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 جريدة رسمية عدد - 2222المادة 7
يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة ،كما يسري نفس النظام عمى األجانب

بالنسبة لموالدات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني.
المادة 11

يقوم بالتصريح بالوالدة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعيا أقرباء المولود حسب الترتيب :

 األب أو األم ؛ وصي األب ؛ -األخ ؛

 -ابن األخ.

يقدم األخ الشقيق عمى الخ لألب ،ويقدم ىذا األخير عمى األخ لألم ،كما يقدم األكبر سنا عمى

من ىو أصغر منو متى كانت لو القدرة الكافية عمى التصريح.

ينتقل واجب التصريح من أحد األشخاص المذكورين في الفقرة أعاله إلى الذي يميو في المرتبة

متى تعذر التصريح من األول لسبب من األسباب.
يقوم الوكيل في ذلك مقام موكمو.

إذا تعمق األمر بمولود من أبوين مجيولين ،أو بمولود وقع التخمي عنو بعد الوضع يصرح بوالدتو
وكيل الممك بصفة تمقائية أو بناء عمى الطمب من السمطة المحمية ،أو من كل من يعنيو األمر ،معز از

تصريحو بمحضر منجز

في ىذا الشان ،وبشيادة طبية تحدد عمر المولود عمى وجو التقريب ،ويختار لو اسم شخصي اسم

عائمي ،وأسماء أبوين أو اسم أب إذا كان معروف األم ،ويشير ضابط الحالة المدنية بطرة رسم والدتو إلى

أن أسماء األبوين أو األب ،حسب الحالة ،قد اختيرت لو طبقا ألحكام ىذا القانون.

يبمغ ضابط الحالة المدنية وكيل الممك بالوالدة التي سجمت بيذه الكيفية داخل اجل ثالثة أيام من

تاريخ التصريح.

تصرح باالبن المجيول األب أمو أو من يقوم مقاميا ،كما تختار لو اسما شخصيا واسم أب مشتقا

من أسماء العبودية هلل تعالى واسما عائميا خاصا بو.

يشار بطرة رسم والدة الطفل المكفول إلى الوثيقة التي تم بمقتضاىا إسناد الكفالة طبقا لمتشريع
الجاري بو العمل.
المادة 13
إذا حصمت الوالدة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي وجب التصريح بيا لدى ضابط الحالة

المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست بو الطائرة أو الباخرة ،أو لدى القنصل
المغربي أو العون الديبموماسي في جية الوصول ،أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب،
وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ الوصول.
المادة 11
يسجل األجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية إذا كان مولودا بالمغرب عمى النحو التالي :

 -إذا كان مسجال بسجالت الحالة المدنية المغربية الخاصة بالجانب والتي كانت ممسوكة قبل

صدور ىذا القانون ،فينقل رسم والدتو بناء عمى السند المانح لمجنسية من طرف ضابط الحالة المدنية

لمحل الوالدة ،مع اإلشارة في طرة الرسم عمى المرجع األساس لمسند المانح لمجنسية ؛

 -إذا كان مسجال بسجالت الحالة المدنية المحدثة بيذا القانون ،فيشار بطرة رسم والدتو عمى انو

اكتسب الجنسية المغربية مع اإلشارة إلى المرجع األساس لمسند المانح لمجنية المغربية.

أما الحاصل عمى الجنسية المغربية المولود خارج المغرب ،فيتم تسجيمو بناء عمى حكم تصريحي

بالوالدة صادر عن المحكمة االبتدائية لمرباط.
المادة 19
كل والدة تم تسجيميا بالحالة المدنية أكثر من مرة يتعين عرض أمرىا عمى المحكمة المختصة

من طرف ضابط الحالة المدنية المختص أو النيابة العامة أو صاحب المصمحة لالستصدار حكم يقضي
بإلغاء الرسم أو الرسوم المكررة.
االسم العائمي
المادة 92

يجب عمى الشخص المسجل في الحالة المدنية ألول مرة ،أن يختار لنفسو اسما عائميا و يجب

أال يكون االسم العائمي الذي تم اختياره مخالفا السم أبيو أو ماسا بالخالق أو النظام العام أو مثي ار
لمسخرية أو اسما شخصيا أو أجنبيا ال يكتسي صبغة مغربية أو اسم مدينة أو قرية أو قبيمة واسما مركبا،

إال إذا كانت عائمة المعني باألمر من جية األب تعرف باسم مركب.

إذا كان االسم العائمي المختار اسما شريفا وجب إثباتو بشيادة يسمميا نقيب الشرفاء المختص ،أو
شيادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد لمشرفاء المنتمي ليم طالب االسم نقيب.

إن االسم العائمي المختار ،بعد أن يكتسي صبغة نيائية وفقا لمشروط المحددة في نص تنظيمي،

يصبح الزما لصاحبو و ألعقابو من بعده ،و ال يمكنو تغييره بعد ذلك إذا أذن لو بموجب مرسوم.
االسم الشخصي
المادة 91

يجب أن يكتسي االسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالوالدة قصد التقييد في سجالت

الحالة المدنية طابعا مغربيا و أال يكون اسما عائميا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو

قرية أو قبيمة و أال يكون من شأنو أن يمس باألخالق أو النظام العام.

ويجب أن يثبت االسم الشخصي المصرح بو قبل االسم العائمي حين التقييد في سجل الحالة

المدنية و أال يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل " موالي " أو " سيدي " أو " اللة ".

يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطمب تغيير اسمو الشخصي ،إذا كان لو مبرر

مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة االبتدائية المختصة.
الباب الخامس  :تضمين بيانات الزواج و انحالل ميثاق الزوجية
المادة 99
يقوم ضابط الحالة المدنية بتضمين البيانات األساسية لعقد الزواج ،مع اإلشارة إلى مراجع

تضمينو بسجل األنكحة التي أقيم بيا بطرة رسم والدة من الزوجين ،وذلك فور توصمو بنسخة من عقد

الزواج طبقا لمقتضيات الفصل  34من مدونة األحوال الشخصية.

ويشير بطرة رسم الوالدة إلى البيانات األساسية لوثيقة الطالق أو الخمع أو التطميق أو الرجعة أو

المراجعة ،و كذا إلى مراجعيا بمصدرىا فور توصمو بنسخة من ىذه الوثيقة التي تحال عميو وجوبا من
طرف القاضي المكمف بالتوثيق أو رئيس مصمحة كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة لمحكم النيائي

بالتطميق أو بفسخ أو بطالن العقد ،و ذلك حسب الحاالت.

يحيل ضابط الحالة المدنية بيان الزواج أو انحاللو المدرج بطرة رسم والدة الزوجين عمى وكيل

الممك ليضمنو في نظير السجل المحفوظ بالمحكمة ،كما يحيل عميو لنفس الغاية اإلعالم بوفاة أحد

الزوجين.

الدفتر العائمي

المادة 97

يحدث دفتر عائمي لمحالة المدنية يحرر بالمغة العربية مع كتابة األسماء الشخصية و العائمية و

مكان الوالدة و أسماء األبوين بالحروف الالتينية بجانب كتابتيا بالحروف العربية ،ويسممو ضابط الحالة

المدنية لمكان الوالدة لمزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية ،إن كان ال يتوفر عمى كناش التعريف و
الحالة المدنية ،بعد اإلشارة إلى عقد زواجو أو وثيقة إثبات زواجو برسم والدتو و بعد فتح ممف عائمي

يمسك بالمكتب و سيحدد شكل الدفتر العائمي و مضمونو بمقتضى نص تنظيمي.

إذا كان طالب الدفتر العائمي مولودا بالخارج ،و استقر نيائيا بالمغرب عند طمبو ليذا الدفتر ،فإن

ضابط الحالة المدنية المختص بتسميم الدفتر العائمي ىو ضابط محل سكناه.

يحق لمزوجة أو الطمقة أو لمنائب الشرعي الحصول عمى نسخة من الدفتر العائمي مصادق عمى

مطابقتيا لألصل.
المدنية

ي جب تقديم الدفتر العائمي إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليدرج بو كل تغيير يقع عمى الحالة
العائمية لصاحب الدفتر أو ألحد أفراد أسرتو ،و في حالة االمتناع عن تقديم ىذا الدفتر ،يصدر

رئيس المحكمة االبتدائية في إطار الفصل  831من قانون المسطرة المدنية أم ار بتقديم الدفتر إلى ضابط

الحالة المدنية تحت طائمة الحكم بغرامة تيديدية.

الباب السادس  :رسم الوفاة
المادة 92

يصرح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعيا األشخاص المبينون أسفمو مع مراعاة

الترتيب:

 -الولد ؛

 الزوج ؛ األب أو األم أو وصي األب أو المقدم عمى اليالك قبل وفاتو ؛ الكافل بالنسبة لمكفولو ؛ األخ ؛ -الجد ؛

 األقربون بعد الترتيب.تطبق نفس المقتضيات المنصوص عمييا في المادة  81أعاله فيما يخص األسبقية و انتقال

واجب التصريح و الوكالة.

إذا لم يوجد أي شخص من األشخاص المشار إلييم أعاله ،فإن السمطة المحمية تشعر ضابط

الحالة المدنية بيذه الوفاة معززة ذلك بالوثائق الالزمة.

المادة 72

إذا لم يقع التصريح بالوالدة أو الوفاة داخل أجل يحدد ينص تنظيمي ،فال يمكن تسجيل الرسم

الخاص بالواقعة إال بناء عمى حكم تصريحي بالوالدة أو الوفاة تصدره المحكمة المختصة ،و يقدم الطمب
بذلك من طرف أي شخص لو مصمحة مشروعة أو من طرف النيابة العامة.

تختص المحكمة االبتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل بالنظر في الطمبات الرامية إلى تسجيل

الوالدات و الوفيات المتعمقة بالمغاربة المولودين أو المتوفين خارج المغرب عند عدم وجود محكمة

مختصة.

المادة 71

يعاقب بغرامة مالية من  433إلى  8033درىم كل من وجب عميو التصريح بوالدة أو وفاة طبقا

ألحكامك المادة  81و المادة  03ولم يقم بيذا اإلجراء ،داخل األجل القانوني.
الباب الثامن  :نسخ رسوم الحالة المدنية
المادة 79
يسمم ضابط الحالة المدنية نسخا كاممة أو موجزة من الرسوم المضمنة بسجالت الحالة المدنية

الممسوكة بالمكاتب التابعة لو لصاحب الرسم وألصولو وفروعو وزوجو -شريطة قيام العالقة الزوجية –
ووليو أو وصيو أو المقدم عميو أو من يوكمو عمى ذلك.

كما يجوز لمسمطات القضائية و اإلدارية و كذا األعوان الديبموماسيين و القناصل بالمغرب فيما

يخص مواطنييم ،طمب نسخ من ىذه الرسوم.

إذا تعمق المر بغير من ذكر في الفقرة السابقة ،فال يسمم ضابط الحالة المدنية نسخا من ىذه

الرسوم إال بإذن من وكيل الممك يصدره بناء عمى طمب كتابي مبرر.

إذا رفض وكيل الممك إعطاء اإلذن المذكور ،أمكن لممعني باألمر أن يرفع دعواه أمام المحكمة

االبتدائية المختصة.
المادة 77

يمكن لكل شخص يسكن بمكان غير محل والدتو أن يقدم لضابط الحالة المدنية الذي يقطن بدائرة

نفوذه دفتره العائمي أو نسخة موجزة من رسم والدتو ،أيا كان تاريخيا ،من أجل تسميمو بطاقة شخصية
لمحالة المدنية تتضمن البيانات التي يحتوي عمييا الدفتر.

تكون لمبطاقة الشخصية لمحالة المدنية نفس قوة اإلثبات التي لمنسخة الموجزة من رسم الوالدة ،و

تقوم مقاميا ما عدا في الحاالت التالية :

 إثبات الجنسية المغربية ؛ -إثبات وقائع الحالة المدنية أمام القضاء.

لمحصول عمى البطاقة الشخصية لمحالة المدنية بالنسبة لغير المعنيين بيا تطبق نفس المقتضيات
و الشروط المشار إلييا في المادة  40أعاله.
المادة 72
يتم تصحيح كتابة كل بيانات الرسم باألحرف الالتينية ،أو إضافة ىذه الكتابة في حالة إغفاليا

بصمب الرسم وفق ما كتب بالمغة العربية بمقتضى إذن من وزير الداخمية أو من مفوض لو في ذلك.
المادة 71

تختص بالنظر في الطمبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية ،باستثناء طمبات

استبدال االسم العائمي و تصحيح األسماء الشخصية و العائمية بالحروف الالتينية أو كتابتيما بيذه
الحروف إلى جانب الحروف العربية ،المحكمة االبتدائية الموجود بدائرة نفوذىا مكتب الحالة المدنية

المسجل بو الرسم المطموب تنقيحو.

تختص نفس المحكمة بالبت في الطمبات الرامية إلى تصحيح الخطاء الجوىرية التي اعترت

رسوم الحالة المدنية.

ويختص وكيل الممك بمنح اإلذن في إصالح الخطاء المادية العالقة برسوم الحالة المدنية و إذا

رفض وكيل الممك إعطاء اإلذن ،يحق لمن يعنيو األمر تقديم طمب بذلك إلى رئيس المحكمة االبتدائية.
المادة 73
يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ مادي في الحالتين التاليتين:

 إغفال تضمين بيان بالرسم عمى الرغم من كون المصرح قد صرح بو ،وثبت البيان الذي وقعإغفالو بالوثائق الالزمة؛

 -إذا حصل تضمين بالرسم ،عمى خالف ما تم التصريح لو ،و ما ثبت بالوثائق المعززة لو.

يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوىري في الحاالت التالية :

 إذا وقع إغفال تضمين بيان بالرسم لعدم التصريح بو في حينو؛ إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف لمواقع؛ -إذا سجل الرسم تسجيال مكر ار؛

 إذا اشتمل الرسم عمى إحدى البيانات الممنوع قانونا تضمينيا بو.المادة 71

يقدم الطمب الرامي إلى إصالح رسم من رسوم الحالة المدنية المشوب بالخطأ الجوىري إلى
المحكمة االبتدائية المختصة ،و يتم البت فيو وفق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية.

يقدم الطمب الرامي إلى الحصول عمى اإلذن بإصالح الخطاء المادية بعد التأشير عميو من طرف

ضابط الحالة المدنية لممكتب المسجل بو الرسم إلى وكيل الممك الذي يأذن فيو بالقبول أو يرفضو في

اجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصمو بو.

إذا انتيى األجل المذكور ،اعتبر ذلك بمثابة رفض لإلذن.

المادة 79

تختص المحكمة االبتدائية بالرباط بالبت في طمبات إصالح الخطاء الجوىرية برسم الحالة المدنية

المسجمة بسفارات و قنصميات المممكة المغربية بالخارج.

يختص وكيل الممك لدى ىذه المحكمة بمنح اإلذن أو رفضو بقرار معمل فيما يخص إصالح

الخطاء المادية بالنسبة لمرسوم المذكورة في الفقرة السابقة.

كما يختص رئيس ىذه المحكمة بالبت في طمبات إصالح األخطاء المادية الواقعة في نفس

الرسوم بعد رفض اإلذن بإصالحيا من طرف وكيل الممك.
المادة 22

تختص المحاكم االبتدائية بالنظر في طمبات تنقيح األسماء الشخصية و العائمية بالنسبة لممتوفين

و األجانب المسجمين بالحالة المدنية المغربية ،كما تخص بتصحيح و إدخال أسمائيم الشخصية و

العائمية باألحرف الالتينية.
المادة 21

يوجو الحكم الصادر بالتصحيح أو اإلذن بو من طرف وكيل الممك إلى ضابط الحالة المدنية

الذي يقوم بتضمين ممخصو في طرة الرسم المصحح.

ال تسمم أية نسخة من الرسوم المصححة إال مع التصحيح المدخل عمييا تحت طائمة الحكم عمى

ضابط الحالة المدنية بالتعويض.
المادة 29
جميع الحكام و األوامر القضائية الصادرة في ميدان الحالة المدنية قابمة لالستئناف.
المادة 27

اإلجراءات المتعمقة بوكيل الممك أو االختصاصات المسندة إليو بمقتضى ىذا القانون تعود لوكيل
الممك لدى المحكمة االبتدائية الواقع بدائرتيا مكتب الحالة المدنية المسجل بو الرسم موضوع اإلجراءات أو

المراد تسجيمو بو ،ما لم ينص صراحة عمى خالف ذلك.

مقتضيات انتقالية و ختامية
المادة 22
بالرغم من كل المقتضيات المخالفة ،تحدث بصفة مؤقتة لجنة إقميمية خاصة بتصفية وضعية

مكاتب الحالة المدنية من اإلخالالت و األخطاء المرتكبة بسجالت الحالة المدنية ورسوميا
خالل الفترة السابقة عن دخول ىذا القانون حيز التنفيذ.
تتكون ىذه المجنة من :

 -وكيل الممك المختص بصفتو ،رئيسا لمجنة؛

 مفتش إقميمي لمحالة المدنية يعين من طرف عامل العمالة أو اإلقميم. -رئيس مجمس جماعي يختار من طرف عامل العمالة أو اإلقميم.

يرفع عامل العمالة أو اإلقميم أو ضابط الحالة المدنية إلى المجنة المذكورة التقارير المتضمنة

لألخطاء واإلخالالت التي اعترت سجالت ورسوم الحالة المدنية ،و ذلك خالل أجل أقصاه سنتان من
تاريخ دخول ىذا القانون حيز التنفيذ بقصد إصالحيا و تدارك اإلغفاالت الواقعة فييا.

تأمر المجنة عمى ضوء التقارير المرفوعة إلييا بإعطاء اإلذن باإلصالح المطموب.
ينتيي عمل المجنة تمقائيا و بقوة القانون بمجرد انتياء الميام المسندة إلييا.

المادة 22

يجب التصريح بالوالدات الواقعة قبل صدور ىذا القانون لدى ضابط الحالة المدنية لمحل الوالدة

خالل أجل ستة أشير من تاريخ إجراء العمل بو ،و ذلك تحت طائمة الحكم بالعقوبات المنصوص عمييا

في المادة  48أعاله عمى المعنيين باألمر عند عدم قياميم بذلك.
المادة 21

يجوز لكل شخص غير معروف األب أو األبوين وسجل بالحالة المدنية دون بيان اسم األب أو

األبوين ،أن يطمب ىو أو من ينوب عنو إضافة اسم أب أو أبوين وفق ما جاء في الفقرة الخامسة من

المادة  81من ىذا القانون ،وذلك عن طريق حكم قضائي صادر عن المحكمة االبتدائية لمحل الوالدة.

