
 $$ رسوم المعامالت$$ 

 نوع المعاملة ت
الرسم بالدوالر 

 االمرٌكً

1.  

 رسوم الوكاالت

 $ 10 وكالة خاصة

 $ 10 (نسخة ثانٌة)وكالة خاصة   .2

 $ 30 وكالة عامة  .3

 $ 10 (نسخة ثانٌة)وكالة عامة   .4

 $ 1 الغاء الوكالة وعزل وكٌل  .5

 $ 15 التصدٌق على صحة الختم  .6

 $ 10 (نسخة مصورة) الختمالتصدٌق على صحة   .7

 $ 100 التصدٌق على شهادة المنشأ  .8

 $ 100 (نسخة مصورة) التصدٌق على شهادة المنشأ  .9

 $ 160 اللحوم، االدوٌة وماشابه/ المصدرة للعراق  البضائعشهادة فحص عن قوائم   .10

 $ 100 القائمة التجارٌة/ التصدٌق على قائمة مجهز   .11

 $ 100 (نسخة مصورة) القائمة التجارٌة/ التصدٌق على قائمة مجهز   .12

 $ 25 (الخلو من االمراض السارٌة)شهادة فحص طبٌة   .13

 $ 10 (نسخة مصورة/ ) (الخلو من االمراض السارٌة)شهادة فحص طبٌة   .14

 $ 15 تنظٌم شهادة المٌالد  .15

 $ 8.50 غرامة تأخٌر حول اصدار شهادة الوالدة او الوفاة  .16

 $ 1 المدنٌةاصدار هوٌة االحوال   .17

18.  

 شهادة الجنسٌة

 $ 2 (ألول مرة) اصدار شهادة الجنسٌة العراقٌة

 $ 10 (ضائع/ بدل تالف) اصدار شهادة الجنسٌة العراقٌة  .19

 $ 6 (ألول مرةتجنس )اصدار شهادة الجنسٌة العراقٌة   .20

 $14 (ضائع/ بدل تالفتجنس )اصدار شهادة الجنسٌة العراقٌة   .21

 $ 20 واالقرارات الخطٌة والتأٌٌدات والتعهداتشهادات الحٌاة   .22

 $ 127 مطابقة االسم عربٌاً والتٌنٌاً حسب الوثائق االجنبٌة  .23

 $ 10 (اي وثٌقة تصدر عن الجنسٌة العامة)تأٌٌد صحة اصدار المستمسكات العراقٌة   .24

25.  
نسخة ) الحٌاة واالقرارات الخطٌة والتأٌٌدات والتعهدات اتشهادالتصدٌق على 

 (مصورة او نسخة ثانٌة
10 $ 

 $ 8.5 شهادة عدم المحكومٌة الدولٌة  .26

 $ 50 التصدٌق على وثائق المنظمات غٌر الحكومٌة  .27

 $ 3,200 دخول الجثمان العربً او االجنبً  .28

29.  
 رسوم الجوازات

 $ 20 السفر جوازأو تجدٌد  اصدار

 $ 20 شهادة حٌاة الجواز  .30



 $ 215 السفر غرامة فقدان او تلف جواز  .31

 $ 85 رسوم تغٌٌر اللقب  .32

 $ 170 استبدال جواز سفر  .33

 $ 3 جواز مرور  .34

35.  

 رسوم السمـــــــــــات

 $ 50  الدٌنٌـــــــــــــــة

 $ 50 -اعتٌادٌة   - .36

 $ 100 أشهر 6متعددة  .37

 $ 150 متعددة سنــــــــــــة .38
 


