المملكة المغربية
المجلس الوطني للصحافة

الصورة

طلب بطاقة الصحافة
ألول مرة برسم 9102
 رقم (N°............................................................................................................ : )1 االسم الشخصي والعائلي Nom et prénom....................................................................:.............................................................................................................................
 المنشأة الصحفية Entreprise de presse.......................................................................:الوثائق المطلوبة :

 بالنسبة لمدراء النشر:


عالوة على اإلدالء بنسخة من التصريح بالصدور ألول مرة ،مسلم من طرف مصالح النيابة العامة المختصة،
يتعين على مديري النشر بالصحف الورقية واإللكترونية ،اإلدالء بنسخة من شهادة اإلجازة على األقل أو شهادة
متخصصة في مجال الصحافة ،مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العام أو الخاص ،أو دبلوم معترف بمعادلته لها

 بالنسبة للصحفيين المرشحين لنيل بطاقة الصحافة ألول مرة:
 نسخة من شهادة اإلجازة على األقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة ،مسلمة من طرف مؤسسات التعليم
العام أو الخاص ،أو دبلوم معترف بمعادلته لها ،أو اإلدالء بما يثبت سنتين من مزاولة مهنة الصحافة معززة
بملف يتضمن اإلنتاج الصحفي للمعني باألمر ،مع شهادة تبث قضاء برنامج معتمد للتكوين المستمر.
 نسخة من سجل السوابق العدلية أو وثيقة رسمية تقوم مقامها ال يتجاوز تاريخها ثالثة أشهر .
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها .
 ورقة األداء »  « Bulletin de paieال يتعدى تاريخ صدورها ثالثة أشهر  ،وتكون مستوفية لكل المواصفات
المتعارف عليها.
 نسخة من بطاقة اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مصادق عليها .
 جدول التصريح في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو في نظام خاص لالحتياط االجتماعي أو في نظام
إجباري للتغطية االجتماعية لمدة ثالثة أشهر األخيرة متضمنا للمبالغ المؤداة؛
 شهادة العمل بالمنشأة الصحفية خاصة بطلب بطاقة الصحافة ،تحدد بوضوح الصفة الصحفية التي يقوم بها
طالب البطاقة .
 صورتان شمسيتان ( )9من حجم  3 x 2,5سم.

تقديم إلتزام مكتوب باحترام اإللتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقانون
الصحافة والنشر والمتعلقة بالنظام األساسي للصحافيين المهنيين وكذا المتعلقة بإحداث المجلس
الوطني للصحافة.

معلومات حول طالب البطاقة
االسم الشخصي والعائلي Nom et prénom....................................................................... :
................................................................................................................................
االسم المستعار Pseudonyme....................................................................................... :
تاريخ ومكان االزدياد ................................................................................................... :
الحالة العائلية ........................................ :عدد األطفال......................................................
العنوان الشخصي ............................................... :الهاتف الشخصي....................................
البريد اإللكتروني ........................................................................................................ :
رقم البطاقة الوطنية ........................ :رقم بطاقة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي..........................
المستوى الدراسي ........................................... :نوعية الدبلوم............................................
الصفة (.............................................. : )1الدرجة (...................................................)2
المصلحة (.................................................... : )3المهمة (...........................................)4
تاريخ بداية ممارسة العمل الصحفي ................................................................................. :
تاريخ بداية العمل بالمنشأة الصحفية ................................................................................. :
األعمال األخرى التي تزاولها ......................................................................................... :
المنشآت الصحفية األخرى التي زاولت فيها مهنة الصحافة سابقا ............................................... :
من سنة......................................................إلى سنة........................................................
من سنة......................................................إلى سنة........................................................
من سنة......................................................إلى سنة........................................................

معلومات حول المنشأة الصحفية
اسم المنشأة الصحفية .................................................................................................... :
العنوان  ....................................... :الهاتف  ...............................الفاكس...........................
طريقة النشر (........................................................................................................... )5
تاريخ صدور أول عدد منها (......................................................................................... )6
األعداد الصادرة منها خالل سنة .......................................................................... )7( 9102
كمية السحب (........................................................................................................... )8
اسم الشركة المكلفة بالتوزيع (........................................................................................ )9

توضيح الصفة :مديرالنشر ،صحافي مهني ،صحفي متدرب ،رسام  ،مصور فوتوغرافي
مصور بالميدان التلفزي ،محررمترجم ،مختزل محرر ،مساعد مصور بالميدان التلفزي.
(طبقا لمقتضيات المادة الثانية من النظام األساسي للصحفيين المهنيين).

( )2خاص بالعاملين بالمؤسسات اإلعالمية العمومية
( )3توضيح المهمة أو األعمال المنوطة بطالب البطاقة بكل دقة.
( )4يومية ،أسبوعية ،نصف شهرية.
( )8( )7( )6()5و ( )9خاص بالصحف.

أنا الموقع أسفله السيد (ة) .................................................................................................
أصرح بشرفي أن المعلومات المذكورة جانبه صحيحة ،وأنني أزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة ومؤدى
عنها .كما أتعهد بإحاطة المجلس الوطني للصحافة بكل تغيير يمكن أن يطرأ على وضعيتي المهنية.

حرر في .........................بتاريخ........................

توقيع طالب البطاقة

" يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي ،كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن
بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو استعمل بطاقة منتهية مدة صالحيتها
أو ملغاة ،أو انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه لغرض ما  ،دون أن يكون حاصال على بطاقة
الصحافة المهنية  ،أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في
هذا القانون " .
) طبقا لمقتضيات المادة  09من القانون رقم  92/03المتعلق بالنظام األساسي للصحفيين المهنيين).
(الصادر في  02رجب  0332الموافق  92أبريل ) 9102

