الشروط و الوثائق الخاصة بالمقاولة الصحفية اإللكترونية للحصول على رقم اللجنة
الثنائية للصحافة المكتوبة حسب مقتضيات العقد البرنامج الموقع بين وزارة االتصال و
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
غشت 2015
أ  -الشروط:
 .1أن تكون خاضعة لمانون الشركات المغربً خالٌة من أي رأسمال أجنبً؛
 .2أن تكون فً وضعٌة سلٌمة إزاء الموانٌن الجاري بها العمل؛
 .3أن تطبك المماولة الصحافٌة االتفالٌة الجماعٌة الخاصة بالصحفٌٌن المهنٌٌن؛
 .4أن تحترم المماولة الصحفٌة األجور المانونٌة لبالً العاملٌن؛
 .5أن تنشر الحساب الختامً السنوي؛
 .6أن تحترم مٌثاق أخاللٌات المهنة الصادر عن الهٌآت المهنٌة؛
 .7أن تكون الصحٌفة اإللكترونٌة إخبارٌة عامة وطنٌة أو جهوٌة أو محلٌة لها صلة
باألحداث وتكون موضوع معالجة صحفٌة مهنٌة؛
 .8أن تكون الصحٌفة اإللكترونٌة ذات محتوى إعالمً واضح فً خطه التحرٌري
ومحتواه االفتتاحً ،وموجه للعموم عن طرٌك اإلنترنٌت أو أي وسٌلة إلكترونٌة
أخرى؛
 .9أن ال تتجاوز المساحة اإلشهارٌة لكل صحٌفة إلكترونٌة  30بالمائة من المساحة
اإلجمالٌة للصحٌفة اإللكترونٌة؛
ٌ .10جب أن تنفذ المماولة الصحفٌة االتفالٌة الجماعٌة الخاصة بالصحفٌٌن المهنٌٌن؛
ٌ .11جب أن تلتزم المماولة الصحفٌة بدعم أجور بالً العاملٌن فً المماولة الصحفٌة؛
 .12أن تولع وتحترم المماولة الصحفٌة مٌثاق أخاللٌات المهنة المتعارف علٌه؛
ٌ .13نبغً على كل صحٌفة إلكترونٌة أن تحٌن و تجدد محتواها اإلخباري بصفة منتظمة
على مدار الساعة ،كما ٌجب أن تكون نصف المادة اإلعالمٌة المنتجة على األلل من
إنتاج ذاتً؛
 .14للحصول ألول مرة على رلم اللجنةٌ ،جب على النشرة أن تصدر أو تبث بصورة
منتظمة ودون انمطاع لمدة سنتٌن؛
ٌ .15جب على كل صحٌفة إلكترونٌة أن تكون ذات إشارة مرجعٌة على األلل على أهم
محركات البحث؛
ٌ .16جب أن تتوفر كل صحٌفة إلكترونٌة على أرضٌة إحصاء لمعرفة عدد لراء /زوار
المولع (للمٌاس والمتابعة)؛
ٌ .17جب على كل صحٌفة إلكترونٌة أن تتوفر على مدٌر للنشر وثالثة صحفٌٌن مهنٌٌن
على األلل ٌستفٌدون جمٌعا من الضمان االجتماعً؛
ٌ .18جب على كل صحٌفة إلكترونٌة حفظ أرشٌفها اإللكترونً لمدة سنتٌن على األلل.
ب  -الوثائق:
 - 1طلب الحصول على رلم اللجنة الثنائٌة؛
 - 2وصل التصرٌح بإنشاء مولع إلكترونً إخباري؛
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 - 3نسخة مطابمة لألصل من المانون األساسً؛
 - 4الشهادة الجبائٌة للمتعهدٌن فً الصفمات العمومٌة؛
 - 5شهادة الضمان االجتماعً للمتعهدٌن فً الصفمات العمومٌة مدعمة بجدول ٌتضمن
أسماء المصرح بهم والمبالغ الشهرٌة المؤداة عنهم ٌحمل تولٌع صندوق الضمان
االجتماعً؛
 - 6نسخة أصلٌة أو مطابمة لألصل من السجل التجاري؛
 - 7أوراق األداء التً تثبت احترام االتفالٌة الجماعٌة؛
 - 8رلم الحساب البنكً المسجل باسم المماولة والذي سٌتم علٌه تحوٌل مبالغ الدعم؛
 - 9صورة من الصفحة التً نشر بها موجز الحساب الختامً بالنسبة للصحافة
اإللكترونٌة ،مصحوبة بالحساب الختامً اإلجمالً كما تم تمدٌمه لمصالح إدارة
الضرائب.
 - 10وثٌمة تثبت احترام االتفالٌة الجماعٌة الخاصة ببالً العاملٌن فً المماولة الصحفٌة؛
 - 11التزام باحترام نسبة  30بالمائة من المساحة االشهارٌة من إجمالً مساحة الصحٌفة
اإللكترونٌة؛
 - 12اإلدالء بمرص مدمج ٌحتوي على الروابط التً تثبت أن الصحٌفة منتظمة الصدور
لمدة سنتٌن؛
 - 13وثٌمة تثبت عدد الزوار والمتصفحٌن من خالل لن الولوج إلى خدمة إحصائٌة
محاٌدة؛
 - 14وثٌمة تتضمن العدد المطلوب من الصحفٌٌن المشتغلٌن بالصحٌفة اإللكترونٌة ( مدٌر
للنشر وثالثة صحفٌٌن مهنٌٌن على األلل ٌستفٌدون جمٌعا من الضمان االجتماعً)
مع اإلدالء بنسخ من بطائك الصحافة الخاصة بهم؛
 - 15شهادة إٌواء تثبت اسم وعنوان الشركة المحتضنة للمولع.
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