
االمركز االسيینمائي االمغربي  
 

-94ررقم  انوننق أأشرططة االفيیديیو االمبرمجة  يیتعلق بأعمالل إإنتاجج ووططبع ووااستيیراادد ووتوززيیع ووااستنساخخ ووااستغاللل 17
.االجمهھورر لدىى االمعدةة الستعمالل خاصص  

 
:1ةة االمادد  

نطاقق أأيي منشأةة إلنتاجج أأشرططة االفيیديیو االمبرمجة االمعدةة الستعمالل خاصص لدىى االجمهھورر  يیتوقف إإحدااثث أأوو توسيیع
 ئيلسيینمااا من االمركز مسبقةأأوولطبعهھا أأوو ااستيیرااددهھھھا أأوو توززيیعهھا أأوو ااستنساخهھا أأوو بيیعهھا أأوو إإيیجاررهھھھا على ررخصة 

.أأددناههاالمحدددةة  االمغربي ووعلى االمرااقبة االتي يیجريیهھا هھھھذاا ااألخيیر ووفق االشرووطط  
هھھھذاا االقانونن٬، يیراادد بشريیط االفيیديیو االمبرمج كل برنامج سمعي بصريي مصحوبب أأوو غيیر مصحوبب وولتطبيیق 

 أأخرىى وويیتناوولل تسجيیالتت ووعلى االخصوصص أأفالما ددعامةفي شريیط مغناططيیسي أأوو أأسطواانة أأوو أأيي  بصوتت٬، يیسجل
.مسلسالتت تلفزيیة منوعاتت أأوو رريیاضة أأوو أأشرططة فيیديیو غنائيیة أأووبراامج سيینمائيیة أأوو تلفزيیة أأوو أأشرططة ووثائقيیة أأوو   

ااستعمالهھا  ووال تطبق أأحكامم هھھھذاااالقانونن على ااألعمالل االمتعلقة بإنتاجج ووااستنساخخ أأشرططة االفيیديیو االمبرمجة االتي يیكونن
إإنجاززهھھھا لحسابهھ وواالتي ال تكونن   االخاصص مقصورراا على االشخص االذااتي أأوو االمعنويي االذيي يینجزهھھھا أأوو يیعمل على

.تجارريیة ألغرااضض أأوو معدةة الستعمالل عمومي  

 
:2 االماددةة  

االمركز  أأعالهه إإلى مديیر 1االرخصة للقيیامم بوااحد أأوو أأكثر من ااألعمالل االمشارر إإليیهھا في االماددةة  يیجب أأنن يیوجهھ ططلب
.تنظيیمي االمغربي ووفق ااإلجرااءااتت االمحدددةة بنص ئياالسيینما  

أأوو جنح مرتكبة  ٬،االمذكوررةة إإلى ااألشخاصص االمحكومم عليیهھم من أأجل جنايیاتت أأيیا كانن نوعهھا ووال يیجوزز منح االرخصة
.وواالفنيیة نظامم ااألسرةة أأوو ااآلدداابب االعامة أأوو في مجالل االملكيیة ااألددبيیة ضد  
إإيیدااعع  االمغربي في ططلب االرخصة ددااخل أأجل ال يیزيید على شهھر من تارريیخ ئيمايیناالمركز االس يیجب أأنن يیبت مديیر وو

.االرخصة ططلب االرخصة٬، وويیعتبر عدمم ااإلجابة ددااخل هھھھذاا ااألجل بمثابة قبولل لطلب  
 ووجب تبليیغ صاحب االطلب باألسبابب االدااعيیة إإلى االرفض االمذكورر ٬، ووذذلك بوااسطة ررسالة ررفض منح االرخصةووإإذذاا 

.مضمونة مع إإشعارر بالتوصل  

االتي  إإنن ااقتضى االحالل أأنن يیجددد ططلبهھ إإذذاا أأتى بعنصر جديید لدعم االملف أأوو إإذذاا اانتفت ااألسبابب وويیجوزز للمعني باألمر
.ددعت إإلى االرفض  

.االوصي حالة ااعترااضهھ على أأسبابب االرفض أأنن يیرفع ااألمر إإلى االوززيیر وويیجوزز لصاحب االطلب في  
إإليیهھا في  أأوو نقلهھا أأوو تغيیيیر عنواانهھا أأوو في حالة إإحدااثث أأيي تغيیيیر آآخر على االعناصر االمستند ووفي حالة بيیع االمنشأةة

مركز يیخبر بذلك مديیر اال تسليیم االرخصة يیجب على االشخص االطبيیعي أأوو االمعنويي االمسلمة االرخصة في إإسمهھ أأنن
.االمغربي ئيمايیناالس  

 
:3ةة االمادد  



في  أأعالهه بملصق 1االرخصة في االقيیامم بوااحد أأوو أأكثر من ااألعمالل االمشارر إإليیهھا في االماددةة  يیجب أأنن يیعلق ررقم
مأمورريي االمرااقبة  محالل االمنشآتت االمعنيیة بحيیث يیكونن ووااضحا ووتتيیسر قرااءتهھ وويیسهھل ااالططالعع عليیهھ من قبل

.االمغربي ييینمائاالساالتابعيین للمركز   

 
:4ةة االمادد  

في  االطبيیعيیونن وواالمعنويیونن االمرخص لهھم في االقيیامم بوااحد أأوو أأكثر من ااألعمالل االمشارر إإليیهھا يیلزمم ااألشخاصص
أأشرططة االفيیديیو االمبرمجة  أأعالهه بالتعهھد االيیومي لجميیع االوثائق االتي تساعد على إإثباتت مصدرر ووووجهھة 1االماددةة 

.االمغربي ئياالتابعيین للمركز االسيینما مأمورريي االمرااقبةاالموجوددةة في حوززتهھم ووبوضعهھا ررهھھھن تصرفف   

 
:5االماددةة   

 االتجارريي ألشرططة االفيیديیو االمبرمجة ررهھھھيینا بالحصولل سلفا على تأشيیرةة يیسلمهھا مديیر االمركز يیكونن ااالستغاللل
مقرهھھھا االفيیديیو االمبرمجة وويیوجد  االمغربي بعد ااستطالعع ررأأيي لجنة تسمى لجنة االنظر في صالحيیة أأشرططة ئياالسيینما

.بالمركز االمذكورر  

إإثنيین لإلددااررةة  االمغربي أأوو ممثلهھ ووتضم باإلضافة إإليیهھ ممثليین ئياالمذكوررةة مديیر االمركز االسيینما وويیرأأسس االلجنة
.أأشرططة االفيیديیو االمبرمجة ووااآلخر موززعيیهھا ووممثليین إإثنيین للمنظماتت االمهھنيیة ااألكثر تمثيیال يیمثل أأحدهھھھما منتجي  

صالحيیة أأشرططة االفيیديیو االمبرمجة صحيیحة إإال إإذذاا حضرتهھا أأغلبيیة أأعضائهھا٬،  لجنة االنظر في ووال تكونن مدااووالتت
.يیكونن فيیهھ االرئيیس ووتتخذ قرااررااتهھا بأغلبيیة أأصوااتت أأعضائهھا االحاضريین٬، فإنن تعاددلت ررجح االجانب االذيي  

من  االمغربي ددااخل أأجل ال يیزيید على عشرةة أأيیامم ئيوويیجب أأنن يیتم تسليیم أأووررفض االتأشيیرةة من لدنن االمركز االسيینما
.االتارريیخ االذيي يیوددعع فيیهھ االمعني ططلب االرخصة وويیثبت بوصل  

ووكل ررفض للتأشيیرةة أأووكل حذفف من مضمونن أأشرططة االفيیديیو االمبرمجة يیجب أأنن يیكونن معلال ووأأنن يیبلغ إإلى علم 
.باألمر بوااسطة ررسالة مضمونة مع إإشعارر بالتوصل االمعني  

.حقهھ رريیة إإذذاا ااعتبرهه جائراا فيأأنن يیطعن في االقراارر أأمامم االمحاكم ااإلدداا وويیمكن للمعني باألمر  

 
:6 االماددةة  

 ألشرططة االفيیديیو االمبرمجة بهھدفف ااستغاللهھا االتجارريي على ررخصة إإنجازز تسمى "ررخصة يیتوقف كل إإنتاجج
أأوو على خالصة االمشرووعع  االمغربي بعد ااالططالعع إإما على االسيینارريیو ئياالتصويیر" يیسلمهھا مديیر االمركز االسيینما

.أأعالهه 5لشرووطط االمنصوصص عليیهھا في االماددةة ل االمعني باألمر ووذذلك ووفقااالمراادد إإنجاززهه االذيي قدمهھ االمنتج   
.االتصويیر صالحة بالنسبة إإلى بعض أأوو مجموعع االتراابب االوططني وويیمكن أأنن تكونن ررخصة  

 
:7 االماددةة  

أأوو إإذذاا  االمغربي ئيتجارريیا أأيي شريیط فيیديیو مبرمج إإنن لم توضع عليیهھ تأشيیرةة االمركز االسيینما ال يیجوزز أأنن يیستغل
.أأعالهه 5 صيیغتهھ تختلف عن االصيیغة االتي أأشرتت عليیهھا االلجنة االمنصوصص عليیهھا في االماددةةكانت   



 
:8 االماددةة  

:يیمنع  
1- ألشرططة االفيیديیو االمبرمجة في أأماكن عامة من مقاهھھھي أأوو مؤسساتت شبيیهھة بهھا؛ تنظيیم عرووضض    
2- ووذذلك  ٬،حقوقق ااستغاللهھا ن غيیر االتوفر علىأأوو توززيیع أأشرططة فيیديیو مبرمجة ألغرااضض تجارريیة م االقيیامم باستنساخخ 

االتي اانضمت االمملكة االمغربيیة إإليیهھا  ددوونن إإخاللل بالتشريیع االمتعلق بحمايیة االمؤلفاتت االفنيیة أأوو باالتفاقيیاتت االدووليیة
.قانونيیة ووووقع نشرهھھھا بصوررةة  

 
:9 االماددةة  

 االقيیامم بوااحد أأوو أأكثر من ) على30.000) إإلى ثالثيین أألف ددررهھھھم (6.000آآالفف ددررهھھھم ( يیعاقب بغراامة من ستة
.االمغربي ئياالسيینما أأعالهه ددوونن االحصولل على ررخصة سابقة من االمركز 1ااألعمالل االمشارر إإليیهھا في االماددةة   

.االغراامة أأجل االخمس سنوااتت االتاليیة لحكم سابق صارر نهھائيیا٬، يیمكن مضاعفة ووفي حالة االعودد ددااخل  

 
:10 االماددةة  

) على عدمم إإددالء ااألشخاصص 20.000إإلى عشريین أألف ددررهھھھم ( )5.000آآالفف ددررهھھھم ( يیعاقب بغراامة من خمسة
االمعلوماتت  أأعالهه ووعلى ااالمتناعع عن تقديیم بعض 4بما يیثبت ووجودد االوثائق االمشارر إإليیهھا في االماددةة  االمرخص لهھم

أأشرططة االفيیديیو االمبرمجة٬، أأوو  ووعلى تقديیم معلوماتت كاذذبة ووكذاا على كل تحايیل يیراادد بهھ إإخفاء مصدرر أأوو ووجهھة
االمغربي  ئياالمحلفونن االتابعونن للمركز االسيینما عع عن االخضوعع للمرااقبة االتي يیجريیهھا االمأموررووننااالمتنا

.االغرضض االمنتدبونن لهھذاا  

 
:11 االماددةة  

) كل من يیستغل ألغرااضض 100.000) إإلى مائة أألف ددررهھھھم (10.000آآالفف ددررهھھھم ( يیعاقب بغراامة من عشرةة
صيیغتهھا عن  االمغربي أأوو تختلف ائياالمركز االسيینم فيیديیو مبرمجة غيیر موضوعة عليیهھا تأشيیرةة تجارريیة أأشرططة

.أأعالهه5 االصيیغة االموضوعة عليیهھا االتأشيیرةة االمنصوصص عليیهھا في االماددةة   

االعامم  االفيیديیو االمبرمجة االسالفة االذكر مخال باآلدداابب االعامة أأوو نظامم ااألسرةة أأوو االنظامم ووإإذذاا كانن مضمونن أأشرططة
االمنصوصص عليیهھا  وويیتعرضض كذلك للعقوباتت. أأشهھر إإلى ستةعوقب االمسؤوولل٬، عالووةة على ذذلك ٬، بالحبس من شهھر 

االحصولل على ررخصة االتصويیر  في هھھھذهه االماددةة كل شخص يینتج أأشرططة فيیديیو مبرمجة ألغرااضض تجارريیة ددوونن
.أأعالهه 6االمشارر إإليیهھا في االماددةة   

 
:12 االماددةة  

.أأعالهه  3 ددررهھھھم على عدمم تعليیق ررقم االرخصة االمنصوصص عليیهھ في االماددةة 500 يیعاقب بغراامة مبلغهھا  

االعناصر  االمغربي االتغيیيیر االطاررئئ على ووااحد أأوو أأكثر من ئيإإلى مديیر االمركز االسيینما وويیعاقب كل من لم يیبلغ
االرخصة في االعمل أأوو بإحدىى  ) ووبسحب500االمستند إإليیهھا في تسليیم االرخصة بغراامة مبلغهھا خمسمائة ددررهھھھم (

.هھھھاتيین االعقوبتيین فقط  



 
:13 االماددةة  

 ) إإلى خمسة آآالفف ددررهھھھم2.000أأعالهه بغراامة من أألفي ددررهھھھم ( 8من االماددةة  1ألحكامم االفقرةة  يیعاقب على كل مخالفة
(5.000) .  

 
:14 االماددةة  

 من 579إإلى  575أأعالهه ووفقا لألحكامم االوااررددةة في االفصولل  8من االماددةة  2ألحكامم االفقرةة  يیعاقب على كل مخالفة
.االقانونن االجنائي  

 
:15 االماددةة  

بوجهھ غيیر  االمغربي أأنن يیأمر بالحجز االمؤقت ألشرططة االفيیديیو االمبرمجة االمستغلة ئياالسيینما يیجوزز لمديیر االمركز
االمعنيیة على أأنن ترااعى في ذذلك  قانوني وولألجهھزةة ووكذاا بالسحب االمؤقت للرخصة في االعمل االمسلمة إإلى االمنشأةة

.االمحكمة االعقوباتت االتي يیمكن أأنن تصدررهھھھا  

 
:16 االماددةة  

االشرووطط االمقرررةة  االمغربي االمحلفونن ووفق ئيألحكامم هھھھذاا االقانونن مأمورروو االمركز االسيینمااالمخالفاتت  يیقومم بإثباتت
.االمركز االمذكورر في االتشريیع االجارريي بهھ االعمل وواالمنتدبونن لهھذاا االغرضض من لدنن مديیر  

 
:17 االماددةة  

االمخالفاتت ألحكامم  االمغربي االقيیامم٬، فورر إإثباتت ئياالمرااقبة االمختصيین االتابعيین للمركز االسيینما يیجوزز لمأمورريي
ووااألجهھزةة االمستخدمة الستنساخهھا أأوو  أأعالهه٬، بحجز أأشرططة االفيیديیو االمبرمجة وواالمعدااتت 11وو 8وو 1االمواادد 
.عرضهھا  

.ووصل بتحريیر محضر مفصل تسلم نسخة منهھ إإلى االمعني باألمر مقابل وويیقومم االمأمورروونن  

 
:18 االماددةة  

.للدوولة في االمواادد االسابقة إإلى االميیزاانيیة االعامة وواالمحجوززااتت االمشارر إإليیهھا تدفع حصيیلة االغرااماتت  

 
:19 االماددةة  

االفيیديیو  االقانونن على كل شخص يیتولى تسيیيیر أأوو إإددااررةة أأوو ااستغاللل عمل من أأعمالل إإنتاجج أأشرططة تطبق أأحكامم هھھھذاا
ااررتكابب االمخالفاتت أأوو ساعد  االمبرمجة ووططبعهھا ووااستنساخهھا ووتوززيیعهھا ووبيیعهھا ووإإيیجاررهھھھا ووعلى كل من يیشارركك في

.عمداا على ااررتكابهھا  



االمشارر  االمغربي أأنن يیطلع ووكيیل االملك على ااألفعالل ئيااألمر ووالسيیما لمديیر االمركز االسيینما وويیجوزز لكل من يیعنيیهھ
.بحقوقق االطرفف االمدني من هھھھذاا االقانونن ووأأنن يیطالب إإنن ااقتضى االحالل 14إإلٮغايیة  9إإليیهھا في االمواادد من   
يیحرررهھھھا  هھ إإلى االمنظماتت االمهھنيیة االمعنيیة نسخة من االمحاضر االتياالمغربي أأنن يیوج ئياالسيینما وويیجوزز لمديیر االمركز

.االمغربيئي االمأمورروونن االمحلفونن االتابعونن للمركز االسيینما  

 
:20 االماددةة  

أأجل ستة  أأعالهه 1تقومم بوااحد أأوو أأكثر من ااألعمالل االمشارر إإليیهھا في االفقرةة ااألوولى من االماددةة  يیضربب للمنشآتت االتي
ووااإلعالمم بهھ ألجل ااالمتثالل إإلى  االصاددررةة لتطبيیق هھھھذاا االقانونن في االجريیدةة االرسميیةأأشهھر من تارريیخ نشر االنصوصص 

.ااألحكامم االوااررددةة فيیهھ  

 
:21 االماددةة  

.بتطبيیق هھھھذاا االقانونن بعد نشرهه في االجريیدةة االرسميیة تصدرر االنصوصص االمتعلقة  

 


