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ظهير شريف رقم  13..30.1صادر في  11من رمضان
 11( 1101نوفمبر  )0...بتنفيذ القانون رقم  19366بشأن
1
اإليداع القانوني
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف  ،بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماء هللا وأز أمره أناا:
بااء زلى الدستور وال سيما الفصلين  62و  85ماه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
يافذ وياشر بالجريدة الرسمية ،زقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون رقم  25.66بشأن
اإليداع القانوني ،كما وافق زليه مجلس المستشارين ومجلس الاواب،
وحرر بالرباط في  62من رمضان  66( 6161نوفمبر .)6002
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :إدريس جطو.

 - 1الجريدة الرسمية زدد  8616بتاريخ  61شوال  66( 6161ديسمبر  ،)6002ص .1651
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قانون رقم  19366بشأن اإليداع القانوني
الباب األول :تعريف اإليداع القانوني وتحديد أهدافه
المادة 1
اإليداع القانوني إجراء مل م لكل شخص طبيعي أو معاوي سواء كان زاما أو خاصا له
إنتاج وثائقي موجه للعموم.
المادة 0
يهدف اإليداع القانوني إلى:


جمع المصافات المشار إليها في المادة ( )2بعده ،وصيانتها وحفظها؛



إزداد البيبليوغرافيات الوطاية وتوزيعها؛



وضع المصافات موضوع اإليداع القانوني رهن إشارة العموم وتوزيعها مع
مرازاة األحكام التشريعية والتاظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحقوق المؤلف
والحقوق المجاورة.2

ويقصد من وضع مصاف رهن إشارة العموم كل تبليغ له أو توزيع أو تقديم ،ولو كان
بصفة مجانية ،كيفما كانت الطريقة والجمهور المستفيد.

الباب الثاني :مجال تطبيق اإليداع القانوني
المادة .
مع مرازاة أحكام المادة ( )1بعده ،تخضع لإليداع القانوني:


الوثائق المطبوزة والماقوشة والمصورة والصوتية والسمعية البصرية
والمتعددة الوسائط3؛

 -2القانون رقم  6-00المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،الصادر بتافيذه الظهير الشريف رقم 6.00.60
بتاريخ  6ذي القعدة  68( 6160فبراير  ،)6000الجريدة الرسمية زدد  1162بتاريخ  61صفر  65( 6166ماي
 ،)6000ص  ،6666كما تم تغييره وتتميمه.
 - 3أنظر المادة  60من المرسوم رقم  6.66.6020الصادر في  61من ذي القعدة  61( 6168ديسمبر )6001
بتطبيق القانون رقم  25.66بشأن اإليداع القانوني؛ الجريدة الرسمية زدد  8650بتاريخ  61ذو القعدة 2( 6168
يااير  ،)6008ص .10
المادة 1.
" يتم اإليداع القانوني في نسختين بالاسبة :
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قوازد المعطيات والبرامج المعلوماتية ومجموزة البرامج المعلوماتية
المترابطة.
المادة 1

تستثاى من اإليداع القانوني: 4


أزمال الطبع المسماة مطبوزات المدياة ،السيما الرسائل وبطاقات الدزوة،
واإلزالنات وبطاقات العااوين وبطاقات ال يارة واألظرفة المعاونة ؛



أزمال الطبع المسماة مطبوزات إدارية ،السيما المطبوزات الاموذجية وفواتير
الحسابات والرسوم والقوائم والسجالت ؛



أزمال الطبع المسماة مطبوزات تجارية السيما قوائم األسعار والوثائق
المتضماة لتعليمات والبطاقات المقيد زليها األثمان أو أنواع السلع والملصقات
اإلشهارية والبطاقات الخاصة باماذج الماتوجات ؛



أوراق التصويت والملصقات االنتخابية ؛



سادات القيم المالية ؛



البحوث الماج ة في إطار الدراسات الجامعية من قبيل الرسائل واألطروحات
غير الموصى باشرها.

 للوثائق السمعية كيفما كانت طبيعتها ،والسيما البرامج المذازة ماها ،أو التسجيالت الصوتية ،كيفما
كانت حواملها المادية أو الطرق التقاية إلنتاجها؛
 للوثائق السمعية البصرية ،والسيما التسجيالت المصورة ،من غير تلك الموضوزة زلى حوامل ضوئية
كيماوية ،وكذا الوثائق السايماتوغرافية الماتجة أو الماشورة بالمغرب ؛
 للوثائق المتعددة الوسائط التي تحتوي زلى حاملين أو أكثر أو التي تجمع زلى نفس الحامل وثيقتين أو
أكثر ،والماشورة أو الماتجة بالمغرب ؛
 لقوازد المعطيات ،والبرامج المعلوماتية ،ومجموزة البرامج المعلوماتية المترابطة ،مصحوبة بالحوامل
المادية والمراجع المتعلقة بها ،والماشورة أو الماتجة بالمغرب؛
 بالاسبة للوثـائق التي يتـم إنتـاجها من قـبل المـغاربة ،مؤلـفين أو ناشرين ،والماشورة بالخارج" .
 - 4أنظر المادة  6من المرسوم رقم  6.66.6020سالف الذكر.
المادة 1
" يرفق اإليداع القانوني للوثائق المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم  25.66المذكور أزاله ،بتصريح
مسبق يحرر في ثالث نسخ تكون مطابقة لاماذج تعدها لهذا الغرض المكتبة الوطاية للمملكة المغربية.
يتعين أن يكون هذا التصريح مؤرخا وموقعا من قبل المودع".
وتسلم نسخـة من التصريح باإلشهاد باإليداع أو تبعث إلى المودع أو إلى الشخص الماتدب زاه ،خالل أجل ثمانية
أيام زلى أبعد تقدير"
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المادة 5
يتم اإليداع القانوني زن طريق تسليم نسخ 5من المصافات للمكتبة الوطاية للمملكة
المغربية أو المصلحة اإلدارية المرخص لها بذلك مباشرة وإما زن طريق بعثها بواسطة
البريد المضمون مع إشعار بالتوصل معفى من أداء الرسوم البريدية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة باص تاظيمي.6
المادة 1
يل م باإليداع كل من:


الااشر (المقيم بالمغرب) ،وزاد زدم وجوده الطابع (المقيم بالمغرب) للمصافات
المطبوزة والماقوشة والمصورة 7بكل أنوازها.

 - 5أنظر المادة  2من المرسوم رقم  ،6.66.6020سالف الذكر.
المادة .
" يتعين أن تكون الاسخ المودزة من نوزية جيدة ومطابقة لتلك التي توضع رهن إشارة العموم".
 - 6أنظر المادة  6من المرسوم رقم  ،6.66.6020سالف الذكر.
المادة 0
" يجب أن تتضمن الوثائق المودزة البيانات التالية :
 اإلسم الشخصي والعائلي وزاوان الشخص الطبيعي أو إسم الشخص المعاوي الذي قام باشر الوثيقة أو
طبعها أو إنتاجها حسب كل حالة زلى حدة ؛
 شهر وتاريخ ساة اإلنتاج أو الاشر؛
 زبارة "اإليداع القانوني" متبوزة باإلشارة إلى الساة التي تم فيها اإليداع؛
 الرموز التعريفية الخاصة بالوثيقة المطابقة للمعايير الوطاية والدولية الجاري بها العمل".
 - 7أنظر المواد  1و 5و 6من المرسوم رقم  ،6.66.6020سالف الذكر.
المادة 7
"يتم اإليداع القانوني للوثائق المطبوزة ،والماقوشة ،والمصورة والسيما ،الكتب ماها والدوريات واليوميات
والكراسات واألختام والماقوشات والبطاقات البريدية والملصقات والخرائط والتصاميم والخرائط الكروية
واألطالس الجغرافية والمقطوزات الموسيقية وكذا الوثائق المصورة كيفما كانت حواملها المادية والطرق التقاية
إلنتاجها ونشرها أو توزيعها ،وذلك في أربع نسخ بالاسبة للوثائق التي تم طبعها زلى حوامل ورقية وفي نسختين
بالاسبة للوثائق التي تم طبعها زلى حوامل أخرى".
المادة 9
"مع مرازاة أحكام المادة ( ) 2أزاله ،ال يتم اإليداع إال في نسخة واحدة ،بالاسبة للكتب والدوريات والخرائط
والتصاميم التي ال يتجاوز زدد الاسخ المسحوبة ماها  200نسخة.
وال يتم اإليداع كذلك إال في نسخة واحدة ،بالاسبة لألختام والوثائق المصورة التي ال يتجاوز زدد الاسخ المسحوبة
ماها  600نسخة ،وكذا المقطوزات الموسيقية الماتجة أو المعاد إنتاجها في أقل من زشر نسخ".
المادة 6
" باإلضافة إل ى التصريـح المسبق المشار إليه في المادة األولى أزاله ،فإن األشخاص المل مين باإليداع فيما
يخص الدوريات واليوميات ،يتعين زليهم تحرير تصريح شامل في ثالثة نسخ زاد انتهاء كل ساة ميالدية.
وتخـضع الدوريات التـي يـتم تغـيير زاوانها أو تاريخ صدورها أو تغيير المدير المسؤول زاها لتصريح جديد".
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ويعتبر في حكم الااشر ،المؤلف المغربي الذي ياشر مؤلفه في المغرب أو في الخارج
لحسابه مباشرة ؛


الااشر(المقيم بالمغرب) ،وزاد زدم وجوده الماتج (المقيم بالمغرب) للمصافات
الصوتية والسمعية البصرية والمتعددة الوسائط بكل أنوازها وكيفما كانت
حواملها المادية والطرق التقاية إلنتاجها ؛



الااشر(المقيم بالمغرب) ،وزاد زدم وجوده الماتج (المقيم بالمغرب) لقوازد
المعطيات والبرامج المعلوماتية ومجموزة البرامج المعلوماتية المترابطة.
المادة 7

كل مصاف ماشور بلغات متعددة ،وبكيفية مفصولة ،يتعين أن يتم اإليداع القانوني لكل
نشرة من نشراته زلى حدة.
المصافات المعاد نشرها طبقا للاسخة األصلية ال تخضع لإليداع القانوني 8مرة ثانية إذا
سبق إيدازها ،غير أن المصافات التي تتضمن تعديالت من غير التصويبات العادية تخضع
لإليداع.
المادة 9
يؤهل لتلقي وتدبير اإليداع القانوني لحساب الدولة الهيئات التالية :


المكتبة الوطاية للمملكة المغربية ؛



المصالح اإلدارية المرخص لها من قبل المكتبة الوطاية والمتوفرة زلى الوسائل
الخاصة لضمان احترام األهداف المحددة في المادة الثانية أزاله.

تحدد شروط وكيفيات ماح الترخيص المذكور من قبل المكتبة الوطاية بموجب نص
تاظيمي.9

 - 8أنظر المادتين  1و  8من المرسوم رقم  ،6.66.6020سالف الذكر.
المادة 1
" يتعين أن تكون الوثائق التي ال تخضع لإليداع القانوني تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من المادة ( )1من القانون رقم
 25.66المشار إليه أزاله ،موضوع تصريح جديد .وتحمل هذه الوثائق المعاد نشرها طبقا لألصل ،زالوة زلى
المعلومات المشار إليها في المادة الثانية أزاله ،اإلشارة إلى رقم وتاريخ إزادة الاشر".
المادة 5
"يتم اإليداع القانوني للوثائق لدى المكتبة الوطاية أو المصالح المرخص لها من قبل المكتبة الوطاية بذلك ،في
اليوم الذي يتم فيه وضعها رهن إشارة العموم ،زلى أبعد تقدير ،سواء كان ذلك بصفة مجانية أو بمقابل" .
 - 9أنظر المادة  2من المرسوم رقم  ،6.66.6020سالف الذكر.
المادة 1
" تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من المادة ( )5من القانون رقم  25.66المشار إليه أزاله تحدد شروط وكيفيات ماح
تراخيص المكتبة الوطاية بقرار لوزير الثقافة".
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الباب الثالث :أحكام عـــامة
المادة 6
يعاقب األشخاص المشار إليهم في المادة ( )2أزاله ،إذا ثبت تملصهم من االلت ام
باإليداع القانوني ،بعقوبة تتراوح ما بين  60.000و  600.000درهم وذلك تبعا لطبيعة
وقيمة المصافات التي يل م بإيدازها.
وفي حالة العود ،فإن مبلغ الغرامة المشار إليه في الفقرة السابقة يرفع إلى الضعف.
يعتبر في حالة زود كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل خالل الخمس ساوات
الموالية لصدور حكم نهائي زليه من أجل ارتكاب المخالفة الماصوص زليها في هذه المادة.
المادة 1.
إن اإليداع القانوني موضوع هذا القانون ليس له سوى قيمة معلاة للحقوق وال يحل
محل اإليداز ات الخاصة أو اإلدارية أو القضائية الماصوص زليها في التشريع الجاري به
العمل.
المادة 11
تاسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في  2جمادى اآلخرة  1( 6286أكتوبر
 )6626في جعل ضابط لإليداع القانوني المتعلق بالمطبوزات ،كما تم تغييره وتتميمه.
113021443

-7-

المملكة المغربية

وزارة العدل

مديرية التشريع

قانون رقم  19366بشأن اإليداع القانوني 2............................................................
الباب األول :تعريف اإليداع القانوني وتحديد أهدافه 2..............................................
الباب الثاني :مجال تطبيق اإليداع القانوني 2.........................................................
الباب الثالث :أحكام زـــامة1............................................................................
الفهرس 5.................................................................................................

-8-

