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�أن�سطتهم  ترجمة  على    - جماعات  �أو  �أفر�د�   - �ملدين  �ملجتمع  ن�سطاء  م�ساعدة  �إىل  �لدليل  هذ�  يهدف 

و�أفكارهم �إىل م�ساريع و�لبحث لها عن �لدعم و�لتمويل �لالزمني وذلك عرب خطو�ت معينة ت�ساعد �أ�سحابها 

على تخطيط م�ساريعهم وتنفيذها.

تتيح قر�ءة هذ� �لدليل عدة فو�ئد، نلخ�سها فيمايلي:

�ملختلفة  جلو�نبه  بينهم  فيما  �مل�سروع  على  �لقائمني  مناق�سة  �إّن  م�شرتكة:  روؤية  خلق  يف  امل�شاهمة 

ي�ساعدهم على و�سع ت�سور جماعي  وجتنب �سوء �لفهم م�ستقباًل.

و�شوح التخطيط وكتابة االإقرتاح: ي�ساعد �لتخطيط بحر�ش وتاأٍن على �سهولة كتابة �قرت�ح �مل�سروع 

وحتديد  تعريف  �إىل  �مل�سروع  فكرة  تو�سيح  من  بدًء  �ملرحلة،  هذه  يف  �مل�ستثمر  �لوقت  �إّن  و  وتنفيذه. 

على  م�ستقباًل  ق�سائه  �ملتوقع  �لوقت  من  يقا�ش  ل  مبا  �أجدى  �لقر�ر�ت،  �تخاذ  �إىل  و�سول  �لتفا�سيل 

ت�سحيح �مل�سروع يف حال �لبدء دون تخطيط.

�ملتاأين، و�لإعد�د �جليد لن�ش �مل�سروع ي�سهل  �لتخطيط  �لو��سحة،  �لروؤية  املادي:  ت�شهيل طلب الدعم 

حتديد �جلهات �ملانحة وتقدمي طلب �لدعم منهم، و �إقناعهم بجدو�ه و�أهمية دعمه.

يحاول هذ� �لدليل تقدم �أجوبة عملية ل�ستة �أ�سئلة جوهرية تتبادر �إىل ذهن كل من يبحث عن دعم لن�ساط 

�أو فكرة م�سروع، وهي:

ما هو »امل�شروع« بال�شبط؟

كيف اأخطط للم�شروع؟

كيف اأكتب اقرتاح امل�شروع؟

كيف ميكنني البحث عن التمويل؟

ما الذي يجب اأخذه يف االإعتبار اأثناء تنفيذ امل�شروع؟

ما الذي ميكنني القيام به بعد االإنتهاء من امل�شروع؟

تنويه: �ل�سبل �ملبّينة يف هذ� �لدليل لي�ست حمددة بنوع معني من �مل�ساريع، بل هي عامة ، علمية، وب�سيطة، 

ت�ساعد على متهيد �لطريق لتحقيق �مل�ساريع  على �أر�ش �لو�قع  على �أمل �أن ت�سهم يف جعل هذ� �لعامل مكانًا 

�أف�سل.

تخطيط امل�شاريع وكتابة املقرتحات

�إجابات عملية ل�ستة �أ�سئلة جوهرية

مقدمة
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�مل�سروع هو �سل�سلة ن�ساطات ت�سعى لتحقيق �أهد�ف 

زمّنية  فرتة  خالل  تنفيذها  يتم  ومرغوبة،  معينة 

وتتميز  حمّددة.  مو�زنة  �إطار  و�سمن  حمددة 

وهي  �أ�سا�سية  خ�سائ�ش  بثالث  عمومًا  �مل�ساريع 

�أنها :

حتديدها  يتم  معينة،  حاجة  �أو  م�سكلة  من  تبد�أ 

�سمن �إطار منظم.

وجود  ظل  يف  للمو�رد  �لأمثل  لالإ�ستثمار  ت�سعى 

�أهد�ف حمددة وندرة يف �ملو�رد.

تتميز باخل�سو�سية، فهي غالبا فريدة يف نوعها 

�أو �أهد�فها �خلا�سة

حلقات  ت�سّكل  خمتلفة،  مبر�حل  �مل�سروع  وميّر 

لة ومتتابعة فيما بينها ، وُتعرف هذه �حللقات  مت�سّ

 “Project Cycle” : »بـ »دورة �مل�سروع

م�سميات  على  �خلرب�ء  �ختالف  من  �لرغم  وعلى 

�جلميع  �أن  �إل  �مل�سروع  حياة  مر�حل  وت�سنيفات 

يتفق على �أن �مل�سروع مير مبجموعة من �خلطو�ت 

ما  تبد�أ من وجود حاجة  �لتي  و�ملت�سل�سلة  �ملتتابعة 

وتنتهي بالتقييم، مرورً� مبجموعة من �ملر�حل �لتي 

و�لتقييم.  و�لتنفيذ  و�لتخطيط  �لتحليل  يف  تتمثل 

وتتاألف دورة �مل�سروع من �ملر�حل �لتالية:

دورة �مل�سروع 

    Project Cycle 

مرحلة التحليل

مرحلة التخطيط

مرحلة االإجناز/التنفيذ

مرحلة املتابعة

�ملتابعة و�لتقييم و�لتقومي هي عمليات م�ستمرة

مرحلة التقييم



كيف اأخطط للم�شروع؟
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�مل�سروع  مر�حل  �أوىل  للم�سروع  �لتخطيط  يعترب 

و�أهمها ويت�سمن �لتخطيط عدة خطو�ت هي:

1. حتليل احلاجة اأو امل�شكلة:

دقيق  بتحديد  يبد�أ  �لذي  هو  �لناجح  �مل�سروع 

للم�ساكل. و يتم عادًة حتديد �مل�سكلة �ملر�د حتليلها 

بعد �أن يتم �لتعرف على �مل�ساكل يف جمتمع معني، 

�إ�سر�ك جميع  �إىل �سرورة  �لتنويه هنا  �ملفيد  | من 
�لأفر�د �ملعنيني بتلك �حلاجة �أو �ملتاأثرين بتلك 

�مل�سكلة ل�سمان حتليل �أ ف�سل للم�سكلة |

�سمن  �ملجتمع  لذلك  بالن�سبة  �أولوياتها  وحتديد 

�إطار �خلرب�ت و�ملو�رد �ملتاحة للفريق �لقائم على 

�مل�سروع. وميكن �لإ�ستفادة هنا من �سجرة �مل�ساكل، 

حتديد  على  ت�ساعد  حيث  �مل�سكلة،  لتحليل  كاأد�ة 

م�سكلة  �لناجمة عن  و�لآثار  �مل�سببات  بني  �لعالقة 

حمورية معينة. ويتم تطبيق هذه �لأد�ة من خالل 

و�سرح  �ل�سجرة(  )جذع  حمددة  م�سكلة  �ختيار 

�لآثار �ملرتتبة  و  �ل�سجرة(  �أ�سباب �مل�سكلة )جذور 

عليها )فروع �ل�سجرة(. 

�أنظر �ملثال �ملرفق:

�سجرة حتليل �مل�سكلة

�رتفاع معدل �لفقر يف 

�ملجتمع

كرثة �لإنفاق على �لعالج

�سوء �لتغذية وتدهور 

�حلالة �ل�سحية لالأ�سرة 

وخا�سة �لن�ساء

كرب حجم �لأ�سرة 

و�قت�سار �لتعليم على 

�ل�سبيان

غياب بر�مج تعليم 

�لأ�سرة و�لرعاية 

�ل�سحية

�لعاد�ت 

و�لتقاليد

�لزو�ج �ملبكر خا�سة 

يف �لريف

عدم وجود مد�ر�ش 

خا�سة بالفتيات

�نخفا�ش �لوعي 

�لتعليمي لدى 

�ملجتمع

كرثة ت�سرب 

�لفتيات من 

�ملد�ر�ش

حتمل �ملر�أة لأعباء 

كثرية )منزلية، تربية، 

رعي...وغريها و 

خا�سة يف �لريف

�سعف م�ساهمة �ملر�أة يف 

عملية  �لتنمية

�سعف �ملركز 

�لإجتماعي للمر�أة

�لتهمي�ش �لإجتماعي 

و�لإقت�سادي للمر�أة

�نخفا�ش دخل 

�لأ�سرة
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2. �شياغة اأهداف امل�شروع:

�لتي  �لإجناز�ت  من  �سل�سلة  هي  عمومًا  �لأهد�ف 

ن�سعى لتحقيقها و�لتي ت�سمم حلل م�سكلة/حاجة 

)ما  و�حد  عام  هدف  من  �مل�سروع  ويتاألف  ما. 

�أهد�ف  �أو  وهدف  م�ستقباًل(،  حتقيقه  �إىل  نطمح 

ولتحديد  �لآن(.  حتقيقه  �إىل  ن�سعى  فرعية)ما 

�مل�ساكل  ب�سجرة  �لإ�ستعانة  ميكننا  �لأهد�ف 

وحتويلها ل�سجرة �أهد�ف، وذلك من خالل  حتويل 

تنموي  هدف  �إىل  )�جلذع(  �ملحورية  �مل�سكلة 

حموري )جذع �سجرة �لأهد�ف(  وحتويل �مل�ساكل 

�أ�سباب  �إىل  )�لفروع(   �ل�سلبية  و�لأثار  )�جلذور( 

�سجرة  تتحول  وبذلك  مرغوبة.  �إيجابية  ونتائج 

�ملو�سحة  بالطريقة  �أهد�ف  �سجرة  �إىل  �مل�سكلة 

�أدناه. وكلما �ت�سحت �لأهد�ف كلما �سهلت عملية 

�ل�سروري  وتقييمها. ومن  تنفيذ �خلطة ومتابعتها 

فريق  ومو�رد  خرب�ت  �سوء  يف  �لأهد�ف  �ختيار 

�ملجتمع  ورغبات  وحاجات  جهة،  من  �مل�سروع 

�مل�ستهدف من جهة ثانية.

| زمنية  بفرتة  وحمددة  و�لتحقيق،  للقيا�ش  قابلة  حمددة،منطقية،  �لأهد�ف  تكون  �أن  | يجب 

�سجرة �لأهد�ف

�نخفا�ش حّدة �لفقر يف 

�ملجتمع

تبني طرق تنظيم �لأ�سرة 

وخلق فر�ش م�ساو�ة 

بالتعليم بني �جلن�سني

بناء مد�ر�ش خا�سة 

بالن�ساء

تنامي مركز �ملر�أة 

�لجتماعي و�لثقايف

م�ساهمة �ملر�أة يف عملية 

�لتنمية

قلة �لأعباء على �ملر�أة 

وزيادة فر�ش �لتحاقها 

بالتعليم

وجود بر�مج مكثفة 

تخ�ش تنظيم �لأ�سرة

وجود �ل�سيا�سات 

�حلكومية �لد�عمة 

لتعليم �ملر�أة

وجود بر�مج نوعية 

مكثفة حتّث على �لتعليم 

وخا�سة للن�ساء

�رتفاع وعي 

�ملجتمع باأهمية 

تعليم �ملر�أة

زيادة �إقبال 

�ملر�أة على 

�لتعليم

�نخفا�ش ملحوظ يف 

ت�سرب �لبنات من 

�ملد�ر�ش

�سغر حجم �لأ�سرة

حت�سن �لو�سع �ل�سحي 

للمر�أة وقلة �لنفاق على 

�لعالج

حت�سن دخل �لأ�سرة
حت�سن �حلالة �ملعي�سية 

لالأ�سرة

خلق فر�ش 

عمل للمر�أة

كرثة عدد �لن�ساء 

�ملتعلمات

ة
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3. حتديد ا�شرتاتيجية امل�شروع:

�لقر�ر�ت  حتدد  عامة  خطة  هي  �لإ�سرت�تيجية 

�لهدف  �إىل  للو�سول  �تباعها  �لو�جب  و�لإجر�ء�ت 

�مل�سروع  ��سرت�تيجية  �إختيار  �أهمية  وتنبع  �ملحدد. 

من �سرورة �لرتكيز على �أحد جو�نب �مل�سكلة �ملر�د 

�مل�ساهمة يف حلها، �إ�سافًة �إىل �أن �مل�سروع مبو�رده 

�لقر�ر�ت  من  �لكثري  �تخاذ  يتحمل  ل  �ملحدودة 

�خلطو�ت  من  عدد  ذكر  هنا  و�سنحاول  �خلاطئة. 

��سرت�تيجية  �سياغة  يف  ت�ساهم  �لتي  �لب�سيطة 

�مل�سروع وهي: 

حدد االأهداف العامة  واخلا�شة مل�شروعك . 

حدد الفر�ص  والتهديدات التي تواجه م�شروعك. 

حدد نقاط ال�شعف  و القوة داخل عنا�شر م�شروعك. 

حدد اخليارات املتاحة اأمامك لتحقيق هذه االأهداف.

قارن بني هذه اخليارات النتقاء اأف�شل ا�شرتاتيجية 

ممكنة لتحقيق الهدف. 

�أن  ميكننا  �ملنا�سبة  �لإجابات  على  �حل�سول  عند 

يف  و�سي�ساهم  ومنطقي،  منهجي  �لعمل  �أن  نتاأكد 

�ملنّفذة  �جلهة  �خت�سا�ش  منطلق  من  �مل�سكلة  حل 

للم�سروع، و�عتمادً� على �ملو�رد و�لقدر�ت �ملتاحة.

4. حتديد خمرجات امل�شروع:

�ملخرجات هي �لآثار �أو �لنتائج �لتي ي�سعى �مل�سروع 

�مل�ستهدفة وي�ساهم يف  �لفئة  لتحقيقها، مبا يخدم 

�لت�سديد  هنا  �ملهم  ومن  �مل�سروع.  هدف  حتقيق 

مع  ت�ساركي  ب�سكل  �ملخرجات  حتديد  يتم  �أن  على 

�جلهة �مل�ستهدفة وذلك من خالل حتديد �حلاجة 

وتوقعاتهم.  وعددهم،  بها،  و�ملتاأثرين  �مل�سكلة،  �أو 

�ملتاحة  �ملو�رد  �لعتبار  بعني  ياأخذ  �أن  يجب  كما 

على  ي�ساعد  �لذي  �لأمر  �ملتوفرة،  �لدعم  وجهات 

حتقيق  �إىل  للو�سول  تطبيقها  �ملمكن  �لأثار  ت�سور 

حاجات �مل�ستفيدين، وبالتايل توقع �سكل �ملخرجات 

�لالزمة للو�سول �إىل حتقيق هدف �مل�سروع. 

5. حتديد ن�شاطات امل�شروع:

�لأن�سطة هي �لفعاليات �لو�جب تطبيقها خالل فرتة 

�مل�سروع لتحقيق خمرج حمدد. لكن ل توجد قاعدة 

ثابتة حتدد عدد �لن�ساطات �ملطلوبة تنفيذها لكل 

خمرج، و�إمنا يرتبط ذلك باأهد�ف �مل�سروع، و�لفئة 

وفرتة  �ملتوفرة،  و�خلرب�ت  و�ملو�رد  �مل�ستهدفة، 

ن�ساطات  ت�سمم عدة  �أن  وبالتايل ميكن  �مل�سروع. 

�لكتفاء  يتم  �ن  ميكن  كما  و�حد،  خمرج  لتنفيذ 

عند  �ل�سروري  ومن  خمرج.  لكل  و�حد  بن�ساط 

�لزمنية  �لفرتة  تف�سيل  يتم  �أن  �لأن�سطة  ت�سميم 

�لن�ساط، و�ملو�رد �ملطلوبة، ومكان  لتنفيذ  �لالزمة 

�لن�ساط، �لأ�سخا�ش �مل�ستهدفني ومعايري �نتقائهم، 

و�لأ�سخا�ش �ملنفذين وم�سوؤولياتهم.

6. حتديد موؤ�شرات امل�شروع:

 �ملوؤ�سر�ت هي عنا�سر ميكن �ل�ستعانة بها للتحقق 

من مدى تطبيق �أن�سطة �مل�سروع.  وي�سرتط فيها �أن 

تكون: 

مرتبطة باأهداف واأن�شطة امل�شروع

على �شكل بيانات كمية قابلة للقيا�ص  واملالحظة. 

وهناك نوعان من �ملوؤ�سر�ت:

قيا�سه  ميكن  �لذي  وهو  نوعّية:  موؤ�ّشرات 

باملالحظة �أو �مل�ساهدة مثال )�إن مالحظة �زدياد 

نوعي  موؤ�سر  يعترب  �ل�سف  يف  �مل�ساركني  عدد 

لقيا�ش حت�سن م�ستوى تالميذ �سف ما(

موؤ�ّشرات كّمية: وهو �لذي ميكن قيا�سه بالأرقام 

بجد�ول �أو �أدو�ت قيا�ش علمّية )�إن �رتفاع معّدل 

حت�سن  لقيا�ش  نوعي  موؤ�سر  يعترب  �لعالمات 

معدل  مبقارنة  وذلك  ما  �سف  تالميذ  م�ستوى 

عالماتهم قبل وبعد �لتدخل (

  | يقول �ملهامتا غاندي:

»ما تقومون به ل�ساحلي بدوين، تقومون به �سدي« | 



13 كيف �أخطط للم�سروع؟

للقيا�ش و�لتحقق كلما �ساهم ذلك يف ت�سهيل متابعة�مل�سروع وبالتايل  �ملوؤ�سر�ت دقيقة وقابلة   | كلما كانت 

تقيمه وتقوميه |

7. بناء االإطار املنطقي:

تنظيم  ت�ساعدنا على  �ملنطقي هو منظومة  �لإطار 

�أفكارنا وعر�سها بطريقة �سببية وو��سحة لتحديد 

�ملخاطر �ملمكنة وو�سع موؤ�سر�ت �لتقييم  .وُيعتمد 

لكونه  �ملانحني  معظم  قبل  من  �ملنطقي  �لإطار 

و�سيلة �سهلة ل�سرح �مل�سروع بطريقة دقيقة و�ساملة.  

وميكن ت�سبيه م�سفوفة �لإطار �ملنطقي بالدومينو 

فكل مرحلة تعتمد على �ملرحلة �لتي قبلها وت�ساهم 

يف حتقيق �ملرحلة �لتالية لها. فال ميكن �لنتقال من 

�سيكون  و�إل  �لأوىل  حتقق  بدون  �أخرى  �إىل  مرحلة 

م�سري �مل�سروع �لف�سل، �أي �أن �سقوط حجر من هذ� 

�لدومينو �سيوؤدي �إىل �سقوط �مل�سفوفة بالكامل. 

وي�سرح �ملثال �لتايل كيفية قر�ءة �مل�سفوفة �ملنطقية للم�سروع )�لدومينو(:

الفر�شّيات واملخاطر م�شادر وو�شائل التحقق  املوؤ�شرات املو�شوعية للتحقق من

االإجناز

 منطق عمل امل�شروع

/ التدخالت 

Intervention
 ذكر �لعو�مل �خلارجية �لتي

 قد توؤّثر على تنفيذ وجناح

�خلّطة

 �أين حت�سل على �ملعطيات

�ل�سرورية لتقييم �مل�سروع؟

كيف نقي�ش درجة �إجناز �لأهد�ف؟  ما ي�سعى �مل�سروع

لتحقيقه م�ستقباًل

الهدف العام

 ذكر �لعو�مل �خلارجية �لتي

 قد توؤّثر على تنفيذ وجناح

�خلّطة

 �أين حت�سل على �ملعطيات

�ل�سرورية لتقييم �مل�سروع؟

كيف نقي�ش درجة �إجناز �لأهد�ف؟  ما ي�سعى �مل�سروع

لتحقيقه حاليًا

 هدف امل�شروع

 ذكر �لعو�مل �خلارجية �لتي

 قد توؤّثر على تنفيذ وجناح

�خلّطة

 �أين حت�سل على �ملعطيات

�ل�سرورية لتقييم �مل�سروع؟

كيف نقي�ش درجة �إجناز �ملخرجات؟  ما هي �لنتائج �مللمو�سة

 �ملطلوبة لتحقيق هدف

�مل�سروع؟

 املخرجات

املتوقعة

 ما �ل�سروط / �لظروف

 �ملحددة قبل �ل�سروع

باخلّطة؟

ما كلفة �مل�سروع؟  �ملو�رد �لب�سرية و�ملادية �ل�سرورية

لتحقيق �لن�ساطات

 ما هي �لأن�سطة �ملطلوبة

لتحقيق �لنتائج �ملرجّوة؟

 االأن�شطة

 ما هي �لعو�مل �ملطلوب

توفرها قبل �لبدء بامل�سروع؟

وتكون �ملنظومة على �لنحو �لتايل:

وجود �ل�سيا�سات �حلكومية �لد�عمة لتعليم �ملر�أة

وجود بر�مج نوعية مكثفة حتث على �لتعليم وخا�سة للن�ساء

�رتفاع وعي �ملجتمع باأهمية تعليم �ملر�أة

x مل�ساهمة بتح�سني �مل�ستوى �لتعليمي لتالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية يف قرية�

  تاأهيل �أهايل �لتالميذ مل�ساعدة �أبنائهم يف و�جباتهم �ملنزلية

حمو �أمية �أهايل �لتالميذ

�إقامة دور�ت حمو �أمية وتوعية

)منطق عمل �لتدخل / �مل�سروع (
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الفر�شّيات واملخاطر  م�شادر وو�شائل

التحقق

 املوؤ�شرات املو�شوعية للتحقق من

االإجناز

 منطق عمل امل�شروع

Intervention/ التدخالت 
 �حل�سول على دعم

وز�رة �لرتبية للم�سروع

�ل�سجالت �ملدر�سية

 مقابلة معلمي 

�ملرحلة  �لبتد�ئية  

x يف قرية

حت�سن نتائج  تالميذ �ملرحلة 

x لبتد�ئية  يف قرية�

جناح جميع  تالميذ �ملرحلة 

�لبتد�ئية  يف قرية x يف �سفوفهم 

�ملدر�سية

�مل�ساهمة بتح�سني �مل�ستوى 

�لتعليمي لتالميذ �ملرحلة  

  x  لبتد�ئية  يف قرية�

الهدف العام

 ��ستخد�م �لأهايل

 للمهار�ت �لتي تعلموها

   مل�ساعدة �أبنائهم

��ستبيان �سابق 

ولحق عن مدى  

م�ساعدة �أهايل 

�لتالميذ لأبنائهم يف 

و�جباتهم �ملنزلية

زيادة م�ساعدة �أهايل �لتالميذ 

لأبنائهم يف و�جباتهم �ملنزلية 

بن�سبة %50

تاأهيل �أهايل تالميذ �ملرحلة 

�لبتد�ئية  يف قرية x مل�ساعدة 

�أبنائهم يف و�جباتهم �ملنزلية 

 هدف امل�شروع

 رغبة �لأهايل بح�سور

�لدور�ت

�سجالت دور�ت حمو 

�لأمية

حمو �أمية 70% من �أهايل  �لتالميذ 

�لذين ت�سجلو� يف دور�ت حمو �لمية

حمو �أمية عدد من �أهايل تالميذ 

  x ملرحلة �لبتد�ئية  يف قرية�

 املخرجات

املتوقعة

 �للتز�م بح�سور

 �لدور�ت + وجود كادر

 تعليمي موؤهل+ توفر

مادة جذ�بة

حتديد �لكلفة لكل 

ن�ساط من �لن�سطة 

�إقامة م�سح لتحديد �مل�ستوى 

�لتعليمي لأهايل �لتالميذ وم�ستوى 

م�ساعدتهم لأبنائهم يف و�جباتهم 

�ملنزلية

ت�سجيل �لأهايل �لأميني يف دور�ت 

حمو �لأمية

تنظيم �أهايل �لتالميذ يف �سفوف 

و�إعالن جد�ول �لدور�ت وتو�ريخها

�إقامة عدد  x من دور�ت حمو �لأمية 

ملدة  x من �لأ�سهر.

�إقامة عدد  x من دور�ت �لتوعية  

ملدة  x من �لأ�سهر.

�إقامة ��ستبيان لحق  لقيا�ش م�ستوى 

م�ساعدة �لهايل لأبنائهم يف 

و�جباتهم �ملنزلية

 ومقابلة �ملعلمني

تفح�ش �ل�سجالت �ملدر�سية 

و�سجالت �لدور�ت ومقابلة �ملعلمني

تقييم �مل�سروع وتقدمي �لتقارير

�إقامة دور�ت حمو �أمية لأهايل  

تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية  يف 

  x قرية

توعية �لأهايل باأهمية م�ساعدة 

�لتالميذ يف و�جباتهم �ملنزلية 

وتزويدهم باملهار�ت �لالزمة.   

 االأن�شطة

 توفر ��ستقر�ر �أمني،

تاأمني متويل، وجود كادر

 مثال عملي عن منظومة �لإطار �ملنطقي
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8. حتديد املوازنة: 

�ملو�زنة هي خطة مالية تزودنا باملعلومات عن كلفة 

تنفيذ م�سروع معني للتاأكد من �أن �ملو�رد ت�ستخدم 

للتخطيط  كاأد�ة  �ملو�زنة  ت�ستخدم  كما  بكفاءة. 

�ملو�زنة  كتابة  وعند  و�لرقابة.  و�لتقييم  و�ملتابعة 

يجب مر�عاة �لنقاط �لتالية:

يجب كتابة �ملو�زنة بعد كتابة مقرتح �مل�سروع  

يجب �أن ُتعتمد �أرقام كلف دقيقة وحقيقية

يجب �أن ترتبط �مليز�نية بفرتة زمنية حمددة

توقع هام�ش �حتمالت تاأخري �أو ت�سخم بالكلفة

تبيان م�سادر �لتمويل للمو�زنة 

عن  م�سوؤول  و�حد  �سخ�ش  بتعيني  عادًة  وين�سح 

�لوقت  يف  �ملبالغ  �سرف  متابعة  ل�سمان  �ملو�زنة 

�مل�سروفة  �ملبالغ  جميع  توثيق  من  و�لتاأكد  �ملحدد 

�طالع  عادًة  ويتم  �ملانحة.  �جلهات  ل�سروط  وفقًا 

�جلهات �ملانحة على كيفية �سرف �ملبالغ من خالل 

الكلفة االجمالّية/

العملة

الوحدة املّدة الكمية تفا�شيل خط امليزانّية الرمز

= �ملّدة * �لوحدة �أتعاب باليوم مّدة �لتدريب )�لعدد)  �مل�ساريف �ملبا�سرة : هي �لتي ت�سرف مبا�سرة

على �لفئة �مل�ستهدفة مثاًل: مدّربني

اأ

= �ملّدة * �لوحدة معا�ش �ملوّظف بال�سهر مّدة عمل �ملوّظفني )�لعدد)  �مل�ساريف �لد�عمة: هي �مل�ساريف �لتي تو�سع

لتحقيق �مل�سروع مثاًل: �ملوّظفني

ب

= �ملّدة * �لوحدة كلفة مّدة عمل )�لعدد) �مل�ساريف �لإد�رّية مثل عامل �لتنظيف ج

�ملجموع - - -  �ملبلغ �ملطلوب

�ملجموع - - - م�ساريف عاّمة) 5% من �ملبلغ �ملطلوب( د

�ملجموع - - - �ملجموع �لكلي

منوذج جدول ميز�نّية

هذه  وتتكون  منتظم.  ب�سكل  مالية  تقارير  �إر�سال 

�لتقارير �ملالية من جدول م�سابه جلدول �مليز�نية 

تذكر فيه �ملبالغ �لتي مت �سرفها خالل فرتة �لتقرير 

و�ملبالغ �لتي مل ت�سرف بعد. ويجب �إرفاق �لتقارير 

�أ�سعار،  )عرو�ش  �مل�ساريف  تثبت  بوثائق  �ملالية 

فو�تري، و�سولت، �سور �سيكات...( ويجب �أن تكون 

�لعالقة.  �أ�سحاب  من  موّقعة  �ملالّية  �لوثائق  كل 

وعلى �لرغم من �ختالف �سروط ومعايري �جلهات 

�ملانحة بالن�سبة لكيفية �إد�رة �أمو�ل �مليز�نية �إل �أن 

هنالك عدد من �ملعلومات �لتي يجب �أخذها بعني 

�لعتبار �أهمها:

عليها  �ملو�فق  �مليز�نّية  خطة  عن  �خلروج  عدم 

قبل �حل�سول على �ملو�فقة �مل�سبقة من �ملانحني.  

ل ميكن �ملحا�سبة على ما مل ي�سرف، �أو �ملحا�سبة 

ممولة(  )جهات  خمتلفني  م�سدرين  من  مّرتني 

على فاتورة و�حدة.

عند تقدمي �مل�سروع لأكرث من جهة ل بد من �إخبار 

�ل�سفافّية  على  للمحافظة  بالأمر  �جلهات  جميع 

و�مل�سد�قّية

و�لتاريخ  �ملكان  يف  �لأمو�ل  ُت�سرف   �أن 

�سني لها �ملخ�سّ

�ملبلغ �ملتبقي من �مليز�نية يغّطي حاجات �مل�سروع

�خليار�ت  �أن  �ملايل  �لتقرير  يبنّي  �أن  �ملهم  من 

�ل�سر�ئّية كانت �سائبة 

يجب �حل�سول على ثالثة عرو�ش مالّية

لإختيار  بينها  و�ملقارنة  (Quotations)للم�سرتيات 
�أف�سلها

يجب �إح�سار فو�تري بكل �ملبالغ �ملدفوعة
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عنوان امل�شروع: 

يجب �أن يكون �لعنو�ن و��سح، �سهل �حلفظ، ق�سري، مّعرب

اإ�شم وتفا�شيل اجلهة املقدمة على امل�شروع: 

بالإ�سافة  فيها،  �لتو��سل  �مل�سوؤول عن  �ل�سخ�ش  و�إ�سم  �مل�سروع  �ملقدمة على  �إ�سم �جلهة  يجب ذكر 

�إىل �لعنو�ن و�لربيد �للكرتوين ورقم �لهاتف مع �لرمز �لدويل. ويف حال �لتقدمي جلهة مانحة لأول 

مرة يجب �إر�سال مرفق خا�ش عن �جلهة �ملقدمة، �أهد�فها، جمالت �هتمامها، ونبذة عن م�ساريع �أو 

ن�ساطات �سابقة نّفذتها.

نوع امل�شروع:  

على �سبيل �ملثال موؤمتر، تدريب، م�سروع �إمنائي، كتاب �إلخ

امليزانية : 

كتابة �ملبلغ �لإجمايل لكلفة �مل�سروع بالدولر �لأمريكي �أو �ليورو وذلك ح�سب �جلهة �ملانحة

املبلغ املطلوب من اجلهة املقدم لها:

ويكون عادَة �إما بالدولر �لمريكي �أو �ليورو وذلك ح�سب �جلهة �ملانحة

املدة الزمنية للم�شروع:

 مبا يف ذلك �لفرتة �لالزمة لكتابة و�إر�سال �لتقرير �لنهائي

املنطقة اجلغرافية للم�شروع: 

�لبلد، �ملدينة، �ملنطقة �جلغر�فية

1. معلومات عن خلفية �مل�سروع:  

�سرح �مل�سكلة وتقدير �حلاجات، ويتم ذلك من خالل معلومات يتم جمعها من �أر�ش �لو�قع. ومن 

�ملفيد هنا ذكر كيف �سي�ساعد �مل�سروع يف �إحد�ث �لتغيري.

�سرح �لبيئة �ملحيطة: �أي �خللفّية �لتي �أوحت بامل�سكلة و�أ�سباب �ختيار �مل�سكلة ويتم ذلك من خالل 

معرفة فريق �مل�سروع باملنطقة ومبن يعمل فيها. 

2. �أهد�ف �مل�سروع: 

ذكر �لهدف �لعام: ما نطمح �إىل حتقيقه م�ستقباًل

ذكر هدف/�أهد�ف �مل�سروع: ما ن�سعى �إىل حتقيقه �لآن
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3. �لفئة �مل�ستهدفة : 

يجب ذكر خ�سائ�ش �ملجموعة �مل�ستهدفة ب�سكٍل مبا�سر )كو�سعهم �لجتماعي و�لتعليمي، و�لعمر 

�إلخ(. ومعايري �ختيار �ملجموعة �مل�ستهدفة ) �ل�سروط �لو�جب توفرها بالفر�د ليتم �ختيارهم(. 

�مل�سروع ) مثال يف حال  نتائج  �ست�ستفيد من  و�لتي  ب�سكل غري مبا�سر  �مل�ستهدفة  �لفئة  يجب ذكر 

�إقامة ور�سة تدريبية، �لفئة �ملبا�سرة هي �ملتدربني �أما �لفئة غري �ملبا�سرة فهم جميع من ��ستفاد من 

�لتدريب ب�سكل �أو باآخر من دون �أن يح�سره من خالل قر�ءة مو�د �لتدريب(

4. خمرجات �مل�سروع:

حتديد �ملخرجات �لرئي�سية �ملتوقعة من �مل�سروع 

و�سف �لكيفية �لتي �سيتم بها ن�سر هذه �ملخرجات �أو ��ستخد�مها من قبل �لفئات �مل�ستهدفة �ملبا�سرة 

وغري �ملبا�سرة يف حال كانت �ملخرجات عينية ) كتب، دليل تدريبي �لخ(

5. خطة �لتنفيذ

�سرح تف�سيلي للكيفية �لتي �سيتم من خاللها تنفيذ �مل�سروع

�سرح تف�سيلي للن�ساطات وتاريخ تنفيذها

6. فريق �مل�سروع ومهامه: كتابة �لو�سف �لوظيفي و�ملوؤهالت و�ملهام لكل �لعاملني بامل�سروع

7. �تفاقيات تعاون: ذكر فيما �إذ� كان هناك �تفاقيات تعاون مع جهات �أو منظمات يف تطبيق �مل�سروع 

�أو لت�سليمه جلهات �أخرى بعد فرتة �مل�سروع

8. �جلدول �لزمني: جدول بجميع ن�ساطات وفعاليات �مل�سروع مع تاريخ تنفيذها

9. �ملوؤ�سر�ت: �ملعايري �لتي ميكن على �أ�سا�سها قيا�ش مدى جناح �مل�سروع يف حتقيق �أهد�فه

10. معلومات �إ�سافية: ذكر معلومات مفيدة مل يتم ذكرها �سابقًا يف حال وجودها

11. �ملو�زنة: جدول يو�سح �ملو�زنة �لالزمة خالل مدة للم�سروع



كيف ميكنني البحث عن التمويل؟
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غري  �لتمويل  عملية  �أن  تو�سيح  بد�يًة  �ملفيد  من 

�لربحية، هي عملية تبادل بني مانح ومتمّول يريد�ن 

�إحد�ث فرق �إيجابي يف �ملجتمع �مل�ستهدف. مبعنى 

�أنها عملية ت�ساركية وحاجة متبادلة لدى �جلهتني، 

فكما �ن طالب �لتمويل ي�سعى جاهدً� للح�سول على 

جهة مانحة فاإن �جلهات �ملانحة تبذل جهدً� لي�ش 

تغري  �إحد�ث  على  قادرة  م�ساريع  لتمويل  بالقليل 

�إيجابي. 

من  عادًة  تتم  �لتمويل  عن  �لبحث  عملية  �إّن 

�أهد�فها،   ( �ملانحة   �جلهات  على  �لتعرف  خالل 

��سرت�تيجيتها، نوعّية �مل�ساريع �لتي متّولها، �جلهة 

�لتابعة لها، �سروط �لتمويل، حجم �ملبالغ �ملقدمة، 

تو�ريخ �لتقدمي للتمويل(، ثم بعد ذلك يتم حتديد 

�مل�سروع �سمن  يقع  �لتي  �ملحتملة  �ملانحة  �جلهات 

مع  وقيمها  �أهد�فها  وتتو�فق  �هتمامها  د�ئرة 

�لتو��سل  يتم  ذلك  بعد  �مل�سروع.  على  �لقائمني 

مع هذه �جلهات ) هاتف، بريد �لكرتوين، ب�سكل 

�سخ�سي( من �أجل �لتعريف باجلهة �لقائمة على 

)ملخ�ش  �مل�سروع  عن  ملّخ�ش  تقدمي  و  �مل�سروع 

�سفحة  بني  عادًة  يرت�وح  �مل�سروع  ملقرتح  ق�سري 

�لأفكار  �لتفا�سيل بل  وثالث �سفحات ول يت�سمن 

�أعطى  �إن  ثّم  للم�سروع(.  �لرئي�سية  و�لعناوين 

مقرتح  �إر�سال  يتم  �ملبدئّية،  �ملو�فقة  �ملمّول 

�جتماع  موعد  حتديد  ويتم  �إليه  �لكامل  �مل�سروع 

�لتفا�سيل.  ملناق�سة 

�إن طلب �لتمويل هي عملية ��ستثمارية تتعدى حلظية 

�لأمد  طويلة  عالقة  بناء  بهدف  �حلالية،  �لتمويل 

لي�ش  ووقت  جهد  يحتاج  �لذي  �لأمر  �ملمولني  مع 

بالقليل. بحيث يكون �لهدف يف �لنهاية �لنجاح يف 

بناء �سبكة من �ملمولني تتاألف مبعظمها من ممولني 

ثابتة  �أ�س�ش  على  �سغرية  منح  يقدمون  د�عمني 

�أ�سا�سيني يقدمون  وم�ستمرة، وتعتمد على ممولني 

منح كبرية ب�سكل دوري متكرر.

ل بد من �لتنويه هنا �إىل �أنه لتوجد طريقة ثابتة 

�مل�سروع  بتمويل  �ملانحني  لإقناع  �سحرية  و�سفة  �أو 

�ملقدم. لكن ما ي�ساعد على ذلك هو �لرتكيز على 

بطريقة  وتقدميه  منطقية  بطريقة  �مل�سروع  كتابة 

منا�سبة و �إبد�ء قدر من �ملرونة و�لبد�ع. و عمومًا 

تاأخذ عملية طلب �لتمويل �لكثري من �جلهد و�لوقت 

�أن �مل�سروع  �أن تتم �ملو�فقة على �لتمويل. كما  قبل 

جلميع  �مل�سروع  ��ستكمال  رغم  يرف�ش  �أن  ميكن 

لأي  �ملحتملني  �ملانحني  قبل  من  �ملطلوبة  �ل�سروط 

�سبب كان. من �ملفيد يف حال رف�ش متويل �مل�سروع 

من  وذلك  �لرف�ش  �سبب  عن  �ل�سوؤ�ل  ما  جهة  من 

�أجل تطويره، لكن دون �إحلاح يف حال رف�ش �ملانح 

جيدة  عالقة  �بقاء  �ملفيد  ومن  �ل�سبب.  �إعطاء 

و�أن�سطتهم  فعالياتهم  وح�سور  �ملانحني  جميع  مع 

و�لتعامل معهم ك�سركاء م�ستقبليني.  

 | �لتعريف باجلهة �ملقدمة على �مل�سروع يتم عادًة بذكر �إ�سم �جلهة، ومن ثم �إ�سم �ل�سخ�ش �مل�سوؤول عن 

�لتو��سل فيها، بالإ�سافة �إىل �لعنو�ن و�لربيد �للكرتوين ورقم �لهاتف مع �لرمز �لدويل. ويف حال �لتقدمي 

جلهة مانحة لأول مرة يجب �إر�سال مرفق خا�ش عن �جلهة �ملقدمة، �أهد�فها، جمالت �أهتمامها، ونبذة عن 

م�ساريع �أو ن�ساطات �سابقة نفذتها. | 



ما الذي يجب اأخذه يف االعتبار اثناء تنفيذ امل�شروع؟



تخطيط �مل�ساريع وكتابة �ملقرتحات22

                                   وحدة زمنية

الن�شاطات

123456789101112

املهّمة 1 مثاًل: التوظيف وامل�شرتيات

املهّمة 2 مثاًل: حت�شري للن�شاطات

املهّمة 3 مثاًل: تنفيذ الن�شاطات

اإغالق امل�شروع واإعداد التقارير

1. املخطط التنفيذي:

�حلا�سم يف  �ملف�سل  �مل�سروع هي  تنفيذ  �إن طريقة 

�مل�سروع   تنفيذ  ومرحلة  ف�سله.  �أو  �مل�سروع  جناح 

ولذلك  �لتخطيط،  مرحلة  على  كبري  ب�سكل  تعتمد 

لبد عند �لبدء بتنفيذ �مل�سروع من �للتز�م باملخطط 

�لتنفيذي �لذي يحتوي عادًة ما يلي:

من  بامل�سروع  �لبدء  قبل  تتم  �لتي  �لتح�سري�ت 

توظيف وحت�سري �ملو�د �لالزمة و�أماكن �لن�ساطات.

تف�سيل �خلطو�ت �لتي يجب �تباعها عند �لتنفيذ.

حتديد ت�سل�سل �لن�ساطات مع تو�ريخ تنفيذها 

حتديد من �مل�سوؤول /�ملكّلف عن كل ن�ساط 

حتديد �ملو�رد و�ملدخالت �لتي يحتاجها �مل�سروع

حتديد تو�ريخ �لتقييم و�ملتابعة وكتابة �لتقارير

ل  ويجب �لإ�ستعانة عند �لتنفيذ بجدول زمني مف�سّ

�لأمر  �مل�سروع،  وفعاليات  �أن�سطة  جلميع  وو��سح 

�لذي ي�سهل عمليات �لتنفيذ، �لتقييم، و�لتقومي.

2. متابعة امل�شروع:

جميع  �أن  من  للتاأكد  م�ستمرة  عملية  هي  �ملتابعة 

�خلطة  ح�سب  ت�سري  �مل�سروع  و�أعمال  ن�ساطات 

�ملو�سوعة وحتقق �لأهد�ف �ملرجوة. ويتم ذلك من 

خالل ح�سر �ملو�رد ومقارنتها بالغايات و�ملخرجات 

�ملتوقعة، بالإ�سافة �إىل متابعة �سري �لن�ساطات �سمن 

�جلدول �لزمني لها . ويجب �أن ت�سمم �ملتابعة مع 

بدء ت�سميم خطة �مل�سروع  وفق �لنموذج :  

3. التقييم املرحلي والتقومي:

عمليتي  مع  �مل�سروع  تنفيذ  يرت�فق  �أن  يجب 

�لتقييم  عادًة  ويتم  و�لتقومي.  �ملرحلي  �لتقييم 

موؤ�سر�ت  على  �لإعتماد  خالل  من  �ملرحلي 

�مل�سروع �ملحددة م�سبقًا و�ملذكورة يف م�سفوفة 

فئات املتابعة 

واملعلومات

من يجمع ماذا نتابع

املعلومات

القرارات املمكنكيف ن�شتخدم املعلوماتمن ي�شتخدم املعلومات

 اتخاذها

مالحظات

الهدف/املخرجات

خطة الن�شاطات

التكاليف

العاملني يف امل�شروع

املواد وامل�شادر

النتائج

�ملو�سوعي  �لتقييم  ي�ساعد  كما  �ملنطقي.   �لإطار 

وبالتايل  و�لأخطاء  للم�ساكل  �ملبكر  �لإ�ستدر�ك  على 

للتطوير  منا�سبة  قر�ر�ت  �إتخاذ  خالل  من  تقوميها 

و�لتعديل يف حال وجود خلل معني يف �أي  مرحلة من 

مر�حل �مل�سروع. 



ما الذي يجب القيام به بعد االنتهاء من امل�شروع؟
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1. التقييم: 

عند �نتهاء �مل�سروع لبد للقائمني عليه من  �إجر�ء 

حقق  قد  �لعمل  هذ�  �أن  من  للتاأكد  نهائي  تقييم 

�لأهد�ف �لتي بني ونفذ من �أجلها. 

ب�سكل عام لبد �أن تت�سف عمليات �لتقييم �لنهائي 

و�ل�سمول،  كاملو�سوعية  �خل�سائ�ش،  من  بعدد 

�مل�سد�قية  �لتقييم  �إعطاء  ن�ستطيع  ل  ذلك  وبغري 

�لالزمة لقبول نتائجه و�إثبات جدوى وجناح ذلك 

مدى  لبيان  �لنهائي  �لتقييم  وي�ستخدم  �مل�سروع. 

فعالية وكفاءة �مل�سروع من خالل �لتاأكد من �لأمور 

�لتالية :

حتقيق �لغايات و�لأهد�ف

�لتاأكد من �ملخرجات

�لتاأكد من �يجابية �لآثار �ملرتتبة على �مل�سروع

لكن غالبًا ما تركز عمليات �لتقييم على �لنقطتني 

قيا�ش  وهي  �لثالثة  �لنقطة  وتغفل  و�لثانية،  �لأوىل 

ذلك  على  �ملرتتبة  �ليجابية  و/�أو  �ل�سلبية  �لآثار 

بجدوى  �لعرت�ف  ليتم  �أنه  حيث   ، �مل�سروع 

على  تنعك�ش  �إيجابية  �آثار�  حتقق  مل  ما  �مل�ساريع 

��ستد�مة  ما  ب�سكل  وت�سمن  �مل�ستهدفة  �لفئات 

بالطريقة  �ملانحة  �جلهات  وتختلف  �مل�ساريع.  تلك 

مالحظة،  )مقابالت،  �مل�ساريع  بها  تقيم  �لتي 

عادًة  �لتقييم  لكن  �لخ(  �ختبار�ت  ��ستبيانات، 

يعتمد على عدد من �ملعايري �جلوهرية �أهمها:

| �إن �لتقييم �مل�ستمر للم�سروع ي�سهل عملية �لتقييم �لنهائي وي�ساعد يف �لك�سف �ملبكر عن �مل�ساكل وبالتايل 
تفاديها لتحقيق �أكرب فائدة ممكنة من �مل�سروع  |

  Efficiency / لكفاءة�

هي �لقدرة على �حل�سول على �أعلى ��ستفادة من 

�ملدخالت �مل�ستخدمة يف �مل�سروع.

Effectivenes / لفعالّية�

مدى حتقيق �مل�سروع لأهد�فه.

 Impact / لأثر�

هي �لتغيري�ت �لتي حّققها �مل�سروع، �إن كان 

خمّططًا لها �أم ل و�إن كانت �سلبّية �أو �إيجابّية، 

و�إن كانت   م�ستد�مة �أو �آنّية. 

 Relevance / ملالءمة�

هي مدى منا�سبة �مل�سروع لأولويات و�حتياجات 

وتوجهات كل من �لفئة �مل�ستهدفة و�جلهة �ملانحة 

و�لهيئة �ملنفذة.

Sustainability/ ل�ستد�مة�

هي �إ�ستمر�رية نتائج �مل�سروع و�آثاره بعد �نتهائه. 

 2. �لتقارير:

�لتقارير هي �أد�ة مهمة للمتابعة، وتوثيق جمريات 

و�لأمور  و�لإخفاقات  �لنجاحات  وت�سجيل  �لعمل، 

�لعالقة �لتي ل بّد من �إعادة �لنظر فيها. فمن دون 

�لتقارير ل ميكن �أن تتم عملية �ملتابعة. 
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اأجزاء التقارير: يجب �أن تكون �لتقارير و��سحة �سهلة �لفهم و�لقر�ءة. وميكن 

�لثابتة  �لعنا�سر  يلي  فيما  بالتقارير.  خا�ش  منوذج  مانحة  جهة  لكل  يكون  �أن 

�ل�سرورية لكل تقرير:

االأجزاء امللحقة بالتقرير

َور، جد�ول �حل�سور،  �سُ

فيديوهات، مل�سقات، �أي نوع 

من �أنو�ع �ملنتجات �لتي تنتج عن 

�مل�سروع.

املقدمة/املدخل: ت�شم متهيد للمو�شوع الرئي�شي الذي �شيتناوله التقرير:

فقرة حول �أهمية �مل�سروع �لذي يتناوله �لتقرير 

خلفية عن �لتقرير: كيف مّت �إعد�ده، من �لذي  �أعّده، �لهدف من �إعد�ده،

�ملنهجية �لتي  ��ستخدمت يف كتابة �لتقرير

ج�شم التقرير )املحتوى الرئي�شي(: 

يجب ��ستخد�م عناوين رئي�سية و�أخرى فرعية ل�سمان �لو�سوح

�لأن�سطة �لتي مّت تنفيذها: بالتو�ريخ و�لماكن وعدد �حل�سور )�سمن جد�ول( 

�لأن�سطة �لتي مل يتّم تنفيذها، مع �لتعليل: )�ل�سعوبات و�لتحّديات(

و�سف �لفئات �مل�ستهدفة

�سرح �لأهد�ف �لتي مّت حتقيقها

�سرح �لأهد�ف �لتي مل يتّم حتقيقها، وتعليل: )�لعو�ئق(

�لأ�سخا�ش �أو �جلهات �لتي نفّذت �لأن�سطة

�ملخرجات �لرئي�سية

اخلال�شة واال�شتنتاجات

حتليل �لنتائج من حيث �لأثر �لذي تركته

بع�ش �ل�سهاد�ت وق�س�ش �لنجاحات

�ملعّوقات �لتي �عرت�ست تنفيذ �مل�سروع و�قرت�ح كيفّية مو�جهتها. 

لة وو�قعية وميكن تطبيقها  التو�شيات: يجب �أن تكون  �لتو�سيات و��سحة ومف�سّ

�لتو�سيات �مل�ستقبلية

�لأهد�ف �مل�ستقبلية �لتي ل بد من �لرتكيز عليها

خطوط عري�سة للخطة �لقادمة 

امللخ�ص التنفيذي:

من �ملفرت�ش كتابته بعد �لإنتهاء من كتابة �لأجز�ء �لأربعة �ل�سابقة. �لعديد من 

�جلهات تكتفي بقر�ءته، �أو على �أ�سا�سه تقرر قر�ءة �لتقرير كاماًل، لذ� يجب �أن 

يلّخ�ش ب�سكل دقيق ما ورد يف �لتقرير �لكامل وهو يتناول ما يلي:

�لهدف من �لتقرير بو�سوح

ملخ�ش للمنهجية �لتي ��ستخدمت يف كتابة �لتقرير ومن قام باإعد�ده، و�لفرتة 

�لزمنية �لتي يغطيها

ملخ�ش لأهم �لنتائج، ولأهم �لتو�سيات




