المشروع.

تمدمه الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج من خالل تمرٌر 
ٌمدمه المسم الهندسً للجهة ذاتها والذي ٌحمل تصمٌم 
المشروع ، وبالتداول مع الجهة المطاعٌة فً المحافظة او 

 . عنٌةالوزارة الم

7 
الطالة االستٌعابٌة او اإلنتاجٌة 

 للمشروع

 وٌعنى بها اتجاهٌن:
االتجاه االول: هو ما ٌمتلكه المشروع الممترح من لدرة 
تشغٌلٌة او المدرة على تمدٌم خدمات بحسب اختصاصاتها 

 او استٌعاب موارد محددة تكون مدخالت للمشروع.
االنتاجٌة السلعٌة اما االتجاه الثانً: ٌتعلك بالمشارٌع ذات 

 او الخدمٌة التً ٌمدمها المشروع محل االدراج.

، وٌنظر  تحدده الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج للمشروع
 -باتجاهٌن حٌث :

تتعلك بالمشارٌع الخدمٌة سواء اكانت  -الطالة االستٌعابٌة -
مرره الجهة المستفٌدة تصحٌة او تعلٌمٌة ..الخ، وهو ما 

الممترح ومن خالل التصمٌم الهندسً ذاتها لمشروعها 
 االساسً للمشروع .

تتعلك بالمشارٌع ذات االنتاج الكمً مثل ) الماء و -الطالة االنتاجٌة -
، الكهرباء .. الخ ( الذي تحدده الجهة صاحبة المشروع الممترح 

 من خالل التصمٌم الهندسً االساس للمشروع .
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8 

تأٌٌد توفر المخططات المتكاملة 
الكمٌات )ترفك مع وجداول 

التمرٌر نسخة منها مصدلة من 
 لبل المصمم والمدلك(

ٌعنى به االجراء االداري المتمثل باالختام والتوالٌع للجهات 
التخصصٌة المرتبطة باالستفادة والتمثٌل للمشروع موضع 

 االدراج.

تمدمه الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج باالستناد الى التصمٌم 
سً للمشروع من لبل الدائرة الهندسٌة للجهة الهندسً االسا

المعنٌة ، سواء بأعداد داخلً او باالعتماد على مكتب هندسً 
استشاري مصادق علٌه من لبل المسم الهندسً الحكومً التابع 

 للجهة صاحبة المشروع الممترح .

 تحدٌد طرٌمة وأسلوب التنفٌذ 9
التنفٌذ وٌعنى بها ارتباط تنفٌذ المشروع بأحد اشكال 

الخاضعة لموانٌن وتعلٌمات التنفٌذ المعممة على المطاع 
 الحكومً.

تحدده الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج من خالل االعتماد 
على دلٌل التعالدات الحكومٌة المعمم على الوزارات 
والجهات غٌر المرتبطة بوزارة والمحافظات ، ومن خالل 

الجهة المطاعٌة  التفصٌل الفنً للمشروع بالتعاون مع
 ومدٌرٌة التخطٌط فً المحافظات .

11 
االثار البٌئة المترتبة عن تشغٌل 

 المشروع

ثار البٌئٌة( السلبٌة منها وٌعنى بها التمارٌر الفنٌة )لآل
وتكالٌف معالجتها او االٌجابٌة منها والعوائد المتحممة من 

 المشروع موضع االدراج.

تمدمه الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج من خالل 
االعتماد على المسم الهندسً او الجهة االستشارٌة فً 
تصمٌم ذلن المشروع ، حٌث ٌثبت فٌه االثار البٌئٌة 
المترتبة على)تنفٌذ وتشغٌل( المشروع الممترح سواء 
اكانت سلبٌة منها ومعالجاتها الفنٌة وكلف تلن المعالجات 

 بٌة واالثار والمنافع من تلن االثار .   ، ام اٌجا

11 

تأٌٌد استحصال موافمة الدوائر 

ذات العاللة بالمشارٌع لبل 

 التنفٌذ

وٌعنى بها الكتب الرسمٌة الصادرة من الجهات ذات 
العاللة بمولع المشروع سواء اكانت دوائر االمانة ، االثار 

الخ من او الطرق، او سكن الحدٌد او الموارد المائٌة ... 
الدوائر التً سٌكون المشروع الممترح تماس او اثر 

 علٌها.

تمدمه الجهة المستفٌدة او طالبة االدراج من خالل 
استحصال الموافمات االصولٌة من الجهات ذات العاللة 
بنوع المشروع ، سواء دائرة االمانة والطرق والجسور 

 واالثار والبلدٌات العامة ، ... الخ .

 

 

ا  بس٘ ٔرزضًٍ ٔسد فٙ انًذٕس انشاثع )انذساعخ االقزصبدٚخ( رعذ ْزِ انذساعخ يٍ قجم انجٓخ انًغزفٛذح يٍ انًششٔع انًشاد أدساجّ ضًٍ انًُٓبج االعزثً -: خامسا

ٛف يٕاد أنٛخ ٔعبيهٍٛ عهٗ طٕل خ انًششٔع ، فضال عٍ االيٕال انالصيخ نزشغٛم انًششٔع يٍ ركبنفشْب إلقبيارٕكم سؤٔط االيٕال انالصيخ انزذفقبد انُقذٚخ انخبسجخ 

 انعًش االقزصبد٘ نهًششٔع انًقزشح 
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 .انزٙ ٚذققٓب انًششٔع يٍ رقذٚى انخذيخ أ انغهعخ عهٗ طٕل انعًش االقزصبد٘ نّ األيٕال يجًٕع   ٓٙفايب انزذفقبد انُقذٚخ انذاخهخ نهًششٔع -

عهٗ انًشبسٚع االكثش ضشٔسح نهًٕاطٍُٛ يٍ َبدٛخ انشثذٛخ ركًٍ أًْٛخ انذساعخ االقزصبدٚخ فٙ عذح جٕاَت نعم أًْٓب ضًٍ انقطبع انعبو ْٕ كٛفٛخ رخصٛص األيٕال 

االعزثًبسٚخ ، أ اسثبح رغبْى فٙ سفذ  ّٛفرغزعٛذ ركبن دزٗ  انًششٔع ، أرشغٛم ثعض ْزِ انًشبسٚع عٕائذ رغبْى فٙ رغطٛخ ركبنٛف ٕنذ اٌ ر كًب ًٚكٍ، االجزًبعٛخ 

 . انعبيخ انذكٕيٛخ انًبنٛخ 

 ٚم. ايب فًٛب ٚخص يصذس انزًٕٚم أ٘ األيٕال انًخصصخ إلقبيخ انًششٔع رقع ضًٍ أ٘ رجٕٚت ٔكًب ْٕ يٕجٕد فٙ االعزًبسح رٕجذ أسثع يصبدس نهزًٕ

 

 ً يٍ  ئّٚزى رذذٚذ عذد انقٕٖ انعبيهخ انالصيخ إلداسح ٔرشغٛم انًششٔع ثعذ االَزٓبء يٍ أَشب إداسح ٔرشغٛم انًششٔع "انقٕٖ انعبيهخ" ار  انخبيظٔسد فٙ انًذٕس -: عبدعب

ٗ ادزغبة جضء يٍ نٛزغُ قجم انجٓخ انًغزفٛذح أ طبنجخ االدساج ٔثذغت انٕصف انٕظٛفٙ نٓى ، ثًب فّٛ َٕع انًؤْم انعهًٙ انًطهٕة رٕفشِ نهعبيهٍٛ ٔيقذاس انشارت

 انكهف انزشغٛهٛخ نهًششٔع انًقزشح . 
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