مثال على حتديد املعنيني يف مشروع
انشاء مدرسة

سجل املعنيني
م

1

2
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4
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اسم الجهة

المطلوب منها

 ترخيص فتح المدرسة . مواصفات المدرسة والكادروزارة التعليم
والمواصفات األخرى .
 فسح أرض المدرسة.أمانة مدينة الرياض  -االشتراطات الفنية لفتح مدارس خاصة
.
الخطة المرورية ونظام المواقف للباصات
اإلدارة العامة للمرور
والمنسوبين والزوار
 توفير باصات لنقل الطالب والمعلمينشركات النقل
 تكلفة النقلراعي المشروع  -التمويل .
 الموافقة على وثيقة المشروعوالمستثمرون
 صندوق الموارد البشرية .جهات اإلقراض  -الصندوق السعودي للتنمية.
 -البنوك .

تأثيرها على النطاق
 تطبيق االشتراطات للترخيص .تكليف مدير المدرسة من الوزارة .

 زيارة لجنةإلعطاء الموفقات وفق التأكد منالمواصفات واالشتراطات الفنية.
 إعطاء الموافقة على تصميم الخطة المروريةللمدرسة.
 الحصول على العروض . مناقشة أفضل العروض واعتماد العرض. التمويل . التوقيع على الوثائق الرئيسية. الموافقات بعد التأكد من شروط التمويل . -اإلقراض .
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سجل املعنيني  -تابع
م

اسم الجهة

7

شركات التأمين

8

موردي األجهزة
والمستلزمات

9

مكتب العمل

 10مكتب اإلنشاءات
 11شركة التسويق
12

الجيران

المطلوب منها

تأثيرها على النطاق

 تأمين المبنى المنشآت والتأمين الصحي  -الحصول على العروض لتأمين الممتلكات والعاملين . مناقشة أفضل العروض واالعتماد .للمنسوبين .
 تكلفة التأمين . تأمين التجهيزات والمستلزمات . استقبال العروض . المقاصف. اعتماد المناسب والتعاقد مع المورد لتوفيرها. المالعب. تطبيق االشتراطات . الحصول على االشتراطات تأشيرات المعلمين والكادر األجنبي إستقدام الكادر . مناقشة التصاميم والحصول على التصاميم النهائية . تصميم البناء تزويد شركة الكهرباء بالدراسات الالزمة إليصال التيار تكلفة البناءالكهربائي .
 إستقبال ومناقشة خطة التسويق والوسائل الدعائية . التسويق للمدرسة . اعتماد الهوية . وضع الهوية . أخذ االذن العتماد البناء . -أخذ اإلذن منهم لبناء المدرسة .
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سجل املعنيني  -تابع
م

اسم الجهة

تأثيرها على النطاق

المطلوب منها

 اعتماد خطة تنفيذ المشروع . تنفيذ المشروع وفق الشروط وضع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع  -تسليم نسخ من خطة تنفيذ المشروع لفريق االشرافالمقاول
13
ونسخة لالستشاري الهندسي .
.
 تطبيق اشتراطات السالمة من ناحية / مخارج الطوارئ.
 مواصفات السالمة نظام إطفاء الحريق .
 14الدفاع المدني  -نظام إطفاء الحريق
 نظام كواشف الحريق .واالنذار .
– مخارج الطوارئ
 وسائل االطفاء
معلومات عن السوق
 15الغرفة التجارية
تصديق خطابات



تتطلب فقط زيارة للحصول على االحتياجات في
المشروع
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حتليل املعنيني
سلطة عالية
إهتمام عالي

راعي المشروع
والمستثمرون
وزارة التعليم
جهات اإلقراض

أمانة مدينة
الرياض
مكتب العمل
الدفاع المدني

شركات التأمين
شركة التسويق
المقاول

الغرفة التجارية

سلطة عالية
إهتمام قليل
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سلطة قليلة
إهتمام عالي

سلطة قليلة
إهتمام قليل
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