النصوص القانونية المنظمة لقطاع االتصال واإلعالم
 وزارة االتصال
 مرسوم رقم  2.78.287صادر في  3ربيع األول  99( 9271مارس  )7...بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة االتصال.
 قرار لوزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  01....صادر في ربيع األول  97( 9271مارس  )7...بتحديد
اختصاصات وتنظيم األقسام والمصالح المركزية لوزارة االتصال.
 قرار لوزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  97.9.9.صادر في  71من ربيع اآلخر  90(9239أبريل )7.9.
بإحداث وتنظيم وتحديد اختصاصات المصالح الالممركزة التابعة لوزارة االتصال.
 الصحافة المكتوبة
 ظهير شريف رقم  9-.7-7.2صادر في  70رجب  .3( 9273أكتوبر  )7..7بتنفيذ القانون رقم  22...يغير ويتمم بموجبه
الظهير الشريف رقم 9.0..32.الصادر في  3جمادى األولى  90(932.نوفمبر )910.بشأن قانون الصحافة والنشر.
 ظهير شريف رقم  9.10.1صادر في  77رمضان  77( 9290فبراير  )9110بتنفيذ القانون رقم  79.12المتعلق بالنظام
األساسي للصحفيين المهنيين.
 مرسوم رقم  7-10-2.2صادر في  9.رجب  77( 9292نوفمبر  )9112لتطبيق القانون رقم  79.12المتعلق بالنظام
األساسي للصحفيين المهنيين.
 عقد برنامج لتحديث المقاولة الصحفية بين الحكومة المغربية ممثلة في وزارة االتصال والفدرالية المغربية لناشري الصحف.
 االتفاقية الجماعية اإلطار للصحفيين المهنيين.
 المرسوم رقم  7-.3-271صادر في  9.ربيع اآلخر ( 2يونيو )7..2بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة.
 المرسوم رقم  7..0.102صادر في  72من رمضان  91( 9272أكتوبر )7..2بتغيير وتتميم المرسوم رقم 7..3.271
بتاريخ  9.من ربيع اآلخر  2( 9270يونيو )7..2المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة.
 اتفاقية بطاقات السير للصحفيين بتاريخ  72نونبر .7..7
 وكالة المغرب العربي لألنباء
 ظهير بمثابة قانون رقم  0( 9.20.730شوال  91 )9312شتنبر  9122يتعلق بإحداث وكالة المغرب العربي لألنباء.
 النظام األساسي لمستخدمي وكالة المغرب العربي لألنباء.
 ملحق بروتوكول االتفاقية الموقعة بين وزارة االتصال ووكالة المغرب العربي لألنباء والفدرالية المغربية لناشري الصحف.
 السمعي البصري
 الظهير الشريف رقم  9-.7-797صادر في  77جمادى اآلخرة  39( 9273غشت  )7..7يقضي بإحداث الهيأة العليا
لالتصال السمعي البصري.
 مرسوم قانون رقم  7..7.223صادر في  7رجب 9.( 9273سبتمبر  )7..7يقضي بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث
اإلذاعي والتلفزي.
 قانون رقم  22..3المتعلق باالتصال السمعي البصري.
 رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري المحدث بموجب قانون المالية لسنة .9112-9112
 مرسوم رقم  7.99.329صادر في  92من رجب  92( 9237يونيو  )7.99يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية
العمومية خالل حملة االستفتاء.
 قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  923..99صادر في  92من
رجب  92( 923.يونيو  )7.99المتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خالل حملة االستفتاء.
 قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم  22-.2الصادر في  .2رمضان  72( 9272شتنبر  )7..2بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية
تيارات الفكر والرأي في خدمات االتصال السمعي البصري خارج فترات االنتخابات.
 مرسوم رقم  7-9.-7.9صادر في  .2رمضان  .0( 9237غشت  )7.99بنشر دفتر تحمالت الشركة الوطنية لإلذاعة
والتلفزة.
 مرسوم رقم  7-9.-7.7صادر في  .2رمضان  .0( 9237غشت  )7.99بنشر دفتر تحمالت الشركة الوطنية لالتصال
السمعي البصري العمومي صورياد القناة الثانية.
 مرسوم رقم  7-9.-7.3صادر في  .2رمضان  .0( 9237غشت  )7.99بنشر دفتر تحمالت الشركة الوطنية لالتصال
السمعي البصري العمومي ميدي  9تي في.
 مرسوم رقم  7.99.29.صادر في  .2ذي الحجة  .2(9237نونبر  )7.99يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية
العمومية خالل الحمالت االنتخابية.

 السينما
 ظهير شريف بتاريخ  99محرم  .( 9323يناير  )9122بإحداث مركز سينماتوغرافي مغربي.
 ظهير شريف بمثابة قانون رقم  9-22-73.بتاريخ  0شوال  91( 9312شتنبر  )9122يتعلق بإعادة تنظيم المركز
السينماتوغرافي المغربي.
 القانون رقم  7.-11المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية الصادر األمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  9-.9-32بتاريخ  79ذي
القعدة  90( 9279فبراير  )7..9كما تم تعديله بالقانون رقم .31-.9
 القرار المشترك بين وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير المالية والخوصصة المحدد لصيغ وتطبيق المرسوم
رقم  7-.2-221الصادر في  .جمادى األولى  3.( 92..دجنبر  )91.2يحدث بموجبه لفائدة المركز السينماتوغرافي
المغربي رسم شبه ضريبي على المالهي السينمائية ،كما وقع تغييره بالمرسوم رقم  7-13-123الصادر في  2محرم 9290
( 92يونيو .)9112
 مرسوم رقم  7-12-771الصادر في  9.ربيع األول  .( 9292غشت  )9110بتطبيق القانون رقم  92-12المتعلق بأعمال
إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة الستعمال خاص لدى الجمهور وطبعها واستيرادها وتوزيعها واستنساخها واستغاللها.
 دفتر تحمالت صندوق دعم اإلنتاج السينماتوغرافي الوطني.
 اتفاقية دعم اإلنتاج السمعي البصري والسينماتوغرافي المغربي بالخارج
 عقد برنامج الموقع بين وزارة االتصال والمركز السينمائي بتاريخ  3.يناير .7.9.
 حقوق المؤلفين
 القانون رقم  7...المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم .32-.0
 قرار رقم  9.-..-2إحداث اللجنة االستشارية لدى وزير االتصال لتتبع قطاع حقوق المؤلفين.
 المرسوم رقم  7.22.2.2بتاريخ  0ذي القعدة  93.2موافق  .مارس  9120الذي أحدث بموجبه المكتب المغربي لحقوق
المؤلفين.
 عقد برنامج الموقع بين وزارة االتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين في  3ماي .7.9.
 قرارات حول احتساب حصص حقوق المؤلف.
 التكوين
 مرسوم رقم  781282.صادر في  92من رجب  7.( 9292نوفمبر)  9112بإحداث المعهد العالي لإلعالم واالتصال .
 مرسوم رقم  7....023صادر في  3.ديسمبر  7...بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة االتصال (المعهد
العالي لإلعالم واالتصال).
 قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالشؤون اإلدارية رقم  972..19صادر في  92من ربيع األول 72( 9297
سبتمبر  )9119بترتيب المعهد العالي للصحافة قصد منح التعويض عن المهام.
 مرسوم رقم  7.99..1بإعادة تنظيم المعهد العالي لإلعالم واالتصال الصادر في  92شتنبر .7.99
 اإلشهار
 قرار لوزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  122..2بتاريخ  2ربيع اآلخر  0( 9272ماي  )7..2بتحديد تعريفة
نشر اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية.
 الحكامة الجيدة
 منشور السيد الوزير األول رقم  7..1/7بتاريخ  72يناير  7..1حول تنظيم وتفعيل االتصال القطاعي والحكومي.
 منشور السيد وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم حول إحداث لجنة لدعم مأسسة المساواة بين الجنسين في
قطاع االتصال.
 منشور السيد الوزير األول رقم  7..2/2حول إدماج مقاربة النوع االجتماعي في السياسات والبرامج التنموية.
 األعمال االجتماعية
 اتفاقية شراكة لتوطيد التعاون والتنسيق في المجال االجتماعي بين الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بقطاع اإلعالم العمومي
بتاريخ  72دجنبر .7..2

