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الموضـوع  :المسطرة الجديدة لتنفيذ مرسوم استبدال األسماء العائليت
سالَ ذاَ تٛجٛد ِٛالٔا اإلِاَ
ٚتؼذ ،فً إطاس اإلجشاءاخ اٌّرخزج ِٓ طشف ٘زٖ اٌٛصاسج ٌرحذٌس لطاع اٌحاٌح اٌّذٍٔح
ٚذطٌٛشٖ ٌرحسٍٓ خذِاذٗ ٚاٌشفغ ِٓ ِشدٚدٌرٗ ٚ ،ذٕفٍزا ٌثشٔاِج اٌؼًّ اٌٛطًٕ()7002-7002
اٌّٛضٛع ٌٙزا اٌغشؼ ٚوزٌه فً إطاس اٌثشٔاِج اٌحى ًِٛاٌّرؼٍك ترثسٍظ اٌّساطش اإلداسٌح
ٚضثطٙا ذُ ٚضغ ِسطشج جذٌذج ٌرٕفٍز اٌّشاسٍُ اٌػادسج ػٓ اٌسٍذ اٌٛصٌش األٚي فً ضأْ
اسرثذاي األسّاء اٌؼائٍٍح ذرٛخى اٌسشػح ٚاٌذلح فً اٌرٕفٍز ،تذي اٌّسطشج حاٌٍا اٌرً ذسرغشق ٚلرا
طٌٛال ،إضافح إٌى اإلِىأٍاخ اٌّادٌح اٌىثٍشج اٌرً ذرطٍثٙا ػٍٍّح طثغ إٌسخ اٌفشدٌح ٌٍّشاسٍُ
ٚسسائً اإلخثاس اٌّٛجٙح إٌى اٌّٛاطٍٕٓ ٚضثاط اٌحاٌح اٌّذٍٔح ِٚ ،شالثح ٚذرثغ ٘زٖ اٌؼٍٍّح إٌى
حٍٓ ذٛغً اٌٛصاسج تّا ٌفٍذ اٌمٍاَ تزان .
ٚذرٍخع اٌّسطشج اٌجذٌذج ٌرٕفٍز اٌّشس َٛاٌجّاػً اٌػادس ػٓ اٌسٍذ اٌٛصٌش
األٚي فً ضأْ اسرثذاي األسّاء اٌؼائٍٍح فٍّا ًٌٍ:
* ٔطش اٌّشس َٛاٌجّاػً اٌزي ٌػذسٖ اٌسٍذ اٌٛصٌش األٚي فً ضأْ اسرثذاي األسّاء
اٌؼائٍٍح فً اٌجشٌذج اٌشسٍّح ٌٍجّاػاخ اٌّحٍٍح؛

..../....
* ذسٙش ٚصاسج اٌذاخٍٍح ػٍى ذٛصٌغ اٌجشٌذج اٌشسٍّح اٌرً ٔطش تٙا ِشس َٛاسرثذاي األسّاء
اٌؼائٍٍح ػٍى ِخرٍف اٌجّاػاخ اٌّحٍٍح فً ِشحٍح أٌٚى ٚػٍى جٍّغ ِىاذة اٌحاٌح اٌّذٍٔح فً
اٌّشحٍح اٌّمثٍح،وّا سٍرُ ٔطش ٘زا اٌّشس َٛفً اٌّٛلغ اٌخاظ تاٌجشٌذج اٌشسٍّح ٌٍجّاػاخ
اٌّحٍٍح اٌزي سٍحذز ِسرمثال ػٍى ضثىح االٔرشٍٔد؛
* ٌسٍُ سئٍس اٌّجٍس اٌجّاػً أ ٚسئٍس ِجٍس اٌّماطؼح ،ضاتظ اٌحاٌح اٌّذٍٔح ،ضٙادج
إداسٌح ،حسة إٌّٛرج طٍٗ ،ذفٍذ أْ اٌّؼًٕ تاألِش لذ غذس ٌٗ ِشس َٛترغٍٍش اسّٗ اٌؼائًٍ اٌزي
ذُ ذٕفٍز ِمرضٍاذٗ تشسُ ٚالدذٗٚ ،ذسٍُ ٌٗ ٔسخح واٍِح ِٓ سسُ اٌٛالدج ٌإلدالء تٙا ػٕذ اٌحاجح ؛
*ذطثٍما ٌّمرضٍاخ اٌّادج  ِٓ 77اٌّشس َٛاٌرطثٍمً ٌمأ ْٛاٌحاٌح اٌّذٍٔح ٌّىٓ ٌٍّؼًٕ
تاألِش اٌحػٛي ػٍى ٔظٍش ِٓ اٌجشٌذج اٌشسٍّح ٌٍجّاػاخ اٌّحٍٍح اٌرً ٔطش فٍٙا اٌّشس َٛاٌزي
ٌأرْ تاسرثذاي اسّٗ اٌؼائًٍٚ ،تإٌسثح ٌٍّٛاطٍٕٓ اٌّغاستح اٌٌّٛٛدٌٓ خاسج اٌّغشب ٚاٌّسجٍٍٓ
تاٌحاٌح اٌّذٍٔح تمٕػٍٍاخ اٌٍّّىح تاٌخاسج ا ٚفً حاٌح االسرؼجاي ذسٍُ ٌٔ ُٙسخح فشدٌح ِٓ
اٌّشس َٛاٌجّاػً ِٓ طشف ٘زٖ اٌٛصاسج؛
*ٌضّٓ ضاتظ اٌحاٌح اٌّذٍٔح تٍاْ االسرثذاي ِٚشاجؼٗ تٙاِص سسُ ٚالدج اٌّؼًٕ تاألِش
ٚتشسٚ َٛالدج أتٕائٗ اٌماغشٌٓ اٌّسجٍٍٓ تٕفس اٌّىرة أ ٚإخثاس ضاتظ اٌحاٌح اٌّذٍٔح ٌّحً
ٚالدذ ُٙتٙزا اٌرغٍٍش إرا وأٛا غٍش ِسجٍٍٓ تٕفس ِىرة اٌحاٌح اٌّذٍٔح اٌّسجً تٗ االب؛
*ٌٛجٗ إخثاس تٙزا اٌرغٍٍش إٌى ٚوًٍ اٌٍّه اٌّخرع ٌٍم َٛتٕفس اإلجشاء تاٌسجً إٌظٍش؛
*ٌطٍش ضاتظ اٌحاٌح اٌّذٍٔح إٌى ٘زا اٌرغٍٍش ِٚشاجؼٗ تىٕاش اٌرؼشٌف ٚاٌحاٌح اٌّذٍٔح أٚ
اٌذفرش اٌؼائًٍ ٌٍّؼًٕ تاألِش .
* ٌرؼٍٓ ػٍى ضاتظ اٌحاٌح اٌّذٍٔح إخثاس ٘زٖ اٌٛصاسج تاإلجشاءاخ اٌّرخزج تطأْ ذٕفٍز ِشسَٛ
اسرثذاي االسُ اٌؼائًٍ .
ٌزا فاٌّشج ٛذؼٍُّ ذٛصٌغ ٘زٖ اٌذٚسٌح ػٍى ِخرٍف ِىاذة اٌحاٌح اٌّذٍٔح تاٌجّاػاخ
اٌحضشٌح ٚاٌمشٌٚح اٌٛالؼح تذائشج ٔفٛروُ اٌرشاتً ٚحس اٌسادج سؤساء اٌجّاػاخ  ،ضثاط
اٌحاٌح اٌّذٍٔح ،ػٍى اذخار وافح اإلجشاءاخ اٌالصِح ٌحسٓ ذطثٍك اٌرؼٍٍّاخ اٌٛاسدج تٙا ٚاٌسٙش
ػٍى ذٕفٍز٘ا ِٓ طشف اٌّػاٌح اٌّخرػح اٌراتؼح ٌىُِ ،غ اٌؼٍُ أْ ٘زٖ اٌٛصاسج سرظً س٘ٓ
إضاسذٌ ُٙرزًٌٍ اٌػؼاب اٌرً لذ ذػادف ُٙأشٕاء اٌمٍاَ تٙزٖ اإلجشاءاخ ٚاإلجاتح ػٓ
اسرفساساذٚ ُٙذساؤالذ ُٙفً اٌّٛضٛع ٚاٌسالَ.
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المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة اواقليم........
جماعة..............

شهادة إدارية
بتغيير اسم عائلي
يشهد السيد ..............رئيس المجلس الجماعي ضابط الحالة المدنية بجماعة
 ....................بناءا على مرسوم استبدال األسماء العائلية رقم...........الصادر عن
السيد الوزير األول بتاريخ.................
المنشور بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية عدد....................
بتاريخ...................
وبناءا على بيان استبدال االسم العائلي المضمن برسم الوالدةعدد.......
أنه تم تغييرا السم العائلي..............باسم..............للسيد........
بمقتضى المرسوم المذكور أعاله.
وقد سلمت له هذه الشهادة لإلدالء بها عند االقتضاء.
وحرر ب............
في............
االمضاء:
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