
 – فاقد & تالفاصدار جواز سفر بدل  -

 الخدمة السريعة غير متوفرة لمقدمي الطلب من خارج العراق مالحظة هاّمة:: 

 ))) القنصلية غير مسؤولة عن طباعة استمارة الجواز ((( 

 **  االستمارةقبل طباعة  التعليمات والمالحظات بالكامل لتالفي حاالت الخطأ واالسئلة المتكررة، الرجاء قراءة ** 

فما دون من االصدارات القديمة   S( أما من يمتلك جواز فئة  Gو   Aفئة )ِالسفر  مالحظة: باالمكان تجديد جوازات

 فبإمكانه ترويج معاملة اصدار الول مرة 

على من فقد جواز سفره تقديم بالغ لدى السلطات االسترالية )مركز الشرطة( وبعد استالم تقرير الفقدان يتم ترجمته  

مختومة وبعد ذلك يتم تصديق المحضر ذو اللغتين العربية واالنلكيزية لدى الخارجية  الى اللغة العربية بترجمة 

استمارة الجواز  افة الى ضباال الجوازذلك فقدان اعالن  تتضمن التي رسمية الجريدة ال نسخة من االسترالية وتقديمه مع 

الحضور الشخصي   معاالصلية والمستنسخة وباقي تفاصيل معاملة الجواز التالي ذكرها   والمستمسكاتالمطبوعة 

 لتقديم المعاملة والتقاط الصورة الشخصية. 

  Sجواز فئة  بخصوص أما  يتم تقديم معاملة بدل فاقد او تالف (Gو   Aفئة )ِ جوازات في حالة فقدان او تلف مالحظة: 

 معاملة اصدار الول مرة مكان ترويج  اإلفبفما دون  

المستمسكات المطلوبة: هوية االحوال المدنية + شهادة الحنسية + جواز السفر + البطاقة الموحدة إن  

 ( باالضافة الى نسخ ملونة لكل ماذكر 2وجدت + صور شخصية عدد )

 ن الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر. يكون تقديم الطلبات م

ً  ** اليمكن ترويج معاملة الجواز دون حضور صاحب العالقة   ** مالحظة المستمسكات   مع شخصيا

 **  ((( االستمارة المطبوعة)))و والمستنسخة االصلية

 * تنويه * 

 صورة الجواز تلتقط عن الحضور.  -

 ( عاماً.15لمن يقل عمره عن ) سنوات(  4و ) ، سنوات( من تاريخ اصداره 8يكون جواز السفر نافذاً لمدة ) -

او الوصي )بموجب   ( ثماني عشرة سنة، اال بحضور الولي )االب(18اليجوز اصدار جواز سفر لمن يقل عمره عن ) -
 .(اصل ونســــــــــــــخةمع هوية احواله المدنية ) تخويل قانوني(

 * الرسوم*

 الجواز. ( دوالر امريكي رسم اصدار 20* )

 ( دوالر امريكي رسم اثبات الشخصية. 20* )

*** في حال رغبة المواطن وضع اسم الجد في حقل اللقب كما في جوازه السابق في حين ان هوية االحوال المدنية  

مضافة الى رسوم المعاملة    ( دوالر امريكي85والبالغة )تحتوي على لقب فتستوفى رسوم تغيير اللقب في هذه الحالة 

 الذي يحتوي على ذلك اللقب  االسترالي  مع ارفاق نسخة االقامة او الجواز

 ( دوالر امريكي رسم )بدل فاقد & تالف(. 215) -

 ( دوالر امريكي رسم )تصديق محضر فقدان جواز السفر(. 15) -



  رابط شرح استمارة جواز السفر الجديدة 

 

 مالحظات مهمة لتسهيل ملء وطباعة االستمارة االلكترونية 

 جيداً(:  )الرجاء االنتباه وقراءة المالحظات

 

 االستمارة::: ملءأ( 

 ( محدث. Adobe Readerوتوفير برنامج )ِ( Google Chromeيجب استخدام متصفح )  -1

 وادخال الكود الرباعي للبدء بعملية ادخال المعلومات. ))االسفل((  المرفق في  رابط استمارة الجواز فتح -2

بطاقة االحوال المدنية،   االنتباه الى كتابة معلومات االسم والحالة الزوجية وتاريخ ومحل الميالد كما مدون في  -3

 في حقل اللقب.  اسم الجد وجود لقب في هوية االحوال فيجب كتابةحال عدم  وفي 

تلقائياً من قبل المنظومة حسب   والذي يظهر  -االستمارة  اثناء ملء -باالمكان تعديل االسم باللغة االنكليزية  -4

 وبما يتالءم مع االسم باللغة العربية.  الرغبة

 مثال )ملبورن ، سدني ، بيرث ، كوينزالند(.   العنوان باللغة العربية فقط، االنتباه الى كتابة  -5

 ( طباعة االستمارة:::ب

لحين تفعيل الصفحة الجديدة   مرات  ثالث  عند االنتهاء من ملء االستمارة يجب الضغط على زر )طباعة الطلب(

الشخصية  ومن ثم طباعتها من ايعاز )طباعة الطلب( الموجود فوق مربع الصورة  لالستمارة )كما في النموذج ادناه(

 في االستمارة، واخيراً وبعد الطباعة الضغط على زر )تثبيت الطلب(. 

  5حل مشكلة ظهور االستمارة المعكوسة وبدون باركود:: كتابة العنوان باللغة العربية فقط كما في المالحظة رقم  -

 باالضافة الى طباعة االستمارة من ايعاز طباعة الطلب وليس طباعة. 

 % لضمان طباعتها على صفحة واحدة. 70االستمارة بصفحتين:: تصغير حجم الطباعة الى ما دون حل مشكلة ظهور  -

 

 

 

 مالحظة::: ال تعتبر االستمارة صحيحة ومقبولة دون ظهور شريط الباركود فيها وبشكل كامل وواضح 

 االستمارة على صفحة واحدة كما موضح في النموذج التالي(  )يجب ان يكون شكل

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rSYn5_pXEqQ


 

 النموذج لالطالع فقط وليس للطباعة.. ** 

 



 ***  ((( رابط استمــــــــــــــــــــــارة الجواز *** )))

http://eservice.iraqinationality.gov.iq/pssservice_ara/start.swe?SWECmd=Start&SWEHo=eservice.iraqinationality.gov.iq

