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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
تع ��د مهمة متابعة �ش�ؤون المواطنين العراقيي ��ن في الخارج �أحد �أهم مهام
وزارة الخارجي ��ة في جمهورية العراق ،وحر�ص� � ًا منا على تقديم �أف�ضل الخدمات
لأبن ��اء الجالي ��ات العراقي ��ة في مختل ��ف دول العالم وف ��ق التعليم ��ات وال�ضوابط
القن�صلي ��ة النافذة بالدقة المطلوبة ونحن نبني العراق الجديد ،فقد وجهنا كافة
�سفاراتنا وبعثاتنا في الخارج بالعمل على ت�سهيل �ش�ؤون المواطنين العراقيين ورعاية
م�صالحهم عل ��ى �أف�ضل وجه ممكن .ورغم الإعداد الجي ��د لكوادرنا الدبلوما�سية
والإداري ��ة ،لتمكينها م ��ن �أداء واجباتها ،فقد حر�صنا عل ��ى و�ضع كافة التعليمات
وال�ضواب ��ط القن�صلي ��ة الناف ��ذة في دليل العم ��ل القن�صلي الذي وجهن ��ا ب�إعداده
و�إ�ص ��داره� ،ضم ��ن �سل�سلة �إ�ص ��دارات وزارة الخارجية ،بمعلومات ��ه وطبعته الثالثة
المن ّقحة ب�آخر القوانين والتعليمات في هذا الجانب ،ليت�سنى لموظفاتنا وموظفينا
العاملين في ال�ش�ؤون القن�صلية في �سفاراتنا وبعثاتنا وقن�صلياتنا العامة المنت�شرة
في مختلف العوا�صم والمدن العالمية �أن يقدموا �أف�ضل الخدمات القن�صلية لأبنائنا
من خالل الرجوع �إلى هذا الدليل متى اقت�ضت م�ستلزمات العمل ودقته.
ن�أمل من العاملين كافة النهو�ض بمهامهم على �أف�ضل نحو ممكن ،ونتمنى
لكاف ��ة قن�صلياتنا وقنا�صلن ��ا التوفيق والنجاح على طريق خدمة كافة العراقيين
خارج العراق ،من �أجل غد �أف�ضل للعراق الجديد.
واهلل ولي التوفيق.

هو�شـيــار زيـبــاري
وزيـــر اخلارجيــة
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الباب الأول
المصـالح

الف�صل الأول

تسجيل الواقعات
�أو ًال ـ �شهادات الوالدة:
يقوم الق�سم القن�صلي في ال�سفارة ا�ستناد ًا �إلى المادة الخام�سة من قانون ت�سجيل
ال ��والدات والوفي ��ات المرق ��م ( )148ل�سنة  1971المعدل بت�سجيل واقع ��ة الوالدة و�أ�صدار
�شه ��ادة ال ��والدة الالزمة بذلك ا�ستناد ًا �إلى �شهادة ال ��والدة العربية �أو الأجنبية الم�صادق
عليه ��ا من الجهات المخت�صة في ذلك البل ��د ومنها ت�صديق وزارة الخارجية وتكون ب�أربع
ن�سخ:
 -1الن�سخة الأولى( :الن�سخة البي�ضاء) ن�سخة دائرة الأحوال المدنية.
 -2الن�سخة الثانية( :الن�سخة الحمراء) ن�سخة ذوي العالقة.
 -3الن�سخة الثالثة( :الن�سخة الخ�ضراء �أو ال�صفراء) نـ�سخة الحا�سبة الإلكترونية.
 -4الن�سخة الرابعة( :الن�سخة الزرقاء) ن�سخة الحفظ لدى ال�شعبة القن�صلية.
تر�س ��ل ن�سخة الأحوال المدني ��ة ون�سخة الحا�سبة الإلكتروني ��ة �إلى وزارة ال�صحة/
دائرة الإح�صاء ال�صحي والحياتي مرفق بها �صورة طبق الأ�صل من �شهادة الوالدة العربية
�أو الأجنبية م�صدقة من الخارجية في �ساحة عمل البعثة و�صورة من هوية الأحوال المدنية
ل�ل��أب �أو الأخ �أو الأخ ��ت غير المتزوجة �أو الأم المثبت فيها ا�سم الزوج في هويتها في �أول
بريد �سيا�سي.
هن ��اك �أم ��ور يتم تدوينها تخ�ص عم ��ل القن�صل ويجب عدم �إغفاله ��ا �أثناء تنظيم
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�شه ��ادة الوالدة وهي (تاريخ تنظيم ال�شه ��ادة ـ جن�س المولود ـ ختم وتوقيع وا�سم القن�صل
 حقل دائرة الأحوال المدنيه ) .(�إعمام الدائرة القن�صلية المرقم ( 65506/22/4/8في .)2010/2/15

حجة الوالدة:
وه ��ي وثيق ��ة ر�سمي ��ة �صادرة م ��ن محاكم الأح ��وال ال�شخ�صية تمث ��ل �شهادة والدة
للأطفال �أو الأ�شخا�ص الذين لم ت�صدر لهم �شهادة من جهة ر�سمية مخولة �أثناء والدتهم
لكونه ��م لم يولدوا عن ��د جهة مخولة بتنظيم �شهادة الوالدة مث�ل ً�ا (داخل م�ست�شفى ـ عند
قابل ��ة م�أذون ��ة) �أو �أ�ســـباب �أخ ��رى .وحجة ال ��والدة لي�ست من �صالحي ��ة القن�صل لكونها
ح�صري ًا من اخت�صا�ص الق�ضـاء وال ي�ستطيع القن�صل �إ�صدارها �إال بعد تخويله من قا�ضي
الأح ��وال ال�شخ�صي ��ة وفيها كثير مــن التعقيدات ال مجال للتط ّرق �إليها( .المادة  - 16 -من
قانون الوالدات والوفيات  148ل�سنة .)1971

مالحظ���ة :عند والدة طفل عراق ��ي في الخارج يقدم ذووه �إلى البعثة بيان الوالدة
ال�صادر من الجهة في ذلك البلد الذي حدثت فيه الوالدة م�صدقة من الجهات المخت�صة
فيه ��ا خ�ل�ال �شهرين من تاريخ ال ��والدة ا�ستناد ًا �إلى المادة الخام�س ��ة من قانون الوالدات
والوفي ��ات المرقم ( )148ل�سنة  1971المعدل ،وفي ح ��ال الت�أخر عن الإخبار ف�إن عليهم
دف ��ع غرام ��ة بمبلغ ع�شرة �آالف دينار عراق ��ي وبما يع ��ادل ( )8.50دوالر كر�سم ت�سجيل
مت�أخ ��ر وبموجب و�ص ��ل محا�سبة (�37أ) ( �إعمام الدائرة القن�صلي ��ة المرقم 64161 /21/4/8
في .) 2009/2/4

ثاني ًا ــ �شهادات الوفاة :
يق ��وم الق�سم القن�صلي في ال�سف ��ارة بت�سجيل واقعة الوفاة في �شهادة وفاة عراقية
ي�صدرها ا�ستناد ًا �إلى المادة العا�شرة من قانون ت�سجيل الوالدات والوفيات وت�صدر ا�ستناد ًا
�إلى �شهادة الوفاة العربية �أو الأجنبية الم�صدقة من قبل وزارة الخارجية في منطقة عمل
البعث ��ة .ويق ��وم القن�صل بتدوين المعلومات في كافة حقول ال�شه ��ادة والمعلومات المدونة
م ��ن هوية الأحوال المدنية للمتوفى �أو البنه �أو لزوجته ،وال ت�صدر �شهادة الوفاة ل�شخ�ص
غير عراقي  ،ت�صدر �شهادة الوفاة ب�أربع ن�سخ هي:
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الن�سخ ��ة الأول ��ى (الن�سخة البي�ض ��اء) ن�سخة الأح ��وال المدنية ،والن�سخ ��ة الثانية
(الن�سخة الحمراء) ن�سخة ذوي العالقة ،والن�سخة الثالثة (الخ�ضراء �أو ال�صفراء) ن�سخة
الحا�سب ��ة الإلكترونية ،والن�سخة الرابعة (الن�سخة الزرقاء) يحتفظ بها الق�سم القن�صلي
في ال�سفارة لغر�ض الرجوع �إليها عند الحاجة.
تر�س ��ل ن�سخة الأحوال المدني ��ة ون�سخة الحا�سبة الإلكتروني ��ة �إلى وزارة ال�صحة/
دائ ��رة الإح�ص ��اء ال�صح ��ي والحيات ��ي مرفق به ��ا �صورة طب ��ق الأ�صل من �شه ��ادة الوفاة
م�صدق ��ة م ��ن قب ��ل وزارة الخارجية ف ��ي �ساحة عمل البعث ��ة مع �صورة م ��ن هوية الأحوال
المدنية للمتوفى في �أول بريد �سيا�سي.
وعلى القن�صل �أن يت�أكد دائم ًا من بع�ض الحقول التي تت�ضمنها ال�شهادة والخا�صة
بالق�سم القن�صلي ومنها:
(تاريخ �إ�صدار �شهادة الوفاة  -ختمها بختم الدائرة القن�صلية  -ذكر ا�سم وتوقيع
القن�صل) مع مالحظة �أن كل �شهادة وفاة يجب �أن تت�ضمن ما يلي:
(ا�س ��م المتوف ��ى  -تاريخ والدت ��ه  -جن�سيته  -تاريخ وفاته � -سب ��ب وفاته  -مكان
الوفاة).
و�شهادة الوفاة �ضرورية لعائلة المتوفى لغـر�ض ت�سجيلها في قيود الأحوال المدنية
وق�ضاي ��ا الإرث والت ��ركات .وعليه يجب �أن ت�سل ��م ن�سخة ال�شهادة الخا�ص ��ة بالعائلة لذوي
العالقة لغر�ض ت�سجيلها في �سجالت الأحوال.
مالحظ���ة� :إن م ��دة الإخبار عن الوفاة خارج الع ��راق( )45يوم ًا من تاريخ الوفاة
ا�ستناد ًا �إلى المادة العا�شرة من قانون الوالدات والوفيات رقم ( )148ل�سنة 1971المعدل.
وف ��ي حال الت�أخر عن الإخبار تدفع غرامة ع�ش ��رة �أالف دينار وبما يعادل ( )8.50دوالر
كر�سم ت�سجيل مـت�أخر بموجب و�صل محا�سبة �37-أ�( -إعمام الدائرة القن�صلية 64161/21/4/8
في .)2009/2/4
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ثالث ًا ــ التعليمات الخا�صة ب�إ�صدار �شهادتي الوالدة والوفاة:
� -1ضرورة ح�ضور والد الطفل �إلى الق�سم القن�صلي في البعثة ،و�إذا تعذر ح�ضوره فيجب
�أن يك ��ون من جملة الم�ستم�س ��كات المطلوبة عقد الزواج للتثبت من �أب ّوة الطفل (ربما
�أن والد الطفل ال يقبل �أن ي�سجل الطفل با�سمه).
 -2يق ��وم الق�س ��م القن�صلي ب�إم�ل�اء كافة الحق ��ول المطلوبة في نموذجي �شه ��ادة الوالدة
�أو الوفاة.
 -3المعلومات الخا�صة بحقل الأحوال المدنية تنقل من هوية الأحوال المدنية لوالد الطفل
(كال�صفح ��ة  -ال�سجل  -دائرة الأحوال  -المحافظة) ،و�إذا تعذر ذلك فيتم �إمال�ؤها
ا�ستناد ًا �إلى المعلومات التي يقدمها والده.
 -4تدوين تاريخ الميالد للأم في �ساعة حدوث الوالدة ولي�س تاريخ تنظيم ال�شهادة.
 -5عدم اعتماد �شهادة الجن�سية �أو جواز ال�سفر عند �إ�صدار �شهادة الوالدة �أو الوفاة لعدم
احتوائهما على رقم ال�صفحة وال�سجل ،وعليه تعتمد هوية الأحوال المدنية فقط.
-6ال يجوز �إ�صدار �شهادة الوالدة العراقية طبق ًا لبيان الوالدة العربي �أو الأجنبي �إذا كان
الأب قد قام بتغيير ا�سمه ،وكذلك ال يجوز �إ�صدار �شهادة الوفاة لأي مواطن قام بتغيير
ا�سم ��ه لأن ال�شه ��ادة في هذه الحالة ال تتطابق مع ال�سج�ل�ات والوثائق العراقية ،وعليه
�سوف ال يتم اعتماد �شهادة الوالدة �أو الوفاة في حالة حدوث اختالف بالأ�سماء ما بين
�شهادة الوالدة �أو الوفاة (العربية �أو الأجنبية) وبين ما مثبت في هوية الأحوال المدنية
التي يقدمها المواطن.
(�إعمام الدائرة القن�صلية المرقم  65506/22/4/8في .) 2010/2/15
(�إعمام الدائرة القن�صلية المرقم  8920/22/4/6في .)2011/3/27

 -7ال يجوز تعديل �أو تبديل المعلومات الواردة في �شهادة الوالدة �أو الوفاة �أو في ال�سجالت
الر�سمية الخا�ص ��ة بالوالدات �أو الوفيات �أو �إ�ضافة الإي�ضاحات الناق�صة �إال باال�ستناد
�إل ��ى حكم �صادر م ��ن المحكمة المخت�ص ��ة مكت�سب درجة البت ��ات (المادة  -21-من
قانون الوالدات والوفيات رقم  148ل�سنة  1971المعدل).
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رابع ًا ــ ت�سجيل الزواج والطالق :
ت�ص ��در الجه ��ات الأجنبي ��ة عقود ًا وق ��رار حكم بال ��زواج والطالق وفق� � ًا للقوانين
الخا�ص ��ه به ��ا ،وتنفذ هذه الوثائ ��ق بالن�سبة للمواطني ��ن العراقيين في �سج�ل�ات الأحوال
المدنية وفق َا لل�شروط القانونية الواردة في المادة ( )38من قانون الأحوال المدنية ()65
ل�سن ��ه  1972المعدل ،وعلى كل عراقي ي�سكن خ ��ارج العراق �إ�شعار ال�سفارة �أو القن�صلية
العام ��ة بواقعات الزواج �أو الطالق �أو الف�سخ �أو الفرقة التي تخ�صه .ولغر�ض ت�سجيلها في
دائرة الأحوال المدنية يقوم الزوج ب�إجراء ما يلي:
 - 1ترجمة عقد الزواج �أو حكم الطالق �إذا كان باللغة الأجنيبة من قبل جمعية المترجمين
العراقيين �أو كلية اللغات في جامعة بغداد ح�صر ًا.
 - 2ت�صديق عقد الزواج �أو حكم الطالق من الدائره القن�صلية /ق�سم الت�صديقات.
 - 3يق ��وم الزوج بت�سليم ن�سخة من عقد ال ��زواج �أو قرار الحكم بالطالق مرفق به ن�سخة
م ��ن الترجمة العربي ��ة الم�شار �إليها �أعاله مع �صورة م�صدق ��ة لهوية الأحوال المدنية
للزوج وللزوجة �إلى دائرة الأحوال المدنية التي �أ�صدرت هوية الأحوال المدنية للزوج
لغر�ض ت�أ�شير واقعة الزواج وفتح �صفحة جديدة للزوجين م�ستقلة عن العائلة ،وت�ؤ�شر
واقعة الطالق �أي�ض ًا في حالة ح�صولها.
مالحظة  :اليمكن لل�سفارة �أو البعثة تزويد المواطن بت�أييد كونه �أعزب �سواء كان
رج�ل ً�ا �أو ام ��ر�أة �إال بع ��د تقديم �صورة قيد من دائرة الأح ��وال المدنية خالل فترة �إ�صدار
الت�أيي ��د .وب�إم ��كان المواط ��ن المقيم في الخ ��ارج منح وكالة خا�صة لأح ��د الأ�شخا�ص في
العراق يخ ّوله فيها مراجعة دائرة �ش�ؤون الأحوال المدنية لغر�ض �إ�صدار �صورة القيد.
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الف�صل الثاين

هوية األحوال المدنية وشهادة الجنسية
�أو ًال ـ كيفية الح�صول على هوية الأحوال المدنية (البطاقة ال�شخ�صية):
يق ��وم الق�سم القن�صل ��ي بتنظيم المعامالت الخا�صة بطالب ��ي الح�صول على هوية
الأحوال المدنية وفق الخطوات التالية:
 . 1يقدم المواطن طلب ًا �إلى البعثة يذكر فيه حاجته �إلى هوية الأحوال المدنية.
 . 2يرفق مع الطلب اال�ستمارة الخا�صة بالح�صول على هوية الأحوال المدنية (النموذج
المرف ��ق رق ��م  )1الن�سخة الأ�صلي ��ة ولي�س ��ت الم�ستن�سخة ،وي�ستخدم ه ��ذا النموذج
للح�صول على الهوية لأول مرة �أو لتجديدها �أو للح�صول على بدل تالف �أو فاقد.
 . 3يت ��م �إمالء اال�ستمارة �أع�ل�اه من قبل رب الأ�سرة �أو ربة الأ�س ��رة �أو �صاحب القيد �أو
الو�صي �أو الولي �أو الق ّيم �أو الوكيل القانوني وبتوقيعهم ال�صريح ،حيث �إن محتوياتها
تعد بمثابة �إقرار �شخ�صي ل�صحة ما ورد فيها.
 . 4تت�ضمن اال�ستمارة تدوين المعلومات التالية:
رقم ال�سجل وال�صفحة وا�سم الدائرة والمحافظة التي يقع فيها القيد وح�سب �إح�صاء
عام  ،1957والأو�صاف المميزة كاملة و�أ�سماء من يروم �صاحب الطلب منحهم هوية
الأح ��وال المدني ��ة .ويوق ��ع �صاحب الطلب وي ��درج ا�سمه الثالثي وتدوي ��ن عنوانه في
الحقل المخ�ص�ص لذلك ،وتوقع وتختم اال�ستمارة من قبل القن�صل.
. 5ترف ��ق مع الطلب �صورتان حديثتان قيا�س (� 3×3سم) وبن�سختين لكل �شخ�ص تل�صق
واحدة في المربع المخ�ص�ص ل�صورة الم�ستدعي وترفق معها ال�صورة الثانية.
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 . 6ف ��ي حال طلب هوية بدل فاق ��د يقوم القن�صل بتدوين �إفادة �صاحب الطلب في ظهر
اال�ستمارة �إ�ضافة �إلى مـا ذكر �أعاله ،وتوقيع الإفادة من قبل �صاحــب الطلب وتثبيت
ا�سمه الكامل وب�صمة �إبهامه الأي�سر وتوقع من قبل القن�صل وتختم بختم القن�صلية
وتر�س ��ل مع اال�ستمارة �صورة عن هوية الأحوال المدنية المفقودة �أو �صورة عن هوية
�أح ��وال وال ��ده �أو �شقيقه �أو �شقيقته غير المتزوجة م�صدق ��ة من قبل القن�صل كونها
طب ��ق الأ�ص ��ل .وفي حالة طلب بدل تالف تد ّون �إف ��ادة �صاحب الطلب وتوقع من قبله
وتوقع وتختم من قبل القن�صل ويرفق �أ�صل الهوية التالفة مع اال�ستمارة ،ويرفق مع
طلب بدل فاقد �أو تالف �صورة �شخ�صية حديثة ل�صاحب الطلب.
 . 7ترفق مع الطلب �أي وثيقة ر�سمية تت�ضمن �صورة حديثة ت�ؤيد �شخ�صية مقدم الطلب.
 . 8ي�ستوف ��ى مبل ��غ ( )750دين ��ار ًا وبم ��ا يع ��ادل بالعملة ال�صعب ��ة دوالر ًا واح ��د ًا كر�سم
لإ�صـ ��دار الهوي ��ة وبموجب و�ص ��ل محا�سبة (� 37أ)�( .إعم���ام الدائ���رة القن�صلية المرقم
 84715/21/4/8في .)2008/12/17

 . 9تق ��وم ال�سفارة ب�إر�سال الطلب مع المرفقات �إل ��ى الدائرة القن�صلية لغر�ض التدقيق
ومن ثم �إر�سال المعاملة �إلى مديرية �ش�ؤون الأحوال المدنية.
.10تتول ��ى مديرية �ش�ؤون الأحوال المدنية تدقيق المعلومات ومن ثم تنظيــم هوية الأحوال
المدنية ا�ستناد ًا �إلى قيد عام  1957و�إر�سالها �إلى وزارة الخارجية لتقوم ب�إر�سالها �إلى
ال�سفارة �أو البعثة المعنية لغر�ض ت�سليمها �إلى �صاحبها.
 . 11ب�إم ��كان المواطن تخويل �أح ��د الأ�شخا�ص داخل العراق (وكال ��ة خا�صة) لمراجعة
دائرة الأحوال المدنية لغر�ض المتابعة.
مالحظة :لغر�ض الح�صول على هوية الأحوال المدنية لأبناء المواطنين العراقيين
في الخارج يتطلب الإجراءات التالية:
� .1أن يكون المواطن قد ثبت واقعة زواجه لدى دائرة الأحوال المدنية كونه متزوج ًا.
�.2أن يكون المواطن قد �أ�شر �شهادة الوالدة للوليد الجديد لدى دائرة الأحوال المدنية.
 .3بع ��د تحقق ما جاء ف ��ي الفقرتين ( )1و(� )2أعاله ب إ�م ��كان المواطن تقديم طلب �إلى
ال�سفارة لغر�ض الح�صول على هوية الأحوال المدنية لأبنائه و�ضمن ال�سياقات المبلغة
بها ال�سفارة.
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سعر املفرد
 250دينار

االسم الكامل وتوقيع املستلم

نموذج رقم ()1

ثاني ًا ــ كيفية الح�صول على �شهادة الجن�سية العراقية:
بع� ��ض الموطني ��ن العراقيين الموجودين خارج العراق ال يملك ��ون �شهادة الجن�سية
ويحتاجونه ��ا في حياتهم من خالل كثرة المعامالت ،ولغر�ض ت�سهيل مهمة ح�صول ه�ؤالء
على ذلك يتبع القن�صل الإجراءات �أدناه لغر�ض �إ�صدار ال�شهادة :

�أ ـ التعليمات الخا�صة ب�إ�صدار �شهادة الجن�سية العراقية :

لغر�ض الح�صول على �شهادة الجن�سية العراقية للمواطنين العراقيين المقيمين في
الخارج يجب اتباع ما يلي:
�أو ًال:
� -1إم�ل�اء ت�صري ��ح طلب الح�ص ��ول على �شه ��ادة الجن�سي ��ة (ا�ستمارة رق ��م  )1الن�سخة
الأ�صلي ��ة ولي�ست الم�ستن�سخ ��ة و�إل�صاق �صورة ل�صاحب الطل ��ب عليها وتختم ال�صورة
بخت ��م القن�صلية وتثبت ب�صمة الإبهام الأي�سر ل�صاحب الطلب في المكان المخ�ص�ص
لذل ��ك وي�ؤي ��د القن�صل �صح ��ة المعلومات في الت�صري ��ح ويو ّقع من قبل ��ه ويثبت ا�سمه
الكامل ويختم بالختم القن�صلي.
 -2ترفق ن�سخة ملونة من �شهادة الجن�سية العراقية للأب �أو الأم.
 -3ترفق ن�سخة ملونة من هويات الأحوال المدنية ل�صاحب الطلب ووالده �أو والدته.
 -4ترفق �صورة �شخ�صية حديثة �إ�ضافية ل�صاحب الطلب.
 -5ت ��د ّون �إفادة طالب ال�شهادة و�أخذ ب�صمة �إبهام ِه الأي�سر على الت�صريح وتدوين �إفادته
ووالده �إذا كان قا�صر ًا على �أ�صل اال�ستمارة.
ثانياً :في حال الح�صول على �شهادة الجن�سية العراقية بدل تالف �أو �ضائع يتبع الآتي:
 -1تنظي ��م ت�صريح ا�ستمارة رقم ( )1و�إمالء و�أخذ ب�صمة �إبهامه في الحقول المخت�صة
وختم ال�صورة ال�شخ�صية بالختم القن�صلي.
 -2ترف ��ق �أ�صل �شه ��ادة الجن�سي ��ة العراقية (التالف ��ة) �أو ن�سخة م�صورة منه ��ا �إذا كانت
(مفقودة).
 -3ترفق ن�سخة ملونة من هوية الأحوال المدنية.
 -4ترفق �صورة �شخ�صية حديثة ل�صاحب الطلب.
(كتاب مديرية �ش�ؤون الجن�سية ،العدد  ،1334في .)2012/2/28

20

ثالثاً

 :ي�ستوف ��ى مبل ��غ ( )1250دين ��ار وبما يع ��ادل بالعملة ال�صعب ��ة دوالرين كر�سم
لإ�ص ��دار ال�شهادة وبموج ��ب و�صل محا�سب ��ة (�37أ)� ( .إعمام الدائ���رة القن�صلية
 84715/21/4/8في .)2008/12/17

رابعاً  :تخويل �أحد الأقرباء من ذوي �أ�صحاب المعاملة الموجودين في العراق بمراجعة
مديري ��ة �ش�ؤون الجن�سية لإكم ��ال الإجراءات القانونية داخ ��ل العراق ،ومراجعة
مديري ��ة �ش�ؤون الأح ��وال المدنية ودوائ ��ر الأحوال المخت�ص ��ة لغر�ض ت�سجيلهم
ف ��ي �سجالت الأحوال المدنية بعد �إ�ص ��دار القرار باعتبارهم عراقيي الجن�سية،
ومنحه ��م هويات الأحوال المدنية ،ومن ث ��م ي�صار �إلى منحهم �شهادة الجن�سية
العراقي ��ة و�إر�سالها �إلى ال�سفارة �أو القن�صلية العامة عن طريق وزارة الخارجية
لغر�ض ت�سليمها �إلى �صاحبها.
خام�ساً :لغر� ��ض ت�سهيل �إج ��راءات �إ�صدار وت�أييد �صحة �صدور �شه ��ادة الجن�سية العراقية
ومعالج ��ة مو�ضوع ال�سج�ل�ات التالفة في مديريات الجن�سي ��ة فقد ن�سبت مديرية
الجن�سية العامة بما يلي:
-1اعتم ��اد (�صحيف ��ة الأعمال النموذج رقم  )2عند طل ��ب الح�صول على �شهادة الجن�سية
العراقية ( الجديدة) �أو بدل تالف �أو ت�أييد �صحة ال�صدور وال داعي للح�صول على جواز
�سفر طالما �أنه غير متوفر لدى الموطن ويعتمد ( التعهد رقم .)3
 -2لغر� ��ض ت�أييد �صح ��ة �صدور �شهادات الجن�سي ��ة العراقية للمواطني ��ن المقيمين خارج
العراق الذين �أتلفت �سجالتهم فيجب تقديم ما يلي برفقة طلب الت�أييد:
�أ � -شهادة الجن�سية العراقية للمواطن (ن�سخة ملونة).
ب -هوية الأحوال المدنية (ن�سخة ملونة).
ج  -تقدي ��م �شه ��ادة الجن�سية العراقي ��ة لوالده �أو �أحد �أ�شقائ ��ه �أو �أحد �أعمام ِه مع
هوية الأحوال المدنية (ن�سخة ملونة).
د  -ترفق �صورة �شخ�صية حديثة ل�صاحب الطلب.
هـ -ترف ��ق (�صحيفة الأعمال نموذج رقم  )2الم�ش ��ار �إليها في الفقرة (� )1أعاله
بعد ملئها من قبل المواطن وتثبيت ال�صورة ال�شخ�صية ل�صاحب الطلب عليها
وختمه ��ا بالختم القن�صلي وت�ؤخذ ب�صمة �إبهام ��ه الأي�سر وتوقيعه ثم توقع من
قبل القن�صل وتختم بالختم القن�صلي.
(�إعمام الدائرة القن�صلية المرقم  87823/22/4/8بتاريخ .)2010/9/26
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نموذج رقم ()2
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نموذج رقم ()3
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ب ـ ـ التخلي عن الجن�سية العراقية:
ب�إم ��كان المواطن العراقي التخلي ع ��ن جن�سيته العراقية وفق �أحكام المادة ()10
�أو ًال من قانون الجن�سية العراقية رقم ( )26ل�سنة  2006التي تن�ص على ما يلي:
«يحتفظ العراقي الذي يكت�سب جن�سية �أجنبية بجن�سيته العراقية ما لم يعلن
تحريراً عن تخليه عن الجن�سية العراقية» .ولغر�ض تنفيذ هذه المادة تتبع الآلية التالية
لترويج معامالت التخلي عن الجن�سية العراقية:
 .1تقدي ��م طل ��ب التخلي عن الجن�سية العراقية وفق النموذج المرفق رقم ( ،)1ويملأ من
قبل العراقي طالب التخلي عن جن�سيته بعد �أخذ ب�صمة �إبهامه وتوقيعه ،وكذلك توقيع
القن�صل �أو الموظف المخت�ص بال�سفارة ويختم بختم الق�سم القن�صلي.
ُ  .2تر�سل مع الطلب �أ�صل الم�ستم�سكات العراقية ل�صاحب الطلب وهي:
�أ � .شه ��ادة الجن�سية العراقية و�إن تعذر ذلك تر�سل �صورة ال�شهادة ويذكر �سبب
عدم �إر�سال �أ�صل ال�شهادة.
ب � .إن تع ��ذر علي ��ه �إر�سال �أ�ص ��ل ال�شه ��ادة �أو �صورتها ُتر�سل ن�سخ ��ة م�صورة عن
�شهادة جن�سية والده �أو �أحد �أ�شقائه �أو �شقيقاته ،وي�ؤخذ منه تعهد ب�أنه فقدت
منه ال�شهادة وفق نموذج التعهد المرفق رقم (.)2
ج ُ  .ير�س ��ل �أ�صل هوي ��ة الأحوال المدني ��ة ،و�إن تعذر ُتر�سل ن�سخ ��ة م�صورة منها،
و�إن تع ��ذر ذلك تر�س ��ل ن�سخة م�صورة من هوية �أحوال وال ��ده �أو �أحد �أ�شقائه
لال�ست ��دالل به ��ا عن محل ت�سجيله في �سجالت ع ��ام  ،1957وي�ؤخذ منه تعهد
بفقدانه لهوية الأحوال المدنية وفق النموذج المرفق رقم (. )3
(كتاب مديرية �ش�ؤون الجن�سية المرقم �ش خ  301/2007/6/في .)2007/1/18

د � .إر�س ��ال �أ�صل جواز �سفره العراقي النافذ المفعول ،وفي حال ادعاء ال�شخ�ص
ب� ��أن ج ��واز �سف ��ره قد تم �إتالف ��ه �أو فقد من ��ه فعليه �أن يثب ��ت �صحة ادعائه
بتقديم ما يلي:
26

 تقديم كتاب ت�أييد �صادر من دوائر الإقامة وم�صدق من وزارة خارجية دولةالإقامة ي�ؤكد عدم امتالكه جواز �سفر.
 تختم ال�صورة ال�شخ�صية بختم ال�سفارة. تقدي ��م تعه���د خط���ي من قبل المواط ��ن (وفق النموذج المرف ��ق رقم ())4يتعهد بموجبه عدم امتالكه جواز ال�سفر.
 .3تق ��وم مديرية �ش�ؤون الجن�سية بالإ�ضافة لذلك بمفاتحة مديرية �ش�ؤون الجوازات بدرج
ا�سمه الكامل ومحل وتاريخ والدته وا�سم والدته ورقم ال�سجل وال�صفحة لهوية الأحوال
المدنية ورقم وتاريخ �شهادة جن�سيته العراقية بغية الت�أكد من عدم ح�صوله على جواز
�سفر عراقي وكذلك �أية وثائق عراقية �أخرى.
(�إعمام الدائرة القن�صلية المرقم  87822/22/4/8في .) 2010/9/26

 .4ف ��ي �ضوء م ��ا تقدم وبعد تنفيذ الفق ��رات الواردة �أعاله تقوم مديري ��ة �ش�ؤون الجن�سية
ب�إ�ص ��دار قرار يت�ضمن اعتبار ال�شخ�ص متخلي ًا عن جن�سيته وتجميد قيده لعـام ،1957
و ُير�س ��ل القرار �إلى وزارة الخارجية  /الدائرة القن�صلي ��ة لغر�ض �إر�ساله �إلى ال�سفارة
المعنية بغية �إبالغ الجهات المعنية في �ساحة عملها.
مالحظة:
 .1ن�ص ��ت الم ��ادة ( )16من قان ��ون الجن�سية العراقي ��ة المرقم ( )26ل�سن ��ة  2006على
م ��ا يلي( :ال يب ��ر�أ العراقي الذي تزول عن ��ه جن�سيته العراقية م ��ن االلتزامات المالية
المترتبة عليه قبل زوال الجن�سية العراقية).
 .2ن�ص ��ت الم ��ادة ( )12من قانون الجن�سية العراقية المرق ��م ( )26ل�سنة  2006على ما
يل ��ي�( :إذا تزوجت المر�أة العراقي ��ة من غير العراقي واكت�سبت جن�سية زوجها ف�إنها ال
تفقد جن�سيتها العراقية ما لم تعلن تحرير ًا تخليها عن الجن�سية العراقية).
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نموذج رقم ()2
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منوذج رقم ()4
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ج ـ ـ ا�ستعادة الجن�سية العراقية:
ت�ضمن قانون الجن�سية العراقية رقم ( )26ل�سنة  2006على مادتين ب�ش�أن ا�سترداد
الجن�سية العراقية وهي:
 .1المادة ( )10ثالثاً تن�ص على مايلي:
«للعراق���ي ال���ذي تخل���ى ع���ن جن�سيت���ه العراقي���ة �أن ي�ستردها �إذا ع���اد �إلى العراق
بطريقة م�شروعة و�أقام فيه ما ال يقل عن �سنة واحدة  ،وللوزير �أن يعتبر بعد انق�ضائها
مكت�سباً للجن�سية العراقية من تاريخ عودته ،و�إذا قدم طلباً ال�سترداد الجن�سية العراقية
قبل انتهاء المدة المذكورة والي�ستفاد من هذا الحق �إال مرة واحدة».
 .2المادة (� )18أو ًال تن�ص على مايلي:
«لكل عراقي �أ�سقطت عنه الجن�سية العراقية لأ�سباب �سيا�سية �أو عن�صرية �أو طائفية
�أن ي�سترده���ا بتقدي���م طل���ب بذلك ،وف���ي حال وفاته يح���ق لأوالده الذين فقدوا الجن�سية
العراقية تبعاً لوالدهم �أو والدتهم �أن يتقدموا بطلب ال�سترداد الجن�سية العراقية».
ف ��ي �ض ��وء المادتين �أعاله تتب ��ع الإجراءات التالي ��ة عند تقديم الطل ��ب با�ستعادة
الجن�سية العراقية للذين فقدوا جن�سيتهم ب�سبب اكت�سابهم جن�سية �أجنبية في دولة �أجنبية
�أو �أ�سقطت عنهم الجن�سية لأ�سباب �سيا�سية �أو عن�صرية �أو طائفية:
 .1تقدي ��م طل ��ب من قب ��ل الم�ستدع ��ي يطلب في ��ه ا�ستع ��ادة جن�سيته العراقي ��ة .وي�ؤيد
م ��ن قب ��ل الموظ ��ف المخت�ص في ال�سف ��ارة �أو القن�صلية العام ��ة وال توجد ا�ستمارة
خا�صة بذلك.
 .2تقدي ��م ن�سخ ��ة م�ص ّورة من �شه ��ادة الجن�سية العراقية �أو تقديم �ص ��ورة �شهادة جن�سية
الأب �أو �أح ��د الأ�شقاء �أو ال�شقيقات وهوية الأحوال المدنية للم�ستدعي �أو �أي م�ستم�سك
�آخر.
 .3تقديم قيد عام  1957مدرج فيه كافة ال�شروحات.
 .4تقديم ن�سخة م�ص ّورة من جواز �سفره الأجنبي.
 .5تقديم بطاقة �سكن �أو م�ضبطة ت�أييد �سكن.
 .6ترفق �صور حديثة عدد (.)2
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 .7يبلغ �صاحب العالقة بالح�ضور �شخ�صي ًا� ،أو تخويل �أي �شخ�ص بمتابعة المعاملة لغر�ض
مراجعة الدوائر �صاحبة االخت�صا�ص ودفع مبلغ الر�سوم والطوابع المالية واال�ستمارات
الخا�صة بهذه الدوائر�( .إعمام الدائرة القن�صلية المرقم  40029/21/4/8في .)2007/1/8
(كتاب مديرية �ش�ؤون الجن�سية المرقم 5197في .)2005/4/4

د -التجن�س بالجن�سية العراقية:
 -1تجن�س زوجة العراقي
ن�صت المادة ( )11من قانون الجن�سية رقم ( )26ل�سنة  2006على ما يلي:
«للم���ر�أة غي���ر العراقي���ة المتزوج���ة م���ن عراقي �أن تكت�س���ب الجن�سي���ة العراقية»
بال�شروط الآتية:
�أ  -تقديم طلب �إلى وزير الداخلية.
ب  -م�ضي مدة خم�س �سنوات على زواجها و�إقامتها في العراق.
ج  -ا�ستم ��رار قي ��ام الرابطة الزوجية حت ��ى تاريخ تقديم الطل ��ب ،وي�ستثنى من ذلك من
كانت مطلقة �أو توفي عنها زوجها وكان لها من مطلقها �أو زوجها المتوفى ولد.

 -2تجن�س زوج العراقية
ن�صت المادة ( )7من قانون الجن�سية العراقية رقم ( )26ل�سنة  2006على ما يلي:
«للوزي���ر �أن يقبل تجن����س غير العراقي المتزوج من امر�أة عراقية الجن�سية» �إذا
توفرت فيه ال�شروط الآتية:
�أ  -دخ ��ل العراق ب�ص ��ورة م�شروعة ومقيم فيه عن ��د تقديم طلب التجن� ��س ،وي�ستثنى من
ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه والحا�صلون على دفتر الأحوال المدنية ولم
يح�صلوا على �شهادة الجن�سية العراقية.
ب � -أق ��ام في العراق ب�ص ��ورة م�شروعة مدة ال تقل عن خم�س �سنوات متتالية �سابقة على
تقديم الطلب.
ج �-أن يكون ح�سن ال�سلوك وال�سمعة ولم يحكم عليه بجناية �أو جنحة مخلة بال�شرف.
د � -أن تكون له و�سيلة جلية للعي�ش.
هـ � -أن يكون �سالم ًا من الأمرا�ض االنتقالية.
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 - 3منح الجن�سية العراقية لأوالد العراقيات
بالإم ��كان منح الجن�سية العراقي ��ة لأوالد العراقيات المتزوجات من �أجانب الجن�سية
م ��ن الع ��رب والأجانب �أو �أجانب الجن�سية العراقية وفــق �أحكام المادة (�/3أ) والمادة ()4
من قانون الجن�سية العراقية رقم ( )26ل�سنة  2006اللتين تن�صان على ما يلي:
المادة (�/3أ)ُ « :يعتبر عراقي ًا من ولد لأب عراقي �أو لأم عراقية».
الم ��ادة (« :)4للوزي ��ر �أن يعتب ��ر من ولد خارج الع ��راق من �أم عراقي ��ة و�أب مجهول �أو ال
جن�سي ��ة له عراق ��ي الجن�سية �إذا اختارها خالل �سنة من تاريخ بلوغ ��ه �سن الر�شد �إال �إذا
حال ��ت الظ ��روف ال�صعبة دون ذلك ب�شرط �أن يكون مقيم ًا ف ��ي العراق وقت تقديمه طلب
الح�صول على الجن�سية العراقية».

ال�شروط الخا�صة بتطبيق المادة �/3أ :
 -1تقديم بيان الوالدة الأجنبي(الن�سخة الأ�صلية) الم�صدقة من قبل ال�سفارة في الدولة
التي ولد فيها الطفل.
-2ن�سخة من جواز �سفره الأجنبي.
 -3ن�سخة من �شهادة الجن�سية العراقية وهوية الأحوال المدنية للأم العراقية.
 -4عقد زواج مترجم �إلى اللغة العربية وم�صدق من قبل �سفارتنا هناك.
 -5يج ��ب �أن يك ��ون زواج العراقي ��ة م�ؤ�شر ًا في �سج�ل�ات الأحوال المدني ��ة وفي حال عدم
ت�أ�شي ��ر ال ��زواج يت ��م مفاتحة �ش�ؤون الأح ��وال المدنية من قبل الدائ ��رة القن�صلية قبل
الولوج في عملية منح الجن�سية العراقية.
-6تدوين �إفادة الم�ستدعي �صاحب الطلب و�إفادة والدته ب�صورة مف�صلة من قبل ال�سفارة.
 -7وجوب �أن تكون الأم عراقية الجن�سية حين والدة ولدها.
 -8تقوم ال�سفارة ب�إر�سال الطلب مع المرفقات �أعاله �إلى مديرية �ش�ؤون الجن�سية.
 -9بع ��د ذلك تق ��وم مديرية �ش�ؤون الجن�سي ��ة ب�إ�صدار قرار باعتبار (االب ��ن) عراقي ًا وفق
�أحكام المادة �/3أ من قانون الجن�سية الم�شار �إليه �أعاله ،وتعلم بذلك مديرية الأحوال
المدنية/ال�سج�ل�ات لتقوم بدوره ��ا الإيعاز �إلى دائرة الأح ��وال المدنية الم�سجل فيها
والدته لغر�ض ت�سجيله في �سجالتهم ومنحه هوية الأحوال المدنية.
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-10يك ��ون ح�ضور الم�ستدعي �أو والدته �أو من ينوب عنه قانون ًا وجوبي ًا وذلك لغر�ض مراجعة
مديرية �ش�ؤون الجن�سية و�إكمال مراحل المعاملة �أعاله ومن ثم مراجعة مديرية الأحوال
المدني ��ة و�إكم ��ال مراحل الح�صول عل ��ى هوية الأحوال المدنية  ،علم� � ًا �أن هوية الأحوال
المدنية و�شهادة الجن�سية العراقية ال ت�سلم �إ ّال ل�صاحبها ال�شرعي.
(كتاب مديرية �ش�ؤون الجن�سية المرقم �ش خ  7685/2006/245/في . ) 2006/8/23

لغر�ض تطبيق المادة �/3أ �أعاله تتبع الآلية التالية:
( )1يت ��م مراجع ��ة المواطنة العراقية المتزوجة من مواطن عرب ��ي �أو �أجنبي �إلى مديرية
�ش� ��ؤون الجن�سي ��ة لغر� ��ض بيان موقف ابنه ��ا من قان ��ون الجن�سية رق ��م ( )26ل�سنة
( )2006والمتعلق بمدة الإقامة في العراق.
( )2وبعد ذلك تقدم �شهادة الوالدة العراقية �إذا كانت الوالدة في العراق ،و�شهادة الوالدة
العربية �أو الأجنبية �إذا كانت الوالدة خارج العراق م�صدقة من قبل ال�سفارة المعنية.
( )3وم ��ن ث ��م بعد ذلك ي�سجل ف ��ي �سجالت الأح ��وال المدنية للإح�ص ��اء  1957بموجب
�شهادة الوالدة العراقية �إذا كانت الوالدة في العراق �أو بطريقة الت�سجيل المجدد �إذا
كانت ال�شهادة غير عراقية (عربية�/أجنبية).
( )4بع ��د ذل ��ك يمن ��ح البطاقة ال�شخ�صي ��ة (هوية الأح ��وال المدنية) وفق �أح ��كام قانون
الأح ��وال المدنية رق ��م ( )65ل�سنة ( )1972المعدل وبعد ذل ��ك بالإمكان الح�صول
على �شهادة الجن�سية العراقية.
(�إعمام الدائرة القن�صلية  97554/22/4/8في .)2010/12/22

بالن�سب ��ة لأوالد العراقي ��ات الم�شمولين بالم ��ادة ( )4يتطلب الأمر توفر ال�شروط
الآتية:
�أ  -تقديم طلب �إلى وزير الداخلية للح�صول على �شهادة الجن�سية العراقية.
ب � -أن يكون مقيم ًا في العراق وقت تقديمه الطلب.
ج � -أن يك ��ون اختي ��اره للجن�سية العراقية خالل �سنة م ��ن تاريخ بلوغه �سن الر�شد �إال �إذا
حالت الظروف ال�صعبة دون ذلك.
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 -4تجن�س الأجانب المولودون في العراق
ن�صت المادة ( )5من قانون الجن�سية العراقية رقم ( )26ل�سنة  2006على ما يلي:
«للوزي���ر �أن يعتب���ر عراقي���اً من ولد في الع���راق وبلغ �سن الر�شد فيه من �أب غير
عراق���ي مول���وداً في���ه �أي�ض���اً وكان مقيماً فيه ب�ص���ورة معتادة عند والدة ول���ده ب�شرط �أن
يقدم الولد طلباً بمنحه الجن�سية العراقية».

-5تجن�س غير العراقي بالجن�سية العراقية
ن�صت المادة ( )6من قانون الجن�سية العراقية رقم ( )26ل�سنة  2006على ما يلي:
�أو ًال :للوزير �أن يقبل تجن�س غير العراقي عند توفر ال�شروط الآتية:
�أ � -أن يكون بالغ ًا �سن الر�شد.
ب  -دخل العراق ب�صورة م�شروعة ومقيم ًا فيه عند تقديم طلب التجن�س ،وي�ستثنى
من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه والحا�صلون على هوية الأحوال
المدنية ولم يح�صلوا على �شهادة الجن�سية.
ج � -أق ��ام في العراق ب�صورة م�شروعة م ��دة ال تقل عن ع�شر �سنوات متتالية �سابقة
على تقديم الطلب.
د � -أن يكون ح�سن ال�سلوك وال�سمعة ولم يحكم عليه بجناية �أو جنحة مخلة بال�شرف.
هـ � -أن يكون له و�سيلة جلية للعي�ش.
و � -أن يكون �سالم ًا من الأمرا�ض االنتقالية.
ثاني ًا  :ال يجوز منح الجن�سية العراقية للفل�سطينيين �ضمان ًا لحق عودتهم �إلى وطنهم.
ثالث ًا :ال تمن ��ح الجن�سية العراقي ��ة لأغرا�ض �سيا�س ��ة التوطين ال�سكاني المخ ��ل بالتركيبة
ال�سكانية في العراق.
رابع ًا :يعاد النظر في جميع قرارات منح الجن�سية العراقية التي �أ�صدرها النظام ال�سابق
لتحقيق �أغرا�ضه.
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الف�صل الثالث

معامالت عدم المحكومية
�أو ًال ــ كيفية الح�صول على �شهادة عدم محكومية (ح�سن �سلوك):
لأج ��ل م�ساع ��دة المواطنين العراقيين المقيمين في الخ ��ارج �أو العرب �أو الأجانب
مم ��ن �سب ��ق لهم الإقامة في الع ��راق الح�صول على �شهادة ع ��دم محكومية تتبع الخطوات
التالية:
.1تقديم طلب الح�صول على ال�شهادة �إلى القن�صل �أو من يخوله (النموذج المرفق رقم .)3
 .2تدوي ��ن كافة المعلومات في ا�ستمارة �صحيفة �أعمال طالبي ال�شهادة (النموذج المرفق
رقم  )2وبدقة.
 .3تدوين كافة المعلومات في ا�ستمارة طبع الأ�صابع (النموذج المرفق رقم  )5وبدقة.
 .4تدوين طبعات �أ�صابع �صاحب ال�شهادة وب�شكل وا�ضح (النموذج المرفق رقم .)6
� .5إرفاق ن�سخة م�صورة من جواز �سفر طالب ال�شهادة.
� .6إرفاق �صورة �شخ�صية حديثة ملونة عدد (.)4
 .7ي�ستوفى (� )10آالف دينار عراقي من قبل مديرية تحقيق الأدلة الجنائية عند مراجعة
�أح ��د ذويه ��م ب�شكل مبا�شر للمديرية المذكوره �( .إعمام الدائ���رة القن�صلية المرقم م خ /1
 1460/26في. )2011/3/ 24

� .8إر�س ��ال م ��ا ورد في الفق ��رات �أعاله مع كتاب م ��ن ال�سفارة �إلى مديري ��ة تحقيق الأدلة
الجنائي ��ة ون�سخ ��ة من ��ه �إل ��ى وزارة الخارجي ��ة  /الدائ ��رة القن�صلية لغر� ��ض االطالع
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والمتابع ��ة .م ��ن ثم ي�صار �إلى �إ�ص ��دار ال�شهادة و�إعادتها �إلى البعث ��ة بالطريقة نف�سها
التي وردت فيـها.
� .9ضرورة تدوين ا�سم طالب ال�شهادة باللغة الأجنبية ليكون مطابق ًا مع جواز �سفـره.
�ضرورة مالحظة مـا يـلي :
� .1إن نموذج ال�شهادة الذي يمنح للعراقيين هو النموذج ذاته الذي يمنح للعرب �أو الأجانب
الذين �سبق لهم الإقامة في العراق.
 .2ال حاجة للم�صادقة على ال�شهادة من قبل وزارة الداخلية بعد �أن يتم �إ�صدارها.
 .3و�ضع ب�صمة الإبهام الأي�سر للمواطن قبل ت�سليم ال�شهادة في الحقل المخ�ص�ص لذلك
من قبل الموظف المخت�ص في ال�سفارة.
 .4ي�ستخدم الحبر الأ�سود ولي�س الأزرق عند �أخذ ب�صمات الأ�صابع.
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الف�صل الرابع

تسفير المعوزين العراقيين
يق�ص ��د بت�سفي ��ر المعوزين هم المواطنين العراقيين الذي ��ن قد حلت بهم م�صيبة
معين ��ة ففق ��دوا ج ��وازات �سفرهم �أو نفد ما لديه ��م من نقود ويودون الع ��ودة �إلى العراق.
بالرغ ��م م ��ن �أن ال�سفارة هي الم�س�ؤولة عن معالجة �أو�ضاع المواطنين في الخارج في مثل
ه ��ذه الحاالت �إال �أنه فـي الوقت الحا�ض ��ر ال يوجد باب تخ�صي�ص معين ت�ستطيع ال�سفارة
ال�صرف منه لت�سفيرالمعوزين� ،إال �أنه ب�إمكان ال�سفارة القيام بما يلي:
 .1بع ��د �أن تت�أك ��د ال�سفارة من رعوية المعوز من خالل تقديمه ما يثبت �أنه عراقي (هوية
الأحوال المدنيـة � -شهادة الجن�سية � -صورة جواز �سفره المفقود) ،تبرق ال�سفارة �إلى
الدائ ��رة القن�صلية في مركـز ال ��وزارة تعلمها بالمعلومات وتطلب الموافقة على �إ�صدار
جواز مرور له.
 .2تزوي ��د وزارة الخارجية/الدائره القن�صلي ��ة بالمعلومات الكافية عن عنوان ذويه داخل
العراق لغر�ض ح�ضورهم �إلى الوزارة و�سداد قيمة تذكرة ال�سفر �أو �أية م�صاريف �أخرى
بعـد �أن تكون ال�سفارة قد حددت مقدارها.
 .3ت�ستلم ح�سابات مركز الوزارة المبلغ (الذي حددته ال�سفارة) من ذوي المواطن وتبرق
�إلى ال�سفــارة لقطع تذكرة ال�سفر و�أية م�صاريف �أخرى و�إر�سالها مع ح�سابات ال�سفارة
�إلى مركز الوزارة لت�سوية الم�صاريف (على �أن تكون المبالغ مقدرة على �أ�سا�س الأ�سعار
بالعملة ال�صعبة).
 .4عند تلقي ال�سفارة البرقية تقوم بقطع تذكرة �سفر وت�سفير المعوز.
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مالحظة :في حالة كون جواز �سفر المعوز مفقود ًا ت�ؤخذ �إفادته وتر�سل بكتاب �إلى
مديري ��ة �ش� ��ؤون الجوازات ،و�إذا كان موجود ًا ي�سحب منه وي�ص ��رف له جواز مرور لغر�ض
ت�سفيره.
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الف�صل اخلام�س

شهادة الحياة
 .1يحت ��اج المواط ��ن العراقي المتقاعد المقيم خارج العراق ف ��ي بداية كل �سنة �إلى ت�أييد
يبعث ��ه �إلى هيئة التقاعد الوطنية ،لذلك يتطلب م ��ن القن�صل �إ�صدار النموذج المرفق
رق ��م(�( )1إعم���ام الدائ���رة القن�صلي���ة  7024/22/4/6ف���ي  .)2011/3/8ويقوم ب�إمالئه بكافة
فقرات ��ه ،وم ��ن ال�ش ��روط التي يجب عل ��ى القن�صل االلت ��زام بها هو ح�ض ��ور المتقاعد
�شخ�صي� � ًا والتع ��رف عليه لأن ه ��ذه الوثيقة هي ت�أييد �صحة حي ��اة المتقاعد ،فح�ضوره
�ضروري وواجب لكي يكتمل عن�صر �أ�سا�سي في الت�أييد.
 . 2يوقع القن�صل ويختم ال�شهادة بختم القن�صلية مع تدوين ا�سم القن�صل.
 .3ت�سلم �شهادة الحياة بيد المتقاعد ليتولى �إر�سالها �إلى الجهة ذات العالقة.
 .4تت ��م م�صادقة ال�شهادة داخ ��ل العراق من قبل ق�سم الت�صديقات في الدائرة القن�صلية
في ديوان الوزارة.
مالحظ���ة :ف ��ي حال تعذر ح�ضور المواطن �إلى ال�سفارة لتقديم طلب �شهادة حياة
كون ��ه مري�ض ًا �أو مقع ��د ًا فعليه تقديم ت�أييد من الجهات الر�سمي ��ة في دولة الإقامة يو�ضح
ب�أن ��ه ال ي ��زال عل ��ى قيد الحياة في ال�شه ��ر الذي يرغب فيه الح�صول عل ��ى �شهادة الحياة
الر�سمي ��ة م ��ن ال�سفارة ،و�أن يرفق م ��ع الت�أييد النموذج الر�سمي ل�شه ��ادة الحياة المر�سلة
�إليه من قبل ال�سفارة والمن�شورة على موقع الوزارة �أو ال�سفارة بعد �إمالئها بالكامل وو�ضع
�صورتة وتوقيعه و�إر�سالها �إلى ال�سفارة عن طريق البريد ،ثم يقوم القن�صل بختمها وتثبيت
توقيع ��ه وا�سمه الكامل في المكان المخ�ص� ��ص لذلك ،وتحتفظ البعثة بن�سخة من �شهادة
الحي ��اة وت�أييد ال�سلط ��ات الأجنبية الر�سمية في الإ�ضبارة الخا�صة ب�شهادة الحياة�( .إعمام
الدائرة القن�صلية المرقم  87161/22/4/8في ) 2010/9/20
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نموذج رقم ()1
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الف�صل ال�ساد�س
التركـــات

ه ��ي كل م ��ا يترك ��ه المتوفى من �أم ��وال منقولة وغي ��ر منقولة كالنق ��ود والعقارات
والعجالت والأثاث والحلي والم�صوغات الذهبية وما �إلى ذلك.
ونظر ًا لوجود �أعداد كبيرة من المواطنين العراقيين في الخارج ،ف�إنه بالت�أكيد عند
الوف ��اة تترتب عل ��ى ذلك تركات ت�ؤول ملكيتها �إلى الورثة ح�سبم ��ا مبين في وثيقة الق�سام
ال�شرع ��ي ،وم ��ن هنا ي�أتي دور القن�صل في متابعة هذه التركات بعد �أن يوكله ذوو المتوفى
(الورث ��ة ال�شرعيون) لوحده �أو مع مح ��ام ال�ستح�صال حقوقهم من التركة تجاه ال�سلطات
التي توجد لديها هذه التركة ،ولأجل قيام القن�صل بدوره في هذا المجال ب�شكل جيد عليه
عن ��د ح ��دوث الوفاة لأي مواطن عراق ��ي في �ساحة عمله �أن يطلب م ��ن وزارة الخارجية/
الدائرة القن�صلية االت�صال بذوي المتوفى و�إعداد ما يلي:
( )1وثيقة الق�سام ال�شرعي(الذي يحدد �أ�سماء الأ�شخا�ص الذين لهم حق الإرث).
( )2وكالة ينظمها ذوو المتوفى (�أ�صحاب الإرث) المذكورة �أ�سما�ؤهم في الق�سام ال�شرعي
لتوكي ��ل القن�صل �أو م ��ن يوكلوه مع القن�صل لمتابعة الترك ��ة ،وت�صدق الوكاالت قبل
�إر�سالـها �إلى القن�صل من قبل البنك المركزي والهيئة العامـة لل�ضرائب ثم الدائرة
القن�صلي ��ة في وزارة الخارجية ،وتق ��وم الدائرة القن�صلية ب�إر�ساله ��ا �إلى ال�سفارة،
وعندما يت�سلمها القن�صل يقوم بما يلي:
 .1فت ��ح ملف خا�ص بهذه التركة يكتب عل ��ى وجه الملف ا�سم المتوفى وتاريخ و�سبب
الوفاة و مكان التركة .وبداخل الملف يحفظ الق�سام ال�شرعي والوكالة وكل الكتب
والمرا�سالت المتعلقة بهذه التركة .
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 .2يق ��وم القن�صل بمفاتح ��ة وزارة الخارجية للدولة الموج ��ودة فيها التركة من �أجل
ت�صفية هذه التركة وتحديد م�ستحقات المتوفى.
 .3ف ��ي ح ��ال وجود موجودات غي ��ر نقدية كالأث ��اث �أو ال�سي ��ارات �أو العقارات ،يقوم
القن�ص ��ل بت�صفيته ��ا ع ��ن طريق المحاك ��م المخت�صة وتحديد الو�سيل ��ة التي تتم
بـه ��ا الت�صفي ��ة �إما عن طريق البيع بالم ��زاد �أو عن طريق ت�سليمه ��ا �إلى الجهات
الم�ستفي ��دة منه ��ا واالتف ��اق على �أقي ��ام هذه الترك ��ة ،وبعد تحويل ه ��ذه التركات
�إل ��ى مبالغ نقدية تخ�ص ��م منها الم�صروفات المترتبة ع ��ن ا�ستح�صالها �أو �أجور
المحامي �أو غير ذلك من م�صروفات.
 .4ينظم �صك بالمبلغ ال�صافي ويحول �إلى البنك المركزي العراقي بالعملة ال�صعبة
(�ص ��ك م�ضم ��ون دول ��ي) وير�سل �إل ��ى الدائرة القن�صلي ��ة ب ��وزارة الخارجية ،مع
الإ�ش ��ارة �إلى التركة وا�س ��م المتوفى والأ�شخا�ص الم�شمولي ��ن بالإرث ،حيث تقوم
وزارة الخارجية ب�إر�سال ال�صك �إلى البنك المركزي.
 .5ير�سل القن�صل �إلى الوزارة (الدائرة القن�صلية) الوكالة والق�سام ال�شرعي ،وتقوم
الوزارة بدورها ب�إعادتها �إلى الهيئة العامة لل�ضرائب.
مالحظة:
	ال يج ��وز الت�ص ��رف ب�أموال التركة خ ��ارج العراق �أو داخل ��ه �إال من خالل البنك
المرك ��زي والهيئ ��ة العام ��ة لل�ضرائب ،وعل ��ى القن�ص ��ل �أن ال يوافق على �أي ��ة وكالة تخ ّول
المحامي حق البيع والرهن والقب�ض.
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الف�صل ال�سابع

موافقات دخول الجثمان إلى العراق
ف ��ي كثي ��ر من الأحيان يرغ ��ب ذوو المتوفين �سواء كانوا عراقيي ��ن �أم م�سلمين من
جن�سي ��ات �أخ ��رى �أن يدفن موتاهم في العراق �إما لقربهم من عوائلهم �أو لمعتقدات دينية
�أو مذهبية .وفي كل الحاالت يقوم الق�سم القن�صلي بالإجراءات التالية:
 .1بع ��د تلق ��ي ال�سفارة نب� ��أ الوفاة ورغب ��ة ذوي المتوفى دفنه داخل الع ��راق تطلب �شهادة
الوفاة م�صدقة من الجهات المخت�صة.
 .2تر�س ��ل ال�سف ��ارة برقية �إلى الدائ ��رة القن�صلية في دي ��وان وزارة الخارجية تطلب فيها
الموافقة على دخول الجثمان ،على �أن تت�ضمن البرقية المعلومات التالية :ا�سم المتوفى
 جن�سية المتوفى  -مواليد المتوفى  -تاريخ الوفاة � -سبب الوفاة  -مكان الوفاة. .3عن ��د ورود ج ��واب المركز بالموافقة (بع ��د ا�ستح�صال موافق ��ة وزارة ال�صحة) ،تقوم
البعثة بالإجراءات التالية:
�أ ـ ت�صدي ��ق �شهادة الوف ��اة للأجنبي وت�سليمها لذويه وت�صدي ��ق �شهادة الوفاة للعراقي
و�إ�صدار �شهادة وفاة عراقية وت�سليم ن�سخة منها لذويه.
ب ـ �إذا رغ ��ب ذوو المتوف ��ى الأجنب ��ي الذي لي�س م ��ن �أ�صل عراقي دفن ��ه في العراق،
ف�إن ذلك يتطلب ا�ستح�صال موافقة الجهات العراقية المخت�صة (وزارة ال�صحة)
عل ��ى الدفن ،وبعد ح�صول الموافقة تق ��وم البعثة بت�صديق �شهادة الوفاة الأجنبية
وا�ستح�ص ��ال مبل ��غ ( )3200دوالر �أمريك ��ي كر�سم لدخول جثم ��ان غير العراقي،
ا�ستن ��اد ًا �إلى المادة ( )61من قانون ال�صح ��ة العامة المرقم ( )89ل�سنة ،1981
ومنح مرافقه �سمة الدخول �إلى العراق.
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موجه �إلى ال�سلطات ال�صحية المخت�صة
ج ـ �إع ��داد كتاب ت�سهيل مهمة دخول الجثمان َّ
في نقاط الحدود �أو المطارات مع ذكر (ح�صلت موافقة وزارة الخارجية/الدائرة
القن�صلية ببرقيتها المرقمة والم�ؤرخة).
د ـ ح�ض ��ور القن�ص ��ل �أو من يخ ّول ��ه �إلى مكان وج ��ود الجثمان لغر�ض خت ��م التابوت
بال�شمع الأحمر بعد مالحظة الجثمان داخل التابوت ،وبعد �إغالق التابوت (يختم
بال�شمع في نقاط فتح باب التابوت).
� .4إذا تع ��ذر نق ��ل الجثمان لأي �سبب كان في حينه ،فال يج ��وز �إخراج الجثمان من القبر
ونقله �إلى العراق �إال بعد مرور �سنة واحدة من تاريخ الدفن ،ا�ستناد ًا �إلى المادة ()60
ثالث ًا من قانون ال�صحة العامة المرقم ( )89ل�سنة .1981
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الباب الثاين
جوازات السفر

الف�صل الأول

تعليمات إصدار جواز السفر
جواز ال�سفر هو الم�ستند الذي ت�صدره الدولة لمواطنيها لغر�ض ال�سفر �إلى خارج
البل ��د .ولأج ��ل ديمومته وا�ستمرار نفاذه يج ��دد الجواز .وقد يفق ��د المواطن جواز ال�سفر
في�صدر له جواز �سفر جديد.

�أو ًال :تعليمات الإ�صدار:

 .1تنظي ��م �سج ��ل بمعامالت طلب �إ�صدار جوازات ال�سفر العادية طبعة ( )Aالتي تر�سلها
البعثة �إلكتروني ًا �إلى مديرية الجوازات وح�سب النموذج المرفق رقم (.)1
 .2تنظي ��م �سجل ب�أرقام جوازات ال�سفر العادية طبعة ( )Aالمنجزة التي تت�سلمها البعثة
من مديرية الجوازات وح�سب النموذج المرفق رقم (.)2
 .3فتح �إ�ضبارة خا�صة بالتعليمات وبكافة المرا�سالت المتعلقة بالجوازات.
 .4ف ��ي ح ��ال ح�صول �أحد المواطني ��ن المقيمين في الخارج على ج ��واز �سفر من مديرية
الج ��وازات مبا�شرة ولي�س عن طريق البعثة المقيم بطرفها فب�إمكان رئي�س البعثة ختم
الج ��واز �إذا كان مقتنع� � ًا ب�أن الجواز �صادر ب�شكل قانوني و�أ�صولي ولي�س هناك ما يدعو
�إل ��ى ال�شك ب�صح ��ة �إ�صداره ،وبعك�سه تق ��وم البعثة بمفاتحة مديري ��ة الجوازات لت�أييد
�صحة الإ�صدار.
 .5في حال تقديم المواطن �صورة من الم�ستم�سكات الر�سمية ولي�ست الأ�صلية ووجود �شك
ف ��ي �صحته ��ا تتم مفاتحة المركز (الدائرة القن�صلية) لت�أييد �صحة �إ�صدارها� .أما �إذا
كان المواط ��ن ال يمتلك الوثائق الثبوتية فعليه االت�صال بذويه في العراق ويطلب منهم
مراجع ��ة الدائرة القن�صلية لتقديم الوثائ ��ق الأ�صلية التي تثبت رعويته العراقية ،وبعد
الت�أكد من �صحتها تبلغ ال�سفارة بذلك.
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 .6يج ��وز �إ�ص ��دار جواز �سفر للطفل المقيم في العراق بغ� �ّ�ض النظر عن عمره عند وجود
�ضرورة لذلك وبعد الموافقة التحريرية لولي �أمره( .انظر الفقرة ـ �أ ـ �أدناه).
 .7ال يج ��وز �إ�ص ��دار جواز ال�سف ��ر ا�ستناد ًا �إل ��ى هوية الأح ��وال المدنية �أو دفت ��ر النفو�س
لإح�صاء  1957فقط دون �شهادة الجن�سية.
� .8إن قان ��ون الجن�سي ��ة الجدي ��د رق ��م ( )26ل�سنة  2006و ف ��ي الم ��ادة (� )10أو ًال يجيز
ازدواجي ��ة الجن�سي ��ة ،ل ��ذا ال مانع من ح�ص ��ول المواطن على جواز �سف ��ر عراقي رغم
اكت�سابه جن�سية �أجنبية ما لم يعلن تحريري ًا تخليه عن الجن�سية العراقية.
 .9يج ��ب عل ��ى كل متقدم للح�صول عل ��ى جواز �سفر الح�ض ��ور �شخ�صي ًا �إل ��ى البعثة ،وعلى
الموظ ��ف القن�صلي �أن يت�أكد ب� ��أن ال�شخ�ص الحا�ضر �أمامه وال�صور ال�شخ�صية والوثائق
المقدم ��ة متطابق ��ة و�أ�صولي ��ة و�صحيح ��ة ،وفي حال تع ��ذر ح�ضوره �شخ�صي� � ًا �إلى البعثة
مفاتحة الدائرة القن�صلية مع بيان �أ�سباب تعذر ح�ضور �صاحب العالقة لتلقي التوجيه.
 .10لـغر� ��ض ترويج معامالت طلب الح�صول على الجواز للعراقيين المقيمين في الخارج
تق ��رر اعتماد م�ضمون (�إعمام الدائ���رة القن�صلية المرقم /2/6عامة 30686/ف���ي  ،)2011/9/13وكما
يلي:
�أ  -ال تحتاج معامالت �إ�صدار جواز ال�سفر للن�ساء والأطفال المقيمين خارج العراق
�إلى موافقة ولي الأمر لكونهم �أ�سا�س ًا خارج العراق لكون الغاية من موافقة ولي
الأمر هو موافقته على �سفر �أوالده �أو زوجته خارج العراق.
ب  -اعتم ��اد الم�ستم�سكات القديمة (ال�سليمة) عل ��ى �أن ي�ؤيد موظف ال�سفارة ب�أن
مقدم الطلب هو �صاحب الم�ستم�سكات نف�سه.
ج  -اعتماد هوية الأحوال للأطفال دون ال�سنة من العمر والتي ال توجد فيها �صورة
بعد تقديم كتاب ت�أييد من ال�سفارة يحمل �صورة �صاحب الطلب.
د  -اعتم ��اد محل الوالدة المثبت في هوية الأح ��وال على �أن يطابق ما هو موجود
في �شهادة الجن�سية عند تقديمها.
هـ  -عل ��ى المتجن�س الحا�صل على الجن�سية العراقية بموجب القانون الجديد رقم
( )26ل�سنة  2006تقديم �شهادة الجن�سية.
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التسلسل

سجل طلبات إصدار جوازات السفر العادية طبعة ( )Aاملرسلة إلكرتوني ًا إىل مديرية اجلوازات

االسم الرباعي

املواليد

اسم األم

تاريخ تقديم الطلب

النموذج رقم ()1

املالحظات
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التسلسل

سجل استالم جوازات السفر العادية طبعة ( )Aاملنجزة واملرسلة من مديرية اجلوازات إىل البعثة

رقم وتاريخ كتاب الربيد القنصيل

تاريخ االستالم عدد اجلوازات

تسلسل أرقام اجلوازات
(من .....إىل )....

النموذج رقم ()2

املالحظات

ثاني ًا :بع�ض التعليمات الخا�صة بجوازات ال�سفر العراقية النافذة حالي ًا:
 .1جواز ال�سفر الطبعة ( )Sال�صادر عام 2004
ح�صلت موافقة مديرية �ش� ��ؤون الجوازات/ق�سم القانونية بكتابها المرقم ق� 10/أ
 32101 /ف ��ي � 2010/12/ 28أن يك ��ون العمل بجواز ال�سفر فئة ( )Sلمدة ثمان �سنوات
ابت ��دا ًء من تاري ��خ �إ�صداره ولي�س من ت�أريخ نفاذه ،و�إذا �سب ��ق وتم تمديده وا�ستنفذ المدة
القانونية ،ال يجوز تمديده.
(�إعمام الدائرة القن�صلية المرقم /2/6عامة 100 /والم�ؤرخ في .) 2011/1/3

 .2جواز ال�سفر الطبعة ( )Gالإلكترونية ال�صادر عام 2006
�أ  -مدة نفاذ هذه الجوازات � 8سنوات واليجوز تمديدها �أو الإ�ضافة عليها.
ب -بتاريخ  2009/10/7توقفت مديرية الجوازات عن �إ�صدار الجواز ( )Gنهائي ًا ،وتعتبر
جمي ��ع الج ��وازات فئة ()Gوالت ��ي بو�شر ب�إ�صداره ��ا من قبل المديري ��ة �أعاله ابتدا ًء
م ��ن � 2006/4/11صع ��ود ًا نافذة وفعالة لغاية تاريخ االنته ��اء المثبت فيها ،وال يجوز
ا�ستبدالها �إ ّال �إذا انتهت �صفحاته �أو في حال نفاذ ت�أريخ �صالحيته.
(�إعمام الدائرة القن�صلية المرقم /2/8تعليمات 98382/في .) 2009/10/12
(�إعمام الدائرة القن�صلية المرقم /2/8عامة 93980/في .) 2009/8/11

 .3جواز ال�سفر طبعة( )Aال�صادر عام 2009
�أ  -بد�أ العمل بهذه الطبعة من الجوازات بتاريخ  ،2009/10/7وتعتبرمكملة للجواز فئة
( )Gولي� ��س بدي�ل ً�ا عنه .وكل من يحمل الجواز فئ ��ة ( )Gاليمكن منحه جواز �سفر
من فئة (� )Aإ ّال �إذا انتهت �صفحاته �أو في حال نفاد تاريخ �صالحيته.
ب  -تقوم البعثات حالي ًا بتنظيم معامالت هذه الجوازات ثم تر�سل �إلكتروني ًا �إلى مديرية
الج ��وازات لغر�ض طب ��ع الجوازات المطلوب ��ة و�إر�سالها �إلى البعث ��ات المعنية لغر�ض
ت�سليمها �إلى المواطنين.
ج  -مدة نفاذ هذه الجوازات ثمان �سنوات وال يجوز تمديدها �أو الإ�ضافة عليها.
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د  -ت�صدر هذه الجوازات حالي ًا داخل العراق (مديرية الجوازات).
هـ  -ت�ستخدم اال�ستمارة الخا�صة بالح�صول على الجواز ( )Aفي الوقت الحا�ضر.

متطلبات �إ�صدار جواز من الطبعة (:)A
 _ 1ملء المعلومات الواردة في ا�ستمارة طلب الح�صول على جواز ال�سفر بكل دقة وباللغتين
ل من
العربي ��ة والإنكليزية والمن�ش ��ورة على موقع مديرية �ش�ؤون الج ��وازات والتي تم أ
خالل موقع المديرية �أعاله .www.iraqinationality.gov.iq.com
 _ 2التوقيع في المربع الأيمن وو�ضع ب�صمة الإبهام في المربع الأي�سر.
 _ 3تختم ال�صورة ال�شخ�صية ل�صاحب الطلب المثبتة على اال�ستمارة بالختم القن�صلي.
 _4توقع اال�ستمارة من قبل المحا�سب والقن�صل وتختم بالختم القن�صلي.
 _ 5تر�س ��ل اال�ستم ��ارة والمرفقات المدونة ف ��ي �أدناه �إلكتروني ًا �إل ��ى مديرية الجوازات
لغر�ض �إ�صدار الجوازات المطلوبة و�إر�سالها �إلى البعثات المعنية.

مرفقات ا�ستمارة طلب الجواز (: )A

�أ –ر�س ��م الإ�صدار ال ��ذي ت�ستوفيه البعث ��ة ( )20ع�شرون دوالر ًا �أميركي� � ًا �أو ما يعادله
بالعمالت الأخرى بموجب و�صل محا�سبة (�37أ).
ب – ثالث �صور ملونة (الخلفية بي�ضاء).
ج – ن�سخة ملونة من �شهادة الجن�سية.
د – ن�سخة ملونة من هوية الأحوال المدنية.

�آلية عمل �إ�صدارجواز طبعة (:)A

لغر�ض ا�ستكمال مراحل معاملة �إ�صدار الجواز طبعة ) (Aالمقروء �آلي ًا من الناحية
القانونية يجب على الموظفين العاملين على المنظومة �إ�صدار الجوازات باتباع الخطوات
التالية:
 -1تدقيق الم�ستم�سكات المقدمة من المواطنين تدقيق ًا جيد ًا.
 -2ختم �صورة (هوية الأحوال المدنية � +شهادة الجن�سية العراقية) بختم طبق الأ�صل مع
ذكر ا�سم القن�صل وتوقيعه.
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 -3ختم ال�صورة الثانية بختم الق�سم القن�صلي.
 -4وجوب التقاط الب�صمة الحية للمواطن مع ب�صمة ولي الأمر.
 -5ع ��دم ت�سلي ��م �أي ج ��واز �سف ��ر �إ ّال بعد التق ��اط ب�صمة �صاح ��ب الجواز م ��ع غلق حالته
�إلكتروني ًا.
 _6اليجوز ت�سليم �أي جواز �سفر �إ ّال بعد �إبطال جواز ال�سفر ال�سابق.
(�إعمام الدائرة القن�صلية المرقم /2/6عامة 242/ف ــي .)2011/1/4
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الف�صل الثاين

فقدان الجوازات
ق ��د يتعر� ��ض المواطنون �إلى �سرق ��ة جوازاته ��م �أو فقدانها �أثن ��اء وجودهم خارج
العراق ،ولغر�ض معالجة هذه الحالة تتبع الإجراءات التالية:
 .1تم�ل��أ ا�ستم ��ارة تحقي ��ق فقدان ج ��واز ال�سفر نموذج رق ��م ( )1وتخت ��م وتو ّقع من قبل
القن�صل.
 .2يقدم طالب الجواز نموذج �إخبار من دائرة ال�شرطة �أو الإقامة يت�ضمن رقم جواز �سفره
وتاريخ دخوله البلد و�إعالم بفقدان الجواز.
 .3ن�شر �إعالن في �إحدى ال�صحف المحلية حول فقدان الجواز.
 .4يق ��دم طالب الجواز الوثائق التي تثبت رعويت ��ه �إن لم يكن الجواز �صادر ًا من ال�سفارة
نف�سها( .هوية الأحوال المدنية ـ �شهادة الجن�سية).
 .5يقدم �أربع �صور حديثة ملونة.
 .6تدقق معاملته مع �سجالت ال�سفارة (�سجل الإ�صدار و�سجل التمديد)� ،إذا كان �صادر ًا
من ال�سفارة نف�سها.
 .7تم�ل��أ ا�ستم ��ارة الجالية والمعلومات المطلوبة عن ال�شخ� ��ص نموذج رقم (( )2يحفظ
عنوانه الدقيق).
 .8تر�س ��ل ا�ستم ��ارة تحقي ��ق فقدان جواز ال�سفر م ��ع المرفقات �أعاله بكت ��اب ر�سمي �إلى
مديري ��ة الج ��وازات للح�ص ��ول عل ��ى الموافق ��ة لإ�صدار ج ��واز جديد في حال ��ة اقتناع
المديرية بالأ�سباب التي �أدت �إلى فقدان �أو تلف الجواز .
 .9تق ��وم الدائ ��رة القن�صلي ��ة ب�إر�سال تعمي ��م �إلى البعث ��ات العراقية في الخ ��ارج يت�ضمن
معلوم ��ات عن الجواز المفقود لغر�ض �إبالغها �إل ��ى وزارة الخارجية للدولة المعتمدين
فيها للحيلولة دون ا�ستخدامه من قبل جهات م�شبوهة.
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النموذج رقم ()1

ا�ستمارة تحقيق فقدان جواز ال�سفر
 -1اال�سم الرباعي................................................................ :
 -2رقم جواز ال�سفر المفقود..................................................... :
 -3محل وتاريخ �إ�صدار الجواز................................................... :
 -4مكان فقدان الجواز........................................................... :
 -5تاريخ فقدان الجواز........................................................... :
 -6كيفية فقدان الجواز........................................................... :
� -7سبب فقدان الجواز........................................................... :

توقيع القن�صل
اال�سم..................... :
التاريخ..................... :

توقيع حامل الجواز وب�صمة �إبهامه
العنوان........................... :
التاريخ........................... :

ختم ال�سفارة �أو القن�صلية
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النموذج رقم ()2
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الف�صل الثالث

جوازات المرور
يك ��ون جواز المرور نافذ ًا لمدة (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �إ�صداره ،ولحامله دخول
العراق مرة واحدة وللقن�صل في البعثة عند ال�ضرورة �إ�ضافة دول �أخرى و�إدخال �أ�شخا�ص
�آخرين مرافقين لطالب الجواز .ويمنح جواز المرور في الحاالت التالية:
 .1عندما يفقد المواطن جواز �سفره ويرغب بالعودة �إلى العراق.
 .2في حالة �سحب جواز �سفر مواطن ويرغب بالعودة �إلى العراق.
 .3في حالة ت�سفير �شخ�ص معوز �إلى العراق.
الم�ستم�سكات التي يعتمد عليها في �إثبات الرعوية في ما يخ�ص الفقرة (� )1أعاله:
�أ  .هوية الأحوال المدنية.
ب� .شهادة الجن�سية.
ج� .صورة جواز�سفر طبعة نافذة.
يم�ل� أ
� المواط ��ن ا�ستمارة تت�ضم ��ن معلومات عن ا�سمه ومول ��ده ومحل �إقامته ورقم
جواز �سفره ال�سابق �إن وجد وعنوانه في العراق مع �أ�سماء الأ�شخا�ص الذين ي�ستدل عليهم
وعناوينهم.

الإجراءات العملية لإ�صدار جواز المرور:
 .1ت ��د َّون المعلومات ف ��ي حقول �سجل �إ�صدار جوازات الم ��رور النموذج المرفق رقم ()1
وتو�ضع �صورة المواطن في ال�سجل مع ذكر الم�ستم�سكات التي ا�ستند �إليها في �إ�صدار
جواز المرور.
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 .2تد َّون المعلومات وتو�ضع �صورة المواطن في الجواز وتختم ال�صورة بختم القن�صلية.
 .3تدوين رقم الجواز وتاريخ �إ�صداره وتاريخ انتهائه (التي عادة تحدد ب�ستة �أ�شهر).
 .4يد َّون في �صفحة الت�أ�شيرات ما يلي� :أ�صدرنا هذا الجواز لفقدان جواز �سفر حامله....
لتمكينه من العودة �إلى العراق.
 .5يوق ��ع ج ��واز المرور من قبل القن�صل ويختم بالخت ��م القن�صلي ،مع ذكر ا�سم القن�صل
باللغتين.
مالحظة :
 -1ي�ستعمل هذا الجواز ل�سفرة واحدة وهي العودة �إلى العراق ،وت�ستخدم المنافذ الحدودية
الر�سمية عند الدخول وي�س ّلم الجواز عند نقطة الدخول �إلى الأرا�ضي العراقية.
 -2عن ��د من ��ح جواز المرور ،م ��ن ال�ضروري تثبيت �سبب منح الج ��واز في �إحدى �صفحات
الجواز وتزويد الدائرة القن�صلية برقي ًا برقم الجواز وتاريخ �إ�صداره والمنفذ الحدودي
المفتر�ض لدخول المواطن لغر�ض �إبالغ ال�سلطات المعنية بذلك في الوقت المنا�سب.
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نموذج رقم ()1

الف�صل الرابع

نظام جوازات السفر
رقم ( )2ل�سنة 2011

المادة  - 1 -لكل عراقي الح�صول على جواز �سفر.
المادة  - 2 -يكون جواز ال�سفر على �أربعة �أنواع:
�أو ًال  -جواز �سفر عادي وفق النموذج رقم ( )1الملحق بهذا النظام.
ثاني ًا  -جواز �سفر خدمة وفق النموذج رقم ( )2الملحق بهذا النظام.
ثالث ًا  -جواز �سفر خا�ص وفق النموذج رقم ( )3الملحق بهذا النظام.
رابع ًا ـ جواز �سفر دبلوما�سي وفق النموذج رقم ( )4الملحق بهذا النظام.
المادة - 3 -
�أو ًال ـ يت�أل ��ف ج ��واز ال�سف ��ر ب�أنواعه الأربعة م ��ن ( )48ثمان و�أربعي ��ن �صفحة عدا
الغالف ،ويكون عر�ض ال�صفحة ( )9ت�سعة �سنتمترات وطولها ( )12.5اثنا
ع�ش ��ر ون�صف �سنتمتر ًا ولون ال�صفحات �أخ�ضر فاتح ويتو�سط كل �صفحة من
�صفحات الجواز �شعار جمهورية العراق.
ثاني ًا  -يتو�سط غالف جواز ال�سفر �شعار جمهورية العراق.
ثالث ًا  -يكون لون غالف جواز ال�سفر كما ي�أتي:
�أ  -العادي � /أزرق غامق.
ب  -الخدمة � /أحمر غامق.
ج  -الخا�ص � /أخ�ضر غامق.
قان.
د  -الدبلوما�سي � /أحمر ٍ
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المادة  - 4 -ي�شترط في طالب جواز ال�سفر �أن يكون:
�أو ًال ـ عراقي الجن�سية.
ثاني ًا ـ غير ممنوع من مغادرة العراق بمقت�ضى القوانين النافذة.
ثالث ًا ـ غير مجنون �إال �إذا كان م�سافر ًا لغر�ض المعالجة ب�صحبة ولي �أمره ال�شرعي.
المادة  - 5 -لوزي ��ر الداخلي ��ة تخوي ��ل �ضابط الج ��وازات �صالحي ��ة �إ�صدار ج ��واز ال�سفر
وت�أ�شيره.
المادة - 6 -
�أو ًال ـ عل ��ى طالب ج ��واز ال�سفر الح�ضور �أم ��ام �ضابط الج ��وازات المخت�ص وملء
اال�ستمارة المعدة لهذا الغر�ض.
ثاني ًا ـ لمدير الجن�سية العام في حاالت ال�ضرورة الق�صوى التي يتعذر معها ح�ضور
طالب الجواز �إعفا�ؤه من الح�ضور �أمام �ضابط الجوازات.
المادة - 7 -
�أو ًال ـ يك ��ون جواز ال�سفر ناف ��ذ ًا لمدة ( )8ثمان �سنوات من تاريخ �إ�صداره لمن بلغ
( )15الخام�سة ع�شرة من العمر ف�أكثر.
ثاني ًا ـ يكون جواز ال�سفر نافذ ًا لمدة (� )4أربع �سنوات من تاريخ �إ�صداره لمن يقل
عمره عن ( )15خم�س ع�شرة �سنة.
المادة  - 8 -ال يجوز �إ�صدار جواز ال�سفر لمن يقل عمره عن ( )18ثماني ع�شرة �سنة �إال
بموافقة الولي �أو الو�صي.
المادة  - 9 -يك ��ون �ش ��كل جواز الم ��رور ح�سب النموذج رق ��م ( )5الملحق به ��ذا النظام
وي�شمل على (� )16ست ع�شرة �صفحة عدا الغالف.
المادة � - 10 -أو ًال ـ ي�صدر جواز المرور �إلى:
�أ ـ الأ�شخا�ص الذين لي�ست لهم جن�سية والموجودين داخل جمهورية العراق.
ب ـ الأجان ��ب الذي ��ن يروم ��ون مغادرة الع ��راق وكانت مدة نفاذ ج ��وازات �سفرهم
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منتهي ��ة �أو �أنه ��م فقدوها وال يوجد في جمهورية العراق ممثل عن حكومتهم له
�صالحية منحهم وثيقة معتبرة تمكنهم من مغادرة العراق.
ج ـ العراقيي ��ن المقيمي ��ن في الخارج الذي ��ن فقدوا جوازات �سفره ��م �أو تعر�ضت
للتلف.
ثاني ًا ـ عل ��ى طالب جواز الم ��رور الح�ضور �أمام �ضابط الج ��وازات المخت�ص وملء
اال�ستمارة المعدة لهذا الغر�ض.
المادة  - 11 -يكون جواز المرور نافذ ًا لمدة (� )6أ�شهر من تاريخ �إ�صداره ولحامله دخول
الع ��راق �أو مغادرت ��ه مرة واحدة �إلى الدول المذك ��ورة فيه فقط ،وللموظف
الدبلوما�س ��ي ف ��ي البعثة العراقية ف ��ي الخارج عند ال�ض ��رورة �إ�ضافة دول
�أخرى و�إدخال �أ�سماء �أ�شخا�ص �آخرين.
المادة  - 12 -ت�ستخ ��دم المناف ��ذ الحدودي ��ة الر�سمية عند مغ ��ادرة جمهوري ��ة العراق �أو
الدخول �إليها.
المادة  - 13 -تفح� ��ص الم�ستن ��دات المتعلقة بال�سف ��ر للقادمين �إلى جمهوري ��ة العراق �أو
المغادرين منها في مراكز الإقامة ومراكز الجوازات في المنافذ الحدودية
الر�سمية.
المادة  - 14 -ال يل ��زم المقيمون في المناط ��ق الحدودية من الح�صول على جواز �سفر �أو
ج ��واز مرور في م ��ا يتعلق بعبورهم الحدود مع مراع ��اة ال�ضوابط المقررة
م ��ن مدير الجن�سية العامة وقانون �إقامة الأجانب رقم ( )118ل�سنة 1978
�أو �أي قانون يح ّل محله.
المادة - 15 -
�أو ًال ـ يمنح الأ�شخا�ص التالي ذكرهم جواز �سفر خدمة:
�أ ـ المديرون العامون.
ب ـ الق�ضاة والمدعون العامون من ال�صنفين الأول والثاني.
ج ـ �ضباط الجي�ش وق ��وى الأمن الداخلي والمخابرات من رتبة (عقيد) فما
فوق.
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د ـ موظف ��و ال�سلكين الإداري والفني في وزارة الخارجية وموظفو الملحقيات
الفنية و�أزواجهم و�أوالدهم الذين يعيلونهم قانون ًا من المقيمين معهم.
هـ ـ �أ�صح ��اب الدرج ��ات الخا�ص ��ة المتقاع ��دون قب ��ل �ص ��دور ه ��ذا النظام
والمتقاعدون المن�صو�ص عليهم في الفقرتين (�أ) و(ب) من هذا البند
والمتقاعدون من �ضب ��اط الجي�ش وقوى الأمن الداخلي والمخابرات من
رتبة (عميد) فما فوق.
ثاني ًا ـ لوزير الخارجية منح جواز �سفر خدمة لمن تقت�ضي طبيعة عمله �أو الم�صلحة
العامة منحه ذلك.
المادة - 16 -
�أو ًال ـ يمن ��ح الأ�شخا�ص التالي ذكرهم و�أزواجهم و�أوالده ��م الذين يعيلونهم قانون ًا
من المقيمين معهم جواز �سفر خا�ص:
�أ ـ �أ�صحاب الدرجات الخا�صة ممن ي�شغلون وظائفهم �أ�صالة ،مع احتفاظهم
بها ،بعد �إحالتهم �إلى التقاعد.
ب ـ المتقاعدون ممن كان ي�شغل وظيفة بدرجة وزير بعد .2003/4/9
ثاني ًا ـ لوزي ��ر الخارجية وفق ًا لل�ضوابط منح ج ��واز �سفر خا�ص لمن تقت�ضي طبيعة
عمله �أو الم�صلحة العامة منحه ذلك.
المادة - 17 -
�أو ًال ـ يمن ��ح جواز �سف ��ر دبلوما�سي �إل ��ى الأ�شخا� ��ص التالي ذكرهم مم ��ن ي�شغلون
وظائفه ��م �أ�صالة و�أزواجه ��م و�أوالدهم الذين يعيلونه ��م قانون ًا من المقيمين
معهم:
�أ ـ رئي�س الجمهورية.
ب ـ رئي�س مجل�س الوزراء.
ج ـ رئي�س مجل�س النواب.
د ـ رئي�س مجل�س الق�ضاء الأعلى.
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هـ ـ رئي�س الإقليم.
و ـ رئي�س مجل�س وزراء الإقليم.
ز ـ نواب رئي�س الجمهورية.
ح ـ نواب رئي�س مجل�س الوزراء.
ط ـ نواب رئي�س مجل�س النواب االتحادي.
ي ـ نواب رئي�س مجل�س وزراء الإقليم.
ك ـ وزراء الحكومة االتحادية وحكومة الإقليم.
ل ـ من ي�شغل وظيفة بدرجة وزير في الحكومة االتحادية وحكومة الإقليم.
م ـ �أع�ضاء مجل�س النواب.
ن ـ الأمي ��ن العام لمجل�س ال ��وزراء ورئي�س ديوان رئا�س ��ة الجمهورية ورئي�س
ديوان مجل�س النواب.
�س ـ م�ست�شارو رئا�سة الجمهورية ومجل�س الوزراء.
ع ـ موظف ��و ال�سل ��ك الدبلوما�س ��ي ف ��ي وزارة الخارجية والملحقي ��ن الفنيين
ومعاونيهم.
ف ـ الأمن ��اء العامون وم�ساعدوه ��م من العراقيين العاملي ��ن في المنظمات
العربية والدولية الحكومية.
ثاني ًا ـ يحتف ��ظ المتقاعدون المن�صو�ص عليهم في الفق ��رات (�أ ـ و) من البند �أو ًال
من هذه المادة الذين تولوا منا�صبهم بعد  2003/4/9و�أزواجهم و�أوالدهم
الذي ��ن يعيلونهم قانون ًا من المقيمين معهم بجوازات �سفرهم الدبلوما�سية،
ويمنح الجواز الدبلوما�سي ،لمن لم يمنح الجواز المذكور �سابق ًا.
ثالث ًا ـ يحتف ��ظ من ُيحال �إلى التقاعد بعد نفاذ هذا النظام من المن�صو�ص عليهم
(�أ-ل) والفقرتي ��ن (ن) و(� ��س) م ��ن البن ��د (�أو ًال) من ه ��ذه المادة الذين
ي�شغل ��ون وظائفه ��م �أ�صالة وال�سف ��راء و�أزواجهم و�أوالدهم الذي ��ن يعيلونهم
قانون� � ًا م ��ن المقيمين معهم بجوازات �سفره ��م الدبلوما�سية ،ويمنح الجواز
الدبلوما�سي ،لمن لم يمنح الجواز المذكور �سابق ًا.
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رابع ًا ـ يمن ��ح ج ��واز �سفر دبلوما�س ��ي لحامل البري ��د ال�سيا�سي بتكلي ��ف من وزارة
الخارجية.
خام�س ًا ـ لوزي ��ر الخارجية وفق ًا لل�ضوابط منح ج ��واز �سفر دبلوما�سي لمن تقت�ضي
طبيعة عمله او الم�صلحة العامة منحه ذلك.
المادة  - 18 -ال يمنح جواز ال�سفر الدبلوما�سي وجواز ال�سفر الخا�ص وجواز الخدمة لأول
مرة �إال في العراق.
المادة  - 19 -مع مراعاة �أحكام البندين (ثاني ًا وثالث ًا) من المادة ( )17من هذا النظام،
ي�سح ��ب جواز ال�سفر الدبلوما�سي �أو الخا� ��ص �أو الخدمة ممن فقد ال�صفة
التي خ ّولته حق حمله ول�ضابط الجوازات �إبطاله.
المادة  - 20 -ال ي�ستفي ��د م ��ن �أحكام ه ��ذا النظام الم�شمول ��ون ب�أحكام قان ��ون الم�ساءلة
والعدال ��ة رقم ( )10ل�سن ��ة  2008ومنت�سبو الأجهزة الأمني ��ة القمعية �إبان
عهد النظام ال�سابق.
المادة  - 21 -يلغى نظام جوازات ال�سفر رقم بـ ( )61ل�سنة .1959
المادة  - 22 -لوزير الداخلية �إ�صدار تعليمات لت�سهيل تنفيذ �أحكام القانون.
المادة  - 23 -ينفذ هذا النظام من تاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.
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الف�صل اخلام�س

وثائق السفر الفلسطينية
تتول ��ى مديرية �ش�ؤون الإقامة /ق�سم العرب �إ�صدار وثيقة �سفر للفل�سطيني المقيم
ع ��ادة في العراق وم ��ن الم�شمولين برعاية الحكومة العراقية .وبالنظر للظروف الخا�صة،
ف� ��إن البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة العراقية في الخ ��ارج في الوقت الحا�ض ��ر ال ت�صدر مثل هذه
الوثائ ��ق ولك ��ن عند مراجعة حامل الوثيقة الفل�سطينية ال�ص ��ادرة من البعثات العراقية �أو
م ��ن العراق ،تقوم البعثة ب�إر�سال برقية �أو كتاب �إلى وزارة الخارجية  /الدائرة القن�صلية
لإعالمها برقم الوثيقة وتاريخ �إ�صدارها ومكان �إ�صدارها وعن ا�سم حاملها وا�سم مرافقيه
و�إعـــ�ل�ام ال ��وزارة بما هو مطلوب (تجديد الوثيقة ـ طل ��ب تمديدها ـ طلب �إ�ضافة الزوجة
ـ �إ�ضاف ��ة طف ��ل �إلى الوثيقة) ،وال يتم �أي �إجراء �إ ّال بع ��د ا�ستالم جواب وزارة الخارجية /
الدائ ��رة القن�صلية ،وعند �إنجاز تجديد �أو تمديد الوثيقة من قبل مديرية �ش�ؤون الإقامة/
ق�س ��م العرب تر�س ��ل الوثيقة �إلى البعثة المعني ��ة بالبريد الدبلوما�سي ع ��ن طريق الدائرة
القن�صلية �أو ت�سلم �إلى الوكيل لغر�ض �إر�سالها �إلى الموكل �صاحب الوثيقة.
و�أدناه الآلية الجديدة المتبعة لإ�صدار الوثيقة:
 -1تمنح وثيقة ال�سفر العراقية ا�ستناد ًا �إلى قانون وثائق ال�سفر الفل�سطينية المرقم ()65
ل�سنة (.)1983
 -2تمنح وثيقة ال�سفر العراقية لالجئين الفل�سطينيين لعام (  )1948فقط.
 -3تقدي ��م طل ��ب من ��ح الوثيقة للمواطن �إل ��ى �إحدى بعثاتن ��ا في الخارج و�إر�س ��ال الوثيقة
القديم ��ة �إذا كان المواط ��ن حا�صل عليها في ال�سابق وتق ��وم البعثة ب�إر�سال الطلب مع
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مرفقاته �إلى وزارة الخارجية /الدائرة القن�صلية التي تقوم بدورها ب�إحالة الطلب �إلى
مديرية �ش�ؤون الإقامة  /ق�سم العرب التخاذ ما يلزم ب�ش�أن �إ�صدار الوثيقة.
 -4توكي ��ل وكيل داخل العراق بوكالة خا�صة لغر�ض مراجعة مديرية �ش�ؤون الإقامة /ق�سم
العرب وت�صرف الوثيقة بعد �أن ت�صدق الوكالة من قبل �إحدى بعثاتنا في الخارج ومن
ثم من قبل وزارة الخارجية /ق�سم الت�صديقات.
 -5يقوم الوكيل بمراجعة وزارة الهجرة والمهجرين لغر�ض جلب كتاب ي�ؤيد ب�أن الفل�سطيني
طالب الوثيقة هو من الالجئين لعام ( )1948وير�سل الكتاب بالبريد الر�سمي وكتاب
م ��ن �سف ��ارة دولة فل�سطين في بغداد ي�ؤيد ب�أن طال ��ب الوثيقة لي�س لدية جواز ال�سلطة
الفل�سطينية.
 -6يق ��وم الوكي ��ل ب�إج ��راءات ا�ستح�صال الموافق ��ة الأمنية عل ��ى �إ�ص ��دار الوثيقة ح�سب
ال�سياق ��ات المعتم ��دة وبعدها ت�صرف الوثيق ��ة وتر�سل �إلى البعث ��ة المعنية عن طريق
البري ��د الدبلوما�سي لوزارة الخارجية  /الدائرة القن�صلية �أو ت�سلم �إلى الوكيل لغر�ض
�إر�سالها �إلى �صاحب الوثيقة.
�أما تمديد الوثيقة الجديدة فيكون كما يلي:
� - 1إم ��ا �أن ير�س ��ل طل ��ب تمديد الوثيقة عن طري ��ق �إحدى بعثاتنا في الخ ��ارج �إلى وزارة
الخارجي ��ة  /الدائرة القن�صلي ��ة التي تقوم بدورها ب�إر�سال الطلب �إلى مديرية �ش�ؤون
الإقام ��ة  /ق�س ��م العرب حيث يتم تمديده ��ا و�إعادتها �إلى ال�سف ��ارة المعنية بوا�سطة
البريد الدبلوما�سي عن طريق الدائرة القن�صلية في وزارة الخارجية.
� -2أو �أن تر�س ��ل الوثيق ��ة م ��ن قبل الم ��وكل مبا�شرة �إل ��ى وكيله في الع ��راق بوكالة خا�صة
م�صدقة من قبل ال�سفارة العراقية وعلى الوكيل عند ا�ستالمه الوكالة الخا�صة �ضرورة
ت�صديقها من قبل الدائرة القن�صلية في وزارة الخارجية /ق�سم الت�صديقات ،وبعدها
يتم تمديدها من قبل مديرية �ش�ؤون الإقامة وت�سليمها �إلى الوكيل لغر�ض �إر�سالها �إلى
�صاحب الوثيقة.
(�إعمام الدائرة القن�صلية المرقم /2/6عامة 22462/في )2011/6/19
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كتاب موافقة
وزارة اخلارجية

الباب الثالث
السمات

الف�صل الأول
السمات

�أو ًال ــ تعليمات منح ال�سمات:
عل ��ى حامل ال�سمة �أن يدخل العراق م ��ن المنافذ الر�سمية التي تحددها ال�سلطات
الحكومي ��ة المخت�صة �سواء بالطرق البرية �أو البحرية �أو الجوية ،و�أن يكون جواز �سفره �أو
وثيقة �سفره نافذة المفعول لمدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وتخ ّول حاملها حق العودة �إلى البلد
الذي �صدرت منه الوثيقة �أو بلد �آخر.
ال تمن ��ح ال�سمة �إ ّال بموافقة مركز ال ��وزارة بعد ملء ا�ستمارة الح�صول على ال�سمة
م ��ن قب ��ل طالب ال�سم ��ة و تدقق من قبل القن�ص ��ل وتر�سل �إلى مركز ال ��وزارة الذي بدوره
يقوم بمفاتحة وزارة الداخلية  /دائرة الإقامة ال�ستح�صال الموافقة على منح ال�سمة ،ثم
تق ��وم الدائ ��رة القن�صلية ب�إب�ل�اغ ال�سفارة بالر�أي حال وروده من دائ ��رة الإقامة �سلب ًا كان
�أو �إيجاب� � ًا ،با�ستثن ��اء الحاالت المدرجة في �أدناه التي خول ��ت البعثة �صالحية منحها دون
الرج ��وع �إل ��ى المركز على �أن ير�س ��ل بها جدول تف�صيلي �شهري �إل ��ى مديرية الإقامة ،مع
الأخ ��ذ بنظر االعتبار الحاالت الم�شمول ��ة بالإعفاء من ر�سم �سمة الدخول فقط والحاالت
الم�شمولة بالإعفاء من �سمة الدخول ور�سم �سمة الدخول ،وكما يلي:
�أ  -الحاالت الم�شمولة بالإعفاء من ر�سم �سمة الدخول:
 -1حملة الجوازات الدبلوما�سية والخدمة عم ًال بمبد�أ المقابلة بالمثل.
 -2الم�س�ؤولي ��ن الذي ��ن يزورون الع ��راق بمهمة ر�سمية على �أن تق ��وم البعثة ب�إبالغ
الجهة الداعية برقي ًا بموعد الو�صول و�أ�سباب الزيارة.
81

 -3حمل ��ة الجوازات الدبلوما�سية والخدمة العاملين في البعثات الدبلوما�سية والمنظمات
الدولي ��ة والإقليمية والعربية في العراق مع عوائلهم لفترة عملهم في جمهورية العراق
عم ًال بمبد�أ المقابلة بالمثل.
 -4العربيات والأجنبيات زوجات العراقيين �شرط تقديم عقد الزواج الر�سمي.
 -5ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سية والعلمية والثقافية واالقت�صادي ��ة وال�صحفية والدينية البارزة
والوف ��ود الريا�ضي ��ة المدعوة لزيارة الع ��راق من قبل ال ��وزارات والم�ؤ�س�سات الر�سمية
االخ ��رى ،على �أن تق ��وم البعثة ب�إبالغ دائرة المرا�سم برقي� � ًا بمواعيد الو�صول لغر�ض
�إبالغ الوزارة �أو الم�ؤ�س�سة المعنية.
 -6المواطني ��ن المولودي ��ن ف ��ي العراق من الأ�ص ��ول العراقية و�شمول كافة �أف ��راد العائلة
العراقية التي تحمل الجن�سية الأجنبية المتواجدين خارج العراق.
 -7الأجنب ��ي المول ��ود في الع ��راق دون �شمول �أف ��راد عائلته بالإعفاء حي ��ث يمنحون �سمة
الدخ ��ول مبا�شر ًة مقابل ر�سم وب�شرط �أن يكون �ضمن العائلة الوافدة الأجنبي المولود
في العراق.
ب  -الحاالت الم�شمولة بالإعفاء من �سمة الدخول ور�سم �سمة الدخول:
 -1الطلب ��ة الأجانب الملتحق ��ون بالجامعات والمعاه ��د والمدار�س العراقي ��ة على �أ�سا�س
�أتفاقي ��ات التبادل الثقافي وبعد تقديمهم م ��ا ي�ؤيد قبولهم وا�ستمرارهم على الدرا�سة
في الجامعات والمعاهد العراقية.
 -2الموظفون الأجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خا�ص بعد تقديمهم ما
يثبت ذلك.
 -3ال�صحفيون الأجانب وعلى �أ�سا�س المعاملة بالمثل.
 -4الأ�شخا�ص الذين يقرر وزير الداخلية �إعفاءهم من الر�سم.
(�إعمام الدائرة القن�صلية  72210/2/8في )2004/7/8
(كتاب مديرية �ش�ؤون الإقامة  /ق�سم الأجانب  /المرقم أ� ج  37344في .)2009/12/22
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ثاني ًا ــ �أنواع ال�سمات:
 1ـ�سمة �سياحة �أو زيارة :ال�سمة ال�سياحية تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خالل ثالثة
�أ�شه ��ر م ��ن تاريخ منحها والإقامة فيه لمدة �شهر واحد� .أم ��ا �سمة الزيارة تخول حاملها
دخول العراق مرة واحدة خالل �سبعة �أيام من تاريخ منحها والإقامة فيه مدة �شهر واحد
�إذا كانت لأغرا�ض المنا�سبات الدينية �أو زيارة العتبات المقد�سة (�إعمام الدائرة القن�صلية

 4664/6/3/1ف���ي  ،)2011/2/16وف ��ي حال ��ة المجاميع ال�سياحية تق ��دم الطلبات من خالل
�إح ��دى �شركات ال�سياحة في منطقة عمل البعثة وبالتن�سي ��ق مع �إحدى �شركات ال�سياحه
المجازة ر�سمي ًا في العراق.
 2ـ �سم ��ة اعتيادي ��ة :تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خ�ل�ال ثالثة �أ�شهر من تاريخ
منحها.
 3ـ �سمة �سيا�سية :تمنح للم�س�ؤولين في الدول الأخرى الذين يزورون العراق بمهمة ر�سمية
وكذل ��ك العاملين في البعثات الدبلوما�سية والدولي ��ة والإقليمية والعربية في جمهورية
العراق مع عوائلهم بنا ًء على مذكرة ر�سمية ويمنحون بموجبها �إقامة خا�صة.
� -4سم ��ة خدمة :تمن ��ح للأ�شخا�ص الذين يحملون جوازات �سف ��ر خدمة بنا ًء على مذكرة
ر�سمية من قبل وزارة خارجية البلد المعتمدة فيه البعثة عم ًال بمبد�أ المقابلة بالمثل.
� - 5سم ��ة م ��رور :تخول حامله ��ا دخول العراق م ��رة واحدة خالل ثالث ��ة �أ�شهر من تاريخ
منحها والإقامة فيه مدة ال تزيد على �سبعة �أيام.
� - 6سم ��ة مرور بدون توقف :تخ ��ول حاملها المرور من الأرا�ض ��ي العراقية تحت �إ�شراف
ال�سلطات المخت�صة بدون توقف مرة واحدة خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ منحها.
� -7سم ��ة ا�ضطراري ��ة :يمنحها �ضابط الإقامة في المنافذ الحدودية للأجنبي الذي ي�صل
العراق قا�صد ًا دخوله ولم يكن حائز ًا على �سمة الدخول من �إحدى بعثاتنا في الخارج
�إذا اقتنع بالأ�سباب التي حالت دون ح�صوله على ال�سمة.
(قانون �إقامة الأجانب المرقم ( )118ل�سنة ( )1987وتعديالته (المادة الرابعة).
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الف�صل الثاين

متطلبات طلب السمة
يجب توافر ال�شروط التالية في طلب ال�سمة:
� .1أن يحمل جواز �سفر نافذ لفترة �ستة �أ�شهر كحد �أدنى.
 .2ملء ا�ستمارة طلب ال�سمة مع �صورتين �شخ�صيتين.
� .3أن يكون قادر ًا على تغطية تكاليف معي�شته خالل مدة بقائـه في العراق بالن�سبة لحاملي
جوازات ال�سفر العادية.
 .4ع ��دم وج ��ود مانع من دخوله �أرا�ضي جمهورية العراق ل�سب ��ب يتعلق بال�صحة العامة �أو
الأمن �أو الآداب العامة �أو االقت�صاد القومي.
� .5أن يقدم �سبب ًا مقنع ًا للزيارة وح�سب نوع ال�سمة.
� .6أن اليكون متهم ًا �أو محكوم ًا عليه خارج العراق بجريمة يجوز ت�سليمه من �أجلها.
� .7أن اليك ��ون قد �صدر �أم ��ر ب�إبعاده من جمهورية العراق ولتحقيق ذلك ي�صار �إلى تدقيق
�سجالت الممنوعين من الدخول وفق ًا للنموذج المرفق رقم (.)1
 .8عنوانه في المكان الذي �سيحل به في جمهورية العراق .
(قانون �إقامة الأجـانب رقم ( )118ل�سـنة  1987وتعديالته/المادة الخام�سة).
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التاريخ

اال�سم الكامل

�سجل املمنوعني من دخول العراق
اجلن�سية

رقم اجلواز

تاريخ الإ�صدار

املهنة

�أ�سباب املنع

املالحظات

نموذج رقم ()1

رقم كتاب وزارة
اخلارجية

الف�صل الثالث

التعليمات الخاصة بإصدار السمة
 -1تدقيق المعلومات المدونة في ا�ستمارة طلب ال�سمة ،نموذج رقم ( )1وتدقيق مدة نفاذ
جواز �سفر الأجنبي طالب ال�سمة (نافذ لفترة �سته �أ�شهر كحد �أدنى).
 -2تدوين المعلومات في �سجل ال�سمات ،نموذج رقم( .)2
 -3تدوين عدد المرافقين بجانب ال�سمة �إذا كانت �أ�سما�ؤهم مدونة في جواز �سفر طالب
ال�سمة.
 -4لع ��دم و�ض ��وح الخ ��ط الي ��دوي واختالفه من �شخ� ��ص لآخ ��ر تن�سب اعتم ��اد الطباعه
الإلكتروني ��ة لم ��لء حق ��ول ا�ستمارة طلب �سمة الدخ ��ول وحقول ال�ص ��ق �ســـمة الدخول
نموذج رقم (�( )3إعمامي الدائرة القن�صلية المرقمين /3/8عامة 86987/في )2010/9/19
و(  89904/1/3/8في .)2010/10/13

� -5ض ��رورة م ��لء كافة حقول ا�ستمارة طل ��ب ال�سمة باللغة العربي ��ة وخا�صة عنوان طالب
ال�سم ��ة في الع ��راق (محلة/زق ��اق  /دار /نقطة دالة) ورقم الهات ��ف الخا�ص لغر�ض
ت�سريع الإجابة على طلبات ال�سمة .علم ًا �أن عدد ًا من البعثات ما تزال تر�سل ا�ستمارات
طلب ال�سمة دون ملء الكثير من حقولها وخا�صة حقل العنوان في العراق (�إعمام الدائرة
القن�صلية المرقم /3/8عامه 92543/في .) 2010/11/1

 -6توقع ال�سمة من قبل القن�صل وتختم بختم القن�صلية.
 -7ت�ستوفى ر�سوم منح ال�سمة بموجب و�صل محا�سبة (� 37أ) كما يلي:
�أ ُ  -ي�ستوف ��ى مبلغ ( )30دوالر ًا �أميركي ًا عن منح ال�سمة ال�سياحية و�سمة الزيارة
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الديني ��ة للوافدين بموج ��ب الموافقات الخا�ص ��ة ب�ش ��ركات ال�سياحة الدينية
كمجامي���ع ح�ص���راً ولجميع الأفراد المدرجين ف ��ي قوائم ال�سمات وب�ضمنهم
المرافقين في الجوازات.
بُ  -ي�ستوفى مبلغ ( )40دوالر ًا �أميركي ًا عن منح �سمة الدخول االعتيادية والزيارة
الدينية االنفرادية لحامل الجواز ويعفى المرافقون من الر�سوم.
جُ -ي�ستوفى مبلغ ( )100دوالر �أميركي عن منح ال�سمة المتعددة.
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النموذج رقم ()1

1
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النموذج رقم ()2

النموذج رقم ()3
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الف�صل الرابع

تعليمات عامة حول منح السمات
 .1عن ��د وج ��ود مانع من دخول �أرا�ض ��ي جمهورية العراق ل�سبب يتعل ��ق بال�صحة العامة �أو
الأم ��ن الوطني �أو الآداب العامة �أو االقت�صاد القومي ي�صار لمفاتحة الجهات العراقية
المخت�صة للوقوف على ر�أيها ب�ش�أن المو�ضوع.
 .2عند منح �سمة الدخول للأطفال دون �سن الخام�سة ع�شرة يطلب تقديم �شهادة �صحية
تثب ��ت تلقيحه ��م بلقاح �شل ��ل الأطفال ب�شكل كامل �أي ما ال يق ��ل عن ( )5جرعات لقاح
من �شلل الأطفال الفموي.
 .3ا�ستثن ��اء العربي ��ات المتزوج ��ات م ��ن عراقيين م ��ن قرار من ��ع دخول الرعاي ��ا العرب
�إل ��ى الع ��راق بعد �إثبات واقعة ال ��زواج ح�سب الأ�صول�( .إعم���ام الدائ���رة القن�صلية المرقم
 40618/28/3/8ف ـ ـ ــي .)2006/1/23

 .4ال�سم ��اح بدخ ��ول الرعايا الع ��رب والأجانب الذي ��ن لديهم �إقامة م�شروع ��ة في العراق
ح�صر ًا.
 .5منح ال�سمة اال�ضطرارية هي من �صالحية �ضابط الإقامة الذي يعمل في مركز الإقامة
الح ��دودي �إذا اقتنع بالأ�سباب الت ��ي حالت دون ح�صوله على ال�سمة «ي�شمل الأ�شخا�ص
الم�شمولين ب�صالحية منح ال�سمة من البعثة».
 .6توج ��ه المخاطبات الخا�صة ب�ش�ؤون �سمات الدبلوما�سيين الأجانب لدخول العراق «منح
�سمات الدخول» �إلى دائرة المرا�سم و تعطى ن�سخة �إلى الدائرة القن�صلية للعلم.
 .7تقوم البعثة بمفاتحة مركز الوزارة  /الدائرة ال�صحفية ب�ش�أن ال�صحفيين والإعالميين
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الراغبين بزيارة العراق ،ولكل حالة على حدة ،على �أن تذكر تفا�صيل �أ�سمائهم وجن�سياتهم
و�صور من جوازات �سفرهم والجهة التي يعملون لديها.
 .8يذك ��ر عن ��د منح ال�سمة رقم وتاريخ كت ��اب الإقامة لإمكان مطابقته م ��ع الموافقة التي
تر�سل �إلى الإقامة والحدود.
�.9إن ال�سمة التي تنتهي فترة نفاذها ال يجوز تمديدها و�إنما ي�صار �إلى ا�ستح�صال موافقة
جدي ��دة وبر�س ��م جديد � ،أما في الح ��االت اال�ستثنائية كغلق الحدود ف� ��إن مركز الإقامة
والج ��وازات في المنفذ الحدودي �سي�شرح الحالة عل ��ى ال�سمة وي�سمح لهم بالدخول دون
تمديد �أو ا�ستح�صال موافقة جديدة وعلى �أن ال يتعدى �سبعة �أيام من �إعادة فتح المنفذ.
 .10ا�ستن ��اد ًا �إل ��ى كت ��اب مديري ��ة �ش� ��ؤون الإقامة/ق�س ��م الأجان ��ب المرق ��م �أ .ج/
�سم ��ات 29559/2011/1822/والم� ��ؤرخ ف ��ي  ،2011/7/6تق ��رر ع ��دم منح �سمات
الدخ ��ول �أو الإقام ��ات للعمال الأجانب ما ل ��م يح�صلوا على �إج ��ازات عمل من وزارة
العمل وال�ش�ؤون االجتماعية» ،وي�ستثنى من ذلك الفئات الآتية:
�أ  .العاملون لدى الهيئات الدولية والبعثات الدبلوما�سية والقن�صليات العامة المعتمدة
في العراق .
ب .الأجان ��ب الذين ت�سمح له ��م القوانين واالتفاقيات والمعاه ��دات الدولية التي تكون
الحكومة العراقية طرف ًا فيها.
ج  .الأجان ��ب الم�شتغل ��ون لدى الحكومة العراقية �شرط تزوي ��د مديرية الإقامة بالكتب
الت ��ي ت�ؤيد تعاقد الأجانب مع الوزارات والدوائ ��ر الحكومية مع ملء ا�ستمارة طلب
ال�سمة باللغة العربية ليت�سنى اتخاذ ما يلزم.
د  .الأجانب العاملون في �إعادة �إعمار العتبات المقد�سة في العراق.
 .11بالن�سب ��ة لطلب ��ات الم�ستثمري ��ن من �ش ��ركات ورج ��ال �أعمال للح�صول عل ��ى ت�أ�شيرة
دخ ��ول اعتيادية �إل ��ى العراق لغر�ض اال�ستثم ��ار ،تر�سل هذه الطلب ��ات مرفقة ب�صورة من
ج ��وازات طالبي الت�أ�شي ��رة ومعلومات وافية عن الجهة �أو ال�شركات التي ترغب باال�ستثمار
ف ��ي العراق وقبل فترة منا�سبة من موعد الزي ��ارة وعلى البريد الإلكتروني للهيئة الوطنية
لال�ستثم ��ار ) (p.r.nic@investpromo.gov.iqمبا�شرة ،حيث تقوم الهيئة با�ستح�صال
الموافق ��ات الأ�صولية و�إر�سالها �إلى البعثات المعنية (تعميم الدائرة القن�صلية المرقم 88270
في .)2009/6/21
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الباب الرابع
األمور القضائية

الف�صل الأول
التصديقات

�أو ًال ــ �إجراءات الت�صديق على �صحة الختم:
تقوم ال�سفارات والقن�صليات العامة بالت�صديق على الم�ستندات والوثائق العراقية
والأجنبي ��ة ،ويتم ذل ��ك باال�ستناد �إلى قان ��ون ت�صديق التواقيع عل ��ى الم�ستندات والوثائق
العراقي ��ة والأجنبية رقم ( )52ل�سن ��ة  1970وتعديالته حيث يعمل بالوكاالت والم�ستندات
داخ ��ل الع ��راق الموقع عليها في بل ��د �أجنبي والمنظمة وف ��ق القان ��ون �إذا �أيدها القن�صل
العراقي �أو من يقوم مقامه نياب ًة عن العراق ومن ذلك:
 .1ت�صديق �صحة الختم والتوقيع �سوا ًء كان ذلك لم�ؤ�س�سات �أو �أفراد.
� .2شهادة المن�ش�أ والقوائم التجارية.
� .3شهادات التخرج �أو الوثائق الدرا�سية المختلفة .

ثاني ًا ــ مالحظات عامة عن الت�صديقات:

( )1يج ��ب �أن تك ��ون الوثيقة �أو ال�شهادة �صادرة عن جه ��ة �أجنبية م�صدقة من قبل وزارة
خارجي ��ة البل ��د ال ��ذي �صدرت عن ��ه الوثيق ��ة �أو ال�شهادة لك ��ي ت�صادق عليه ��ا البعثة
العراقية ومن ثم من قبل ق�سم الت�صديقات في الدائرة القن�صلية.
(� )2إن ت�صدي ��ق �شهادة المن�ش� ��أ والقوائم التجارية ين�صب �أي�ض ًا عل ��ى م�ضمونها �إ�ضافة
�إلى �صحة الختم.
( )3يك ��ون ت�صديق ال�شهادة الجامعية �أو �شهادة المعهد بعد ت�صديق وزارة خارجية البلد
ال ��ذي �ص ��درت عنه ال�شه ��ادة (�إذا كان طال ��ب الت�صديق عراقي ًا) م ��ع مراعاة كون
المعهد �أو الجامعة معترف ًا بـها بالعراق.
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(ُ  )4تر�س ��ل نم ��اذج تواقي ��ع المخولين بالتوقيع �س ��واء من وزارة خارجية البل ��د المعني �أو
غرفة التجارة �إلى ال�سفارة �سنوي ًا �أو كلما جرى تغيير عليها ،ويجب �أن يدقق الختم
والتوقيع ومطابقته بدقة ،وكذلك ُتر�سل �إلى بعثاتنا نماذج تواقيع المخولين في ق�سم
الت�صديقات في الدائرة القن�صلية �سنوي ًا وكلما جرى تغيير عليها .
()5ال يجوز الت�صديق على الوثائق والقوائم وال�شهادات وما �شابـهها ال�صادرة من داخل العراق
�إال �إذا كانت م�صدقة من ق�سم الت�صديقات في الدائرة القن�صلية بوزارة الخارجية ومو ّقع
عليها من قبل الأ�شخا�ص المخولين ح�صر ًا ومختومة ب�شكل �أ�صولي.
(ُ  )6ي�ستوف ��ى عن ت�صدي ��ق الوثائق والم�ستندات ر�سوم ًا مح ��ددة وبموجب و�صل محا�سبة
(� 37أ) ويد ّون رقمه وتاريخه على ظهر الوثيقة.
()7ف ��ي حال عدم وجود بعثة عراقية ف ��ي البلد المعني فبالإمكان ت�صديق الوثيقة من بعثة
ذلك البلد في العراق ثم ُي�صادق عليها من قبل ق�سم الت�صديقات في الدائرة القن�صلية.
( )8ف ��ي ح ��ال عدم وجود بعثة عراقي ��ة في البلد الذي �صدرت من ��ه الوثيقة وكذلك عدم
وجود بعثة لذلك البلد في العراق ،فبالإمكان ت�صديق الوثيقة �أو ال�شهادة في بلد �آخر
توجد فيه بعثة لذلك البلد وبعثة عراقية لكي ُي�صادق عليها من قبل البعثتين ومن ثم
ت�ص ّدق من قبل ق�سم الت�صديقات في الدائرة القن�صلية.

ثالث ًا ــ الإجراءات العملية للت�صديق:

 .1يق ��وم القن�ص ��ل بالت�صديق على �صحة الختم والتوقيع الخا�ص ب ��وزارة الخارجية للبلد
المعتمدة فيها البعثة .كما يقوم بالتوقيع والم�صادقة على �صحة توقيع الأفراد في حالة
�أداء الإفادة �أو اليمين �أو منح الوكالة (العامة �أو الخا�صة).
ُ  .2تخت ��م الوثائق بختم القن�صلي ��ة الخا�ص بالت�صديقات و ُتم�ل��أ الفراغات الموجودة في
�صحيف ��ة الت�صدي ��ق وه ��ي ( ت�ص ��ادق على �صح ��ة وخت ��م وتوقي ��ع  .............ووزارة
الخارجية  ...........وال�سفارة غير م�س�ؤولة عن محتوياتها).
 .3توقع من قبل القن�صل وتختم بختم الدائرة القن�صلية.
 .4ا�ستيف ��اء ر�س ��م الت�صديق الخا�ص ب�صحة الختم بموجب و�صل محا�سبة (� 37أ) ويد َّون
رقمه وتاريخه على ظهر الوثيقة.
 .5تنظم البعثة �سج ًال تد ّون فيه كافة المعلومات عن الوثائق والم�ستندات الم�صادق عليها
في البعثة ح�سب النموذج المرفق رقم (.)1
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رابع ًا ــ ر�سوم �شهادات المن� أش� والقوائم التجارية و�شهادات الفح�ص:

يت ��م ا�ستيف ��اء الر�س ��وم لت�صديق �شه ��ادات المن�ش� ��أ والقوائم التجاري ��ة و�شهادات
الفح�ص وح�سب قانون ت�صديق التواقيع على الم�ستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم
( )52ل�سنة  1970المعدل وكما مبين في �أدناه :
()1يت ��م ت�صديق الوثائق المذكورة �آنف ًا من قبل الملحقي ��ات التجارية �أو البعثات العراقية
ف ��ي ح ��ال عدم وجود ملحقيات تجارية ،ويتم ا�ستيفاء مبل ��غ ( )160دوالر ًا �أميركي ًا �أو
م ��ا يعادله لكل معاملة بن�سخة �أ�صلية �أو م�صورة ،ول�شهادات المن�ش�أ والقوائم التجارية
و�شه ��ادات الفح�ص ولكل منها على �أن يتم الت�صديق على الن�سخة الأخيرة مع مراعاة
ختم كافة الن�سخ لتالفي �إجراءات التزوير ب�شرط �أن تكون جميع ن�سخ المعاملة مربوطة
بخت ��م قانوني من الأعلى لتالفي �سح ��ب �أي ورقة من المعاملة ( إ�عــمام الدائرة القن�صلية
المرقم  70440/1/9/8ف ــي .)2010/4/7

( )2يت ��م ت�صدي ��ق الوثائق المذكورة �آنف ًا ال�صادرة من �إح ��دى الدول الأع�ضاء في ال�سوق
العربية الم�شتركة والم�صادق عليها من المرجع الر�سمي في بلد المن�ش�أ لل�سلع المنتجة
في الدول العربية (دون ا�ستيفاء ر�سم الت�صديق) عم ًال بقرار المجل�س االقت�صادي
واالجتماع ��ي التابع لجامعة الدول العربية المرقم  1506في  ،2004/2/19وموافقة
مجل� ��س الوزارء  /لجنة ال�ش�ؤون االقت�صادية بكتابها المرقم  1320في 2007/2/26
والقا�ضي ب�إلغاء ر�سوم الت�صديق على �شهادات المن�ش�أ والقوائم التجارية الم�صاحبة
لها مع احتفاظ حق العراق بالمعاملة بالمثل.
()3قدر تعلق الأمر بال�سلع الم�صنعة بدول غير عربية وداخلة لل�سوق العراقية (ك�إعادة ت�صدير
من ال�سوق المحلية لتلك الدول لل�سوق العراقية) ،تتبع الإجراءات المبينة �أدناه:
�أ -ت�صديق �سفارات �أو قن�صليات الدول الم�صنعة على �ضوء �شهادة المن�ش�أ الأ�سا�سية
الواردة للدول العربية.
ب -ت�صديق وزارة الخارجية للدول العربية الم�صدرة للب�ضاعة ك�إعادة ت�صدير للعراق
على �صحة ختم قن�صلية الدول الم�صنعة.
ج -يت ��م ا�ستيفاء ر�سوم الت�صديق البالغ ��ة ( )160دوالر ًا �أميركي ًا لكل معاملة مع ختم
كافة ال�صفحات.
د -مراع ��اة �أن الب�ضاعة من �إنتاج ال ��دول المنتجة نف�سها وتثبيت ذلك عند الت�صديق
لتالفي التالعب في حالة الت�صديق في بلد غير بلد المن�ش�أ.
(�إعمام الدائرة القن�صلية المرقم  83159/1/9/8في .)2010/8/11
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الف�صل الثاين

التوكيالت القضائية
�أو ًال ــ �إ�صدار الوكاالت (العامة والخا�صة):

تحت ��اج �أعداد كبي ��رة من المواطنين المقيمين في الخ ��ارج �إلى منح وكاالت �سواء
عام ��ة �أو خا�صة �إل ��ى �أ�شخا�ص لغر�ض ا�ستخدامها داخل العراق وعلى القن�صل مراعاة ما
يلي:
.1ال يمكن �إ�صدار وكالة �إ ّال للمواطن العراقي الذي ال يزال يحتفظ بم�ستم�سكاته العراقية.
� .2إن الوكاالت على نوعين :
�أ ـ الوكالة العامة :وهي الوكالة التي تخ ّول ال�شخ�ص الذي تمنح له حق الت�صرف بكافة
الممتل ��كات الخا�صة بالموكل .لذل ��ك ف�إن منحها يجب �أن يكون ب�شكل دقيق .وهذه
الوكال ��ة ال ينتهي مفعولها �إ ّال ب�إلغائها عن طري ��ق الموكل بملء اال�ستمارة الخا�صة
بعزل الوكيل (�إنذار وعزل الوكيل) مرفق بها (ورقة تبليغ �إنذار) وح�سب النماذج
الموج ��ودة ف ��ي ال�سفارة  ،والوكالة العام ��ة على نوعين (توكيل �أح ��د الأ�شخا�ص /
نم ��وذج رق ��م 12ـ  ) 1المرف ��ق و(توكي ��ل �إلى محامي /نم ��وذج  12ـ  ) 2المرفق ،و
تل�ص ��ق �ص ��ورة الوكيل والموكل �أو الموكلين في حالة وج ��ود �أكثر من موكل وتختم
بختم القن�صلية).
ب ـ الوكالة الخا�صة :وهي الوكالة التي تمنح لغر�ض �إنجاز مهمة معينة �أو �إنجاز عمل
معين وتنتهي بانتهاء مو�ضوعها( .نموذج رقم  )13المرفق.
ج ـ ل ��كل م ��ن الوكالة العامة والخا�صة ر�سم ي�ستوفى عن ��د الت�صديق عليها يختلف في
مقداره من وكالة �إلى �أخرى وبموجب و�صل محا�سبة (�37أ).
 .3تك ��ون الوكالة بثالث ن�سخ ويت ��م التوقيع عليها من قبل الموكل مبا�شر ًة وتعطى الن�سخة
الأول ��ى ل�صاح ��ب الوكالة وتل�صق الن�سخة الثانية في �سجل الوكاالت والثالثة تحفظ في
الإ�ضبارة المخت�صة.
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رقم الهوية و�شهادة اجلن�سية وال يعتمد على جواز ال�سفر:
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رقم الهوية و�شهادة اجلن�سية وال يعتمد على جواز ال�سفر:
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رقم الهوية و�شهادة اجلن�سية وال يعتمد على جواز ال�سفر:
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توقيع املوكل
اسم املوكل الثالثي
رقم وتاريخ وحمل صدور اهلوية وشهادة اجلنسية
عنوان السكن الدائم
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ثاني ًا ــ �إجراءات �إ�صدار الوكالة العامة �أو الخا�صة:
 .1عن ��د تقدي ��م �صاحب الوكالة طلب ًا �إلى القن�صل لمنح وكال ��ة يقوم القن�صل بالت�أكد من
الوثائق العراقية التي يحملها مثل هوية الأحوال المدنية ـ �شهادة الجن�سية.
 .2يقوم القن�صل بقراءة الوكالة على الموكل وتحديد نوعها ( عامة ـ خا�صة ) و�أن يعترف
بها الموكل ويوقعها �أمام القن�صل.
 .3يم�ل��أ القن�ص ��ل الفقرات الخا�صة به وه ��ي «�أ�صادق ب�أن  .....الم ��وكل في هذه الوكالة
ه ��و ال�سي ��د  ....المعرف (بهوية الأح ��وال المدنية �أو �شهادة الجن�سي ��ة المرقمة ......
والم�ؤرخ ��ة  .....وال�ص ��ادرة ف ��ي  .........بتاري ��خ  ..........من محافظ ��ة ).........
وق ��د تلوت علي ��ه مندرجاتها فاعترف بمنطوقها في اليوم  200 / / .......ويثبت �أ�سم
القن�صل  .................وتوقيعه وختم القن�صلية».
 .4يج ��ب عل ��ى القن�صل تثبيت اال�سم الثالثي للموكل وعنوانه الدائم و رقم وتاريخ �شهادة
الجن�سية العراقية وهوية الأحوال المدنية.
 .5ت�سجيل الوكالة في �سجل الوكاالت ومنحها رقم ال�صادر وتاريخ الإ�صدار وتوقيع الموكل
في �سجل الوكاالت.
 .6تل�ص ��ق الن�سخ ��ة الأولى من الوكالة في ال�سج ��ل وتختم منا�صفة بي ��ن ال�سجل والوكالة
ويك ��ون الرقم العمومي رقم �صفحة ال�سج ��ل ورقم ال�سجل المدون على غالف ال�سجل،
وفي حال انتهاء �صفحات ال�سجل خالل ال�سنة يفتح �سجل رقم ( )2وهكذا يكون الرقم
العمومي رقم ال�صفحة.

ثالث ًا ــ التعليمات الخا�صة ب�إ�صدار الوكاالت:
�أ  -يجب ح�ضور الموكل �أمام القن�صل والت�أكد من �شخ�صيته عند �إ�صدار الوكالة.
ب� -إدراج المعلوم ��ات الكاملة للم ��وكل على الوكالة اعتماد ًا على �شه ��ادة الجن�سية وهوية
الأحوال وعدم االعتماد على جواز ال�سفر (يثبت رقم وتاريخ الإ�صدار لكل من �شهادة
الجن�سي ��ة وهوي ��ة الأحوال على الوكالة) ،حيث �إن دوائ ��ر الت�سجيل العقاري تعتمد في
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�إج ��راء معامل ��ة ال�شراء على �شهادة الجن�سية وهوية الأح ��وال لغر�ض مطابقتها مع ما
هو مدرج في الوكالة .
ج -يت ��م �إل�صاق ال�صورة ال�شخ�صية للوكيل والم ��وكل �أو الموكلين في حال وجود �أكثر من
موكل وتختم ال�صورة للمذكورين بالختم القن�صلي.
د -يج ��ب �إدراج رق ��م العق ��ار كام ًال كما ف ��ي �سند الملكي ��ة (رقم القطع ��ة والمقاطعة �أو
الت�سل�سل) ولي�س العنوان فقط (الزقاق ،محلة ،دار) في حال كون الوكاالت خا�صة.
هـ  .الدقة في ذكر المعلومات الخا�صة بالموكلين ووكالئهم وتفا�صيل الوكاالت.
و .يف�ضل �أن يكون توقيع الموكل على وكالته باللغة العربية.
ز .يف�ضل �إرفاق ن�سخة من الق�سام ال�شرعي و�سند الملكية .
ح .ترفق مع الوكالة �شهادة حياة حديثة للموكل.
(�إعــمام الدائرة القن�صلية المرقم  68076/1/9/8فـ ــي )2008/4/24
(�إعــمام الدائرة القن�صلية المرقم  70089/1/9/8فـ ــي .)2009/4/1

مالحظة حول �إ�صدار �إقرار خطي من الموكل:
لغر� ��ض الح ��د من عمليات التزوي ��ر طلبت مديرية الت�سجيل العق ��اري �أن ترفق مع
كل وكال ��ة بي ��ع عقار ت�صدرها البعثة �إقرار مطبوع ولي�س بخط اليد من الموكل �إلى الوكيل
بعملي ��ة التوكي ��ل موقع ًا من قبله و تثبيت ب�صمة �إبهام ��ه الأي�سر على الإقرار ،ويختم ويوقع
من قبل القن�صل ويثبت عنوان الموكل الكامل ورقم هاتفه في �ساحة عمل البعثة على ورقة
الإق ��رار وتحتف ��ظ البعثة ب�صورة من الإقرار الخطي مع الوكال ��ة لغر�ض الرجوع �إليه عند
الحاجه وح�سب النموذج المرفق رقم (.)1
(�إعمام الدائرة القن�صلية  85079/1/9/8في .)2010/8/30
(�إعمام الدائرة القن�صلية  18840/1/9/6في .)2011/5/24
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رابع ًا ــ وكاالت بيع المركبات:
لغر� ��ض توثيق وكالة بي ��ع المركبة �أو ا�ستخدامها نيابة عن مالكها ال�شرعي يقت�ضي
�أن يثب ��ت رقمها و�سن ��ة �صنعها ولونها ورقم �شا�صيها ومحركها عل ��ى �أن تختم الوكالة من
مديري ��ة المرور المخت�صة  /الحا�سبة لكي ت�صب ��ح �سارية المفعول وت�ستخدم لذلك ثالثة
�أن ��واع من ال ��وكاالت وح�سب النماذج المرفقة وتختلف الواح ��دة منها عن الأخرى بح�سب
الغر�ض من الوكالة وكما يلي:
 .1النموذج رقم ( )1ي�ستخدم لبيع وقيادة المركبات.
 .2النموذج رقم ( )2ي�ستخدم لقيادة المركبات.
 .3نموذج رقم ( )3خا�ص ب�شراء وترقين قيد المركبة.
�أم ��ا بالن�سبة للمركبات التي لم ت�سجل في الع ��راق والداخلة �إليه حديث ًا فت�ستخدم
لهذا الغر�ض الوكالة نموذج (( )4المرفق).
�إعمامي الدائرة القن�صلية المرقمين.
( 74285/22/4/ 8في )2010/5/13
(�/2/4/8س 86950/في .)2009/6/11
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خام�س ًا ــ �إ�سقاط الوكالة العامة �أو الخا�صة:
�إن ع ��زل الوكيل وفق �أحكام القانون المدن ��ي يكون من قبل الموكل و�أن يكون ذلك
بملء النموذج المرفق رقم ( )1الخا�ص بعزل الوكيل (�إنذار وعزل الوكيل) ب�صورة دقيقة
�إ�ضاف ��ة �إل ��ى ذلك ير�سل النم ��وذج المرفق رق ��م ( )2الخا�ص بتبلي ��غ ال�شخ�ص المطلوب
تبليغ ��ه (ورق ��ة تبليغ و�إنذار )مثبت علي ��ه الختم القن�صلي وا�سم وتوقي ��ع القن�صل لغر�ض
تبليغ ال�شخ�ص المطلوب تبليغه من قبل وزارة العدل /دائرة كتاب العدول.
ُتر�س ��ل م ��ع طلب عزل الوكيل �ص ��ورة جواز �سفر الموكل و ُي�ستوف ��ى الر�سم الخا�ص
بطل ��ب عزل الوكيل المقرر ( )350دينار ًا بما يعادل دوالر ًا �أمريكي ًا واحد ًا وبموجب و�صل
محا�سبة (�37أ).
(�إعمام الدائرة القن�صلية المرقم  93270/21/4/8في .) 2009/8/5
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الف�صل الثالث

دعاوى المحاكم
�أو ًال ــ التبليغات الق�ضائية:
تق ��وم البعثة بالإنابة عن الدوائر الق�ضائي ��ة العراقية ب�إبالغ ذوي ال�ش�أن بالدعاوى
المقام ��ة في المحاكم العراقية وذلك ع ��ن طريق �إبالغ المدعى عليه بموعد المرافعة في
الدعوى فتتولى القن�صلية ما يلي:
� .1إذا كان ال�شخ�ص (المدعى عليه) عراقي ًا وعنوانه معروف لدى ال�سفارة ،يقوم الق�سم
القن�صل ��ي با�ستدعائه و�إبالغه بالموعد المحدد و�أخذ توقيعه على نموذج التبليغ وختم
التبلي ��غ والتوقيع عليه م ��ن قبل القن�صل و�إعادتها �إلى الدائ ��رة القن�صلية ،ويعتبر هذا
التبليغ مهم ًا لإجراء المحاكمة �أو �إكمال �إجراءات الدعوى.
� .2أو �أن يق ��وم القن�ص ��ل ب�إرف ��اق التبليغ الق�ضائ ��ي بمذكرة ر�سمية �إل ��ى وزارة الخارجية
المعني ��ة لتقوم بنقله �إلى الجهات الق�ضائية المعني ��ة لتبليغه و�إعادته والم�صادقة عليه
وتحديد تاريخ التبليغ.
� .3أم ��ا �إذا كان المدع ��ى عليه �شخ�ص� � ًا غير عراقي فيقوم الق�س ��م القن�صلي في ال�سفارة
ب�إبالغ وزارة الخارجية والرجاء منها تبليغه و�إعادته بعد الم�صادقة عليه ويحدد تاريخ
التبليغ.
 .4ف ��ي بع� ��ض الأحيان تطل ��ب وزارة خارجية الدولة المعتمدة فيه ��ا البعثة تبليغ مواطنين
عراقيي ��ن �أو �ش ��ركات عراقية بمواعيد ق�ضائية فيتول ��ى القن�صل �إر�سال هذه التبليغات
�إلى الدائرة القن�صلية لغر�ض �إي�صالها �إلى الجهات المعنية.
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ثاني ًا ــ تحليف اليمين:
وهو �أ�شبه بالتبليغ الق�ضائي �إذ يقوم القن�صل با�ستدعاء ال�شخ�ص المعني باليمين
ويتل ��و القن�صل ن� ��ص اليمين على المواطن ويطلب منه تردي ��ده لمرتين ،ثم بعد ذلك يتم
تدوين عبارة «�أدى اليمين �أمامي» ،ويتم توقيعه من قبل القن�صل ويختم بالختم القن�صلي
ويو�ضع التاريخ و ُيعاد �إلى الدائرة القن�صلية بكتاب ر�سمي.
مالحظة:
على القن�صل �أن يهتم بالتبليغات الق�ضائية لكونـها تحمل مواعيد لجل�سات ودعاوى
ق�ضائية وهذه محكومة بتاريخ محدد.
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الباب اخلام�س
أمور عامة

الف�صل االول

بعض نصوص القوانين ذات الصلة
�أو ًال  :ن�صو�ص من قانون الوالدات والوفيات:
قانون ت�سجيل الوالدات والوفيات رقم  148ل�سنة (  ) 1971وتعديالته.

المادة الخام�سة :

 -1على المكلف برعاية المولود خارج العراق �أن يخبر البعثة العراقية �أو من يقوم مقامها
�أو ال�سلطة ال�صحية المخت�صة في العراق بالوالدة خالل �ستين يوم ًا من تاريخ وقوعها
لإ�صدار ال�شهادة.
� -2أ -ت�صدر البعثة العراقية �أو من يقوم مقامها ال�شهادة ب�أربع ن�سخ ا�ستناد ًا �إلى �شهادة
الوالدة الأجنبية المعترف بها ر�سمي ًا من قبل البلد الذي حدثت فيه الوالدة ،و ُتر�سل
الن�ســخ ��ة الأول ��ى (ن�سخة الأح ��وال المدني ��ة) والن�سخة الثالثة (ن�سخ ��ة الحا�سبة
الإكتروني ��ة) �إل ��ى وزارة ال�صح ��ة /مديري ��ة الإح�ص ��اء ال�صحي والحيات ��ي وت�سلم
الن�سخة الثانية �إلى ذوي العالقه وتحتفظ البعثة العراقية بالن�سخة الرابعة.
ب -تر�سل مديرية الإح�صاء ال�صحي والحياتي الن�سخة الأولى من �شهادة الوالدة الواردة
�إليها من البعثة العراقية �أو من يقوم مقامها �إلى ال�سلطة ال�صحية المخت�صة لت�سجيلها
و�إر�سالها �إلى دائرة الأحوال المدنية المخت�صة.
 -3ت�ص ��در ال�سلط ��ة ال�صحية المخت�صة عن ��د مراجعتها خالل الم ��دة القانونية ال�شهادة
ا�ستن ��اد ًا �إلى �شهادة الوالدة الأجنبية المعت ��رف بها ر�سمي ًا من قبل البلد الذي حدثت
في ��ه ال ��والدة م�صادق� � ًا عليها وعلى ترجمته ��ا �إن لم تكن باللغة العربي ��ة و فق ًا لأحكام
القانون .
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المادة العا�شرة :
 .1عن ��د حدوث وفاة خ ��ارج العراق فعلى �أق ��ارب المتوفى حتى الدرج ��ة الرابعة وغيرهم
مراجع ��ة البعث ��ة العراقي ��ة �أو من يقوم مقامه ��ا �أو ال�سلطة ال�صحي ��ة المخت�صة خالل
خم�سة و�أربعين يوم ًا لتنظيم ال�شهادة.
 .2ت�ص ��در البعث ��ة العراقية �أو من يق ��وم مقامها �أو ال�سلطة ال�صحي ��ة ال�شهادة ب�أربع ن�سخ
ا�ستناد ًا �إلى �شهادة الوفاة الأجنبية المعترف بـها من قبل البلد الذي حدثت فيه الوفاة،
م�صادق ًا عليها وعلى ترجمتها �إن لم تكن باللغة العربية وفق ًا لأحكام هذا القانون.
 .3تر�سل البعثة العراقية الن�سخة الأولى(ن�سخة الأحوال المدنية) والن�ســخة الثالثة (ن�سخة
الحا�سبة الإكترونية) �إلى وزارة ال�صحة  /دائرة الإح�صاء ال�صحي والحياتي  ،وت�سلم
الن�سخ ��ة الثاني ��ة �إلى ذوي العالقة والن�سخة الرابعة تحتفظ بها البعثة العراقية .وتقوم
مديرية الإح�صاء ال�صحي والحياتي ب�إر�سال ال�شهادة �إلى ال�سلطة ال�صحية المخت�صة
لت�سجيلها في دائرة الأحوال المدنية.

المادة الحادية والع�شرون  :الفقرة ( ) 2

ال يج ��وز تعدي ��ل �أو تبدي ��ل المعلومات الواردة ف ��ي �شهادة ال ��والدة �أو الوفاة �أو في
ال�سج�ل�ات الر�سمية الخا�ص ��ة بالوالدات �أو الوفي ��ات �أو �إ�ضافة الإي�ضاح ��ات الناق�صة �إال
باال�ستناد �إلى حكم �صادر من المحكمة المخت�صة مكت�سب درجة البتات.

ثاني ًا ــ ن�صو�ص من اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية:
المادة ال�ساد�سة والثالثون

 .1ت�سهي ًال لممار�سة الوظائف القن�صلية المتعلقة برعايا الدولة الموفدة :
(�أ) ينبغ ��ي �أن يك ��ون للموظفي ��ن القن�صليين حري ��ة االت�صال برعاي ��ا الدولة الموفدة
ومقابلته ��م ،و�أن يكون لرعايا الدولة الموفدة الحرية عينها بالن�سبة �إلى االت�صال
بالموظفين القن�صليين ومقابلتهم .
(ب) �إذا قب� ��ض عل ��ى �أح ��د رعايا الدولة الموفدة �ضم ��ن منطقة البعث ��ة القن�صلية �أو �إذا
�سج ��ن �أو �إذا احتج ��ز احتياطي� � ًا بانتظار محاكمته� ،أو �أخ�ض ��ع لأي �شكل من �أ�شكال
االحتج ��از وطل ��ب االت�ص ��ال ببعثته القن�صلي ��ة ،وجب على ال�سلط ��ات المخت�صة في
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الدول ��ة الم�ضيف ��ة �أن تخطر دون ت�أخير البعثة القن�صلية بذلك ،و�أن تودعها دون �أي
ت�أخي ��ر ،كذلك كل مخابرة موجهة من �صاح ��ب العالقة �إلى البعثة القن�صلية .وعلى
هذه ال�سلطات �إعالم �صاحب العالقة دون ت�أخير بحقوقه المن�صو�ص عليها في هذه
الفقرة.
(ج) للموظفين القن�صليين حق زيارة �أي من رعايا الدولة الموفدة ،الم�سجون �أو الموقوف
�أو المحتج ��ز احتياطي� � ًا �أو الخا�ضع لأي �شكل من �أ�شكال االحتج ��از ،والتحدث �إليه،
ومرا�سلت ��ه �أو اختي ��ار ممثل قانوني ل ��ه .ولهم كذلك حق زيارة �أي م ��ن رعايا الدولة
الموف ��دة �إذا كان م�سجون� � ًا �أو موقوف� � ًا �أو محتج ��ز ًا في منطقته ��م القن�صلية تنفيذ ًا
لحكم ق�ضائي .ومع ذلك على الموظفين القن�صليين �أن يمتنعوا عن التدخل ل�صالح
�أي مواط ��ن م�سج ��ون �أو موقوف �أو محتجز احتياطي� � ًا �أو خا�ضع لأي �شكل من �أ�شكال
االحتجاز� ،إذا عار�ض �صراحة قيامهم بهذا العمل.
� .2إن الحق ��وق الم�شار �إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ،يجب �أن تمار�س في نطاق
قواني ��ن الدولة الم�ضيف ��ة و�أنظمتها ،علم ًا ب� ��أن هذه القوانين والأنظم ��ة يجب �أن تتيح
التحقي ��ق الكام ��ل للغايات التي من �أجله ��ا منحت الحقوق المن�صو� ��ص عليها في هذه
المادة.

المادة التا�سعة والثالثون
 .1يج ��وز للبعثة القن�صلية �أن ت�ستوفي في �إقلي ��م الدولة الم�ضيفة الر�سوم والتكاليف التي
تن�ص عليها قوانين الدولة الموفدة و�أنظمتها لقاء المعامالت القن�صلية.
ُ  .2تعف ��ى المبالغ الم�ستوف ��اة ب�شكل ر�سوم وتكاليف ،وفق ًا للفق ��رة الأولى من هذه المادة،
وكذلك الإي�صاالت المتعلقة بها ،من كل ال�ضرائب والر�سوم في الدولة الم�ضيفة.
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الف�صل الثاين

الرسوم القنصلية والتجارية
ت

نوع المعاملة

الر�سم بالدوالر

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

وكالة خا�صة
وكالة خا�صة م�صورة (�أو ن�سخة ثانية)
الوكالة العامة
وكالة عامة م�صورة �أو ن�سخة ثانية
ر�سم �إلغاء الوكاله وعزل الوكيل
الت�صديق على �صحة الختم
ت�صديق على �صحة الختم م�صورة
الت�صديق على �شهادة المن�ش أ�
الت�صديق على �شهادة المن�ش أ� م�صورة
الت�صديق على قائمة مجهز /القائمة التجارية
الت�صديق على قائمة مجهز /القائمة التجارية م�صورة
�شهادة الفح�ص طبية (الخلو من الأمرا�ض ال�سارية).
�شه ��ادة الفح�ص عن قوائم الب�ضائع الم�صدرة �إلى العراق
( اللحوم – الأدوية ) وما�شابه ذلك

10
5
30
5
1
5
2
160
160
160
160
5
160
8.5

� .14شهادة عدم محكومية
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.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

تنظيم �شهادة الميالد
غرامة ت�أخيرية حول �إ�صدار �شهادة الوالدة �أو الوفاة
�إ�صدار الجواز
تمديد جواز ال�سفر
جواز المرور
�إ�صدار هوية الأحوال المدنية
�إ�صدار �شهادة الجن�سية العراقية
دخول الجثمان العربي �أو الأجنبي
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15
8.5
20
25
25
1
2
3200

الف�صل الثالث

مصطلحات بعض المهن
موظف
طالب
عامل
رجل �أعمال
�أعمال حرة
موظف �سابق
متقاعد
�صحافي
طبيب
مهند�س
طبيب �أ�سنان
�صيدلي
ممثل
ر�سام
محا�سب
تاجر
موظف حكومي
ملحق
ربة بيت
القن�صل
خبير
محامي

Official
Student
Worker
Businessman
Free job
Former official
Retired
Journalist
doctor
Engineer
Dents doctor
Pharmacist
Actor
Painter
Accountant
Merchant
Government official
Attaché
House wife
Consul
Expert
Lawyer
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الف�صل الرابع

السجالت التي يحتاجها القسم القنصلي
� . 1سجل تمديد جوازات ال�سفر طبيعة (.)S
� .2سجل منح ال�سمات.
� .3سجل الوكاالت العامة.
� . 4سجل الوكاالت الخا�صة.
� . 5سجل الت�صديقات.
� . 6سجل الجالية العراقية.
� .7سجل الوالدات .
� . 8سجل الوفيات .
� .9سجل �إ�صدار جوازات المرور .
� . 10سجل الوثائق الفل�سطينية.
� . 11سجل الممنوعين من دخول العراق .
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