
 

  
  

  سياسة اإلعالم
 

تنظر سياسة اإلعالم والنشر في جمعية بيوت النسائية إلى أن كل أداة لنقل المعاني إلى الناس 
ويعتبر اإلعالم في جمعية بيوت النسائية ركيزة أساسية في نجاح  ، هي أداة ووسيلة إعالمية

العمل، وهو المدخل لوصول الجمعية إلى المجتمع واستفادة المجتمع من الجمعية وتيسير سبل 
، ويعتبر اإلعالم جزءا من بيئة  ، واألخبار إلى المهتمين بها إيصال الخدمات إلى المستحقين لها

 . سائيةالعمل في جمعية بيوت الن
  

 نطاق السياسة : 
 

الفريق اإلعالمي بالجمعية وأي شخص يشاركهم العمل سواًء من داخل نطاق السياسة يشمل 
 الجمعية أو خارجها، كما تشمل كافة القنوات اإلعالمية المعتمدة بالجمعية .

 

 دور اإلعالم في جمعية بيوت النسائية : 
 

 . إيصال رسالة وأهدافها وخدماتها إلى المجتمع وتغطية أنشطتها وفعالياتها .1
 . تسويق برامج ومشاريع الجمعية واستقطاب الداعمين والمتبرعين .2
 . إبراز دور الجمعية وأهميتها وتعظيم أثرها في المجتمع .3
 . المحافظة على التواصل اإليجابي مع عمالء الجمعية .4
  . تعزيز الثقة المتبادلة بين الجمعية وأفراد المجتمع وهيئاته .5

 

 
 بيان سياسة اإلعالم : 

 
،  ، فإن الجمعية تحرص على توظيف فريق عمل ذي كفاءة هدافومن أجل تحقيق هذه األ
، وكذلك تخصيص المورد  ، واالنطالق من خطط مدروسة ومعتمدة ومؤهل للقيام بهذا الدور

 . لضمان تحقيق األهداف المشار إليهاالمالي الكافي 
 

، وعمل التقارير  ويتولى قسم اإلعالم مهام التصميم والطباعة والنشر والتوثيق واإلنتاج
 . الصحافية

نشر عبر منصات التواصل االجتماعي ، فإن قسم االعالم يتولى ال وفي مجال االعالم الجديد
  اقع المعنية بأخبار الجمعية وأنشطتها وبرامجها، وكذلك تزويد المو والموقع اإللكتروني للجمعية

  
  
  
  
  



 

  
  

  
  
  
 

 إلتزامات إدارة اإلعالم : 
 

  يلتزم قسم اإلعالم بتوفير محتوى اعالمي شامل مفيد لعمالئها عبر القنوات
اإلعالمية المتوفرة وبما يلبي احتياجاتهم من المعلومات حول الجمعية وبرامجها 

كما يتولى القسم الرد على استفسارات وطلبات العمالء عبر نفس القناة  ، وخدماتها
 . التي ورد منها االستفسار

 كما يلتزم  ويلتزم قسم االعالم بمصداقية ما ينشر من أخبار ومعلومات ومعارف ،
بالتأكد من سالمة المحتوى من العيوب واألخطاء بما فيها سالمة اللغة والتسلسل 

 . والشواهد
  قسم اإلعالم بعدم نشر أو مشاركة أو التعليق على أي محتوى يمس أمن يلتزم

المملكة أو يتضمن إساءة لها أو ألي شخصية حقيقية أو اعتبارية داخل المملكة أو 
 . خارجها

  يلتزم قسم اإلعالم بالمراجعة الدورية لهذه السياسة كل ثالث سنوات وتطويرها
      . وتحسينها وتعديلها عند الحاجة

  
  
 

 
  

  

 معتمد من قبل رئيس مجلس اإلدارة




