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 السمعي البصريلالتصال  املرجعيةالنصوص القانونية والتنظيمية 

 

 الفهرس

 ذ( بتنفي2016أغسطس  25) 1437من ذي القعدة  21صادر يف  1.16.123ظهري شريف رقم  •
 (2)الصفحة  ،املتعلق إبعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري 11.15القانون رقم 

( إبهناء احتكار الدولة 2002سبتمرب  10) 1423رجب  2صادر يف  2.02.663مرسوم بقانون رقم  •
 (19)الصفحة  لتلفزي،ايف ميدان البث اإلذاعي و 

( بتنفيذ القانون 2005يناير  7) 1425القعدة  من ذي 25الصادر يف  1.04.257ظهري شريف رقم  •
 (20)الصفحة ، عي البصري كما مت تتميمه وتغيريهاملتعلق ابالتصال السم 77.03رقم 

( بتنفيذ القانون رقم 2000فرباير  15) 1420ذي القعدة  9الصادر يف  1.00.20ظهري شريف رقم  •
 (66)الصفحة ،املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة كما مت تغيريه وتتميمه  2.00

( بتنفيذ القانون 2016أغسطس 10) 1437ذي القعدة  6صادر يف  1.16.122ظهري شريف رقم  •
 (107)الصفحة  املتعلق ابلصحافة والنشر، 88.13رقم 

( 1997أغسطس 7) 1418ربيع اآلخر  2الصادر يف  1.97.162شريف رقم الظهري مقتطفات من ال •
 (141)الصفحة املتعلق ابلربيد واملواصالت كما مت تغيريه وتتميمه ، 24.96بتنفيذ القانون رقم 

 1439 شوال 6صادر يف  2045.18رقم  الرقميواالقتصاد والتجارة  واالستثمار قرار لوزير الصناعة •
 .(183)الصفحة  تعيني الرتددات الراديوكهرابئية ( بتحديد األاتوى عن2018يونيو  20)
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( بتنفيذ القانون رقم 2016أغسطس  25) 1437من ذي القعدة  21صادر يف  1.16.123ظهري شريف رقم 
 1املتعلق إبعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري. 15.11

 احلمد هلل وحده،
 بداخله:-الطابع الشريف

 (حممد بن يوسف هللا وليه احلسن بنحممد بن )
 يعلم من ظهريان الشريف هذا، أمساه هللا وأعز أمره أننا:

 منه، 50و 42بناء على الدستور والسيما الفصلني 

 الشريف مبا يلي:أصدران أمران 

املتعلق إبعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال  11.15وينشر ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان الشريف هذا، القانون  ذينف
 السمعي البصري، كما وافق عليه جملس النواب وجملس املستشارين.

 (2016أغسطس  25) 1437من ذي القعدة  21وحرر ابلرابط يف 

 وقعه ابلعطف 

 حلكومةرئيس ا

 اإلمضاء: عبد اإلله ابن كريان

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (2016سبتمبر  22)1437ذو الحجة  20 – 6502 عدد الجريدة الرسمية -1
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 املتعلق إبعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري 11.15القانون رقم 

 الباب األول
 

 أحكام عامة

 املادة األوىل:

تسري أحكام هذا القانون، ابتداء من نشره يف اجلريدة الرمسية، على اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري احملدثة 
(، كما وقع 2002أغسطس  31) 1423من مجادى اآلخرة  22الصادر يف  1.02.212مبوجب الظهري الشريف رقم 

 ه.متغيريه وتتمي
دستورية من الدستور، تعترب اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري مؤسسة  165و 28و 27و 25طبقا للفصول 

مستقلة لتقنني وضبط جمال االتصال السمعي البصري، تتوىل السهر على ضمان حرية ممارسة االتصال السمعي 
لتعددي لتيارات البصري كمبدأ أساسي، واحرتام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع املغريب، والتعبري ا

الرأي والفكر، واحلق يف املعلومة يف امليدان السمعي البصري، وذلك يف إطار احرتام القيم احلضارية األساسية وقوانني 
اململكة وحقوق اإلنسان كما هي حمددة يف الدستور، من خالل وسائل مسعية بصرية مستقلة وحمرتمة ملبادئ احلكامة 

 لقانون ابسم "اهليأة العليا".اجليدة. ويشار إليها يف هذا ا

 تتمتع اهليأة العليا ابلشخصية االعتبارية واالستقالل املايل.

 :2املادة 

تتألف اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري من اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري ويشار إليه بعده ابسم 
 ري ويشار إليها بعده ابسم "املديرية العامة"."اجمللس األعلى"، ومن املديرية العامة لالتصال السمعي البص
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 الباب الثاين

 اجمللس األعلى
 الفصل األول

 مهام اجمللس األعلى

 :3املادة 

َيسهر اجمللس األعلى على مراقبة تقيد متعهدي االتصال السمعي البصري ابلقطاعني العام واخلاص أبحكام النصوص 
 التشريعية والتنظيمية املتعلقة مبجال االتصال السمعي البصري وببنود دفاتر حتمالهتم. 

عاة االختصاصات املوكولة لسلطات وهلذه الغاية، ميارس اجمللس األعلى، على اخلصوص، االختصاصات التالية مع مرا
 العمل:أو هيئات أخرى مبقتضى النصوص التشريعية اجلاري هبا 

السهر على احرتام حرية االتصال السمعي البصري وكذا حرية التعبري ومحايتها، يف إطار احرتام القيم  .1
ان طبقا ألحكام احلضارية األساسية للمملكة، والنظام العام، ودعم مبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنس

 الدستور يف جمال االتصال السمعي البصري؛
 السهر على ضمان احرتام حق املواطنني واملواطنات يف اإلعالم السمعي البصري؛ .2
السهر على ضمان احلق يف اخلرب يف امليدان السمعي البصري وفق التشريعات اجلاري هبا العمل ودفاتر  .3

 التحمالت؛
صري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس اجلودة واالستقاللية وحيرتم السهر على إرساء مشهد مسعي ب .4

مفهوم اخلدمة العمومية واملرفق العام وحيرتم قيم الكرامة اإلنسانية ويناهض كافة أشكال التمييز والعنف 
 ويضمن دعم اإلنتاج الوطين وتنافسية مقاوالته خاصة املقاوالت املتوسطة والصغرية والصغرية جدا؛

هر على ضمان حيادية الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري يف ممارسة مهامها بكل حرية الس .5
 كخدمة عمومية؛ 

استعمال سالمة استعماهلما وسالمة ضمان السهر والعمل من أجل محاية وتنمية اللغتني الرمسيتني للمملكة و  .6
الثقافة واحلضارة املغربيتني يف قطاع االتصال السمعي البصري بتنسيق مع  التعبريات الشفوية املغربية ومحاية

 اجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية؛
املسامهة يف النهوض بثقافة املساواة واملناصفة بني الرجل واملرأة، ويف حماربة التمييز والصور النمطية املسيئة  .7

 اليت حتط من كرامة املرأة؛
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حقوق األطفال واجلمهور الناشئ واحلفاظ على سالمته اجلسدية والذهنية والنفسية من السهر على محاية  .8
املخاطر اليت قد يتعرض هلا إعالميا، وتشجيع الرتبية اإلعالمية، والسهر على احرتام أخالقيات املهنة ونزاهة 

 الربامج واملواد املبثوثة؛
ن من إعاقة مسعية أو بصرية من متابعة الربامج السهر على متكني األشخاص يف وضعية إعاقة، الذين يعانو  .9

 التلفزية؛
العمل على حماربة ومنع مجيع أشكال االحتكار واهليمنة يف ملكية وسائل االتصال السمعي البصري، وكذا  .10

السهر على احرتام املنافسة احلرة واملشروعة وتكافؤ الفرص والشفافية والوقاية من حاالت تنازع املصاحل 
من الدستور مع مراعاة أحكام الفقرة األخرية من املادة  36 هذا اجملال، طبقا ألحكام الفصل واالحتكار يف

 من هذا القانون. 7

 :4املادة 

كما ميارس اجمللس األعلى أيضا االختصاصات التالية، مع مراعاة االختصاصات املوكولة لسلطات أو هيئات أخرى 
 العمل:مبقتضى النصوص التشريعية اجلاري هبا 

تلقي طلبات الرتاخيص واألذون والتصاريح املتعلقة مبجال االتصال السمعي البصري ومنح الرتاخيص  .1
واألذون املذكورة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل يف امليدان. ويتم البت يف الطلبات 

( أشهر بعد التوصل ابلطلبات، 03وتبليغ القرار لطاليب الرتاخيص واألذون خالل أجل ال يتجاوز ثالثة )
وتضاف إليها عند االقتضاء، ثالثة أشهر أخرى ابلنسبة للرتاخيص، وخيرب اجمللس األعلى السلطة احلكومية 

 املكلفة ابالتصال وكذلك العموم جبميع الرتاخيص واألذون املمنوحة؛
الوطنية لتقنني املواصالت وفقا كهرابئية اليت ختصصها الوكالة  – منح الرخص ابستعمال املوجات الراديو .2

للمخطط الوطين للرتددات لفائدة قطاع االتصال السمعي البصري، وهلذه الغاية، يؤهل اجمللس، عند 
 احلاجة، إلحداث جلنة للتنسيق مع اهليئات العامة األخرى املكلفة إبدارة طيف املوجات ومراقبته؛

 البصري؛-لقياس متابعة برامج متعهدي االتصال السمعي سن املعايري ذات الطابع القانوين والتقين املطبقة .3
 تتبع مدى احرتام اخلدمات اجلديدة يف جمال االتصال السمعي البصري للمعايري الدولية للتلفزة الرقمية؛ .4
املصادقة على دفاتر التحمالت اخلاصة ابلشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري وله أن يبدي قبل  .5

 املالحظات اليت يراها مفيدة؛املصادقة جبميع 
مراقبة احرتام قواعد التعبري التعددي عن تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو االجتماعية أو  .6

االقتصادية أو الثقافية، يف وسائل االتصال السمعي البصري يف إطار احرتام اإلنصاف الرتايب والتوازن 
ملستوى احلزيب والنقايب واجلمعيات املهتمة ابلشأن العام. وهلذه والتمثيلية والتنوع وعدم االحتكار على ا

الغاية، يوجه اجمللس كل ثالثة أشهر، إىل رئيس احلكومة وإىل رائسة جملسي الربملان واملسؤولني عن األحزاب 
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تماعي السياسية واملنظمات النقابية والغرف املهنية واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واجمللس االقتصادي واالج
والبيئي بيان املدة الزمنية اليت استغرقتها مداخالت الشخصيات السياسية أو النقابية أو املهنية أو اجلمعوية 
يف برامج أجهزة اإلذاعة والتلفزة. وجيوز له هبذه املناسبة، إبداء مجيع املالحظات اليت يرى فيها فائدة، كما 

 ينشر للعموم؛ 
عية والتنظيمية املتعلقة ابستعمال وسائل االتصال السمعي البصري السهر على احرتام النصوص التشري .7

 العمومية خالل احلمالت االنتخابية واالستفتائية؛
السهر على تقيد أجهزة ومتعهدي االتصال السمعي البصري ابلنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا  .8

الوسائل املالئمة، مراقبة كيفية برجمة الفقرات  العمل يف ميدان اإلشهار، وهلذه الغاية، ميارس اجمللس، جبميع
التابعة للقطاع العام أو املستفيدة من سند  البصري-السمعياإلشهارية اليت تتوىل بثها هيئات االتصال 

 كان نوعه يف إطار هذا القطاع؛  لالستغالل، أاي
ري، أو تقدمي اقرتاحات إصدار العقوابت على املخالفات املرتكبة من لدن متعهدي االتصال السمعي البص .9

يف شأن العقوابت املرتتبة عليها إىل السلطات املختصة، وفقا للتشريع اجلاري به العمل ولدفاتر حتمالت 
 املتعهدين.

 :5املادة 

 يتوىل اجمللس األعلى، بصفة استشارية أو اقرتاحية، القيام ابملهام التالية:

 الرأي يف كل مسألة حتال إليه من لدن جاللة امللك، فيما يتعلق بقطاع االتصال السمعي البصري؛ إبداء-1

الرأي للحكومة والربملان يف كل قضية حييلها إليه رئيس احلكومة أو رئيسا جملسي الربملان، فيما يتعلق بقطاع  إبداء-2
 االتصال السمعي البصري؛

يف شأن مشاريع القوانني أو مشاريع املراسيم املتعلقة بقطاع االتصال السمعي  الرأي وجواب لرئيس احلكومة، إبداء-3
 البصري، قبل عرضها على جملس احلكومة؛

الرأي وجواب لرئيسي جملسي الربملان يف شأن مقرتحات القوانني املتعلقة بقطاع االتصال السمعي البصري،  إبداء-4
 قبل عرضها على اجمللس املعين ابألمر؛ 

ى اجمللس األعلى إبداء رأيه خبصوص املشاريع واملقرتحات والقضااي احملالة إليه حسب احلالة خالل أجل ال جيب عل
( يوما من اتريخ توصله هبا، وميكن عند االقتضاء أن يطلب من اجلهة املعنية متديد األجل لفرتة 60يتعدى ستني )

وقبل انصرام املدة القانونية األوىل. وإذا مل يدل  .ة لذلك( يوما مع بيان األسباب املوجب30إضافية ال تتعدى ثالثني )
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اجمللس األعلى برأيه داخل اآلجال احملددة، تعترب املشاريع واملقرتحات والقضااي احملالة إليه ال تثري أي مالحظات من 
 لدنه.

لى إبداء رأيه داخل أجل غري أنه إذا تعلق األمر حباالت استعجالية، جيوز للجهات املعنية أن تطلب من اجمللس األع
 أقصر، حتّدد مدته يف رسالة اإلحالة املوجهة إليه.

وميكن للمجلس األعلى، أن يديل مببادرة منه، آبرائه ومقرتحاته يف شأن القضااي اليت تتعلق مبجال اختصاص اهليأة 
 العليا؛ 

شريعية أو التنظيمية اليت يستلزمها كل اقرتاح أو توصية إىل احلكومة يف شأن التغيريات ذات الطبيعة الت  تقدمي-5
 البصري؛-التطور التكنولوجي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف ألنشطة قطاع االتصال السمعي

 : 6املادة  

املعنية مبجال اختصاص اهليأة العليا يف شأن كل مسألة تتعلق  يستطلع اجمللس األعلى رأي السلطات أو اهليآت
 بقطاع االتصال السمعي البصري. 

وميكن للمجلس األعلى أن يلجأ يف إطار تعاقدي إىل كفاءات أو خربات السلطات أو اهليئات املذكورة إن اقتضى 
 احلال ألجل القيام ابملهام املوكولة إليه. 

القات تعاون وشراكة مع اهليئات الوطنية والدولية اليت هلا نفس األهداف، قصد تبادل ميكن للهيأة العليا إقامة ع
 اخلربات والتجارب يف ميدان االتصال السمعي البصري.

 :7املادة 

يتلقى اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري من رئيسي جملسي الربملان أو رئيس احلكومة أو املنظمات السياسية 
مجعيات اجملتمع املدين املهتمة ابلشأن العام وجمالس اجلهات، شكاايت متعلقة خبرق أجهزة ومتعهدي أو النقابية أو 

 االتصال السمعي البصري للقوانني أو لألنظمة املطبقة على قطاع االتصال السمعي البصري.
معي البصري للقوانني خبرق متعهدي االتصال الس حيق لألفراد أن يوجهوا إىل اجمللس األعلى الشكاايت اخلاصة كما

 واألنظمة املطبقة على القطاع.
ويبحث الشكاايت املذكورة ويتخذ يف شأهنا اإلجراءات املنصوص عليها يف القوانني أو األنظمة املطبقة على املخالفة. 

 ( يوما، مع وجوب30( يوما قابلة للتمديد مرة واحدة ملدة ثالثني )60ويبت يف هذه الشكاايت داخل أجل ستني )
 إبالغ اجلهة املعنية مبآهلا. 
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كما ميكن للسلطة القضائية أن حتيل إىل اجمللس األعلى، ألجل إبداء الرأي، الشكاايت املستندة إىل خرق أحكام 
 النصوص التشريعية أو التنظيمية املتعلقة بقطاع االتصال السمعي البصري والواجب على السلطة املذكورة النظر فيها.

ى إىل السلطة املختصة أمر النظر يف املمارسات املخالفة للقانون املتعلق حبرية األسعار واملنافسة. حييل اجمللس األعل
 ولنفس السلطة أن ترجع للمجلس األعلى إلبداء رأيه يف هذا الشأن.

 :8املادة 

البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل -يلزم اجمللس األعلى متعهدي االتصال السمعي
شخص أو جهة حلق به ضرر من جراء بث معلومة أو معطيات متس بشرفه وحتط من كرامته أو ختالف احلقيقة 

شر املذكور الذي يعرض عدم وذلك داخل أجل ال يتجاوز شهرا واحدا. وحيدد اجمللس األعلى مضمون وكيفية الن
التقيد به، إن اقتضى احلال، إىل عقوبة مالية يتوىل اجمللس حتديد مبلغها ويقوم بتحصيلها املدير العام املشار إليه يف 

 من هذا القانون. 16املادة 

 لثاينل االفص

 األعلى اجمللس أتليف

 :9املادة 

يأة العليا، ومثانية أعضاء، يتم اختيارهم من بني الشخصيات يعترب رئيس اهل الرئيس، الذييتألف اجمللس األعلى من 
 من الدستور19مع مراعاة مقتضيات الفصل  املشهود هلا ابخلربة والكفاءة والنزاهة يف جماالت اختصاص اهليأة العليا،

 وذلك وفق ما يلي:
 وأربعة أعضاء يعينهم جاللة امللك؛ الرئيس -

 مخس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛عضوان يعينهما رئيس احلكومة ملدة  -

عضوان يعينهما كل من رئيس جملس النواب ورئيس جملس املستشارين ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد  -
 مرة واحدة.

يؤدي رئيس اجمللس األعلى وأعضاؤه واملدير العام، قبل مباشرة مهامهم، القسم بني يدي جاللة امللك على أن يقوموا 
ة إليهم إبخالص وأمانة وميارسوها بكامل النزاهة واالستقاللية واحلياد والتجرد، وااللتزام بضوابط ابملهام املسند
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املوضوعية واملهنية ومبادئ احلكامة اجليدة يف احرتام اتم للدستور، وأن يكتموا سر املداوالت والتصويت، وأال يتخذوا 
 أي موقف علين يف امللفات والقضااي املعروضة على اجمللس.

 :10املادة 

ال جيوز اجلمع بني مهام العضوية يف اجمللس األعلى وبني أي انتداب انتخايب أو منصب عام، ابستثناء مهام أستاذ 
ابحث يف اجلامعات أو املؤسسات العليا لتكوين األطر، أو أي نشاط مهين دائم يدر رحبا ويكون من شأنه أن حيد 

 من استقاللية أعضاء اجمللس املذكور. 
جيوز ألعضاء اجمللس األعلى أن يتقاضوا، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، أي أجر ابستثناء األجر املمنوح عن ال 

اخلدمات املقدمة قبل الشروع يف مزاولة مهامهم، وال أن يتوفروا على مصاحل يف منشأة اتبعة لقطاع االتصال، سواء 
األدبية والفنية. ويضرب هلم، إن اقتضى احلال، أجل  كانت عمومية أم خاصة على أن تراعى يف ذلك حقوق امللكية

 ثالثة أشهر للتقيد هبذه القاعدة وإال اعتربوا مستقيلني بصفة تلقائية.
رب األعضاء الرئيس بكل تغيري يطرأ على وضعيتهم، من شأنه اإلخالل ابستقالليتهم، يف أجل ال يتعدى  يوما 30وخيخ

 ابتداء من اتريخ التغيري.
أعضاء اجمللس األعلى، طيلة مدة عضويتهم وخالل سنتني انطالقا من اتريخ انتهاء مهامهم، االمتناع يتعني على 

عن اختاذ أي موقف علين خبصوص القضااي اليت يبت فيها اجمللس األعلى أو اليت سبق له البت فيها، أو اليت ميكن 
ستة أشهر من اتريخ انتهاء مهامهم، أن يقبلوا أن حتال إليه يف إطار ممارسة مهمته. ومينع عليهم كذلك، طوال مدة 

 البصري.-منصبا مأجورا إبحدى منشآت االتصال السمعي

 :11املادة 

يلتزم أعضاء اجمللس األعلى، بكتمان السر املهين فيما خيص الوقائع واألعمال واملعلومات اليت يطلعون عليها أثناء 
إلعداد التقارير السنوية واملوضوعاتية املنصوص عليها يف هذا مزاولة مهامهم، على أن يراعى يف ذلك ما هو ضروري 

 القانون.

 :12املادة 

 تنتهي العضوية ابجمللس األعلى يف احلاالت التالية:

 ابنتهاء املدة احملددة هلا؛ .1
 بوفاة العضو؛ .2
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لعضو ابالستقالة، واليت توجه إىل رئيس اجمللس األعلى، ويبتدئ مفعوهلا من اتريخ تعيني من حيل حمل ا .3
 املستقيل؛

 ابإلعفاء الذي يثبته اجمللس األعلى، بعد إحالة األمر إليه من الرئيس يف احلاالت التالية: .4
تناف مع عضوية اجمللس األعلى طبقا ملقتضيات  انتخايب، يفمزاولة نشاط أو قبول منصب عام أو انتداب  -

 أعاله؛ 10املادة 

 فقدان التمتع ابحلقوق املدنية والسياسية؛ -

 حدوث عجز بدين أو ذهين مستدمي مينع بصورة هنائية عضوا من أعضاء اجمللس من مزاولة مهامه؛ -

 أعاله؛ 10اإلخالل اباللتزامات املنصوص عليها يف املادة  -

 ( جلسات متتالية للمجلس األعلى.3عدم احلضور دون عذر مقبول يف ثالث ) -

( يوما على األقل، ويعني 15مدة عضويتهم العادية خبمسة عشر )يعني من حيل حمل أعضاء اجمللس قبل اتريخ انتهاء 
( يوما من تبليغ احلدث 15من خيلفهم يف حالة الوفاة أو االستقالة االختيارية أو اإلعفاء خالل مدة مخسة عشر )

 إىل السلطة املعنية ابلتعيني حسب احلالة.
هت عضويتهم ألي سبب من األسباب قبل ميعادها يكمل أعضاء اجمللس املعينون، للحلول حمل األعضاء الذين انت

 .العادي، الفرتة املتبقية من مدة انتداب الذين خلفوهم

 :13املادة 

 يعترب رئيس اجمللس األعلى، فيما خيص وضعيته اإلدارية واملالية، يف حكم عضو ابحلكومة.
 ضع لنفس النظام الضرييب.ويتقاضى أعضاء اجمللس تعويضا يساوي التعويض املمنوح ألعضاء الربملان وخي

 
 



11 
 

 الفصل الثالث

 طرق تسيري اجمللس األعلى

 :14املادة 

يضع اجمللس األعلى نظامه الداخلي الذي حيدد فيه بوجه خاص كيفيات سريه وتنظيمه، وينشر هذا النظام ابجلريدة 
 الرمسية.

جيتمع اجمللس األعلى بدعوة من رئيسه، تبعا لفرتات حمددة يف النظام الداخلي للمجلس. وعلى األقل مرة واحدة يف 
 كل شهر. 

يدعو الرئيس الجتماع اجمللس األعلى، تطبيقا ألحكام النظام الداخلي أو مببادرة منه أو بناء على طلب من نصف 
 أعضاء اجمللس على األقل.

األعلى للتدارس والتداول يف القضااي املدرجة يف جدول أعمال حمدد يعده الرئيس مبساعدة املدير جيتمع اجمللس 
 العام.

 :15املادة 

يشرتط لصحة مداوالت اجمللس األعلى أن حيضرها على األقل الرئيس وأربعة من أعضائه، وتكون مداوالت اجمللس 
 األعلى سرية.

 ألعضاء احلاضرين فإن تعادلت األصوات رجح اجلانب الذي يكون فيه الرئيس.ويتخذ اجمللس األعلى قراراته أبغلبية ا
 وجيوز له أن يقرر نشر بعض قراراته ابجلريدة الرمسية.

 الباب الثالث
 التنظيم اإلداري واملايل

 الفصل األول

 التنظيم اإلداري

 :16املادة 

 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.يعني املدير العام بظهري من خارج أعضاء اجمللس األعلى ملدة مخس 
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عالوة على الصالحيات اخلاصة املسندة إليه مبوجب هذا القانون، يتوىل املدير العام حتت إشراف الرئيس، تنفيذ 
 قرارات اجمللس األعلى وإدارة وتدبري املصاحل واملوارد البشرية اإلدارية والتقنية العاملة ابهليأة العليا.

يس اجمللس األعلى، ويتخذ مجيع التدابري الالزمة للقيام ابملهام املسندة إىل اجمللس املذكور يساعد املدير العام رئ
 مبوجب هذا القانون والقوانني أو األنظمة اجلاري هبا العمل.

 كما يعرض املدير العام على اجمللس األعلى، كل ثالثة أشهر، تقريرا عن أنشطة املديرية العامة وعن تنفيذ امليزانية.

 :17املادة 

تتوفر اهليأة العليا، ألجل االضطالع ابملهام املسندة إليها مبوجب هذا القانون، على مصاحل إدارية وتقنية وموارد 
 بشرية تعمل حتت مسؤولية املدير العام.

الداخلي للهيأة حيدد عدد املصاحل اإلدارية والتقنية للمديرية العامة وطبيعتها وصالحيتها وكيفية تنظيمها يف النظام 
 العليا الذي يعده املدير العام ويصادق عليه اجمللس األعلى، وينشر ابجلريدة الرمسية.

 :18املادة 

تتألف املوارد البشرية للهيأة العليا من مستخدمني معّينني وفقاً للنظام األساسي للموارد البشرية للهيأة العليا، الذي 
موظفني ملحقني لديها أو موضوعني  ومن ،الرمسيةلس األعلى وينشر يف اجلريدة يخعّده املدير العام ويوافق عليه اجمل

 رهن إشارهتا طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل.

على الواجبات اخلاصة املرتبطة مبهامهم واملفروضة عليهم مبوجب النظام األساسي  العليا، عالوةيلزم العاملون ابهليأة 
عمل، بكتمان السر املهين فيما خيص الوقائع واألعمال واملعلومات اليت يطلعون عليها أثناء مزاولة أو حبكم عقد 

مهامهم، وفق الشروط احملددة لذلك وحتت طائلة العقوابت املنصوص عليها يف القانون اجلنائي، على أن يراعى يف 
 .ذلك ما هو ضروري إلعداد التقارير املنصوص عليها يف هذا القانون

 الفصل الثاين
 التنظيم املايل

 :19املادة 

 .ميزانية اهليأة العليا هي الوثيقة احملاسبية اليت حتدد فيها تقديرات املداخيل والنفقات السنوية للهيأة العليا
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 تشتمل ميزانية اهليأة العليا على ما يلي:و 

 *يف املوارد:

 خمصص مايل من ميزانية الدولة؛ -

 خمتلف الرتاخيص واألذون اليت متنحها اهليأة العليا؛املوارد املتأتية من  -

 املوارد املتأتية من خدمات أو أنشطة تقدمها اهليأة؛ -

 األاتوى اليت يدفعها املستفيدون مقابل استغالل الرتددات الراديو كهرابئية؛ -

صري تطبيقا لبنود دفاتر العائدات املتأتية من العقوابت والغرامات املفروضة على متعهدي االتصال السمعي الب -
 القانون؛من هذا  8التحمالت واملادة 

 مداخيل املنقوالت والعقارات اليت متلكها اهليأة؛ -

اإلعاانت املالية املتأتية من أي هيأة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة وفقا للقوانني اجلاري هبا العمل، واليت  -
 اهليأة؛ليس من شأهنا التأثري على استقاللية 

 املداخيل املختلفة؛ -

 اهلبات والوصااي. -

 * يف النفقات:

 نفقات التسيري؛ -

 نفقات التجهيز واالستثمار. -

املرصودة مليزانية اهليأة العليا يف امليزانية العامة للدولة حتت فصل حيمل عنوان"اهليأة العليا لالتصال  االعتماداتتسجل 
 السمعي البصري". 

ي، ملحق لدى اهليأة العليا بقرار من السلطة احلكومية املكلفة ابملالية، القيام لدى رئيس اجمللس يتوىل حماسب عموم
 األعلى ابالختصاصات اليت ختوهلا القوانني واألنظمة للمحاسبني العموميني.

 خيضع تنفيذ ميزانية اهليأة العليا ملراقبة اجمللس األعلى للحساابت.
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ئدة اهليأة العليا بناء على قرارات اجمللس األعلى طبقا للمقتضيات التشريعية املتعلقة يتم حتصيل الديون املستحقة لفا
 بتحصيل الديون العمومية.

 :20املادة 

يعترب رئيس اجمللس األعلى آمرا بقبض موارد اهليأة وصرف نفقاهتا وله أن يعني وفقا للنصوص التنظيمية املتعلقة 
 رف وال سيما املدير العام فيما يتعلق ابملهام املسندة إليه مبوجب هذا القانون. ابحملاسبة العامة آمرين مساعدين ابلص

 الباب الرابع
 املراقبة والعقوابت

 الفصل األول
 مهمة املراقبة

 :21املادة 

تتوفر املديرية العامة، ألجل االضطالع ابملهام املسندة إليها هبذا القانون، أو ألجل تنفيذ قرارات اجمللس األعلى، 
على جمموعة مراقبني يوضعون حتت سلطة املدير العام ويكلفون، عند احلاجة، مبراقبة الواثئق ويف عني املكان قصد 

 إثبات املخالفات لبنود دفاتر التحمالت أو أحكام القوانني أو األنظمة اجلاري هبا العمل.

اهليأة العليا وفق اإلجراءات احملددة يف نظامها جيب أن يكون املراقبون حملفني وأن حيملوا بطاقة مهنية مسلمة من قبل 
 الداخلي.

 يؤهل املراقبون املذكورون للقيام مبا يلي:

 تسجيل مجيع الربامج اإلذاعية والتلفزية ابلوسائل املالئمة؛ -

مجع كل املعلومات الالزمة للتأكد من التقيد اباللتزامات املفروضة على متعهدي االتصال السمعي البصري  -
 شخاص الذاتيني الذين يقدمون خدمات االتصال السمعي البصري، سواء لديهم أو لدى اإلدارات؛واأل

 إجراء مراقبة لدى نفس املتعهدين أو األشخاص الذاتيني. -

 ويساعدهم يف مهامهم، عند احلاجة، ضباط الشرطة القضائية الذين تعينهم السلطة املختصة هلذا الغرض.
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مات احملصل عليها من لدن املراقبني، تطبيقا ألحكام هذه املادة، ألغراض غري اليت تتعلق ال جيوز أن تستعمل املعلو 
ومينع الكشف عنها، وال جيوز اإلدالء هبا، ما عدا أمام احملاكم  .ابلقيام ابملهام املسندة إليهم مبوجب هذا القانون

 .ائية املختصةاملختصة املرفوع األمر إليها بشكوى من املدير العام أو السلطة القض

 :22املادة 

أو بعد إجراء مراقبة بطلب من رئيس  يف حالة تبليغ املدير العام، مبناسبة مزاولة مهمة املراقبة االعتيادية املنوطة به، 
املمارسات املنافية للقانون  العمل والسيمااجمللس األعلى، بوقائع خمالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا 

العامة ولالحرتام الواجب لشخص اإلنسان وكرامته ومحاية األطفال واجلمهور الناشئ وصورة املرأة يف  واألخالق
اإلعالم أو تلك املنافية ملدوانت اآلداب املهنية واألخالقيات املهنية املنافية للثقافة واهلوية الوطنية أو اليت من شأهنا 

أو اإلعاقة أو وقائع تشكل خرقا لبنود دفاتر التحمالت أو لشروط الدين  التمييز بسبب اجلنس أو اللون أو العرق أو
بعد تداول اجمللس األعلى، التدابري الواجب  فإن املدير العام خيرب فورا بذلك رئيس اجمللس األعلى الذي يقرر، اإلذن،

السلطات اإلدارية والقضائية  اختاذها، وأيذن، عند االقتضاء، للمدير العام ابلتقاضي ابسم اهليأة العليا وبرفع األمر إىل
 .واملهنية املختصة

 الفصل الثاين

 العقوابت

 :23املادة 

ابلشروط املفروضة عليه مبقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو  إذا مل يتقيد متعهد االتصال السمعي البصري
يدعوه مبوجبه إىل الكف عن املخالفة مبضمون دفرت حتمالته أو اإلذن املسلم له، فإن املدير العام يوجه إليه إعذارا 

 يبتدئ من اتريخ توصله ابإلعذار.  ( أايم7املثبتة، داخل أجل سبعة )
ويف حالة عدم امتثال مرتكب املخالفة لإلعذار املوجه إليه واستمرت املخالفة فإن املدير العام يرفع بياان بذلك، مع 

 اجمللس األعلى الذي جيوز له، بعد التداول، أن يقرر ذكر مدى جتاوب مرتكب املخالفة مع اإلعذار األول، إىل
 احلالة:واحدا أو أكثر من بني التدابري التالية حسب 

توجيه إنذار إىل متعهد االتصال السمعي البصري املعين. وجيوز للمجلس األعلى أن يقرر نشر هذا اإلنذار  - 
 يف اجلريدة الرمسية أو بثه وجواب على قنوات املتعهد أو مها معا؛

 إيقاع العقوابت املنصوص عليها يف دفرت التحمالت أو يف بنود اإلذن حسب احلالة؛ -
 السلطة القضائية أو املهنية املختصة للمعاقبة على املخالفة املثبتة.إحالة األمر إىل  -
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إذا وقع اإلخالل ابلشروط اليت يفرضها الدفاع الوطين واألمن العام ومت إثبات املخالفة من لدن املراقبني التابعني 
نوح للمنشأة اليت تقدم للهيأة العليا، فإن رئيس اجمللس األعلى يؤهل ليوقف، على الفور، الرتخيص أو اإلذن املم

اخلدمات وذلك بقرار معلل يتخذه بعد أن خيرب بذلك مدير الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت والسلطة احلكومية 
 املختصة.

 :24املادة 

ابلشروط احملددة هلذا الغرض، فإن مدير الوكالة الوطنية  كهرابئية-إذا مل يتقيد حامل رخصة الستعمال موجات راديو 
من اتريخ توصله ابإلعذار، وخيرب ( أايم يبتدئ 7 املواصالت يوجه إليه إعذارا للتقيد هبا داخل أجل سبعة )لتقنني

 بذلك على الفور، املدير العام.
وإذا مل ميتثل املرخص له لإلعذار املوجه إليه، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت حييل األمر، يف احلال، إىل 

أعاله. ويف حالة االستعجال، يوقف مدير الوكالة  23قصد اختاذ إحدى العقوابت املشار إليها يف املادة املدير العام 
 الوطنية لتقنني املواصالت رخصة استعمال املوجات.

 :25املادة 

أعاله إال بعد أن تكون املؤاخذات الثابتة على املعين ابألمر  24و 23ال تصدر العقوابت املنصوص عليها يف املادتني 
قد بلغت إليه وكان ابستطاعته االطالع على امللف وتقدمي إثبااتته الكتابية أو الشفوية، وحيق للمعين ابألمر أن 

 اله. أع 24يستعني أو ميثل مبستشار من اختياره، ما عدا ما هو منصوص عليه يف الفقرة الثانية من املادة 

 :26املادة 

إذا مل تتقيد شركة وطنية لالتصال السمعي البصري ابلشروط املفروضة عليها مبقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية 
أو مبضمون دفرت حتمالهتا، فإن املدير العام يوجه إليها إعذارا يدعوها مبوجبه إىل الكف عن املخالفة املثبتة، داخل 

 اتريخ توصلها ابإلعذار. من( أايم يبتدئ 7أجل سبعة )
 إذا مل تستجب الشركة املعنية لإلعذار املوجه إليها، أمكن للمجلس األعلى أن يصدر ضدها قرارا:

 بوقف جزء من الربانمج ملدة ال تزيد على شهر؛ -
 أو بعقوبة مالية كما مت حتديدها يف دفرت التحمالت. -

 أن تقدم له مالحظاهتا داخل أجل حيدده.ويف مجيع احلاالت، يطلب اجمللس األعلى من الشركة 
وال تصدر العقوابت إال بعد أن تكون املؤاخذات الثابتة على الشركة املعنية ابألمر قد بلغت إليها وكان ابستطاعتها 
 االطالع على امللف وتقدمي إثبااتهتا الكتابية أو الشفوية، وحيق للشركة املعنية ابألمر أن تستعني أو متثل مبستشار من

 اختيارها. 
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 :27املادة 

املخالفة وبتبليغها ملرتكب الفصل يقوم اجمللس األعلى وجواب بتعليل القرارات اليت يتخذها تنفيذا ملقتضيات هذا 
 على نشرها ابجلريدة الرمسية. ويعمل

 تقدم الطعون ضد هذه القرارات أمام احملكمة اإلدارية ابلرابط.

 الباب اخلامس
 أحكام خمتلفة وانتقالية

 :28املادة 

بعد صدور هذا القانون، ويف حالة عدم وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية املفعول، تؤهل اهليأة العليا، إن 
اقتضى احلال، لتحديد املقتضيات الالزمة الحرتام التعبري التعددي لتيارات الرأي والفكر سواء منها السياسية أو 

يف إطار احرتام قواعد اإلنصاف الرتايب والتوازن والتمثيلية والتنوع وعدم  االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية،
االحتكار على املستوى احلزيب والنقايب واجلمعيات املهتمة ابلشأن العام، يف وسائل االتصال السمعي البصري، 

غرف املهنية والتمثيلية والسيما يف ميدان اإلعالم السياسي، ألجل متكني األحزاب السياسية واملنظمات النقابية وال
يف اجملال االقتصادي وكذا مجعيات اجملتمع املدين املهتمة ابلشأن العام وبقضااي مغاربة العامل واملنظمات الوطنية غري 
احلكومية، من االستفادة من مدة زمنية لتناول الكلمة عرب املرفق العام لإلذاعة والتلفزة اعتبارا ألمهيتها ومتثيليتها ووفق 

 ري موضوعية.معاي
تنشر املقتضيات املقررة تطبيقا هلذه املادة يف اجلريدة الرمسية بناء على قرار يصدره اجمللس األعلى. وينتهي العمل هبا 

 فور دخول النص التشريعي أو التنظيمي املتعلق هبا حيز التنفيذ.

 :29املادة 

أنشطتها وأعماهلا خالل السنة املنصرمة، يرفعه رئيسها يونيو، تقريرا يشمل خمتلف 30تنجز اهليأة العليا كل سنة، قبل 
 إىل جاللة امللك ويوجهه إىل رئيس احلكومة ورئيسي جملسي الربملان.

ويتضمن التقرير املذكور، على وجه اخلصوص، وضعية اخلدمة العمومية لالتصال السمعي البصري والسيما ما يتعلق 
امج واملواد املبثوثة، ومدى قدرة املتعهدين على القيام هبا، ووضعية اإلنتاج ابلتعددية واحرتام أخالقيات املهنة يف الرب 

السمعي البصري الوطين والسيما ما يتعلق بولوج الشركات اخلاصة ابإلنتاج السمعي البصري لصفقات اإلنتاج 
الصغرية واجِلد السمعي البصري الوطنية العمومية يف إطار نظام طلبات العروض وكذا حصة املقاوالت املتوسطة و 

 7صغرية، وأيضا ما يتعلق حبصص اإلشهار وكذا مستوى التفاعل مع الشكاايت اليت تلقتها عمال أبحكام املادة 
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من هذا القانون والنتائج املرتتبة عليها يف املقتضيات املتعلقة بتلقي ومعاجلة الشكاايت، واقرتاحات اهليأة الرامية إىل 
 تطوير القطاع. 

من الدستور، تقدم اهليأة العليا تقريرا عن أعماهلا، أمام كل من جملسي الربملان والذي  160ت الفصل وطبقا ملقتضيا
 يكون موضوع مناقشة. 

 وميكن للهيأة العليا إصدار تقارير دورية تعاجل مواضيع حمددة هتم اجملال السمعي البصري.

 : 30املادة 

 ينشر ابجلريدة الرمسية:
 م والقرارات الصادرة بتعيني رئيس وأعضاء اجمللس األعلى واملدير العام؛ملخص الظهائر واملراسي -
 أعاله؛ 29التقارير السنوية املنصوص عليها يف املادة  -
 دفاتر املساطر اليت تضعها اهليأة مبوجب قرارات يف إطار ممارستها الختصاصاهتا. -

 :31املادة 

ريخ نشره ابجلريدة الرمسية، وتنسخ وتعوض أحكام الظهري تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من ات 
( القاضي إبحداث اهليأة 2002أغسطس  31) 1423من مجادى اآلخرة  22الصادر يف  1.02.212الشريف رقم 

 العليا لالتصال السمعي البصري كما وقع تغيريه وتتميمه.
املتعلقة  1.02.212املكررة من الظهري الشريف املذكور رقم  7غري أنه يستمر العمل، بصفة انتقالية، أبحكام املادة 

من الدستور،  158ابلتصريح اإلجباري ابملمتلكات واألصول، إىل حني تعويضها بقانون طبقا ألحكام الفصل 
 وخيضع املدير العام أيضا إىل نفس األحكام املتعلقة ابلتصريح اإلجباري ابملمتلكات واألصول.

فعول، إىل حني تعويضها، القرارات املتخذة من لدن اجمللس األعلى تطبيقا للظهري الشريف تظل أيضا سارية امل
 منه. 22والسيما املادة  1.02.212السالف الذكر رقم 

 :32املادة 
يستمر اجمللس األعلى واملدير العام، املزاولون مهامهم يف اتريخ نشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية، يف ممارسة مهامهم 

 إىل حني تعويضهم طبقا ألحكام هذا القانون.
 :33ملادة ا

الواردة يف النصوص التشريعية أو  1.02.212تطبق اإلحاالت إىل أحكام الظهري الشريف املشار إليه أعاله رقم 
 التنظيمية اجلاري هبا العمل على األحكام املطابقة هلا املنصوص عليها يف هذا القانون.
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( إبهناء احتكار الدولة يف 2002سبتمرب  10) 1423رجب  2صادر يف  2.02.663مرسوم بقانون رقم 
 2لتلفزياميدان البث اإلذاعي و 

 الوزير األول،

 الدستور؛ من 55بناء على الفصل 

 ؛(2002أغسطس  29) 1423من مجادى اآلخرة  20يف اجمللس الوزاري اجملتمع يف  وبعد دراسة املشروع
 النيابية املختصة يف جملس النواب وجملس املستشارين، وابتفاق مع اللجان

 :ما يلي رسم
 األوىل املادة

يف  ( املتعلق ابحتكار الدولة1924نوفمرب  25) 1343من ربيع اآلخر  27الشريف الصادر يف  تنسخ أحكام الظهري
اإلذاعي والتلفزي احملتفظ به  ، فيما خيص االحتكار يف ميدان البثراف والتلفون السلكي أو الالسلكيميدان التلغ

املتعلق ابلربيد واملواصالت الصادر بتنفيذه الظهري الشريف  24-96من القانون رقم  111لفائدة الدولة مبوجب املادة 
 .(1997أغسطس  7) 1418ربيع اآلخر  2بتاريخ  1-97-162رقم 

 الثانية املادة

إبحداث واستغالل املقاوالت اليت تقدم خدمات الشروط اليت ميكن أن يرخص وفقها  حيدد قانون الحق
 .البصري-السمعي  االتصال

احملدثة  البصري-السمعي، تؤهل اهليئة العليا لالتصال املنصوص عليه يف الفقرة السابقة القانون يف انتظار صدور
الرخص ( ملنح 2002أغسطس  31) 1423من مجادى اآلخرة  22الصادر يف  1-02-212رقمابلظهري الشريف 

، شريطة أن ال متنح الرخص املذكورة البصري- إبحداث واستغالل املقاوالت اليت تقدم خدمات االتصال السمعي
 سنوات. ملدة تفوق مخس

 الثالثة املادة

 عليه. بقانون يف اجلريدة الرمسية ويعرض على جملس النواب وجملس املستشارين للمصادقة ينشر هذا املرسوم

  
 (2002 سبتمرب 10) 1423رجب 2يف ابلرابط وحرر

 يوسفي. عبد الرمحن اإلمضاء:

                                                           
  2002شتنرب 12 يوم اخلميس الصادرة  5038 عدد اجلريدة الرمسية -2
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( بتنفيذ القانون رقم 2005يناير  7) 1425من ذي القعدة  25الصادر يف  1.04.257ظهري شريف رقم 
 3املتعلق ابالتصال السمعي البصري 77.03

 (الصيغة املدجمة)

 احلمد هلل وحده،
 بداخله:-الطابع الشريف

 (حممد بن يوسف هللا وليه احلسن بنحممد بن )
 يعلم من ظهريان الشريف هذا، أمساه هللا وأعز أمره أننا:

 منه، 58و26بناء على الدستور والسيما الفصلني 

 أصدران أمران الشريف مبا يلي:

املتعلق ابالتصال السمعي البصري، كما  77.03ينفد وينشر ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان الشريف هذا، القانون 
 فق عليه جملس النواب وجملس املستشارين.وا

 (2005يناير 7) 1425من ذي القعدة  25يف  أبكاديروحرر 

 وقعه ابلعطف 

 الوزير األول،

 إدريس جطو.اإلمضاء: 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (2005فرباير3 ) 1425ذو احلجة  23بتاريخ   5288عدد  اجلريدة الرمسية -3
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( بتنفيذ القانون رقم 2015أغسطس 4) 1436من شوال  18صادر يف 1.15.120ظهري شريف رقم 
 املتعلق ابالتصال السمعي البصري 77.03القاضي بتتميم القانون رقم  83.134

 احلمد هلل وحده،
 بداخله:-الطابع الشريف

 (حممد بن يوسف هللا وليه احلسن بنحممد بن )
 يعلم من ظهريان الشريف هذا، أمساه هللا وأعز أمره أننا:

 منه، 50و 42بناء على الدستور والسيما الفصلني 

 أصدران أمران الشريف مبا يلي:

 77.03 القاضي بتتميم القانون رقم 83.13 رقم ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان الشريف هذا، القانونينفد وينشر 

 املتعلق ابالتصال السمعي البصري، كما وافق عليه جملس النواب وجملس املستشارين.

 (2015أغسطس  4) 1436شوال18يف  بتطوانوحرر 

 وقعه ابلعطف 

 رئيس احلكومة

 كريان  اإلمضاء: عبد اإلله ابن

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (2015أغسطس  24)  1436ذو القعدة  -6389 عدد اجلريدة الرمسية -4
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( بتنفيذ القانون رقم 2015أغسطس 4) 1436من شوال  18صادر يف 1.15.123ظهري شريف رقم 
 املتعلق ابالتصال السمعي البصري 03.77بتغيري وتتميم القانون رقم  14.965

 احلمد هلل وحده،
 بداخله:-الطابع الشريف

 (حممد بن يوسف هللا وليه احلسن بنحممد بن )
 ظهريان الشريف هذا، أمساه هللا وأعز أمره أننا:يعلم من 

 منه، 50و 42بناء على الدستور والسيما الفصلني 

 أصدران أمران الشريف مبا يلي:

املتعلق  77.03رقم  وبتتميم القانونبتغيري  96.14ينفد وينشر ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان الشريف هذا، القانون 
 افق عليه جملس النواب وجملس املستشارين.ابالتصال السمعي البصري، كما و 

 (2015أغسطس  4) 1436شوال  18وحرر بتطوان يف 

 وقعه ابلعطف 

 رئيس احلكومة

 اإلمضاء: عبد اإلله ابن كريان

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (2015أغسطس  24)  1436ذو القعدة  8 -6389عدد اجلريدة الرمسية -5
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بتنفيذ القانون ( 2016أغسطس  25) 1437من ذي القعدة  21صادر يف  1.16.155ظهري شريف رقم 
 املتعلق ابالتصال السمعي البصري. 77.03القانون رقم  هاملغري واملتمم مبوجب 66.166رقم 

 احلمد هلل وحده،
 بداخله:-الطابع الشريف

 (حممد بن يوسف هللا وليه احلسن بنحممد بن )
 يعلم من ظهريان الشريف هذا، أمساه هللا وأعز أمره أننا:

 منه، 50و 42بناء على الدستور والسيما الفصلني 

 أصدران أمران الشريف مبا يلي:

املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم  66.16ينفد وينشر ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان الشريف هذا، القانون رقم 
 املتعلق ابالتصال السمعي البصري، كما وافق عليه جملس النواب وجملس املستشارين. 77.03

 (2016 أغسطس 25) 1437 من ذي القعدة 21وحرر ابلرابط يف 

 وقعه ابلعطف 

 رئيس احلكومة

 اإلمضاء: عبد اإلله ابن كريان

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (2016سبتمرب  19)  1437ذو احلجة  17 -6501 عدد اجلريدة الرمسية -6
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والقانون  83.13املتعلق ابالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه ابلقانون رقم  77.03القانون رقم 
 66.16والقانون رقم  96.14رقم 

 الديـبـاجـة

يف املسلسل اهلادف إىل وضع اإلطار  املتعلق ابالتصال السمعي البصري خطوة متقدمة 77.03يعد القانون رقم 
املتعلق  2002غشت  31بتاريخ  1-02-212 مالقانوين لتحرير القطاع والذي انطلق مع صدور الظهري الشريف رق

الذي  2002شتنرب  10بتاريخ  2-02-663 إبحداث اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري واملرسوم بقانون رقم
يقضي بوضع حد الحتكار الدولة يف جمال البث اإلذاعي والتلفزي ويفتح اجملال للمبادرة احلرة لالتصال السمعي 

 البصري.

ويندرج هذا القانون يف سياق التطورات العميقة اليت تشهدها اململكة املغربية تعزيزا لالختيار الدميقراطي الذي 
دولة احلق والقانون وجملال احلرايت العامة، يف إطار تشييد املشروع اجملتمعي احلداثي التزمت به، ومتتينا ألسس 

 الدميقراطي الذي يقوده ويرعاه صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا.

 ويعترب إصالح اجملال السمعي البصري الوطين من املكوانت اهلامة هلذا املنحى اإلصالحي العام، ملا له من دور يف
تكريس قيم احلرية والتعددية واحلداثة واالنفتاح، واحرتام حقوق اإلنسان وصيانة كرامته وأتهيل بالدان سياسيا 
واقتصاداي واجتماعيا وثقافيا، وهي القناعة اليت عرب عنها صاحب اجلاللة يف الظهري الشريف احملدث للهيئة العليا 

جوب ضمان احلق يف اإلعالم كعنصر أساسي حلرية التعبري و  " لالتصال السمعي البصري، حيث أكد جاللته على:
عن األفكار واآلراء، والسيما عن طريق صحافة مستقلة وبوسائل مسعية بصرية ميكن أن تتأسس ويعرب من خالهلا 
بكامل احلرية، وبواسطة مرفق عام لإلذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية خمتلف تيارات الرأي يف دائرة احرتام 

 ." قيم احلضارية األساسية والقوانني اجلاري هبا العمل يف اململكةال

ويستند هذا النص يف أهدافه وفلسفته العامة إىل املقتضيات الدستورية املتعلقة ابلثوابت األساسية للمملكة املغربية، 
اإلنسان كما هي متعارف واملتمثلة يف اإلسالم والوحدة الرتابية وامللكية الدستورية، كما يعتمد على مبادئ حقوق 

عليها عامليا، وإىل اإلرادة امللكية القوية اليت تنشد ترسيخ النهج الدميوقراطي عرب تكريس التعددية وإرساء دعائم 
 دولة احلق والقانون واملؤسسات وضمان حرية التعبري والرأي يف إطار االلتزام واملسؤولية.

( 2002نونرب  15الصحافة واإلعالم مبناسبة اليوم الوطين لإلعالم )وقد عكست الرسالة امللكية املوجهة إىل أسرة 
نقول احلرية، فألنه ال سبيل لنهوض وتطور صحافة  وعندما» هذه املبادئ والقيم، حيث أكد فيها جاللة امللك:

جيدة دون ممارسة حلرية التعبري. كما أن التأكيد على مالزمة املسؤولية للحرية مرده إىل اعتبار أنه ال ميكن لإلعالم 
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ا مل متارس أن يكتسب املصداقية الضرورية، وأن ينهض ابلدور املنوط به، ويتبوأ املكانة اجلديرة به يف حياتنا العامة م
 .«هذه احلرية يف نطاق املسؤولية

ويضع هذا النص اإلطار القانوين الذي حيدد القواعد العامة والضوابط األساسية الرامية إىل هيكلة وتقنني قطاع 
االتصال السمعي البصري بغية مواكبة التطورات املتعددة والتحوالت السريعة اليت يعرفها حقل االتصال السمعي 

ال عن تنمية هذا القطاع احليوي وجعله أداة للتنمية. وقد أكدت الرسالة امللكية السامية بوضوح هذا البصري، فض
ميكنه أن يرفع حتدايت األلفية اجلديدة  بيد أن مشهدان اإلعالمي الوطين، ال « املسعى حيث قال جاللة امللك:

عميم التدرجيي لالستفادة من مؤهالت جمتمع اليت تفرضها عوملة بث الربامج، املعروضة عرب وسائل اإلعالم، والت
املعرفة واالتصال، ما مل تتم إعادة النظر بصفة جذرية يف مناهج عمله، وما مل تتوفر له النصوص القانونية، واألدوات 

إن أملنا لكبري يف أن يتمكن مشهدان اإلعالمي الوطين من بلوغ املستوى  » ، وأضاف جاللته: واملوارد الالزمة
ببالدان، من خالل تضافر جهود ومؤهالت اجلميع وإدراك حقيقي لدور اإلعالم ومكانته يف تنشيط احلياة  اخلليق

 .«الدميقراطية الوطنية

وجتسيدا للتعليمات امللكية السامية اليت استلهم منها النص روحه ومبناه، يهدف هذا القانون، الذي يعد امتدادا 
والذي اعتمد منهج احلوار والتشاور مع كافة الفاعلني يف اجملال السمعي للقوانني املعمول هبا يف حقل اإلعالم 

 البصري، إىل:

أبخالقيات  وااللتزامالنهوض مبمارسة حرية االتصال السمعي البصري وضمان حرية التعبري الفردية واجلماعية  •
املهنة واحرتام حقوق اإلنسان مبا حتمله من احرتام لكرامة اإلنسان وللحياة اخلاصة للمواطنني، وللتعددية 

 الفكرية وملبادئ الدميقراطية.

والثقافية واإلعالمية وطنيا وجهواي وحمليا يف إطار تنافسي يضمن  االقتصادية واالجتماعيةاملسامهة يف التنمية  •
دمات وتعددية االجتاهات واألفكار واملسامهة الفعالة لكافة املتدخلني يف املشهد السمعي تنوع عروض اخل

 البصري يف النهوض هبذا القطاع.

دعم وتطوير القطاع العمومي لالتصال السمعي البصري ومده مبقومات اجلودة واملنافسة للقيام مبهام املرفق  •
  العام.

 لقطاع وخلق اتصال مسعي بصري وطين منتج.حتفيز وتشجيع االستثمار اخلاص يف هذا ا •

 دعم وتطوير اإلنتاج السمعي البصري الوطين واالعتماد ابألولوية على الكفاءات البشرية واملؤهالت الوطنية. •

احلفاظ على الرتاث الثقايف لألمة يف غناه وتنوعه عرب تشجيع اإلبداع الفين والعلمي والتكنولوجي وضمان  •
 إشعاعه.
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 ني والتنظيمات املتعلقة حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة.احرتام القوان •

وسعيا لوضع األسس الضرورية لتحقيق هذه األهداف، يوفر هذا التوجه اإلصالحي إمكانيات للتعدد والتنوع عرب 
إحداث واستغالل شبكات االتصال السمعي البصري لفائدة فاعلني جدد خواص، يف إطار منظم وشفاف يساير 

 ذي يعرفه اجملتمع املغريب.االنفتاح ال

  

كما يتوخى االرتكاز على قطاع مسعي بصري عمومي قوي يتوىل، يف إطار املصلحة العامة، مهام املرفق العمومي 
املتمثلة يف االستجابة حلاجيات اإلعالم والثقافة والرتبية والرتفيه من خالل تشجيع ودعم إبداع اإلنتاجات املتميزة 

يمة الرتاث احلضاري واإلبداع الفين الوطين واملسامهة يف وضمان التعبري اجلهوي وتشجيع إعالم القرب وإبراز ق
إشعاعه وطنيا ودوليا مع األخذ بعني االعتبار أولوية اإلنتاج الوطين والكفاءات الوطنية العاملة يف هذا اجملال، مما 

بعملها إىل  تقاءالبشرية لالر يستوجب أتهيل وإعادة هيكلة املكوانت احلالية هلذا القطاع والتأهيل املستمر ملوارده 
 املستوى األفضل.

  

ومينح هذا النص للهيئة العليا لالتصال السمعي البصري، يف إطار االختصاصات والصالحيات املوكولة هلا مبوجب 
الظهري الشريف احملدث هلا، وللسلطات العمومية املختصة الوسائل الالزمة لتنظيم القطاع ومواكبة تطوره مع األخذ 

 تلف اآلليات واملساطر واإلجراءات الواجب اتباعها والعمل هبا.بعني االعتبار خم

   

القســم األول: تعـاريف ومبادئ عامـة   

 : تعاريفالبــاب األول 

 املــادة 1 7
يراد مبا يلي ألجل تطبيق هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه:   

: كل ما يوضع رهن إشارة العموم من خدمات إذاعية أوتلفزية، كيفما كانت اتصال مسعي بصري -1
 طريقة الوضع رهن إشارة العموم؛

اخلدمة اإلذاعية: كل خدمة اتصال مع العموم معدة لالستقبال، يف نفس الوقت، من طرف العموم أو فئة منه، -
 ية على أصوات؛واليت يتكون برانجمها الرئيسي من تتابع منتظم من الربامج احملتو 

اخلدمة التلفزية: كل خدمة اتصال مع العموم معدة لالستقبال، يف نفس الوقت، من طرف العموم أو فئة منه، -
 واليت يتكون برانجمها الرئيسي من تتابع منتظم من الربامج احملتوية على صور وأصوات.

عالن عن املنافسة أو : مبلغ مايل يدفعه من حصل على ترخيص أو إذن على إثر إمقـابل مالــي -2
 مسطرة مبنية على الرتاضي.

                                                           
 المتعلق باالتصال السمعي البصري.  77-03بتغيير وتتميم القانون رقم  66-16من القانون رقم  1المادة  -7
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: كل شخص معنوي تربطه عالقات تعاقدية مع مقدمي خدمات من أجل تشكيل ـوزع خدمـاتم -3
البصري ذات ولوج مشروط ويعترب كذلك موزع خدمات كل  –عرض خدمات لالتصال السمعي 
 ن.ى عالقات تعاقدية مع موزعني آخريشخص يقدم نفس العرض بناء عل

 : كل شخص معنوي يتحمل مسؤولية اخلط التحريري خلدمة أو عدة خدماتمقـدم خدمـات -4
إنتاجها أو يكلف غريه إبنتاجها  لالتصال السمعي البصري تتألف من برامج ينتجها أو يشرتك يف

 إذاعتها أو تكليف غريه إبذاعتها. أو بشرائها من أجل

 الرقمية إلرشادات خدمة نقال لتقدمي ترخيص على حاصل متعهد كل:  ةاخلدمات التقني مقدم-املوزع-4-  1
 يقوم أو ،وترميزها اإلرشادات هذه إرسال تعديد أو/ اجلمهور لفائدة ثهابو  البصري السمعي االتصال خلدمات

 .8األنشطة هذه جبميع

 .9للبث معد إذاعية /أو تلفزية خلدمات الرقمية اتر اإلشا من جممع: اإلرسالمتعدد-4-2

 .10للبث إعدادها أجل من البصري السمعي االتصال خلدمات الرقمية اتر اإلشا جتميع: داإلرساليتعد-4-3
املتطلبات الضرورية اليت تضمن، حرصا على الصاحل العام، سالمة املستعملني : متطلبـات أساسيـة -5

ومستخدمي متعهدي شبكات االتصال السمعي البصري وسالمة تشغيل الشبكة واحلفاظ على 
وحدهتا وقابلية التشغيل البيين للخدمات واملعدات الطرفية ومحاية ووحدة وصحة املعطيات ومحاية 

عتبار ملتطلبات التعمري وإعداد الرتاب الوطين وكذا االستعمال العقالين لطيف البيئة واألخذ بعني اال
بوسائل  االتصاالتالرتددات الراديوكهرابئية والوقاية من كل التداخالت املضرة بني أنظمة 

 راديوكهرابئية أو أنظمة أرضية أو فضائية أخرى.

الراديوكهرابئية املخصصة من طرف املخطط الوطين الرتددات : ترددات راديوكهرابئية مسعية بصرية  -6
  االتصال السمعي البصري. للرتددات لقطاع

األنواع التالية:  أحد: تعترب أعماال مسعية بصرية الربامج اليت ال تنتمي إىل أعمـال مسعيـة بصريـة  -7
األعمال السينماتوغرافية والنشرات والربامج اإلخبارية واملنوعات واملسابقات والربامج غري برامج 

يف معظمها على اخلشبة ونقل املبارايت الرايضية واخلطاابت اإلشهارية والتسويق  اخليال املنجزة
 التلفزي والرتويج الذايت وخدمات التلتكست.

: موجات كهرومغناطيسية، واليت يكون ترددها كهرابئية أو ترددات راديو كهرابئيةموجات راديو   -8
 .، تنتشر يف الفضاء دون احلاجة إىل توجيه آيلجيجاهرتز3000أقل من  ابتفاق

                                                           
 المتعلق باالتصال السمعي البصري. 77-03رقم   بتغيير وتتميم القانون 96-14من القانون رقم  1المادة  -8
 نفس المرجع السابق. -9

 نفس المرجع السابق. -10
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: كل حاصل على ترخيص أو إذن وفق الشروط احملددة يف هذا متعهد االتصال السمعي البصري -9
 عمومية.أو شركة مسعية بصرية  القانون

زي أو مها معا يعده متعهد االتصال السمعي البصري أو ف: برانمج إذاعي أو تلإنتاج مسعي بصري -10
ينتجه أو يقوم هبما معا داخليا بوسائله اخلاصة أو أيمر بوضع تصوره وإنتاجه من طرف هياكل اإلنتاج 

 يف السوق.

بشكل قوي يف اجملتمع  : كل إنتاج مسعي بصري يكون مضمونه متجذراإنتاج مسعي بصري وطين -11
املغريب ويكون مقر الشخص املعنوي الذي يتخذ مبادرة ومسؤولية إجنازه ابملغرب، ويعتمد على كفاءات 

 جلها مغربية، ويبث ابلعربية أو ابألمازيغية أو ابللهجات املغربية أو بلغات أخرى عند االقتضاء.

بصورة مباشرة متعهد لالتصال السمعي البصري، : الربامج اليت يعدها أو ينتجها أو مها معا إنتاج ذايت -12
 وال ميكن أن تتشكل هذه الربامج من البث املتكرر وال من إرسال آين أو مؤجل لربامج حمطة أخرى.

شبكة خلدمات االتصال السمعي البصري: كل بنية حتتية متكن من توفري خدمة لالتصال السمعي   -13
 البصري.

: خدمة اتصال مسعي بصري ذات مصلحة عامة، يقدمها كل شخص معنوي خدمة مسعية بصرية عمومية-13-1
 يستغل خدمة اتصال مسعي بصري، يف إطار احرتام املبادئ واملعايري املنظمة للمرافق العمومية. 

جمموعة تتألف من مصاحل خمتلفة لالتصال السمعي  :القطاع العمومي لالتصال السمعي البصري -14
ت لالتصال السمعي البصري يكون كل رأمساهلا أو أغلبيته يف ملك البصري ذات طابع عمومي وشركا

سياسة الدولة يف هذا امليدان، وذلك يف إطار احرتام مبادئ املساواة والشفافية  الدولة، وتتوىل تفعيل
واستمرارية املرفق العام وتعميمه وتكييفه مع احلاجيات، وميثل هذا القطاع جزءا من وسائل اإلعالم 

 ؛العمومية
: تتضمن اخلدمات التلفزية واإلذاعية واحملتوايت السمعية البصرية البصري السمعي لالتصال خدمة -15

حسب الطلب وكذا مجيع اخلدمات اليت تضع رهن إشارة اجلمهور أو فئة من اجلمهور، أعماال مسعية 
 .بصرية أو سينمائية أو صوتية كيفما كانت األشكال التقنية هلذا الوضع رهن اإلشارة

 جمشاهدة برام تتيح فئة منه، مقابل األداء العموم أواتصال مع  ل: كالطلب حسب بصرية مسعية خدمة-15-1
من قائمة برامج، واليت يتم اختيارها  منه انطالقاأو أجزاء من الربامج يف الوقت الذي خيتاره املستعمل وبطلب 

 وتنظيمها حتت مسؤولية مقدم هذه اخلدمة.
تستثىن الصحافة اإللكرتونية املنظمة ابلقانون املتعلق ابلصحافة والنشر، واخلدمات اليت يكون فيها املضمون السمعي 

بث مضمون مسعي بصري حمدث من قبل مستعمل خاص قصد التقاسم  أو داملتعلقة بتزويالبصري اثنوي، وتلك 
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فيها املضمون السمعي البصري خمتارا ومنظما  جمموعة ذات منفعة مشرتكة، وكذا تلك اليت يكون والتبادل ضمن
 حتت مراقبة الغري.

العرض املتكون من خدمات مسعية بصرية حسب الطلب وخدمات أخرى ال تدخل يف إطار االتصال السمعي 
 .البصري، اليطبق عليه هذا القانون إال فيما خيص اجلزء األول من العرض

 : جمموعة املوجات الراديوكهرابئية.طيف الرتددات الراديوكهرابئية -16

: كل وسيلة تقنية متكن كيفما كانت طريقة اإلرسال املستعملة من أال يلج إىل نظام الولوج املشروط  -17
خدمة لالتصال السمعي البصري أو جزء منها أو عدة خدمات لالتصال السمعي البصري أو جزء 

 منها إال اجلمهور املرخص له ابستقباهلا فقط.

: كل إرسال أو بث أو استقبال لرموز أو إشارات أو مكتوابت أو صور أو صوت أو تمواصال -18
معلومات كيفما كان نوعها، بواسطة أسالك أو بصرايت أو راديو كهرابء أو أنظمة أخرى 

 املتعلق ابلربيد واملواصالت. 24-96كهرومغناطيسية كما حددها القانون 
األعمال أثناء الربامج وخالل بث  تأو عالما تخدماأو  تإظهار ملنتوجا:كل موقعة املنتوجات -19

 .اخليالية أو املتحركة البصرية، سواءأو السمعية  ةالسينمائي

 2املــادة    

 ألجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعترب:   

بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من  : أي شكل من أشكال اخلطاابت املذاعة أو املتلفزة والسيماإشهــارا -1
اخلطاابت املكتوبة أو الصوتية اليت يتم بثها مبقابل مايل أو بغريه، املوجهة إلخبار اجلمهور أو الجتذاب 
اهتمامه إما هبدف الرتويج للتزويد بسلع أو خدمات، مبا فيها تلك املقدمة بتسمية فئتها، يف إطار نشاط 

 رتويج التجاري ملقاولة عامه أو خاصة.جتاري أو صناعي أو تقليدي أو فالحي أو مهنة حرة وإما للقيام ابل

مقابل  يشمل هذا التعريف العروض املباشرة للعموم من أجل البيع أو الشراء أو أتجري منتوجات أو التزويد خبدمات ال
 أجر.

: التقدمي ابلصوت أو ابلصورة بطريقة صرحية أو أبي إحياء ضمين لسلع أو خدمات إشهارا غري معلن عنه  -2
 أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات يف الربامج إذا كان هذا التقدمي يتم بطريقة أو اسم أو عالمة

مقصودة من طرف متعهد االتصال السمعي البصري هلدف إشهاري غري مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع 
 طبيعة العرض. ويعترب التقدمي مقصودا السيما إذا كان مبقابل مايل أو غريه. يف اخلطأ حول اجلمهور

 :إشهـارا ممنوعـا -3
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وعلى مشاهد أ( اإلشهار الذي حيتوي على عناصر للتمييز بسبب العرق أو اجلنس أو اجلنسية أو الداينة أ
حتريض على سلوكات مضرة  أو حتط من كرامة اإلنسان أو متس حبقوقه أو مشاهد العنف

 األشخاص واملمتلكات أو حبماية البيئة؛ بسالمةو ابلصحة

 ذو طابع سياسي؛ رب( اإلشها

 أو من شأهنا أن توقع املستهلكني يف اخلطأ؛ مغلوطة ج( اإلشهار الذي يتضمن مزاعم وبياانت أو تقدميات

 د( اإلشهار الذي من شأنه أن يلحق ضررا معنواي أو بدنيا ابلقاصرين والذي يهدف ابخلصوص إىل ما يلي:

o   عن طريق استغالل قلة جتربتهم أو تشجيع القاصرين بصفة مباشرة على شراء منتوج أو خدمة
 املنتوجات أو اخلدمات املعنية؛ إقناع آابئهم أو األغيار لشراء ىسذاجتهم أو حثهم بصفة مباشرة عل

o  استغالل أو زعزعة الثقة اخلاصة للقاصرين إزاء آابئهم ومعلميهم واألشخاص الذين هلم سلطة
 شرعية عليهم؛

o  مشروع.تقدمي قاصرين يف وضعية خطرية دون سبب 

اإلشهار الذي يتضمن أبي شكل من األشكال بياانت من شأهنا أن توقع املواطنني يف اخلطأ أو خترق حقهم ه(         
يف سرية املعلومات املتعلقة حبالتهم الصحية أو تتضمن بياانت كاذبة عن الصحة أو حتثهم على املمارسة غري القانونية 

 ملهنة الطب أو ممارسة الشعوذة؛

 جمنتو  أو أو فالحي أو خدمايت ( اإلشهار الذي يتضمن تشهريا مبقاولة أو منظمة أو نشاط صناعي أو جتاريو        
 أخرى. أو خدمة سواء من خالل حماولة تعريضه الحتقار اجلمهور أو سخريته أو أبي وسيلة

منطية سلبية أو تكرس دونيتها أو ي( اإلشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور 
 .11تدعو للتمييز بسبب جنسها

 ألمة أو عرقية جملموعة عدمه أو انتمائهم أو جنسهم أو أصلهم بسبب األشخاص تسئ إىل اإلشهارية اإلعالانتح( 
 أو اجلمهور الحتقار همتعرض أن شأهنا من شاهدوم أصوات أو بصور ربطهم خالل من خصوصا، لداينة أو
 .12تهسخريل

 .13ز( الوصالت اإلشهارية اليت تعرض السالمة الذهنية واجلسمية واألخالقية لألطفال واملراهقني للخطر 

                                                           
 المتعلق باالتصال السمعي البصري. 77-03القاضي بتتميم القانون رقم  83-13من القانون رقم  2المادة -11
 نفس المرجع السابق.--12

 -نفس المرجع السابق.13
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 واملشروابت النازية كاألسلحة  األشخاص بصحة مضرة خدمة أو منتوج ألي إشهاراي خطااب يروج الذي رس( اإلشها
 على ابحلصول مشروطا استهالكها يكون مواد أية أو والرهان، اليناصيب وألعاب أنواعها بكل والسجائر الكحولية
 .14ألدويةا مثال خمتص مهين إرشادات

قاولة عامة أو خاصة يف متويل برامج هبدف ترويج امسها أو عالمتها أو صورهتا أو مل : كل مسامهةرعـايـــة -4
 نشاطاهتا أو إجنازاهتا.

 تتوفر فيه الشروط التالية: غريه والذيمبقابل مايل أو  : كل خطاب يبثإشهـارا غيـر جتـاري  -5

 أن يبث هبدف خدمة الصاحل العام؛ أ(      

أن يطلبه شخص عمومي كيفما كان شكله أو هيئة غري جتارية موضوعة حتت مراقبة أو وصاية السلطات  ب(     
مجعية مهنية أو العمومية أو تكون اتبعة هلا أو من طرف هيئة دولية خاضعة للقانون العام أو اخلاص أو منظمة أو 

 اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو رايضية؛

ج( أال يتضمن أي إشارة إىل عالمة منتوج أو خدمات أو أي تلميح إىل تلك العالمة سواء من خالل شكل      
اخلطاب أو مطابقته مع خطاب مماثل ولكن يتضمن ذلك التلميح. وال ميكن أن تقدم املنتوجات أو اخلدمات إال 

 ؛الفئة اليت تنتمي إليها حتت اسم

د( أال يذكر اسم أي مقاولة أو أي شخص معنوي غري تلك املشار إليها يف ب( أعاله وأال يتضمن تلميحا إليها      
 اخلطاب أو مطابقته مع خطاب مماثل ولكن يتضمن ذلك التلميح. سواء من خالل شكل

لسمعي البصري والذي يتوخى منه ترويج : كل خطاب يبث مببادرة من متعهد لالتصال اإشهـارا ذاتيـا -6
براجمه أو منتوجات مرتبطة هبا مشتقة مباشرة من تلك الربامج واملعدة صراحة لتمكني اجلمهور من االستفادة 

 من مجيع امتيازات تلك الربامج أو املشاركة فيها.

قارات أو خدمات أو : بث تلفزي لعروض مباشرة للجمهور من أجل التزويد مبنقوالت أو عتسويقـا تلفزيـا -7
 حقوق والتزامات مرتبطة هبا مقابل أداء.

 مبادئ عامـة لبـاب الثانـي:ا

 15 3املــادة 
 االتصال السمعي البصري حر.

                                                           
 نفس المرجع السابق.-14

 -المادة 3 من القانون رقم 16-66 بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري.15
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حتافظ هذه احلرية على الوحدة الوطنية والرتابية، وصيانة تالحم وتنوع مقومات اهلوية الوطنية، املوحدة بكل مكوانهتا، 
، واألمازيغية والصحراوية احلسانية، وروافدها اإلفريقية واألندلسية والعربية واملتوسطية، ويتبوء الدين اإلسالمية-العربية 

اإلسالمي مكانة الصدارة، يف ظل تشبث الشعب املغريب بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح واحلوار، والتفاهم 
 مجعاء. اإلنسانيةاملتبادل بني الثقافات واحلضارات 

ه احلرية يف احرتام ثوابت اململكة واحلرايت واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور واحلفاظ على متارس هذ
 النظام العام واألخالق احلميدة ومتطلبات الدفاع الوطين.

 متارس هذه احلرية يف إطار احرتام متطلبات املرفق العام واإلكراهات التقنية الراجعة إىل وسائل االتصال وكذاكما 
 .ضرورة تنمية صناعة وطنية لإلنتاج يف اجملال السمعي البصري

 16 4ـادة ـامل

يقوم متعهدو االتصال السمعي البصري إبعداد براجمهم بكل حرية مع مراعاة املبادئ املشار إليها أعاله واحلفاظ 
 التحريرية عن تلك الربامج.التعددي لتيارات الرأي والفكر وحرية املبادرة. ويتحملون كامل املسؤولية  على الطابع

طرف تتطلب االستقاللية التحريرية للمتعهدين حتديدهم للمضامني التحريرية مبعزل عن كل ضغط خصوصا من 
 أو السياسية أو االقتصادية. اإليديولوجية اجملموعات

 517ـادة ـامل

 يعترب طيف الرتددات الراديوكهرابئية جزءا من امللك العام للدولة.

استعمال هذه الرتددات شكال من االحتالل اخلاص للملك العام للدولة، وخيضع هذا االستعمال للنصوص يعترب 
 .التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل، وملقتضيات هذا القانون

السمعية البصرية لقطاع االتصال السمعي  ختصص الرتددات الراديوكهرابئية أو نطاقات الرتددات الراديوكهرابئية
النصوص التنظيمية  الشروط احملددة يف وفقاملخطط الوطين للرتددات، املعد من قبل احلكومة،  يف إطارالبصري 

 اجلاري هبا العمل.

ال ميكن استعمال الرتددات الراديوكهرابئية املخصصة لالتصال السمعي البصري إال من قبل متعهدي االتصال 
 معي البصري.الس

                                                           
 -نفس المرجع السابق.16
 -نفس المرجع السابق.17
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بتعيني الرتددات الراديوكهرابئية السمعية  ة العليا"،أابهلي"واملسماة بعده  لالتصال السمعي البصري، ة العليايأتقوم اهل
ملتعهدي االتصال السمعي البصري بناء على موافقة الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت.  أو تعيني الرتددات البصرية

 وفقا للنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل. تؤدى إاتوةويتم ذلك مقابل دفع 

ة العليا بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت املراقبة التقنية الستعمال الرتددات الراديوكهرابئية املعينة أتتوىل اهلي
 ملتعهدي االتصال السمعي البصري.

 :مكررة 5املادة 
 اهليأة إىل األرضي الرقمي ابلبث اخلاصة الراديوكهرابئية الرتددات تعيني طلب التقنية اخلدمات مقدم املوزع يقدم

 املذكورة، اهليأة قبل من ترخيص أو على إذن احلاصلني ريصالب السمعي االتصال خدمات مقدمي فيه حيدد العليا،
 .للبث إعدادها أجل من اإلرسال دمتعدِّ  يف خدماهتم إشارات جمعستخ  الذين

 .أعاله 5 املادة يف إليها املشار الكيفيات نفس وفق املذكورة الراديوكهرابئية الرتددات تعيني يتم

 املواد ملقتضيات طبقا للمواصالت عامة واستغالل شبكة إبحداث لرتخيص التقنية اخلدمات مقدم-املوزع خيضع
 بنقل املتعلقة هتأنشط خيص فيما ،وتتميمه تغيريه وقع كما واملواصالت، ابلربيد املتعلق 24-96 القانون من 11و10و2

 .18بثها بغرض اخلدمات هذه مقدمي لفائدة البصري السمعي االتصال خلدمات الرقمية اإلرشادات

 619ادة ــامل

 العليا، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت، أن تقوم مبا يلي: للهيأةميكن 

o وال سيما  ،ملتعهدي االتصال السمعي البصري عندما تتطلب ذلك إكراهات تقنية املعينة تغيري الرتددات
 الدويل لالحتاد الراديوية االتصاالت لوائح يف حمددة هي كما  الرتددية النطاقات بتعييناتالتقيد  جلأل

لالتصاالت واملخطط الوطين للرتددات أو ملعاهدات أو اتفاقيات وطنية أو دولية وجيب أن يكون هذا 
 ؛التغيري أو السحب بقرار معلل

o  ن كانت تستويف املتطلبات املطبقة عليها واملتعلقة ابلعرض إفرض تغيري الرتددات املعينة أو توقيف استغالهلا و
 واستغالهلا؛  والوضع يف السوق وتشغيلها وإحداثها

o  سحب بعض الرتددات من متعهدي االتصال السمعي البصري إذا مل تعد ضرورية هلم من أجل القيام ابملهام
 احملددة هلم يف دفاتر حتمالهتم؛

                                                           
 المتعلق باالتصال السمعي البصري. 77-03بتغيير وتتميم القانون رقم  96-14المكررة من القانون رقم  5المادة -18

 -المادة 6 من القانون رقم 16-66 بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري.19



34 
 

o دة الشركات السمعية البصرية العمومية، املنصوص عليها ئحلاجيات معللة، لفا ،ختصيص على وجه األولوية
القانون، استعمال الرتددات اليت قد تكون ضرورية للقيام مبهام املرفق العام املنوطة  هذا منيف القسم الثالث 

 أسفله. 46هبا، كما هي حمددة يف املادة 

o .جيب أن يكون التغيري أو السحب بقرار معلل 

o  جيب أن تتم التغيريات يف ختصيص الرتددات دون انقطاع يف اخلدمات ودون إحلاق الضرر جبودة استقبال
 مج.الربا

 720ـادة ـامل

تبث ألجل تطبيق هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه، تعترب كل خدمة تبث عن طريق الشبكة اهلرتزية األرضية و 
على أهنا خدمة كل وسيلة تقنية أخرى   ، بواسطة(الساتل) االصطناعيةاألقمار  يف الوقت نفسه بصفة كاملة بواسطة

 األرضية. واحدة تبث عن طريق الشبكة اهلرتزية

 821ـادة ـامل

العمومي لالتصال السمعي  إذن، والقطاعاحلاصلني على ترخيص أو  جيب على متعهدي االتصال السمعي البصري
 :البصري

o  من القانون؛ 4و 3و 2احرتام املواد 

o ؛ونزيهة ومتوازنة ودقيقة أخبار متعددة املصادر وصادقة تقدمي 

o  إنتاج القرب؛تشجيع اإلبداع الفين املغريب وتشجيع 

o وضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو جمموعة ذات مصاحل أو مجعية حبياد وم تقدمي األحداث
وال أي إيديولوجية أو مذهب، وجيب أن تعكس الربامج، إبنصاف، تعددها وتنوع اآلراء. وجيب أن تبني 

 أبصحاهبا؛وجهات النظر الشخصية والتعاليق على أهنا خاصة 

o   النهوض بثقافة املساواة بني اجلنسني وحماربة التمييز بسبب اجلنس، مبا يف ذلك الصور النمطية
 املذكورة واليت حتط من كرامة املرأة؛

o   احلرص على احرتام مبدأ املناصفة يف املشاركة يف كل الربامج ذات الطابع السياسي واالقتصادي
 ؛22واالجتماعي والثقايف

                                                           
 المتعلق باالتصال السمعي البصري. 77-03بتغيير وتتميم القانون رقم  66-16من القانون رقم  7لمادة ا-20

 -المادة 8 من القانون رقم 16-66 بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري.21
 المتعلق باالتصال السمعي البصري. 77-03بتغيير وتتميم القانون رقم  83-13من القانون رقم  8المادة -22
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o  إزاء املضامني السمعية البصرية املضرة واملسامهة يف تربيتهم على وسائل  تقوية محاية القاصرين
 اإلعالم ومحاية املستهلك؛

o تعزيز محاية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة؛ 

o   ؛واجلرميةمناهضة العنف 

o   اإلذاعة والتلفزة؛ كافية للخدماتالعمل على استفادة جهات اململكة من تغطية 

o  العمل على دعم وتكريس مقومات اجلهوية عرب توفري تغطية جمالية منصفة تضمن للمواطنات
واملواطنني املساواة يف الولوج لوسائل اإلعالم العمومية واخلاصة، وتتماشى مع متطلبات توسيع العرض السمعي 

 البصري وإعالم القرب؛ 

o اد شبكة براجمهم؛إعطاء األفضلية لإلنتاج السمعي البصري الوطين أثناء إعد 

o  اللجوء إىل أقصى حد إىل املوارد البشرية املغربية إلبداع األعمال السمعية البصرية وتقدمي براجمهم
ما عدا إذا تعذر ذلك بسبب طبيعة اخلدمة وال سيما فيما خيص حمتواها أو شكلها اخلاص أو استعمال لغات 

 أخرى.

o  اجملاورة وكذا قانون الفنان املتعلقة حبقوق املؤلفني واحلقوق النصوص التنظيمية احرتام القوانني و
 واملهن الفنية؛

 

 923ادة ــامل 

الربامج وإعادة بث الربامج أو أجزاء  كونتدون اإلخالل ابلعقوابت الواردة يف النصوص اجلاري هبا العمل جيب أال 
 :هامن

o إلسالم ة ابابخلصوص تلك املتعلق اململكة املغربية كما هي حمددة يف الدستور ومنها بثوابت ختل
 ؛واالختيار الدميقراطي النظام امللكيو الرتابية الوطنية و والوحدة 

o  العامة؛ متس ابألخالقأن 

o  متجد جمموعات ذات مصاحل سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية أو خدمة
 مصاحلها وقضاايها اخلاصة فقط؛

o التمييز العنصري أو على اإلرهاب أو العنف ضد شخص أو  والكراهية أ على العنف أو حتث
 ؛جمموعة من األشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إىل ساللة أو أمة أو عرق أو داينة معينة

                                                           
 -المادة 9 من القانون رقم 16-66 بتغيير وبتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري.23
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o  تشيد ابجلرائم ومرتكبيها أو تربيرها أو تشجع على ارتكاهبا والتحريض عليها أو تقدم معطيات
ا أو تلقينها، أو متس ابحلياة اخلاصة لضحاايها أو الشهود، إال يف حالة املوافقة اخلطية تفصيلية لكيفية ارتكاهب

مع استثناء ذلك فيما يتعلق ابلقاصرين ولو كان إبذن أوليائهم، وأن ال يكون موعد بث برامج اجلرمية يف األوقات 
 القاصرين؛املعتادة لربامج 

o  والتحرش هبا أو احلط من  املرأة أو االستغاللحتث بشكل مباشر أو غري مباشر على العنف ضد
 .24كرامتها

o  ويف حالة العود  76تطبق عليها العقوابت املنصوص عليها يف املادة  2كل خمالفة ملقتضيات املادة
 ؛25تتم مضاعفتها

o على هنج سلوك يضر ابلصحة أو سالمة األشخاص واملمتلكات أو محاية البيئة؛ حترض 

o دميات خاطئة أو من شأهنا أن توقعأبي شكل من األشكال على ادعاءات وبياانت أو تق حتتوي 
 ؛املستهلكني يف اخلطأ

o  ؛هي متعارف عليها دوليا حق الضرر حبقوق الطفل كماتل 

o متس بصورة املرأة وكرامتها؛ 

 األخالقيات اخلاص هبم.تضع اهليأة العليا دليال يسرتشد به متعهدو االتصال السمعي البصري يف وضع ميثاق 

 1026 ملــادةا

 يلزم متعهدو االتصال السمعي البصري ببث ما يلي:

o الصحة إنذارات السلطات العمومية بدون أتخري وكذا البالغات املستعجلة اهلادفة إىل احلفاظ على 
 النظام العام؛و 

o   ذلك  املسؤولة عنبعض التصرحيات الرمسية بطلب من اهليأة العليا مع منح السلطة العمومية
 ؛التصريح، عند االقتضاء، حصة زمنية مالئمة للبث. وتتحمل السلطة اليت تطلب بث التصريح مسؤوليتها عنه

o   بث بيان حقيقة أو جواب بطلب من اهليأة العليا، وذلك بناءا على طلب من كل شخص حلق
لك وفق املقتضيات املنصوص عليها به ضرر من جراء بث معلومة متس بشرفه أو يبدو أهنا ختالف احلقيقة، وذ

 يف القانون املتعلق ابهليأة العليا.

                                                           
 -المادة 9 من القانون رقم 13-83 بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري. 24

 -نفس المرجع السابق.25
 -المادة 10 من القانون رقم 16-66 بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري.26
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               1127ة ادــامل

يلزم كل متعهد لالتصال السمعي البصري يربم مع األغيار عقدا يضمن له بث أحداث عامة ضمن براجمه أن يسمح 
ومالية  تقنيةملتعهدين آخرين، عند طلبهم، بتقدمي تقارير عنها أو أن يزودهم مبقتطفات من اختيارهم وفق شروط 

 .شفافة ومنصفة

من العقود أو املمارسات التجارية إذا كانت تعيق على اخلصوص ة العليا أن حتد أو حتظر كل نوع أميكن للهي
 املنافسة احلرة وولوج املواطنني إىل أحداث ذات طابع وطين أو عمومي.

 وين لالتصال السمعي البصري اخلاصنام القاظالقسـم الثانـي: الن

 البــاب األول: أحكـام عـامة  

 12ادة ــامل  

إحداث واستغالل شبكات لبث خدمات لالتصال السمعي البصري يف ملكية ال تطبق أحكام هذا القسم على 
 الدولة.

 

 13ـادة ـامل

لبث خدمات االتصال السمعي  لاستغال خيضع لرتخيص وفق األشكال احملددة يف هذا القسم إحداث أو
 وال سيما عرب: مها معا أو البصري

o  شبكة هرتزية أرضية؛ 

o   ؛(الساتلاألقمار االصطناعية )و 

o  وشبكات الكابل لتوزيع خدمات االتصال السمعي البصري؛ 

o  .وكل وسيلة تقنية أخرى 

 1428ـادة ـامل

 خيضع إلذن وفق األشكال احملددة يف هذا القسم:

o   فين أو بث برامج مسعية بصرية من طرف منظمي تظاهرات ملدة حمدودة وذات طابع ثقايف أو
مثل املهرجاانت واملعارض واملعارض التجارية وتظاهرات التماس اإلحسان أو رايضي جتاري أو اجتماعي 

 ؛والتظاهرات الرايضية العمومي
                                                           

 -المادة 11 من القانون رقم 16-66 بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري.27
 -المادة 40 من القانون رقم 16-66 بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري.28
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o  إحداث واستغالل شبكات لالتصال السمعي البصري قصد التجربة؛ 

o  األقمار االصطناعية  بواسطة ذات الولوج املشروط توزيع خدمات لالتصال السمعي البصري
 ؛ال يوجد مقرهم ابلرتاب الوطينمن طرف متعهدين  (الساتل)

o توزيع خدمة مسعية بصرية حسب الطلب؛ 

o .تقدمي خدمات االتصال السمعي البصري عرب أجهزة البث املباشر ملدة حمددة 

 15ملــادة ا

 أعاله لنظام األذون. 13ال خيضع املتعهدون احلاصلون على ترخيص مبوجب أحكام املادة 

 16املــادة 
خيضع للتصريح إحداث واستغالل الشبكات من أجل بث خدمات االتصال السمعي البصري بواسطة الشبكة 

واليت يتم التقاطها بصورة عادية ابملنطقة ولكن يتم  األقمار االصطناعية أو هبما معا اهلرتزية األرضية أو بواسطة
اكن من استقبال برامج انطالقا من جتهيزات إيصاهلا إىل جمموعة من املساكن وال سيما بواسطة أجهزة متكن املس

 لالستقبال اجلماعي والتوزيع الداخلي يف إقامة أو جمموعة من اإلقامات.

 17ـادة ـامل 

ال ميكن أن تسلم الرتاخيص واألذون إال إىل طالبيها الذين يلتزمون ابحرتام املقتضيات العامة التالية عالوة على 
 أحكام هذا القانون:

o   التداخالت اليت ميكن أن ترتتب على استعمال التقنيات األخرى للمواصالت؛ دوناحليلولة 

o   االستعمال املشرتك احملتمل للمنشآت ومواقع أجهزة اإلرسال عندما تكون هلذه التجهيزات قدرة
 حتديد الشروط املتعلقة هبذا االستعمال مبوجب اتفاقيات بني متعهدي االتصال السمعي البصري. يتمكافية. و 

يف إطار  وعالوة على ذلك، جيب على طاليب الرتخيص أن يلتزموا ابحرتام بنود دفرت للتحمالت تعده اهليئة العليا 
والذي يبني جمموع الشروط اإلدارية والتقنية واملالية للرتخيص ابلنظر إىل كل فئة  من هذا القانون 26أحكام املادة 

اجلمهور يتم بواسطة اإلذاعة أو التلفزة ابلواضح أو ابلولوج  من اخلدمة وما إذا كان وضع اخلدمات رهن إشارة
يدفعه املستعملون أو دونه أو حسب املساحة واألمهية الدميوغرافية للمنطقة اجلغرافية  مايل قابلمب املشروط أو يكون
 اليت يغطيها البث.

 الرتخيــص البـــاب الثانـي: 
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 18املــادة  
 استيفاء الشروط التالية:جيب على املرتشح لطلب الرتخيص  

o  أن يكون شركة مسامهة خاضعة للقانون املغريب وتكون األسهم املمثلة لرأمساهلا امسية؛ 

o   أن يكون من بني مسامهيه على األقل متعهد مؤهل، شخص ذايت أو معنوي، تكون له جتربة
من  % 10تالك على األقل يف جمال االتصال السمعي البصري والذي جيب أن ميتلك أو يلتزم ابم جلية مهنية

رأس مال الشركة وحقوق التصويت فيها. غري أن املتعهد املؤهل ال ميكن أن يكون مسامها يف شركة أخرى يكون 
 الغرض؛هلا نفس 

o أال يضم مسامها يكون يف وضعية تسوية قضائية أو تصفية قضائية؛ 

o   من األسهم  %51مساهم واحد ميتلكأن يلتزم ابالحتفاظ مبسامهة قارة يف رأس املال تتألف إما من
وحتدد مدة هذا االلتزام يف دفرت  وحقوق التصويت يف الشركة أو من عدة مسامهني يربطهم حتالف للمسامهني.

 التحمالت.

مينع حتت طائلة البطالن قيام أحد متعهدي االتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص، أو شخص ذايت أو 
ألصل أو عدة أصول جتارية يف ملكية متعهد آخر حاصل على ترخيص يكون له  احلرابلتسيري  معنوي ينتمي إليه،

 نفس الغرض التجاري.

 19املــادة  
أو مها معا  كل تغيري يطال توزيع حصص مسامهي صاحب الرتخيص وأي تعديل ينتج عنه دخول مساهم جديد،

الطلب مجيع املعلومات املتعلقة ابلعملية املزمع وضوع طلب للمصادقة يودع لدى اهليئة العليا. ويتضمن هذا يكومن
 إجنازها.

ليس من شأنه أن يؤدي إىل تفويت غري مباشر للرتخيص املمنوح أو أن  أو التغيري تتأكد اهليئة العليا من أن التعديل
 مميس بتنوع املتعهدين يف اجملال السمعي البصري واإلخالل بتوازن القطاع عن طريق امتالك متبادل لألسه

من رأس  % 5وعالوة على ذلك، يتعني على كل شخص ذايت أو معنوي أصبح ميلك جزءا يفوق أو يساوي نسبة 
املال أو حقوق التصويت يف اجلمعية العامة لشركة حاصلة على ترخيص تطبيقا ألحكام هذا القانون أن خيرب بذلك 

 ة العليا داخل أجل شهر ابتداء من بلوغ هذه النسبة.أاهلي

 20املــادة 
من رأمسال أو حقوق  % 51ال ميكن ألي شخص ذايت أو معنوي أن ميتلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة أكثر من 

 تصويت شركة حاصلة على ترخيص يتعلق خبدمة لالتصال السمعي البصري.
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 21املــادة  

نتمي إليه أن ميتلك بصفة ميكن ملتعهد لالتصال السمعي البصري يتوفر على ترخيص أو لشخص ذايت أو معنوي ي
يكون  أو مها معا مباشرة أو غري مباشرة مسامهة يف رأمسال شركة أو حقوق تصويت متعهد آخر حاصل على ترخيص

من رأس املال أو حقوق التصويت وجيب أال  % 30غري أن املسامهة املذكورة ال ميكن أن تتجاوز  له نفس الغرض.
الشركة اليت ميتلك فيها تلك املسامهة، وال ميكن أبي حال من األحوال أن يسمح يكون من شأهنا أن تتيح له مراقبة 

 هبا إال إذا كانت ال متس مببدأ تعددية املتعهدين وال تؤدي إىل وضع مهيمن.

ال ميكن ملتعهد لالتصال السمعي البصري يتوفر على ترخيص أو لشخص ذايت أو معنوي ينتمي إليه، يتصرف 
 مسامهني آخرين أن يتحكم يف متعهد آخر حاصل على ترخيص يكون له نفس غرض الشركة. مبفرده أو بتوافق مع

 2229ملــادة ا

ال جيوز ملتعهد لالتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص أن ميتلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة بواسطة 
ضمن مسامهيه، مسامهة يف شخص ذايت أو معنوي ينتمي إىل مسامهي املتعهد أو شخص معنوي يعترب املتعهد من 

إال يف شركة واحدة من الشركات املالكة لصحف أو منشورات دورية  أو مها معا رأس مال أو حقوق التصويت
 .للتشريعات اجلاري هبا العمل وخاصة القوانني املنظمة للصحافة والنشرخاضعة 

 23ـادة ـامل 

املكلفة ابالتصال إعالانت للتعبري عن االهتمام قصد ة العليا أن تصدر بطلب من السلطة احلكومية أميكن للهي
 إحداث حمطات إذاعية أو تلفزية خاصة.

 ة العليا مضمون وكيفيات اإلعالن للتعبري عن االهتمام بواسطة قرار ينشر ابجلريدة الرمسية.أحتدد اهلي

 24ـادة ـامل

اإلعالن للتعبري عن االهتمام أو يقدم طلبا ة العليا لكل شخص معنوي يستويف شروط أمينح الرتخيص من لدن اهلي
ابخلصوص  منه يكون الغرض الذي بذلك وفقا ألحكام هذا القانون. غري أنه يف حالة تعدد التعبري عن االهتمام

 عرض نفس اخلدمات أو تغطية نفس املنطقة اجلغرافية، يتعني على اهليئة العليا أن تلجأ إىل إعالن عن املنافسة.

الطلبات اليت يكون الغرض منها ابخلصوص عرض نفس اخلدمات أو تغطية نفس املنطقة اجلغرافية، يف حالة تعدد 
 ميكن للهيأة العليا أن متنح ترخيصا أو عدة تراخيص بعد أن تلجأ إىل إعالن عن املنافسة.

 2530ـادة ـامل

                                                           
 -المادة 22 من القانون رقم 16-66 بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري.29
 -المادة 25 من القانون رقم 16-66 بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري.30
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 :وحيدد على اخلصوصوالشفافية  ةوضوعيامل قرارا يضمنة العليا فيما خيص كل إعالن عن املنافسة أاهلي تصدر

o  موضوع اإلعالن عن املنافسة؛ 

o   شروط املشاركة والسيما املؤهالت املهنية والتقنية وكذا الضماانت املالية املطلوبة من مقدمي
 العروض؛

o   مضمون العروض الذي جيب أن يشتمل على اخلصوص على ملف إداري يتضمن املعلومات
تقنيا يبني املتطلبات األساسية يف جمال إحداث الشبكة وتقدمي اخلدمة والسيما املتعلقة مبقدمي العروض وملفا 

الربجمة واملنطقة اليت ستغطيها تلك اخلدمة واجلدول الزمين لإلجناز والرتددات الراديوكهرابئية املتوفرة وشروط الولوج 
 إىل املواقع املرتفعة التابعة للملك العام وشروط استغالل اخلدمة؛

o  كيفيات تقييم العروض؛معايري و 

ة العليا املرشح الذي يعترب عرضه األفضل ابلنظر إىل جمموع بنود نظام اإلعالن عن املنافسة أيفوز ابلصفقة بقرار للهي
 ودفرت التحمالت.

 :التاليةأو بناء على إعالن عن املنافسة القواعد  الرتخيص الذايتوتراعي اهليأة العليا يف البث يف طلب 

o  البصري؛تنمية العرض الوطين يف جمال االتصال السمعي 

o مقتضيات السيادة اإلعالمية؛ 

o احرتام املنافسة احلرة واملشروعة؛ 

o .إجناز دراسة حول األثر 

 
 2631ـادة ـامل

 على اخلصوص: جيب أن يبني دفرت حتمالت

 موضوع الرتخيص ومدته وكذا شروط وكيفيات تغيريه وجتديده؛  -1

تسمية صاحب الرتخيص وشكله القانوين ومكوانت رأمساله وهوية املتصرفني واملسامهني الذين ميتلكون   -2
خاصة وتعريفات  )أموالمن رأس املال وحتالفات املسامهني احملتملة وأصل املوارد املالية  %5أكثر من 

 الرتخيص؛وي على األقل مدة اخلدمات املقدمة للمشرتكني واإلشهار والرعاية...( وتوقعات مبلغها ملدة تسا

 التزامات صاحب الرتخيص والسيما فيما يتعلق مبا يلي:  -3

                                                           
 -المادة 26 من القانون رقم 16-66 بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري.31
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o  إحداث الشبكة ومنها االلتزامات املتعلقة ابملنطقة اليت ستغطيها اخلدمة واجلدول الزمين لإلجناز
 وكذا اإلجراءات التقنية للبث أو اإلرسال؛

o  الولوج للمواقع املرتفعة اليت تعترب جزءا االستغالل والسيما فصل خمتلف عناصر الربامج وشروط
 من امللك العام وشروط وكيفيات وضع كابالت اإلشارات؛

o  املدة واملميزات العامة للربامج والسيما حصة اإلنتاج اخلاص ابملتعهد وحصة وشروط إدراج
 اإلعالانت اإلشهارية وحصة الربامج اليت تكون موضوع رعاية وبرامج التسويق التلفزي؛

o  ذات املصلحة العامة؛ الرسائل الرمسيةبث 

o  االلتزامات الدولية اليت تعهد هبا املغرب والسيما يف إطار التعاون الدويل يف جمال االتصال السمعي
 البصري؛

o احرتام النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ 

o ية؛اللجوء ابألولوية إىل املوارد البشرية املغرب 

o املقابل املايل ملنح الرتخيص؛ 

o األاتوى؛ 

o ؛متطلبات الدفاع الوطين واألمن العام 

o  اإلجراءات الواجب اختاذها لضمان أمن وسالمة التجهيزات اخلاصة بشبكة خدمات االتصال
 ؛32وبرامج احلاسوبالسمعي البصري والسيما تلك املتعلقة بتأمني املعدات 

o من هذا القانون. 9و 8و4و 3و 2املنصوص عليها يف املواد  تااللتزاما 

 حقوق صاحب الرتخيص والسيما ما يتعلق منها:  -4

o  ابلرتددات؛ 

o  ابحتالل امللك العام واخلاص للدولة؛ 

o  .ابلتمويل عن طريق اإلشهار والرعاية 

مسك حماسبة حتليلية متكن من حتديد املوارد وتوزيع التمويالت واالستثمارات والتكاليف والعائدات ونتائج   -5
 كل خدمة مقدمة

  يف جمال اجلودة وتنفيذ اخلدمة؛ والسيما احرتام املتطلبات الضرورية   -6
املستعملة  التجهيزاتوثة و شروط استعمال املوارد الراديوكهرابئية والسيما فيما خيص مميزات اإلشارات املبث  -7

والشروط التقنية املتعلقة بتعدد الربط بني القنوات ومميزات التجهيزات املستعملة ومكان اإلرسال وابحلد 
 األقصى للقوة الظاهرة املبثوثة؛

                                                           
 المتعلق باالتصال السمعي البصري. 77-03بتغيير وتتميم القانون رقم  96-14من القانون رقم  26المادة -32
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دفاتر وابلنسبة خلدمات التلفزة والراديو املبثوثة عرب البث الرقمي االرضي، حتدد شروط استغالل الرتددات يف  
 ؛33املوزعني مقدمي اخلدمات التقنية حتمالت

ة العليا ابملعلومات الضرورية لوضع وتتبع خمطط انتشار شبكات االتصال السمعي البصري أتزويد اهلي -8
والسيما الرسم البياين للشبكة والئحة األماكن اليت مت مدها ابلشبكة وعدد القنوات املستعملة وعدد 

 ة؛ثداء وكيفيات الولوج إىل الربامج املشفرة وكذا الئحة ومصادر الربامج املبثو املشرتكني يف حالة نظام اآل

كيفيات تغيري بعض مقتضيات الرتخيص من طرف اهليئة العليا قبل انصرام مدة صالحيته إذا كانت   -9
كان التغيري ضروراي لالستجابة للتطور التقين وعند االقتضاء  وإذا الشروط الواقعية أو القانونية قد تغريت

 النشاط؛من أجل توسيع 

 شروط اللجوء إىل اإلشهار والتسويق التلفزي والرعاية واملساندة؛ -10
 األعمال السينمائية والسمعية البصرية املغربية واألجنبية؛اإلنتاج الوطين و  شروط بثحجم و  -11

امج )األخبار وأفالم اخليال واألفالم الواثئقية وجمالت اإلبداع والرواايت فصل خمتلف العناصر املتعلقة ابلرب   -12
بوراتجات الطويلة وأحداث اجملتمع واملوسيقى واملنوعات و والربامج البيداغوجية والتعليمية واملسلسالت والر 

 ؛(األجنبيةوالربامج القصرية ابلعربية أو ابألمازيغية أو ابللهجات املغربية أو ابللغات 
املتعهدين  املسامهة يف تنمية اإلنتاج السمعي البصري الوطين. وحتدد بنص تنظيمي كيفيات وتقييم مسامهة -13

 يف تنمية اإلنتاج السمعي البصري الوطين؛

 اجلزاءات التعاقدية بسبب عدم احرتام بنود دفرت التحمالت.  -14

 

توجه نسخة إىل السلطة احلكومية املكلفة و تنشر اهليأة العليا نسخة من دفرت التحمالت املذكور يف اجلريدة الرمسية 
 بقطاع االتصال على سبيل اإلخبار.

 34مكررة  26املادة 
 جيب أعاله، 26 املادة من األخرية الفقرة و 14و9و( 10و9و8و5الفقريات) 3و1 البنود يف املدرجة النقط على عالوة

 :يلي ما اخلصوص على التقنية اخلدمات مقدم املوزع حتمالت دفرت يبني أن
 التحالفات وكذا واملسامهني املتصرفني وهوية رأمساله ومكوانت القانوين وشكله الرتخيص بصاح تسمية-

 تساوي ملدة مبلغها وتوقعات اخلدمات وتعريفات خاصة أموال والسيما املالية املوارد وأصل املسامهني بني احملتملة
 الرتخيص؛ مدة األقل على

 : يلي مبا يتعلق فيما والسيما الرتخيص صاحب التزامات -

                                                           
 المتعلق باالتصال السمعي البصري. 77-03بتغيير وتتميم القانون رقم  96-14من القانون رقم  26المادة -33

 -المادة 26 مكررة من القانون رقم 14-96 بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري.34
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 الزمين واجلدول اإلرسال دمتعدّ  سيغطيها اليت ابملنطقة املتعلقة االلتزامات ومنها الشبكة إحداث ❖
 اإلرسال؛ أو للبث التقنية اإلجراءات وكذا لإلجناز

 وكيفيات وشروط العام امللك من جزءا تعترب اليت املرتفعةللمواقع  الولوج شروط والسيما االستغالل ❖
 اإلشارات؛ كابالت  وضع

 ؛للرتخيص والتقنية واملالية اإلدارية الشروط جمموع ❖
االتصال  خدمات بشبكة اخلاصة التجهيزات وسالمة أمن لضمان اختاذها الواجب اإلجراءات ❖

 .احلاسوب وبرامج املعدات بتأمني املتعلقة تلك والسيما البصري السمعي
 :منها مايتعلق والسيما الرتخيص صاحب حقوق -

o ابلرتددات؛ 
o ؛واخلاص للدولة العام امللك ابحتالل 

 ؛والعائدات والتكاليف واالستثمارات التمويالت وتوزيع املوارد حتديد من متكن حتليلية حماسبة مسك -
 اجلودة وتنفيذ البث التقين، مع مراعاة:احرتام املتطلبات التقنية الضرورية يف جمال  -

 املعلومات؛ نظم لسالمة الوطنية التوجيهات مبقتضيات دالتقي   مع املعلوماتية األنظمة وأتمني محاية ❖
 .التحتية والبنياتاملنشآت  ومحاية السالمة معايري إرساء ضرورة ❖

 والبث اإلرسال وجتهيزات ثبوتةامل اإلشارات مميزات خيص فيما والسيما الراديوكهرابئية املوارد استعمال شروط -
 وابحلد اإلرسال ومكان املستعملة التجهيزات ومميزات اإلشارات بتعدد املتعلقة التقنية والشروط املستعملة
 املبثوثة؛ الظاهرة للقوة األقصى

 البصري السمعي االتصال شبكات انتشار خمطط وتتبع لوضع الضرورية ابملعلومات العليا اهليأة تزويد -
 وعدد املستعملة القنوات وعدد ابلشبكة مدها مت اليت األماكن والئحة للشبكة البياين الرسم والسيما

 ،املبثوثة الربامج ومصادر الئحة وكذا املشفرة الربامج إىل الولوج وكيفيات األداء نظام حالة يف املشرتكني
 .عنينيامل البصري السمعي االتصال متعهدي عم التعاقدية ابلعالقات املتعلقة التقنية الشروط وجمموع

 27ـادة ـامل
الصادر بتنفيذه الظهري الشريف  19-94تستويف أحكام القانون رقم  البصري اليتميكن ملقاوالت االتصال السمعي 

(، أن تقدم طلبا للحصول على ترخيص إلحداث 1995يناير  26) 1415من شعبان  24بتاريخ  1. 95. 1رقم 
( انطالقا من الرتاب الوطين تقام )الساتلواستغالل خدمة بث إذاعي أو تلفزي أو مها معا عرب األقمار االصطناعية 

وتستفيد هذه املقاوالت فيما يتعلق بنشاطها  املذكور أعاله. 19-94 من منطقة حرة للتصدير خاضعة للقانون رقم
 .19-94رقمتصال السمعي البصري من جمموع االمتيازات املنصوص عليها يف القانون املشار إليه أعاله يف جمال اال

 ة العليا بدراسة الطلبات املذكورة.أتقوم اهلي
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 28ـادة ـامل

 من لدن اهليئة العليا مبثابة موافقة على دفرت التحمالت الذي أعاله 27وفقا ألحكام املادة  يعترب الرتخيص املمنوح
حيدد ابخلصوص شروط اإلحداث واالستغالل اخلاصة هبذه الفئة من املقاوالت واخلدمات ومدة الرتخيص وكيفيات 

 جتديده وكذا العقوابت املطبقة يف حالة عدم احرتام شروط االستغالل السالفة الذكر.

 اإلذن والتصـريح ث:ـالثالـاب بال

 الفصل األول: اإلذن

 2935املــادة 

ملنظمي  أو مها معا العليا ما عدا يف فرتة احلملة االنتخابية أن متنح أذوان للبث اإلذاعي أو التلفزية أللهيميكن 
مثل املهرجاانت واملعارض  أو رايضي، جتاري أو اجتماعيفين أو  التظاهرات احملدودة املدة ذات هدف ثقايف أو

 .الرايضية والتظاهرات واملعارض التجارية وتظاهرات التماس اإلحسان العمومي

وحيدد اإلذن على وجه اخلصوص شروط اإلحداث واالستغالل اخلاصة هبذه الفئة من اخلدمات وكذا اجلزاءات املالية 
 املطبقة يف حالة عدم احرتام الشروط املذكورة.

 أن تكون للخدمة السمعية البصرية املأذون هبا عالقة مباشرة برتويج الغرض من التظاهرة.جيب 

 .االت يف األجل احملدد يف اإلذناإلذن بقوة القانون عند اختتام التظاهرة ويف مجيع احليتوقف أثر 

 اإلشهار والتسويق التلفزي أو رعاية الربامج اليت يبثها. بث ال مينح اإلذن للحاصل عليه احلق يف

 ميكن للهيأة العليا أن متنح األذون من أجل استغالل خدمة مسعية بصرية حسب الطلب.

املالية، للشركة  تإلذن الذي أيخذ بعني االعتبار تنمية العرض الوطين واحرتام قواعد املنافسة الشريفة وااللتزامايسلم ا
 طالبة اإلذن.

حيدد اإلذن خصوصا شروط اإلحداث واالستغالل اخلاصة هبذه الفئة من اخلدمات والعقوابت املالية املطبقة يف حالة 
 عدم احرتام هذه الشروط. 

 3036ـادةـامل 

( 2جيب إيداع طلبات اإلذن إبحداث واستغالل شبكات االتصال السمعي البصري على سبيل التجربة شهرين )
 على األقل قبل التاريخ احملدد للشروع يف اخلدمة.

                                                           
 -المادة 29 من القانون رقم 16-66 بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري.35
 -المادة 30 من القانون رقم 16-66 بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري.36
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جيب أن تبني هذه الطلبات املعلومات املتعلقة بصاحب الطلب وكذا مؤهالته املهنية والتقنية ونوع مقاولة االتصال 
معي البصري املزمع إحداثها ومواصفات اإلشارات وجتهيزات البث املستعملة واإلحداثيات اجلغرافية ملوقع الس

مع منح اهليأة حق مالءمتها  اإلرسال والتغطية املرتقبة وااللتزام ابحرتام اإلطار التشريعي والتنظيمي اجلاري به العمل
 والتنظيمية.مع املقتضيات التشريعية 

 31املــادة 
أعاله إال لفرتة أقصاها ستة أشهر. وال ميكن متديد  يف املادة ال ميكن إحداث احملطات موضوع اإلذن املشار إليه

 هذه الفرتة.

( يوما 15جيب أال تتجاوز مدة إحداث حمطة بنفس املوقع شهرين. وجيب أال تتجاوز مدة اإلرسال مخسة عشر )
 متتالية خالل الفرتة املذكورة.

 32املــادة 
دد اإلذن املسلم من لدن اهليئة العليا مدة صالحيته والرتددات املخصصة مؤقتا وفقا للنصوص التنظيمية اجلاري حي

هبا العمل والتزامات صاحب الطلب وخاصة احرتام املبادئ العامة احملددة يف هذا القانون واملصاريف املستحقة عن 
 استعمال الرتددات الراديوكهرابئية.

 ن احلق يف بث برامج موجهة للعموم.ال يعطي منح اإلذ

 33املــادة 
 حتدد اهليئة العليا بواسطة قرار كيفيات إيداع الطلبات وشروط تسليم األذون املنصوص عليها يف هذا الباب.

 34املــادة  

 واليت (الساتلاألقمار االصطناعية ) ميكن للشركات اليت توزع خدمات مسعية بصرية ذات الولوج املشروط بواسطة
ال تتوفر على مقر فوق الرتاب الوطين أن تسوق خدماهتا شريطة أن تكون ممثلة ابملغرب بشركة لتوزيع اخلدمات 

 حاصلة على إذن لتسويق أنظمة الولوج املشروط.

 35املــادة 
شركة اليت متثل ة العليا من طرف الأيتم إيداع طلب اإلذن لتسويق اخلدمة املنصوص عليها يف املادة السابقة لدى اهلي

 الشركة املوزعة.

 وجيب أن يرفق الطلب املذكور مبلف يتضمن ما يلي:
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o  هوية الشركة املوزعة والتشريع الوطين الذي خيضع له نشاطها؛ 

o  هوية وجنسية متصرفيها أو املسؤولني عن الشركة؛ 

o  تكوين رأمسال الشركة املوزعة؛ 

o  االتفاق بني الشركة املوزعة ومن ميثلها؛ 

o  تكوين وهيكلة اخلدمة املعروضة وكيفيات تسويق هذه اخلدمات؛ 

o  .مقتضيات بيع الوصالت اإلشهارية عند االقتضاء 

 36ـادة ـامل 

ة العليا اإلذن وحتدد مضمونه ومدته وكيفيات جتديده وإجراءات املراقبة واجلزاءات املالية يف حالة عدم أتسلم اهلي
 احرتام بنود اإلذن.

العرض الوطين واحرتام قواعد املنافسة الشريفة وااللتزامات املالية للشركة  أيخذ بعني االعتبار تنمية الذي يسلم اإلذن
 طالبة اإلذن.

ويقرن اإلذن بكفاالت مالية جيب أن تقدمها الشركة املكلفة بتسويق اخلدمات فوق الرتاب الوطين قصد ضمان 
 التزامات الشركة املوزعة للخدمة.

 

 

 

 الثـاين: التصريـحالفصـل 

 37املــادة 

ة العليا من لدن املنعش العقاري أو مالك البناية أو الوكيل أأعاله لدى اهلي 16يودع التصريح املشار إليه يف املادة 
 . وذلك مقابل وصل يسلم يف احلال أو من ينوب عنهم

 وجيب أن يتضمن التصريح البياانت التالية:

o  كيفيات الشروع يف اخلدمة؛ 
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o  التغطية اجلغرافية؛ 

o  شروط االستفادة من اخلدمة؛ 

o  .طبيعة ومضمون اخلدمة املقدمة 

ضرورية قصد  يراها ة العليا أن يفوض السلطات احمللية لتكلف أعواهنا للقيام بكل مراقبةأميكن للمدير العام ابهلي
ا ألحكام هذا القانون والنصوص املقدمة املصرح هب واخلدمة التأكد من صدق التصريح املذكور ومن مطابقة الشبكة

 اجلاري هبا العمل.

 أحكـام مشرتكـة البـاب الرابـع:

 38املــادة 
 يكون منح الرتخيص أو اإلذن موضوع تقرير يبلغ إىل العموم من طرف اهليئة العليا.

 ينشر ابجلريدة الرمسية قرار منح الرتخيص ودفرت التحمالت املتعلق به أو قرار منح اإلذن.

 39املــادة 

 جتدد ضمنيا الرتاخيص واألذون املمنوحة، ما عدا:

o   مرضية؛إذا كانت الوضعية املالية لصاحبها ال تسمح له مبواصلة االستغالل يف ظروف 

o  أو اإلذن. ناسب جتديد الرتخيصإذا كانت العقوابت املتخذة يف حق صاحبها جتعل من غري امل 

املعين ابألمر أن يوقف فورا البث ويفك عناصر شبكته داخل أجل ال  وجيب، يف هاتني احلالتني، على املتعهد
 ( ابتداء من اتريخ تبليغ قرار عدم التجديد؛6يتجاوز ستة أشهر)

o  خترب املتعهد املعين ابلقرار قبل انصرام مدة  اليت إذا صدر قرار صريح ابلرفض من طرف اهليئة العليا
عند  ويف هذه احلالة، جيب على املتعهد املعين أن يوقف البث صالحية الرتخيص أو اإلذن وداخل أجل معقول.

وحتدد اهليئة العليا يف قرارها برفض التجديد أجال معقوال يتعني على انتهاء املدة األصلية للرتخيص أو اإلذن.
 املتعهد املعين أن يقوم خالله بتفكيك شبكته.

 40 املــادة 

اإلذن، أن تغري الرتددات املخصصة والسيما إذا كان الغرض الذي  جيوز للهيئة العليا، عند جتديد الرتخيص أو
 خصصت من أجله قد تغري أو أن استعماهلا من قبل املتعهد املعين ابألمر قد نتجت عنه صعوابت تقنية.
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 4137املــادة 

 معلال. أو مها معا جيب أن يكون قرار عدم التجديد أو السحب

 ا يكون بسبب خرق خطري ألحكام هذا القانون ولبنود دفرت التحمالت.ال ينتج عن هذا القرار أي تعويض حينم

معدات البث املستعملة من طرف السلطات املختصة لفائدة الدولة ينتج عن عدم احرتام أجل التفكيك مصادرة 
 وعند االقتضاء بيعها ابملزاد العلين.

 42املــادة 
 تفويتها كليا أو جزئيا للغري إال بقرار من اهليئة العليا.تكون الرتاخيص واألذون املسلمة شخصية. وال ميكن 

ابلنظر إىل  خصوصا دراسته،يوجه طلب التفويت، ثالثة أشهر على األقل قبل إجنازه، إىل اهليئة العليا اليت تتوىل 
ة وقدرات املفوت متطلبات احلفاظ على تنوع وتعددية القطاع واملؤهالت املهنية والتقنية وكذا الضماانت املالية املطلوب

 إليه من حيث االستمرار يف احرتام جمموع بنود الرتخيص أو اإلذن.

 جيب أن يكون كل رفض لطلب التفويت معلال.

 43ـادة ـامل

من مجادى اآلخرة  22الصادر يف  1-02-212من الظهري الشريف رقم  17و 16ة العليا أحكام املادتني أتطبق اهلي
إبحداثها يف حق صاحب ترخيص أو إذن لعدم احرتامه الشروط اليت متليها ( القاضي 2002أغسطس  31) 1423

 .38التحمالت دفرت بنود عليه النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا

 44ـادة ـامل

السمعية البصرية  يرتتب على كل منح ترخيص أو جتديده استخالص إاتوة سنوية عن تعيني الرتددات الراديوكهرابئية
 وفقا للنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل.

 39 54ـادة ـامل 

                                                           
 -المادة 41 من القانون رقم 16-66 بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري.37

بالظهير الشريف رقم  بتنفيذه األمر ، الصادرالبصريالمتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا لالتصال السمعي  11.15 رقم من القانون 33لمادة ا-38

تطبق اإلحاالت إلى أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعاله " أنه:( تنص على 2016اغسطس  25) 1437من ذي القعدة  21 بتاريخ 1.16.123

."، وص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على األحكام المطابقة لها المنصوص عليها في هذا القانونالواردة في النص 1.02.212رقم 

 المذكور أعاله. 11.15 رقم من القانون 23 المادةو 22المادة بموجب أحكام 
 -المادة 45 من القانون رقم 16-66 بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري.39
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ة العليا، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت، بوضع وحتيني خمططات شبكات اإلرسال. وتبني أتقوم اهلي
االتصال السمعي البصري،  متعهدو قدمها بصفة منتظمةيهذه املخططات املوضوعة على أساس املعلومات اليت 

 القدرات التقنية للبث بواسطة الشبكة اهلرتزية للربامج اإلذاعية والتلفزية على املستوى الوطين واحمللي.

يوجه متعهدو االتصال السمعي البصري إىل اهليأة العليا، كل املعطيات والواثئق، وفق النماذج والكيفيات والشروط 
 القرار يف اجلريدة الرمسية. اليت حتددها بقرار. وينشر هذا

 القطاع العمومي لالتصال السمعي البصري :القســم الثــالـث

 األهــداف :البـــاب األول

 40 46ـادة ـامل 

 والثقافةاإلخبار العامة، مهام اخلدمة العمومية يف جماالت  املصلحة إطار يفالسمعي البصري  العمومييتوىل القطاع 
 والرتبية والتكوين والرتفيه. وذلك عرب شركة أو جمموعة من شركات االتصال السمعي البصري العمومي.

 املوحدة الوطنية اهلوية مقومات تعزيز ويف املغربية للمملكة اجلامعة األساسية الثوابت ترسيخ يف الشركات هذه تساهم
 ،الدميوقراطية مبادئ وتعزيز املغريب للمجتمع واللغوية الثقافية والتعددية واألسري االجتماعي التماسك وتقوية

 للقيم احرتام يف وذلك والتسامح واالنفتاح واملواطنة ،الشباب مشاركة وتعزيز ،والنساء الرجال بني والسيما واملساواة
 املواد األحكام وفق اململكة، وقوانني الدستور يف حمددة هي كما  واحلقوق واحلرايت للمملكة، األساسية احلضارية

 .القانون هذا  من 9و8و4و 3و 2

واجلودة، التنوع، و  واآلراء، لألفكار التعددي التعبري احرتام ملتطلبات يستجيب الربامج من عرضا للعموم ويقدم
 .والقرب

 وتساهم يف الرتبية على وسائل اإلعالم والبيئة والتنمية املستدامة.

 وعرضه الوطين اإلنتاج وتوثيق املغربية واملسرحية والسينمائية والغنائية املوسيقية الفنية ابلذاكرة االهتمام يف تساهم كما
 السمعي لإلنتاج األولوية إعطاء مع الوطنيني، والفين الفكري اإلبداع وبث تنمية يف وكذا اجلمهور، عموم على

 احلرة املنافسة وتشجيع املهنيني املنتجني مع والشفاف املنصف التعامل مع املغربية، البشرية وللموارد الوطين البصري
 .   البصري السمعي اإلنتاج قطاع يف الفرص وتكافؤ

 وتعزيز األجانب واملشاهدين العامل مغاربة إىل موجهة برامج بواسطة املغربيتني واحلضارة الثقافة إشعاع يف وتساهم
 . العامل مغاربة مع الروابط

 وميكن أن يشمل ذلك توفري قنوات متخصصة موضوعاتية وجهوية وكذا خدمات تفاعلية.

                                                           
 المتعلق باالتصال السمعي البصري. 77-03بتغيير وتتميم القانون رقم  66-16من القانون رقم  46المادة -40
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 يف حمطاهتا الالمركزية. اجلهوي وتشجع الشركات التعبري

 .والتلفزية اإلذاعية الربامج إىل البصر أو /و السمع ضعيفي األشخاص ضمان على تسهرو 

 هبا مبوجب القانون.وال ميكنها التخلي لفائدة الغري عن املهام املنوطة 

ابألنشطة املسندة إليها مبوجب هذه املادة، يف إطار احرتام دفرت حتمالهتا مع التزامها مبعايري احلرية وتقوم الشركات 
 واجلودة واملهنية والشفافية والتنافسية واملسؤولية واحملاسبة كما أطرها الدستور يف الباب الثاين عشر.

املساواة يف الولوج إليها بني املواطنني واملواطنات واإلنصاف يف  قواعد ه خاصة، وفقويتم تنظيم هذا القطاع وشركات
يف أداء اخلدمات، وخيضع يف تسيريه ملبادئ احلكامة اجليدة اليت تنص عليها  ةتغطية مجيع الرتاب الوطين واالستمراري

 منه. 157العمومية املنصوص عليه يف الفصل  قالدستور وإىل ميثاق املراف

كما ميارس العاملون فيه وظائفهم على أساس مبادئ احرتام القانون واحلياد والشفافية والنزاهة واملصلحة العامة 
من الدستور املتعلقة ابلتصريح ابملمتلكات فيما يتعلق  158وتكافؤ الفرص واالستحقاق واحرتام أحكام الفصل 

 ابملسؤولني ووفقا للقانون اخلاص هبا.   

 .إلعالم السمعية البصرية العمومية مالحظات اجلمهور وأتخذ بعني االعتبار اقرتاحاته وتظلماتهوتتلقى وسائل ا

 47ـادة ـامل

يراد ابلشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري يف مدلول هذا القانون متعهدو االتصال السمعي البصري املكونون 
كله ويكون غرضها تنفيذ سياسة الدولة يف جمال التلفزة أو يف شكل شركات مسامهة متتلك الدولة أغلبية رأمساهلا أو  

 اإلذاعة أو البث التلفزي أو اإلنتاج أو اإلشهار.

وميكنها أن تنشئ وفقا للتشريع املتعلق بشركات املسامهة شركات اتبعة يكون غرضها اخلاص ممارسة نشاط أو عدة 
 أنشطة من تلك املشار إليها يف الفقرة أعاله.

 ك أن تتكتل يف شكل جمموعة شركات.وميكنها كذل

املأذون مبوجبه يف حتويل  39.89من القانون رقم  8وميكن للدولة أن حتدث أي شركة وطنية أخرى يف إطار املادة 
 منشآت عامة إىل القطاع اخلاص.

 41 48ـادة ـامل 

 حتدد فيه التزاماهتا اخلاصة.جيب على الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي احرتام دفرت للتحمالت 

                                                           
 -المادة 48 من القانون رقم 16-66 بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري.41
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وجيب أن ينص دفرت التحمالت ابخلصوص على الشروط اليت يتم وفقها القيام مبهام املرفق العمومي من لدن 
 الشركات املذكورة فيما يتعلق مبا يلي:

o بث اخلطب واألنشطة امللكية؛ 

o بث جلسات ومناقشات جملسي النواب واملستشارين؛ 

o اليت ميكن للحكومة أن تدرجها ضمن الربامج يف كل  األمهية البالغة ذات بث البالغات واخلطاابت
 وقت وحني؛

o  الولوج العادل للهيئات السياسية والنقابية، حسب التقيد بتعددية التعبري عن تيارات الفكر والرأي و
 ،متثيليتها، والسيما أثناء الفرتات االنتخابية وذلك وفقا للنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل

وتعددية مجعيات اجملتمع املدين املهتمة ابلشأن العام، حسب أمهيتها مع احرتام التوازن واإلنصاف 
 الرتايب وعدم االحتكار؛

o تعزيز التعددية اللغوية والثقافية للمجتمع املغريب؛ 

o  برجمة ذات مرجعية عامة ومتنوعة تستهدف أكرب فئة من اجلمهور، من شأهنا تشجيع اإلبداع املغريب
 ؛جمال اإلنتاج السمعي البصري وتوفر إعالما وطنيا ودوليايف 

o  التعبري اجلهوي عرب حمطاهتا الالمركزية املوجودة على كافة الرتاب الوطين وابخلصوص عن طريق
 تشجيع إعالم القرب؛

o  تنمية واحرتام سالمة استعمال اللغة العربية واألمازيغية وصيانة احلسانية واحرتام سالمة استعمال
 التعبريات الشفوية اجلهوية واحمللية وتعدديتها؛

o  اجلاري القوانني يف عليها نصوصامل األخالقيات قواعد احرتام على تسهر األخالقيات جلنةإحداث 
 تتبعها وتؤمن تفقنير امل وتظلمات مالحظات اللجنة هذه وتتلقى ،التحمالت دفاتر ويف العمل هبا

 ؛بذلك سنواي تقريرا وتنشر
o   قيمة الرتاث الوطين وتشجيع اإلبداع الفين واملسامهة يف إشعاع الثقافة واحلضارة املغربيتني الرفع من

 ؛ابجتاه املغاربة املقيمني ابخلارج أو املشاهدين األجانب
o  ولوج األشخاص ضعيفي السمع إىل الربامج املبثوثة؛ 

o   كيفيات برجمة املواد اإلشهارية واحلصة القصوى من اإلشهار اليت ميكن تقدميها من لدن مستشهر
 واحد؛

o  شروط رعاية الربامج؛ 
o نظام  عرب واالحتكار اهليمنة من واحلد املنافسة وتشجيع والشفافية احلرة املنافسة قواعد احرتام

 اخلارجي اإلنتاج صفقات لتدبري العلنية العروض لطلبات نظام واعتماد ،شركة لكل األقصى احلصص
 هذه قيمة من %20و الصغرية جد للمقاوالت ابلنسبة %15ختصيص عرب اإلنتاج ذتنفي أو املشرتك أو
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 القوانني ةمراعا مع ،املقاوالت جملموع والباقي واملتوسطة، الصغرية للمقاوالت ابلنسبة الصفقات
 املقتضيات؛ ابقي يف العمل هبا اجلاري

 :خالل من السيما اإلعاقة، وضعية يف األشخاص حقوق وضمان تعزيز

o ؛بثها متي اليت الربامج إىل الولوج من األفراد هؤالء لتمكني املالئمة اإلجراءات مجيع اختاذ 
o ؛العمل هبا اجلاري والتنظيمية القانونية واملقتضيات األشخاص لكرامة احرتام يف اإلعاقة وإظهار متثيل 
o ؛اجلرمية بربامج يتعلق فيما 8 املادة مقتضيات احرتام 
o ؛العقوابت والسيما املالية منها يف حالة عدم احرتام بنود دفرت التحمالت 
o  ألعمال احلكومة كيفية تنفيذها  لالتصالنشر تقرير سنوي للعموم حتدد فيه الشركات الوطنية. 

 42 49ـادة ـامل

 داخل أجل ستني يوما. العليا ة أتقوم احلكومة إبعداد دفاتر التحمالت وتصادق عليها اهلي

وحتدد دفاتر التحمالت التزامات الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي  وتنشر ابجلريدة الرمسية.
 والسيما منها تلك املتعلقة مبهامها يف إطار املرفق العام.

 43(2002أغسطس  31) 1423من مجادى اآلخرة  22الصادر يف  212.02.1طبقا ألحكام الظهري الشريف رقم 
تقوم اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري مبراقبة احرتام الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي لبنود 

 دفرت حتمالهتا.

 
 50املــادة 

الشركات الوطنية من أجل اقتناء األمالك العقارية الضرورية للقيام ابألنشطة اليت تكتسي طابع املنفعة العامة، متارس 
املنفعة  من أجل لالتصال السمعي البصري العمومي مبوجب تفويض حقوق السلطة العمومية يف جمال نزع امللكية

 العامة واالحتالل املؤقت وفقا للتشريع اجلاري به العمل يف هذا اجملال.

 51املــادة 
تربم عقود برامج سنوية أو متعددة السنوات بني الدولة والشركات الوطنية، حتدد األهداف املعتزم بلوغها والوسائل 
اليت سرتصد إلجنازها وذلك لالستجابة اللتزامات خاصة والسيما منها تغطية الرتاب الوطين واملعايري التكنولوجية 

                                                           
 -المادة 49 من القانون رقم 16-66 بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري.42

 بتاريخ 1.16.123بالظهير الشريف رقم  ، الصادراألمربتنفيذهالبصريالمتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا لالتصال السمعي  11.15 رقم القانون-43

 .2016سبتمبر  22يوم  6502الصادر في الجريدة الرسمية رقم ، (2016اغسطس  25) 1437من ذي القعدة  21
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يف جمال اإلعالم أو الرتبية أو  وطنية املرتبطة بطبيعتها كشركات وااللتزامات املتعلقة ابملضمون وبتقدمي اخلدمات
 الثقافة أو الربامج اجلهوية. وجيب أن يتطابق التمويل املمنوح مع الكلفة الفعلية اليت يقتضيها احرتام هذه االلتزامات.

 52املادة 
 البصري العمومي مما يلي: من أجل القيام مبهام املرفق العام، تستفيد الشركات الوطنية لالتصال السمعي

o  مجيع الرسوم شبه الضريبية اليت ميكن أن حتدث لفائدهتا وفقا للنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل؛ 

o   برامج  –خمصصات من امليزانية املربجمة يف إطار قانون املالية واليت متنحها هلا الدولة بناء على عقود
 مربمة مع هذه الشركات؛

o  على اخلصوص من تسويق إنتاجاهتا ومن اإلشهار والرعاية والتسويق التلفزي  موارد خاصة متأتية
 واخلدمات األخرى.

 53املــادة 
االلتزامات املفروضة  ة العليا أن توجه إعذارا إىل الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري قصد احرتامأميكن للهي

 العمل ودفرت حتمالهتا.عليها مبوجب النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا 

 إذا مل تستجب الشركة املعنية لإلعذار املوجه إليها، ميكن للهيئة العليا أن تصدر ضدها قرارا:

o بوقف جزء من الربانمج ملدة ال تزيد على شهر 

o  .أو بعقوبة مالية كما مت حتديدها يف دفرت التحمالت 

 م هلا مالحظاهتا داخل أجل حتددهويف مجيع احلاالت، تطلب اهليئة العليا من الشركة أن تقد

 الوطنية لإلذاعة والتلفزة ةالثـانـي: الشركالبـاب 

 

 54املــادة 

حتول داخل الستني يوما املوالية لنشر هذا القانون ابجلريدة الرمسية "اإلذاعة والتلفزة املغربية" "واملصلحة املستقلة 
لإلذاعة والتلفزة" ختضع للتشريع املتعلق بشركات املسامهة وهلذا لإلشهار" إىل شركة مسامهة تسمى " الشركة الوطنية 

 األساسي. القانون ولقانوهنا

 متتلك الدولة جمموع رأس مال الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة.
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لتابعة مللك الدولة األمالك العقارية ا تنقل إىل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة أو توضع رهن إشارهتا بدون عوض
اإلذاعة والتلفزة املغربية واملصلحة  ألنشطة الشركة،خلاص واملخصصة، يف اتريخ موافقة اهليئة العليا على دفرت حتمالت ا

 .بنص تنظيمي املستقلة لإلشهار

توضع جماان رهن إشارة الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة أمالك امللك العام الضرورية لسري الشركة وفق الكيفيات 
 عليها يف الفقرة السابقة.املنصوص 

 55املــادة 
طرف اإلذاعة والتلفزة نتستفيد الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة من أجل إرسال وإذاعة براجمها من الرتددات املستعملة م

 املغربية.

 56املــادة 
لإلشهار يف حقوقهما حتل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة حمل اإلذاعة والتلفزة املغربية واملصلحة املستقلة  

فيما يتعلق جبميع صفقات الدراسات واألشغال والتوريدات والنقل وكذا فيما خيص  وعلى اخلصوص والتزاماهتما
 أعاله. 54مجيع العقود واالتفاقيات األخرى وال سيما املالية منها اليت مت إبرامها قبل التاريخ املشار إليه يف املادة 

 57ـادة ـامل

ابإلذاعة والتلفزة املغربية واملصلحة املستقلة لإلشهار يف التاريخ  العاملون الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزةينقل إىل 
 أعاله. 54املشار إليه يف املادة 

الشركة الوطنية  ابلعاملني وال ميكن أبي حال من األحوال أن تكون الوضعية اليت خيوهلا النظام األساسي اخلاص 
الذين مت نقلهم مبوجب الفقرة األوىل أعاله أقل فائدة من الوضعية اليت كانوا يتمتعون هبا  للعاملني والتلفزةلإلذاعة 

 يف اتريخ نقلهم.

املذكورون ابإلذاعة والتلفزة املغربية واملصلحة املستقلة لإلشهار كما لو مت إجنازها  العاملون تعترب اخلدمات اليت أجنزها
 عة والتلفزة.ابلشركة الوطنية لإلذا

املنقولون منخرطني فيما خيص نظام املعاشات يف الصناديق اليت  العاملون ابلرغم من مجيع األحكام املخالفة، يظل
 ؛كانوا يدفعون إليها اشرتاكاهتم يف اتريخ نقلهم

النظام األساسي املنصوص عليها يف القانون املتعلق بشركات املسامهة، حيدد  ابلرغم من مجيع األحكام املخالفة،
 .شروط مشاركة العاملني هبا يف جهازها التسيريي لشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزةل
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 44املكررة 57املادة 
تدبر وضعية مقدمي اخلدمات املتعاقدين يف إطار الضريبة املهنية وفق القانون التجاري والقوانني اجلاري هبا العمل 

 واحملددة للعالقة بني الشركات.

 وميكن للشركات تنظيم مبارايت مهنية لفائدة املتعاقدين قصد اإلدماج. 

 45(3)املادة 

املشار  25.96من القانون رقم  11و 10و2املواد تقدم استثناء من أحكام  والتلفزة أنويرخص للشركة الوطنية لإلذاعة 
، خدمة نقل اإلشارات الرقمية خلدمات االتصال السمعي البصري لفائدة مقدمي وتتميمهإليه أعاله، كما مت تعيريه 

هذه اخلدمات بغرض بتها، طاملا تضطلع هذه الشركة مبهام الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري حسب 
 .77.03من القانون السالف الذكر رقم  47مدلول املادة 

واحد أو أكثر يف اجملال السمعي البصري اخلاص، يتعني على الشركة  يف حالة الرتخيص ملزع مقدم للخدمات التقنية
من القانون السالف الذكر  املكررة 26واملكررة )الفقرة األخرية(  5ختضع إلحكام املادتني  والتلفزة أنالوطنية لإلذاعة 

السمعي البصري  للالتصاإذا كانت ترغب يف تقدمي خدمات موزعـ مقدم اخلدمات التقنية لفائدة متعهد  77.03رقم 
من القانون السالف الذكر  47ي حسب مدلول املادة ر ال يضطلع مهام الشركات الوطنية لالتصال السمعي البص

 .77.03رقم 

 القسـم الرابــع: أحكـام خمتلفـة 

 58ـادة ـامل

مت إدخال تغيريات يف حالة التشويش على إرساالت أخرى والسيما إرساالت املرافق العمومية احلساسة أو إذا 
مبوجب اتفاقيات واتفاقات دولية، ميكن للهيئة العليا بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت أن تفرض 

حىت ولو كانت تستجيب للقواعد املتعلقة ابلعرض  أو مها معا تعديالت على الرتددات املعينة أو توقيف استغالهلا
 واإلنشاء واالستغالل املطبقة عليها. والتقدمي يف السوق والشروع يف اخلدمة

 59ـادة ـامل

                                                           
 .المتعلق باالتصال السمعي البصري 77.03 رقم بتغيير وتتميم القانون 66.16 رقم القانونمن مكررة 57لمادة ا-44
( الصادر في 2015أغسطس  4) 1436شوال  18في  1.15.123بالظهير الشريف رقم  بتنفيده األمر الصادر 69-14 رقم من القانون 3المادة -45

 .المتعلق باالتصال السمعي البصري 77.03 رقم وتتميم القانون ، بتغيير2015أغسطس  24 بتاريخ 6389الجريدة الرسمية رقم 

لقطاع العمومي وخصوصا في الباب المتعلق للقسم المخصص بما أن القانون تم تعديله عدة مرات، فإنه يبدو من المناسب وضع هذه المادة في ا
 بالشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة نظرا آلثارها القانونية في مجال االتصال السمعي البصري.
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 جيب أن تكون أجهزة اإلرسال واالستقبال من النوع املوافق عليه وفقا للكيفيات احملددة بنص تنظيمي.

 60ـادة ـامل

املشار  24-96دون اإلخالل ابلعقوابت اجلزائية املنصوص عليها يف الباب األول من القسم اخلامس من القانون رقم 
إليه أعاله واملتعلق ابملخالفات والعقوابت اجلزائية املتعلقة بقطاع املواصالت، جيب على الفور إيقاف تشغيل كل 
جهاز غري موافق عليه أو يتم استغالله دون إذن أو يستعمل ترددا مل يتم تعيينه أو يسبب تشويشا يلحق الضرر 

 1423من مجادى اآلخرة  22الصادر يف  1.02.212ري الشريف رقم وذلك أبمر من اهليئة العليا طبقا ألحكام الظه
 .46املشار إليه أعاله (2002أغسطس  31)

 61ـادة ـامل

مع مراعاة أداء احلقوق واألاتوى املنصوص عليها يف املقتضيات التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابحتالل امللك العام 
األشخاص املعنويني اخلاضعني للقانون العام واحلاصلني على امتياز واخلاص للدولة وللجماعات احمللية، جيب على 

تسيري املرافق العمومية أن يستجيبوا لطلبات املتعهدين املأذون هلم إبقامة واستغالل معدات اإلرسال مادام ذلك ال 
 يعرقل االستعمال العام.

ولة مبوجب اتفاقيات وفق شروط الشفافية وعدم جيب أن يتم ولوج املتعهدين املأذون هلم إتى امللك العام واخلاص للد
 التمييز.

جيب أن تقام البنيات التحتية واملعدات مع احرتام البيئة والقيمة اجلمالية لألماكن ووفق الشروط األقل ضررا ابلنسبة 
 لألمالك اخلاصة وامللك العام.

 

 

 62املــادة 

بصرية والولوج إىل اخلدمات املقدمة من لدن شبكات  يتمتع كل شخص ذايت أو معنوي حبرية استقبال برامج مسعية
 االتصال السمعي البصري مع مراعاة أداء "الرسم من أجل النهوض ابلفضاء السمعي البصري الوطين".

ال جيوز ملالك بناية أو الوكيل أو من ينوب عنهما أن يعرتض على إقامة هوائيات فردية أو مجاعية أو على الربط 
ون هبا من اجل استقبال الربامج السمعية البصرية، مع احرتام النصوص التشريعية والتنظيمية بشبكة للكابل مأذ

                                                           
بتاريخ  1.16.123، الصادر األمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري 11.15القانون رقم -46

 .2016سبتمبر  22يوم  6502في الجريدة الرسمية رقم  الصادر (2016أغسطس  25) 1437كم ذي القعدة  21
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اجلاري هبا العمل. غري أنه ميكن للسلطة احمللية املختصة أن تفرض معايري ابلنظر على اخلصوص إىل االعتبارات 
 اجلمالية احلضرية والبيئية.

 63املــادة 

البصري أن يضعوا رهن إشارة اهليئة العليا املعلومات أو الواثئق الضرورية جيب على متعهدي االتصال السمعي 
 للتأكد من احرتامهم لاللتزامات املفروضة عليهم مبوجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا مبوجب دفرت حتمالهتم.

من الظهري الشريف رقم  15تؤهل اهليئة العليا للقيام أبحباث لدى األشخاص املذكورين وذلك وفقا ألحكام املادة 
 .47املتعلق ابهليئة العليا 212.02.1

 6448ـادة ـامل

واملتعلقة بعملية تسجيل الربامج، يتعني تسجيل كل برانمج مسعي  ة العلياألهيل القانون املنظمابلرغم من أحكام 
 به ملدة سنة على األقل. واالحتفاظبصري كامال 

موضوع "حق للرد" أو شكاية ختص احرتام النصوص القانونية ويف حالة ما إذا كان الربانمج املذكور أو أحد عناصره 
 والتنظيمية اجلاري هبا العمل، حيتفظ ابلتسجيل ألطول مدة ميكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر اإلثبات.

 بطلب منها. ة العلياأترسل نسخة من الربانمج، موضوع النزاع، إىل اهلي

 65ـادة ـامل

مع مراعاة املقتضيات بعده وبنود دفاتر التحمالت والسيما فيما خيص احلجم واملدة، ميكن للربامج السمعية البصرية 
أن حتتوي على خطاابت إشهارية وعلى برامج تستفيد من الرعاية وبرامج التسويق التلفزي. غري أنه يتعني على 

 :الربامج اإلشهارية

o  ابلعربية أو ابألمازيغية أو ابللهجات املغربية إذا كانت موجهة للجمهور املغريب.أن تبث 

استعمال لغات أخرى إذا كانت اخلطاابت اإلشهارية شبيهة بتلك املذكورة أعاله أو إذا تبينت صعوبة  جيوز أنه،غري 
 التقنية اخلاصة اليت حتتوي عليها بث تلك اخلطاابت ابلعربية أو ابألمازيغية أو ابللهجات املغربية بسبب املفاهيم

o  أن تفصل عن العناصر األخرى لربانمج ما سواء بواسطة إشارة صوتية أو إشارة بصرية خاصة
 والنهاية؛)جينرييك( أو بواسطة االثنني معا واليت تبني بوضوح البداية 

                                                           
 1.16.123المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري، الصادر بالظهير الشريف رقم  11.15 رقم من القانون 33لمادة ا تنص-47

الواردة  1.02.212تطبق اإلحاالت إلى أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعاله رقم :" على (2016اغسطس  25) 1437 من ذي القعدة 21في 

 21". بموجب أحكام المادة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على األحكام المطابقة لها المنصوص عليها في هذا القانون

 مذكور أعاله.ال 11.15 رقم من القانون
 -المادة 64 من القانون رقم 16-66 بتغيير وتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق باالتصال السمعي البصري.48
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o .أن تكون مطابقة ملتطلبات الوقار واحرتام اإلنسان 

جيب أال يكون من شاهنا، إيقاع اجلمهور يف اخلطأ وعليها أن حترتم مبادئ املنافسة  عندما يتضمن اإلشهار مقارنة،
 الشريفة. وجيب أن تنصب عناصر املقارنة على وقائع ميكن التحقق منها مبوضوعية واختيارها بنزاهة.

 66ادة ـاملـ

اإلخبارية أو لربامج أخرى تتعلق مبمارسة احلقوق ال ميكن للنشرات اإلخبارية اإلذاعية والتلفزية أو للربامج أو اجملالت 
السياسية أن حتتوي على إشهار أو تكون موضوع رعاية. وجيب أن تكون كذلك خالية من االستطالعات 

 اإلشهارية.

 67ـادة ـامل 

ظاهر متنع اخلطاابت اإلشهارية اليت حتتوي بطريقة صرحية أو أبي إحياء ضمين، سواء بواسطة صور أو أقوال، على م
العنف أو مظاهر منافية لألخالق احلميدة وللنظام العام أو على عناصر ميكن أن تشجع على التجاوزات أو التهور 
أو اإلمهال أو على عناصر ميكنها أن متس ابالعتقادات الدينية أو السياسية للعموم أو على عناصر تستغل قلة خربة 

 وسذاجة األطفال واملراهقني.

 68ـادة ـامل 

أو من شأهنا  مغلوطة تقدمياتكل إشهار مسعي بصري كاذب أو مضلل حيتوي على ادعاءات أو بياانت أو   مينع
 أن توقع الغري يف اخلطأ. ويتم حتديد طابع احملظور طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل.

 69ـادة ـامل

اخلاص، الذين ال ينتجون أو يسوقون مواد ممنوع إشهارها، لألشخاص املعنويني اخلاضعني للقانون العام أو  جيوز
أو نشاطهم أو إجنازاهتم. وحتدد  تقدمي مسامهات لتمويل برامج مسعية بصرية يف إطار الرعاية هبدف ترويج صورهتم

 أعاله. 26شروط هذه املسامهات يف دفرت التحمالت املشار إليه يف املادة 

 ـاتـوبـس: العقــالقسـم اخلامـ

 70ـادة ـامل 

ختتص احملكمة اإلدارية ابلرابط وحدها ابلنظر ابتدائيا يف الدعاوى املتعلقة ابلنزاعات اليت تدخل ضمن اختصاص 
 احملاكم اإلدارية والناشئة عن تطبيق هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.

 71ـادة ـامل
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درهم أو إبحدى هاتني العقوبتني  1.000.000إىل  100.000يعاقب بثالثة أشهر إىل سنة واحدة حبسـا وبغرامـة من 
فقط كل من بث أو عمل على بث أو أرسل أو عمل على إرسال، خدمة لالتصال السمعي البصري كيفما كانت 

 الوسيلة التقنية املستعملة، دون أن يكون حاصال على الرتخيص أو اإلذن املطلوب.

لفعلي لشركة متثل موزع خدمات عرب الساتل تضع رهن إشارة العموم تطبق نفس العقوابت على املسري القانوين أو ا
 أعاله. 34عرضا خلدمات االتصال السمعي البصري دون احلصول على اإلذن املنصوص عليه يف املادة 

تطبق نفس العقوابت على املسري القانوين أو الفعلي ملوزع خدمات بواسطة شبكة هرتزية أرضية يضع رهن إشارة 
ضا خلدمات االتصال السمعي البصري على تردد آخر غري الذي خصص له أو ميارس نشاطه خرقا العموم عر 

 لألحكام املتعلقة بقوة جهاز اإلرسال أو مكان تثبيته.

تطبق دائما عقوبة احلبس عندما يتم ارتكاب األفعال املنصوص عليها يف هذه املادة خرقا لقرار بسحب الرتخيص 
 أو اإلذن أو توقيفه.

 72ـادة ـامل

درهم وأتمر احملكمة  20.000إىل  10.000أعاله بغرامة من  16يعاقب على عدم التصريح املنصوص عليه يف املادة 
 يف مجيع احلاالت مبصادرة املعدات موضوع املخالفة.

 73ـادة ـامل

فيما يتعلق  22و 21و 20و 19و 18درهم على كل خمالفة ألحكام املواد  140.000إىل  70.000يعاقب بغرامة من 
 ابملسامهات وحقوق التصويت.

من هذا القانون  18تطبق نفس العقوبة على املسريين القانونيني أو الفعليني لشركة قامت خرقا ألحكام املادة 
 إبصدار أسهم حلاملها أو مل تقم جبميع املساعي لتحويل األسهم حلاملهما إىل أسهم امسية.

 

 74ـادة ـامل

تطبيق بنود دفرت  يتغاضى عن درهم كل متعهد لالتصال السمعي البصري 500.000إىل  10.000يعاقب بغرامة من 
 التحمالت فيما يتعلق بعدد وجنسية األعمال السينمائية املذاعة وشروط البث واجلدول الزمين لربجمة هذه األعمال.

 75ـادة ـامل 
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أجل البيع أو اإلجيار أو عرض للبيع أو احليازة درهم صنع أو استرياد من  200.000إىل  50.000يعاقب بغرامة من 
من أجل البيع أو البيع أو إقامة معدات أو جهاز أو وسيلة أو أداة مت تصميمها جزئيا أو كليا من أجل التقاط غري 
مشروع لربامج مذاعة، عندما تكون هذه الربامج موجهة جلمهور معني يلج إليها مقابل أجرة تدفع لفائدة مستغل 

 دمةتلك اخل

 76ـادة ـامل 

درهم طلب أو إعداد أو تنظيم أو بث إشهار يقوم، بطريقة مباشرة أو  100.000إىل  20.000يعاقب بغرامة من 
 أعاله. 75غري مباشرة، ابلرتويج ملعدات أو أجهزة أو وسائل أو أدوات منصوص عليها يف املادة 

 77ـادة ـامل

درهم القيام، خرقا حلقوق مستغل اخلدمة، بتنظيم استقبال الربامج املنصوص  50.000إىل  10.000يعاقب بغرامة من 
 أعاله من طرف الغري. 75عليها يف املادة 

 78ـادة ـامل

أعاله، ميكن للمحكمة أن  77إىل  75يف حالة اإلدانة من أجل إحدى املخالفات املنصوص عليها يف املواد من 
 أتمر مبصادرة املعدات والتجهيزات والوسائل واألدوات وكذا الواثئق اإلشهارية.

 79ـادة ـامل

 يف حالة العود، تضاعف العقوابت املنصوص عليها يف هذا القسم.

ذا القانون يعترب يف حالة العود، حسب مفهوم هذا القانون، كل من أدين حبكم قضائي هنائي ملخالفته أحكام ه
 بعد صدور احلكم املذكور. سنتني وارتكب خمالفة مماثلة داخل

 80ـادة ـامل

من القانون اجلنائي، ال ميكن خفض الغرامات املنصوص عليها يف هذا  150و149استثناء من أحكام الفصلني 
 إىل أقل من احلد األدىن القانوين. القانون

من القانون اجلنائي املتعلقة بوقف التنفيذ على اإلداانت املنصوص عليها يف هذا  55وال تطبق أحكام الفصل  
  .القانون

 ةـة وهنائيـام انتقاليــادس: أحكــم الســـــالقسـ

 81ـادة ـامل
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تتقيد ببنود دفرت للتحمالت تعده احلكومة وتوافق  أن»القناة الثانية  –جيب على شركة املسامهة املسماة "سورايد 
 عليه اهليئة العليا، ويتضمن على اخلصوص مهام املرفق العام اليت يتعني على الشركة القيام هبا.

الثانية" داخل أجل ستة أشهر ابتداء من اتريخ  القناة-سورايديتعني اإلعداد واملوافقة على دفرت التحمالت لشركة " 
 نون ابجلريدة الرمسية.نشر هذا القا

االستفادة من االمتيازات املخولة هلا من طرف  يف القناة الثانية " برسم املهام املذكورة، –وتستمر شركة "سورايد 
 .الدولة يف اتريخ نشر هذا القانون ابجلريدة الرمسية

 وبث براجمها.كما تستمر يف االستفادة من الرتددات اليت تستعملها يف نفس التاريخ من اجل إرسال 

 82ـادة ـامل

تستمر اإلذاعة والتلفزة املغربية واملصلحة املستقلة لإلشهار بصفة انتقالية يف ممارسة مهامها وفقا للنصوص التشريعية 
والتنظيمية املطبقة عليهما يف اتريخ نشر هذا القانون ابجلريدة الرمسية وذلك إىل غاية املوافقة على دفرت حتمالت 

 الوطنية لإلذاعة والتلفزة من طرف اهليئة العليا.الشركة 

يتعني اإلعداد واملوافقة على دفرت التحمالت داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من اتريخ نشر هذا القانون ابجلريدة 
 الرمسية.

خ نشر هذا من هذا القانون داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من اتري 51يتم إعداد العقد الربانمج املشار إليه يف املادة 
 القانون ابجلريدة الرمسية.

 83املــادة 
من هذا القانون ابتداء من اتريخ حتويلها  61و5املادتني  ختضع اإلذاعة والتلفزة املغربية لألاتوى املنصوص عليها يف

القناة الثانية لنفس األاتوى ابتداء من اتريخ نشر هذا القانون  – إىل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة. وختضع سورايد
 يف اجلريدة الرمسية.

 

 

 
 

 84ـادة ـامل
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جيب على مؤسسات االتصال السمعي البصري اليت تزاول نشاطها على الرتاب الوطين يف اتريخ نشر هذا القانون 
( 6السابقة، أن تتقيد أبحكامه داخل أجل أقصاه ستة )يف اجلريدة الرمسية، غري تلك املنصوص عليها يف املادة 

 أشهر ابتداء من نفس التاريخ.

 85ـادة ـامل

 تنسخ األحكام التالية:

o  ( الذي يرخص ملكتب الربيد 1928يوليو  5) 1347حمرم  16الظهري الشريف الصادر يف
 ابلقيام ابإلشهار عرب التليفون الالسلكي، كما وقع تغيريه وتتميمه؛ والتلغراف والتيلفون

( املتعلق حبماية البث اإلذاعي املوجه إىل مجهور 1994يوليو  25) 1415صفر  15الصادر يف  31-93القانون رقم  
 دد.حم
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القانون رقم ( بتنفيذ 2000فرباير  15) 1420ذي القعدة  9صادر يف  1.00.20ظهري شريف رقم 
 49املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 2-00

 )الصيغة املدجمة(
 احلمد هلل وحده،
 بداخله:-الطابع الشريف

 (حممد بن يوسف هللا وليه احلسن بنحممد بن )
 يعلم من ظهريان الشريف هذا، أمساه هللا وأعز أمره أننا:

 منه، 58و 26بناء على الدستور والسيما الفصلني 

 أصدران أمران الشريف مبا يلي:

املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة،  2-00ينفذ وينشر ابجلريدة الرمسية عقب ظهريان الشريف هذا، القانون رقم 
 كما وافق عليه جملس املستشارين وجملس النواب.

 ( 2000فرباير  15) 1420ذي القعدة  9وحرر مبراكش يف 

 وقعه ابلعطف 

 الوزير األول

 اإلمضاء: عبد الرمحن يوسفي

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2000ماي  18 يوم اخلميسالصادرة  4796اجلريدة الرمسية رقم -49
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( بتنفيذ القانون رقم 2006فرباير  14) 1427من حمرم  15صادر يف  1.05.192ظهري شريف رقم 
 املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 2.00القاضي بتغيري وتتميم القانون رقم  34.0550

 احلمد هلل وحده،
 بداخله:-الطابع الشريف

 (حممد بن يوسف هللا وليه احلسن بنحممد بن )
 يعلم من ظهريان الشريف هذا، أمساه هللا وأعز أمره أننا:

 منه، 58و 26بناء على الدستور والسيما الفصلني 

 أصدران أمران الشريف مبا يلي:

القاضي بتغيري وتتميم القانون رقم  34.05ينفذ وينشر ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان الشريف هذا، القانون رقم 
 املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة، كما وافق عليه جملس املستشارين وجملس النواب. 2.00

 (2006فرباير 14) 1427من حمرم  15حرر إبفران يف 

 وقعه ابلعطف 

 الوزير األول

 اإلمضاء: إدريس جطو.

 

 

 

 

 

                                                           
 .2006فرباير  20 يوم اإلثننيالصادرة  5397اجلريدة الرمسية رقم -50
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القانون رقم ( بتنفيذ 2014ماي  20) 1435من رجب  20صادر يف  1.14.97ظهري شريف رقم 
 املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 2.00بتتميم القانون رقم  79.1251

 احلمد هلل وحده،
 بداخله:-الطابع الشريف

 (حممد بن يوسف هللا وليه احلسن بنحممد بن )
 يعلم من ظهريان الشريف هذا، أمساه هللا وأعز أمره أننا:

 منه، 50و42بناء على الدستور والسيما الفصلني 

 أصدران أمران الشريف مبا يلي:

املتعلق حبقوق  2.00تتميم القانون رقم ب79.12ينفذ وينشر ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان الشريف هذا، القانون رقم 
 املؤلف واحلقوق اجملاورة، كما وافق عليه جملس املستشارين وجملس النواب.

 (2014ماي20) 1435رجبمن 20ابلفقيه بن صاحل يفوحرر 

 وقعه ابلعطف:

 ،رئيس احلكومة

 عبد اإلله اين كرياناإلمضاء: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2014يونيو  9الصادرة بتاريخ  6263اجلريدة الرمسية رقم -51
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 34.05حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة كما مت تغيريه وتتميمه مبقتضى القانون رقم  املتعلق 2.00قانون رقم ال
 79.12و

 لباب األولا
 حقوق املؤلف

 الفصل األول
 أحكام متهيدية

 تعاريف

  :1املادة 

  :ابملصطلحات الواردة يف هذا القانون وبدائلها املختلفة املعاين التاليةيقصد 

؛ وكل إشارة إىل احلقوق املادية للمؤلفني يف هذا و الشخص الذايت الذي أبدع املصنف: ه"املؤلف" .1
، فهي تعين ذاتيا أو معنواي آخر غري املؤلف القانون حينما يكون املالك األصلي هلذه احلقوق شخصا

 .املالك األصلي للحقوقحقوق 
 .: هو كل إبداع أديب أو فين ابملعىن الذي حتدده أحكام املادة الثالثة الواردة أدانه"املصنف " .2
هو كل مصنف أبدع من قبل جمموعة من املؤلفني إبيعاز من شخص ذايت أو  :"اجلماعي املصنف" .3

ملختلف املؤلفني املسهمني يف معنوي يتوىل نشره على مسؤوليته وإبمسه. وتكون املشاركة الشخصية 
 .إبداع املصنف ذائبة يف جمموع املصنف من غري أن يتأتى متييز خمتلف اإلسهامات وحتديد أصحاهبا

 .هو كل مصنف أسهم يف إبداعه مؤلفان أو عدة مؤلفني : "املشرتك املصنف" .4
هو كل إبداع جديد مت تصوره وإنتاجه انطالقا من مصنف موجود من قبل أو  : "املشتق املصنف" .5

 .مصنفات موجودة من قبل
 .دون تعاون مع مؤلفه قبل،كل مصنف جديد يدمج فيه مصنف موجود من ":جممعا مصنفا"يعترب  .6
مصنف هو عبارة عن سلسلة من الصور املرتابطة فيما بينها تعطي  كل":البصري-السمعي املصنف" .7

وإذا  مرئية،من شأهنا أن تكون  به،انطباعا ابحلركة سواء كانت مصحوبة ابلصوت أو غري مصحوبة 
 .كانت مصحوبة ابلصوت فمن شأهنا أن تكون مسموعة. وتدخل يف حكمها املصنفات السينمائية

كل إبداع فين ذي وظيفة نفعية أو مندمج يف أداة لالنتفاع هبا سواء " التطبيقية للفنون مصنفا"يعترب  .8
 .تعلق األمر مبصنف للصناعة التقليدية أو أنتج وفق طرق صناعية
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أو  لصورة،كل تسجيل للضوء أو ألي إشعاع آخر على دعامة منتجة   :""مصنفا فوتوغرافيايعترب  .9
ميكن إنتاج صورة انطالقا منها مهما تكن الطبيعة التقنية اليت مت هبا إجناز هذا التسجيل )كيميائية أو 

 (إلكرتونية أو غريها
ولكنها جزء من املصنف  فوتوغرافيا،مصنفا  بصري-ال تعترب كل صورة استخرجت من مصنف مسعي 

 .البصري-السمعي 
هي إنتاجات لعناصر مميزة من الرتاث الفين التقليدي تواتر تطويره واحلفاظ  :"تعابريالفولكلور" .10

من قبل جمموعة أو أفراد شهد هلم أبهنم يستجيبون للتطلعات الفنية  املغربية،عليه داخل تراب اململكة 
  :التقليدية هلذه اجملموعة. وتتضمن هذه اإلنتاجات

 ؛ أ( احلكاايت الشعبية والشعر الشعيب واأللغاز
 األغاين واملوسيقى الشعبية املصحوبة آبالت العزف ؛ب(

 ج( الرقصات والعروض الشعبية ؛
د( إنتاجات الفنون الشعبية مثل الرسوم الزيتية واملنحواتت والفخار ، واخلزف ، والزليج ، والنقش على 

 .اخلشب واألدوات املعدنية واحللي ، والنسيج واألزايء
، كل مصنف مؤلف من عناصر مقتبسة من د من الفولكلور""املصنف املستميراد بعبارة  .11

 .الرتاث الثقايف التقليدي املغريب
الشخص الذايت أو املعنوي الذي يتوىل املبادرة بصري"،-املنتج ملصنف مسعي "بعبارة: يقصد  .12

 .واملسؤولية إلجناز ذلك املصنف
جمموعة من التعليمات املعرب عنها بكلمات أو برموز أو  كل"،"برانمج احلاسوبيقصد مبصطلح  .13

تنجز أو  أن-تدمج يف دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة  حينما-برسوم أو أبي طريقة أخرى متكن 
أو حتصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو أبي طريقة إلكرتونية قادرة على معاجلة  حمددة،حتقق مهمة 

 .املعلومات
جمموعة اإلنتاجات واملعطيات أو عناصر أخرى مستقلة  ،""قواعد البياانتيقصد مبصطلح  .14

مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتيا بواسطة الوسائل اإللكرتونية أو كل الوسائل 
 .األخرى

كل مصنف أو تسجيل صويت توجد نسخ منه رهن إشارة اجلمهور  ،""نشريقصد مبصطلح  .15
قصد البيع أو الكراء أو  صويت،يف حالة تسجيل  املنتج،ومبوافقة  مصنف،مبوافقة املؤلف يف حالة 

 .أو هبدف نقل امللكية أو احليازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية للجمهور العمومية،اإلعارة 
أو بتسجيل صويت  ما،تبليغ اجلمهور مبصنف أو أداء ملصنف  ذاعي""البث اإليقصد مبصطلح  .16

 .بواسطة اإلرسال الالسلكي مبا يف ذلك األقمار االصطناعية
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من مسجل صويت صناعة نسخة أو عدة نسخ من مصنف أو من أداء ملصنف أو  "استنساخ"يراد بعبارة 
مبا فيه التسجيل  كان،يف أي شكل   صويت،أو من جزء من مصنف أو من أداء مصنف أو من مسجل 

 .والتخزين الدائم أو املؤقت على شكل إلكرتوين ملصنف أو ألداء أو ملسجل صويت واملرئي،الصويت 
 املصنف،ملصنف ما صناعة نسخ ابلفاكسيميلي ألصول  ،""استنساخ طبق األصليراد بعبارة  .17

مثل التصوير آبالت النسخ. وتعترب أيضا  الزييت،أو نسخ للمصنف بواسطة وسائل أخرى غري الرسم 
 .مبثابة استنساخ طبق األصل مكربة،صناعة نسخ ابلفاكسيميلي، سواء كانت هذه النسخ مصغرة أو 

نقل امتالك األصل ملصنف أو لنسخة من مصنف أو ملسجل صويت ملدة  ،""التأجرييراد بلفظ  .18
 .حمددة هبدف الربح

، القراءة أو العزف أو الرقص أو األداء بطريقة ما العلين""التمثيل أو األداء يراد بعبارة  .19
للمصنف ، مباشرة أو بواسطة جهاز أو وسيلة ما ، ويف حالة مصنف مسعي بصري إظهار املصنف يف 

متابعة أو حتويل األصوات املصاحبة إىل شيء مسموع ، سواء مت ذلك يف مكان أو أمكنة خمتلفة ، 
أشخاص خارج دائرة األسرة وحميطها املباشر ، وال يهم يف هذا الصدد حيث يوجد أو ميكن أن يوجد 

أن يكون هؤالء األشخاص يف نفس املكان ويف نفس الوقت ، أو يف أمكنة وأوقات خمتلفة ، حيث 
ميكن أن يشاهد التمثيل أو األداء ، وهذا دون أن يتم تبليغ اجلمهور ابلضرورة ، كما حيدد ذلك البند 

 .( أدانه22)
تالوته أو تشخيصه أو تشخيصه رقصا أو أداؤه مباشرة أو  "متثيل أو أداء مصنف"د بعبارة يرا .20

 كان،، إظهار الصور يف أي ترتيب  ويف حالة مصنف مسعي بصري أخرى،بواسطة جهاز أو أي وسيلة 
 .أو حتويل الصور املصاحبة إىل شيء مسموع

البث سلكيا أو ال سلكيا ابلصورة أو ابلصوت، أو ابلصورة  "،"النقل إىل اجلمهوريراد بعبارة  .21
، أو مسجل صويت بكيفية ميكن معها ألشخاص خارج دائرة أداء أو متثيل أو ملصنف،وابلصوت معا 

يف مكان أو عدة أمكنة بعيدة عن املكان األصلي للبث ،  البث،األسرة وحميطها املباشر من التقاط 
التقاط الصورة أو الصوت يف هذا املكان أو هذه األمكنة وال يهم يف حبيث لوال هذا البث ملا أمكن 

هذه احلالة أن يستطيع هؤالء األشخاص التقاط الصورة أو الصوت يف نفس املكان ويف نفس الوقت ، 
 .أو يف أمكنة وأوقات خمتلفة خيتاروهنا فرادى

واألشخاص  والراقصون،املمثلون واملغنون والعازفون املوسيقيون  "،"فنانو األداءيقصد بعبارة  .22
اآلخرون الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون أبي طريقة أخرى املصنفات الفنية واألدبية 

 .والتعبريات الفولكلورية
 .نتاج كل عملية استنساخ "،"نسخةيراد مبصطلح  .23
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كل دعامة مادية تتضمن أصواات مأخوذة مباشرة أو   (،)فونوغرام"مسجل صويت"يراد بعبارة  .24
بطريقة غري مباشرة من مسجل صويت )فونوغرام( حيتوي على األصوات املثبتة يف هذا املسجل الصويت 

 .كال أو جزءا منها
الشخص الذايت أو املعنوي الذي أيخذ املبادرة ويتوىل  "،"منتج املسجل الصويتيراد بعبارة  .25

أو ألي أصوات أخرى أو  عرض،ت األول لألصوات املتأتية من غناء أو أداء أو املسؤولية يف التثبي
 .لعروض صوتية

كل جتسيد للصور أو األصوات أو للصور واألصوات أو لكل متثيل هلا   ،""التثبيتيراد مبصطلح   .26
 .منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها أبداة ابالنطالقميكن 

 الفصل الثاين
 موضوع احلماية

 عامة أحكام
  :2املادة 

 .يستفيد كل مؤلف من احلقوق املنصوص عليها يف هذا القانون على مصنفه األديب أو الفين
وتبدأ احلماية املرتتبة عن احلقوق املشار إليها يف الفقرة السالفة واملسماة فيما بعد "محاية" مبجرد إبداع املصنف 

 .حىت لو كان غري مثبت على دعامة مادية
 املصنفات

 : 3املادة 
يسري هذا القانون على املصنفات األدبية والفنية املسماة فيما بعد "ابملصنفات" اليت هي إبداعات فكرية أصلية 

  :يف جماالت األدب والفن مثل
 ؛أ( املصنفات املعرب عنها كتابة

 ب( برامج احلاسوب ؛
 ؛بكلمات أو املعرب عنها شفاهيابة ج( احملاضرات والكلمات واخلطب واملواعظ واملصنفات األخرى املكتو 

 د( املصنفات املوسيقية سواء كانت مصحوبة أو غري مصحوبة بكلمات ؛
 هـ( املصنفات املسرحية واملسرحيات املوسيقية ؛

 و( املصنفات اخلاصة ابلرقص واإلمياء ؛
 ؛ات السينماتوغرافية والفيديوغرامالبصرية مبا يف ذلك املصنف -ز( املصنفات السمعية 

مصنفات الفنون اجلميلة مبا فيها الرسوم والرسوم الزيتية واملنتوجات وأعمال النقش واملطبوعات اجللدية ومجيع  ح(
 مصنفات الفنون اجلميلة األخرى ؛

 ط( املصنفات اخلاصة ابهلندسة املعمارية ؛
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 ي( املصنفات الفوتوغرافية ؛
 ك( املصنفات اخلاصة ابلفنون التطبيقية ؛

م التوضيحية واخلرائط اجلغرافية والتصاميم والرسوم األولية واإلنتاجات الثالثية األبعاد اخلاصة ل( الصور والرسو 
 ابجلغرافيا ومسح األراضي واهلندسة املعمارية والعلوم ؛

 م( التعابري الفولكلورية واألعمال املستمدة من الفولكلور ؛
 .ن( رسوم إبداعات صناعة األزايء

 .لتعبري وال بشكله وال بنوعية املصنف وهدفهال ترتبط احلماية بنوع ا
 محاية عنوان املصنف

  :4املادة 
 .حيظى عنوان املصنف إذا كان له طابع أصلي بنفس احلماية اليت للمصنف ذاته

 املصنفات املشتقة وجمموعات املصنفات
  :5املادة 

  :تدخل املصنفات التالية يف حكم املصنفات احملمية وتتمتع بنفس احلماية
 أ( الرتمجات واالقتباسات والتعديالت املوسيقية وكذا حتويالت املصنفات والتعبريات الفولكلورية ؛

ب( جمموعات املصنفات أو التعابري الفولكلورية ، أو جمرد جمموعات أعمال أو بياانت ، مثل املوسوعات 
بواسطة آلة أو أبي شكل آخر من  واملنتخبات وقواعد البياانت سواء مت استنساخها على دعامة قابلة لالستغالل

شأنه ، بواسطة االختيار والتنسيق أو الرتتيب للمواد ، أن جيعل منها إبداعات فكرية. ال ميكن أن تضر احلماية 
 .املنصوص عليها يف الفقرة األوىل أعاله حبماية املصنفات املوجودة سابقا واملستعملة يف إعداد هذه املصنفات

 املخطوطات القدمية
  :6ادة امل

تضمن احلماية حسب مدلول هذا القانون خبصوص نشر املخطوطات القدمية احملفوظة يف اخلزاانت العمومية أو 
أماكن إيداع احملفوظات العمومية أو اخلصوصية من غري أن جيوز ملنجز هذا النشر التعرض على نشر نفس 

 .املخطوطات من جديد استنادا إىل النص األصلي
 الفولكلورمحاية تعابري 

 7املادة 
حتمى تعابري الفولكلور لالستعماالت التالية حينما تكون هذه االستعماالت ألهداف جتارية أو خارج إطارها  -1

  :التقليدي أو العريف
 أ( االستنساخ ؛

ب( التبليغ للجمهور عن طريق العرض أو األداء أو البث اإلذاعي أو التوزيع عن طريق الكابل أو أي وسيلة 
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 ى ؛أخر 
 ج( االقتباس والرتمجة أو أي تعديل آخر ؛

 .د( تثبيت تعابري الفولكلور
  :إن احلقوق املخولة يف املقطع األول ال تطبق إذا كانت األعمال املشار إليها يف هذا املقطع هتم -2

 أ( االستعماالت اليت يقوم هبا شخص طبيعي ألغراض شخصية فقط ؛
 اليومية إذا كان هذا االستعمال يربره موضوع امللخص ؛ب( استعمال مقاطع خمتصرة لألحداث 

 ج( االستعمال فقط ألغراض التعليم املباشر أو البحث العلمي ؛
د( احلاالت اليت ميكن فيما مبقتضى الباب الرابع من اجلزء األول استعمال مصنف دون ترخيص املؤلف أو ذوي 

 .احلقوق
ازاة مع كل تبليغ للجمهور إىل مصدر تعابري الفولكلور بطريقة جيب اإلشارة يف كل النشرات املطبوعة ومو  -3

 .مناسبة ومطابقة لالستعماالت احلسنة وذلك بذكر اجلماعة أو املنطقة اجلغرافية املستوحى منها تعبري الفولكلور
قوق إن حق الرتخيص ابألعمال املشار إليها يف املقطع األول من هذه املادة تعود إىل املكتب املغريب حل -4

 .املؤلفني
 .ختصص املبالغ احملصلة بناء على هذه املادة ألغراض مهنية ولتنمية الثقافة -5

 املصنفات غري احملمية
  :8املادة 

  :ال تشمل احلماية املنصوص عليها يف هذا القانون ما يلي
 ؛أ( النصوص الرمسية ذات الطابع التشريعي أو اإلداري أو القضائي وكذا ترمجتها الرمسية 

 ب( األخبار اليومية ؛
ج( األفكار واألساليب واألنظمة ومناهج التسيري واملفاهيم واملبادئ واالكتشافات أو البياانت البسيطة حىت لو 

 .سبق اإلعالن عنها ووصفها وشرحها ورمسها أو إدماجها يف مصنف ما
 الفصل الثالث
 احلقوق احملمية
 احلقوق املعنوية

  :9املادة 
  :، بصرف النظر عن حقوقه املادية وحىت يف حالة ختليه عنها ، ميتلك احلق فيما يلي إن مؤلف املصنف

أ( أن يطالب ابنتساب مصنفه له ، وابخلصوص أن يوضع إمسه على مجيع نسخ هذا املصنف يف حدود اإلمكان 
 وابلطريقة املألوفة ارتباطا مع كل استعمال عمومي هلذا املنصف ؛
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 أو أن يستعمل إمسا مستعارا ؛ب( أن يبقى إمسه جمهوال 
ج( أن يعرتض على كل حتريف أو برت أو أي تغيري ملصنفه أو كل مس به من شأنه أن يلحق ضررا بشرفه أو 

 .بسمعته
 احلقوق املادية

 : 10 املادة
خيول للمؤلف احلق املطلق يف القيام ابألعمال التالية أو منعها أو الرتخيص هبا ، شريطة مراعاة مقتضيات املواد من 

  :أدانه 22إىل  11
أ( إعادة نشر واستنساخ مصنفه أبية طريقة كانت أو أبي شكل كان ، دائم أو مؤقت مبا فيه التوثيق املؤقت 

 بوسيلة إلكرتونية ،
 ؛ ب( ترمجة مصنفه

 ج( إعداد اقتباسات أو تعديالت أو حتويالت أخرى ملصنفه ؛
البصري أو لنسخة  -د( القيام بتأجري مصنفه أو الرتخيص بذلك ، أو اإلعارة العمومية ألصل مصنفه السمعي 

منه ، أو ملصنفه املدمج يف مسجل صويت أو برانمج حاسوب أو قاعدة معطيات أو مصنف موسيقي على شكل 
 يكن مالك األصل أو النظري موضوع أتجري أو إعارة للعموم ؛ توليفة مهما

هـ( القيام أو الرتخيص ابلتوزيع على العموم عن طريق البيع أو التأجري أو اإلعارة العمومية أو أي شكل آخر من 
 ؛حتويله امللكية أو االمتالك ألصل مصنفه أو لنسخ منه ، مل يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من قبله 

 و( عرض أو أداء مصنفه أمام اجلمهور ؛
 ز( استرياد نسخ من مصنفه ؛

 ح( إذاعة مصنفه ؛
 .ط( نقل املصنف إىل اجلمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى

ال تطبق حقوق التأجري أو اإلعارة املنصوص عليها يف النقطة الرابعة من املقطع األول على أتجري برامج احلاسوب 
 .كان هذا الربانمج ليس هو املوضوع األساسي يف التأجري  يف حالة ما إذا

 .ممارسة احلقوق املادية من قبل خلف املؤلف
 11املادة 

متارس احلقوق املنصوص عليها يف املادة السابقة من قبل خلف مؤلف املصنف أو من قبل أي شخص ذايت أو 
يف حالة عدم وجود األشخاص املنصوص عليهم يف الفقرة السالفة ميكن للمكتب . معنوي خولت له هذه احلقوق
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 .املغريب حلقوق املؤلفني أن ميارس هذه احلقوق
 الفصل الرابع

 احلد من احلقوق املادية
 حرية االستنساخ لالستعمال الشخصي

  :12املادة 
أعاله ، ومراعاة ملقتضيات الفقرة الثانية من هذه املادة ، يرخص دون إذن  10بصرف النظر عن مقتضيات املادة 

 .املؤلف ودون أداء مكافأة ابستنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد االستعمال الشخصي حصرا
  :وال تسري مقتضيات الفقرة السابقة على

 ناايت أخرى مماثلة ؛أ( استنساخ مصنفات اهلندسة املعمارية اجملسدة على شكل عمارات أو ب
 ب( استنساخ طبق األصل لكتاب ابلكامل أو مصنف موسيقى يف شكل توليفة ؛

 ج( استنساخ قواعد البياانت كليا أو جزئيا بشكل رقمي ؛
 أدانه ؛ 21د( إعادة نشر برامج احلاسوب ما عدا احلاالت املنصوص عليها يف املادة 

ابالستغالل العادي هلذا املصنف ، أو من شأهنا أن تضر دون  هـ( عملية استنساخ أي مصنف من شأهنا أن تضر
 .مربر ابملصاحل املشروعة للمؤلف

 االستنساخ املؤقت
 :13املادة 

  :أعاله ، يسمح ابالستنساخ املؤقت ملصنف ما شريطة 10بصرف النظر عن مقتضيات املادة 
نف خمزن بشكل رقمي قابال جعل مصأ( أن تتم العملية أثناء بث رقمي للمصنف ، أو أثناء عمل يتوخى 

 ؛لإلدراك
ب( أن تتم العملية من قبل شخص ذايت أو معنوي مرخص له من قبل مالك حقوق املؤلف أو مبقتضى القانون ، 

 أبن ينجز بث املصنف أو الفعل اهلادف إىل جعله قابال لإلدراك ؛
ر االستعمال العادي للتجهيزات ، وأن يندثر ج( أن تكتسي العملية أمهية اثنوية ابلنسبة للبث ، وأن تتم يف إطا

تلقائيا دون السماح ابالستدراك اإللكرتوين للمصنف قصد أغراض أخرى غري تلك املذكورة يف البندين )أ( و)ب( 
 .من هذه املادة
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 حرية االستنساخ اليت تكتسي طابعا استشهاداي
  :14املادة 

أعاله ، يرخص دون إذن املؤلف ودون أداء مكافأة االستشهاد مبصنف  10بصرف النظر عن مقتضيات املدة 
منشور بصفة مشروعة ضمن مصنف آخر شريطة ذكر املصدر وإسم املؤلف إذا ورد يف املصدر وأن يكون 

 .االستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يربر ذلك الغاية املراد حتقيقها
 حرية استعمال املصنفات لغرض التعليم

  :15املادة 
أعاله ، يرخص دون إذن املؤلف ودون أداء مكافأة ، وشريطة ذكر املصدر  10بصرف النظر عن مقتضيات املادة 

  :وإسم املؤلف إذا ورد يف املصدر
أ( ابستعمال مصنف منشور بصفة مشروعة مبثابة توضيح يف منشورات أو برامج إذاعية أو تسجيالت صوتية أو 

 ؛مرئية موجهة للتعليم 
ب( ابالستنساخ ، بوسائل النسخ التصويري من أجل التعليم أو االمتحاانت داخل مؤسسات التعليم يف األنشطة 

اليت ال تستهدف الربح التجاري مباشرة أو بصفة غري مباشرة يف احلدود اليت تربرها األغراض املتوخاة مبقاالت 
ع خمتصرة من مصنف منشور بصفة مشروعة أو منفصلة منشورة بصفة مشروعة يف جريدة أو دورية ، أو ملقاط

 .ملصنف قصري منشور بصفة مشروعة
 حرية االستنساخ طبق األصل من قبل اخلزاانت ومصاحل التوثيق

  :16املادة 

أعاله ، يرخص دون إذن املؤلف أو أي مالك آخر حلقوق املؤلف ،  10بصرف النظر عن مقتضيات املادة 
للخزاانت ومصاحل التوثيق اليت ال تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غري مباشرة أن تقوم 

  :ابستنساخ طبق األصل لنسخ منفصلة ملصنف ما
ة لكتاابت غري برامج احلاسوب ، برسوم أ( إذا كان املصنف املستنسخ مقاال أو مصنفا قصريا أو مقاطع قصري 

توضيحية أو بدوهنا ، منشورة ضمن سلسلة مصنفات أو ضمن عدد من جريدة أو دورية أو إذا كان اهلدف من 
 االستنساخ هو االستجابة لطلب شخص ذايت ؛

أو عدم ب( إذا كان االستنساخ موجها حلفظ املصنف إن كان ذلك ضروراي )يف حالة فقدان املصنف أو تلفه 
قابليته لالستعمال( أو تعويضه ضمن سلسلة دائمة خلزانة أخرى أو مصلحة أخرى للتوثيق هبدف تعويض نسخ 

 .فقدت أو أتلفت أو أصبحت غري قابلة لالستعمال
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 إيداع املصنفات املستنسخة ابحملفوظات الرمسية

  :17املادة 

استثنائية وكذا نسخة من التسجيالت اليت هلا قيمة ميكن إيداع املصنفات املستنسخة اليت تكتسي صبغة واثئقية 
ثقافية ابحملفوظات الرمسية املعينة هلذا الغرض من طرف السلطة احلكومية املكلفة ابلشؤون الثقافية من غري اإلضرار 

 .حبق املؤلف يف احلصول على تعويض عادل
ابلشؤون الثقافية قرارا مشرتكا بتحديد الئحة وتصدر السلطة احلكومية املكلفة ابالتصال والسلطة احلكومية املكلفة 

 .املصنفات املستنسخة والتسجيالت املشار إليها أعاله

 حرية االستعمال ألغراض قضائية وإدارية

  :18املادة 

أعاله ، يرخص دون إذن املؤلف ودون أداء تعويض ، إبعادة نشر مصنف  10بصرف النظر عن مقتضيات املادة 
 .ما هبدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تربر ذلك األغراض املتوخاة

 حرية استعمال املصنفات ألغراض إخبارية

 19املادة 

ة ابستنساخ ، وشريطة أعاله ، يرخص دون إذن املؤلف ودون أداء مكافأ 10بصرف النظر عن مقتضيات املادة 
  :ذكر املصدر وإسم املؤلف إذا تضمنه املصدر

أ( ابالستنساخ يف اجلرائد وعن طريق اإلذاعة أو ببالغات موجهة إىل اجلمهور ملقاالت اقتصادية أو سياسية أو 
 رحية ؛دينية منشورة يف الصحف أو يف النشرات الدورية هلا نفس الطابع شريطة أال يكون ذلك حمفوظا بكيفية ص

ب( ابالستنساخ أو التلخيص أو تقدمي تلخيص عن األنباء اليومية إىل اجلمهور ، بواسطة التصوير الفوتوغرايف أو 
السينمائي أو الفيديو أو بواسطة اإلذاعة أو الكابل ملصنف شوهد أو مسع خالل حدث ما يف احلدود اليت تربرها 

 األغراض اإلخبارية املتوخاة ؛
الصحافة أو عن طريق اإلذاعة أو التبليغ إىل اجلمهور خلطب سياسية أو حماضرات أو  ج( ابالستنساخ يف

مداخالت أو خطب أو مصنفات أخرى هلا نفس الطابع املوجه للجمهور ، إضافة إىل اخلطب املوجهة للعموم 
يف نشر جمموعات خالل احملاكمات وذلك يف احلدود اليت تربرها األغراض املتوخاة ، مع احتفاظ املؤلفني حبقهم 

 .هلذه املصنفات
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 حرية االستعمال لصور مصنفات موجودة بصفة دائمة يف أماكن عمومية

  :20املادة 
، إبعادة نشر أو إذاعة دون إذن املؤلف ودون أداء مكافأة، يرخص أعاله 10بصرف النظر عن مقتضيات املادة 

املعمارية ، والفنون اجلميلة والفوتوغرافية ، والفنون أو تبليغ إىل اجلمهور ابلكابل لصورة مصنف يف اهلندسة 
التطبيقية املودعة بصفة دائمة يف مكان مفتوح للجمهور ابستثناء إذا كانت صورة املصنف موضوعا رئيسيا ملثل 

 .هذا االستنساخ ولإلذاعة أو للتبليغ إىل اجلمهور ومت استعماهلا ألغراض جتارية

 قتباسهاحرية استعمال برامج احلاسوب وا
  :21املادة 

أعاله ، ميكن للمالك الشرعي لنسخة من برانمج حاسوب ، دون إذن  10بصرف النظر عن مقتضيات املادة 
املؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة ، إجناز نسخة من هذا الربانمج واالقتباس منه شريطة أن تكون النسخة أو 

  :عملية االقتباس هذه
 احلاسوب لألغراض اليت مت اقتناؤه من أجلها ؛أ( ضرورية الستعمال برانمج 

ب( ضرورية ألغراض توثيقية ومن أجل تعويض النسخة املوجودة بشكل مشروع من قبل يف حالة ما إذا ضاعت 
 .أو أتلفت أو أصبحت غري قابلة لالستعمال

البندين السالفني من ال ميكن إجناز أية نسخة أو القيام أبي اقتباس ألغراض أخرى غري تلك املنصوص عليها يف 
هذه املادة وكل نسخة أو اقتباس يتوجب إتالفهما يف احلالة اليت تصبح فيها احليازة املطولة لنسخة برانمج 

 .احلاسوب غري شرعية

 حرية التسجيل املؤقت من قبل هيآت اإلذاعة

 22املادة 

أعاله ، ميكن هليأة اإلذاعة دون إذن املؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة ،  10بصرف النظر عن مقتضيات املادة 
 .أن تقوم بتسجيل مؤقت بوسائلها اخلاصة وألجل براجمها اخلاصة ملصنف متلك حق بثه

وعلى اهليأة اإلذاعية أن تتلف التسجيل بعد ستة أشهر من إجنازه إال يف حالة حصول اتفاق بينها وبني املؤلف 
عن هذه الفرتة. ويف حالة عدم وجود االتفاق ميكن للهيأة االحتفاظ بنسخة فريدة من هذا التسجيل ملدة تزيد 

 .ألغراض توثيقية فقط
 حرية التمثيل أو األداء العلين

  :23املادة 

أعاله ، يرخص دون إذن املؤلف ودون أداء مكافأة ، ابلتمثيل أو األداء  10بصرف النظر عن مقتضيات املادة 
  :العلين ملصنف عموميا

 أ( خالل احلفالت الرمسية أو الدينية ابلقدر الذي تربره طبيعة هذه احلفالت ؛
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من  ب( يف إطار أنشطة مؤسسة تعليمية ، لفائدة العاملني وطلبة هذه املؤسسة ، إذا كان اجلمهور مكوان فقط
 .العاملني والطلبة ابملؤسسة أو اآلابء واحلراس وابقي األشخاص الذين هلم ارتباط مباشر أبنشطة املؤسسة

 االسترياد ألغراض شخصية

  :24املادة 

أعاله ، يرخص ابسترياد نسخة من مصنف ما من قبل شخص  10بصرف النظر عن مقتضيات البند )ز( ابملادة 
 .ذايت ألغراض شخصية دون إذن املؤلف أو أي مالك آخر حبوزته حقوق املؤلف هلذا املصنف

 الفصل اخلامس
 مدة احلماية
 أحكام عامة

  :25املادة 

ؤلف مصنف ما طيلة حياته بصرف النظر عن املقتضيات املخالفة ملا ورد يف هذا الباب ، حتمى احلقوق املادية مل
 .وخالل سبعني سنة بعد وفاته

 .وتعترب احلقوق املعنوية غري حمددة يف الزمان وغري قابلة للتقادم أو اإللغاء وتنتقل بعد وفاة املؤلف إىل ذوي حقوقه

 مدة احلماية للمصنفات املشرتكة

  :26املادة 

متعاون بقي على قيد احلياة وخالل سبعني سنة  حتمى احلقوق املادية على مصنف مشرتك طيلة حياة آخر مؤلف
 .بعد وفاته

 .مدة احلماية للمصنفات اجملهولة اإلسم أو املنشورة إبسم مستعار

 :27املادة 

أو املنشورة ابسم مستعار إىل متم فرتة سبعني سنة ابتداء من هناية  حتمى احلقوق املادية للمصنفات اجملهولة اإلسم 
السنة الشمسية اليت مت فيها نشر املصنف بكيفية مشروعة ألول مرة ، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع 

خالل مخسني سنة من إجناز املصنف فسبعون سنة ابتداء من هناية السنة الشمسية اليت عرض فيها املصنف على 
اجلمهور ، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خالل مخسني سنة من إجناز املصنف ، فسبعون سنة ابتداء 

 .من هناية السنة الشمسية هلذا اإلجناز
 .أعاله 26أو  25وإذا كشفت هوية املؤلف قبل انصرام هذه املدة دون أدىن شك فيها ، تطبق مقتضيات املادتني 

 
 



79 
 

 البصرية -اجلماعية واملصنفة السمعية مدة احلماية للمصنفات 

  :28املادة 
خالل سبعني سنة ابتداء من هناية السنة  بصري-حتمى احلقوق املادية على مصنف مجاعي ومصنف مسعي  

خالل  النوع،وإذا تعذر حصول حدث من هذا  مرة،الشمسية اليت مت فيها نشر املصنف بصفة مشروعة ألول 
فسبعون سنة ابتداء من هناية السنة الشمسية اليت مت فيها عرض  املصنف،مخسني سنة ابتداء من اتريخ إجناز 

، نة ابتداء من اتريخ إجناز املصنفوإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خالل مخسني س العموم،املصنف على 
 .فسبعون سنة من هناية السنة الشمسية هلذا اإلجناز

 ة مصنفات الفنون التطبيقيةمدة محاي

 :29املادة 
إن مدة احلماية الواجب توفريها للفنون التطبيقية سبعون سنة ابتداء من هناية السنة الشمسية اليت مت فيها نشر  

نة ابتداء من اتريخ إبداع املصنف املرخص له ألول مرة، وإذا مل يتم هذا النشر املرخص له خالل أجل مخسني س
 .سنة ابتداء من هناية السنة الشمسية هلذا اإلبداع ، فسبعوناملصنف

 احتساب اآلجال

  :30املادة 

 .ينقضي كل أجل يف هذا الباب ، مع هناية السنة الشمسية اليت حتل فيها عادة هناية اآلجال

 الفصل السادس
 ملكية احلقوق

 أحكام عامة

  :31املادة 

 .واملادية ملصنفهيعترب املؤلف املالك األول للحقوق املعنوية 

 ملكية حقوق املصنفات املشرتكة

  :32املادة 
يعترب املؤلفون املشاركون يف مصنف مشرتك فيه ، املالكني األولني للحقوق املعنوية واملادية هلذا املصنف ، ولكن إذا 

أو متثيلها أو أمكن تقسيم املصنف املشرتك إىل أجزاء مستقلة )أي أن أجزاء املصنف ميكن استنساخها أو أداؤها 
استعماهلا بشكل آخر بكيفية منفصلة( فبإمكان املؤلفني املشاركني االستفادة بشكل مستقل من هذه األجزاء يف 

 .الوقت الذي يبقون فيه مالكني حلقوق املصنف املشرتك ككل
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 ملكية حقوق املصنفات اجلماعية

  :33املادة 
، املالك األول ولية إبداع املصنف املبدع إبمسهاملبادر وحتمل مسؤ يعترب الشخص الذايت أو املعنوي الذي اختذ 

 .للحقوق املعنوية واملادية ملصنف مجاعي

 ملكية حقوق املصنفات اجملمعة

  :34املادة 

 .يعترب املؤلف الذي أجنز اجملمع هو املالك للحقوق مع االحتفاظ حبقوق املؤلف صاحب املصنف املوجود من قبل

 املصنفات املنتجة يف إطار عقود الشغلملكية حقوق 

  :35املادة 

يف حالة مصنف أنتج من قبل مؤلف حلساب شخص ذايت أو معنوي يسمى فيما بعد "املشغل" يف نطاق عقد 
عمل وداخل تشغيله ، للخصم إال إذا كانت هناك حول هذا املصنف مقتضيات خمالفة ينص عليها العقد ، يعترب 

املادية حول هذا املصنف تعترب حمولة إىل املشغل يف  حقوق املعنوية واملادية ، ولكن احلقوقاملؤلف املالك األول لل
 .احلدود اليت تربرها األنشطة املعتادة للمشغل أثناء إبداع املصنف

 البصرية -ملكية حقوق املصنفات السمعية 

  :36املادة 

مصنف مسعي بصري هم املؤلفون املشرتكون يف هذا ن املالكني األولني للحقوق املعنوية واملادية يف نطاق أي إ
املصنف )أمثال املخرج ومؤلف السيناريو ، وملحن املوسيقى( أما املؤلفون للمصنفات املوجودة من قبل واليت 

املصنفات السمعية البصرية ، فإهنم يعتربون مبثابة املؤلفني  تكون أساسا لعمليات االقتباس واالستعمال يف
 .املشاركني

بصري ومؤلفي هذا املصنف  -ابستثناء ما إذا كانت هناك أحكام خمالفة ، فالعقد املربم بني منتج مصنف مسعي 
فيما يتعلق مبسامهات املؤلفني يف إجناز هذا املصنف ، تعين التنازل  -غري مؤلفي املصنفات املوسيقية املتضمنة  -

 .للمنتج عن احلقوق املادية للمؤلفني على إسهاماهتم
 

مع ذلك حيتفظ املشرتكون ، إال إذا نصت مقتضيات العقد على خالف ذلك ، حبقوقهم املادية على و 
االستعماالت األخرى إلسهاماهتم يف احلدود اليت ميكن أن تستعمل هذه اإلسهامات بشكل منفصل للمصنف 

 .البصري -السمعي 
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 بصري -مكافأة املؤلفني املشرتكني يف مصنف مسعي 

  :37املادة 

بصري لكل منط من أمناط استغالله خالل إبرام عقد إنتاج  -حتدد مكافأة املؤلفني املشرتكني يف مصنف مسعي 
 .املصنف أو استغالله

وإذا مت عرض املصنف السمعي البصري يف مكان مفتوح للجمهور أو مت توجيهه أبية وسيلة من الوسائل ، مقابل 
ل اخلصوصي ، كان من حق املؤلفني املشرتكني أن حيصلوا من أداء مثن ، أو عن طريق إجيار قصد االستعما

 .املستغل على مكافأة تتناسب واملداخيل املصروفة من طرف املستغل
إذا كان عرض املصنف جمانيا ، فاملكافأة يف هذه احلالة حتدد بشكل جزايف ويقوم املكتب املغريب حلقوق املؤلفني 

حسب طرق االستغالل املنصوص عليها يف الفقرتني األوىل والثانية من هذه بتحديد املكافآت النسبية أو اجلزافية 
 .املادة

 افرتاض حق امللكية ووجود حقوق املؤلف
  : 38املادة 

الشخص الذي  خمالفة،واجلنائية ويف غياب حجج  واإلدارية املدنيةيف إطار املساطر  املؤلف،يعترب مالكا حلقوق 
ابملقاضاة.  شاع امسه كمؤلف أو كفنان أداء أو كمنتج مسجل صويت أو كناشر وابلتايل يف وضعية متكنه من القيام

، تبقى حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة قائمة ابلنسبة للمصنف أو األداء أو املسجل ويف غياب حجج خمالفة
 .الصويت

يدع أي جمال ، ابستثناء ما إذا كان اإلسم املستعار ال م مستعارجمهول أو مصنف منشور إبسيف حالة مصنف 
 للمؤلف،ممثال  خمالفة،ويف غياب حجة  املصنف،، يعترب الناشر الذي يظهر إمسه على للشك يف هوية املؤلف

وال تطبق مقتضيات هذا املقطع حينما يعلن  املؤلف،له حق احلماية والعمل على احرتام حقوق  الصفة،وهبذه 
 .املؤلف عن هويته ويربر صفته

 الفصل السابع
 التخلي عن احلقوق والرخص

 التخلي عن احلقوق
  :39املادة 

 .إن احلقوق املادية قابلة للتخلي عنها بنقلها بني األحياء وحبكم القانون يف حالة الوفاة
إن التخلي الكامل  .عنها فيما بني األحياء إال حبكم القانون يف حالة الوفاةأما احلقوق املعنوية فال خيول التخلي 
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أو اجلزئي عن حقوق املؤلف على مصنف مستوحى من الفولكلور والرتخيص الوحيد املتعلق هبذا املصنف ال يعتد 
 .به إال إذا حصل على موافقة املكتب املغريب حلقوق املؤلف

 .ستقبلية ملغى وال أساس لهإن التخلي الكلي عن املصنفات امل

 الرخص
  :40املادة 

ميكن ملؤلف مصنف ما أن مينح أشخاصا آخرين رخصا من أجل أعمال واردة ضمن حقوقه املادية ، وجيوز 
 .أنتكون هذه الرخص استئثارية أو غري استئثارية

وكذا للمؤلف وللحاصلني على الرخصة  املباحة،ومن شأن الرخصة غري االستئثارية أن تسمح لصاحبها وابلطريقة 
 .القيام ابألعمال اليت تشملها الرخصة

ابلطريقة املتاحة له دون غريه مبا يف ذلك املؤلف ، من القيام ابألعمال اليت  صاحبها، ومتكن الرخصة االستئثارية
 .تشملها الرخصة

 شكل عقود التخلي عن احلقوق والرخص

 41املادة 

تربم عقود التخلي عن احلقوق املادية أو الرتخيص من أجل إجناز أعمال تتضمنها  مغايرة،خبالف مقتضيات 
 .احلقوق املادية كتابة

 مدى التخلي عن احلقوق والرخص

  :42املادة 

ميكن أن يكون التخلي عن احلقوق املادية والرخص من أجل إجناز أعمال تتضمنها هذه احلقوق مقتصرة على 
 .ى مستوى األهداف واملدة واجملال الرتايب وعلى املدى أو وسائل االستغاللبعض احلقوق اخلاصة وكذلك عل

يعترب عدم التنصيص على اجملال الرتايب الذي مت التنازل فيه على هذه احلقوق أو الرتخيص املمنوح للقيام أبعمال 
 .فيه منح التخلي أو الرتخيصتتضمنها احلقوق املادية مبثابة حتديد هلذا التخلي أو هلذا الرتخيص يف البلد الذي مت 

إن عدم التنصيص على املدى ووسائل استغالل احلقوق املادية اليت مت التخلي عنها أو منح ترخيص بشأهنا من 
أجل إجناز أعمال تتضمنها احلقوق املادية يعترب حدا للتخلي أو الرتخيص يف املدة ووسائل االستغالل الضرورية 

 .خلي أو الرتخيصلألهداف املتوخاة خالل منح الت
 والرخص املتعلقة حبقوق املؤلف على هذه املصنفات املصنفات التخليتفويت األصول أو نسخ 

  :43املادة 

إن املؤلف الذي يفوت أصال أو نسخة من مصنفه يعترب أنه مل يتخل عن أي حق من حقوقه املادية ومل مينح أي 
 .إذا نص العقد على خالف ذلكترخيص للقيام أبعمال واردة ضمن هذه احلقوق ما عدا 

وابستثناء إذا نص العقد على خالل ذلك ، فللمقتين الشرعي ملصنف أصلي أو  السابقة،خالفا ملقتضيات الفقرة 
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 .لنسخة منه أن يتمتع حبق تقدمي هذا األصل أو هذه النسخة مباشرة إىل اجلمهور
ادة األشخاص الذين امتلكوا األصول أو النسخ ال تشمل احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من هذه امل

 .ملصنف معني عن طريق اإلجيار أو أية وسيلة أخرى دون أن حيصلوا على امللكية

 الفصل الثامن
 أحكام خاصة بعقد النشر

 تعريف

  :44املادة 

معينة عن عقد النشر هو العقد الذي يتخلى مبوجبه املؤلف أو خلفه لفائدة شخص يدعى "الناشر" وطبق شروط 
 .احلق يف أن خيرج أو يعمل على إخراج عدد من النسخ بشرط أن يتوىل نشرها وتوزيعها

 أحكام عامة
  :45املادة 

جيب حتت طائلة البطالن أن يربم العقد كتابة وأن ينص على تعويض لفائدة املؤلف أو ذوي حقوقه يكون متناسبا 
 .وأرابح االستغالل أو على تعويض جزايف

وتكتسي موافقة املؤلف الشخصية صبغة إجبارية حىت لو تعلق األمر مبؤلف قاصر حبكم القانون ما عدا يف حالة 
على أن تراعى يف ذلك مقتضيات النصوص اجلارية على العقود اليت يربمها القاصرون واحملجور  بدنية،عدم قدرة 

 .عليهم
 .مقتضيات الفقرة الثانية من هذه املادة إذا أبرم عقد النشر من طرف خلف املؤلف تطبقوال

 التزامات املؤلف

 :46املادة 

  :يلتزم املؤلف إزاء الناشر مبا يلي
 ضمان ممارسة الناشر للحق املتخلى عنه على انفراد دون منازع ما مل يتفق على خالف ذلك؛ -
 به؛العمل على احرتام هذا احلق ومحايته من كل ما ميكن أن ميس  -
 .مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ املصنف -

ويكون الناشر مسؤوال عن  له،ابستثناء اتفاق خمالف فإن الشيء موضوع النشر الذي يسلمه املؤلف يبقى ملكا 
 .ذلك الشيء خالل أجل مدته سنة واحدة بعد االنتهاء من إخراجه

 التزامات الناشر

  :47املادة 

  :يلتزم الناشر مبا يلي
 العقد؛إجناز أو العمل على إجناز اإلخراج وفق الشروط املنصوص عليها يف  -
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 املؤلف؛عدم إحلاق أي تعديل ابإلنتاج دون إذن مكتوب من طرف  -
 ذلك؛املستعار أو عالمته يف كل نسخة من النسخ ما مل يتفق على خالف  بيان إسم املؤلف أو إمسه -
 .تقدمي مجيع اإلثبااتت الكفيلة إبقرار صحة حساابته -

  :يليبيان يتضمن ما  بتقدمي-األقل مرة يف السنة  على-جيوز للناشر إذا طلب املؤلف منه ذلك أن يقوم 
 السحب؛( عدد النسخ املطبوعة خالل السنة املالية مع اإلشارة إىل اتريخ وأمهية أ

 ( عدد النسخ املذخرة؛ب
 ج( عدد النسخ اليت ابعها الناشر وعدد النسخ غري املستعملة أو املتلفة ألسباب عارضة أو قاهرة ؛

 ة للمؤلف ؛د( مبلغ املستحقات املتعني دفعها وعند االقتضاء مبلغ املستحقات املدفوع
 .هـ( مثن البيع املطبق

 املكافأة

  :48املادة 
 .ميكن أن ينص العقد إما على مكافأة متناسبة مع حمصول االستغالل أو على تعويض جزايف

، فمن املمكن أن تكون هذه املكافأة جزافية ابلنسبة للطبعة األوىل بعد موافقة صرحية وفيما يتعلق بنشر املؤلفات
 احلاالت التاليةمن املؤلف يف 

 والتقنية؛املصنفات العلمية  -1
 واملوسوعات؛املختارات  -2
 والتقدميات؛الديباجات والشروح واملقدمات  -3
 للمصنف؛الرسوم التوضيحية  -4
 .الطبعات الراقية احملدودة السحب -5

أما خبصوص املصنفات املنشورة يف الصحف أو املصنفات الدورية كيفما كان نوعها ومصنفات وكاالت 
فمن اجلائز أيضا أن تكون املكافأة جزافية للمؤلف الذي يربطه ابملقاولة اإلعالمية عقد أتجري مؤلفات  األنباء،

 .أوخدمات
 حاالت فسخ عقد النشر

  :49املادة 
 .ال يفسخ العقد يف حالة إفالس الناشر أو التصفية القضائية حلساابته

القضائية مواصلة االستغالل طبقا للشروط املنصوص عليها يف مدونة وإذا توىل وكيل اإلفالس أو املكلف ابلتصفية 
 .التجارة فإنه حيل حمل الناشر يف حقوقه والتزاماته

وإذا وقع التخلي عن األصل التجاري بطلب من وكيل اإلفالس أو املكلف ابلتصفية القضائية طبقا ملا هو وارد يف 
 .مدونة التجارة فإن املشرتي حيل حمل املتخلي
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إذا انصرم أجل سنة ابتداء من اتريخ صدور احلكم ابإلفالس ومل يواصل االستغالل ومل يتخل عن األصل التجاري و 
 .جاز للمؤلف أن يطلب فسخ العقد

ينتهي العمل بعقد النشر تلقائيا عندما يقوم الناشر إبتالف مجيع النسخ بسبب خسارة يف البيع أو ألي سبب 
 .آخر

املؤلف بصرف النظر عن احلاالت املقررة يف احلق العادي إذا مل يقم الناشر بعد تلقيه وميكن فسخ العقد من طرف 
 .إنذارا حيدد له أجال معقوال بنشر املصنف أو ابستنساخه يف حالة نفاذ طبعته األوىل

 .وتعترب الطبعة انفذة إذا وجه إىل الناشر طلبان بتسليم نسخ ومل يتأت إرضاؤمها يف أجل ثالثة أشهر
فإن العقد يفسخ فيما يتعلق ابجلزء غري املتمم من املصنف ما عدا يف حالة  اتم،توىف املؤلف وبقي اإلنتاج غري  وإذا

 .اتفاق بني الناشر وخلف املؤلف

 الباب الثاين
 (احلقوق اجملاورة)حقوق فناين األداء ومنتجي املسجالت الصوتية وهيآت اإلذاعة

 الفصل األول
 حقوق الرتخيص

 الرتخيص لفناين األداءحقوق 

  :50املادة 

  :خيول لفنان األداء وحده احلق يف القيام أو الرتخيص ابلعمليات التالية 56إىل  54بصرف النظر عن أحكام املواد 
أ( البث اإلذاعي ألوجه أدائه إال يف حالة ما إذا كان هذا البث اإلذاعي قد مت انطالقا من تثبيت أوجه األداء غري 

بعده أو إعادة بث مرخص هبا من طرف هيأة اإلذاعة اليت كانت السباقة يف بث أوجه  55ليه يف املادة املنصوص ع
 األداء ؛

 ب( تبليغ أوجه أدائه للجمهور إال عندما يتم هذا التبليغ انطالقا من بث إذاعي ألوجه األداء ؛
 ج( أوجه األداء غري املثبت بعد ؛

طريقة كانت وأبي شكل كان ، دائم أو مؤقت مبا فيه التوثيق املؤقت بوسيلة د( استنساخ تثبيت ألوجه أدائه أبية 
 إلكرتونية ؛

 هـ( أول توزيع على اجلمهور لتثبيت ألوجه أدائه عن طريق البيع أو أبي وسيلة أخرى لنقل امللكية ؛
 و( اإلجيار أو اإلعارة للعموم ألوجه أدائه ؛

سلكية أو ال سلكية رهن التداول بني اجلمهور بكيفية جتعل كل  ز( وضع أدائه املثبت على مسجل صويت بوسيلة
 .واحد قادرا على التوصل إليه يف املكان ويف الزمان الذي خيتاره بشكل فردي

 .ن( استرياد تثبيت ألوجه أدائه
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  :ويف حالة انعدام اتفاق خمالف

 أوجه األداء ؛أ( فإن الرتخيص ابلبث اإلذاعي ال يعين السماح هليآت إذاعية أخرى ببث 
 ب( إن الرتخيص ابلبث اإلذاعي ال يعين الرتخيص بتثبيت أوجه األداء ؛

 ج( إن الرتخيص ابلبث اإلذاعي وبتثبيت أوجه األداء ال يعين الرتخيص ابستنساخ التثبيت ؛
األداء د( إن الرتخيص بتثبيت أوجه األداء واستنساخ هذا التثبيت أمر ال يعين الرتخيص ابلبث اإلذاعي ألوجه 

 .انطالقا من التثبيت أو من نسخه
وبصرف النظر عن حقوقه املادية حىت بعد ختليه عنها ، فإن فنان األداء حيتفظ حبقه فيما يتعلق أبدائه الصويت احلي 

املثبت على مسجالت صوتية أبن يوجب اإلشارة إليها بتلك الصيغة إال عندما تفرض كيفية استعمال أوجه 
لعبارة ، كما أن من حقه االعرتاض على كل حتريف أو برت أو أي تغيري ميكن أن يلحق أوجه األداء إزاحة هذه ا

يف فقرهتا الثانية من  39يف فقرهتا الثانية و 25أدائه والذي من شأنه أن يضر بسمعته. وتنطبق مقتضيات املادتني 
 .هذا القانون على احلقوق املعنوية لفناين األداء

 املسجالت الصوتيةحقوق الرتخيص ملنتجي 

 :51املادة 
، خيول ملنتج املسجالت الصوتية وحده احلق يف القيام أو  56إىل  54بصرف النظر عن أحكام املواد من  

  :الرتخيص ابلعمليات اآلتية
أ( إعادة النسخ املباشر أو غري املباشر ملسجالته الصوتية أبية طريقة كانت وأبي شكل كان ، دائم أو مؤقت مبا 

 التوثيق املؤقت بوسيلة إلكرتونية ؛فيه 
 ب( استرياد نسخ من مسجالته الصوتية بغرض توزيعها على العموم ؛

ج( وضع نسخ من مسجالته الصوتية رهن إشارة العموم عن طريق البيع أو أي طريقة أخرى لنقل امللكية واليت مل 
 يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من طرف املنتج ؛

 عارة العموم نسخا من مسجالته الصوتية ؛د( إجيار أو إ
هـ( وضع مسجالته الصوتية رهن إشارة اجلمهور عن طريق وسيلة سلكية أو ال سلكية ، بكيفية جتعل كل واحد 

 .قادرا على التوصل إليها يف املكان وكذلك يف الزمان الذي خيتاره هو بشكل فردي
 و( تبليغ مسجالته الصوتية إىل اجلمهور ؛

 .مسجالته الصوتية ز( إذاعة

 حقوق الرتخيص هليآت اإلذاعة

  :52املادة 

خيول هليأة اإلذاعة وحدها احلق يف القيام أو الرتخيص ابلعمليات  56إىل  54بصرف النظر عن أحكام املواد من 
  :التالية
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 أ( إعادة بث براجمها اإلذاعية ؛
 ب( تثبيت براجمها اإلذاعية ؛
 اإلذاعية ؛ج( استنساخ تثبيت لرباجمها 

 .د( تبليغ اجلمهور برباجمها التلفزية
 الفصل الثاين

 مكافأة عادلة عن استعمال املسجالت الصوتية
 مكافأة عادلة عن البث اإلذاعي أو التبليغ إىل اجلمهور

 :53املادة 
لإلذاعة إذا استخدم مسجل صويت منشور ألغراض جتارية أو نسخة من هذا املسجل الصويت استخداما مباشرا  

أو إليصال أي إعالم للجمهور يف مكان عمومي ، دون أن يكون هناك أي بث تفاعلي ، فإن املستعمل يدفع 
 .مكافأة عادلة مرة واحدة لفناين األداء أو ملنتجي املسجالت الصوتية

 .الصوتيةيقتسم املبلغ الناتج عن استعمال أي مسجل صويت مناصفة بني فناين األداء ومنتجي املسجالت 

 الفصل الثالث
 االستعماالت احلرة

 أحكام عامة

  :54املادة 

، يسمح ابلعمليات التالية ، دون أداء مكافأة ودون احلصول  53إىل  50بصرف النظر عن مقتضيات املواد من 
  :على موافقة اخللف املشار إليهم يف هذه املواد

مقتطفات قصرية من األداء من تسجيالت صوتية أو أ( ملخص ألحداث الساعة ، بشرط أال تستعمل سوى 
 برانمج إذاعي ؛

 ب( االستنساخ بغرض البحث العلمي فقط ؛
ج( االستنساخ يف إطار أنشطة التعليم ، إال إذا كانت األداءات أو التسجيالت الصوتية قد مت إنتاجها بصفتها 

 أدوات خمصصة للتعليم ؛
ات ومن مسجل صويت أو برانمج إذاعي ، بشرط أن تستعمل د( االستشهاد مبقتطفات قصرية من األداء

 االستشهادات لغاية حسنة وبقدر ما تربر ذلك الغاية اإلخبارية املراد حتقيقها منها ؛
 .هـ( كل االستعماالت األخرى اليت تعترب استثناء متعلقا ابملصنفات احملمية طبقا ملقتضيات هذا القانون

 االستعمال احلر لألداءات

  :55ة املاد

مبجرد حصول موافقة فنان األداء على إدراج أدائه يف تثبيت الصورة أو الصورة والصوت ، فإن مقتضيات املادة 
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 .تصبح منتهية التطبيق50

 االستعمال احلر من طرف هيآت اإلذاعة

  :56املادة 
من أجل  52إىل  50تعفى هيآت اإلذاعة من احلصول على الرتخيصات املطلوبة مبوجب مقتضيات املواد من 

تثبيت األداءات والربامج اإلذاعية ومن أجل استنساخ مثل هذه التثبيتات واستنساخ التثبيتات الصوتية اليت يكون 
قد مت نشرها بغرض التجارة ، وذلك عندما تقوم هيأة لإلذاعة ابلتثبيت أو االستنساخ بوسائلها اخلاصة ولغرض 

  :براجمها اخلاصة ، شريطة
يأة اإلذاعة قد حصلت على حق البث اإلذاعي لألداء يف كل مرة يذاع فيها تثبيت لألداء أو أ( أن تكون ه

 استنساخه طبقا ملقتضيات هذا البند ؛
ب( أن حتصل هيأة اإلذاعة على حق بث الربانمج يف كل مرة يذاع فيها تثبيت برانمج إذاعي أو استنساخ مثل 

 هذا التثبيت مت طبقا ملقتضيات هذا املقطع ؛
ج( ابلنسبة لكل تثبيت أو استنساخاته اليت متت طبقا ملقتضيات هذه الفقرة ، يتعني أن يكون التثبيت 

واستنساخاته قد مت إتالفهما داخل أجل هو نفس األجل احملدد لتثبيتات واستنساخات املصنفات احملمية بقانون 
خة فريدة ميكن االحتفاظ هبا هبدف التوثيق من هذا القانون ابستثناء نس 22حقوق املؤلف طبقا ملقتضيات املادة 

 .فقط
 الفصل الرابع
 مدة احلماية

 مدة محاية األداءات
 :57املادة 

إن فرتة احلماية الواجب توفريها مبوجب هذا القانون لألداءات هي سبعون سنة ابتداء من هناية السنة الشمسية  
، وإذا مل يتم هذا النشر املرخص له خالل أجل مخسني سنة ابتداء ا نشر املصنف املرخص له ألول مرةاليت مت فيه

 .فسبعون سنة ابتداء من هناية السنة الشمسية هلذا اإلبداع املصنف،من اتريخ إبداع 

 مدة محاية املسجالت الصوتية
 :58املادة 

إن فرتة احلماية الواجب توفريها مبوجب هذا القانون للمسجالت الصوتية هي سبعون سنة ابتداء من هناية السنة  
وإذا مل يتم هذا النشر املرخص له خالل أجل مخسني  مرة،الشمسية اليت مت فيها نشر املصنف املرخص له ألول 

 .فسبعون سنة ابتداء من هناية السنة الشمسية هلذا اإلبداع املصنف،سنة ابتداء من اتريخ إبداع 
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 مدة محاية الربامج اإلذاعية
 :59املادة 

إن فرتة احلماية الواجب توفريها مبوجب هذا القانون للربامج اإلذاعية هي سبعون سنة ابتداء من هناية السنة  
وإذا مل يتم هذا النشر املرخص له خالل أجل مخسني  مرة،الشمسية اليت مت فيها نشر املصنف املرخص له ألول 

 .فسبعون سنة ابتداء من هناية السنة الشمسية هلذا اإلبداع املصنف،سنة ابتداء من اتريخ إبداع 
 الباب الثاين املكرر

 .مكافأة النسخة اخلاصة

  :1- 59املادة 
ة على فونوغرامات أو من هذا القانون حيق للمؤلفني وفناين األداء للمصنفات املثبت 12و 1طبقا للمادتني 

احلصول على مكافأة برسم االستنساخ اخلاص  والفيديوغرامات، ، ومنتجي هذه الفونوغراماتفيديوغرامات
 .واملشروع لالستعمال الشخصي هلذه املصنفات

  :2- 59املادة 

أعاله واملشار إليها ب "مستحقات النسخة اخلاصة" من طرف  1-59تؤدى املكافأة املنصوص عليها يف املادة 
الصانع احمللي أو املستورد حسب كميات أجهزة التسجيل ودعامات التسجيل القابلة لالستعمال عند تداوهلا عرب 

 اخلاص للمصنفات املثبتة على الفونوغراماتالرتاب الوطين واليت يضعها رهن إشارة العموم من أجل االستنساخ 
 .والفيديوغرامات

 

  :3- 59املادة 

حيتسب املكتب املغريب حلقوق املؤلفني املستحقات املتعلقة ابلنسخة اخلاصة بطريقة جزافية ابلنسبة ألجهزة 
 .التسجيل ودعامات التسجيل حسب طبيعتها وخصائصها التقنية

  :4 - 59املادة 

أبداء مستحقات النسخة اخلاصة أن يسددها للمكتب املغريب حلقوق املؤلفني ، كما جيب عليه أن جيب على امللزم 
خيربه بصفة منتظمة ابلكميات احلقيقية ألجهزة ودعامات التسجيل املنتجة حمليا أو املستوردة مع بيان سعر بيعها 

 .للعموم واملخصصة لالستعمال اخلاص

  :5 - 59املادة 
يعفى من أداء مستحقات النسخة اخلاصة يف حالة االستعمال اخلاص ألجهزة ودعامات التسجيل مع مراعاة 

  :أعاله ، كل من 1-59مقتضيات املادة 
 متعهدي االتصال السمعي البصري ؛- 
 والفيديوغرامات ؛ منتجي الفونوغرامات- 
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 اإلدارات العمومية ؛- 
 االحتياجات اخلاصة ؛املؤسسات العمومية اليت تعىن بذوي - 
 .اجلمعيات املغربية اليت تعىن بذوي االحتياجات اخلاصة- 

وتتم عملية اإلعفاء املشار إليها أعاله وفق شروط ومعايري حيددها نص تنظيمي ، ويتم هذا اإلعفاء من خالل 
 اتفاقية مع املكتب املغريب حلقوق املؤلفني. 

  :6 - 59املادة 

سبة االستنساخات اخلاصة لكل ق املؤلفني مستحقات النسخة اخلاصة حسب نيوزع املكتب املغريب حلقو 
  :، اعتبارا لألقساط التاليةمصنف
 للمؤلفني ؛  35%
 لفناين األداء ؛  35%
 .والفيديوغرامات ملنتجي الفونوغرامات  10%
واحلقوق اجملاورة  لدعم نفقات تسيري املكتب املغريب حلقوق املؤلفني وبراجمه يف حتصيل حقوق املؤلفني  20%

 .وحماربة القرصنة ودعم الرعاية االجتماعية لذوي احلقوق واملسامهة يف حفظ الذاكرة الفنية الوطنية

 األسعار اجلزافية املفروضة على النسخة اخلاصة

  :7- 59املادة 
للمكافأة على حتدد بنص تنظيمي الئحة ودعامات التسجيل القابلة لالستعمال وأجهزة التسجيل اخلاضعتني 

النسخة اخلاصة ، وكذا األسعار اجلزافية املفروضة على النسخة اخلاصة املتعلقة بدعامات التسجيل ، وذلك بناء 
على اقرتاح من جلنة تسمى جلنة النسخة اخلاصة ، حتدث داخل املكتب املغريب حلقوق املؤلفني ، وحتدد تركيبتها 

 .ة على األكثر من اتريخ نشر هذا القانون ابجلريدة الرمسيةواختصاصاهتا مبوجب نص تنظيمي يصدر بعد سن

 إجراءات التصريح املتعلقة مبكافأة النسخة اخلاصة

  :8- 59املادة 

أعاله من هذا  5-59جيب على امللزمني مبستحقات النسخة اخلاصة وعلى األطراف املذكورة والواردة يف املادة 
القانون أن يصرحوا للمكتب املغريب حلقوق املؤلفني وفق اآلجال احملددة يف النص التنظيمي جبميع املعلومات 

الالزمة املتعلقة أبجهزة التسجيل و/أو الدعامات الفارغة املعدة الستنساخ املصنفات سواء كانت مصنعة حمليا أو 
 .بتسديد املستحقات على تلك األجهزة والدعامات الفارغةمستوردة ، وأن يقوموا ، يف نفس الوقت ، 

  :جيب أن يشمل التصريح لزوما البياانت التالية
 هوية امللزم ابألداء )اإلسم أو اإلسم التجاري( ؛- 
 عنوان املؤسسة ؛- 
 نوع الدعامة أو اجلهاز اخلاضع ملستحقات النسخة اخلاصة ؛- 
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 كميات الدعامات أو األجهزة ؛- 
 البيع العمومي لألجهزة والدعامات مبا يف ذلك مجيع الرسوم ؛سعر - 
 .سعر االقتناء- 

وهلذا الغرض ، يضع املكتب املغريب حلقوق املؤلفني املطبوعات املالئمة رهن إشارة امللزمني ابألداء ، كما ميكن هلذا 
 .األخري أن يطلب تقدمي واثئق ومعلومات مكملة للتصرحيات املذكورة أعاله

  :9 - 59ة املاد
 .جيب أن يتم التصريح وتسديد املستحقات الواجبة على الدعامات واألجهزة املصنعة حمليا ، قبل تداوهلا

 .وفيما يتعلق ابلبضائع املستوردة جيب التصريح هبا وتسديد املستحقات ، قبل القيام ابإلجراءات اجلمركية
ال ميكن للبضائع اخلاضعة ملستحقات النسخة اخلاصة أن يتم ختليصها مجركيا ، إال إذا أدىل املستورد إلدارة 

 8-59اجلمارك والضرائب غري املباشرة مبا يفيد قيامه إبجراءات التصريح واألداءات املنصوص عليها يف املادة 
رية املكتب املغريب حلقوق املؤلفني إىل مصاحل ، ويتم هذا اإلثبات بتقدمي نسخة من التصريح حتمل أتشأعاله

 .اجلمارك
يطبق هذا اإلجراء على السلع املتكونة من دعامات التسجيل القابلة لالستعمال ومن أجهزة التسجيل ومن أي 

 .عتاد معد لصنع أو تركيب أجهزة التسجيل
جيب اإلدالء إلدارة اجلمارك والضرائب  أعاله من هذا القانون 5-59ابلنسبة لألطراف املذكورة الواردة يف املادة 

 .غري املباشرة بتصريح اإلعفاء مسلم من املكتب املغريب حلقوق املؤلفني

  :10 - 59املادة 

 5-59ابلنسبة لألجهزة والدعامات غري اخلاضعة ملستحقات النسخة اخلاصة ، كما هو منصوص عليه يف املادة 

، مشفوعة ابلواثئق الثبوتية املالئمة ، مع بيان الكميات  9-59أعاله ، جيب أن تكون التصرحيات موضوع املادة 
 .املعنية ابإلعفاء من مستحقات النسخة اخلاصة وأوجه االستعمال املخصص هلا

 :11 - 59املادة 

طرف األعوان احمللفني التابعني خيضع امللزمون مبستحقات النسخة اخلاصة يف أي حلظة لعمليات املراقبة من 
للمكتب املغريب حلقوق املؤلفني. وجيب عليهم ابخلصوص متكني املراقبني احمللفني من ولوج احملالت التجارية 
 .واملستودعات ووسائل النقل وتزويدهم جبميع املعلومات والواثئق املتعلقة ابلبضائع املعنية بوجوب التصريح هبا

عقب املراقبة ، يوقعه األعوان املذكورون يف الفقرة األوىل أعاله والطرف الذي خضع للمراقبة يتم حترير حمضر معاينة 
 .، وإذا رفض هذا األخري التوقيع تتم اإلشارة إىل ذلك يف احملضر

 .وجيب على مجيع السلطات العمومية املختصة تقدمي املساعدة والدعم لألعوان احمللفني املكلفني بعملية املراقبة
  :12 - 59دة املا

جيب على السلطات واملؤسسات العمومية املتدخلة يف مراقبة األنشطة التجارية أن تبلغ مصاحل املكتب املغريب 
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حلقوق املؤلفني بطلب منها ، ابملعلومات اليت متكن هذه املصاحل من التأكد من صحة التصرحيات اليت يديل هبا 
 .امللزمون مبستحقات النسخة اخلاصة

  :13 - 59 املادة

جيب على األعوان واألعوان احمللفني التابعني للمكتب املغريب حلقوق املؤلفني املكلفني بتلقي التصرحيات 
واستخالص مستحقات النسخة اخلاصة ومراقبة أنشطة امللزمني أن يراعوا كتمان السر املهين فيما يتعلق ابملعلومات 

 .ناسبة ممارسة مهامهماخلاصة ابألنشطة التجارية اليت حصلوا عليها مب
  :14 - 59املادة 

تطبق على كل خرق ملقتضيات هذا الباب التدابري التحفظية والعقوابت املدنية واجلنائية املنصوص عليها يف الباب 
 .الرابع من هذا القانون

 الباب الثالث
 التسيري اجلماعي

 :60املادة 
 .املبينة يف هذا النص إىل املكتب املغريب حلقوق املؤلفني يعهد حبماية واستغالل حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 

 حق التقاضي
  :1- 60املادة 

 .للمكتب املغريب حلقوق املؤلفني حق التقاضي من أجل الدفاع عن املصاحل املعهود هبا إليه
 حتليف األعوان واحلجز

  :2- 60املادة 
املكتب املغريب حلقوق املؤلفني املنتدبون من لدن السلطة يؤهل ملعاينة املخالفات ألحكام هذا القانون أعوان  

املعهود إليها ابلوصاية على املكتب واحمللفون وفقا للشروط املنصوص عليها يف التشريع اجلاري به العمل اخلاص 
 .ابليمني اليت يؤديها األعوان حمررو احملاضر

القيام حبجز املسجالت الصوتية والسمعية البصرية وكل وسائل  املخالفات،مباشرة بعد معاينة  ميكنهم،كما 
 .التسجيل املستعملة وكذا كل املعدات اليت استخدمت يف االستنساخ غري القانوين

 املساعدة املقدمة من لدن السلطات العمومية
  :3- 60املادة 

املغريب حلقوق املؤلفني وكذا ألعوانه جيب على السلطات العمومية جبميع أنواعها تقدمي املساعدة والدعم للمكتب  
 .يف إطار مزاولة مهامهم
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 الباب الرابع
 التدابري والطعون والعقوابت ضد القرصنة واملخالفات األخرى

 التدابري التحفظية
  :61املادة 

قانون ملقتضيات هذا القانون ومع مراعاة أحكام  خيول للمحكمة املختصة يف النظر يف القضااي املدنية طبقا 
  :املسطرة املدنية وقانون املسطرة اجلنائية وفق الشروط اليت تراها مالئمة

 أ( إصدار حكم مبنع أو أمر إبهناء خرق أي حق حممي مبوجب هذا القانون ؛
ب( األمر حبجز نسخ املصنفات أو املسجالت الصوتية اليت يشتبه يف كوهنا أجنزت أو استوردت أو يف طور 

صاحب حق حممي مبوجب هذا القانون وكذلك األمر ابلنسبة ألغلفة هذه النسخ ،  التصدير بدون ترخيص
واألدوات اليت ميكن أن تكون قد استعملت إلجناز النسخ ، والواثئق واحلساابت ، واألوراق اإلدارية املتعلقة هبذه 

ا ، واحلساابت ، واألوراق النسخ ، وأغلفتها ، واألدوات اليت ميكن أن تكون قد استعملت إلجناز النسخ ، وأغلفته
 .اإلدارية املتعلقة هبذه النسخ

تطبق مقتضيات القانون املدين والقانون اجلنائي املتعلقة ابلتفتيش واحلجز يف حالة املس ابحلقوق احملمية مبوجب 
 .هذا القانون

حجز سوى نسخ ، وال ميكن أن ختضع للات غري املنشورة قبل وفاة املؤلفال ميكن حجز حق املؤلف أو املصنف
 .املصنفات اليت سبق نشرها

 

 التدابري على احلدود
  :1- 61املادة 

ميكن إلدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة ، بناء على طلب كتايب من صاحب حق املؤلف أو حق جماور ،  
سلعا مقلدة أو وفقا للنموذج الذي حتدده اإلدارة املذكورة ، أن توقف التداول احلر لسلع مشكوك يف كوهنا 

 .مقرصنة ، متس حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
جيب أن يكون الطلب املشار إليه أعاله مدعما بعناصر إثبات مالئمة توحي بوجود مس ظاهر ابحلقوق احملمية ، 

ويتضمن معلومات كافية ميكن أن يستشف منها بشكل معقول أهنا معروفة لدى صاحب الطلب جلعل السلع 
 .تقليدها أو قرصنتها قابلة للتعرف عليها بصورة معقولة من لدن إدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرةاملشكوك يف 

يتم فورا إخبار صاحب الطلب وكذا املصرح أو حائز السلع من لدن إدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة إبجراء 
 .التوقيف املتخذ

ىل أعاله صاحلا ملدة سنة أو للفرتة املتبقية من مدة محاية حق املؤلف يبقى طلب التوقيف املشار إليه يف الفقرة األو 
 .أو احلقوق اجملاورة إذا كانت تقل عن سنة
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  :2 - 61املادة 

، إذا مل يدل صاحب الطلب إلدارة اجلمارك أعاله بقوة القانون 1.611املادة يرفع إجراء التوقيف املشار إليه يف 
  :عشرة أايم عمل ابتداء من اتريخ تبليغ إجراء التوقيف املذكور مبا يثبت والضرائب غري املباشرة خالل أجل

 إما القيام بتدابري حتفظية مأمور هبا من طرف رئيس احملكمة ؛- 
أو أنه قد رفع دعوى قضائية وقدم الضماانت احملددة من طرف احملكمة واملرصودة لتغطية مسؤوليته احملتملة يف - 

 .ابلتقليد أو القرصنةحالة عدم اإلقرار الحقا 
  :3 - 61املادة 

على الرغم من مجيع   أعاله ، ميكن لصاحب الطلب ، 2.611ألجل رفع الدعاوى القضائية املشار إليها يف املادة 
األحكام املخالفة ، أن حيصل من إدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة على أمساء وعناوين كل من املرسل أو 

 .املستورد أو املوجهة إليه السلع أو حائزها ، وكذا كميتها
  :4 - 61املادة 

ستوردة أو مصدرة أو عابرة هي سلع عندما تتأكد إدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة أو تشك أبن سلعا م
 .مقلدة أو مقرصنة ، توقف تلقائيا التداول احلر هلذه السلع

وخترب يف هذه احلالة فورا صاحب احلقوق ابإلجراء املتخذ وتطلعه ، بناء على طلب كتايب منه ، على املعلومات 
 أعاله ، 61.3املشار إليها يف املادة 

 .لسلع دون أتخري هبذا اإلجراءيتم أيضا إخبار املصرح أو حائز ا
يرفع إجراء التوقيف املذكور بقوة القانون إذا مل يدل صاحب احلقوق لدى إدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة 

خالل أجل عشرة أايم عمل ابتداء من اتريخ إخباره من لدن اإلدارة املذكورة ، مبا يثبت القيام ابإلجراءات أو رفع 
 .أعاله 61.2قا للشروط املنصوص عليها يف املادة الدعوى القضائية طب

  :5- 61املادة 

أعاله ، واليت مت اإلقرار أبهنا سلع 614. إىل 1.61إتالف السلع اليت مت توقيف تداوهلا احلر تطبيقا ألحكام املواد  يتم
أبي حال من األحوال مقلدة أو مقرصنة مبوجب قرار قضائي صار هنائيا ، ما عدا يف حاالت استثنائية. وال ميكن 

 .، ما عدا يف حاالت استثنائيةوضوع أنظمة أو مساطر مجركية أخرىأن يرخص بتصديرها أو تكون م

  :6- 61املادة 

ال تتحمل إدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة أية مسؤولية إزاء إجراء توقيف التداول احلر املتخذ تطبيقا ألحكام 
 .أعاله 5.61إىل  61.1املواد 

، جيوز للمستورد أن يطلب من احملكمة تعويضا عن قرار بكون السلع مقلدة أو مقرصنةغري أنه يف حالة عدم اإل
 .األضرار يدفع لفائدته من طرف صاحب الطلب جلرب الضرر احملتمل أنه حلق به
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  :7 - 61املادة 

السلع اليت ليست هلا طبيعة جتارية واملوجودة ضمن أمتعة  6.611إىل  61.1تستثىن من تطبيق أحكام املواد 
 .املسافرين بكميات قليلة ، أو املوجهة يف إرساليات صغرية بغرض االستعمال الشخصي واخلاص

 العقوابت املدنية
  :62املادة 

يف حالة خرق حق معرتف به لصاحب حقوق حممية مبوجب هذا القانون، حيق لصاحب احلقوق احلصول من 
 .مقرتيف اخلرق على تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل اخلرق

يتم حتديد مبالغ التعويض عن الضرر طبقا ملقتضيات القانون املدين مع مراعاة حجم الضرر املادي واملعنوي الذي 
 .تعرض له صاحب احلق ، وكذا حجم األرابح اليت حصل عليها مقرتف اخلرق من فعله

االختيار بني التعويض عن األضرار اليت حلقت به فعال ابإلضافة إىل كل األرابح املرتتبة على  جيوز لصاحب احلقوق
النشاط املمنوع واليت مل تؤخذ بعني االعتبار يف حساب التعويض املذكور أو التعويض عن األضرار احملدد سلفا يف 

د أقصى حسب ما تعتربه ( درهم كح25.000( درهم على األقل ومخس وعشرين ألف )5000مخسة آالف )
 .احملكمة عادال جلرب الضرر احلاصل

على إثر املسطرة القضائية املدنية ، جيوز للمحكمة املرفوعة إليها القضية أن أتمر الطرف الذي خسر الدعوى أبن 
 .يدفع إىل الطرف اآلخر املصاريف املعقولة اليت حتملها برسم أتعاب احملامي

من انتهاك حقوق اثبتة ، خيول للسلطات القضائية إصدار األوامر إبتالف هذه  يف حالة وجود النسخ املتحصلة
النسخ وتلفيفها ، واألمر يف حاالت استثنائية ابلتصرف فيها بشكل آخر معقول ، خارج النطاق التجاري بشكل 

 .حيول دون إحداث ضرر لصاحب احلق ، إال إذا رغب صاحب احلق يف غري ذلك
أو جهاز من أجل ارتكاب أعمال متثل خرقا ، تصدر السلطات القضائية أمرا بتدمريها  يف حالة استعمال معدات

على الفور دون تعويض من أي نوع كان أو األمر يف حاالت استثنائية ابلتصرف فيها بشكل آخر خارج النطاق 
 .قالتجاري بكيفية تقلص إىل أدىن حد خطر حدوث خروقات جديدة أو أتمر بتسليمها إىل صاحب احل

يف حالة التخوف من استمرار أعمال تشكل خرقا ، تصدر السلطات القضائية أمرا صرحيا بوقف هذه األعمال ، 
 .% من قيمة العملية برسم التعويض عن األضرار50كما حتدد مبلغا يساوي على األقل 

 املس بتعابري الفولكلور
  :63املادة 

كل من استعمل بدون ترخيص من املكتب املغريب حلقوق املؤلفني تعبري الفولكلور بطريقة غري مسموح هبا يف البند 
يرتكب خمالفة تعرضه إىل أداء تعويضات عن الضرر وإنذارات ، أو أي تعويض تراه احملكمة  7األول من املادة 

 .مناسبا يف هذا الشأن
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 العقوابت اجلنائية
  :64املادة 

( درهم أو 000.100( ومائة ألف )000.10ابحلبس من شهرين إىل ستة أشهر وبغرامة ترتاوح بني عشرة آالف )
إبحدى هاتني العقوبتني فقط ، كل من قام بطريقة غري مشروعة وأبي وسيلة كانت بقصد االستغالل التجاري 

  :خبرق متعمد
 ؛ 10و 9حلقوق املؤلف املشار إليها يف املادتني - 
 ؛ 50حلقوق فناين األداء املنصوص عليها يف املادة - 
 ؛ 51حلقوق منتجي املسجالت الصوتية الواردة يف املادة - 
 .52حلقوق هيآت اإلذاعة املنصوص عليها يف املادة - 

  :ويراد ابخلروقات املتعمدة بقصد االستغالل التجاري ما يلي
اورة ، ليس دافعه ، بصورة مباشرة أو غري مباشرة ، الربح كل اعتداء متعمد على حقوق املؤلف أو احلقوق اجمل- 

 املادي ؛
 .كل اعتداء متعمد ارتكب من أجل احلصول على امتياز جتاري أو على كسب مايل خاص- 

ويعاقب بنفس العقوابت املنصوص عليها يف الفقرة األوىل أعاله وكذا ابلتدابري والعقوابت اإلضافية املشار إليها يف 
  :بعده 64.3املادة 

 كل من قام ابسترياد أو تصدير نسخ منجزة خرقا ألحكام هذا القانون ؛- 
 من هذا القانون ؛ 7من املادة  1كل من قام بشكل غري مشروع أبحد األعمال املشار إليها يف البند - 
 من هذا القانون ؛ 65كل من قام أبحد األفعال املنصوص عليها يف املادة - 
 .من هذا القانون 4.65ه املسؤولية اجلنائية الواردة يف املادة كل من ثبتت يف حق- 

  :1 - 64املادة 

 .أعاله يف حالة االعتياد على ارتكاب املخالفة 644تضاعف العقوابت املنصوص عليها يف املادة 

  : 2 - 64املادة 
( 000.600وستمائة ألف )( 0000.60يعاقب ابحلبس من سنة إىل أربع سنوات وبغرامة ترتاوح بني ستني ألف )

واقرتف فعال آخر  644درهم أو إبحدى هاتني العقوبتني فقط كل من ارتكب أحد األفعال املشار إليها يف املادة 
 .يعد خرقا حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة داخل اخلمس سنوات اليت تلي صدور حكم أول صار هنائيا

  :3- 64املادة 
ميكن للمحكمة املختصة أن أتمر ابختاذ التدابري الوقائية وتصدر العقوابت  القانون،حالة خمالفة أحكام هذا يف  

ما مل يكن قد صدر أمر أو حكم قضائي سابق متعلق بنفس املوضوع ويف مواجهة نفس  التالية،اإلضافية 
 :األطراف
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كون ميكن أن تحجز مجيع النسخ املنجزة خرقا ألحكام هذا القانون وأغلفتها واملواد واألدوات اليت  -1
اق اإلدارية ، واألصول املرتبطة ابملخالفة وكذا الواثئق واحلساابت واألور قد استعملت القرتاف املخالفة

 ؛املتعلقة هبذه النسخ
ات عالقتها ابلنشاط غري القانوين، وتتم كذلك، ما عدا يف مصادرة مجيع األصول اليت ميكن إثب -2

املنجزة خرقا ألحكام هذا القانون وأغلفتها واملواد ، مصادرة مجيع النسخ احلاالت االستثنائية
 ؛ن أي نوع كان لفائدة املدعى عليهواألدوات املستعملة من أجل إجنازها دون أي تعويض م

ألدوات املستعملة من أجل إجنازها، ما عدا يف احلاالت إتالف هذه النسخ وأغلفتها واملواد وا -3
، خارج النطاق ائية، ابلتصرف فيها بشكل آخر معقولأو األمر يف احلاالت االستثن ،االستثنائية

ن ، وذلك دون أي تعويض م أدىن حد خطر حدوث خروقات جديدةالتجاري بكيفية تقلص إىل
 ؛أي نوع كان لفائدة املدعى عليه

 ؛ا مرتكب املخالفة أو شركاؤه فيهااإلغالق النهائي أو املؤقت للمؤسسة اليت يستغله -4
حتديدها من لدن احملكمة املختصة، وذلك  ، يتمة جبريدة واحدة أو أكثرر ابإلداننشر احلكم الصاد -5

 .، شريطة أن ال تتعدى مصاريف هذا النشر احلد األقصى للغرامة املقررةعلى نفقة احملكوم عليه
وحتريف املعلومات  يف حالة التجاوز يف استعمال الوسائل التقنية التدابري والتعويضات عن الضرر والعقوابت

 املتعلقة بنظام احلقوق
  :65املادة 

املتعلق ابالتصال السمعي البصري ، تعترب األفعال التالية غري قانونية  77-03دون اإلخالل أبحكام القانون رقم  
  :64إىل  61وتعترب مبثابة خرق حلقوق املؤلفني وفناين األداء ومنتجي املسجالت الصوتية مبوجب املواد من 

أو تصدير أو جتميع أو تغيري أو بيع أو أتجري أو استئجار أداة أو نظام أو وسيلة مت إعدادها أو أ( صنع أو استرياد 
تكييفها خصيصا لتعطيل أي أداة أو نظام أو وسيلة تستعمل ملنع أو تقليص استنساخ مصنف أو إفساد جودة 

 النسخ أو النسخ املنجزة ؛
بيع أو أتجري أو استئجار أداة أو نظام أو وسيلة مت إعدادها  ب( صنع أو استرياد أو تصدير أو جتميع أو تغيري أو

أو تكييفها عن علم أو وجود أسباب كافية للعلم أبن ذلك من شأنه أن ميكن أو يسهل فك رموز اإلشارات 
 املشفرة احلاملة لربامج دون ترخيص من املوزع الشرعي ؛
فرة أصال علما أنه مت فك رموز شفرهتا دون احلصول على ج( استقبال وإعادة توزيع اإلشارات احلاملة للربامج املش

 ترخيص من املوزع الشرعي ؛
 د( التحايل على كل تدبري تكنولوجي فعال أو حذفه أو تقليصه ؛

هـ( صنع أو استرياد أو بيع أو عرض على العموم أو توزيع أي أداة أو عنصر أو خدمة أو وسيلة مستعملة ، أو 
يج أو معدة أو منتجة خصيصا من أجل متكني أو تيسري التحايل على أي تدبري مستفيدة من إشهار أو ترو 
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 تكنولوجي فعال ، أو من أجل إبطال أو تقليص مفعوله ؛
 و( حذف أي معلومة متعلقة بنظام احلقوق أو تغيريها بدون تفويض ؛

ت هذه األفعال مع العلم أن ز( توزيع املعلومات املتعلقة بنظام احلقوق أو استريادها هبدف التوزيع إذا ارتكب
 املعلومات املتعلقة بنظام احلقوق قد وقع حذفها أو تغيريها بدون ترخيص ؛

ن( توزيع مصنفات أو أداءات أو مسجالت صوتية أو منتجات مذاعة أو متلفزة ، أو استريادها هبدف التوزيع ، 
بدون ترخيص مع العلم أن املعلومات املتعلقة  أو بثها إذاعيا أو تلفزاي أو تبليغها للجمهور أو وضعها رهن إشارته

 بنظام احلقوق املقدمة على شكل إلكرتوين يكون قد وقع حذفها أو تغيريها بدون ترخيص ؛
يقصد يف هذه املادة بعبارة "تدبري تكنولوجي فعال" كل تدبري تكنولوجي ، سواء كان أداة أو مكوان ميكن ، عند 

لوج إىل مصنف أو أداء أو مسجل صويت أو أي شيء آخر حممي ، أو من محاية استعماله العادي ، من مراقبة الو 
 .حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة

يقصد يف هذه املادة بعبارة "املعلومات املتعلقة بنظام احلقوق" تلك اليت متكن من حتديد هوية املؤلف واملصنف 
جل الصويت وهيئة اإلذاعة والربانمج اإلذاعي وكل وفنان األداء وأوجه األداء ومنتج املسجالت الصوتية واملس

صاحب حق طبقا هلذا القانون أو أي معلومة متعلقة بشروط وكيفيات استعمال املصنف واإلنتاجات األخرى 
املقصودة يف هذا القانون وكل رقم أو رمز ميثل هذه املعلومات عندما يكون أي عنصر من عناصر هذه املعلومة 

و أداءات مثبتة أو نسخة مسجل صويت أو برانمج إذاعي مثبت أو يبدو متعلقا ابلبث ملحقا بنسخة مصنف أ
 .اإلذاعي أو تبليغ مصنفات أو أداءات أو مسجالت صوتية أو برانمج إذاعي للجمهور أو وضعها رهن إشارته

وكل  املادة،فإن كل أداة أو نظام أو وسيلة مشار إليها يف هذه  ،64إىل  61من أجل تطبيق مقتضيات املواد من 
 نسخة وقع فيها حذف أو تغيري معلومات متعلقة بنظام احلقوق تدخل يف حكم النسخ أو النظائر املزورة

 .للمصنفات

 أحكام خاصة
  :1- 65املادة 

من أجل اخلروقات املنصوص عليها يف البنود )أ( أو )د( أو )هـ( أو )و( أو  64ال ختضع لألحكام الواردة يف املادة 
  :املؤسسات اآلتية واليت ال تستهدف الربح 65)ز( أو )ن( من املادة 

 .اخلزاانت ومصاحل التوثيق واملؤسسات الرتبوية ، واهليآت العامة لإلذاعة والتلفزة
 62ربح املشار إليها يف الفقرة السابقة بتعويضات حسب املادة ال ميكن احلكم على املؤسسات اليت ال تستهدف ال

إذا أثبت أهنا  65بسبب اخلروقات املنصوص عليها يف البنود )أ( أو )د( أو )هـ( أو )ز( أو )ن( أو )ح( من املادة 
 .مل تكن تعلم أن أعماهلا تعترب نشاطا حمظورا ومل يكن لديها سبب لتعتقد ذلك

  :2- 65املادة 
جيوز للنيابة العامة ودون تقدمي أي شكاية من جهة خاصة أو من صاحب احلقوق أن أتمر تلقائيا مبتابعات ضد 
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 .كل من مس حبقوق صاحب حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة
 الباب الرابع املكرر

 مسؤولية مقدمي اخلدمات
  :3- 65املادة 

يراد بعبارة  5.65ومن أجل الوظائف املشار إليها يف البنود )ب( إىل )د( من املادة  4.65لتطبيق أحكام املادة 
، مبا فيها ات على اخلط أو خدمة ولوج الشبكة"مقدم خدمات" مقدم خدمات أو متعهد منشآت تقدمي خدم

ضمون بني ، دون تغيري املالرقمية على اخلط مقدم خدمات اإلرسال أو التمرير أو الربط من أجل االتصاالت
 .النقاط احملددة من طرف مستعمل املادة حسب اختياره

فإن عبارة "مقدم اخلدمات" يراد هبا فقط مقدم خدمات  5.65ألجل الوظيفة املشار إليها يف الفقرة )أ( من املادة 
ددة من ، دون تغيري املضمون بني النقاط احملطاإلرسال أو التمرير أو الربط من أجل االتصاالت الرقمية على اخل

 .طرف مستعمل املادة حسب اختياره

  :4 - 65املادة 
أ( كل مقدم خدمات يعلم أو لديه أسباب كافية للعلم أبي خرق حلقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة مرتكب من 

طرف شخص آخر ، يكون قد دفع إىل ارتكاب اخلرق املذكور أو شجع عليه أو تسبب فيه أو ساهم يف ارتكابه 
 أساسي ، تعترب مسؤوليته املدنية قائمة ابلنسبة إىل هذا العمل غري القانوين ؛بشكل 

ب( كل مقدم خدمات يقوم عمدا ابلدفع إىل ارتكاب خرق حلقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة مرتكب من لدن 
قائمة شخص آخر ، أو شجع عليه أو تسبب فيه أو ساهم يف ارتكابه بشكل أساسي تعترب مسؤوليته اجلنائية 

 ابلنسبة إىل هذا العمل غري القانوين طبقا ألحكام هذا القانون ؛
ج( كل مقدم خدمات له احلق والقدرة على اإلشراف على خروقات حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة أو مراقبتها 

قائمة  واملرتكبة من طرف شخص آخر ، وله مصلحة مالية مباشرة يف النشاط املذكور تعترب مسؤوليته املدنية
 ابلنسبة إىل ذلك النشاط غري القانوين ؛

د( كل مقدم خدمات يقوم عمدا ابإلشراف على أي خرق حلقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة أو مراقبته واملرتكب 
من لدن شخص آخر وله مصلحة مالية مباشرة يف النشاط املذكور تعترب مسؤوليته اجلنائية قائمة ابلنسبة إىل ذلك 

 القانوين طبقا ألحكام هذا القانون ؛ النشاط غري
هـ( تقام كل الدعاوى ضد مقدم اخلدمات املذكور يف البنود من )أ( إىل )د( أعاله وفقا لقانون املسطرة املدنية أو 

لقانون املسطرة اجلنائية ، وعالوة على ذلك ، من أجل إقامة دعوى قضائية ضد مقدم اخلدمات ليس من 
ىل القضية ، أو احلصول على قرار مسبق من احملكمة يف مسطرة منفصلة يقضي الضروري ضم أي شخص آخر إ

 .مبسؤولية شخص آخر
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  :5- 65املادة 

ميكن ملقدم اخلدمات فيما خيص الوظائف التالية أن يستفيد من احلد من املسؤولية املنصوص عليه يف املادتني 
وذلك فيما يتعلق خبروقات حقوق  65.11إىل  65.5إذا توفرت فيه الشروط الواردة يف املواد من  14.65و12.65

املؤلف أو احلقوق اجملاورة اليت مل يقم فيها ال ابملراقبة وال ابملبادرة وال بسلطة التسيري ، وإمنا وقعت بواسطة نظم أو 
  :شبكات تتم مراقبتها أو استغالهلا من لدنه أو إبمسه

من أجل هذه املادة ، دون تغيري مضموهنا ، أو التخزين املرحلي أ( إرسال أو مترير املادة أو تقدمي خدمة الربط 
 واملؤقت للمادة املذكورة خالل هذه العمليات ؛

  :ب( عملية التخزين ابلذاكرة البينية اليت تتم بطريقة آلية
أو  ج( التخزين بناء على طلب مستعمل مقيم بنظام أو بشبكة تتم مراقبتها أو استغالهلا من لدن مقدم اخلدمات

 حلسابه ؛
د( إحالة املستعملني أو إقامة ربط مبوقع على اخلط ، ابستخدام أدوات حتديد موقع املعلومات ، مبا فيها الروابط 

 .والفهارس التشاعبية

  :6 - 65املادة 

إال إذا مل يبادر مقدمو اخلدمات إبرسال  65.14و65.12ال يطبق احلد من املسؤولية املنصوص عليه يف املادتني 
املادة ومل خيتاروا املادة أو األشخاص املرسلة إليهم ما عدا إذا كانت إحدى الوظائف احملددة يف البند )د( من املادة 

 .تتضمن يف حد ذاهتا نوعا من االختيار 65.5

  :7 - 65املادة 

، فيما 65.14و65.12سؤولية املنصوص عليه يف املادتني يتم فحص أهلية استفادة مقدمي اخلدمات من احلد من امل
، بشكل منفصل عن أهلية  65.5يتعلق بكل وظيفة من الوظائف املشار إليها يف البنود من )أ( إىل )د( من املادة 

استفادهتم من احلد من املسؤولية املرتبط بكل وظيفة من الوظائف األخرى ، وذلك وفقا لشروط األهلية املنصوص 
 .65.11إىل  65.8عليها يف املواد من 

  :8 - 65املادة 
، ال يستفيد مقدم اخلدمات من احلد من  5.65فيما يتعلق ابلوظائف املشار إليها يف البند )ب( من املادة 

  :إال إذا كان 65.14و 65.12املسؤولية املنصوص عليه يف املادتني 
أ( ال يرخص ابلولوج إىل املادة املوجودة ابلذاكرة البينية بشكل مهم إال ملستعملي نظامه أو شبكته اللذين يستوفون 

 شروط الولوج إىل املادة املذكورة ؛
عد املتعلقة بتجديد املادة املوجودة ابلذاكرة البينية أو إعادة حتميلها أو أي حتيني آخر هلا ، حينما ب( يلتزم ابلقوا

تكون هذه القواعد حمددة بدقة من طرف الشخص الذي يضع املادة على اخلط ، وفقا لربوتوكول تبليغ معطيات 
 مقبول بشكل عام ابلنسبة إىل هذا النظام أو الشبكة ؛
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مع التدابري التقنية النموذجية املستعملة على مستوى املوقع األصلي من أجل احلصول على ج( ال يتداخل 
 معلومات متعلقة ابستخدام املادة وال يغري مضمون هذه األخرية عند إرساهلا الحقا إىل املستعملني ؛

حلقوق اجملاورة ، وفقا د( يتصرف يف أقرب اآلجال بعد تلقيه إعذارا فعليا يتعلق ابدعاء خرق حلقوق املؤلف أو ا
، وذلك هبدف سحب املادة املوجودة ابلذاكرة البينية أو تعطيل الولوج إىل املادة اليت مت سحبها من  13.65للمادة 

 .املوقع األصلي

  :9 - 65املادة 

، ال يستفيد مقدم اخلدمات من احلد من  65.5فيما يتعلق ابلوظائف املشار إليها يف البندين )ج( و)د( من املادة 
  :إال إذا كان 65.14و 65.12املسؤولية املنصوص عليه يف املادتني 

أ( ال جيين رحبا ماليا يعزى مباشرة إىل النشاط الذي خيرق حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة يف الظروف اليت يكون 
 لديه فيها احلق والقدرة على مراقبة هذا النشاط ؛

صرف يف أقرب اآلجال من أجل سحب املادة اليت مت إيواؤها بنظامه أو بشبكته ، أو من أجل تعطيل ب( يت
الولوج إىل املادة املذكورة إذا كان يعلم فعال خبرق حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة أو عندما يصبح على علم 

اورة ، خاصة عن طريق إعذار فعلي بوقائع أو ظروف يستفاد منها أن هناك خرقا حلقوق املؤلف أو احلقوق اجمل
 ؛ 65.13يتعلق ابدعاءات خرق حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة وفقا للمادة 

ج( يعني علنا ممثال مكلفا بتلقي اإلعذارات املشار إليها يف البند )ب( أعاله. ويعترب املمثل معينا علنا لتلقي 
مثل املذكور وعنوانه املادي وعنوانه اإللكرتوين ورقم هاتفه اإلعذارات ابسم مقدم اخلدمات إذا كان كل من اسم امل

مبينا يف جزء ميكن أن يلجه العموم مبوقع األنرتنيت الذي ميلكه مقدم اخلدمات ، وكذا بسجل مفتوح للعموم على 
 .األنرتنيت

  :10 - 65املادة 
  :إال إذا كان 65.14و 65.12ال يستفيد مقدم اخلدمات من احلد من املسؤولية الوارد ابملادتني 

أ( يضع ويطبق يف ظروف مالئمة مسطرة لفسخ حساابت مرتكيب العود فيما يتعلق خبروقات حقوق املؤلف 
 واحلقوق اجملاورة ؛

ب( يتقيد ابلتدابري التقنية النموذجية اخلاصة حبماية املادة احملمية حبقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة والتعريف هبا 
ل معها ، تلك التدابري املعدة على إثر توافق بني أصحاب حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة وميتنع عن التداخ

ومقدمي اخلدمات. وجيب أن تكون هذه التدابري متوفرة بشروط معقولة وغري متييزية وال تفرض على مقدمي 
 .اخلدمات مصاريف كبرية أو إكراهات كبرية على نظامهم أو شبكتهم

  :11- 65املادة 

ال ميكن أن تكون أهلية مقدم اخلدمات لالستفادة من احلد من املسؤولية املنصوص عليه يف املادتني 
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مشروطة بتوليه مراقبة نظامه أو البحث اجلاد عن وقائع تدل على أنشطة خترق حقوق املؤلف أو  14.65و12.65
 .10.65ة احلقوق اجملاورة ، إال يف حدود التدابري التقنية املشار إليها يف املاد

  :12 - 65املادة 

أ( ميكن للمحاكم ، يف حالة أهلية مقدم اخلدمات لالستفادة من احلد من املسؤولية املتعلق ابلوظيفة الواردة يف 
، أن أتمر إما بفسخ احلساابت املعنية ، أو ابختاذ تدابري معقولة ملنع الولوج إىل موقع  5.65البند )أ( من املادة 

 على اخلط يوجد ابخلارج ؛
ب( ميكن للمحاكم ، يف حالة أهلية مقدم اخلدمات لالستفادة من احلد من املسؤولية املتعلق ابلوظائف املشار 

ن أتمر بسحب املادة اليت خترق حقوق املؤلف أو احلقوق ، أ 65.5إليها يف البنود )ب( و)ج( و)د( من املادة 
اجملاورة ، أو بتعطيل الولوج إليها ، وفسخ احلساابت املعنية وكذا ابختاذ مجيع التدابري األخرى اليت قد تراها احملاكم 

لفعالية ضرورية ، شريطة أن تكون هذه التدابري األقل إكراها ابلنسبة ملقدم اخلدمات من بني التدابري ذات ا
 املماثلة؛

ج( أتمر احملاكم ابلتدابري املشار إليها يف البندين )أ( و)ب( أعاله ، مع األخذ بعني االعتبار اإلكراه النسيب 
املفروض على مقدم اخلدمات والضرر الذي حلق صاحب حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة واجلدوى التقنية للتدبري 

 تنفيذ ذات فعالية مماثلة ولكن أقل إكراها ؛ وفعاليته ، دون إغفال توفر أساليب
د( ما عدا فيما خيص األوامر اهلادفة إىل احملافظة على وسائل اإلثبات ، أو تلك اليت ليست هلا آاثر سلبية كبرية 

على استغالل شبكة االتصاالت ملقدم اخلدمات ، فإن التدابري املذكورة ال تكون متاحة إال إذا مت تبليغ مقدم 
 .ت وفق األشكال والشروط الواردة يف قانون املسطرة املدنيةاخلدما
 :13- 65املادة 

تبليغ كتايب موقع عليه  9.65والبند )ب( من املادة  8.65يراد بعبارة "إعذار فعلي" الواردة يف البند )د( من املادة 
  :بكيفية صحيحة ويتضمن إمجاال ما يلي

 اإللكرتوين؛هوية صاحب حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة أو وكيله وعنوانه ورقم هاتفه وعنوانه  .1
واليت  اجملاورة،املعلومات اليت متكن مقدم اخلدمات من التعرف على املادة احملمية حبقوق املؤلف أو احلقوق  .2

واحد على اخلط يف نظام  يدعى أهنا موضوع انتهاك. وإذا مشل إعذار واحد عدة مواد توجد على موقع
أمكن تقدمي الئحة تبني هذه  حلسابه،أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغالهلما من طرف مقدم اخلدمات أو 

 املذكور؛املواد على املوقع 
املعلومات اليت متكن مقدم اخلدمات من التعرف على املادة اليت مت إيواؤها يف نظام أو شبكة تتم  .3

من طرفه أو حلسابه ومن حتديد موقعها واليت يدعى أهنا تشكل خرقا حلقوق  مراقبتهما أو استغالهلما
 إليها؛املؤلف أو احلقوق اجملاورة واليت جيب سحبها أو يتعني تعطيل الولوج 
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 صحيحة؛تصريح ابلشرف يشهد أن املعلومات اليت يتضمنها اإلعذار  .4
تصريح ابلشرف يديل به الطرف املشتكي يشهد فيه أن استعمال املادة موضوع الشكاية غري مرخص به  .5

 وكيله؛من لدن صاحب حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة أو من لدن 
تصريح يديل به الطرف املشتكي يشهد فيه أنه صاحب حق حممي ، يدعي أنه تعرض خلرق أو أن لديه  .6

 .احب احلق املذكورالصالحية للتصرف ابسم ص
 .ميكن توجيه اإلعذار بوسيلة إلكرتونية ويكون التوقيع اإللكرتوين مبثابة توقيع صحيح

، جيب  65.5عندما يتعلق األمر إبعذارات ختص أداة لتحديد موقع املعلومات طبقا للبند )د( من املادة 
ت من حتديد موقع املرجع أو أن تكون املعلومات املدىل هبا كافية بشكل معقول لتمكني مقدم اخلدما

الرابط املوجود بنظام أو بشبكة تتم مراقبتهما أو استغالهلما من طرفه أو حلسابه ؛ غري أنه يف حالة إعذار 
يتعلق بعدد كبري من املراجع أو الروابط موجودة مبوقع واحد على اخلط يف نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو 

و حلسابه ، أمكن تقدمي الئحة تبني هذه املراجع أو الروابط استغالهلما من طرف مقدم اخلدمات أ
 .املوجودة ابملوقع

  :14 - 65املادة 

أ( إذا قام مقدم اخلدمات بسحب املادة أو بتعطيل الولوج إليها عن حسن نية على أساس خرق مزعوم أو ظاهر 
الحقة ، شريطة أن يتخذ بسرعة حلقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة ، أعفي من أي مسؤولية يف حالة شكاوى 

  :التدابري املعقولة التالية
 من أجل إخبار الشخص الذي وضع املادة على اخلط بشبكته أو بنظامه مبا اختذه من إجراءات ؛- 
من أجل إعادة املادة على اخلط ، إذا أجاب الشخص املذكور على إعذار فعلي ، وكان متابعا يف قضية خرق - 

قوق اجملاورة ، إال إذا التجأ الشخص الذي أصدر اإلعذار الفعلي األول إىل احملكمة داخل حقوق املؤلف أو احل
 أجل معقول ؛

ب( تقع مسؤولية كل ضرر انجم عن أفعال صادرة عن حسن نية من مقدم اخلدمات ، بناء على معلومات 
 ات اخلاطئة املذكورة ؛خاطئة مدرجة إبعذار أو جبواب على إعذار ، على عاتق الطرف الذي أصدر املعلوم

ج( جيب أن يكون "اجلواب على اإلعذار" الصادر عن مشرتك مت سحب مادته أو تعطيل الولوج إليها بسبب 
يف التعرف عليها ، كتابيا وموقعا بكيفية صحيحة من طرف املشرتك املذكور ، وأن  خطأعدم االنتباه أو من جراء 

 :يتضمن إمجاال ما يلي

 هاتفه؛هوية املشرتك وعنوانه ورقم  .1
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 إليها؛حتديد نوع املادة اليت مت سحبها أو اليت مت تعطيل الولوج  .2
 إليها؛املكان الذي كانت تظهر فيه املادة قبل سحبها أو قبل تعطيل الولوج  .3
 صحيحة؛تصريح ابلشرف يشهد أن املعلومات اليت يتضمنها اجلواب على اإلعذار  .4
ك على إسناد االختصاص إىل احملكمة اليت يوجد يف دائرة نفوذها موطنه إذا كان تصريح يوافق فيه املشرت  .5

 اخلدمات،أو إىل أي حمكمة يدخل يف نطاق نفوذها موطن مقدم  الوطين،هذا األخري داخل الرتاب 
 الوطين؛حينما يكون موطن املشرتك املذكور خارج الرتاب 

سن نية أن املادة مت سحبها أو تعطيل الولوج إليها تصريح ابلشرف يشهد فيه املشرتك أنه يعتقد عن ح .6
 .يف التعرف عليها خطأبسبب عدم االنتباه أو من جراء 

 .ميكن توجيه اجلواب على اإلعذار بوسيلة إلكرتونية ويكون التوقيع اإللكرتوين مبثابة توقيع صحيح

  :15- 65املادة 

كتايب من صاحب حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة أو طالب املكتب املغريب حلقوق املؤلفني ، بناء على طلب  
وكيله ، مقدم اخلدمات الذي توصل ابإلعذار ، بتحديد هوية كل مرتكب خرق مزعوم حلقوق املؤلف أو احلقوق 
اجملاورة ، وبتزويده يف أقرب اآلجال ويف حدود اإلمكان ابملعلومات الكافية حول مرتكب اخلرق وذلك من أجل 

 .احب احلقوقتوجيهها إىل ص

 الباب اخلامس
 ميدان تطبيق القانون

 تطبيق القانون على املصنفات األدبية والفنية
  :66املادة 

  :إن أحكام هذا القانون املتعلقة حبماية املصنفات األدبية والفنية تطبق على
املغربية أو تكون سكناه أ( املصنفات اليت يكون مؤلفها أو أي صاحب حق أتليف آخر أصلي من مواطين اململكة 

 املعتادة أو مقره الرئيسي يف اململكة املغربية ؛
قره الرئيسي ب( املصنفات السمعية البصرية اليت يكون منتجها من مواطين اململكة املغربية أو سكناه املعتادة أو م

 ؛يف اململكة املغربية
و مت نشرها ألول مرة يف بلد آخر ووقع نشرها كذلك ج( املصنفات اليت يتم نشرها ألول مرة يف اململكة املغربية ، أ

 يوما ؛ 30يف اململكة املغربية يف غضون 



105 
 

د( املصنفات املعمارية اليت مت تشييدها يف اململكة املغربية ، وقطع الفنون اجلميلة املدجمة يف بناية تقع يف اململكة 
 .املغربية

ألدبية والفنية على تلك اليت حيق أن تشملها احلماية طبقا تطبق أحكام هذا القانون املتعلقة حبماية املصنفات ا
 .ملعاهدة دولية صادقت عليها اململكة املغربية

 تطبيق القانون على حقوق فناين األداء ومنتجي املسجالت الصوتية وهيآت اإلذاعة
  :67املادة 

  :عندماإن أحكام هذا القانون املتعلقة حبماية فناين األداء تطبق على أوجه األداء 
 يكون فنان األداء من مواطين اململكة املغربية ؛- 
 يتم تقدمي األداء على أرض اململكة املغربية ؛- 
 يتم تثبيت األداء على مسجالت صوتية حممية مبوجب هذا القانون ، أو ؛- 
 .ونيكون األداء الذي مل يتم تثبيته يف مسجالت صوتية مدجما يف بث إذاعي حممي مبوجب هذا القان- 

  :إن أحكام هذا القانون املتعلقة حبماية منتجي املسجالت الصوتية تطبق على املسجالت الصوتية عندما
 يكون املنتج من مواطين اململكة املغربية ، أو- 
 يكون إجناز أول تثبيت قد مت يف اململكة املغربية ؛- 
 .يكون إنتاج املسجل الصويت قد مت ألول مرة يف اململكة املغربية- 

  :إن أحكام هذا القانون املتعلقة حبماية هيآت اإلذاعة تطبق على البث اإلذاعي عندما
 يكون املقر االجتماعي للهيأة موجودا على أرض اململكة املغربية ، أو ؛- 
 .يكون قد مت البث اإلذاعي انطالقا من حمطة موجودة على أرض اململكة املغربية- 

على األداءات واملسجالت الصوتية والربامج اإلذاعية احملمية مبوجب اتفاقيات  إن أحكام هذا القانون تطبق كذلك
 .دولية صادقت عليها اململكة املغربية

 قابلية تطبيق االتفاقيات الدولية
  :68املادة 

إن مقتضيات أي معاهدة دولية متعلقة حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة واليت تكون اململكة املغربية قد صادقت 
 .عليها ، تعترب قابلة للتطبيق على احلاالت املنصوص عليها يف هذا القانون

ويف حالة وجود تعارض بني مقتضيات هذا القانون ومقتضيات معاهدة دولية صادقت عليها اململكة املغربية ، 
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 .تطبق مقتضيات املعاهدة الدولية

 الباب السادس
 أحكام خمتلفة وختامية

 أحكام انتقالية

  :69املادة 

تطبق أحكام هذا القانون أيضا على املصنفات اليت أنتجت وعلى األداءات اليت أجنزت أو تبثت وعلى املسجالت 
الصوتية اليت تبثت وعلى الربامج اإلذاعية اليت مت بثها قبل اتريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، شريطة أال تكون 

امج اإلذاعية قد دخلت يف حيز امللك العمومي على إثر هذه املصنفات واألداءات واملسجالت الصوتية والرب 
 .انصرام مدة احلماية املقررة هلا يف النص التشريعي السابق أو يف التشريعات اجلاري هبا العمل يف بلدها األصلي
تبقى سارية املفعول دون أي مساس األعمال والعقود املربمة أو املنصوص عليها قبل دخول هذا القانون حيز 

 .نفيذالت

 سراين مفعول القانون

  :70املادة 

 .تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التطبيق بعد انصرام مدة ستة أشهر على صدوره ابجلريدة الرمسية

 النسخ

  :71املادة 

( بشأن 1970يوليو  29) 1390من مجادى األوىل  25بتاريخ 135-69-1  ينسخ الظهري الشريف رقم
 .محاية املؤلفات األدبية والفنية
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( بتنفيذ القانون رقم 2016أغسطس  10) 1437ذي القعدة  6صادر يف  1.16.122ظهري شريف رقم 
 املتعلق ابلصحافة والنشر 88.1352

 احلمد هلل وحده،
 بداخله:-الطابع الشريف

 (حممد بن يوسف هللا وليه احلسن بنحممد بن )
 يعلم من ظهريان الشريف هذا، أمساه هللا وأعز أمره أننا:

 منه، 50و 42بناء على الدستور والسيما الفصلني 

 أصدران أمران الشريف مبا يلي:

املتعلق ابلصحافة والنشر، كما وافق  88.13ينفذ وينشر ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان الشريف هذا، القانون رقم 
 عليه جملس النواب وجملس املستشارين.

 (2016أغسطس  10) 1437ذي القعدة  6حرر بتطوان يف 

 وقعه ابلعطف 

 رئيس احلكومة

 اإلمضاء: عبد اإلله ابن كريان.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 2016أغسطس  15الصادرة بتاريخ  6491اجلريدة الرمسية رقم -52
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 املتعلق ابلصحافة والنشر 88.13قانون رقم ال

 ابب متهيدي
 الفرع األول
 أحكام عامة
  :املادة األوىل

منه ووفقا لاللتزامات اليت ترتتب عن االتفاقيات الدولية  28و 27و 25طبقا ألحكام الدستور والسيما الفصول 
اليت صادق عليها املغرب ، حيدد هذا القانون القواعد املتعلقة مبمارسة حرية الصحافة والنشر والطباعة مع مراعاة 

  :تصال السمعي البصري وعلى اخلصوصاملتعلق ابال 77-03أحكام قانون رقم 
 شروط ممارسة الصحافة ؛- 
حقوق الصحافيات والصحافيني واملؤسسات الصحفية وضماانت ممارسة الصحافة ، والسيما مبدئي احلرية - 

 والتعددية اللذان يكفلهما الدستور ، وااللتزامات الواجب مراعاهتا من قبلهم ؛
 والتوزيع واإلشهار املرتبطة ابلصحافة والنشر ؛القواعد املنظمة ألنشطة الطباعة - 
 القواعد املتعلقة ابحلماية اخلاصة لبعض احلقوق وابختصاص احملاكم واملساطر املتبعة أمامها ؛- 
 .القواعد املتعلقة أبخالقيات املهنة- 

  :2املادة 
  :يقصد مبا يلي يف مدلول هذا القانون

  :الصحافة -1
املعلومات أو الوقائع أو التحري أو االستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد كتابة أو إجناز مادة مهنة مجع األخبار أو 

إعالمية مكتوبة أو مسموعة أو مسعية بصرية أو مصورة أو مرسومة أو أبية وسيلة أخرى كيفما كانت الدعامة 
 .املستعملة لنشرها أو بثها للعموم

شر فيه ، كيفما كانت لغته املستعملة ، أخبار أو أفكار أو آراء متارس الصحافة بواسطة مطبوع دوري مكتوب تن
أو معلومات أو صور أو رسوم ، تتخذ شكل نص و/ أو رمز و/ أو صور بيانية معينة أو غريها ويصدر على 

 .فرتات زمنية منتظمة
والسيما الباب كما متارس أيضا بواسطة صحيفة إلكرتونية وفقا للشروط واإلجراءات الواردة يف هذا القانون 

 السادس منه ؛
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  :املطبوع -2
كل مطبوع كيفما كانت لغته لنشر أخبار يف شكل نص و/ أو رمز و/ أو صور بيانية معينة أو أفكار أو معلومات 

أو صور أو رسوم أو ختيالت أو تعاليق على أحداث واقعية أو متخيلة ، سواء كان منشورا أو متاحا للجمهور 
دعامة موجهة للعموم أو فئات منه أاي كانت جهة أو مكان إصداره ، ويعترب املطبوع دوراي  بطريقة أخرى على أية

 إذا كان يصدر على فرتات زمنية منتظمة ؛
  :الصحيفة اإللكرتونية -3

كل إصدار خيضع ملقتضيات هذا القانون ، جيري حتيينه ابنتظام ويتم ابسم نطاق خاص ابلصحيفة اإللكرتونية 
ونظام إلدارة احملتوى موجه للعموم عرب شبكة األنرتنت وعرب آليات التكنولوجيات احلديثة اليت تشكل امتدادا هلا ، 

أعاله ، تسمى بعده خبدمة  1الوارد يف البند ينشر من خالله شخص ذايت أو اعتباري خدمة طبقا للتعريف 
الصحافة اإللكرتونية ، ويدير هذا الشخص اخلط التحريري للصحيفة اإللكرتونية وفق معاجلة مهنية ذات طبيعة 

 صحفية ؛
  :احملتوى األساسي للصحيفة اإللكرتونية 1.3

زوار وابقي أشكال مسامهاهتم غري املعاجلة حمتوى الصحيفة اإللكرتونية ابستثناء اإلعالانت والروابط وتعليقات ال
 صحفيا ؛

  :املواد اإلعالمية الصحفية األصلية 2.3
كل املواد الصحفية املنتجة بشكل مبتكر وغري مسبوق ، واليت يراعى يف استنساخها أو إعادة استغالهلا احرتام 

 حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ؛
  :املضيف 3.3

قدم خدمة إيواء املضمون الرقمي للصحف اإللكرتونية وخدماهتا التفاعلية األخرى كل شخص ذايت أو اعتباري ي
من بريد إلكرتوين ، وأرشفة قواعد معطيات ، وبرجميات مع ضمان احلماية الرقمية هلا ، ويلتزم بتوفري إمكانية النفاذ 

زوار ، مع منح مالك املوقع احلر للمضمون وإمكانية االطالع على احملتوى والتفاعل معه واخلدمات من طرف ال
 .جل حتيينه وتدبريهمفاتيح النفاذ للمضمون من أ

  :اسم النطاق ومالكه 4.3
نظام على شبكة األنرتنت ، ميكن من حتديد عنوان املوقع اإللكرتوين والنفاذ إليه من طرف الزوار ، ميلكه شخص 

مباشر أو عن طريق وسيط طبقا للمقتضيات ذايت أو اعتباري يتم حجز اسم النطاق حتت مسؤوليته ، بشكل 
 التنظيمية اجلاري هبا العمل ؛
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  :مقدم خدمات للصحافة اإللكرتونية5.3
كل شخص ذايت أو اعتباري يقدم بطريقة مهنية خدمة أو عدة خدمات مكتوبة أو مسعية بصرية تتألف من برامج 

ا من أجل بثها أو إذاعتها أو تكليف غريه ينتجها أو يشرتك يف إنتاجها أو يكلف غريه إبنتاجها أو بشرائه
 إبذاعتها ؛

 :الطابع -4
 كل شخص ذايت أو اعتباري يرتكز نشاطه الرئيسي على طبع املطبوعات الدورية ؛

  :املوزع-5
 .كل شخص ذايت أو اعتباري يرتكز نشاطه الرئيسي على توزيع املطبوعات الدورية

 الفرع الثاين
 والطباعةيف حرية الصحافة والنشر 

  :3املادة 
من الدستور وال ميكن تقييدها أبي شكل من أشكال الرقابة  28حرية الصحافة مضمونة طبقا ألحكام الفصل 

 .القبلية
 .من الدستور 25حرية الفكر والرأي والتعبري مكفولة للجميع طبقا للفصل 

متارس هذه احلقوق واحلرايت طبقا للدستور وفق الشروط والشكليات الواردة يف هذا القانون ووفقا للقانون رقم 
 .املتعلق ابجمللس الوطين للصحافة 90-13املتعلق ابلنظام األساسي للصحافيني املهنيني والقانون رقم  13-89

 .مبوجب هذا القانونحرية طباعة الصحف وغريها من املطبوعات وتوزيعها مضمونة ، 
  :4املادة 

املتعلق ابلنظام األساسي للصحافيني املهنيني والقانون رقم  89-13يشكل هذا القانون إىل جانب القانون رقم 
 .املتعلق ابجمللس الوطين للصحافة مدونة الصحافة والنشر 13-90

  :5املادة 
  :ائي ويف احلاالت التاليةسرية مصادر اخلرب مضمونة وال ميكن الكشف عنها إال مبقرر قض

 القضااي املتعلقة ابلدفاع الوطين وأمن الدولة الداخلي واخلارجي ؛- 
 .احلياة اخلاصة لألفراد ما مل تكن هلا عالقة مباشرة ابحلياة العامة- 

  :6املادة 
علومات من حيق للصحافيات وللصحافيني وهليئات ومؤسسات الصحافة الولوج إىل مصادر اخلرب واحلصول على امل
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خمتلف املصادر ، ابستثناء املعلومات اليت تكتسي طابع السرية وتلك اليت مت تقييد احلق يف احلصول عليها طبقا 
 .من الدستور 27ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 

صول على تلتزم اإلدارة العمومية واملؤسسات املنتخبة واهليآت املكلفة مبهام املرفق العام بتمكني الصحايف من احل
 .املعلومات وفق اآلجال املقررة قانوان حتت طائلة تطبيق اجلزاءات املنصوص عليها يف التشريع اجلاري به العمل

  :7املادة 
 .تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الدميقراطية وتعددية اإلعالم وتعمل على االلتزام هبا

والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة 
 .واحلياد ، هبدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية

حتدد شروط وكيفيات االستفادة من الدعم املذكور أعاله بنص تنظيمي وفق معايري موضوعية مع االحرتام املطلق 
 .ية املستفيدة من الدعمالستقاللية املقاوالت الصحف

تلتزم السلطات العمومية بتوفري الضماانت القانونية واملؤسساتية حلماية الصحافيات والصحافيني من االعتداء أو 
 .التهديد أثناء مزاولتهم ملهنتهم

قوانني حترتم قرينة الرباءة وكافة ضماانت احملاكمة العادلة يف قضااي الصحافة والنشر وفقا ألحكام الدستور وال
 .اجلاري هبا العمل

 القسم األول
 يف الصحافة والنشر

 الباب األول
 يف مؤسسات الصحافة والنشر

  :8املادة 
يعترب مؤسسة صحفية ، يف مدلول هذا القانون ، كل شخص ذايت أو اعتباري ميارس كل أو بعض األنشطة 

أعاله ويتوىل هلذه الغاية نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلكرتونية بوصفه مالكا أو مستأجرا أو  2الواردة يف املادة 
 .مسريا ، ألحدمها أو مها معا

  :9املادة 
، انون ، جيب على املؤسسات الصحفيةابستثناء املؤسسات الصحفية األجنبية اخلاضعة للباب اخلامس من هذا الق

  :أن يكون سواء كانت شخصا ذاتيا أو اعتباراي
 مقرها الرئيسي ابملغرب ؛- 
ثلثا مالكيها على األقل أو الشركاء فيها أو املسامهني فيها أو من هلم حقوق التصويت يف اجلموع وأجهزة إدارة - 
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 .املؤسسة أو مها معا ميتلكها شخص ذايت أو اعتباري ، من جنسية مغربية
  :10املادة 

، ها املؤسسة مسعرة يف بورصة القيممسامهة ، ما عدا احلالة اليت تكون فيعندما تتخذ املؤسسة الناشرة شكل شركة 
 .جيب أن تكون األسهم إمسية

 .كل نقل هلذه األسهم جيب أن يصادق عليه جملس إدارة الشركة أو جملس رقابتها
  :11املادة 

ت داخل أجهزة ابملائة يف رأس مال أو حقوق تصوي 30جيب على كل شخص ذايت أو اعتباري ميلك أكثر من 
 .إدارة أو تسيري مؤسسة صحفية أو املؤسسة املالكة هلا أو مها معا أن يصرح بذلك إىل اجمللس الوطين للصحافة

يف املائة من رأس مال أو حقوق تصويت داخل أجهزة إدارة أو  10جيب على كل مؤسسة صحفية متلك أكثر من 
 .ىل اجمللس الوطين للصحافة وإىل جملس املنافسةتسيري مؤسسة صحفية أخرى أو مها معا أن تصرح بذلك إ

يف حالة عدم التصريح ابملقتضيات املشار إليها يف الفقرتني األوىل والثانية أعاله ، يعاقب الشخص املالك ألكثر 
يف  10يف املائة من أسهم املؤسسة الصحفية أو املؤسسة املالكة هلا أو املؤسسة الصحفية املالكة ألكثر من  30من 

 .درهم 30.000إىل  15.000املائة من الرأمسال عن ذلك ، بغرامة من 
  :12املادة 

مرة مبلغ االكتتاب أو االقتناء أو القرض اخلفي  50مينع على كل شخص حتت طائلة غرامة يصل حدها األقصى 
سة انشرة من خالل درهم ، القيام إبعارة اإلسم ألية مؤس 5.000، على أن ال يقل املبلغ األدىن للغرامة عن 

 .التظاهر ابكتتاب أسهم أو حصص أو اقتناء أصل جتاري أو سند أو استئجاره لتسيريه
 .يتعرض لنفس العقوبة املستفيد من األفعال املعاقب عليها يف الفقرة السابقة

  :13املادة 
نافع من حكومة أو جهة مينع على كل مؤسسة صحفية أن تتلقى لفائدهتا بصفة مباشرة أو غري مباشرة أمواال أو م

أجنبية ، ابستثناء دعم القدرات التدبريية واجلوائز اخلاصة ابلصحف والصحفيني واخلدمات املتعلقة ببيع أو اشرتاك 
 .أو إشهار أو تكوين أو تطوير للقدرات البشرية

درهم كل من تلقى بصفته الشخصية أو بصفته ممثال ملؤسسة صحفية  400.000إىل  60.000يعاقب بغرامة من 
 .األموال أو املنافع املذكورة أعاله ، وحتكم احملكمة وجواب مبصادرهتا

  :14املادة 
تنشر القوائم الرتكيبية احملاسبية للمؤسسة الصحفية يف منشوراهتا قبل فاتح يوليو املوايل للسنة احملاسبية املعنية ، مع 

 .كمية السحبنشر  
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 الباب الثاين
 يف إدارة النشر

  :15املادة 
 2جيب أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكرتونية أو أية دعامة إلكرتونية أخرى طبقا ملا ورد يف املادة 

 .أعاله ، مدير للنشر
  :16املادة 

  :جيب أن تتوفر يف مدير النشر الشروط التالية
 مغربية ومقيما ابملغرب ؛أن يكون راشدا ومن جنسية -1
أن يكون حاصال على شهادة من مستوى اإلجازة على األقل أو شهادة متخصصة يف جمال الصحافة مسلمة -2

 من طرف مؤسسات التعليم العايل العام أو اخلاص أو دبلوم معرتف مبعادلته هلا ؛
 أن يتمتع حبقوقه املدنية ؛-3
ئز لقوة الشيء املقضي به من أجل جناية أو جنحة يف قضااي أن ال يكون قد صدر يف حقه حكم هنائي حا-4

االبتزاز والنصب وخيانة األمانة والرشوة واستغالل النفوذ أو يف قضااي االغتصاب أو التغرير ابلقاصرين أو يف 
 االجتار يف املخدرات أو أفعال إرهابية ؛

 يع املتعلق ابلصحفي املهين ؛أن يتوفر على صفة صحفي مهين وفقا للمقتضيات الواردة يف التشر -5
أن يكون مالكا للمؤسسة الصحفية إذا كانت شخصا ذاتيا أو ميتلك خالفا للتشريع املتعلق ابلشركات -6

 .واخلاص بتعيني املسؤولني فيها ، أغلبية رأس مال مؤسسة صحفية تتوفر على الشخصية االعتبارية
مهين وفقا للمقتضيات الواردة يف التشريع املتعلق  عندما ال يتوفر مالك املؤسسة الصحفية على صفة صحفي

ابلصحفي املهين ، وجب عليه تعيني مدير للنشر شريطة أن يكون هذا األخري شخصا ذاتيا ويتوفر على نفس 
 .أعاله 5و 4و 3و 1الشروط الواردة يف البنود 

  :17املادة 
ابملؤسسة ابألحكام التشريعية والتنظيمية  يسهر مدير النشر على ضمان تقيد الصحافيات والصحافيني العاملني

 .املتعلقة مبمارسة مهنة الصحافة
ويتحقق كذلك ، قبل النشر ، من األخبار أو التعاليق أو الصور أو كل شكل حيمل أو يدعم حمتوى إعالميا ، 

 .ومن هوية حمرري املقاالت املوقعة أبمساء مستعارة قبل نشرها
يفة اإللكرتونية وكذا الصحافيات والصحافيني للمتابعات وذلك يف احلاالت يتعرض مدير نشر املطبوع أو الصح

 .ووفق الشروط وضمن احلدود املنصوص عليها يف هذا القانون
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 .ال تسري أحكام القوانني األخرى على كل ما ورد فيه نص صريح يف مدونة الصحافة والنشر
  :18املادة 

ومة ، وتعني املؤسسة الصحفية مديرا جديدا للنشر يف حالة إذا ما مت تتناىف مهمة مدير النشر مع العضوية يف احلك
املتعلق  065-13من القانون التنظيمي رقم  34تعيني مدير النشر عضوا يف احلكومة ، مع مراعاة أحكام املادة 

 28بتاريخ 33-15-1 بتنظيم وتسيري أشغال احلكومة والوضع القانوين ألعضائها الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم
 (2015مارس  19) 1436من مجادى األوىل 

  :19املادة 
 .جيب على مدير النشر اجلديد أن يستويف الشروط الالزمة ملزاولة مهام مدير النشر احملددة يف هذا القانون

االلتزامات ويتحمل املسؤوليات املفروضة على مدير النشر السابق ، مبوجب هذا  يلتزم مدير النشر اجلديد جبميع
 .القانون
  :20املادة 

إذا مل يعد مدير النشر اجلديد مستوفيا للشروط املتطلبة يف هذا القانون ، يتعني على مدير املطبوع الدوري أو 
 .الصحيفة اإللكرتونية ، تسوية الوضعية داخل أجل أقصاه شهر واحد

يرتتب على عدم تعيني مدير النشر اجلديد داخل األجل املنصوص عليه يف الفقرة األوىل األعاله، إيقاف املطبوع 
الدوري أو حجب موقع الصحيفة اإللكرتونية أبمر استعجايل صادر عن رئيس احملكمة االبتدائية املختصة ، بناء 

 .على طلب من النيابة العامة
 .أو احلجب مبجرد زوال السبب الذي برر إقرارهينتهي العمل هبذا اإليقاف 

 الباب الثالث
 يف التصريح القبلي والبياانت اإلجبارية املتعلقة به

  :21املادة 
جيب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكرتونية داخل أجل ثالثني يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه 

ئر لدى وكيل امللك ابحملكمة االبتدائية الذي يوجد فيه املقر الرئيسي إصداره. ويودع هذا التصريح يف ثالثة نظا
  :للمؤسسة الصحفية ويتضمن البياانت التالية

 اسم املطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه أو اسم الصحيفة اإللكرتونية واسم نطاقها ؛- 
ند االقتضاء وحمل سكناهم ومستواهم الدراسي احلالة املدنية ملدير النشر واحملررين عند االقتضاء وكذا جنسيتهم ع- 

 املوثق بشواهد وواثئق رمسية وأرقام بطائقهم الوطنية أو بطاقة اإلقامة ابلنسبة لألجانب وسجلهم العديل ؛
اسم وعنوان املطبعة املعهود إليها ابلطباعة أو اسم وعنوان مضيف مقدمي اخلدمات ابلنسبة للصحيفة - 

 اإللكرتونية ؛
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 وان مالك النطاق ؛اسم وعن- 
 اسم وعنوان املؤسسة الصحفية املالكة أو املستأجرة أو املسرية للمطبوع الدوري أو للصحيفة اإللكرتونية ؛- 
 رقم تسجيل املؤسسة الصحفية يف السجل التجاري ؛- 
 بيان اللغة األساسية اليت ستستعمل يف النشر ؛- 
ع بيان أصل األموال املستثمرة وجنسية مالكي السندات مبلغ رأس املال املوظف يف املؤسسة الصحفية م- 

 .واألسهم املمثلة لرأمسال املؤسسة
  :تضاف البياانت التالية فيما خيص املؤسسات الصحفية املكونة على شكل شركات

 اتريخ عقد أتسيس الشركة ، واملكان الذي وقع فيه اإلشهار القانوين ؛- 
رة واملسامهني وبصفة عامة مسريي وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم وحمل احلالة املدنية ألعضاء جملس اإلدا- 

 .سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو املالية اليت يعتربون متصرفني أو مديرين أو مسريين فيها
يوما املوالية له لدى  60كل تغيري يطرأ على البياانت املنصوص عليها يف هذه املادة جيب التصريح به داخل أجل 

 .وكيل امللك ابحملكمة اليت تلقت التصريح األول
 .جيوز ملن يعنيه األمر االطالع على التصريح لدى النيابة العامة

  :22املادة 
أعاله ، ويودعه لدى وكيل امللك لدى احملكمة االبتدائية اليت  21يوقع مدير النشر على التصريح الوارد يف املادة 

 .ة نفوذها املقر الرئيسي للمطبوع الدوري أو الصحيفة اإللكرتونيةيوجد بدائر 
أعاله خمتومة ومؤرخة ويرسل  21يسلم وكيل امللك املختص فورا شهادة اإليداع تتضمن البياانت الواردة يف املادة 

 .لفة ابالتصالنسخة من التصريح ومن الواثئق املرفقة به إىل اجمللس الوطين للصحافة وإىل السلطة احلكومية املك
  :23املادة 

ميكن إصدار املطبوع الدوري أو الصحيفة اإللكرتونية بعد أجل شهر من اتريخ تسلم شهادة اإليداع إن مل يتلق 
 .مدير النشر اعرتاضا كتابيا ومعلال من طرف وكيل امللك املختص

مام احملكمة اإلدارية املختصة من حيق للمعين ابألمر ، يف حالة االعرتاض داخل أجل أقصاه شهرا أن يرفع دعوى أ
أجل البت يف مربرات الرفض املتضمنة يف االعرتاض. وال جيوز إصدار املطبوع الدوري أو الصحيفة اإللكرتونية يف 

 .حالة الطعن أمام احملكمة اإلدارية
اإليداع أو  يصدر املطبوع الدوري أو الصحيفة اإللكرتونية داخل أجل أقصاه سنة تبتدئ من اتريخ تسلم شهادة

بعد صدور احلكم النهائي للمحكمة املختصة يف حالة االعرتاض الوارد يف الفقرتني األوىل والثانية أعاله وإال اعترب 
 .التصريح عدمي األثر

  :24املادة 
درهم مالك املطبوع الدوري أو الصحيفة اإللكرتونية أو املستأجر املسري  10.000إىل  2.000يعاقب بغرامة من 
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، وعند عدمه موزع املطبوع الدوري أو املضيف ابلنسبة وعند عدمه الطابع النشر،وعند عدم وجودمها مدير  ،هلما
أعاله ، أو استند يف  22و 21للصحيفة اإللكرتونية ، اللذان مل يكوان موضوع تصريح طبقا ملقتضيات املادتني 

 .أعاله 32إصدارمها على تصريح أصبح عدمي األثر طبقا ملقتضيات املادة 
ال ميكن استمرار نشر املطبوع الدوري أو الصحيفة اإللكرتونية إال بعد القيام ابإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 

 .أعاله 21
، يعاقب األشخاص الواردون يف الفقرة األوىل أعاله على وجه ع عن القيام ابإلجراءات املذكورةيف حالة االمتنا 

، وحتتسب عن كل عدد ينشر ابتداء وهنا عند كل نشر جديد غري قانوينهم يؤددر  20000التضامن بغرامة قدرها 
من يوم النطق ابحلكم إذا صدر حضوراي أو ابتداء من اليوم الثالث املوايل لتبليغ احلكم إذا صدر غيابيا ولو كان 

 .هناك طعن
ر إليها يف الفقرة األوىل أعاله تتعرض الصحيفة اإللكرتونية يف حالة عدم التصريح إبحداثها لنفس العقوبة املشا
 .أعاله 21وتتعرض كذلك للحجب إىل حني القيام ابإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 

 الباب الرابع
 يف البياانت اإلجبارية واإليداعات

  :25املادة 
إلكرتونية جيب أن يرد يف كل نسخة من نسخ املطبوع الدوري أو يف صفحة االستقبال الرئيسية لكل صحيفة 

  :لولوج العموم ما يلي
 اسم مدير النشر ؛- 
 أمساء وصفات األشخاص الذين يتولون اإلدارة ؛- 
 ابلنسبة للمطبوع الدوري؛ عنوان املطبوع وكذا اسم وعنوان املطبعة واملوزع يف حالة وجوده- 

 . عنوان الصحيفة ومضيف املوقع ابلنسبة للصحيفة اإللكرتونية -
 يوم كل  عن الزوار عدد أو املطبوعة النسخ عدد إىل الدوري املطبوع أعداد من عدد كل  يف يشار أن جيب

 .اإللكرتونية للصحيفة ابلنسبة
  :26 املادة

تسلم عند نشر كل عدد من املطبوع الدوري نسخة منه ، للسلطة احلكومية املكلفة ابالتصال ونسخة 
دائرة نفوذها الرتايب املقر االجتماعي للمؤسسة للنيابة العامة لدى احملكمة االبتدائية اليت يوجد يف 

 .الصحفية ونسخة للمجلس الوطين للصحافة
 .كما ميكن إيداع النسخ عن طريق الربيد املضمون

  :27املادة 
 خمالفا يصدر عدد كل  عن درهم 4.000 إىل 2.000 من بغرامة الدوري املطبوع نشر مدير يعاقب
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 .أعاله 25 املادة ملقتضيات
يعاقب مدير نشر الصحيفة اإللكرتونية بنفس الغرامة الواردة يف الفقرة األوىل أعاله عند خمالفته ملقتضيات 

 .أعاله 25املادة 
  :28 املادة

 إىل النسخ منه تسلم مل عدد كل  عن درهم 1.200يعاقب مدير نشر املطبوع الدوري بغرامة قدرها 
 .أعاله 26 املادة يف إليها املشار املعنية اجلهات
 اخلامس الباب

 األجنبية املطبوعات يف
  :29 املادة

 الشرطني أحد فيه يتوفر دعامته كانت  مهما مطبوع كل  ، القانون هذا تطبيق ألجل ، أجنبيا مطبوعا يعد
 ؛ التاليني

 ؛ اخلارج يف يصدر أن- 
 هلم من أو املال رأس أو املسامهني أو الشركاء أو املالكني ثلث يفوق ما أن غري ، املغرب يف يصدر أن- 

 من اعتباري أو ذايت شخص ميتلكها ، معا مها أو املؤسسة إدارة وأجهزة اجلموع يف التصويت حقوق
 .أجنبية جنسية
  :30 املادة

 .خيضع كل مطبوع دوري أجنيب يطبع ابملغرب ملقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه
عالوة على ذلك ، مينع أن حيدث أو ينشر أو يطبع أي مطبوع دوري أجنيب ، حتت طائلة احلجز 

اإلداري ، إال إذا صدر بشأنه سابق إذن من طرف رئيس احلكومة أو من يفوضه لذلك ، بناء على 
 طلب كتايب يوجهه املالك أو املستأجر أو املسري أو مدير النشر إىل رئيس احلكومة وفق البياانت

 .القانون هذا من 21والكيفيات احملددة يف املادة 
 اتريخ من أشهر ستة أجل انصرام بعد األجنيب الدوري املطبوع يصدر مل إذا األثر عدمي اإلذن ويعترب

 .سنة ملدة الصدور عن األجنيب الدوري املطبوع انقطع إذا أو عليه احلصول
 العقوبة وتصدر ، درهم 100.000 إىل 30.000 من بغرامة أعاله الثانية الفقرة أحكام خمالفة على يعاقب

 الغرامة أداء ، االقتضاء عند يتحملون الذين واملوزع املطبعة وصاحب نشره ومدير الطابع على املذكورة
 .التضامن وجه على
 األجنبية للمطبوعات ابلنسبة القانون هذا من 21 املادة يف عليها املنصوص البياانت على يطرأ تغيري كل

 .ابالتصال املكلفة احلكومية السلطة لدى له املوالية يوما الثالثني داخل به التصريح جيب
  :31 املادة
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 عرضها أو للبيع وعرضها األجنبية الدورية واملطبوعات األجنبية املطبوعات بتوزيع الرتخيص عدم جيوز
 إىل إساءة تتضمن كانت  إذا ، الدعاية ألجل العرض أو والبيع التوزيع قصد ومسكها العموم أنظار على

 مسا أو سبا أو قذفا أو ، للمملكة الرتابية الوحدة ضد حتريضا أو امللكي النظام أو اإلسالمي الدين
 بواجب إخالال أو ، املالكة األسرة ألعضاء أو العهد ويل لشخص أو امللك لشخص اخلاصة ابحلياة
 .امللك لشخص واالحرتام التوقري

 أو للبيع وعرضها األجنبية الدورية واملطبوعات األجنبية املطبوعات بتوزيع الرتخيص عدم جيوز كما
 تتضمن كانت  إذا ، الدعاية ألجل العرض أو والبيع التوزيع قصد ومسكها العموم أنظار على عرضها
 التحريض أو ابلواجب القيام عن االمتناع أو التمرد أو العصيان على العسكرية والوحدات اجلنود حتريض

 أو العنصري التمييز على التحريض أو به اإلشادة أو اإلرهاب على التحريض أو الكراهية أو العنف على
 .ابلقاصرين اإلضرار على التحريض أو اجلنسي

 أو املعنية احلكومية السلطة من طلب على بناء املختصة االبتدائية احملكمة رئيس من أبمر العدد حجز يتم
. األصل وعلى فورا الرئيس أمر وينفذ ابلطلب توصله من ساعات مثان أجل داخل يصدر العامة النيابة
 العامة النيابة أو املعنية احلكومية للسلطة جيوز املذكور قراره املعنية االبتدائية احملكمة رئيس اختاذ غاية وإىل
 .املعين الدوري املطبوع أو املطبوع عدد بتوزيع مؤقتا الرتخيص عدم
 إليها املشار لألفعال املتضمنة األجنبية الدورية املطبوعات أو املطبوعات عرض أو نشر قصد عن وقع وإذا
 طبعها إعادة أو توزيعها أو للبيع ، حقها يف ابملنع املؤقت األمر والصادر ، املادة هذه من الثانية الفقرة يف

 .درهم 500.000 إىل 100.000 من بغرامة ذلك عن يعاقب
 املختصة االبتدائية احملكمة رئيس عن الصادر القضائي القرار مبوجب القضائية الشرطة ضباط يباشر
 حالة ويف. عنها املنقولة األعداد وكذا املمنوعة األجنبية الدورية املطبوعات أو املطبوعات أعداد حجز
 .وإتالفها األعداد مصادرة على احلكم يف وجواب ينص بعقوبة، احلكم
  :32 املادة
 يوازي تعويض طلب األجنيب الدوري املطبوع أو للمطبوع تعسفي حجز أو منع كل  ثبوت حالة يف ميكن

 .ذلك عن املرتتب الضرر
 الباب السادس

 يف خدمات الصحافة اإللكرتونية
  :33املادة 

 .حرية خدمات الصحافة اإللكرتونية مكفولة ومضمونة
أعاله ، ال جيوز اعتبار خدمات التواصل مع العموم على شبكة  2من املادة  3مع مراعاة مقتضيات البند 

األنرتنيت اليت يكون غرضها األساسي تقدمي وصالت إشهارية أو إعالانت كيفما كان شكلها أو مضموهنا ، 
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 .صحفا إلكرتونية
ذاتيني جتاه معاجلة املتعلق حبماية األشخاص ال 09-08تلتزم الصحف اإللكرتونية ابملقتضيات الواردة يف القانون رقم 

 18) 1430من صفر  22بتاريخ 15-09-1  املعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم
 .(2009فرباير 

 
 :34املادة 

، يكون مدخال   press.maوطين ابمتداد خاص ابلصحافةتستفيد الصحيفة اإللكرتونية وابجملان من اسم نطاق 
وفق  للقطاع،ملضموهنا اإلعالمي. كما تستفيد الصحف اإللكرتونية من التدابري التحفيزية العمومية املخصصة 

 .املقتضيات التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل
  :35املادة 

أعاله ، وجواب من تصريح للتصوير الذايت ، مسلم من  21املادة تستفيد الصحيفة اإللكرتونية اليت استوفت شروط 
طرف املركز السينمائي املغريب ، صاحل ملدة سنة قابل للتجديد ، لإلنتاج السمعي البصري املوجه خلدمة الصحافة 

 .اإللكرتونية
 .ا اجملالللعقوابت املنصوص عليها يف التشريع اجلاري به العمل يف هذ تصريح،يتعرض كل تصوير بدون 

  :36املادة 
ختضع تعليقات زوار الصحيفة اإللكرتونية والروابط ملبدأ احلرية ويلتزم مدير النشر بعدم نشر أي حمتوى يعد جرمية 

 .طبقا للقانون ، مع سحب التعليق أو الرابط يف حالة ثبوت اإلساءة
عملي شبكة األنرتنيت وسائل يضع مدير النشر يف احليز املخصص للمسامهات الشخصية ملست الغرض،وهلذا 

كما تسهل على كل   مستحيال،مالئمة ملراقبة املضامني غري املشروعة تسهل عليه حجبها وجعل الولوج إليها 
 .شخص آخر التعرف على املضامني املذكورة واإلخبار عنها

  :37املادة 
وص عليها يف هذا القانون ، على ال جيوز حجب موقع الصحيفة اإللكرتونية إال مبقرر قضائي ويف احلاالت املنص

 .أال تتجاوز مدة احلجب شهرا واحدا
ال جيوز السحب النهائي للمادة الصحفية من موقع الصحيفة اإللكرتونية إال مبقرر قضائي يف حالة اجلرائم 

 .من هذا القانون 81و76و 75و 73املنصوص عليها يف املواد 
ميكن لرئيس احملكمة االبتدائية املختصة أبمر استعجايل صادر عنه وبناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت 

 75و 73يف املوضوع أن أيمر ابلسحب املؤقت هلذه املادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها إذا تعلق األمر ابملواد 
  :من هذا القانون و بـ 81و 76و
لى ارتكاب اجلرائم املتعلقة ابلقتل أو االعتداء على احلرمة اجلسدية لإلنسان أو اإلرهاب أو التحريض املباشر ع- 

javascript:OpenPopupDetailsTexteAr('j2009-16',%207);
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 السرقة أو التخريب ؛
 اإلشادة جبرائم احلرب أو ابجلرائم ضد اإلنسانية أو جرائم اإلابدة اجلماعية أو جبرائم اإلرهاب ؛- 
 .تحريض على اإلضرار ابلقاصرينالتحريض املباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو ال- 

  :38املادة 
ال تتحمل الصحيفة اإللكرتونية مسؤولية املواد الناجتة عن فعل االخرتاق أو القرصنة الذي جيب إثباته سواء 

بوسائلها اخلاصة أو من قبل شركة متخصصة يف اجملال ، على أن تلتزم ابحرتام القواعد والتوجيهات املعمول هبا يف 
 .ظم املعلومات وكذا التحقق من تفعيلها عرب القيام ابفتحاصات دورية للموقعجمال أمن ن

يف حالة االخرتاق أو القرصنة ، يتعني على مدير النشر العمل على إبالغ اإلدارة املعنية أبمن املواصالت ، والعمل 
حها وفق تراتبية على التوقيف املؤقت للموقع حىت يتم تصحيح االخرتاق أو القرصنة ويف حالة تعذر تصحي

 .أدانه ، يتم اللجوء إىل املضيف أو مالك اسم النطاق 95املسؤولية املبينة يف املادة 
  :39املادة 

يلتزم مدير نشر الصحيفة اإللكرتونية ابالحتفاظ أبرشيف الصحيفة لفرتة توازي مدة ستة أشهر على األقل تبتدئ 
 .من اتريخ نشر املادة اإلعالمية

  :40املادة 
يتعرض كل من قام ابالستنساخ الكلي أو اجلزئي ملواد إعالمية إلكرتونية أصلية دون ترخيص مسبق من صاحب 

 .احلق ، للجزاءات املنصوص عليها يف التشريع املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة
التعليم ، وكل شكل من يستثىن من هذه اجلزاءات االستنساخ لغاية االستشهاد واالستعمال غري التجاري يف جمال 

 .االستشهاد املسند ألصله واجلاري به العمل حسب تقنيات وأخالقيات مهنة الصحافة
  :41املادة 

يتعني على مدير نشر الصحيفة اإللكرتونية فور توصله من صاحب حق حممي مبا يفيد وجود خرق حلقوق املؤلف 
و تعطيل الولوج إليها وتقدمي االعتذار ، عند توفر الشروط واحلقوق اجملاورة ، املبادرة إىل سحب املادة املعنية أ

 .القانونية الواردة يف التشريع املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة
  :42املادة 

أعاله ، اجلزاءات الواردة يف قانون حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة  41ترتتب على عدم االستجابة ملقتضيات املادة 
 .قوق املرتبطة ابلفرتة السابقة لإلشعار ابخلرق، دون إسقاط احل

 القسم الثاين
 يف الطباعة والتوزيع واإلشهار

 الباب األول
 يف الطباعة



121 
 

  :43املادة 
 .ختضع العالقة بني الطابع والناشر لقواعد التعاقد املعمول هبا وفقا للتشريعات اجلاري هبا العمل

  :44املادة 
يشرتط قبل طبع العدد األول من أي مطبوع دوري وطين أن يتلقى املدير املسؤول عن املطبعة نسخة من شهادة 

 .أعاله مصادق عليها من قبل السلطات املختصة 22إيداع التصريح الوارد يف املادة 
ور أعاله ، إصدار مينع على املدير املسؤول عن املطبعة عند عدم توصله بنسخة من شهادة إيداع التصريح املذك

 .املطبوع الدوري
عند كل تغيري يطرأ على البياانت الواردة يف التصريح املشار إليه أعاله ، جيب أن خيرب به املدير املسؤول عن 

 املطبعة. 
  :45املادة 

 .أعاله 30يشرتط قبل طبع أي مطبوع دوري أجنيب احلصول على اإلذن الوارد يف املادة 
  :46املادة 

أعاله ، يتأكد املدير املسؤول عن املطبعة من اإلشارة يف كل  25ى البياانت اإلجبارية الواردة يف املادة عالوة عل
  :عدد جديد من مطبوع دوري إىل ما يلي

 اإليداع القانوين للمطبوع الدوري ؛- 
 .عدد النسخ املسحوبة ودورية صدور املطبوع- 

مطبوع دوري ، بعد إشعار انشره كتابيا عند عدم اإلشارة يف األعداد ميتنع املدير املسؤول عن املطبعة عن طبع أي 
 .اجلديدة الثالثة املتتالية منه إىل أحد البياانت الواردة أعاله

  :47املادة 
درهم ، كل طابع قام بطبع مطبوع دوري وطين من غري احلصول على نسخة  10000إىل  3000يعاقب بغرامة من 

 .أعاله 44سبق الوارد يف املادة من شهادة ايداع التصريح امل
 :48املادة 

درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري أجنيب دون احلصول على اإلذن  100000إىل  30000يعاقب بغرامة من 
 .أعاله 45املنصوص عليه يف املادة 

  :49املادة 
أحد البياانت الواردة يف  درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري ال تتوفر فيه 3000إىل  2000يعاقب بغرامة من 

 .أعاله 46املادة 
 الباب الثاين

 يف التوزيع



122 
 

  :50املادة 
خيضع توزيع املطبوعات الدورية الوطنية واألجنبية هلذا القانون وللقوانني األخرى اجلاري هبا العمل ، والسيما فيما 

 .األشخاص يف وضعية إعاقة يتعلق ابحرتام مبادئ محاية النشء والقاصرين وحظر اإلساءة للمرأة واحرتام
  :51املادة 

 .خيضع توزيع املطبوعات الدورية األجنبية إىل ترخيص مسبق من قبل السلطة احلكومية املكلفة ابالتصال
  :52املادة 

ختضع العالقة بني كل من الناشر واملوزع ، وكذا بني املوزع والبائع ، لقواعد تعاقدية حرة مشرتكة طبقا للتشريع 
 .ه العملاجلاري ب
  :53املادة 

درهم ، كل موزع قام بتوزيع مطبوع دوري دون احلصول على نسخة من  15000إىل  2000يعاقب بغرامة من 
أعاله مسلم من قبل  51و 30و 22شهادة إيداع التصريح أو اإلذن أو الرتخيص الواردين على التوايل يف املواد 

 .املؤسسة الصحفية
 الباب الثالث

 مقتضيات مشرتكة
  :54املادة 

تعد شركات الطباعة أو التوزيع يف مدلول هذا القانون تلك اليت يتمثل جمال نشاطها الرئيسي يف طبع أو توزيع 
 .املطبوعات

  :55املادة 
ختضع شركات طبع وتوزيع املطبوعات الدورية ملقتضيات التشريع املتعلق ابلشركات وللتشريع اجلاري به العمل يف 

 .توزيعجمايل الطباعة وال
 .تعمل شركات الطباعة والتوزيع على نشر تقرير سنوي عن اخلدمات املقدمة من طرفها

  :56املادة 
  :جيب أن يكون مدير شركة طبع أو توزيع املطبوعات الدورية

 راشدا ومقيما ابملغرب ؛- 
يف قضااي االبتزاز متمتعا حبقوقه املدنية وأن ال يكون قد صدر يف حقه حكم هنائي من أجل جناية أو جنحة - 

والنصب وخيانة األمانة والرشوة واستغالل النفوذ أو يف قضااي االغتصاب أو التغرير ابلقاصرين أو يف االجتار يف 
 .املخدرات أو أفعال إرهابية

 الباب الرابع
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 يف إلصاق اإلعالانت والنشرات والتجول هبا وبيعها يف الطريق العمومي
  :57املادة 

عليه التشريع اجلاري به العمل ، تعني السلطة اإلدارية احمللية مبوجب قرار يف كل مجاعة ترابية  مع مراعاة ما ينص
 .األماكن املعدة إللصاق اإلعالانت

ومينع إلصاق اإلعالانت اخلاصة يف هذه األماكن ، وال تلصق مطبوعة على الورق األبيض ابخلصوص سوى 
 .اهلااملناشري الصادرة عن السلطة واملتعلقة أبعم

املتعلق ابحملافظة على املباين التارخيية واملناظر والكتاابت املنقوشة  22-80دون اإلخالل مبقتضيات القانون رقم 
 25) 1401من صفر  17بتاريخ 341-80-1  والتحف الفنية والعادايت الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم

( ، ميكن أن حتدد يف قرارات تصدرها نفس السلطات األماكن اليت مينع فيها كل إلصاق 19800ديسمرب 
 .لإلعالانت اخلاصة أو كل إشهار أو إعالن جتاري

  :58املادة 
درهم كل من ينتزع اإلعالانت املعلقة أبمر من اإلدارة أو ميزقها أو يغطيها أو  2000إىل  500يعاقب بغرامة من 

 .يفسدها أبية طريقة كانت قصد حتريفها أو جعلها غري مقروءة
إىل  3000وإذا صدرت خمالفة من هذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان السلطة العمومية فيعاقب عنها بغرامة من 

 .درهم 5000
  :59املادة 

على كل من يريد أن يتعاطى يف الطريق العمومية أو غريها من األماكن العمومية أو اخلاصة ، مهنة ابئع  جيب
متجول للكتب والنشرات والكراسات واجلرائد والرسوم أو الشعارات واملنقوشات والصور احلجرية والشمسية أو 

ن يطلب اإلذن يف ذلك من السلطة اإلدارية مناد هبا أو موزع هلا أو القيام هبذا العمل ، ولو بصفة عرضية ، أ
 .املختصة التابع هلا مقر سكناه

 .درهم عن كل خمالفة للمقتضيات املذكورة أعاله 1200إىل  200يعاقب بغرامة من 
  :60املادة 

مية مينع اإلعالن عن املطبوع ، وبصفة عامة ، عن مجيع النشرات أو املطبوعات املوزعة أو املبيعة يف الطريق العمو 
 .درهم 2000إىل  500إال أبمسائها ، وإال فإن املنادي أو املوزع أو البائع يعاقب بغرامة من 

  :61املادة 
يتابع وفق مقتضيات هذا القانون كل من الباعة املتجولني واملوزعني للكتب والنشرات والدفاتر واجلرائد والرسوم 

 .دواملنقوشات والصور احلجرية والشمسية اليت تشكل جري
 الباب اخلامس

 يف اإلشهار يف الصحافة املكتوبة أو اإللكرتونية
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 الفرع األول
 مقتضيات عامة

  :62املادة 
 .حرية اإلشهار والدعاية يف الصحافة املكتوبة أو اإللكرتونية مضمونة

  :63املادة 
التشريعية  عالوة على مقتضيات هذا القانون ، خيضع اإلشهار يف جمال الصحافة والنشر ملختلف النصوص

  :والتنظيمية اجلاري هبا العمل ، والسيما
 املتعلق ابالتصال السمعي البصري ؛ 77-03القانون رقم - 
 القاضي بتحديد تدابري حلماية املستهلك ؛ 31-08القانون رقم - 
 املتعلق مبنع التدخني واإلشهار والدعاية للتبغ يف بعض األماكن ؛ 91-15القانون رقم - 
 املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة كما مت تغيريه وتتميمه ؛ 2-00القانون رقم - 
 املتعلق حبماية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي ؛ 09-08القانون رقم - 
 .املتعلق حبرية األسعار واملنافسة 104-12القانون رقم - 

  :64املادة 
  :بداع ، مينع كل إشهار يف الصحافة املكتوبة أو اإللكرتونية يتضمنمع مراعاة حرية اإل

 حتريضا على الكراهية أو اإلرهاب أو جرائم احلرب أو اجلرائم ضد اإلنسانية أو اإلابدة اجلماعية أو التعذيب ؛- 
 إساءة وحتقريا لألشخاص بسبب الدين أو اجلنس أو اللون ؛- 
 على رسالة من طبيعتها تكريس دونية املرأة أو يروج للتمييز بسبب جنسها ؛إساءة وحتقريا للمرأة أو ينطوي - 
إساءة وحتقريا للنشء ، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها أن تتضمن إساءة لشخص الطفل القاصر أو تتضمن - 

 تغريرا به أو مسا به أو تروجيا للتمييز بني األطفال بسبب اجلنس ؛
 ضعية إعاقة ؛إساءة وحتقريا لألشخاص يف و - 
تروجيا للتدخني عرب استعمال التبغ أو منتوجات التبغ وكذا املشروابت الكحولية يف العملية اإلشهارية لصاحل - 

مؤسسة أو خدمة أو نشاط أو أي منتوج آخر من غري التبغ أو املشروابت الكحولية يتضمن إشارة مميزة هلما أو 
 أبي صيغة أخرى ؛ مذكرة هبما ابلصورة أو اإلسم أو العالمة أو

 .استعماال غري قانوين للمعطيات الشخصية وألهداف إشهارية- 
  :65املادة 

 .مينع اإلشهار الكاذب أو التضليلي
يعترب إشهارا كاذاب أو تضليليا كل إشهار يقدم كتابة أو ابلصوت أو ابلصورة بطريقة صرحية أو أبي إحياء ضمين 

طة منتج سلع أو مقدم خدمات برامج إذا كان هذا التقدمي يتم بطريقة لسلع أو خدمات أو اسم أو عالمة أو أنش
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مقصودة وذلك هلدف إشهاري غري معلن عنه ومن شأنه أن يوقع اجلمهور يف الغلط حول طبيعة العرض ويعترب 
 .التقدمي مقصودا إذا كان مبقابل مايل أو غريه

 الفرع الثاين
 اإللكرتونيةيف تنظيم اإلشهار يف الصحافة املكتوبة أو 

  :66املادة 
خيضع النشاط اإلشهاري لعالقات تعاقدية حرة بني مهنيي القطاع واملعلنني وأصحاب املطبوع الدوري أو الصحيفة 

 .اإللكرتونية
  :67املادة 

ميكن لوكاالت االستشارة يف اإلشهار والتواصل واالتصال أن تقوم بشراء املساحة واحليز بتفويض من املعلن ، 
 .وحلسابه الذايت ، ومبوجب عالقة تعاقدية حرةابمسه 
  :68املادة 

يتم شراء املساحة اإلشهارية يف الصحافة املكتوبة أو اإللكرتونية من خالل فوترة عملية اإلشهار بشفافية وبطريقة 
 .مباشرة ، بناء على جدول تدرجي لألمثان حيدده ويعلن عنه كل انشر

  :69املادة 
صحيفة إلكرتونية يف بداية كل سنة ميالدية تعريفة إشهاراته وينشرها على األقل مرة  حيدد كل مطبوع دوري أو

 .واحدة يف السنة وأن تبلغ هذه التعريفة إىل من يعينه األمر ، وله أن يعدهلا بشرط نشر التعديل
 ."بارة "إشهارومينع استعمال تعريفة ختالف تلك اليت مت نشرها وكل مقال حيرر قصد اإلشهار ، جيب أن تسبقه ع

  :70املادة 
 .أعاله 65و 64و 63درهم عن كل إخالل ابملقتضيات الواردة يف املواد  000.20إىل  5000يعاقب بغرامة من 

 القسم الثالث
 العقوابت

 يف احلماية اخلاصة لبعض احلقوق واختصاص احملاكم واملساطر املتبعة أمامها
 الباب األول

 يف احلماية اخلاصة لبعض احلقوق
 الفرع األول

 محاية النظام العام
  :71املادة 

أدانه إذا تضمنت إحدى املطبوعات أو املطبوعات الدورية أو إحدى الصحف  106و 104تطبق أحكام املادتني 
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اإللكرتونية إساءة للدين اإلسالمي أو النظام امللكي أو حتريضا ضد الوحدة الرتابية للمملكة ، أو قذفا أو سبا أو 
بواجب التوقري  اخلاصة لشخص امللك أو لشخص ويل العهد أو ألعضاء األسرة املالكة ، أو إخالال مسا ابحلياة

 .واالحرتام لشخص امللك
كما تطبق أحكام هاتني املادتني إذا تضمنت إحدى املطبوعات أو املطبوعات الدورية أو إحدى الصحف 

حتريضا على التمييز أو على الكراهية بني اإللكرتونية حتريضا مباشرا على ارتكاب جناية أو جنحة ، أو 
 .األشخاص

  :72املادة 
درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خرب زائف أو  000.200إىل  000.02يعاقب بغرامة من 

ادعاءات أو وقائع غري صحيحة أو مستندات خمتلفة أو مدلس فيها منسوبة للغري إذا أخلت ابلنظام العام أو 
يف أاثرت الفزع بني الناس ، أبية وسيلة من الوسائل والسيما بواسطة اخلطب أو الصياح أو التهديدات املفوه هبا 
األماكن أو االجتماعات العمومية وإما بواسطة املكتوابت واملطبوعات املبيعة أو املوزعة أو املعروضة للبيع أو 

املعروضة يف األماكن أو االجتماعات العمومية وإما بواسطة امللصقات املعروضة على أنظار العموم وإما بواسطة 
 .نية وأية وسيلة أخرى تستعمل هلذا الغرض دعامة إلكرتونيةخمتلف وسائل اإلعالم السمعية البصرية أو اإللكرتو 

درهم إذا كان للنشر أو اإلذاعة أو النقل أتثري على  500.000إىل  000.100يعاقب على نفس األفعال بغرامة من 
 .انضباط أو معنوية اجليوش

بنفس الوسائل الواردة يف نفس الفقرة ويعاقب بنفس العقوبة الواردة يف الفقرة الثانية على األفعال التالية املرتكبة 
  :أعاله

التحريض املباشر على ارتكاب اجلرائم املتعلقة ابلقتل أو االعتداء على احلرمة اجلسدية لإلنسان أو اإلرهاب أو - 
 السرقة أو التخريب ؛

 اب ؛اإلشادة جبرائم احلرب أو اجلرائم ضد اإلنسانية أو جرائم اإلابدة اجلماعية أو جرائم اإلره- 
 .التحريض املباشر على الكراهية أو التمييز- 

درهم عن كل إهانة كما هي معرفة يف التشريع اجلاري به العمل.  100.000إىل  20.000يعاقب بغرامة من 
وترتكب إبحدى الوسائل الواردة يف الفقرة األوىل أعاله يف حق رجال ونساء القضاء واملوظفني العموميني ورؤساء 

 .ة العامة أثناء قيامهم مبهامهم أو هيئة منظمةأو رجال القو 
 :73املادة 

  :مينع
 صنع أو حيازة قصد االجتار أو توزيع أو ضمان توزيع أو إجيار أو اإللصاق أو العرض ؛- 
 إيراد أو استرياد أو تصدير أو السعي يف التصدير أو النقل أو السعي يف النقل عمدا لنفس الغرض ؛- 
 وبطريقة عمومية أو غري عمومية ، أو أبي وجه من الوجوه إىل أنظار العموم ؛ تقدمي ولو ابجملان- 
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 .توزيع أو السعي يف توزيع أو التسليم قصد التوزيع- 
كل مطبوع أو مكتوب أو رسم أو منقوش أو صورة أو أي مادة إعالمية تنشر موادا إابحية أو خليعة أو تستغل 

 .العتداء اجلنسي على القاصرين مع مراعاة التشريعات اجلاري هبا العمليف التحريض على البغاء أو الدعارة أو ا
  :74املادة 

 .درهم 000.100إىل  000.50أعاله بغرامة من  73يعاقب على األفعال املنصوص عليها يف املادة 
ميكن لضباط الشرطة القضائية أن حيجزوا املطبوعات أو املكتوابت أو الرسوم أو املنقوشات أو الصور أو أية مادة 

أعاله ، عند استريادها أو عرضها أو عند تقدميها على أنظار  73إعالمية حتمل املضامني املمنوعة الواردة يف املادة 
 .إذن مكتوب من وكيل امللك املختص العموم وذلك فور اطالعهم عليها بعد حصوهلم على

 .ويف حالة اإلدانة أتمر احملكمة وجواب حبجز وإتالف األدوات اليت استعملت يف ارتكاب الفعل
 الفرع الثاين

 يف محاية حصانة احملاكم
  :75املادة 

 .ا يف جلسة عموميةمينع انتهاك سرية التحقيق واملس بقرينة الرباءة أثناء مباشرة املساطر القضائية ، قبل مناقشته
مينع نشر بيان ما يدور داخل احملاكم حول قضااي القذف أو السب وكذا املرافعات املتعلقة بدعاوى األحوال 
الشخصية والسيما ما يتعلق منها إبثبات األبوة والطالق ، دون إذن احملكمة املعنية. وال يطبق هذا املنع على 

 .يث يسوغ نشرها دائمااألحكام احلائزة لقوة الشيء املقضي به ح
مينع نشر املرافعات اخلاصة بقضااي األطفال أو القضااي اليت يتورط فيها أحداث وكذا تلك املتعلقة ابألشخاص 

 .الراشدين ، كيفما كانت طبيعتها ، واليت تسمح ابلتعرف على األطفال
التشهري عن طريق التشخيص الكلي مينع النشر جبميع الوسائل لصور مشسية أو رسوم ألشخاص تكون الغاية منها 

أو اجلزئي لظروف جناية أو جنحة من قتل أو اغتيال أو قتل لألصول أو الفروع أو تسميم أو هتديدات أو ضرب 
 .وجرح أو مس ابألخالق واآلداب العامة أو احتجاز قسري

  :76املادة 
 .ضااي املدنيةجيوز للهيئات القضائية واحملاكم أن متنع نشر بيان عن أي قضية من الق

مينع نشر بيان عن املداوالت الداخلية إما هليئات احلكم وإما للهيئات القضائية واحملاكم ، وكذا ما قرر القانون أو 
 .احملاكم مساعه يف جلسة سرية

 .جيب أن يكون قرار اهليئات القضائية واحملاكم ابملنع معلال ويتاح للصحافة االطالع على قرار املنع
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 :77املادة 
حيق نشر ما جيري يف اجللسات العلنية للمحاكم شريطة احرتام قرينة الرباءة وعدم خمالفة احلقيقة. مع التقيد 

 .ابلضوابط القانونية اجلاري هبا العمل
  :78املادة 

 .أعاله 77و 76و 75درهم عن كل خمالفة للمواد  000.50إىل  5000يعاقب بغرامة من 
 

 الفرع الثالث
 يف محاية األطفال

  :79املادة 
  :درهم كل من 000.500إىل  000.100يعاقب بغرامة من 

عرض أو قدم أو ابع لألطفال دون الثامنة عشر من عمرهم النشرات ، أاي كان نوعها ، املعدة للبغاء أو - 
 الدعارة أو اإلجرام أو استهالك أو ترويج املخدرات واملؤثرات العقلية أو الكحول أو السجائر ؛

النشرات إلكرتونيا أو يف الطرق العمومية أو خارج املتاجر أو داخلها أو قام ابلدعاية هلا يف نفس عرض هذه - 
 .األماكن أو أبية وسيلة نشر أو بث أخرى يف متناول العموم

  :80املادة 
ومجيع أعاله ، إلكرتونيا أو يف الطريق العمومية  79مينع عرض النشرات اليت تتضمن األفعال الواردة يف املادة 

األماكن املفتوحة يف وجه العموم وكذا إذاعتها أبي وجه من الوجوه يف الطريق العمومية وذلك أبمر من وكيل امللك 
ساعة من اتريخ توصله بطلب وزير الداخلية أو السلطة احمللية املعنية ، وذلك  12املختص داخل أجل ال يتعدى 

 .قيام هبا عمال هبذا القانونبصرف النظر عن املتابعات القضائية اليت ميكن ال
وجيوز لرئيس احملكمة املختصة بناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت يف املوضوع أن أيمر ابحلجز الفوري 
لعدد املطبوع الدوري أو حجب املادة اإللكرتونية ويف حالة تكرار الفعل ثالث مرات يف نفس السنة يتم إيقاف 

 .حيفة اإللكرتونية ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهراملطبوع الدوري أو حجب الص
 الفرع الرابع

 يف محاية الشرف واحلياة اخلاصة لألفراد
 الفصل األول

 املس بكرامة رؤساء الدول األجنبية واملمثلني الدبلوماسيني
  :81املادة 

درهم على اإلساءة لشخص وكرامة رؤساء الدول ورؤساء احلكومات  000.300إىل  000.100يعاقب بغرامة من 
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 .أعاله 72بواسطة إحدى الوسائل املنصوص عليها يف املادة  األجنبية،ووزراء الشؤون اخلارجية للدول 
  :82املادة 

صليني درهم على اإلساءة لشخص وكرامة املمثلني الدبلوماسيني أو القن 000.200إىل  000.50يعاقب بغرامة من 
 .أعاله 72بواسطة إحدى الوسائل املنصوص عليها يف املادة  امللك،األجانب املعتمدين أو املندوبني لدى جاللة 

 
 
 

 الفصل الثاين
 يف القذف والسب

  :83املادة 
  :يقصد يف مدلول هذا القانون ب

  :القذف- 
شرف أو اعتبار الشخص أو اهليئة اليت ادعاء واقعة أو نسبتها إىل شخص أو هيئة ، إذا كانت هذه الواقعة متس 

 نسبت إليه أو إليها ؛
  :السب- 

 .كل تعبري شائن أو مشني أو عبارة حتقري حاطة من الكرامة أو قدح ال تتضمن نسبة أية واقعة معينة
يعاقب على نشر القذف أو السب مباشرة أو عن طريق النقل ، حىت لو ورد هذا النشر بصيغة الشك أو كان 

ىل شخص أو هيئة مل يعينها أو مل حيددها هذا النشر بكيفية صرحية ولكن ميكن التعرف عليها ، من خالل موجها إ
العبارات الواردة يف اخلطب أو الصياح أو التهديدات أو املكتوابت أو املطبوعات أو امللصقات ، اجملرمة وكذا 

 .املضامني املنشورة أو املبثوثة أو املذاعة
املثارة يف تعريف القذف موجبة لتحريك دعوى القذف إال إذا كانت وقائع يعاقب عليها وال تعترب الوقائع 

 .القانون
  :84املادة 

 72درهم ، عن كل قذف يرتكب إبحدى الوسائل املبينة يف املادة  000.200إىل  000.100يعاقب بغرامة من 
أعاله ، يف حق اجملالس أو اهليئات القضائية أو احملاكم أو اجليوش الربية أو البحرية أو اجلوية أو اهليئات املؤسسة 
أو املنظمة أو اإلدارات العمومية ابملغرب ، أو يف حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاهتم أو يف حق 

و كل شخص مكلف مبصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أ
 .مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء أتدية شهادته

درهم على السب املوجه بنفس الوسائل إىل اهليئات واألشخاص املنصوص  000.20إىل  000.5يعاقب بغرامة من 
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 .عليهم يف الفقرة األوىل أعاله
  :85املادة 

 72درهم عن القذف املوجه إىل األفراد إبحدى الوسائل املبينة يف املادة  000.100إىل  000.10يعاقب بغرامة من 
 .أعاله

 .درهم على السب املوجه بنفس الطريقة إىل األفراد 000.50إىل  000.10ويعاقب بغرامة من 
  :86املادة 

نية حول املرافعات القضائية ال تقبل أي دعوى ابلقذف أو السب الناتج عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن 
ابجللسات العلنية للمحاكم وال عن املذكرات أو احملررات املدىل هبا لدى احملاكم واملناقشة عالنية جبلساهتا العمومية 
، غري أن القضاة احملالة عليهم القضية واملخول إليهم البت يف جوهرها ، ميكنهم أن أيمروا حبذف البياانت املتناولة 

 .السبللقذف أو 
غري أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية ميكن أن يفتح جماال إما إلقامة دعوى عمومية وإما 

 .إلقامة دعوى مدنية من لدن الطرف املعين
وإذا تعلق األمر مبحام جيب على احملكمة املعنية ، مهما كانت درجتها ، أن حترر حمضرا حتيله على نقيب هيئة 

 .نتمي إليها احملامي املعين وعلى الوكيل العام للملك الختاذ املتعنياحملامني اليت ي
  :87املادة 

ميكن ألي شخص يعترب نفسه ضحية لنشر قذف أو سب أو مس ابحلياة اخلاصة أو مس ابحلق يف الصورة بطريقة 
طبوع املعين أو مباشرة أو عن طريق النقل مبجرد متكنه من التعرف عليه من خالل العبارات املستعملة يف امل

الصحيفة اإللكرتونية املعنية مبا فيها املواد السمعية واملرئية وحلق به ضرر أن يطلب التعويض وفق الشروط 
 .والشكليات املنصوص عليها يف التشريع اجلاري به العمل

  :88املادة 
األموات إذا كان قصد من هذا القانون على القذف أو السب املوجه يف حق  87و 85و 83تطبق مقتضيات املواد 

 .مرتكبيه يهدف إىل اإلساءة لشرف واعتبار الورثة األحياء
 .حيق للورثة األحياء أو من ينوب عنهم سلوك مسطرة الرد والتصحيح

 الفصل الثالث
 يف محاية احلياة اخلاصة واحلق يف الصورة

  :89املادة 
وذلك عن طريق اختالق ادعاءات أو إفشاء يعد تدخال يف احلياة اخلاصة كل تعرض لشخص ميكن التعرف عليه 

وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفالم محيمية ألشخاص أو تتعلق حبياهتم اخلاصة ما مل تكن هلا عالقة وثيقة ابحلياة 
 .العامة أو أتثري على تدبري الشأن العام
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اه املسبقني ابلعقوبة يعاقب على هذا التدخل ، إذا مت نشره دون موافقة الشخص املعين ابألمر أو دون رض
 .أعاله املتعلقة ابلسب 85املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 

ويف حالة مت النشر بدون موافقة ورضى مسبقني وبغرض املس ابحلياة اخلاصة لألشخاص والتشهري هبم يعاقب 
أعاله املتعلقة ابلقذف. مع بقاء احلق يف التعويض  85ابلعقوبة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة 

 .أعاله 87املنصوص عليه يف املادة 
 :90املادة 

أعاله من طرف الشخص نفسه أو مت إشهارها  89يفرتض الرضى إذا مت اإلعالن عن املعلومات الواردة يف املادة 
 .سابقا ، أو أحيط العموم علما هبا بصفة قانونية

  :91املادة 
حملكمة يف تقدير التعويض املعنوي واملادي جلرب الضرر الناتج عن املس ابحلياة اخلاصة أو املس ابحلق يف تراعي ا

  :الصورة أو القذف والسب ما يلي
 مدى توفر سوء النية ؛- 
 مالبسات وظروف ارتكاب الفعل الضار ؛- 
 .عناصر الضرر وحجمه- 
 العامة واخلربة املنجزة ؛التناسب بني التعويض وحجم الضرر وفقا للمبادئ - 
 .رقم معامالت املقاولة الصحفية- 

يشرتط يف األخذ حبسن النية يف تقدير التعويض مدى قيام الصحفي ابلتحري واالستقصاء والبحث وغياب 
القصد الشخصي ووجود املصلحة العامة وراء النشر وكذا األخذ برأي املعين ابلقذف والسب واملس ابحلياة اخلاصة 

 .ابحلق يف الصورةواملس 
  :92املادة 

 .ال يطبق اإلكراه البدين يف قضااي الصحافة والنشر يف حالة العجز عن األداء املثبت ابلوسائل املقررة قانوان
 الباب الثاين

 يف االختصاص واملساطر
 الفرع األول
 أحكام عامة

  :93املادة 
ابلنسبة للجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون وفق األحكام تقع املتابعات واحملاكمات وتنفيذ املقررات القضائية 

 .العامة مع مراعاة االستثناءات املبينة بعده
 الفصل األول
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 يف االختصاص
  :94املادة 

يسند النظر يف املخالفات ملقتضيات هذا القانون إىل احملكمة اليت يوجد بدائرة نفوذها املقر الرئيسي للمطبوعات 
ف اإللكرتونية أو حمل الطبع عند إاثرة مسؤولية الطابع أو سكىن أصحاب املقاالت أو مقر الوطنية أو الصح

 .املكتب الرئيسي يف املغرب ابلنسبة للجرائد األجنبية املطبوعة ابملغرب
وختتص احملكمة االبتدائية ابلرابط فيما يتعلق ابملخالفات ملقتضيات هذا القانون ابلنسبة للمطبوعات الدورية 

 .توردة من اخلارج أو اليت تعذر معرفة مكان طبعهااملس
 عالوة على حاالت اإلعفاء من احلضور إىل اجللسة املنصوص عليها قانوان ، يعفى مدير النشر من احلضور

 .مبوجب رسالة معللة للمحكمة يثبت فيها مدير النشر األسباب املقررة قانوان لقبول الغياب
 .انية االستماع لباقي أطراف الدعوى أو أتجيل ذلكوتقرر احملكمة يف هذه احلالة إمك

 الفصل الثاين
 يف ترتيب املسؤولية

 :95املادة 
  :يعترب األشخاص اآليت ذكرهم فاعلني أصليني لألفعال املرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الرتتيب التايل

 مديرو النشر كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم ؛ -1
 إن مل يكن هناك مديرون للنشر ؛أصحاب املادة الصحفية -2
 الطابع ومقدمو اخلدمات إن مل يكن هناك مدراء النشر وأصحاب املادة الصحفية ؛-3
 املضيف إن مل يكن هناك مقدمو اخلدمات ؛-4
 .املوزعون والبائعون واملكلفون ابإللصاق إن مل يكن هناك أصحاب املطابع ومقدمو اخلدمات-5

الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبري األخرى اليت استعملت يف  ويف األحوال اليت تكون فيها
ارتكاب اجلرمية قد نشرت يف اخلارج ، ويف مجيع األحوال اليت ال ميكن فيها معرفة مرتكب اجلرمية أو تعذرت 

م أو الصورة أو متابعته لسبب من األسباب ، يعاقب بصفته فاعال أصليا صاحب املادة الصحفية أو واضع الرس
الرمز أو بواسطة وسيلة إلكرتونية أو طرق التعبري األخرى ، أو املستورد أو املوزع أو البائع أو مقدمو اخلدمات أو 

 .املضيف وذلك حبسب تراتبية املسؤولية املشار إليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة
خالفا ملقتضيات هذا القانون ، تعيني مدير جديد للنشر  أعاله ، إذا مل يتم ، 18ويف احلاالت املنصوص يف املادة 

 .أعاله كأن مل يكن هناك مدير للنشر 4و 3و 2، ترتتب أيضا مسؤولية األشخاص املشار إليهم يف البنود 
 93ختضع كل املتابعات املتعلقة ابلنشر إىل املساطر املنصوص عليها يف هذا القانون ، مع مراعاة أحكام املادة 

 .أعاله
  :96املادة 
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يف حالة اهتام مديري النشر أو الناشرين أو أصحاب املطابع أو مضيفي الصحف اإللكرتونية فإن أصحاب 
 .املقاالت املتسببني يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون يتابعون بصفتهم مشاركني

هم شركاء إال إذا أصدرت احملكمة غري أن أصحاب املطابع ومضيفي الصحف اإللكرتونية ال ميكن أن يتابعوا بصفت
 .حكمها بعدم املسؤولية اجلنائية يف حق مدير النشر أو أصحاب املقاالت أو املوزعني أو البائعني

ويف هذه احلالة تقام املتابعات داخل الثالثة أشهر املوالية الرتكاب اجلنحة أو على األكثر خالل الثالثة أشهر 
 .اجلنائية ملدير النشر وأصحاب املقاالتاملوالية إلقرار عدم املسؤولية 

 الفصل الثالث
 يف املتابعات

  :97املادة 
يوما على األقل  15حترك الدعوى العمومية ابستدعاء تبلغه النيابة العامة أو الطرف املدين قبل اتريخ اجللسة ب 

يتضمن هوية مدير النشر وحتديد التهمة املوجهة إليه ويشار إىل النص القانوين الواجب تطبيقه على املتابعة ، وإال 
 .ترتب على ذلك بطالن االستدعاء

وإذا قدم االستدعاء بناء على طلب من املشتكي وجب أن يتضمن االستدعاء بيان مقر سكىن املشتكي يف 
 .يوجد به مقر احملكمة املعنية أو بيان حمل املخابرة معه ، ويبلغ هذا العنوان للنيابة العامة واملشتكى بهاملكان الذي 

 .يوما من اتريخ التبليغ القانوين لالستدعاء 90تبت احملكمة يف مجيع األحوال داخل أجل أقصاه 
نائية. وتبت حمكمة املسطرة اجلنصوص عليها يف قانون يقدم االستئناف وفق الشروط والكيفيات واآلجال امل

 .يوما من اتريخ تقدمي االستئناف 60االستئناف يف مجيع األحوال داخل أجل أقصاه 
  :98املادة 

إذا طالبت النيابة العامة إبجراء حبث تعني عليها أن حتدد يف طلبها بيان ووصف الوقائع اليت ستشكل موضوع 
 .البحث وإال ترتب عن ذلك بطالن املتابعة

 .ميكن مبوجب هذا القانون إيقاف املشتبه فيه أو اعتقاله احتياطيا ال
 :99املادة 

تكون الشكاية الزمة لتحريك املتابعة يف حالة القذف أو السب أو املس ابحلياة اخلاصة لألشخاص أو املس ابحلق 
  :يف الصورة وفقا للمقتضيات التالية

من هذا القانون ، فإن املتابعة ال  85ملنصوص عليهم يف املادة يف حالة القذف أو السب املوجه إىل األفراد ا -1
يقع إجراؤها إال بشكاية من الشخص املوجه إليه القذف أو السب ، غري أنه ميكن للنيابة العامة حتريك املتابعة 

م تلقائيا يف حالة القذف أو السب املوجه إىل شخص أو جمموعة من األشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عد
 انتمائهم إىل عرق أو وطن أو جنس أو دين معني ؛

 84يف حالة القذف أو السب املوجه إىل اجملالس واهليئات القضائية واحملاكم وغريها من اهليئات املبينة يف املادة  -2
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طالبة ابملتابعة أعاله فإن املتابعة ال تقع إال بعد مداولة جتريها اجملالس واحملاكم واهليئات املذكورة يف جلسة عامة وامل
 وإذا مل يكن للهيئة جلسة عامة فتجري املتابعة بشكاية من رئيس اهليئة ؛

يف حالة القذف أو السب املوجه إىل عضو من أعضاء احلكومة جتري املتابعة بشكاية من املعنيني ابألمر -3
 يوجهوهنا مباشرة إىل رئيس احلكومة الذي حييلها على وكيل امللك املختص ؛

حالة القذف أو السب املوجه إىل املوظفني أو األشخاص املسندة إليهم مباشرة السلطة العمومية تقع يف  -4
املتابعة بشكاية منهم أو من السلطة احلكومية اليت ينتسب إليها املوظف ، يوجهها إىل وكيل امللك املختص أو 

 بواسطة استدعاء مباشر أمام احملكمة املختصة ؛
 وجه إىل عضو مستشار أو شاهد فإن املتابعة ال تقع إال بشكاية العضو أو الشاهد ؛يف حالة القذف امل -5
املشار إليهما أعاله ، فإن املتابعة تقع إما  82و 81يف حالة اإلساءة إىل الكرامة أو السب املقررين يف املادتني -6

 بطلب من سفارة الدولة األجنبية أو من رئيس احلكومة املغربية ؛
أعاله ، فإن املتابعة ال  89يف حالة املس ابحلياة اخلاصة لألفراد أو احلق يف الصورة املنصوص عليها يف املادة -7

 تقع إال بشكاية من الشخص الذي تعرض للمس حبياته اخلاصة أو حبقه يف الصورة ؛
كان قصد مرتكبيه يهدف أعاله واملوجه يف حق األموات إذا   88يف حالة القذف أو السبب املقرر يف املادة  -8

 .إىل اإلساءة إىل شرف واعتبار الورثة األحياء ، ال تقع املتابعة إال بشكاية شخص واحد أو أكثر من ذوي احلقوق
 الفصل الرابع

 يف سقوط الدعوى العمومية وتقادمها
  :100املادة 

طرف املشتكي إذا كانت عالوة على األسباب احملددة قانوان ، تسقط الدعوى العمومية بسحب الشكاية من 
 .الزمة لتحريكها

  :101املادة 
أشهر كاملة تبتدئ من يوم  6تتقادم الدعوى العمومية املتعلقة ابجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون مبضي 

 .ارتكاب الفعل موضوع املتابعة
 .اجلنائية من قانون املسطرة 6ينقطع ويتوقف أمد تقادم الدعوى العمومية وفق مقتضيات املادة 

 الفصل اخلامس
 يف ظروف التخفيف وحالة العود

  :102املادة 
 .تقدر احملكمة ظروف التخفيف يف مجيع احلاالت املنصوص عليها يف هذا القانون
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  :103املادة 
من هذا القانون ، كل من صدر عليه من أجل جرمية ، حكم هنائي بعقوبة غرامة  97مع مراعاة أحكام املادة 

مبوجب هذا القانون ، مث ارتكب نفس اجلرمية داخل سنة واحدة من اتريخ صريورة احلكم املكتسب لقوة الشيء 
املائة من مبلغ يف  20املقضي به يعترب يف حالة عود ويعاقب بنفس الغرامة احملكوم هبا سابقا تضاف إليها نسبة 

 .الغرامة املذكورة
 .وال يعد الناشر يف حالة عود إال إذا كان هو كاتب املقال أو أن املقال موضوع الدعوى غري موقع

 الفصل السادس
 يف توقيف املطبوع الدوري أو حجب الصحيفة اإللكرتونية ونشر األحكام

  :104املادة 
من هذا القانون ، جاز توقيف املطبوع الدوري  71إذا صدرت العقوبة ضد مرتكب أحد األفعال الواردة يف املادة 

أو حجب الصحيفة اإللكرتونية أو الدعامة اإللكرتونية مبوجب مقرر قضائي ملدة شهر واحد ، إذا كان يصدر 
يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف بشكل يومي أو أسبوعي أو نصف شهري ولنشرتني متتاليتني إذا كان 

 .سنوية أو سنوية
من هذا القانون، ميكن وقف املطبوع أو حجب  73و 72وإذا صدرت العقوبة ضد أحد األفعال الواردة يف املادتني 

الصحيفة االلكرتونية أو الدعامة اإللكرتونية مبوجب نفس املقرر القضائي ملدة ال تتجاوز شهرا واحدا إذا كان 
شكل يومي أو أسبوعي أو نصف شهري ولنشرتني متتاليتني إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو يصدر ب

 .نصف سنوية أو سنوية
 .ميكن للمحكمة أن أتمر بنشر احلكم الصادر ابإلدانة أو بثه على نفقة املخالف

متحمال فيما خيصها ال ميتد مفعول التوقيف إىل عقود الشغل املربمة من طرف صاحب االستغالل الذي يبقى 
مجيع االلتزامات املتعاقد عليها ويظل كذلك متحمال لاللتزامات القانونية األخرى النامجة عن إبرام عقود أخرى 

 .تتعلق بتسيري املطبوع الدوري أو الصحيفة اإللكرتونية
  :105املادة 

عليها يف هذا القانون ، بطلب من ينشر احلكم القضائي النهائي ابإلدانة ابلنسبة لكل املخالفات املنصوص 
املشتكي ومبقرر قضائي ، يف املطبوع الدوري املعين أو الصحيفة اإللكرتونية أو الدعامة اإللكرتونية املعنية وذلك 

داخل أجل أقصاه أسبوع ابلنسبة للمطبوع الدوري اليومي ويف العدد املوايل لتاريخ صدور احلكم ابلنسبة لكل 
 .ألخرى وعند حتيني املوقع اإلخباري للصحيفة اإللكرتونيةاملطبوعات الدورية ا

درهم عن  7000إىل  1000كل إخالل أو خمالفة ملقتضيات الفقرة األوىل أعاله ، يعاقب عليها بغرامة مالية من 
 .كل يوم أتخري
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  :106املادة 
بوع دوري أو سحب املادة جيوز أبمر استعجايل صادر عن رئيس احملكمة االبتدائية املختصة حجز كل عدد من مط

الصحفية وتعطيل الولوج إليها ابلنسبة للصحيفة اإللكرتونية إذا تضمنت أفعاال يعاقب عليها الفرع األول من 
أعاله ،  71الباب األول من القسم الثالث ، املتعلق حبماية النظام العام والسيما تلك املنصوص عليها يف املادة 

مة أو من قبل السلطة احلكومية املعنية ، يصدر داخل أجل مثان ساعات من توصله بناء على طلب من النيابة العا
 .ابلطلب وينفذ أمر الرئيس فورا وعلى األصل

جيوز للسلطة احلكومية املذكورة أعاله أو النيابة العامة حجز عدد النشرة املعنية أو سحب املادة الصحفية وتعطيل 
 .ونية أبمر قضائي استعجايل لغاية البث النهائي يف أجل شهرالولوج إليها ابلنسبة للصحيفة اإللكرت 

جيب على وكيل امللك إشعار رئيس احملكمة ابألمر الصادر عنه حبجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب املادة 
ساعة أمرا  24الصحفية وتعطيل الولوج إليها ابلنسبة للصحيفة اإللكرتونية ويصدر رئيس احملكمة خالل أجل 

يا بتأييد أو إلغاء قرار حجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب املادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها استعجال
 .ابلنسبة للصحيفة اإللكرتونية

  :107املادة 
يرتتب يف حالة ثبوت أي تعسف يف كل منع أو حجز ملطبوع دوري أو حجب لصحيفة إلكرتونية تعويض يوازي 

 الضرر املرتتب عن ذلك. 
  :081املادة 

جيوز للمحكمة قبل البث يف جوهر دعوى القذف أو السب أو اإلساءة للحياة اخلاصة أو اإلساءة للحق يف 
الصورة ، أن أتمر حبجز كل عدد من مطبوع دوري الذي نشرت فيه املادة موضوع الدعوى أو سحب املادة من 

النيابة العامة أو بناء على طلب من الصحيفة اإللكرتونية حبكم مشمول ابلنفاذ املعجل بناء على ملتمس من 
 .املشتكي

 الفرع الثاين
 املقتضيات اخلاصة املطبقة يف القذف أو السب

  :109املادة 
  :حيق يف كل احلاالت إثبات صحة ما يتضمنه القذف ابستثناء ما يلي

 إذا كان القذف يتعلق ابحلياة اخلاصة ؛ -أ 
العفو أو سقطت ابلتقادم أو صدرت يف شأهنا عقوبة مت حموها برد إذا كان القذف يرجع إىل جرمية مشلها  -ب 

 .االعتبار أو املراجعة مع استثناء اجلرائم ضد اإلنسانية واالنتهاكات اجلسيمة ضد حقوق اإلنسان
  :110املادة 

أعاله،  109يديل املشتكى به ، مبا يثبت صحة الواقعة اليت من أجلها وجه القذف ، مع مراعاة مقتضيات املادة 
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بعد توصله ابالستدعاء للحضور وخالل طيلة مراحل التقاضي وحيدد يف إعالن يوجهه إىل وكيل امللك أو إىل 
املشتكي املكان الذي يعينه للمخابرة معه إذا كان املشتكى به قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل امللك أو 

 .من املشتكي
  :وهلذا الغرض وجب عليه أن يديل مبا يلي

 عرض الوقائع املبينة واملوصوفة يف استدعاء احلضور واليت يريد إثبات حقيقتها ؛- 
 نسخة من املستندات ؛- 
 .أمساء ومهن وعناوين الشهود املراد االعتماد عليهم يف إقامة احلجة- 

 .ويتضمن هذا اإلعالن تعيني املوطن املختار لدى احملكمة
  :111املادة 

 .ل إثبات طيلة مراحل الدعوى والتقاضيميكن للمشتكى به تقدمي وسائ
 .إذا ما أكدت اإلثبااتت صحة ما يعزى من القذف يوضع حد للمتابعة

إذا كانت الوقائع موضوع القذف حمل متابعة وقع الشروع يف إجرائها ، أبمر من النيابة العامة أو بشكاية قدمها 
 .يف املتابعة املذكورة املشتكى به ، يؤجل النظر يف دعوى القذف إىل حني صدور احلكم

  :112املادة 
يتعني على املشتكي أو النيابة العامة ، حسب األحوال ، تبليغ املشتكى به بنسخ الواثئق وأمساء ومهن وعناوين 

الشهود الذين سيتم االعتماد عليهم من طرف املشتكي أو النيابة العامة إلثبات عكس الوقائع املزعومة ، يف حمل 
 .من طرف املشتكى به طيلة مراحل التقاضي املخابرة احملدد
 الفرع الثالث

يف دعوى التعويض املدين عن الضرر الناتج عن القذف أو السب أو املس ابحلياة اخلاصة أو املس ابحلق يف 
 الصورة.

  :113املادة 
يت يقع بدائرة استثناء من القواعد العامة املنظمة لالختصاص احمللي ، يرجع االختصاص للمحكمة االبتدائية ال

نفوذها موطن املدعي أو املدعى عليه ، وذلك يف حالة املنازعة بني األشخاص الذاتيني وبني ممثلي املطبوعات أو 
 .الصحف اإللكرتونية

 .غري أنه يف حالة تعدد مواطن املدعى عليهم يسند االختصاص للمحكمة اليت يوجد بدائرة نفوذها موطن أحدهم
أجنيب يرجع االختصاص للمحكمة اليت يقع بدائرة نفوذها مقر املكتب الرئيسي للمطبوع إذا تعلق األمر مبطبوع 

 .األجنيب يف املغرب أو مبكان توزيعه
  :114املادة 

يقدم املقال يف مواجهة مدير النشر ، ويف حالة عدم وجوده ، ضد صاحب املطبوع الدوري أو الصحيفة 
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 طلب التعويض خالل الستة أشهر املوالية لتاريخ نشر الكتاابت اإللكرتونية املتسبب يف الضرر ، وجيب تقدمي
 .املسببة للضرر
 الباب الثالث

 يف حق التصحيح والرد
  :115املادة 

يتعني على مدير النشر أن يدرج يف العدد املوايل للمطبوع الدوري أو يف اإلصدار املوايل للصحيفة اإللكرتونية 
رجال أو األجهزة املسندة إليها مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق التصحيح املوجه إليه من طرف أحد 

بوظيفتها يكون املطبوع الدوري أو الصحيفة اإللكرتونية قد حتدثت عنها بشكل غري صحيح وذلك يف نفس 
حيفة الصفحة اليت نشر فيها ما استوجب الرد يف املطبوع الدوري أو يف نفس املكان الذي استوجب الرد يف الص
 .اإللكرتونية مع احرتام نفس حجم احلروف ونفس حجم املساحة اليت استعملت يف النشر موضوع اخلالف

  :116املادة 
يتعني على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذايت أو اعتباري ذكر امسه أو أشري إليه يف املطبوع داخل الثالثة 

أو يف العدد املوايل أو اليوم املوايل للبث اإللكرتوين إذا مل يتم نشر أي أايم املوالية لليوم الذي توصل فيه بطلب الرد 
 .عدد قبل انصرام األجل املذكور

  :117املادة 
جيب أن يقع إدراج هذه الردود والتصحيحات جماان يف نفس الصفحة ويف نفس املكان من الصفحة وبنفس 

نفس املساحة اليت نشرت فيها املادة اإلعالمية املثرية للرد أو  احلروف اليت نشر فيها املقال املثري للرد والتصحيح ويف
 .التصحيح

ال يتجاوز طول الرد ضعف كلمات املقال األصلي وإذا جتاوزه فيجب أداء قيمة النشر عن الزايدة فقط ، على أن 
 .حيسب بسعر اإلعالانت القانونية والقضائية واإلدارية مع مراعاة مضمون املقال املثري للرد

  :118املادة 
ال يشمل الرد أو التصحيح إال الوقائع املقصودة وال ميكن أبي حال من األحوال أن يثري صاحب الرد أو 

 .التصحيح مسائل ال عالقة هلا مبوضوع النشر
  :119املادة 

تنشر درهم ابلنسبة لكل عدد مل  3000أعاله يعاقب بغرامة قدرها  116و 115يف حالة خمالفة مقتضيات املادتني 
فيه التصحيحات أو الردود ، بصرف النظر عن العقوابت األخرى والتعويضات اليت ميكن احلكم هبا لفائدة 

 .املتضرر
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  :120املادة 
  :ميكن رفض نشر التصحيحات والردود يف احلاالت التالية

نشر املقال املثري للرد يوما من اتريخ  60إذا توصل هبا مدير املطبوع الدوري أو الصحيفة اإللكرتونية بعد مضي - 
 والتصحيح ؛

إذا سبق ملدير نشر املطبوع الدوري أو الصحيفة اإللكرتونية أن نشر ما قد تتضمنه التصحيحات والردود بنفس - 
 املعىن والوقائع ؛

 .إذا مت حتريرها بلغة أخرى مغايرة للغة املقال أو اخلرب موضوع التصحيح أو الرد- 
 .تناع عن نشر التصحيحات والردود إذا تضمنت جرمية معاقب عليها قانوانيتعني على مدير النشر االم

  :121املادة 
إذا مت التعرض يف صحيفة ما مهما كانت دعامتها ألحد األشخاص املتابعني قضائيا وصدر يف حقه حكم 

لكرتونية ويف ابلرباءة، يتعني أن ينشر مضمون احلكم يف أجل ثالثة أايم من اتريخ صدوره ابلنسبة للصحيفة اإل
يوما من اتريخ صدوره ابلنسبة للمطبوع اليومي أو األسبوعي ويف العدد املوايل ابلنسبة لباقي املطبوعات  15أجل 

 .درهم يؤديها مدير النشر عن كل يوم أتخري وذلك مبقتضى مقرر قضائي 2000الدورية ، حتت طائلة غرامة قدرها 
  :122املادة 

التصحيح أو الرد من الشخص املعين ابألمر أو من ممثله القانوين ، حيدد فيه اتريخ إصدار يتلقى مدير النشر طلب 
الصحيفة املتضمنة للمادة اإلعالمية موضوع التصحيح أو الرد ، وعدده ورقم الصفحة وعند االقتضاء ، اسم حمرر 

 .املادة املتضمنة للخطأ ومضمون اخلطأ املذكور ونص التصحيح الذي سيتم نشره
 :123ملادة ا

أعاله ،  116جيوز ملدير النشر أن يرفض مع بيان األسباب طلب إدراج التصحيح داخل األجل املقرر يف املادة 
 .ويبلغ إىل صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار ابلتسلم

احملكمة  مينح لصاحب الطلب أجل مثانية أايم تبتدئ من اتريخ توصله برسالة الرفض لرفع األمر أمام رئيس
االبتدائية املختصة بصفته قاضيا للمستعجالت اليت يوجد بدائرة نفوذها حمل إقامة املدعي أو املدعى عليه قصد 

 119البت يف اخلالف واألمر عند االقتضاء ، بنشر التصحيح حتت طائلة الغرامة املالية املنصوص عليها يف املادة 
 .أعاله

 :124املادة 
املادة اإلعالمية املنشورة يف الصحيفة اإللكرتونية لألحكام املنصوص عليها يف املواد من خيضع التصحيح والرد عن 

  :أعاله مع مراعاة املقتضيات التالية 123إىل  115
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يتم التصحيح من طرف الصحيفة اإللكرتونية بنص مكتوب ينشر على الصفحة الرئيسية ، سواء كانت املادة - 
 ة أو مسعية أو مسعية بصرية أو على شكل صورة ؛اإلعالمية موضوع التصحيح مكتوب

ميكن للمتضرر إثبات معطيات الرد بواسطة الصورة أو مادة إعالمية مسعية أو مسعية بصرية ، قابلة للنشر على - 
 .األنرتنت ، دون جتاوز املدة الزمنية للمادة السمعية البصرية موضوع الرد

 .عية أو مسعية بصرية على مادة إعالمية مكتوبةوال جتوز املطالبة ابلرد مبادة إعالمية مس

 أحكام ختامية
 :125املادة 

جيب على اخلاضعني ملقتضيات هذا القانون عند اتريخ نشره ابجلريدة الرمسية أن يتالءموا مع أحكام القسم األول 
 .منه يف أجل أقصاه سنة

  :126املادة 
الصادر 1.58.378 هذا القانون والسيما الظهري الشريف رقمتنسخ مجيع املقتضيات التشريعية املخالفة ملقتضيات 

( بشأن قانون الصحافة والنشر كما مت تغيريه وتتميمه ابلقانون رقم 1958نوفمرب  15) 1378مجادى األوىل  3يف 
 .(2002أكتوبر  23) 1423من رجب  25بتاريخ  1-2-207الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  00-77

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 
 

 
( بتنفيذ القانون رقم 1997أغسطس 7) 1418ربيع األخر  2صادر يف  1.97.162رقم  فظهري شري
 55.0155القانون رقم و  79.9954ابلقانون رقماملتعلق ابلربيد واملواصالت كما مت تغيريه وتتميمه  24.9653

 93.1258والقانون رقم 59.1057والقانون رقم  29.0656 والقانون رقم

 )الصيغة املدجمة(

 احلمد هلل وحده،
 بداخله:-الطابع الشريف

 (احلسن بن حممد بن يوسف بن احلسن هللا وليه)حممد بن 
 يعلم من ظهريان الشريف هذا، أمساه هللا وأعز أمره أننا:

 منه،107و26بناء على الدستور والسيما الفصلني 

 أصدران أمران الشريف مبا يلي:

املتعلق ابلربيد واملواصالت الذي أقره  24.96الشريف هذا، القانون رقم  ينفذ وينشر ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان
 (.1997يونيو  29) 1418من صفر  23جملس النواب يف 

 (1997أغسطس  7) 1418ربيع األخر  2حرر ابلرابط يف 

 وقعه ابلعطف 

 الوزير األول

 اإلمضاء: عبد اللطيف الفياليل.

 

                                                           
 .1997سبتمبر  18الصادرة بتاريخ  4518الجريدة الرسمية رقم -53
يوليو  5بتاريخ الصادرة  4914(، الجريدة الرسمية رقم 2001يونيو  22) 1422من ربيع األول  29صادر في  1.01.123ظهير شريف رقم  -54

2001. 
نوفمبر  8الصادرة بتاريخ  5263(، الجريدة الرسمية رقم 2004نوفمبر 4) 1425من رمضان  21صادر في  1.04.154ظهير شريف رقم  -55

2004. 
أبريل  26الصادرة بتاريخ  5520(، الجريدة الرسمية رقم 2007أبريل 17) 1428من ربيع األول  28صادر في  1.07.43ظهير شريف رقم  -56

2007. 
 .2001يوليو  21الصادرة بتاريخ  5962(، الجريدة الرسمية رقم 2011يوليو 2) 1432من رجب  29صادر في  1.11.86ظهير شريف رقم -57
 .2013يوليو  4الصادرة بتاريخ  6166(، الجريدة الرسمية رقم 2013يونيو  17) 1434شعبان  8صادر في  1.13.57ظهير شريف رقم  -58
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 متهيد
يف مدلوله الواسع العنصر احملرك للنمو االقتصادي واالجتماعي لكل بلد ويساعد يشكل قطاع الربيد واملواصالت 

 .على ازدهار وانتشار تراثه احلضاري والثقايف
ومما ال شك فيه أن اجملهودات املبذولة يف سبيل التنمية االقتصادية والتطور السريع الذي تعرفه تقنيات املواصالت 

واملعلومياتية والسمعية والبصرية واإللكرتونية ستسمح للمقاوالت املغربية بتوسيع ابإلضافة إىل التقنيات الفضائية 
واستغالل قطاع املواصالت الدائم التطور. ويرافق عملية التواصل اإللكرتوين هذه تبادل سريع ومؤمن للرسائل 

 .والبعائث
 من بلدان العامل إىل إعادة النظر يف وقد أدى انتشار وتنوع اخلدمات اجلديدة يف قطاع الربيد واملواصالت يف كثري

  :طريقة إدارة وتنظيم هذين املرفقني مع العلم أن االجتاه السائد يهدف إىل
 فصل الربيد عن املواصالت ؛- 
 فصل وظائف التقنني عن وظائف االستغالل ؛- 
 .إحداث أجهزة خاصة ابلتقنني واملراقبة والتحكيم يف قطاع املواصالت- 

زم على قطاع املواصالت أن يتكيف مع التحوالت االجتماعية واالقتصادية الناجتة عن التطور وأضحى من الال
العام للبلد وأن يتكامل يف نفس الوقت مع جمموعة من الشبكات الدولية اليت يشارك القطاع اخلاص بشكل متزايد 

 .يف جتهيزها واستغالهلا يف إطار جتاري وتنافسي
متكني هذا القطاع من إطار قانوين وتنظيمي يكون منسجما كل االنسجام مع وعليه فقد أصبح من الضروري 

املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت وقعها املغرب وقادرا على تشجيع املبادرات احلرة لتعميم شبكات وخدمات 
لفاعلني الربيد واملواصالت على جمموع تراب اململكة وإيصاهلا إىل كل الفئات االجتماعية من جهة وجعل ا

 .االقتصاديني يف ظروف مناسبة ملواجهة األوضاع التنافسية اليت تعرفها االتصاالت الدولية من جهة أخرى
  :وترمي اهليكلة اجلديدة للقطاع إىل حتقيق األهداف التالية

متكني قطاع املواصالت من إطار تنظيمي فعال وشفاف يشجع على املنافسة املشروعة لصاحل املستعملني - 
 بكات وخدمات املواصالت ؛لش
متابعة تطوير هذه الشبكات واخلدمات بتشجيع املبادرات اهلادفة إىل جعلها متالئمة مع التطورات التكنولوجية - 

 والتقدم العلمي ؛
ضمان اخلدمة العامة اليت هتم جمموع تراب اململكة وتشمل مجيع شرائح السكان وذلك يف إطار خمطط التنمية - 
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 الجتماعية ؛االقتصادية وا
متكني االقتصاد الوطين من وسائل االتصاالت القائمة على التقنيات املتطورة بشكل يزيد من انفتاحه واندماجه - 

 يف االقتصاد العاملي ؛
 خلق ديناميكية جديدة يف قطاع الربيد من خالل فتح خدمة الربيد السريع الدويل يف وجه املنافسة ؛- 
 .تبطة ابلقطاع بشكل مباشر أو غري مباشرتشجيع خلق فرص الشغل املر - 

وأخريا ، فإن ما يسعى إليه هذا القانون هو وضع اإلطار الذي حيدد معامل الوضع اجلديد لقطاع الربيد واملواصالت 
والسيما ما يرتبط منه بشبكات املواصالت اليت ميكن استغالهلا من لدن اخلواص احلاصلني على ترخيص مينح 

من الدستور، علما أبن الدولة حتدد التوجهات العامة لقطاع الربيد  66وفقا ألحكام الفصل  مبرسوم متداول فيه
 .واملواصالت ، وتسهر السلطة احلكومية املختصة على احرتامها والعمل هبا

 الباب األول
 النظام القانوين للمواصالت

 الفصل األول
 تعاريف
 :1املادة 

  :يقصد يف مفهوم هذا القانون من
  :السلطة احلكومية املختصة -1

السلطة احلكومية املعينة بنص تنظيمي لتكون مسؤولة حلساب الدولة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية 
 .اخلاصة ابلربيد واملواصالت

 :متعهد الشبكة العامة للمواصالت-2
 .للعمومكل شخص معنوي يقوم ابستغالل الشبكة العامة للمواصالت أو يقدم خدمة مواصالت 

  :املعدات الطرفية -3
كل جهاز معد للتوصيل املباشر أو غري املباشر مع نقط انتهائية يف شبكة للمواصالت ، يستعمل إلرسال أو 

استقبال أو معاجلة إشارات املواصالت ، وال يشمل هذا التعريف األجهزة املتعلقة خبدمات البث اإلذاعي 
 .والتلفزي

  :املواصالتالرتخيص يف قطاع  -4
حق مينح مبرسوم يف إحداث و/أو استغالل شبكة عامة للمواصالت أو تقدمي خدمات املواصالت أو مها معا. 



144 
 

ويكون هذا احلق مرفوقا بضماانت حول املدة وشروط اإلحداث واالستغالل أو مها معا وبتعهد طالب الرتخيص 
 .مية املعمول هباابحرتام أحكامه وشروطه يف إطار النصوص التشريعية والتنظي

 
  :املوجات الراديوكهرابئية أو الرتددات الراديوكهرابئية -5

 .املوجات الكهرومغناطيسية اليت تنتشر يف الفضاء دون حاجة إىل توجيه آيل
 :اخلدمات ذات القيمة املضافة -6

أو حمتواها أو اخلدمات اليت تسمح إبضافة قيمة إىل املعلومات اليت يقدمها الزبون وذلك بتحسني شكلها 
 .ابلتمكني من ختزينها والبحث عنها مع ضرورة استعمال سعة الشبكات العامة للمواصالت املرخص هلا

  :النقط االنتهائية -7
نقط الربط املادي اليت تتوفر فيها املواصفات التقنية الالزمة لولوج شبكة املواصالت والتواصل من خالهلا. وتشكل 

 .من الشبكةهذه النقط جزءا ال يتجزأ 
 .إذا كانت شبكة املواصالت مرتبطة بشبكة أجنبية ، فإن نقط الربط هبذه الشبكة تعترب نقطا انتهائية

 :شبكة املواصالت -8
كل جتهيز أو جمموعة من التجهيزات تؤمن اإلرسال أو إرسال ونقل إشارات املواصالت وكذلك تبادل بياانت 

 . النقط االنتهائية هلذه الشبكةالتحكم والتسيري املرتبطة هبا ، فيما بني
  :الشبكة املستقلة -9

شبكة مواصالت مستقلة خمصصة حصرا وابلضرورة الستعمال خاص أو مشرتك لألغراض املعينة اليت أنشأت من 
 .أجلها ، وال ميكن استعماهلا ألغراض جتارية

  :الشبكة املستقلةى تسم
 لالستعمال من طرف الشخص الذايت أو املعنوي الذي أقامها ؛لالستعمال اخلاص ، عندما تكون خمصصة - 
لالستعمال املشرتك ، عندما تكون خمصصة لالستعمال من طرف شركة أو شركات اتبعة هلا أو فروعها لتبادل - 

 .املكاملات داخل نفس اجملموعة
  :الشبكة الداخلية -10

ن تعرب امللك العام أو ملك الغري ولو بواسطة اإلرسال شبكة مستقلة مقامة كليا على نفس امللكية العقارية دون أ
 .اهلرتزي

  :الشبكة العامة للمواصالت -11
 .جمموعة شبكات املواصالت املقامة أو املستغلة لفائدة العموم أو مها معا

  :الشبكة العامة الثابتة للمواصالت -12
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تقام يف أماكن قارة ومعينة ميكن الوصول  شبكة مواصالت تقدم اخلدمات انطالقا فقط من نقط انتهائية اثبتة
 .إليها عن طريق معدات طرفية

 
  :الشبكة أو التجهيزات الطرفية الراديو كهرابئية -13

كل شبكة أو جهاز طرقي راديو كهرابئي يستخدم ترددات هرتزية لبث املوجات يف الفضاء اخلارجي. وتدخل 
 .الشبكات الراديو كهرابئيةالشبكات اليت تستعمل األقمار الصناعية يف عداد 

 :خدمةاملواصالت-14
خدمة تشمل إرسال أو نقل اإلشارات أو كليهما عن طريق املواصالت السلكية أو الالسلكية. وال يشمل  كل

 .هذا التعريف خدمات البث اإلذاعي والتلفزي
 :اخلدمة اهلاتفية -15

للصوت ، عرب شبكة أو شبكات عامة تبديلية ،  االستغالل ألغراض جتارية لفائدة العموم لكل نقل مباشر وآين
والذي يسمح لكل مستعمل قارا كان أو متنقال ابستعمال اجلهاز املرتبط بنقطة انتهائية للتواصل مع مستعمل آخر 

 .قار أو منتقل يستعمل جهازا مرتبطا بنقطة انتهائية أخرى
  :خدمة التلكس -16

االستغالل ألغراض جتارية للنقل املباشر واآلين للرسائل املرقونة فيما بني مستعملني موصولني بنقط انتهائية تنتمي 
 .لشبكة مواصالت معينة من خالل تبادل إشارات ذات طبيعة تلغرافية

  :طيف الرتددات الراديو كهرابئية -17
 .جيجا هرتز)KHZ(  3.000كيلوهرتز و)KHZ(  3ما بني : جمموعة املوجات الراديو كهرابئية اليت يرتاوح ترددها 

  :املواصالت -18
، صوات أو معلومات كيفما كان نوعهاكل إرسال أو بث أو استقبال لرموز أو إشارات أو مكتوابت أو صور أو أ

 .بواسطة أسالك أو بصرايت أو راديو كهرابء أو أنظمة أخرى كهرومغناطيسية
  :للمواصالتالشبكة املفتوحة -19

الولوج املفتوح للشبكات العامة للمواصالت أو عند االقتضاء خلدمات املواصالت اليت تقدمها هذه الشبكات 
 .وكذلك لالستعمال األجنع هلذه الشبكات واخلدمات

 :الربط البيين -20
غل شبكة مفتوحة اخلدمات املتبادلة بني مستغلني للشبكات املفتوحة للعموم أو اخلدمات اليت يقدمها كل مست

للعموم إىل مقدم خدمة هاتفية للعموم إذا كانت تتيح إمكانية االتصال املباشر بني مجيع املستعملني كيفما كانت 
 .الشبكات اليت يرتبطون هبا ، أو نوعية اخلدمات اليت يستعملوهنا

  :اخلدمة األساسية -21
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القانون حمتواها واخلدمات ذات الصلة إبعداد الرتاب و/أو تشتمل اخلدمة األساسية على اخلدمات اليت حيدد هذا 
 .ذات قيمة مضافة واليت حيدد حمتواها وكيفيات تنفيذها يف دفرت حتمالت متعهدي الشبكات العامة للمواصالت

تشتمل اخلدمة األساسية على خدمة دنيا تتمثل يف خدمة للمواصالت مبا فيها خدمة هاتفية جبودة معينة وبسعر 
 .مناسب

 
  :البنيات التحتية البديلة-22

 .كل جتهيز أو جمموعة من التجهيزات متكن أو تساهم يف متكني إرسال إشارات املواصالت أو إرساهلا ونقلها معا
  :متعهدو البنيات التحتية البديلة -23

ص املعنويون األشخاص املعنويون اخلاضعون للقانون العام املؤهلون طبقا للتشريع اجلاري به العمل واألشخا
اخلاضعون للقانون اخلاص ذوو امتيازات املرفق العام أو كل شخص آخر خاضع للقانون اخلاص املتوفرون على 

بنيات حتتية أو حقوق متكن من إقامة شبكات للمواصالت أو تساهم يف ذلك دون أن ميارسوا أبنفسهم أنشطة 
 .من املادة األوىل من هذا القانون 2متعهد الشبكة العامة للمواصالت حسب مفهوم البند 

  :احللقة احمللية -24
 .مقطع الشبكة السلكية أو الراديوكهرابئية املوجود بني جهاز املشرتك والبدالة اليت يرتبط هبا املشرتك

 الفصل الثاين
 مبادئ عامة

  :2املادة 
العام أو تستعمل طيف خيضع لنظام الرتخيص إحداث واستغالل كل شبكة عامة للمواصالت تعرب امللك 

 .الرتددات الراديو كهرابئية

  :3املادة 

 .خيضع لنظام األذون إحداث وتشغيل الشبكات املستقلة عدا الشبكات الداخلية للمواصالت

  :4املادة 

  :ختضع لنظام املوافقة كل
 التجهيزات الراديو كهرابئية ؛- 
 للمواصالت ؛املعدات الطرفية املهيأة للربط ابلشبكة العامة - 
 .خمتربات التجاريب والقياسات اخلاصة مبعدات املواصالت- 

  :5املادة 
خيضع لنظام التصاريح تقدمي اخلدمات ذات القيمة املضافة احملددة قائمتها بنص تنظيمي ويشرتط يف هذه 

 .أعاله 2اخلدمات أن تستعمل السعات املتوفرة يف شبكات املواصالت املشار إليها يف املادة 
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  :6املادة 

  :ال ختضع ألي إجراء
 إقامة الشبكات الداخلية ؛- 
 .إقامة التجهيزات الراديو كهرابئية املكونة فقط من أجهزة منخفضة القدرة وحمدودة املدى- 

  :7املادة 

يتم إحداث أو استغالل الشبكات أو مها معا طبق شروط املنافسة املشروعة يف إطار احرتام متعهدي الشبكات 
العامة ملبدأ املساواة بني املستفيدين ، ويتم ولوج هذه الشبكات العامة من لدن املستفيدين طبقا لشروط املوضوعية 

 .والشفافية وبدون تفضيل
 :املكررة 7املادة 

العام ، أن يؤجروا أو يفوتوا   ميكن ملتعهدي البنيات التحتية البديلة ، مع احرتام التشريع املتعلق ابحتالل امللك
ملتعهد شبكة عامة للمواصالت مرخص له أو لطالب ترخيص يف إطار طلب عروض ، فائض السعة الذي ميكن 

أن يتوفروا عليه بعد استغالل البنيات التحتية الالزمة حلاجياهتم اخلاصة و/أو حقوق استعمال امللك العام 
 .املدنية واملسالك والقنوات والنقط املرتفعة اليت يتوفرون عليهاواالرتفافات واالستحواذ ومنشآت اهلندسة 

 .جيب تبليغ عقد اإلجيار أو التفويت إىل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت على سبيل اإلخبار
 .تسجل املوارد والنفقات املتعلقة هبذا التفويت أو اإلجيار يف حماسبة منفصلة ملتعهد البنيات التحتية البديلة

ينبغي إلجيار أو تفويت البنيات التحتية البديلة أن ميس حبقوق االستعمال اليت حيق ملتعهدي الشبكات العامة  ال
 .للمواصالت اآلخرين احلصول عليها

 

  :8املادة 
جيب أن يتم الربط البيين ملختلف الشبكات وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية مقبولة وموضوعية وغري تفضيلية 

 .املنافسة املشروعةتضمن شروط 
أدانه على احرتام األحكام السالفة الذكر وتبت  27تسهر الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت املشار إليها يف املادة 

 .يف النزاعات املتعلقة هبا

  :املكررة 8املادة 
تناط ابلوكالة الوطنية لتقنني املواصالت مهمة السهر على احرتام املنافسة املشروعة يف قطاع املواصالت وتبت يف 

املتعلق حبرية األسعار  6-99من القانون رقم  10و7و 6النزاعات املتعلقة هبا والسيما تلك املتعلقة ابحرتام املواد 
 .واملنافسة

  .اعات أمام الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت وطبيعة املقررات اليت تتخذهاوحتدد بنص تنظيمي كيفيات عرض النز 
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 .خترب الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت جملس املنافسة ابلقرارات املتخذة مبوجب هذه املادة
  :9املادة 

 .يشكل طيف الرتددات الراديو كهرابئية جزءا من امللك العام للدولة
 .خيضع تعيني الرتددات ألداء األاتوة طبقا للنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل

 

  :املكررة 9املادة 

ختصص الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ملتعهدي الشبكات العامة للمواصالت أرقاما وجمموعة ترقيم وأرقاما مميزة 
 .وفق شروط موضوعية وشفافة وغري متييزية

هذه األرقام وجمموعة الرتقيم واألرقام املميزة بقرارات التخصيص اليت تتخذها الوكالة وتبلغها حتدد شروط استعمال 
 .للمتعهدين

تتوىل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت السهر على حسن استعمال األرقام املخصصة. وال ميكن لألرقام وجمموعة 
الصناعية أو الفكرية. وال ميكن تفويتها أو نقلها إال بعد  الرتقيم واألرقام املميزة أن ختضع حلماية قانون امللكية

 .موافقة الوكالة. وحتدد الوكالة كيفيات وشروط تفعيل قابلية محل األرقام

 الفصل الثالث
 نظام الرتاخيص

  :10املادة 
الرتددات يسلم ترخيص إحداث واستغالل الشبكات العامة للمواصالت اليت تعرب ملكا عاما أو تستخدم طيف 

الراديو كهرابئية واملشار إليها يف املادة الثانية أعاله ، لكل شخص معنوي ترسو عليه املنافسة ويلتزم ابحرتام 
الشروط العامة املرتبطة ابالستغالل وببنود دفرت التحمالت املنظم للشروط العامة إلحداث واستغالل شبكات 

 .مايل وفق الشروط اليت ستحدد يف دفرت التحمالت املذكور وخدمات املواصالت ، وخيضع الرتخيص ألداء مقابل

  : تنحصر الشروط العامة لالستغالل املشار إليها يف الفقرة أعاله يف 
 املنافسة املشروعة ؛- 
 االلتزام مبسك حساابت مالية مستقلة ابلنسبة لكل شبكة ولكل خدمة مقدمة ؛- 
 اخلطاابت املنقولة ؛االلتزام بشروط السرية واحلياد جتاه - 
 التقيد ابألنظمة املتعلقة ابلدفاع الوطين واألمن العام وأوامر السلطة القضائية ؛- 
 كيفيات املسامهة يف املهام العامة للدولة وخاصة مهام وحتمالت اخلدمة األساسية ؛- 
 شروط تقدمي املعلومات الضرورية إلجناز دليل موحد للمشرتكني ؛- 
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 ام االتفاقيات واملعاهدات الدولية املصادق عليها من طرف اململكة املغربية ؛االلتزام ابحرت - 
 االلتزام بتمرير نداءات االستغاثة ابجملان ؛- 
 .املسامهة يف البحث والتكوين وتوحيد املعايري املتعلقة ابملواصالت- 

 :املكررة 10املادة 

أعاله خبصوص التكوين وتوحيد 10 عليها يف املادةحدد مسامهة متعهدي الشبكات العامة للمواصالت املنصوص 
من رقم املعامالت ، دون احتساب الضرائب خمصوم منه تكاليف الربط البيين ، املنجز برسم  %755,0املعايري يف 

 .أنشطة االتصاالت موضوع الرتخيص
 .واصالتتدفع هذه املسامهة مباشرة من قبل املتعهدين إىل ميزانية الوكالة الوطنية لتقنني امل

 .من رقم املعامالت املشار إليه أعاله %25,0حتدد مسامهة املتعهدين اخلاصة ابلبحث يف 
 .وتدفع هذه املسامهة يف حساب مرصد ألمور خصوصية من أجل البحث حيدث وفقا للتشريع اجلاري به العمل

ود مبلغ مماثل ، برامج يعفى من هذه املسامهة متعهدو الشبكات العامة للمواصالت الذين حيققون ، يف حد
 .للبحث يف إطار اتفاقيات تربم مع هيئات للبحث حتدد قائمتها بنص تنظيمي

  :11املادة 

حتدد اإلدارة ، يف دفرت التحمالت ، ابلنسبة لكل إعالن عن املنافسة يهدف إىل اقرتاح إحداث أو استغالل شبكة 
  :للمواصالت أو تقدمي خدمة معينة أو مها معا ما يلي

 شروط إحداث الشبكة ؛ -1
 شروط تقدمي اخلدمة ؛ -2
 املنطقة اجلغرافية اليت ستغطيها اخلدمة واجلدول الزمين الالزم لتحقيقها ؛-3
 الرتددات الراديو كهرابئية وجمموعة الرتقيم املخصصة وكذا شروط ولوج املواقع املرتفعة التابعة للملك العام ؛ -4
 حدها األدىن وكذا الضماانت املالية الواجب توافرها يف مقدمي الطلبات ؛ الكفاءات املهنية والتقنية يف-5
 شروط استغالل اخلدمة ، وخاصة شروط أداء اخلدمة األساسية ومبدأ احرتام املساواة يف معاملة املستفيدين ؛-6
 كيفية أداء األاتوة املشار إليها يف الفقرة الثانية من املادة التاسعة أعاله ؛  -7
 صالحية الرتخيص وشروط جتديده ؛مدة  -8
 .كيفية أداء املقابل املايل املشار إليه يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة أعاله  -9

حيدد اإلعالن عن املنافسة ، شروط الولوج والربط البيين مع الشبكات العامة للمواصالت وعند االقتضاء ، شروط 
داث شبكة جديدة أو تقدمي اخلدمة موضوع اإلعالن عن إجيار العناصر الضرورية من تلك الشبكات إلح

 .حق الربط البيين أو حق اإلجيار الالزم القانون،بقوة  الرتخيص،يشمل  احلالة،املنافسة. ويف هذه 
ترسو الصفقة على املرتشح الذي تقدم أبحسن عرض ابلنسبة جملموع بنود دفرت التحمالت بعد استشارة الوكالة 
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 .أدانه 27الوطنية لتقنني املواصالت املشار إليها يف املادة 
 .وبوضع تقرير للعموم حول هذه الصفقة

  :12املادة 

تكون الرتاخيص املسلمة مبرسوم طبقا هلذا الفصل شخصية ، وال ميكن تفويتها لفائدة الغري إال بعد احلصول على 
 .احرتام كل مقتضيات الرتخيصموافقة تصدر مبرسوم ، ويقتضي التفويت املذكور 

 .يتم تبليغ املرسوم داخل أجل أقصاه شهران ، وجيب أن يكون كل قرار ابلرفض معلال

 :13املادة 

يلتزم متعهدو الشبكات العامة للمواصالت ابحرتام شروط توفري الشبكة املفتوحة للمواصالت. حتدد هذه الشروط 
  :بنص تنظيمي ، وتتعلق مبا يلي

 سائط البينية مبا فيها ، عند االقتضاء ، تعريف واستغالل النقط االنتهائية للشبكة ؛مواءمة الو - 
 ظروف االستعمال ، مبا يف ذلك احلصول على الرتددات الراديو كهرابئية عند االقتضاء ؛- 
 .أسس التسعرية- 

  :املكررة 13املادة 

املشرتكني يف صورته املطبوعة أو اإللكرتونية  يدخل مترير نداءات االستغاثة وتقدمي خدمة اإلرشادات ودليل -1
 .ضمن اخلدمة األساسية وتعترب إلزامية ابلنسبة إىل متعهدي الشبكات العامة للمواصالت

تعترب كمهام خاصة إبعداد الرتاب ، جتهيز الرتاب الوطين ابملخادع العمومية املقامة على امللك العام و/أو  -2
 .احلضري واملناطق الصناعية واملناطق القروية بوسائل املواصالت جتهيز املناطق احمليطة ابجملال

حتدد يف دفرت التحمالت قائمة اخلدمات ذات القيمة املضافة اليت تدخل يف إطار اخلدمة األساسية وتتضمن  -3
 .على اخلصوص اخلدمات اليت متكن من ولوج االنرتنيت

مالت خاص مبتعهدي الشبكات العامة للمواصالت يعد حتدد كيفيات إجناز مهام اخلدمة األساسية يف دفرت حت
 .وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل

% من رقم 2يساهم متعهدو الشبكات العامة للمواصالت سنواي يف متويل مهام اخلدمة األساسية يف حدود 
نجز برسم أنشطة املواصالت موضوع املعامالت ، دون احتساب الضرائب خمصوم منه تكاليف الربط البيين ، امل

 .ترخيصهم
يربم دفرت التحمالت املنصوص عليه يف الفقرة السالفة ، املسمى دفرت حتمالت اخلدمة األساسية ملدة حمددة ، ويتم 

 .جتديده وفق الكيفيات اليت حيددها. وتتم املوافقة عليه مبرسوم
ة األساسية املنصوص عليها يف دفرت التحمالت اخلاص غري أنه ميكن للمتعهدين أن ينجزوا أبنفسهم مهام اخلدم

املذكور أو يعفون من ذلك أبداء املسامهة املتعلقة هبا واليت يتم دفعها يف حساب مرصد ألمور خصوصية يتم 
 .إحداثه طبقا للقانون التنظيمي للمالية والنصوص املتخذة لتطبيقه
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ام بشكل غري كامل ، أن يدفعوا للحساب املذكور الفرق بني كما يتعني على املتعهدين ، يف حالة إجناز هذه امله
 مبلغ اإلجنازات واملبلغ الذي ال زال مستحقا عليهم برسم املسامهة يف مهام اخلدمة األساسية ويتعرضون لذعرية

 .حتتسب طبقا لبنود دفرت التحمالت
احتساب املسامهة يف تكاليف مهام اخلدمة ( أعاله ال تدخل يف 1إال أن اخلدمات اإللزامية املنصوص عليها يف )

 .األساسية
 .حتدد كيفيات املسامهة يف مهام اخلدمة األساسية وإجنازها بنص تنظيمي

  : املكررة مرتني 13املادة 
، إلجناز مهام اخلدمة األساسية املشار  100ميكن منح تراخيص خاصة ، بعد إعالن عن املنافسة طبقا للمادة 

 .املكررة أعاله 13من املادة  3و 2إليها يف البندين 
  :جيب أن يدرج يف دفرت حتمالت خاص ، يوافق عليه بنص تنظيمي

 تعريف الواجبات املتعلقة إبعداد الرتاب ؛- 
 .املكررة املتعلقة ابخلدمات ذات القيمة املضافة 13من املادة  3حتديد كيفيات تطبيق البند - 

سية من طرف املتعهد وحيدد العقوابت املالية املطبقة يف حالة عدم ويوضح كذلك كيفيات تطبيق اخلدمة األسا
 .احرتام هذا األخري لاللتزامات املتعلقة ابخلدمة األساسية

إذا تبني أن اإلعالن عن املنافسة ملنح ترخيص من أجل إجناز مهام اخلدمة األساسية غري جمد ، عينت الدولة 
تعهدا للشبكة العامة للمواصالت ميتلك جزءا من السوق يساوي على إلجناز هذه املهام ، يف إطار اتفاقية ، م

 .من خدمة املواصالت %20األقل 
ال خيضع املتعهد املختار أو املعني لتقدمي اخلدمة األساسية ، ألداء املقابل املايل املشار إليه يف الفقرة األوىل من 

املكررة فيما خيص اجلزء من رقم املعامالت  13ا يف املادة واملسامهة يف مهام اخلدمة األساسية املشار إليه 10املادة 
 .املنجز يف إطار الرتخيص املنصوص عليه يف هذه املادة

إذا مل يكن املتعهد املختار بعد اإلعالن عن املنافسة حامال لرتخيص على الرتاب الوطين ، فإن شروط الربط البيين 
املتعهد واملتعهد أو املتعهدين عارضي خدمات الربط البيين. ابلشبكات املتواجدة تكون موضوع اتفاق بني هذا 

 .وجيب أن تكون أسعار الربط البيين مماثلة لتلك املعمول هبا بني املتعهدين املوجودين
يربم دفرت التحمالت املنصوص عليه يف هذه املادة ملدة حمددة وجيدد وفقا للكيفيات الواردة فيه ويوافق عليه 

 .مبرسوم
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 الرابعالفصل 

 نظام األذون

  :14املادة 

ميكن إحداث واستغالل الشبكات املستقلة للمواصالت من طرف كل شخص ذايت أو معنوي شريطة حصوله 
 .على اإلذن املنصوص عليه يف املادة الثالثة أعاله ، الذي تسلمه الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت

ت املذكورة ال حتدث تشويشا على السري التقين للشبكات ال يسلم هذا اإلذن إال إذا كانت شبكات املواصال
 .األخرى ، وخيضع اإلذن ألداء إاتوة

حتدد الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ، ابلنسبة لكل حالة ، الشروط املطلوبة لربط الشبكات املستقلة املذكورة 
مل هذه الشبكات إال من طرف أعاله مع شبكة عامة للمواصالت إن اقتضى احلال ذلك ، على أن ال تستع

 . األشخاص الذين وضعت من أجلهم
 .يتم تبليغ اإلذن داخل أجل ال يزيد على شهرين ، وجيب أن يكون كل رفض معلال

 الفصل اخلامس
 نظام املوافقات

  :15املادة 

ال خيضع تداول املعدات الطرفية ألية موافقة مسبقة ، لكن إذا كانت معدة للربط ابلشبكة العامة للمواصالت ، 
فإهنا ختضع ملوافقة مسبقة للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت أو ألحد خمتربات التجاريب والقياسات املعتمدة من 

قة تعترب ضرورية ابلنسبة للمعدات الراديو كهرابئية سواء أكانت قبل الوكالة املذكورة. ويف مجيع األحوال، فإن املواف
 .معدة للربط ابلشبكة العامة للمواصالت أم ال

 .يتم تبليغ املوافقة داخل أجل ال يزيد على شهرين، وجيب أن يكون كل رفض معلال

  :16املادة 

ال ميكن صنع األجهزة أو املعدات الطرفية اخلاضعة لنظام املوافقات واملخصصة للسوق الداخلية أو استريادها أو 
حيازهتا لغرض البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها مبقابل أو ابجملان أو ربطها ابلشبكة العامة للمواصالت أو أن 

الوطنية لتقنني املواصالت ، أو أحد خمتربات التجاريب  تكون موضوع إشهار إال بعد احلصول على موافقة الوكالة
 .والقياسات املعتمدة هلذا الغرض من لدن الوكالة املذكورة بناء على الشروط اليت حتددها اإلدارة

والغرض من اشرتاط حصول األجهزة الراديو كهرابئية واملعدات الطرفية على املوافقة املنصوص عليها يف الفقرة 
حلرص على الصاحل العام وضمان سالمة املستفيدين ومستخدمي املتعهدين ومحاية شبكات السالفة هو ا

املواصالت والتأكد من مالءمة مجيع املعدات مع الشبكات العامة للمواصالت من جهة، ومع املعدات الطرفية 
قة انجعة من جهة األخرى اليت تسمح ابلولوج إىل نفس اخلدمة وكذا احلرص على استخدام الطيف الراديوي بطري

 .أخرى
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يسأل مركبو املعدات الطرفية عن كل خمالفة ألنظمة املواصالت يف إطار التشريع املعمول به وطبقا هلذا القانون، 
 .سواء أكان تركيب األجهزة قد مت لفائدهتم أو لفائدة الغري

ت احملكوم هبا عن املخالفات كما يسألون عن كل املخالفات اليت قد يرتكبها مستخدموهم ويتحملون أداء الغراما
 .املذكورة

 .جيب أن تظل التجهيزات الراديو كهرابئية واملعدات الطرفية مطابقة يف كل حني للنموذج املوافق عليه

 الفصل السادس
 :نظام التصاريح

جيوز لكل شخص ذايت أو معنوي أن يستغل جتاراي دون قيد اخلدمات ذات القيمة املضافة اليت حتدد قائمتها  
بنص تنظيمي بناء على اقرتاح من الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت شريطة إيداع تصريح بفتح اخلدمة لدى الوكالة 

  :الوطنية لتقنني املواصالت ويتضمن هذا التصريح البياانت التالية
 كيفيات فتح اخلدمة ؛- 
 املنطقة اجلغرافية اليت ستغطيها اخلدمات ؛- 
 دمة ؛شروط االستفادة من اخل- 
 نوع اخلدمة املقدمة ؛- 
 .األسعار املطبقة على املستفيدين- 

ويتعني توفري اخلدمة ذات القيمة املضافة عن طريق إجيار سعات الربط اليت توفرها واحدة أو أكثر من الشبكات 
لثانية أعاله العامة للمواصالت القائمة، ويستثين من ذلك املتعهد احلاصل على الرتخيص املنصوص عليه يف املادة ا

 .، والذي يرغب يف استعمال سعات الربط اليت توفرها له الشبكة موضوع الرتخيص
وجيب أن تستعمل هذه السعات حصرا لربط الزبناء بنقطة للتواجد وبني هذه النقطة وشبكة متعهد الشبكة العامة 

واصالت لفائدة مقدم خدمة ذات للمواصالت ما عدا يف حالة استثناء ممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتقنني امل
قيمة مضافة متكنه من استعمال السعات املذكورة لربط زبنائه وذلك وفق الشروط التقنية لإلحداث واالستغالل 

 .اليت حتددها الوكالة
جيب إخبار الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت بكل تغيري يطرأ على الشروط األصلية للتصريح ، ابستثناء التعديالت 

 .خلاصة ابألسعار ، وذلك قبل شهر من التاريخ املزمع إلجناز التغيريا
يف حالة التفويت، يتعني على املقدم اجلديد للخدمة ذات القيمة املضافة أن خيرب الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت 

تصرحيا بفتح اخلدمة هبذا التغيري داخل أجل أقصاه ثالثون يوما يبتدئ من اتريخ التفويت وأن يودع لدى الوكالة 
 .كما هو مبني يف الفقرة األوىل أعاله
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 :18املادة 
تشعر الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ابستالم التصريح إذا اتضح أن اخلدمة أو اخلدمات ذات القيمة املضافة 

 .املصرح هبا مطابقة للتنظيم املتعلق هبا واجلاري به العمل
املواصالت قائمة التصرحيات السالفة الذكر عند هناية كل ربع سنة إىل السلطة ترسل الوكالة الوطنية لتقنني 

 .احلكومية املختصة أو إىل أية سلطة إدارية أخرى تطلبها صراحة
دون اإلخالل ابلعقوابت الزجرية ، ميكن للسلطات املختصة إلغاء التصريح فورا إذا اتضح بعد تقدمي اخلدمة 

 .من أو ابلنظام العام أو تتناىف مع األخالق واآلداب العامةموضوع التصريح أهنا متس ابأل

 الفصل السابع
 نظام الشبكات والتجهيزات احلرة

  :19املادة 
 16مع مراعاة مطابقة التجهيزات الراديو كهرابئية وإن اقتضى احلال ، املعدات الطرفية لألحكام الواردة يف املادة 

  :أعاله ، ميكن إحداث الشبكات التالية دون أي قيد
 الشبكات الداخلية ؛- 
املعدات الراديو كهرابئية املكونة فقط من أجهزة إرسال منخفضة القوة وحمدودة املدى واملصنفة من قبل الوكالة - 

 .الوطنية لتقنني املواصالت
نية الستخدام الشبكات والتجهيزات املشار إليها وحتدد الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت كذلك الشروط التق

 .أعاله
 ال يواجه األغيار أبصناف التجهيزات الراديو كهرابئية والشروط التقنية املذكورة أعاله إال بعد نشرها ابجلريدة

 .الرمسية

  :20املادة 
ميكن للمقاولة التجارية املتكونة من عدة وحدات قانونية كالشركات أو الشركات التابعة هلا أو فروعها إحداث 

شبكة للمواصالت لفائدهتا شريطة أن تكون هذه الوحدات كلها قائمة على الرتاب الوطين ، وإال خضعت لنظام 
 .أعاله 3األذون وفقا ألحكام املادة 

 .كة املذكورة مقتصرا على املقاولة املعنيةجيب أن يظل استعمال الشب
وجيب ابلضرورة استئجار البنية التحتية للشبكة املذكورة كلها لدى واحد أو أكثر من متعهدي الشبكات العامة 

 .أعاله 2للمواصالت واملتوفرين على الرتخيص املنصوص عليه يف املادة 
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 الفصل الثامن
 أحكام مشرتكة

  :21املادة 
هذا القانون ، مع مراعاة التقيد أبحكام املادة التاسعة أعاله ، جتهيزات املواصالت املخصصة ألغراض  تستثىن من

 .الدفاع الوطين واألمن العام ، وحتدد مبرسوم األنظمة املطبقة على التجهيزات املذكورة

  :22املادة 
تعلق ( امل1915)فاتح سبتمرب  1333شوال من  21تنتقل احلقوق واملزااي املنصوص عليها يف الظهري الشريف بتاريخ 

 .إبقامة اخلطوط التلغرافية واهلاتفية إىل متعهدي الشبكات العامة للمواصالت
 :املكررة 22املادة 

يلزم األشخاص املعنويون اخلاضعون للقانون العام وذوو امتيازات املرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة 
متعهد للشبكات العامة للمواصالت تستهدف إنشاء واستغالل معدات  للمواصالت ابالستجابة لطلبات كل

 .لإلرسال شريطة أال ختل هذه املعدات ابالستعمال العام
واالستحواذات ومنشآت اهلندسة املدنية واملسالك  وميكن أن توضع رهن إشارهتم على اخلصوص االرتفاقات

ص املعنويون اخلاضعون للقانون العام وذوو امتيازات املرافق والقنوات والنقط املرتفعة اليت قد يتوفر عليها األشخا
 .العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصالت

جيب أن تتم عملية الوضع رهن اإلشارة وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية مقبولة وموضوعية وغري متييزية تضمن 
 .ظروف املنافسة املشروعة

 .الت على احرتام املقتضيات سالفة الذكر وتبت يف النزاعات املتعلقة هباتسهر الوكالة الوطنية لتقنني املواص
جيب أن تنجز البنيات التحتية والتجهيزات مع احملافظة على البيئة ووفق الظروف األقل ضررا ابمللكيات اخلاصة 

 .وامللك العام
  :23املادة 

تسهيالت االشرتاك يف اخلدمات اليت جيوز لكل شخص ذايت أو معنوي أن يستفيد ، بناء على طلب منه من 
 .تقدمها الشبكات العامة للمواصالت

 .جيوز اشرتاط إثبات هوية الطالب
 .ال حيق ملالك العقار أو نقيب املالكني أو وكيليهما االعرتاض على إحداث خطوط مواصالت إذا طلبها املكرتي

وأصحاب الرخص طبقا للنصوص التشريعية حتدد حقوق املشرتكني يف دفاتر حتمالت وعقود اشرتاك املتعهدين 
 .والتنظيمية اجلاري هبا العمل
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 :24املادة 
يلزم كل شخص معنوي يستغل شبكات للمواصالت أو يقدم خدمات املواصالت أبن يضع رهن إشارة الوكالة  

داخل اآلجال اليت حيددها مدير هذه الوكالة، املعلومات أو الواثئق الضرورية للتأكد من  ،الوطنية لتقنني املواصالت
 .احرتامه لاللتزامات اليت تفرضها عليه النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا مستلزمات الرخصة املسلمة له

قيقات مبا فيها تلك اليت للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت كل الصالحيات للقيام لدى الشخص املذكور ابلتح
 .حتتاج إىل تدخالت مباشرة أو توصيل جتهيزات خارجية بشبكاته اخلاصة

وتوجه املعلومات املوجودة يف حوزة الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت إىل السلطة احلكومية املختصة أو إىل أية 
 .سلطة إدارية أخرى تطلبها

اليت تتوصل هبا من املتعهد رهن إشارة العموم، ما عدا تلك اليت يتفق  ميكن للوكالة أن تعمل على وضع املعلومات
 .املتعهد والوكالة الوطنية لتقنني املواصالت على اعتبارها سرية أو تشكل معطيات جتارية حساسة

 .وميكن للوكالة الوطنية أن تطلب التحقق، بواسطة خبري، من كل معلومة تتوصل هبا مبوجب هذه املادة

  :25املادة 
 .خيتص متعهدو الشبكات العامة للمواصالت وحدهم بطبع وبتوزيع دالئل املشرتكني يف خدمات املواصالت

ال تشمل الفقرة السالفة الدالئل املقتصرة على أرقام املشرتكني الذين تربط بينهم بصفة عامة عالقة جتارية أو 
 .صناعية أو مهنية

  :26املادة 

يتعني على متعهدي الشبكات العامة للمواصالت وعلى مقدمي خدمات املواصالت وعلى مستخدميهم احرتام 
سرية اخلطاابت املنقولة عرب وسائل املواصالت وشروط محاية احلياة اخلاصة واملعلومات الشخصية للمستفيدين ، 

 .أدانه 92حتت طائلة العقوابت املنصوص عليها يف املادة 

 الباب الثاين
 .الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت

  :27املادة 

حتدث لدى الوزير األول مؤسسة عامة حتت اسم "الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت" تتمتع ابلشخصية املعنوية 
 .وابالستقالل املايل

أبحكام هذا ختضع الوكالة لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد األجهزة املختصة للوكالة 
 .القانون وخاصة كل ما يتعلق ابملهام املسندة إليها
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  :28املادة 
( املتعلق 1960أبريل  14) 1379من شوال  17الصادر يف  1.59.271 استثناء من أحكام الظهري الشريف رقم

واهليئات املستفيدة بتنظيم مراقبة الدولة املالية على املكاتب واملؤسسات العامة والشركات ذات االمتياز والشركات 
من املساعدة املالية اليت تقدمها الدولة أو اجلماعات العمومية ، كما وقع تغيريه وتتميمه ، ختضع الوكالة ملراقبة 
الدولة املالية ، ويراد هبا النظر يف مطابقة إدارة هذه املؤسسة للمهمة املنوطة هبا واألهداف املرسومة هلا ، ويف 

 .لية وصحة أعمال اإلدارة اليت يقوم هبا املديرطاقاهتا التقنية واملا
 .متارس املراقبة املشار إليها أعاله, جلنة تتألف من خرباء وعون حماسب يعينهم مجيعا الوزير املكلف ابملالية

 تعرض كل ستة أشهر على نظر جلنة اخلرباء قصد تقييمها ، التدابري املتعلقة بتنفيذ امليزانية وإجراءات إبرام وإجناز
صفقات األشغال أو التوريدات أو اخلدمات املوقعة من لدن الوكالة ، والشروط اخلاصة بعمليات الشراء العقارية 

 اليت تقوم هبا ، واالتفاقيات املربمة مع الغري ، واستخدام اإلعاانت املالية اليت تتلقاها وتطبيق النظام األساسي
 .للمستخدمني

وز للجنة أن متارس يف كل وقت وحني مجيع السلط املتعلقة إبجراء املراقبة يف ألجل تنفيذ املهمة املنوطة هبا ، جي
وأن تطلب موافاهتا جبميع الواثئق أو السندات املوجودة  البحث،عني املكان. كما ميكنها القيام جبميع أعمال 

 .لدى الوكالة أو االطالع عليها
 .ول والوزير املكلف ابملالية وأعضاء جملس اإلدارةحترر اللجنة تقارير حول أشغاهلا ترفعها إىل الوزير األ

وله أن يتعرض  ابلصرف،يسهر العون احملاسب على صحة االلتزامات وعمليات التصفية واألداء اليت يقررها اآلمر 
 .خيرب بذلك املدير الذي ميكن أن أيمره ابلتأشري على القرار أو القيام ابلنفقة احلالة،عليها. ويف هذه 

 .العون احملاسب يف احلال تقريرا عن هذا اإلجراء إىل الوزير املكلف ابملالية ورئيس جملس اإلدارة وجلنة اخلرباءويرفع 
  :مكررة 28املادة 

حمل تدقيق خارجي   جيب أن تكون حساابت الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت, قبل عرضها على جملس اإلدارة ،
يقوم به خبري أو عدة خرباء حماسبني ، ميكن من إبداء رأي يف جودة املراقبة الداخلية والتأكد من أن القوائم 

 .الرتكيبية تعكس صورة صادقة ملمتلكات الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ووضعيتها املالية والنتائج احملصل عليها
 .ىل الوزير األول والوزير املكلف ابملالية واخلوصصة وأعضاء جملس اإلدارةوترفع تقارير تدقيق احلساابت إ

  :29املادة 

 .تقوم الوكالة إبعداد الدراسات واإلجراءات التنظيمية املتعلقة بقطاع املواصالت
تتوىل مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية وتسهر كذلك على التقيد ابلشروط العامة لالستغالل املشار إليها يف املادة 

 .أعاله 10
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  :وهلذا الغرض، تتوىل الوكالة على اخلصوص 
االقرتاحات الرامية إىل تنظيم اإلطار القانوين واالقتصادي واألمين الذي متارس فيه أنشطة املواصالت إما  إعداد-1

بطلب من السلطة احلكومية املختصة أو مببادرة الوكالة. وهبذه الصفة تقوم الوكالة بتحضري مشاريع القوانني 
 املتعهدين املتخلني يف قطاع املواصالت ؛واملراسيم والقرارات الوزارية املتعلقة بنظام خمتلف أنشطة 

إعداد وحتيني نصوص دفاتر التحمالت اليت حتدد حقوق وواجبات متعهدي الشبكات العامة بتعاون مع  -2
 املصاحل الوزارية املعنية واجلهات املسؤولة عن األمن العام ؛

ة اإلعالانت عن املنافسة ، وكذلك دراسة طلبات الرتاخيص ، وإعداد ومتابعة إجراءات منح الرتاخيص بواسط -3
بتسلم التصاريح املسبقة املتعلقة أبنشطة املواصالت املرتبطة بنظام الرتاخيص وبتسليم األذون ، وإعداد الرتاخيص 

ودفاتر التحمالت املرتبطة هبا والسهر على التقيد ببنود الرتاخيص املمنوحة ملختلف املتعهدين أو ألي متدخل آخر 
 يف القطاع ؛

 اقرتاح املواصفات واإلجراءات التقنية للموافقة على املختربات املكلفة ابلتجاريب والقياسات ؛-4
حتديد املواصفات التقنية واإلدارية للموافقة على املعدات الطرفية والتجهيزات الراديو كهرابئية وحتديد الضوابط  -5

ا املمكن ربطها ابلشبكات العامة للمواصالت التقنية أو املنهجية املطبقة على الشبكات كيفما كانت طبيعته
وبكل شبكة للمواصالت مفتوحة للعموم. وال يواجه األغيار هبذه املواصفات والضوابط إال بعد نشرها ابجلريدة 

 الرمسية ؛
الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  93-12، ابملادة األوىل من القانون رقم  2014يناير  4نسخ ، ابتداء من  -6

يوليو  4)1434شعبان  25بتاريخ  6166( : ج. ر. عدد 2013يونيو  17) 1434شعبان  8بتاريخ  57-13-1
 (؛2013

 اقرتاح احلدود العليا لتسعرية اخلدمة األساسية ؛ -7
املسامهة مع السلطة احلكومية املكلفة ابملواصالت يف عضوية اللجنة الدائمة للمواصالت الراديو كهرابئية  -8

( ، ويف اللقاءات الدولية اليت 1966ديسمرب  19) 1386رمضان  6بتاريخ 66-675  ابملرسوم امللكي رقماحملدثة 
أو األجنبية تعىن بشؤون طيف الرتددات الراديو كهرابئية وتقنني املواصالت. واملشاركة يف أعمال اهليئات الوطنية 

 اليت هتتم مبناقشة وحتسني تقنني وتدبري املواصالت ؛
حلساب الدولة بتدبري ومراقبة استخدام طيف الرتددات الراديو كهرابئية وبضمان احرتام متطلبات التشفري  القيام-9

املنصوص عليهما يف احملتمل للمعلومات املتبادلة. وهلذا الغرض ، تقوم بتعيني الرتددات املرتبطة ابلرتخيص واإلذن 
 أعاله ؛ 9من هذا القانون ، شريطة تسديد املستفيد لألاتوة املشار إليها يف املادة  3و 2املادتني 

القيام حلساب الدولة ابلسهر على التقيد ابألنظمة اجلاري هبا العمل وببنود الرتاخيص واألذون واملوافقات  -10
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لقى الوكالة وحتلل مجيع املعلومات والواثئق املطلوبة من متعهدي املسلمة يف قطاع املواصالت ، وهلذا الغرض تت
الشبكات وخدمات املواصالت وذلك يف نطاق الرتخيص املسلم هلم وشروط دفاتر التحمالت وتطلب ، عند 

 االقتضاء ، التوضيحات واملعلومات التكميلية الالزمة ؛
 .متابعة تطوير تكنولوجيا اإلعالم حلساب الدولة -11
الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  93-12، ابملادة األوىل من القانون رقم  2014يناير  4نسخ ، ابتداء من  -12
يوليو  4) 1434شعبان  25بتاريخ  6166( : ج. ر. عدد 2013يونيو  17) 1434شعبان  8بتاريخ  57-13-1

2013). 
الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  93-12، ابملادة األوىل من القانون رقم  2014يناير  4 نسخ ، ابتداء من -13
يوليو  4) 1434شعبان  25بتاريخ  6166عدد( : ج. ر. 2013يونيو  17) 1434شعبان  8بتاريخ  57-13-1

2013). 
املشار   (ma)نقطةاقرتاح على احلكومة النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابستعمال جمال االنرتنيت  -14

 واليت متكن من التعرف على عناوين االنرتنيت املنبثقة من الرتاب الوطين ؛  ".ma"إليها برمز
وحتديد كيفيات تدبريها اإلداري والتقين والتجاري وفق شروط   ".ma"أمساء جمال االنرتنيت ختصيص-15

 الدولية احلكومية أو غري احلكومية املكلفةالشفافية وعدم التفضيل ومتثيل أصحاب هذه العناوين لدى اهليئات 
 .بتدبري أمساء جمال االنرتنيت على الصعيد الدويل

 :املكررة 29املادة 
يتعرض لعقوابت مالية أقصاها مائة ألف درهم متعهدو شبكات املواصالت الذين ال حيرتمون ما  -1

  :يلي
ابملعلومات املطلوبة مبوجب النصوص التنظيمية االلتزامات بتزويد الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت - 

 اجلاري هبا العمل أو من لدهنا فيما يتعلق ابلربط البيين بني الشبكات العامة للمواصالت ؛
االلتزامات بتزويد الوكالة ابملعلومات املتعلقة ابحملاسبة التحليلية وتدقيق احلساابت املطلوبة مبوجب - 

 لعمل أو اليت تطلبها الوكالة ؛النصوص التنظيمية اجلاري هبا ا
 االلتزامات املتعلقة بنشر عروض األسعار ؛- 
االلتزامات بتزويد الوكالة ابملعلومات املطلوبة مبوجب النصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل أو اليت - 

 تطلبها الوكالة فيما خيص اخلدمة األساسية ؛
  :ت اليت ختصااللتزامات املتعلقة بتزويد الوكالة ابملعلوما- 
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 البحث والتكوين ؛-
 .الدليل العام للمشرتكني-

يتعرض لعقوابت مالية أقصاها مخسون ألف درهم متعهدو شبكات املواصالت ومقدمو خدمات  -2
 :يلياملواصالت الذين ال حيرتمون ما 

أو من االلتزامات بتزويد الوكالة ابملعلومات املطلوبة مبوجب النصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل -
 قبل الوكالة فيما خيص استعمال الرتددات الراديوكهرابئية وجتهيزات املواصالت ؛

آجال تزويد الوكالة ابملعلومات املطلوبة مبوجب النصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل أو اليت - 
 .تطلبها الوكالة

و خدمات يتعرض لعقوابت مالية أقصاها عشرون ألف درهم متعهدو شبكات املواصالت ومقدم -3
املواصالت الذين ال حيرتمون االلتزامات املتعلقة بتزويد الوكالة ابملعلومات املطلوبة غري تلك الواردة يف 

هذه العقوابت من لدن مدير الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت وفق  أعاله؛ تتخذ2و 1البندين 
 .مسطرة حتدد بنص تنظيمي

تكون الغرامات الواردة أعاله موضوع أوامر ابملداخيل يصدرها مدير الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت 
 .املكررة من هذا القانون 38وحتصل وفقا ألحكام املادة 

  :30املادة 

املرخص له إبحداث واستغالل شبكات عامة   املكررة أعاله ، يوجه مدير الوكالة إىل 299مع مراعاة أحكام املادة 
للمواصالت يف حالة عدم تقيد هذا األخري اباللتزامات املفروضة عليه مبقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو 

 .دفرت التحمالت اخلاص به ، إعذارا يدعوه مبوجبه إىل الكف عن املخالفة داخل أجل ثالثني يوما
  :لإلعذار املوجه إليه ، يتعرض للعقوابت التالية يف حالة عدم امتثال املرخص له

أ( إنذار موجه إليه من طرف مدير الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ، بعد إخبار رئيس جملس إدارة الوكالة وميكن 
 هلذا اإلنذار ، بعد تبليغه للمعين ابألمر ، أن ينشر ابجلريدة الرمسية ؛

 زئيا ملدة ال تتجاوز ثالثني يوما ؛ب( توقيف صالحية الرتخيص كليا أو ج
 توقيف صالحية الرتخيص مؤقتا أو تقليص مدته دون أن يتجاوز هذا التقليص سنة واحدة ؛- 
 .أو سحب الرتخيص بصفة هنائية- 

يتم توقيف الرتخيص من طرف السلطة احلكومية املختصة ، ابقرتاح من مدير الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت 
 .يص مبرسوم ابقرتاح من مدير الوكالةويسحب الرتخ

من رقم املعامالت ، دون احتساب الضرائب خمصوم منه تكاليف الربط % 1ج( و/أو غرامة تساوي على األكثر 
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 .البيين ، كما مت التصريح به يف السنة السابقة ، املنجز برسم أنشطة املواصالت موضوع الرتخيص
يس جملس إدارة الوكالة ، يعرض مدير الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت يف هذه احلالة األخرية ، وبعد إخبار رئ

 .األمر على وكيل امللك لدى احملكمة االبتدائية ابلرابط قصد حتريك املتابعة ضد املخالف
ا هلذا الطرف. ميكن ملدير الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت أن ينصب نفسه طرفا مدنيا وميارس احلقوق املعرتف هب

، أن أتمر املخالف إبيداع ضمان يساوي املبلغ املطلوب من طرف الوكالة وجيب على احملكمة، قبل البت يف اجلوهر
 .والذي ال ميكن أن يتعدى مبلغ الغرامة املطالب هبا من طرف هذه األخرية

ابألفعال املنسوبة إليه ومتكينه ال ميكن اختاذ العقوابت املنصوص عليها يف أ وب أعاله إال بعد إشعار املعين ابألمر 
من االطالع على ملفه واإلدالء مبربراته الكتابية وذلك يف األجل الذي حيدده مدير الوكالة الوطنية لتقنني 

 .املواصالت والذي ال ميكن أن يقل عن شهر
أو تقرتح على  ال متنح العقوابت املتخذة مبقتضى )ب( أعاله احلق يف أي تعويض لصاحل املخالف وتتخذ الوكالة

 .اإلدارة التدابري الضرورية لضمان استمرارية اخلدمة ومحاية مصاحل املرتفقني
يف حالة العود، تضاعف الغرامة املشار إليها يف )ج( أعاله إذا كان املخالف قد أدين خالل السنوات اخلمس 

 .السابقة حبكم غري قابل للطعن من أجل أفعال مماثلة
ة املتعلقة ابلدفاع الوطين واألمن العام ، حيق ملدير الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت أن يف حالة املساس ابألنظم

من  5إىل  2يوقف فورا اإلذن أو الرتخيص أو استغالل اخلدمات ذات القيمة املضافة ، املشار إليها يف املواد من 
 .هذا القانون وذلك بقرار معلل وبعد إخبار السلطة احلكومية املختصة

 .عالوة على ذلك ، حتجز يف احلال التجهيزات موضوع الرتخيص أو اإلذن أو االستغاللو 
  :31املادة 

إذا مل يتقيد صاحب ترخيص ابستعمال الرتددات الراديو كهرابئية أو صاحب اإلذن أو صاحب الرتخيص خبدمة  
والتنظيمية وابلشروط احملددة مبناسبة تعيني ذات قيمة مضافة اباللتزام املفروض عليه مبقتضى النصوص التشريعية 

الرتددات أو ببنود اإلذن أو التصريح، يوجه إليه مدير الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت إنذارا بضرورة التقيد 
 .اباللتزامات املذكورة داخل أجل ثالثني يوما

خيص أو اإلذن أو التصريح املشار إليه يف حيق ملدير الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت، إذا مل يلتزم صاحب الرت 
 .أعاله 30املكررة أو  29أن يتخذ يف حقه العقوابت املنصوص عليها يف املادتني ، الفقرة السابقة ببنود اإلنذار

ال ميكن اختاذ هذه العقوابت يف حق املرخص له إال بعد إشعاره ابألفعال املنسوبة إليه ومتكينه من االطالع على 
 .دالء مبالحظاته الكتابية أو الشفويةملفه واإل
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  :32املادة 

 .تتألف أجهزة اإلدارة والتدبري للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت من جملس إدارة وجلنة تدبري ومدير

  :33املادة 

يتألف جملس اإلدارة ، ابإلضافة إىل رئيسه ، من ممثلي الدولة ومن شخصيات يتم اختيارها من القطاع العام 
والقطاع اخلاص ملدة مخس سنوات ومبقتضى مرسوم ، لكفاءهتا يف اجملاالت التقنية والقانونية واالقتصادية املرتبطة 

 .بتكنولوجيا املواصالت واإلعالم
عضوية جملس اإلدارة ابلنسبة ملمثلي القطاع العام واخلاص تتناىف مع كل مصلحة خاصة مرتبطة مبيدان تكنولوجيا 

 .ماملواصالت واإلعال

  :34املادة 

 .يتمتع جملس اإلدارة بكل السلط واالختصاصات الالزمة للقيام ابملهام املسندة للوكالة مبقتضى هذا القانون
تصح مداوالت جملس اإلدارة إذا حضرها ثلثا أعضائه على األقل ، وتتخذ قراراته أبغلبية أصوات األعضاء 

 .احلاضرين أو املمثلني
 .األعضاء املعينني بصفة شخصيةال جتوز اإلانبة عن 

 .يتداول جملس اإلدارة بشأن التوجهات العامة للوكالة وحيدد برانمج عملها السنوي
 .جيوز له إحداث أية جلنة حيدد تكوينها وكيفية تسيريها وجيوز له أن يفوض إليها بعضا من سلطاته

عاله وجيوز له أن يفوضها إىل جلنة التدبري أ 8ميارس االختصاصات املشار إليها يف الفقرة الثانية من املادة 
 .أدانه 35املنصوص عليها يف املادة 

 .يناقش تقرير أنشطة الوكالة الذي يرفعه إليه املدير
  :جيتمع اجمللس كلما دعت الظروف إىل ذلك وعلى األقل مرتني يف السنة من أجل

 حصر القوائم الرتكيبية للسنة احملاسبية املختتمة ؛- 
 .زانية السنة احملاسبية التاليةحصر مي- 

  :35املادة 

تساعد جملس اإلدارة جلنة تدبري تتداول يف املسائل اليت حصلت بشأهنا على تفويض من اجمللس املذكور ، وخاصة 
 .أعاله 8تلك املتعلقة ابلبت يف نزاعات الربط البيين املشار إليها يف املادة 

 .لس اإلدارة ملدة مخس سنوات قابلة للتجديديتم تعيني أعضاء جلنة التدبري من طرف جم

  :36املادة 

 .يدير الوكالة مدير يعني طبقا للقوانني املعمول هبا
 .ويتمتع جبميع السلط واالختصاصات الالزمة لتدبري شؤون الوكالة
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طبيعتها وابإلضافة إىل ذلك ، ميكن أن يفوض املدير من قبل جملس اإلدارة لتسوية بعض القضااي اليت تفرض 
 .التقنية أو االستعجالية جوااب عاجال ومالئما من الناحية التقنية

 .حيضر املدير بصفة استشارية اجتماعات جملس اإلدارة وجلنة التدبري ويقوم بدور املقرر
 .ميثل املدير الوكالة إزاء الدولة واإلدارات العامة واألغيار. وميثلها أمام القضاء بوصفه مدعيا أو مدعى عليه

إىل األطر اليت تشغل مراكز املسؤولية يف  معينة،جيوز للمدير تفويض بعض سلطاته واختصاصاته، يف قضااي 
 .الوكالة

  :املكررة 36املادة 

ترفع إىل احملكمة اإلدارية ابلرابط الطعون املتعلقة ابلشطط يف استعمال السلطة ضد مقررات الوكالة الوطنية لتقنني 
 .املواصالت

  :37املادة 

يعد مدير الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ، عند هناية كل سنة حماسبية ، تقريرا سنواي يضمنه أنشطة الوكالة. 
ويستعرض فيه كذلك الوضعية العامة اليت يوجد عليها قطاع تكنولوجيا اإلعالم يف املغرب من حيث تطبيق 

 .النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول هبا
 .ويتم نشر التقرير السنوي على العموم ويف اجلريدة الرمسية األول،ىل أنظار الوزير ويرفع التقرير إ

  : املكررة 37املادة 
ال تدخل حيز التنفيذ مقررات الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت املتخذة لتطبيق هذا القانون إال بعد نشرها يف 

 .اجلريدة الرمسية

 :38املادة 
 .ميزانية الوكالة الوطنية لتقنني املواصالتحيدد جملس اإلدارة  

  :وتتضمن هذه امليزانية
  :يف ابب املوارد

العوائد اليت تتأتى هلا من دراسة امللفات ومن منح وجتديد الرتاخيص املتعلقة بتعيني الرتددات الراديو كهرابئية - 
تقاضاه الوكالة عن اخلدمات اليت ومن املوافقات على استخدام األجهزة الطرفية وبصفة عامة أي عائد آخر ت

 تقدمها يف إطار مهامها ؛
أعاله والذي حيدد القانون املايل  10من املقابل املايل املؤدى برسم الرتخيص املشار إليه يف املادة  مئويةنسبة - 

 مبلغه وفق االحتياجات احلقيقية للوكالة ؛
 عوائد ودخول األموال العقارية واملنقولة ؛- 
 امهات متعهدي الشبكات العامة للمواصالت يف التكوين وتوحيد املعايري ؛عوائد مس- 
 املكررة أعاله ؛ 29عائد الغرامات املنصوص عليها يف املادة - 
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التسبيقات القابلة لإلرجاع اليت متنحها اخلزينة واهليئات العامة أو اخلاصة وكذا االقرتاضات املرخص هبا طبقا - 
 هبا العمل ؛للنصوص التشريعية اجلاري 

 .اإلعاانت املالية واهلبات والوصااي وكل املوارد األخرى املرتبطة بنشاطها- 
  :يف ابب النفقات

 نفقات التسيري والتجهيز ؛- 
 إرجاع التسبيقات والقروض ؛- 
 .مجيع النفقات األخرى املرتبطة أبنشطتها- 

 

  :املكررة 38املادة 

املواصالت من ديون وفقا لألحكام التشريعية املتعلقة بتحصيل الديون يتم حتصيل ما للوكالة الوطنية لتقنني 
 .املستحقة للدولة

 الباب الثالث
 "شركة "اتصاالت املغرب

 الفصل األول
 التسمية واملهام

  :39املادة 

 .أدانه 40تتوىل شركة مسامهة حتت اسم "اتصاالت املغرب" ، املهام املنصوص عليها على اخلصوص يف املادة 

  :40املادة 

أعاله املهام  10تتوىل شركة اتصاالت املغرب إىل جانب املتعهدين احلاصلني على الرتخيص املشار إليه يف املادة 
  :التالية

 املكررة مرتني أعاله ؛ 13املكررة و 13توفري اخلدمة األساسية أو املسامهة يف متويلها طبقا ألحكام املادتني - 
 .أو أكثر من الشبكات العامة للمواصالت أو مها معاإحداث أو استغالل واحدة - 

  :41املادة 

تنقل ملكية شبكات املواصالت واخلدمات اليت كان املكتب الوطين للربيد واملواصالت يستغلها يف اتريخ دخول 
 .هذا القانون حيز التنفيذ إىل شركة اتصاالت املغرب
شبكات املواصالت وتقدمي اخلدمات املذكورة أعاله. وحتدد يف  تتمتع الشركة املذكورة بقوة القانون حبقوق استغالل

 .دفرت للتحمالت يوافق عليه مبرسوم ، الشروط اليت ميكن يف إطارها تقدمي خدمات املواصالت املعنية

  :42املادة 

دمات تتمتع شركة اتصاالت املغرب حبقوق استخدام الرتددات الراديو كهرابئية املتعلقة ابستغالل الشبكات واخل
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 .أعاله 10و9أعاله ، وابملقابل ختضع ألداء األاتوات املنصوص عليها يف املادتني  41املنصوص عليها يف املادة 
، أعاله 41اليت ال تشملها املادة  يتعني على شركة "اتصاالت املغرب" فيما يتعلق بشبكات املواصالت واخلدمات

الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ، حبسب األحوال ، للحصول تقدمي طلب إىل السلطة احلكومية املختصة أو إىل 
 .على الرتخيص الالزم إلحداث واستغالل الشبكات وتقدمي اخلدمات أو استخدام الرتددات الراديو كهرابئية

  :43املادة 

قا ميكن أن حتول إىل القطاع اخلاص ملكية مسامهات الدولة يف رأس مال شركة "اتصاالت املغرب" وذلك وف
املأذون مبوجبه يف حتويل منشآت عامة إىل القطاع اخلاص  39-89للشروط املنصوص عليها يف القانون رقم 

تغيريه ( كما مت 1990أبريل  11) 1410من رمضان  15بتاريخ 01-90-1  والصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم
 .وتتميمه

  :44املادة 

 14) 1379من شوال  17الصادر يف 271-59-1  ال ختضع شركة اتصاالت املغرب ألحكام الظهري الشريف رقم
والشركات ذات االمتياز والشركات واهليئات ( املتعلق ابملراقبة املالية للدولة على املؤسسات العامة 1960أبريل 

 .املستفيدة من املساعدة املالية اليت تقدمها الدولة أو اجلماعات العمومية
 

 الفصل الثاين
 تكوين الذمة املالية

  :45املادة 

 حتول إىل شركة اتصاالت املغرب ، ألجل أتسيس ذمتها املالية األولية ، ملكية املنقوالت والعقارات التابعة
 .للمكتب الوطين للربيد واملواصالت واملخصصة ألنشطة املواصالت واليت تدخل يف مهام الشركة املذكورة

 .وحتدد السلطات احلكومية املختصة طريقة التحويل املذكور
  :كما تؤول إىل ملكية شركة اتصاالت املغرب يف اتريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ

 تب الوطين للربيد واملواصالت ؛املشاركات اليت ميلكها املك- 
حقوق استخدام حيزات الرتددات الراديو كهرابئية أو استخدام الرتددات الراديو كهرابئية اليت يتوفر عليها - 

 .املكتب الوطين للربيد واملواصالت لتأمني اخلدمات اليت يقدمها
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 الباب الرابع
 مؤسسة بريد املغرب

 الفصل األول
 التسمية واملهام

  :46املادة 
 .حتدث مؤسسة عامة حتت اسم "بريد املغرب" تتمتع ابلشخصية املعنوية وابالستقالل املايل

  :47املادة 
ختضع مؤسسة بريد املغرب لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزهتا املختصة أبحكام 

ها ، وبصفة عامة ، السهر على تطبيق النصوص التشريعية هذا القانون ، وخاصة ما يتعلق منها ابملهام املسندة إلي
 .والتنظيمية املتعلقة ابملؤسسات العمومية

  :48املادة 
  :متارس مؤسسة بريد املغرب حلساب الدولة املهام التالية

 إصدار الطوابع الربيدية وكذا كل عالمات التخليص الربيدي ؛- 
 اع خدمات الربيد بكل أشكاهلا على الصعيدين الوطين والدويل ؛األنشطة التابعة ملا حتتكره الدولة يف قط- 
مجع التوفري من خالل صندوق التوفري الوطين املنصوص عليه يف الفصل الرابع من هذا الباب. وهلذا الغرض - 

تتمتع مؤسسة بريد املغرب بصالحية فتح حساابت ودائع لدى الطلب أو ألجل لفائدة كل شخص ذايت أو 
 .األموال ابمسه أو لفائدته يف صندوق التوفري الوطينمعنوي تدفع 

 
  :49املادة 

تؤمن مؤسسة بريد املغرب خدمة احلواالت الربيدية يف النظامني الداخلي والدويل كما تكلف بتدبري احلساابت 
إليداع اجلارية للشيكات الربيدية طبقا للتشريع اجلاري به العمل ، وتقيد عمليات اإلصدار واألداء والسحب وا

املنجزة من طرف مؤسسة بريد املغرب برسم اخلدمات املذكورة يف احلساب اجلاري املفتوح للخازن العام لدى بنك 
 .املغرب

يؤمن بريد املغرب كذلك مجيع اخلدمات األخرى اليت حتدد الدولة قائمتها اعتبارا الحتياجات اخلزينة العامة 
إببرام اتفاقية بني الدولة ومؤسسة بريد املغرب حتدد شروط تنفيذ اخلدمات لتمكينها من القيام مبهامها، ويتم هذا 

 .املذكورة وأداء األجور املستحقة عنها

  :50املادة 

استثناء من التشريع اجلاري به العمل فيما يتعلق ابحتكار الدولة ، تعرض على املنافسة خدمات مجع ونقل وتوزيع 
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هلا وأوزاهنا وأبعادها يف أصناف املواد والبضائع اخلاضعة ألحكام اتفاقيات املواد والبضائع اليت تدخل حبكم أشكا
االحتاد الربيدي العاملي ، عندما تنجز هذه اخلدمات يف شكل الربيد السريع الدويل وذلك ضمن الشروط اليت 

 .حتددها السلطة احلكومية املختصة ويف إطار األذون اليت تسلمها
 .اتوىخيضع اإلذن املذكور لدفع األ

 .ويرخص ملؤسسة بريد املغرب بقوة القانون أبن تقدم اخلدمات املنصوص عليها أعاله
يسلم اإلذن املنصوص عليه يف هذه املادة ، إذا كانت اخلدمة تستجيب حلاجيات املصلحة العامة من جهة ، 

ها ومع قيود التسعرية والتغطية وكانت تتالءم مع األداء اجليد ملؤسسة بريد املغرب ملهام اخلدمة العامة املسندة إلي
 .اجلغرافية الناجتة عنها من جهة أخرى

يتعني على طاليب اإلذن أن يتعهدوا ابحرتام االلتزامات احملددة من طرف السلطة احلكومية املختصة واملتعلقة مبا 
  :يلي

 شروط السرية واحلياد ابلنسبة للرسائل املنقولة ؛- 
 ية اجلغرافية الناجتة عنها ؛طبيعة اخلدمة وخصائصها والتغط- 
 شروط استمرارية اخلدمة ونوعيتها ؛- 
 الكفاءات املهنية والتقنية وكذا الضماانت املالية الواجب توافرها يف صاحب الطلب ؛- 
 معايري ومواصفات اخلدمة ؛- 
ام املنافسة املشروعة شروط استغالل اخلدمة وخاصة مبدأ احرتام املساواة يف معاملة املستفيدين وكذا قواعد احرت - 

 بني املتعهدين ؛
 مسامهة املتعهد يف البحث والتكوين وتوحيد املعايري يف قطاع الربيد ؛- 
 األاتوى املفروضة ؛- 
 .مدة اإلذن وشروط انتهاء صالحيته وجتديده- 

ذن املذكور حتدد الرخصة املسلمة من طرف السلطة احلكومية املختصة كيفية تطبيق هذه االلتزامات. ويعترب اإل
 .شخصيا وال ميكن تفويته للغري

 .وجيب أن يكون كل قرار برفض اإلذن معلال

  :51املادة 

يرخص ملؤسسة بريد املغرب أبن تربم مع الدولة أو مع أية هيئة خاضعة للقانون العام أو اخلاص اتفاقيات تسمح 
 .عليها بريد املغربللدولة أو للهيئات املذكورة ابستعمال البنية األساسية اليت يتوفر 

  :52املادة 
تقوم مؤسسة بريد املغرب بتطبيق االتفاقيات واللوائح واالتفاقات الصادرة عن االحتاد الربيدي العاملي واملنظمات 

 .اجلهوية للربيد اليت ينضم إليها املغرب شريطة أن ال يتطلب ذلك إصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية
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  :53املادة 

جيوز ملؤسسة بريد املغرب أن تنشئ فروعا وأن تساهم ماليا يف كل املؤسسات اليت تزاول نشاطا يدخل حبكم غرضه 
 .أعاله 43املشار إليه يف املادة  39-89يف مهام بريد املغرب وذلك طبقا ألحكام القانون رقم 

  :54املادة 

ين املتخصصة يف قطاع الربيد واخلدمات املالية جيوز لربيد املغرب إحداث مؤسسات تكوين األطر والتكوين امله
 .الربيدية

 الفصل الثاين
 الفرع األول

 التنظيم والتدبري والتسيري
  :55املادة 

يسري مؤسسة بريد املغرب جملس إدارة يتكون ، إضافة إىل ممثلي الدولة ، من ممثل عن بنك املغرب وممثل عن 
املعنويني اخلاضعني للقانون العام وعن الشركات اليت تساهم الدولة صندوق اإليداع والتدبري وممثل عن األشخاص 

 .يف رأس ماهلا كال أو بعضا
  :56املادة 

يتمتع اجمللس بكل الصالحيات واالختصاصات الالزمة إلدارة مؤسسة بريد املغرب. وحيدد السياسة العامة 
  :على اخلصوص مبا يليللمؤسسة يف إطار التوجهات احلكومية وينفذها ، وهلذا الغرض يكلف 

 حتديد برانمج العمليات التقنية واملالية وامليزانية ونظام االستهالك وحساابت االستغالل وختصيص النتائج ؛- 
 حتديد قيمة املسامهات املالية أو رفعها أو ختفيضها ؛- 
التنظيمية اجلاري هبا  إعداد النظام األساسي للمستخدمني الذي يصادق عليه طبقا للشروط املقررة يف النصوص- 

 العمل واملتعلقة مبستخدمي املؤسسات العامة ؛
 حتديد كيفية إبرام الصفقات ؛- 
 حتديد أسعار اخلدمات اليت تقدمها مؤسسة بريد املغرب ؛- 
 .أدانه وحتديد بدل أتعاهبم 64تعيني مدققي احلساابت املنصوص عليهم يف املادة - 

  :57املادة 

دارة إذا كان حاضرا فيها ثلثا أعضائه على األقل ، وتتخذ قراراته أبغلبية األصوات فإن تصح مداوالت جملس اإل
 .تعادلت رجح اجلانب الذي يكون فيه الرئيس
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  :58املادة 

جيوز جمللس اإلدارة إحداث أية جلنة وخاصة جلنة للتسيري حيدد تكوينها وكيفية تسيريها وله أن يفوض إليها بعضا 
 .من صالحياته

  :59املادة 

يدير مؤسسة بريد املغرب مدير يعني طبقا للقواعد اجلاري هبا العمل ويتمتع بكل السلطات واالختصاصات 
 .الالزمة لتسيري املؤسسة

ينفذ املدير مقررات جملس اإلدارة وعند االقتضاء مقررات اللجنة املذكورة أعاله وينفذ كذلك املهام اليت حصل 
 .اإلدارة بشأهنا على تفويض من جملس

 .ميكن للمدير أن يفوض حتت مسؤوليته جزءا من سلطاته واختصاصاته للمستخدمني املوضوعني حتت إمرته

  :60املادة 

ال تكون مقررات مدير بريد املغرب املتعلقة إبقامة أو إبهناء عالقة دولية بريدية أو إبغالق مؤسسة بريدية على 
دية ، قابلة للتنفيذ إال بعد احلصول على موافقة السلطة احلكومية الرتاب الوطين وكذا إبصدار الطوابع الربي

 .املختصة
  :61املادة 

  :تتضمن ميزانية مؤسسة بريد املغرب
  :يف ابب املوارد -1
 عوائد وأرابح االستغالل والعوائد واألرابح الناجتة عن عملياهتا وممتلكاهتا ؛- 
 أعاله ؛ 50عوائد األاتوى املقبوضة مقابل األذون املشار إليها يف املادة - 
 اهلبات والوصااي والعوائد املتنوعة ؛- 
 التسبيقات والقروض القابلة لإلرجاع املقدمة من طرف الدولة أو اهليئات العامة أو اخلاصة وكذا االقرتاضات- 

 املرخص هبا طبقا للنصوص التشريعية اجلاري هبا العمل ؛
 كل املوارد األخرى املرتبطة أبنشطتها ؛- 
 .إمدادات الدولة عند االقتضاء- 
  :يف ابب النفقات -2
 نفقات االستغالل واالستثمار ؛- 
 إرجاع التسبيقات والقروض واالقرتاضات؛- 
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 ؛ضاءدفع األرابح احملققة إىل الدولة عند االقت- 

 .كل النفقات األخرى املتعلقة أبنشطة املؤسسة- 

  :املكررة 61املادة 
 .يتم حتصيل ما لربيد املغرب من ديون وفقا لألحكام التشريعية املتعلقة بتحصيل الديون املستحقة للدولة

  :62املادة 
والتنظيم اجلاري هبما العمل تنقل ملدير مؤسسة بريد املغرب السلطات املخولة للسلطة العامة مبقتضى التشريع 

 .والالزمة لفرض احرتام نظام االحتكار يف قطاع الربيد وملباشرة مراقبته من طرف مستخدمي املؤسسة

  :63املادة 

( 1963فرباير  6) 1382رمضان  12املؤرخ يف  1.63.012 ختضع مؤسسة بريد املغرب ألحكام الظهري الشريف رقم
 .املتوفرة اخلاصة ابملؤسسات العمومية والشركات ذات االمتيازبشأن شروط إيداع األموال 

 الفرع الثاين
 املراقبة املالية

  :64املادة 
 .ختضع مؤسسة بريد املغرب للمراقبة املالية للدولة طبقا للتشريع اجلاري به العمل

حساابت خارجي مهمته  يتعني على املؤسسة، ابإلضافة إىل ذلك ، أن تعرض حساابهتا املالية السنوية على مدقق
إبداء الرأي حول نوعية املراقبة الداخلية للمؤسسة والتأكد من أن احلساابت تعكس الصورة الصادقة ألصول 

 .املؤسسة ووضعيتها املالية والنتائج احملصل عليها
 .وترفع تقارير املدققني اخلارجيني إىل أعضاء جملس اإلدارة

 الفصل الثالث
 تكوين الذمة املالية

  :65ادة امل

تنقل إىل مؤسسة بريد املغرب ، ألجل أتسيس ذمتها املالية األولية ، ملكية املنقوالت والعقارات التابعة للمكتب 
الوطين للربيد واملواصالت واملخصصة ألنشطة الربيد واخلدمات املالية الربيدية ولصندوق التوفري الوطين واليت تدخل 

 .يف مهام بريد املغرب
ناصر أصول صندوق التوفري الوطين إىل مؤسسة بريد املغرب يف اتريخ دخول هذا القانون حيز وتنقل كذلك ع

 .التنفيذ
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 الفصل الرابع
 أحكام خاصة تتعلق بصندوق التوفري الوطين

  :66املادة 
 .حتدث مبؤسسة بريد املغرب مصلحة "صندوق التوفري الوطين" تكون خاضعة لسلطة مدير املؤسسة

 الفرع األول
 أحكام مالية وضريبية

  :67املادة 
 .تضمن الدولة رد املبالغ املودعة يف صندوق التوفري الوطين وتسديد الفوائد الناجتة عنها

  :68املادة 

يتعني على صندوق التوفري الوطين أن يودع املبالغ اليت يتسلمها من املودعني لدى اهليئات اخلاضعة للقانون العام 
املؤهلة لتسلم الودائع منه ، ابستثناء املبالغ الالزمة لضمان خدمة االسرتداد وكذا اخلدمات املنصوص عليها يف 

 .أدانه 71املادة 
  :69املادة 

أعاله حىت يتمكن من متتيع املودعني  68أن يربم اتفاقيات مع اهليئات املنصوص عليها يف املادة  جيوز لربيد املغرب
 .لديه بقروض خاصة ابلسكن

  :70املادة 
 48حتدد اإلدارة شروط وكيفية فتح حساابت التوفري واملكافأة عليها وكذا نظام التسبيقات املشار إليهما يف املادتني 

 .من هذا القانون 71و

  :71املادة 

لصندوق التوفري الوطين كذلك صالحية منح تسبيقات للمقيمني ابملغرب من أصحاب املعاشات املدنية والعسكرية 
 .اليت حتدد اإلدارة قائمتها واإلجراءات املتعلقة هبا ، على أن ال تفوق املتأخرات شهرين

  :72املادة 

رجب  25بتاريخ  1.02.238 الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 17-99من القانون رقم  333نسخت ابملادة 
 (2002نوفمرب  7) 1423رمضان  2( املتعلق مبدونة التأمينات : ج. ر. بتاريخ 2002أكتوبر  3) 1423
  :73املادة 

تعفى الفوائد الناجتة عن املبالغ املودعة من طرف األشخاص الذاتيني بصندوق التوفري الوطين من مجيع الرسوم 
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 .والضرائب
 .تظل ودائع األشخاص املعنويني خاضعة للتشريع الضرييب املعمول به فيما يتعلق ابلفوائد املذكورة

  :74املادة 
 .والرسوميعفى صندوق التوفري الوطين من مجيع الضرائب 

 .كما تعفى عمليات الصندوق والواثئق املستعملة هلذا الغرض من مجيع حقوق التسجيل والتنرب

 الفرع الثاين
 أحكام خمتلفة

  :75املادة 

جيوز للقاصرين أن يطلبوا فتح حساابت توفري خاصة هبم دون تدخل من ممثليهم القانونيني ، وميكنهم كذلك ، 
عشرة من العمر ، أن يسحبوا ، دون التدخل املذكور ، املبالغ املودعة يف احلساابت بعد أن يتموا السنة السادسة 

 .القانونيون اليت سبق أن فتحوها ما مل يعارض يف ذلك ممثلوهم

تبلغ االعرتاضات إىل صندوق التوفري الوطين إبجراء غري قضائي ويرتتب عنها جتاه الصندوق نفس اآلاثر اليت 
 .صوص عليها يف قانون املسطرة املدنيةتنتجها االعرتاضات املن

  :76املادة 
يسقط ابلتقادم حق املودعني يف املطالبة ابملبالغ املوجودة يف حساابهتم بصندوق التوفري الوطين مبضي مخسة عشرة 

 .سنة على آخر دفع يف احلساب أو سحب منه أو على أية عملية تباشر فيه بطلب من أصحاب الودائع
جيب على صندوق التوفري الوطين أن يوجه ، قبل انقضاء املدة اآلنفة الذكر بستة أشهر ، إعالما مسجال إىل 
صاحب كل حساب يوشك أن يلحقه التقادم املشار إليه أعاله ، إذا كان ما يوجد به من رأس مال وفوائد 

 .درهم 200يساوي أو يفوق مبلغ 
األموال املودعة لسبب من األسباب سقط ابلتقادم حقهم يف املطالبة إذا تعذر التعرف على ذوي احلقوق أو رد 

 .ابملبالغ املقيدة ابجلانب الدائن من حساب املودع
يدفع نصف املبالغ اليت حلقها التقادم إىل اخلزينة العامة والنصف اآلخر إىل اهليئات االجتماعية اخلريية املعينة من 

 .طرف اإلدارة
دفوعة إىل حساب مبوجب هبة أو وصية وكان الواهب أو املوصي قد اشرتط أن ال يتصرف إذا تعلق األمر مببالغ م

 .( سنة ال تسري إال ابتداء من هذا التاريخ15فيها املستفيد إال بعد اتريخ معني ، فإن مدة اخلمس عشرة )
  :77املادة 

تتم بني يدي صندوق التوفري الوطين ال تسري آاثر احلجوز لدى األغيار أو االعرتاضات كيفما كانت طبيعتها اليت 
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 .سوى ملدة مخس سنوات تبتدئ من اتريخ تبليغ اإلجراء إىل الصندوق
يشطب على احلجوز لدى األغيار أو التعرضات تلقائيا عند انقضاء هذه املدة إذا مل يقع جتديدها خالل املدة 

 .املذكورة
يرمي إىل وقف األداء ال ميكن أن يرتتب عنه أي أثر وكل حجز لدى الغري أو تعرض أو حتويل أو حوالة أو تبليغ 

إذا وقع تبليغه بعد أن تكون املصلحة اليت تدبر احلساب قد أذنت ملكتب الربيد أو الوكالة املكلفة ابلدفع يف 
 .االستجابة لطب السحب املقدم إليهما

  :78املادة 

كاسم أساسي أو اثنوي أو أبية صفة كانت مينع على أي مؤسسة أو هيئة خاصة أن حتمل اسم "صندوق التوفري"  
 .بدعوى أهنا ذات طبيعة مشاهبة أو هلا تلك الطبيعة

مينع استعمال أية طريقة من شأهنا أن حتدث التباسا مع صندوق التوفري الوطين مثل تزييف أو تقليد الدفاتر أو 
 .النشرات أو امللصقات أو غريها

سسو أو مديرو أو أعضاء جملس إدارة املؤسسات أو اهليئات الذين ويتابع ويعاقب وفق النصوص املعمول هبا مؤ 
 .خيالفون أحكام هذه املادة

  :79املادة 
يرخص لصندوق التوفري الوطين إبتالف خمالصات رد املبالغ املودعة لديه وملفات ردها بعد الوفاة وملفات 

الدفاتر والسجالت اخلاصة مبا يدفع إىل وسجالت القيد وطلبات  76احلساابت اجلارية املشار إليها يف املادة 
الصندوق ومبا يرده من املبالغ املودعة لديه وذلك بعد مضي مخس عشرة سنة عليها. وختفض هذه املدة إىل عشر 
سنوات ابلنسبة للسجالت األخرى وإىل مخس سنوات فيما خيص الدفاتر املسددة أرصدهتا ابلكامل أو اليت وقع 

 .تعويضها
  :80املادة 

تطبق على مؤسسة بريد املغرب ، فيما خيص عملياهتا املتعلقة بصندوق التوفري الوطين ، أحكام الظهري الشريف  ال
( املتعلق بنشاط مؤسسات االئتمان 1993يوليو  6) 1414من حمرم  15ملؤرخ يف ا 1.93.147 املعترب مبثابة قانون رقم

 .ومراقبتها
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 الباب اخلامس
 الزجريةاملخالفات والعقوابت 

 الفصل األول
 املخالفات والعقوابت املتعلقة بقطاع املواصالت

  :81املادة 

  :درهم ، كل من قام بعدم احتياط أو عن غري عمد 5.000إىل  1.500يعاقب بغرامة من  -1
 ابرتكاب فعل مادي من شأنه عرقلة خدمات املواصالت ؛- 
 .بتعييب أو إتالف اخلطوط اهلوائية أو املدفونة أو أجهزة املواصالت أو كل منشأة مواصالتية أبية طريقة كانت- 

درهم عن كل جهاز طريف ، كل من صنع للسوق الداخلية أو استورد  000.10إىل  000.3يعاقب بغرامة من  -2
ابع األجهزة أو املعدات الطرفية املشار إليها يف  أو حاز ألجل البيع أو التوزيع جماان أو مبقابل أو عرض للبيع أو

 .أعاله أو ربطها بشبكة عامة للمواصالت دون احلصول على املوافقة املسبقة أو خرقا هلا 16و15املادة 
 .يعاقب بنفس الغرامة كل من قام ابإلشهار لصاحل بيع التجهيزات غري احلاصلة على املوافقة املسبقة

درهم كل من قدم أو أمر بتقدمي خدمة ذات قيمة مضافة خالفا  200.000إىل  0010.0يعاقب بغرامة من -3
 .ألحكام املادة اخلامسة أعاله أو خالفا ملا ورد يف التصريح املنصوص عليه يف املادة املذكورة

  :82املادة 

  :هاتني العقوبتني فقط حدىإبدرهم أو  000.100إىل  10.000يعاقب احلبس من شهر إىل سنة وبغرامة من 
كل من أجنز إرساال راديواي واستخدم فيه عمدا رمز نداء من السلسلة الدولية خمصصا حملطة اتبعة للدولة أو   -1

 ؛وكالة الوطنية لتقنني املواصالتحملطة اتبعة للشبكة العامة للمواصالت أو حملطة خصوصية مرخص هلا من طرف ال
 خطوط املواصالت أو استغل خطوط موصالت خمتلسة ؛ كل من اختلس أو أمر ابختالس  -2
األعوان التابعون ملتعهدي شبكات املواصالت أو ملقدمي خدمات املواصالت الذين ميتنعون عن تقدمي  -3

 .أعاله 24املعلومات أو الواثئق أو يعرقلون السري العادي لألحباث املذكورة يف املادة 
  :83املادة 

  :درهم 000.200إىل  000.10يعاقب ابحلبس من شهر إىل سنتني وبغرامة من 
كل من أحدث أو أمر إبحداث شبكة موصالت دون احلصول على الرتخيص املنصوص عليه يف املادة الثانية   -1

 أعاله أو استمر يف استغالل شبكته خرقا ملقرر التوقيف أو سحب الرتخيص ؛
خدمة مواصالت دون احلصول على الرتخيص املنصوص عليه يف املادة الثانية كل من قدم أو أمر بتقدمي   -2
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 أعاله أو استمر يف تقدمي اخلدمة بعد صدور مقرر توقيف أو سحب الرتخيص ؛
أعاله خمالفا بذلك الشروط  19كل من أحدث الشبكات أو التجهيزات الراديو كهرابئية املشار إليها يف املادة   -3

 كالة الوطنية لتقنني املواصالت ؛احملددة من طرف الو 
 كل من استعمل ترددا راديواي بدون ترخيص من الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ؛-4
كل من أحدث أو أمر إبحداث أو استغل أو أمر ابستغالل شبكة مستقلة للمواصالت بدون اإلذن -5

أو سحب اإلذن ، أو أحدث أو أمر إبحداث  أعاله أو احتفظ هبا خرقا ملقرر توقيف 14املنصوص عليه يف املادة 
أو استغل أو أمر ابستغالل الشبكة املستقلة للمواصالت تشوش على الشبكات املوجودة أو أمر بتمرير وصلة عرب 

 امللك العام دون احلصول على الرتخيص املنصوص عليه يف املادة الثانية أعاله ؛
سالك أو احلبال أو بتخريب األجهزة أو تعييبها أبية كل من تسبب عمدا يف تعطيل املواصالت بقطع األ-6

 وسيلة أخرى ؛
كل من قطع عمدا ابملياه اإلقليمية أو ابجلرف القاري احملاذي لرتاب اململكة املغربية حبال حبراي أو سبب له أو -7

 .حاول أن يسبب له إتالفا من شأنه التعطيل الكلي أو اجلزئي للمواصالت
  :84املادة 

كمة اليت تشمل دائرة نفوذها الرتايب االمتداد البحري ملكان ارتكاب املخالفة ابلنظر يف إتالف احلبال ختتص احمل
البحرية الذي يقوم به أحد أفراد طاقم سفينة مغربية أو أجنبية يف املياه اإلقليمية أو اجلرف القاري احملاذي لرتاب 

 .اململكة
ه املادة مبحاضر حيررها ضباط الشرطة القضائية أو أعوان القوة ميكن معاينة املخالفات املنصوص عليها يف هذ

 .العمومية وكذا املستخدمون احمللفون املكلفون هبذه املهمة من طرف الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت
ورية ميكن للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت أن تتخذ ضد الفاعل يف احلني ، كل التدبري املؤقتة واملستعجلة الضر 

 .إليقاف األضرار الناجتة عن املخالفات ألحكام هذه املادة
إذا عاقت أو عرقلت أشجار أو أشياء إرسال اإلشارات على خط مواصالت موجودة من قبل ، يتخذ رئيس 

اجمللس اجلماعي ، مبوجب قرار التدابري الضرورية إلزالة احلاجز الذي حيول دون إرسال إشارات املواصالت أو مينع 
 .ا اإلرسال إذا كان ابإلمكان تغيري موقعههذ

يكون تغيري موقع هذا احلاجز على نفقة من أقامه إذا كان خط املواصالت موجودا قبل إقامة احلاجز وعلى نفقة 
 .مالك اخلط يف حالة العكس

  :85املادة 
ذه املهمة من طرف الوكالة ابإلضافة إىل ضباط وأعوان الشرطة القضائية ، ميكن للمستخدمني احمللفني املكلفني هب

أعاله وأن يعاينوها  83و 82و 81الوطنية لتقنني املواصالت ، أن يبحثوا يف شأن املخالفات ألحكام املواد 
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 .مبحاضر. وترسل هذه احملاضر إىل وكيل امللك يف أجل اخلمسة أايم املوالية
 .األوىل من هذه املادة إىل أن يثبت العكسيوثق مبضمون احملاضر اليت ينجزها املستخدمون املذكورون يف الفقرة 

جيوز هلم كذلك أن يدخلوا احملالت أو األراضي أو وسائل النقل املخصصة لالستعمال املهين وأن يطلبوا االطالع 
على أية وثيقة مهنية وأخذ نسخة منها واحلصول على معلومات ومربرات بعني املكان أو بعد استدعاء املعنيني 

 .ابألمر
 .، القيام حبجز املعدات املستعملة يف ارتكاب الفعل موضوع املخالفةهلم، بناء على إذن من وكيل امللكز كما جيو 

وجيب أن يتضمن طلب اإلذن السالف الذكر كل املعلومات اليت من شأهنا أن تربر احلجز الذي يباشر حتت 
 .سلطة ومراقبة وكيل امللك الذي أذن به

ويرفق اجلرد ابحملضر احملرر بعني املكان، ويرسل أصل كل من احملضر واجلرد إىل وكيل  يتم فورا جرد املعدات احملجوزة
 .امللك الذي أمر ابحلجز

  :86املادة 
أعاله جيوز للمحكمة ، عالوة على ذلك  83و 82و 81يف حالة اإلدانة من أجل إحدى املخالفات ألحكام املواد 

، أن أتمر مبصادرة املعدات والتجهيزات املكونة لشبكة املواصالت أو اليت تسمح بتقدمي خدمة املواصالت وذلك 
 .لفائدة الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ، أو أن أتمر إبتالفها بناء على طلب من نفس الوكالة وعلى نفقة املدان

ابملنع من  83و 82و 81ة أن حتكم على املدان من أجل إحدى املخالفات املنصوص عليها يف املواد جيوز للمحكم
 .مزاولة كل نشاط له عالقة بقطاع املواصالت ملدة ترتاوح بني سنة ومخس سنوات

متتالية تطبق الغرامة على كل خمالفة بعينها بقدر عدد املخالفات اليت متت معاينتها مبحضر واحد أو بعدة حماضر 
 .ضد نفس املخالف

تطبق الغرامة على كل خمالفة بعينها بقدر عدد املخالفات اليت متت معاينتها مبحضر واحد أو بعدة حماضر متتالية 
 .ضد نفس املخالف

 .تطبق على املشاركني يف املخالفات املذكورة أعاله نفس العقوابت املطبقة على الفاعلني األصليني
 .أعاله 83و 82و 81العقوابت املنصوص عليها يف املواد تضاعف  العود،يف حالة 

إذا كان قد صدر عليه ، خالل السنوات اخلمس السابقة الرتكابه الفعل ، حكم  العود،يعترب املخالف يف حالة 
 .غري قابل للطعن من أجل إحدى املخالفات املعاقب عليها يف املواد املذكورة

 

 الفصل الثاين
 الزجرية املتعلقة بقطاع الربيداملخالفات والعقوابت 

  :87املادة 
إىل  000.5من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة من  48كل خمالفة لنظام احتكار الدولة املنصوص عليه يف املادة 
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 .درهم 10.000
 .درهم 100.000و 000.10يعاقب املخالف ابحلبس من ستة أشهر إىل سنة وبغرامة من  العود،يف حالة 

خالل السنوات اخلمس السابقة الرتكابه الفعل ، حكم غري  عليه،يعترب املخالف يف حالة العود إذا كان قد صدر 
 .قابل للطعن بسبب خرقه الحتكار الدولة فيما خيص خدمات الربيد

  :88املادة 

، احمللفني املكلفني ابإلضافة إىل ضباط وأعوان الشرطة القضائية ، ميكن ألعوان اإلدارة أو مؤسسة بريد املغرب 
هبذه املهمة من لدن اإلدارة أن يبحثوا يف شأن املخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وأن 

يعاينوها مبحاضر ، وجيب أن تتضمن احملاضر املذكورة جردا للرسائل والبعائث احملجوزة وكذا عناوين املرسل إليهم 
 .يدي ويسلمونه املراسالت احملجوزة مع نسخة من احملضروخيطرون بذلك رئيس أقرب مكتب بر 

  :89املادة 

ميكن للدرك امللكي وأعوان الشرطة القضائية الذين هلم صالحية معاينة املخالفات يف جمال نقل األشخاص 
د من هذا القانون ، القيام ابحلجز والتفتيش لدى كل شخص يعتا 48والبضائع ، يف حالة خمالفة ألحكام املادة 

 .حبكم مهنته أو جتارته القيام ابلنقل الربي من مكان إىل آخر
 :90املادة 

يتأكد أعوان اجلمارك يف مناطق احلدود وأعوان الشرطة القضائية املؤهلني ملعاينة خمالفات النقل عن طريق البحر أو 
ل أو بعائث تدخل يف احتكار اجلو مبناسبة زايرة السفن أو الطائرات من أن الرابن وأعضاء الطاقم ال حيملون رسائ

 .الدولة فيما خيص خدمات الربيد
يف حالة معاينة املخالفة ، حيرر هؤالء األعوان حمضرا وخيطرون بذلك رئيس أقرب مكتب بريدي ويسلمونه 

 .املراسالت احملجوزة مع نسخة من احملضر
 

  :91املادة 
يسأل الناقلون شخصيا عن أداء الغرامات والتعويضات احملكوم هبا على مستخدميهم ، على أن هلم حق الرجوع 

 .على هؤالء املستخدمني أو على كل من تسبب يف املخالفة السرتداد املبالغ املؤداة

 الفصل الثالث
 املخالفات والعقوابت الزجرية املشرتكة

  :92املادة 
درهم ، كل شخص مرخص له  100.000إىل  5.000ة أشهر إىل مخس سنوات وبغرامة من يعاقب ابحلبس من ثالث

ابستغالل خدمة الربيد السريع الدويل أو كل مستخدم لديه ، قام يف نطاق ممارسة مهامه ، بفتح أو اختالس أو 
 .تبديد مراسلة أو إبفشاء املراسالت أو ساعد على ذلك
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بتقدمي خدمة يف قطاع املواصالت وكل عون من أعوان مستغلي  يعاقب بنفس العقوبة، كل شخص مرخص له
، قام أبية وسيلة من الوسائل ، يف نطاق ممارسة مهامه ، ويف الت أو مقدمي خدمات املواصالتشبكات املواص

غري احلاالت اليت ينص عليها القانون ، خبرق سر املراسالت الصادرة أو املوجهة أو املتلقاة عن طريق املواصالت 
 .أو أمر بذلك أو ساعد عليه

درهم أو إبحدى هاتني العقوبتني فقط ، أي  100.000إىل  5.000يعاقب ابحلبس من شهر إىل سنة وابلغرامة من 
شخص غري األشخاص املنصوص عليهم يف الفقرتني السابقتني من هذه املادة ، ارتكب فعال من األفعال املعاقب 

 .عليها يف هاتني الفقرتني
، يعاقب الفاعل ابملنع من مزاولة كل األوىل والثانية والثالثة أعاله العقوابت املنصوص عليها يف الفقرات عالوة على

نشاط أو مهنة تندرج يف قطاع املواصالت أو يف قطاع الربيد أو تكون هلا عالقة هبما ملدة ترتاوح بني سنة ومخس 
 .سنوات

  :93املادة 

لة العصيان فإن كل امتناع عن االمتثال لطلب التفتيش وكل هجوم أو دون املساس ابلعقوابت املطبقة يف حا
مقاومة بعنف أو هتديد جتاه األعوان الذين هلم صالحية معاينة املخالفات املنصوص عليها يف هذا القانون 

درهم إىل  000.10والنصوص الصادرة لتطبيقه ، يعاقب عليه ابحلبس من ستة اشهر إىل سنة وبغرامة من 
 .درهم 000.100

  :94املادة 

 .من القانون اجلنائي ال ميكن األمر إبيقاف التنفيذ يف الغرامة 55خالفا ملقتضيات الفصل 

 الباب السادس
 أحكام مشرتكة

 الفصل األول
 الذمة املالية

  :95املادة 
تنقل إىل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت وإىل شركة اتصاالت املغرب وإىل مؤسسة بريد املغرب عناصر األصول 

وكذا املبالغ املوجودة يف  65و 45املتوفرة لدى املكتب الوطين للربيد واملواصالت غري املنصوص عليها يف املادتني 
 .زينة العامةحساابته لدى األبناك ومركز الشيكات الربيدية واخل

  :96املادة 

أعاله على الوكالة  95تكلف جلنة ، حتدد اإلدارة تكوينها وطرق تعيني أعضائها ، بتوزيع املوارد املذكورة يف املادة 
 .الوطنية لتقنني املواصالت وشركة اتصاالت املغرب ومؤسسة بريد املغرب
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  :97املادة 

لتقنني املواصالت وإىل شركة اتصاالت املغرب ومؤسسة بريد املغرب تنقل بكامل ملكيتها إىل الوكالة الوطنية 
 .العقارات واملنقوالت التابعة مللك الدولة اخلاص والالزمة لعملها

 .وتوضع حتت تصرفها األمالك العامة الالزمة لسريها
 .ا حتت تصرفهاحتدد بنص تنظيمي إجراءات نقل املمتلكات املذكورة إىل املؤسسات املشار إليها أعاله ووضعه

  :98املادة 

 .ال يرتتب عن نقل امللكية املذكورة أداء أي حق أو رسم
تتكون حصة الدولة يف رأس مال شركة اتصاالت املغرب من األمالك املنقولة لفائدة هذه األخرية بعد خصم ديون 

 .وحتمالت املكتب الوطين للربيد واملواصالت يف اتريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ

 الفصل الثاين
 املستخدمون

  :99املادة 
ينقل املستخدمون العاملون ابملكتب الوطين للربيد واملواصالت يف اتريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إىل الوكالة 
الوطنية لتقنني املواصالت وإىل شركة اتصاالت املغرب ومؤسسة بريد املغرب وذلك ابعتبار العمل املعينون للقيام به 

 .أدانه 103مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من املادة 

  :100املادة 

ال ميكن أبي حال من األحوال أن تكون الوضعية النظامية ملستخدمي الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ومؤسسة 
أعاله أقل من الوضعية اليت كانوا يتمتعون هبا يف  99بريد املغرب وشركة اتصاالت املغرب املنقولني حبكم املادة 

 .اتريخ نقلهم

  :101املادة 

تعد اخلدمات اليت أجنزها املستخدمون وهم ابملكتب الوطين للربيد واملواصالت كما لو أجنزت يف الوكالة الوطنية 
 .لتقنني املواصالت ويف شركة اتصاالت املغرب ومؤسسة بريد املغرب

  :102املادة 

نية لتقنني املواصالت وإىل على الرغم من األحكام املخالفة ، يظل املستخدمون الذين مت نقلهم إىل الوكالة الوط
شركة اتصاالت املغرب ومؤسسة بريد املغرب منخرطني ، فيما خيص نظام املعاشات ، يف الصناديق اليت كانوا 

 .يؤدون إليها اشرتاكاهتم يف اتريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
  :103املادة 

و املتدربون املعينون يف اتريخ دخول هذا القانون حيز يلحق ابلوكالة الوطنية لتقنني املواصالت املوظفون املرمسون أ
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التنفيذ لدى الوزارة املكلفة ابلربيد واملواصالت للعمل ابملصاحل اليت أسندت اختصاصاهتا إىل الوكالة املذكورة 
 .ابستثناء املوظفني الذين يعد االحتفاظ هبم ضروراي لسري الوزارة

الت األعوان املؤقتون الدائمون ابلوزارة املكلفة ابلربيد واملواصالت املعينون يف ينقل إىل الوكالة الوطنية لتقنني املواص
اتريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للعمل ابملصاحل اليت أسندت اختصاصاهتا إىل الوكالة املذكورة ابستثناء 

 .األعوان الذين يعد االحتفاظ هبم ضروراي لسري الوزارة
طنية لتقنني املواصالت مستخدمو املكتب الوطين للربيد واملواصالت املعينون خصيصا كما ينقل إىل الوكالة الو 

 .للقيام أبعمال املوافقة على جتهيزات املواصالت ومراقبة احملطات الراديو كهرابئية
لتقنني ويتم إدماج املوظفني الرمسيني واملتدربني واملؤقتني الذين سبق نقلهم أو إحلاقهم يف أطر الوكالة الوطنية 

 .املواصالت وفق الشروط اليت سيحددها النظام األساسي اخلاص مبستخدمي الوكالة املذكورة

  :104املادة 

ال ميكن أبي حال من األحوال أن تكون الوضعية النظامية اليت خيوهلا النظام األساسي اخلاص مبستخدمي الوكالة 
أعاله ، أقل من  103يهم يف الفقرتني األوىل والثالثة من املادة الوطنية لتقنني املواصالت للموظفني املدجمني املشار إل

 .الوضعية اليت كانوا يتمتعون هبا يف اتريخ إدماجهم
أعاله يف اإلدارة أو املكتب  103وتعد اخلدمات اليت أجنزها املستخدمون املشار إليهم يف الفقرة الرابعة من املادة 

 .الوطين للربيد واملواصالت قبل نقلهم إىل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت كما لو أجنزت يف هذه الوكالة
 الفصل الثالث
 أحكام خمتلفة

  :105املادة 

الة الوطنية لتقنني ألجل اقتناء العقارات الالزمة للقيام ابألعمال اليت تكتسي طابع املنفعة العامة ، متارس الوك
املواصالت ومؤسسة بريد املغرب وشركة اتصاالت املغرب ومستغلو الشبكات العامة للمواصالت بتفويض حقوق 

السلطة العامة املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت يف دائرة احرتام أحكام النصوص 
 .التشريعية اجلاري هبا العمل

  :106املادة 

حتل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت وشركة اتصاالت املغرب ومؤسسة بريد املغرب حمل املكتب الوطين للربيد 
واملواصالت يف حقوقه والتزاماته الراجعة جلميع صفقات الدراسات واألشغال والتوريدات والنقل وكذا مجيع العقود 

قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ واملتعلقة أبعمال املواصالت  واالتفاقيات األخرى والسيما املالية منها املربمة
فيما خيص الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت وشركة اتصاالت املغرب وخبدمات الربيد واخلدمات املالية الربيدية وكذا 

 .خدمات صندوق التوفري الوطين فيما خيص مؤسسة بريد املغرب

  :107املادة 
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للربيد واملواصالت ابلوكالة الوطنية لتقنني املواصالت وجيوز هلا أن تربم اتفاقات مع شركة  يلحق املعهد الوطين
 ."اتصاالت املغرب" وغريها من املتعهدين بشأن استعمال منشآت وجتهيزات املعهد

يع حتدد كيفيات إعادة تنظيم املعهد الوطين للربيد واملواصالت بنص تنظيمي مع مراعاة ما يلي وابلرغم من مج
 .م املنافيةاألحكا

أ( ميكن للمعهد الوطين للربيد واملواصالت ، وفق الشروط املنصوص عليها يف نظامه الداخلي ، إحداث شهادات 
خاصة به والسيما يف جمال التكوين املستمر ، بعد استطالع رأي جملس التنسيق وموافقة جملس إدارة الوكالة 

 الوطنية لتقنني املواصالت ؛
ب( يسري املعهد الوطين للربيد واملواصالت ، ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، مدير يساعده مديرون 

 ؛وفق الكيفيات احملددة بنص تنظيميمساعدون وكاتب عام ، يعينهم مجيعا مدير الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت 
د واملواصالت وكذا تنظيمها بنص تنظيمي ابقرتاح من جملس ج( حتدد هياكل التعليم والبحث ابملعهد الوطين للربي

 .املؤسسة وبعد استطالع رأي جملس التنسيق وموافقة جملس إدارة الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت

  :108املادة 

خصصة إن املنقوالت والعقارات التابعة مللك الدولة اخلاص وكذا اململوكة للمكتب الوطين للربيد واملواصالت ، امل
يف اتريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للمشاريع أو األعمال االجتماعية اخلاصة مبستخدمي املكتب الوطين 

للربيد واملواصالت ، تنقل قصد ختصيصها لنفس األغراض إىل الوزارة املكلفة ابلربيد واملواصالت ، والوكالة الوطنية 
ومؤسسة بريد املغرب على أساس عدد املستخدمني املنقولني إىل  لتقنني املواصالت ، وإىل شركة اتصاالت املغرب

 .من هذا القانون 103و 99املؤسسات املذكورة أو امللحقني هبا أو املعينني للعمل هبا تطبيقا ألحكام املادتني 
 .ال يرتتب على عمليات النقل املشار إليها يف الفقرة أعاله قبض أي ضريبة أو رسم أو واجب أاي كان نوعه

أعاله بعد استشارة رؤساء اجلمعيات الوارد بياهنا يف  96تقوم ابلعمليات املذكورة اللجنة املنصوص عليها يف املادة 
 .أدانه 109الفقرة الثانية من املادة 

 
  :109املادة 

القائمة يباشر يف آن واحد ، كل من حل مجعيات املشاريع االجتماعية التابعة للمكتب الوطين للربيد واملواصالت و 
يف اتريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وأتسيس مجعيات املشاريع االجتماعية ملوظفي وزارة الربيد واملواصالت 

 .ومستخدمي الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت وشركة اتصاالت املغرب ومؤسسة بريد املغرب
( بتنظيم 1958نوفمرب  15) 1378مجادى األوىل  3الصادر يف 376-58-1  استثناء من أحكام الظهري الشريف رقم

اململوكة للجمعيات اليت وقع حلها ، توزع من طرف جلنة   حق أتسيس اجلمعيات ، فإن املنقوالت والعقارات
ي اإلدارة واهليئات املشار إليها يف الفقرة األوىل أعاله من جهة ومن مجعيات متساوية األعضاء تتألف من ممثل

 .املشاريع االجتماعية املؤسسة داخل اإلدارة ويف اهليئات املذكورة من جهة أخرى

javascript:OpenPopupDetailsTexteAr('j1958-153',%207);
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 .ال يرتتب على عمليات النقل املشار إليها يف الفقرة أعاله قبض أي ضريبة أو رسم أو واجب أاي كان نوعه

  :110املادة 

تربم الدولة ممثلة من طرف الوزير املكلف ابلربيد واملواصالت والوكالة الوطنية لتقنني املواصالت وشركة اتصاالت 
أعاله اتفاقيات من أجل  109املغرب ومؤسسة بريد املغرب فيما بينها ومع اجلمعيات احملدثة تطبيقا للمادة 

ني املنخرطني يف هذه اجلمعيات قصد متكني املستخدمني استعمال عادل للمشاريع االجتماعية اخلاصة ابملستخدم
املذكورين من االستمرار يف االستفادة من اخلدمات املختلفة اليت كانت تقدم إليهم يف اتريخ دخول هذا القانون 

 .حيز التنفيذ

  :111املادة 

  :ية كما مت تعديلها أو تتميمهاتنسخ األحكام املتعلقة ابملواد املنظمة مبقتضى هذا القانون والسيما النصوص التال
( املتعلق ابحتكار الدولة يف 1924نوفمرب  25) 1343من ربيع اآلخر  27أحكام الظهري الشريف الصادر يف - 

ميدان التلغراف والتلفون السلكي أو الالسلكي كما وقع تغيريه وتتميمه ابستثناء ما يتعلق ابحتكار الدولة يف 
ي ، املقرر يف الظهري الشريف املذكور والذي ال خيضع ألحكام هذا القانون حيث ميدان البث اإلذاعي والتلفز 

يعهد بتدبريه من اآلن فصاعدا إىل السلطة احلكومية املختصة يف هذا امليدان عمال ابلظهري الشريف املتعلق بتعيني 
 أعضاء احلكومة ؛

يف شأن احملافظة على خطوط وحمطات ( 1937أكتوبر  8) 1356شعبان  2أحكام الظهري الشريف الصادر يف - 
 املواصالت ومراقبتها ؛

( املتعلق 1984يناير  10) 1404ربيع اآلخر  6املؤرخ يف 1.84.8 رقمأحكام الظهري الشريف املعترب مبثابة قانون - 
 إبحداث املكتب الوطين للربيد واملواصالت ؛

االدخار الوطين والصادر بتنفيذه الظهري الشريف املتعلق إبعادة تنظيم صندوق  05-83أحكام القانون رقم - 
 (.1992أبريل  2) 1412من رمضان  28بتاريخ  1.87.118 رقم
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 20) 1439شوال  6صادر يف  2045.18قرار لوزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي رقم 
  59 ( بتحديد األاتوى عن تعيني الرتددات الراديوكهرابئية2018يونيو 

 
 التعاريف :1املادة 

 :القراريراد يف هذا 
 :الراديوي. خبدمة االتصال 1-1

 .تصاالتابالخاصة اخلدمة اليت تقتضي نقل أو إرسال أو استقبال موجات راديو كهرابئية ألغراض 
 :اهلواة. خبدمة 1-2

التقنية اليت يقوم هبا هواة أي خدمة االتصال الراديوي اهلادفة إىل االستطالع الفردي واالتصال البيين والدراسات 
أشخاص مرخص هلم بذلك قانوان يهتمون بتقنية الراديو كهرابئية بصورة شخصية فقط ودون رغبة يف احلصول على 

 .فائدة مالية
 :الثابتة. ابخلدمة 1-3

 .خدمة االتصال الراديوي بني نقط اثبتة معينة
 :الساتل  . ابخلدمة الثابتة عن طريق1-4

خدمة االتصال الراديوي بني حمطات أرضية كائنة مبواقع معينة عند استخدام واحد أو أكثر من السواتل ويكون 
املوقع احملدد نقطة اثبتة أو أي نقطة اثبتة تقع مبناطق معينة وتشمل هذه اخلدمة يف بعض احلاالت االتصاالت بني 

 .ني السواتلالسواتل اليت ميكن كذلك حتقيقها يف نطاق اخلدمة فيما ب
 .ميكن أن تشمل خدمات راديوية فضائية أخرى ذلك،ابإلضافة إىل 

 :املتنقلة. ابخلدمة 1-5
 .خدمة االتصال الراديوي بني حمطات متنقلة وحمطات برية أو بني حمطات متنقلة

 :اجلوية. ابخلدمة املتنقلة للمالحة 1-6
ابلطائرات أو بني حمطات ابلطائرات اليت ميكن أن تشارك فيها اخلدمة املتنقلة بني حمطات املالحة اجلوية وحمطات 

 .كذلك حمطات آليات اإلنقاذ
وميكن كذلك أن تشارك حمطات املنار الراديوي لتحديد مواقع الكوارث يف اخلدمة املذكورة على ترددات معينة 

 .لالستغاثة أو االستعجال
 : الساتل خلدمة املتنقلة للمالحة اجلوية عن طريقاب.1-7

 .اخلدمة املتنقلة عن طريق السواتل اليت تكون فيها احملطات األرضية املتنقلة على منت الطائرات
                                                           

 يوليو 19) بتاريخ الصادر 4783 رقم الرمسية اجلريدة(، 2018يونيو  20) 20.45.18 رقم الرقمي واالقتصاد والتجارة واالستثمار الصناعة لوزير قرار  59
2018.) 
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 .وميكن أن تشارك يف هذه اخلدمة كذلك حمطات آليات اإلنقاذ وحمطات املنار الراديوي لتحديد مواقع الكوارث
 :املنتقلة االتصاالت دمة. خب1-8

 Global(، مثل )IMTتستخدم معايري دولية، يف إطار أنظمة االتصاالت املنتقلة الدولية )اليت اخلدمة املتنقلة الربية 

System for Mobile communications)GSM( أوUniversal MobileTelecommunications System )
UMTS( أوLong TermEvolution )LTEإخل… 

 : . ابخلدمة املتنقلة البحرية1-9
حمطات ساحلية وحمطات ابلسفن أو بني حمطات ابلسفن أو بني حمطات اتصاالت مشرتكة. اخلدمة املتنقلة بني 

 .وميكن كذلك أن تشارك يف هذه اخلدمة حمطات آليات اإلنقاذ وحمطات املنار الراديوي لتحديد مواقع الكوارث
 : . ابخلدمة املتنقلة عرب الساتل1-10

 : راديوية اتصاالت خدمة
 ؛متنقلة وحمطة أو عدة حمطات فضائية أو بني حمطات فضائية مستعملة يف هذه اخلدمة ، أوبني حمطات أرضية   -
 فضائية. حمطاتبني حمطات أرضية متنقلة بواسطة حمطة أو عدة   -
 :الربية. ابخلدمة املتنقلة 1-11

 .اخلدمة املتنقلة بني حمطات رئيسية وحمطات متنقلة برية أو بني حمطات متنقلة برية
 :الراديوي. خبدمة علم الفلك 1-12

 .خدمة االتصال الراديوي املرتكزة على استقبال املوجات الراديوكهرابئية ذات املصدر الكوين
 :اإلذاعي  . خبدمة البث1-13

خدمة االتصال الراديوي املعد إرساهلا لتلقيه مباشرة من لدن اجلمهور بوجه عام. وميكن أن تشمل هذه اخلدمة 
 .لصوتية أو اإلرساالت التلفزية أو أنواع إرسال أخرىاإلرساالت ا

 :الراديوي. خبدمة الكشف 1-14
خدمة االتصال الراديوي اهلادفة إىل حتديد موقع شيء أو سرعته أو مميزاته أو إىل احلصول على معطيات حول هذه 

 .الثوابت بواسطة خاصيات انتشار املوجات الراديوكهرابئية
 :الراديوي. مبحطة االتصال 1-15

واحد أو أكثر من أجهزة اإلرسال أو االستقبال أو جمموعة أجهزة اإلرسال واالستقبال مبا يف ذلك األجهزة التبعية 
 .الالزمة لضمان خدمة اتصال راديوي أو خدمة علم الفلك الراديوي يف موضع معني

 :اجلوية. مبحطة املالحة 1-16
اجلوية. وميكن يف بعض احلاالت أن توضع حمطة للمالحة اجلوية على منت احملطة الربية للخدمة املتنقلة للمالحة 

 .سفينة أو مسطح ابلبحر
 :الساحلية. ابحملطة 1-17
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 .احملطة الربية للخدمة املتنقلة البحرية
 :ابلطائرة. ابحملطة 1-18

 .آلليات اإلنقاذاحملطة املتنقلة للخدمة املتنقلة ابملالحة اجلوية املوضوعة على منت طائرة غري حمطة 
 :الرئيسية. ابحملطة 1-19

 .احملطة الربية للخدمة املتنقلة الربية
 :ابلسفينة. ابحملطة 1-20

 .غري حمطة آلليات اإلنقاذ ابستمرار،احملطة املتنقلة للخدمة البحرية املوضوعة على منت سفينة غري راسية 
 :اإلنقاذ. مبحطة آليات 1-21

املتنقلة البحرية أو اخلدمة املتنقلة للمالحة اجلوية املعدة فقط حلاجات الغرقى واملوضوعة احملطة املتنقلة للخدمة 
 .مبركبة أو عوامة أو أي جتهيز إنقاذ آخر

 :الراديوي. مبحطة البث 1-22
 .حمطة خدمة البث الراديوي

 :التجريبيةحملطة اب. 1-23
وال يضم هذا النوع من  .إلجراء جتارب هتم التطور العلمي أو التقين احملطة املستخدمة فيها املوجات الراديوكهرابئية

 احملطات حمطات اهلواة.
 :الثابتة. ابحملطة 1-24

 .حمطة اخلدمة الثابتة
 :املتنقلة. ابحملطة 1-25

 .حمطة اخلدمة املتنقلة املعدة الستخدامها حينما تكون يف حركة أو خالل توقفات بنقط غري معينة
 :الربية. ابحملطة املتنقلة 1-26

 .احملطة املتنقلة للخدمة املتنقلة الربية للتنقل على السطح داخل احلدود اجلغرافية لبلد أو قارة
 :الفضائية. ابحملطة 1-27

 .احملطة الواقعة على جسم موجود أو معد للتوجه أو متوجه إىل ما بعد اجلزء الرئيسي للمحيط اجلوي الربي
 :الربية. ابحملطة 1-28

 .حمطة اخلدمة املتنقلة غري املعدة الستخدامها عندما تكون متحركة
 :األرضية. ابحملطة 1-29

 :لالتصالاحملطة الواقعة إما على سطح األرض وإما يف اجلزء الرئيسي للمحيط اجلوي الربي واملعدة 
 : بواحدة أو أكثر من احملطات الفضائية أو  -
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بواحدة أو أكثر من احملطات املماثلة بواسطة واحد أو أكثر من السواتل العاكسة أو األجسام الفضائية   -
 .األخرى

 :ابلطائرة. ابحملطة األرضية 1-30
 .احملطة األرضية املتنقلة للخدمة املتنقلة اجلوية عن طريق ساتل موضوع على منت طائرة

 :(L.F) . بشريط الرتدد الطويل1-31
 .كيلو هرتز  300و 30جمموعة الرتددات املرتاوحة بني 

 :(M.F) ط الرتدد املتوسطي. بشر 1-32
 .كيلو هرتز 3000و 300جمموعة الرتددات املرتاوحة بني 

 :(H.F) . بشريط الرتددات العايل1-33
 .ميكا هرتز 30و 3جمموعة الرتددات املرتاوحة بني 

 : CITIZEN BAND (C.B) . ب1-34
 .ميكاهرتز27,5و 26,9جمموعة الرتددات املرتاوحة بني 

 :V.H.F بشريط. 1-35
 .ميكاهرتز300و 30جمموعة الرتددات املرتاوحة بني 

 :U.H.F . بشريط1-36
 .ميكاهرتز3000و 300جمموعة الرتددات املرتاوحة بني 

 :الراديوي. بشهادة املمارس الفين مبحطات االتصال 1-37
ابملعارف يف املؤهالت التقنية واملهنية املطلوبة من املمارسني الفنيني مبحطات االتصال الراديوي الشهادات املتعلقة 

العامة ملمارس فين هاتفي أو  شهادةالملمارس فين راديو هاتفي أو  حمدودة وفقا لالئحة االتصاالت الراديوية )شهادة
 راديو إلكرتوين من الدرجة األوىل أو الثانية(. شهادة

 :املؤقتة. ابلشبكة 1-38
 .الشبكة اليت تقل مدة إقامتها واستغالهلا عن ثالثة أشهر

 :االكتظاظ. مبناطق 1-39
 نسمة ؛ 100.000منطقة شديدة االكتظاظ : اجلماعة احلضرية اليت تضم أكثر من   -
 نسمة؛ 100.000و40.000منطقة متوسطة االكتظاظ : اجلماعة احلضرية اليت يرتاوح عدد سكاهنا بني   -
 .نسمة 40.000منطقة ضعيفة االكتظاظ : اجلماعة احلضرية أو القروية اليت تضم أقل من   -

 :كالتايلاالكتظاظ   منطقة الحتساب األاتوى، حتدد
ابلنسبة للشبكات املكونة حصراي من حمطات متنقلة ، حتتسب منطقة االكتظاظ ابعتبار أوسع منطقة تغطية   -

 املتنقلة ؛ يتم فيها استغالل احملطات
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يف حالة احملطات األساسية أو احملطات الثابتة أو مها معا ، تكون منطقة االكتظاظ هي املكان )اإلحداثيات   -
 .اجلغرافية( الذي تقام فيه كل حمطة

 :املشمولة. املنطقة 1-40
 .املنطقة اجلغرافية اليت تشملها احملطة الرئيسية أو احملطة الثابتة أو مها معا

 .فإن املنطقة املشمولة هي اليت تستغل فيها احملطات املتنقلة متنقلة،ابلنسبة للشبكات املتكونة فقط من حمطات 
 .حيدد نوع اكتظاظ املنطقة املشمولة ابلنسبة لكل حمطة رئيسية وكل حمطة اثبتة على حدة

 G.M.P.C.S نظام. 1-41
قادر على توفري خدمات االتصاالت الالسلكية مباشرة إىل املستعملني النهائيني انطالقا  كل نظام يعمل ابلساتل

 .من كوكبة السواتل كيفما كان مدارها ومدى مشوليتها
 V.S.A.T حمطة. 1-42

 :منحمطة أرضية اثبتة لإلرسال واالستقبال أو لالستقبال تتألف 
 هوائية ؛  -
 وحدة السلكية خارجية ؛  -
 .السلكية داخليةوحدة   -
 H.U.B حمطة. 1-43

حمطة أرضية اثبتة ، اتبعة لشبكة صاحب ترخيص وهلا مسؤولية مباشرة عن استعمال ترددات اإلرسال من األرض 
 .وانطالقا من الساتل. كما تعترب مسؤولة عن مراقبة الولوج إىل الساتل وتشوير الشبكة

 :الراديويةحطة احللقة احمللية مب. 1-44
 .االتصاالتحمطة اخلدمة الثابتة اليت تتيح ربط مشرتكي منطقة ما بشبكات 

 : قناة الرتدداتب. 1-45
 تردد حامل ذو عرض للشريط حمدد )قناة فردية(.

 : SMDSM / GMDSS نظامب. 1-46
اإلنذار  النظام العاملي لإلغاثة والسالمة ابلبحر الذي مت وضعه لتمكني حمطات السفن من إرسال واستقبال رسائل

 .واإلغاثة من مجيع مناطق املالحة البحرية
 GSM-R(Global System for Mobile Communication-Raiways) بنظام :1-47

 .السككيةلالتصاالت الالسلكية مت تطويره خصيصا من أجل التطبيقات واالتصاالت  معيار
 اخلدمة أبشرطة: 48-1

أشرطة الرتددات اليت تتيح أتمني وصلة مباشرة، من خالل قناة راديوكهرابئية، ما بني معد طريف وشبكة لالتصاالت 
 ألجل توفري خدمة العموم.
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 SFN (Single Frequency Network) بشبكة: 49 -1

الوقت وعلى نفس شبكة، ذات هندسة أحادية الرتدد، تتألف من عدة أجهزة إرسال متزامنة لالشتغال يف نفس 
 الرتدد قصد بث نفس اإلشارة.

 الظل مبنطقة : 1-50
منطقة الظل هي منطقة يكون فيها استقبال إشارات البث اإلذاعي املبثوثة عرب الوصالت اهلرتزية األرضية إما 

اإلذاعي  بيعية )تضاريس( أو اصطناعية )مباين( ما بني حمطة البثمستحيال أو صعبا أو جزئيا، نظرا لوجود عوائق ط
 اليت تغطي املنطقة وهوائيات االستقبال اخلاصة ابملنازل املتواجدة ابملنطقة املعنية.

 (cp)مبعامل القوة  : 1-51
 للمحطة.  (PAR)أيخذ هذا املعامل يف االعتبار القوة الظاهرة املشعة 

 (CE): ابملعامل االقتصادي  1-52
 :االقتصادي املستوى املعامل هذا مييز

 ،ابململكة اليت تتواجد بداخلها حمطة البث اإلذاعي اليت مت تعيني الرتدد هلاللجهة  -
 أو
 لتلك اليت تتواجد بداخلها أغلبية منطقة التغطية. -

 (CD): ابملعامل الدميغرايف 1-53
 هذا املعامل الكثافة السكانية: مييز

 الرتدد هلا،للجهة ابململكة اليت تتواجد بداخلها حمطة البث اإلذاعي اليت مت تعيني  -
 أو
 لتلك اليت تتواجد بداخلها أغلبية منطقة التغطية. -

 (CT): مبعامل التقنية 1-54
، اإلذاعة الرقمية FM الرتددي ابلتشكيل إذاعة ،AM: إذاعة بتشكيل االتساع اخلدمة بث منط االعتبار بعني أيخذ

 األرضية، التلفزة التماثلية والتلفزة الرقمية األرضية.
 الرتددات الراديوكهرابئية تعيني :2 املادة

 :التاليةيفرض على تعيني الرتددات الكهرابئية ألجل إقامة واستغالل حمطة لالتصال الراديوي دفع األاتوى واملصاريف 
 مصاريف مراقبة حمطة االتصال الراديوي ؛  -
 اإلاتوة عن تعيني الرتددات الراديوكهرابئية ؛  -
 .املمارسني الفنيني مبحطات االتصال الراديويالرسم عن امتحان   -

 مصاريف مراقبة الشروع يف خدمة حمطات االتصال الراديوي :3 املادة



189 
 

مع  مراقبة،درهم عن كل حمطة راديو كهرابئية  200يرتتب على مراقبة حمطات االتصال الراديوي دفع إاتوة مبلغها 
 .درهم عن كل شبكة متت مراقبتها 1000استيفاء مبلغ أدىن قدره 

درهم عن كل حمطة راديو كهرابئية  100ابلنسبة حملطات السفن أو الطائرات، يرتتب على مراقبتها دفع إاتوة مبلغها 
 .درهم عن كل سفينة أو طائرة متت مراقبتها 500متت مراقبتها، مع استيفاء مبلغ أدىن قدره 

ذات سواتل أو تدخل يف نطاق خدمة اثبتة تتجاوز ميكاهرتزا واحدا  وفيما يتعلق بشبكة تستخدم فيها مقدرات
 :إىليرفع مبلغ اإلاتوة املذكورة 

 درهم عن كل حمطة أرضية متت مراقبتها خمصصة لالستقبال فقط ؛ - 1200 
 درهم عن كل حمطة أرضية متت مراقبتها معدة لإلرسال واالستقبال ؛ - 2000 
 .متت مراقبتها درهم عن كل حمطة اثبتة - 1500 

وتلقى املصاريف اإلضافية اليت ميكن أن ترتتب على مراقبة حمطة لالتصال الراديوي على كاهل املرخص له والسيما 
 .يف حاالت هتاون أو عطل ينسب هلذا األخري

تل اليت تربم اشرتاكاهتا مع مستغلي الشبكات العامة لالتصاالت بواسطة السوا .V.S.A.T تعترب احملطات من نوع
 .ابملغرب غري معنية هبذه املادة V.S.A.T من نوع
مبدأ تعريفة وتعيني الرتددات :4املادة   

على اخلصوص مبا  ألجل إقامة واستغالل حمطة لالتصال الراديوي ترتبط اإلاتوة عن تعيني الرتددات الراديو كهرابئية
 :يلي

 اخلدمة؛منط  ▪
 احملطة؛منط  ▪
 احملطات؛عدد  ▪
 احملطة؛عدد القنوات املربجمة بنفس  ▪
 الرتددات؛عرض شريط قناة  ▪
 الرتددات؛شريط  ▪
 .منطقة التغطية اجلغرافية ▪

 ابلنسبة خلدمة البث اإلذاعي، ترتبط اإلاتوة عن تعيني الرتددات الراديو كهرابئية، على اخلصوص، ب:
 نوع خدمة البث اإلذاعي )إذاعة أو تلفزة(؛ -
 ؛)ابمليغاهريتز( املعني للمحطةعرض شريط الرتددات  -
 قوة احملطة؛ -
 املعطيات االقتصادية للجهة املغطاة؛ -
 املعطيات الدميغرافية للجهة املغطاة؛ -
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 تقنية البث )التماثلي أو الرقمي(. -
حمطات اخلدمة املتنقلة للمالحة اجلوية واخلدمة املتنقلة البحرية واخلدمة املتنقلة للهواة واحملطات  :5املادة 

لراديوي:االتجريبية وحمطات الكشف   
 .هبذا القرار 2و 1حتدد اإلاتوة عن تعيني الرتددات املطبقة وفقا للملحقني 

حمطات اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة الربية: :6املادة   
 .هبذا القرار 5و 4و 3حتدد اإلاتوة عن تعيني الرتددات املطبقة وفقا للمالحق 

  املستعملة من طرف مستغلي الشبكات العامة للمواصالت: حمطات االتصال الراديوي :7املادة 
 .هبذا القرار 6حتدد اإلاتوة عن الرتددات املطبقة وفقا للملحق 

الشبكات املستخدمة فيها مقدرات ذات سواتل: :8املادة   
حتدد اإلاتوة عن تعيني الرتددات املطبقة فيما يتعلق ابحملطات األرضية لالستقبال املباشر لإلشارات ما عدا إشارات 

 6قني وفقا للجداول املبينة يف امللح واالستقبال،البث اإلذاعي املرسلة عن طريق سواتل وحمطات أرضية لإلرسال 
 .هبذا القرار حسب احلاالت 7و

حمطات البث اإلذاعي: :9املادة   
 .هبذا القرار 8حتدد اإلاتوة السنوية عن تعيني الرتددات املطبقة وفقا للملحق 

 CITIZEN BAND  ( C.B )  ةأجهز   : 10 املادة   
درهم عن كل شهر غري قابل  100مببلغ  «C.B» حتدد اإلاتوة عن تعيني الرتددات املطبقة على استخدام أجهزة

 .مرخص له CB وعن كل جهاز للقسمة
 GSM-R : حمطات شبكة11 املادة

 .هبذا القرار 9قحللمل وفقا املطبقة الرتددات تعيني عن اإلاتوة حتدد

الرسم عن امتحان املمارسني الفنيني مبحطات االتصال الراديوي :21املادة   
يرتتب على االمتحان لنيل شهادة ممارس فين مبحطات االتصال الراديوي استيفاء الرسوم املنصوص عليها يف 

 .هبذا القرار 10امللحق 
 .درهم 100ويرتتب على تسليم نسخة من الشهادة املذكورة يف حالة ضياع أو إتالف دفع رسم مبلغه 

حاالت خاصة :31املادة   
 .العموميةاإلدارات  لفائدة %50 بنسبةختفض اإلاتوة عن تعيني الرتددات 

التناقص معدل :41املادة   
مبعامل تناقض يراعي فيه عدد احملطات  4و2امللحقني اجلدولني الواردين يف يصحح مبلغ األاتوى احملتسبة وفق 

 املستخدم فيها نفس تعيني الرتددات وذلك طبقا للجدول التايل:
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 التناقص معامل فيها نفس التعيني احملطات املستخدمعدد 
 1 األوىل حمطات 5إىل غاية 

 0,8 حمطة 15إىل  6من 
 0,6 حمطة 25إىل  16من 
 0,4 حمطة 35إىل  26من 
 0,2 حمطة 45إىل  36من 

 0,1 حمطة 46ابتداء من 
 
 احتساب اإلاتوة عن تعيني الرتددات: طريقة :15املادة  

يف السنة املشمولة فإن اإلاتوة عن تعيني الرتددات املفروضة برسم مدة اإلذن  السنة،إذا وقع تسليم إذن خالل 
  9إىل  1املقصودة حتدد عن كل يوم استعمال ابلتناسب مع اإلاتوة السنوية املبينة يف اجلداول املبينة يف املالحق 

 .هبذا القرار
فإن األاتوى عن تعيني  ابملغرب،التابعة ملتعهد يتوفر على ترخيص  V.S.A.T ابلنسبة إىل حمطات أنه،غري 

 .هبذا القرار 6من اجلدول املبني يف امللحق  III وفقا للعمود ،الرتددات حتتسب عن كل شهر
( من 1/300بنسبة يوم من ) استعمال،اإلاتوة عن تعيني الرتددات عن كل يوم  تستوف مؤقتة،وفيما خيص شبكة 

 .هبذا القرار 9إىل  1وفقا للجداول املبينة يف املالحق  السنوية،مبلغ اإلاتوة 
، من طرف حمطة اثنوية SFNوخبصوص البث اإلذاعي الرقمي األرضي، ال يؤدى استعمال نفس الرتدد، يف وضع 

 هذا الرتدد.تغطي منطقة ظل توجد بداخل منطقة تغطية حمطة أخرى، إىل أداء إضايف لإلاتوة عن استعمال 
وتتم فوترة اإلاتوة مباشرة للمتعهد السمعي البصري املعين بتعيني الرتدد، ابلتناسب، عند االقتضاء، مع عرض 

 الشريط املشغول بواسطة هاته اخلدمة أو اخلدمات.
:61املادة   

 18الصادر يف  623-08رقم  قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة ينسخ هذا القرار وحيل حمل قرار
كما مت تغيريه   كهرابئية،( بتحديد األاتوى عن تعيني الرتددات الراديو  2008 مارس 26) 1429 ربيع األولمن 

 شعبانمن  23الصادر يف  1604-12رقم  ةوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديث وتتميمه بواسطة قرار
 9 يف الصادر 3291.16وقرار وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي رقم  (2012 يوليو 13) 1433

 (.2016نوفمرب  9) 1438 صفر
:71املادة   

 .جلريدة الرمسيةاب ينشر هذا القرار
 (.2018 يونيو 20) 1439 شوال 6وحرر ابلرابط يف 
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 .موالي حفيظ العلمي اإلمضاء:
 
 
 
 

 1امللحق رقم 
 الكشفاتوة املطبقة على حمطات خدمة اهلواة وحمطات الطائرات وحمطات السفن واحملطات التجريبية وحمطات اإل

 الراديوي )ابلدرهم دون احتساب الرسوم(
 (5)املادة 

  
 III  العمود II  العمود I  العمود

اإلرسال احملددة مسبقا أو االستقبال املرخص هبا  ابلنسبة لكل ترددات  
-1- 

 اإلاتوة
 السنوية 

 600  ابلنسبة لكل حمطات راديو كهرابئية متواجدة بطائرة ـو بسفينة 1
 500 جتريبية ابلنسبة لكل حمطة 2
 600 الراديوي للكشف ابلنسبة لكل حمطة 3

درهم عن كل حمطة تستعمل خدمة اهلواة )استعمال دائم  100 قدرها تطبق إاتوة جزافية
 مؤقت(. أو

  
اليت يتم بشأهنا إبرام اشرتاكات لدى املتعهدين احلاصلني على تراخيص  االتصاالت الراديويةختضع حمطات  ال-1

 .ابملغرب إىل دفع إاتوة من أجل تعيني الرتددات ابلنسبة للمستعملني النهائيني
 
 
 
 
 
 
 

 2امللحق رقم 
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 احتساب الرسوم(اإلاتوة املطبقة على حمطات الطائرات وحمطات الساحلية )ابلدرهم دون 
 (5)املادة 

 III  العمود II  العمود I  العمود
 السنوية  اإلاتوة صنف احملطة ولكلمعني  تردد لكل  
 
  
 1 
  
  

 :ساحلية وحمطة مالحة جوية حمطة لكل
 KHZ 2,8)عرض  قناة ذات MF (شريطيف -أ

 KHZ 2,8) عرض قناة ذات( HF شريطيف -ب
 KHZ)25 عرض ذات قناة(  VHF شريطيف -ج
 KHZ)  25 عرض ذات قناة( أخرى أشرطةيف -د

  
2500 
4000 
5000 
8000 

حتتسب اإلاتوة السنوية من أجل تعيني الرتددات املطبقة يف حالة قناة الرتددات ذات عرض شريط خمتلف عن  
الكيلو هرتز الواحد   على أساس املعين،بتناسب مع اإلاتوة املطبقة يف الشريط  امللحق،ذلك احملدد يف هذا 

KHZ   قابل للقسمة.غري 
   

 3امللحق رقم 
 اإلاتوة املطبقة على حمطات اخلدمة األرضية )ابلدرهم دون احتساب الرسوم(

 (6)املادة 
 III  العمود II  العمود I  العمود

 السنوية اتوةاإل املخصص وابلنسبة لصنف احملطة ابلنسبة للرتدد  
   : على رئيسية تشتغلحمطة  1

 )قناة ذات MHZ 30و KHZ 10 املوجودة ما بني الرتددات شريط-أ  
 (KHZ 2,8 عرض

3500 

   (KHZ 12,5 )قناة ذات VHF الرتددات شريط-ب  
 5000 االكتظاظ شديدة منطقة-1  
 4000 االكتظاظ متوسطة منطقة-2  
 2500 االكتظاظ ضعيفة منطقة-3  
   (  KHZ 25ت عرضذا قناة) UHF ترددات-ج  
 5000  كتظاظاال  ةشديد منطقة-1  
 4000  كتظاظاال  ة متوسط منطقة-2  
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 2500  كتظاظاال ضعيف  منطقة-3  
   ( 25KHZ عرض ذات أخرى )قناة شرائط-د  
 7500  كتظاظاال شديدة  منطقة-1  
 6000  كتظاظاال متوسطة  منطقة-2  
 3750  كتظاظاال ضعيفة  منطقة-3  

   :متنقلة حمطة 2
   :االكتظاظ شديدة منطقة-1  
 1200 25 عن احملطات يقل عدد-أ  
 1000 50و 26 ما بني يرتاوح احملطات عدد-ب  
 800 100و 51 ما بني يرتاوح احملطات عدد-ج  
 600 100 يفوقاحملطات  عدد-د  
   :االكتظاظ متوسطة منطقة-2  
 1000 25عن  احملطات يقل عدد-أ  
 800 50و 26 ما بني يرتاوح احملطات عدد-ب  
 600 100و 51 ما بني يرتاوح احملطات عدد-ج  
 400 100 يفوقاحملطات  عدد-د  
   االكتظاظ ضعيفة منطقة-3  
 800 25 عن احملطات يقل عدد-أ  
 600 50و 26 ما بني يرتاوح احملطات عدد-ت  
 400 100و 51 بنيما  يرتاوح احملطات عدد-ج  
 350 100 يفوقاحملطات  عدد-د  
حتتسب اإلاتوة السنوية من أجل تعيني الرتددات املطبقة يف حالة قناة الرتددات ذات عرض شريط خمتلف عن  

الكيلو هرتز الواحد  على أساس املعين،بشكل مناسب مع اإلاتوة املطبقة يف الشريط  امللحق،ذلك احملدد يف هذا 
KHZ   قابل للقسمة.غري 

 
 4امللحق رقم 

 )ابلدرهم دون احتساب الرسوم( 1GHZعن قلي العاملة يف شريط الرتددات طات الثابتةاحملاإلاتوة املطبقة على 
 (6)املادة 
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  I العمود
 

 IIIالعمود  II العمود
 

 السنوية اإلاتوة عن احملطة الرئيسية وعن الرتدد املخصص

العاملة يف: احملطة الرئيسية 1  

 )قناة ذات MHz30و10KHzشريط الرتددات املوجودة ما بني -أ
 (2,8KHz عرض

 
 قناة ذات)  300MHzو MHz 30ما بني املوجودة رتدداتال-ب

 (KHz 12,5 عرض
 منطقة شديدة االكتظاظ-1
 منطقة متوسطة االكتظاظ-2
 منطقة ضعيفة االكتظاظ-3
 

 قناة ذات) MHz960و MHz300ما بني املوجودة رتدداتال-ج
 ( KHz 25 عرض

 منطقة شديدة االكتظاظ-1
 منطقة متوسطة االكتظاظ-2
 منطقة ضعيفة االكتظاظ-3
 
 ذات قناة)MHz 470و MHz450بني ما  املوجودة رتدداتال-د

 (KHz 1,25عرض 

 منطقة شديدة االكتظاظ-1
 منطقة متوسطة االكتظاظ-2
 منطقة ضعيفة االكتظاظ-3
 

 (KHz 25 عرض قناة ذات)شرائط أخرى -ه

 

 

3500 

 

 
 

5000 
4000 
2500 

 
 
 
 

5000 
4000 
2500 

 
 
 
 

10000 
8000 
5000 
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 منطقة شديدة االكتظاظ-1
 منطقة متوسطة االكتظاظ-2
 منطقة ضعيفة االكتظاظ-3

 

7500 
6000 
3750 

حتتسب اإلاتوة السنوية من أجل تعيني الرتددات املطبقة يف حالة قناة الرتددات ذات عرض شريط خمتلف عن ذلك 
غري  (KHZالكيلوهرتز الواحد ) على أساس املعين،تناسب مع اإلاتوة املطبقة يف الشريط بامللحق،احملدد يف هذا 

 .للقسمةابل ق

 5امللحق رقم 
 )ابلدرهم دون احتساب الرسوم( GHZ 1فوق ياإلاتوة املطبقة على احملطات الثابتة العاملة يف شريط الرتددات 

 (6)املادة 
وفق الصيغة    1GHzحتتسب اإلاتوة املطبقة على احملطات الثابتة اليت تشتغل يف شريط الرتددات اليت تفوق  

 التالية:
R= PRef ×LB×FF 

 
 حيث :

Rالسنوية لكل حمطة ابلدرهم دون احتساب الرسوم؛وة ات:اإل 
PRef( السعر املرجعي ابلدرهم لكل ميغاهرتز : (MHz درهم. 300مع حتديد هذا السعر املرجعي يف مبلغ 

LB ( عرض الشريط ابمليغاهرتز :(MHz. 
FF:عامل الرتدد، احملدد على الشكل التايل : 

 (FFعامل الرتدد ) (Fشريط الرتدد)
F≤ 10,7 GHz 1,1 

10,7 GHz ≤ F < 19,7 GHz 0,8 
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19,7 GHz ≤ F < 40 GHz 0,5 
40 GHz ≤ F < 70 GHz 0,2 

F≥ 70GHz 0,03 
 

 
 6امللحق رقم 

 )ابلدرهم دون احتساب الرسوم( متعهدي الشبكات العامة للمواصالت طاتحماإلاتوة املطبقة على 
 1,2,3( 7)املادة 

 Iالعمود 
 

 IIالعمود 
 

 IIIالعمود 
 اإلاتوة السنوية

 
1 

 
 
 

 ممنوحة: ( KHz25)من تردداتقناة  لكل
 شبكات تستعمل تقنيات اقتسام املوارد:

 VHFشريط -
  MHz [470-300]شريط -

 أشرطة أخرى-

 
 

10.000 
5.000 

15.000 

2 
 
 
 

 
 
 
 

 ممنوحة: (1MHz)من ترددات قناة لكل
 خدمات االتصاالت املنتقلة يف أشرطة الرتددات:

 ؛MHz862 نقل عنأشرطة -
 ؛MHz 960و 862أشرطة ما بني -
 ؛MHz 1900و960أشرطة ما بني  -
 ؛MHz 2500و 1900أشرطة ما بني  -
 .MHz2500 أشرطة تفوق-

 
 

605.000 
550.000 
495.000 
440.000 
275.000 

 

3 
 
 
 
 
 

 ( ممنوحة:MHz1لكل قناة ترددات )من
 الثابتة(:حمطات احللقة احمللية الراديوية )اخلدمة 

 ؛MHz3,8 الرتددات اليت تقل عن-

 ؛GHz10و3,8الرتددات ما بني-

 ؛GHz19,7و 10الرتددات ما بني -

 GHz19,7اليت تفوقالرتددات -

 
 

50.000 
37.500 
33.500 
25.000 
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4 
 
 

 
 )من غري احملطة احملورية(:VSATلكل حمطة 

 األوىل؛ 20ابلنسبة للمحطات -
 ؛50إىل احملطة  21من احملطة -
 ؛100إىل احملطة  51من احملطة -
 ؛300إىل احملطة  101من احملطة -
 ؛500إىل احملطة  301من احملطة -
 حمطة؛ 1500إىل  501من احملطة -
 ؛3000إىل احملطة  1501من احملطة -

 ؛5000إىل احملطة  3001من احملطة -

 ؛8000إىل احملطة  5001من احملطة -
 حمطة.  8001ما فوق -

 
 

300 
250 
210 
180 
160 
100 
75 
50 
35 
25 

5 
 
 
 

غري قابلة للقسمة  KHz25لكل سعة تردد تعادل
مستقرة ابلنسبة  غريGMPCSابلنسبة ألنظمة 

توفر خدمات التخاطب أو حتديد املواقع ابألرض 
 MHz149.9-148يف أشرطة 

2500 

6 
 
 
 

غري قابلة للقسمة  KHz200لكل سعة تردد تعادل
غري مستقرة ابلنسبة GMPCSابلنسبة ألنظمة 

لألرض توفر اخلدمات اهلاتفية يف 
 L(GHz1.7-1,5)الشريط

10.000 

غري قابلة للقسمة  KHz200لكل سعة تردد تعادل 7
مستقرة ابلنسبة لألرض  GMPCSابلنسبة ألنظمة 

-L(GHz1.7الشريطتوفر اخلدمات اهلاتفية يف 
1,5) 

10.000 

 
 وفق اإلاتوة املطبقة يف حالة ختصيص ترددات على املستوى اجلهويالثابتة ، حتتسب  ابلنسبة للخدمات -1

 : الصيغة التالية
[ / الواجب تغطيتها]املساحة × اجلهوي[ = ]اإلاتوة ابلنسبة للتخصيص الوطين[  ]إاتوة للتخصيص

 الوطنية[ ]املساحة
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 الصيغة وفقاملتنقلة ، حتتسب اإلاتوة املطبقة يف حالة ختصيص على املستوى اجلهوي  ابلنسبة للخدمات  -2
 : التالية

 ]عدد ]عدد السكان الواجب تغطيتهم[ /× اجلهوي[ = ]اإلاتوة ابلنسبة للتخصيص الوطين[  ]إاتوة للتخصيص
 السكان على املستوى الوطين[

شريط  ، حتتسب اإلاتوة ابلنسبة للقنوات ذات عرض6 الرتددات احملددة يف امللحق رقم أشرطة ابلنسبة جلميع  -3
ابلنسبة لقناة الرتددات يف الشريط  خمتلف عن ذلك احملدد يف هذا امللحق ، بشكل متناسب ، مع اإلاتوة احملددة

 .للقسمة غري قابل KHZ الكيلو هرتز الواحد املعين ، على أساس
 

 7امللحق رقم 
 اتوة املطبقة على احملطات األرضية )ابلدرهم دون احتساب الرسوم(اإل

 (8)املادة 
 اتوةاإل احملطة قدرة

 السنوية 
 5000 لالستقبال فقط احملطة األرضية

الثابتة عن طريق الساتل أو اخلدمة املتنقلة عن طريق الساتل املخصصة  حمطة أرضية للخدمة
 واإلستقبال لإلرسال

 KB/S 8000 9,6 على األكثر قناة واحدة متاثلية أو رقمية من تستعملحمطة أرضية 
 9,6 على األكثر قناة متاثلية أو رقمية ذات صبيب ما بني حمطة أرضية تستعمل

 KB/S 19,2و
10.000 

 19,2 على األكثر قناة واحدة متاثلية أو رقمية ذات صبيب ما بني حمطة أرضية تستعمل
 KB/S 28,8و

12.000 

 28,8على األكثر قناة متاثلية واحدة أو رقمية ذات صبيب ما بني أرضية تستعملحمطة 
 64KB/Sو

15.000 

 2MB/S 55.000 على األكثر إثنا عشرة قناة متاثلية أو رقمية حمطة أرضية تستعمل
 2 قناة متاثلية أو رقمية ذات صبيب ما بني 120 على األكثر حمطة أرضية تستعمل

 MB/S 8و
80.000 

قناة متاثلية أو رقمية ذات صبيب ما  480 على األكثر أرضية تستعمل حمطة
 MB/S 34و 8 بني

125.000 

 MB/S 175.000 34 قناة متاثلية أو رقمية ذات صبيب يفوق 480 أكثر من حمطة أرضية تستعمل
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 8امللحق رقم 

 اتوة املطبقة على حمطات إرسال البث اإلذاعي )ابلدرهم دون احتساب الرسوم(اإل
 (9)املادة 

 حتتسب مبالغ األاتوى عن استعمال الرتددات املعينة حملطات البث اإلذاعي وفق الصيغة التالية:
 

PU×B×CP×CE×CD×CTاإلاتوة = 
 

 حيث:
• PUسعر الوحدة للميغا هرتز؛ : 
• Bعرض شريط الرتددات ابمليغا هرتز املشغول من طرف احملطة؛ : 
• CPمعامل القوة؛ : 
• CEللجهة املشمولة ابلتغطية؛ : املعامل االقتصادي 
• CDاملعامل الدميغرايف للجهة املشمولة ابلتغطية؛ : 
• CT: .معامل التقنية 
 ( أيخذ القيم التالية وفقا لنوع خدمة البث:PUسعر الوحدة ) -1

 ابلدرهم الوحدة سعر اإلذاعي البث خدمة نوع
 160.000 التلفزة

 100.000 البث اإلذاعي الصويت
 
أيخذ القيم التالية، طبقا لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل ( LBعرض الشريط ) -2

 لالتصاالت:
 MHz بـ الشريط عرض البث منط

 0,009 (AMبث إذاعي متاثلي )
 0,2 (FM)بث إذاعي متاثلي 

 7 (VHF) متاثليبث تلفزي 
 8 (UHFبث تلفزي متاثلي )

  بث إذاعي رقمي أرضي:
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 VHFشريط  -
 UHFشريط  -

7 
8 

 
 ( أيخذ القيم احملددة يف اجلدول بعده:CPمعامل القوة ) -3

 القوة معامل
 (Kw) بــــ املشعة الظاهرة القوة

 (≤) تقل أو تعادل )>( تفوق
1,0 10,0 - 
0,5 5,00 10,0 
0,4 1,00 5,00 
0,3 0,50 1,00 
0,2 0,10 0,50 
0,1 - 0,10 

 
 يف اجلدول بعده: ( أيخذ القيم احملددةCEاملعامل االقتصادي ) -4

 املعامل االقتصادي اجلهات اإلدارية
 1,00 سطات-الدار البيضاء

 1,00 القنيطرة-سال-الرابط
 0,70 خنيفرة-بين مالل

 0,70 مكناس-فاس
 0,70 آسفي-مراكش

 0,70 احلسيمة-تطوان-طنجة
 0,50 واد نون-كلميم

 0,50 الشرق
 0,50 ماسة-سوس

 0,50 اتفياللت-درعة
 0,50 واد الذهب-الداخلة

 0,50 الساقية احلمراء-العيون
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 ( أيخذ هذا املعامل القيم احملددة يف اجلدول بعده:CDاملعامل الدميغرايف ) -5
 (CDالدميغرايف )املعامل  اجلهات اإلدارية

 1,00 سطات-الدار البيضاء
 1,00 القنيطرة-سال-الرابط

 0,70 خنيفرة-بين مالل
 0,70 مكناس-فاس

 0,70 آسفي-مراكش
 0,70 احلسيمة-تطوان-طنجة

 0,25 واد نون-كلميم
 0,50 الشرق

 0,50 ماسة-سوس
 0,50 اتفياللت-درعة
 0,25 واد الذهب-الداخلة

 0,25 الساقية احلمراء-العيون
 
 ( أيخذ إحدى القيم التالية:CTمعامل التقنية ) -6

 معامل التقنية نوع البث
 FM 1,9بث إذاعي صويت 

 إذاعيبث 
 (AMصويت )

 41,39 (LFموجات كيلومرتية )
موجات هيكتومرتية 

(MF) 
41,36 

 41,44 (HFموجات ديكامرتية )
 0,20 (VHFتلفزة متاثلية )
 0,30 (UHFتلفزة متاثلية )

 x Dr/Dmax0,160 البث الرقمي األرضي
 حيث:

                                                           
 2018دجنبر  31الصادرة بتاريخ  6739الجريدة الرسمية عدد  60
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Dr هو الصبيب احلقيقي للبث املتعدد :
(MULTIPLEX ب )Mb/s؛ 

Dmax هو الصبيب األقصى للبث املتعدد :
(MULTIPLEX ب )Mb/s 

 
 9امللحق رقم 

 GSM-Rاإلاتوة املطبقة على حمطات 
 )ابلدرهم دون احتساب الرسوم( 

 (11)املادة 

 2العمود  1العمود 
 3العمود 

 اإلاتوة السنوية

1 
لكل قناة ترددات )من 

200KHZ يف شريط )
GSM-R 

24.000 

 
 10امللحق رقم 

 الراديو اهلاتفي أو-إلكرتوين-الرسوم املؤداة عن امتحان املمارسني الفنيني يف اجملال الراديو 
 )ابلدرهم دون احتساب الرسوم( 

 (12)املادة 
 الرسم والشهادة حسب صنف االمتحان

 امتحان أجري خالل نفس الدورة ابلنسبة لكل صنف
 500 2 أو 1 الدرجةإلكرتوين من  -راديو  شهادة ممارس فين - 
 500 هاتفي -فين راديو  شهادة عامة ملمارس - 
 250 هاتفي -ملمارس فين راديو  شهادة حمدودة - 
 SMDSM 250 ملمارس فين خلدمة شهادة حمدودة - 
 SMDSM 500 فين خلدمة شهادة عامة ملمارس - 
 750 أخرى شواهد - 
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 امتحاانت يف نفس الوقت تؤدى جمموع الرسوم أعاله عن كل صنف شهادةامتحانني أو عدة  يف حالة إجراء مواد
 %25 خمفض ب

االمتحاانت يف حمل استعمال احملطة تؤدى جمموع الرسوم أعاله عن كل صنف من  يف حالة إجراء
 .درهم 1000الشهادات بزايدة  أصناف

 
 


