
 

 
 

 والنشر جمللس املؤسسات األهلية السياسات اإلعالمية

 

 السياسات العامة

 
 إدارية(.–مالية – )شرعية املجلس الخاص  وسياساتالعامة لتوافق مع األنظمة والضوابط ا( 1

 .جلس( العمل على إبراز املهنية دون املمارسة الدعائية للم2

 .  وفي املجتمع عند املستهدفين للمجلس الصحيحة  الصورة الذهنية بناء( 3

، ثم تواملنصات ( توظيف الجهات 4
ً
 اإلعالمية املتخصصة بناًء على كفاءتها أوال

ً
 . وافقها مع احتياجات العمل ثانيا

 في الخارج حسب الوسيلة املستهدفة.  جلس( توحيد املصدر الرسمي الذي يمثل امل5

 .( توثيق الحسابات في اإلعالم الجديد6

 اإلعالمي وتقديم الكيف على الكم.   بة املتزنة في الظهور ( االستجا7

 

 ( يف الشبكات االجتماعيةجملس املؤسسات األهلية) ضوابط

 
ً
ا
ًإنشاءًالحساباتًوالوسوم:ًً:أول

 وسم لكل فعالية.  الرسمية وإطالق  جلساالكتفاء بحسابات امل .1

على أن يتم حفظ بيانات الدخول في قاعدة بيانات خاصة بالحسابات لدى    مجلس اإلدارة املخول بفتح الحسابات  .2

 أمين املجلس. 

يجب أن يكون تحت النطاق الرسمي    جلسالبريد اإللكتروني الرسمي للبرنامج أو للمنسوبين أو ألي من خدمات امل .3

 (. …Gmail, Hotmailوليس تحت أي من خدمات البريد األخرى مثل ) (cof.sa@)للمجلس 

لل .4 الحساب  تبعية  إلى  التنويه بشكل واضح  الصورة الرمزية  مجلسيراعى  أو عبر  الحساب  بيانات  ، سواء في خانة 

 وخالفه.

 التنفيذي. املدير   اعتماده منيجب  املجلس عند إنشاء الوسوم للبرامج أو الفعاليات أو أي منشط من مناشط  .5

ً

:ًإدارةًالحساباتً:
ا
ًثانيا

أو الخدمة، وعدم    أو الفعاليةاملجلس  ية التي تناسب وتحقق أهداف  ات االجتماعيراعى اختيار الشبكة أو الشبك .1

 منها بشكل فاعل وصحيح.   دفتح حسابات ال يستفا

 التنفيذي. املدير  الحساب هو مسؤولية   .2

يتصف بما    وأناملجلس  تمد من  علقيام بذلك وي بترشيح شخص لأو  تشغيل الحساب،    التنفيذي بمهاماملدير  قوم  ي .3

 يلي: 

 الكفاءة )اللغوية، واملعرفية، والفنية(.  -

 املستمر والجديد للحساب.التفعيل   -

 عن الحساب يجب أال يتم استخدام الحساب الشخص ي ب .4
ً
 الخاص.ديال

 



 

 

 

 يراعى عدم استخدام الحساب في غير أهدافه وعدم نشر أو إعادة نشر أي موضوعات خارجة عنه. .5

إعجا .6 أو  متابعة  حالة  أو  في  للب  التابع  الحساب  بطبيعة    مجلساشتراك  االهتمام  يراعى  أخرى  تلك  لحسابات 

 ات أهمية وعالقة وسمعة حسنة، وتجنب غيرها.الحسابات وأن تكون ذ 

.كل مناسبة ووسيلة في  املجلسيجب الترويج لحسابات  .7
ً
 ، وأين كان ذلك مناسبا

أو ألي سبب، وسواء كان هذا التوقف مؤقت أو نهائي، يتم بيان ذلك للزوار    إيقاف نشاط الحسابحالة تقرر  في   .8

(حساب متوقف بشكل واضح في املعلومات األساسية للحساب )مثال: ال
ً
 .حاليا

 .يلتزم مدير الحساب بقوانين وضوابط كل شبكة اجتماعية .9

ً

:ًنشًراملحتوىً:
ا
ًثالثا

على اليوتيوب والحسابات الرسمية    جلسبتسجيل فعاليات األنشطة ونشرها عبر حسابات امل   مدير الحسابيقوم   .1

 اإلطار. خارج هذا   جلسلها، وال يسمح بفتح قنوات أو نشر أي محتوى يخص امل

   اإلدارة.أو رئيس مجلس للمدير التنفيذي أو األمين العام ال يسمح بنشر أي خبر أو الترويج ألي نشاط إال بالرجوع  .2

 .على الحد األدنى أسبوعياأن يكون جديد في كل حساب يجب  .3

 ونقدها.( مهما كان مستواها اإلشارةضرورة التفاعل على الردود ) .4

 املجلس.يخدم أهداف  فيماونحوه يجب أن يكون  إعادة التغريد .5

 نقاش ي( طرح موضوع   استبانة،   سؤال، تصويت، منشط،عن  )إعالنإيجاد أفكار تفعيل الحساب ضرورة   .6

 املجلس.أهمية تفعيل تسويق الحساب من خالل إرسال روابط الحساب من جوال   .7

ً

ً:
ا
ًالحسابً)املعّرف(ًوالوسمً:ًًاختياًراسمرابعا

 اإلنجليزية. وليس بالترجمة   الحساب باملنطوق العربيأن يكون معّرف   .1

 )ويرجع في ذلك ألهل الخبرة في اللغة اإلنجليزية(. التأكد من كتابة معّرف الحساب بطريقة إنجليزية صحيحة   .2
ً
 هجائيا

 عربية.اليجب أن يكون الوسم باللغة  .3

 واللغة.يجب أن يكون محرر املادة متمكن من قواعد اإلمالء  .4

 السهولة في كتابة املعرف أو الوسم وحفظه. .5

 في الحاالت التي تستدعى غير ذلك. مقاطع كحد أقص ى إال  3يتعدى الوسم عن  أاليجب  .6

 خلو معّرف الحساب والوسم من الرموز واألرقام التي ال عالقة لها باالسم.  .7

 مختلف الشبكات االجتماعية  في   املجلساب مع أسماء بقية حسابات أن يتطابق معّرف الحس .8

 التنفيذي. املدير  الوسم من  أن يتم اعتماد الحساب من مجلس اإلدارة و  .9

 

 


