
 

  



 

 

2 

 الهدف من الدليل:

األساسية إلدارة العالقات العامة والذي يراعي    سياساتيهدف هذ الدليل إلى بيان املهام وال •

عند القيام بأي أنشطة إعالمية او تسويقية أو    الجمعيةاتباعه من قبل كافة العاملين في  

كافة  مع  العالقات  وتطوير  الجمعية  سمعة  على  املحافظة  إلى  يهدف  كما  اجتماعية، 

 املستفيدين من الجمعية وكسب تأييد الجمهور.

فيها   تحديد • بما  واضح  بشكل  العامة  العالقات  إدارة  في  املتبعة  واإلجراءات  السياسات 

الذهنية وإدارة الشراكات وإدارة املحتوى االلكتروني والتواصل مع كافة  تحسين الصورة 

 املستفيدين وذلك الستخدامها في إدارة وتنظيم الجمعية بكافة انشطتها ووظائفها.

افق عند تطبيق السياسات واإلجراءات على نطاق وظائف ومهام  ضمان االنسجام   • والتو

 إدارة العالقات العامة داخل الجمعية.

عمليات   • انقطاع  دون  للحول  العامة  العالقات  إدارة  ومهام  وظائف  استمرارية  ضمان 

 الجمعية.

 

 تعريفات عامة:

نة بجانبها ما لم يقتض  يكون للتعابير التالية واملستخدمة ضمن هذه السياسات املعاني املبي 

 السياق خالف ذلك.
 

 

 

 املقصود باملصطلح  املصطلح 

 بار بعسير )عازم( الحركية للك  اإلعاقةجمعية  الجمعية                         

 مجلس إدارة الجمعية  مجلس اإلدارة 

 املدير التنفيذي للجمعية املدير التنفيذي                 

 املسؤول عن كافة أعمال العالقات العامة واالعالم لدى الجمعية العالقات العامةمدير إدارة 
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 اعتماد الدليل وتطبيقه 

 اعتماد الدليل 

قبل  من  عليه  افقة  واملو مناقشته  بعد  وذلك  اإلدارة،  مجلس  قبل  من  الدليل  هذا  يعتمد 

فيها إال بموجب قرار من صاحب  أصحاب الصالحية، وال يجوز تعديل أو تغيير أي مادة أو فقرة  

الصالحية، وفي حالة صدور أي تعديالت ينبغي تعميمها على كل من يهمه األمر قبل بدء سريانها  

 بوقت مناسب. 

 

 السرية والخصوصية 

وسيشار إليها  جمعية عازم  بإن هذا املستند وجميع املعلومات املدرجة فيه هي ملكية خاصة  

ا بعد بـ "الجمعية" ويجب أن يستخدم فيما يتصل بأداء االعمال ذات العالقة، وكذلك ال فيم

افقة كتابية مسبقة من صاحب الصالحية.   يحق استخدامه أو نسخه ألي غرض آخر إال بمو

 

 مسؤولية وحفظ وتطبيق هذ السياسات 

واإلجراءات املوجودة في هذا الدليل والتأكد من تطبيقها تقع    سياسات إن مهمة حفظ ال •

 على عاتق مدير إدارة العالقات العامة. 

أي تغيير في إجراءات األعمال يجب اعتماده من قبل املدير التنفيذي وذلك بعد أن يوص ي   •

 به مدير إدارة العالقات العامة.

 يل يتم من قبل صاحب الصالحية. والسياسات املدرجة في هذا الدل  سياسات أي تغيير في ال •

إن من مهام اإلدارة إيصال وتوضيح هذه السياسات واإلجراءات للموظفين باإلضافة إلى   •

 التوصية بالتعديالت مدير الجمعية عند الضرورة. 

ال • هذه  ومقاصد  معاني  فهم  املعني  املوظف  مسؤولية  من  والسياسات    سياساتإن 

لة أو استفسارات تتعلق بالسياسات أو اإلجراءات  واإلجراءات، أما إذا كانت هناك أي أسئ
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أو قدرته على االستجابة بفعالية ملتطلبات هذه اإلجراءات فاملطلوب من املوظف تقديم 

 .
ً
 هذه االستفسارات ملدير إدارة العالقات العامة والتسويق فورا

 آمن وحماية الوثائق 

سليم وبطريقة  آمن  مكان  في  املستندات  بجميع  االحتفاظ  االحتفاظ  يجب  سياسة  وفق  ة 

 بالوثائق واتالفها ومنها املستندات والوثائق اآلتية:

o .عقود الشراكات واالتفاقيات املبرمة مع الجمعية 

o بيانات املتبرعين والشركات واملؤسسات املانحة.  سياسات 

o بيانات الشركاء واملوردين املعتمدين.  سياسات 

o  املانحة، االستشاريين وغيرهم. املراسالت مع املتبرعين، الجهات 

o .أي مستندات أخرى ذات أهمية 

o .التقارير السنوية 

o .التقارير املرفوعة للمانحين 
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 مهام العالقات العامة:

تعمل إدارة العالقات العامة والتسويق لتحقيق استراتيجيات الجمعية وتتمثل في تنفيذ  

 املهام التالية: 

 الجمعية وخدماتها وبرامجها لدى املستفيدين. تحسين الصورة الذهنية عن  •

ورفع تقارير إلدارة الجمعية برد فعل سياساتها بين فئات    متابعة اتجاهات الرأي العام •

 .الجمهور املختلفة

 كسب تأييد الجمهور والحصول على رضا املجتمع.  •

 بناء قاعدة معلومات متكاملة عن كافة املتبرعين واملانحين. •

 نحين واملتبرعين واألساليب املناسبة للوصول إليهم. تحديد وتصنيف املا •

على  • والحصول  معهم،  العالقة  وتعزيز  واملستفيدين،  املتبرعين  مع  الدوري  التواصل 

شرائح   لجميع  املنشأة  من  املقدمة  الخدمات  على  واطالعهم  ومقترحاتهم  آرائهم 

 املستفيدين. 

البيانات من  قياس رضا املستفيدين واستخدام الوسائل   • في جمع  املناسبة والفعالة 

وتطوير   التحسينات  إدخال  في  منها  واالستفادة  لصوتهم  واالستماع  املستفيدين 

 الخدمات والعمليات. 

 حماية الجمعية ضد أي هجوم يقع عليها نتيجة نشر أخبار كاذبة أو غير صحيحة عنها.  •

افق واالنسجام بين إدارات الجمعية املختلفة من ناحية وبين هذه اإلدارات   • تحقيق التو

 وبين املستفيدين الداخليين والخارجيين من ناحية أخرى.  
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 تصنيف أصحاب املصلحة من الجمعية وأنشطتها:

يصنف أصحاب املصلحة من الجمعية حسب أنشطة الجمعية املختلفة )التنموية 

 دمية( إلى الفئات التالية: واالجتماعية الخ

 املستفيدين بكافة شرائحهم. •

 املوظفين.  •

 أفراد(.  –سيدات األعمال    –املتبرعين )رجال أعمال   •

 املؤسسات املانحة. •

 الشركاء.  •

 أفراد املجتمع.  •

 املتطوعين.  •

 

 سياسات عامة لبرامج وأنشطة العالقات العامة:

 للمعاير التالية: تخضع كافة برامج وأنشطة العالقات العامة 

 أن يكون للبرنامج هدف محدد واضح ملستفيدي الجمعية. •

 أن يحدد نوع املستفيدين من البرنامج املقصودين بدقة. •

 أن تراعى الدقة في اختيار األدوات واألساليب التي تستخدم في البرنامج.  •

أن يكون البرنامج قائما على احتياجات فعلية للمستفيدين من خالل الدراسات   •

 استطالعات الرأي. و 
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 مراحل بناء برامج العالقات العامة:

افقة البرنامج لرؤية وأهداف الجمعية:   أوال: مو

افقة مع رؤية وأهداف  يتم بناء كافة البرامج واملشاريع والفعاليات بحيث تكون متو

 الجمعية ورسالتها. 

 ثانيا: تحديد أهداف البرنامج: 

 تحديد أهداف البرنامج بدقة. •

 ترتيب األهداف وفق أهميتها. •

 ثالثا: تحديد الجمهور املستهدف من البرنامج: 

تحديد املستفيدين بدقة من خالل فئات املستفيدين من الجمعية وتحديد 

 احتياجاتهم ومتطلباتهم لتصميم البرامج بما يناسبهم. 

 رابعا: تحديد وسائل االتصال املناسبة للبرنامج: 

أقل  تحديد أفضل وسيلة اتصال بامل • ستفيدين والتي تحقق معايير السرعة و

 تكلفة ممكنة.

 تحديد أكثر من وسيلة اتصال لكل فئة من فئات املستفيدين.  •

 وضع خطة البرنامج:  :خامسا

إعداد خطة البرنامج مع تحديد فئات املستفيدين على أن تشمل الخطة تحديد 

واملسؤولين وخطة التواصل األهداف واألنشطة والجدول الزمني لألنشطة والتكلفة 

 وخطة املخاطر املتوقعة. 

: إدارة البرنامج:
ً
 سادسا

اقبة املخاطر   واملقصود بها مرحلة التنفيذ الفعلي لخطة البرنامج وخطة التواصل مر

 واملعوقات والعمل على تحقيق أهداف البرنامج. 
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: تقييم أداء البرنامج: 
ً
 سابعا

وتقييم تحقق األهداف ورصد األثر وتوثيق كل   واملقصود هو تقييم األنشطة واملخرجات

 لالستفادة منها في: 
ً
 ذلك في تقارير ترفع لإلدارة دوريا

 التعرف على مدى مساهمة برامج العالقات العامة في تحقيق أهداف الجمعية.  •

 قياس فاعلية برامج العالقات العامة في إحداث التأثير املستهدف في الجمهور. •

 للمستفيدين من برامج وخدمات الجمعية.بناء قاعدة  •

 

 بناء وتعزيز الصورة الذهنية للجمعية: سياسات

تقوم إدارة العالقات العامة بمهمة صناعة صورة إيجابية عن الجمعية وتستخدم   •

 لذلك مختلف الوسائل مثل:

o  تحديد الصورة الذهنية املطلوب صناعتها وتعزيزها لدى كافة شرائح املجتمع وذلك

 اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. بعد 

o  .إعداد خطة خاصة بصناعة وتعزيز الصورة الذهنية عن الجمعية 

o  التعريف بأنشطة الجمعية عبر وسائل التواصل الحديثة والتقارير الدورية والزيارات

 واملؤتمرات واالحتفاالت. 

o  بالجمعية.إنتاج مواد إعالمية مطبوعة أو مرئية ونشرها وتوزيعها على كافة املعنيين 

o .إعداد الحمالت اإلعالمية والتثقيفية بأنشطة الجمعية وبرامجها وأهدافها ورؤيتها 

o  تنظيم املناسبات الخاصة واالحتفال السنوي ودعوة شركاء الجمعية واملؤثرين في

 املجتمع. 

o   اقع الجمعية االلكترونية وشبكات التواصل االجتماعية وإدارة املحتوى إدارة مو

 . االلكتروني لها

o   إعداد وتنفيذ استطالعات الرأي لجميع املعنيين بالجمعية وتحليل النتائج وعرضها

 على إدارة الجمعية. 

o  التواصل الفعال مع املانحين واملتبرعين والجهات الرسمية وتعزيز الثقة مع الجمعية

 وتوضيح إنجازات وخدمات وأنشطة الجمعية. 
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 إعداد وتنفيذ الشراكات: سياسات

تسعى الجمعية لعقد وتطوير الشراكات مع كافة الشركاء وتعتمد في ذلك على منهجية  •

دعوة   طريق  عن  سواء  الجمعية  شركاء  كافة  مع  الشراكات  وتنفيذ  إعداد  في  خاصة 

شركاء محتملين تواكب رؤيتهم رؤية الجمعية أو عن طريق االستجابة لطلبات الشراكة  

 املقدمة من جهات خارجية. 

 تقوم إدارة العالقات العامة بمهمة إعداد وتنفيذ الشراكات وتعمل على:  •

o .وضع خطة خاصة بالشراكات تحقق األهداف االستراتيجية للجمعية 

o   الرئيسيين    سياساتبناء الشركاء  وتحديد  املحتملين  بالشركاء  بيانات 

 وتصنيفهم. 

o   أقص ى لتحقيق  الفاعلة  الشراكات  السياسات  تأسيس  يخدم  بما  منها  فائدة 

 واالستراتيجيات الخاصة بالجمعية.

o   الجمعية رؤية  وفق  تطويرها  على  والعمل  االستراتيجية  الشراكات  تعزيز 

 وأهدافها االستراتيجية.

o   وتقليص الخدمات  تقديم  في  التكامل  بهدف  الخيرية  املنظمات  مع  التعاون 

 ة.االزدواجية وتحقيق أهداف الجمعية االستراتيجي

o .بناء برامج ومبادرات خاصة لتعزيز الشراكة مع املؤسسات املانحة 

o  .أفضل املمارسات في العمل الخيري مع كافة الشركاء  نقل وتبادل التجارب و

o  .تكريم شركاء الجمعية وتعزيز العالقة معهم والتواصل املستمر معهم 
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 استطالعات الرأي: سياسات

بتقديم   • الجمعية  إدارة  رضا  تلتزم  اقبة  ومر وقياس  الرأي  باستطالعات  للقيام  الدعم 

 املستفيدين وذلك على فترات متكررة ومحددة. 

إدارة العالقات العامة والتسويق هي اإلدارة املسؤولة عن عمل استطالعات الرأي وقياس   •

 رضا املستفيدين واستخدام الوسائل املناسبة والفعالة في ذلك، كما تقوم ب: 

o   وإطالع اإلدارة ،
ً
عمل استطالعات الرأي وقياس معدل رضا كافة املعنيين دوريا

هذا   في  الالزمة  والوقائية  التصحيحية  القرارات  التخاذ  نتائجها،  على 

 الخصوص.  

o   وتوقعاتهم احتياجاتهم  لتحديد  واملعنيين  املستفيدين  آراء  من  االستفادة 

 الفعلية.

o   الرأي استطالعات  نتائج  من  في  االستفادة  واملعنيين  باملستفيدين  املتعلقة 

املستقبلية   الجمعية  توجهات  يحقق  وبما  والخدمات  العمليات  تحسين 

 وأهدافها االستراتيجية.

o   وبرامج مشاريع  لبناء  التطوع  وإدارة  واملشاريع  البرامج  إدارة  مع  التنسيق 

 باالستفادة من آراء املستفيدين واملعنيين وحاجاتهم الفعلية.
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 مع كافة املستفيدين:التواصل  سياسات

 

مع كافة املستفيدين واستخدام الوسائل   الفاعلتلتزم إدارة العالقات العامة بالتواصل  

 املناسبة والفعالة في ذلك، كما تقوم ب: 

 تحديد وتصنيف كافة املعنيين بالجمعية وتحديد احتياجاتهم ومتطلباتهم.  •

ملستفيدين وتحديد أفضل أساليب التواصل تحديد وتصنيف املانحين واملتبرعين وا •

 معهم. 

التواصل الدوري باملانحين واملتبرعين واملستفيدين، وتعزيز العالقة معهم، والحصول  •

 على آرائهم ومقترحاتهم. 

استخدام وسائل اتصال متعددة ومناسبة للتواصل مع املانحين والجهات الرسمية  •

 قامت بها الجمعية.ورفع تقارير توضح اإلنجازات واألنشطة التي 

االستجابة ملقترحات وشكاوى املستفيدين واالستفادة منها في تحسين وتطوير   •

 الخدمات والعمليات. 

 التقدير والتكريم للمستفيدين والشركاء من خالل برامج ومبادرات تعزز الوالء.  •

اشراك قادة الجمعية في األنشطة املجتمعية والفعاليات ذات العالقة بالعمل  •

 الخيري.  

نشر وتعميم الخطة االستراتيجية للجمعية على كافة املستويات والجهات املعنية   •

 داخل وخارج الجمعية. 

الحفاظ على سرية بيانات املتبرعين وعدم استخدامها في أي غرض دون اإلذن منهم  •

 صوصية البيانات املتبعة في الجمعية. وفق سياسة خ
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 التقرير السنوي للجمعية: سياسات

تلتزم إدارة العالقات العامة والتسويق بإصدار وطباعة وتوزيع تقرير سنوي للجمعية على ان  

 يشمل:

 التعريف بأهداف الجمعية ورؤيتها ورسالتها.  •

 التعريف بأنشطة الجمعية وبرامجها.  •

 املحققة خالل سنة إنتاج التقرير. أبرز النتائج   •

 أبرز األحداث خالل سنة انتاج التقرير.  •

 التزام املهنية واملصداقية في إحصائيات املذكورة في التقرير. •

افية ومهنية عالية وصورة جيدة عن الجمعية. •  تصميم إبداعي للتقرير يعكس احتر

 توزيع التقرير لكافة املعنيين بالجمعية. •

 

 املتحدث الرسمي للجمعية: سياسات

يعين مجلس اإلدارة متحدث رسمي باسم الجمعية يكلف بالحديث لوسائل االعالم   •

 من خالل الوسائل املتاحة. 

يتعين على املتحدث الرسمي للجمعية تقديم البيانات الصحفية والتقارير اإلعالمية  •

 والرد على وسائل االعالم. 

للجمعية التعريف بأنشطة الجمعية وتوضيح رأي  يتعين على املتحدث الرسمي  •

اقفها من األحداث.   الجمعية في املناسبات ومو

يقوم املتحدث الرسمي بتكوين عالقات عمل جيدة مع مسؤولي ومحرري الصحافة  •

 املحلية وتزويدهم باملعلومات حول القضايا التي تقع في إطار مهام الجمعية. 

تناولته وسائل االعالم املحلية من أخبار   يرصد املتحدث الرسمي رصد وتوثيق ما •

 وتصريحات وعرضها على إدارة الجمعية لالطالع عليها واالستفادة منها أو الرد عليها.
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 توثيق فعاليات وبرامج وأنشطة الجمعية: سياسات

 توثيق جميع الفعاليات واألنشطة والبرامج بالصور والفيديو قدر اإلمكان.  •

. فهرسة جميع  •
ً
 األخبار والفعاليات بصورة يسهل الرجوع إليها الحقا

 التحديث املستمر إلحصائيات الجمعية ونشر األخبار والفعاليات.  •

اقع الجمعية: سياسات  إدارة النشر واملحتوى اإللكتروني ملو

نشر كافة اخبار وفعاليات الجمعية على موقع الجمعية وكافة وسائل التواصل   •

 االجتماعية. 

 الصياغة اللغوية السليمة في نشر األخبار والفعاليات.  سياساتااللتزام ب •

 االلتزام باملصداقية واملهنية في صياغة األخبار وتقارير األنشطة والفعاليات.  •

تصميم ونشر املحتوى اإللكتروني الهادف وفق الضوابط الشرعية وبما ال يخالف   •

افية الجمع  ية.عادات وتقاليد املجتمع وبما يعكس مهنية واحتر

 تكوين شبكات إعالمية مساندة لنشر أخبار وفعاليات الجمعية. •

الرد على كافة رسائل املستفيدين عبر موقع الجمعية وكافة وسائل التواصل   •

 االجتماعي. 

التجاوب الفاعل مع اقتراحات وشكاوى املستفيدين عبر موقع الجمعية ووسائل   •

 وشكاوى املستفيدين. التواصل االجتماعي وفق سياسة اقتراحات 
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 الحفل السنوي واملناسبات العامة للجمعية: سياسات

تختص إدارة العالقات العامة بإقامة وترتيب كافة االحتفاالت واملناسبات العامة للجمعية 

 بهدف:

 توفير مورد مالي للجمعية من خالل التبرعات في الحفل السنوي.  •

 للجمعية.تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية  •

 التعريف بأبرز نتائج برامج ومشاريع الجمعية.   •

 دعوة كبار قادة املجتمع للتعرف على الجمعية وانشطتها وبرامجها.  •

 تكريم شركاء الجمعية في كافة البرامج واملشاريع.  •

 تكريم كبار املتبرعين والداعمين ألنشطة ومشاريع الجمعية. •

 تكريم أبرز املتطوعين في الجمعية. •

 التواصل مع كافة املستفيدين وأصحاب املصلحة في الجمعية. •

 

 

 

 

 

 اعتماد  مراجعة  اعداد 

 مجلس اإلدارة  املدير التنفيذي  مدير العالقات العامة 



 
 
 

 ةرادإلا سلجم دامتعا
 

  م
مسالا  

 
بصنملا  

 
عیقوتلا  

1  
ينارھشلا ركذم نب فیھ  

 
ةرادإلا سلجم سیئر  

 

2  
ریمسلا دمحم نب ىیحی  

 
ةرادإلا سلجم سیئر بئان  

 

3  
دیاز لآ دمحأ میھاربإ  

 
يلاملا لوؤسملا  

 
 

4  
رھزم لا دیعس يلع  

 
وضع  

 
 

5  
طیشم لآ دمحم لعشم  

 
وضع  

 
 

6  
نامحس لآ هللا دبع نب دمحم  

 
وضع  

 

7  
نافلج لآ دعس نب روصنم  

 
وضع  

 

8  
يداوس دمحم لیعامسإ  

 
وضع  

 

9  
يلئاولا ضئاع ىیحی  

 
وضع  

 

 

 
 


	دليل العلاقات العامة
	اعتماد مجلس الإدارة



