
البطاقة الشخصية ا�صلية ل
ب وا�م سارية المفعول وصورة عنهما.
وصورة  الشهادة  لصاحب  المفعول  سارية  ا�صلية  الشخصية  البطاقة 

عنها.
صورة من شهادة  الوفاة ل
ب أو ا�م  المتوفية.

البطاقة الشخصية ا�صلية لمقدم الطلب وصورة عنها.

كتاب تفويض للمندوب +  البطاقه الشخصيه للمندوب

ثاني� : القطريون (ا�ب قطري + ا�م غير قطرية)

المفعول وصورة عنهما +  البطاقة الشخصية ا�صلية ل
ب وا�م سارية 
سمة  أو   ) ا�قامة   + عنه  وصورة  المفعول  ساري  ا�صلي  ا�م  سفر  جواز 
المفعول من غير مواطني دول مجلس  ) سارية  المقيمين  الدخول لغير 

التعاون لدول الخليج العربية. 
صورة من شهادة  الوفاة ل
ب أو ا�م  المتوفية.

البطاقة الشخصية ا�صلية لمقدم الطلب وصورة عنها.
كتاب تفويض للمندوب +  البطاقه الشخصيه للمندوب.

جواز السفر ا�صلي ل
ب وا�م ساري المفعول وصورة عنهما
+ البطاقة الشخصية ا�صلية ل
ب و ا�م وصورة عنهما   +   ا�قامة ( أو 
دول  مواطني  غير  من  المفعول  سارية   ( المقيمين  لغير  الدخول  سمة 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
جواز السفر ا�صلي ساري المفعول لصاحب الشهادة وصورة عنه

عنهما.  وصورة  ا�صلية  الشخصية  +البطاقة 
صورة من شهادة الوفاة ل
ب أو ا�م المتوفية.

كتاب تفويض للمندوب +  البطاقة الشخصية للمندوب.

١ -  تفويض رسمي �ي طرف متواجد داخل دولة قطر موثق من
السفارة التابع لها + إثبات شخصي للمفوض .

٢ -  إثبات لصاحب الشهادة + إثبات رسمي ل
ب وا�م  موثق 
ومصدق من السفارة التابع  لها أو كتاب رسمي من السفارة 

معتمد يفيد بأسمائهم وجنسياتهم .

سوف ُتعرض جميع طلبات المستخرجات التي بها تعديل على
 البيانات ( إضافة، حذف، تعديل جنسية) على لجنة المواليد

 والوفيات التي تعقد أجتماعها كل يوم اثنين أسبوعي�، ويجب 
التقدم بوقت كاف ال يقل عن ( ١٥ يوم�) مسبق� �نهاء ا�جراءات.

كما نود التأكيد بأن النشر في الصحف المحلية تكون في حالة
 التعديل با�ضافة أو حذف في ا�سماء بموجب القانون رقم ( ٥ ) 
لسنة ١٩٨٢  بتنظيم  قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له.

Valid original and copy of father’s and mother’s ID.

Valid original and copy of the ID of certificate’s holder’s.

Copy of Death Certificate of the deceased father or mother.

Valid original and copy of the applicant’s ID.

Authorization letter for the representative and his ID.

Valid original and copy of father’s ID + valid original and
copy of mother’s passport + A valid residence permit or entry visa 
for non-gcc citizens.

Copy of Death Certificate of the deceased father or mother.

Valid original and copy of the certificate’s holder’s ID.

Authorization letter for the representative and his ID.

Valid original and copy of father’s and mother’s passports + 
A valid residence permit or entry visa for non-gcc citizens.

Valid original and copy of the certificate’s holder’s passport + Valid 
original and copy of ID.

Copy of Death Certificate of the deceased father or mother.

Authorization letter for the representative and his ID.

1. Official authorization letter for the applicant living in the State of 
Qatar, accredited by his Embassy + Official identification of the 
applicant.

2. Personal identification of the certificate’s holder + official 
identification of the mother and father (accredited by the Embassy) 
or official letter by the Embassy stating their names and 
nationalities.

Notice:

All applications for birth certificate copies which requires for change 
of information (adding, deleting, or changing of citizenship) shall be 
reviewed by Birth and Death Committee, which meets every 
Monday. The application shall be submitted at least 15 days in 
advance in order to complete the procedures.

Any modification (adding or deleting names) shall be published in 
local newspaper in accordance with Law (5) of 1982 on regulating 

Birth and Death Registration and the amending  laws. 

أوًال : القطريون (ا�ب قطري + ا�م  قطرية)

مالحظة:

First: Qataris ( Qatari Father + Qatari Mother )

Second: Qataris ( Qatari Father + Non-Qatari Mother )

Third: Non- Qatarisثالث� : الغير قطريين

Fourth: Official copy of birth certificate for a child born
in Doha living outside

رابع� : مستخرج رسمي من شهادة الميالد لمولود بدولة قطر 
ومقيم خارج الدولة :

متطلبات إصدار مستخرج رسمي من شهادة ميالد
Terms and Requirements for Issuing Copy of Birth Certificate


