
 

 

 )استمارة معمؽمات بيان الؽالدة(
 :ؽلـــؽد ()مـعــــمؽمــــات الــــمـ
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 :)مـعــــمؽمــــات االب(
 ................المهنة:.3................. االب اثناء والدة الطفل: عمر.2 ....................................:لألب االسػ الثالثي .1

 ....................................   جهة اإلصدار : ............................. .الرقػ العائمي لمبطاقة المؽحدة ان تؽفرت : 
 ب :مدنية لألمعمؽمات هؽية األحؽال ال

 الدائرة :.................  المحافعة :................  رقػ الدجل :..............   رقػ الرحيفة :...................
 االم ()مـعــــمؽمــــات 

 ...................عمر االم اثناء والدة الطفل:.2..................................... :لألم االسػ الثالثي.1
 ..................المهنة:.3
 :...................اليد الدابقة لألم عدا هذا الطفلعدد المؽ .5....................... جندية االم في حال كؽنها غير عراقية:.4

 )تعهد خطي( 
ــــــي ـــــؽد .......................................... انـــ ــــــى لـــــهادة والدة تع ـــــؼ عـــــائمتي عمـ ــــــي او ا  لـــــخا م ــــــدم حرؽلــ ــــــد بعـ اتعهـ

اقيــــــة ..........  مــــــؼ ايــــــة ســــــفارة او قنرــــــمية عراقيــــــة فــــــي الخــــــار  او ايــــــة جهــــــة عر ......لممؽلــــــؽد/ المؽلــــــؽدة: ................
 حكؽمية  مخترة وساتحمل التبعات القانؽنية  كافة, إن ظهر خالف ذلغ والجمه وقعت.  

 المتطمبات:
( مكتب الخارجية االمريكية في الؽالية عمما سؽف يتػ Secretary of stateلهادة الؽالدة االمريكية االصمية مردقة مؼ ال ) .1

 القنرمية لغرض ارسالها لمجهات العراقية المخترة والتعاد الى صاحب الطمب .االحتفاظ بذهادة الؽالدة االمريكية االصمية لدى 
تقديػ ندخة عؼ هؽية األحؽال المدنية لكال الؽالديؼ مؤلر فيها واقعة الزوا  في حال عدم تألير واقعة الزوا  تقديػ عقد زوا  صادر  .2

االمريكية او احدى بعثاتنا في الخار  او وزارة الخارجية  ( مكتب الخارجيةSecretary of stateمؼ جهة رسمية ومردق مؼ ال )
 العراقية .

  ندخة مؼ جؽاز سفر االم او هؽية تعريفية في حال كؽنها غير عراقية.. 3
 في حال صاحب الطمب يمتمغ البطاقة الؽطنية المؽحدة فهذا يغنية عؼ هؽية االحؽال المدنية ولهادة الجندية العراقية . .4
يجب ان يكؽن اسػ والد  الطفل في لهادة الؽالدة االمريكية مطابق لما هؽ مثبت في الؽثائق العراقية إال في حال تػ تغيير اسػ  .5

 احدهما بقرار محكمة رسمي )تقدم ندخة مؼ القرار( .
 $( خمسة عشر دوالر امريكي .00.11رسم اصدار بيان الىالدة ). 6

 $) ثماوية دوالر ووصف امريكي .8.01اوقضاء مدة شهريه ) غرامة تأخير في حال ابالغ بعد. 7

 التــــــــؽقيع:                           $( خمسة عشر دوالر امريكي .00.11رسم تصديق بيان والدة ). 8

 ػ:ـــــــــــاالس                                                  
 صمة القرابة:                                                    
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      :        رقػ الهاتـف         العنؽان الدائػ:                                                                  


