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سياسات اإلدارة

أوال: قسم العالقات العامة:

أهداف وبرامج العالقات العامة يجب أن تحقق اإلستراتيجية العامة لجمعية وئام.. 1

الدورية . 2 المراجعة  بعد  المستمر  للتحسين  تخضع  والنشاطات  والمبادرات  الخطط 
لألداء وقياس النتائج لتحقيق العائد واألثر المستهدف.

أي . 	 ورفض  عليها  والمحافظة  بالجمعية  الخاصة  الهوية  بناء  عن  مسؤولة  اإلدارة 
تعديل غير متفق معها.

كل أعمال التصميم واإلخراج الفني للهوية يتم تحت إشراف اإلدارة.. 	

يجوز تخصيص بعض الفعاليات المستقلة عن نشاط الجمعية الرئيسي بهوية خاصة . 	
»وذلك بعد أخذ الموافقة«.

الجمهور المستهدف لإلدارة هم الجمهور الداخلي من منسوبي الجمعية والجمهور . 	
الخارجي هم رجال األعمال وعامة المجتمع من متبرعين ومستفيدين.

مكتب . 	 مع  مسبقًا  تنسق  أن  يجب  والمسؤولين  والمعالي  السمو  أصحاب  دعوة 
أن  وله  رسمية،  دعوة  منه  ويصدر  اإلدارة،  مجلس  رئيس  أو  التنفيذي  المدير  سعادة 

يفوض من يرى الستقبالهم.

بالزوار . 	 المتعلقة  والترتيبات  بالجمعية  الخاصة  والمناسبات  األحداث  تنظيم  اعتماد 
والترتيبات  والمواصالت  االستقبال  حيث  من  الخارج  من  والمستضافين  المحليين 

الخاصة تتم بموافقة مدير اإلدارة والتنسيق مع سعادة المدير التنفيذي.

ورش العمل واالجتماعات التي تمثل الجمعيات وبحضور سعادة المدير التنفيذي أو . 	
سعادة رئيس مجلس اإلدارة تتم من خالل إدارة العالقات العامة، أما الورش التدريبية 
واالجتماعات الثنائية التي تنظمها الجمعيات األخرى أو الوزارة كجزء من مهامها يتم 

تنظيمها عن طريقها مباشرة بالتنسيق مع اإلدارة واإلدارات المعنية.

احتياجاتهم . 10 لمعرفة  المختلفة  اإلدارات  مع  كاف  وبوقت  المسبق  التنسيق  يجب 
او مناسبات  المهرجانات  او  التصاميم  العامة مثل  العالقات  بنشاطات  يتعلق  فيما 

وزيارات رسمية.

كل ما يتعلق باللوحات داخل وخارج الجمعية وبالخصوص ما يحمل شعار الجمعية . 11
تنفذ عن طريق إدارة العالقات العامة والتنسيق مع إدارة الشؤون اإلدارية.

اإلدارة معنية بالتصوير الفوتوغرافي وأرشفة الصور الرسمية.. 12

اإلدارة معنية بكل ما ينتج وينشر من أفالم رسمية وعليها حفظ كل المواد األولية . 	1
وهي المسؤولة عن التصريح للجهات األخرى بالتصوير.
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ثانيا : قسم التسويق

إجراء أبحاث وتحليل للداعمين في المنطقة قبل وضع خطة التسويق أو التوسع.. 1

إدارة الهوية وتطويرها ونشر الوعي عنها.. 2

توحيد تصاميم البرامج والحمالت اإلعالنات.. 	

اختيار الهدايا الدعائية.. 	

زيادة وعي واستقطاب الفئة المستهدفة لدعم الجمعية.. 	

والترويجية . 	 اإلعالمية  والبرامج  التسويق  وبرامج  خطط  فاعلية  بقياس  القيام  يجب 
واالستراتيجيات والعمل على تطويرها.

والمؤسسات . 	 المنطقة  في  الخيرية  الجمعيات  عن  معلومات  قاعدة  انشاء  يجب 
المسؤولين،  وكبار  واإلعالميين  اإلدارة  معها  تتعامل  التي  والمؤسسات  المانحة 

وتحديثها كل ثالثة أشهر.

تكلفة المشاركة: يفضل أن تكون رعاية مجانية.. 	

الرعايات التي تورد لفعاليات الجمعية ال تصرف إال على الفعالية ويجب تحقيق كل . 	
الوعود التي قدمت للرعاة مقابل كل فئة من الرعاية.

ثالثًا: قسم اإلعالم:

مراجعة وإعداد وإدارة المحتوى المتاح للجمهور الداخلي والخارجي من مطبوعات . 1
أو محتوى إلكتروني.

ال يسمح ألحد من منسوبي الجمعية التصريح لوسائل اإلعالم المسموعة والمرئية . 2
والمطبوعة واإللكترونية إال لصاحب الصالحية والمخول بذلك وهم : سعادة رئيس 
ـا بالموافقة من قبل سعادة  مجلس اإلدارة، سعادة المدير التنفيذي  ومن يصرح لهـ /ـ 

المدير التنفيذي مثل مدراء اإلدارات المعنية )خدمات المستفيدين ...(.

أي مادة تعد للطباعة أو النشر تجاز عن طريق مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم، . 	
وفقًا للصالحيات المعتمدة من سعادة المدير التنفيذي.

كل التعاقدات ومذكرات التفاهم مع الجهات المختلفة ووسائل اإلعالم واالتصال . 	
يجب التنسيق المسبق مع اإلدارة حولها.

ال تنظم مؤتمرات صحفية إال بموافقة رئيس مجلس اإلدارة.. 	

التواصل . 	 حسابات  إدارة  عن  المسؤولة  الجهة  هي  واإلعالم  العامة  العالقات  إدارة 
االجتماعي على االنترنت.

خطة . 	 إعداد  يجب  وتنفيذها  والدعايات  واإلعالنات  اإلعالمية  الحمالت  إطالق  قبل 
التكلفة المقدرة وتحديد األهداف وطرق قياس النتائج.
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أو . 	 مطبوعة  فصلي  أو  ختامي  دليل  أو  تقارير  وإصدار  إعداد  عن  مسؤولة  اإلدارة 
إيرادات  في  المشاركة  مقابل  المتخصصة  بالجهات  تستعين  أن  ولها  إلكترونية 

اإلعالنات والشراكات.

وسعادة . 	 االدارة  مجلس  سعادة  وتزويد  يوميًا،  الجمعية  عن  يكتب  ما  رصد  يجب 
المدير التنفيذي  بتقرير إلكتروني.

المجتمع . 10 لدى  اإليجابية  الجمعية  وسمعة  صورة  على  الحفاظ  على  العمل  يجب 
والفئة المستهدفة واإلعالميين.

ال يسمح بتقديم هدايا خاصة لإلعالمين.. 11

رابعًا: سياسات عامة:

باإلدارة وحفظها . 1 المتعلقة  التقارير والوثائق  االهتمام بجودة وحسن إعداد وكتابة 
إلكترونيا.

وتحديثها . 2 والمشاريع  المهام  متابعة  جدول  في  والمشاريع  المهام  إدخال  يجب 
أسبوعيا.

كل موظفــ / ــة يستقبل بريد واتصاالت هاتفية يجب عليه توثيقها وسرعة اإلجابة . 	
عليها مع إشعار مدير اإلدارة بالمهم منها.

العامة . 	 الطلبات  المكتبية مثل متابعة  باألعمال  القيام  اإلدارة  على جميع موظفي 
والمراسالت  وأرشفتها  الملفات  حفظ  األخبار،  آخر  وتحديث  اإللكتروني  والموقع 
وتحديث محتوى الموقع بحيث يكون هناك بديل لكل أخصائيـ / ــة أو مسؤولــ /  ـــة.

ـــا ثم مع . 	   / القسم وموظفيهــ  ـــة   / بين مشرفــ  المهام األسبوعية  يتم متابعة 
مدير اإلدارة.

تحديث الموقع اإللكتروني من أخباز وبيانات بشكل مستمر مسؤولية الجميع.. 	

في . 	 استالمها  تاريخ  من  ساعة   48 من  أكثر  الموردين  مستحقات  بتأخير  يسمح  ال 
اإلدارة ويجب سرعة إحالتها إلى اإلدارة المعنية بالصرف أو التعميد عن طريق النظام 

أو اإلجراءات المتبعة.

مستودع اإلدارة يضم الهدايا والمطبوعات وغيرها ويجب توثيق كل ما يورد أو يصرف . 	
من خالل المسؤولـ / ــة المكلفـ / ــة بها.
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مهام األقسام

قسم العالقات العامة :

اإلعداد لخطط المناسبات واالحتفاالت الرئيسية واإلشراف عليها.. 1
اإلشراف على استقبال الوفود الرسمية.. 2
اإلشراف على القاعات الرسمية والرئيسية للمناسبات.. 	
اإلشراف على إدارة مكتب االستقبال بالجمعية.. 	
اإلشراف على إصدار مطبوعات الجمعية الرسمية وتوزيعها.. 	
اإلشراف على تصاميم الجمعية الداخلية والخارجية.. 	
اإلشراف على وضع اإلعالنات في الجمعية.. 	
اإلشراف على التواصل مع الجهات اإلعالمية.. 	
اإلشراف على تنسيق وتوفير الضيافة الالزمة والمستلزمات الرئيسية لإلدارات.. 	

اإلشراف على فريق عمل وإعداد تقرير اإلنجاز السنوي للجمعية.. 10
اإلشراف على القيام بأي أعمال أخرى مكلفة في مجال التخصص.. 11
أرشفة الوثائق.. 12
تحديث بيانات المسؤولين واإلعالميين.. 	1
متابعة المطالبات المالية.. 	1
توثيق المناسبات واألحداث وأرشفة الصور والمواد وتحديثها.. 	1
تحديث ومتابعة جدول المهام والمشاريع.. 	1

قسم التسويق :

إعداد خطط التسويق والحمالت اإلعالنية.. 1
إدارة الهوية وتطويرها ونشر الوعي عنها.. 2
استقطاب الفئة المستهدفة عبر الوسائل المتاحة وتطويرها.. 	
تقييم وتنفيذ المعارض للمشاركات المحلية والدولية.. 	
اقتراح وطلب عروض أسعار الهدايا الدعائية.. 	
قياس فاعلية خطط وبرامج التسويق والبرامج اإلعالمية والترويجية واإلستراتيجيات.. 	
تسويق البرامج األقل إقبااًل.. 	
إعداد وإدارة قاعدة البيانات وتطويرها.. 	
استقطاب وإدارة الرعايات.. 	

اإلشراف على فريق التصميم.. 10
القيام بأي أعمال أخرى مكلفة في مجال التخصص.. 11
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قسم اإلعالم  :

الرد على الصحفيين والقنوات.. 1
إعداد الحوارات الصحفية.. 2
إعداد بيانات صحفية عن الجمعية.. 	
اإلشراف على إصدار مطبوعات الجمعية الرسمية وتوزيعها.. 	
اإلشراف على نشرات الجمعية الداخلية.. 	
اإلشراف على التواصل مع الجهات اإلعالمية.. 	
إعداد بيانات وتقارير عن المناسبات والمشاريع.. 	
نشر اإلعالنات وحجز الصفحات.. 	
اإلعالم الجديد )إدارة التواصل االجتماعي والموقع اإللكتروني(.. 	

التواصل مع الجمعيات والوسائل اإلعالمية.. 10
القيام بأي أعمال أخرى مكلفة في مجال التخصص.. 11
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سياسة النشر في وسائل التواصل االجتماعي

فتح حساب جديد :

التأكد من وجود الجمهور المستهدف في وسيلة التواصل قبل فتح الحساب.. 1

ال يحق ألي أحد فتح أي حساب باسم جمعية وئام أو أقسامها أو فروعها إلى بعد . 2
إستإذان العالقات العامة واإلعالم ويحق للعالقات العامة واإلعالم إغالق أي حساب 

يتجاهل هذا البند.

	 ..weaamorg يجب أن يكون معرف الحساب هو

يجب ربط الحساب ببريد إلكتروني يتبع لنطاق جمعية وئام وال يكون بريد شخصي.. 	

يمنع استخدام كلمات مرور سهلة ) أقل من 8 خانات ، حروف فقط ، أرقام فقط ، . 	
خانات متسلسلة مثل 123456 ... إلخ (.

إغالق الحسابات :

في حال وجود أي من الحاالت التالية :

وعدم . 1 المنصات  إحدى  في  وئام  جمعية  لحساب  التأثير  نسبة  في  انخفاض  وجود 
جدوى تنشيطه بسبب عدم وجود الشريحة المستهدفة لجمعية وئام.

المنصة االجتماعية ال تتناسب مع الخطة اإلستراتيجية لجمعية وئام.. 2

جهدًا . 	 تتطلب  أخرى  منصات  ووجود  االجتماعي  اإلعالم  فريق  في  الكوادر  قلت 
لتحديثها واإلهتمام بها.

فيتم إشعار العالقات العامة واإلعالم بخطاب عبر البريد اإللكتروني بذلك وال يغلق الحساب 
إلى بعد إعتماد العالقات العامة واإلعالم لذلك الخطاب.

المتابعة :

يمنع شراء المتابعين.. 1

أو . 2 المانحة  الجهات  مثل  وئام  جمعية  تدعم  التي  الجهات  على  المتابعة  اقتصار 
الحسابات التي تدعم جمعية وئام عبر وسائل التواصل االجتماعي .



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 7 من: 11سياسات إدارة العالقات العامة واإلعالم

النشر :

يمنع نشر الصور للمستفيدين إلى بعد أخذ الموافقة الخطية منهم.. 1

يمنع نشر  الصور المحفوظة الحقوق منعًا لمشاكل قانونية.. 2

يمنع نشر إعالنات الفعاليات إال بعد اعتمادها من العالقات العامة واإلعالم.. 	

يمنع نشر أي رقم حساب بنكي غير المعتمد من قسم المحاسبة.. 	

االهتمام بجودة التصميم.. 	

كل . 	 بين  الفصل  واألفضل  واحد  ساعة  خالل  تغريدتين  من  أكثر  نشر  عدم  يفضل 
تغريدتين بـ 30 دقيقة.

يمنع شراء الريتويت. . 	

يتم تغطية الفعاليات في تغريدة واحدة فقط .. 	

إعادة النشر :

التأكد من الصورة الشخصية للحساب.. 1

التأكد من تغريدات الحساب وعدم احتوائها على ما يضر بسمعة الجمعية ) إرهاب . 2
، إباحية ... إلخ (.

يمنع إعادة نشر الفعاليات المدفوعة ) مثل الدورات ... إلخ ( إال بعد إستإذان العالقات . 	
العامة واإلعالم.

ليس كل من يثني على الجمعية ينشر ثنائه بل يجب انتقاء أفضلها وذلك للمحافظة . 	
على المظهر العام للحساب حيث أن تكون عدد المنشورات الخاصة بجمعية وئام 

أكثر من إعادة النشر وأيضًا لعدم إزعاج المتابعين .

إفهامه . 	 يتم  أسرية  غير  تغريده  نشر  بإعادة  يرغب  داعم  حساب  وجود  حال  في 
بأن التغريدة أو المحتوى سيتم إلغاء نشره بعد ساعة واحد فقط لعدم اختصاص 

الجمعية وكون الحساب رسمي وال يود التشويش على متابعيه.

اإلعجاب :

يمنع شراء اإلعجاب. 1

التأكد من الصورة الشخصية للحساب.. 2

التأكد من تغريدات الحساب وعدم احتوائها على ما يضر بسمعة الجمعية ) إرهاب، . 	
إباحية ... إلخ (.
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التغطيات الخارجية :

األجهزة . 1 بطارية  انتهاء  منعًا  شحن  وأسالك  خارجية  بطارية  وجود  من  التأكد 
المستخدمة في التغطية.

التأكد من توفير حامل للجهاز المستخدم في البث ) جوال ، كاميرا ... إلخ ( في حال . 2
وجود بث مباشر.

توفير انترنت بسرعة مناسبة تضمن عدم وجود مشاكل في التغطية.. 	

توفير كافة المستلزمات األخرى.. 	

الرد على الشكاوى واالستفسارات :

يتم الرد على الشكاوى والمستفسرين عبر حسابات جمعية وئام بشرط :

التأكد من عدم كون الحساب وهميًا.. 1

التأكد من الصورة الشخصية للحساب.. 2

التأكد من تغريدات الحساب وعدم احتوائها على ما يضر بسمعة الجمعية ) إرهاب . 	
، إباحية ... إلخ (.

من . 	 االنسحاب  فعليه  المناقشة  في  العدائية  من  بمناخ  الموظف  شعور  حال  في 
الحوار بطريقة مهذبة وطلب المشورة من مديره المباشر.

المظهر العام :

يجب أن يكون اسم الحساب هو » جمعية وئام » للحفاظ على الصورة الذهنية.. 1

يجب أن يكون الوصف » جمعية وئام للتنمية األسرية بالمنطقة الشرقية » لمالئمتها . 2
محركات البحث.

بعد . 	 إلى  يغير  وال  وئام  جمعية  شعار  هو  بالحساب  الخاص  الشعار  يكون  أن  يجب 
إستإذان العالقات العامة واإلعالم.

االهتمام بأن تكون المنشورات ) التغريدات مثاُل ( أكثر من إعادة النشر ) إعادة التغريد . 	
مثاًل (.

يفضل عدم إضافة أكثر من وسمين في التغريدة الواحدة ) خاص بتويتر (.. 	

يفضل عدم الكتابة في الوسوم التي بها أخطاء إمالئية باستثناء إذا تم تصحيح . 	
الخطأ اإلمالئي في نفس التغريدة.

يمنع منعًا باتًا نشر أكثر من 10 تغريدات في اليوم في حساب تويتر.. 	
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يمنع منعًا باتًا نشر أكثر من ثالث صور يوميًا في اإلنستقرام.. 	

يمنع منعًا باتًا نشر أكثر 5 دقائق في السناب شات يوميًا.. 	

 يفضل عدم استخدام صور ال تمثل المجتمع السعودي ) مثل دوالر بدل ريال (.. 10

إدارة الحساب :

يمنع تسليم أي شخص بيانات أي حساب إلى بعد موافقة المسؤول ومن ال يلتزم . 1
يعتبر سرب معلومات سرية لجمعية وئام ويعرض نفسه للعقاب والمسائلة.

تلك . 2 من  التأكد  بعد  إلى  الحساب  إلى  للولوج  للتطبيقات  صالحية  إعطاء  عدم 
التطبيقات.

يمنع منعًا باتًا تغيير األرقام السرية بدون الرجوع إلى العالقات العامة واإلعالم وأخذ . 	
اإلذن منه بذلك.

حسابات . 	 إلدارة   )  Buffer أو    Sprout Social أو   Hootsuite  ( مثل  تطبيقات  استخدام 
الجمعية منعًا لتسليم كلمات المرور ألكثر من شخص وأيضًا لتوثيق كل العمليات 

عبر منصات التواصل االجتماعي ومن قام بها وذلك لتحسين األداء.

عدم حضر أي حساب حتى ولو كان يسيء للجمعية.. 	

كلمات المرور :

يتم تغيير كلمات المرور كل ثالثة أشهر.. 1

كلمات . 2 على  الحصول  لغيرهما  يحق  وال  فقط  شخصين  لدى  المرور  كلمات  تكون 
المرور وهما أخصائي اإلعالم اإلجتماعي في الفرع الرئيسي ومدير العالقات العامة 

واإلعالم بالفرع الرئيسي للحفاظ على سرية كلمات المرور.

تطبيقات الطرف الثالث :

تسمح . 1 المنصة  أن  أو  االجتماعي  التواصل  منصة  من  معتمد  التطبيق  أن  من  التأكد 
حسابات  حذف  أو  تجميد  أو  إليقاف  منعًا  وذلك  بالعمل  الثالث  الطرف  للتطبيقات 

جمعية وئام في تلك المنصة.

ما . 2 كل  أو  اإلعالنات  في  يستخدمها  أو  المعلومات  يسرب  ال  التطبيق  أن  من  التأكد 
يخالف سياسة النشر.

في حال الحاجة إلى استخدام التطبيق لمرة واحدة فقط أو استخدامه على أوقات . 	
بيانات  على  حفاظًا  التطبيق  إلى  الولوج  صالحية  إلغاء  يتم   ) مثاُل  شهر   ( متباعدة 

جمعية وئام.



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 10 من: 11سياسات إدارة العالقات العامة واإلعالم

التعامل مع اإلساءات ضد الجمعية :

المحتوى . 1 حذف  أو   / و  االشكاالت  على  بالرد  بسرعة  الموقف  تدارك  على  العمل 
المسبب للمشكلة.

التأكد من سالمة الرد لغويًا وتمثيله للجمعية.. 2

عدم التعامل بحدة أو عمل ما يمكن أن يسبب إساءة للجمعية.. 	

رفع األمر إلى مدير العالقات العامة لدراسة األمر ومسبباته.. 	

تجهيز بيان صحفي.. 	

تحليل الحدث وكيف يمكن تفاديه مستقبالً.. 	

الحسابات الشخصية :

في حال قام أحد منسوبي جمعية وئام بذكر ما يفيد كونه يعمل في جمعية 
وئام سواءًا في المشورات أو في التعريف فيجب عليه التنبه إلى:

واإلعالم . 1 العامة  العالقات  إستإذان  بعد  إلى  وئام  جمعية  باسم  الحديث  عدم 
واعتماده بذلك بالبريد اإللكتروني.

الحفاظ على السلوكيات الحميدة إثناء استخدام الحساب الشخصي لعدم اإلضرار . 2
بسمعة جمعية وئام.

البعد عن الحديث في السياسة.. 	

عند الخالف مع األخرين حافظ دائمًا على هدوئك ورصانتك.. 	

النشر . 	 وحقوق  الفكرية  الملكية  وقوانين  واالجتماعية  األخالقية  القيم  احترام 
والبعد عن التمييز والعنصرية.

يحق لقسم العالقات العامة واإلعالم إلزام المخالف لشروط أعاله بإلغاء وحذف ما يفيد 
صلته بجمعية وئام في وسائل التواصل االجتماعي.
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رئيس مجلس اإلدارة:

فؤاد بن عيسى العيسى

رسائل الجمعية بشكل دوري ومستمر :

جدول البرامج اإلسبوعي ) عبر الواتساب (.. 1
صدقة السر ) عبر الواتس اب كل يوم جمعة(.. 2

المحتوى اإلعالمي:

إصدارات . 1  + األداء  تقارير   + اإلعالمية  األخبار   + العلمية  المقاالت   ( مقروء  محتوى 
الجمعية(.

محتوى مسموع.. 2
محتوى مرئي.. 	
المحتوى الكتابي في وسائل التواصل االجتماعي.. 	

واهلل الموفق
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