سفارة ليبيا – لندن
الشؤون القنصلية

Libyan Embassy - London
Consulate Affairs

تبليغ وتسجيل المواليد
 .1تعبئة النماذج ( مع مراعاة تعبئة كافة البيانات المطلوبة).
 .2شهادة الميالد االصلية (.)Full British birth certificate
 .3جوازي سفر األب واألم.
 .4نسخ من كتيب العائلة ( إن وجد)  ( ،مع مراعاة
ضرورة تعبئة رقم ورقة العائلة لألب أو للجد في النماذج).
 .5عقد الزواج األصلي أو صورة منه.
 .6في حالة الزوجة غير ليبية  ،يطلب إحضار
موافقة كتابية منها على إضافة المولود.
مالحظة:
•
•
•
•
•
•

يتم إضافة األبناء للجوازات السفر سارية المفعول فقط.
في حالة اإلضافة في الجواز اإللكتروني ( األزرق)  :بشأن إضافة األطفال الليبيين على الجواز السفر اإللكتروني
(األزرق)  ،فإنه البد من توافر الشروط التالية :
أن اليتجاوز عمر الطفل المضاف  6سنوات  ،مع إحضار صورة صورة صغيرة للطفل )(L3cm*W2cm
ال تتم اإلضافة مهما كانت األسباب إال بعد الرجوع إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون األجانب للحصول
على الموافقة.
ً
يتم العمل بهذا اإلجراء إعتبارا من تاريخ .2018/03/15
لن تتم أي معاملة ناقصة أحد هذه األوراق أو المتطلبات وسوف’ترد إلى صاحبها.
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طلب تسجيل وإضافة مولود
رقـم القيد

الرقـم القنصلي

بيانات خاصة بوالد المولود:
اإلســــــم ............................. :إســم األب ............................. :إسـم الجد ........................... :اللقب............................. :
االسم باللغة الالتينية مطابق كما هو مكتوب في جواز السفر

تاريخ الميالد:

-

-

مكان الميالد ........................... :إســم األم و لقبها............................................ ...... :

الحالة اإلجتمـاعية ........................... :المهنــة ........................... :جهة العمل..................................... ......................... :
رقم هاتف المنزل ....................................................... :

رقم هاتف النقال .............................................................. :

العنوان في ليبـــيا
المحلـة..........................................................:

العنوان في المملكـــة المتحــــدة
…………………………………… Address:
……………………………………

المدينة ..........................................................:
..........................................................

City: ……………………………………......
Postcode: ………………………………….

اطلب من حضرتكم منحي نموذج سجل واقعة ميالد رقم ( )1وإضافة إسم المولود .................................. :
إلى:

جواز سفر األم ( )  -جواز سفر األب ( )  -كتيب العائلة ( )

المرفقات:

جواز سفر األم ( )  -جواز سفر األب ( )  -كتيب العائلة ( )  -عقد الزواج ( )  -شهادة الميالد األصلية ( )

إســــم و توقـــيـــع مقــدم الطــلب ....................................................................... ................ :التـاريـــخ :

-

2018 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اإلجـراءات الرســـمــيــة المتخــذة (خـاص بموظفي القنـصـلـية )

تمت إضافة إسم المولود  .................................. :إلـى :

جواز سفر األم ( )  -جواز سفر األب ( )  -كتيب العائلة ( )

التـاريـــخ :

المــكـــلـف بالشــؤون القنــصـلية

-

2018 -
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نموذج رقم 1
مكتب السجل المدني بـــ .........................................
رقم ورقة العائلة  ............................. /رقم القيد بالسجل ............................. /
رقم قيد العائلة  ............................. /رقم الصفحة ............................. /

المحلة.......................................... :

سجل واقعات الوالدة

المدينة......................................... :
السجل المدني ............................... :

السنة........................................... :
الشهر.......................................... :

مستخرج رسم إلثبات واقعة الميالد

سند القيد ..................................... :

الكتابة بالحروف فقط.
اسم ا لمولود ثالثي  ................................................ ......................................... :اللقب....................................................... :
تاريخ الوالدة :اليوم ................................. :الشهر ................... ......................... :السنة...................................................... :
الموافق:

اليوم ................................. :الشهر  ............................................ :السنة ..................................................... :

مكا ن الوالدة  :المدينة  . ...............................................................:الدولة .......................................................................... :
جنس المولود  ...........................................................: :نوع الوالد ة  ( :فردية ـ تؤام ) ........................................................ :
اسم األب  ............................ :لقبه  .......................................جنسيته .............................. :مهنته........................................
دينه ...................... :
اسم األم  .................................. :لقبها  .......................................جنسيتها ............................ :مهنتها..................................
دينها ..................... :
تاريخ الزواج .................../............./............ :
تاريخ التبليغ  :اليوم ................................. :الشهر ........................ .................... :السنة...................................................... :
اسم المبلغ يذكر االسم والعنوان ( فرداً أو جهة ) ....................................................................... ............................................ . :

(مالحظات )
اسم الموظف الذي قام بالقيد  ............................................... ................................. :صفته ...................................................:
..................................................................................... ...............................................................................................
تاريخ القيد  :اليوم ................................. :الشهر ........................ .................... :السنة........................................................ :

المــكـــلـف بالشــؤون القنــصـلية
مالحظة  :يدون ب سند القيد ( تبليغ والدة أو حكم قضائي أو قرار لجنة ساقطي القيد حسب الحال ) يدون المالحظات ما يتعلق بالمولود مثل ( غير شرعي – والدة
غير طبيعية ـ أقل مدة الحمل ـ وفاة بعد الوالدة )  ...الخ.
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نموذج رقم  2مكرر
مكتب السجل المدني بـــ .........................................
رقم ورقة العائلة  ............................. /رقم القيد بالس جل ............................. /
رقم قيد العائلة  ............................. /رقم الصفحة ............................. /

المحلة.......................................... :

شـهادة ميـالد

المدينة......................................... :
السجل المدني ............................... :

السنة........................................... :
الشهر.......................................... :

مستخرج رسم إلثبات واقعة الميالد

سند القيد ..................................... :

الكتابة بالحروف فقط.
اسم المولود ثالثي  ................................................ ......................................... :اللقب....................................................... :
تاريخ الوالدة :اليوم ................................. :الشهر ....... ..................................... :السنة...................................................... :
الموافق:

اليوم ................................. :الشهر  ........................ .................... :السنة ..................................................... :

مكان الوالدة  :المدينة  . ...............................................................:الدولة .......................................................................... :
جنس المولود  ...........................................................: :نوع الوالدة  ( :فردية ـ تؤام ) ........................................................ :
اسم األب  ............................ :لقبه  .......................................جنسيته .............................. :مهنته........................................
دينه ...................... :
اسم األم  .................................. :لقبها  .......................................جنسيتها ............................ :مهنتها..................................
دينها ..................... :
تاريخ الزواج .................../............./............ :
تاريخ التبليغ  :اليوم ................................. :الشهر ........................ .................... :السنة...................................................... :
اسم المبلغ يذكر االسم والعنوان ( فرداً أو جهة ) ....................................................................... ............................................. :

(مالحظات )
اسم الموظف الذي قام بالقيد  ................................................................................ :صفته ...................................................:
..................................................................................... ...............................................................................................
تاريخ القيد  :اليوم ................................. :الشهر ........................ .................... :السنة........................................................ :

المــكـــلـف بالشــؤون القنــصـلية
مالحظة  :يدون بسند القيد ( ت بليغ والدة أو حكم قضائي أو قرار لجنة ساقطي القيد حسب الحال ) يدون المالحظات ما يتعلق بالمولود مثل ( غير شرعي – والدة
غير طبيعية ـ أقل مدة الحمل ـ وفاة بعد الوالدة )  ...الخ.
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نموذج رقم 32

تبليغ عن الوالدة
) يقدم للسجل المدني بالداخل والقنصليات بالخارج (
رقم القيد.............................................. :
رقم ورقة العائلة.................................... :
السجل المدني ...................................... :

أوالً  :الحالة الطبية للمولود ( تقدم من الطبيب أوالقابلة أوالجهة الصحية التى تمت بها الوالدة ).
تنبيه  :يؤشر بعالمة ( √ ) على البيانات الصحيحة.
تاريخ الوالدة  :الموافق  .........................................:مكان الوالدة  :مستشفى .........................................:

جنس المولود

فردية

توائم

ذكر

أكثرمن توائم

أنثى

حالة المولود

ميتا

حيا
نوع الوالدة

طبيعية

قيصرية

كامل النمو

أقل من  28أسبوع

وزن المولود عند الوالدة ............................................................................................................ ........................................
اسم األم بالكامل  ..........................................................................................جنسيتها ........................................................

عدد الوالدات السابقة ( :

) .................................................................................................................................. .......

اسم الطبيب أو القابلة ................................................................................................. .......................................................
التوقيع والختم  ...........................................................................................التاريخ ..........................................................
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ثانيا ً  :الحالة المدنية ( تقدم للسجل المدني )
يؤشر بعالمة ( √ ) على الجهات التي قدمت التبليغ.

مؤسسة
إصالح

مستشفى

دار رعاية

مركز
شرطة

اسم الجهة  ...................................... ........................................العنوان .............................................................................
أسباب تقديم التبليغ ........................................ ............................... .....................................................................................

نوع الوالدة

غير شرعية

شرعية

إذا كان المبلغ أحد األشخاص
يؤشر بعالمة ( √ ) على من قدم التبليغ

والد الطفل

من حضر
الوالدة من
األقارب

المقيم مع األ م
بمسكن واحد

المولدة
أوالقابلة

مدير المستشفى
أو المستوصف

مدير المؤسسة
أو السجن الذي
وقت به الوالدة

قائد الطائرة أو
ربان الباخرة

رئيس بعثة
الحج

بيانات عن المبلغ
االسم بالكامل  ..................................................................اللقب  ...................................البطاقة الشخصية...............................
رقم مستند السفر لألجانب  ..................................................المهنة .......................................................................................
التوقيع  .........................................................................تاريخ التبليغ ...............................................................................

خاص بوالد المولود
االسم  .....................................األب  .....................................الجد  ...................................اللقب ........................................
اسم األم ثالثي  ....................................................................................رقم ورقة العائلة .......................................................
رقم كتيب العائلة  ........................................................................... ......صادر بــــــــالبطاقة الشخصية ......................................
الجنسية  ............................................................المهنة  ....................................................الديانة ......................................
تاريخ الزواج  .....................................................اسم الزوجة بالكامل ...................................................................................
عنوان اإلقامة  ..................................................................... ........المحلة  ...........................التوقيع .....................................
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خاص بالمولود

أنثى

ذكر

حي

توائم

فردي

كامل النمو

ميت

االسم المختار  .................................. ................... /اللقب  ..................................مكان الميالد ..............................................
تاريخ الميالد ( بالحروف )  ................................................................................ /الموافق ....................................................

شهادات الشهود عند االقتضاء
 )1الشاهد األول
االسم و اللقب  .................................................................رقم البطاقة الشخصية  .............................التوقيع ............................

 )2الشاهد الثاني
االسم و اللقب  .................................................................رقم البطاقة الشخصية  .............................التوقيع ............................

تصديق رئيس القسم القنصلي  /أو أمين السجل المدني

ثالثا ً  :اإلجراءات
أنا الموقع ادناه رئيس القسم القنصلي  .....................................................أقربأنني تلقيت التبليغ عن الوالدة حسب البيانات المدونة بهذه
االستمارة وتحققت من صحتها ومن التبوتات الالزمة لقيدها.
وقيدت الوالدة بسجل المواليد تحت رقم قيد  .........................شهر  ......................لسنة ......................
تاريخ االكتتاب بالحروف ........................................................................ ....................................

التـاريـــخ :

المــكـــلـف بالشــؤون القنــصـلية

-

2018 -
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