
الحملة خطة إعداد



االستعداد في الفشل
للفشل االستعداد ھو



إلى الحمالت تحتاج لَم
خطة؟ إعداد



الحملة موارد
الوقت

األشخاص

المال

المعلومات
فّعال بشكل الموارد ھذه جمیع إدارة إلى للحملة التخطیط یھدف



الحملة خطة

الھدف
واالستراتیجیة

الناخبون
المستھدفون

االتصال وخطة
بھم

وخطة الرسالة
التواصل

الجدول
الزمني

المیزانیة
وخطة
جمع
األموال

فریق
الحملة



واالستراتیجیة الھدف

االنتخابیة؟ حملتك من الھدف ما

للفوز؟ إلیھا تحتاج التي األصوات عدد ما

األصوات؟ ھذه على ستحصل كیف



الحملة خطة

واالستراتیجیة الھدف
بھم االتصال وخطة المستھدفون الناخبون
التواصل وخطة الرسالة
الزمني الجدول
األموال جمع وخطة المیزانیة
الحملة فریق



المیزانیة إلعداد األساسیة المبادئ

للفئة وفقاً مدرجة الحملة، ستنفقھا التي المبالغ النفقات
والتاریخ

وفقاً مدرجاً الحملة، ستجمعھ الذي التمویل اإلیرادات
للتاریخ

أو متساویة اإلیرادات ستكون ھل النقدي التدفق
الحملة؟ فترات مختلف خالل النفقات من أعلى



المیزانیة إعداد عند المشاكل أبرز

اإلیرادات• تقدیر في المبالغة
الالزم• من أقل بقیمة النفقات تقدیر
النفقات• بعض إضافة إلى التنّبھ عدم
المیزانیة• ضمن دمجھا ینبغي كان التي الصغیرة النفقات تكّدس
الكافي• الوقت في المال جمع عدم النقدي التدفق في مشاكل

الحاجة تدعو عندما إلنفاقھ



میزانیتك إعداد



الحملة خطة

واالستراتیجیة الھدف
بھم االتصال وخطة المستھدفون الناخبون
التواصل وخطة الرسالة
الزمني الجدول
األموال جمع وخطة المیزانیة
الحملة فریق



الزمني الجدول بشان نصائح
االنتخاب• یوم من بدءاً العكسي بالعّد قم
الحملة• نشاطات كل أذكر

واالستھداف❑ البحث
المتطّوعین❑ استقطاب
الطباعة❑
األموال❑ جمع
بالناخبین❑ االتصال
اإلعالمیة❑ األحداث
كرموز• األلوان إعتمد
الموّظفین• جمیع یراه كي واضح مكان في الزمني الجدول ألصق



الزمني الجدول

األموال
المطلوبة

لموارد تحتاج ھل
أخرى؟

منشورات، مال،
إلخ طعام، الفتات،

تحتاج ھل
لمتطوعین؟
عددھم؟ كم

المسؤولة الجھة النشاط التاریخ

یوم
االنتخاب



الحملة خطة

واالستراتیجیة الھدف
بھم االتصال وخطة المستھدفون الناخبون
التواصل وخطة الرسالة
الزمني الجدول
األموال جمع وخطة المیزانیة
الحملة فریق



فریق عمل ھو الحملة تنظیم



الفریق لتشكیل الخطوات

وخطة– بحملتك، الخاصة االتصال خطة راجع النشاطات حّدد
كّل لتحدید الزمني المخطط عن فضالً الناخبین، مع التواصل

تنفیذھا بك یجدر التي النشاطات
ما– لتحقیق المطلوب المھارات حّدد والمھارات الوظائف حّدد

مخّططك في حّددتھ
تربط– التي العمل مواصفات أكتب الوظیفي الوصف أكتب

الحملة ضمن محّددة بمناصب والمسؤولیات المھارات
إلى– استناداً والمتطّوعین الموّظفین إستقطب األشخاص إستقطب

كتبتھ الذي الوظیفي والوصف إلیھا تحتاج التي المھارات
والمتطّوعین– الفریق بأعضاء الخاصة األدوار عّین األدوار عّین



ودودة بیئة

منشورات
الحملة،

والملصقات،
التوقیع، وأوراق
والروزنامات

قھوة مقاعد،
وشاي

للمتطّوعین

مركزي، موقع
ومتاح مرئي
للجمیع

الحملة مقّر



واللوائح البیانات إدارة

البیانات قاعدة
الخاصة
بالحملة

االتصال لوائح
من المستمّدة
المرّشح

االتصال لوائح
من المستمّدة
الحزب

االتصال لوائح
من المستمّدة
المناصرین

المتطّوعون

المانحون

الناخبین لوائح
الرسمیة




