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 (واعي) اإلعالمية جلمعية التوعية والتأهيل االجتماعي ةالسياس

 هـ1/1/1438اإلصدار األول 

 

 املادة األوىل: املدخل

ألحكام الئحة مجعية اجتماعية خريية تأسست طبقًا )واعي( مجعية التوعية والتأهيل االجتماعي 
هـ وقواعدها 25/6/1410وتاريخ  107اجلمعيات واملؤسسات اخلريية الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم  

الوزاري  وقد صدر القرار هـ .30/1/1412وتاريخ  760وزير الشؤون االجتماعية رقم التنفيذية الصادرة بقرار
  ،هـ 1427/  20/7وتاريخ  3401427معية برقم هـ  بتسجيل اجل1427 /7 /20وتاريخ ،  ش/53711/  11 /6برقم 

هي ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. و ،وتشمل خدمات اجلمعية مجيع مناطق اململكة العربية السعودية
 ،يف نشر الوعي االجتماعي  والسلوك احلضاري بني مجيع أفراد املجتمع بأفضل السبلمجعية متخصصة 

 واإلسهام يف حل مشكالته.

لتكون  ؛بناء سياسة إعالمية للجمعيةجغرافًيا وبرناجمًيا ظهرت ضرورة  وسع أعمال اجلمعيةوعلى ضوء ت
وكل تطوير يتم هلذه السياسة يكون يف ضوء  ،تساعد اجلمعية على حتقيق أهدافهاقاعدة راسخة وقوية 

 أهداف اجلمعية ورؤيتها ورسالتها.

 املادة الثانية: تعريفات 

 واعي . -: مجعية التوعية والتأهيل االجتماعي  اجلمعية -

 .الرياضيف مدينة  اومقره ،املقر الرئيسي للجمعيةاجلهاز اإلداري ب: األمانة العامة -

 . باملناطق يفروع مجعية التوعية والتأهيل االجتماع: فروع اجلمعية -

 : املكاتب التابعة للفروع .مكاتب اجلمعية -

 .املراكز املتخصصة التابعة للجمعية  مراكز اجلمعية: -

اإلعالم املرئي، اإلعالم املطبوع، اإلعالم املسموع، اإلعالم الرقمي  ؛كل أدوات ووسائل النشر اإلعالم : -
 وتفرعاته من شبكات اجتماعية حديثة، واملواقع اإللكتروين، والتطبيقات، وكل ما له عالقة بالتقنية .



 

 
 م2018مجيع احلقوق حمفوظة جلمعية واعي  ( 2 )

 

 السياسةاملادة الثالثة: أهداف 

الم يف اململكة العربية اإلعيف إطار سياسة تنطلق السياسة اإلعالمية من رؤية ورسالة وأهداف اجلمعية 
 ، وهتدف إىل: السعودية

 لنهوض باملستوى اإلعالمي يف اجلمعية.ا .1
 رصد وتوثيق مجيع ما ينشر عن اجلمعية يف مجيع وسائل اإلعالم التقليدي واجلديد . .2
 باسم اجلمعية .م نشره اخلطوط العريضة ملا يتمي ورسم حتديد املسار اإلعال .3

 إبراز هوية اجلمعية  : رابعةاملادة ال

هوية اجلمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها يف وتعزيز  تلتزم مجيع الفروع واملراكز التابعة للجمعية بإبراز
وما ينشر يف املواقع اإللكترونية  ،املقابالت الصحفية واإلعالمية واإلذاعيةيف و ،مجيع ما ينشر إعالميًا

 .وحنوها وشبكات التواصل االجتماعي

 التحدُّث باسم اجلمعية : امسةاملادة اخل

باسم اجلمعية يف املناسبات التصريح يكون هو املعتمد يف و ،ختتار األمانة العامة متحدثًا رمسيًا للجمعيةأ. 
 معية .اجللوسائل اإلعالم مبا خيدم مصلحة واملواقف واألحداث الطارئة واملؤمترات والبيانات 

أو  املدير التنفيذيمن صالحية رئيس اجلمعية أو نائبه أو  اإلعالمية اترحيالتصب. فيما عدا ذلك تكون 
من يفوضونه أو  حسب الئحة الصالحيات اإلدارية واملاليةللفرع  أو املدير التنفيذي رئيس جملس الفرع

 .بالنيابة عنهم 

 التوثيق اإلعالمي : سادسةاملادة ال

على مجيع الفروع واملراكز التابعة للجمعية توثيق مجيع األنشطة والربامج اليت تقيمها جبميع الوسائل 
إرسال وحفظ نسخة منها، مث ومجعها وحصرها وأرشفتها  فوتوغرايف( - مسموع - مرئي - )فيديو املتاحة
، واسم النشاط أو الربنامج يف التوثيق، براز شعار اجلمعيةمع ضرورة إ ،ألرشفتها لألمانة العامة أخرىنسخة 

 .وتاريخ الفعالية
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 ويشمل توثيق األنشطة والربامج ما يلي : 

عدد املستفيدين، اجلهة املنفذة،  ، التاريخ،يشتمل على: اسم الربنامج، مكان التنفيذ، تقرير عن الربنامج -1
 أبرز النتائج .اجلهة املاحنة، 

 الفعالية )فيديو ، فوتوغرايف( أو أحدمها حسب حجم الفعالية وأمهيتها .تصوير  -2

 صياغة خرب الفعالية لنشره يف موقع اجلمعية اإللكتروين ووسائل اإلعالم األخرى . -3

؛ حلضور ُيفّضل دعوة اجلهات اإلعالمية مثل ) الصحف ، الفضائيات ، اإلذاعات ، اإلعالم اجلديد ( -4
 . إعالمًيا الفعالية وتغطيتها

 وإرفاقه مع التقرير اخلتامي للفعالية . ،بعد الربنامجيف وسائل اإلعالم متابعة ما يتم نشره  -5

 العالقات مع اإلعالم : سابعةالاملادة 

عالميني واإل اصةاحلكومية واخل اإلعالمية واجلهاتبفروعها ومراكزها  تقوية العالقات بني اجلمعية
اليت  والفعالياتودعوهتم حلضور الربامج  ،لتعريفهم باجلمعية وإجنازاهتا ؛وزيارهتم ،والكّتاب والصحفيني

 تقيمها اجلمعية .

 نشر أخبار اجلمعية   : املادة الثامنة

الفروع واملراكز التابعة للجمعية بنشر أخبار األنشطة والربامج واللقاءات والفعاليات و األمانة العامةتقوم 
 . الذهنية لدى املجتمعيف تعزيز الصورة  وإجيايب واضح ومجيع ما يكون له أثر

 النشرمسؤولية  : املادة التاسعة

على وجيب  له،الناشر  وما يترتب عليه مسؤوليته يتحمل عن اجلمعية مجيع ما ينشر يف وسائل اإلعالم
وعدم  تؤثر على اجلمعية بشكل مباشر قداملعلومات احلساسة اليت حفظ مجيع العاملني يف اجلمعية 

 . إفشائها

 توحيد احلسابات اإلعالمية ة :املادة العاشر
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تقل على شبكات التواصل االجتماعي، وعلى الفرع أو ألي فرع أو مركز فتح حساب خاص ومس ال يسمح
تدار من قبل يت ، اللجمعيةإىل حسابات التواصل االجتماعي املوحدة ل وأخباره املركز أن يرسل براجمه

 األمانة العامة.

 اإلنتاج اإلعالمي : ادية عشرةاملادة احل

ال يسمح ألي فرع أو مركز املبادرة بإنتاج أي مادة مرئية أو مطبوعة، وال حيق له نشرها أو طباعتها دون 
انسجام بعد أن تتم مراجعتها النهائية من ناحية املحتوى و ،الرجوع لألمانة العامة ألخذ املوافقة عليها

 الشكل الفين مع هوية اجلمعية .
 

 عشر : االلتزام باهلوية يف املطبوعات واإلعالنات : الثانيةاملادة 

 ) =0K= ( –) 4M  = ( –) 4Y= ( –) 6C(:           اللون الرصاصي )اخللفية( 

R = 236 / G = 236 / B = 236 

 ) =1K= ( –) 35M  = ( –) 36Y= ( –) 45C(:           اللون الرصاصي الغامق )كتابة اسم اجلمعية( 

R = 147 / G = 149 / B = 152 

 ) =55K= ( –) 0M  = ( –) 0Y= ( –) 80C(:           اللون األزرق الغامق )كتابة العناوين( 

R = 0 / G = 104 / B = 137 

 ) =100M  = ( –) 0Y= ( –) 40C (–  =K)20(:           اللون األخضر )دائرة الشعار( 

R = 136 / G = 172 / B = 46 

 ) =0K= ( –) 0M  = ( –) 10Y= ( –) 100C(:           اللون األزرق الفاتح )املجتمع( 

R = 0 / G = 160 / B = 228 

( : ميكن احلصول على اخلط من االنترنت أو GE Dinar Two Mediumنوع اخلط املستخدم للكتابة )
 طلبه منا إلرساله لكم.
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: استخدام حجم مناسب للتصميم مع ضرورة ألوان الشعار يف النصوص وعدم إدخال إي ألوان حجم اخلط 
 أو أشكال أخرى غري مناسبة يف تصميم املطبوعات أو البنرات الدعائية واللوحات للمحافظة على اهلوية.

 عشر : تصميم اإلعالنات يف املوقع وشبكات التواصل االجتماعي : الثالثةاملادة 

 بيكسل . 300بكسل(  بدقة  675×  1200التصميم اإلعالين جيب أن يكون مقاس الصورة )   تويتر :

 بكسل  . 300( وبدقة 1200×  1200فيسبوك وانستغرام : الصورة ال بد أن تكون مربعة مبقاس )

 جيب أن يكون حمتوى اإلعالن )اسم الفعالية بشكل واضح ، مكاهنا ، التاريخ والوقت ، وسائل للتواصل
 املباشر )جوال، واتساب، بريد إلكتروين، رقم هاتف مع ذكر التحويلة ، الشرحية املستهدفة( .

 عشر : الكتابة األخبار  يف موقع اجلمعية : الرابعةاملادة 

تفعيل املوقع وتزويده باألخبار واألنشطة اجلديدة وباإلمكان التنسيق مع مسؤول التنقية  -1
 للتفعيل.

 عند كتابة أي خرب أو موضوع جيب مراعاة اآليت :  -2

 .اختيار العنوان املناسب ملحتوى املوضوع 

 ب استخدام اللغة الفصحى يف الكتابة مع االهتمام باإلمالء وعالمات جي
 الترقيم وجتنب ذكر الكلمات العامية أو األجنبية.

 : احلفاظ على عناصر بناء اخلرب 
  وكيف؟  ين؟ أو   ومىت؟     ومن؟    ماذا؟ 
  عليها كلها اإلجابةوليس شرطًا. 

  يف نقل أي خرب أو موضوع. ذكر املصدرجيب 

استقطاب الكتاب واملتخصصني يف اجلانب االجتماعي والتربوي للكتابة يف املوقع كتابيًا أو  -3
 صوتيًا إلثراء املوقع واحلرص على أن تكون املواد حصريًا على اجلمعية.

 دين بالتفصيل يف أخبار الفعاليات واألنشطة .ضرورة ذكر أعداد املستفي -4

 ذكر أمساء الشركاء والداعمني . -5
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 ذكر أمساء الضيوف والرمسيني . -6

 عشر : الصور الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو اخلاصة بالفعاليات واألنشطة : اخلامسةاملادة 

فعالية تقيمها اجلمعية  أن يكون شعار اجلمعية بارزًا يف الصورة أو مقطع الفيديو ألي برنامج أو -1
 قدر اإلمكان.

إبراز احلضور واجلمهور بصورة واضحة يف أي فعالية أو التقاط الصور اجلماعية مع ضرورة إبراز  -2
 شعار اجلمعية.

 احلرص على إبراز شعارات الشركاء والداعمني للفعاليات واألنشطة يف الصور. -3

 عشر : اإلشارة يف اإلعالنات واملنشورات يف حسابات التواصل االجتماعي : السادسةاملادة 

تكون اإلشارة يف املنشورات إىل اجلهات الداعمة والراعية واملشاركة يف الربنامج أو الفعالية مع  -1
التأكد من صحة احلساب أما بالنسبة لألشخاص واملشاهري ومن يف حكمهم فال يتم اإلشارة 

ذ املوافقة الشفهية منهم وكذلك ال تتم اإلشارة لألشخاص الذين قد تؤثر إليهم إال بعد أخ
 مسعتهم على اجلمعية بشكل أو بآخر .

 : العمل بالسياسةعشر:  السابعةاملادة 

جلميع ما يتعارض معها من  أعمال اجلمعية اإلعالمية، وهي ُملغيٌةتكون هذه السياسة هي املعتمدة يف 
 إصدارات أو قرارات سابقة .




