
 

 

 رقم القرار:  

  تاريخه:

 النشرسياسة 

 تمهيد

ة و المسموعة و ما ينشر  ئي المرلنشر هي الخطوط العريضة التي تهتدي بها الجمعية عند تعاملها مع التقارير و االخبار و المواد العلمية و تعتبر سياسة ا

ح و مسارات الجمعية و  ئ سياسة و انظمة و لوا  وبما يتناسب مع الخارجي. موقعها اإللكتروني و ما يتم إعداده للنشر من خالل محيطها الداخلي او  في

لفكرية  يكون بمثابة قواعد اساسية ال يمكن تجاوزها او مخالفتها شكال او مضمونا والهدف هو الضمان و الحرص على مخرجات سليمة و تملك الحقوق ا

 المحتوى والمضمون.   فيوالخصوصية و تحقيقا للعمل المؤسسي وفق معايير الجودة  

   9001ية األيزومارة الجودة بالجمعية. وتم إعدادها طبقاً للمواصفات العالهنه الالئحة إحدى وثائق نظام إد

 ات فتعريال :المادة االولى

 النشريقصد بها الصالحيات والضوابط التي تنظم أعمال : سياسة النشر

 واد التي تصدر عن الجمعية  م بها كل ال : ويقصد الملكية الفكرية

 يقصد بها الحسابات الرسمية _ تويتر. فيسبوك سناب شات. انستغرام وغيرها۔  : مواقع التواصل االجتماعي

 جميع المحتويات التي سيتم نشرها عن طريق الجمعية غ الجهات اإلعالمية ذات الشراكة او ي مواقعها أو عبر وسائل التواصل  

 الي:  االجتماعي يجب ان تتوافق مع حقوق النشر وسياسة النشر بالجمعية وهذا يشمل الت 

 

 النشر   الثانية: حقوقادة مال

ب ان  جميع المحتويات التي سيتم نشرها عن طريق الجمعية في الجهات اإلعالمية ذات الشراكة او في موقعها او عبر وسائل التواصل االجتماعي يج 

 تتوافق مع حقوق النشر و سياسة النشر بالجمعية و هذا يشمل التالي: 

 التقارير واألخبار والمجلة والمنشورات الخاصة بالجمعية.   •

 . النصائح و اإلرشادات البنرات و البروشرات •

 اي مواد إعالمية او إعالنية او تسويقية ولها حقوق نشر.   •

 المعلومات  الثالثة: تحديثالعادة 

التعريفية   المعلوماتوايضاً ا. وهذا يشمل األخبار والتقارير والصور. من تحديث محتوى المعلومة والمواد المختلفة بشكل يضمن جودتها حين نشره التأكد

 مثل األسماء وارقام الهواتف والبريد اإللكتروني ووصف الواد وغيرها من المعلومات.  

 الفكرية(  )الملكيةوإخالء المسئولية  الرابعة: التغيراتالمادة 

 بدون سابق إنذار الحرص على بذل قصارى الجهد   ما سيتم نشره ة اي وقت في تغيير المعلومات الواردة في تحتفظ الجمعية بالحق  

او تعرضها لما   من قبل العالقات العامة و مركزها االعالمي للتأكد من دقة المعلومات الواردة خ األخبار و التقارير و الموقع اإللكتروني لضمان دقتها

 ة او مسموعة او غيرها (  ئي ذلك اي نص او رسوم بيانية او إعالنات او مواد مر )بماسالمة النشر او البنود المشار اليها اعاله  ينافي

 في السياسة  الخامسة: التغيراتادة مال

   السياسة:التغييرات التي يمكن ان تطرأ على هنه 

السياسة من حين ألخر.   ي المستقبل فإنه يمكن للجمعية تغيير احكام هذهف يتم نشره   لما من اجل الحفاظ على سالمة المخرجات ودقة المعلومات  •

 الجمعية.   فيي حالة إجراء مثل هذه التغييرات. سيتم عرضها على الجهات المعنية  فو
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كافة انظمة وبنود   وفيالرئيسّية بما يتوافق مع سياسة الجمعية على بنود النظام األساسي والبنية التحتية والمسارات  السياسة يستمر العمل بهذه  •

 ولوائح وسياسة الخصوصية ي الجمعية.  

 المخول لها بالتصاريح اإلعالمية   السادسة: الجهاتادة مال

 للشخصيات اآلتية التصريح باسم الجمعية:   يحق 

 رئيس مجلس اإلدارة او من ينوب عنه.   •

 او من ينوب عنه.   يدير التنفيذمال •

 مدير العالقات العامة واإلعالم او من ينوب عنه۔   •

 الجهات  خالف للمساءلة من قبل محالة مخالفة ذلك سيتعرض ال وفيال يحق لغير المذكورين اعاله التصريح باسم الجمعية 

 المختصة ولن تتحمل الجمعية نتائج تصريحاته ادبياً او ماديا او قانونياً تجاه مسؤولية الغير“  

 النشر   السابعة: ضوابطادة مال

 االهتمام بتكامل المحتوى المنشور وجودته. من حيث جمال الصياغة وسالسة التعبير.   •

 توصيف مالبسات الحدث.   فيوعدم اإلسهاب   المحتوى()التركيز على اصل الخبر  •

 واختصاره بحيث ال يخل بالمعنى.   المحتوى( )التقرير  صغر حجم الخبر او  •

 ل بعيدا عن اإلثارة والتهوي  )للمحتوى( التناول الموضوعي   •

  ومؤقتاً بتوقيت.  الالنشر السريع للخبر إال إذا كان من متطلبات نشره غير ذلك كان يكون مجدو •

 على كل ما ينشر من مواد بالصحف او المواقع او المنصات   رئيس اللجنة االعالميةاو  رئيس الجمعية موافقة يجب  •

 ( واالحتفاظ بها الستخدامها عند الضرورة.  خبار)للمحتوى واألارشفة كافة المعلومات   و  االلكترونية •

 او المهددة سواء كان نصا او صورة او فكرة.   ،العنصريةاو  ،المتهجمةاو   ،النابيةخلو المحتوى من اللهجة  •

 اال يخالف المحتوى ألنظمة الشريعة اإلسالمية آو الدولة او الجمعية أو أعراف المجتمع السعودي.   •

 األشكال. اال يتعرض المحتوى لخصوصية االخرين باي شكل من  •

 من خلوها من األخطاء قواعد اللفة المستخدمة وسالمة النص والتأكد  مراعاة •


