المرسوـ التطبيقي لقانوف الحالة المدنية
مرسوـ رقم  2 . 77 . 443صادر في  2شعباف  7( 3221أكتوبر )2002
لتطبيق قانوف رقم  15 . 77المتعلق بالحالة المدنية
------

الوزير األوؿ ,

بعد االطالع على القانوف رقم  15 . 77المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 3 . 02 . 217بتاريخ  23من رجب  1( 3221أكتوبر ,)2002
و باقتراح من وزير الداخلية ,

و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في  2شغباف  7( 3221أكتوبر ,)2002

رسم ما يلي :

البػ ػػاب األوؿ
ضباط الحالة المدنية
المػػادة  : 3يػػتم التفػػوي

فػػي مهػػاـ ضػابا الحالػػة المدنيػػة المشػػار إليػػو فػي المػػادة ال ام ػػة مػػن القػػانوف رقػػم

37/99

المتعلػػق بالحالػػة المدنيػػة بمقترػػى قػػرار يصػػدره رلػػيس المجلػػس الجمػػاعيى ووجػػو ن ػ ة منػػو إلػػى وكي ػ المل ػ لػػد
المحكمة االبتدالية الم تصة محليا ىون

المفوض لو.

ة أخر إلى وزارة الداخليةى على أف ورفق كػ ن ػ ة بنمػومن مػن إمرػا

ويمكػن أف يفػػوض رلػيس المجلػػس الجمػػاعيى ضػابا الحالػػة المدنيػةى مهامػػو المتعلقػػة بالحالػة المدنيػػة بكػ

مكتب إلى :

 -م اعد من م اعديو ؛

 -موظف مرسم يعم بالمصالح الجماعية ؛

 -ال يفوض لنفس الش ص في أكثر من مكتب واحد.

المػادة  : 2يمكن أف يػذمف لرؤسػا األق ػاـ ارداريػة بػالمراكي الديبلوماسػية والقنصػلية بمقػرر لػوزير الشػذوف ال ارجيػةى
بالنيابة الم تمرة عن األعػواف الديبلوماسػيين والقناصػ الػذين يياولػوف مهػاـ ضػابا الحالػة المدنيػة ى وووجػو ن ػ ة مػن

ىػػذا المقػػرر إلػػى وكي ػ المل ػ لػػد المحكمػػة االبتداليػػة بالربػػاط مرفقػػة بنمػػومن مػػن إمرػػا المػػيموف لػػو بالقيػػاـ بمهػػاـ

ضابا الحالة المدنية.

إما كاف العوف المياوؿ مهاـ ضابا الحالة المدنية يقوـ بنيابػة مػا ى أو كػاف يعوقػو عػالق مذقػن ى فػتف سػلطاوو

ونتق دوف أي إجرا آخر إلى العوف الذي يجب أف ي لفو بشرط أف يتعلق األمر بعوف مرسم.
البػ ػػاب الثػاني
سجػالت الحالة المدنية
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المػادة  : 1يفتح ضابا الحالة المدنية في بداية ك سنة ميالدية بك مكتب ال جالت اآلوية :
 سج الوالدات ؛ -سج الوفيات ؛

وم ػ ىػػذه ال ػػجالت داخػ المملكػػة فػػي نظيػػرين ى وفػػي مالمػػة نظػػالر فػػي المراكػػي الدبلوماسػػية والقنصػػلية

المغربية بال ارن.

ورع وزارة الداخلية رىن إشارة كافة المكاوب داخ المملكة سجالت الحالػة المدنيػة وملػ قبػ نهايػة كػ

سنة ميالدية.

المػػادة  : 2و رػػع سػػجالت الحالػػة المدنيػػة قبػ اسػػتعمالها رمف وكيػ الملػ لػػد المحكمػػة االبتداليػػة الم تصػػة
الػػذي يشػػهد فػػي بدايػػة ك ػ سػػج علػػى عػػدد صػػفحاوو ونػػوع رسػػومو ومكتػػب الحالػػة المدنيػػة الماس ػ لػػو وال ػػنة

الم صص لها.

يرقم وكي المل بعد مل صفحات كػ سػج ى ويرػع طػابع المحكمػة علػى كػ ورقػة مػن أوراقػوى ويوقػع

على الصفحتين األولى واألخيرة منو.

المػادة  : 3ي تم ضابا الحالة المدنية ال جالت في آخر يوـ عم من ال نة

جدوال إحصاليا مروبا ح ب الحروؼ الهجالية لألسما العاللية يشهد بصحتو.

وم

الميالدية ى ويحرر لك نظير منها

يعاد ورويب ىذه الجداوؿ ح ب نوعية الرسوـ ووبعا للحروؼ الهجالية لألسما العاللية في سجالت م تقلة

مرة ك عشر سنوات في نظيرين يوجو أحدىما إلى المحكمة الم تصة.
وحتوي صفحات الجداوؿ أعاله على  22سطرا.

الم ػػادة  : 4يوجػػو ضػػابا الحالػػة المدنيػػة خػػالؿ الشػػهر المػػوالي لنهايػػة ال ػػنة الميالديػػة نظيػػرا عػػن ك ػ سػػج مػػن

ال ػػجالت المم ػػوكة لديػػو بعػػد مراقبتهػػا وحصػػرىا إلػػى عام ػ العمالػػة أو ارقلػػيم ى ليقػػوـ المفػػت

ارقليمػػي للحالػػة

المدنيػػة بمراقبتهػػا ووحريػػر وقريػػر مفص ػ عػػن وضػػعية الرسػػوـ يحيلػػو رفقػػة نظػػالر ال ػػجالت إلػػى وكي ػ المل ػ لػػد

المحكمة االبتدالية الم تصة محليا.

المػادة  : 5يراجع وكي المل النظالر المتوص بها طبقا للفص  31من القانوف رقم  37/99المذكور أعاله.

ويحتفظ بالنظػالر ال ػليمة ىويعيػد التػي ضػبطن بهػا أخطػا وم الفػات مصػحوبة بن ػ ة مػن المحرػر إلػى

ضابا الحالة المدنيةى عن طريق عام العمالة أو ارقليم.

يقػػوـ ضػػابا الحالػػة المدنيػػة بعػػد التوصػ بالنظػػالر المعػػادة إليػػو بتصػػحيح األخطػػا المػػذكورة فػػي المحرػػر

بالن ػػبة لكػ نظيػػر ى فيحػػتفظ بنظػػالر ال ػػجالت المصػػححة ضػػمن م ػػتندات المكتػػبى ويوجػػو النظػػالر األخػػر إلػػى

وكي المل الذي بعد التيكد من ارصالحات المدخلة عليها يحتفظ بها في كتابة الربا لد المحكمة االبتدالية.

المػادة  : 6يحتفظ ضابا الحالة المدنية بال ارن في نهاية ال نة الميالدية بيحد النظالرى ويوجو النظيرين اآلخػرينى

أحدىما إلى وزارة ال ارجية ى والثاني إلى وكي المل لد المحكمة االبتدالية بالرباط .

المػػادة  : 7يمػػارس مفتشػػو الحالػػة المدنيػػة مراقبػػة م ػػتمرة علػػى مكاوػػب الحالػػة المدنيػػةى يحػػرروف بنػػا عليهػػا وقػػارير
بالم الفات واألخطا التي يربطونها وحاؿ على أنظار وكي المل الم تص.

2

وووجو ن خ من ىذه التقارير إلى وزارة الداخليةى ق م الحالة المدنيةى في إطار المراقبة المنصوص عليها في

المادة  5من القانوف رقم 15/77المذكور أعاله.

المػادة  : 30وطبيقا للمادة  32من القػانوف رقػم  15/77المشػار إليػو أعػالهى يعػاد ويسػيس سػجالت الحالػة المدنيػة
في حالة وعرضػها للرػياع أو التلػف بنػا علػى الحكػم القرػالي الصػادر فػي الموضػوع اعتمػادا علػى نظػالر ال ػجالت
الرالعة أو التالفة ى إف وجػدت .أمػا إما لػم ووجػدى فتػتم إعػادة التيسػيس بنػا علػى ملفػات المعنيػين بػاألمر الموجػودة

بالمكتبى أو على الكناني

ال جالت الرالعة.

العاللية أو على الملفات اردارية أو على ن ػخ قديمػة مػن الرسػوـ وكػوف م ػت رجة مػن

إما وعل ق األمر برياع أو ولف سجالت الحالة المدنية المم وكة مػن طػرؼ المراكػي الديبلوماسػية والقنصػلية

بال ارنى يقوـ الرابا الم تص بتحرير محرر يوجهو وحػن اشػراؼ وزيػر الشػذوف ال ارجيػة إلػى وكيػ الملػ لػد

المحكمػػة االبتداليػػة بالربػػاطى الػػذي ي تصػػدر حكمػػا قرػػاليا رعػػادة ويسػػيس ال ػػجالت يطبػػق علػػى النحػػو المفص ػ

أعاله.

المػادة  : 33إما وفرعن جماعة أو عدة جماعػات عػن جماعػة مػا ب ػبب وق ػيم جمػاعيى أو وجػيأت الجماعػة األـ

إلى عدة جماعات جديدةى أو وغير مقر المكتبى وظ ال جالت -في جميع الحاالت -بػالمقر القػديم للمكتػب

األصلي.

البػ ػػاب الثالث
رسوـ الحالة المدنية
مقتريات عامة
المػػادة  : 32وحػػرر رسػػوـ الحالػػة المدنيػػة فػػي ال ػػجالت علػػى التػػوالي مػػع استرسػػاؿ الكتابػػة دوف وػػرؾ بيػػاض وسػػا

ال طور ى ويعطى لك رسم رقم ورويبي خاص بوى وال ي وغ االختصار في وحرير بياناوهاى كمػا ورػمن جميػع التػواريخ

باألحرؼ ال باألرقاـ.

ال يجوز استعماؿ المحو أو التشطيب رصالح األخطا المروكبػة أمنػا وحريػر الرسػم ى بػ يػتم وصػحيحها

عن طريق ارخػران بواسػطة وضػع بيػاف ارصػالح بهػام

المدنية بتوقيعو أمنا ووقيع الرسم.

الرسػم والمصػادقة علػى ىػذا البيػاف مػن طػرؼ ضػابا الحالػة

المػادة  : 31يتلو ضابا الحالة المدنيػة نػص الرسػوـ علػى المصػرحينى ويػنص فػي ختامهػا علػى القيػاـ بهػذا ارجػرا ى
ويوقع معو المصرحوف على مل ى إف أمكنهمى وإال يشار إلى سبب عدـ التوقيع في نهاية الرسوـ.

المػادة  : 32يحتفظ بطرة عند وحرير رسوـ الحالة المدنية لكتابة البيانات الهامشيةى ومل
بالن بة لرسوـ الوالدة وملثها فيما ي ص رسوـ الوفاة.

بمقدار نصػف الصػفحة

المػادة  : 33يقع التصريح بك والدة أو وفاة داخ أج مالمين يوما ابتدا من واريخ وقوع الوالدة أو الوفاة لػد

ضابا الحالة المدنية الم تص الذي يحرر بنا على مل رسما لهذه الواقعة.

غير أف األج المنصوص عليو بالفقرة ال ابقة يمدد إلى سنة بالن بة إلى المغاربة القاطنين خارن المملكة.

وينقػ التصػػريح بػػالوالدة أو الوفػاة بال ػػارن والػػذي لػم يػػتم القيػػاـ بػػو داخػ األجػ المحػػدد فػي الفقػػرة ال ػػابقةى إلػػى

سجالت الحالة المدنية للمراكي الدبلوماسية أو القنصلية الم تصةى بنا على ن
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ة كاملة من رسم الوالدة أو الوفاة

يدلي بها المصرحى م لمة بشك قانوني من لدف ال لطة الم تصة بالبلد الذي وقعن فيو الوالدة أو الوفػاة .عػالوة
على مل ى يتعين على المعنيين باألمر اردال ى فيما ي ص رسوـ الوالدةى بن

ة من عقد زوان والدي الطف ".

المػادة  : 34وحرر رسوـ الوالدات والوفيات في سجالت الحالة المدنية لمكاف الوالدة أو الوفاة فور التصريح بها
ى ويتم التحرير باللغة العربية مع كتابة اسم المعني باألمر الش صي واسمو العاللي بالحروؼ الالوينية بجانب كتابتها

بالعربية.

رس ػ ػػم الوالدة
الم ػػادة  : 35يعػػيز التصػػريح بػػالوالدة بشػػهادة ي ػػلمها الطبيػػب المولػػد أو المولػػدة الشػػرعية أو ال ػػلطة المحليػػةى

وبن

ة م ن عقد اليوان فيما ي ص المغاربة الم لمين وثبن العالقة الشرعية التي نتجن عنها ىذه الوالدة.

الم ػػادة  : 36يترػػمن رسػػم الػػوالدة رقػػم الرسػػم ووػػاريخ الػػوالدة محػػددا بػػاليوـ والشػػهر وال ػػنة بػػالهجري والمػػيالدي
وال اعة والدقيقة التي وقعن فيها الوالدة ومكاف وقوعها وجنس المولود وجن يتو ىإما كاف أجنبياى واالسم الش صي
الذي أعطي لو واالسم العاللي واألسما الكاملة ألبويو وواريخ ومكاف والدوهما ومهنتهما وعنواف سكناىماى كما ينص

فيػػو علػػى ىويػػة المصػػرح وسػػنو ومهنتػػو وعنػػواف سػػكناهى ودرجػػة قرابتػػو بالمصػػرح بػػو أو صػػفتوى وإما وعلػػق األمػػر بحكػػم

وصريحي بال والدة ى وجبن ارشػارة إلػى مراجعػو والمحكمػة التػي أصػدرووى ويػنص أيرػا فػي الرسػم علػى وػاريخ وحريػره
بالتاري ين الهجري والميالدي ى وأخيرا على اسم وصفة ضابا الحالة المدنية الموقع على الرسم.

المػادة  : 37يعتبر مكاف سكنى المعني باألمر ىو مكاف والدوو إما استحاؿ التعرؼ على مح الوالدةى أما إما وعذر

على المصرح التعرؼ على واريخ الوالدة ى فيعيز وصريحو بشهادة طبية وبين سنو بالتقريب.
االسػػم العػػاللػي واالسػم الش ػصػي

الم ػػادة  : 20وعػػرض األسػػما العالليػػة الم تػػارة ألوؿ مػػرة علػػى أنظػػار لجنػػة عليػػا للحالػػة المدنيػػةى وتكػػوف مػػن مػػذر

المملكة كرليسى وقاض ممث لوزير العدؿ وممث عن وزير الداخليةى ووقوـ وزارة الداخلية بالكتابة العامة للجنة العليا

للحالة المدنية.

ونظػػر اللجنػػة العليػػا فػػي مػػد صػػالحية األسػػما العالليػػة الم تػػارة طبقػػا للمػػادة  20مػػن القػػانوف 15/77

المذكور أعاله.

وصبح األسما العاللية المقبولة نهالية والزمة للش ص وألعقابو ى أمػا األسػما العالليػة المرفوضػة ى فترجعهػا

اللجنة العليا إلى ضابا الحالة المدنية الم تص الذي يشعر بذل المعنيين بهػا ويطلػب مػنهم اختيػار أسػما جديػدة

لتعرض على اللجنة من جديد.

المػادة  : 23يجوز لك مغربي م ج بالحالػة المدنيػة أف يقػدـ طلػب وغييػر اسػمو العػاللي إلػى اللجنػة العليػا للحالػة
المدنية مبينا فيو األسباب التي دفعتو إلى طلب ىذا التغيير ىومعيزا طلبو بالومالق التالية :
 -3ن
 -2ن

ة كاملة من رسم والدوو ومن رسم والدة ك واحد من أبنالو؛

ة من سجلو العدلي ؛

 -1ن خ من ال ج العدلي بالن بة ألبنالو الراشدين؛
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 -2ن ػ ة مػػن عقػػد والدة أحػػد أقاربػػو مػػن جهػػة األب يكػػوف م ػػجال فػػي الحالػػة المدنيػػة ويحم ػ االسػػم

المرغوب فيو ى أو شهادة عدلية أو إدارية وذيد مطلبو؛

 -3شهادة ي لمها نقيب الشرفا الم تص ىإما كاف االسم المطلوب اسما عالليا شريفا؛

 -4بطاقة عادية يكتب فيها االسم المراد وغييره واالسم المطلوب بالعربية وباألحرؼ الالوينية .

ونتهػػي صػػالحية الومػػالق المػػذكورة أعػػاله بعػػد مػػرور مالمػػة أشػػهر مػػن وػػاريخ إصػػدارىا ماعػػدا الشػػهادة العدليػػة

والشهادة الم لمة من نقيب الشرفا .

المػادة  : 22وعقد اللجنة العليا جل اوها بمقر وزارة الداخلية للنظر في طلبات وغيير األسما العاللية.

إما قبلػػن اللجنػػة طلػػب وغييػػر االسػػم العػػالليى أمف فػػي وغييػػره بمرسػػوـى ووجػػو ن ػ ة منػػو إلػػى ضػػابا الحالػػة

المدنية الم تص ليباشر التغيير المطلوب بال ج ى ون

ال ج النظيرى وو لم ن

ة منو إلى المعني باألمر.

ة مانية إلى وكي المل الم تص ليقوـ بػنفس ارجػرا فػي

المػادة  : 21ي تار المصرح بالوالدة اسما ش صيا طبقا للشروط المحددة في المادة  23من القانوف رقم15/77

ضابا الحالة المدنية قبولو باعتباره م الفا لمقتريات

إما أصر المصرح على اختيار اسم ش صيى ورف

الفقرة األولى من المادة  23من القػانوف المػذكورى عػرض ىػذا االسػم علػى أنظػار اللجنػة العليػا المنصػوص عليهػا فػي

المادة  21من ىذا المرسوـ لتنظر فيما إما كاف م توفيا للشروط المقررة في المادة  23المذكورة أعالهى أو انو على
خالؼ مل ى ووبلغ قرارىا على ضو مل إلى المصرح وضابا الحالة المدنية ىإما بقبوؿ االسم الش صي الم تػار

أو برفرو  .ويكوف قرارىا ىذا إليامي التطبيق بجميع مكاوب الحالة المدنية.

المػادة  : 22يجوز وغيير األسما الش صية األجنبية بتقديم طلب من طرؼ المعني باألمر ى إما كاف راشداى أو من

طرؼ أبيو أو من ينوب عنو قانونيا إلػى اللجنػة العليػا للحالػة المدنيػةى ويشػترط أف يكػوف الطلػب مػذيال بػرأي ال ػلطة

المحليةى ومرفقا بن

ة كاملة من رسم والدة المعني باألمر ون

ة من سجلو العدلي إما كاف راشدا.

يتم البن في ىذه الطلبات وبعا للم طرة الواردة في الفقرة األولى والثانية من المادة  22أعاله.

المػادة  : 23يوجو صاحب المصلحة طلبو رصالح أو إدخاؿ االسػم الش صػي أو العػاللي بػاألحرؼ الالوينيػة إلػى

وزير الداخلية معيزا بن

ة من رسم والدة والده فيما ي ص االسم العاللي.

ة كاملة من رسم والدوو وكذا بن

يوجو ارمف بارصالح أو اردخاؿ في حالة الموافقة على الطلب إلى ضابا الحالة المدنية الم تص ليباشر

ارصالح أو اردخاؿ في طرة رسم المعني باالمرى مم يوجو ن

اردخاؿ في نظير ال ج المم وؾ بالمحكمة.

ة منو إلى وكي المل الم تص ليباشر ارصالح أو

البػ ػػاب الرابع
ورمين بياف اليوان وانحالؿ ميثاؽ اليوجية
المػادة  : 24بعد وحرير العدلين رسم اليوان أو مبوت اليوجية أو التقارر باليوجيةى ونظيرين منوى وبعد خطاب القاضي
المكلف بالتوميق عليهاى يرس نظير الرسم فػي أجػ أقصػاه خم ػة عشػر يومػا مػن وػاريخ ال طػاب إلػى ضػابا الحالػة

المدنية الواقع بدالروو والدة ك من اليوجين.
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المػادة  : 25بعد وحرير العدلين رسم الطالؽ أو الرجعة أو المراجعةى ونظيرين منوى وبعػد خطػاب القاضػي المكلػف

بالتوميق عليهػاى يرسػ نظيػر الرسػم فػي أجػ أقصػاه خم ػة عشػر يومػا مػن وػاريخ ال طػاب إلػى ضػابا الحالػة المدنيػة

لمح والدة ك من طرفي العقد.

المػػادة  : 26وبعػػث نظػالر عقػػود الػػيوان ومبػوت اليوجيػػة والتقػارر بهػػا التػػي وػم ولقيهػػا بػالمراكي الديبلوماسػػية المغربيػػة

بال ارن وكذا نظالر وميقة انفصاـ عر اليوجية خالؿ نفس األج المحدد في المادوين  24و  25أعاله إلى مكتب
الحالػػة المدنيػػة لمح ػ والدة الػػيوجين لترػػمين بيػػاف عنهػػا بطػػرة رسػػم والدة ك ػ مػػن الػػيوجينى وإخبػػار وكي ػ المل ػ

الم تص لوضع البياف بطرة الرسم المرمن بال ج المحفوظ بالمحكمة.

الدفتػر الع ػػاللي
المػادة  : 27يحرر الػدفتر العػاللي المنصػوص عليػو فػي المػادة  21مػن القػانوف رقػم  15/77المػذكور أعػاله ضػابا
الحالة المدنية لمح والدة اليون.

ورمن في الدفتر العاللي البيانات التالية محررة باللغة العربية وباألحرؼ الالوينية :
 -بياف عن والدة صاحب الدفتر ىوبياف وفاوو بعد و جي رسم الوفاة؛

 بيانات موجية عن اليوان ىوبياف انفصاـ عر اليوجية في حالة وقوعو؛ موجي لرسم والدة اليوجة أو اليوجات ىوبياف الوفاة بعد و جي وفاةاليوجة أو اليوجات؛

 -رقم بطاقة التعريف الوطنية لك من اليون و اليوجة ؛

 موجي رسم والدة ك واحد من األبنا ى وبياف وفاوهم بعد و جي رسوـوفاوهم ؛

 واريخ و ليم الدفتر والمكتب الذي سلمو واسم وصفة ضابا الحالة المدنيةوووقيعو.

ة كاملة من رسم والدة اليوجة .

المػادة  : 10يرفق طلب الحصوؿ على الدفتر العاللي بن
ال ي لم للش ص أكثر من دفتر واحد.

وفػػي حالػػة ضػػياع الػػدفتر أو والشػػيوى يحػػق للمعنػػي بػػاألمر بعػػد إمباوػػو لواقعػػة الرػػياع أو بعػػد وقديمػػو الػػدفتر

المتالشيى طلب نظير منو ي لمو ضابا الحالة المدنية الذي وضع الدفتر األصلي.

المػادة  : 13و تص وزارة الداخلية بتهييئ وطبع الدفاوير العاللية ح ب النمومن المحدد بقرار لوزير الداخليةى كما

وتولى ووزيعها على كافة مكاوب الحالة المدنية داخ المملكة وخارجها.
البػػاب ال ػػامس
رسم الوفاة

المػادة  : 12يدعم التصػريح بالوفػاة بشػهادة معاينػة م ػلمة مػن طػرؼ الطبيػب أو الممػرض التػابع للصػحة العموميػةى
وإما وعذر مل ى بشهادة معاينة م لمة من طرؼ ممث ال لطة الم تصة.
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إما وقعن الوفاة في ظروؼ غير عادية كالجريمة أو الحادمة أو اشتبو في كونها غير عادية ى ال يقب التصريح

بها إال بتمف من وكي المل الم تص.

المػادة  : 11يترمن رسم الوفاة ما يلي :
 -رقم الرسم ؛

 اليوـ والشهر وال نة بالهجري والميالدي وال اعة والدقيقة ومكاف الوفاة ؛ -االسم الش صي والعاللي وواريخ ومكاف والدة المتوفى ومح سكناه ؛

 األسما الش صية والعاللية ألصولو من الدرجة األولى ومكاف سكناىما؛ -حالتو العالليةى مهنتوى جن يتو إما كاف أجنبيا؛

 -االسم الش صي والعاللي للمصػرح وسػنو ومهنتػو ومحػ سػكناه ودرجػة قرابتػو مػن الهالػ أو صػفتوى وإما

وعلػػق األمػػر بحكػػم وصػػريحي بالوفػػاةى وجبػػن ارشػػارة –فرػػال عػػن ىػػذه المعلومػػات – إلػػى مراجعػػو والمحكمػػة التػػي

أصدروو وواريخ وحرير الرسم بالهجري والميالدي ؛
 -اسم وصفة ضابا الحالة المدنية.

المػادة  : 12يتعين على ضابا الحالة المدنية الذي حرر رسم الوفاة وضع بياف مل ص عن مل في طرة رسم والدة
المتوفىى وطرة رسم والدة زوجو ى إما كانن والدوها م جلة لديوى أما إما كانػن الػوالدة قػد وقعػن فػي مكػاف آخػر ى

فيتعين عليو ووجيو إعال ـ بالوفاة في ظرؼ مالمة أياـ إلى ضػابا الحالػة المدنيػة لمحػ والدة المتػوفى ولرػابا الحالػة
المدنية لمح والدة زوجو ليقوـ ك منهما بارجرا ات الالزمة.

المػادة  : 13يتعين على ضابا الحالة المدنية بعد ك خم ة عشر يوما أف يبعث باللحة المتوفين الراشدين الذين

صرح بوف اوهم لديو إلى عام العمالة أو ارقليمى وترمن أسما المتوفين وأرقاـ رسوـ وفاوهم وأرقاـ بطاقات وعريفهم
الوطنية وآخر مح سكناىم مرفقة بن

ة من رسم وفاة ك واحد منهم ليقوـ بتخبار المصالح الم تصة.
الب ػػاب ال ػػادس
ن خ رسوـ الحالة المدنية

المػادة  : 14ن خ رسوـ الحالة المدنية إما كاملة أو موجية :
وترمن الن

ووترمن الن

ة الكاملة جميع بيانات رسم الحالة المدنية بما في مل البيانات المدرجة في ىامشو.

ة الموجية لرسمي الوالدة والوفاة الموجود نمومن منها ضمن ملحق ىذا المرسوـ ما يلي :

 -رقم الرسم وسنة و جيلو ؛

 -االسم الش صي والعاللي للمعني باألمر ؛

 واريخ الواقعة بالهجري والميالدي ومكاف وقوعها وجنس المولود أو المتوفى وجن يتو إما كاف أجنبيا؛ -اسم والديو ون بهما؛

 واريخ ومكاف والدة المتوفى ومح سكناه ومهنتو فيما ي ص موجي رسم الوفاة؛ بياف الوفاة في موجي رسم الوالدة إما كاف صاحب ىذا األخير متوفى ؛ بياف القيود المفروضة على األىلية ىإما كاف المعني باألمر متجن ا؛ووحرر جميع ىذه البيانات بالعربية وباألحرؼ الالوينية
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 -واريخ و ليم الن

ة؛

 اسم وصفة ضابا الحالة المدنية وووقيعو.الب ػػاب ال ػ ػػابع
البطاقة الش صية للحالة المدنية
الم ػػادة  : 15و ػػلم البطاقػػة الش صػػية للحالػػة المدنيػػة المنصػػوص عليهػػا فػػي المػػادة  11مػػن القػػانوف رقػػم 15/77
المذكور أعاله وفقا للنمومن الموجود ضمن ملحق ىذا المرسوـ.

وترػػمن البطاقػػة الش صػػية االسػػم الش صػػي والعػػاللي للمعنػػي بػػاألمر ووػػاريخ ومكػػاف والدوػػو واسػػم الوالػػد

والوالػػدة ومحػ سػػكناه والبيانػػات الهامشػػية بالوفػػاة وبػػالقيود المفروضػػة علػػى األىليػػة بالن ػػبة للمتجػػنسى إف وجػػدتى

بالعربية وباألحرؼ الالوينية.

يش ػػهد ب ص ػػحة المعلوم ػػات المر ػػمنة بالبطاق ػػة طالبه ػػا ىكم ػػا يش ػػهد ض ػػابا الحال ػػة المدني ػػة بمطابق ػػة ى ػػذه

المعلومات للوميقة المعتمد عليهاى ومل بتوقيع ك واحد منهما عليها.
الب ػػاب الثامن

إحصاليات الحالة المدنية
المػادة  : 16وقوـ مكاوب الحالة المدنية في نهاية ك شهر بترساؿ ن خ من أوراؽ التصريح وأوراؽ الت جي المعبية
خالؿ نفس الشهر وحن اشراؼ عام العمالة أو ارقليم إلى وزارة الداخلية قصد مراقبتها.
ووجو بعد مل وزارة الداخلية ىذه األوراؽ إلى المصالح الم تصة بارحصا .

المػ ػػادة  : 17أوراؽ التصػ ػػريح مالمػ ػػة أنػ ػػواع  :أوراؽ التصػ ػػريح بػ ػػالوالدةى أوراؽ التصػ ػػريح بالوفػ ػػاةى أوراؽ الحكػ ػػم

التصريحي بالوالدة أو الوفاة.

أوراؽ الت جي نوعاف  :أوراؽ ورمين بياف عقد اليوانى وأوراؽ وضع بياف الطالؽ.

المػادة  : 20وعبي أوراؽ التصريح على امر التصريح بواقعتي الوالدة أو الوفاة ىكما ومأل علػى امػر ورػمين بيػاف زوان

أو ارشارة إلى بياف طالؽ.

مقتريػػات خت ػػاميػػة :
المػادة  : 23ون خ جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بالحالة المدنية ى خصوصا منها :

 -القرار الوزيري الصادر في  33جماد الثانية  1 ( 3147أبري  ) 3730ى كما وقع وغييره ووتميمو.

 -المقتريات المتعلقة بالحالة المدنية المنصوص عليها في المرسوـ المذر في  23مي القعدة 3167

(27ينػػاير  ) 3750بتطبيػػق الظهيػػر الشػػريف رقػػم  223 . 44المػػذر فػػي  6شػػعباف  20( 3167أكتػػوبر )374
المتعلق باختصاصات األعواف الديبلوماسيين والقناص العاملين بال ارن.
المػادة  : 22ينشر ىذا المرسوـ بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  2 :شعباف 7( 3221أكتوبر )2002
ارمرا  :عبد الرحمن يوسفي

وقعو بالعطف :
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وزير الداخلية ,

ارمرا  :ادريس جطو
الجريدة الرسمية

عدد  2 – 3032رمراف  5( 3221نونبر )2002
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