
  محين-قانون الجنسية المغربية
 

 مقتضيات عامة: الباب األول
  

   :1الفصل 
 

 المصادر القانونية بشأن الجنسية
   

د االقتضاء بمقتضى  انون وعن ة بموجب الق ية المغربي ة بالجنس دد المقتضيات المتعلق تح

 . المعاهدات أو األوفاق الدولية التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها

رجح      إن مقتضيا  ى نشرها ت ت المعاهدات أو األوفاق الدولية المصادق عليها والموافق عل

 . على أحكام القانون الداخلي

  :  2الفصل  

   مقتضيات قانون الجنسية في الزمنتطبيق

ى األشخاص          تطبيق المقتضيات الجديدة بشأن إسناد الجنسية المغربية آجنسية أصلية عل

 . فيما إذا آانوا في التاريخ المذآور لم يبلغوا بعد سن الرشدالمزدادين قبل تاريخ العمل بها 

ين         رف المعني ن ط ة م ود المبرم حة العق س بص يات ال يم ذه المقتض ق ه ر أن تطبي غي

باألمر استنادا على القوانين السابقة وال بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغير استنادا على هذه               

 . القوانين نفسها

ا ى طرق اآتس اريخ ويجري عل ي ت ه ف ول ب انون المعم دها الق ة أو فق ية المغربي ب الجنس

 . حدوث الوقائع أو العقود الناجم عنها االآتساب أو الفقدان

   :3الفصل  

 الجنسية ومدونة األسرة 

م           62-06غير وتمم بالمادة األولى من القانون رقم        ( ر الشريف رق ذه الظهي  الصادر بتنفي

ع األول     3 بتاريخ   80-07-1 اريخ    5513عدد   . ر. ج: )2007 مارس    23 (1428 ربي  13 بت

  ).2007 أبريل 2 (1428بيع األول ر

ا هو منصوص                    يحدد مجال تطبيق مدونة األسرة في ارتباطها بموضوع الجنسية وفق م

م    انون رق ن الق ة م ادة الثاني ي الم ه ف ر   70-03علي ذه الظهي ادر بتنفي رة الص ة األس ة مدون  بمثاب

 ). 2004 فبراير 3 (1424 من ذي الحجة 12تاريخ  ب1-04-22الشريف رقم 

  



   :4الفصل 

 سن الرشد وتقدير اآلجال

م           انون رق م      62-06غير وتمم بالمادة األولى من الق ر الشريف رق ذه الظهي  الصادر بتنفي

ع األول     3 بتاريخ   80-07-1 اريخ    5513عدد   . ر. ج): 2007 مارس    23 (1428 ربي  13 بت

  )2007  أبريل2 (1428بيع األول ر

 . يعتبر راشدا في مفهوم هذا القانون آل شخص بلغ ثمان عشرة سنة شمسية آاملة 

 . تحدد جميع اآلجال المنصوص عليها في هذا القانون حسب التقويم الميالدي

   :5الفصل  

 "في المغرب"تعريف عبارة 

ي وا              " في المغرب "يفهم من عبارة     راب المغرب انون مجموع الت ذا الق اه  في منطوق ه لمي

 .اإلقليمية المغربية والسفن والطائرات ذات الجنسية المغربية

 

 في الجنسية األصلية  : الباب الثاني
  

 :  6الفصل 

 الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة  
  

م           62-06غير وتمم بالمادة األولى من القانون رقم        ( ر الشريف رق ذه الظهي  الصادر بتنفي

اريخ    5513عدد   . ر. ج) : 2007 مارس   23 (1428ألول   ربيع ا  3 بتاريخ   80-07-1  13 بت

 )) : 2007 أبريل 2 (1428ربيع األول 

 . يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية 

  :  7الفصل  
 الجنسية المترتبة على الوالدة في المغرب  

  
م        الصادر بتنفي    62-06غير وتمم بالمادة األولى من القانون رقم        ( ر الشريف رق ذه الظهي

اريخ    5513عدد   . ر. ج) : 2007 مارس   23 (1428 ربيع األول    3 بتاريخ   80-07-1  13 بت

 )) : 2007 أبريل 2 (1428ربيع األول 

 . يعتبر مغربيا الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين 

  



م يكن مغ                    ه ل د آأن ولين يع وين مجه ا قط     غير أن الولد المولود في المغرب من أب  إذا  -ربي

ي          -ثبت خالل قصوره      أن نسبه ينحدر من أجنبي وآان يتمتع بالجنسية التي ينتمي إليها هذا األجنب

 . طبق قانونه الوطني

 . يعد مجهول األبوين في المغرب مولودا فيه ما لم يثبت خالف ذلك 

 :8الفصل  
 مقتضيات مشترآة 

  

-07-80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم       62-06غير وتمم بالمادة األولى من القانون رقم        (

اريخ 1 ع األول 3 بت ارس 23 (1428 ربي دد . ر. ج) : 2007 م اريخ 5513ع ع 13 بت  ربي

 )) : 2007 أبريل 2 (1428األول 

ل بلوغه سن             وة قب ذا النسب أو البن يته إال إذا ثبت ه ال يؤثر نسب أو بنوة الولد على جنس

 . الرشد

و  ب أو البن ت النس ر     ويثب وين المعتب د األب ية ألح وال الشخص انون األح ام ق ا ألحك ة طبق

 . مصدرا للحق في الجنسية

و  7 و6على أن الولد المغربي الجنسية بموجب الفصلين           أعاله يعد مغربيا منذ والدته ول

 . أن توفر الشروط التي يقتضيها القانون لمنح الجنسية المغربية لم يثبت إال بعد والدته

نح    ر أن م ذه الصفة بموجب مقتضيات          غي ذا سحب ه والدة وآ ذ ال ة من  الجنسية المغربي

الحقوق              األمر وال ب ي ب ا المعن ود التي يبرمه الفقرة الثانية من الفصل السابع ال يمسان بصحة العق

 .التي يكتسبها الغير استنادا إلى الجنسية التي آان يتمتع بها سابقا في الظاهر

 سية المغربيةفي اآتساب الجن: الباب الثالث
 

 اآتساب الجنسية بحكم القانون: القسم األول

 :  9الفصل 
  

م           62-06غير وتمم بالمادة األولى من القانون رقم        ( ر الشريف رق ذه الظهي  الصادر بتنفي

ع األول     3 بتاريخ   80-07-1 اريخ    5513عدد   . ر. ج): 2007 مارس    23 (1428 ربي  13 بت

 )) 2007 أبريل 2 (1428ربيع األول 

 

 

 



 :  اآتساب الجنسية المغربية عن طريق الوالدة في المغرب واإلقامة به-أوال 

ا  ودين هم ين مول وين أجنبي ي المغرب من أب ود ف د مول ة آل ول ية المغربي يكتسب الجنس

ة    ة ومنتظم ة اعتيادي ه إقام ون ل ذا بشرط أن تك ا الشريف ه ل بظهيرن راء العم د إج ه بع أيضا في

ذه الجنسية             بالمغرب وأن يصرح داخل السن     تين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اآتساب ه

 .  من ظهيرنا الشريف هذا27 و26ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 

ة في                            ة ومنتظم ة اعتيادي ه إقام ين ول وين أجنبي ود في المغرب من أب إن آل شخص مول

اره      المغرب، وآان األب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية           المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختي

ا               ة أو دينه ا العربي ة سكانه من جماعة لغته ألف أآثري د تت ى بل لها فيما إذا آان هذا األب ينتسب إل

ا                            دل في المعارضة طبق ر الع اة حق وزي ك مع مراع ك الجماعة، وذل ى تل اإلسالم وآان ينتمي إل

 . 27 و26لمقتضيات الفصلين 

 ية المغربية عن طريق الكفالة نس اآتساب الج-ثانيا 

وين            د خارج المغرب من أب ود ول يمكن للشخص المغربي الجنسية الذي يتولى آفالة مول

م                 ا ل ة، م ول الجنسية المغربي نح المكف دم تصريحا لم مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات، أن يق

 .  من هذا القانون27 و26يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 

ه                 غير أن   دم آافل م يتق ذي ل ه يمكن للمكفول الذي توافرت فيه الشروط المذآورة أعاله، وال

ى                  دم بصفة شخصية تصريحا للحصول عل ة، أن يق بتصريح بعد مرور خمس سنوات على الكفال

دل             دالجنسية المغربية خالل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرش         ر الع اة حق وزي ك مع مراع ، وذل

 . فصلين المذآورين أعالهفي المعارضة طبقا لل

  :  10الفصل  

 اآتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج  

م         62-06غير وتمم بالمادة األولى من القانون رقم        (  ر الشريف رق  الصادر بتنفيذه الظهي

ع األول     3 بتاريخ   80-07-1 اريخ    5513عدد   . ر. ج): 2007 مارس    23 (1428 ربي  13 بت

 )): 2007ل  أبري2 (1428ربيع األول 

ى                          ل عل ى األق د مرور خمس سنوات عل ي بع ة المتزوجة من مغرب يمكن للمرأة األجنبي

ر                        ى وزي ة إل ة الزوجي ام العالق اء قي دم أثن إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتق

 . العدل بتصريح الآتساب الجنسية المغربية

 . ريح المقدم من طرفها قبل انتهاء تلك العالقةال يؤثر انتهاء العالقة الزوجية على التص 

  



ر عدم            اريخ إيداعه، ويعتب يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من ت

 . البت داخل هذا األجل بمثابة معارضة

ر أن التصرفات   داع التصريح، غي اريخ إي ن ت داء م ية ابت ول اآتساب الجنس يسري مفع

دل تبقى                  القانونية التي سبق ل    ر الع ة وزي ل موافق وطني قب لمعنية باألمر أن أبرمتها طبقا لقانونها ال

 . صحيحة

انون يسوغ                     ذا الق إن المرأة األجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل به

ان                ى أعاله إذا آ رة األول ا في الفق لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليه

 . لمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريحزواجها با

 ب الجنسية عن طريق التجنيسفي اآتسا: القسم الثاني 
   :11الفصل 

 شروط التجنيس

م         62-06غير وتمم بالمادة األولى من القانون رقم        (  ر الشريف رق  الصادر بتنفيذه الظهي

ع األول     3 بتاريخ   80-07-1 اريخ    5513 عدد . ر. ج): 2007 مارس    23 (1428 ربي  13 بت

 )) 2007 أبريل 2 (1428ربيع األول 

يس أن يثبت                ق التجن ة عن طري يجب على األجنبي الذي يطلب اآتساب الجنسية المغربي

توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة األحوال االستثنائية المنصوص عليها في الفصل           

 : الثاني عشر

ديم           اإلقامة االعتيادية والمنتظ   -أوال  مة في المغرب خالل السنوات الخمس السابقة على تق

 طلب التجنيس ، مع اإلقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب؛ 

 ؛  الرشد القانوني حين تقديم الطلببلوغ سن -ثانيا

  سالمة الجسم والعقل؛ -ثالثا

ا ل         -رابع ن أج ة م ه بعقوب وم علي ر محك ود وغي لوك محم نة وس يرة حس اف بس  االتص

 : كابارت

  جناية؛ -

  أو جنحة مشينة؛ -

  أو أفعال تكون جريمة إرهابية؛ -

  أو أفعال مخالفة لقوانين اإلقامة المشروعة بالمملكة المغربية؛ -

 موجبة لسقوط األهلية التجارية أو أفعال -

 ما لم يقع في جميع الحاالت محو العقوبة عن طريق رد اعتباره؛ 



 عربية؛  معرفة آافية باللغة ال-خامسا

 .  التوفر على وسائل آافية للعيش-سادسا

 . ، تحدد اإلدارة تكوينها وآيفية عملهاتحدث لجنة للبت في طلبات التجنيس

 :  12الفصل  

 استثناءات 

م         62-06غير وتمم بالمادة األولى من القانون رقم        (  ر الشريف رق  الصادر بتنفيذه الظهي

ع األول     3 بتاريخ   80-07-1 اريخ    5513عدد   . ر. ج): 2007مارس    23 (1428 ربي  13 بت

 )) 2007 أبريل 2 (1428يع األول رب

 - بالرغم عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الحادي عشر               -يجوز   

ا                   تجنيس األجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته، آم

وز  ن الشروط ا-يج الرغم م رات  ب ي الفق ا ف ادي 6 و5 و3 و1لمنصوص عليه ن الفصل الح  م

دة   نجم عن تجنيسه فائ تثنائية أو ت ؤدي للمغرب خدمات اس ذي أدى أو ي ي ال يس األجنب عشر تجن

 . استثنائية للمغرب

 :  13الفصل  

 سوثيقة التجني

ا       تمنح الجنسية بمقتضى ظهير في األحوال المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر ، أم

 . ي جميع األحوال األخرى فتمنح بموجب مرسوم يقرره مجلس الوزراءف

مه        را الس األمر تغيي ي ب ن الشخص المعن ب م يس بطل ة التجن وغ أن تتضمن وثيق ويس

 . العائلي واسمه الشخصي

ي سجالته     ة ف ة المدني يس يصحح ضابط الحال ة التجن األمر وثيق ي ب ديم المعن رد تق بمج

 .  المتجنس وآذا اسمه العائلي والشخصي إذا اقتضى الحال ذلكالتقييدات المتعلقة بجنسية

 :  14الفصل  

  سحب وثيقة التجنيس

ي    ه الشروط الت وفرت لدي د ت ن ق م يك األمر ل ي ب يس أن المعن د إمضاء التجن ين بع إذا تب

اريخ                     دئ من ت يتطلبها القانون ليمكن تجنيسه، فإنه يجوز إلغاء وثيقة التجنيس في غضون سنة تبت

 . رها، وذلك بمقرر مدعم بأسباب وبنفس الصيغة التي صدرت بهانش

ا أو                          ة تتضمن ادعاء آاذب إذا أدلى األجنبي عن قصد بتصريح مزيف أو استظهر بورق

مخطئا أو استعمل وسائل تدليسة للحصول على التجنيس ، فيجوز إلغاء الوثيقة بنفس الصيغة التي                



ذآرات في            صدرت بها ، على أنه يجوز للمعني باألمر          دلي بحجج وم الواجب إعالمه قانونيا أن ي

 . أجل ثالثة أشهر ابتداء من اليوم الذي يطلب منه فيه اإلدالء بذلك

ازة           ى حي ة عل ية متوقف حب الجنس رر س ر مق ل نش ة قب ود المبرم حة العق ت ص إذا آان

 . جنسية المغربيةالجنسية المغربية فإنه ال يجوز الطعن فيها بدعوى أن المعني باألمر لم يكتسب ال

  

 في استرجاع الجنسية المغربية  : القسم الثالث
  

  :  15الفصل 

ا                     ا به ان متمتع ة بموجب مرسوم لكل شخص آ يمكن تخويل استرجاع الجنسية المغربي

 . آجنسية أصلية عندما يطلب ذلك

ذا                     ع عشر من ه ررة في الفصل الراب تطبق في باب استرجاع الجنسية المقتضيات المق

 . قانونال

 في آثار اآتساب الجنسية: القسم الرابع
 :  16الفصل  

 اآلثار الفردية

ع         ابها بجمي اريخ اآتس ن ت داء م ع ابت ة يتمت ية المغربي ب الجنس ذي يكتس إن الشخص ال

ا في الفصل                        ة المنصوص عليه القيود في األهلي اظ ب ة مع االحتف الحقوق المتعلقة بالصفة المغربي

 . ي قوانين خصوصية من هذا القانون أو ف17

 :  17الفصل  

 القيود في األهلية المفروضة على المتجنس 

 :يخضع األجنبي المتجنس طيلة خمس سنوات للقيود في األهلية اآلتية 

ا   - أوال  وم بهم يمن يق ترط ف ة يش ة انتخابي ة أو نياب ة عمومي ه وظيف ند إلي وز أن تس  ال يج

 التمتع بالجنسية المغربية؛ 

ا و- ثاني وائح      ال يج ي الل جيل ف رطا للتس ة ش فة المغربي ت الص ا إذا آان ون ناخب ز أن يك

 االنتخابية؛ 

ا إذا خولت             ر فيم ا أو بعضها بمقتضى ظهي ود آله ذه القي ه يجوز أن يعفى من ه ى أن عل

ية        ت الجنس ا إذا خول وزاري فيم س ال ذه المجل وم يتخ ب مرس ر أو بموج ية بمقتضى ظهي الجنس

 . بموجب مرسوم

  



  : 18الفصل 

 ةاآلثار الجماعي

م           62-06غير وتمم بالمادة األولى من القانون رقم        ( ر الشريف رق ذه الظهي  الصادر بتنفي

ع األول     3 بتاريخ   80-07-1 اريخ    5513عدد   . ر. ج): 2007 مارس    23 (1428 ربي  13 بت

  )) 2007 أبريل 2 (1428بيع األول ر

ذين يكت     خاص ال ن األش ودين م رين المول ة   إن األوالد القاص ية المغربي بون الجنس س

 . بمقتضى الفصل التاسع من هذا القانون يصبحون وإياهم مغاربة في آن واحد

ذي يسترجع الجنسية                 وإن األوالد القاصرين الغير المتزوجين المنحدرين من الشخص ال

ع        ال م ين فع انوا مقيم انون إذا آ م الق ية بحك ذه الجنس بون ه ا أو يكتس ترجعون أيض ة يس المغربي

 .  المذآورالشخص

ر              ويسوغ أن تمنح وثيقة التجنيس الجنسية المغربية ألبناء األجنبي المتجنس القاصرين غي

 سنة  16المتزوجين ، غير أن األوالد القاصرين الذين منحت لهم الجنسية المغربية وآانوا يبلغون              

ين ال                          ا ب ة م وا عن الجنسية المغربي م أن يتخل اريخ تجنيسهم يجوز له ة    على األقل في ت سنة الثامن

 . عشرة والعشرين من عمرهم

 

  في فقدان الجنسية والتجريد منها: الباب الرابع
 

 فقدان الجنسية المغربية:القسم األول
  

 :  19الفصل 

 فقدان الجنسيةحاالت 

م         62-06غير وتمم بالمادة األولى من القانون رقم        (  ر الشريف رق  الصادر بتنفيذه الظهي

ع    3 بتاريخ   80-07-1 اريخ    5513عدد   . ر. ج): 2007 مارس    23 (1428األول   ربي  13 بت

 )) 2007 أبريل 2 (1428يع األول رب

 : يفقد الجنسية المغربية

ه                 - أوال  أذون ل ة والم  المغربي الراشد الذي اآتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبي

 بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛ 

ان  - المغربي   - ثانيا ه بموجب                 - قاصرا    ولو آ أذون ل ة أصلية والم ه جنسية أجنبي ذي ل  ال

 مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛ 



ا         - ثالثا  المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجه

 والمأذون لها بموجب مرسوم قبل عقد هذا الزواج بالتخلي عن الجنسية المغربية؛ 

ا            الم - رابعا ة المنصوص عليه غربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحال

  من هذا القانون؛ 18في الفصل 

ة أو                   -خامسا ة أجنبي ة لدول  المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومي

ا في جيش أجنبي إذا آان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويحتفظ به                 

 . أآثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها

ر                    ة أن يعب يمكن للمولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم والدته من أم مغربي

ريطة      ه ش د أبوي ية أح ط بجنس اظ فق ي االحتف ه ف ن رغبت دل، ع وزير الع دم ل طة تصريح يق بواس

 .  عشرة والعشرين من عمرهالتصريح بذلك ما بين السنة الثامنة

ة    ن أم مغربي ه م م والدت ا بحك ر مغربي ذي يعتب تلط وال ود من زواج مخ ويمكن ألم المول

ا               اظ ابنه ا في احتف وقبل بلوغه سن الرشد، أن تعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل عن رغبته

 . بجنسية أحد أبويه

ه أ     ا صرحت ب ه عم ن عدول ر ع األمر أن يعب ي ب ق للمعن اظ  ويح ه بخصوص االحتف م

بجنسية أحد األبوين بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل وذلك ما بين الثامنة عشرة والعشرين من                  

 . عمره

ة صحيحة من                     دم بكيفي اريخ التصريح المق ويسري أثر االحتفاظ المعبر عنه ابتداء من ت

 . طرف المعني باألمر أو أمه

  :  20الفصل  

 سريان أثر فقدان الجنسية

م         62-06غير وتمم بالمادة األولى من القانون رقم        (  ر الشريف رق  الصادر بتنفيذه الظهي

ع األول     3 بتاريخ   80-07-1 اريخ    5513عدد   . ر. ج): 2007 مارس    23 (1428 ربي  13 بت

 )) 2007 أبريل 2 (1428يع األول رب

 : يسري أثر فقدان الجنسية المغربية ابتداء من

ة بالنسبة لألشخاص               تاريخ نشر المرسوم ال    -أوال  التخلي عن الجنسية المغربي ذي يأذن ب

 : اآلتي ذآرهم

  المغربي الراشد الذي اآتسب عن طواعية جنسية أجنبية في الخارج؛ -

  الذي له جنسية أجنبية أصلية؛ - المغربي ولو آان قاصرا -



ة أو ف        - ة أجنبي ة لدول ة في مصلحة عمومي ة أو يشغل وظيف ؤدي مهم ذي ي ي ال ي  المغرب

ا                           ة، ويحتفظ به ة يتعارض مع المصلحة الوطني ة أو الوظيف ذه المهم ان شغل ه جيش أجنبي إذا آ

 . أآثر من ستة أشهر بعدما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها

غل    ة أو يش ؤدي مهم ذي ي بة للشخص ال ية بالنس دان الجنس وم فق وز إصدار مرس وال يج

ة أو   ة أجنبي ة لدول ي مصلحة عمومي ة ف ى   وظيف هر عل تة أش رور س د م ي، إال بع ي جيش أجنب ف

ه في              ااإلنذار الموجه إليه من طرف الحكومة بالتخلي عنه         ديم مالحظات ه بتق ، وبشرط أن يسمح ل

 . هذا الشأن

ه                     ي عن مهمت األمر التخل ي ب ويلغى هذا المرسوم فيما إذا ثبت أنه آان يستحيل على المعن

 د؛ أو عن وظيفته في الخارج داخل األجل المحد

ي                       -ثانيا ا األجنب ة التي اآتسبت جنسية زوجه رأة المغربي زواج بالنسبة للم د ال اريخ عق  ت

 بحكم الزواج؛ 

 تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني باألمر والموجه إلى وزير             -ثالثا

ه بمقتضى نفس و                     ى جانب أحد أبوي ة إل ة  العدل بالنسبة للشخص الذي اآتسب الجنسية المغربي ثيق

 .  سنة من عمره أثناء تجنيسه16التجنيس وآان يبلغ على األقل 

 :  21الفصل  

 قدان الجنسيةاألثر الجماعي لف

ا في المقطعات                   من   4 و 2 و 1إن فقدان الجنسية المغربية في األحوال المنصوص عليه

ز             19الفصل   ر المت انوا     يمتد أثره بحكم القانون إلى أوالد المعني باألمر القاصرين الغي وجين إذا آ

 . يسكنون معه فعال

ي المقطع   ا ف ة المنصوص عليه ي الحال ا ف دان 19 من الفصل 5أم ر فق د أث ه ال يمت  فإن

 . الجنسية إلى األوالد إال إذا نص على ذلك صراحة في المرسوم

  

 التجريد من الجنسية: القسم الثاني
   :22الفصل  

 حاالت التجريد من الجنسية

م         62-06دة األولى من القانون رقم      غير وتمم بالما  (  ر الشريف رق  الصادر بتنفيذه الظهي

ع األول     3 بتاريخ   80-07-1 اريخ    5513عدد   . ر. ج): 2007 مارس    23 (1428 ربي  13 بت

  ))2007 أبريل 2 (1428ربيع األول 

  



 : آل شخص اآتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها

 :  إذا صدر عليه حكم من أجل-أوال 

  اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء األسرة المالكة؛ -

  أو عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسالمة الدولة الداخلية أو الخارجية؛ -

  أو فعل يكون جريمة إرهابية؛ -

 .جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا أو عمل يعد - 

 ة؛  إذا تهرب من القيام بواجباته العسكري-ثانيا

ا  الح     - ثالث ة أو تمس بمص فته المغربي ع ص افى م ال تتن ة بأفع ة أجنبي دة دول ام لفائ  إذا ق

 المغرب؛ 

ذآورة أعاله، إال              ال الم ال يتم التجريد من الجنسية المغربية من أجل المؤاخذة بأحد األفع

 . إذا وقع القيام به داخل أجل عشر سنوات من تاريخ اآتساب هذه الجنسية

اريخ صدور               وال يمكن     أن يعلن التجريد من الجنسية إال داخل أجل خمس سنوات من ت

 . الحكم

  :  23الفصل  

 مسطرة التجريد من الجنسية

ذلك                     تم آ ا ي د منه إن التجري إذا آانت الجنسية المغربية قد خولت بمقتضى ظهير شريف ف

 . بمقتضى ظهير

 . ذه المجلس الوزاريأما في جميع األحوال فيعلن عن التجريد بموجب مرسوم يتخ 

وال يجوز صدور األمر بالتجريد من الجنسية إال بعد إطالع المعني باألمر على اإلجراء        

 . المنوى اتخاذه ضده وإعطائه الفرصة ليقدم مالحظاته

  :  24الفصل  

 ثر الجماعي للتجريد من الجنسيةاأل

ى زوجة الشخص الم         ة إل د من الجنسية المغربي د التجري األمر وأوالده  يمكن تمدي ي ب عن

 . القاصرين على شرط أن يكون هؤالء من أصل أجنبي ومحتفظين بالجنسية األجنبية

م يكن                  زوجين إذا ل ر المت اء القاصرين الغي ى األبن د إل ر التجري غير أنه ال يجوز تمديد أث

 . شامال األم أيضا

 

 

 



 في اإلجراءات اإلدارية: الباب الخامس
  

 :  25الفصل 

 بات والتصريحاتإيداع الطل

ا               إن الطلبات والتصريحات المقدمة الآتساب الجنسية المغربية أو لفقدانها أو التنازل عنه

 : وآذا استرجاعها ترفع إلى وزير العدل مصحوبة بالشهادات والوثائق والمستندات التي من شأنها

 أن تثبت أن الطلب متوفر على الشروط القانونية المطلوبة؛ ) أ

ة                  أن تسمح   ) ب ة الوطني رر من الوجه ة مب ان للمنحة المطلوب ا إذا آ ان   . بالبت فيم وإذا آ

ي ا           ى ممثل ب إل ه الطل ه أن يوج ارج فيمكن ي الخ ا ف ريح قاطن ب أو التص احب الطل رب ص لمغ

 ؛ الدبلوماسيين أو القنصليين

رف           ن ط لم م يل المس ي التوص ين ف وم المب ريحات الي ات والتص ا للطلب ر تاريخ ويعتب

 . صة لقبولها أو المذآور المضمن في اإلشهار بالوصول البريديالسلطة المخت

   :26الفصل  

  الرفض والتعرض-عدم القبول 

ن عن              دل يعل ر الع إن وزي ة ف ر مستوف للشروط القانوني إذا آان الطلب أو التصريح غي

 . عدم قبوله للطلب أو التصريح بموجب مقرر مدعم بأسباب يبلغ للشخص المعني باألمر

ي               وإذا  غ المعن رر يبل ه بموجب مق دل يمكن ر الع إن وزي  آانت الشروط القانونية متوفرة ف

وزير            ا لل رف فيه ي يعت وال الت ي األح ريح ف ى التص رض عل ب أو يتع رفض الطل األمر أن ي ب

 . المذآور بالحق في ذلك

   :27الفصل  

 أجل البت في التصريح 

م  (  ريف رق الظهير الش م ب اريخ 1-60-132تم فر 16 بت طس 10 (1380 ص  أغس

م        62-06وغير وتمم بالمادة األولى من القانون رقم        ) 1960  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رق

ع األول     3 بتاريخ   80-07-1 اريخ    5513عدد   . ر. ج): 2007 مارس    23 (1428 ربي  13 بت

 )) 2007 أبريل 2 (1428يع األول رب

ه داخل أجل                ة إلي وت           يبت وزير العدل في التصريحات المقدم اريخ ثب داء من ت  سنة ابت

 . التصريح ويعد عدم البت داخل األجل بمثابة معارضة

  

 



 :  28الفصل 

 الطعن في صحة التصريح

ي     ة ف ة االبتدائي دى المحكم ن ل ر أن يطع ه األم ل شخص يهم ة أو لك ة العام يجوز للنياب

ة ا               لطعن يجب   صحة تصريح سبق أن وقعت الموافقة عليه بصورة صريحة أو ضمنية، وفي حال

 . تدخل النيابة العامة باألمر

وم                      داء من ي ادم بمرور خمس سنوات ابت وحق اإلدعاء بالطعن في صحة تصريح ما يتق

 . ثبوت تاريخ التصريح

 :  29الفصل  

 اإلشهار

تنشر في الجريد الرسمية الظهائر والمراسيم المتخذة بشأن الجنسية وتكون نافذة المفعول             

 .ر والغير ابتداء من تاريخ نشرهابالنسبة للمعني باألم

 
  بات الجنسية واإلجراءات القضائيةفي إث: الباب السادس

  

 إثبات الجنسية: القسم األول
  

  :  30الفصل 

 عبء إثبات الجنسية

م         62-06غير وتمم بالمادة األولى من القانون رقم        (  ر الشريف رق  الصادر بتنفيذه الظهي

ع األول     3 بتاريخ   80-07-1 اريخ    5513عدد   . ر. ج): 2007 مارس    23 (1428 ربي  13 بت

 )) 2007 أبريل 2 (1428يع األول رب

دعي     ل شخص ي ى آ ة عل اآم االبتدائي دى المح ية ل ي قضايا الجنس ات ف ع عبء اإلثب يق

 . الجنسية المغربية لنفسه أو لغيره أو ينكرها آذلك بدعوى أصلية أو عن طريق الدفع

  :  31الفصل  

  األصليةإثبات الجنسية

ائل           ع الوس ا بجمي ه أن يثبته لية يمكن ية أص ة آجنس ية المغربي خص الجنس ى ش إذا ادع

 . والسيما عن طريقة الحالة الظاهرة

  



هورة           ة المش ائع العلني ن الوق ة م ن مجموع ي ع واطن المغرب اهرة للم ة الظ نجم الحال ت

ة    المجردة من آل التباس تثبت أن الشخص المعني باألمر وأبويه آانوا ي            تظاهرون بالصفة المغربي

فة    ذه الص م به رف له ان يعت ة فحسب  وآ لطات العمومي ن طرف الس ن طرف  ال م ى م ل حت ، ب

 . األفراد

  :  32الفصل 

 إثبات الجنسية المكتسبة

وم يجب       ريف أو بموجب مرس ر ش بة بمقتضى ظهي ة مكتس ية المغربي ت الجنس إذا آان

 .  الشريف والمرسوم يسلمها وزير العدلإثباتها باستظهار نظير منه أو نسخة من الظهير

 . وفي حالة ما إذا آانت مكتسبة بمقتضى معاهدة فيجب أن يتم اإلثبات طبقا لهذه المعاهدة 

  :  33الفصل  

 شهادة الجنسية

دل أو      ر الع لمها وزي ة يس ية المغربي هادة الجنس اإلدالء بش ة ب ية المغربي ت الجنس تثب

 . لتي يعينها الوزير لهذا الغرضالسلطات القضائية أو اإلدارية ا

  :  34الفصل  

 ات فقدان الجنسية والتجريد منهاإثب

ي المقطعات      ا ف ي الحاالت المنصوص عليه ة ف ية المغربي دان الجنس  3 و2 و1يثبت فق

 .  باإلدالء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنسخة رسمية منها19 من الفصل 5و

ة عن التصريح بالتخلي عنها المنصوص عليه في الفصل         وإذا نتج فقدان الجنسية المغربي     

ع    18 د وق  أعاله فإن إثبات الفقدان يتم اإلدالء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي ق

 . بصورة قانونية

ه أو بنسخة                  وإما التجريد من الجنسية المغربية فإنه يثبت باإلدالء بالوثيقة التي أعلنت عن

 . رسمية منها

  :  35فصل ال

 اإلثبات القضائي

ن           ة م ي أي حال ن ف ا يمك ه به دم تمتع ة أو ع ية المغربي خص بالجنس ع ش ات تمت إن إثب

ا دعوى                     ا باعتباره ألة نهائي األحوال أن يتم باإلدالء بنسخة من المقرر القضائي الذي بت في المس

 . أصلية

 

 



 المنازعات القضائية بشأن الجنسية  : القسم الثاني 
 

  :  63الفصل 

 االختصاص 

م         62-06غير وتمم بالمادة األولى من القانون رقم        (  ر الشريف رق  الصادر بتنفيذه الظهي

ع األول     3 بتاريخ   80-07-1 اريخ    5513عدد   . ر. ج): 2007 مارس    23 (1428 ربي  13 بت

  ))2007 أبريل 2 (1428بيع األول ر

ر الشريف   ة بمقتضى الظهي ة المؤسس اآم االبتدائي م تختص المح انون ق ة ق -338 بمثاب

اريخ  74-1 ادر بت رة   24 الص ادى اآلخ ن جم و 15 (1394 م التنظيم  ) 1974 يولي ق ب المتعل

 . القضائي ، آما وقع تغييره وتتميمه ، بالنظر في المنازعات حول الجنسية

م            ق بالمحاآم     41-90يبت المجلس األعلى والمحاآم اإلدارية بمقتضى القانون رق  المتعل

ة ال م    اإلداري ريف رق ر الش ذه الظهي ادر بتنفي ي  1-91-225ص ادر ف ع األول  22 الص ن ربي  م

بتمبر 10 (1414 ة     ) 1993 س ررات اإلداري اء المق اوى إلغ ي دع ال اختصاصه ف ي مج ل ف آ

 . المتعلقة بالجنسية

ى                       ق بجنسية يجب عل ة تتعل ل مقتضيات دولي وإذا ما اقتضى البت في نزاع قضائي تأوي

ر                       النيابة العامة بناء     ل من وزي ك التأوي دعوى أن تطلب ذل ا ال ة المرفوعة إليه ى طلب المحكم عل

 . الشؤون الخارجية

ه     وإن التأويل الذي يقول به الوزير المذآ       اآم أن تعمل ب ى المح ين عل ، وينشر في   ور يتع

 . الجريدة الرسمية

 :  37الفصل  

 في الدفع بمسألة الجنسية قبل البت في نزاع قضائي

ام                           إن الدفع بدعو    ع أم وع يق ذا الن ع من ه ام وآل دف ام النظام الع ى الجنسية هو من أحك

ى من الفصل        رة األول ا في الفق اآم المشار إليه ر المح ة غي ة   36محكم ألة فرعي ر مس  أعاله يعتب

ا                ألة بمقتضى المسطرة المنصوص عليه ع فصل المس ى أن يق أولية تلزم القاضي بإرجاء البث إل

 .  اآلتي فيما بعد42الفصل  وما يليه إلى 38في الفصل 

دعوى الجنسية                   دفع ب وفي الدعاوى التي تعرض على المحاآم الجنائية العادية ال يمكن ال

 . إال لدى قاضي التحقيق

  

 



  :  38الفصل 

 االختصاص المحلي

  

م           62-06غير وتمم بالمادة األولى من القانون رقم        ( ر الشريف رق ذه الظهي  الصادر بتنفي

ع األول     3  بتاريخ 80-07-1 اريخ    5513عدد   . ر. ج): 2007 مارس    23 (1428 ربي  13 بت

 )) 2007بريل  أ2 (1428ربيع األول 

دى           ام ل ه تق ا علي خص أو إنكاره ية لش راف بالجنس ى االعت ي إل ي ترم دعوى الت إن ال

 . المحكمة االبتدائية التي يقع في دائرة نفوذها محل سكناه

 . رب فترفع الدعوى لدى المحكمة االبتدائية بالرباطوإذا لم يكن له محل السكنى في المغ 

  :  39الفصل  

 سيةالدعوى الرئي

م         62-06غير وتمم بالمادة األولى من القانون رقم        (  ر الشريف رق  الصادر بتنفيذه الظهي

ع األول     3 بتاريخ   80-07-1 اريخ    5513عدد   . ر. ج): 2007 مارس    23 (1428 ربي  13 بت

 ))2007ل  أبري2 (1428يع األول رب

 . آل شخص يدعى تمتعه بالجنسية المغربية أو ينفيها عنه له الحق في تقديم دعوى 

ك بصرف                         رد، وذل ا وحدها الصفة في ال ة التي له تقام الدعوى في مواجهة النيابة العام

 . النظر عما لألغيار من حق التدخل في هذه الدعوى

ى أي ش         يم عل ي أن تق ق ف دها الح ة وح ة العام ة    وللنياب ون الغاي وى تك ان دع خص آ

ا              ا أنه ا، آم ه به ة أو عدم تمتع الرئيسية والمباشرة منها إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية المغربي

 . ملزمة بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذلك إحدى اإلدارات العمومية

  :  40الفصل  

 الدعوى بموجب اإلحالة

م         62-06رقم  غير وتمم بالمادة األولى من القانون       (  ر الشريف رق  الصادر بتنفيذه الظهي

ع األول     3 بتاريخ   80-07-1 اريخ    5513عدد   . ر. ج): 2007 مارس    23 (1428 ربي  13 بت

 )) 2007 أبريل 2 (1428يع األول رب

ة                    ا بطلب من النياب ة إم تتولى المحاآم االبتدائية النظر في دعوى الجنسية بموجب اإلحال

 : الدعوى وفقا للشروط اآلتية فيما بعدالعامة وإما من أحد طرفي 

ة التي أجلت البت في                       ك المحكم تلزم النيابة العامة بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذل

 . القضية المعروضة عليها طبقا للحالة المنصوص عليها في الفصل السابع والثالثين



  

دعو             دفع ب ة       ويجوز للطرف المعني أن يقيم دعوى فيما إذا تقدم بال ام المحكم ى الجنسية أم

 . المعروضة عليها القضية األصلية ونتج عن ذلك الدفع إرجاء البت في القضية األصلية

ة أو                    ة العام وفي آلتا الحالتين تحدد المحكمة التي أرجأت البت في القضية األصلية للنياب

 . آورللطرف المعني أجال أقصاه شهر واحد لتقديم الدعوى الالزمة بشأن الدفع المذ

دعوى        ي لل رف المعن ة أو الط ة العام ديم النياب دد دون تق هر المح ل الش رم أج وإذا انص

ا                    دعوى األصلية النظر عنه ا ال ة المعروضة عليه  وتبت في     -المأمور بإقامتها، تصرف المحكم

 . مسالة الجنسية إلى جانب الدعوى األصلية

يم دعواه                في آن واحد ضد الشخص          ويجب على الطرف الذي ينازع في الجنسية أن يق

 . المنازع في جنسيته وضد النيابة العامة

 :  41الفصل  

 الدعوى االعتراضية

م         62-06غير وتمم بالمادة األولى من القانون رقم        (  ر الشريف رق  الصادر بتنفيذه الظهي

ع األول     3 بتاريخ   80-07-1 اريخ    5513عدد   . ر. ج): 2007 مارس    23 (1428 ربي  13 بت

 ))2007 أبريل 2 (1428يع األول رب

ة            ام المحكم يين أم راد خصوص ين أف ية ب ورة اعتراض ية بص ألة الجنس رت مس إذا أثي

 . المعروضة عليها القضية يجب دائما تدخل النيابة العامة في الدعوى وتقديم مستنتجاتها الكتابية

 :  42الفصل  

 المسطرة

م         الصاد 62-06غير وتمم بالمادة األولى من القانون رقم        (  ر الشريف رق ر بتنفيذه الظهي

ع األول     3 بتاريخ   80-07-1 اريخ    5513عدد   . ر. ج): 2007 مارس    23 (1428 ربي  13 بت

 )2007 أبريل 2 (1428يع األول رب

ا لقواعد المسطرة             ا وفق م فيه يجري التحقيق في المنازعات بشأن الجنسية ويصدر الحك

 . العادية

رد خصوصي ف            ة التي        وإذا آان الطلب صادرا عن ف ة العام ى النياب رين إل غ في نظي يبل

 . يتحتم عليها أن توجه أحد النظيرين إلى وزارة العدل

داع      د إي هر ، وبع ة أش تنتجاتها داخل أجل ثالث دلي بمس ة أن ت ة العام ى النياب ين عل ويتع

ائق المقد         ى الوث ادا عل ة  المستنتجات أو عند انصرام أجل الثالثة أشهر يقع البت في القضية اعتم م

 . من طرف المدعي



   :43الفصل  

  قوة الشيء المقضي به

ي   ررة ف ية ضمن الشروط المق ي قضايا الجنس ي تصدر ف ة الت ام النهائي ع األحك إن جمي

 .  تتمتع بالنسبة إلى الجميع بقوة الشيء المقضي به40 وما يليه إلى الفصل 36الفصل 

األم  ي ب ة للشخص المعن ية المغربي راف بالجنس ه ال يجوز أن إن االعت ا علي ر أو إنكاره

ا            ام المنصوص عليه يكون موضوع مناقشة قضائية أخرى مع مراعاة حاالت الرجوع عن األحك

 . في قانون المسطرة المدنية

 

 مقتضيات انتقالية استثنائية وتطبيقية  :  الباب السابع
  

 :  44الفصل 

 إجراءات انتقالية

ة         يحق لألشخاص المزدادين قبل تاريخ نشر         يهم الجنسية المغربي هذا القانون والمخولة إل

ى وزارة                 ه إل دلون ب ذه الجنسية بواسطة تصريح ي بمقتضى أحكام فصله السابع أن يتنازلوا عن ه

ر                               اة حق وزي انون مع مراع ذا الق اريخ العمل به دئ من ت ه سنة واحدة تبت العدل داخل أجل غايت

 . أعاله 27 و26العدل في المعارضة طبقا ألحكام الفصلين 

ر         9يمنح األشخاص المشار إليهم في المقطع األول من الفصل              الغين من العمر أآث  والب

ذآور              اريخ الم دئ من الت من عشرين سنة عند ابتداء العمل بهذا القانون أجل غايته سنة واحدة تبت

 . ليطالبوا باآتساب الجنسية المغربية

 :  45الفصل 

 مقتضيات استثنائية

ا اإلسالم                    إن آل شخص أصله       ة أو دينه ا العربي ألف سكانها من جماعة لغته الد يت من ب

ا           دل في المعارضة طبق ر الع وينتسب إلى تلك الجماعة، يخول له هذا القانون مع مراعاة حق وزي

ام الفصلين    انون        27 و26ألحك ذا الق اريخ نشر ه داء من ت نة ابت  أعاله أن يصرح داخل أجل س

 :  آانت تتوفر فيه الشروط اآلتيةباختياره الجنسية المغربية إذا

 أن يكون محل سكناه وإقامته في المغرب في تاريخ نشر هذا القانون؛ ) أ 

 : أن يثبت زيادة على ذلك) ب

  إما السكنى في المغرب بكيفية اعتيادية منذ خمس عشرة سنة على األقل؛ -

 لى األقل؛  وإما ممارسة وظيفة عمومية في اإلدارة المغربية مدة عشر سنوات ع-



ل بشرط أن    وإما الزواج - - من امرأة مغربية مع السكنى في المغرب منذ سنة على األق

 .غير منحل يكون ذلك الزواج

ذا الفصل                        ام ه بها صاحب التصريح بمقتضى أحك ة التي يكتس على أن الجنسية المغربي

ى الزو                    ذا إل زوجين، وآ ر المت ه القاصرين غي ى أبنائ ا إل ا تلقائي ذه        يمتد أثره م تكن ه ا إذا ل جة فيم

 . األخيرة متمتعة بالجنسية المذآورة

وق            ه ف إن آل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه وإقامت

ام الفصلين              -التراب المغربي يجوز له      ا ألحك  26 مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبق

اريخ نشر المرسوم           أن يصرح باختياره الجنسية المغربية دا      27و خل أجل سنة واحدة تبتدئ من ت

 . الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية

  :  46الفصل  

 . يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم األول من الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية 

 

 


