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 دراسة الطلب

املشروع. على سبيل املثال: /تقديم دراسة الطلب للمتطلبات التي تدعم البرنامج
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 يضاحاإل  العنصر

 يجب أن يمتلك مقدمو الخدمات املهارات املعرفية التالية: مثال: املتطلبات الفنية للمشروع

 نطاق العمل

"في هذا البند يتم توضيح نطاق العمل الخاص باملشروع والتفاصيل التي يجب 

 مراعاتها عند تقديم الخدمة للمتعاقد"

"ويمكن إضافة ملف مرفق منفصل للمتطلبات املعقدة في التنسيق واإلشارة 

 بذلك في املالحق"

 منفصلفي ملف لكل بند وذلك  والكميةوالوحدة  البنوديرجى تحديد  جدول الكميات

 مكان تنفيذ املشروع
 منطقة في...........  مدينة/  محافظة في.........  حي في املشروع موقع يقع: مثال

  ............... وجد(ن ة )إالتالي االحداثيات بحسب............... 

 


