
إج�اءات اإلعالم لمؤسسة العون للتنمية



يعتبر اإلعالم في العصر الحديث من أهم األدوات لتحقيق أهداف المنظمات والمؤسسات المختلفة ، والتي تعتمد على 
تحقيق  على  تركز  الحالية  االست�ا�يجية  الخطة  للتنمية وفي  العون  . مؤسسة  والعملية  النظ��ة  بأشكالها  األفكار  عكس 
أهدافها ويأ�ي في مقدمتها تع��ز الصورة الذهنية والتي تسعى المؤسسة من خالله إلى إب�از هوية المؤسسة ورفع 
 ( المجتمع   – والمنفذة  المستفيدة  الجهات   – الحكومية  الجهات   – األمناء  مجلس   ) عنها  المصلحة  أصحاب  رضا  مستوى 

وتكو�ن صورة ذهنية إيجا�ية عن المؤسسة من خالل ديمومة التواصل داخل المؤسسة وخارجها .
نضع لكم مصفوفة إج�اءات اإلعالم اللت�ام العمل بموجبها وإد�اجها ضمن مرفقات المش�وع .

- التواصل المباشر مع اختصاصي اإلعالم وتعبئةالنموذج الخاص بطلب خدمةإعالمية من قبل طالب الخدمة ( مد�ر �نفيذي 
– رئيس قسم – اختصاصي ) مع التع��ف بالنشاط قبل موعد النشاط ب ٢٤ ساعة . 

- متابعة اختصاصي اإلعالم في آلية التنفيذ بالصفة والوقت المناس�ين .

- أرشفة كافة المخرجات المنفذة حسب القسم والسنة والفصل من قبل اختصاصي اإلعالم .
- التواصل مع اإلعالم�ين المتعاقد�ن من قبل المد�ر التنفيذي واختصاصي اإلعالم فقط .

إج�اءات اإلعالم لمؤسسة العون للتنمية :

خاص للمؤسسة :



األنشطة  وضع  و  المقدمة  للمشا��ع  التفصيلية  األهداف  ضمن  للتنمية  العون  لمؤسسة  الذهنية  الصورة  تع��ز  إد�اج   -
المختلفة لتحقيقه ومناقشتها ف التصور المقدم للمش�وع .

 - االلت�ام بمعا�ير استخدام شعار العون ويد�ج ضمن مادة اإلعالم في االتفاقيات.
- االلت�ام بنماذج العون لالفتات ويد�ج ضمن مادة اإلعالم في االتفاقيات.

- عرض كافة المواد اإلعالمية المصاحبة للمش�وع قبل إصدارها وطباعتها ( بوست�ات – ب�وشو�ات – فنائل . . . وغيرها ) على 
zakaria@alawn.org أخصائي العالقات العامة بالمؤسسة على الب��د االلكت�وني التالي

- تسليم ما ال يقل عن ١٠ صور عالية الدقة لكل نشاط وإرسالها للب��د االلكت�وني إلخصائي العالقات العامة بالمؤسسة 
zakaria@alawn.org بعد الفعالية مباشرة ، وأرشفتها ليتم تسليم الصور كاملة ضمن التق��ر الختامي للمش�وع ويد�ج ضمن 

مادة اإلعالم في االتفاقيات.
 - مشاركة جميع أخبار فعاليات وأنشطة المش�وع مع إدارة المش�وع في المؤسسة وأخصائي العالقات العامة .

 - النشر الصحفي للفعاليات واالستعانة بصحفي متمكن ، مع ذكر المكانة الالئقة لمؤسسة العون كجهة مانحة تسعى 
لتحقيق التنمية المستدامة وم�اعاة ذلك في التغطيات الخب��ة والتقا��ر المتلفزة  وصفحات التواصل االجتماعي وإرسال 

كافة ال�وابط برسالة على إيميل اخصائي العالقات العامة ويد�ج ضمن مادة اإلعالم في االتفاقيات .
المنطقة ويد�ج  اإل�تاج االعتبا��ة في  الدقة مع االستعانة بشركات  تقنيات حديثة عالية  باستخدام  التلف��وني  التوثيق   -

ضمن مادة اإلعالم في االتفاقيات .
- اشعار المؤسسة رسميًا وإدارة المش�وع بوقت كاٍف عن أي فعالية سيتم �نفيها خالل المش�وع .

- اظهار شعار مؤسسة العون بالحجم والشكل المالئم في جميع األد�يات وكافة اصدا�ات المش�وع 
- في المشا��ع اإلنشائية والتجهي�ات يتم االلت�ام بوضع اللوحات المعدنية والرخامية  بمقاسات مناسبة يذكر فيها اسم 

المش�وع واسم المانح والجهة المنفذة .
- االلت�ام بتنفيذ الخطة اإلعالمية المرفقة مع العقد .

وحسب  مناسبًا  ت�اه  ما  في  اإلعالمية  الجوانب  في  للتنمية  العون  مؤسسة  تطلبه  ما  بتنفيذ  المنفذة  الجهات  الت�ام   -
اإلمكانيات المتاحة ويد�ج ضمن مادة اإلعالم في االتفاقيات .

خاص بالجهات المنفذة :



- وضع خطة اإلعالم السنوية ومناقشتها مع اختصاصي اإلعالم بالمؤسسة .
- إد�اج تع��ز الصورة الذهنية لمؤسسة العون ضمن األهداف التفصيلية للمشا��ع المقدمة و وضع األنشطة المختلفة لتحقيقه 

ومناقشتها .
- االلت�ام بمعا�ير استخدام شعار العون .

- في حال العون ممول المش�وع : االلت�ام بنماذج العون لالفتات اإلعالنية .
- في حال المش�وع مقدم من البرنامج المستقل و تمو�ل جهة مانحة أخرى : تكون العون ش��ك منح مع الجهات المانحة 

األخرى ( نموذج ).
- في حال المش�وع مقدم من المانح لينفذه البرنامج المستقل : �وضع شعار العون بجانب شعار البرنامج المستقل ( نموذج )

- عرض كافة تصاميم المواد الدعائية المصاحبة للبرنامج قبل �نفيذها (بوست�ات،ب�وشو�ات، فنائل ، منشو�ات ... وغيرها ) .
 ( zakaria@alawn.org ) تسليم ما ال يقل عن ١٠ صور عالية الدقة لكل نشاط وإرسالها إليميل اختصاصي اإلعالم بالمؤسسة -

بعد الفعالية مباشرة ، وأرشفتها ليتم تسليم الصور كاملة ضمن التق��ر الختامي للمش�وع .
- النشر الصحفي للفعاليات واالستعانة بصحفي متمكن ، مع ذكر المكانة الالئقة لمؤسسة العون كجهة مانحة في المواقع 

اإلخبا��ة وصفحات التواصل االجتماعي وإرسال كافة ال�وابط برسالة على إيميل اختصاصي اإلعالم بالمؤسسة .
- التوثيق التلف��وني باستخدام تقنيات حديثة عالية الدقة مع االستعانة بشركات اال�تاج االعتبا��ة في المنطقة .

- الت�ام الجهات المنفذة بتنفيذ ما�طلبه مؤسسة العون للتنمية في الجوانب اإلعالمية في ما ت�اه مناسبًا وحسب اإلمكانيات 
المتاحة .

خاص بالب�امج المستقلة من العون :


