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  المستمس�ات المطل��ة ل�ل معاملة

  سمات الدخول 
الموحدة   الوطن�ة او �سخة من ال�طاقة االحوال المدن�ة او �سخة من ه��ة العراق�ة + �سخة من شهادة الج�س�ة )2(صورة حديثة عدد  -

  . او ب�ان والدة او حجة والدة سفر نافذ  او جواز 
) م�� االستمارة  - �

و�� ون�ا (الموجود ع� موقع القنصل�ة االل��� � مع   ال��� ول�س �دو�ا وان �كون االسم متطابق لحامل الجواز االجن��
  . المستمس�ات العراق�ة

   

   شهادة الح�اة 
خة من + �س  اوال�طاقة الوطن�ة الموحدة  االحوال المدن�ة + �سخة من ه��ة  العراق�ة + �سخة من شهادة الج�س�ة ) 1(  صورة حديثة عدد 

  . �جب كتا�ة اسم الم�ف والرقم التقاعدي)  � + (ه��ة التقاعد اذا �انت شهادة الح�اة تخص المتقاعد   اله��ة االلمان�ة
  

  الجوازات 
الوطن�ة  شهادة الج�س�ة العراق�ة األصل�ة مع �سخه ملونة ل�ل منهما أو (ال�طاقة  +  ال�طاقة الشخص�ة األصل�ة ه��ة األحوال المدن�ة العراق�ة     . 1

 .الموحدة) 
�   شخ��   ق�د   صورة   �قدم   )   العراق�ة   الج�س�ة   شهادة   المدن�ة،   االحوال   ه��ة   (   اصل�ة   مستمس�ات   ال�ملك   من  . 2

و��  .   ال���
  الخارج�ة   وزارة   ق�ل   من   مصدق   ) 57(   ق�د   صورة   �قدم   )   العراق�ة   الج�س�ة   شهادة   ،   المدن�ة   االحوال   ه��ة   (   قد�مة   اصل�ة   مستمس�ات   �ملك   من  . 3

 .العراق�ة 
 . ) 2(   عدد   حديثة   صور  . 4
 . يورو   ) 20(   قدرها   رسوم  . 5
   للذين   القا��ن   لالوالد   �ال�س�ة   الوصا�ة   حجة  . 6

�
   . العراق�ة   الخارج�ة   من   مصدقة   وصا�ا   حجة   منه   ف�طلب   مفقودا   �ان   او   والدهم   تو�

� حال طلب تجد�د جواز المنت�� الصالح�ة   . 7
�

 . احضار الجواز القد�م �
� خارج   . 8 � داخل المان�ا و�تم ترجمته ا� اللغة الع���ة اما للمق�م�� طة للمق�م�� � حال الجواز ال�دل الفاقد يتم عمل �الغ ��

�
  �دل فاقد : �

طة مصدق من وزارة خارج�ة ال�لد الذي  �ق�م ف�ه المواطن مع ترجمته ا� "اللغة الع���ة" + اعالن جمهور�ة المان�ا فيتم عمل �الغ ��
� لصاحب الجواز مع رقم الجواز المفقود ورقم الهاتف الشخ�� 

�
� ج��دة رسم�ة محل�ة يتضمن االعالن االسم الثال�

�
عن فقدان الجواز �
 يورو.  232له مع رسوم ال�الغة  

 
  

  جواز المرور :    
 .الموحدة  الوطن�ة  ال�طاقة او  ةالج�س� شهادة من �سخة أو  ةالعراق� المدن�ة  األحوال ه��ة من �سخة -
�  السفر  جواز  من ة�سخ -

�
 .وجدت)  (إن  نافذة لط�عة  ال�سخة تكون أن ع�  العرا�

� الوالدة ف�جب ارفاق �سخة من ب�ان الوالدة
الجواز لحدي�� � حالة اصدار 

�
�   �

�
الطفل   نافذة  مدن�ة  او ه��ة احوال   العرا�      + مستمس�ات والد 

  . ) العراق�ة شهادة الج�س�ة   + االحوال المدن�ة (ه��ة
� حالة امتال�ه لجواز منت�� الصالح�ة او تالف ف�جب ارفاق �سخة من الجواز مع المستمس�ات 

�
  . العراق�ةالثبوت�ة �

� �العودة الطوع�ة   ��ي التعل�مات اعالە للراغب��
� حالة ان الجواز �ان 

�
طة االلمان�ة. �  يتطلب االمر مح�� فقدان الجواز من ال��

�
  مفقودا

  

 ب�ان الوالدة :   
 . ألم اب و المدن�ة لأل  األحواله��ة  -1
� مصدق من ق�ل وزارة الخارج�ة العراق�ة او العقد  عقد زو  -2

�
� اج عرا� � (األجن��

ترجمته مع    األلمان�ةمصدق من ق�ل وزارة الخارج�ة    ) االلما��
 ة الع���ة. للغ

� ب�ان الوالدة  -3 � (  األجن��
�

 . األلمان�ة مع ترجمته للغة الع���ة ع� ان �كون مصدق من ق�ل وزارة الخارج�ة )االلما�
� حال تعذر حضور  -4

�
 عنه. تح�� األ  ەحضور و�� االمر لغرض ترو�ــــج المعاملة و�

ً
    م �د�

� حال تأخر اصدار ب�ان الوالدة ال��� من (  -5
�

 ا� الرسم.  إضافةيورو  )10يوم يتم اس��فاء م�لغ الغرامة وال�الغة (  )60دفع الرسوم القانون�ة و�
 لألب واألم. من المستمس�ات الثبوت�ة العراق�ة   )2(ارفاق �سخ ملونة عدد   -6
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  :شهادة الوفاة 
�  لل  المدن�ة  حوالال من ه��ة ا  )2( �سخة عدد   - 

�
و�تم م�� استمارة عن حالة الوفاة  شخص الُم�لغ  لل  االحوال المدن�ة  �سخة من ه��ةمع  متو�

  خاصة �شهادة الوفاة.  
جم محلف  �جب ان تكون معلومات ب�ان الوفاة   جمة عن ط��ق م�� مصدقه من مقاطعة الحكومة المحل�ة ومن وزارة الخارج�ة االلمان�ة وم��

    . ا� اللغة الع���ة
  

  :التأي�د  
�  الجواز  ال�سخة من    +  العراق�ة  ج�س�ةالو شهادة    االحوال المدن�ة   �سخة من ه��ة

�
+ �سخة من اله��ة او ال�طاقة الوطن�ة الموحدة    عرا�

    . االلمان�ة
  
  

  :الو�الة الخاصة  
  ). 3( ل عدد � وللوك  )4( و�ل عدد مصور لل - 
+ �سخة من )  2عدد (   او �سخة من ال�طاقة الوطن�ة الموحدة )  2عدد (  العراق�ة   ج�س�ةالو شهادة    المدن�ة   �سخة من ه��ة االحوال - 

.  )2عدد ( اله��ة االلمان�ة   مع عمل شهادة ح�اة و اقرار خ��
  

  :الو�الة العامة  
    ). 4( ل عدد � وك لول )4( و�ل عدد مصور لل - 
+ �سخة من اله��ة االلمان�ة   الموحدة اصل�ة  الوطن�ة  او ال�طاقة   صل�ة)ال ا  العراق�ة  ج�س�ة ال+ شهادة    صل�ة ال ا  المدن�ة  ه��ة االحوال - 

.   شهادة ح�اةمع عمل  لوك�لاالحوال المدن�ة ل �سخة من ه��ة  + مما سبق  )3(  +�سخ عدد     و اقرار خ��
� حال بيع س�ارة 

�
، اما � ��

اذا �انت الو�الة خاصة ب�يع عقار فال�د من جلب سند حد�ث واذا �ان العقار يتعلق بورثة ف�جب احضار قسام ��
  فال�د من جلب �سخة من السن��ة. 

  

  :االقرار  
المدن�ة االصل�ة  ه��ة -  الموحدة  ال ا  العراق�ة  وشهادة الج�س�ة  االحوال  الوطن�ة  ال�طاقة  او  االلمان�ة +    + �سخةاالصل�ة  صل�ة  اله��ة 

  . ) 1عدد (  �سخة من الو�الة للشخص المراد توك�له+صورة حديثة
  
  

  :عدم محكوم�ة 
�سخة من مان�ة +  لقامة االاالال�طاقة الوطن�ة الموحدة +  �سخة  او    العراق�ة  ج�س�ةالشهادة    �سخة  +  المدن�ة  ه��ة االحوال  �سخة - 

�  السفر  واز ج
� او االلما��

�
  . العرا�

  

  :التخ�� عن الج�س�ة 
� نافذ �سخة من    صل�ة+ال الموحدة ا  الوطن�ة  صل�ة) او ال�طاقةال ا  العراق�ة  ج�س�ةالصل�ة+ شهادة  ال ا  المدن�ة    ه��ة االحوال - 

�
الجواز العرا�

  المفعول. 
  

  :عزل الوك�ل 
  )3( للمو�ل + االقامة االلمان�ة +  العراق�ة وشهادة الج�س�ة المدن�ة ه��ة االحوال �سخة من الو�الة القد�مة + العنوان ال�امل للمو�ل +  - 

  حديثة.  صور 
فق معها ه��ة التقاعد الخاصة �المو�ل  � حالة الو�الة المراد عزل وك�لها تخص الراتب التقاعدي ف��

�
  . و�

  

   :اصدار شهادة الج�س�ة 
الثبوت�ة ألحد االق��اء   + �سخ من المستمس�اتالعراق�ة للمو�ل    ج�س�ةالمن شهادة    �سخة  لمو�ل+ االحوال المدن�ة ل  �سخة من ه��ة  - 

  ). 2(عدد  )  ابن العم - االخ-االب( 
  

  :سخة طبق االصل� 
العراق�ة -  المستمس�ات  الخاصة +�سخ من  الو�الة  الوطن�ة   �سخة من  ال�طاقة  او  العراق�ة  المدن�ة او شهادة الج�س�ة  (ه��ة االحوال 

    . اله��ة االلمان�ة +   الموحدة)
� حال رغ�ة الشخص عمل �سخة طبق االصل للو�الة العامة او الو�الة الخاصة ب�يع عقار ف�جب تقد�م المستمس�ات

�
  . االصل�ة الثبوت�ة و�
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  :نقل الجثمان 
  شهادة الوفاة مصدقة + تق��ر صادر من السلطات المختصة.  - 
  

  :صحة الصدور 
 . صدورە + طلب خ�� �سخة ملونه من المستمسك المراد صحة  - 

  
� حالة توفرەجميع ال�سخ المذكورة اعالە تكون ملونة و :  مالحظة

�
� مع �ل المعامالت �

�
 . �فضل ارفاق �سخة من جواز السفر العرا�

 

  
 


