


تم تصميم نموذج محدد لتوثيق كل ما يتعلق بالمبادرة 

اسم المبادرة - مدتها - معلومات مدير المبادرة - القضية التي تعالجها 

المبادرة - الفئات المستهدفة ومدخالتها -ومخرجاتها - النتائج واآلثار 

المتوقعة الشراكات المتوقعه - معايير الجودة - فريق العمل - الميزانية 

WHAT WHY WHERE WHEN WHO

نبذة عن المبادرة وآلية العمل 



مراحل تصميم المبادرة

تخطيط المبادرة 
بناء اإلطار المنطقي 1.

تصميم خطة العمل 2.

تنظيم المبادرة 
تنظيم الموارد البشرية 1.

تصميم نظام المتابعة والتقييم 2.

تصميم آلية التسويق والتقارير 3.

تنفيذ المبادرة 
ترجمة الخطط إلى عمل 1.

متابعة المشروع 2.

تسويق المشروع 3.

الريادة (االبداع والتمييز)4.

تقييم المبادرة 
التقييم المستمر للمشروع 1.

تقييم األثر للمبادرة واالستدامة 2.

 

Step 01Step 02Step 03Step 04



خطوات العمل 
المرحلة األولى 

إعادة صياغة المشاريع وتحويلها الى مبادرات  ( السلة الغذائية - التدريب ) 1
وتغيير مسمياتها  

تصميم كتيب للمبادرات 2

تصميم ثالث بوسات لكل مشروع للتسويق عن طريق برامج التواصل 3
االجتماعي والواتس اب 

تصميم فيديو أنميشن لثالث مشاريع 4

تصميم ثالث بوسات تعرفيه في الجمعية عن مشاريعها في كل 5
بوست ثالث مشاريع أو مبادرات 

التسليم والمراجعة قبل اإلنتقال إلى المرحلة الثانية 6



خطوات العمل 
المرحلة الثانية 

معرفة المشاريع والمبادرات التي ال يمكن  تسويقها عن 

طريق الجهة المانحة  وتحديد آلية التسويق إما عن 

طريق عموم الناس او التجار 

تحديد قائمة بجهات المستهدفة 
تحديد جدول بجهات المستهدفة ومعرفة مواعيد 

التقديم لها وآلية التقديم وشروط التقديم لكل مشروع 

8M 125K 8M



خطوات العمل 
المرحلة الثالثة 

العمل على تصميم التقارير الداعمين للمشروع التي تم دعمها  

ابراز االنجازات خالل فترة التسويق يسهل حصولك على الدعم من عموم الناس والتجار والمانحين 

إنشاء خطة التسويق للمبادرة عن طريق المستشارين ويتم العمل عليها من قبل فريق العمل لديكم 

تصميم التقارير للمشاريع 

تصميم انفوجرافيك عن االنجازات 

آلية تفعيل التسويق في المبادرة 



التقييم وقياس األثر للمبادرات والمشاريع و وضع خطة لتجنب النقاط السلبية في 

المرحلة القادمة  وتصميم تقرير عن األثر والنقاط السلبية من جانب التنفيذ واألثر 

والتسويق ويسلم  إلى اإلدارة التنفيذية لتتجنبها في التنفيذ في المرحلة القادمة 

70%

60%

90%

خطوات العمل 
المرحلة الرابعة  



                                التكاليف المالية 

التكلفة المالية  المدة الزمنية للتنفيذ

9600 ثالث اسابيع

التكلفة المالية  المدة الزمنية للتنفيذ

3000 اسبوعين

المرحلة الثانية المرحلة األولى 

التكلفة المالية  المدة الزمنية للتنفيذ

3300 اسبوعين 

المرحلة الثالثة 

التكلفة المالية  المدة الزمنية للتنفيذ

4000 أسبوع 

المرحلة الرابعة 



9

جدة - شارع فؤاد شاكر - مجمع ريفا لألعمال 

www.bod.com.sa

0567771966- 0126544705

admin@birthofdream.com

ال تتردد في التواصل معنا 

معلومات التواصل 



إعداد صیاغة المبادرة 

تصمیم ثالث بوستات للمشروع 

تصمیم ثالث بوستات تعریفیة عن الجمعیة  

4000

500

1800

1800

تصمیم كتیب المبادرة 

1500تصمیم فیدیو انیمیشن للمشروع  

المرحلة األولى : تخطیط المبادرة 

3000تحدید قائمة بالجھات المستھدفة   

المرحلة الثانیة : تنظیم المبادرة     

المرحلة الثالثة  : تنفیذ المبادرة  

800

500

2000

تصمیم التقریر للمشروع 

آلیة تفعیل الخطة التسویقیة 
للمبادرة 

تصمیم انفوجرافیك عن اإلنجازات 

المرحلة الرابعة  : تقییم المبادرة  

1500

2000

500

تقییم وقیاس األثر 

تصمیم تقریر عن األثر والنقاط السلبیة

وضع خطة لتفادي النقاط السلبیة 



THANKS YOU


