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 اشتغالها
 

 

 الفهرس
 



 ـة ــــــــــة تقنيـــ ــــــورقـ

 

 

 

 

 

 

 عبد الرحمان الدريس يالسيد املستشار    رئيس اللجنة : ✓

 هند الغزالي السيدة املستشارة    مقررة اللجنة : ✓

 

 الطاقم اإلداري الذي قام بإعداد هذا التقرير : ✓

 رئيس مصلحة اللجنة   السيد محمد عزوز : ▪

 نعمة صباح امبيركو  -        وسيلة املسكيني  -

 يمينة التوابي -  نبيه الوسطي-         سسمير بوخري -   

 2022يونيو    29األربعاء   :  على اللجنة  المشروع الق انونتاريخ إحالة   ✓

عل ✓ رقم  ى  تاريخ المصادقة  ق انون  لحقوق    25.19مشروع  بالمكتب المغربي  يتعلق 
 2022 يوليوز  13باللجنة :  المؤلف والحقوق المجاورة

 02عدد اجتماعات اللجنة :  ✓

 ات ساع 3:   عدد ساعات اجتماعات اللجنة ✓

على   ✓ التصويت  رقم  نتيجة  ق انون  لحقوق    25.19مشروع  المغربي  بالمكتب  يتعلق 
   :المؤلف والحقوق المجاورة  

افقـــون :   -  6املو

 1املعارضون :  -

 1ون : ـاملمتنعــ -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  التقديــــــــــــم العــــــــــــام التقديــــــــــــم العــــــــــــام 

  



 

 

 باسـم اللــه الرحمـان الرحيــم 

 

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،ن و ادة الوزراء املحترميدات والس الس

 ، ن و املحترم وندة املستشار يدات والساالس

 

أن   أعأعرض  يشرفني  الذي  التقرير  املوقر  املجلس  لجنة أمام  دته 

رقم   قانون  دراستها ملشروع  بمناسبة  واالجتماعية  الثقافية  والشؤون  التعليم 

وافق   25.19 )كما  املجاورة  والحقوق  املؤلف  لحقوق  املغربي  باملكتب   يتعلق 

 (. 2022يونيو  27عليه مجلس النواب في 

وتدارست اللجنة هذا املشروع القانون في إطار اجتماعين منعقدين 

: التوالي  االثنين    على  تحت  2022يوليوز    13واألربعاء    2022يوليوز    4يومه   ،

الخليفة   خير  بن  هناء  املستشارة  السيدة  اللجنة   الثانيرئاسة  رئيس  للسيد 

وبحضور السيد محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل وكذا 

 عدد من السيدات والسادة املستشارون املحترمون. 

أفاد من خالله عاالجتما هذا  في مستهل   الوزير عرضا  ، قدم السيد 

التي   املرجعيات  في  إأهم  والكامنة  قانون  املشروع  هذا  تقديم  عليها  نبنى 

من   باعتبارها  والفن،  الثقافة  بتثمين  يتعلق  فيما  السامية  امللكية  التوجيهات 

و  واالجتماعية،  االقتصادية  للتنمية  األساسية  واملرتكزات  كذا  الدعامات 

ورية التي تنص على حماية اإلبداع والتعبيرات الثقافية، وكذا الفصول الدست 

لحقوق   أكبر  لحماية  ضمانا  القانونية  الترسانة  وتحديث  تعزيز  أجل  من 

 املؤلفين واملبدعين، وتوفير املناخ املالئم للتنمية وجذب االستثمارات ببالدنا.

 وأوضح أن هذا املشروع قانون يرمي إلى ما يلي :هذا، 



 

 

امل - الجماعي في شكل  تحويل  للتدبير  إلى هيئة  املؤلفين  املغربي لحقوق  كتب 

 شخص اعتباري خاضع للقانون العام ويتمتع باالستقالل املالي. 

تقوية املهام املمنوحة إلى املكتب املغربي لحقوق املؤلفين من خالل تمكينه   -

وكذا عصرنة  والتحديات،  التغييرات  بمواجهة  له  تسمح  التي  اآلليات  من 

 دبيره وإدارته. طرق ت

التكوين  - مخططات  وإنجاز  واملعنوية  املادية  املبدعين  بأوضاع  النهوض 

 املستمر لفائدة املوارد البشرية.
 

وبالنسبة للمستجدات التي جاء بها هذا املشروع قانون، أبان السيد  

 الوزير أنها تتمثل في اآلتي : 

 املكتب. إحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع اإلختصاصات الالزمة إلدارة -

مجال   - في  استشارية  بمهام  يضطلع  والتتبع  للتوجيه  مجلس  إحداث 

 النهوض بمجال حقوق املؤلف والحقوق املجاورة وحمايتها. 

والحقوق  - املؤلفين  حقوق  لتدبير  األساسية  القواعد  على  التنصيص 

 املجاورة وعلى مقتضيات خاصة بالتنظيم واملراقبة املالية للمكتب.

صندوق   - املجاورة   اجتماعيإحداث  الحقوق  وأصحاب  املؤلفين  لفائدة 

 قصد تمكينهم من نظام التغطية االجتماعية.

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،ن و ادة الوزراء املحترمالسيدات والس 

 ، ن و املحترم ونالسيدات والسادة املستشار 

طرح في إطارها لهذا املشروع قانون مناسبة  شكلت املناقشة العامة  

املس والسادة  البناءة، السيدات  والتساؤالت  املالحظات  من  مجموعة  تشارين 

اإلطار  مستوى  على  مهمة  أشواطا  قطع  قد  املغرب  أن  على  مؤكدين 

دستور   منذ  عميقا  سياسيا  تحوال  شهد  حيث  كما  2011املؤسساتي،   ،



 

 

بشكل   ترسم  واألهداف  اآلفاق  بعض    إيجابيأصبحت  وجود  من  بالرغم 

املساهمة حاولت  الدولة  أن  إال  تطويرها    الثغرات  قصد  مؤسسات  عدة  في 

 وعصرنتها.

اإلختالالت  ومحاربة  القانون  احترام  أهمية  على  التأكيد  وتم 

يعنى  والذي  بالدنا  في  واألساس ي  املهم  الحقل  هذا  تنظيم  قصد  املوجودة، 

واملوسيقي( والثقافة  )الفن  عدة بمجاالت  عليها  اعتمدت  أساسية  كمحاور   ،  

والرقي االجتماعي، هذا ما جعل هذا املشروع قانون يكتس ي أهمية دول للتقدم  

 قصوى باعتباره ينظم حقال مرتبطا بفعاليات أساسية داخل املجتمع.

قانون   املشروع  هذا  يراعي  أن  على  اإللحاح  العامالت  وتم  حقوق 

بتطبيق  املعنية  الفئات  وجميع  واملؤلفين  املنتخبين  وكذا  باملكتب،  والعاملين 

 ه.مقتضيات

وتم اعتبار أن طريقة اختيار مسؤولي املكتب املغربي لحقوق املؤلف 

والحقوق املجاورة يجب أن تعتمد على املوضوعية والشفافية والكفاءة، كما  

تمت الدعوة إلى اعتماد مراقبة فعالة حول التسيير اإلداري والتدبير املالي لهذا 

جب أن يواكبه تدبير جيد  املكتب، مع اعتبار أن تحديث الترسانة القانونية ي

 وشفاف وأن يتم تفعيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة.

هذا، وتم اإللحاح على أهمية اعتماد املقاربة التشاركية أثناء إعداد  

مضامين هذا املشروع القانون، خاصة وأنه يهم حقوق ومكتسبات واسعة من 

 املجتمع. 

 

 

 

 

 



 

 

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،ن و زراء املحترمادة الو السيدات والس 

 ، ن و املحترم ونالسيدات والسادة املستشار 

املستشارين،  والسادة  السيدات  مداخالت  على  جوابه  معرض  في 

للفنانين  االجتماعية  الحقوق  ضمان  إلى  يهدف  القانون  مشروع  أن  أوضح 

عالية   فنية ذات جودة  برامجهم لضمان صناعة  وتمويل  باملبدعين  والنهوض 

الثقافي  الجانب  املجال   تراعي  هذا  في  املتسارعة  التطورات  وتواكب  لبالدنا 

 الحيوي.

التشاركية، أكد على أن هناك حوار مسبق  الديمقراطية  وفي إطار 

  قام بإجراء ما بين الحكومة والنقابات أثناء إعداد هذا املشروع قانون، كما أنه  

بهدف   وذلك  الفنانين،  ممثلي  جميع  مع  دائم  نقاش  وفتح  متعددة  حوارات 

 .مضامينه ائه وتجويدإثر 

الفنانين  كرامة  على  الحفاظ  في  سيساهم  املكتب  أن  على  وأكد 

من  نوعا  سيخلق  أنه  كما  حاجياتهم،  تسد  مداخيل  على  يتوفرون  ال  الذين 

التضامن ما بين الفنانين، كما ستلعب الدولة دورا أساسيا فيما يخص تقديم  

مد خلق  عبر  الفنانين  معاناة  من  والتخفيف  إضافية  املساعدات  اخيل 

بذ تم  أنه  إلى  أشار  كما  الفنانين للفنانين،  نسبة  لتصل  مجهودات  عدة  ل 

 . %100 إلى واملؤلفين املستفيدين من التغطية الصحية

تقدمت   املستشارين،  ملجلس  الداخلي  النظام  ملقتضيات   3وطبقا 

فرق برملانية ومجموعتين بعدة تعديالت همت مجمل مواد مشروع القانون بما  

 :  هي كالتالي، و تعديال 62 مجموعه
 

 تعديل، 34الفريق الحركي :  ➢

 تعديل 13فريق االتحاد املغربي للشغل :  ➢

 تعديالت 5فريق االتحاد العام للشغالين :  ➢



 

 

 تعديالت 5مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل :  ➢

 تعديالت. 5مجموعة العدالة االجتماعية :  ➢
 

االجتماع األربعاء  وخالل  يوم  املخصص   2022يوليوز    13  املنعقد 

رفضت  برمته،  القانون  مشروع  وعلى  عليها  والتصويت  التعديالت  في  للبت 

قانون،   املشروع  هذا  حول  املقدمة  التعديالت  جميع  الذي  الحكومة  الش يء 

أدى ببعض مقدمي هذه التعديالت إلى التشبث بجزء منها، في حين تم سحب  

 باقي التعديالت األخرى.

السياق،   الرامي وفي هذا  للشغل موقفه  املغربي  االتحاد  سجل فريق 

  8إلى االمتناع عن التصويت على مجموعة من املواد، وذلك ابتداء من املادة  

املادة   إلى  نتيجة  منه  41منه  الل،  التعديالت    حكومةرفض  لجميع  املسبق 

 املقدمة حول مواد هذا املشروع قانون. 

رقم   قانون  مشروع  على  اللجنة  صادقت  يتعلق   25.19وختاما، 

جاء كما  املجاورة  والحقوق  املؤلف  لحقوق  املغربي  النتيجة   ،باملكتب  وفق 

 التالية : 

افقـــون :   ➢  6املو

 1املعارضون :  ➢

 1ون : ـاملمتنعــ ➢

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  عرض السيد وزير الشباب والثقافة والتواصلعرض السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل

  



عرض

25.19مشروع قانون رقم 
يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف 

والحقوق المجاورة



ه، فيماا التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيد❖

لتنميااة يتعلااب ثتيماايث الي افااة والعااث، ثامتثاردااا مااث الاادمامات والمرتكاا ات ا ساسااية ل

؛واالجتماميةقتصاديةاال

ثادا  الي اافي يوليها جاللته لنساء ورجال الي افة والعث ولثنياات اإلعناية السامية التيا❖

؛والعني

مليهاا اإثدا  والتعثيارات الي افياة المنصاو حمايةأحكام دستور المملكة الذي يضمث ❖
منه؛26و 25و 5في العصول 

تع يااا  وتحاااديس الترساااانة ال انونياااة ماااث أجااال ضاااماث حماياااة أكثااار لح اااو  المااا لعيث❖

؛والمثدميث، وتوفير المناخ المالئم للتنمية وجذب االستيمارات ثثالدنا

الم لعاااوث والمثااادموث فاااي الحعاااا  ملاااة الهوياااة الو نياااة،ثهااااا دوار التاااي يضااا ل  ❖

 ااوير الكثياار لنساااء ورجااال الي افااة والعااث فااي تع ياا  الح ااو  الي افيااة وتنخاارا واال

.الصنامات الي افية واإثدامية

المرجعيات

2



:يهدف مشرو  دذا ال انوث إلة 

2.64.406تحويل المكتب المغرثي لح او  الما لعيث المحادس ثموجاب المرساوم رقام ❖

ة للتادثير الجماامي فاي شاكل ئاإلاة دي( 1965ماارس 8)1384ذي ال عدة 5ثتاريخ 

.تتمت  ثاالست الل الماليوشخ  امتثاري خاض  لل انوث العام 

مكيناه مث خاالل تلم لعيثاتع ي  وت وية المهام الممنوحة إلة المكتب المغرثي لح و  ❖

  ملاة مث اآلليات التي تسمح له ثمواجهة التغيرات والتحديات التي يعرفهاا داذا ال  اا

والدولي؛المستوى الو ني 

حصايالتالتفاي تادثير والحكاماة ر  تدثيره وإدارته، وكذا ترسايخ الشاعافية مصرنة❖

والتو يعات؛

يث اإسهام في النهوض ثأوضا  المثادميث المادياة والمعنوياة وإنجاا  مخ  اات التكاو❖

ي وقّ  مليها المستمر لعائدة الموارد الثشرية، وتنعيذ االتعاقيات والمعاددات الدولية الت
.المغرب في دذا المجال

3

ا دداف



25.19مشرو  قانوث رقم  

اورةيتعلب ثالمكتب المغرثي لح و  الم لف والح و  المج

4

(5إلة 1المواد مث ) التسمية والمهام الثاب ا ول 

(18إلة 6المواد مث ) أجه ة المكتب الثاب الياني

(25إلة 19المواد مث ) قوامد تدثير ح و  الم لعيث والح و  المجاورة اليالسالثاب

(30إلة 26المواد مث ) التن يم والمراقثة المالية للمكتب الثاب الراث  

(43إلة 31المواد مث ) الموارد الثشرية الثاب الخامس

(36إلة 35المواد مث ) ن ام تمييل أصحاب ح و  الم لف والح و  المجاورة الثاب السادس

(41إلة 37المواد مث ) أحكام متعرقة وانت الية الثاب الساث 

المشرو أثواب



:ب مشرو  مجمومة مث المستجدات المتعل ة أساسا دذا التضّمث ي

شااكل تحوياال المكتااب المغرثااي لح ااو  الماا لعيث إلااة ديئااة للتاادثير الجمااامي فااي❖

م اسااشااخ  امتثاااري خاضاا  لل ااانوث العااام، تتمتاا  ثاالساات الل المااالي وتحماال 

؛”المجاورةالمكتب المغرثي لح و  الم لف والح و  "

؛إحداس مجلس إدارة يتمت  ثجمي  االختصاصات الال مة إدارة المكتب❖

النهااوضفااي مجااال إحااداس مجلااس للتوجيااه والتتثاا ، يضاا ل  ثمهااام استشااارية ❖

؛ثمجال ح و  الم لف والح و  المجاورة وحمايتها

؛اورةتدثير ح و  الم لعيث والح و  المجا ساسية ل وامد التنصي  ملة ال❖

التنصي  ملة م تضيات خاصة ثالتن يم والمراقثة المالية للمكتب؛❖

إحااداس صااندو  اجتماااامي لعائاادة الماا لعيث وأصاااحاب الح ااو  المجاااورة قصاااد ❖
.تمكينهم مث ن ام للتغ ية االجتمامية

أدم معالم المشرو 

5



:ثهاال يامالمكتبيتولةالتيالمهامأدمثيثمث

نعاتهمثمصوتصريحاتهمالمجاورةالح و وأصحابالم لعيثانخرا  لثاتملعاتتل ي❖
وأداءاتهم؛والعنيةا دثية

نيالو الترابمثرا جانبالمجاورةالح و وأصحابالم لعيثح و وتدثيرحماية❖
الدولية؛المغربالت اماتإ ارفيالمتثادلالتمييلم ودإثرامخاللمث

خارجأوتجارية ددافاالستعمالدذايكوثحينماالعلكلورتعاثيرثاستعمالالترخي ❖

العرفي؛أوالت ليدياإ ار

لمصنعاتااستغاللأشكاللمختلفثالنسثةالمستح اتاستخال تسعيرةجدولتحديد❖

ثاستمرار؛تحيينهملةوالعملاإدارة،مصادقةملةيعرضالذي،وا داءات

المجاورة؛والح و الم لفح و مستح اتاستخال ❖

 ؛الح وأصحابملةالمستخلصةالمجاورةوالح و الم لفح و مستح اتتو ي ❖

إحداسانت ارفيوي افيةوصحيةاجتماميةخدماتمثاالستعادةمثالمنخر يثتمكيث❖

.لعائدتهماالجتماميةلألممالم سسة

مهام المكتب

6



؛اإدارةمجلس❖

والتتث ؛التوجيهمجلس❖

.المكتبمدير❖

ديكلة المكتب

7

ديكلة المكتب



مجلس إدارة المكتب

8

تركيثة مجلس

إدارة المكتب

اإدارة؛مثمميليث❖

ةالمجاورالح و وأصحابللم لعيثالمهنيةالجمعياتر ساء❖

قانونية؛ثصعةالمسيرة

ح و تدثيرمجالفيوالكعاءةالخثرةذويمثشخصيات❖

.المجاورةوالح و الم لعيث

سنوات قاثلة للتجديد مرة واحدة؛( 4)أرث  تحدد مدة انتداب أمضاء مجلس اإدارة في ✓

تن يمي؛تعيينهم ثموجب ن  وكيعياتيحدد مدد أمضاء مجلس إدارة المكتب، ✓

.يمكث أث ينع د مجلس اإدارة ثناء ملة  لب مث يليي أمضائه✓

يميلها؛يرأس مجلس إدارة المكتب السل ة الحكومية المختصة أو مث ✓

.واالختصاصات الال مة إدارة المكتبالسل يتمت  مجلس اإدارة ثجمي  ✓



ث مجلس التوجيه والتت

9

تركيثة مجلس
التوجيه والتتث 

ثيثمثأمضاء(07)سثعةمثوالتتث التوجيهمجلسيتألف❖

.مكتبالمملن ا فيوالكعاءةثالخثرةتتمت التيالشخصيات

ن ضةثم توالتتث التوجيهمجلسأمضاءتعييثكيعياتتحدد❖

.تن يمي

سنوات؛( 4)أرث  تحدد مدة انتداب أمضاء مجلس التوجيه والتتث  في ✓

.لي للمكتبسير مجلس التوجيه والتتث  وف ا للن ام الداخوكيعياتتحدد قوامد تن يم ✓

نية يرأس مجلس التوجيه والتتث  مضو مث مجلس اإدارة مث ثيث ر ساء الجمعيات المه✓

المجاورة؛للم لعيث وأصحاب الح و  

 و  ي وم ثإصدار التوجيهات والتوصيات الرامية إلة النهوض ثمجال ح و  الم لف والح✓
المجاورة وحمايتها؛



مدير المكتب

10

يجو والالعملثهاالجاريوالتن يميةالتشريعيةللنصو وف االمكتبمديريعيث✓

احبصصعةأوفيهاحبصاحبأوفنيةأوأدثيةلمصنعاتمثد صعةلهتكوثأث
.مجاورةح و 

:المكتب مث ثيث أدم مهام مدير 

المجلس؛يحديهاالتياللجثقراراتاالقتضاءومنداإدارةمجلسقراراتينعذ✓

المكتب؛ثاسموتو يعهاالمجاورةوالح و الم لفح و استخال ملةيسهر✓

ثتح يبالمتعل ةوالعملياتالتصرفاتثجمي وي ومثاسمهويتصرفالمكتبيسير✓
المكتب؛أدداف

لن امهااوف الثشريةالمواردويعيثأنش تهاوتنسيبالمصالحمجمو تدثيريتولة✓

ا ساسي؛

مليها؛المصادقةقصداإدارةمجلسملةومرضهاوا ن مةالويائبإمداد✓
.وحياديةثاست الليةمهامهيمارس✓



مي انية المكتب
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o المداخيلفي ثاب:

مثالغ االقت امات المنصو  مليها •
أماله؛24و20في المادتيث 

المثالغ المحصلة مث الم ررات ال ضائية؛•

العوائد المالية مث المثالغ المودمة؛•

الهثات والوصايا والعوائد المختلعة؛•

ثأنش ته؛ا خرى المرتث ة المداخيلجمي  •
o النع ات في ثاب:

نع ات التسيير واالستيمار؛•

ثأنش ته؛جمي   النع ات ا خرى المرتث ة •

o المداخيلفي ثاب:

مثالغ استخال  ح و  الم لف والح و  •
المجاورة ؛

oفي ثاب النع ات:

المدفومة  صحاب ح و  الم لف ا داءات•
والح و  المجاورة؛

للمسادمة في مصاريف المرصدةاالقت امات •
المكتب ؛تسيير 

ية لصندو  التغ ية االجتمامالمرصدةالمثالغ •
مث دذا ال انوث؛27المنصو  مليه في المادة 

.نع ات مختلعة•

:تتقسم ميزانية المكتب إلى

ميزانية التدبير الجماعي لحقوق المؤلف .2

:وتشملوالحقوق المجاورة 
:وتشملميزانية االستثمار والتسيير .1



ةصندو  التغ ية االجتمامي

12

نسثة مث مائدات النسخة الخاصة المخصصة•

2.00لعائدة المكتب ثموجب أحكام ال انوث رقم 

اإدارة؛السالف الذكر تحدد ث رار لمجلس 

المخصصات التي يحدددا مجلس إدارة المكتب •

الصندو ؛لعائدة 

24المثالغ المتعذر تو يعها  ث ا  حكام المادة •

مث دذا ال انوث؛

تحدد نع ات الصندو  ث رار لمجلس اإدارة، 

ويتعيث أث تدرج ضمث دذه النع ات المثالغ 

لعائدة أصحاب ح و  الم لف والح و  الم داة

المجاورة وذوي ح وقهم، ممال ثأحكام الع رة 

.ال انوثمث دذا 24ا خيرة مث المادة 

.لعائدة أصحاب ح و  الم لف والح و  المجاورة وذوي ح وقهم

:الصندوق نفقات  :الصندوق مداخيل



.شكرا ملة حسث انتثادكم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  المناقشــــــة العامـــــــة المناقشــــــة العامـــــــة ملخص ملخص 

  



 

 

ــة العامــــــة   املناقشـــ

 

قطعت  قد  البالد  أن  إلى  اإلشارة  تمت  العام،  النقاش  إطار  في 

تحوال  املغرب  شهد  حيث  املؤسساتي،  اإلطار  مستوى  على  مهمة  أشواطا 

ت اآلفاق واألهداف ترسم بشكل  ، كما أصبح 2011سياسيا مهما منذ دستور  

إيجابي بالرغم من وجود بعض الثغرات، كما هو الشأن بالنسبة لباقي الدول،  

 وانخرطت بذلك الدولة في عدة مؤسسات. 

االختالالت  ومحاربة  القانون  احترام  ضرورة  إلى  الدعوة  وتمت 

الح هذا  تنظيم  قصد  والذي املوجودة  بالدنا  في  واألساس ي  املهم  يعنى    قل 

االت الفن والثقافة والرياضة واملوسيقى كمحاور أساسية اعتمدت عليها  بمج

عدة دول للتقدم والرقي االجتماعي، وهذا ما جعل هذا املشروع قانون يحظى  

 بـأهمية قصوى باعتباره ينظم حقال مرتبطا بفعاليات أساسية في بالدنا.

جود، وتم التأكيد على أهمية إخراج هذا املشروع قانون إلى حيز الو 

والتي واكبت جائحة كورونا مع اعتبار   2019بحيث أن إعداده تم خالل سنة  

أن  ينبغي  كما  صيانتها،  يجب  املكتسبات  ببعض  أتت  قد  الجائحة  هذه  أن 

عليه  كانت  مما  أفضل  قانونية  ومساطر  مكتسبات  تتضمن  قوانين  تصدر 

 سابقا بالنسبة للفنانين واملؤلفين. 

هذ يراعي  أن  على  اإللحاح  العامالت  وتم  حقوق  قانون  املشروع  ا 

 والعاملين باملكتب، وكذا املنتجين واملؤلفين وكل الفئات املعنية بمقتضياته.

التعديالت على مواد هذا املشروع قانون،  وتم اقتراح إدخال بعض 

ستبدو شكلية ولكنها مهمة في الجوهر، كما يجب أن يكون منسجما    وإن كانت

 ألي دفع بعدم دستورية هذا املشروع قانون. مع الفصول الدستورية، تفاديا

املكتب  مسؤولي  اختيار  طريقة  بأن  املتدخلين  السادة  أحد  واعتبر 

املوضوعية   على  تعتمد  أن  يجب  املجاورة  والحقوق  املؤلف  لحقوق  املغربي 



 

 

والشفافية والكفاءة وتحديد الحد األدنى الختيارهم، علما أن هناك إشكالية 

 جهة املخولة لها ذلك.على مستوى التعيين وال

الطابع  على  القانون  املشروع  هذا  يعتمد  أن  املتدخل  نفس  واقترح 

التجريبي ملدة تتراوح بين السنتين، وأن يعاد النقاش بشأن تطبيقه بعد ذلك، 

البالد من جهة وليتم تقديم منتوج يرفع    مؤكدا على أنه مشروع يهتم بمستقبل 

 املستوى السياس ي والثقافي للبالد من جهة أخرى.

هذا، وتمت الدعوة إلى اعتماد مراقبة فعالة حول التسيير اإلداري 

والتدبير املالي لهذا املكتب، مع اعتبار أن تحديث الترسانة القانونية يجب أن  

 ربط املسؤولية باملحاسبة.، وأن يتم تطبيق يواكبه تدبير جيد وشفاف

مقتضيات  إعداد  أثناء  تشاركية  مقاربة  اعتماد  على  اإللحاح  وتم 

هذا املشروع قانون، خاصة وأنه يتعلق بحقوق ومكتسبات فئات واسعة من  

إعداد  أثناء  باألمر  املعنيين  إشراك  تم  إذا  عما  التساؤل  تم  كما  املجتمع، 

 الديباجة. 

اعتم أهمية  على  املتدخلون  الحكامة وأجمع  وتفعيل  التمثيلية  اد 

والثقافي   الفني  املجال  أن  علما  املكتب،  هذا  وتسيير  تدبير  ودمقرطة  الجيدة 

 مجال حيوي ورافعة لجلب االستثمار األجنبي.

الصادرة  التوصيات  جملة  من  أن  املتدخلين  السادة  أحد  وأوضح 

لحق املغربي  املكتب  في  النظر  إعادة  هي  للحسابات  األعلى  املجلس  وق  عن 

وجودة   تدبيره  لكيفية  متعددة  نصائح  مقدمة  املجاورة،  والحقوق  املؤلف 

 حكامته.

وارتأى بعض السادة املتدخلين أهمية تجديد التمثيليات املوجودة 

تحسين  على  التأكيد  مع  النقابية،  املركزيات  خالل  من  املكتب  هذا  إطار  في 

يتم   أن  وعلى  املكتب،  هذا  لتطوير  البشرية  املوارد  من  وضعية  نوع  تحقيق 



 

 

إلى ضرورة محاربة   إضافة  واألدب(،  واملوسيقى  )املسرح  على مستوى  التوازن 

 كل إبداع فني وثقافي. لالقرصنة والتقليد ألنهما عدو 

واقترحت إحدى السيدات املستشارات أن يتم تنظيم معارض أدبية 

 وفنية في كل جهة، تماشيا مع ما جاءت به الجهوية املتقدمة.

التساؤل   أعضاء وتم  عدد  تحديد  عدم  إلى  الداعية  األسباب  عن 

مجلس إدارة املكتب وكيفيات تعيينهم، كما لم يتم تحديد مدة انتداب مدير  

تركيبة  مستوى  على  والتناسق  التوازن  من  نوع  خلق  إلى  الدعوة  مع  املكتب 

 املكتب.

نسبة   كانت  إذا  ما  حول  االستفسار  التي   %30وتم  املداخيل  من 

اإل  مجلس  املادة  يحددها  في  لضمان    20دارة  كافية  قانون  املشروع  هذا  من 

 حقوق العاملين واملستخدمين. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  السيد الوزيرالسيد الوزير  أجوبةأجوبة

  



 

 

 أجوبة السيد الوزير 

 

املداخالت   على  الوزير  السيد  قدمها  التي  األجوبة  مستهل  في 

املطروحة من طرف السيدات والسادة املستشارين، فقد أثنى على املداخالت 

يهد الذي  القانون  املشروع  هذا  حول  الثاقب  والنقاش  ضمان  القيمة  إلى  ف 

لضمان   برامجهم  وتمويل  باملبدعين  والنهوض  للفنانين  االجتماعية  الحقوق 

صناعة فنية ذات جودة عالية تراعي الجانب الثقافي لبالدنا وتواكب التطورات 

املتسارعة في هذا املجال، مبرزا أن النقابات كانت على علم بهذا املشروع منذ 

أك  كما  السابقة،  الحكومة  طرف  من  أثناءوضعه  استقبل  أنه  على  تحضير    د 

النقابات الوطنية إلثرائه وتجويده، مؤكدا على أن   هذا املشروع قانون جميع 

 النقاش كان دائما مع جميع ممثلي الفنانين.

وفيما يخص االستقاللية، أبان السيد الوزير بأنه يؤيد هذا املبدأ،  

التي   الفرنسية  كالتجربة  ناجحة  بتجارب دولية  مكنت من خلق  كما استشهد 

التي  الكثيرة  باملشاكل  ذكر  أنه  كما  الفنانين،  حقوق  بحماية  تقوم  شركات 

غياب  في ظل  وسلبيات  إيجابيات  وجود  إلى  مشيرا  الفنانين،  تعاضدية  عرفتها 

الفراغ  وسد  املؤسسة  وتقوية  بالفنانين  النهوض  من  يمكن  قانوني  نظام 

أنه منذ سنة   تغيير كبي  2010القانوني، وأضاف  ر خاصة على مستوى حدث 

التغطية الصحية، وأن املؤسسة ستكمل التغطية الصحية لتصل إلى تحقيق  

، واشار إلى وجود نقاش مفتوح مع األمانة العامة للحكومة في هذا %100نسبة 

للفنانين   االجتماعي  بالوضع  النهوض  في  املؤسسة  دور  يتجلى  كما  السياق، 

 واملؤلفين. 

ال  في  الذين وأكد أن املؤسسة ستساهم  الفنانين  حفاظ على كرامة 

ن املؤسسة ستخلق جوا من  ال يتوفرون على مداخيل تسد حاجياتهم، كما أ

تقديم  يخص  فيما  مهما  دورا  الدولة  ستلعب  كما  الفنانين،  بين  التضامن 

عن   إضافية  مداخيل  خلق  عبر  الفنانين  معاناة  من  والتخفيف  املساعدات 



 

 

نسبة   أن  أوضح  كما  األنشطة،  من  مجموعة  في  الفنانين  إشراك  طريق 

 واألنشطة املقدمة. مداخيل الفنانين تختلف حسب طبيعة األعمال املنجزة

نص  هناك  سيكون  أنه  أوضح  املكتب،  داخل  للتمثيلية  وبالنسبة 

الفنية من   الفئات  التمثيلية مختلف  العملية حتى تشمل  تنظيمي يؤطر هذه 

دولية   معايير  هناك  أن  كما  إلخ...(،  كتاب،  ممثلين،  )معنيين،  املكتب  داخل 

وزارة تعتمد على نظام خاص  وقع عليها املغرب في هذا املجال، إضافة إلى أن ال

(logiciel)  .يحدد من يستفيد ونسبة االستفادة وذلك حسب األعمال املقدمة 

،  (BMDA)وفيما يخص العاملين في املكتب املغربي لحقوق املؤلف  

من هذا املشروع قانون سيصبحون تلقائيا موظفون،    32أكد أنه حسب املادة  

ظل   في  ال خاصة  اهذا  البشرية  املوارد  تتجاوز  نقص  ال  في    69لتي  موظف 

في ظل هذا   إدارية  لتجربة  تقييم  اململكة، وهذا يستلزم وضع  مختلف جهات 

املغربي  املكتب  أن  على  مؤكدا  تنظيمية،  نصوص  إصدار  ضرورة  مع  النقص 

في   فنية  فئة  كل  تمثيلية  سيحدد  الذي  وهو  الفنانين،  يمثل  املؤلف  لحقوق 

على االعتماد  سيتم  إذ  اإلداري،  من    املكتب  جو  إلضفاء  االنتخابات 

 الديمقراطية بين الفنانين واملؤلفين.

موضوعي  تقييم  وضع  يجب  أنه  على  الوزير  السيد  أعرب  وختاما، 

بأن  مصرحا  اإلداري،  بالوضع  النهوض  بهدف  املكتب  لهذا  اإلدارية  للتجربة 

حتى  القانون  املشروع  هذا  مقتضيات  في  والتفاعل  للنقاش  استمرارية  هناك 

 دخوله لحيز التنفيذ.وإن تم 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  التعديالت الواردة على المشروع القانون من طرف :التعديالت الواردة على المشروع القانون من طرف :

  الفريق الحركي الفريق الحركي   ✓✓

  فريق االتحاد المغربي للشغل فريق االتحاد المغربي للشغل   ✓✓

  فريق االتحاد العام للشغالين بالمغرب فريق االتحاد العام للشغالين بالمغرب   ✓✓

  مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغلمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  ✓✓

  مجموعة العدالة االجتماعية مجموعة العدالة االجتماعية   ✓✓
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يتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق   25-19مشروع قانون رقم  حول الفريق الحركي بمجلس املستشارين  تعديالتمقترح 

 املجاورة 

 تتميم /تعديلاملشروع املقترح   التعليل
يتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف   25-19مشروع قانون رقم  

 والحقوق املجاورة 

إن مشروع قانون بهذه األهمية، الذي  

النظر   سيعيد  تطبيقه  أن  يفترض 

يعود  قطاع  هيكلة  في  جذرية  بصفة 

القرن  ستينيات  إلى  القانوني  إطاره 

له املاض ي،   تقديم  وضع   يستوجب 

ر ي
ّ
تؤط التي  والتوجهات  السياق  شرح 

 وأهدافه.    لفلسفته العامة.

 

 تقديم 

القانوني   لإلطار  وعمال تعزيزا  ببالدنا،  والفنية  الفكرية  للملكية 

إلى األمة بمناسبة   بالتوجيهات امللكية السامية في الخطاب الذي وجهه 

السامية   امللكية  الرسالة  وكذا  العرش،  لعيد  عشر  الرابعة  الذكرى 

الدولية   للفيدرالية  عشر  التاسع  املؤتمر  في  املشاركين  إلى  املوجهة 

، وعمال بما يحث عليه جاللته من إيالء 2008نونبر    23للممثلين بتاريخ  

الثقافة املغربية ما تستحقه من عناية واهتمام باعتبارها "قوام التالحم  

بين أبناء األمة، ومرآة هويتها وأصالتها"، وانطالقا من حرصه السامي على 

ضرورة التكامل ما بين املقومات املادية واملعنوية للتنمية البشرية وتثمين 

دد الثقافي للمملكة " بمختلف أنماطه وفنونه، في تكامل بين وتشجيع التع

األدبية   املصنفات  العصرية"وحماية  واإلبداعات  األصيلة،  التقاليد 

للفنانات   اإلنصاف  من  مزيد  وتحقيق  والتقليد  القرصنة  والفكريةمن 

والفنانين  واملبدعين املغاربة ملا يساهمون فيه من ترسيخ لقيم الوطنية  

 وإثراء الشخصية املغربية"  ؛ واملواطنة،  

 منه.    159و    26،   25واستنادا على أحكام الدستور، والسيما الفصول  

   2000فبراير    15الصادر في    1.00.20وتماشيا مع الظهير الشريف رقم  

املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة كما   2.00بتنفيذ القانون رقم  

الشريف رقم بالظهير  تغييره وتتميمه  في    1.14.97  تم  ماي    20الصادر 

الذي أسس ملكافأة النسخة الخاصة    79.12بتنفيذ القانون رقم    2014
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الخاص   االستنساخ  عن  الناجم  الضرر  عن  الحقوق  لذوي  كتعويض 

 .واملشروع لالستعمال الشخص ي للمصنفات املحمية؛

  2011وتأكيدا لالختيار الديمقراطي الذي كرسه دستور اململكة لسنة   

بناء  الحداثي    في  املجتمعي  املشروع  وتشييد  والقانون،  الحق  دولة 

الديمقراطي الذي يقوده ويرعاه صاحب الجاللة امللك محمد السادس  

 نصره هللا؛

التدبير الجماعي للملكية الفكرية من أهمية في   واعتبارا ملا يشكله مجال  

قواعد   وإرساء  واالنفتاح،  والحداثة  والتعددية  الحرية  قيم  تكريس 

واإلجتماعية    اعات ثقافية وإبداعية مساهمة في التنمية اإلقتصاديةصن

 والثقافية  لبالدنا؛

والتزاما باإلتفاقيات الدولية لبالدنا في هذا املجال، والسيما اتفاقية برن   

، والرامية  إلى إرساء القواعد القانونية املرتبطة بحماية امللكية الفكرية  

مم واألدبية،  الفنية  ضبط للمصنفات  للمبدعين  يوفر  أن  شأنه  من  ا 

وسائل التحكم في استغاللها من قبل الغير، وبما يساهم في إثراء وإغناء 

 الرصيد  الرمزي والثقافي لألمة وحمايته؛.

هذا   يهدف  عامليا  عليها  املتعارف  واملبادئ  اململكة  ثوابت  على  واستنادا 

 القانون إلى: 

ارية خاضعة لوضع قانون خاص، يمنح املكتب شخصية اعتب -1

لقانون العام، في إطار استقاللية مالية وإدارية متقدمة تضع  

حقوق في قلب هيئات صنع القرار ضمانا للتدبير الفعا مالكي ال

في إطار املصلحة العامة، للحقوق الخاصة املشروعة للمبدل،

 عين؛

تهيئة الظروف املناسبة لتمكن مالكي الحقوق من ضمان حما    -2

 ؛ية أفضل ملصالحهم املشروعة

توفير شروط تيسير ولوج املواطنات واملواطنين واملؤسسات ذا -3
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ت الصلة إلى اإلستمتاع باألعمال الفنية واألدبية وفقا للقانون 

 وملبدإ املكافأة العادلة؛

ية الالزمة إلعادة هيكلة تحديد املبادئ العامة واآلليات األساس -4

قطاع التدبير الجماعي لحقوق املؤلفين والحقوق املجاورة تح 

 ت إشراف الدولة؛

تحديد الوسائل الالزمة لضمان تدبير جماعي لحقوق املؤلف و  -5

الحقوق املجاورة يتسم بالكفاءة والشفافية، تمشيا مع انفتاح 

فة ليتاملجتمع. من خالل توفير آليات وإجراءات وتدابير مختل

 م تنفيذها؛

تعزيز إجراءات التنسيق بين املكتب املغربي لحقوق املؤلفين وا  -6

لحقوق املجاورة ومختلف السلطات املختصة لضمان الفعالي 

 ة في حماية الحقوق املعنية.

ضمان التطوير املستمر وتأهيل املوارد البشرية للقطاع، حتى    -7

لتكنويعكس تراثنا الحضاري بشكل أفضل في عصر التقارب ا

 لوجي والوظيفي.

 الباب األول: التسمية واملهام

تغيير اإلطار القانوني إلى من هيئة للتدبير  

إلى هيئة   الجماعي خاضعة للقانوني للعام 

يحقق   أن   شانه  من  الجيدة  للحكامة 

الحمائية   الدولة:  أدوار  بين  التوازن، 

والرقابية وأدوار ذوي الحقوق التدبيرية في  

للحماية وإلتفاقية   أموال خاصة خاضعة 

 واألعراف الدولة.  

مبا تكون  الخصوصية  ولذلك  دئ 

املنصوص   والديمقراطية  واإلستقاللية 

 : 1  املادة

رقم  املرسوم  بموجب  املحدث  املؤلفين  لحقوق  املغربي  املكتب  يحّول 

للحكامة  ( إلى هيئة  1965مارس    8)  1384ذي القعدة    5بتاريخ    406-64-2

تتمتع  ،  لدستور من ا  159لفصل  حكام ا طبقا أل للتدبير الجماعي    الجيدة

ال  "املكتب  و   عتباريةبالشخصية  اسم  املالي وتحمل  املغربي  االستقالل 

 لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة"، يشار إليه فيما بعد باسم "املكتب". 

أرجاء  داخل  له  تمثيليات  إحداث  ويمكنه  بالرباط  املكتب  مقر  يكون 

 . اململكة بقرار من مجلس اإلدارة

 :  1  املادة

- 406يحّول املكتب املغربي لحقوق املؤلفين املحدث بموجب املرسوم رقم  

القعدة    5بتاريخ    64-2 للتدبير 1965مارس    8)  1384ذي  هيئة  إلى   )

تتمتع   العام،  للقانون  خاضع  اعتباري  شخص  شكل  في  الجماعي 

"املكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق  باالستقالل املالي وتحمل اسم 

 املجاورة"، يشار إليه فيما بعدباسم "املكتب". 

تم إحداث  ويمكنه  بالرباط  املكتب  مقر  أرجاء يكون  داخل  له  ثيليات 

 . اململكة بقرار من مجلس اإلدارة
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الفصل   في  منزال من    26عليها   الدستور، 

 منه.  159بالعودة إلى الفصل 

عبارة  - ب   أصحاباستبدال   الحقوق 

بالنسبة مالكي   الش يء  ونفس  الحقوق 

النص   مصطلحات لباقي  مع  انسجاما 

املؤلف   00.2القانون   بحقوق  املتعلق 

  والحقوق املجاورة. 

 

 

 2ملادة  ا

تناط باملكتب مهمة حماية حقوق املؤلف والحقوق املجاورة املنصوص  

في القانون رقم   املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة،   2.00عليها 

 والعمل على تدبيرها.  

 يلي: ولهذه الغاية، يتولى املكتب القيام بما  

و - املؤلفين  انخراط  طلبات  ملفات  املجاورة    مالكيتلقي  الحقوق 

وتصريحاتهم بمصنفاتهم األدبية والفنية، وأداءاتهم، التي تخول لهم  

استحقاق حقوق مادية ومعنوية وحمايتها، كلما تعلق األمر باستغالل  

 هذه املصنفات واألداءات سواء في املغرب أو خارجه؛ 

املؤلفين   - حقوق  وتدبير  األجانب    مالكي حماية  املجاورة  الحقوق 

باملصنفات واألداءات املستغلة عبر التراب الوطني في إطار    املرتبطة

التمثيل   عقود  إبرام  من خالل  وال سيما  الدولية،  املغرب  التزامات 

  ؛املتبادل مع الهيآت األجنبية التي تسعى إلى تحقيق نفس األهداف

االستعمال   - هذا  يكون  حينما  الفلكلور  تعابير  باستعمال  الترخيص 

 رج اإلطار التقليدي أو العرفي؛ألهداف تجارية أو خا

ملختلف   - بالنسبة  املستحقات  استخالص  تسعيرة  جدول  تحديد 

 تحيينه باستمرار؛ على أشكال استغالل املصنفات واألداءات والعمل

وتحّدد هذه املستحقات إما بكيفية تناسبية مع مداخيل استغالل هذه 

بحقوق املؤلف    املصنفات واألداءات، أو بكيفية جزافية سواء تعلق األمر

 أو الحقوق املجاورة أو باستعمال تعابير الفولكلور؛

املجاورة   - املؤلف والحقوق    ول سيمااستخالص مستحقات حقوق 

املتعلقة   تلك  وكذا  واألداءات،  املصنفات  باستغالل  املتعلقة 

 2ملادة  ا

ملكتب مهمة حماية حقوق املؤلف والحقوق املجاورة املنصوص  تناط با 

رقم   القانون  في  املجاورة،   2.00عليها  والحقوق  املؤلف  بحقوق  املتعلق 

 والعمل على تدبيرها.  

 يلي: ولهذه الغاية، يتولى املكتب القيام بما  

املجاورة،   - الحقوق  وأصحاب  املؤلفين  انخراط  طلبات  ملفات  تلقي 

التي تخول لهم   وتصريحاتهم بمصنفاتهم األدبية والفنية وأداءاتهم، 

استحقاق حقوق مادية ومعنوية وحمايتها، كلما تعلق األمر باستغالل  

 هذه املصنفات و األداءات سواء داخل املغرب أو خارجه؛  

املؤل - حقوق  وتدبير  األجانب  حماية  املجاورة  الحقوق  وأصحاب  فين 

املرتبطة باملصنفات واألداءات املستغلة عبر التراب الوطني في إطار  

التمثيل   عقود  إبرام  من خالل  وال سيما  الدولية،  املغرب  التزامات 

 املتبادل مع الهيئات األجنبية التي تسعى إلى تحقيق نفس األهداف؛

ح - الفلكلور  تعابير  باستعمال  االستعمال  الترخيص  هذا  يكون  ينما 

 ألهداف تجارية أو خارج اإلطار التقليدي أو العرفي؛

ملختلف   - بالنسبة  املستحقات  استخالص  تسعيرة  جدول  تحديد 

 .والعمل على تحيينه باستمرارأشكال استغالل املصنفات واألداءات،  

وتحدد هذه املستحقات إما بكيفية تناسبية مع مداخيل استغالل هذه   

جدول    املصنفات في  محدد  هو  كما  جزافية  بكيفية  أو  واألداءات، 

أو   املجاورة،  الحقوق  أو  املؤلف  بحقوق  األمر  تعلق  سواء  التسعيرة، 

 باستعمال تعابير الفولكلور؛

املتعلقة   - املجاورة،  والحقوق  املؤلف  حقوق  مستحقات  استخالص 

،  باستغالل املصنفات واألداءات، وكذا تلك املتعلقة باالستنساخ اآللي
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واملستحقات   الخاصة  النسخة  ومستحقات  اآللي  باالستنساخ 

 ؛كلور الفول املرتبطة باستعماالت تعابير  

مستحقات - املجاورة توزيع  والحقوق  املؤلف   مالكيعلى    حقوق 

 الحقوق طبقا ألحكام الباب الثالث من هذا القانون؛  

األدبية   - املصنفات  استعمال  من وضعية  التحقق  بإجراءات  القيام 

 والفنية واألداءات، ووثيرة وأشكال استغاللها؛

أجل   - من  الالزمة  املراقبة  أعمال  بجميع  املصنفات  القيام  حماية 

األدبية والفنية واألداءات وكذا النسخة الخاصة من أي استغالل غير  

 مشروع، بتنسيق مع السلطات العمومية املعنية؛ 

املجاورة من   الحقوق مالكي  و تمكين املنخرطين في املكتب من املؤلفين   -

من  والسيما  وثقافية،  وصحية  اجتماعية  خدمات  من  االستفادة 

 خالل:

 لتمويل مشاريع وبرامج للتغطية االجتماعية؛   إحداث صندوق  •

إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة في مجال خدمات   •

التأمين عن املرض، والتقاعد وغيرها من الخدمات  

االجتماعية األخرى، وفق الشروط املحددة في النظام الداخلي 

 للمكتب؛

إلبداعات دعم البرامج واملشاريع الثقافية الهادفة إلى تنمية ا •

 األدبية والفنية وتشجيعها وتطويرها؛

القيام بمساعي الوساطة لفض النزاعات التي قد تنشأ بين املنخرطين   -

 باملكتب واملتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة؛

تقديم املساعدة والتأطير على املستويين القانوني والتقني في مجال  -

لفائدة املنخرطين باملكتب وذلك حقوق املؤلف والحقوق املجاورة،  

 بمبادرة منه أو بناء على طلب منهم؛ 

باستعماالت   املرتبطة  واملستحقات  الخاصة،  النسخة  ومستحقات 

 تعابير الفولكلور، طبقا للنصوص الجاري بها العمل؛ 

حقوق املؤلف والحقوق املجاورة املستخلصة على   توزيع مستحقات -

 أصحاب الحقوق طبقا ألحكام الباب الثالث من هذا القانون؛  

استعما - وضعية  من  التحقق  بإجراءات  األدبية  القيام  املصنفات  ل 

 والفنية واألداءات، ووتيرة وأشكال استغاللها؛

املصنفات   - حماية  أجل  من  الالزمة  املراقبة  أعمال  بجميع  القيام 

األدبية والفنية واألداءات، وكذا النسخة الخاصة، من أي استغالل  

 غير مشروع، بتنسيق مع السلطات العمومية املعنية؛ 

ن املؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة  تمكين املنخرطين في املكتب م -

من االستفادة من خدمات اجتماعية وصحية وثقافية، والسيما من  

 خالل:

 إحداث صندوق لتمويل مشاريع وبرامج للتغطية االجتماعية؛  •

إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة في مجال خدمات  •

اعية  التأمين عن املرض، والتقاعد وغيرها من الخدمات االجتم

 األخرى، وفق الشروط املحددة في النظام الداخلي للمكتب؛

اإلبداعات  • تنمية  إلى  الهادفة  الثقافية  واملشاريع  البرامج  دعم 

 ؛األدبية والفنية وتشجيعها وتطويرها

القيام بمساعي الوساطة لفض النزاعات التي قد تنشأ بين املنخرطين   -

 اورة؛باملكتب واملتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املج 

تقديم املساعدة والتأطير على املستويين القانوني والتقني في مجال     -

لفائدة املنخرطين باملكتب وذلك   حقوق املؤلف والحقوق املجاورة، 

 بمبادرة منه أو بناء على طلب منهم؛ 

القيام بجميع أعمال التحسيس بمخاطر قرصنة املصنفات األدبية   -
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القيام بجميع أعمال التحسيس بمخاطر قرصنة املصنفات األدبية  -

والفنية، والحقوق املرتبطة بها، والعمل بتنسيق وثيق مع السلطات 

 العمومية املعنية على مكافحتها والوقاية منها. 

 ملهام التالية: عالوة على ذلك، يقوم املكتب با 

والفنية  - األدبية  امللكية  وضعية  حول  بحث  أو  دراسة  كل  إجراء 

 باملغرب، وحول استغالل الحقوق املرتبطة بها؛ 

الوطني  - الصعيد  على  املجاورة  والحقوق  املؤلف  بحقوق  التعريف 

والجهوي واملحلي والنهوض بها، والسيما من خالل أعمال التحسيس 

 والتواصل والتكوين والنشر؛ 

اقتراح جميع التدابير الالزمة من أجل املالءمة املستمرة للمنظومة   -

املتعلقة  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  مع  الوطنية  القانونية 

 بحماية حقوق املؤلف والحقوق املجاورة؛ 

انضمام  - على  التشجيع  شأنه  من  الحكومة  إلى  مقترح  كل  تقديم 

الدولية   واملعاهدات  االتفاقيات  إلى  بحقوق اململكة  الصلة  ذات 

 املؤلف والحقوق املجاورة؛

التفاوض بشأن مشاريع  - املعنية، عند  الحكومية  السلطات  مؤازرة 

املؤلف  بحقوق  عالقة  لها  تكون  التي  واملعاهدات  االتفاقيات 

 والحقوق املجاورة؛ 

الدولية  - واملعاهدات  االتفاقيات  تطبيق  على  يخصه،  فيما  السهر، 

والحق املؤلف  بحقوق  إليها املتعلقة  انضمت  التي  املجاورة،  وق 

ذلك،   أجل  من  الالزمة  التدابير  واتخاذ  عليها،  صادقت  أو  اململكة 

 بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات العامة والخاصة املعنية؛ 

إبرام عقود واتفاقات مع الهيئات األجنبية العاملة في مجال حماية  -

والتي   املجاورة،  والحقوق  املؤلف  ملهام حقوق  مماثلة  مهام  تباشر 

 املكتب، من أجل حماية حقوق املغاربة في هذا املجال بالخارج؛ 

مل بتنسيق وثيق مع السلطات  والفنية، والحقوق املرتبطة بها، والع

 العمومية املعنية على مكافحتها والوقاية منها. 

 عالوة على ذلك، يقوم املكتب باملهام التالية: 

والفنية   - األدبية  امللكية  وضعية  حول  بحث  أو  دراسة  كل  إجراء 

 باملغرب، وحول استغالل الحقوق املرتبطة بها؛ 

على  - املجاورة  والحقوق  املؤلف  بحقوق  الوطني    التعريف  الصعيد 

والجهوي واملحلي والنهوض بها، والسيما من خالل أعمال التحسيس  

 والتواصل والتكوين والنشر؛ 

التدابير الالزمة من أجل املالءمة املستمرة للمنظومة   - اقتراح جميع 

املتعلقة   الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  مع  الوطنية  القانونية 

 املجاورة؛ بحماية حقوق املؤلف والحقوق  

تقديم كل مقترح إلى الحكومة من شأنه التشجيع على انضمام اململكة   -

املؤلف   بحقوق  الصلة  ذات  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  إلى 

 والحقوق املجاورة؛ 

مشاريع   - بشأن  التفاوض  عند  املعنية،  الحكومية  السلطات  مؤازرة 

لف والحقوق  االتفاقيات واملعاهدات التي تكون لها عالقة بحقوق املؤ 

 املجاورة؛

الدولية   - واملعاهدات  االتفاقيات  تطبيق  على  يخصه،  ما  في  السهر، 

املتعلقة بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، التي انضمت إليها اململكة  

أو صادقت عليها، واتخاذ التدابير الالزمة من أجل ذلك، بتنسيق مع  

 السلطات الحكومية والهيئات العامة والخاصة املعنية؛ 

إبرام عقود واتفاقات مع الهيئات األجنبية العاملة في مجال حماية   -

ملهام   مماثلة  مهام  تباشر  والتي  املجاورة،  والحقوق  املؤلف  حقوق 

 املكتب، من أجل حماية حقوق املغاربة في هذا املجال بالخارج؛ 
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غير  أو  الحكومية  املنظمات  مع  والشراكة  التعاون  عالقات  إقامة 

املؤلف   بحقوق  تعنى  مماثلة  هيئات  عضويتها  في  تضم  التي  الحكومية 

 والحقوق املجاورة واملشاركة في أشغالها. 

 

إقامة عالقات التعاون والشراكة مع املنظمات الحكومية أو غير 

في عضويتها هيئات مماثلة تعنى بحقوق املؤلف   الحكومية التي تضم

 والحقوق املجاورة واملشاركة في أشغالها. 

هذه       - أن   إلى  اإلضافات  تهدف 

يستوعب مشروع القانون املستجدات  

املتعلقة باستغالل املصنفات في مجال 

السمعي البصري والرقمي والتكيف مع 

استشرافية،  التكنلوجيا الحديثة برؤية  

فيه مصالح ذوي الحقوق واملستغلين   ملا

التوازن   وإحداث  املصنفات  ومستهلكي 

 بينهم. 

 

 3املادة  

املتعلق بحقوق املؤلف    2.00من القانون رقم    1.60طبقا ألحكام املادة  

تمثيل   املكتب  يتولى  وتتميمه،  تغييره  تم  كما  املجاورة   مالكيوالحقوق 

الحقوق أمام القضاء، من أجل الدفاع عن مصالحهم املادية واملعنوية  

 في مواجهة الغير.

القانوني   العرض  تطوير  تشجيع  بمهمة  املكتب  يقوم  الغرض،  ولهذا 

املؤلف   لحقوق  املشروع  االستعمال  ومراقبة  املحمية  للمصنفات 

في   معّرفة  هي  كما  املواصالت  املجاورة، ال سيما عبر شبكات  والحقوق 

املتعلق بالبريد واملواصالت، املستخدمة في تقديم   24-96القانون رقم  

الباب الرابع مكرر من القانون الخدمات عبر اإل  نترنت، تطبيقا ألحكام 

 .املذكور أعاله  2.00رقم  

املؤلفين   حقوق  حماية  على  املجاورة يسهر  شبكات    والحقوق  على 

املواصالت أو شبكات بث خدمات االتصال السمعي البصري، كما هي 

رقم   القانون  في  البصري،    77-03محددة  السمعي  باالتصال  املتعلق 

ب  لحماية ويضطلع  التقنية  التدابير  مجال  في  واليقظة  التقنين  مهمة 

الحقوق   أو  املؤلف  لحقوق  الخاضعة  املصنفات   املجاورة،وكشف 

العليا  والهيأة  املواصالت  لتقنين  الوطنية  الوكالة  من  كل  مع  بتنسيق 

لالتصال السمعي البصري وتحدث لهذه الغاية لجنة للتنسيق كما هو  

 . أدناه  40مبين في املادة  

 

 

 3املادة  

املتعلق بحقوق املؤلف    2.00من القانون رقم    1.60طبقا ألحكام املادة  

والحقوق املجاورة كما تم تغييره وتتميمه، يتولى املكتب تمثيل أصحاب  

الحقوق أمام القضاء، من أجل الدفاع عن مصالحهم املادية واملعنوية  

 في مواجهة الغير.
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املعنية   - الفئة  يفيد  كي  املادة  تتميم 

بالضبط وهي التي تستغل مصنفاتها 

املؤلف واملؤدي بصفة   تجاريا وليس 

 عامة.  

الشروط  - لكون  شروط  كلمة  حذف 

بحقوق  ومرتبطة  بقانون  محددة 

اإلعالن    27)املادة    أساسية من 

 26العاملي لحقوق اإلنسان والفصل 

الدستور(   مجرد  من  أن  إذ  تبوت  . 

من  ملصنف    التجاري   لستغالاال 

الإلنخراط،  حق  يمنح  األغيار  طرف 

التبوتية بالوثائق  يتعلق  ما    عدا 

والسيما أن املؤسسة يمنحها القانون 

  . حق اإلحتكار املشروع

 4املادة  

مصنفاتهم تستغل    الذيناملجاورة  يتعين على املؤلفين ومالكي الحقوق  

من أجل ضمان الدفاع عن حقوقهم املادية واملعنوية،    غيارمن قبل األ 

 االنخراط في املكتب والتصريح له بمصنفاتهم األدبية والفنية وبأداءاتهم. 

بمثابة   املكتب،  في  املجاورة  الحقوق  ومالكي  املؤلفين  انخراط  ويعتبر 

املادية   حقوقهم  عن  الدفاع  بمهام  القيام  أجل  من  للمكتب  تفويض 

وتدبي األدبية  واملعنوية،  مصنفاتهم  استغالل  عن  الناشئة  الحقوق  ر 

والفنية وأداءاتهم، بما في ذلك التقاض ي أمام املحاكم املختصة باسمهم،  

 طبقا ألحكام هذا القانون. 

للمكتب  الداخلي  النظام  في  والتصريح  االنخراط  كيفيات  تحدد 

من هذا القانون، والذي يعرض قبل دخوله    12املنصوص عليه في املادة  

 .اإلدارة  مجلس  حيز التنفيذ على مصادقة

 4املادة  

يتعين على املؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة، من أجل ضمان الدفاع 

له  والتصريح  املكتب  في  االنخراط  واملعنوية،  املادية  حقوقهم  عن 

 بمصنفاتهم األدبية والفنية وبأداءاتهم. 

بمثابة  ويعتبر   املكتب،  في  املجاورة  الحقوق  وأصحاب  املؤلفين  انخراط 

املادية   حقوقهم  عن  الدفاع  بمهام  القيام  أجل  من  للمكتب  تفويض 

األدبية   مصنفاتهم  استغالل  عن  الناشئة  الحقوق  وتدبير  واملعنوية، 

والفنية وأداءاتهم، بما في ذلك التقاض ي أمام املحاكم املختصة باسمهم،  

 ذا القانون. طبقا ألحكام ه

تحدد شروط وكيفيات االنخراط والتصريح في النظام الداخلي للمكتب 

من هذا القانون، والذي يعرض قبل دخوله   12املنصوص عليه في املادة 

 حيز التنفيذ على مصادقة اإلدارة. 

املجاورة  الحقوق  أصحاب  إضافة 

وليس   الحقوق  ذوي  من  فئة  لكونهم 

 املؤلفين لوحدهم. 

 5املادة  

أعاله يتولى   2عالوة على املهام التي يقوم بها املكتب طبقا ألحكام املادة  

املؤلفين   لحساب  القيام  األخير  املهذا  الحقوق  غير   جاورةوأصحاب 

باستيفاء  اعتباريين،  أو  ذاتيين  أشخاص  كانوا  سواء  املنخرطين، 

على  بناء  الغير  قبل  من  مصنفاتهم  استغالل  عن  الناتجة  مستحقاتهم 

اتفاقيات خاصة يفوض بموجبها املعنيون باألمر املكتب لحماية حقوقهم 

للشروط  طبقا  لهم  ودفعها  مستحقاتهم  وتحصيل  عنها  والدفاع 

 ة في هذه االتفاقيات. والكيفيات املحدد

 

 

 5املادة  

أعاله يتولى هذا    2عالوة على املهام التي يقوم بها املكتب طبقا ألحكام املادة  

األخير القيام لحساب املؤلفين من غير املنخرطين، سواء كانوا أشخاص 

استغالل   عن  الناتجة  مستحقاتهم  باستيفاء  اعتباريين،  أو  ذاتيين 

بناء الغير  قبل  من  بموجبها   مصنفاتهم  يفوض  خاصة  اتفاقيات  على 

وتحصيل   عنها  والدفاع  حقوقهم  لحماية  املكتب  باألمر  املعنيون 

هذه  في  املحددة  والكيفيات  للشروط  طبقا  لهم  ودفعها  مستحقاتهم 

 االتفاقيات. 

 أجهزة املكتب  الثاني: البـــاب 
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املكتب   مالئمة املقترحة  أجهزة  غير 

أساسية   حقوق  تدبير  لطبيعة 

 تحت إشراف وتتبع وتحكيم   خاصة

املعنية الدولة  أجهزة  وإال   ورقابة 

الفصل   مع  من   26تعارضت 

مبدأي  فيما يخص  والسيما  الدستور  

والتي   واالستقالليةالديموقراطية  

الباب   عبر من    12يمنح   الدستور 

العتبارها مدخال دستوريا    159املادة  

ستوعب ة يمكن أن ت مؤسسة حكام

لها.  املشرع  الظاهرة  خصوصية 

على  املكتب  أجهزة  تصبح  وبالتالي 

 الشكل التالي: 

ذوي  - خارج  من  بظهير  معين  رئيس 

شرعية  على  يستند  الحقوق 

املؤسسة    طبقا لخصوصيةدستورية  

بمؤسسات كم الشأن  هو  ا 

لحقوق   ،كالوسيط الوطني  املجلس 

للمغاربة  الوطني  املجلس  اإلنسان، 

بالخارج،   العليا  املقيمين  الهيئة 

 . البشري. الخللسمعي  

مكون مجلس   -   منتخبين  من  إدارة 

املنخرطين يمثل الحقوق  ذوي  ون 

  باملكتب؛

 6املادة  

  تتألف أجهزة املكتب من: 

 الرئيس؛  -

 اإلدارة؛ مجلس   -

 ؛ مجلس التتبع والتحكيم -

 . العاماملدير   -

 6املادة  

  تتألف أجهزة املكتب من: 

 ؛ اإلدارةمجلس   -

 مجلس التوجيه والتتبع؛  -

 . مدير املكتب -
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من   مجلس - مكون  والتحكيم:   التتبع 

عن  وممثلين  املعنية  الدولة  أجهزة 

املؤل حقوق  تدبير  ف جمعيات 

املجاورة غايتها والحقوق  وتكون   ،

الحرص على مالءمة قرارت املجلس 

بها   الجاري  القوانين  مع  اإلداري 

املصالح  تنازع  ومراقبة  العمل 

األغيار  بحقوق  اإلضرار  وإمكانية 

املشروع املمنوح   االحتكار الناتج عن  

 للمكتب بقوة القانون. 

هام: هذه التركيبة مثلما تتبنى مبدأ  

اإلستقاللية والديموقراطية التي تمكن 

ذوي الحقوق من أجل الولوج إلى تدبير 

،  عبر انتخاب مجلس إداري   حقوقهم

في نفس الوقت تجعل هذا الحق هي  

بعدم مخالفته للقواعد العامة  مقيد  

أو اإلضرار بحقوق الغير عبر قرارات  

املجلس اإلداري سواء كان نتيجة تنازع 

نا أهمية ومن ه احتكار.مصالح أو  

مؤسسة الرئيس ومجلس التتبع  

إضافة إلى القطاع   ،والتحكيم املكون 

مؤسسات دستورية    الوص ي، من

تجعل قرارات املجلس   أخرى معنية

اإلداري رغم استنادها على األغلبية  
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غير سارية املفعول في الحاالت  

 . املذكورة سابقا

من    اإلضافات الرئيس  تمكين  بغاية 

الوسائل املالئمة للقيام بمهامه لحماية 

 . والتوزيعومنها التحصيل  ذوي الحقوق  

 7املادة  

 . الرئيسيدير املكتب مجلس إدارة ويسيره  

يعين رئيس مجلس اإلدارة الذي يعتبر رئيس املكتب بظهير من خارج فئة  

 مالكي الحقوق. 

التصرفات   بجميع  ويقوم  باسمه  ويتصرف  املكتب  الرئيس  يسير 

 والعمليات املتعلقة بتحقيق أهداف املكتب أو يأذن في القيام بها؛ 

الخاصة وكل   أو  العمومية  اإلدارات  الدولة وجميع  إزاء  املكتب  يمثل  و 

 األغيار ويقوم بجميع األعمال التحفظية؛

املكتب وصرف نفقاته وتوزيع املداخيل  يعتبر الرئيس آمرا بقبض موارد 

أن  وله  اإلداري،  املجلس  لقرارات  طبقا  الحقوق  استغالل  من  املتأتية 

آمرا مساعدا بالصرف فيما يتعلق باملهام املسندة إليه    يعين املدير العام

 بموجب هذا القانون. 

املصنفات   استغالل  بمستحقات  املتعلقة  املداخيل  أوامر  تذّيل 

املح رقم  واألداءات  القانون  بموجب  املؤلف    2.00مية  بحقوق  املتعلق 

اآلمر   طرف  من  إصدارها  بمجرد  التنفيذ  بصيغة  املجاورة،  والحقوق 

 واملبالغ املحصلة تستحق فورا؛ بالصرف للمكتب

املادة   أحكام  من  رقم    2واستثناء  القانون  مدونة   15.97من  بمثابة 

يمكن   العمومية،  الديون  املبا أتحصيل  هذه  تخضع  بابه ن  ألحكام  لغ 

إلى الخازن العام   الثالث املتعلق بالتحصيل الجبري، بطلب من املكتب 

 للمملكة؛

املواد   ألحكام  رقم    90طبقا  القانون  من  بعدها  في   15.97وما  املذكور 

عن   املترتبة  الصوائر  للمملكة  العام  الخازن  يستخلص  أعاله،  الفقرة 

التحصيل لفائدته  إجراءات  املستحقة  ويقوم    الجبري  املبالغ  بتحويل 

 7املادة  

 يدير املكتب مجلس إدارة ويسيره مدير. 
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 . للمكتب

مستعمل  أي  لفائدة  الضريبية  الوضعية  شهادة  تسليم  أو   اليمكن 

 إذا أدلى 
ّ

مستغل للسجل الوطني والدولي للمصنفات املحمية باملغرب، إال

لحقوق  املغربي  املكتب  من  مسلمة  بشهادة  للضرائب  العامة  للمديرية 

 سليمة تجاهه. املؤلفين والحقوق املجاورة تثبت وضعيته ال

رئيس   يعده  مشترك  قرار  بمقتض ى  اإلجراء  هذا  تفعيل  املكتب يتم 

للتوقيع مع املدير العام للضرائب وذلك داخل أخل ال يتعدى    ويقترحه

 ستة أشهر بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

مش  اإلدارةمجلس أن يكون  ينبغي  -

كال أساسا من مالكي الحقوق إضا 

كما تم   فة إلى الرئيس املعين بظهير

 . تعليل ذلك في مواد سابقة

اإلدارة   - مجلس  أعضاء  تعويض 

التحجج   وعدم  املواظبة  بغاية 

التطوعي   التقصير بالعمل  في حالة 

  منتخبيهم.في التزاماتهم أمام  

 8املادة  

أعضاء إضافة إلى الرئيس موزعين ( 8يتألف مجلس اإلدارة من ثمانية )

 على النحو التالي: 

( أعضاء يتم انتخابهم من بين فئة مالكي حقوق املؤلفين 4أربعة )  -

 املنخرطين باملكتب؛ 

( أعضاء يتم انتخابهم من بين فئة مالكي الحقوق املجاورة 4أربعة )  -

 املنخرطين باملكتب. 

ة قانونية من  أو من يمثله بصف يتمتع بصفة ناخب كل منخرط باملكتب

 ذوي حقوقه.

ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة من بين مالكي حقوق املؤلفين و الحقوق 

امه الداخلي. و ظاملحددة في ن  تاملجاورة املنخرطين باملكتب وفق الكيفيا

 . اتيجوز لكل منخرط باملكتب الترشح وفق نفس الكيفي

وفق   االنتخابي  العام  الجمع  تنظيم  على  الرئيس    اتالكيفييحرص 

 . ام الداخلي للمكتبظاملحددة في الن

يتمتع الجمع العام االنتخابي حصريا بسلطة تعيين أعضاء مجلس 

 املوضوع.   افي هذ  اإلدارة وال يبت إال 

 

 8املادة  

يرأس مجلس إدارة املكتب السلطة الحكومية املختصة أو من يمثلها،  

 ويتألف من:

 ممثلين عن اإلدارة؛ -

الجمعيات املهنية للمؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة رؤساء   -

املنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون واملسيرة بصفة 

 قانونية؛

شخصيات من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تدبير حقوق املؤلفين  -

 والحقوق املجاورة. 

يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يدعو لحضور اجتماعات املجلس، 

بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري من القطاع العام أو 

 الخاص، يرى فائدة في حضوره. 

يحدد عدد أعضاء مجلس إدارة املكتب، وكيفيات تعيينهم بموجب نص 

 .تنظيمي
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 9املادة   

( أربع  في  اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتداب  مدة  قابلة 4تحدد  سنوات   )

 للتجديد مرة واحدة. 

( اجتماعات  3وفي حالة الوفاة أو االستقالة أو التغيب عن حضور ثالثة )

متتالية ملجلس اإلدارة بدون مبرر مقبول، يعوض العضو املعني للفترة 

 والتحكيم.  باقتراح من مجلس التوجيه  املتبقية من مدة عضويته  

يتلقى أعضاء املجلس اإلداري تعويضا عن الحضور الجتماعات يحدده 

 النظام الداخلي للمكتب. 

 

 9املادة  

( أربع  في  اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتداب  مدة  قابلة 4تحدد  سنوات   )

 للتجديد مرة واحدة. 

( اجتماعات  3وفي حالة الوفاة أو االستقالة أو التغيب عن حضور ثالثة )

للفترة  املعني  العضو  مقبول، يعوض  مبرر  بدون  اإلدارة  متتالية ملجلس 

 املتبقية من مدة عضويته.

 

 بدون تعديل

 10املادة  

 . واستقالليةيمارس أعضاء مجلس اإلدارة مهامهم بتجرد  

ولهذه الغاية، يجب على كل عضو أن يصرح لرئيس مجلس اإلدارة بكل 

في   املشاركة  عن  يمتنع  وأن  املصالح،  تنازع  وضعية  في  تجعله  قد  حالة 

اجتماعات وأشغال مجلس اإلدارة، عندما يتعلق األمر بدراسة مسألة لها  

 ذه الوضعية.عالقة به

 

 بدون تعديل

 11املادة  

املجلس  مداوالت  وسرية  التحفظ  بواجب  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يلتزم 

 واجتماعاته. 

كتب هو العام املاملدير  بما أن  

مستخدم أجير من أموال مالكي  

الحقوق فمن الطبيعي أن يعين من 

طرف مجلس اإلدارة ويخضع ملراقبته  

 .واملنتظمةاملستمرة  

 

 12املادة  

إلدارة   الالزمة  واالختصاصات  السلط  بجميع  اإلدارة  مجلس  يتمتع 

 املكتب، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي: 

 العام؛تعيين املدير   -

الجمعيات والهيئات   - مع  املبرمة  العقود واالتفاقيات  املصادقة على 

التي  املجاورة،  والحقوق  املؤلف  لحقوق  الجماعي  للتدبير  األجنبية 

التمثيل  على  العمل  أجل  من  السيما  األهداف،  نفس  إلى  تسعى 

 12املادة  

إلدارة املكتب،  يتمتع مجلس اإلدارة بجميع السلط واالختصاصات الالزمة  

 ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي: 

والهيئات   - الجمعيات  مع  املبرمة  واالتفاقيات  العقود  على  املصادقة 

التي   املجاورة،  والحقوق  املؤلف  لحقوق  الجماعي  للتدبير  األجنبية 

التمثيل   على  العمل  أجل  من  السيما  األهداف،  نفس  إلى  تسعى 
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املتبادل وتدبير املصنفات املحمية في كل بلد، من جانب كل طرف 

 الطرف اآلخر؛لحساب  

إقرار االنضمام إلى املنظمات الدولية غير الحكومية في ميدان امللكية   -

 األدبية والفنية؛ 

املصادقة على اتفاقات التسوية عن طريق التراض ي لحل النزاعات  -

نطاق  في  تدخل  التي  املجاورة  والحقوق  املؤلف  بحقوق  املتعلقة 

 ؛اختصاص املكتب

تعابير الفولكلور املرخص بها طبقا ألحكام تحديد معايير استعمال   -

 من هذا القانون؛  2املادة  

عليه   - يعرضها  التي  املكتب  ميزانية  مشروع  على  املدير  املصادقة 

 العام؛ 

 حصر الحسابات والقوائم التركيبية للسنة املحاسبية املختتمة؛  -

املصادقة على التقرير السنوي عن حصيلة أشغال املكتب وبرنامج  -

 عمله؛

للمكتب املو  - اإلدارية  للبنيات  املحدد  التنظيمي  املخطط  على  افقة 

 واختصاصاتها؛ 

العاملة   - البشرية  باملوارد  الخاص  األساس ي  النظام  على  املصادقة 

 باملكتب؛ 

 املصادقة على النظام الداخلي للمكتب؛ -

 املصادقة على النظام الخاص باملشتريات؛ -

التي يقدمها امل - كتب، ووضعه  تحديد جدول أسعار أجرة الخدمات 

 رهن إشارة العموم بجميع الوسائل املتاحة؛

أو  - املكتب  لفائدة  العقارية  باألمالك  املتعلقة  االقتناءات  في  البت 

 تفويتها أو كرائها؛ 

ا املصنفات  من جانب كل طرف  املتبادل وتدبير  بلد،  في كل  ملحمية 

 لحساب الطرف اآلخر؛

إقرار االنضمام إلى املنظمات الدولية غير الحكومية في ميدان امللكية   -

 األدبية والفنية؛ 

النزاعات   - لحل  التراض ي  طريق  عن  التسوية  اتفاقات  على  املصادقة 

نطاق   في  تدخل  التي  املجاورة  والحقوق  املؤلف  بحقوق  املتعلقة 

 املكتب؛  اختصاص

ألحكام   - بها طبقا  املرخص  الفولكلور  تعابير  استعمال  معايير  تحديد 

 من هذا القانون؛  2املادة  

مدير   - عليه  يعرضها  التي  املكتب  ميزانية  مشروع  على  املصادقة 

 املكتب؛

 حصر الحسابات والقوائم التركيبية للسنة املحاسبية املختتمة؛  -

حصيلة أشغال املكتب وبرنامج  املصادقة على التقرير السنوي عن   -

 عمله؛

للمكتب   - اإلدارية  للبنيات  املحدد  التنظيمي  املخطط  على  املوافقة 

 واختصاصاتها؛ 

العاملة   - البشرية  باملوارد  الخاص  األساس ي  النظام  على  املصادقة 

 باملكتب؛ 

 املصادقة على النظام الداخلي للمكتب؛ -

 املصادقة على النظام الخاص باملشتريات؛ -

ووضعه  تحديد جد - املكتب،  يقدمها  التي  الخدمات  أجرة  أسعار  ول 

 رهن إشارة العموم بجميع الوسائل املتاحة؛

أو   - املكتب  لفائدة  العقارية  باألمالك  املتعلقة  االقتناءات  في  البت 

 تفويتها أو كرائها؛ 
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مستحقات ال سيما    تحديد نظام استخالص املستحقات التي تشمل  -

وتحديد  الخاصة  والنسخة  املجاورة  والحقوق  املؤلف  حقوق 

و  توزيعها،  تعابير كيفيات  باستعماالت  املرتبطة  املستحقات  كذا 

جداول  مراعاة  مع  ذلك،  عن  الناتجة  العائدات  وتدبير  الفولكلور 

استخالص املستحقات املذكورة املحددة بموجب النصوص الجاري  

 بها العمل؛

املصادقة على نظام تدبير صندوق التغطية االجتماعية املنصوص   -

  من هذا القانون؛    27عليه في املادة  

 قبول الهبات والوصايا؛ -

مجال  - في  والتواصل  للتحسيس  السنوي  البرنامج  على  املصادقة 

 حماية حقوق املؤلف والحقوق املجاورة. 

قصد تسوية قضايا  للمدير العاميمكن ملجلس اإلدارة أن يمنح تفويضا  

 . معينة

التي تشمل مستحقات حقوق   - تحديد نظام استخالص املستحقات 

ال والنسخة  املجاورة  والحقوق  كيفيات  املؤلف  وتحديد  خاصة 

الفولكلور   تعابير  باستعماالت  املرتبطة  املستحقات  وكذا  توزيعها، 

استخالص   جداول  مراعاة  مع  ذلك،  عن  الناتجة  العائدات  وتدبير 

 املستحقات املذكورة املحددة بموجب النصوص الجاري بها العمل؛ 

املنصوص   - االجتماعية  التغطية  تدبير صندوق  املصادقة على نظام 

 من هذا القانون؛    27في املادة  عليه  

 قبول الهبات والوصايا؛ -

املصادقة على البرنامج السنوي للتحسيس والتواصل في مجال حماية   -

 حقوق املؤلف والحقوق املجاورة. 

يمكن ملجلس اإلدارة أن يمنح تفويضا ملدير املكتب قصد تسوية قضايا 

 . معينة

مجلس  القانون  هذا  مشروع  اعتبر 

اإلدارة فقط كهيئة تداولية استراتيجية  

يتمتع   حيث  تنفيذية،  كهيئة  وليس 

القرارات،   اتخاذ  في  واسعة  بسلطات 

لكنه ال يستطيع ممارستها أو التحكم في 

 .تنفيذها بشكل يومي

الدعوة لالجتماع ينبغي أن تكون أيضا 

حالة   في  األعضاء،  نصف  من  بطلب 

 تقديرهم لضرورة االجتماع؛ 

أن  يجب  املستمرة  املواكبة  أجل  من 

    . تكون االجتماعات شهرية على األقل

 13املادة  

رئيسه   من  بدعوة  اإلدارة  مجلس  نصف  يجتمع  من  طلب  على  بناء  أو 

األقل على  املجلس  ذلكأعضاء  إلى  الحاجة  دعت  كلما  لفترات  ،  تبعا   ،

 للمكتب، وعلى األقل مرة واحدة في الشهر.محددة في النظام الداخلي  

مجلس اإلدارة للتداول في النقط املدرجة في جدول أعمال محدد    ويجتمع

 يعده الرئيس بمساعدة املدير العام وال سيما: 

 لحصر القوائم التركيبية للسنة املالية املختتمة؛ -

 املوالية؛لدراسة وحصر امليزانية والبرنامج التقديري للسنة املالية   -

ومالكي  - املؤلفين  على  توزيعها  سيتم  التي  املستحقات  مبالغ  لحصر 

 الحقوق املجاورة. 

 13املادة  

رئيسه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من  

 األقل مرتين في السنة: 

 لحصر القوائم التركيبية للسنة املالية املختتمة؛ -

 لدراسة وحصر امليزانية والبرنامج التقديري للسنة املالية املوالية؛ -

لحصر مبالغ املستحقات التي سيتم توزيعها على املؤلفين وأصحاب   -

 الحقوق املجاورة. 
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يجوز للرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات املجلس، بصفة استشارية،  

كل شخص ذاتي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في 

 حضوره.

 14املادة   

 الرئيس يشترط لصحة مداوالت مجلس اإلدارة أن يحضرها على األقل  

الحاضرين،  و األعضاء  بأغلبية أصوات  أعضائه. ويتخذ قراراته  نصف 

 فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. 

 14املادة  

نصف   األقل  على  يحضرها  أن  اإلدارة  مجلس  مداوالت  لصحة  يشترط 

فإن أعضائه.   الحاضرين،  األعضاء  أصوات  بأغلبية  قراراته  ويتخذ 

 . تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

الى ف  نقترح في هذا التعديل أن تضا

مهمة  ١  مجلس التتبع والتحكيم  مهام  

 التوجيه التحكيم في حالة النزاعات. 

 15املادة  

 على الخصوص بما يلي:   التتبع والتحكيميضطلع مجلس  

 وضع نظامه الداخلي وعرضه على املجلس اإلداري للمصادقة؛ -

 ةمجلس اإلدار تتبع تدبير حقوق املؤلفين والحقوق املجاورة من قبل   -

 واقتراح التوصيات التي من شأنها الرفع من جودة هذا التدبير؛

حقوق  - بمجال  النهوض  إلى  الرامية  والتوصيات  التوجيهات  إصدار 

 املؤلف والحقوق املجاورة وحمايتها والتي يعرضها عل مجلس اإلدارة؛

إبداء الرأي حول كل املسائل املتعلقة بضمان الدفاع عن الحقوق  -

يعرضها  التي  املجاورة  الحقوق  ومالكي  للمؤلفين  واملعنوية  املادية 

 عليه مجلس اإلدارة؛ 

في نشأ لفض النزاعات التي قد ت والتحكيم  القيام بمساعي الوساطة -

 حقوق املؤلف والحقوق املجاورة. ل  إطار التدبير الجماعي 

املجلس    يمثل الذي  عالوة على الرئيس  التتبع والتحكيم  يتألف مجلس  

(  04( عضوا، يتم تعيينهم ملدة أربع )14عشر )  ربعةاألعلى للقضاء من أ

 سنوات وموزعين على النحو التالي: 

 عضو يعينه رئيس الحكومة؛  -

بالثقافة  عضوين   - املكلفة  الحكومية  السلطة  من  كل  عن  ممثلين 

 والسلطة الحكومية املكلفة بالتواصل؛

 15املادة  

 يضطلع مجلس التوجيه والتتبع على الخصوص بما يلي: 

املجاورة من قبل املكتب واقتراح  تتبع تدبير حقوق املؤلفين والحقوق   -

 التوصيات التي من شأنها الرفع من جودة هذا التدبير؛ 

حقوق   - بمجال  النهوض  إلى  الرامية  والتوصيات  التوجيهات  إصدار 

 املؤلف والحقوق املجاورة وحمايتها والتي يعرضها عل مجلس اإلدارة؛

الحق - الدفاع عن  املتعلقة بضمان  املسائل  الرأي حول كل  وق  إبداء 

التي يعرضها   املجاورة  الحقوق  للمؤلفين وأصحاب  املادية واملعنوية 

 عليه مجلس اإلدارة.

يتألف مجلس التوجيه والتتبع الذي يرأسه عضو من مجلس اإلدارة من  

بين رؤساء الجمعيات املهنية للمؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة من  

املحددة بنص تنظيمي ملدة ( أعضاء يعينون وفق الكيفيات  07سبعة )

( سنوات من بين الشخصيات التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في 04أربع )

نطاق عمل املكتب واملشهود لها بالنزاهة والتجرد، مع مراعاة معيار 

 التنوع والتعدد في تمثيلية مختلف مجاالت اإلبداع األدبي والفني. 

لتتبع وفقا للنظام  تحدد قواعد تنظيم وكيفيات سير مجلس التوجيه وا

 من هذا القانون.   12الداخلي للمكتب املنصوص عليه في املادة  
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 ممثل عن املجلس األعلى للمنافسة؛ -

مجلس   - ورئيس  النواب  مجلس  رئيس  من  كل  يعنهما  عضوان 

 املستشارين؛

 عضو يعينه الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات؛ -

ومالكي 7)   بعةس للمؤلفين  املهنية  الجمعيات  رؤساء  بين  من  أعضاء   )

يعينون   املجاورة  هذا    مقتضيات  وفق الحقوق  من  السادس  الباب 

املحددة  وحسب  القانون   الذي  الكيفيات  للمكتب  الداخلي  النظام  في 

أو  بينهم  بالتوافق فيما  التمثيلية  في  الجمعيات  تناوب هذه  مبدأ  يراعي 

 . م هذ التوافقبالقرعة في حالة انعدا

والتحكيم التتبع  مجلس  األعضاء   يتخذ  أصوات  بأغلبية  قراراته 

 الحاضرين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. 

تحال قرارات وتوصيات مجلس التوجيه والتتبع على مجلس اإلدارة وفق 

الكيفيات املحددة في نظامها الداخلي. وفي حالة عدم اعتمادها من طرف  

 مجلس اإلدارة يكون قراره معلال. 

 

 بدون تعديل

 16املادة  

يحدث مجلس اإلدارة بنية لالفتحاص الداخلي مكلفة بالسهر على 

احترام مختلف املصالح اإلدارية واملالية للمكتب للمعايير واملساطر 

 افتحاصات منتظمة.املطبقة على أنشطتها وذلك عن طريق  

 تعد هذه البنية تقريرا ترفعه إلى مجلس اإلدارة بكيفية دورية.

هو مستخدم أجير   املدير العام ما أن  ب

من أموال مالكي الحقوق فمن الطبيعي 

اإلدارة   مجلس  طرف  من  يعين  أن 

 .واملنتظمةاملستمرة  ويخضع ملراقبته  

 17املادة  

وال يجوز أن تكون له صفة    بقرار من مجلس اإلدارةاملدير العام  يعين  

مبدع ملصنفات أدبية أو فنية أو صاحب حق فيها أو صفة صاحب حقوق 

 مجاورة. 

 17املادة  

بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  وفق  املكتب  مدير  يعين 

أو  فنية  أو  أدبية  ملصنفات  مبدع  صفة  له  تكون  أن  يجوز  وال  العمل. 

 اورة. صاحب حق فيها أو صفة صاحب حقوق مج

 18املادة   18املادة   
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العاميتمتع   لتسيير   املدير  الالزمة  واالختصاصات  الصالحيات  بجميع 

ولهذه الغاية   وفق توجيهات الرئيس وعمال بأحكام هذا القانون،املكتب،  

 يضطلع على الخصوص باملهام التالية:

ينفذ قرارات مجلس اإلدارة وعند االقتضاء قرارات اللجنة أو اللجن   -

 يحدثها املجلس؛التي  

وتوزيعها  - املجاورة  والحقوق  املؤلف  حقوق  استخالص  على  يسهر 

هذا  بأحكام  وعمال  اإلدارة  مجلس  توجيهات  ووفق  املكتب،  باسم 

 القانون؛

يتولى تدبير مجموع املصالح وتنسيق أنشطتها ويعين املوارد البشرية  -

 وفقا لنظامها األساس ي؛

من هذا القانون    12ي املادة  يعد الوثائق واألنظمة املنصوص عليها ف -

اإلدارة مجلس  على  عرضها  قصد  الرئيس  على  للمصادقة   ويحيلها 

 عليها؛ 

يمثل املكتب أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف  -

الحقوق  املؤلفين ومالكي  وعن حقوق  املكتب،  الدفاع عن مصالح 

 اإلدارة.املجاورة وذوي الحقوق، ويخبر بذلك فورا رئيس مجلس  

العام    ويمكن  سلطه  للمدير  بعض  مسؤوليته،  تحت  يفوض،  أن 

 واختصاصاته إلى مستخدمي اإلدارة باملكتب. 

بصفة استشارية، اجتماعات  بطلب من الرئيس و    املدير العام يحضر  

 التتبع والتحكيم.مجلس اإلدارة ومجلس  

هذا   بمقتض ى  إليه  املسندة  باملهام  االضطالع  ألجل ألجل  أو  القانون، 

مراقبين   مجموعة  على  املكتب  يتوفر  اإلدارة،  مجلس  قرارات  تنفيذ 

ا العام  يوضعون تحت سلطة  بمراقبة  املدير  الحاجة،  ويكلفون عند   ،

أو  القوانين  ألحكام  املخالفات  إثبات  قصد  املكان  عين  وفي  الوثائق 

 األنظمة الجاري بها العمل. 

يتمتع املدير بجميع الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتسيير املكتب 

 باملهام التالية:ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص 

ينفذ قرارات مجلس اإلدارة وعند االقتضاء قرارات اللجنة أو اللجن   -

 التي يحدثها املجلس؛

وتوزيعها   - املجاورة  والحقوق  املؤلف  حقوق  استخالص  على  يسهر 

هذا   بأحكام  وعمال  اإلدارة  مجلس  توجيهات  ووفق  املكتب،  باسم 

 القانون؛

ويقوم بجميع   - باسمه  املكتب ويتصرف  التصرفات والعمليات  يسير 

 املتعلقة بتحقيق أهداف املكتب أو يأذن في القيام بها؛ 

يتولى تدبير مجموع املصالح وتنسيق أنشطتها ويعين املوارد البشرية   -

 وفقا لنظامها األساس ي؛

من هذا القانون    12يعد الوثائق واألنظمة املنصوص عليها في املادة   -

 عليها؛  ويعرضها على مجلس اإلدارة قصد املصادقة

يمثل املكتب إزاء الدولة وجميع اإلدارات العمومية أو الخاصة وكل   -

 األغيار ويقوم بجميع األعمال التحفظية؛

يمثل املكتب أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف   -

الدفاع عن مصالح املكتب، وعن حقوق املؤلفين وأصحاب الحقوق  

 فورا رئيس مجلس اإلدارة.املجاورة وذوي الحقوق، ويخبر بذلك 

ويمكن للمدير أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته  

 إلى مستخدمي اإلدارة باملكتب. 

يحضر املدير، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس اإلدارة ومجلس 

 التوجيه والتتبع.
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املذكور أعاله، يجب   2.00انون رقم  من الق  60تطبيقا ملقتضيات املادة  

من قبل  مهنية مسلمة  وأن يحملوا بطاقة  محلفين  املراقبون  يكون  أن 

املراقبون  يؤهل  الداخلي.  نظامه  في  املحددة  اإلجراءات  وفق  املكتب 

 املذكورون للقيام بما يلي: 

جمع كل املعلومات الالزمة للتأكد من االمتثال لاللتزامات املفروضة  -

تراخيص الحقوق االقتصادية أو تراخيص االستغالل على حاملي  

 املسلمة من طرف املكتب؛ 

مراقبة تنفيذ جميع الضوابط القانونية أو التقنية أو املالية الالزمة  -

 لضمان حقوق املؤلف والحقوق املجاورة. 

ويساعدهم في مهامهم، عند الحاجة، ضباط الشرطة القضائية الذين  

استعجالي بأمر من رئاسة النيابة العامة  تعينهم السلطة املختصة بشكل  

 لهذا الغرض، بناء على طلب املدير العام. 

ال يجوز أن تستعمل املعلومات املحصل عليها من لدن املراقبين، تطبيقا 

ألحكام هذه املادة، ألغراض غير التي تتعلق بالقيام باملهام املسندة إليهم 

ويمنع الكشف عنها، وال يجوز اإلدالء بها، ما عدا    .بموجب هذا القانون 

من   بشكوى  إليها  األمر  املرفوع  املختصة  املحاكم  العامأمام  أو   املدير 

 .السلطة القضائية املختصة

 

 

 

 البـــاب الثالث: قواعد تدبير حقوق املؤلفين والحقوق املجاورة

 

 تعديلبدون  

 19املادة  

من هذا القانون، يعهد إلى املكتب   2عالوة على املهام املسندة إليه في املادة  

املفوض   واألداءات  املصنفات  ملستغلي  كتابة  املسبقة  الرخص  بتسليم 
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املادة   بموجب  استغاللها  عن  الناشئة  الحقوق  تدبير  هذا   4إليه  من 

 القانون.  

لي هذه املصنفات  ولهذه الغاية، يقوم املكتب بإبرام اتفاقيات مع مستغ

وكيفيات   االستغالل  هذا  شروط  الخصوص  على  فيها  تحدد  واألداءات 

 استخالص الحقوق املطابقة له وتسوية النزاعات بالتراض ي. 

 20املادة   

 املذكور أعاله وأحكام 2.00القانون رقم  من  59مع مراعاة أحكام املادة

للمكتب  الفقرة الثانية أدناه استعمال املداخيل املستخلصة  ، ال يجوز 

برسم استغالل حقوق املؤلف والحقوق املجاورة إال لغرض توزيعها على 

 مالكي هذه الحقوق. 

من أجل تغطية مصاريف التدبير، يقتطع املكتب عند توزيع املداخيل  

في الفقرة األولى أعاله على كل واحد من مالكي حقوق  املنصوص عليها 

املجاورة، األخير،   املؤلف والحقوق  لهذا  التي ترجع  املداخيل  من  نسبة 

 من هذه املداخيل.   %30يحددها مجلس اإلدارة على أال تفوق نسبة  

وتعفى من هذا االقتطاع املداخيل التي ال يفوق مبلغها السقف املحدد 

  اإلدارة.بقرار ملجلس  

 20املادة  

للمكتب   يجوز  ال  أدناه،  الثانية  الفقرة  أحكام  مراعاة  استعمال مع 

املداخيل املستخلصة برسم استغالل حقوق املؤلف والحقوق املجاورة 

 إال لغرض توزيعها على أصحاب هذه الحقوق. 

املداخيل   توزيع  املكتب عند  يقتطع  التدبير،  أجل تغطية مصاريف  من 

املنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله على كل واحد من أصحاب حقوق 

املجاورةاملؤلف   األخير،   ،والحقوق  لهذا  ترجع  التي  املداخيل  من  نسبة 

 من هذه املداخيل.   %30يحددها مجلس اإلدارة على أال تفوق نسبة  

االقتطاع املداخيل التي ال يفوق مبلغها السقف املحدد وتعفى من هذا  

 . تنظيميبنص  

 21املادة   

املستحقة   املبالغ  املكتب  )  ملالكي يؤدي  أقصاه  أجل  داخل  (  2الحقوق 

شهران يحتسب من تاريخ انتهاء السنة املالية التي تم خاللها استخالص  

واستثناءا من أحكام القسم املداخيل املتأتية من استغالل هذه الحقوق.  

الثالث من املدونة العامة للضرائب، تعفى هذه املبالغ من أداء الضريبة  

 على القيمة املضافة. 

ابتدا بهذه ويقوم  املعنية  املصنفات  قائمة  بنشر  نفسه  التاريخ  من  ء 

 املداخيل على موقعه االلكتروني.  

 21املادة  

(  2يؤدي املكتب املبالغ املستحقة ألصحاب الحقوق داخل أجل أقصاه )

شهران يحتسب من تاريخ انتهاء السنة املالية التي تم خاللها استخالص  

التاريخ  من  ابتداء  ويقوم  الحقوق.  هذه  استغالل  من  املتأتية  املداخيل 

موقعه   على  املداخيل  بهذه  املعنية  املصنفات  قائمة  بنشر  نفسه 

 وني.  االلكتر

غير أن األجل املذكور يبقى مفتوحا في حالة ما إذا تعذر عليه التعرف على 

أصحاب الحقوق أو ذويهم أو عدم التمكن من تحديد عنوانهم، مع مراعاة 

 بعده.   23أحكام املادة  
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غير أن األجل املذكور يبقى مفتوحا في حالة ما إذا تعذر عليه التعرف على 

الحقوق أو ذويهم أو عدم التمكن من تحديد عنوانهم، مع مراعاة  مالكي

 بعده.   23أحكام املادة  

 22املادة   

الحقوق أو أداؤها داخل اآلجال    الكي ملإذا تعذر توزيع املبالغ املستحقة  

املادة   في  الفقرة   21املحددة  في  عليها  املنصوص  لألسباب  نظرا  أعاله 

الثانية من نفس املادة، تودع هذه املبالغ في حساب خاص مفتوح باسم 

 املكتب ويتعين في هذه الحالة مسك محاسبة خاصة بهذه املبالغ. 

 22املادة  

ألصحاب الحقوق أو أداؤها داخل اآلجال    إذا تعذر توزيع املبالغ املستحقة 

أعاله نظرا لألسباب املنصوص عليها في الفقرة الثانية    21املحددة في املادة  

من نفس املادة، تودع هذه املبالغ في حساب خاص مفتوح باسم املكتب 

 ويتعين في هذه الحالة مسك محاسبة خاصة بهذه املبالغ.

 23املادة   

القيام بجميع الوسائل املتاحة والسيما اإللكترونية  يتعين على املكتب  

 منها بنشر قائمة املصنفات املحمية التي تعذر على املكتب التعرف على

)  مالكيها ثالثون  أقصاه  أجل  داخل  انصرام  30وذلك  تاريخ  من  يوما   )

 أعاله.   21األجل املنصوص عليه في املادة  

 23املادة  

وسائل املتاحة والسيما اإللكترونية منها يتعين على املكتب القيام بجميع ال

على  التعرف  املكتب  على  تعذر  التي  املحمية  املصنفات  قائمة  بنشر 

( ثالثون  أقصاه  أجل  داخل  وذلك  انصرام  30أصحابها  تاريخ  من  يوما   )

 أعاله.   21األجل املنصوص عليه في املادة  

 24املادة   

( سنوات  3الحقوق خالل ثالث ) الكيملإذا تعذر توزيع املبالغ املستحقة 

من تاريخ انتهاء السنة املالية التي تم برسمها استخالص هذه املبالغ، فإنها 

تعتبر في حكم املبالغ املتعذر توزيعها. وفي هذه الحالة تحول إلى صندوق 

، شريطة أن يكون أدناه  27التغطية االجتماعية املنصوص عليه في املادة  

أعاله   23املكتب قد استنفذ جميع االجراءات املنصوص عليها في املادة  

 من أجل التعرف على املستفيدين وتحديد عنوانهم. 

املذكور،   الصندوق  في  توزيعها  املتعذر  املبالغ  دفع  قبل  املكتب،  يقوم 

 من هذا القانون.    20باقتطاع النسبة املنصوص عليها في املادة  

الحقوق أو ذويهم، وجب   مالكيالة ما إذا تعرف املكتب الحقا عن  وفي ح

اقتطاع مبلغ مستحقاتهم مما سبق دفعه إلى صندوق التغطية  

 االجتماعية، وتمكينهم من املستحقات املذكورة. 

 24املادة  

( ثالث  خالل  الحقوق  ألصحاب  املستحقة  املبالغ  توزيع  تعذر  (  3إذا 

امل  السنة  انتهاء  تاريخ  من  هذه سنوات  استخالص  برسمها  تم  التي  الية 

املبالغ، فإنها تعتبر في حكم املبالغ املتعذر توزيعها. وفي هذه الحالة تحول 

املادة   في  عليه  املنصوص  االجتماعية  التغطية  صندوق  أدناه،   27إلى 

شريطة أن يكون املكتب قد استنفذ جميع االجراءات املنصوص عليها في 

 تعرف على املستفيدين وتحديد عنوانهم. أعاله من أجل ال  23املادة  

املذكور،   الصندوق  في  توزيعها  املتعذر  املبالغ  دفع  قبل  املكتب،  يقوم 

 من هذا القانون.    20باقتطاع النسبة املنصوص عليها في املادة  

وفي حالة ما إذا تعرف املكتب الحقا عن أصحاب الحقوق أو ذويهم، وجب 

د  سبق  مما  مستحقاتهم  مبلغ  التغطية  اقتطاع  صندوق  إلى  فعه 

 االجتماعية، وتمكينهم من املستحقات املذكورة. 
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 25املادة   

يتعين على املكتب حفظ جميع الوثائق املتعلقة باستخالص مستحقات  

الحقوق املجاورة وذوي حقوقهم، وكذا تلك املتعلقة    مالكي  املؤلفين و 

بتوزيع هذه املستحقات، وغيرها من الوثائق املحاسبية ملدة ال تقل عن  

 ( عشرين سنة.20)

 25املادة  

يتعين على املكتب حفظ جميع الوثائق املتعلقة باستخالص مستحقات  

تعلقة  املؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة وذوي حقوقهم، وكذا تلك امل

بتوزيع هذه املستحقات، وغيرها من الوثائق املحاسبية ملدة ال تقل عن  

 ( عشرين سنة.20)

اقبة املالية للمكتب   الباب الرابع: التنظيم واملر

 26املادة   

  تتقسم ميزانية املكتب إلى: 

I  . :ميزانية االستثمار والتسيير وتشمل 

 املداخيل: في باب   .1

 االنخراطات؛ مبالغ   -

 أعاله؛  24و 20مبالغ االقتطاعات املنصوص عليها في املادتين   -

 املبالغ املحصلة من املقررات القضائية؛  -

 الفوائد املالية عن املبالغ املودعة؛  -

 الهبات والوصايا والعوائد املختلفة؛ -

 جميع املداخيل األخرى املرتبطة بأنشطته؛  -

 النفقات: في باب    .2

 ار؛نفقات التسيير واالستثم -

 األخرى املرتبطة بأنشطته؛  جميع النفقات -

II  . ميزانية التدبير الجماعي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة

 وتشمل: 

 املداخيل:. في باب  1

 26املادة  

  تتقسم ميزانية املكتب إلى: 

I  . :ميزانية االستثمار والتسيير وتشمل 

 املداخيل: في باب   .3

 مبالغ االنخراطات؛  -

 أعاله؛  24و 20مبالغ االقتطاعات املنصوص عليها في املادتين   -

 املبالغ املحصلة من املقررات القضائية؛  -

 الفوائد املالية عن املبالغ املودعة؛  -

 الهبات والوصايا والعوائد املختلفة؛ -

 املداخيل األخرى املرتبطة بأنشطته؛ جميع   -

 النفقات: في باب    .4

 نفقات التسيير واالستثمار؛ -

 األخرى املرتبطة بأنشطته؛  جميع النفقات -

II  . ميزانية التدبير الجماعي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة

 وتشمل: 

 املداخيل:. في باب  1

 املجاورة؛مبالغ استخالص حقوق املؤلف والحقوق   -

 لنفقات:. في باب ا2
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استثناءا و   املجاورة مبالغ استخالص حقوق املؤلف والحقوق   -

من أحكام القسم الثالث من املدونة العامة للضرائب، تعفى  

 ؛ املضافةهذه املبالغ من أداء الضريبة على القيمة  

 . في باب النفقات:2

 حقوق املؤلف والحقوق املجاورة؛   ملالكي  األداءات املدفوعة -

 املكتب؛ االقتطاعات املرصدة للمساهمة في مصاريف تسيير   -

املبالغ املرصدة لصندوق التغطية االجتماعية املنصوص عليه   -

 من هذا القانون؛  27في املادة  

 نفقات مختلفة. -

 األداءات املدفوعة ألصحاب حقوق املؤلف والحقوق املجاورة؛  -

 املكتب؛ االقتطاعات املرصدة للمساهمة في مصاريف تسيير   -

املبالغ املرصدة لصندوق التغطية االجتماعية املنصوص عليه   -

 من هذا القانون؛  27في املادة  

 نفقات مختلفة. -

 27املادة   

املادة   ألحكام  صندوق   2تطبيقا  باملكتب  يحدث  القانون،  هذا  من 

لفائدة   االجتماعية  املجاورة   مالكيللتغطية  والحقوق  املؤلف  حقوق 

 وذوي حقوقهم. 

 تحدد مداخيل الصندوق في ما يلي: 

املكتب  - لفائدة  املخصصة  الخاصة  النسخة  عائدات  من  نسبة 

رقم   القانون  أحكام  بقرار السالف    2.00بموجب  تحدد  الذكر 

 ملجلس اإلدارة؛

 املخصصات التي يحددها مجلس إدارة املكتب لفائدة الصندوق؛ -

 من هذا القانون؛  24املبالغ املتعذر توزيعها طبقا ألحكام املادة   -

تحدد نفقات الصندوق بقرار ملجلس اإلدارة، ويتعين أن تدرج ضمن هذه 

حقوق املؤلف والحقوق املجاورة   مالكيالنفقات املبالغ املؤداة لفائدة  

املادة   من  األخيرة  الفقرة  بأحكام  عمال  حقوقهم،  هذا    24وذوي  من 

 القانون. 

 27املادة  

من هذا القانون، يحدث باملكتب صندوق   2تطبيقا ألحكام املادة  

للتغطية االجتماعية لفائدة أصحاب حقوق املؤلف والحقوق املجاورة 

 وذوي حقوقهم. 

 ندوق في ما يلي: تحدد مداخيل الص

املكتب  - لفائدة  املخصصة  الخاصة  النسخة  عائدات  من  نسبة 

رقم   القانون  أحكام  بقرار   2.00بموجب  تحدد  الذكر  السالف 

 ملجلس اإلدارة؛

 املخصصات التي يحددها مجلس إدارة املكتب لفائدة الصندوق؛ -

 من هذا القانون؛  24املبالغ املتعذر توزيعها طبقا ألحكام املادة   -

نفقات الصندوق بقرار ملجلس اإلدارة، ويتعين أن تدرج ضمن   تحدد

هذه النفقات املبالغ املؤداة لفائدة أصحاب حقوق املؤلف والحقوق 

من    24املجاورة وذوي حقوقهم، عمال بأحكام الفقرة األخيرة من املادة  

 هذا القانون. 

 28املادة   بدون تعديل  
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السنوية على الوجه الذي يمكن من الفصل يقوم املكتب بإعداد حساباته  

بين املداخيل املتأتية من استغالل الحقوق من جهة وبين أصوله الخاصة  

التي يقبضها   واملداخيل املتأتية منها أو من أنشطته األخرى وكذا املبالغ 

 .برسم مصاريف التدبير من جهة أخرى 

يعتبر ااملدير العام العام آمرا مساعدا 

نظرا لكون الرئيس هو الذي بالصرف  

 يمارس هذه الصالحية

على الرغم من تحويل املكتب إلى 

شخص اعتباري خاضع للقانون 

العام، إال أنه يبقى هيئة للتدبير 

الجماعي تتمتع باالستقالل املالي ال 

تتصرف في اموال عمومية وبالتالي ال 

يمكن له قانونا الخضوع لقواعد 

 املحاسبة العمومية 

 29املادة  

آمرا  يعتبر   العام  وصرف    مساعدااملدير  املكتب  ميزانية  موارد  بقبض 

 .نفقاته

 

 29املادة  

يعتبر املدير آمرا بقبض موارد ميزانية املكتب وصرف نفقاته، وله أن يعين  

آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص التنظيمية املتعلقة باملحاسبة  

 العمومية. 

املكتب بقرار للسلطة الحكومية املكلفة يتولى محاسب عمومي ملحق لدى  

باملالية، القيام لدى املدير، باالختصاصات التي تخولها القوانين واألنظمة  

 املعمول بها للمحاسبين العموميين.

 

 30املادة   

مراقب  مسؤولية  تحت  ينجز  لتدقيق سنوي  املكتب  تخضع حسابات 

ومستقلللحسابات   ويوجه    خارجي  العمل.  بها  الجاري  النصوص  وفق 

 تقرير تدقيق الحسابات إلى مجلس اإلدارة. 

)  املذكور مراقب الحسابات  اإلداري    املجلسيعين   ( سنوات  3ملدة ثالث 

 قابلة للتجديد مرة واحدة. 

 

 

 30املادة  

مراقب  مسؤولية  تحت  ينجز  سنوي  لتدقيق  املكتب  حسابات  تخضع 

تدقيق  تقرير  ويوجه  العمل.  بها  الجاري  النصوص  وفق  للحسابات 

 الحسابات إلى مجلس اإلدارة. 

 دة.( سنوات قابلة للتجديد مرة واح3يعين مراقب الحسابات ملدة ثالث )

 الباب الخامس: املوارد البشرية 

 
 بدون تعديل 

 31املادة  

  :تتألف املوارد البشرية العاملة باملكتب من
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باملوارد   - الخاص  األساس ي  للنظام  طبقا  توظيفهم،  يتم  وأعوان  أطر 

 البشرية؛

مستخدمين متعاقدين، يتم توظيفهم طبقا للنظام األساس ي الخاص   -

 باملوارد البشرية؛

والتنظيمية  موظفين   - التشريعية  للنصوص  طبقا  لديه،  ملحقين 

 . الجاري بهما العمل

يجوز للمكتب أن يستعين بخبراء أو مستشارين يشغلهم بموجب عقود  

 من أجل القيام بمهام محددة. 

 32املادة   

إلحاق واألشخاص   يمكن  واملتدربين  املرسمين  املوظفين  املكتب  لدى 

 مهامهم في املكتب املغربي لحقوق املؤلفيناملتعاقدين، الذين يمارسون  

تلقائيا، طبقا للنظام األساس ي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ  

 الخاص بموارده البشرية. 

يمكن إدماج املوظفين امللحقين لدى املكتب بموجب الفقرة األولى أعاله،  

األساس ي الخاص  بناء على طلب منهم، ضمن أطر املكتب طبقا للنظام  

أشهر يحتسب ابتداء من    6بموارده البشرية، وذلك داخل أجل أقصاه  

 تاريخ دخول النظام األساس ي املذكور حيز التنفيذ.

 32املادة  

يلحق تلقائيا لدى املكتب، املوظفون املرسمون واملتدربون واألشخاص  

املتعاقدون، الذين يمارسون مهامهم في املكتب املغربي لحقوق 

 فينفي تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.املؤل

يمكن إدماج املوظفين امللحقين لدى املكتب بموجب الفقرة األولى أعاله،  

بناء على طلب منهم، ضمن أطر املكتب طبقا للنظام األساس ي الخاص  

أشهر يحتسب ابتداء من    6بموارده البشرية، وذلك داخل أجل أقصاه  

 ملذكور حيز التنفيذ.تاريخ دخول النظام األساس ي ا

 33املادة   

النظام   يخولها  التي  الوضعية  تكون  أن  األحوال  من  حال  بأي  يجوز  ال 

األساس ي للموارد البشرية للمكتب إلى األشخاص املدمجين أو امللحقين 

أعاله، أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها   32عمال بأحكام املادة  

 األصلية في تاريخ إلحاقهم أو إدماجهم.املعنيون باألمر في أطرهم  

للمكتب  البشرية  باملوارد  الخاص  األساس ي  النظام  دخول  انتظار  في 

أعاله حيز التنفيذ، يظل املستخدمون املمارسون   12املشار إليه في املادة  

هذا   تاريخ نشر  في  املجاورة  املؤلفين  لحقوق  املغربي  املكتب  في  مهامهم 

 33املادة  

النظام   يخولها  التي  الوضعية  تكون  أن  األحوال  من  حال  بأي  يجوز  ال 

امللحقين  أو  املدمجين  األشخاص  إلى  للمكتب  البشرية  للموارد  األساس ي 

ا أعاله، أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع به 32عمال بأحكام املادة 

 املعنيون باألمر في أطرهم األصلية في تاريخ إلحاقهم أو إدماجهم.

في انتظار دخول النظام األساس ي الخاص باملوارد البشرية للمكتب املشار 

أعاله حيز التنفيذ، يظل املستخدمون املمارسون مهامهم    12إليه في املادة  

ذا القانون في في املكتب املغربي لحقوق املؤلفين املجاورة في تاريخ نشر ه
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ية، خاضعين لألحكام التي كانت تسري عليهم. القانون في الجريدة الرسم

إطارهم  داخل  منها  يستفيدون  كانوا  التي  الحقوق  بجميع  ويحتفظون 

 األصلي. 

التي أنجزها املستخدمون املذكورون في حالة اإلدماج ، تعتبر الخدمات 

في تاريخ دخول هذا القانون حيز   داخل املكتب املغربي لحقوق املؤلفين

ت داخل املكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق التنفيذ كما لو أنجز 

 املجاورة. 

الجريدة الرسمية، خاضعين لألحكام التي كانت تسري عليهم. ويحتفظون  

 بجميع الحقوق التي كانوا يستفيدون منها داخل إطارهم األصلي.

تعتبر الخدمات التي أنجزها املستخدمون املذكورون داخل املكتب املغربي  

التنفيذ كما لو أنجزت  في تاريخ دخول هذا القانون حيز    لحقوق املؤلفين

 داخل املكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة. 

 

 بدون تعديل 

 34املادة  

في  إليهم  املشار  املستخدمون  يظل  املخالفة،  األحكام  جميع  من  بالرغم 

أعاله منخرطين، برسم أنظمة املعاشات، في الصناديق التي كانوا   32املادة  

 اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم أو إدماجهم.يؤدون إليها  

 حقوق املؤلف والحقوق املجاورة  مالكينظام تمثيل  السادس: الباب 

يعوض مسمى جمعية مهنية بجمعية  

مالكي حقوق املؤلف والحقوق 

تمييزا لها عن الجمعيات املجاورة  

والنقابات الفنية والتي تفترض 

الجمعيات التعددية في حين أن هذه  

 منها واحدة لكل مجال  يجب أن تؤسس

لغاية حصرية هي تمثيل ذوي الحقوق 

داخل املكتب لغاية التدبير الجماعي 

كما . والحقوق املجاورة   لحقوق املؤلف

 :أن

الفنية     - املهنية  والجمعيات  النقابات 

و بصفة عامة يبقى من حقها الدفاع 

الترافع عن تطوير منظومة حقوق ال

 35املادة  

والتحكيم، التتبع  مجلس  في  التعيين  ومالكي   لغاية  املؤلفون  ينتظم 

املجاورة   باملكتب  الحقوق  حصريا خاصة  في جمعية واحدة  املسجلون 

من  بالنسبة لكل صنف من املصنفات املحددة قائمتها   الجماعي بالتدبير  

املتعلق   2.00من القانون    3طرف املجلس اإلداري طبقا ملقتضيات املادة  

 بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة. 

إليهاامل وتخضع كل جمعية من الجمعيات   ألحكام   في الفقرة أعاله   شار 

  15)  1378جمادى األولى    3الصادر في    1.58.376الظهير الشريف رقم  

 ( بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات. 1958نوفمبر  

يعرض النظام األساس ي لكل جمعية من الجمعيات املهنية على مصادقة  

ويمنحها اعتمادا    بعد التحقق من مطابقته ألحكام هذا القانون   املكتب

 . للقيام بمهامها

 في الحاالت التالية:   ويسحب  االعتماد  يمنح   ال

 35املادة  

الحقوق   وأصحاب  املؤلفون  واحدة ينتظم  مهنية  جمعية  في  املجاورة 

بالنسبة لكل صنف من املصنفات املحددة قائمتها بنص تنظيمي. وتخضع  

  1.58.376كل جمعية من الجمعيات املهنية ألحكام الظهير الشريف رقم 

في   األولى    3الصادر  في 1958نوفمبر    15)  1378جمادى  الحق  بتنظيم   )

 تأسيس الجمعيات.

األساس ي لكل جمعية من الجمعيات املهنية على مصادقة  يعرض النظام  

 اإلدارة بعد التحقق من مطابقته ألحكام هذا القانون. 
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والحقوق املجاورة عموما والمؤلف  

تي ال تعني فقط التدبير الجماعي املو 

كول لهذه الجمعيات حصريا، عبر ال

ترافع واستعمال وسائل الضغط الم 

في   لتحسين القوانين املؤطرة  شروعة

إطار تعددي يؤطر األكثر تمثيلية فيه  

 املمنوح من   االعتماد

منصوص عليها قانون الف   قبل لجنة

 .  يةنان واملهن الفن

هناك خطورة في إمكانية استغالل ال  -

إحتكار للتاثير على مجاالت أخرى وا

حتكار العمل التمثيلي نقابيا أو جمع 

ويا وهذا ما يؤطره قانون الفنان وامله 

ن الفنية واملتعلق بالحقوق اإلقتصا 

دية واإلجتماعية املترتبة عن اإلنجاز  

وليس اإلستغالل سواء من خالل التر 

أو ممارسة ح   افع لذي أجهزة الدولة

ق اإلضراب وغير ذلك من الحقوق ا

لنقابية إضافة إلى التفاوض الجماعي 

املؤطر بقانون الشغل وقانون الفنان 

واملهن الفنية والخاضع بدوره العتما 

د دون إغفال الترافع في ما يخص ال

سياسات العمومية بصفة عامة في ق

 طاعي الثقافة والتوصل. 

وة ال في مجال محتكر بقكلمة مهنية   -

 أدناه؛  36مقتضيات املادة    عن أهداف قانونها األساس ي    خروج -

يتعلق قيام - ما  والسيما  القانون  هذا  أهداف  خارج  بأعمال  ها 

 باختصاصات النقابات والجمعيات املهنية؛ 

 فنية.إنتاج أعمال  -
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قانون يمكن أن يضر بمصالح فئات 

مهنية فنية ليست من ذوي الحقوق و 

التقنيين واإلداريين في ق   أساسا فئة 

 .  ضايا مهنية أخرى 

الجمعيات بهذه التسمية املقترحة، ي -

مكنها أن تشكل نواة صلبة ملؤسسات 

الجماعي خا  للتدبير  استقاللية  أكثر 

ضعة لرقابة املكتب في تعديالت مس

مم القانون تقبلية  لهدا  عندما    ،كنة 

تنضج الظروف بفعل تراكم التجربة  

وحتى في هذه الحالة ستبقى مميزة ع 

 ن العمل النقابي.  

 36املادة   

 أعاله إلى:   35تهدف الجمعيات املهنية املنصوص عليها في املادة  

بحقوق  - املتعلقة  واألنظمة  للقوانين  أعضائها  احترام  على  الحرص 

 املؤلف والحقوق املجاورة؛

 بير ممتلكاتها والدفاع عن مصالح أعضائها؛ تد -

 املكتب؛تمثيل أعضائها لدى   -

إبداء الرأي في كل القضايا املتعلقة بحماية حقوق املؤلف والحقوق  -

 املكتب؛املجاورة التي يعرضها عليها  

املساهمة، بتنسيق مع املكتب واملؤسسات والهيئات األخرى ذات 

بمخاطر القرصنة والحد من تفش ي الصلة، في تنظيم دورات للتحسيس  

 هذه الظاهرة. 

 36املادة  

 أعاله إلى:   35تهدف الجمعيات املهنية املنصوص عليها في املادة  

بحقوق   - املتعلقة  واألنظمة  للقوانين  أعضائها  احترام  على  الحرص 

 املؤلف والحقوق املجاورة؛

 تدبير ممتلكاتها والدفاع عن مصالح أعضائها؛  -

 ملكتب ولدى اإلدارة؛تمثيل أعضائها لدى ا -

إبداء الرأي في كل القضايا املتعلقة بحماية حقوق املؤلف والحقوق   -

 املجاورة التي يعرضها عليها املكتب أو اإلدارة؛

ذات   - األخرى  والهيئات  واملؤسسات  املكتب  مع  بتنسيق  املساهمة، 

من   والحد  القرصنة  بمخاطر  للتحسيس  دورات  تنظيم  في  الصلة، 

 الظاهرة. تفش ي هذه  

 الباب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية 

 37املادة   37املادة   
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يقوم املكتب بإعداد تقرير سنوي عن حصيلة أشغاله وبرنامج عمله،  

 قصد رفعه الى جاللة امللك. 

يقوم املكتب بإعداد تقرير سنوي عن حصيلة أشغاله وبرنامج عمله،  

 املتاحة.يعمل على نشره بكل الوسائل  

 38املادة   

التابعة للملك الخاص للدولة، والالزمة لقيام   تظل املمتلكات العقارية 

 املكتب باملهام املسندة إليه بموجب هذا القانون، موضوعة رهن إشارته. 

 ألجل تمكينه من االضطالع بمهامه، تحدث لدى املكتب لجنة تنسيق بين

و كل   املواصالت  لتقنين  الوطنية  الوكالة  لالتصال  من  العليا  الهيأة 

البصري  نظام.  السمعي  اللجنة  هذه  نشره  داخليال  هاتضع   في  ويتم 

 .كتبامل رئيس يد  على   الرسمية  الجريدة

مخالفة  و  ل 
ّ
تشك أن  شأنها  من  وقائع  اللجنة  هذه  علم  إلى  يبلغ  عندما 

للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل، يمكن لها، عند االقتضاء، إرسال 

بالوسائل توصية،   املخالف  الشخص  إلى  ولحسابه،  املكتب  باسم 

اإللكترونية ومن خالل مقدم الخدمات الذي أبرم عقد اشتراك معه،  

ره باألحكام القانونية والتنظيمية، تنذره بضرورة احترمها وتحذره من  
ّ
تذك

 العقوبات املحتملة.

تتضّمن هذه التوصية أيًضا معلومات حول العرض القانوني للمحتوى 

وجود   عن  وكذا  اإلنترنت،  عبر  أو  مادية  دعامات  على  املتوفر  الثقافي 

وسائل أمنية تجعل من املمكن منع الخروقات وكذلك مخاطر املمارسات  

التي ال تحترم حقوق املؤلف والحقوق املجاورة على تجديد اإلبداع الفني 

 وتنمية اقتصاد القطاع الثقافي. 

ا أن تشكل نفس الخروقات، داخل في حالة العود للوقائع التي من شأنه

إلى  أجل ستة أشهر من إرسال التوصية، قد تقرر اللجنة إحالة امللف 

 .السلطة القضائية املختصة

لرئيس املحكمة    2.00حالة وجود خرق ألحكام القانون رقم    وفي يمكن 

بصفته قاضيا للمستعجالت، أن يأمر بناًء على طلب   وهو يبتاالبتدائية  

 38املادة  

تظل املمتلكات العقارية التابعة للملك الخاص للدولة، والالزمة لقيام  

 املكتب باملهام املسندة إليه بموجب هذا القانون، موضوعة رهن إشارته.
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ألحكام   الخرق طبقا لتدابير التي يحتمل أن تضع حد لهذا  املكتب بجميع ا

 قانون املسطرة املدنية.

 39املادة   

لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة املنظم بموجب يحل املكتب املغربي  

بموجب  املحدث  املؤلفين  لحقوق  املغربي  املكتب  محل  القانون،  هذا 

( في 1965مارس    8)  1384ذي القعدة    5بتاريخ    2.64.406املرسوم رقم  

الدراسات واألشغال   املتعلقة بجميع صفقات  والتزاماته  جميع حقوقه 

العقود واالتفاقيات األخرى املبرمة    والتوريدات والخدمات، وكذا جميع

لحساب هذا األخير، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي لم 

 تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ املذكور. 

وفق  املذكورة  واالتفاقيات  والعقود  الصفقات  تسوية  املكتب  يتولى 

 األشكال والشروط الواردة فيها. 

بعد   الرئيس  ضمان يتمتع  له  تخول  التي  الصالحيات  بجميع  تعيينه 

 استمرارية السير العادي للمكتب إلى حين انتخاب مجلس اإلدارة. 

يحرص الرئيس على تنظيم الجمع العام االنتخابي ألول مرة داخل أجل 

الجريدة  في  القانون  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  أشهر  ستة  يتعدى  ال 

 . الرسمية

االنتخ العام  الجمع  يعده  يعقد  داخلي  نظام  مقتضيات  وفق  األول  ابي 

 الرئيس و يتضمن بالخصوص كيفيات تعيين أعضاء مجلس اإلدارة. 

حكام هذا النظام الداخلي للجمع العام االنتخابي األول بمجرد أ  نسخت

نشر النظامه الداخلي للمكتب في الجريدة الرسمية بعد املصادة عليه  

 من طرف مجلس اإلدارة. 

 39املادة  

يحل املكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة املنظم بموجب هذا  

القانون، محل املكتب املغربي لحقوق املؤلفين املحدث بموجب املرسوم  

القعدة    5بتاريخ    2.64.406رقم   جميع  1965مارس    8)  1384ذي  في   )

واألشغال   الدراسات  صفقات  بجميع  املتعلقة  والتزاماته  حقوقه 

والخدمات، وكذا جميع العقود واالتفاقيات األخرى املبرمة  والتوريدات  

لحساب هذا األخير، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي لم 

 تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ املذكور. 

وفق  املذكورة  واالتفاقيات  والعقود  الصفقات  تسوية  املكتب  يتولى 

 األشكال والشروط الواردة فيها. 

  

 

 بدون تعديل

 40املادة  

عبارة   املجاورة »محل تحل عبارة "املكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق  

التشريعية    »املكتب النصوص  جميع  في  املؤلفين"  لحقوق  املغربي 
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رقم   القانون  في  والسيما  العمل،  بها  الجاري  املتعلق   02.00والتنظيمية 

 بحقوق املؤلفين والحقوق املجاورة كما تم تغييره وتتميمه

 
 41املادة  

في الجريدة   نشرهتدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ  

إلى  املفعول  العمل حاليا سارية  بها  الجاري  النصوص  الرسمية، وتظل 

 حين تعويضها بالنصوص املطابقة 

 41املادة  

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص  

في الجريدة الرسمية، وتظل النصوص الجاري  التنظيمية الالزمة لتطبيقه  

 بها العمل حاليا سارية املفعول إلى حين تعويضها بالنصوص املطابقة.
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حول تعديالت فريق االتحاد املغربي للشغل   

يتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة 25-19مشروع قانون رقم    

 املادة األصلية كما جاءت في مشروع القانون    املقترح تعديلال التعليل
 رقم

 يلالتعد
 الباب األول: التسمية واملهام

 أجهزة املكتب  الثاني:البـــاب  

لتمكين املكتب من مؤسسة قادرة   - الرئيس  إضافة منصب 

 على التنسيق بين أجهزته. 
قصد   - والتتبع،  التوجيه  مجلس  ومهام  تسمية  تغيير 

اضطالع هذا الجهاز بمهام التحكيم في املنازعات، والسيما  

فيه   تكون  املجاورة  والحقوق  املؤلف  حقوق  مجال  وأن 
أ  مختلف  بين  ما  سواء  عاديا  أمرا  ذوي  املنازعات  صناف 

اإلحتكار   نتيجة  واملستغلين،  املكتب  بين  أو  الحقوق 

املشروع الذي يتمتع به املكتب ونتيجة وجود جميع أصناف  
ذوي الحقوق في مؤسسة واحدة، وال يمكن رفع التظلمات  

 كلها للقضاء، اال في حاالت الضرورة القصوى.  
قرارته   ألن  املهمة  بهذه  يقوم  أن  يمكنه  ال  اإلداري  املجلس 

 نفسه قد تكون موضع نزاع.  

تأسيسها   - يسهل  حتى  بلجن  املهنية  الجمعيات  تعويض 
إمكانية   فتح  مع  الرئيس،  من  مباشر  بإشراف  وتنظميها 

تعديل   في  إليه  مشار  هو  كما  جمعيات  إلى  اللجن  تحويل 

نواة    35املادة   تكون  ولكي  الظروف  نضج  حالة  في  أدناه، 
مستقلة   كمؤسسات  بعد  فيما  القطاع  للتدبير  لتحرير 

مستقبلي   تعديل  بموجب  املكتب  رقابة  تحت  الجماعي 
 للقانون. 

 .تعويض املدير باملدير العام -

 6املادة 

  تتألف أجهزة املكتب من: 

 الرئيس؛  -

 مجلس اإلدارة؛  -

 والتحكيم؛  اقبةر املمجلس  -

 العام.املدير  -

 لجن ذوي الحقوق  -

 6املادة 

  تتألف أجهزة املكتب من: 

 ؛ اإلدارةمجلس  -

 يه والتتبع؛ مجلس التوج -

 مدير املكتب. -

1 
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 رقم ت املادة األصلية كما جاءت في مشروع القانون    املقترح تعديلال التعليل

 1رقم تعديل الللمالءمة مع 

 7املادة 

 . رئيسيدير املكتب مجلس إدارة ويسيره 

. 

 7املادة 

 2 يدير املكتب مجلس إدارة ويسيره مدير.
 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 رقم ت املادة األصلية كما جاءت في مشروع القانون    رحاملقت تعديلال التعليل

 

 

اإلدا - مجلس  يكون  أن  مشكال يجب  رة 

أ الحقوق  مالكي  من  األقل  أساسا  على  و 

املراقبة   مجلس  أن  علما  النصف، 

والتحكيم يحظى بأغلبية معينة من خارج 

ذوي الحقوق كما هو مشار إليه في تعديل  

 أدناه.  15املادة 

 8املادة 

لس اإلدارة رئيس معين من رئيس الحكومة، يرأس مج

 باقتراح من السلطة الحكومية املختصة ويتألف من: 

 أعضاء ممثلين عن اإلدارة؛   -

تدبير   - مجال  في  الخبرة  ذوي  من  شخصيات 

 حقوق املؤلف والحقوق املجاورة؛ 

رؤساء اللجن املمثلة لكل صنف من أصناف    -

 ذوي الحقوق املسجلين باملكتب؛ 

يتجاوز عدد  ممثل عن كل    - - صنف من ذوي الحقوق 
 منخرط؛  5000أعضائه املسجلين باملكتب  

ال     - - لنسبة  باملجلس  الحقوق  ذوي  تمثيلية  تخضع 

 تقل عن النصف من عضوية املجلس؛

لحضور   - يدعو  أن  اإلدارة  مجلس  لرئيس  يجوز 

اجتماعات املجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي  

، يرى فائدة في  أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص

 حضوره. 

وكيفيات   املكتب،  إدارة  مجلس  أعضاء  عدد  يحدد 

الحقوق  تعيينهم   ذوي  لجن  نص  وانتخاب  بموجب 

 .تنظيمي

 8املادة 

الحكومية   السلطة  املكتب  إدارة  مجلس  يرأس 

 املختصة أو من يمثلها، ويتألف من: 

 ممثلين عن اإلدارة؛  -

وأصحاب   - للمؤلفين  املهنية  الجمعيات  رؤساء 

الباب  الحق في  عليها  املنصوص  املجاورة  وق 

بصفة   واملسيرة  القانون  هذا  من  السادس 

 قانونية؛ 

مجال   - في  والكفاءة  الخبرة  ذوي  من  شخصيات 

 تدبير حقوق املؤلفين والحقوق املجاورة. 

لحضور   يدعو  أن  اإلدارة  مجلس  لرئيس  يجوز 

كل شخص   استشارية،  بصفة  املجلس،  اجتماعات 

القط  اعتباري من  أو  يرى  ذاتي  الخاص،  أو  العام  اع 

 فائدة في حضوره.  

وكيفيات   املكتب،  إدارة  مجلس  أعضاء  عدد  يحدد 

 .تعيينهم بموجب نص تنظيمي

3 
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 رقم ت املادة األصلية كما جاءت في مشروع القانون    املقترح تعديلال التعليل

 

 

الرئيس   االجتماعيفو من  أو  حضور  لرئاسة    ضه 

القراراتنظرا  ضروري   يمكن  ألهمية  أن   التي 

 . تتخذ في غيابه

 14املادة 

أن   اإلدارة  مجلس  مداوالت  لصحة  يشترط 

أو   الرئيسو   نصف أعضائهيحضرها على األقل  

. ويتخذ قراراته من يفوضه لرئاسة االجتماع 

فإن  الحاضرين،  األعضاء  أصوات  بأغلبية 

 تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. 

 14املادة 

مداوال  لصحة  أن  يشترط  اإلدارة  مجلس  ت 

ويتخذ   أعضائه.  نصف  األقل  على  يحضرها 

الحاضرين،   األعضاء  أصوات  بأغلبية  قراراته 

فيه   يكون  الذي  الجانب  رجح  تعادلت،  فإن 

 الرئيس. 

4 
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 رقم ت املادة األصلية كما جاءت في مشروع القانون    املقترح تعديلال التعليل

 

 

 

 مكررة  14مادة   إضافة

 

اإلضافة   رقم  مالهذه  التعديل  مع   . 1ءمة 

  .اختصاصات الرئيس ومن شأنها توضيح

 مكررة 14ادة امل

 اإلدارة بالصالحيات التالية:  مجلس  يضطلع رئيس 

 ؛ يترأس اجتماعات مجلس اإلدارة -

يمثل املكتب أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى   -

وعن   املكتب،  مصالح  عن  الدفاع  بهدف  قضائية 

ا ومالكي  املؤلفين  وذوي  حقوق  املجاورة  لحقوق 

 الحقوق،  

 ينسق العمل ما بين أجهزة املكتب.  -

   يضطلع بمهمة اآلمر بالصرف. -

 للمكتب املدير العام يعين -

املكتب    الرئيسيعتبر   - ميزانية  موارد  بقبض  آمرا 

بالصرف   آمرين  يعين  أن  وله  نفقاته،  وصرف 

املتعلقة   التنظيمية  النصوص  وفق  مساعدين 

 ن في ذلك املدير العام بم باملحاسبة العمومية.

بقرار   - املكتب  لدى  ملحق  عمومي  محاسب  يتولى 

لدى   القيام  باملالية،  املكلفة  الحكومية  للسلطة 

القوانين  الرئيس تخولها  التي  باالختصاصات   ،

 واألنظمة املعمول بها للمحاسبين العموميين. 
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 رقم ت لقانون املادة األصلية كما جاءت في مشروع ا   املقترح تعديلال التعليل

 

 

مجلس الرقابة والتحكيم إضافة إلى يضطلع  

الرق التوجيه  حالة  مهمة  في  التحكيم  ابة 

 النزاعات.  

املؤلف هذ لكون مجال حقوق  الجهاز مهم  ا 

ظل   في  املجاورة،  وتواجد والحقوق    االحتكار 

مؤسسة  في  الحقوق  ذوي  أصناف  كل 

مما  املصالح،  تضارب  إمكانية  يتيح  واحدة، 

 شطط. قرارات فيها لى استصدار إقد يؤدي 

  15املادة 

 على الخصوص بما يلي:  والتحكيمالرقابة يضطلع مجلس 

 وضع نظامه الداخلي؛ -

ا - للقوانين الجاري    قبة مالءمة قرارات املجلس اإلدارةمر

 بها العمل وملبادئ الشفافية واملكافأة العادلة؛

اقبة مجاالت صرف املال؛  -  مر

و  - املؤلفين  حقوق  تدبير  قبل  تتبع  من  املجاورة  الحقوق 

واقتراح التوصيات التي من شأنها الرفع من    مجلس اإلدارة

 جودة هذا التدبير؛ 

بمجال   - النهوض  إلى  الرامية  والتوصيات  التوجيهات  إصدار 

حقوق املؤلف والحقوق املجاورة وحمايتها والتي يعرضها عل  

 مجلس اإلدارة؛ 

ا - بضمان  املتعلقة  املسائل  كل  الرأي حول  عن  إبداء  لدفاع 

الحقوق املادية واملعنوية للمؤلفين ومالكي الحقوق املجاورة  

 التي يعرضها عليه مجلس اإلدارة؛

الوساطة  - التي    والتحكيم  القيام بمساعي  النزاعات  لفض 

تنشأ   لقد  الجماعي  التدبير  إطار  املؤلف  في  حقوق 

 والحقوق املجاورة. 

مجلس   الرئيس  والتحكيم    الرقابةيتألف  على  ذي  ال عالوة 

للقضاء    يمثل األعلى  خمسةاملجلس  يتم  عشر    من  عضوا، 

 ( سنوات وموزعين على النحو التالي: 04تعيينهم ملدة أربع ) 

 عضو يعينه رئيس الحكومة؛ -

 15املادة 

 يضطلع مجلس التوجيه والتتبع على الخصوص بما يلي: 

تدب - قبل  تتبع  من  املجاورة  والحقوق  املؤلفين  حقوق  ير 

من   الرفع  شأنها  من  التي  التوصيات  واقتراح  املكتب 

 جودة هذا التدبير؛ 

النهوض   - إلى  الرامية  والتوصيات  التوجيهات  إصدار 

بمجال حقوق املؤلف والحقوق املجاورة وحمايتها والتي  

 يعرضها عل مجلس اإلدارة؛ 

املت - املسائل  كل  حول  الرأي  الدفاع  إبداء  بضمان  علقة 

وأصحاب   للمؤلفين  واملعنوية  املادية  الحقوق  عن 

 الحقوق املجاورة التي يعرضها عليه مجلس اإلدارة. 

من   عضو  يرأسه  الذي  والتتبع  التوجيه  مجلس  يتألف 

للمؤلفين   املهنية  الجمعيات  رؤساء  بين  من  اإلدارة  مجلس 

( أعضاء يعينون 07وأصحاب الحقوق املجاورة من سبعة )

)و  أربع  ملدة  تنظيمي  بنص  املحددة  الكيفيات  ( 04فق 

سنوات من بين الشخصيات التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في  

مع   والتجرد،  بالنزاهة  لها  واملشهود  املكتب  عمل  نطاق 

مجاالت   مختلف  تمثيلية  في  والتعدد  التنوع  معيار  مراعاة 

 اإلبداع األدبي والفني. 

س التوجيه والتتبع  تحدد قواعد تنظيم وكيفيات سير مجل

املادة     12وفقا للنظام الداخلي للمكتب املنصوص عليه في 

 من هذا القانون. 
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املكلفة   - الحكومية  السلطة  من  كل  عن  ممثلين  عضوين 

 بالثقافة والسلطة الحكومية املكلفة بالتواصل؛ 

 ممثل عن املجلس األعلى للمنافسة؛ -

 عن جمعية حماية املستهلكين؛ ممثل -

عضوان يعنهما كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس   -

 املستشارين؛ 

 عضو يعينه الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات؛ -

   باملكتب. منتخبون من بين ذوي الحقوق املسجلين  ( 7)  بعةس

 . 
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 رقم ت املادة األصلية كما جاءت في مشروع القانون    املقترح تعديلال التعليل

 

أن   العامبما  من   املدير  أجير  مستخدم  هو 

أموال مالكي الحقوق فمن الطبيعي أن يعين 

رئيس   طرف  ويخضع من  اإلداري  املجلس 

 .واملنتظمةاملستمرة ملراقبته 

  17املادة 

العاميعين   الرئيس  املدير  طرف  بعد   من 

االدارة مجلس  وفق    وذلك  ،مصادقة 

النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها  

مبدع   العمل صفة  له  تكون  أن  يجوز  وال 

ملصنفات أدبية أو فنية أو صاحب حق فيها 

حقوق   صاحب  صفة  ويمارس   مجاورةأو 

 .وحيادية مهامه باستقاللية 

 17املادة 

النصوص   وفق  املكتب  مدير  يعين 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

مبدع   صفة  له  تكون  أن  يجوز  وال 

صاحب أو  فنية  أو  أدبية  حق    ملصنفات 

مجاور  حقوق  صاحب  صفة  أو  ة فيها 

 ويمارس مهامه باستقاللية وحيادية.
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 رقم ت املادة األصلية كما جاءت في مشروع القانون    املقترح تعديلال التعليل

 

 

 توافقا مع التعديالت أعاله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

للرئيس.   ينقل  اختصاص  املحذوفة  الفقرة 

    .5التعديل رقم   مالءمة مع

   18املادة 

العام يتمتع   واالختصاصات    املدير  الصالحيات  بجميع 

املكتب،   لتسيير  تو الالزمة  وعمال  وفق  الرئيس  جيهات 

القانون  هذا  على   ،بأحكام  يضطلع  الغاية  ولهذه 

 الخصوص باملهام التالية:

ينفذ قرارات مجلس اإلدارة وعند االقتضاء قرارات   -

 اللجنة أو اللجن التي يحدثها املجلس؛

والحقوق   - املؤلف  حقوق  استخالص  على  يسهر 

توجيهات   ووفق  املكتب،  باسم  وتوزيعها  املجاورة 

 دارة وعمال بأحكام هذا القانون؛ مجلس اإل 

يتولى تدبير مجموع املصالح وتنسيق أنشطتها ويعين  -

 املوارد البشرية وفقا لنظامها األساس ي؛ 

املادة   - في  عليها  املنصوص  واألنظمة  الوثائق    12يعد 

القانون   هذا  قصد  من  الرئيس  على  ويحيلها 

 للمصادقة عليها؛  عرضها على مجلس اإلدارة

أم  - املكتب  أي  يمثل  يرفع  أن  ويمكنه  القضاء  ام 

دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح املكتب،  

املجاورة   الحقوق  ومالكي  املؤلفين  حقوق  وعن 

مجلس   رئيس  فورا  بذلك  ويخبر  الحقوق،  وذوي 

 18املادة 

واالختصاصات   الصالحيات  بجميع  املدير  يتمتع 

على   يضطلع  الغاية  ولهذه  املكتب  لتسيير  الالزمة 

 الخصوص باملهام التالية:

االقتضاء   - وعند  اإلدارة  مجلس  قرارات  ينفذ 

 اللجنة أو اللجن التي يحدثها املجلس؛ قرارات 

والحقوق   - املؤلف  حقوق  استخالص  على  يسهر 

توجيهات   ووفق  املكتب،  باسم  وتوزيعها  املجاورة 

 مجلس اإلدارة وعمال بأحكام هذا القانون؛ 

بجميع   - ويقوم  باسمه  ويتصرف  املكتب  يسير 

أهداف   بتحقيق  املتعلقة  والعمليات  التصرفات 

 ام بها؛ املكتب أو يأذن في القي 

أنشطتها   - وتنسيق  املصالح  مجموع  تدبير  يتولى 

 ويعين املوارد البشرية وفقا لنظامها األساس ي؛

املادة   - في  عليها  املنصوص  واألنظمة  الوثائق  يعد 

من هذا القانون ويعرضها على مجلس اإلدارة    12

 قصد املصادقة عليها؛ 

اإلدارات   - وجميع  الدولة  إزاء  املكتب  يمثل 

بجميع   ويقوم  األغيار  الخاصة وكل  أو  العمومية 
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 اإلدارة. 

العام  ويمكن مسؤوليته،    للمدير  تحت  يفوض،  أن 

اإلدارة   مستخدمي  إلى  واختصاصاته  سلطه  بعض 

 باملكتب. 

العامامليحضر   و  دير  الرئيس  من  بصفة   بطلب 

ومجلس   اإلدارة  مجلس  اجتماعات   لرقابةااستشارية، 

 والتحكيم. 

 

 األعمال التحفظية؛ 

أي   - يرفع  أن  ويمكنه  القضاء  أمام  املكتب  يمثل 

مصالح   عن  الدفاع  بهدف  قضائية  دعوى 

املكتب، وعن حقوق املؤلفين وأصحاب الحقوق  

س  املجاورة وذوي الحقوق، ويخبر بذلك فورا رئي

 مجلس اإلدارة. 

بعض   مسؤوليته،  تحت  يفوض،  أن  للمدير  ويمكن 

 سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي اإلدارة باملكتب. 

يحضر املدير، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس  

 اإلدارة ومجلس التوجيه والتتبع.
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  البـــاب الثالث: قواعد تدبير حقوق املؤلفين والحقوق املجاورة

 رقم ت املادة األصلية كما جاءت في مشروع القانون    املقترح يلتعدال التعليل

 

 

 

 

التعديل   هذا  من  احترام    ضرورةالغرض 

حقوق   قانون  والحقوق    املؤلفمقتضيات 

املداخيل  استعمال  يخص  فيما  املجاورة 

 القانون.   ألحكاماملستخلصة وفقا 

   20املادة 

أحكام مراعاة  رقم   من  59  املادة   مع  القانون 

وأحكام  2.00 أعاله  الثانية   املذكور  الفقرة 

املداخيل أدناه استعمال  للمكتب  يجوز  ال   ،

املؤلف  حقوق  استغالل  برسم  املستخلصة 

مالكي   على  توزيعها  لغرض  إال  املجاورة  والحقوق 

 هذه الحقوق. 

من أجل تغطية مصاريف التدبير، يقتطع املكتب 

الفقرة   في  عليها  املنصوص  املداخيل  توزيع  عند 

حقوق األول مالكي  من  واحد  كل  على  أعاله  ى 

املداخيل  من  نسبة  املجاورة،  والحقوق  املؤلف 

اإلدارة   مجلس  يحددها  األخير،  لهذا  ترجع  التي 

 من هذه املداخيل.   %30على أال تفوق نسبة 

يفوق  ال  التي  املداخيل  االقتطاع  هذا  من  وتعفى 

 اإلدارة. بقرار ملجلس مبلغها السقف املحدد 

 20املادة 

مراعاة أحكام الفقرة الثانية أدناه، ال يجوز    مع

املستخلصة   املداخيل  استعمال  للمكتب 

والحقوق   املؤلف  حقوق  استغالل  برسم 

هذه  أصحاب  على  توزيعها  لغرض  إال  املجاورة 

 الحقوق.

يقتطع   التدبير،  مصاريف  تغطية  أجل  من 

املكتب عند توزيع املداخيل املنصوص عليها في 

على كل واحد من أصحاب   الفقرة األولى أعاله

املؤلف   املجاورة حقوق  من  والحقوق  نسبة   ،

يحددها   األخير،  لهذا  ترجع  التي  املداخيل 

نسبة   تفوق  أال  على  اإلدارة  من    %30مجلس 

 هذه املداخيل. 

هذا   من  ال وتعفى  التي  املداخيل  االقتطاع 

املحدد   السقف  مبلغها  ملجلس  يفوق  بقرار 

  اإلدارة.
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 رقم ت املادة األصلية كما جاءت في مشروع القانون    املقترح تعديللا التعليل

 

 

 

نظرا   بالصرف  مساعدا  آمرا  العام  املدير  يعتبر 

 اتلرئيس هو الذي يمارس هذه الصالحيلكون ا 

حذفهاالفقرة   - تم  إضافتها   التي  تم  التي  هي 

 .  5بالتعديل رقم 

    29املادة 

بقبض   بالصرفمساعدا    املدير العام آمرايعتبر  

 . موارد ميزانية املكتب وصرف نفقاته

املكتب   ميزانية  موارد  بقبض  آمرا  املدير  يعتبر 

بالصرف  آمرين  يعين  أن  وله  نفقاته،  وصرف 

املتعلقة  التنظيمية  النصوص  وفق  مساعدين 

 باملحاسبة العمومية. 

يتولى محاسب عمومي ملحق لدى املكتب بقرار  

قيام لدى  للسلطة الحكومية املكلفة باملالية، ال

القوانين  تخولها  التي  باالختصاصات  املدير، 

 . واألنظمة املعمول بها للمحاسبين العموميين

 

 29املادة 

املكتب   ميزانية  بقبض موارد  آمرا  املدير  يعتبر 

بالصرف   آمرين  يعين  أن  وله  نفقاته،  وصرف 

املتعلقة   التنظيمية  النصوص  مساعدين وفق 

 باملحاسبة العمومية. 

ع محاسب  املكتب  يتولى  لدى  ملحق  مومي 

باملالية،   املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار 

القيام لدى املدير، باالختصاصات التي تخولها  

للمحاسبين  بها  املعمول  واألنظمة  القوانين 

 العموميين.
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  الباب الخامس: املوارد البشرية 

  املؤلف والحقوق املجاورة  حقوق  تمثيلنظام  السادس:الباب  

يلالتعل  رقم ت املادة األصلية كما جاءت في مشروع القانون    املقترح تعديلال 

عمليا يصعب تأسيس جمعيات في هذه املرحلة ولدا من  

إلى   تتحول  أن  يمكن  داخلية،  بلجن  تعويضها  األفضل 

نضجت   إن  جمعية    الظروف،جمعيات  مسمى  يعوض 

املجاورة  والحقوق  املؤلف  مالكي حقوق  بجمعية  مهنية 

ها عن الجمعيات والنقابات الفنية والتي تفترض  تمييزا ل

تؤسس   أن  يجب  الجمعيات  هذه  أن  حين  في  التعددية 

ذوي   تمثيل  هي  حصرية  لغاية  مجال  لكل  واحدة  منها 

لحقوق  الجماعي  التدبير  لغاية  املكتب  داخل  الحقوق 

 املؤلف والحقوق املجاورة. كما أن:

ة يبقى  النقابات والجمعيات املهنية الفنية بصفة عام   -

والترافع عن تطوير منظومة حقوق   الدفاع  من حقها 

فقط   تعني  ال  والتي  عموما  املجاورة  والحقوق  املؤلف 

التدبير الجماعي املوكول لهذه الجمعيات حصريا، عبر  

الترافع واستعمال وسائل الضغط املشروعة لتحسين  

في إطار تعددي يؤطر األكثر تمثيلية    القوانين املؤطرة

 د املمنوح من  فيه االعتما

 قبل لجنة منصوص عليها قانون الفنان واملهن الفنية.  

استغالل   - إمكانية  في  خطورة  للتأثير هناك    االحتكار 

   35املادة 

املسجلون  الحقوق املجاورة    أصحاب ينتظم املؤلفون و 

واحدة في    باملكتب صنف   لجنة  بكل  من    خاصة 

  مجلس االدارة طرف  من  املصنفات املحددة قائمتها  

املادة   ملقتضيات  القانون    3طبقا   2.00من 

 املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة. 

الحقوق   ذوي  من  مشكلة  جمعيات  تأسيس  ويمكنهم 

وفق   الصنف  لنفس  الفقرة  املنتمين  في  إليها  املشار 

رقأ  أعاله الشريف  الظهير  الصادر    1.58.376م  حكام 

األولى    3في   بتنظيم 1958نوفمبر    15)  1378جمادى   )

 الحق في تأسيس الجمعيات. 

الحالة، لكل جمعية   وفي هذه  األساس ي  النظام  يعرض 

الجمعيات مصادقة    املهنية  من  بعد   املكتبعلى 

هذا   ألحكام  مطابقته  من  ويمنحها    القانون التحقق 

 . اعتمادا للقيام بمهامها

 العتماد ويسحب في الحاالت التالية:  ال يمنح وا

 35املادة 

في   املجاورة  الحقوق  وأصحاب  املؤلفون  ينتظم 

من   صنف  لكل  بالنسبة  واحدة  مهنية  جمعية 

وتخضع   تنظيمي.  بنص  قائمتها  املحددة  املصنفات 

الظهير   ألحكام  املهنية  الجمعيات  من  جمعية  كل 

لى  جمادى األو   3الصادر في    1.58.376الشريف رقم  

تأسيس  1958نوفمبر    15)  1378 في  الحق  بتنظيم   )

 الجمعيات.

الجمعيات  لكل جمعية من  األساس ي  النظام  يعرض 

من   التحقق  بعد  اإلدارة  مصادقة  على  املهنية 

 مطابقته ألحكام هذا القانون.
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أو   نقابيا  التمثيلي  العمل  على مجاالت أخرى واحتكار 

الفنية  يجمعو  واملهن  الفنان  قانون  يؤطره  ما  وهذا  ا 

بالحقوق   واالجتماعيةواملتعلق    املترتبة   االقتصادية 

الترافع    االستغاللعن اإلنجاز وليس   سواء من خالل 

لذي أجهزة الدولة أو ممارسة حق اإلضراب وغير ذلك  

الجماعي   التفاوض  إلى  إضافة  النقابية  الحقوق  من 

 املؤطر بقانون الشغل وقانون الفنان واملهن الفنية.  

تشكل   - أن  يمكنها  املقترحة،  التسمية  بهذه  الجمعيات 

كثر استقاللية للتدبير الجماعي  نواة صلبة ملؤسسات أ

تعديالت مستقبلية ممكنة   في  املكتب  لرقابة  خاضعة 

تراكم   بفعل  الظروف  تنضج  عندما  القانون،  لهدا 

التجربة وحتى في هذه الحالة ستبقى مميزة عن العمل  

   النقابي.

األساس ي    خروج - قانونها   عنأهداف 

 أدناه؛  36مقتضيات املادة 

القانون  قيام - هذا  أهداف  خارج  بأعمال  ها 

النقابات   باختصاصات  يتعلق  ما  والسيما 

 والجمعيات املهنية؛ 

 إنتاج أعمال فنية.  -

حق التصويت املتعدد مضمون للمنخرطين   -

صنف من  ألكثر  لهم  املنتمين  يجوز  وال   ،

 عضوية أكثر من لجنة واحدة
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 رقم ت املادة األصلية كما جاءت في مشروع القانون    املقترح تعديلال التعليل

 

 

 

ممتلكاتها(  ذفح مع    )تدبير  التوافق  قصد 

 35تعديل املادة    ،تحويل الجمعيات إلى لجن

 أعاله. 

   36املادة 

 أعاله إلى:  35املنصوص عليها في املادة  اللجنتهدف 

واألنظمة   - للقوانين  أعضائها  احترام  على  الحرص 

 املتعلقة بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة؛ 

 ح أعضائها؛ الدفاع عن مصال و تدبير ممتلكاتها -

 املكتب؛ تمثيل أعضائها لدى  -

حقوق   - بحماية  املتعلقة  القضايا  كل  في  الرأي  إبداء 

 املكتب؛ املؤلف والحقوق املجاورة التي يعرضها عليها 

املساهمة، بتنسيق مع املكتب واملؤسسات والهيئات   -

للتحسيس   دورات  تنظيم  في  الصلة،  ذات  األخرى 

ال هذه  تفش ي  من  والحد  القرصنة    ظاهرة بمخاطر 

 .بتنسيق مع مجلس اإلدارة

 36املادة 

املادة   في  عليها  املنصوص  املهنية  الجمعيات  تهدف 

 أعاله إلى:  35

واألنظمة   - للقوانين  أعضائها  احترام  الحرص على 

 املتعلقة بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة؛ 

 تدبير ممتلكاتها والدفاع عن مصالح أعضائها؛  -

 إلدارة؛ تمثيل أعضائها لدى املكتب ولدى ا -

بحماية   - املتعلقة  القضايا  كل  في  الرأي  إبداء 

يعرضها   التي  املجاورة  والحقوق  املؤلف  حقوق 

 عليها املكتب أو اإلدارة؛ 

واملؤسسات   - املكتب  مع  بتنسيق  املساهمة، 

دورات  تنظيم  في  الصلة،  ذات  األخرى  والهيئات 

تفش ي   من  والحد  القرصنة  بمخاطر  للتحسيس 

 هذه الظاهرة.
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  ب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية البا

 رقم ت املادة األصلية كما جاءت في مشروع القانون    املقترح تعديلال التعليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   39املادة 

امل املكتب  والحقوق يحل  املؤلف  لحقوق  غربي 

محل  القانون،  هذا  بموجب  املنظم  املجاورة 

بموجب  املحدث  املؤلفين  لحقوق  املغربي  املكتب 

رقم   القعدة    5بتاريخ    2.64.406املرسوم  ذي 

حقوقه  1965مارس    8)  1384 جميع  في   )

الدراسات   صفقات  بجميع  املتعلقة  والتزاماته 

وكذا  والخدمات،  والتوريدات  جميع    واألشغال 

هذا  لحساب  املبرمة  األخرى  واالتفاقيات  العقود 

حيز  القانون  هذا  دخول  تاريخ  قبل  األخير، 

في   نهائية  بصفة  تسويتها  تتم  لم  والتي  التنفيذ، 

 التاريخ املذكور. 

لحقوق  املغربي  املكتب  محل  املكتب  يحل  كما 

مع  املبرمة  االتفاقيات  يخص  فيما  املؤلفين 

و  واملستغلين  الحقوق  الهيئات  أصحاب  مع 

 39املادة 

والحقوق   املؤلف  لحقوق  املغربي  املكتب  يحل 

محل   القانون،  هذا  بموجب  املنظم  املجاورة 

املحدث  املكتب   املؤلفين  لحقوق  املغربي 

رقم   املرسوم  ذي    5بتاريخ    2.64.406بموجب 

جميع  1965مارس    8)  1384القعدة   في   )

صفقات   بجميع  املتعلقة  والتزاماته  حقوقه 

والخدمات،   والتوريدات  واألشغال  الدراسات 

وكذا جميع العقود واالتفاقيات األخرى املبرمة  

دخول  تاريخ  قبل  األخير،  هذا  هذا   لحساب 

تسويتها  تتم  لم  والتي  التنفيذ،  حيز  القانون 

 بصفة نهائية في التاريخ املذكور. 

املغربي لحقوق  املكتب  املكتب محل  يحل  كما 

مع   املبرمة  االتفاقيات  يخص  فيما  املؤلفين 

الهيئات   ومع  واملستغلين  الحقوق  أصحاب 
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الرئيس  تمكين  أجل  الفقرة من  إضافة هذه 

العام  اإلشراف   الجمع  األول    االنتخابيعلى 

 قصد تيسير املرحلة االنتقالية. 

 . ة واملنظمات الوطنية واألجنبي

والعقود  الصفقات  تسوية  املكتب  يتولى 

والشروط   األشكال  وفق  املذكورة  واالتفاقيات 

 الواردة فيها. 

الصالحيات  بجميع  تعيينه  بعد  الرئيس  يتمتع 

العادي  السير  استمرارية  ضمان  له  تخول  التي 

 للمكتب إلى حين انتخاب مجلس اإلدارة. 

الرئ العام يحرص  الجمع  تنظيم  على  يس 

ستة   يتعدى  ال  أجل  داخل  مرة  ألول  االنتخابي 

في   القانون  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  أشهر 

  .الجريدة الرسمية

وفق   األول  االنتخابي  العام  الجمع  يعقد 

الرئيس يعده  داخلي  نظام  افق      مقتضيات  وتو

و يتضمن بالخصوص عليه السلطات الوصية،

 جلس اإلدارة. كيفيات تعيين أعضاء م

العام نسخأت للجمع  الداخلي  النظام  حكام هذا 

الداخلي  النظامه  نشر  بمجرد  األول  االنتخابي 

للمكتب في الجريدة الرسمية بعد املصادة عليه 

 من طرف مجلس اإلدارة.

   .ة واملنظمات الوطنية واألجنبي

والع الصفقات  تسوية  املكتب  قود  يتولى 

والشروط  األشكال  وفق  املذكورة  واالتفاقيات 

  الواردة فيها.

 



 
   **** 

 يتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة 25.19رقم مشروع قانون  تعديالت فريق االتحاد العام للشغالين على

 يتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة

 

 

 

 

 

 

فريق االتحاد العام للشغالين على    تعديالت  

   25.19مشروع قانون رقم 

 يتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة 
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رقم  

 التعديل 

رقم  

 المادة 

 تبرير التعديل  التعديل  النص األصلي 

لمادة ا 1
12 

واالختصاصات   السلط  بجميع  اإلدارة  مجلس  يتمتع 

على   يضطلع  الغاية  ولهذه  املكتب،  إلدارة  الالزمة 

 يلي:الخصوص بما 

مع    - املبرمة  واالتفاقيات  العقود  على  املصادقة 

الجماعي   للتدبير  األجنبية  والهيئات  الجمعيات 

إلى   تسعى  التي  املجاورة،  والحقوق  املؤلف  لحقوق 

سي ال  األهداف،  على  نفس  العمل  أجل  من  ما 

كل   في  املحمية  املصنفات  وتدبير  املتبادل  التمثيل 

 بلد، من جانب كل طرف لحساب الطرف اآلخر؛

إقرار االنضمام إلى املنظمات الدولية غير الحكومية    -

 والفنية؛في ميدان امللكية األدبية  

اتفاقات التسوية عن طريق التراض ي    - املصادقة على 

املتع النزاعات  والحقوق  لحل  املؤلف  بحقوق  لقة 

 املكتب؛ املجاورة التي تدخل في نطاق اختصاص 

املرخص    - الفولكلور  تعابير  استعمال  معايير  تحديد 

 القانون؛ من هذا   2بها طبقا ألحكام املادة 

يعرضها    - التي  املكتب  ميزانية  مشروع  على  املصادقة 

 املكتب؛ عليه مدير  

يتمتع مجلس اإلدارة بجميع السلط واالختصاصات  

على  يضطلع  الغاية  ولهذه  املكتب،  إلدارة  الالزمة 

 يلي:الخصوص بما 

مع    - املبرمة  واالتفاقيات  العقود  على  املصادقة 

الجماعي   للتدبير  األجنبية  والهيئات  الجمعيات 

املؤل إلى  لحقوق  تسعى  التي  املجاورة،  والحقوق  ف 

على   العمل  أجل  من  سيما  ال  األهداف،  نفس 

كل   في  املحمية  املصنفات  وتدبير  املتبادل  التمثيل 

 بلد، من جانب كل طرف لحساب الطرف اآلخر؛

غير    - الدولية  املنظمات  إلى  االنضمام  إقرار 

 والفنية؛الحكومية في ميدان امللكية األدبية 

عل  - طريق  املصادقة  عن  التسوية  اتفاقات  ى 

املؤلف   بحقوق  املتعلقة  النزاعات  لحل  التراض ي 

نطاق اختصاص   في  تدخل  التي  املجاورة  والحقوق 

 املكتب؛

تحديد معايير استعمال تعابير الفولكلور املرخص    -

 القانون؛ من هذا   2بها طبقا ألحكام املادة 

املصادقة على مشروع ميزانية املكتب التي يعرضها    -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   **** 

 يتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة 25.19رقم مشروع قانون  تعديالت فريق االتحاد العام للشغالين على
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رقم  

 التعديل 

رقم  

 المادة 

 تبرير التعديل  التعديل  النص األصلي 

ل  - التركيبية  والقوائم  الحسابات  لسنة  حصر 

 املحاسبية املختتمة؛ 

السنوي عن حصيلة أشغال    - التقرير  املصادقة على 

 عمله؛املكتب وبرنامج 

للبنيات    - املحدد  التنظيمي  املخطط  على  املوافقة 

 واختصاصاتها؛اإلدارية للمكتب  

باملوارد    - الخاص  األساس ي  النظام  على  املصادقة 

 باملكتب؛ البشرية العاملة 

 للمكتب؛م الداخلي  املصادقة على النظا -

 باملشتريات؛املصادقة على النظام الخاص  -

يقدمها    - التي  الخدمات  أجرة  أسعار  جدول  تحديد 

املكتب، ووضعه رهن إشارة العموم بجميع الوسائل  

 املتاحة؛

العقارية    - باألمالك  املتعلقة  االقتناءات  في  البت 

 كرائها؛لفائدة املكتب أو تفويتها أو 

تشمل    - التي  املستحقات  استخالص  نظام  تحديد 

املجاورة   والحقوق  املؤلف  حقوق  مستحقات 

وكذا   توزيعها،  كيفيات  وتحديد  الخاصة  والنسخة 

 املكتب؛ ليه مدير  ع

للسنة    - التركيبية  والقوائم  الحسابات  حصر 

 املحاسبية املختتمة؛ 

حصيلة    - عن  السنوي  التقرير  على  املصادقة 

 عمله؛ أشغال املكتب وبرنامج 

للبنيات    - املحدد  التنظيمي  املخطط  على  املوافقة 

 واختصاصاتها؛اإلدارية للمكتب  

باملوارد    - الخاص  األساس ي  النظام  على  املصادقة 

 باملكتب؛ البشرية العاملة 

 للمكتب؛املصادقة على النظام الداخلي   -

 باملشتريات؛املصادقة على النظام الخاص  -

يقدمها    - التي  الخدمات  أجرة  أسعار  تحديد جدول 

بجميع   العموم  إشارة  رهن  ووضعه  املكتب، 

 املتاحة؛الوسائل 

في    - العقارية  البت  باألمالك  املتعلقة  االقتناءات 

 كرائها؛لفائدة املكتب أو تفويتها أو 

تشمل  - التي  املستحقات  استخالص  نظام    تحديد 

ومستحقات   التصويري  االستنساخ  مستحقات 

 

 

 

 

 

 

 

إضافة مستحقات االستنساخ التصويري  

القائمة طبقا   إلى  التتبع  ومستحقات حق 

رقم   القانون  المتعلق    2.00لمقتضيات 

 .بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
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رقم  

 المادة 

 تبرير التعديل  التعديل  النص األصلي 

الفولكلور   تعابير  باستعماالت  املرتبطة  املستحقات 

مراعاة   مع  ذلك،  عن  الناتجة  العائدات  وتدبير 

املحددة   املذكورة  املستحقات  استخالص  جداول 

 العمل؛النصوص الجاري بها  بموجب

التغطية    - صندوق  تدبير  نظام  على  املصادقة 

املادة   في  عليه  املنصوص  هذا    27االجتماعية  من 

 القانون؛   

 والوصايا؛ قبول الهبات  -

للتحسيس    - السنوي  البرنامج  على  املصادقة 

والحقوق   املؤلف  في مجال حماية حقوق  والتواصل 

 املجاورة. 

اإلدارة   ملجلس  املكتب  يمكن  ملدير  تفويضا  يمنح  أن 

 قصد تسوية قضايا معينة.

 

التتبع  والحقوق  و   حق  املؤلف  حقوق  مستحقات 

كيفيات   وتحديد  الخاصة  والنسخة  املجاورة 

املر  املستحقات  وكذا  باستعماالت  توزيعها،  تبطة 

عن   الناتجة  العائدات  وتدبير  الفولكلور  تعابير 

املستحقات   استخالص  جداول  مراعاة  مع  ذلك، 

بها   الجاري  النصوص  بموجب  املحددة  املذكورة 

 العمل؛

التغطية    - صندوق  تدبير  نظام  على  املصادقة 

املادة   في  عليه  املنصوص  هذا    27االجتماعية  من 

 القانون؛   

 والوصايا؛ قبول الهبات  -

للتحسيس    - السنوي  البرنامج  على  املصادقة 

املؤلف   حقوق  حماية  مجال  في  والتواصل 

 والحقوق املجاورة. 

يمكن ملجلس اإلدارة أن يمنح تفويضا ملدير املكتب  

 قصد تسوية قضايا معينة.

المادة  2
17 

يعين مدير املكتب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية  

مبدع   صفة  له  تكون  أن  يجوز  وال  العمل.  بها  الجاري 

التشريعية   النصوص  وفق  املكتب  مدير  يعين 

العمل.   بها  الجاري  تحت   والتنظيمية  مهامه  ويمارس 
 لتعزيز نظام حكامة المكتب 



 
   **** 

 يتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة 25.19رقم مشروع قانون  تعديالت فريق االتحاد العام للشغالين على

 يتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة

رقم  

 التعديل 

رقم  

 المادة 

 تبرير التعديل  التعديل  النص األصلي 

فنية أو  أدبية  صفة    ملصنفات  أو  فيها  حق  صاحب  أو 

مجاورة.  حقوق  باستقاللية    صاحب  مهامه  ويمارس 

   وحيادية.

 

اراته قر  وينفذ  اإلدارة  مجلس  أن     ،إشراف  يجوز  وال 

فنية  أو  أدبية  ملصنفات  مبدع  صفة  له   تكون 

مجاورة.  حقوق  صاحب  صفة  أو  فيها  حق  صاحب    أو 

  ويمارس مهامه باستقاللية وحيادية.

الثانية   20المادة  3 الفقرة  أحكام  مراعاة  يجوز  مع  ال  أدناه، 

برسم استغالل   املستخلصة  املداخيل  استعمال  للمكتب 

على   توزيعها  لغرض  إال  املجاورة  والحقوق  املؤلف  حقوق 

 أصحاب هذه الحقوق. 

من أجل تغطية مصاريف التدبير، يقتطع املكتب عند  

توزيع املداخيل املنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله على  

امل  واحد من أصحاب حقوق  املجاورة،    والحقوق ؤلف  كل 

يحددها   األخير،  لهذا  ترجع  التي  املداخيل  من  نسبة 

نسبة   تفوق  أال  على  اإلدارة  هذه  30مجلس  من   %

 املداخيل.  

يفوق   ال  التي  املداخيل  االقتطاع  هذا  من  وتعفى 

 بقرار ملجلس اإلدارة. مبلغها السقف املحدد 

يجوز  م ال  أدناه،  الثانية  الفقرة  أحكام  مراعاة  ع 

برسم  ل املستخلصة  املداخيل  استعمال  لمكتب 

لغرض   إال  املجاورة  والحقوق  املؤلف  حقوق  استغالل 

 توزيعها على أصحاب هذه الحقوق.

املكتب   يقتطع  التدبير،  مصاريف  تغطية  أجل  من 

األولى   الفقرة  في  عليها  املنصوص  املداخيل  توزيع  عند 

املؤلف   حقوق  أصحاب  من  واحد  كل  على  أعاله 

لهذا    والحقوق  ترجع  التي  املداخيل  من  نسبة  املجاورة، 

على   اإلدارة  مجلس  يحددها  عن  أال األخير،  نسبة    تقل 

 % من هذه املداخيل.  30

يفوق   ال  التي  املداخيل  االقتطاع  هذا  من  وتعفى 

 بقرار ملجلس اإلدارة. مبلغها السقف املحدد 

 

 

 

 

 لضمان تغطية مصاريف المكتب 

املتاحة وال   23المادة 4 الوسائل  القيام بجميع  املكتب   بجميع الوسائل املتاحة وال   يتعين على املكتب القياميتعين على 



 
   **** 

 يتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة 25.19رقم مشروع قانون  تعديالت فريق االتحاد العام للشغالين على

 يتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة

رقم  

 التعديل 

رقم  

 المادة 

 تبرير التعديل  التعديل  النص األصلي 

سيما اإللكترونية منها بنشر قائمة املصنفات املحمية التي  

تعذر على املكتب التعرف على أصحابها وذلك داخل أجل  

( ثالثون  األجل  30أقصاه  انصرام  تاريخ  من  يوما   )

 .أعاله 21املنصوص عليه في املادة 

املحمية   املصنفات  قائمة  بنشر  منها  اإللكترونية  سيما 

وذلك   أصحابها  على  التعرف  املكتب  على  تعذر  التي 

أقصاه   أجل  األجل    سنةداخل  انصرام  تاريخ  من 

 .أعاله 21املنصوص عليه في املادة 

على   هذا    30التنصيص  يفتح  قد  يوم 

النية    الباب أمام بعض األشخاص سيئي

هي   المصنفات  هذه  بأن  االدعاء  في 

 . لهم

املتعلقة   25المادة 5 الوثائق  جميع  حفظ  املكتب  على  يتعين 

الحقوق   وأصحاب  املؤلفين  مستحقات  باستخالص 

هذه   بتوزيع  املتعلقة  تلك  وكذا  حقوقهم،  وذوي  املجاورة 

تقل   ال  ملدة  املحاسبية  الوثائق  من  وغيرها  املستحقات، 

 عشرين سنة. ( 20عن )

املتعلقة   الوثائق  جميع  حفظ  املكتب  على  يتعين 

الحقوق   وأصحاب  املؤلفين  مستحقات  باستخالص 

املجاورة وذوي حقوقهم، وكذا تلك املتعلقة بتوزيع هذه  

املحاسبية ملدة ال تقل   الوثائق  املستحقات، وغيرها من 

 . سنوات( 10عن )

بدل    10 تبعا لألنظمة    20سنوات  سنة 

 الضريبة والمحاسبتية المعمول بها. 
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 المملــــكة المــــغربية 

 البرلمـــــــــــــــان 

نــشاريتمجلـــــــس المس  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعــديالت
احلقوق  يتعلق ابملكتب املغريب حلقوق املؤلف و  25.19قانون رقم مشروع جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل حول 

  اجملاورة
 

( 2022ونيو ي 27) كما وافق عليه جملس النواب يف   
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 2و   1التعديل:
 

 املادة األصلية التعديل املقترح التبرير 

يرمي التعديل األول إلى اعتماد طريقة االنتخاب في   

الجمعيات  ممثلي  اإلداري    املهنية  تعيين  باملجلس 

و  اعتمدت  التي  الصيغة  بدل  في  للمكتب،  املتمثلة 

الجمعيات، الذي يحد من    لرؤساءالتعيين املباشر  

تراكم املسؤوليات في  ية االختيار كما انه يكرس  حر 

 . أدائهيحد من فعالية يد شخص واحد و 

الثانياما    إلى    التعديل  فيرمي  املادة  نفس  على 

للم اإلداري  باملجلس  املستخدمين  كتب  تمثيل 

إلشراكهم القرار    توخيا  اتخاذ  مأسسة  و في  لدعم 

 نزاعات املهنية. من ال  للوقاية الحوار االجتماعي

 

. 

 الباب الثاني: 

 أجهزة املكتب: 

 :8املادة 

أو  يرأس مجلس إدارة املكتب السلطة الحكومية املختصة 

 : يتألف منمن يمثلها، و 

 ممثلين عن اإلدارة؛  -

أصحاب  الجمعيات املهنية للمؤلفين و عن    ممثلين -

الباب   في  عليها  املنصوص  املجاورة  الحقوق 

،  نونيةاملسيرة بصفة قاالسادس من هذا القانون و 

ينتخبون من قبل هيأة ناخبة تتألف من منخرطي  

 ؛ املعنية كل صنف من أصناف الجمعيات املهنية

املكتب   - مستخدمي  عن  كيفية  ممثلين  تحدد 

باملوارد   الخاص  األساس ي  بالنظام  تعيينهم 

 ؛ البشرية العاملة  باملكتب

و  - الخبرة  ذوي  من  مجال  شخصيات  في  الكفاءة 

 : الباب الثاني

 : أجهزة املكتب

 :8املادة 

السلطة الحكومية املختصة أو يرأس مجلس إدارة املكتب  

 ن :من يمثلها، و يتألف م

 ممثلين عن اإلدارة؛  -

و  - للمؤلفين  املهنية  الجمعيات  أصحاب  رؤساء 

الباب   في  عليها  املنصوص  املجاورة  الحقوق 

 املسيرة بصفة قانونية؛ السادس من هذا القانون و 

و  - الخبرة  ذوي  من  مجال  شخصيات  في  الكفاءة 

 الحقوق املجاورة. حقوق املؤلفين و تدبير 

لرئيس   - اإلدارة  يجوز  مجلس  يدعو  لرئيس  أن 

 لحضور اجتماعات ،........

و  املكتب،  إدارة  مجلس  أعضاء  عد  كيفيات  يحدد 
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 حقوق املجاورة. التدبير حقوق املؤلفين و 

يدعو   - أن  اإلدارة  مجلس  لرئيس  لرئيس  يجوز 

 لحضور اجتماعات ،........

و  املكتب،  إدارة  مجلس  أعضاء  عد  كيفيات  يحدد 

 تعيينهم بموجب نص تنظيمي. 

 

 

 تعيينهم بموجب نص تنظيمي. 
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 3التعديل 
 املادة األصلية التعديل املقترح التبرير 

 
املادتين   التي تحدد    11و  10تماشيا مع مقتضيات 

امل ألعضاء  سلوكية  اإلداري  ضوابط  نظرا  و جلس 

الى  لط التعديل  هذا  يرمي  املكتب  نشاط  بيعة 

اختصاصات   ضمن  اإلدارةالتنصيص   مجلس 

للسلوك   مدونة  وضع  على  ينص  ملقتض ى 

 االخالقيات خاصة بمستخدمي املكتب.و 

 

 

 

 

 الباب الثاني: 

 أجهزة املكتب: 

 : 12المادة 

و  السلط  بجميع  اإلداري  املجلس  االختصاصات  يتمتع 

و  املكتب،  الدارة  على لالالزمة  يضطلع  الغاية  هذه 

 الخصوص بما يلي:

 االتفاقيات ......؛املصادقة على العقود و  -

 إقرار االنضمام ................؛  -

 املصادقة على ................؛  -

 ........................................................؛  -

باملوارد   - الخاص  األساس ي  النظام  على  املصادقة 

 لة باملكتب؛ البشرية العام

على   - واألخالقيات  املصادقة  للسلوك  مدونة 

 باملكتب. للعاملين  

-  ................................................... 

 

 

 الباب الثاني: 

 أجهزة املكتب: 

 : 12المادة 

و  السلط  بجميع  اإلداري  املجلس  االختصاصات  يتمتع 

و  املكتب،  الدارة  الغاية  الالزمة  على لهذه  يضطلع 

 الخصوص بما يلي:

 ؛االتفاقيات ......املصادقة على العقود و  -

 إقرار االنضمام ................؛  -

 املصادقة على ................؛  -

 ؛ ........................................................ -

باملوارد   - الخاص  األساس ي  النظام  على  املصادقة 

 البشرية العاملة باملكتب؛ 

-  .................................. 
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 :  4رقم  التعديل 
 

 األصلية املادة  التعديل املقترح التبرير 

 
 

االستعانة   ألجل اتاحة االمكانية القانونية للمكتب

املتوفرة لدى  باملوارد البشرية ذات االختصاص 

حاجياته الطارئة   األخرى ولسداإلدارات العمومية 

.لةهمن املوارد البشرية املؤ   

 

 الباب الخامس: 

 املوارد البشرية:

 :31املادة 

 :تتألف املوارد البشرية العاملة باملكتب من

 ........................................................ ؛ أطر و أعوان  -

 ؛ .........................................................مستخدمين  -

لل - طبقا  لديه،  ملحقين  نصوص  موظفين 

 ؛التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل

إشار  - رهن  يوضعون  املكتبموظفين  من    ة 

طبقا   العامة،  واملؤسسات  العمومية  اإلدارات 

بها   الجاري  والتنظيمية  التشريعية  للنصوص 

 العمل

 ................................................................ يجوز للمكتب 

 الباب الخامس: 

 املوارد البشرية:

 :31املادة 

 :تتألف املوارد البشرية العاملة باملكتب من

أعوان يتم توظيفهم، طبقا للنظام األساس ي  أطر و  -

 الخاص باملوارد البشرية؛

طبقا   - توظيفهم  يتم  متعاقدين،  مستخدمين 

 باملوارد البشرية؛ للنظام األساس ي الخاص 

للنصوص   - طبقا  لديه،  ملحقين  موظفين 

 و التنظيمية الجاري بها العمل. التشريعية

 . .............................................................يجوز للمكتب 
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 :   5 رقم التعديل 
 

 املادة األصلية التعديل املقترح التبرير 

 
 

التمثيلي  النظام  على  القانون  هذا  مبوجب  التنصيص 
يفللمس تساهم  استشارية  هيأة  إبحداث   تخدمني، 

املهين   املسار  مجيع و   ستخدمنيللمتدبري  من  متكينهم 
 هلم لكفالة حقوقهم. الضماانت املخولة  

 املكتب   مستخدمواعتبارا لطبيعة املهام اليت يقوم هبا  و 
و و  التحفظ  اغلبها  يف  تتطلب  هذا اليت  فإن  السرية 

بواجب كتمان  التقيد  على  النص  إىل  يرمي  التعديل 
املهين انسجاما و   السر  من   ذلك  األخرية  الفقرة  مع 

  من مشروع هذا القانون.   11مع املادة  و  10املادة  
                                     

 

 

 

 الباب الخامس: 

 املوارد البشرية: 

 مكرر ) مادة إضافية( 31املادة 

ادارية    تحدث   بها  ملجان  املعمول  الكيفية  وفق  ختلطة 

اإل  للجان  بالنسبة  العمومية  املتساوية بالوظيفة  دارية 

بموجب   لها  املحددة  االختصاصات  وتمارس   ، األعضاء 

 .القوانين واألنظمة الجاري بها العمل

بامل العاملون  السلوك   كتب يلتزم  مدونة  بتوجيهات 

سيما ال  و  يتعلق  واالخالقيات  بواجب   فيما  بالتقيد 

من   عليه  يطلعون  ما  بخصوص  املنهي  السر  كتمان 

م بمناسبة  ووثائق  هذا  معلومات  ويبقى  مهامهم  زاولة 

 كتب االلتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عملهم بامل 

 

 

 

 

 

 



المكتب المغربي لحقوق المؤلف يتعلق ب  25.19تعديالت مجموعة العدالة االجتماعية على مشروع القانون رقم 

 والحقوق المجاورة  

 

1 

 

 

 

رقم 

 التعديل

رقم 

 املادة 

املادة كما وردت في مشروع القانون كما صادق  

 عليه مجلس النواب 

 تبرير التعليل التعديل املقترح 

 2املادة   .1

البند 

السادس  

من  

الفقرة  

 األولى

 تناط باملكتب ........................................... املجاورة. 

 القيام بما يلي:ولهذه الغاية يتولى املكتب 

 تلقي ملفات طلبات ............. أو خارجه؛ 

نفس   .................... املؤلفين  حقوق  وتجبير  حماية 

 األهداف؛ 

 الترخيص باستعمال .............. أو العرفي؛ 

................................................ 

املجاورة   والحقوق  املؤلف  حقوق  توزيع مستحقات 

ألحكام  امل طبقا  الحقوق  أصحاب  على  ستخلصة 

 الباب الثالث من هذا القانون؛

  

 )الباقي ال تغيير فيه(  

 تناط باملكتب ........................................... املجاورة. 

 ولهذه الغاية يتولى املكتب القيام بما يلي:

 تلقي ملفات طلبات ............. أو خارجه؛ 

حق وتجبير  نفس حماية   .................... املؤلفين  وق 

 األهداف؛ 

 الترخيص باستعمال .............. أو العرفي؛ 

................................................ 

املجاورة   والحقوق  املؤلف  حقوق  مستحقات  توزيع 

الحقوق   أصحاب  على  طبقا    وذويهم املستخلصة 

 ألحكام الباب الثالث من هذا القانون؛ 

  

 )الباقي ال تغيير فيه(  

 

 

 

 

توزيع   أن  على  التأكيد 

أصحاب   يشمل  املستحقات 

 وكذلك ذويهم  الحقوق 

عالوة على املهام التي يقوم بها املكتب طبقا ألحكام   5املادة   .2

لحساب    2املادة   القيام  األخير  هذا  يتولى  أعاله 

كانوا سواء  املنخرطين،  غير  من  أشخاص    املؤلفين 

طبقا ألحكام  عالوة   املكتب  بها  يقوم  التي  املهام  على 

لحساب    2املادة   القيام  األخير  هذا  يتولى  أعاله 

كانوا سواء  املنخرطين،  غير  من    ا أشخاص   املؤلفين 

 إصالح خطأ مادي.
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ذاتيين أو اعتباريين، باستيفاء مستحقاتهم الناتجة  

على    عن بناء  الغير  قبل  من  مصنفاتهم  استغالل 

بموجبها يفوض  خاصة  باألمر    اتفاقيات  املعنيون 

وتحصيل   عنها  والدفاع  حقوقهم  لحماية  املكتب 

مستحقاتهم ودفعها لهم طبقا للشروط والكيفيات  

 املحددة في هذه االتفاقيات. 

ذاتيين أو اعتباريين، باستيفاء مستحقاتهم الناتجة  

على    عن بناء  الغير  قبل  من  مصنفاتهم  استغالل 

بموجبها يفوض  خاصة  باألمر  املعن  اتفاقيات  يون 

وتحصيل   عنها  والدفاع  حقوقهم  لحماية  املكتب 

والكيفيات   للشروط  طبقا  لهم  مستحقاتهم ودفعها 

 املحددة في هذه االتفاقيات. 

 

الحكومية   8املادة   .3 السلطة  املكتب  إدارة  مجلس  يرأس 

 املختصة أو من يمثلها، ويتألف من:  

  ؛ ممثلين عن اإلدارة  - 

وأصحاب     - للمؤلفين  املهنية  الجمعيات  رؤساء 

الباب   في  عليها  املنصوص  املجاورة  الحقوق 

 السادس من هذا القانون واملسيرة بصفة قانونية؛ 

الخبرة     - ذوي  من  مجال  شخصيات  في  والكفاءة 

 .تدبير حقوق املؤلفين والحقوق املجاورة

لحضور  يدعو  أن  اإلدارة  مجلس  لرئيس  يجوز 

اجتماعات املجلس، بصفة استشارية، كل شخص  

الخاص، يرى  و  ذاتي أو اعتباري من القطاع العام أ

الحكومية   السلطة  املكتب  إدارة  مجلس  يرأس 

 :  عضوا 12 املختصة أو من يمثلها، ويتألف من

  ؛ ممثلين عن اإلدارة  ( أعضاء5خمسة ) -  

( أعضاء ينتخبون من قبل املنخرطين  5خمسة ) - 

للمؤلفين   باملكتب املهنية  الجمعيات  رؤساء 

في   عليها  املنصوص  املجاورة  الحقوق  وأصحاب 

بصفة   واملسيرة  القانون  هذا  من  السادس  الباب 

 قانونية؛ 

 -( من 2عضوين  الخبرة    (  ذوي  من  شخصيات 

والحقوق   املؤلفين  حقوق  تدبير  مجال  في  والكفاءة 

 .املجاورة

يجب أن يحدد تأليف مجلس  

تعيين  وكيفية  اإلدارة 

وليس   بالقانون  أعضائه، 

 بنص تنظيمي.
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 . فائدة في حضوره

املكتب، وكيفيات   إدارة  يحدد عدد أعضاء مجلس 

 .  يميتعيينهم بموجب نص تنظ

 يعين أعضاء مجلس اإلداري بمرسوم؛ 

لحضور   يدعو  أن  اإلدارة  مجلس  لرئيس  يجوز 

اجتماعات املجلس، بصفة استشارية، كل شخص  

الخاص، يرى  و  ذاتي أو اعتباري من القطاع العام أ

 . فائدة في حضوره

وكيفيات   املكتب،  إدارة  مجلس  أعضاء  عدد  يحدد 

 . تعيينهم بموجب نص تنظيمي

مجلس   9املادة   .4 أعضاء  انتداب  مدة  أربع  تحدد  في  اإلدارة 

 .( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة4)

عن   التغيب  أو  االستقالة  أو  الوفاة  حالة  وفي 

( اجتماعات متتالية ملجلس اإلدارة  3حضور ثالثة )

املعني العضو  يعوض  مقبول،  مبرر  للفترة    بدون 

 املتبقية من مدة عضويته.

(  4تحدد مدة انتداب أعضاء مجلس اإلدارة في أربع )

 .ت قابلة للتجديد مرة واحدةسنوا 

حالة عضوية  وفي  أو    بسبب   سقوط  الوفاة 

بمجوبها    أو االستقالة   عين  التي  الصفة  فقدان 

مجلس   في  أوالعضو  حضور    اإلدارة  عن  التغيب 

( بدون  3ثالثة  اإلدارة  ملجلس  متتالية  اجتماعات   )

املعني العضو  يعوض  مقبول،  املتبقية   مبرر  للفترة 

 من مدة عضويته. 

فقدان  كون  على  النص 

فقدان  أسباب  من  الصفة 

 العضوية.

التشريعية   17املادة   .5 النصوص  وفق  املكتب  مدير  يعين 

وال يجوز أن تكون له  والتنظيمية الجاري بها العمل.  

أو صاحب حق    صفة مبدع ملصنفات أدبية أو فنية

التشريعية   النصوص  وفق  املكتب  مدير  يعين 

والتنظيمية الجاري بها العمل. وال يجوز أن تكون له 

أو صاحب حق    صفة مبدع ملصنفات أدبية أو فنية

وجوب   على  التنصيص 

من  باملمتلكات  التصريح 

وذلك   املكتب،  مدير  طرف 
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ويمارس   مجاورة.  حقوق  صاحب  صفة  أو  فيها 

 . مهامه باستقاللية وحيادية

ها أو صفة صاحب حقوق مجاورة. ويمارس مهامه  في

 . باستقاللية وحيادية

كل   على  املكتبيجب  يقدم   مدير  طبقا    أن 

كتابيا   تصريحا  القانون،  في  املحددة  للكيفيات 

التي واألصول  مباشرة    باملمتلكات  بصفة  حيازته، 

وخالل   ملهامه،  تسلمه  بمجرد  مباشرة،  غير  أو 

 . وعند انتهائها  ممارستها

وربط  للحكامة  تعزيزا 

 املسؤولية باملحاسبة  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  نتائج التصويت على التعديالت المقدمةنتائج التصويت على التعديالت المقدمة

  حول حول   

يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف  يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف    25.1925.19مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   

  والحقوق المجاورة والحقوق المجاورة 

  



1 

 

 
 التعديالت المقدمة  نتائج التصويت على

 حول 
 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 25.19رقم مشروع قانون 

 برمته القانون وعلى المشروع 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

موقف  مقدم التعديل  المادة 
 لحكومةا

موقف 
أصحاب  
 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة  نتيجة التصويت على التعديل 
 الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون 

 تقديم 

 
 --- --- سحب  رفض الفريق الحركي 

 الباب األول : التسمية والمهام 

 ع كما جاءت إجما --- سحب  رفض الفريق الحركي  المادة األولى 

 

 2المادة  
 سحب  رفض الفريق الحركي 

--- 

 إجماع كما جاءت 

مجموعة العدالة  

 االجتماعية
 سحب  رفض

 إجماع كما جاءت  --- سحب  رفض الفريق الحركي  3المادة  

 إجماع كما جاءت  --- سحب  رفض الفريق الحركي  4المادة  

  --- سحب  رفض الفريق الحركي  5المادة  

 إجماع كما جاءت 
مجموعة العدالة  

 االجتماعية
 --- سحب  رفض

 1 0 7 نتيجة التصويت على الباب األول 

 الباب الثاني : أجهزة المكتب 

 

 6المادة  
 سحب  رفض الفريق الحركي 

--- 

 إجماع كما جاءت 

 

 
فريق االتحاد  

 المغربي للشغل 
 سحب  رفض

 سحب  رفض الفريق الحركي  7المادة  

--- 

 

 إجماع كما جاءت 

 

 

ريق االتحاد  ف

 المغربي للشغل 
 سحب  رفض

 

 

 

 8المادة  

 --- سحب  رفض الفريق الحركي 

6 1 1 

فريق االتحاد  

   المغربي للشغل
 --- سحب  رفض

مجموعة  

الكونفدرالية 

الديمقراطية  

 للشغل  

 3 4 1 تشبث  رفض

مجموعة العدالة  

 االجتماعية
 --- سحب  رفض

 سحب  رفض الفريق الحركي  9المادة  
مجموعة العدالة   1 0 7 ---

 االجتماعية
 سحب  رفض

 1 0 7 --- --- --- بدون تعديل 10المادة  
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موقف  مقدم التعديل  المادة 
 الحكومة

موقف 
أصحاب  
 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة  نتيجة التصويت على التعديل 
 الممتنعون  ارضون المع الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون 

 1 0 7 --- --- --- بدون تعديل 11المادة  

 12المادة  

 --- سحب  رفض الفريق الحركي 

5 1 2 

فريق االتحاد  

العام للشغالين  

 بالمغرب
 --- سحب  رفض

مجموعة  

الكونفدرالية 

الديمقراطية  

 للشغل 

 2 5 1 تشبث  رفض

 1 0 7 --- سحب  رفض الفريق الحركي  13المادة  

 

 14المادة  

 سحب  رفض الفريق الحركي 
--- 7 0 1 

فريق االتحاد  

 المغربي للشغل 
 سحب  رفض

 مكررة  14المادة  

 )مادة إضافية( 

فريق االتحاد  

 المغربي للشغل 
 --- --- سحب  رفض

 15المادة  

 سحب  رفض الفريق الحركي 
--- 7 0 1 

فريق االتحاد  

   المغربي للشغل
 سحب  رفض

 1 0 7 --- --- --- ون تعديلبد   16المادة  

 17المادة  

 سحب  رفض الفريق الحركي 

--- 7 0 1 

فريق االتحاد  

 المغربي للشغل 
 سحب  رفض

فريق االتحاد  

العام للشغالين  

 بالمغرب
 سحب  رفض

مجموعة العدالة  

 االجتماعية
 سحب  رفض

 18المادة  

 سحب  رفض الفريق الحركي 
--- 7 0 1 

حاد  فريق االت 

   المغربي للشغل
 سحب  رفض

 1 0 7 نتيجة التصويت على الباب الثاني 

 حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة رالباب الثالث : قواعد تدبي

 1 0 7 --- --- --- بدون تعديل 19المادة  

 20المادة  

 سحب  رفض الفريق الحركي 

--- 7 0 1 

فريق االتحاد  

   المغربي للشغل
 سحب  رفض

فريق االتحاد  

العام للشغالين  

 بالمغرب
 سحب  رفض
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موقف  مقدم التعديل  المادة 
 الحكومة

موقف 
أصحاب  
 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة  نتيجة التصويت على التعديل 
 الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون 

 1 0 7 --- سحب  رفض الفريق الحركي  21المادة  

 1 0 7 --- سحب  رفض الفريق الحركي  22المادة  

 23المادة  

 سحب  رفض الفريق الحركي 

فريق االتحاد   1 0 7 ---

العام للشغالين  

 بالمغرب
 سحب  رفض

 1 0 7 --- سحب  رفض الفريق الحركي  24المادة  

 25المادة  

 سحب  رفض الفريق الحركي 

فريق االتحاد   1 0 7 ---

شغالين  العام لل

 بالمغرب
 سحب  رفض

 1 0 7 نتيجة التصويت على الباب الثالث 

 الباب الرابع : التنظيم والمراقبة المالية للمكتب 

 1 0 7 --- سحب  رفض الفريق الحركي  26المادة  

 1 0 7 --- سحب  رفض الفريق الحركي  27المادة  

 1 0 7 --- --- --- بدون تعديل 28المادة  

 29المادة  

 سحب  رفض يق الحركي الفر
--- 7 0 1 

فريق االتحاد  

 المغربي للشغل 
 سحب  رفض

 1 0 7 --- سحب  رفض الفريق الحركي  30المادة  

 1 0 7 نتيجة التصويت على الباب الرابع 

 الخامس : الموارد البشريةالباب  

 31المادة  

مجموعة  

الكونفدرالية 

الديمقراطية  

 للشغل 

 1 1 6 --- سحب  رفض

مكررة   31  المادة

 )مادة إضافية( 

مجموعة  

الكونفدرالية 

الديمقراطية  

 للشغل 

 --- 2 5 1 تشبث  رفض

 1 0 7 --- سحب  رفض الفريق الحركي  32المادة  

 1 0 7 --- سحب  رفض الفريق الحركي  33المادة  

 1 0 7 --- --- --- بدون تعديل 34المادة  

 1 1 6 نتيجة التصويت على الباب الخامس 
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موقف  مقدم التعديل  المادة 
 الحكومة

موقف 
أصحاب  
 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة  نتيجة التصويت على التعديل 
 الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون 

عنوان الباب  

 السادس 

 الفريق الحركي 
 --- --- سحب  رفض

   35المادة  

 سحب  رفض الفريق الحركي 

فريق االتحاد   1 0 7 ---

المغربي 

 ( 6)للشغل
 سحب  رفض

   36المادة  

فريق االتحاد  

المغربي 

 ( 2)للشغل
 1 0 7 --- سحب  رفض

 1 0 7 السادس نتيجة التصويت على الباب 

 السابع : أحكام متفرقة وانتقاليةالباب  

 1 0 7 --- سحب  رفض الفريق الحركي  37المادة  

 1 0 7 --- سحب  رفض ركي الفريق الح 38المادة  

 39المادة  

 سحب  رفض الفريق الحركي 
--- 7 0 1 

فريق االتحاد  

 المغربي للشغل 
 سحب  رفض

 1 0 7 --- --- --- بدون تعديل 40المادة  

 1 0 7 --- سحب  رفض الفريق الحركي  41المادة  

 1 0 7 سابع نتيجة التصويت على الباب ال 
 

 

 

   : كما جاء برمته لقانوننتيجة التصويت على مشروع ا

 6 الموافقون : ➢

 1 المعارضون : ➢

 1 الممتنعون : ➢

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  حيل على اللجنة ووافقت عليه حيل على اللجنة ووافقت عليه أأقانون كما  قانون كما  مشروع مشروع 

  



                           

   

 

 

 

 

 25.19مشروع قانون رقم 

 يتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف

 والحقوق املجاورة 

 

 ( 2022يونيو 27)كما وافق عليه مجلس النواب في

 

 

 

 

 

 اململكة املغربية 

 البرملان 

 مجلس النواب 
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 25.19مشروع قانون رقم 

 والحقوق املجاورة  لحقوق املؤلفيتعلق باملكتب املغربي 

 

 الباب األول 

 التسمية واملهام 

 املادة األولى

مارس    8)  1384ذي القعدة    5بتاريخ    2.64.406يحول املكتب املغربي لحقوق املؤلفين املحدث بموجب املرسوم رقم  

( إلى هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، تتمتع باالستقالل املالي، وتحمل اسم  1965

 شار إليه في هذا القانون باسم »املكتب«.   »املكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة«، وي

 يكون مقر املكتب بالرباط، ويمكنه إحداث تمثيليات له داخل أرجاء اململكة بقرار من مجلس اإلدارة.   

 2املادة 

باملكتب مهمة رقم  و  تدبير   تناط  القانون  في  عليها  املنصوص  املجاورة  والحقوق  املؤلف  املتعلق    2.00حماية حقوق 

 لف والحقوق املجاورة، بحقوق املؤ 

 ولهذه الغاية يتولى املكتب القيام بما يلي: 

األدبية والفنية وأداءاتهم،    - الحقوق املجاورة، وتصريحاتهم بمصنفاتهم  املؤلفين وأصحاب  انخراط  تلقي ملفات طلبات 

األمر   تعلق  كلما  وحمايتها،  ومعنوية  مادية  حقوق  استحقاق  لهم  تخول  سواء  التي  واألداءات  املصنفات  هذه  باستغالل 

 داخل املغرب أو خارجه؛

امل  - التراب  حماية وتدبير حقوق  املستغلة عبر  باملصنفات واألداءات  املرتبطة  ؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة األجانب 

املتبادل مع الهيئات األجنبية التي تسعى  الوطني في إطار التزامات املغرب الدولية، وال سيما من خالل إبرام عقود التمثيل  

 إلى تحقيق نفس األهداف؛ 

 ور حينما يكون هذا االستعمال ألهداف تجارية أو خارج اإلطار التقليدي أو العرفي؛الترخيص باستعمال تعابير الفلكل -

على    - والعمل  واألداءات،  املصنفات  استغالل  أشكال  ملختلف  بالنسبة  املستحقات  استخالص  تسعيرة  جدول  تحديد 

 . يعرض جدول التسعيرة على مصادقة اإلدارة. تحيينه باستمرار

بكيفية تناسبية مع مداخيل استغالل هذه املصنفات واألداءات، أو بكيفية جزافية، سواء    وتحدد هذه املستحقات إما  

 املؤلف أو الحقوق املجاورة، أو باستعمال تعابير الفولكلور؛  تعلق األمر بحقوق 

املتعلقة    - تلك  باستغالل املصنفات واألداءات، وكذا  املتعلقة  استخالص مستحقات حقوق املؤلف والحقوق املجاورة، 

باالستنساخ اآللي، ومستحقات النسخة الخاصة، واملستحقات املرتبطة باستعماالت تعابير الفولكلور، طبقا للنصوص 

 الجاري بها العمل؛  

لحقوق املجاورة املستخلصة على أصحاب الحقوق طبقا ألحكام الباب الثالث من هذا  توزيع مستحقات حقوق املؤلف وا  -
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 القانون؛  

 القيام بإجراءات التحقق من وضعية استعمال املصنفات األدبية والفنية واألداءات، ووتيرة وأشكال استغاللها؛  -

الفنية واألداءات، وكذا النسخة الخاصة، من  القيام بجميع أعمال املراقبة الالزمة من أجل حماية املصنفات األدبية و   -

 أي استغالل غير مشروع، بتنسيق مع السلطات العمومية املعنية؛

املكتب  - في  املنخرطين  لفائدتهم  ، تمكين  االجتماعية  لألعمال  مؤسسة  إحداث  انتظار  االستفادة من خدمات    ،في  من 

 اجتماعية وصحية وثقافية، وال سيما من خالل: 

 لتمويل مشاريع وبرامج للتغطية االجتماعية؛  • إحداث صندوق 

الخدمات   من  وغيرها  والتقاعد  املرض،  عن  التأمين  خدمات  مجال  في  والخاصة  العامة  الهيئات  مع  اتفاقيات  إبرام   •

 االجتماعية األخرى، وفق الشروط املحددة في النظام الداخلي للمكتب؛ 

 ية اإلبداعات األدبية والفنية وتشجيعها وتطويرها؛• دعم البرامج واملشاريع الثقافية الهادفة إلى تنم

والحقوق    - املؤلف  بحقوق  واملتعلقة  باملكتب  املنخرطين  بين  تنشأ  قد  التي  النزاعات  لفض  الوساطة  بمساعي  القيام 

 املجاورة؛

لفائدة املنخرطين  تقديم املساعدة والتأطير على املستويين القانوني والتقني في مجال حقوق املؤلف والحقوق املجاورة،    -

 منهم؛ باملكتب وذلك بمبادرة منه أو بناء على طلب  

بتنسيق    - والعمل  بها،  املرتبطة  والحقوق  والفنية،  األدبية  املصنفات  بمخاطر قرصنة  التحسيس  أعمال  بجميع  القيام 

 وثيق مع السلطات العمومية املعنية على مكافحتها والوقاية منها. 

 التالية:باملهام عالوة على ذلك، يقوم املكتب 

   بها؛إجراء كل دراسة أو بحث حول وضعية امللكية األدبية والفنية باملغرب، وحول استغالل الحقوق املرتبطة  -

من خالل    - سيما  وال  بها،  والنهوض  واملحلي  والجهوي  الوطني  الصعيد  على  املجاورة  والحقوق  املؤلف  بحقوق  التعريف 

 النشر؛ و أعمال التحسيس والتواصل والتكوين 

واملعاهدات    - االتفاقيات  مع  الوطنية  القانونية  للمنظومة  املستمرة  املالءمة  أجل  من  الالزمة  التدابير  جميع  اقتراح 

 املجاورة؛ الدولية املتعلقة بحماية حقوق املؤلف والحقوق 

ات الدولية ذات الصلة تقديم كل مقترح إلى الحكومة من شأنه التشجيع على انضمام اململكة إلى االتفاقيات واملعاهد   -

 املجاورة؛بحقوق املؤلف والحقوق 

مؤازرة السلطات الحكومية املعنية، عند التفاوض بشأن مشاريع االتفاقيات واملعاهدات التي تكون لها عالقة بحقوق    -

 املجاورة؛املؤلف والحقوق  

بح  - املتعلقة  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  تطبيق  على  يخصه،  ما  في  التي  السهر،  املجاورة،  والحقوق  املؤلف  قوق 

انضمت إليها اململكة أو صادقت عليها، واتخاذ التدابير الالزمة من أجل ذلك، بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات  

 املعنية؛العامة والخاصة  

رة، والتي تباشر مهام  إبرام عقود واتفاقات مع الهيئات األجنبية العاملة في مجال حماية حقوق املؤلف والحقوق املجاو   -

 بالخارج؛ مماثلة ملهام املكتب، من أجل حماية حقوق املغاربة في هذا املجال 

أو غير الحكومية التي تضم في عضويتها هيئات مماثلة تعنى    - املنظمات الحكومية  التعاون والشراكة مع  إقامة عالقات 
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 بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة واملشاركة في أشغالها. 

 3املادة 

املادة   القانون رقم    1.60طبقا ألحكام  تغييره وتتميمه،    2.00من  تم  املجاورة كما  املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق 

 يتولى املكتب تمثيل أصحاب الحقوق أمام القضاء، من أجل الدفاع عن مصالحهم املادية واملعنوية في مواجهة الغير. 

 4املادة 

حقوق املجاورة، من أجل ضمان الدفاع عن حقوقهم املادية واملعنوية، االنخراط في  يتعين على املؤلفين وأصحاب ال 

 املكتب والتصريح له بمصنفاتهم األدبية والفنية وبأداءاتهم. 

ويعتبر انخراط املؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة في املكتب، بمثابة تفويض للمكتب من أجل القيام بمهام الدفاع  

ملعنوية، وتدبير الحقوق الناشئة عن استغالل مصنفاتهم األدبية والفنية وأداءاتهم، بما في ذلك  عن حقوقهم املادية وا

 التقاض ي أمام املحاكم املختصة باسمهم، طبقا ألحكام هذا القانون. 

املادة   في  عليه  املنصوص  للمكتب  الداخلي  النظام  في  والتصريح  االنخراط  وكيفيات  شروط  هذا    12تحدد  من 

 لذي يعرض قبل دخوله حيز التنفيذ على مصادقة اإلدارة. القانون، وا

 5املادة 

أعاله يتولى هذا األخير القيام لحساب املؤلفين من غير    2عالوة على املهام التي يقوم بها املكتب طبقا ألحكام املادة  

ل مصنفاتهم من قبل  ذاتيين أو اعتباريين، باستيفاء مستحقاتهم الناتجة عن استغال  صا املنخرطين، سواء كانوا أشخا 

وتحصيل   عنها  والدفاع  حقوقهم  لحماية  املكتب  باألمر  املعنيون  بموجبها  يفوض  خاصة  اتفاقيات  على  بناء  الغير 

 مستحقاتهم ودفعها لهم طبقا للشروط والكيفيات املحددة في هذه االتفاقيات. 

 

 البـــاب الثاني 

 أجهزة املكتب  

 6املادة 

 من: تتألف أجهزة املكتب 

 اإلدارة؛مجلس   -

 والتتبع؛مجلس التوجيه   -

 مدير املكتب.  -

 7املادة 

 يدير املكتب مجلس إدارة ويسيره مدير. 

 8املادة 

 من:يرأس مجلس إدارة املكتب السلطة الحكومية املختصة أو من يمثلها، ويتألف 
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 اإلدارة؛ممثلين عن  -

للمؤلف  - املهنية  الجمعيات  القانون  رؤساء  هذا  من  السادس  الباب  في  عليها  املنصوص  املجاورة  الحقوق  وأصحاب  ين 

 قانونية؛واملسيرة بصفة 

 شخصيات من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تدبير حقوق املؤلفين والحقوق املجاورة.  -

اعتباري    يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يدعو لحضور اجتماعات املجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو

 من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في حضوره. 

 يحدد عدد أعضاء مجلس إدارة املكتب، وكيفيات تعيينهم بموجب نص تنظيمي.  

 9املادة 

 ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.  4تحدد مدة انتداب أعضاء مجلس اإلدارة في أربع )

( اجتماعات متتالية ملجلس اإلدارة بدون مبرر مقبول،  3وفي حالة الوفاة أو االستقالة أو التغيب عن حضور ثالثة )

 يعوض العضو املعني للفترة املتبقية من مدة عضويته.  

 10املادة 

 . واستقالليةمجلس اإلدارة مهامهم بتجرد يمارس أعضاء 

ولهذه الغاية، يجب على كل عضو أن يصرح لرئيس مجلس اإلدارة بكل حالة قد تجعله في وضعية تنازع املصالح،  

بهذه   عالقة  لها  مسألة  بدراسة  األمر  يتعلق  عندما  اإلدارة،  مجلس  وأشغال  اجتماعات  في  املشاركة  عن  يمتنع  وأن 

 الوضعية. 

 11املادة 

 يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بواجب التحفظ وسرية مداوالت املجلس واجتماعاته.

 12املادة 

يتمتع مجلس اإلدارة بجميع السلط واالختصاصات الالزمة إلدارة املكتب، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما  

 يلي:

األجنبي  - الجمعيات والهيئات  املبرمة مع  العقود واالتفاقيات  للتدبير الجماعي لحقوق املؤلف والحقوق  املصادقة على  ة 

املجاورة، التي تسعى إلى نفس األهداف، ال سيما من أجل العمل على التمثيل املتبادل وتدبير املصنفات املحمية في كل  

 بلد، من جانب كل طرف لحساب الطرف اآلخر؛

 والفنية؛ألدبية  إقرار االنضمام إلى املنظمات الدولية غير الحكومية في ميدان امللكية ا -

املصادقة على اتفاقات التسوية عن طريق التراض ي لحل النزاعات املتعلقة بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة التي تدخل    -

 املكتب؛في نطاق اختصاص  

 القانون؛ من هذا   2تحديد معايير استعمال تعابير الفولكلور املرخص بها طبقا ألحكام املادة  -

 املكتب؛ميزانية املكتب التي يعرضها عليه مدير   املصادقة على مشروع  -

 حصر الحسابات والقوائم التركيبية للسنة املحاسبية املختتمة؛ -
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 عمله؛ املصادقة على التقرير السنوي عن حصيلة أشغال املكتب وبرنامج  -

 واختصاصاتها؛ املوافقة على املخطط التنظيمي املحدد للبنيات اإلدارية للمكتب  -

 باملكتب؛ة على النظام األساس ي الخاص باملوارد البشرية العاملة  املصادق -

 للمكتب؛املصادقة على النظام الداخلي   -

 باملشتريات؛املصادقة على النظام الخاص  -

 املتاحة؛ تحديد جدول أسعار أجرة الخدمات التي يقدمها املكتب، ووضعه رهن إشارة العموم بجميع الوسائل  -

 كرائها؛ البت في االقتناءات املتعلقة باألمالك العقارية لفائدة املكتب أو تفويتها أو  -

تحديد نظام استخالص املستحقات التي تشمل مستحقات حقوق املؤلف والحقوق املجاورة والنسخة الخاصة وتحديد    -

ير العائدات الناتجة عن ذلك، مع مراعاة  كيفيات توزيعها، وكذا املستحقات املرتبطة باستعماالت تعابير الفولكلور وتدب

 العمل؛جداول استخالص املستحقات املذكورة املحددة بموجب النصوص الجاري بها 

 من هذا القانون؛    27املصادقة على نظام تدبير صندوق التغطية االجتماعية املنصوص عليه في املادة  -

 والوصايا؛ قبول الهبات  -

 البرنامج السنوي للتحسيس والتواصل في مجال حماية حقوق املؤلف والحقوق املجاورة. املصادقة على   -

 يمكن ملجلس اإلدارة أن يمنح تفويضا ملدير املكتب قصد تسوية قضايا معينة.

 13املادة 

 السنة: يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى األقل مرتين في 

 ائم التركيبية للسنة املالية املختتمة؛لحصر القو  -

 لدراسة وحصر امليزانية والبرنامج التقديري للسنة املالية املوالية؛ -

 لحصر مبالغ املستحقات التي سيتم توزيعها على املؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة.  -

 ويمكن أن ينعقد مجلس اإلدارة بناء على طلب من ثلثي أعضائه.

 14املادة 

أصوات  يشترط   بأغلبية  قراراته  ويتخذ  أعضائه.  نصف  األقل  على  يحضرها  أن  اإلدارة  مجلس  مداوالت  لصحة 

 األعضاء الحاضرين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. 

 15املادة 

 يضطلع مجلس التوجيه والتتبع على الخصوص بما يلي: 

قبل  - من  املجاورة  والحقوق  املؤلفين  تدبير حقوق  هذا    تتبع  من جودة  الرفع  من شأنها  التي  التوصيات  واقتراح  املكتب 

 التدبير؛ 

  ى إصدار التوجيهات والتوصيات الرامية إلى النهوض بمجال حقوق املؤلف والحقوق املجاورة وحمايتها والتي يعرضها عل  -

 اإلدارة؛ مجلس 

واملعنوية للمؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة    إبداء الرأي حول كل املسائل املتعلقة بضمان الدفاع عن الحقوق املادية  -

 التي يعرضها عليه مجلس اإلدارة.
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للمؤلفين   املهنية  الجمعيات  رؤساء  بين  من  اإلدارة  مجلس  من  عضو  يرأسه  الذي  والتتبع  التوجيه  مجلس  يتألف 

( سنوات  04أربع )  ( أعضاء يعينون وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي ملدة07)  من سبعةوأصحاب الحقوق املجاورة  

من بين الشخصيات التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في نطاق عمل املكتب واملشهود لها بالنزاهة والتجرد، مع مراعاة معيار  

 التنوع والتعدد في تمثيلية مختلف مجاالت اإلبداع األدبي والفني.

لي للمكتب املنصوص عليه في املادة  تحدد قواعد تنظيم وكيفيات سير مجلس التوجيه والتتبع وفقا للنظام الداخ

 من هذا القانون.   12

 16املادة 

يحدث مجلس اإلدارة بنية لالفتحاص الداخلي مكلفة بالسهر على احترام مختلف املصالح اإلدارية واملالية للمكتب  

 للمعايير واملساطر املطبقة على أنشطتها وذلك عن طريق افتحاصات منتظمة. 

 ترفعه إلى مجلس اإلدارة بكيفية دورية.  تعد هذه البنية تقريرا 

 17املادة 

 

يعين مدير املكتب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وال يجوز أن تكون له صفة مبدع ملصنفات  

 أدبية أو فنية 

   ويمارس مهامه باستقاللية وحيادية. أو صاحب حق فيها أو صفة صاحب حقوق مجاورة.

 18املادة 

يتمتع املدير بجميع الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتسيير املكتب ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص باملهام  

 التالية: 

 املجلس؛ينفذ قرارات مجلس اإلدارة وعند االقتضاء قرارات اللجنة أو اللجن التي يحدثها  -

باسم    - وتوزيعها  املجاورة  والحقوق  املؤلف  حقوق  استخالص  على  وعمال  يسهر  اإلدارة  مجلس  توجيهات  وفق  املكتب، 

 القانون؛ بأحكام هذا  

يسير املكتب ويتصرف باسمه ويقوم بجميع التصرفات والعمليات املتعلقة بتحقيق أهداف املكتب أو يأذن في القيام    -

 بها؛ 

 األساس ي؛ يتولى تدبير مجموع املصالح وتنسيق أنشطتها ويعين املوارد البشرية وفقا لنظامها   -

 عليها؛من هذا القانون ويعرضها على مجلس اإلدارة قصد املصادقة  12يعد الوثائق واألنظمة املنصوص عليها في املادة  -

 التحفظية؛ يقوم بجميع األعمال  يمثل املكتب إزاء الدولة وجميع اإلدارات العمومية أو الخاصة وكل األغيار   -

دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح املكتب، وعن حقوق املؤلفين  يمثل املكتب أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي    -

 وأصحاب الحقوق املجاورة وذوي الحقوق، ويخبر بذلك فورا رئيس مجلس اإلدارة. 

 ويمكن للمدير أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي اإلدارة باملكتب.

 اإلدارة ومجلس التوجيه والتتبع. يحضر املدير، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس
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 البـــاب الثالث 

 قواعد تدبير حقوق املؤلفين والحقوق املجاورة 

 19املادة 

من هذا القانون، يعهد إلى املكتب بتسليم الرخص املسبقة كتابة ملستغلي    2عالوة على املهام املسندة إليه في املادة  

 من هذا القانون.    4ناشئة عن استغاللها بموجب املادة املصنفات واألداءات املفوض إليه تدبير الحقوق ال

ولهذه الغاية، يقوم املكتب بإبرام اتفاقيات مع مستغلي هذه املصنفات واألداءات تحدد فيها على الخصوص شروط  

 هذا االستغالل وكيفيات استخالص الحقوق املطابقة له وتسوية النزاعات بالتراض ي. 

 20املادة 

ال أحكام  مراعاة  حقوق  مع  استغالل  برسم  املستخلصة  املداخيل  استعمال  للمكتب  يجوز  ال  أدناه،  الثانية  فقرة 

 املؤلف والحقوق املجاورة إال لغرض توزيعها على أصحاب هذه الحقوق. 

من أجل تغطية مصاريف التدبير، يقتطع املكتب عند توزيع املداخيل املنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله على كل  

املجاورة، نسبة من املداخيل التي ترجع لهذا األخير، يحددها مجلس اإلدارة    والحقوق أصحاب حقوق املؤلف  واحد من  

 % من هذه املداخيل.  30على أال تفوق نسبة 

 بقرار ملجلس اإلدارة. وتعفى من هذا االقتطاع املداخيل التي ال يفوق مبلغها السقف املحدد 

 21املادة 

( أقصاه  أجل  داخل  الحقوق  املستحقة ألصحاب  املبالغ  املكتب  السنة  2يؤدي  انتهاء  تاريخ  من  يحتسب  شهران   )

بنشر   نفسه  التاريخ  من  ابتداء  ويقوم  الحقوق.  هذه  استغالل  من  املتأتية  املداخيل  استخالص  خاللها  تم  التي  املالية 

 وني.   قائمة املصنفات املعنية بهذه املداخيل على موقعه اإللكتر

عدم   أو  ذويهم  أو  الحقوق  أصحاب  على  التعرف  عليه  تعذر  إذا  ما  حالة  في  مفتوحا  يبقى  املذكور  األجل  أن  غير 

 بعده.   23التمكن من تحديد عنوانهم، مع مراعاة أحكام املادة 

 

 22املادة 

أعاله نظرا لألسباب    21ادة  إذا تعذر توزيع املبالغ املستحقة ألصحاب الحقوق أو أداؤها داخل اآلجال املحددة في امل

املنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس املادة، تودع هذه املبالغ في حساب خاص مفتوح باسم املكتب ويتعين في هذه  

 الحالة مسك محاسبة خاصة بهذه املبالغ. 

 23املادة 

بنش منها  اإللكترونية  سيما  وال  املتاحة  الوسائل  بجميع  القيام  املكتب  على  التي  يتعين  املحمية  املصنفات  قائمة  ر 

( يوما من تاريخ انصرام األجل املنصوص  30تعذر على املكتب التعرف على أصحابها وذلك داخل أجل أقصاه ثالثون )

 أعاله.  21عليه في املادة 
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 24املادة 

( ثالث  الحقوق خالل  املستحقة ألصحاب  املبالغ  توزيع  تعذر  ا3إذا  السنة  انتهاء  تاريخ  من  سنوات  تم  (  التي  ملالية 

تحول إلى صندوق التغطية   برسمها استخالص هذه املبالغ، فإنها تعتبر في حكم املبالغ املتعذر توزيعها. وفي هذه الحالة

أدناه، شريطة أن يكون املكتب قد استنفذ جميع االجراءات املنصوص عليها في    27االجتماعية املنصوص عليه في املادة  

 لتعرف على املستفيدين وتحديد عنوانهم. أعاله من أجل ا 23املادة 

املادة   املبالغ املتعذر توزيعها في الصندوق املذكور، باقتطاع النسبة املنصوص عليها في    20يقوم املكتب، قبل دفع 

 من هذا القانون.   

دفعه  وفي حالة ما إذا تعرف املكتب الحقا عن أصحاب الحقوق أو ذويهم، وجب اقتطاع مبلغ مستحقاتهم مما سبق  

 إلى صندوق التغطية االجتماعية، وتمكينهم من املستحقات املذكورة.

 25املادة 

املؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة وذوي   املتعلقة باستخالص مستحقات  يتعين على املكتب حفظ جميع الوثائق 

 ( عشرين سنة. 20 تقل عن )حقوقهم، وكذا تلك املتعلقة بتوزيع هذه املستحقات، وغيرها من الوثائق املحاسبية ملدة ال 

 

 الباب الرابع  

اقبة املالية للمكتب  التنظيم واملر

 26املادة 

  إلى:تنقسم ميزانية املكتب  

I .-   : ميزانية االستثمار والتسيير وتشمل 

 املداخيل: . في باب 1

 أعاله؛  24و 20مبالغ االقتطاعات املنصوص عليها في املادتين  -

 القضائية؛ات  املبالغ املحصلة من املقرر  -

 املودعة؛الفوائد املالية عن املبالغ  -

 املختلفة؛الهبات والوصايا والعوائد   -

 بأنشطته؛جميع املداخيل األخرى املرتبطة  -

 النفقات: . في باب 2

 واالستثمار؛ نفقات التسيير   -

 بأنشطته؛األخرى املرتبطة  جميع النفقات  -

II .-   : ميزانية التدبير الجماعي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة وتشمل 
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 املداخيل: . في باب 1

 املجاورة؛مبالغ استخالص حقوق املؤلف والحقوق  -

 النفقات: . في باب 2

 املجاورة؛ األداءات املدفوعة ألصحاب حقوق املؤلف والحقوق   -

 املكتب؛ االقتطاعات املرصدة للمساهمة في مصاريف تسيير  -

 القانون؛ من هذا   27في املادة  املبالغ املرصدة لصندوق التغطية االجتماعية املنصوص عليه  -

 نفقات مختلفة.  -

 27املادة 

املادة   ألحكام  أصحاب    2تطبيقا  لفائدة  االجتماعية  للتغطية  صندوق  باملكتب  يحدث  القانون،  هذا  حقوق  من 

 املؤلف والحقوق املجاورة وذوي حقوقهم. 

 يلي:تحدد مداخيل الصندوق في ما 

تحدد    2.00نسبة من عائدات النسخة الخاصة املخصصة لفائدة املكتب بموجب أحكام القانون السالف الذكر رقم    -

 اإلدارة؛ بقرار ملجلس 

 الصندوق؛املخصصات التي يحددها مجلس إدارة املكتب لفائدة  -

 من هذا القانون. 24بالغ املتعذر توزيعها طبقا ألحكام املادة امل -

ضمن هذه النفقات املبالغ املؤداة لفائدة أصحاب   تحدد نفقات الصندوق بقرار ملجلس اإلدارة، ويتعين أن تدرج 

   من هذا القانون. 24حقوق املؤلف والحقوق املجاورة وذوي حقوقهم، عمال بأحكام الفقرة األخيرة من املادة 

 28املادة 

استغالل   من  املتأتية  املداخيل  بين  الفصل  من  يمكن  الذي  الوجه  على  السنوية  حساباته  بإعداد  املكتب  يقوم 

برسم   يقبضها  التي  املبالغ  األخرى وكذا  أنشطته  من  أو  منها  املتأتية  واملداخيل  الخاصة  أصوله  وبين  الحقوق من جهة 

 مصاريف التدبير من جهة أخرى. 

 29املادة 

بر املدير آمرا بقبض موارد ميزانية املكتب وصرف نفقاته، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص يعت

 التنظيمية املتعلقة باملحاسبة العمومية. 

املدير،   لدى  القيام  باملالية،  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  املكتب  لدى  ملحق  عمومي  محاسب  يتولى 

 قوانين واألنظمة املعمول بها للمحاسبين العموميين. باالختصاصات التي تخولها ال

 30املادة 

للحسابات   ينجز تحت مسؤولية مراقب  لتدقيق سنوي  املكتب  ومستقلتخضع حسابات  النصوص    خارجي  وفق 

 الجاري بها العمل. ويوجه تقرير تدقيق الحسابات إلى مجلس اإلدارة.

 ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 3)راقب الحسابات ملدة ثالث م جلس اإلدارةميعين 
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 الباب الخامس 

 املوارد البشرية

 31املادة 

  من: تتألف املوارد البشرية العاملة باملكتب 

 البشرية؛أطر وأعوان يتم توظيفهم، طبقا للنظام األساس ي الخاص باملوارد  -

 البشرية؛مستخدمين متعاقدين، يتم توظيفهم طبقا للنظام األساس ي الخاص باملوارد  -

 موظفين ملحقين لديه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.  -

 يجوز للمكتب أن يستعين بخبراء أو مستشارين يشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة.

 32املادة 

الذ املتعاقدون،  واألشخاص  واملتدربون  املرسمون  املوظفون  املكتب،  لدى  تلقائيا  في  يلحق  مهامهم  يمارسون  ين 

 املكتب املغربي لحقوق املؤلفين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. 

منهم، ضمن أطر املكتب   بناء على طلب  األولى أعاله،  الفقرة  املكتب بموجب  املوظفين امللحقين لدى  إدماج  يمكن 

ست أقصاه  أجل  داخل  وذلك  البشرية،  بموارده  الخاص  األساس ي  للنظام  )طبقا  تاريخ  6ة  من  ابتداء  يحتسب  أشهر   )

 دخول النظام األساس ي املذكور حيز التنفيذ.

 33املادة 

إلى   للمكتب  البشرية  للموارد  األساس ي  النظام  يخولها  التي  الوضعية  تكون  أن  األحوال  من  حال  بأي  يجوز  ال 

املادة   بأحكام  عمال  امللحقين  أو  املدمجين  الوض  32األشخاص  من  فائدة  أقل  املعنيون  أعاله،  بها  يتمتع  كان  التي  عية 

 باألمر في أطرهم األصلية في تاريخ إلحاقهم أو إدماجهم. 

أعاله حيز التنفيذ، يظل    12في املادة    املشار إليه في انتظار دخول النظام األساس ي الخاص باملوارد البشرية للمكتب  

في املؤلفين  لحقوق  املغربي  املكتب  في  مهامهم  املمارسون  الرسمية،    املستخدمون  الجريدة  في  القانون  هذا  نشر  تاريخ 

 خاضعين لألحكام التي كانت تسري عليهم. ويحتفظون بجميع الحقوق التي كانوا يستفيدون منها داخل إطارهم األصلي. 

هذا   دخول  تاريخ  في  املؤلفين  لحقوق  املغربي  املكتب  داخل  املذكورون  املستخدمون  أنجزها  التي  الخدمات  تعتبر 

 يز التنفيذ القانون ح 

 كما لو أنجزت داخل املكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة.

 34املادة 

املادة   في  إليهم  املشار  املستخدمون  يظل  املخالفة،  األحكام  جميع  من  أنظمة    32بالرغم  برسم  منخرطين،  أعاله 

 م أو إدماجهم. املعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقه
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 الباب السادس

 نظام تمثيل أصحاب حقوق املؤلف والحقوق املجاورة 

 35املادة 

املحددة   املصنفات  من  صنف  لكل  بالنسبة  واحدة  مهنية  جمعية  في  املجاورة  الحقوق  وأصحاب  املؤلفون  ينتظم 

رق  الظهير الشريف  املهنية ألحكام  تنظيمي. وتخضع كل جمعية من الجمعيات  في    1.58.376م  قائمتها بنص   3الصادر 

 ( بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.1958نوفمبر   15) 1378جمادى األولى 

التحقق من مطابقته ألحكام   اإلدارة بعد  املهنية على مصادقة  النظام األساس ي لكل جمعية من الجمعيات  يعرض 

 هذا القانون. 

 36املادة 

 أعاله إلى:  35املادة تهدف الجمعيات املهنية املنصوص عليها في 

 املجاورة؛ الحرص على احترام أعضائها للقوانين واألنظمة املتعلقة بحقوق املؤلف والحقوق  -

 أعضائها؛ تدبير ممتلكاتها والدفاع عن مصالح  -

 اإلدارة؛ تمثيل أعضائها لدى املكتب ولدى  -

 اإلدارة؛ملجاورة التي يعرضها عليها املكتب أو  إبداء الرأي في كل القضايا املتعلقة بحماية حقوق املؤلف والحقوق ا -

املساهمة، بتنسيق مع املكتب واملؤسسات والهيئات األخرى ذات الصلة، في تنظيم دورات للتحسيس بمخاطر القرصنة    -

 والحد من تفش ي هذه الظاهرة. 

 

 الباب السابع 

 أحكام متفرقة وانتقالية 

 37املادة 

 صيلة أشغاله وبرنامج عمله، يعمل على نشره بكل الوسائل املتاحة. يقوم املكتب بإعداد تقرير سنوي عن ح

 38املادة 

هذا   بموجب  إليه  املسندة  باملهام  املكتب  لقيام  والالزمة  للدولة،  الخاص  للملك  التابعة  العقارية  املمتلكات  تظل 

 القانون، موضوعة رهن إشارته. 

 39املادة 

املؤلف   لحقوق  املغربي  املكتب  لحقوق  يحل  املغربي  املكتب  محل  القانون،  هذا  بموجب  املنظم  املجاورة  والحقوق 

(في جميع حقوقه والتزاماته  1965مارس    8)  1384ذي القعدة    5بتاريخ    2.64.406املؤلفين املحدث بموجب املرسوم رقم  

الدراسات واألشغال  املبرمة  والتوريدات والخدمات، وكذا جميع العقود واالتف املتعلقة بجميع صفقات  اقيات األخرى 

 لحساب هذا األخير، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ املذكور. 
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الحقوق   أصحاب  مع  املبرمة  االتفاقيات  يخص  فيما  املؤلفين  لحقوق  املغربي  املكتب  محل  املكتب  يحل  كما 

 .  واألجنبيةت الوطنية  واملنظما  واملستغلين ومع الهيئات

 .  يتولى املكتب تسوية الصفقات والعقود واالتفاقيات املذكورة وفق األشكال والشروط الواردة فيها 

 40املادة 

في   املؤلفين«  لحقوق  املغربي  »املكتب  عبارة  محل  املجاورة«  والحقوق  املؤلف  لحقوق  املغربي  »املكتب  عبارة  تحل 

التشريعية   النصوص  رقم  جميع  القانون  سيما  وال  العمل،  بها  الجاري  املؤلفين    2.00والتنظيمية  بحقوق  املتعلق 

 والحقوق املجاورة كما تم تغييره وتتميمه. 

 41املادة 

الجريدة   في  لتطبيقه  الالزمة  التنظيمية  النصوص  نشر  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  أحكام  تدخل 

 ها العمل حاليا سارية املفعول إلى حين تعويضها بالنصوص املطابقة.الرسمية، وتظل النصوص الجاري ب
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  ملحـــــــق ملحـــــــق 

الئحة الهيآت والنقابات التمثيلية للفنانين التي شاركت في إعداد  الئحة الهيآت والنقابات التمثيلية للفنانين التي شاركت في إعداد  

المتعلق بالفنان والمهن الفنية  المتعلق بالفنان والمهن الفنية    16.6816.68النصوص التطبيقية للقانون رقم النصوص التطبيقية للقانون رقم 

  وكذلك مجاالت اشتغالهاوكذلك مجاالت اشتغالها

  






