وصل لتقديم طلب ادخال االسم العائلي
باألحرف الالتينية
اسم صاحب الطلب أو من ينوب عنه.................................................................:
تاريخ ايداع الطلب.................................................................................................:..
مكان يداع الطلب :القنصلية المغربية ب...................................................................
أو وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات املحلية-مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون –
قسم الحالة المدنية–مصلحة الدراسات والشكايات.

طلب ادخال االسم العائلي باألحرف الالتينية* :بالخارج
توضيح شكل كتابة االسم العائـ ـ ـ ــلي باألحرف الالتينية**.............................................................................. :
مكـ ـ ــان تسجيل الوالدة  :مكتب الحالة المدنية.........................بالقنصلية المغربية ....................بلد االقامة.............
رقم رسم الوالدة عدد  ..................................لسنة................................................................................................
تاريخ ايداع الطلب..........................................................................................................................:
العن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان .............................................................................................................................. :

المرفقات :
-

..............................................................
..............................................................
................................................................
............................................................

مالحظة:
* يجب أن يكون الطلب في اسم المعني باألمر أو من ينوب عنه قانونا بموجب وكالة موقعة من طرفه ومصادق على صحة توقيعه.
**يجب أن يكون شكل كتابة االسم باألحرف لالتينية مطابق للنطق العربي.

وصل لتقديم طلب اصالح االسم العائلي
باألحرف الالتينية
اسم صاحب الطلب أو من ينوب عنه.................................................................:
تاريخ ايداع الطلب.................................................................................................:..
مكان يداع الطلب  :القنصلية المغربية ب..................................................................
 .او وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات املحلية-مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون –
قسم الحالة المدنية –مصلحة الدراسات والشكايات.

طلب اصالح االسم العائلي باألحرف الالتينية* :بالخارج
توضيح شكل كتابة االسم العائـ ـ ـ ــلي الخاطئ باألحرف الالتينية.............................................................................. :
توضيح شكل كتابة االسم العائـ ـ ـ ــلي الصحيح باألحرف الالتينية**..............................................................................:
مكـ ـ ــان تسجيل الوالدة  :مكتب الحالة المدنية.........................بالقنصلية المغربية ....................بدولة...................
رقم رسم الوالدة عدد  ..................................لسنة................................................................................................
تاريخ ايداع الطلب..........................................................................................................................:
العن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان .............................................................................................................................. :

المرفقات :
-

........................................................
...........................................................
.......................................................

مالحظة:
* يجب أن يكون الطلب في اسم المعني باألمر أو من ينوب عنه قانونا بموجب وكالة موقعة من طرفه ومصادق على صحة توقيعه.
* * يجب أن يكون شكل كتابة االسم باألحرف لالتينية مطابق للنطق العربي.

وصل لتقديم طلب ادخال االسم الشخص ي
باألحرف الالتينية
اسم صاحب الطلب أو من ينوب عنه.................................................................:
تاريخ ايداع الطلب.................................................................................................:..
مكان يداع الطلب  :القنصلية المغربية ب..................................................................
 .او وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات املحلية-مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون –
قسم الحالة المدنية  -مصلحة الدراسات والشكايات.

طلب ادخال االسم الشخص ي باألحرف الالتينية* بالخارج:
توضيح شكل كتابة االسم الشخص ي باألحرف الالتينية**.............................................................................. :
مكـ ـ ــان تسجيل الوالدة  :مكتب الحالة المدنية.........................بالقنصلية المغربية ....................بلد االقامة.............
رقم رسم الوالدة عدد..............................................لسنة..............................................................
تاريخ ايداع الطلب..........................................................................................................................:
العن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان .............................................................................................................................. :

المرفقات :
-

.............................................................
..................................................................
...................................................................
.......................................................................

مالحظة:
*يجب أن يكون الطلب في اسم المعني باألمر أو من ينوب عنه قانونا بموجب وكالة موقعة من طرفه ومصادق على صحة توقيعه.
* يجب أن يكون شكل كتابة االسم باألحرف لالتينية مطابق للنطق العربي.

وصل لتقديم طلب ادخال االسم الشخص ي
باألحرف الالتينية
اسم صاحب الطلب أو من ينوب عنه.................................................................:
تاريخ ايداع الطلب.................................................................................................:..
مكان يداع الطلب  :القنصلية المغربية ب..................................................................
 .او وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات املحلية-مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون –
قسم قسم الحالة المدنية –مصلحة الدراسات والشكايات

طلب اصالح االسم الشخص ي باألحرف الالتينية* :بالخارج
توضيح شكل كتابة االسم الشخص ي الخاطئ باألحرف الالتينية.............................................................................. :
توضيح شكل كتابة االسم الشخص ي الصحيح باألحرف الالتينية** ..............................................................................
مكـ ـ ــان تسجيل الوالدة  :مكتب الحالة المدنية.........................بالقنصلية المغربية ....................بلد االقامة.............
رقم رسم الوالدة ..................................لسنة................................................................................................
تاريخ ايداع الطلب..........................................................................................................................:
العن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان .............................................................................................................................. :

المرفقات :
-

..................................................
..............................................

-

...................................................

-

.....................................................

مالحظة:
* يجب أن يكون الطلب في اسم المعني باألمر أو من ينوب عنه قانونا بموجب وكالة موقعة من طرفه ومصادق على صحة توقيعه.
** يجب أن يكون شكل كتابة االسم باألحرف لالتينية مطابق للنطق العربي.

