
 

 بـــالغ صحفي

  عن انطالق العمل بعقد البرنامج الجديد لدعم الصحافة المكتوبة

 

 
أعلن السيد مصطفى الخلفي وشٍس الاجصال الىاطم السسمي باسم الحكىمت، خالل احخماع اللجىت الثىائيت للصحافت املكخىبت، الري 

 العمل بملخضياث علد البرهامج الجدًد الخاص بخأهيل اهطالق، بملس وشازة الاجصال بالسباط، عن 2015 غشذ 03اوعلد ًىمه الاثىين 

 .الصحافت املكخىبت للخمس سىىاث امللبلت

ت مىازدها  ويهدف العلد البرهامج الجدًد إلى دعم حهىد امللاوالث الصحفيت على مسخىي جأهيلها وجىافسيتها وجىسيع اهدشازها، وجلٍى

ت والسفع من إهخاحيتها ومهىيتها واسخلالليتها، وذلك في إطاز مىظىمت حدًدة لحكامت الدعم العمىمي للصحف املكخىبت، وزكيت  البشٍس

ت والنهىض بأوضاعها املهىيت وجحسين  وزكميت، حعخمد معاًير شفافت ومحاًدة ووفم معاًير محددة، جلىم على دعم املىازد البشٍس

ت ودعمها، والسفع من وسبت امللسوئيت، وضمان حم  ت والثلافيت والسياسيت والجمعٍى الاجفاكيت الجماعيت، وصياهت الخعددًت اللغٍى

ت املحخىي إلاخبازي السكمي حىل املغسب  . املىاطن في الخبر، إضافت إلى جلٍى

ال مللخضياث علد البرهامج املحين  :ومن بين أهم املسخجداث التي جم إلاعالن عىد الاهطالق في جفعيلها خالل هرا الاحخماع، جنًز

العمل وفم هظام إلاًداع إلالكترووي لطلباث الدعم العمىمي في إطاز مىظىمت معلىماجيت مخكاملت حشمل إطالق جطبيم على - 

 املىكع إلالكترووي للىشازة خاص بالدعم، والري سيمكن امللاولت الصحفيت من جدبع ملفها؛

  ٌسدىد على مجمىع جكاليف إلاهخاج وبسامج الاسدثماز التي جلىم بها امللاولت الصحفيت؛اعخماد هظام للخعاكد- 

م جىسيع الاسخفادة من هرا -  دعم الخعددًت وصياهتها في إطاز مىاكبت الخحىالث التي حعسفها امللاولت الصحفيت وذلك عن طٍس

ت والسياسيت؛  الىىع من الدعم ليشمل الهيئاث الجمعٍى

 إزساء كخابت دائمت للجىت الثىائيت واللجيىت الخلىيت بلساز وشازي؛- 

فخح إمكاهيت اللجىء لىظام املسافعت في حاالث خاصت، جمكن طالب زكم اللجىت الثىائيت من الدفاع عن ملفه بطلب من - 

 اللجىت أو من صاحب الطلب؛

ت الفخحاص الدعم السىىي؛-   إكساز آليت سىٍى

 .جحيين وجحسين الاجفاكيت الجماعيت الخاصت بامللاوالث الصحفيت- 

 .وكد أعلن السيد الىشٍس عن اهطالق هظام دعم الصحافت إلالكتروهيت، وفلا مللخضياث علد البرهامج الجدًد

وبعد الكلمت الافخخاحيت للسيد وشٍس الاجصال، اهطللذ أشغال احخماع اللجىت الثىائيت للصحافت املكخىبت بسئاست السيد الكاجب العام 

لىشازة الاجصال، حيث جم اسخعساض أهم الخعدًالث التي جضمنها علد البرهامج لخأهيل امللاولت الصحفيت في صيغخه املحيىت؛ كما كسزث 

 :اللجىت

 والشطس ألاول من 2014اسخكمال مىح الشطس الثاوي من الدعم ألاساس ي املباشس امللدم للصحافت املكخىبت بسسم سىت - 1

  للصحافت املكخىبت الىزكيت الىطىيت؛2015الدعم ألاساس ي املباشس بسسم سىت 

 والشطس ألاول من 2014اسخكمال مىح الشطس الثاوي من الدعم ألاساس ي املباشس امللدم للصحافت املكخىبت بسسم سىت -2

ت؛2015الدعم ألاساس ي املباشس بسسم سىت    للصحافت املكخىبت الىزكيت الجهٍى

 ؛2014مىح الدعم الخكميلي املخعلم بالخعددًت بسسم سىت - 3

 ؛2015مىح زكم اللجىت الثىائيت للصحافت املكخىبت بسسم سىت - 4

، على أساس البذ فيها نهاًت شدىبر 2015دعم الصحافت إلالكتروهيت بسسم سىت فخح أحل شهس وهصف لخللي طلباث - 5

 امللبل؛

 .فخح إمكاهيت جللي املالحظاث من كبل امللاوالث إلى غاًت مىخصف شدىبر امللبل- 6

 .  ملفا في إطاز الدعم العمىمي للصحافت75وكد جدازسذ اللجىت الثىائيت للصحافت املكخىبت 

 لثماوي ملاوالث صحفيت بعد اسديفاء طلباتها للشسوط املىصىص 2015كما جم مىح زكم اللجىت الثىائيت للصحافت املكخىبت بسسم سىت 

دة واحدة جلدمذ بطلب الاسخفادة من الدعم في إطاز الخعددًت  .عليها في علد البرهامج، إضافت إلى حٍس

ل ملخضياث علد البرهامج الجدًد على دعم إحمالي جبلغ كيمخه   .  دزهم58,964,254.25كما أسفس جنًز

 


