شروط طلب
رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة
برسم سنة 8102
 –Iشروط طلب المقاولة الصحفية الحصول على رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة:
.1

أن تكون خاضعة لقانون الشركات املغريب خالية من أي رأمسال أجنيب؛
أن تكون يف وضعية سليمة إزاء القوانني اجلاري هبا العمل؛
أن تطبق املقاولة الصحافية االتفاقية اجلماعية اخلاصة بالصحفيني املهنيني؛

.4

أن حتمرت املقاولة الصحفية األجور القانونية لباقي العاملني؛
أن تنشر احلساب اخلتامي السنوي؛
أن تكون النشرة إخبارية عامة موزعة وطنيا أو جهويا؛

.7

أن تكون النشرة موجهة للعمو بثمن حمدد أو عن طريق االشمرتاك ،وال ميكن للنشرات الداخلية؛ أو اجملانية احلصول
على رقم اللجنة؛
أال تتعدى املساحة االشهارية لكل عدد من النشرة  05باملائة من املساحة اإلمجالية؛
لكي حتصل النشرات الصادرة ألول مرة على رقم اللجنة ،جيب عليها أن تصدر بصورة منتظمة ملدة سنتني؛

.2
.3
.5
.6

.8
.9

 .11ينبغي على كل نشرة أن تنشر كمية السحب يف كل عدد يصدر؛
 .11جيب على املقاولة الصحفية أن تشغل بصفة دائمة ،كحد أدىن ،عددا من الصحفيني ،املستفيدين من الضمان
االجتماعي:
 بالنسبة لإلخبارية العامة اليومية :رئيس التحرير و  11من الصحفيني املهنيني؛
 بالنسبة لإلخبارية العامة األسبوعية :رئيس التحرير و 6صحفيني مهنيني؛
 بالنسبة لإلخبارية العامة النصف شهرية واإلخبارية الشهرية :رئيس التحرير و 2صحفيني مهنيني؛
 بالنسبة اإلخبارية الجهوية اليومية :رئيس التحرير و  0صحفيني مهنيني؛
 بالنسبة لإلخبارية الجهوية األسبوعية والنصف شهرية والشهرية :رئيس حترير و 2صحفيني مهنيني.
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 -IIوثائق ملف طلب المقاولة الصحفية لرقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة:
)1

طلب احلصول على رقم اللجنة الثنائية؛
نسخة مطابقة لألصل من القانون األساسي؛

)3

الشهادة اجلبائية للمتعهدين يف الصفقات العمومية؛
شهادة الضمان االجتماعي للمتعهدين يف الصفقات العمومية؛
جدول يتضمن أمساء املصرح هبم واملبالغ الشهرية املؤداة عنهم حيمل توقيع صندوق الضمان االجتماعي؛
نسخة أصلية أو مطابقة لألصل من السجل التجاري؛

)7

أوراق األداء اليت تثبت احمرتا االتفاقية اجلماعية؛
رقم احلساب البنكي املسجل باسم املقاولة والذي سيتم حتويل مبالغ الدعم إليه؛
نسخة من عدد اجلريدة بالنسبة للصحافة الورقية اليت نشر هبا موجز احلساب اخلتامي؛

)2
)4
)5
)6
)8
)9

 )11احلساب اخلتامي اإلمجايل كما مت تقدميه ملصاحل إدارة الضرائب رفقة الوصل؛
 )11التزا بعد جتاوز املساحة اإلشهارية  05باملائة من املساحة اإلمجالية للنشرة؛
 )12شهادة التصريح بإحداث النشرة (أو شهادة املالءمة)؛
 )13شهادة مسلمة من شركة التوزيع تثبت انتظا الصدور ملدة سنتني وتبني كمية املبيعات واملرجوعات وكلفة التوزيع؛
 )14التزا بنشر كمية السحب؛
 )15شهادة تثبت احمرتا شرط عدد الصحفيني املشغلني يف اجلريدة حسب كل صنف من الصحف؛
 )16اإلدالء بنسخ من بطائق الصحافة اخلاصة بالصحافيني.
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