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 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 
القانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 املتعلق بحقوق 
ومجلس  النواب  مجلس  عليه  وافق  كما  املجاورة،  والحقوق  املؤلف 

املستشارين.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *

قا 2ن)رقم)66.29
بتغ0ير)قتتم0م)ا وا 2ن)رقم)22.))املتذلق

بحو2ق)املؤ ف)قالحو2ق)املجاقر0

املادة األولى

و45  و44  و3  األولى  املواد  أحكام  التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 
)الفقرة األولى( و47 )الفقرة الثانية( و48 و64 من القانون رقم 2.00 
الظهير  بتنفيذه  الصادر  املجاورة  والحقوق  املؤلف  بحقوق  املتعلق 
الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 )15 فبراير2000(، 

كما وقع تغييره وتتميمه :

»املادة األولى. - يقصد باملصطلحات.............. املعاني التالية :

............................................................................................«

.............................................................................................«

»18 - يراد بعبارة »استنساخ طبق األصل« ......................... بمثابة 

»استنساخ طبق األصل.

» 1.18 - يراد بعبارة »وسائل النسخ التصويري« كل جهاز أو أداة 

»تمكن من صناعة نسخ من املصنف من خالل استنساخه طبق األصل 

»وتسمح بقراءته مباشرة. ويدخل في حكم وسائل النسخ التصويري كل 

»جهاز أو أداة تتيح رقمنة املصنف مسبقا قبل صناعة نسخ منه.

............................................................................................«

.............................................................................................«

»27 - يراد بمصطلح »التثبيت«، ........................... أو نقلها بأداة.

للتفويت في  القابل  التتبع«، الحق غير  - يراد بمصطلح »حق   28«

»االستفادة من نسبة من محصول كل بيع عمل فني خاص بفن الرسم 

»أو الفن التشكيلي بعد البيع األول من طرف الفنان أو ذوي حقوقه، 

»وذلك عندما تتم هذه العملية عن طريق أحد مهنيي سوق فن الرسم 

»أو التشكيل، إما كبائع أو مشتري أو وسيط.

»29 - يقصد »بفنون الرسم والتشكيل« اللوحات الفنية، الرسم 

بصرية  دعامات  على  التشكيلية  اإلبداعات  النحت،  قماش،  »على 

»أو رقمية، الرسومات اليدوية، التصوير الفوتوغرافي، الكاريكاتير، فن 

»الخط، الطباعة الفنية.

يكون  خدمة  األنترنيت،  شبكة  عبر  املحتوى  تقاسم  خدمة   -  30«

من  الجمهور  تمكين  هو  الرئيسية  أهدافها  أحد  أو  الرئي�ضي  »هدفها 

»الولوج إلى عدد كبير من املصنفات املحمية التي يضعها مقدمو هذه 

»الخدمة رهن إشارة املستعملين عبر شبكة األنترنيت.

»31 - حق االستغالل، كل حق يمكن املؤلف من استعمال مصنفه 

قبل  من  االستعمال  ذلك  تم  سواء  لفائدته،  عائد  تحقيق  أجل  »من 

»املؤلف نفسه، أو من قبل الغير بناء على ترخيص منه، ومهما كانت 

»طريقة االستغالل أو الوسيلة املستعملة في ذلك.

»32 - املصنف البصري على شبكة األنترنيت، كل مصنف يتضمن 

نشره  يتم  شكله  أو  نوعه  كان  كيفما  مكتوبا  مطبوعا  أو  »صورا 

»واستغالله عبر شبكة األنترنيت.« 

والفنية  األدبية  املصنفات  على  القانون  هذا  يسري   -  .3 »املادة 

»والصحفية املسماة ..................................األدب والفن مثل :

»أ( ......................................................................... ؛

..............................................................................«

 ص2ص)عامة
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...............................................................................«

»ز( املصنفات السمعية-البصرية ........................ والفيديوغرام ؛

الزيتية  والرسوم  الرسوم  فيها  بما  الجميلة  الفنون  مصنفات  »ح( 

»وباقي الفنون التشكيلية واملنتوجات وأعمال النقش .............................«

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 44. - عقد النشر هو العقد............................ على إخراج عدد 

نشرها  يتولى  أن  املصنف بشرط  من  الرقمية  أو  الورقية  النسخ  »من 

»وتوزيعها.

»املادة 45 )الفقرة األولى(. - يجب تحت طائلة .......................... على 

»تعويض جزافي. وتطبق هذه املقتضيات سواء تعلق األمر باملصنفات 

»املنشورة ورقيا أو باملصنفات التي يتم تسويقها عبر شبكة األنترنيت 

»على دعامة إلكترونية أو ورقية.«

»املادة 47 )الفقرة الثانية(. - يجوز للناشر إذا ...................... بيان 

»يتضمن ما يلي :

»أ( ............................................................................... ؛

»ب(.............................................................................. ؛

»ج( عدد النسخ ............................................ عارضة أو قاهرة ؛

»د( مبلغ املستحقات املتعين ...................... املدفوعة للمؤلف سواء 

»تعلق األمر باملصنفات املنشورة ورقيا أو باملصنفات التي يتم تسويقها 

»عبر األنترنيت على دعامة إلكترونية أو ورقية، وذلك كيفما كان شكل 

»استغاللها ؛

منشورا  كان  إذا  مصنف  بكل  الخاصة  البيع  مداخيل  بيان  »ه( 

»بطريقة رقمية وكذا املداخيل الناتجة عن أي وسيلة أخرى الستغالل 

»هذا املصنف ؛

»و( تقرير مفصل حول حساب الحقوق بالنسبة لكل مصنف ؛

»ز( ثمن البيع املطبق.«

»الـمادة 48. - يمكن أن ينص .................................تعويض جزافي.

»وفيما يتعلق بنشر املؤلفات، ...................... الحاالت التالية :

....................................................«

....................................................«

»5 - الطبعات ................................................ السحب.

»أما بخصوص املصنفات.................................. مؤلفات أو خدمات.

»ويطبق مبدأ املكافأة املشار إليه في الفقرة األولى من هذه املادة، 

ناشري  لفائدة  األنترنيت  شبكة  عبر  املنشورة  للمصنفات  »بالنسبة 

»الصحف عند استغاللها من قبل مقدمي الخدمات عبر هذه الشبكة.«

»املادة 64. - يعاقب بالحبس من ................. التجاري بخرق متعمد :

»- لحقوق املؤلف املشار إليها في املـواد 9 و10 و1.43 و1.49 ؛

»- لحقوق فناني األداء .....................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

يتمم القانون رقم 2.00 املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة 

باملادتين 1.15 و 1.43 وبفصل رابع مكرر وفصل تاسع من الباب األول 

منه وباملادتين 16.65 و17.65 من الباب الرابع املكرر، وذلك على النحو 

التالي :

»املادة 1.15. - بصرف النظر عن مقتضيات املادة 10 أعاله، يجوز 

»دون الحصول على إذن مسبق من املؤلف ودون أداء مكافأة، القيام 

العادي  االستغالل  مع  ذلك  يتعارض  أال  شريطة  التالية،  »باألعمال 

»للمصنف من قبل املؤلف، وأال يضر بمصالحه املادية املشروعة :

بكيفية مشروعة، ووضع نسخ منه رهن  توزيع مصنف منشور   -  «

األشخاص  وكذا  البصر  وضعاف  املكفوفين  األشخاص  »إشارة 

 »ذوي اإلعاقات الذين يجدون صعوبة في قراءة املطبوعات بسبب

وعلى شكل  أي  في  لهم  متاحا  جعله  بغرض  وذلك   »إعاقتهم، 

»أي دعامة كانت ؛  

» - األداء العلني للمصنف بغية تيسير النفاذ إليه من قبل األشخاص 

»املشار إليهم أعاله.« 

»املادة 1.43. - يتمتع مؤلفو مصنفات فنون الرسم والتشكيل بحق 

28 من املادة  البند  في  »التتبع في ما يخص مصنفاتهم، كما هو محدد 

»األولى من هذا القانون، ويستمر ذوو حقوق املؤلف في االستفادة من 

»هذا الحق طيلة السبعين سنة امليالدية املوالية لتاريخ وفاة املؤلف.

باقتطاع  املؤلفين  لحقوق  املغربي  املكتب  يقوم  ذلك،  أجل  »ومن 

التتبع،  حق  برسم  املصنف  بيع  ثمن  من  العائد  محصول  من  »نسبة 

»لصالح املؤلف أو ذوي حقوقه.

وكيفيات  السابقة  الفقرة  في  إليه  املشار  االقتطاع  نسبة  »تحدد 

»احتسابها من لدن املكتب املغربي لحقوق املؤلفين بنص تنظيمي.« 
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»الفصل الرابع املكرر

»املستحوات)املفرقضة)على)قسائل)ا نسخ)ا تص2يري«

»املادة 1.24. - تؤدى عن وسائل النسخ التصويري املنصوص عليها 

»في البند 1.18 من املادة األولى من هذا القانون، مستحقات من قبل 

»الصانع املحلي لهاته الوسائل أو مستوردها، لفائدة املؤلفين. ويشار 

»إليها فيما بعده »بمستحقات النسخ التصويري«.

الخاضعة  التصويري  النسخ  وسائل  الئحة  تنظيمي  بنص  »تحدد 

»ملستحقات النسخ التصويري.« 

»املادة 2.24. - يحتسب املكتب املغربي لحقوق املؤلفين مستحقات 

»النسخ التصويري بطريقة جزافية بالنسبة لوسائل النسخ التصويري 

»حسب طبيعة كل وسيلة وخصائصها التقنية.

وسائل  على  املفروضة  الجزافية  األسعار  تنظيمي  بنص  »تحدد 

»النسخ التصويري وكيفيات توزيعها.« 

»املادة 3.24. - يجب على امللزمين بأداء مستحقات النسخ التصويري 

املعلومات  املؤلفين بجميع  املغربي لحقوق  املكتب  »أن يصرحوا لدى 

الوقت،  نفس  في  يقوموا،  وأن  التصويري  النسخ  بوسائل  »املتعلقة 

»بتسديد تلك املستحقات لدى املكتب املذكور، وذلك طبقا لإلجراءات 

»املنصوص عليها في املادتين 8.59 و 9.59 من هذا القانون.

»عالوة على ذلك، تطبق على امللزمين بمستحقات النسخ التصويري 

»أحكام املواد من 11.59 إلى 13.59 من هذا القانون.«

التدابير  الفصل  هذا  ألحكام  خرق  كل  على  تطبق   -  .4.24 »املادة 

هذا  من  الرابع  الباب  في  عليها  املنصوص  والعقوبات  »التحفظية 

»القانون.«.

»الفصل التاسع

»أحكام)خاصة)باالستغالل)ا رقمي) لمصنفات)امل2س0و0ة)

»قاملصنفات)ا سمذ0ة)-)ا بصرية)قاملصنفات)ا بصرية

عبر خدمات  مقدم  لفائدة  يمنح  ترخيص  كل   -  .1.49  »املادة 

»شبكة األنترنيت، من أجل استغالل حقوق تتعلق بمصنف موسيقي 

»أو مصنف سمعي - بصري أو مصنف بصري، يعتبر في مدلول هذا 

»القانون بمثابة ترخيص باالستغالل الرقمي لهذه الحقوق في مناطق 

»ترابية متعددة خارج التراب الوطني.

»وبناء على ذلك، يتعين على كل مقدم خدمات على شبكة األنترنيت، 

»الحصول على ترخيص من املؤلف أو ذوي حقوقه، من أجل استغالل 

»مصنف من املصنفات املشار إليها في الفقرة األولى أعاله عبر الشبكة 

»املذكورة.

مقتضيات  تطبيق  طائلة  تحت  األحوال  من  حال  بأي  يجوز  »وال 

»املادة 64 من هذا القانون، ممارسة حق االستغالل من قبل أي كان 

»دون الحصول على الترخيص املشار إليه في الفقرة السابقة، يمنحه 

»املؤلف أو ذوو حقوقه، مع مراعاة أحكام املادة 2.49 بعده.

صالحية  املؤلفين  لحقوق  املغربي  املكتب  يمارس   -  .2.49 »املادة 

»منح تراخيص استغالل حقوق املؤلف والحقوق املجاورة عبر شبكة 

 - السمعية  واملصنفات  املوسيقية  املصنفات  يخص  ما  في  »األنترنيت، 

»البصرية واملصنفات البصرية، املكلف بحمايتها طبقا للتشريع الجاري 

»به العمل.

األنترنيت  شبكة  عبر  الخدمات  مقدمي  على  يجب  الغاية،  »ولهذه 

كل  األقل  على  واحدة  مرة  املؤلفين  لحقوق  املغربي  املكتب  »إبالغ 

»ثالثة )3( أشهر باملعلومات املحينة والكاملة املتعلقة باملصنفات التي 

»تم استغاللها، وحصيلة هذا االستغالل. ويحدد املكتب في ضوء ذلك، 

أداؤها من قبل مقدم  التي يجب  الناتجة عن هذا االستغالل  »املبالغ 

 »الخدمات املعني، سواء بكيفية جزافية أو وفق وحدات حسابية حسب

تبرم  اتفاقيات  في  الواردة  والكيفيات  للشروط  طبقا  وذلك  »الحالة، 

»لهذا الغرض.«

على  الحصول  في  الصحف  ناشري  حقوق  تتقادم   -  .16.65 »املادة 

االستغالل  مقابل  القانون  هذا  من   48 املادة  في  إليها  املشار  »املكافأة 

»الرقمي ملنشوراتهم عبر شبكة األنترنيت بعد سنتين من نشر املنشورات 

»املذكورة. وتحتسب هذه املدة ابتداء من فاتح يناير من السنة املوالية 

»لتاريخ النشر عبر الشبكة املذكورة.

»املادة 17.65. - ألجل تطبيق أحكام املادة 16.65 أعاله، يبرم ناشرو 

 »الصحف اتفاقيات مع املكتب املغربي لحقوق املؤلفين، وذلك بهدف 

 »تفويض املكتب حق إبرام اتفاقيات مع مقدمي خدمات تقاسم املحتوى 

املذكورين،  الناشرين  حقوق  حماية  أجل  من  األنترنيت  شبكة  »عبر 

»وتحصيل مستحقاتهم بشأنها، وكذا تحديد طرق توزيعها لفائدتهم. 

طبيعة  الصحف  وناشري  املكتب  بين  املبرمة  االتفاقيات  »تحدد 

»املنشورات املراد حماية حقوق أصحابها، ونوعيتها وأصنافها.

الخدمات  ومقدمي  املكتب  بين  املبرمة  االتفاقيات  »وتحدد 

»املذكورين، على الخصوص، كيفية تطبيق التقنيات الفعالة للتعرف 

»على املحتوى، وتزويد املكتب بجميع املعلومات الضرورية التي تمكنه 

»من التتبع الدائم واملستمر لعمليات استغالل حقوق ناشري الصحف 

»املتعلقة بمنشوراتهم املشمولة بالحماية.«


