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( بتنفيذ القانون رقم  2003نوفمبر  11) 1424من رمضان   16صادر في   1.03.201ظهير شريف رقم 
يداع القانوني1 ن الإ

أ
 68.99 بشا

 

 الحمد هلل وحده، 

 : بداخله  الشريف، الطابع  

 ( يوسف هللا وليهمحمد بن الحسن بن محمد بن  )

سماء هللا
 
ننايعلم من ظهيرنا الشريف هذا، ا

 
مره ا

 
عز ا

 
 :  وا

 ، منه  58و   26بناء على الدستور وال سيما الفصلين  

مرنا الشريف بما يلي
 
صدرنا ا

 
 : ا

ن اإليداع القانوني، كما وافق   68.99ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم  
 
بشا

 عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب، 

 . (2003نوفمبر    11) 1424من رمضان   16وحرر بالرباط في 

 

 : وقعه بالعطف      

ول،       
 
 الوزير اال

 . إدريس جطو:  اإلمضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 4287(، ص 2003ديسمبر   22) 1424شوال  27بتاريخ   5171الجريدة الرسمية عدد  - 1
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يداع القانوني   68.99قانون رقم   ن الإ
أ
 بشا

ول
أ
هدافه الباب ال

أ
يداع القانوني وتحديد ا  : تعريف الإ

 1المادة  

و خاصا له إنتاج وثائ قي موجه للعموم. 
 
و معنوي سواء كان عاما ا

 
 اإليداع القانوني إجراء ملزم لكل شخص طبيعي ا

 2المادة  

 يهدف اإليداع القانوني إلى:    

 وصيانتها وحفظها؛   بعده،(  3)جمع المصنفات المشار إليها في المادة  −

 إعداد البيبليوغرافيات الوطنية وتوزيعها؛  −

حكام  −
 
وضع المصنفات موضوع اإليداع القانوني رهن إشارة العموم وتوزيعها مع مراعاة اال

 .2تعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورةالتشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل الم

و تقديم،
 
و توزيع ا

 
كيفما كانت   ولو كان بصفة مجانية،  ويقصد من وضع مصنف رهن إشارة العموم كل تبليغ له ا

 . الطريقة والجمهور المستفيد

يداع القانوني   الباب الثاني: مجال تطبيق الإ

 3المادة  

حكام المادة )
 
  القانوني:( بعده، تخضع لإليداع  4مع مراعاة ا

  ؛3الوسائط الوثائق المطبوعة والمنقوشة والمصورة والصوتية والسمعية البصرية والمتعددة   −

 
الجريدة    ،(2000فبراير    15)  1420ذي القعدة    9بتاريخ    1.00.20المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    2-00القانون رقم    -2

 ، كما تم تغييره وتتميمه. 1112ص (، 2000ماي  18) 1421صفر   14بتاريخ  4796الرسمية عدد 
نظر المادة   -  3 ن اإليداع القانوني؛ الجريدة   68.99( بتطبيق القانون رقم  2004ديسمبر  27)  1425من ذي القعدة   14الصادر في    2.99.1030من المرسوم رقم  10ا 

 
بشا

 . 40(، ص 2005يناير   6) 1425ذو القعدة  24تاريخ ب 5280الرسمية عدد 
 10المادة 

 بالنسبة: " يتم اإليداع القانوني في نسختين 

و الطرق ا − و التسجيالت الصوتية، كيفما كانت حواملها المادية ا   لتقنية إلنتاجها؛ للوثائق السمعية كيفما كانت طبيعتها، والسيما البرامج المذاعة منها، ا 

المنتجة    للوثائق السمعية البصرية، والسيما التسجيالت المصورة، من غير تلك الموضوعة على حوامل ضوئية كيماوية، وكذا الوثائق السنيماتوغرافية  −
و المنشورة   بالمغرب؛ا 

ك ثر، و − و ا  و التي تجمع على نفس الحامل وثيقتين ا  ك ثر ا  و ا  و المنتجة للوثائق المتعددة الوسائط التي تحتوي على حاملين ا   بالمغرب؛المنشورة ا 

المادية والمراجع المتعلقة بها،   − المترابطة، مصحوبة بالحوامل  البرامج المعلوماتية  المعلوماتية، ومجموعة  المعطيات، والبرامج  و  لقواعد  ا  والمنشورة 
 المنتجة بالمغرب؛
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 . قواعد المعطيات والبرامج المعلوماتية ومجموعة البرامج المعلوماتية المترابطة −

 4المادة  

 :   4القانوني تستثنى من اإليداع     

عمال الطبع المسماة مطبوعات المدينة، السيما الرسائل وبطاقات الدعوة، واإلعالنات  −
 
ا

ظرفة  
 
  المعنونة؛وبطاقات العناوين وبطاقات الزيارة واال

عمال الطبع المسماة مطبوعات إدارية، السيما المطبوعات النموذجية  −
 
 وفواتير الحسابات  ا

 والسجالت؛  والقوائم  والرسوم

سعار −
 
عمال الطبع المسماة مطبوعات تجارية السيما قوائم اال

 
 والوثائق المتضمنة لتعليمات  ا

نواع السلع والملصقات اإلشهارية والبطاقات الخاصة بنماذج 
 
و ا

 
ثمان ا

 
والبطاقات المقيد عليها اال

  المنتوجات؛ 

وراق التصويت والملصقات   −
 
  االنتخابية؛ ا

  المالية؛سندات القيم   −

طروحات غير  −
 
البحوث المنجزة في إطار الدراسات الجامعية من قبيل الرسائل واال

 . بنشرها الموصى

 5المادة  

و المصلحة اإلدارية    5يتم اإليداع القانوني عن طريق تسليم نسخ 
 
من المصنفات للمك تبة الوطنية للمملكة المغربية ا

داء الرسوم البريدية. وإما عن طريق بعثها بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوص   المرخص لها بذلك مباشرة
 
 ل معفى من ا

حكام هذه 
 
 .6المادة بنص تنظيمي تحدد كيفيات تطبيق ا

 

و ناشرين −  "  ، والمنشورة بالخارج.بالنسبة للوث ائق التي يت م إنت اجها من ق بل الم غاربة، مؤل فين ا 
نظر المادة  - 4  .سالف الذكر 2.99.1030من المرسوم رقم    1ا 

 1المادة 
عاله، بتصريح مسبق يحرر في ثالث نسخ تكون مطابقة لنماذج تعدها    68.99من القانون رقم    المادة الرابعةيرفق اإليداع القانوني للوثائق المشار إليها في  "   المذكور ا 

 لهذا الغرض المك تبة الوطنية للمملكة المغربية.
ن يكون هذا التصريح مؤرخا وموقعا من قبل المودع.  " يتعين ا 

و إل و تبعث إلى المودع ا  بعد تقدير"وتسلم نسخ ة من التصريح باإلشهاد باإليداع ا  يام على ا  جل ثمانية ا   ى الشخص المنتدب عنه، خالل ا 
نظر المادة  - 5  ، سالف الذكر.2.99.1030من المرسوم رقم   3ا 

 3المادة 
ن تكون النسخ المودعة من نوعية جيدة ومطابقة لتلك التي توضع رهن إشارة العموم."   " يتعين ا 

نظر المادة  - 6  ، سالف الذكر.2.99.1030من المرسوم رقم   2ا 
 2المادة 

ن تتضمن الوثائق المودعة البيانات  "   التالية: يجب ا 

و  − و إنتاجها حسب كل حالة على إاإلسم الشخصي والعائلي وعنوان الشخص الطبيعي ا  و طبعها ا   حدة؛سم الشخص المعنوي الذي قام بنشر الوثيقة ا 

و النشر؛  −  شهر وتاريخ سنة اإلنتاج ا 

 عبارة "اإليداع القانوني" متبوعة باإلشارة إلى السنة التي تم فيها اإليداع؛  −

 " جاري بها العمل.الرموز التعريفية الخاصة بالوثيقة المطابقة للمعايير الوطنية والدولية ال −
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 6المادة  

  من: يلزم باإليداع كل  

للمصنفات المطبوعة (  المقيم بالمغرب)، وعند عدم وجوده الطابع (المقيم بالمغرب )الناشر   −
نواعها   7والمنقوشة والمصورة 

 
 .بكل ا

و في الخارج لحسابه  
 
  مباشرة؛ويعتبر في حكم الناشر، المؤلف المغربي الذي ينشر مؤلفه في المغرب ا

للمصنفات الصوتية (  المقيم بالمغرب)، وعند عدم وجوده المنتج  (المقيم بالمغرب )  الناشر −
نواعها وكيفما كانت حواملها المادية والطرق ا

 
  إلنتاجها؛ لتقنية والسمعية البصرية والمتعددة الوسائط بكل ا

لقواعد المعطيات (  المقيم بالمغرب)، وعند عدم وجوده المنتج  (المقيم بالمغرب )  الناشر −
 . والبرامج المعلوماتية ومجموعة البرامج المعلوماتية المترابطة

 7المادة   

ن يتم اإليداع القانوني لكل نشرة من نشراته على 
 
كل مصنف منشور بلغات متعددة، وبكيفية مفصولة، يتعين ا

 حدة. 

صلية ال تخضع لإليداع القانوني 
 
ن   8المصنفات المعاد نشرها طبقا للنسخة اال

 
مرة ثانية إذا سبق إيداعها، غير ا

 . ة تخضع لإليداع المصنفات التي تتضمن تعديالت من غير التصويبات العادي

 8المادة  

  التالية:يؤهل لتلقي وتدبير اإليداع القانوني لحساب الدولة الهيائت     

  المغربية؛المك تبة الوطنية للمملكة   −

 
نظر الم  - 7  ، سالف الذكر.2.99.1030من المرسوم رقم  9و  8و 7 واد ا 

 7المادة 
والمنقو" ختام 

 
واال والكراسات  واليوميات  والدوريات  منها  الك تب  والمصورة والسيما،  والمنقوشة،  المطبوعة،  للوثائق  القانوني  اإليداع  البريدية  يتم  والبطاقات  شات 

و والملصقات   المادية  المصورة كيفما كانت حواملها  الوثائق  وكذا  الموسيقية  والمقطوعات  الجغرافية  طالس 
 
واال الكروية  والخرائط  التقنية  والخرائط والتصاميم  الطرق 

ربع نسخ بالنسبة للوثائق التي تم طبعها على حوامل ورقية وفي نسختين بالنسبة للوثائق و توزيعها، وذلك في ا  خرى."   إلنتاجها ونشرها ا     التي تم طبعها على حوامل ا 
 8المادة 

حكام المادة ) عاله، ال يتم اإليداع إال في نسخة واحدة، بالنسبة للك تب والدوريات والخرائط والتصاميم التي ال يتجاوز عدد النسخ المسحوبة منها  6"مع مراعاة ا    300( ا 
 نسخة. 

ختام والوثائق المصورة التي ال يتجاوز عدد النسخ المسحوبة منها  وال يتم اإليداع كذلك إال في نسخة واحدة،  
 
نسخة، وكذا المقطوعات الموسيقية المنتجة    200بالنسبة لال

قل من عشر نسخ."  و المعاد إنتاجها في ا   ا 
 9المادة 

شخاص الملزمين باإليد
 
عاله، فإن اال ولى ا 

 
اع فيما يخص الدوريات واليوميات، يتعين عليهم تحرير تصريح  " باإلضافة إلى التصري ح المسبق المشار إليه في المادة اال

  شامل في ثالثة نسخ عند انتهاء كل سنة ميالدية.
و تغيير المدير المسؤول عنها لتصريح جديد." و تاريخ صدورها ا   وتخ ضع الدوريات الت ي ي تم تغ يير عنوانها ا 

نظر الماد - 8  ، سالف الذكر.2.99.1030المرسوم رقم  من   5و 4 تينا 
 4المادة 

حكام الفقرة الثانية من المادة )
 
ن تكون الوثائق التي ال تخضع لإليداع القانوني تطبيقا ال عاله، موضوع تصريح جديد.    68.99( من القانون رقم  7" يتعين ا  المشار إليه ا 

صل، عالوة على الم
 
عاله، اإلشارة إلى رقم وتاريخ إعادة النشر." وتحمل هذه الوثائق المعاد نشرها طبقا لال  علومات المشار إليها في المادة الثانية ا 

 5المادة 
و المصالح المرخص لها من قبل المك تبة الوطنية بذلك، في اليوم الذي يتم فيه وض عها رهن إشارة العموم، على "يتم اإليداع القانوني للوثائق لدى المك تبة الوطنية ا 

بعد تقدير، سو و بمقابل. ا   "  اء كان ذلك بصفة مجانية ا 
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المصالح اإلدارية المرخص لها من قبل المك تبة الوطنية والمتوفرة على الوسائل الخاصة لضمان  −
هداف المحددة في المادة  

 
عالهاحترام اال

 
 . الثانية ا

 .9تحدد شروط وكيفيات منح الترخيص المذكور من قبل المك تبة الوطنية بموجب نص تنظيمي 

حكام عـــامة
أ
  الباب الثالث: ا

 9المادة  

شخاص المشار إليهم في المادة )
 
عاله، إذا ثبت تملصهم من االلتزام باإليداع القانوني، بعقوبة تتراوح 6يعاقب اال

 
( ا

 . وذلك تبعا لطبيعة وقيمة المصنفات التي يلزم بإيداعها درهم   100.000و  10.000ما بين  

 . وفي حالة العود، فإن مبلغ الغرامة المشار إليه في الفقرة السابقة يرفع إلى الضعف

يعتبر في حالة عود كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل خالل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم 
جل ارت  عليه   نهائي 

 
 .كاب المخالفة المنصوص عليها في هذه المادةمن ا

 10المادة  

و 
 
إن اإليداع القانوني موضوع هذا القانون ليس له سوى قيمة معلنة للحقوق وال يحل محل اإليداعات الخاصة ا

و القضائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل
 
 . اإلدارية ا

 11المادة  

حكام الظهير الشريف الصادر  
 
خرة    6في  تنسخ ا

آ
ك توبر  7)  1351جمادى اال

 
في جعل ضابط لإليداع القانوني  (1932 ا

 تتميمه. تغييره و  المتعلق بالمطبوعات، كما تم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نظر المادة  - 9  ، سالف الذكر.2.99.1030من المرسوم رقم    6ا 

 6المادة 
حكام الفقرة الثانية من المادة )

 
عاله تحدد شروط وكيفيات منح تراخيص المك تبة الوطنية بقرار لوزير    68.99( من القانون رقم 8" تطبيقا ال  الثقافة." المشار إليه ا 
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 الفهرس

 
ن اإليداع القانوني 68.99( بتنفيذ القانون رقم  2003نوفمبر  11)  1424من رمضان   16صادر في   1.03.201ظهير شريف رقم 

 
 2 .................. بشا

ن اإليداع القانوني  68.99قانون رقم 
 
 3 ...................................................................................................................................... بشا

هدافه
 
ول: تعريف اإليداع القانوني وتحديد ا

 
 3 ------------------------------------------------------------------------------------------ الباب اال

 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------- الباب الثاني: مجال تطبيق اإليداع القانوني

حكام ع   امة 
 
 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الباب الثالث: ا

 7 ................................................................................................................................................................................ الفهرس 

 

 


