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 مالحظات :

.هذه الوثيقة ليست وثيقة طلب منحة-1  

 قلة بذاتها، ومعتمدة على كراسةهذه الوثيقة ليس مست-2

  التطبيقات وعلى المذكرة السابقة.



 ومعع  سئلة  ماندة  كتانة  عر  قيقيي كةومشرو  جم

 : لهذا المشروع؟( /المبررات) ما الدافع نطةق املشرو سوال: من م

 ماهي ؟ هل المشروع يحل مشكلة أم يغتنم فرصة ؟ 

  

 من اكةالئل عةى من ذكرته  ؟:ثندقن:
إحصائيات جمع البيانات الثانوية والبيانات األولية حول المشروع ، سترشدك إلى ا

وحقائق تدعم مشروعك.. اجتهد في حصرها وذكرها وتذّكر تصنيف  وشواهد 

 عبر بذكاء عن القضية. .. فسيفتح لك آفاقا..)برادشو( هنا

 �� عنترة وعبلة .. كثير وعزة .. عدنان ولينا

  ؟ ةهذه املشتة  من عالق  جهاننثنكثن: 

*شجرة المشكالت سترشدك إلى األولويات، وسترشدك بشكل مفصل ومحدد إلى 

  مفاصل العمل والتركيز.

قد تكون الخبرة، أو التخصص أو المالءة المالية أو البنية التقنية أو المرافق أو  *

والفرص )يمكنك االستعانة بتحليل "سوات" إلنجاز هذه المهمة ، ونقطا القوة ...  إلخ

 ستحفزك التخاذ القرار(.

 

  ملنذا هلن األوكعي  كةى املندح ؟راةعن: 

اكتب هنا فقط في حال كان المانح المستهدف بالمشروع معروفا لديك.. وذلك بعد أن 

 تقوم بتحليل اهتماماته، وأهدافه وأنشطته السابقة. 

 



 ؟ سين وكقف ؟  2030هل ياينطع املشرو  مع رؤي  اكاععدي  

 من اهلةف اكعنم ملشروعك ؟  خنمان:
 وماذا تريد أن تغير ؟ )المستوى األبعد من مجرد المخرجات فقط( 

 شجرة الحلول : سترشدك إلى صياغة األهداف الحقيقية.

 واإلطار المنطقي سيخبرك بمستويات التأثير والتغيير.

 ومن دطنق اكعومل اجلغرايف؟  من املاافقةون من املشرو  ؟ئندئن: 
تستهدف: الجنس، الفئة العمرية، المكان الجغرافي، الصفات إن حدد بدقة من ) 

 : (وجدت، ... إلخ

  

أهم أصحاب  حدد) نملشرو  ؟ املاأثرين ةمن سصحنب املصةح  ئنةعن: 

 :(وكيف تستفيد منهم او كيف تقلص نفوذهم المصلحة، حدد أدوارهم وتأثيرهم، 
 

ثنمنن: هل مت قصر املخنطر واكاحةينت اكاي قة تعاجه املشرو ؟ 
يمكن تأجيل هذا العنصر إلى آخر ومصفوفة المخاطر كقف ئاافنعل معهن ؟ 

 العرض(
 

أنشئ اإلطار )؟ األثر واألهةاف مشروعك  يانهم/حييقتنئعن : كقف 

 وحدد فيه المؤشرات بدقة .. المنطقي للمشروع(

 



 اخلط  اكانفقذي  اكاي تعتس اإلطنر املنطيي.امأل منعذج  عنشرا:
الحادي عشر: قدم الخطة الزمنية ) مخطط جانت ويمكن دمج التدفقات النقدية 

معه(يجب أن تعكي الخطة الزمنية تسلسل األنشطة، وهل األنشطة بالتوالي او 

 بالتوازي؟

 

 اكثندي عشر: منهي ةنعد املعازد  امليرتق  ؟  
 

يمكنك سدوات ققنس املشرو  واكاحيق من جننقه .  اكثنكث عشر :  

 االستفادة من  محتوى اإلطار المنطقي

 

كيف يمكن تحقيق  اكراةع عشر : هل ملشروعك عالق   ةنالئاةام  ؟

االستدامة من خالله  على مستوى المستفيدين ؟ وعلى مستوى  مؤسسات المجتمع ؟  

 أو فريق العمل ؟ .. 

 

 

 


