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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

تع���د مهمة متابعة �شوؤون �لمو�طنين �لعر�قيي���ن في �لخارج �أحد �أهم مهام 
وز�رة �لخارجي���ة في جمهورية �لعر�ق، وحر�ش���ًا منا على تقديم �أف�شل �لخدمات 
لأبن���اء �لجالي���ات �لعر�قي���ة في مختل���ف دول �لعالم وف���ق �لتعليم���ات و�ل�شو�بط 
�لقن�شلي���ة �لنافذة بالدقة �لمطلوبة ونحن نبني �لعر�ق �لجديد، فقد وجهنا كافة 
�شفار�تنا وبعثاتنا في �لخارج بالعمل على ت�شهيل �شوؤون �لمو�طنين �لعر�قيين ورعاية 
م�شالحهم عل���ى �أف�شل وجه ممكن. ورغم �لإعد�د �لجي���د لكو�درنا �لدبلوما�شية 
و�لإد�ري���ة، لتمكينها م���ن �أد�ء و�جباتها، فقد حر�شنا عل���ى و�شع كافة �لتعليمات 
و�ل�شو�ب���ط �لقن�شلي���ة �لناف���ذة في دليل �لعم���ل �لقن�شلي �لذي وجهن���ا باإعد�ده 
و�إ�ش���د�ره، �شم���ن �شل�شلة �إ�ش���د�ر�ت وز�رة �لخارجية، بمعلومات���ه وطبعته �لثالثة 
�لمنّقحة باآخر �لقو�نين و�لتعليمات في هذ� �لجانب، ليت�شنى لموظفاتنا وموظفينا 
�لعاملين في �ل�شوؤون �لقن�شلية في �شفار�تنا وبعثاتنا وقن�شلياتنا �لعامة �لمنت�شرة 
في مختلف �لعو��شم و�لمدن �لعالمية �أن يقدمو� �أف�شل �لخدمات �لقن�شلية لأبنائنا 

من خالل �لرجوع �إلى هذ� �لدليل متى �قت�شت م�شتلزمات �لعمل ودقته.
ناأمل من �لعاملين كافة �لنهو�ض بمهامهم على �أف�شل نحو ممكن، ونتمنى 
لكاف���ة قن�شلياتنا وقنا�شلن���ا �لتوفيق و�لنجاح على طريق خدمة كافة �لعر�قيين 

خارج �لعر�ق، من �أجل غد �أف�شل للعر�ق �لجديد.
و�هلل ولي �لتوفيق.

هو�شـيــار زيـبــاري
وزي���ر �خلارجي��ة
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الف�سل الأول
تسجيل الواقعات

اأوًل ـ �صهادات الولدة:
يقوم �لق�شم �لقن�شلي في �ل�شفارة ��شتنادً� �إلى �لمادة �لخام�شة من قانون ت�شجيل 
�ل���ولد�ت و�لوفي���ات �لمرق���م )148( ل�شنة 1971 �لمعدل بت�شجيل و�قع���ة �لولدة و�أ�شد�ر 
�شه���ادة �ل���ولدة �لالزمة بذلك ��شتنادً� �إلى �شهادة �ل���ولدة �لعربية �أو �لأجنبية �لم�شادق 
عليه���ا من �لجهات �لمخت�شة في ذلك �لبل���د ومنها ت�شديق وز�رة �لخارجية وتكون باأربع 

ن�شخ:

1- �لن�شخة �لأولى: )�لن�شخة �لبي�شاء( ن�شخة د�ئرة �لأحو�ل �لمدنية.

2- �لن�شخة �لثانية: )�لن�شخة �لحمر�ء( ن�شخة ذوي �لعالقة.

3- �لن�شخة �لثالثة: )�لن�شخة �لخ�شر�ء �أو �ل�شفر�ء( ن��شخة �لحا�شبة �لإلكترونية.

4- �لن�شخة �لر�بعة: )�لن�شخة �لزرقاء( ن�شخة �لحفظ لدى �ل�شعبة �لقن�شلية.

تر�ش���ل ن�شخة �لأحو�ل �لمدني���ة ون�شخة �لحا�شبة �لإلكتروني���ة �إلى وز�رة �ل�شحة/ 
د�ئرة �لإح�شاء �ل�شحي و�لحياتي مرفق بها �شورة طبق �لأ�شل من �شهادة �لولدة �لعربية 
�أو �لأجنبية م�شدقة من �لخارجية في �شاحة عمل �لبعثة و�شورة من هوية �لأحو�ل �لمدنية 
ل���الأب �أو �لأخ �أو �لأخ���ت غير �لمتزوجة �أو �لأم �لمثبت فيها ��شم �لزوج في هويتها في �أول 

بريد �شيا�شي. 

هن���اك �أم���ور يتم تدوينها تخ�ض عم���ل �لقن�شل ويجب عدم �إغفاله���ا �أثناء تنظيم 
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�شه���ادة �لولدة وهي )تاريخ تنظيم �ل�شه���ادة � جن�ض �لمولود � ختم وتوقيع و��شم �لقن�شل 
- حقل د�ئرة �لأحو�ل �لمدنيه ( .

)�إعمام �لد�ئرة �لقن�شلية �لمرقم )65506/22/4/8 في 2010/2/15(.

حجة الولدة:
وه���ي وثيق���ة ر�شمي���ة �شادرة م���ن محاكم �لأح���و�ل �ل�شخ�شية تمث���ل �شهادة ولدة 
لالأطفال �أو �لأ�شخا�ض �لذين لم ت�شدر لهم �شهادة من جهة ر�شمية مخولة �أثناء ولدتهم 
لكونه���م لم يولدو� عن���د جهة مخولة بتنظيم �شهادة �لولدة مث���اًل )د�خل م�شت�شفى � عند 
قابل���ة ماأذون���ة( �أو �أ�ش���باب �أخ���رى. وحجة �ل���ولدة لي�شت من �شالحي���ة �لقن�شل لكونها 
ح�شريًا من �خت�شا�ض �لق�ش�اء ول ي�شتطيع �لقن�شل �إ�شد�رها �إل بعد تخويله من قا�شي 
�لأح���و�ل �ل�شخ�شي���ة وفيها كثير م��ن �لتعقيد�ت ل مجال للتطّرق �إليها. )�لمادة - 16 - من 

قانون �لولد�ت و�لوفيات 148 ل�شنة 1971(.

مالحظـــة: عند ولدة طفل عر�ق���ي في �لخارج يقدم ذووه �إلى �لبعثة بيان �لولدة 
�ل�شادر من �لجهة في ذلك �لبلد �لذي حدثت فيه �لولدة م�شدقة من �لجهات �لمخت�شة 
فيه���ا خ���الل �شهرين من تاريخ �ل���ولدة ��شتنادً� �إلى �لمادة �لخام�ش���ة من قانون �لولد�ت 
و�لوفي���ات �لمرقم )148( ل�شنة 1971 �لمعدل، وفي ح���ال �لتاأخر عن �لإخبار فاإن عليهم 
دف���ع غر�م���ة بمبلغ ع�شرة �آلف دينار عر�ق���ي وبما يع���ادل )8.50( دولر كر�شم ت�شجيل 
متاأخ���ر وبموجب و�ش���ل محا�شبة )37�أ( ) �إعمام �لد�ئرة �لقن�شلي���ة �لمرقم 21/4/8/ 64161 

في 2009/2/4 (.

ثانيًا ــ �صهادات الوفاة :
يق���وم �لق�شم �لقن�شلي في �ل�شف���ارة بت�شجيل و�قعة �لوفاة في �شهادة وفاة عر�قية 
ي�شدرها ��شتنادً� �إلى �لمادة �لعا�شرة من قانون ت�شجيل �لولد�ت و�لوفيات وت�شدر ��شتنادً� 
�إلى �شهادة �لوفاة �لعربية �أو �لأجنبية �لم�شدقة من قبل وز�رة �لخارجية في منطقة عمل 
�لبعث���ة. ويق���وم �لقن�شل بتدوين �لمعلومات في كافة حقول �ل�شه���ادة و�لمعلومات �لمدونة 
م���ن هوية �لأحو�ل �لمدنية للمتوفى �أو لبنه  �أو لزوجته، ول ت�شدر �شهادة �لوفاة ل�شخ�ض 

غير عر�قي ، ت�شدر �شهادة �لوفاة باأربع ن�شخ هي:  
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�لن�شخ���ة �لأول���ى )�لن�شخة �لبي�ش���اء( ن�شخة �لأح���و�ل �لمدنية، و�لن�شخ���ة �لثانية                        
)�لن�شخة �لحمر�ء( ن�شخة ذوي �لعالقة، و�لن�شخة �لثالثة )�لخ�شر�ء �أو �ل�شفر�ء( ن�شخة 
�لحا�شب���ة �لإلكترونية، و�لن�شخة �لر�بعة )�لن�شخة �لزرقاء(  يحتفظ بها �لق�شم �لقن�شلي 

في �ل�شفارة لغر�ض �لرجوع �إليها عند �لحاجة.

تر�ش���ل ن�شخة �لأحو�ل �لمدني���ة ون�شخة �لحا�شبة �لإلكتروني���ة �إلى وز�رة �ل�شحة/ 
د�ئ���رة �لإح�ش���اء �ل�شح���ي و�لحيات���ي مرفق به���ا �شورة طب���ق �لأ�شل من �شه���ادة �لوفاة 
م�شدق���ة م���ن قب���ل وز�رة �لخارجية ف���ي �شاحة عمل �لبعث���ة مع �شورة م���ن هوية �لأحو�ل 

�لمدنية للمتوفى في �أول بريد �شيا�شي.

وعلى �لقن�شل �أن يتاأكد د�ئمًا من بع�ض �لحقول �لتي تت�شمنها �ل�شهادة و�لخا�شة 
بالق�شم �لقن�شلي ومنها:

)تاريخ �إ�شد�ر �شهادة �لوفاة - ختمها بختم �لد�ئرة �لقن�شلية - ذكر ��شم وتوقيع 
�لقن�شل(  مع مالحظة �أن كل �شهادة وفاة يجب �أن تت�شمن ما يلي: 

)��ش���م �لمتوف���ى - تاريخ ولدت���ه - جن�شيته - تاريخ وفاته - �شب���ب وفاته - مكان 
�لوفاة(.

و�شهادة �لوفاة �شرورية لعائلة �لمتوفى لغ�ر�ض ت�شجيلها في قيود �لأحو�ل �لمدنية 
وق�شاي���ا �لإرث و�لت���ركات. وعليه يجب �أن ت�شل���م ن�شخة �ل�شهادة �لخا�ش���ة بالعائلة لذوي 

�لعالقة لغر�ض ت�شجيلها في �شجالت �لأحو�ل. 

مالحظـــة: �إن م���دة �لإخبار عن �لوفاة خارج �لع���ر�ق)45( يومًا من تاريخ �لوفاة 
��شتنادً� �إلى �لمادة �لعا�شرة من قانون �لولد�ت و�لوفيات رقم )148( ل�شنة 1971�لمعدل. 
وف���ي حال �لتاأخر عن �لإخبار تدفع غر�مة ع�ش���رة �ألف دينار وبما يعادل )8.50( دولر 
كر�شم ت�شجيل م�تاأخر بموجب و�شل محا�شبة -37�أ- )اإعمام الدائرة القن�شلية 64161/21/4/8 

في 2009/2/4(.
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ثالثًا ــ التعليمات الخا�صة باإ�صدار �صهادتي الولدة والوفاة:
1-  �شرورة ح�شور و�لد �لطفل �إلى �لق�شم �لقن�شلي في �لبعثة، و�إذ� تعذر ح�شوره فيجب 
�أن يك���ون من جملة �لم�شتم�ش���كات �لمطلوبة عقد �لزو�ج للتثبت من �أبّوة �لطفل )ربما 

�أن و�لد �لطفل ل يقبل �أن ي�شجل �لطفل با�شمه(.
2-  يق���وم �لق�ش���م �لقن�شلي باإم���الء كافة �لحق���ول �لمطلوبة في نموذجي �شه���ادة �لولدة            

�أو �لوفاة.
3-  �لمعلومات �لخا�شة بحقل �لأحو�ل �لمدنية تنقل من هوية �لأحو�ل �لمدنية لو�لد �لطفل 
)كال�شفح���ة - �ل�شجل - د�ئرة �لأحو�ل - �لمحافظة(، و�إذ� تعذر ذلك فيتم �إمالوؤها 

��شتنادً� �إلى �لمعلومات �لتي يقدمها و�لده.
4-  تدوين تاريخ �لميالد لالأم في �شاعة حدوث �لولدة ولي�ض تاريخ تنظيم �ل�شهادة.

5-  عدم �عتماد �شهادة �لجن�شية �أو جو�ز �ل�شفر عند �إ�شد�ر �شهادة �لولدة �أو �لوفاة لعدم 
�حتو�ئهما على رقم �ل�شفحة و�ل�شجل، وعليه تعتمد هوية �لأحو�ل �لمدنية فقط. 

6- ل يجوز �إ�شد�ر �شهادة �لولدة �لعر�قية طبقًا لبيان �لولدة �لعربي �أو �لأجنبي �إذ� كان 
�لأب قد قام بتغيير ��شمه، وكذلك ل يجوز �إ�شد�ر �شهادة �لوفاة لأي مو�طن قام بتغيير 
��شم���ه لأن �ل�شه���ادة في هذه �لحالة ل تتطابق مع �ل�شج���الت و�لوثائق �لعر�قية، وعليه 
�شوف ل يتم �عتماد �شهادة �لولدة �أو �لوفاة في حالة حدوث �ختالف بالأ�شماء ما بين 
�شهادة �لولدة �أو �لوفاة )�لعربية �أو �لأجنبية( وبين ما مثبت في هوية �لأحو�ل �لمدنية 

�لتي يقدمها �لمو�طن.
)اإعمام الدائرة القن�شلية المرقم 65506/22/4/8 في 2010/2/15 (.

)اإعمام الدائرة القن�شلية المرقم 8920/22/4/6 في 2011/3/27(.

7-  ل يجوز تعديل �أو تبديل �لمعلومات �لو�ردة في �شهادة �لولدة �أو �لوفاة �أو في �ل�شجالت 
�لر�شمية �لخا�ش���ة بالولد�ت �أو �لوفيات �أو �إ�شافة �لإي�شاحات �لناق�شة �إل بال�شتناد 
�إل���ى حكم �شادر م���ن �لمحكمة �لمخت�ش���ة مكت�شب درجة �لبت���ات )�لمادة -21- من 

قانون �لولد�ت و�لوفيات رقم 148 ل�شنة 1971 �لمعدل(.
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رابعًا ــ ت�صجيل الزواج والطالق :
ت�ش���در �لجه���ات �لأجنبي���ة عقودً� وق���ر�ر حكم بال���زو�ج و�لطالق  وفق���ًا للقو�نين          
�لخا�ش���ه به���ا، وتنفذ هذه �لوثائ���ق بالن�شبة للمو�طني���ن �لعر�قيين في �شج���الت �لأحو�ل 
�لمدنية وفقَا لل�شروط �لقانونية �لو�ردة في �لمادة )38( من قانون �لأحو�ل �لمدنية )65( 
ل�شن���ه  1972 �لمعدل، وعلى كل عر�قي ي�شكن خ���ارج �لعر�ق �إ�شعار �ل�شفارة �أو �لقن�شلية 
�لعام���ة بو�قعات �لزو�ج �أو �لطالق �أو �لف�شخ �أو �لفرقة �لتي تخ�شه. ولغر�ض ت�شجيلها في 

د�ئرة �لأحو�ل �لمدنية يقوم �لزوج باإجر�ء ما يلي:
1 -  ترجمة عقد �لزو�ج �أو حكم �لطالق �إذ� كان باللغة �لأجنيبة من قبل جمعية �لمترجمين 

�لعر�قيين �أو كلية �للغات في جامعة بغد�د ح�شرً�.
2 - ت�شديق عقد �لزو�ج �أو حكم �لطالق من �لد�ئره �لقن�شلية/ ق�شم �لت�شديقات.

3 -  يق���وم �لزوج بت�شليم ن�شخة من عقد �ل���زو�ج �أو قر�ر �لحكم بالطالق مرفق به ن�شخة 
م���ن �لترجمة �لعربي���ة �لم�شار �إليها �أعاله مع �شورة م�شدق���ة لهوية �لأحو�ل �لمدنية 
للزوج وللزوجة �إلى د�ئرة �لأحو�ل �لمدنية �لتي �أ�شدرت هوية �لأحو�ل �لمدنية للزوج  
لغر�ض تاأ�شير و�قعة �لزو�ج وفتح �شفحة جديدة للزوجين م�شتقلة عن �لعائلة، وتوؤ�شر 

و�قعة �لطالق �أي�شًا في حالة ح�شولها.
مالحظة : ليمكن لل�شفارة �أو �لبعثة تزويد �لمو�طن بتاأييد كونه �أعزب �شو�ء كان 
رج���اًل �أو �م���ر�أة �إل بع���د تقديم �شورة قيد من د�ئرة �لأح���و�ل �لمدنية خالل فترة �إ�شد�ر 
�لتاأيي���د.  وباإم���كان �لمو�ط���ن �لمقيم في �لخ���ارج منح وكالة خا�شة لأح���د �لأ�شخا�ض في 

�لعر�ق يخّوله فيها مر�جعة د�ئرة �شوؤون �لأحو�ل �لمدنية لغر�ض �إ�شد�ر �شورة �لقيد.
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الف�سل الثاين
هوية األحوال المدنية وشهادة الجنسية
اأوًل ـ كيفية الح�صول على هوية الأحوال المدنية )البطاقة ال�صخ�صية(:
يق���وم �لق�شم �لقن�شل���ي بتنظيم �لمعامالت �لخا�شة بطالب���ي �لح�شول على هوية 

�لأحو�ل �لمدنية وفق �لخطو�ت �لتالية:

1   .  يقدم �لمو�طن طلبًا �إلى �لبعثة يذكر فيه حاجته �إلى هوية �لأحو�ل �لمدنية.
2   .  يرفق مع �لطلب �ل�شتمارة �لخا�شة بالح�شول على هوية �لأحو�ل �لمدنية )�لنموذج 
�لمرف���ق رق���م 1( �لن�شخة �لأ�شلي���ة ولي�ش���ت �لم�شتن�شخة، وي�شتخدم ه���ذ� �لنموذج 

للح�شول على �لهوية لأول مرة �أو لتجديدها �أو للح�شول على بدل تالف �أو فاقد. 
3   .  يت���م �إمالء �ل�شتمارة �أع���اله من قبل رب �لأ�شرة �أو ربة �لأ�ش���رة �أو �شاحب �لقيد �أو 
�لو�شي �أو �لولي �أو �لقّيم �أو �لوكيل �لقانوني وبتوقيعهم �ل�شريح، حيث �إن محتوياتها 

تعد بمثابة �إقر�ر �شخ�شي ل�شحة ما ورد فيها.
4 .   تت�شمن �ل�شتمارة تدوين �لمعلومات �لتالية:

رقم �ل�شجل و�ل�شفحة و��شم �لد�ئرة و�لمحافظة �لتي يقع فيها �لقيد وح�شب �إح�شاء 
عام 1957، و�لأو�شاف �لمميزة كاملة و�أ�شماء من يروم �شاحب �لطلب منحهم هوية 
�لأح���و�ل �لمدني���ة. ويوق���ع �شاحب �لطلب وي���درج ��شمه �لثالثي وتدوي���ن عنو�نه في 

�لحقل �لمخ�ش�ض لذلك، وتوقع وتختم �ل�شتمارة من قبل �لقن�شل.
5   .  ترف���ق مع �لطلب �شورتان حديثتان قيا�ض )3×3 �شم( وبن�شختين لكل �شخ�ض تل�شق 

و�حدة في �لمربع �لمخ�ش�ض ل�شورة �لم�شتدعي وترفق معها �ل�شورة �لثانية.
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6   .  ف���ي حال طلب هوية بدل فاق���د يقوم �لقن�شل بتدوين �إفادة �شاحب �لطلب في ظهر 
�ل�شتمارة �إ�شافة �إلى م�ا ذكر �أعاله،  وتوقيع �لإفادة من قبل �شاح��ب �لطلب وتثبيت 
��شمه �لكامل وب�شمة �إبهامه �لأي�شر وتوقع من قبل �لقن�شل وتختم بختم �لقن�شلية 
وتر�ش���ل مع �ل�شتمارة �شورة عن هوية �لأحو�ل �لمدنية �لمفقودة �أو �شورة عن هوية 
�أح���و�ل و�ل���ده �أو �شقيقه �أو �شقيقته غير �لمتزوجة م�شدق���ة من قبل �لقن�شل كونها 
طب���ق �لأ�ش���ل. وفي حالة طلب بدل تالف تدّون �إف���ادة �شاحب �لطلب وتوقع من قبله 
وتوقع  وتختم من قبل �لقن�شل ويرفق �أ�شل �لهوية �لتالفة مع �ل�شتمارة، ويرفق مع 

طلب بدل فاقد �أو تالف �شورة �شخ�شية حديثة ل�شاحب �لطلب. 
7   .  ترفق مع �لطلب �أي وثيقة ر�شمية تت�شمن �شورة حديثة توؤيد �شخ�شية مقدم �لطلب.

8   .  ي�شتوف���ى مبل���غ )750( دين���ارً� وبم���ا يع���ادل بالعملة �ل�شعب���ة دولرً� و�ح���دً� كر�شم 
لإ�ش����د�ر �لهوي���ة وبموجب و�ش���ل محا�شبة )37 �أ(. )اإعمـــام الدائـــرة  القن�شلية المرقم 

84715/21/4/8 في 2008/12/17(.

9   .  تق���وم �ل�شفارة باإر�شال �لطلب مع �لمرفقات �إل���ى �لد�ئرة �لقن�شلية لغر�ض �لتدقيق 
ومن ثم �إر�شال �لمعاملة �إلى مديرية �شوؤون �لأحو�ل �لمدنية.

10.  تتول���ى مديرية �شوؤون  �لأحو�ل �لمدنية تدقيق �لمعلومات ومن ثم تنظي��م هوية �لأحو�ل 
�لمدنية ��شتنادً� �إلى قيد عام 1957 و�إر�شالها �إلى وز�رة �لخارجية لتقوم باإر�شالها �إلى 

�ل�شفارة �أو �لبعثة �لمعنية لغر�ض ت�شليمها �إلى �شاحبها.
11   .  باإم���كان �لمو�طن تخويل �أح���د �لأ�شخا�ض د�خل �لعر�ق )وكال���ة خا�شة( لمر�جعة 

د�ئرة �لأحو�ل �لمدنية لغر�ض �لمتابعة. 
مالحظة: لغر�ض �لح�شول على هوية �لأحو�ل �لمدنية لأبناء �لمو�طنين �لعر�قيين 

في �لخارج يتطلب �لإجر�ء�ت �لتالية: 
1.  �أن يكون �لمو�طن قد ثبت و�قعة زو�جه لدى د�ئرة �لأحو�ل �لمدنية كونه متزوجًا.
2.  �أن يكون �لمو�طن قد �أ�شر �شهادة �لولدة للوليد �لجديد لدى د�ئرة �لأحو�ل �لمدنية. 

3.  بع���د تحقق ما جاء ف���ي �لفقرتين )1( و)2( �أعاله باإم���كان �لمو�طن تقديم طلب �إلى 
�ل�شفارة لغر�ض �لح�شول على هوية �لأحو�ل �لمدنية لأبنائه و�شمن �ل�شياقات �لمبلغة 

بها �ل�شفارة.
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نموذج رقم )1(
سعر املفرد
250 دينار

االسم الكامل وتوقيع املستلم



20

ثانيًا ــ كيفية الح�صول على �صهادة الجن�صية العراقية:
بع����ض �لموطني���ن �لعر�قيين �لموجودين خارج �لعر�ق ل يملك���ون �شهادة �لجن�شية 
ويحتاجونه���ا في حياتهم من خالل كثرة �لمعامالت، ولغر�ض ت�شهيل مهمة ح�شول هوؤلء 

على ذلك يتبع �لقن�شل �لإجر�ء�ت �أدناه لغر�ض �إ�شد�ر �ل�شهادة :
ــ التعليمات الخا�شة باإ�شدار �شهادة الجن�شية العراقية : اأ 

لغر�ض �لح�شول على �شهادة �لجن�شية �لعر�قية للمو�طنين �لعر�قيين �لمقيمين في 
�لخارج يجب �تباع ما يلي: 

اأوًل:  
1-  �إم���الء ت�شري���ح طلب �لح�ش���ول على �شه���ادة �لجن�شي���ة )��شتمارة رق���م 1( �لن�شخة 
�لأ�شلي���ة ولي�شت �لم�شتن�شخ���ة و�إل�شاق �شورة ل�شاحب �لطل���ب عليها وتختم �ل�شورة 
بخت���م �لقن�شلية وتثبت ب�شمة �لإبهام �لأي�شر ل�شاحب �لطلب في �لمكان �لمخ�ش�ض 
لذل���ك ويوؤي���د �لقن�شل �شح���ة �لمعلومات في �لت�شري���ح ويوّقع من قبل���ه ويثبت ��شمه 

�لكامل ويختم بالختم �لقن�شلي.
2- ترفق ن�شخة ملونة من �شهادة �لجن�شية �لعر�قية لالأب �أو �لأم.

3-  ترفق ن�شخة ملونة من هويات �لأحو�ل �لمدنية ل�شاحب �لطلب وو�لده �أو و�لدته.
4- ترفق �شورة �شخ�شية حديثة �إ�شافية ل�شاحب �لطلب.

5-  ت���دّون �إفادة طالب �ل�شهادة و�أخذ ب�شمة �إبهامِه �لأي�شر على �لت�شريح وتدوين �إفادته 
وو�لده �إذ� كان قا�شرً� على �أ�شل �ل�شتمارة.

ثانياً: في حال �لح�شول على �شهادة �لجن�شية �لعر�قية بدل تالف �أو �شائع يتبع �لآتي:
1-  تنظي���م ت�شريح ��شتمارة رقم )1( و�إمالء و�أخذ ب�شمة �إبهامه في �لحقول �لمخت�شة 

وختم �ل�شورة �ل�شخ�شية بالختم �لقن�شلي.
2-  ترف���ق �أ�شل �شه���ادة �لجن�شي���ة �لعر�قية )�لتالف���ة( �أو ن�شخة م�شورة منه���ا �إذ� كانت 

)مفقودة(.
3- ترفق ن�شخة ملونة من هوية �لأحو�ل �لمدنية.

4- ترفق �شورة �شخ�شية حديثة ل�شاحب �لطلب.
)كتاب مديرية �شوؤون الجن�شية، العدد 1334، في 2012/2/28(.
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ثالثاً      :  ي�شتوف���ى مبل���غ )1250( دين���ار وبما يع���ادل بالعملة �ل�شعب���ة دولرين كر�شم 
لإ�ش���د�ر �ل�شهادة وبموج���ب و�شل محا�شب���ة )37�أ(. ) اإعمام الدائـــرة القن�شلية 

84715/21/4/8 في 2008/12/17(.
رابعاً    :  تخويل �أحد �لأقرباء من ذوي �أ�شحاب �لمعاملة �لموجودين في �لعر�ق بمر�جعة 
مديري���ة �شوؤون �لجن�شية لإكم���ال �لإجر�ء�ت �لقانونية د�خ���ل �لعر�ق، ومر�جعة 
مديري���ة �شوؤون �لأح���و�ل �لمدنية ودو�ئ���ر �لأحو�ل �لمخت�ش���ة لغر�ض ت�شجيلهم 
ف���ي �شجالت �لأحو�ل �لمدنية بعد �إ�ش���د�ر �لقر�ر باعتبارهم عر�قيي �لجن�شية، 
ومنحه���م هويات �لأحو�ل �لمدنية، ومن ث���م ي�شار �إلى منحهم �شهادة �لجن�شية 
�لعر�قي���ة و�إر�شالها �إلى �ل�شفارة �أو �لقن�شلية �لعامة عن طريق وز�رة �لخارجية 

لغر�ض ت�شليمها �إلى �شاحبها.
خام�شاً:  لغر����ض ت�شهيل �إج���ر�ء�ت �إ�شد�ر وتاأييد �شحة �شدور �شه���ادة �لجن�شية �لعر�قية 
ومعالج���ة مو�شوع �ل�شج���الت �لتالفة في مديريات �لجن�شي���ة فقد ن�شبت مديرية 

�لجن�شية �لعامة بما يلي:
1-  �عتم���اد )�شحيف���ة �لأعمال �لنموذج رقم 2( عند طل���ب �لح�شول على �شهادة �لجن�شية 
�لعر�قية ) �لجديدة( �أو بدل تالف �أو تاأييد �شحة �ل�شدور ول د�عي للح�شول على جو�ز 

�شفر طالما �أنه غير متوفر لدى �لموطن ويعتمد ) �لتعهد رقم 3(.
2-  لغر����ض تاأييد �شح���ة �شدور �شهاد�ت �لجن�شي���ة �لعر�قية للمو�طني���ن �لمقيمين خارج 

�لعر�ق �لذين �أتلفت �شجالتهم فيجب تقديم ما يلي برفقة طلب �لتاأييد:
�أ    - �شهادة �لجن�شية �لعر�قية للمو�طن )ن�شخة ملونة(.

ب- هوية �لأحو�ل �لمدنية )ن�شخة ملونة(.
ج -  تقدي���م �شه���ادة �لجن�شية �لعر�قي���ة لو�لده �أو �أحد �أ�شقائ���ه �أو �أحد �أعمامِه مع 

هوية �لأحو�ل �لمدنية )ن�شخة ملونة(.
د  - ترفق �شورة �شخ�شية حديثة ل�شاحب �لطلب.

ه�-  ترف���ق )�شحيفة �لأعمال نموذج رقم 2( �لم�ش���ار �إليها في �لفقرة )1( �أعاله 
بعد ملئها من قبل �لمو�طن وتثبيت �ل�شورة �ل�شخ�شية ل�شاحب �لطلب عليها 
وختمه���ا بالختم �لقن�شلي وتوؤخذ ب�شمة �إبهام���ه �لأي�شر وتوقيعه ثم توقع من 

قبل �لقن�شل وتختم بالختم �لقن�شلي.
)اإعمام الدائرة القن�شلية المرقم 87823/22/4/8 بتاريخ 2010/9/26(.
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نموذج رقم )2(
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نموذج رقم )3(
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ـــ  التخلي عن الجن�شية العراقية:  ب 

باإم���كان �لمو�طن �لعر�قي �لتخلي ع���ن جن�شيته �لعر�قية وفق �أحكام �لمادة )10( 
�أوًل من قانون �لجن�شية �لعر�قية رقم )26( ل�شنة 2006 �لتي تن�ض على ما يلي: 

»يحتفظ العراقي الذي يكت�شب جن�شية اأجنبية بجن�شيته العراقية  ما لم يعلن 
تحريراً عن تخليه عن الجن�شية العراقية«. ولغر�ض تنفيذ هذه �لمادة تتبع �لآلية �لتالية 

لترويج معامالت �لتخلي عن �لجن�شية �لعر�قية:  

1.  تقدي���م طل���ب �لتخلي عن �لجن�شية �لعر�قية وفق �لنموذج �لمرفق رقم )1(، ويمالأ من 
قبل �لعر�قي طالب �لتخلي عن جن�شيته بعد �أخذ ب�شمة �إبهامه وتوقيعه، وكذلك توقيع 

�لقن�شل �أو �لموظف �لمخت�ض بال�شفارة ويختم بختم �لق�شم �لقن�شلي. 

2.  ُتر�شل مع �لطلب �أ�شل �لم�شتم�شكات �لعر�قية ل�شاحب �لطلب وهي:  

�أ    .  �شه���ادة �لجن�شية �لعر�قية و�إن تعذر ذلك تر�شل �شورة �ل�شهادة ويذكر �شبب 
عدم �إر�شال �أ�شل �ل�شهادة. 

ب .  �إن تع���ذر علي���ه �إر�شال �أ�ش���ل �ل�شه���ادة �أو �شورتها ُتر�شل ن�شخ���ة م�شورة عن 
�شهادة جن�شية و�لده �أو �أحد �أ�شقائه �أو �شقيقاته، ويوؤخذ منه تعهد باأنه فقدت 

منه �ل�شهادة وفق نموذج �لتعهد �لمرفق رقم )2(.

ج  .  ُير�ش���ل �أ�شل هوي���ة �لأحو�ل �لمدني���ة، و�إن تعذر ُتر�شل ن�شخ���ة م�شورة منها، 
و�إن تع���ذر ذلك تر�ش���ل ن�شخة م�شورة من هوية �أحو�ل و�ل���ده �أو �أحد �أ�شقائه 
لال�شت���دلل به���ا عن محل ت�شجيله في �شجالت ع���ام 1957، ويوؤخذ منه تعهد 

بفقد�نه لهوية �لأحو�ل �لمدنية وفق �لنموذج �لمرفق رقم )3( .
 )كتاب مديرية �شوؤون الجن�شية المرقم �س خ /301/2007/6 في 2007/1/18(.

د   . �إ ر�ش���ال �أ�شل جو�ز �شفره �لعر�قي �لنافذ �لمفعول، وفي حال �دعاء �ل�شخ�ض 
ب���اأن ج���و�ز �شف���ره قد تم �إتالف���ه �أو فقد من���ه فعليه �أن يثب���ت �شحة �دعائه 

بتقديم ما يلي:
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-  تقديم كتاب تاأييد �شادر من دو�ئر �لإقامة وم�شدق من وز�رة خارجية دولة 
�لإقامة يوؤكد عدم �متالكه جو�ز �شفر.

- تختم �ل�شورة �ل�شخ�شية بختم �ل�شفارة.
-  تقدي���م تعهـــد خطـــي من قبل �لمو�ط���ن )وفق �لنموذج �لمرف���ق رقم )4(( 

يتعهد بموجبه عدم �متالكه جو�ز �ل�شفر.
3.  تق���وم مديرية �شوؤون �لجن�شية بالإ�شافة لذلك بمفاتحة مديرية �شوؤون �لجو�ز�ت بدرج 
��شمه �لكامل ومحل وتاريخ ولدته و��شم و�لدته ورقم �ل�شجل و�ل�شفحة لهوية �لأحو�ل 
�لمدنية  ورقم وتاريخ �شهادة جن�شيته �لعر�قية بغية �لتاأكد من عدم ح�شوله على جو�ز 

�شفر عر�قي وكذلك �أية وثائق عر�قية �أخرى. 
)اإعمام الدائرة القن�شلية المرقم 87822/22/4/8 في 2010/9/26 (. 

4.  ف���ي �شوء م���ا تقدم وبعد تنفيذ �لفق���ر�ت �لو�ردة �أعاله تقوم مديري���ة �شوؤون �لجن�شية 
باإ�ش���د�ر قر�ر يت�شمن �عتبار �ل�شخ�ض متخليًا عن جن�شيته وتجميد قيده لع�ام 1957، 
وُير�ش���ل �لقر�ر �إلى وز�رة �لخارجية / �لد�ئرة �لقن�شلي���ة لغر�ض �إر�شاله �إلى �ل�شفارة 

�لمعنية بغية �إبالغ �لجهات �لمعنية في �شاحة عملها.  
مالحظة:

1.  ن�ش���ت �لم���ادة )16( من قان���ون �لجن�شية �لعر�قي���ة �لمرقم )26( ل�شن���ة 2006 على 
م���ا يلي: )ل يب���ر�أ �لعر�قي �لذي تزول عن���ه جن�شيته �لعر�قية م���ن �للتز�مات �لمالية 

�لمترتبة عليه قبل زو�ل �لجن�شية �لعر�قية(.
2.  ن�ش���ت �لم���ادة )12( من قانون �لجن�شية �لعر�قية �لمرق���م )26( ل�شنة 2006 على ما 
يل���ي: )�إذ� تزوجت �لمر�أة �لعر�قي���ة من غير �لعر�قي و�كت�شبت جن�شية زوجها فاإنها ل 

تفقد جن�شيتها �لعر�قية ما لم تعلن تحريرً� تخليها عن �لجن�شية �لعر�قية(.
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نموذج رقم )2(
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منوذج رقم )4(
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ـــ ا�شتعادة الجن�شية العراقية: ج 
ت�شمن قانون �لجن�شية �لعر�قية رقم )26( ل�شنة 2006 على مادتين ب�شاأن ��شترد�د 

�لجن�شية �لعر�قية وهي: 
1. المادة )10( ثالثاً تن�س على مايلي: 

»للعراقـــي الـــذي تخلـــى عـــن جن�شيتـــه العراقيـــة اأن ي�شتردها اإذا عـــاد اإلى العراق 
بطريقة م�شروعة واأقام فيه ما ل يقل عن �شنة واحدة ، وللوزير اأن يعتبر بعد انق�شائها 
مكت�شباً للجن�شية العراقية من تاريخ عودته، واإذا قدم طلباً ل�شترداد الجن�شية العراقية 

قبل انتهاء المدة المذكورة ولي�شتفاد من هذا الحق اإل مرة واحدة«. 

2. المادة )18( اأوًل تن�س على مايلي:  
»لكل عراقي اأ�شقطت عنه الجن�شية العراقية لأ�شباب �شيا�شية اأو عن�شرية اأو طائفية 
اأن ي�شتردهـــا بتقديـــم طلـــب بذلك، وفـــي حال وفاته يحـــق لأولده الذين فقدوا الجن�شية 

العراقية تبعاً لوالدهم اأو والدتهم اأن يتقدموا بطلب ل�شترداد الجن�شية العراقية«. 

ف���ي �ش���وء �لمادتين �أعاله تتب���ع �لإجر�ء�ت �لتالي���ة عند تقديم �لطل���ب با�شتعادة 
�لجن�شية �لعر�قية للذين فقدو� جن�شيتهم ب�شبب �كت�شابهم جن�شية �أجنبية في دولة �أجنبية 

�أو �أ�شقطت عنهم �لجن�شية لأ�شباب �شيا�شية �أو عن�شرية �أو طائفية: 
1.  تقدي���م طل���ب من قب���ل �لم�شتدع���ي يطلب في���ه ��شتع���ادة جن�شيته �لعر�قي���ة. ويوؤيد 
م���ن قب���ل �لموظ���ف �لمخت�ض في �ل�شف���ارة �أو �لقن�شلية �لعام���ة ول توجد ��شتمارة 

خا�شة بذلك.  
2.  تقدي���م ن�شخ���ة م�شّورة من �شه���ادة �لجن�شية �لعر�قية �أو تقديم �ش���ورة �شهادة جن�شية 
�لأب �أو �أح���د �لأ�شقاء �أو �ل�شقيقات وهوية �لأحو�ل �لمدنية للم�شتدعي �أو �أي م�شتم�شك 

�آخر. 
3. تقديم قيد عام 1957 مدرج فيه كافة �ل�شروحات. 

4. تقديم ن�شخة م�شّورة من جو�ز �شفره �لأجنبي. 
5. تقديم بطاقة �شكن �أو م�شبطة تاأييد �شكن.

6. ترفق �شور حديثة عدد )2(. 
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7.  يبلغ �شاحب �لعالقة بالح�شور �شخ�شيًا، �أو تخويل �أي �شخ�ض بمتابعة �لمعاملة لغر�ض 
مر�جعة �لدو�ئر �شاحبة �لخت�شا�ض ودفع مبلغ �لر�شوم و�لطو�بع �لمالية و�ل�شتمار�ت 

�لخا�شة بهذه �لدو�ئر. )اإعمام الدائرة القن�شلية المرقم 40029/21/4/8 في 2007/1/8(.
)كتاب مديرية �شوؤون الجن�شية المرقم5197 في 2005/4/4(.

د- التجن�س بالجن�شية العراقية:
1-  تجن�س زوجة العراقي

ن�شت �لمادة )11( من قانون �لجن�شية رقم )26( ل�شنة 2006 على ما يلي:
»للمـــراأة غيـــر العراقيـــة المتزوجـــة مـــن عراقي اأن تكت�شـــب الجن�شيـــة العراقية« 

بال�شروط �لآتية:
�أ    - تقديم طلب �إلى وزير �لد�خلية.

ب  - م�شي مدة خم�ض �شنو�ت على زو�جها و�إقامتها في �لعر�ق.
ج -  ��شتم���ر�ر قي���ام �لر�بطة �لزوجية حت���ى تاريخ تقديم �لطل���ب، وي�شتثنى من ذلك من 

كانت مطلقة �أو توفي عنها زوجها وكان لها من مطلقها �أو زوجها �لمتوفى ولد.
2- تجن�س زوج العراقية

ن�شت �لمادة )7( من قانون �لجن�شية �لعر�قية رقم )26( ل�شنة 2006 على ما يلي:
»للوزيـــر اأن يقبل تجن�ـــس غير العراقي المتزوج من امراأة عراقية الجن�شية« اإذا 

توفرت فيه ال�شروط الآتية:
�أ -  دخ���ل �لعر�ق ب�ش���ورة م�شروعة ومقيم فيه عن���د تقديم طلب �لتجن����ض، وي�شتثنى من 
ذلك �لمولودون في �لعر�ق و�لمقيمون فيه و�لحا�شلون على دفتر �لأحو�ل �لمدنية ولم 

يح�شلو� على �شهادة �لجن�شية �لعر�قية.
ب -  �أق���ام في �لعر�ق ب�ش���ورة م�شروعة مدة ل تقل عن خم�ض �شنو�ت متتالية �شابقة على 

تقديم �لطلب.
ج -  �أن يكون ح�شن �ل�شلوك و�ل�شمعة ولم يحكم عليه بجناية �أو جنحة مخلة بال�شرف.

د - �أن تكون له و�شيلة جلية للعي�ض.
ه� - �أن يكون �شالمًا من �لأمر��ض �لنتقالية.
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3 - منح الجن�شية العراقية لأولد العراقيات
بالإم���كان منح �لجن�شية �لعر�قي���ة لأولد �لعر�قيات �لمتزوجات من �أجانب �لجن�شية 
م���ن �لع���رب و�لأجانب �أو �أجانب �لجن�شية �لعر�قية وف��ق �أحكام �لمادة )3/�أ(  و�لمادة )4( 

من قانون �لجن�شية �لعر�قية رقم )26( ل�شنة 2006 �للتين تن�شان على ما يلي:
�لمادة )3/�أ(: »ُيعتبر عر�قيًا من ولد لأب عر�قي �أو لأم عر�قية«.

 �لم���ادة )4(: »للوزي���ر �أن يعتب���ر من ولد خارج �لع���ر�ق من �أم عر�قي���ة و�أب مجهول �أو ل 
جن�شي���ة له عر�ق���ي �لجن�شية �إذ� �ختارها خالل �شنة من تاريخ بلوغ���ه �شن �لر�شد �إل �إذ� 
حال���ت �لظ���روف �ل�شعبة دون ذلك ب�شرط �أن يكون مقيمًا ف���ي �لعر�ق وقت تقديمه طلب 

�لح�شول على �لجن�شية �لعر�قية«.
ال�شروط الخا�شة بتطبيق المادة 3/اأ :

1-  تقديم بيان �لولدة �لأجنبي)�لن�شخة �لأ�شلية( �لم�شدقة من قبل �ل�شفارة في �لدولة 
�لتي ولد فيها �لطفل.

2-ن�شخة من جو�ز �شفره �لأجنبي.
3- ن�شخة من �شهادة �لجن�شية �لعر�قية وهوية �لأحو�ل �لمدنية لالأم �لعر�قية.

4- عقد زو�ج مترجم �إلى �للغة �لعربية وم�شدق من قبل �شفارتنا هناك.
5-  يج���ب �أن يك���ون زو�ج �لعر�قي���ة موؤ�شرً� في �شج���الت �لأحو�ل �لمدني���ة وفي حال عدم 
تاأ�شي���ر �ل���زو�ج يت���م مفاتحة �شوؤون �لأح���و�ل �لمدنية من قبل �لد�ئ���رة �لقن�شلية قبل 

�لولوج في عملية منح �لجن�شية �لعر�قية.
6-  تدوين �إفادة �لم�شتدعي �شاحب �لطلب و�إفادة و�لدته ب�شورة مف�شلة من قبل �ل�شفارة.

7- وجوب �أن تكون �لأم عر�قية �لجن�شية حين ولدة ولدها.
8- تقوم �ل�شفارة باإر�شال �لطلب مع �لمرفقات �أعاله �إلى مديرية �شوؤون �لجن�شية.

9-  بع���د ذلك تق���وم مديرية �شوؤون �لجن�شي���ة باإ�شد�ر قر�ر باعتبار )�لب���ن( عر�قيًا وفق 
�أحكام �لمادة 3/�أ من قانون �لجن�شية �لم�شار �إليه �أعاله، وتعلم بذلك مديرية �لأحو�ل 
�لمدنية/�ل�شج���الت لتقوم بدوره���ا �لإيعاز �إلى د�ئرة �لأح���و�ل �لمدنية �لم�شجل فيها 

و�لدته لغر�ض ت�شجيله في �شجالتهم ومنحه هوية �لأحو�ل �لمدنية.
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10-  يك���ون ح�شور �لم�شتدعي �أو و�لدته �أو من ينوب عنه قانونًا وجوبيًا وذلك لغر�ض مر�جعة 
مديرية �شوؤون �لجن�شية و�إكمال مر�حل �لمعاملة �أعاله ومن ثم مر�جعة مديرية �لأحو�ل 
�لمدني���ة و�إكم���ال مر�حل �لح�شول عل���ى هوية �لأحو�ل �لمدنية ، علم���ًا �أن هوية �لأحو�ل 

�لمدنية و�شهادة �لجن�شية �لعر�قية ل ت�شلم �إّل ل�شاحبها �ل�شرعي.
)كتاب مديرية �شوؤون الجن�شية المرقم �س خ /7685/2006/245 في 2006/8/23 ( .

لغر�ض تطبيق �لمادة 3/�أ �أعاله تتبع �لآلية �لتالية:
)1(  يت���م مر�جع���ة �لمو�طنة �لعر�قية �لمتزوجة من مو�طن عرب���ي �أو �أجنبي �إلى مديرية 
�ش���وؤون �لجن�شي���ة لغر����ض بيان موقف �بنه���ا من قان���ون �لجن�شية رق���م )26( ل�شنة 

)2006( و�لمتعلق بمدة �لإقامة في �لعر�ق.
)2(  وبعد ذلك تقدم �شهادة �لولدة �لعر�قية �إذ� كانت �لولدة في �لعر�ق، و�شهادة �لولدة 
�لعربية �أو �لأجنبية �إذ� كانت �لولدة خارج �لعر�ق م�شدقة من قبل �ل�شفارة �لمعنية.
)3(  وم���ن ث���م بعد ذلك ي�شجل ف���ي �شجالت �لأح���و�ل �لمدنية لالإح�ش���اء 1957 بموجب 
�شهادة �لولدة �لعر�قية �إذ� كانت �لولدة في �لعر�ق �أو بطريقة �لت�شجيل �لمجدد �إذ� 

كانت �ل�شهادة غير عر�قية )عربية/�أجنبية(. 
)4(  بع���د ذل���ك يمن���ح �لبطاقة �ل�شخ�شي���ة )هوية �لأح���و�ل �لمدنية( وفق �أح���كام قانون 
�لأح���و�ل �لمدنية رق���م )65( ل�شنة )1972( �لمعدل وبعد ذل���ك بالإمكان �لح�شول 

على �شهادة �لجن�شية �لعر�قية.
)اإعمام الدائرة القن�شلية 97554/22/4/8 في 2010/12/22(.

  بالن�شب���ة لأولد �لعر�قي���ات �لم�شمولين بالم���ادة )4( يتطلب �لأمر توفر �ل�شروط 
�لآتية:

 �أ    - تقديم طلب �إلى وزير �لد�خلية للح�شول على �شهادة �لجن�شية �لعر�قية.
 ب - �أن يكون مقيمًا في �لعر�ق وقت تقديمه �لطلب.

 ج  -  �أن يك���ون �ختي���اره للجن�شية �لعر�قية خالل �شنة م���ن تاريخ بلوغه �شن �لر�شد �إل �إذ� 
حالت �لظروف �ل�شعبة دون ذلك.
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4- تجن�س الأجانب المولودون في العراق
ن�شت �لمادة )5( من قانون �لجن�شية �لعر�قية رقم )26( ل�شنة 2006 على ما يلي:

»للوزيـــر اأن يعتبـــر عراقيـــاً من ولد في العـــراق وبلغ �شن الر�شد فيه من اأب غير 
عراقـــي مولـــوداً فيـــه اأي�شـــاً وكان مقيماً فيه ب�شـــورة معتادة عند ولدة ولـــده ب�شرط اأن 

يقدم الولد طلباً بمنحه الجن�شية العراقية«.
5-تجن�س  غير العراقي بالجن�شية العراقية

ن�شت �لمادة )6( من قانون �لجن�شية �لعر�قية رقم )26( ل�شنة 2006 على ما يلي:
�أوًل: للوزير �أن يقبل تجن�ض غير �لعر�قي  عند توفر �ل�شروط �لآتية:

�أ    - �أن يكون بالغًا �شن �لر�شد.
 ب -  دخل �لعر�ق ب�شورة م�شروعة ومقيمًا فيه عند تقديم طلب �لتجن�ض، وي�شتثنى 
من ذلك �لمولودون في �لعر�ق و�لمقيمون فيه و�لحا�شلون على هوية �لأحو�ل 

�لمدنية ولم يح�شلو� على �شهادة �لجن�شية.
ج -  �أق���ام في �لعر�ق ب�شورة م�شروعة م���دة ل تقل عن ع�شر �شنو�ت متتالية �شابقة 

على تقديم �لطلب.
د -  �أن يكون ح�شن �ل�شلوك و�ل�شمعة ولم يحكم عليه بجناية �أو جنحة مخلة بال�شرف.

ه� - �أن يكون له و�شيلة جلية للعي�ض.
و - �أن يكون �شالمًا من �لأمر��ض �لنتقالية.

ثانيًا : ل يجوز منح �لجن�شية �لعر�قية للفل�شطينيين �شمانًا لحق عودتهم �إلى وطنهم.
ثالثًا:  ل تمن���ح �لجن�شية �لعر�قي���ة لأغر��ض �شيا�ش���ة �لتوطين �ل�شكاني �لمخ���ل بالتركيبة 

�ل�شكانية في �لعر�ق.
ر�بعًا:  يعاد �لنظر في جميع قر�ر�ت منح �لجن�شية �لعر�قية �لتي �أ�شدرها �لنظام �ل�شابق 

لتحقيق �أغر��شه. 
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الف�سل الثالث
معامالت عدم المحكومية

اأوًل ــ كيفية الح�صول على �صهادة عدم محكومية )ح�صن �صلوك(:

لأج���ل م�شاع���دة �لمو�طنين �لعر�قيين �لمقيمين في �لخ���ارج �أو �لعرب �أو �لأجانب 
مم���ن �شب���ق لهم �لإقامة في �لع���ر�ق �لح�شول على �شهادة ع���دم محكومية تتبع �لخطو�ت 

�لتالية: 
1.  تقديم طلب �لح�شول على �ل�شهادة �إلى �لقن�شل �أو من يخوله )�لنموذج �لمرفق رقم 3(.
2.  تدوي���ن كافة �لمعلومات في ��شتمارة �شحيفة �أعمال طالبي �ل�شهادة )�لنموذج �لمرفق 

رقم 2( وبدقة.
3.  تدوين كافة �لمعلومات في ��شتمارة طبع �لأ�شابع )�لنموذج �لمرفق رقم 5( وبدقة.

4. تدوين طبعات �أ�شابع �شاحب �ل�شهادة وب�شكل و��شح  )�لنموذج �لمرفق رقم 6(. 
5. �إرفاق ن�شخة م�شورة من جو�ز �شفر طالب �ل�شهادة.

6. �إرفاق �شورة �شخ�شية حديثة ملونة عدد )4(.
7.  ي�شتوفى )10( �آلف دينار عر�قي من قبل مديرية تحقيق �لأدلة �لجنائية عند مر�جعة 
�أح���د ذويه���م ب�شكل مبا�شر للمديرية �لمذكوره . )اإعمام الدائـــرة القن�شلية المرقم م خ 1/ 

1460/26 في24 /2011/3( .

8.  �إر�ش���ال م���ا ورد في �لفق���ر�ت �أعاله مع كتاب م���ن �ل�شفارة �إلى مديري���ة تحقيق �لأدلة 
�لجنائي���ة ون�شخ���ة من���ه �إل���ى وز�رة �لخارجي���ة / �لد�ئ���رة �لقن�شلية لغر����ض �لطالع 
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و�لمتابع���ة. م���ن ثم ي�شار �إلى �إ�ش���د�ر �ل�شهادة و�إعادتها �إلى �لبعث���ة بالطريقة نف�شها 
�لتي وردت في�ها.

9.  �شرورة تدوين ��شم طالب �ل�شهادة باللغة �لأجنبية ليكون مطابقًا مع جو�ز �شف�ره. 

�شرورة مالحظة مـا يـلي :
1.  �إن نموذج �ل�شهادة �لذي يمنح للعر�قيين هو �لنموذج ذ�ته �لذي يمنح للعرب �أو �لأجانب 

�لذين �شبق لهم �لإقامة في �لعر�ق.
2.  ل حاجة للم�شادقة على �ل�شهادة من قبل وز�رة �لد�خلية بعد �أن يتم �إ�شد�رها.

3.  و�شع ب�شمة �لإبهام �لأي�شر للمو�طن قبل ت�شليم �ل�شهادة في �لحقل �لمخ�ش�ض لذلك 
من قبل �لموظف �لمخت�ض في �ل�شفارة. 

4. ي�شتخدم �لحبر �لأ�شود ولي�ض �لأزرق عند �أخذ ب�شمات �لأ�شابع.
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الف�سل الرابع
تسفير المعوزين العراقيين

يق�ش���د بت�شفي���ر �لمعوزين هم �لمو�طنين �لعر�قيين �لذي���ن قد حلت بهم م�شيبة 
معين���ة ففق���دو� ج���و�ز�ت �شفرهم �أو نفد ما لديه���م من نقود ويودون �لع���ودة �إلى �لعر�ق. 
بالرغ���م م���ن �أن �ل�شفارة هي �لم�شوؤولة عن معالجة �أو�شاع �لمو�طنين في �لخارج في مثل 
ه���ذه �لحالت �إل �أنه ف�ي �لوقت �لحا�ش���ر ل يوجد باب تخ�شي�ض معين ت�شتطيع �ل�شفارة 

�ل�شرف منه لت�شفير�لمعوزين، �إل �أنه باإمكان �ل�شفارة �لقيام بما يلي:
1.  بع���د �أن تتاأك���د �ل�شفارة من رعوية �لمعوز من خالل تقديمه ما يثبت �أنه عر�قي )هوية 
�لأحو�ل �لمدني�ة - �شهادة �لجن�شية - �شورة جو�ز �شفره �لمفقود(، تبرق �ل�شفارة �إلى 
�لد�ئ���رة �لقن�شلية في مرك�ز �ل���وز�رة تعلمها بالمعلومات وتطلب �لمو�فقة على �إ�شد�ر 

جو�ز مرور له. 
2.  تزوي���د وز�رة �لخارجية/�لد�ئره �لقن�شلي���ة بالمعلومات �لكافية عن عنو�ن ذويه د�خل 
�لعر�ق لغر�ض ح�شورهم �إلى �لوز�رة و�شد�د قيمة تذكرة �ل�شفر �أو �أية م�شاريف �أخرى 

بع�د �أن تكون �ل�شفارة قد حددت مقد�رها. 
3.  ت�شتلم ح�شابات مركز �لوز�رة �لمبلغ )�لذي حددته �ل�شفارة( من ذوي �لمو�طن وتبرق 
�إلى �ل�شف��ارة لقطع تذكرة �ل�شفر و�أية م�شاريف �أخرى و�إر�شالها مع ح�شابات �ل�شفارة 
�إلى مركز �لوز�رة لت�شوية �لم�شاريف )على �أن تكون �لمبالغ مقدرة على �أ�شا�ض �لأ�شعار 

بالعملة �ل�شعبة(.
4. عند تلقي �ل�شفارة �لبرقية تقوم بقطع تذكرة �شفر وت�شفير �لمعوز.
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مالحظة: في حالة كون جو�ز �شفر �لمعوز مفقودً� توؤخذ �إفادته وتر�شل بكتاب �إلى 
مديري���ة �ش���وؤون �لجو�ز�ت، و�إذ� كان موجودً� ي�شحب منه وي�ش���رف له جو�ز مرور لغر�ض 

ت�شفيره.
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الف�سل اخلام�س
شهادة الحياة

1.  يحت���اج �لمو�ط���ن �لعر�قي �لمتقاعد �لمقيم خارج �لعر�ق ف���ي بد�ية كل �شنة �إلى تاأييد 
يبعث���ه �إلى هيئة �لتقاعد �لوطنية، لذلك يتطلب م���ن �لقن�شل �إ�شد�ر �لنموذج �لمرفق 
رق���م)1( )اإعمـــام الدائـــرة القن�شليـــة 7024/22/4/6 فـــي 2011/3/8(. ويقوم باإمالئه بكافة 
فقر�ت���ه، وم���ن �ل�ش���روط �لتي يجب عل���ى �لقن�شل �للت���ز�م بها هو ح�ش���ور �لمتقاعد 
�شخ�شي���ًا و�لتع���رف عليه لأن ه���ذه �لوثيقة هي تاأييد �شحة حي���اة �لمتقاعد، فح�شوره 

�شروري وو�جب لكي يكتمل عن�شر �أ�شا�شي في �لتاأييد. 
2 .  يوقع �لقن�شل ويختم �ل�شهادة بختم �لقن�شلية مع تدوين ��شم �لقن�شل. 

3. ت�شلم �شهادة �لحياة بيد �لمتقاعد ليتولى �إر�شالها �إلى �لجهة ذ�ت �لعالقة. 
4.  تت���م م�شادقة �ل�شهادة د�خ���ل �لعر�ق من قبل ق�شم �لت�شديقات في �لد�ئرة �لقن�شلية 

في ديو�ن �لوز�رة. 
مالحظـــة: ف���ي حال تعذر ح�شور �لمو�طن �إلى �ل�شفارة لتقديم طلب �شهادة حياة 
كون���ه مري�شًا �أو مقع���دً� فعليه تقديم تاأييد من �لجهات �لر�شمي���ة في دولة �لإقامة يو�شح 
باأن���ه ل ي���ز�ل عل���ى قيد �لحياة في �ل�شه���ر �لذي يرغب فيه �لح�شول عل���ى �شهادة �لحياة 
�لر�شمي���ة م���ن �ل�شفارة، و�أن يرفق م���ع �لتاأييد �لنموذج �لر�شمي ل�شه���ادة �لحياة �لمر�شلة 
�إليه من قبل �ل�شفارة و�لمن�شورة على موقع �لوز�رة �أو �ل�شفارة بعد �إمالئها بالكامل وو�شع 
�شورتة وتوقيعه و�إر�شالها �إلى �ل�شفارة عن طريق �لبريد، ثم يقوم �لقن�شل بختمها وتثبيت 
توقيع���ه و��شمه �لكامل في �لمكان �لمخ�ش����ض لذلك، وتحتفظ �لبعثة  بن�شخة من �شهادة 
�لحي���اة وتاأييد �ل�شلط���ات �لأجنبية �لر�شمية في �لإ�شبارة �لخا�شة ب�شهادة �لحياة. )اإعمام 

الدائرة القن�شلية المرقم 87161/22/4/8 في 2010/9/20 (
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نموذج رقم )1(



47

الف�سل ال�ساد�س
التركـــات

ه���ي كل م���ا يترك���ه �لمتوفى من �أم���و�ل منقولة وغي���ر منقولة كالنق���ود و�لعقار�ت 
و�لعجالت و�لأثاث و�لحلي و�لم�شوغات �لذهبية وما �إلى ذلك.

ونظرً� لوجود �أعد�د كبيرة من �لمو�طنين �لعر�قيين في �لخارج، فاإنه بالتاأكيد عند 
�لوف���اة تترتب عل���ى ذلك تركات توؤول ملكيتها �إلى �لورثة ح�شبم���ا مبين في وثيقة �لق�شام 
�ل�شرع���ي، وم���ن هنا ياأتي دور �لقن�شل في متابعة هذه �لتركات بعد �أن يوكله ذوو �لمتوفى 
)�لورث���ة �ل�شرعيون( لوحده �أو مع مح���ام ل�شتح�شال حقوقهم من �لتركة تجاه �ل�شلطات 
�لتي توجد لديها هذه �لتركة، ولأجل قيام �لقن�شل بدوره في هذ� �لمجال ب�شكل جيد عليه 
عن���د ح���دوث �لوفاة لأي مو�طن عر�ق���ي في �شاحة عمله �أن يطلب م���ن وز�رة �لخارجية/ 

�لد�ئرة �لقن�شلية �لت�شال بذوي �لمتوفى و�إعد�د ما يلي:
)1(  وثيقة �لق�شام �ل�شرعي)�لذي يحدد �أ�شماء �لأ�شخا�ض �لذين لهم حق �لإرث(.

)2(   وكالة ينظمها ذوو �لمتوفى )�أ�شحاب �لإرث( �لمذكورة �أ�شماوؤهم في �لق�شام �ل�شرعي  
لتوكي���ل �لقن�شل �أو م���ن يوكلوه مع �لقن�شل لمتابعة �لترك���ة، وت�شدق �لوكالت قبل 
�إر�شال�ها �إلى �لقن�شل من قبل �لبنك �لمركزي و�لهيئة �لعام�ة لل�شر�ئب ثم �لد�ئرة 
�لقن�شلي���ة في وز�رة �لخارجية، وتق���وم �لد�ئرة �لقن�شلية باإر�شاله���ا �إلى �ل�شفارة، 

وعندما يت�شلمها �لقن�شل يقوم بما يلي:
1.  فت���ح ملف خا�ض بهذه �لتركة يكتب عل���ى وجه �لملف ��شم �لمتوفى وتاريخ و�شبب 
�لوفاة و مكان �لتركة. وبد�خل �لملف يحفظ �لق�شام �ل�شرعي و�لوكالة وكل �لكتب 

و�لمر��شالت �لمتعلقة بهذه �لتركة . 



48

2.  يق���وم �لقن�شل بمفاتح���ة وز�رة �لخارجية للدولة �لموج���ودة فيها �لتركة من �أجل 
ت�شفية هذه �لتركة وتحديد م�شتحقات �لمتوفى.

3.  ف���ي ح���ال وجود موجود�ت غي���ر نقدية كالأث���اث �أو �ل�شي���ار�ت �أو �لعقار�ت، يقوم 
�لقن�ش���ل بت�شفيته���ا ع���ن طريق �لمحاك���م �لمخت�شة وتحديد �لو�شيل���ة �لتي تتم 
ب�ه���ا �لت�شفي���ة �إما عن طريق �لبيع بالم���ز�د �أو عن طريق ت�شليمه���ا �إلى �لجهات 
�لم�شتفي���دة منه���ا و�لتف���اق على �أقي���ام هذه �لترك���ة، وبعد تحويل ه���ذه �لتركات 
�إل���ى مبالغ نقدية تخ�ش���م منها �لم�شروفات �لمترتبة ع���ن ��شتح�شالها �أو �أجور 

�لمحامي �أو غير ذلك من م�شروفات.
4.  ينظم �شك بالمبلغ �ل�شافي ويحول �إلى �لبنك �لمركزي �لعر�قي بالعملة �ل�شعبة 
)�ش���ك م�شم���ون دول���ي( وير�شل �إل���ى �لد�ئرة �لقن�شلي���ة ب���وز�رة �لخارجية، مع 
�لإ�ش���ارة �إلى �لتركة و��ش���م �لمتوفى و�لأ�شخا�ض �لم�شمولي���ن بالإرث، حيث تقوم 

وز�رة �لخارجية باإر�شال �ل�شك �إلى �لبنك �لمركزي. 
5.  ير�شل �لقن�شل �إلى �لوز�رة )�لد�ئرة �لقن�شلية( �لوكالة و�لق�شام �ل�شرعي، وتقوم 

�لوز�رة بدورها باإعادتها �إلى �لهيئة �لعامة لل�شر�ئب.
 

مالحظة:
ل يج���وز �لت�ش���رف باأمو�ل �لتركة خ���ارج �لعر�ق �أو د�خل���ه �إل من خالل �لبنك    
�لمرك���زي و�لهيئ���ة �لعام���ة لل�شر�ئب، وعل���ى �لقن�ش���ل �أن ل يو�فق على �أي���ة وكالة تخّول 

�لمحامي حق �لبيع و�لرهن و�لقب�ض. 
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الف�سل ال�سابع
موافقات دخول الجثمان إلى العراق

ف���ي كثي���ر من �لأحيان يرغ���ب ذوو �لمتوفين �شو�ء كانو� عر�قيي���ن �أم م�شلمين من 
جن�شي���ات �أخ���رى �أن يدفن موتاهم في �لعر�ق �إما لقربهم من عو�ئلهم �أو لمعتقد�ت دينية 

�أو مذهبية. وفي كل �لحالت يقوم �لق�شم �لقن�شلي بالإجر�ء�ت �لتالية:

1.  بع���د تلق���ي �ل�شفارة نب���اأ �لوفاة ورغب���ة ذوي �لمتوفى دفنه د�خل �لع���ر�ق تطلب �شهادة 
�لوفاة م�شدقة من �لجهات �لمخت�شة.

2.  تر�ش���ل �ل�شف���ارة برقية �إلى �لد�ئ���رة �لقن�شلية في دي���و�ن وز�رة �لخارجية تطلب فيها 
�لمو�فقة على دخول �لجثمان، على �أن تت�شمن �لبرقية �لمعلومات �لتالية: ��شم �لمتوفى 

- جن�شية �لمتوفى - مو�ليد �لمتوفى - تاريخ  �لوفاة - �شبب �لوفاة - مكان �لوفاة.
3.  عن���د ورود ج���و�ب �لمركز بالمو�فقة )بع���د ��شتح�شال مو�فق���ة وز�رة �ل�شحة(، تقوم 

�لبعثة بالإجر�ء�ت �لتالية:
�أ �  ت�شدي���ق �شهادة �لوف���اة لالأجنبي وت�شليمها لذويه وت�شدي���ق �شهادة �لوفاة للعر�قي 

و�إ�شد�ر �شهادة وفاة عر�قية وت�شليم ن�شخة منها لذويه.
ب �  �إذ� رغ���ب ذوو �لمتوف���ى �لأجنب���ي �لذي لي�ض م���ن �أ�شل عر�قي دفن���ه في �لعر�ق، 
فاإن ذلك يتطلب ��شتح�شال مو�فقة �لجهات �لعر�قية �لمخت�شة )وز�رة �ل�شحة( 
عل���ى �لدفن، وبعد ح�شول �لمو�فقة تق���وم �لبعثة بت�شديق �شهادة �لوفاة �لأجنبية 
و��شتح�ش���ال مبل���غ )3200( دولر �أمريك���ي كر�شم لدخول جثم���ان غير �لعر�قي، 
��شتن���ادً� �إلى �لمادة )61( من قانون �ل�شح���ة �لعامة �لمرقم )89( ل�شنة 1981، 

ومنح مر�فقه �شمة �لدخول �إلى �لعر�ق. 
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ه �إلى �ل�شلطات �ل�شحية �لمخت�شة  ج �  �إع���د�د كتاب ت�شهيل مهمة دخول �لجثمان موجَّ
في نقاط �لحدود �أو �لمطار�ت مع ذكر )ح�شلت مو�فقة وز�رة �لخارجية/�لد�ئرة 

�لقن�شلية ببرقيتها �لمرقمة و�لموؤرخة(.
 د �  ح�ش���ور �لقن�ش���ل �أو من يخّول���ه �إلى مكان وج���ود �لجثمان  لغر�ض خت���م �لتابوت 
بال�شمع �لأحمر بعد مالحظة �لجثمان د�خل �لتابوت، وبعد �إغالق �لتابوت )يختم 

بال�شمع في نقاط فتح باب �لتابوت(. 
4.  �إذ� تع���ذر نق���ل �لجثمان لأي �شبب كان في حينه، فال يج���وز �إخر�ج �لجثمان من �لقبر 
ونقله �إلى �لعر�ق �إل بعد مرور �شنة و�حدة من تاريخ �لدفن، ��شتنادً� �إلى �لمادة )60( 

ثالثًا من قانون �ل�شحة �لعامة �لمرقم )89( ل�شنة 1981.



الباب الثاين

جوازات السفر
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الف�سل الأول
تعليمات إصدار جواز السفر

جواز ال�شفر هو �لم�شتند �لذي ت�شدره �لدولة لمو�طنيها لغر�ض �ل�شفر �إلى خارج 
�لبل���د. ولأج���ل ديمومته و��شتمر�ر نفاذه يج���دد �لجو�ز. وقد يفق���د �لمو�طن جو�ز �ل�شفر 

في�شدر له جو�ز �شفر جديد.

اأوًل: تعليمات الإ�صدار:
1.  تنظي���م �شج���ل بمعامالت طلب �إ�شد�ر جو�ز�ت �ل�شفر �لعادية طبعة )A( �لتي تر�شلها 

�لبعثة �إلكترونيًا �إلى مديرية �لجو�ز�ت وح�شب �لنموذج �لمرفق رقم )1(.
2.  تنظي���م �شجل باأرقام جو�ز�ت �ل�شفر �لعادية طبعة )A( �لمنجزة �لتي تت�شلمها �لبعثة 

من مديرية �لجو�ز�ت وح�شب �لنموذج �لمرفق رقم )2(.
3. فتح �إ�شبارة خا�شة بالتعليمات وبكافة �لمر��شالت �لمتعلقة بالجو�ز�ت.

4.  ف���ي ح���ال ح�شول �أحد �لمو�طني���ن �لمقيمين في �لخارج على ج���و�ز �شفر من مديرية 
�لج���و�ز�ت مبا�شرة ولي�ض عن طريق �لبعثة �لمقيم بطرفها فباإمكان رئي�ض �لبعثة ختم 
�لج���و�ز �إذ� كان مقتنع���ًا باأن �لجو�ز �شادر ب�شكل قانوني و�أ�شولي ولي�ض هناك ما يدعو 
�إل���ى �ل�شك ب�شح���ة �إ�شد�ره، وبعك�شه تق���وم �لبعثة بمفاتحة مديري���ة �لجو�ز�ت لتاأييد 

�شحة �لإ�شد�ر.
5.  في حال تقديم �لمو�طن �شورة من �لم�شتم�شكات �لر�شمية ولي�شت �لأ�شلية ووجود �شك 
ف���ي �شحته���ا تتم مفاتحة �لمركز )�لد�ئرة �لقن�شلية( لتاأييد �شحة �إ�شد�رها. �أما �إذ� 
كان �لمو�ط���ن ل يمتلك �لوثائق �لثبوتية فعليه �لت�شال بذويه في �لعر�ق ويطلب منهم 
مر�جع���ة �لد�ئرة �لقن�شلية لتقديم �لوثائ���ق �لأ�شلية �لتي تثبت رعويته �لعر�قية، وبعد 

�لتاأكد من �شحتها  تبلغ �ل�شفارة بذلك. 
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6.  يج���وز �إ�ش���د�ر جو�ز �شفر للطفل �لمقيم في �لعر�ق بغ����ضّ �لنظر عن عمره عند وجود 
�شرورة لذلك وبعد �لمو�فقة �لتحريرية لولي �أمره. )�نظر �لفقرة � �أ � �أدناه(.

7.  ل يج���وز �إ�ش���د�ر جو�ز �ل�شف���ر ��شتنادً� �إل���ى هوية �لأح���و�ل �لمدنية �أو دفت���ر �لنفو�ض 
لإح�شاء 1957 فقط دون �شهادة �لجن�شية. 

8.  �إن قان���ون �لجن�شي���ة �لجدي���د رق���م )26( ل�شنة 2006 و ف���ي �لم���ادة )10( �أوًل يجيز 
�زدو�جي���ة �لجن�شي���ة، ل���ذ� ل مانع من ح�ش���ول �لمو�طن على جو�ز �شف���ر عر�قي رغم 

�كت�شابه جن�شية �أجنبية ما لم يعلن تحريريًا تخليه عن �لجن�شية �لعر�قية.
9.  يج���ب عل���ى كل متقدم للح�شول عل���ى جو�ز �شفر �لح�ش���ور �شخ�شيًا �إل���ى �لبعثة، وعلى 
�لموظ���ف �لقن�شلي �أن يتاأكد ب���اأن �ل�شخ�ض �لحا�شر �أمامه و�ل�شور �ل�شخ�شية و�لوثائق 
�لمقدم���ة متطابق���ة و�أ�شولي���ة و�شحيح���ة، وفي حال تع���ذر ح�شوره �شخ�شي���ًا �إلى �لبعثة 
مفاتحة �لد�ئرة �لقن�شلية مع بيان �أ�شباب تعذر ح�شور �شاحب �لعالقة لتلقي �لتوجيه. 
10.  ل�غر����ض ترويج معامالت طلب �لح�شول على �لجو�ز للعر�قيين �لمقيمين في �لخارج 
تق���رر �عتماد م�شمون )اإعمام الدائـــرة القن�شلية المرقم 2/6/عامة/30686 فـــي 2011/9/13(، وكما 

يلي:
�أ   -  ل تحتاج معامالت �إ�شد�ر جو�ز �ل�شفر للن�شاء و�لأطفال �لمقيمين خارج �لعر�ق 
�إلى مو�فقة ولي �لأمر لكونهم �أ�شا�شًا خارج �لعر�ق  لكون �لغاية من  مو�فقة ولي 

�لأمر هو مو�فقته على �شفر �أولده �أو زوجته خارج �لعر�ق.
ب   -  �عتم���اد �لم�شتم�شكات �لقديمة )�ل�شليمة( عل���ى �أن يوؤيد موظف �ل�شفارة باأن 

مقدم �لطلب هو �شاحب �لم�شتم�شكات نف�شه.
ج -  �عتماد هوية �لأحو�ل لالأطفال دون �ل�شنة من �لعمر و�لتي ل توجد فيها �شورة 

بعد تقديم كتاب تاأييد من �ل�شفارة يحمل �شورة �شاحب �لطلب.
د  -  �عتم���اد محل �لولدة �لمثبت في هوية �لأح���و�ل على �أن يطابق ما هو موجود 

في �شهادة �لجن�شية عند تقديمها.
ه� -  عل���ى �لمتجن�ض �لحا�شل على �لجن�شية �لعر�قية بموجب �لقانون �لجديد رقم 

)26( ل�شنة 2006 تقديم �شهادة �لجن�شية. 
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النموذج رقم )1(

ت
ت السفر العادية طبعة )A( املرسلة إلكرتونيًا إىل مديرية اجلوازا

صدار جوازا
ت إ

سجل طلبا

التسلسل
االسم الرباعي

املواليد
اسم األم

ب
تاريخ تقديم الطل

ت
املالحظا
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النموذج رقم )2(

ت إىل البعثة
ت السفر العادية طبعة )A( املنجزة واملرسلة من مديرية اجلوازا

سجل استالم جوازا

التسلسل
صيل

ب الربيد القن
رقم وتاريخ كتا

تاريخ االستالم
ت

عدد اجلوازا
ت 

تسلسل أرقام اجلوازا
)من..... إىل ....(

ت
املالحظا
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ثانيًا: بع�س التعليمات الخا�صة بجوازات ال�صفر العراقية النافذة حاليًا:
1. جواز ال�شفر الطبعة )S( ال�شادر عام 2004

ح�شلت مو�فقة مديرية �ش���وؤون �لجو�ز�ت/ق�شم �لقانونية بكتابها �لمرقم ق/10 �أ 
/ 32101 ف���ي 28 /2010/12  �أن يك���ون �لعمل بجو�ز �ل�شفر فئة )S( لمدة ثمان �شنو�ت  
�بت���د�ًء من تاري���خ �إ�شد�ره ولي�ض من تاأريخ نفاذه، و�إذ� �شب���ق وتم تمديده و��شتنفذ �لمدة 

�لقانونية، ل يجوز تمديده. 
)اإعمام الدائرة القن�شلية المرقم 2/6/عامة/ 100 والموؤرخ في 2011/1/3 (.

2. جواز ال�شفر الطبعة )G( الإلكترونية ال�شادر عام 2006
�أ   - مدة نفاذ هذه �لجو�ز�ت 8 �شنو�ت  وليجوز تمديدها �أو �لإ�شافة عليها.

ب-  بتاريخ 2009/10/7 توقفت مديرية �لجو�ز�ت عن �إ�شد�ر �لجو�ز )G( نهائيًا، وتعتبر 
جمي���ع �لج���و�ز�ت فئة )G(و�لت���ي بو�شر باإ�شد�ره���ا من قبل �لمديري���ة �أعاله �بتد�ًء 
م���ن 2006/4/11 �شع���ودً� نافذة وفعالة لغاية تاريخ �لنته���اء �لمثبت فيها، ول يجوز 

��شتبد�لها �إّل �إذ� �نتهت �شفحاته �أو في حال نفاذ تاأريخ �شالحيته. 
)اإعمام الدائرة القن�شلية المرقم 2/8/تعليمات/98382 في 2009/10/12 (.

)اإعمام الدائرة القن�شلية المرقم 2/8/عامة/93980 في 2009/8/11 (.

3. جواز ال�شفر طبعة)A( ال�شادر عام 2009 
�أ   -  بد�أ �لعمل بهذه �لطبعة من �لجو�ز�ت بتاريخ 2009/10/7، وتعتبرمكملة للجو�ز فئة 
)G( ولي����ض بدي���اًل عنه. وكل من يحمل �لجو�ز فئ���ة )G( ليمكن منحه جو�ز �شفر 

من فئة )A( �إّل �إذ� �نتهت �شفحاته �أو في حال نفاد تاريخ �شالحيته.
ب -  تقوم �لبعثات حاليًا بتنظيم معامالت هذه �لجو�ز�ت ثم تر�شل �إلكترونيًا �إلى مديرية 
�لج���و�ز�ت لغر�ض طب���ع �لجو�ز�ت �لمطلوب���ة و�إر�شالها �إلى �لبعث���ات �لمعنية لغر�ض 

ت�شليمها �إلى �لمو�طنين. 
ج -  مدة نفاذ هذه �لجو�ز�ت ثمان �شنو�ت ول يجوز تمديدها �أو �لإ�شافة عليها.
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د - ت�شدر هذه �لجو�ز�ت حاليًا د�خل �لعر�ق )مديرية �لجو�ز�ت(. 
ه� -  ت�شتخدم �ل�شتمارة �لخا�شة بالح�شول على �لجو�ز )A( في �لوقت �لحا�شر.

:)A( متطلبات اإ�شدار جواز من الطبعة
1 _   ملء �لمعلومات �لو�ردة في ��شتمارة طلب �لح�شول على جو�ز �ل�شفر بكل دقة وباللغتين 
�لعربي����ة و�لإنكليزية و�لمن�ش����ورة على موقع مديرية �شوؤون �لج����و�ز�ت و�لتي تمالأ من 

.www.iraqinationality.gov.iq.com  خالل موقع �لمديرية �أعاله
2 _ �لتوقيع في �لمربع �لأيمن وو�شع ب�شمة �لإبهام في �لمربع �لأي�شر.

3 _  تختم �ل�شورة �ل�شخ�شية ل�شاحب �لطلب �لمثبتة على �ل�شتمارة بالختم �لقن�شلي.
4_ توقع �ل�شتمارة من قبل �لمحا�شب و�لقن�شل وتختم بالختم �لقن�شلي.

5 _  تر�ش���ل �ل�شتم���ارة و�لمرفقات �لمدونة ف���ي �أدناه �إلكترونيًا �إل���ى مديرية �لجو�ز�ت 
لغر�ض �إ�شد�ر �لجو�ز�ت �لمطلوبة و�إر�شالها �إلى �لبعثات �لمعنية. 

 : )A( مرفقات ا�شتمارة طلب الجواز
–  ر�ش���م �لإ�شد�ر �ل���ذي ت�شتوفيه �لبعث���ة  )20( ع�شرون دولرً� �أميركي���ًا �أو ما يعادله  �أ   

بالعمالت �لأخرى بموجب و�شل محا�شبة )37�أ(.
ب – ثالث �شور ملونة )�لخلفية بي�شاء(. 

ج – ن�شخة ملونة من �شهادة �لجن�شية. 
د – ن�شخة ملونة من هوية �لأحو�ل �لمدنية. 

:)A( اآلية عمل اإ�شدارجواز طبعة
لغر�ض ��شتكمال مر�حل معاملة �إ�شد�ر �لجو�ز طبعة (A) �لمقروء �آليًا من �لناحية 
�لقانونية يجب على �لموظفين �لعاملين على �لمنظومة �إ�شد�ر �لجو�ز�ت باتباع �لخطو�ت 

�لتالية:
1- تدقيق �لم�شتم�شكات �لمقدمة من �لمو�طنين تدقيقًا جيدً�.

2-  ختم �شورة )هوية �لأحو�ل �لمدنية + �شهادة �لجن�شية �لعر�قية( بختم طبق �لأ�شل مع 
ذكر ��شم �لقن�شل وتوقيعه.
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3- ختم �ل�شورة �لثانية بختم �لق�شم �لقن�شلي.
4- وجوب �لتقاط �لب�شمة �لحية للمو�طن مع ب�شمة ولي �لأمر.

5-  ع���دم ت�شلي���م �أي ج���و�ز �شف���ر �إّل بعد �لتق���اط ب�شمة �شاح���ب �لجو�ز م���ع غلق حالته 
�إلكترونيًا.

6_ ليجوز ت�شليم �أي جو�ز �شفر �إّل بعد �إبطال جو�ز �ل�شفر �ل�شابق.
)اإعمام الدائرة القن�شلية المرقم 2/6/عامة/242 فـــي 2011/1/4(.
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الف�سل الثاين
فقدان الجوازات

ق���د يتعر����ض �لمو�طنون �إلى �شرق���ة جو�ز�ته���م �أو فقد�نها �أثن���اء وجودهم خارج 
�لعر�ق، ولغر�ض معالجة هذه �لحالة تتبع �لإجر�ء�ت �لتالية:

1.  تم���الأ ��شتم���ارة تحقي���ق فقد�ن ج���و�ز �ل�شفر نموذج رق���م )1( وتخت���م وتوّقع من قبل 
�لقن�شل.

2.  يقدم طالب �لجو�ز نموذج �إخبار من د�ئرة �ل�شرطة �أو �لإقامة يت�شمن رقم جو�ز �شفره 
وتاريخ دخوله �لبلد و�إعالم بفقد�ن �لجو�ز. 

3. ن�شر �إعالن في �إحدى �ل�شحف �لمحلية حول فقد�ن �لجو�ز. 
4.  يق���دم طالب �لجو�ز �لوثائق �لتي تثبت رعويت���ه �إن لم يكن �لجو�ز �شادرً� من �ل�شفارة 

نف�شها. )هوية �لأحو�ل �لمدنية � �شهادة �لجن�شية(.
5. يقدم �أربع �شور حديثة ملونة. 

6.  تدقق معاملته مع �شجالت �ل�شفارة )�شجل �لإ�شد�ر و�شجل �لتمديد(، �إذ� كان �شادرً� 
من �ل�شفارة نف�شها.

7.  تم���الأ ��شتم���ارة �لجالية و�لمعلومات �لمطلوبة عن �ل�شخ����ض نموذج رقم )2( )يحفظ 
عنو�نه �لدقيق(.

8.  تر�ش���ل ��شتم���ارة  تحقي���ق فقد�ن جو�ز �ل�شفر م���ع �لمرفقات �أعاله بكت���اب ر�شمي �إلى 
مديري���ة �لج���و�ز�ت للح�ش���ول عل���ى �لمو�فق���ة لإ�شد�ر ج���و�ز جديد في  حال���ة �قتناع 

�لمديرية بالأ�شباب �لتي �أدت �إلى فقد�ن �أو تلف �لجو�ز .
9.  تق���وم �لد�ئ���رة �لقن�شلي���ة باإر�شال تعمي���م �إلى �لبعث���ات �لعر�قية في �لخ���ارج يت�شمن 
معلوم���ات عن �لجو�ز �لمفقود لغر�ض �إبالغها �إل���ى وز�رة �لخارجية للدولة �لمعتمدين 

فيها للحيلولة دون ��شتخد�مه من قبل جهات م�شبوهة.
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النموذج رقم )1(

ا�شتمارة تحقيق فقدان جواز ال�شفر

 ............................................................... 1- �ل�شم �لرباعي: 

 .................................................... 2- رقم جو�ز �ل�شفر �لمفقود: 

 .................................................. 3- محل وتاريخ �إ�شد�ر �لجو�ز: 

 .......................................................... 4- مكان فقد�ن �لجو�ز: 

 .......................................................... 5- تاريخ فقد�ن �لجو�ز: 

 .......................................................... 6- كيفية فقد�ن �لجو�ز: 

 .......................................................... 7- �شبب فقد�ن �لجو�ز: 

اإبهامه                              توقيع القن�شل توقيع حامل الجواز وب�شمة 
العنوان: ...........................                         ال�شم: .....................

التاريخ: ...........................                        التاريخ: ..................... 

ختم ال�شفارة اأو القن�شلية
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النموذج رقم )2(
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الف�سل الثالث
جوازات المرور

يك���ون جو�ز �لمرور نافذً� لمدة )6( �شتة �أ�شهر من تاريخ �إ�شد�ره، ولحامله دخول 
�لعر�ق مرة و�حدة وللقن�شل في �لبعثة عند �ل�شرورة �إ�شافة دول �أخرى و�إدخال �أ�شخا�ض 

�آخرين مر�فقين لطالب �لجو�ز. ويمنح جو�ز �لمرور في �لحالت �لتالية: 
1. عندما يفقد �لمو�طن جو�ز �شفره ويرغب بالعودة �إلى �لعر�ق. 
2. في حالة �شحب جو�ز �شفر مو�طن ويرغب بالعودة �إلى �لعر�ق.

3. في حالة ت�شفير �شخ�ض معوز �إلى �لعر�ق.
�لم�شتم�شكات �لتي يعتمد عليها في �إثبات �لرعوية في ما يخ�ض �لفقرة )1( �أعاله:

�أ   . هوية �لأحو�ل �لمدنية.
ب. �شهادة �لجن�شية.

ج. �شورة جو�ز�شفر طبعة نافذة. 
يم���الأ �لمو�ط���ن ��شتمارة تت�شم���ن معلومات عن ��شمه ومول���ده ومحل �إقامته ورقم 
جو�ز �شفره �ل�شابق �إن وجد وعنو�نه في �لعر�ق مع �أ�شماء �لأ�شخا�ض �لذين ي�شتدل عليهم 

وعناوينهم.

الإجراءات العملية لإ�صدار جواز المرور:
ن �لمعلومات ف���ي حقول �شجل �إ�شد�ر جو�ز�ت �لم���رور �لنموذج �لمرفق رقم )1(  1.  ت���دوَّ
وتو�شع �شورة �لمو�طن في �ل�شجل مع ذكر �لم�شتم�شكات �لتي ��شتند �إليها في �إ�شد�ر 

جو�ز �لمرور. 
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ن �لمعلومات وتو�شع �شورة �لمو�طن في �لجو�ز وتختم �ل�شورة بختم �لقن�شلية. 2.  تدوَّ
3. تدوين رقم �لجو�ز وتاريخ �إ�شد�ره وتاريخ �نتهائه )�لتي عادة تحدد ب�شتة �أ�شهر(.

ن في �شفحة �لتاأ�شير�ت ما يلي: �أ�شدرنا هذ� �لجو�ز لفقد�ن جو�ز �شفر حامله....  4.   يدوَّ
لتمكينه من �لعودة �إلى �لعر�ق.

5.  يوق���ع ج���و�ز �لمرور من قبل �لقن�شل ويختم بالخت���م �لقن�شلي، مع ذكر ��شم �لقن�شل 
باللغتين. 

مالحظة :
1-  ي�شتعمل هذ� �لجو�ز ل�شفرة و�حدة وهي �لعودة �إلى �لعر�ق، وت�شتخدم �لمنافذ �لحدودية 

�لر�شمية عند �لدخول وي�شّلم �لجو�ز عند نقطة �لدخول �إلى �لأر��شي �لعر�قية.
2-  عن���د من���ح جو�ز �لمرور، م���ن �ل�شروري تثبيت �شبب منح �لج���و�ز في �إحدى �شفحات 
�لجو�ز وتزويد �لد�ئرة �لقن�شلية برقيًا برقم �لجو�ز وتاريخ �إ�شد�ره و�لمنفذ �لحدودي 
�لمفتر�ض لدخول �لمو�طن لغر�ض �إبالغ �ل�شلطات �لمعنية بذلك في �لوقت �لمنا�شب.
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الف�سل الرابع
نظام جوازات السفر

رقم )2( ل�صنة 2011
المادة - 1 - لكل عر�قي �لح�شول على جو�ز �شفر.

المادة - 2 - يكون جو�ز �ل�شفر على �أربعة �أنو�ع:

�أوًل - جو�ز �شفر عادي وفق �لنموذج رقم )1( �لملحق بهذ� �لنظام.
ثانيًا - جو�ز �شفر خدمة وفق �لنموذج رقم )2( �لملحق بهذ� �لنظام.
ثالثًا - جو�ز �شفر خا�ض وفق �لنموذج رقم )3( �لملحق بهذ� �لنظام.

ر�بعًا � جو�ز �شفر دبلوما�شي وفق �لنموذج رقم )4( �لملحق بهذ� �لنظام.
المادة - 3 - 

�أوًل �  يتاأل���ف ج���و�ز �ل�شف���ر باأنو�عه �لأربعة م���ن )48( ثمان و�أربعي���ن �شفحة عد� 
�لغالف، ويكون عر�ض �ل�شفحة )9( ت�شعة �شنتمتر�ت وطولها )12.5( �ثنا 
ع�ش���ر ون�شف �شنتمترً� ولون �ل�شفحات �أخ�شر فاتح ويتو�شط كل �شفحة من 

�شفحات �لجو�ز �شعار جمهورية �لعر�ق.
ثانيًا - يتو�شط غالف جو�ز �ل�شفر �شعار جمهورية �لعر�ق.

ثالثًا - يكون لون غالف جو�ز �ل�شفر كما ياأتي:
�أ - �لعادي / �أزرق غامق.

ب - �لخدمة / �أحمر غامق.
ج - �لخا�ض / �أخ�شر غامق.

د - �لدبلوما�شي / �أحمر قاٍن.
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المادة - 4 - ي�شترط في طالب جو�ز �ل�شفر �أن يكون:

�أوًل � عر�قي �لجن�شية.
ثانيًا � غير ممنوع من مغادرة �لعر�ق بمقت�شى �لقو�نين �لنافذة.

ثالثًا �  غير مجنون �إل �إذ� كان م�شافرً� لغر�ض �لمعالجة ب�شحبة ولي �أمره �ل�شرعي.
المادة - 5 -  لوزي���ر �لد�خلي���ة تخوي���ل �شابط �لج���و�ز�ت �شالحي���ة �إ�شد�ر ج���و�ز �ل�شفر 

وتاأ�شيره.
المادة - 6 - 

�أوًل �  عل���ى طالب ج���و�ز �ل�شفر �لح�شور �أم���ام �شابط �لج���و�ز�ت �لمخت�ض وملء 
�ل�شتمارة �لمعدة لهذ� �لغر�ض.

ثانيًا �  لمدير �لجن�شية �لعام في حالت �ل�شرورة �لق�شوى �لتي يتعذر معها ح�شور 
طالب �لجو�ز �إعفاوؤه من �لح�شور �أمام �شابط �لجو�ز�ت.

المادة - 7 - 

�أوًل �  يك���ون جو�ز �ل�شفر ناف���ذً� لمدة )8( ثمان �شنو�ت من تاريخ �إ�شد�ره لمن بلغ 
)15( �لخام�شة ع�شرة من �لعمر فاأكثر.

ثانيًا �  يكون جو�ز �ل�شفر نافذً� لمدة )4( �أربع �شنو�ت من تاريخ �إ�شد�ره لمن يقل 
عمره عن )15( خم�ض ع�شرة �شنة.

المادة - 8 -  ل يجوز �إ�شد�ر جو�ز �ل�شفر لمن يقل عمره عن )18( ثماني ع�شرة �شنة �إل 
بمو�فقة �لولي �أو �لو�شي.

المادة - 9 -  يك���ون �ش���كل جو�ز �لم���رور ح�شب �لنموذج رق���م )5( �لملحق به���ذ� �لنظام 
وي�شمل على )16( �شت ع�شرة �شفحة عد� �لغالف.

المادة - 10 - �أوًل � ي�شدر جو�ز �لمرور �إلى:

�أ � �لأ�شخا�ض �لذين لي�شت لهم جن�شية و�لموجودين د�خل جمهورية �لعر�ق.
ب �  �لأجان���ب �لذي���ن يروم���ون مغادرة �لع���ر�ق وكانت مدة نفاذ ج���و�ز�ت �شفرهم 
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منتهي���ة �أو �أنه���م فقدوها ول يوجد في جمهورية �لعر�ق ممثل عن حكومتهم له 
�شالحية منحهم وثيقة معتبرة تمكنهم من مغادرة �لعر�ق.

ج �  �لعر�قيي���ن �لمقيمي���ن في �لخارج �لذي���ن فقدو� جو�ز�ت �شفره���م �أو تعر�شت 
للتلف.

ثانيًا �  عل���ى طالب جو�ز �لم���رور �لح�شور �أمام �شابط �لج���و�ز�ت �لمخت�ض وملء 
�ل�شتمارة �لمعدة لهذ� �لغر�ض.

المادة - 11 -  يكون جو�ز �لمرور نافذً� لمدة )6( �أ�شهر من تاريخ �إ�شد�ره ولحامله دخول 
�لع���ر�ق �أو مغادرت���ه مرة و�حدة �إلى �لدول �لمذك���ورة فيه فقط، وللموظف 
�لدبلوما�ش���ي ف���ي �لبعثة �لعر�قية  ف���ي �لخارج عند �ل�ش���رورة �إ�شافة دول 

�أخرى و�إدخال �أ�شماء �أ�شخا�ض �آخرين.
المادة - 12 -  ت�شتخ���دم �لمناف���ذ �لحدودي���ة �لر�شمية عند مغ���ادرة جمهوري���ة �لعر�ق �أو 

�لدخول �إليها.
المادة - 13 -  تفح����ض �لم�شتن���د�ت �لمتعلقة بال�شف���ر للقادمين �إلى جمهوري���ة �لعر�ق �أو 
�لمغادرين منها في مر�كز �لإقامة ومر�كز �لجو�ز�ت في �لمنافذ �لحدودية 

�لر�شمية.
المادة - 14 -  ل يل���زم �لمقيمون في �لمناط���ق �لحدودية من �لح�شول على جو�ز �شفر �أو 
ج���و�ز مرور في م���ا يتعلق بعبورهم �لحدود مع مر�ع���اة �ل�شو�بط �لمقررة 
م���ن مدير �لجن�شية �لعامة وقانون �إقامة �لأجانب رقم )118( ل�شنة 1978 

�أو �أي قانون يحّل محله.
المادة - 15 - 

�أوًل � يمنح �لأ�شخا�ض �لتالي ذكرهم جو�ز �شفر خدمة:
�أ � �لمديرون �لعامون.

ب � �لق�شاة و�لمدعون �لعامون من �ل�شنفين �لأول و�لثاني.
ج �  �شباط �لجي�ض وق���وى �لأمن �لد�خلي و�لمخابر�ت من رتبة )عقيد( فما 

فوق.
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د �  موظف���و �ل�شلكين �لإد�ري و�لفني في وز�رة �لخارجية وموظفو �لملحقيات 
�لفنية و�أزو�جهم و�أولدهم �لذين يعيلونهم قانونًا من �لمقيمين معهم.

ه� �  �أ�شح���اب �لدرج���ات �لخا�ش���ة �لمتقاع���دون قب���ل �ش���دور ه���ذ� �لنظام 
و�لمتقاعدون �لمن�شو�ض عليهم في �لفقرتين )�أ( و)ب( من هذ� �لبند 
و�لمتقاعدون من �شب���اط �لجي�ض وقوى �لأمن �لد�خلي و�لمخابر�ت من 

رتبة )عميد( فما فوق.
ثانيًا �  لوزير �لخارجية منح جو�ز �شفر خدمة لمن تقت�شي طبيعة عمله �أو �لم�شلحة 

�لعامة منحه ذلك.

المادة - 16 - 

�أوًل �  يمن���ح �لأ�شخا�ض �لتالي ذكرهم و�أزو�جهم و�أولده���م �لذين يعيلونهم قانونًا 
من �لمقيمين معهم جو�ز �شفر خا�ض:

�أ �  �أ�شحاب �لدرجات �لخا�شة ممن ي�شغلون وظائفهم �أ�شالة، مع �حتفاظهم 
بها، بعد �إحالتهم �إلى �لتقاعد.

ب � �لمتقاعدون ممن كان ي�شغل وظيفة بدرجة وزير بعد 2003/4/9.
ثانيًا �  لوزي���ر �لخارجية وفقًا لل�شو�بط منح ج���و�ز �شفر خا�ض لمن تقت�شي طبيعة 

عمله �أو �لم�شلحة �لعامة منحه ذلك.

المادة - 17 - 

�أوًل �  يمن���ح جو�ز �شف���ر دبلوما�شي �إل���ى �لأ�شخا����ض �لتالي ذكرهم مم���ن ي�شغلون 
وظائفه���م �أ�شالة و�أزو�جه���م و�أولدهم �لذين يعيلونه���م قانونًا من �لمقيمين 

معهم:
�أ � رئي�ض �لجمهورية.

ب � رئي�ض مجل�ض �لوزر�ء.
ج � رئي�ض مجل�ض �لنو�ب.

د � رئي�ض مجل�ض �لق�شاء �لأعلى.
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ه� � رئي�ض �لإقليم.
و � رئي�ض مجل�ض وزر�ء �لإقليم.

ز � نو�ب رئي�ض �لجمهورية.
ح � نو�ب رئي�ض مجل�ض �لوزر�ء.

ط � نو�ب رئي�ض مجل�ض �لنو�ب �لتحادي.
ي � نو�ب رئي�ض مجل�ض وزر�ء �لإقليم.

ك � وزر�ء �لحكومة �لتحادية وحكومة �لإقليم.
ل �  من ي�شغل وظيفة بدرجة وزير في �لحكومة �لتحادية وحكومة �لإقليم.

م � �أع�شاء مجل�ض �لنو�ب.
ن �  �لأمي���ن �لعام لمجل�ض �ل���وزر�ء ورئي�ض ديو�ن رئا�ش���ة �لجمهورية ورئي�ض 

ديو�ن مجل�ض �لنو�ب.
�ض � م�شت�شارو رئا�شة �لجمهورية ومجل�ض �لوزر�ء.

ع �  موظف���و �ل�شل���ك �لدبلوما�ش���ي ف���ي وز�رة �لخارجية و�لملحقي���ن �لفنيين 
ومعاونيهم.

ف �  �لأمن���اء �لعامون وم�شاعدوه���م من �لعر�قيين �لعاملي���ن في �لمنظمات 
�لعربية و�لدولية �لحكومية.

ثانيًا �  يحتف���ظ �لمتقاعدون �لمن�شو�ض عليهم في �لفق���ر�ت )�أ � و( من �لبند �أوًل 
من هذه �لمادة �لذين تولو� منا�شبهم بعد 2003/4/9 و�أزو�جهم و�أولدهم 
�لذي���ن يعيلونهم قانونًا من �لمقيمين معهم بجو�ز�ت �شفرهم �لدبلوما�شية، 

ويمنح �لجو�ز �لدبلوما�شي، لمن لم يمنح �لجو�ز �لمذكور �شابقًا.

ثالثًا �  يحتف���ظ من ُيحال �إلى �لتقاعد بعد نفاذ هذ� �لنظام من �لمن�شو�ض عليهم 
)�أ-ل( و�لفقرتي���ن )ن( و)����ض( م���ن �لبن���د )�أوًل( من ه���ذه �لمادة �لذين 
ي�شغل���ون وظائفه���م �أ�شالة و�ل�شف���ر�ء و�أزو�جهم و�أولدهم �لذي���ن يعيلونهم 
قانون���ًا م���ن �لمقيمين معهم بجو�ز�ت �شفره���م �لدبلوما�شية، ويمنح �لجو�ز 

�لدبلوما�شي، لمن لم يمنح �لجو�ز �لمذكور �شابقًا.
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ر�بعًا �  يمن���ح ج���و�ز �شفر دبلوما�ش���ي لحامل �لبري���د �ل�شيا�شي بتكلي���ف من وز�رة 
�لخارجية.

خام�شًا �  لوزي���ر �لخارجية وفقًا لل�شو�بط منح ج���و�ز �شفر دبلوما�شي لمن تقت�شي 
طبيعة عمله �و �لم�شلحة �لعامة منحه ذلك.

المادة - 18 -  ل يمنح جو�ز �ل�شفر �لدبلوما�شي وجو�ز �ل�شفر �لخا�ض وجو�ز �لخدمة لأول 
مرة �إل في �لعر�ق.

المادة - 19 -  مع مر�عاة �أحكام �لبندين )ثانيًا وثالثًا( من �لمادة )17( من هذ� �لنظام، 
ي�شح���ب جو�ز �ل�شفر �لدبلوما�شي �أو �لخا����ض �أو �لخدمة ممن فقد �ل�شفة 

�لتي خّولته حق حمله ول�شابط �لجو�ز�ت �إبطاله.
المادة - 20 -  ل ي�شتفي���د م���ن �أحكام ه���ذ� �لنظام �لم�شمول���ون باأحكام قان���ون �لم�شاءلة 
و�لعد�ل���ة رقم )10( ل�شن���ة 2008 ومنت�شبو �لأجهزة �لأمني���ة �لقمعية �إبان 

عهد �لنظام �ل�شابق.
المادة - 21 - يلغى نظام جو�ز�ت �ل�شفر رقم  ب� )61( ل�شنة 1959.

المادة - 22 - لوزير �لد�خلية �إ�شد�ر تعليمات لت�شهيل تنفيذ �أحكام �لقانون.
المادة - 23 - ينفذ هذ� �لنظام من تاريخ ن�شره في �لجريدة �لر�شمية.



الف�سل اخلام�س
وثائق السفر الفلسطينية

تتول���ى مديرية �شوؤون �لإقامة/ ق�شم �لعرب �إ�شد�ر وثيقة �شفر للفل�شطيني �لمقيم 
ع���ادة في �لعر�ق وم���ن �لم�شمولين برعاية �لحكومة �لعر�قية. وبالنظر للظروف �لخا�شة، 
ف���اإن �لبعث���ات �لدبلوما�شي���ة �لعر�قية في �لخ���ارج في �لوقت �لحا�ش���ر ل ت�شدر مثل هذه 
�لوثائ���ق ولك���ن عند مر�جعة حامل �لوثيقة �لفل�شطينية �ل�ش���ادرة من �لبعثات �لعر�قية �أو 
م���ن �لعر�ق، تقوم �لبعثة باإر�شال برقية �أو كتاب �إلى وز�رة �لخارجية / �لد�ئرة �لقن�شلية 
لإعالمها برقم �لوثيقة وتاريخ �إ�شد�رها ومكان �إ�شد�رها وعن ��شم حاملها و��شم مر�فقيه 
و�إع������الم �ل���وز�رة بما هو مطلوب )تجديد �لوثيقة � طل���ب تمديدها � طلب �إ�شافة �لزوجة 
� �إ�شاف���ة طف���ل �إلى �لوثيقة(، ول يتم �أي �إجر�ء �إّل بع���د ��شتالم جو�ب وز�رة �لخارجية / 
�لد�ئ���رة �لقن�شلية، وعند �إنجاز تجديد �أو تمديد �لوثيقة من قبل مديرية �شوؤون �لإقامة/ 
ق�ش���م �لعرب تر�ش���ل �لوثيقة �إلى �لبعثة �لمعني���ة بالبريد �لدبلوما�شي ع���ن طريق �لد�ئرة 

�لقن�شلية �أو ت�شلم �إلى �لوكيل لغر�ض �إر�شالها �إلى �لموكل �شاحب �لوثيقة. 
و�أدناه �لآلية �لجديدة �لمتبعة لإ�شد�ر �لوثيقة:

1-  تمنح وثيقة �ل�شفر �لعر�قية ��شتنادً� �إلى قانون وثائق �ل�شفر �لفل�شطينية �لمرقم )65( 
ل�شنة )1983(. 

2-  تمنح وثيقة �ل�شفر �لعر�قية لالجئين �لفل�شطينيين لعام ) 1948( فقط.
3-  تقدي���م طل���ب من���ح �لوثيقة للمو�طن �إل���ى �إحدى بعثاتن���ا في �لخارج و�إر�ش���ال �لوثيقة 
�لقديم���ة �إذ� كان �لمو�ط���ن حا�شل عليها في �ل�شابق وتق���وم �لبعثة باإر�شال �لطلب مع 
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مرفقاته �إلى وز�رة �لخارجية/ �لد�ئرة �لقن�شلية �لتي تقوم بدورها باإحالة �لطلب �إلى 
مديرية �شوؤون �لإقامة / ق�شم �لعرب لتخاذ ما يلزم ب�شاأن �إ�شد�ر �لوثيقة.

4-  توكي���ل وكيل د�خل �لعر�ق بوكالة خا�شة لغر�ض مر�جعة مديرية �شوؤون �لإقامة/ ق�شم 
�لعرب وت�شرف �لوثيقة بعد �أن ت�شدق �لوكالة من قبل �إحدى بعثاتنا في �لخارج ومن 

ثم من قبل وز�رة �لخارجية /ق�شم �لت�شديقات.
5-  يقوم �لوكيل بمر�جعة وز�رة �لهجرة و�لمهجرين لغر�ض جلب كتاب يوؤيد باأن �لفل�شطيني 
طالب �لوثيقة هو من �لالجئين لعام )1948( وير�شل �لكتاب بالبريد �لر�شمي وكتاب 
م���ن �شف���ارة دولة فل�شطين في بغد�د يوؤيد باأن طال���ب �لوثيقة لي�ض لدية جو�ز �ل�شلطة 

�لفل�شطينية. 
6-  يق���وم �لوكي���ل باإج���ر�ء�ت ��شتح�شال �لمو�فق���ة �لأمنية عل���ى �إ�ش���د�ر �لوثيقة ح�شب 
�ل�شياق���ات �لمعتم���دة وبعدها ت�شرف �لوثيق���ة وتر�شل �إلى �لبعث���ة �لمعنية عن طريق 
�لبري���د �لدبلوما�شي لوز�رة �لخارجية / �لد�ئرة �لقن�شلية �أو ت�شلم �إلى �لوكيل لغر�ض 

�إر�شالها �إلى �شاحب �لوثيقة.
اأما تمديد الوثيقة الجديدة فيكون كما يلي:

1 -  �إم���ا �أن ير�ش���ل طل���ب تمديد �لوثيقة عن طري���ق �إحدى بعثاتنا في �لخ���ارج �إلى وز�رة 
�لخارجي���ة / �لد�ئرة �لقن�شلي���ة �لتي تقوم بدورها باإر�شال �لطلب �إلى مديرية �شوؤون 
�لإقام���ة / ق�ش���م �لعرب حيث يتم تمديده���ا و�إعادتها �إلى �ل�شف���ارة �لمعنية بو��شطة 

�لبريد �لدبلوما�شي عن طريق �لد�ئرة �لقن�شلية في وز�رة �لخارجية.
2-  �أو �أن تر�ش���ل �لوثيق���ة م���ن قبل �لم���وكل مبا�شرة �إل���ى وكيله في �لع���ر�ق بوكالة خا�شة 
م�شدقة من قبل �ل�شفارة �لعر�قية وعلى �لوكيل عند ��شتالمه �لوكالة �لخا�شة �شرورة 
ت�شديقها من قبل �لد�ئرة �لقن�شلية في وز�رة �لخارجية/ ق�شم �لت�شديقات، وبعدها 
يتم تمديدها من قبل مديرية �شوؤون �لإقامة وت�شليمها �إلى �لوكيل لغر�ض �إر�شالها �إلى 

�شاحب �لوثيقة.
)اإعمام الدائرة القن�شلية المرقم 2/6/عامة/22462 في 2011/6/19(
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ب موافقة 
كتا

وزارة اخلارجية





الباب الثالث

السمات





الف�سل الأول
السمات

اأوًل ــ تعليمات منح ال�صمات:
عل���ى حامل �ل�شمة �أن يدخل �لعر�ق م���ن �لمنافذ �لر�شمية �لتي تحددها �ل�شلطات 
�لحكومي���ة �لمخت�شة �شو�ء بالطرق �لبرية �أو �لبحرية �أو �لجوية، و�أن يكون جو�ز �شفره �أو 
وثيقة �شفره نافذة �لمفعول لمدة ل تقل عن �شتة �أ�شهر وتخّول حاملها حق �لعودة �إلى �لبلد 

�لذي �شدرت منه �لوثيقة �أو بلد �آخر.

ل تمن���ح �ل�شمة �إّل بمو�فقة مركز �ل���وز�رة بعد ملء ��شتمارة �لح�شول على �ل�شمة 
م���ن قب���ل طالب �ل�شم���ة و تدقق من قبل �لقن�ش���ل وتر�شل �إلى مركز �ل���وز�رة �لذي بدوره 
يقوم بمفاتحة وز�رة �لد�خلية / د�ئرة �لإقامة ل�شتح�شال �لمو�فقة على منح �ل�شمة، ثم 
تق���وم �لد�ئ���رة �لقن�شلية باإب���الغ �ل�شفارة بالر�أي حال وروده من د�ئ���رة �لإقامة �شلبًا كان 
�أو �إيجاب���ًا، با�شتثن���اء �لحالت �لمدرجة في �أدناه �لتي خول���ت �لبعثة �شالحية منحها دون 
�لرج���وع �إل���ى �لمركز على �أن ير�ش���ل بها جدول تف�شيلي �شهري �إل���ى مديرية �لإقامة، مع 
�لأخ���ذ بنظر �لعتبار �لحالت �لم�شمول���ة بالإعفاء من ر�شم �شمة �لدخول فقط و�لحالت 

�لم�شمولة بالإعفاء من �شمة �لدخول ور�شم �شمة �لدخول، وكما يلي:

اأ - الحالت الم�شمولة بالإعفاء من ر�شم �شمة الدخول:

1- حملة �لجو�ز�ت �لدبلوما�شية و�لخدمة عماًل بمبد�أ �لمقابلة بالمثل.
2-  �لم�شوؤولي���ن �لذي���ن يزورون �لع���ر�ق بمهمة ر�شمية على �أن تق���وم �لبعثة باإبالغ 

�لجهة �لد�عية برقيًا بموعد �لو�شول و�أ�شباب �لزيارة. 
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3-  حمل���ة �لجو�ز�ت �لدبلوما�شية و�لخدمة �لعاملين في �لبعثات �لدبلوما�شية و�لمنظمات 
�لدولي���ة و�لإقليمية و�لعربية في �لعر�ق مع عو�ئلهم لفترة عملهم في جمهورية �لعر�ق 

عماًل بمبد�أ �لمقابلة بالمثل.
4- �لعربيات و�لأجنبيات زوجات �لعر�قيين �شرط تقديم عقد �لزو�ج �لر�شمي. 

5-  �ل�شخ�شي���ات �ل�شيا�شية و�لعلمية و�لثقافية و�لقت�شادي���ة و�ل�شحفية و�لدينية �لبارزة 
و�لوف���ود �لريا�شي���ة �لمدعوة لزيارة �لع���ر�ق من قبل �ل���وز�ر�ت و�لموؤ�ش�شات �لر�شمية 
�لخ���رى، على �أن تق���وم �لبعثة باإبالغ د�ئرة �لمر��شم برقي���ًا بمو�عيد �لو�شول لغر�ض 

�إبالغ �لوز�رة �أو �لموؤ�ش�شة �لمعنية. 
6-  �لمو�طني���ن �لمولودي���ن ف���ي �لعر�ق من �لأ�ش���ول �لعر�قية و�شمول كافة �أف���ر�د �لعائلة 

�لعر�قية �لتي تحمل �لجن�شية �لأجنبية �لمتو�جدين خارج �لعر�ق.
7-  �لأجنب���ي �لمول���ود في �لع���ر�ق دون �شمول �أف���ر�د عائلته بالإعفاء حي���ث يمنحون �شمة 
�لدخ���ول مبا�شرًة مقابل ر�شم وب�شرط �أن يكون �شمن �لعائلة �لو�فدة �لأجنبي �لمولود 

في �لعر�ق.

ب - الحالت الم�شمولة بالإعفاء من �شمة الدخول ور�شم �شمة الدخول:

1-  �لطلب���ة �لأجانب �لملتحق���ون بالجامعات و�لمعاه���د و�لمد�ر�ض �لعر�قي���ة على �أ�شا�ض 
�أتفاقي���ات �لتبادل �لثقافي وبعد تقديمهم م���ا يوؤيد قبولهم و��شتمر�رهم على �لدر��شة 

في �لجامعات و�لمعاهد �لعر�قية.
2-  �لموظفون �لأجانب �لملتحقون بخدمة �لحكومة �لعر�قية بعقد خا�ض بعد تقديمهم ما 

يثبت ذلك.
3-  �ل�شحفيون �لأجانب وعلى �أ�شا�ض �لمعاملة بالمثل.

4- �لأ�شخا�ض �لذين يقرر وزير �لد�خلية �إعفاءهم من �لر�شم.
)اإعمام الدائرة القن�شلية 72210/2/8 في 2004/7/8(

)كتاب مديرية �شوؤون الإقامة / ق�شم الأجانب / المرقم اأ ج 37344 في 2009/12/22(. 
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ثانيًا ــ اأنواع ال�صمات:
1 �  �شمة �شياحة �أو زيارة: �ل�شمة �ل�شياحية تخول حاملها دخول �لعر�ق مرة و�حدة خالل ثالثة 
�أ�شه���ر م���ن تاريخ منحها و�لإقامة فيه لمدة �شهر و�حد. �أم���ا �شمة �لزيارة تخول حاملها 
دخول �لعر�ق مرة و�حدة خالل �شبعة �أيام من تاريخ منحها و�لإقامة فيه مدة �شهر و�حد 
�إذ� كانت لأغر��ض �لمنا�شبات �لدينية �أو زيارة �لعتبات �لمقد�شة )اإعمام الدائرة القن�شلية 
4664/6/3/1 فـــي 2011/2/16(، وف���ي حال���ة �لمجاميع �ل�شياحية تق���دم �لطلبات من خالل 

�إح���دى �شركات �ل�شياحة في منطقة عمل �لبعثة وبالتن�شي���ق مع �إحدى �شركات �ل�شياحه 
�لمجازة ر�شميًا في �لعر�ق.

2 �  �شم���ة �عتيادي���ة: تخول حاملها دخول �لعر�ق مرة و�حدة خ���الل ثالثة �أ�شهر من تاريخ 
منحها.

3 �  �شمة �شيا�شية: تمنح للم�شوؤولين في �لدول �لأخرى �لذين يزورون �لعر�ق بمهمة ر�شمية 
وكذل���ك �لعاملين في �لبعثات �لدبلوما�شية و�لدولي���ة و�لإقليمية و�لعربية في جمهورية 

�لعر�ق مع عو�ئلهم بناًء على مذكرة ر�شمية ويمنحون بموجبها �إقامة خا�شة.
4-  �شم���ة خدمة: تمن���ح لالأ�شخا�ض �لذين يحملون جو�ز�ت �شف���ر خدمة بناًء على مذكرة 
ر�شمية من قبل وز�رة خارجية �لبلد �لمعتمدة فيه �لبعثة عماًل بمبد�أ �لمقابلة بالمثل.
5 -  �شم���ة م���رور: تخول حامله���ا دخول �لعر�ق م���رة و�حدة خالل ثالث���ة �أ�شهر من تاريخ 

منحها و�لإقامة فيه مدة ل تزيد على �شبعة �أيام.
6 -  �شم���ة مرور بدون توقف: تخ���ول حاملها �لمرور من �لأر��ش���ي �لعر�قية تحت �إ�شر�ف 

�ل�شلطات �لمخت�شة بدون توقف مرة و�حدة خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ منحها.
7-  �شم���ة ��شطر�ري���ة: يمنحها �شابط �لإقامة في �لمنافذ �لحدودية لالأجنبي �لذي ي�شل 
�لعر�ق قا�شدً� دخوله ولم يكن حائزً� على �شمة �لدخول من �إحدى بعثاتنا في �لخارج 

�إذ� �قتنع بالأ�شباب �لتي حالت دون ح�شوله على �ل�شمة. 
)قانون اإقامة الأجانب المرقم )118( ل�شنة )1987( وتعديالته )المادة الرابعة(.





الف�سل الثاين
متطلبات طلب السمة

يجب تو�فر �ل�شروط �لتالية في طلب �ل�شمة:
1. �أن يحمل جو�ز �شفر نافذ لفترة �شتة �أ�شهر كحد �أدنى.

2. ملء ��شتمارة طلب �ل�شمة مع �شورتين �شخ�شيتين.
3.  �أن يكون قادرً� على تغطية تكاليف معي�شته خالل مدة بقائ�ه في �لعر�ق بالن�شبة لحاملي 

جو�ز�ت �ل�شفر �لعادية.
4.  ع���دم وج���ود مانع من دخوله �أر��شي جمهورية �لعر�ق ل�شب���ب يتعلق بال�شحة �لعامة �أو 

�لأمن �أو �لآد�ب �لعامة �أو �لقت�شاد �لقومي.
5. �أن يقدم �شببًا مقنعًا للزيارة وح�شب نوع �ل�شمة. 

6.  �أن ليكون متهمًا �أو محكومًا عليه خارج �لعر�ق بجريمة يجوز ت�شليمه من �أجلها.
7.  �أن ليك���ون قد �شدر �أم���ر باإبعاده من جمهورية �لعر�ق ولتحقيق ذلك ي�شار �إلى تدقيق 

�شجالت �لممنوعين من �لدخول وفقًا للنموذج �لمرفق رقم )1(.
8. عنو�نه في �لمكان �لذي �شيحل به في جمهورية �لعر�ق .

)قانون اإقامة الأجـانب رقم )118( ل�شـنة 1987 وتعديالته/المادة الخام�شة(.
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ني من دخول العراق
�سجل املمنوع

ت
التاريخ

اال�سم الكامل
جلن�سية

ا
جلواز

رقم ا
تاريخ االإ�سدار

املهنة
اأ�سباب املنع

رقم كتاب وزارة 
خلارجية

ا
املالحظات

نموذج رقم )1(



الف�سل الثالث
التعليمات الخاصة بإصدار السمة

1-  تدقيق �لمعلومات �لمدونة في ��شتمارة طلب �ل�شمة، نموذج رقم )1( وتدقيق مدة نفاذ 
جو�ز �شفر �لأجنبي طالب �ل�شمة )نافذ لفترة �شته �أ�شهر كحد �أدنى(.

2- تدوين �لمعلومات في �شجل �ل�شمات، نموذج رقم) 2(.
3-  تدوين عدد �لمر�فقين بجانب �ل�شمة �إذ� كانت �أ�شماوؤهم مدونة في جو�ز �شفر طالب 

�ل�شمة.
4-  لع���دم و�ش���وح �لخ���ط �لي���دوي و�ختالفه من �شخ����ض لآخ���ر تن�شب �عتم���اد �لطباعه 
�لإلكتروني���ة لم���لء حق���ول ��شتمارة طلب �شمة �لدخ���ول وحقول ل�ش���ق �ش���مة �لدخول 
نموذج رقم )3( )اإعمامي الدائرة القن�شلية المرقمين 3/8/عامة/86987 في 2010/9/19( 

و) 89904/1/3/8 في 2010/10/13(.

5-  �ش���رورة م���لء كافة حقول ��شتمارة طل���ب �ل�شمة باللغة �لعربي���ة وخا�شة عنو�ن طالب 
�ل�شم���ة في �لع���ر�ق )محلة/زق���اق / د�ر/ نقطة د�لة( ورقم �لهات���ف �لخا�ض لغر�ض 
ت�شريع �لإجابة على طلبات �ل�شمة. علمًا �أن عددً� من �لبعثات ما تز�ل تر�شل ��شتمار�ت 
طلب �ل�شمة دون ملء �لكثير من حقولها وخا�شة حقل �لعنو�ن في �لعر�ق )اإعمام الدائرة 

القن�شلية المرقم 3/8/عامه/92543 في 2010/11/1 (.

6- توقع �ل�شمة من قبل �لقن�شل وتختم بختم �لقن�شلية.
7- ت�شتوفى ر�شوم منح �ل�شمة بموجب و�شل محا�شبة )37 �أ( كما يلي:

�أ   -  ُي�شتوف���ى مبلغ )30( دولرً� �أميركيًا عن منح �ل�شمة �ل�شياحية و�شمة �لزيارة 
87
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�لديني���ة للو�فدين بموج���ب �لمو�فقات �لخا�ش���ة ب�ش���ركات �ل�شياحة �لدينية 
كمجاميـــع ح�شـــراً ولجميع �لأفر�د �لمدرجين ف���ي قو�ئم �ل�شمات وب�شمنهم 

�لمر�فقين في �لجو�ز�ت.
ب-  ُي�شتوفى مبلغ )40( دولرً� �أميركيًا عن منح �شمة �لدخول �لعتيادية و�لزيارة 

�لدينية �لنفر�دية لحامل �لجو�ز ويعفى �لمر�فقون من �لر�شوم.
ج- ُي�شتوفى مبلغ )100( دولر �أميركي عن منح �ل�شمة �لمتعددة.
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النموذج رقم )1(

1
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2
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النموذج رقم )2(
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النموذج رقم )3(
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الف�سل الرابع
تعليمات عامة حول منح السمات

1.  عن���د وج���ود مانع من دخول �أر��ش���ي جمهورية �لعر�ق ل�شبب يتعل���ق بال�شحة �لعامة �أو 
�لأم���ن �لوطني �أو �لآد�ب �لعامة �أو �لقت�شاد �لقومي ي�شار لمفاتحة �لجهات �لعر�قية 

�لمخت�شة للوقوف على ر�أيها ب�شاأن �لمو�شوع. 
2.  عند منح �شمة �لدخول لالأطفال دون �شن �لخام�شة ع�شرة يطلب تقديم �شهادة �شحية 
تثب���ت تلقيحه���م بلقاح �شل���ل �لأطفال ب�شكل كامل �أي ما ل يق���ل عن )5( جرعات لقاح 

من �شلل �لأطفال �لفموي.
3.  ��شتثن���اء �لعربي���ات �لمتزوج���ات م���ن عر�قيين م���ن قر�ر من���ع دخول �لرعاي���ا �لعرب 
�إل���ى �لع���ر�ق بعد �إثبات و�قعة �ل���زو�ج ح�شب �لأ�شول. )اإعمـــام الدائـــرة القن�شلية المرقم 

40618/28/3/8 فـــــــي 2006/1/23(.

4.  �ل�شم���اح بدخ���ول �لرعايا �لع���رب و�لأجانب �لذي���ن لديهم �إقامة م�شروع���ة في �لعر�ق 
ح�شرً�.

5.  منح �ل�شمة �ل�شطر�رية هي من �شالحية �شابط �لإقامة �لذي يعمل في مركز �لإقامة 
�لح���دودي �إذ� �قتنع بالأ�شباب �لت���ي حالت دون ح�شوله على �ل�شمة »ي�شمل �لأ�شخا�ض 

�لم�شمولين ب�شالحية منح �ل�شمة من �لبعثة«.
6.  توج���ه �لمخاطبات �لخا�شة ب�شوؤون �شمات �لدبلوما�شيين �لأجانب لدخول �لعر�ق »منح 

�شمات �لدخول« �إلى د�ئرة �لمر��شم و تعطى ن�شخة �إلى �لد�ئرة �لقن�شلية للعلم. 
7. تقوم �لبعثة بمفاتحة مركز �لوز�رة / �لد�ئرة �ل�شحفية ب�شاأن �ل�شحفيين و�لإعالميين 
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�لر�غبين بزيارة �لعر�ق، ولكل حالة على حدة، على �أن تذكر تفا�شيل �أ�شمائهم وجن�شياتهم 
و�شور من جو�ز�ت �شفرهم و�لجهة �لتي يعملون لديها.

8.  يذك���ر عن���د منح �ل�شمة رقم وتاريخ كت���اب �لإقامة لإمكان مطابقته م���ع �لمو�فقة �لتي 
تر�شل �إلى �لإقامة و�لحدود.

9.  �إن �ل�شمة �لتي تنتهي فترة نفاذها ل يجوز تمديدها و�إنما ي�شار �إلى ��شتح�شال مو�فقة 
جدي���دة وبر�ش���م جديد ، �أما في �لح���الت �ل�شتثنائية كغلق �لحدود  ف���اإن مركز �لإقامة 
و�لج���و�ز�ت في �لمنفذ �لحدودي �شي�شرح �لحالة عل���ى �ل�شمة وي�شمح لهم بالدخول دون 
تمديد �أو ��شتح�شال مو�فقة جديدة وعلى �أن ل يتعدى �شبعة �أيام من �إعادة فتح �لمنفذ.
ج/ �أ.  �لمرق���م  �لأجان���ب  �لإقامة/ق�ش���م  �ش���وؤون  مديري���ة  كت���اب  �إل���ى  10.  ��شتن���ادً� 
�شم���ات/29559/2011/1822 و�لم���وؤرخ ف���ي 2011/7/6، تق���رر ع���دم منح �شمات 
�لدخ���ول �أو �لإقام���ات للعمال �لأجانب ما ل���م يح�شلو� على �إج���از�ت عمل من وز�رة 

�لعمل و�ل�شوؤون �لجتماعية«، وي�شتثنى من ذلك �لفئات �لآتية:
�أ   .  �لعاملون لدى �لهيئات �لدولية و�لبعثات �لدبلوما�شية و�لقن�شليات �لعامة �لمعتمدة 

في �لعر�ق .
ب.  �لأجان���ب �لذين ت�شمح له���م �لقو�نين و�لتفاقيات و�لمعاه���د�ت �لدولية �لتي تكون 

�لحكومة �لعر�قية طرفًا فيها.
ج .  �لأجان���ب �لم�شتغل���ون لدى �لحكومة �لعر�قية �شرط تزوي���د مديرية �لإقامة بالكتب 
�لت���ي توؤيد تعاقد �لأجانب مع �لوز�ر�ت و�لدو�ئ���ر �لحكومية مع ملء ��شتمارة طلب 

�ل�شمة باللغة �لعربية ليت�شنى �تخاذ ما يلزم.
د  .  �لأجانب �لعاملون في �إعادة �إعمار �لعتبات �لمقد�شة في �لعر�ق.

11. بالن�شب���ة لطلب���ات �لم�شتثمري���ن من �ش���ركات ورج���ال �أعمال للح�شول عل���ى تاأ�شيرة 
دخ���ول �عتيادية �إل���ى �لعر�ق لغر�ض �ل�شتثم���ار، تر�شل هذه �لطلب���ات مرفقة ب�شورة من 
ج���و�ز�ت طالبي �لتاأ�شي���رة ومعلومات و�فية عن �لجهة �أو �ل�شركات �لتي ترغب بال�شتثمار 
ف���ي �لعر�ق وقبل فترة منا�شبة من موعد �لزي���ارة وعلى �لبريد �لإلكتروني للهيئة �لوطنية 
لال�شتثم���ار (p.r.nic@investpromo.gov.iq) مبا�شرة، حيث تقوم �لهيئة با�شتح�شال 
�لمو�فق���ات �لأ�شولية و�إر�شالها �إلى �لبعثات �لمعنية )تعميم الدائرة القن�شلية المرقم 88270 

في 2009/6/21(.



الباب الرابع

األمور القضائية
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الف�سل الأول
التصديقات

اأوًل ــ اإجراءات الت�صديق على �صحة الختم:
تقوم �ل�شفار�ت و�لقن�شليات �لعامة بالت�شديق على �لم�شتند�ت و�لوثائق �لعر�قية 
و�لأجنبي���ة، ويتم ذل���ك بال�شتناد �إلى قان���ون ت�شديق �لتو�قيع عل���ى �لم�شتند�ت و�لوثائق 
�لعر�قي���ة و�لأجنبية رقم )52( ل�شن���ة 1970 وتعديالته حيث يعمل بالوكالت و�لم�شتند�ت 
د�خ���ل �لع���ر�ق �لموقع عليها في بل���د �أجنبي و�لمنظمة وف���ق �لقان���ون �إذ� �أيدها �لقن�شل 

�لعر�قي �أو من يقوم مقامه نيابًة عن �لعر�ق ومن ذلك:
1. ت�شديق �شحة �لختم و�لتوقيع �شو�ًء كان ذلك لموؤ�ش�شات �أو �أفر�د.

2. �شهادة �لمن�شاأ و�لقو�ئم �لتجارية.
3. �شهاد�ت �لتخرج �أو �لوثائق �لدر��شية �لمختلفة .

ثانيًا ــ مالحظات عامة عن الت�صديقات:
)1(  يج���ب �أن تك���ون �لوثيقة �أو �ل�شهادة �شادرة عن جه���ة �أجنبية م�شدقة من قبل وز�رة 
خارجي���ة �لبل���د �ل���ذي �شدرت عن���ه �لوثيق���ة �أو �ل�شهادة لك���ي ت�شادق عليه���ا �لبعثة 

�لعر�قية ومن ثم  من قبل ق�شم �لت�شديقات في �لد�ئرة �لقن�شلية.
)2(  �إن ت�شدي���ق �شهادة �لمن�ش���اأ و�لقو�ئم �لتجارية ين�شب �أي�شًا عل���ى م�شمونها �إ�شافة 

�إلى �شحة �لختم.
)3(  يك���ون ت�شديق �ل�شهادة �لجامعية �أو �شهادة �لمعهد بعد ت�شديق وز�رة خارجية �لبلد 
�ل���ذي �ش���درت عنه �ل�شه���ادة  )�إذ� كان طال���ب �لت�شديق عر�قيًا( م���ع مر�عاة كون 

�لمعهد �أو �لجامعة معترفًا ب�ها بالعر�ق.
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)4(  ُتر�ش���ل نم���اذج تو�قي���ع �لمخولين بالتوقيع �ش���و�ء من وز�رة خارجية �لبل���د �لمعني �أو 
غرفة  �لتجارة �إلى �ل�شفارة �شنويًا �أو كلما جرى تغيير عليها، ويجب �أن يدقق �لختم 
و�لتوقيع ومطابقته بدقة، وكذلك ُتر�شل �إلى بعثاتنا نماذج تو�قيع �لمخولين في ق�شم 

�لت�شديقات في �لد�ئرة �لقن�شلية �شنويًا وكلما جرى تغيير عليها .
)5(  ل يجوز �لت�شديق على �لوثائق و�لقو�ئم و�ل�شهاد�ت وما �شاب�هها �ل�شادرة من د�خل �لعر�ق 
�إل �إذ� كانت م�شدقة من ق�شم �لت�شديقات في �لد�ئرة �لقن�شلية بوز�رة �لخارجية وموّقع 

عليها من قبل �لأ�شخا�ض �لمخولين ح�شرً� ومختومة ب�شكل �أ�شولي.
)6(  ُي�شتوف���ى عن ت�شدي���ق �لوثائق و�لم�شتند�ت ر�شومًا مح���ددة وبموجب و�شل محا�شبة 

)37 �أ( ويدّون رقمه وتاريخه على ظهر �لوثيقة.
)7(  ف����ي حال عدم وجود بعثة عر�قية ف����ي �لبلد �لمعني فبالإمكان ت�شديق �لوثيقة من بعثة 
ذلك �لبلد في �لعر�ق ثم ُي�شادق عليها من قبل ق�شم �لت�شديقات في �لد�ئرة �لقن�شلية. 
)8(  ف���ي ح���ال عدم وجود بعثة عر�قي���ة في �لبلد �لذي �شدرت من���ه �لوثيقة وكذلك عدم 
وجود بعثة لذلك �لبلد في �لعر�ق، فبالإمكان ت�شديق �لوثيقة �أو �ل�شهادة في بلد �آخر 
توجد فيه بعثة لذلك �لبلد وبعثة عر�قية لكي ُي�شادق عليها من قبل �لبعثتين ومن ثم 

ت�شّدق من قبل ق�شم �لت�شديقات في �لد�ئرة �لقن�شلية. 

ثالثًا ــ الإجراءات العملية للت�صديق:
1.  يق���وم �لقن�ش���ل بالت�شديق على �شحة �لختم و�لتوقيع �لخا�ض ب���وز�رة �لخارجية للبلد 
�لمعتمدة فيها �لبعثة. كما يقوم بالتوقيع و�لم�شادقة على �شحة توقيع �لأفر�د في حالة 

�أد�ء �لإفادة �أو �ليمين �أو منح �لوكالة )�لعامة �أو �لخا�شة(.
2.  ُتخت���م �لوثائق بختم �لقن�شلي���ة �لخا�ض بالت�شديقات وُتم���الأ �لفر�غات �لموجودة في 
�شحيف���ة �لت�شدي���ق وه���ي ) ت�ش���ادق على �شح���ة وخت���م وتوقي���ع ............. ووز�رة 

�لخارجية ........... و�ل�شفارة غير م�شوؤولة عن محتوياتها(.
3. توقع من قبل �لقن�شل وتختم بختم �لد�ئرة �لقن�شلية.

ن  4.  ��شتيف���اء ر�ش���م �لت�شديق �لخا�ض ب�شحة �لختم بموجب و�شل محا�شبة )37 �أ( ويدوَّ
رقمه وتاريخه على ظهر �لوثيقة.

5.  تنظم �لبعثة �شجاًل تدّون فيه كافة �لمعلومات عن �لوثائق و�لم�شتند�ت �لم�شادق عليها 
في �لبعثة ح�شب �لنموذج �لمرفق رقم )1(. 



النموذج رقم )1(
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رابعًا ــ ر�صوم �صهادات المن�صاأ والقوائم التجارية و�صهادات الفح�س:
يت���م ��شتيف���اء �لر�ش���وم لت�شديق �شه���اد�ت �لمن�ش���اأ و�لقو�ئم �لتجاري���ة و�شهاد�ت 
�لفح�ض وح�شب قانون ت�شديق �لتو�قيع على �لم�شتند�ت و�لوثائق �لعر�قية و�لأجنبية رقم 

)52( ل�شنة 1970 �لمعدل وكما مبين في �أدناه : 
)1(  يت���م ت�شديق �لوثائق �لمذكورة �آنفًا من قبل �لملحقي���ات �لتجارية �أو �لبعثات �لعر�قية 
ف���ي ح���ال عدم وجود ملحقيات تجارية، ويتم ��شتيفاء مبل���غ  )160( دولرً� �أميركيًا �أو 
م���ا يعادله لكل معاملة بن�شخة �أ�شلية �أو م�شورة، ول�شهاد�ت �لمن�شاأ و�لقو�ئم �لتجارية 
و�شه���اد�ت �لفح�ض ولكل منها على �أن يتم �لت�شديق على �لن�شخة �لأخيرة مع مر�عاة 
ختم كافة �لن�شخ لتالفي �إجر�ء�ت �لتزوير ب�شرط �أن تكون جميع ن�شخ �لمعاملة مربوطة 
بخت���م قانوني من �لأعلى لتالفي �شح���ب �أي ورقة من �لمعاملة )اإعــمام الدائرة القن�شلية 

المرقم 70440/1/9/8 فـــي 2010/4/7(.
)2(  يت���م ت�شدي���ق �لوثائق �لمذكورة �آنفًا �ل�شادرة من �إح���دى �لدول �لأع�شاء في �ل�شوق 
�لعربية �لم�شتركة و�لم�شادق عليها من �لمرجع �لر�شمي في بلد �لمن�شاأ لل�شلع �لمنتجة 
في �لدول �لعربية  )دون ��شتيفاء ر�شم �لت�شديق( عماًل بقر�ر �لمجل�ض �لقت�شادي 
و�لجتماع���ي �لتابع لجامعة �لدول �لعربية �لمرقم 1506 في 2004/2/19، ومو�فقة 
مجل����ض �لوز�رء / لجنة �ل�شوؤون �لقت�شادية بكتابها �لمرقم 1320 في 2007/2/26 
و�لقا�شي باإلغاء ر�شوم �لت�شديق على �شهاد�ت �لمن�شاأ و�لقو�ئم �لتجارية �لم�شاحبة 

لها مع �حتفاظ حق �لعر�ق بالمعاملة بالمثل.
)3(  قدر تعلق �لأمر بال�شلع �لم�شنعة بدول غير عربية ود�خلة لل�شوق �لعر�قية )كاإعادة ت�شدير 

من �ل�شوق �لمحلية لتلك �لدول لل�شوق �لعر�قية(، تتبع �لإجر�ء�ت �لمبينة �أدناه:
�أ -  ت�شديق �شفار�ت �أو قن�شليات �لدول �لم�شنعة على �شوء �شهادة �لمن�شاأ �لأ�شا�شية 

�لو�ردة للدول �لعربية.
ب -  ت�شديق وز�رة �لخارجية للدول �لعربية �لم�شدرة للب�شاعة كاإعادة ت�شدير للعر�ق 

على �شحة ختم قن�شلية �لدول �لم�شنعة.
ج-  يت���م ��شتيفاء ر�شوم �لت�شديق �لبالغ���ة )160( دولرً� �أميركيًا لكل معاملة مع ختم 

كافة �ل�شفحات.
د-  مر�ع���اة �أن �لب�شاعة من �إنتاج �ل���دول �لمنتجة نف�شها وتثبيت ذلك عند �لت�شديق 

لتالفي �لتالعب في حالة �لت�شديق في بلد غير بلد �لمن�شاأ. 
)اإعمام الدائرة القن�شلية المرقم 83159/1/9/8 في 2010/8/11(.
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الف�سل الثاين
التوكيالت القضائية

اأوًل ــ اإ�صدار الوكالت )العامة والخا�صة(:
تحت���اج �أعد�د كبي���رة من �لمو�طنين �لمقيمين في �لخ���ارج �إلى منح وكالت �شو�ء 
عام���ة �أو خا�شة �إل���ى �أ�شخا�ض لغر�ض ��شتخد�مها د�خل �لعر�ق وعلى �لقن�شل مر�عاة ما 

يلي:
1.  ل يمكن �إ�شد�ر وكالة �إّل للمو�طن �لعر�قي �لذي ل يز�ل يحتفظ بم�شتم�شكاته �لعر�قية.

2. �إن �لوكالت على نوعين :
�أ �   الوكالة العامة: وهي �لوكالة �لتي تخّول �ل�شخ�ض �لذي تمنح له حق �لت�شرف بكافة 
�لممتل���كات �لخا�شة بالموكل. لذل���ك فاإن منحها يجب �أن يكون ب�شكل دقيق. وهذه 
�لوكال���ة ل ينتهي مفعولها �إّل باإلغائها عن طري���ق �لموكل بملء �ل�شتمارة �لخا�شة 
بعزل �لوكيل )�إنذ�ر وعزل �لوكيل( مرفق بها )ورقة تبليغ �إنذ�ر( وح�شب �لنماذج 
�لموج���ودة ف���ي �ل�شفارة ، و�لوكالة �لعام���ة على نوعين )توكيل �أح���د �لأ�شخا�ض / 
نم���وذج رق���م 12� 1 ( �لمرف���ق و)توكي���ل �إلى محامي/ نم���وذج 12 � 2 ( �لمرفق، و 
تل�ش���ق �ش���ورة �لوكيل  و�لموكل �أو �لموكلين في حالة وج���ود �أكثر من موكل وتختم 

بختم �لقن�شلية(.
�  الوكالة الخا�شة: وهي �لوكالة �لتي تمنح لغر�ض �إنجاز مهمة معينة �أو �إنجاز عمل  ب 

معين وتنتهي بانتهاء مو�شوعها. )نموذج رقم 13( �لمرفق. 
 ج �  ل���كل م���ن �لوكالة �لعامة و�لخا�شة ر�شم ي�شتوفى عن���د �لت�شديق عليها يختلف في 

مقد�ره من وكالة �إلى �أخرى وبموجب و�شل محا�شبة )37�أ(.
3.  تك���ون �لوكالة بثالث ن�شخ ويت���م �لتوقيع عليها من قبل �لموكل مبا�شرًة وتعطى �لن�شخة 
�لأول���ى ل�شاح���ب �لوكالة وتل�شق �لن�شخة �لثانية في �شجل �لوكالت و�لثالثة تحفظ في 

�لإ�شبارة �لمخت�شة. 
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رقم الهوية و�سهادة اجلن�سية وال يعتمد على جواز ال�سفر:
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رقم الهوية و�سهادة اجلن�سية وال يعتمد على جواز ال�سفر:
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رقم الهوية و�سهادة اجلن�سية وال يعتمد على جواز ال�سفر:
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منوذج رقم )13(

توقيع املوكل
اسم املوكل الثالثي

رقم وتاريخ وحمل صدور اهلوية وشهادة اجلنسية
عنوان السكن الدائم
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ثانيًا ــ اإجراءات اإ�صدار الوكالة العامة اأو الخا�صة:
1.  عن���د تقدي���م �شاحب �لوكالة طلبًا �إلى �لقن�شل لمنح وكال���ة يقوم �لقن�شل بالتاأكد من 

�لوثائق �لعر�قية �لتي يحملها مثل هوية �لأحو�ل �لمدنية � �شهادة �لجن�شية.

2.  يقوم �لقن�شل بقر�ءة �لوكالة على �لموكل وتحديد نوعها ) عامة � خا�شة ( و�أن يعترف 
بها �لموكل ويوقعها �أمام �لقن�شل. 

3.  يم���الأ �لقن�ش���ل �لفقر�ت �لخا�شة به وه���ي »�أ�شادق باأن ..... �لم���وكل في هذه �لوكالة 
ه���و �ل�شي���د .... �لمعرف )بهوية �لأح���و�ل �لمدنية �أو �شهادة �لجن�شي���ة �لمرقمة ...... 
و�لموؤرخ���ة ..... و�ل�ش���ادرة ف���ي ......... بتاري���خ .......... من محافظ���ة .........( 
وق���د تلوت علي���ه مندرجاتها فاعترف بمنطوقها في �ليوم ....... / / 200 ويثبت �أ�شم 

�لقن�شل ................. وتوقيعه وختم �لقن�شلية«. 

4.  يج���ب عل���ى �لقن�شل تثبيت �ل�شم �لثالثي للموكل وعنو�نه �لد�ئم و رقم وتاريخ �شهادة 
�لجن�شية �لعر�قية وهوية �لأحو�ل �لمدنية.

5.  ت�شجيل �لوكالة في �شجل �لوكالت ومنحها رقم �ل�شادر وتاريخ �لإ�شد�ر وتوقيع �لموكل 
في �شجل �لوكالت.

6.  تل�ش���ق �لن�شخ���ة �لأولى من �لوكالة في �ل�شج���ل وتختم منا�شفة بي���ن �ل�شجل و�لوكالة  
ويك���ون �لرقم �لعمومي رقم �شفحة �ل�شج���ل ورقم �ل�شجل �لمدون على غالف �ل�شجل، 
وفي حال �نتهاء �شفحات �ل�شجل خالل �ل�شنة يفتح �شجل رقم )2( وهكذ� يكون �لرقم 

�لعمومي رقم �ل�شفحة.

ثالثًا ــ  التعليمات الخا�صة باإ�صدار الوكالت: 
�أ   - يجب ح�شور �لموكل �أمام �لقن�شل و�لتاأكد من �شخ�شيته عند �إ�شد�ر �لوكالة. 

ب-  �إدر�ج �لمعلوم���ات �لكاملة للم���وكل على �لوكالة �عتمادً� على �شه���ادة �لجن�شية وهوية 
�لأحو�ل وعدم �لعتماد على جو�ز �ل�شفر )يثبت رقم وتاريخ �لإ�شد�ر لكل من �شهادة 
�لجن�شي���ة وهوي���ة �لأحو�ل على �لوكالة(، حيث �إن دو�ئ���ر �لت�شجيل �لعقاري تعتمد في 
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�إج���ر�ء معامل���ة �ل�شر�ء على �شهادة �لجن�شية وهوية �لأح���و�ل لغر�ض مطابقتها مع ما 
هو مدرج في �لوكالة .

ج-  يت���م �إل�شاق �ل�شورة �ل�شخ�شية للوكيل و�لم���وكل �أو �لموكلين في حال وجود �أكثر من 
موكل وتختم �ل�شورة للمذكورين بالختم �لقن�شلي.

 د-  يج���ب �إدر�ج رق���م �لعق���ار كاماًل كما ف���ي �شند �لملكي���ة )رقم �لقطع���ة و�لمقاطعة �أو 
�لت�شل�شل( ولي�ض �لعنو�ن فقط )�لزقاق، محلة، د�ر( في حال كون �لوكالت خا�شة. 

ه� .  �لدقة في ذكر �لمعلومات �لخا�شة بالموكلين ووكالئهم وتفا�شيل �لوكالت.
و.  يف�شل �أن يكون توقيع �لموكل على وكالته باللغة �لعربية.
ز. يف�شل �إرفاق ن�شخة من �لق�شام �ل�شرعي و�شند �لملكية .

ح. ترفق مع �لوكالة �شهادة حياة حديثة للموكل.
)اإعــمام الدائرة القن�شلية المرقم 68076/1/9/8 فــــي 2008/4/24(

)اإعــمام الدائرة القن�شلية المرقم 70089/1/9/8 فــــي 2009/4/1(.

مالحظة حول اإ�شدار اإقرار خطي من الموكل: 
لغر����ض �لح���د من عمليات �لتزوي���ر طلبت مديرية �لت�شجيل �لعق���اري �أن ترفق مع 
كل وكال���ة بي���ع عقار ت�شدرها �لبعثة �إقر�ر مطبوع ولي�ض بخط �ليد من �لموكل �إلى �لوكيل 
بعملي���ة �لتوكي���ل موقعًا من قبله و تثبيت ب�شمة �إبهام���ه �لأي�شر على �لإقر�ر، ويختم ويوقع 
من قبل �لقن�شل ويثبت عنو�ن �لموكل �لكامل ورقم هاتفه في �شاحة عمل �لبعثة على ورقة 
�لإق���ر�ر وتحتف���ظ �لبعثة ب�شورة من �لإقر�ر �لخطي مع �لوكال���ة لغر�ض �لرجوع �إليه عند 

�لحاجه وح�شب �لنموذج �لمرفق رقم )1(. 
)اإعمام الدائرة القن�شلية 85079/1/9/8 في 2010/8/30(.

)اإعمام الدائرة القن�شلية 18840/1/9/6 في 2011/5/24(.
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منوذج رقم )1(
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رابعًا ــ وكالت بيع المركبات:
لغر����ض توثيق وكالة بي���ع �لمركبة �أو ��شتخد�مها نيابة عن مالكها �ل�شرعي يقت�شي 
�أن يثب���ت رقمها و�شن���ة �شنعها ولونها ورقم �شا�شيها ومحركها عل���ى �أن تختم �لوكالة من 
مديري���ة �لمرور �لمخت�شة / �لحا�شبة لكي ت�شب���ح �شارية �لمفعول وت�شتخدم لذلك ثالثة 
�أن���و�ع من �ل���وكالت وح�شب �لنماذج �لمرفقة وتختلف �لو�ح���دة منها عن �لأخرى بح�شب 

�لغر�ض من �لوكالة وكما يلي:
1. �لنموذج رقم )1( ي�شتخدم لبيع وقيادة �لمركبات.

2. �لنموذج رقم )2( ي�شتخدم لقيادة �لمركبات.
3. نموذج رقم )3( خا�ض ب�شر�ء وترقين قيد �لمركبة.

�أم���ا بالن�شبة للمركبات �لتي لم ت�شجل في �لع���ر�ق و�لد�خلة �إليه حديثًا فت�شتخدم 
لهذ� �لغر�ض �لوكالة نموذج )4( )�لمرفق(.

اإعمامي الدائرة القن�شلية المرقمين.
)8 /74285/22/4 في 2010/5/13(

)2/4/8/�س/86950 في 2009/6/11(.
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خام�صًا ــ اإ�صقاط الوكالة العامة اأو الخا�صة:
�إن ع���زل �لوكيل وفق �أحكام �لقانون �لمدن���ي يكون من قبل �لموكل و�أن يكون ذلك 
بملء �لنموذج �لمرفق رقم )1( �لخا�ض بعزل �لوكيل )�إنذ�ر وعزل �لوكيل( ب�شورة دقيقة 
�إ�شاف���ة �إل���ى ذلك ير�شل �لنم���وذج �لمرفق رق���م )2( �لخا�ض بتبلي���غ �ل�شخ�ض �لمطلوب 
تبليغ���ه )ورق���ة تبليغ و�إنذ�ر (مثبت علي���ه �لختم �لقن�شلي و��شم وتوقي���ع �لقن�شل لغر�ض 

تبليغ �ل�شخ�ض �لمطلوب تبليغه من قبل وز�رة �لعدل /د�ئرة كتاب �لعدول.
ُتر�ش���ل م���ع طلب عزل �لوكيل �ش���ورة جو�ز �شفر �لموكل وُي�شتوف���ى �لر�شم �لخا�ض 
بطل���ب عزل �لوكيل �لمقرر )350( دينارً� بما يعادل دولرً� �أمريكيًا و�حدً� وبموجب و�شل 

محا�شبة )37�أ(.
)اإعمام الدائرة القن�شلية المرقم 93270/21/4/8 في 2009/8/5 (. 
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»نموذج رقم 1«
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»نموذج رقم 2«
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الف�سل الثالث
دعاوى المحاكم

اأوًل ــ التبليغات الق�صائية: 
تق���وم �لبعثة بالإنابة عن �لدو�ئر �لق�شائي���ة �لعر�قية باإبالغ ذوي �ل�شاأن بالدعاوى 
�لمقام���ة في �لمحاكم �لعر�قية وذلك ع���ن طريق �إبالغ �لمدعى عليه بموعد �لمر�فعة في 

�لدعوى فتتولى �لقن�شلية ما يلي:
1.  �إذ� كان �ل�شخ�ض )�لمدعى عليه( عر�قيًا وعنو�نه معروف لدى �ل�شفارة، يقوم �لق�شم 
�لقن�شل���ي با�شتدعائه و�إبالغه بالموعد �لمحدد و�أخذ توقيعه على نموذج �لتبليغ وختم 
�لتبلي���غ و�لتوقيع عليه م���ن قبل �لقن�شل و�إعادتها �إلى �لد�ئ���رة �لقن�شلية، ويعتبر هذ� 

�لتبليغ مهمًا لإجر�ء �لمحاكمة �أو �إكمال �إجر�ء�ت �لدعوى.
2.  �أو �أن يق���وم �لقن�ش���ل باإرف���اق �لتبليغ �لق�شائ���ي بمذكرة ر�شمية �إل���ى وز�رة �لخارجية 
�لمعني���ة لتقوم بنقله �إلى �لجهات �لق�شائية �لمعني���ة لتبليغه و�إعادته و�لم�شادقة عليه 

وتحديد تاريخ �لتبليغ.
3.  �أم���ا �إذ� كان �لمدع���ى عليه �شخ�ش���ًا غير عر�قي فيقوم �لق�ش���م �لقن�شلي في �ل�شفارة 
باإبالغ وز�رة �لخارجية و�لرجاء منها تبليغه و�إعادته بعد �لم�شادقة عليه ويحدد تاريخ 

�لتبليغ.
4.  ف���ي بع����ض �لأحيان تطل���ب وز�رة خارجية �لدولة �لمعتمدة فيه���ا �لبعثة تبليغ مو�طنين 
عر�قيي���ن �أو �ش���ركات عر�قية بمو�عيد ق�شائية فيتول���ى �لقن�شل �إر�شال هذه �لتبليغات 

�إلى �لد�ئرة �لقن�شلية لغر�ض �إي�شالها �إلى �لجهات �لمعنية.
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ثانيًا ــ تحليف اليمين: 
وهو �أ�شبه بالتبليغ �لق�شائي �إذ يقوم �لقن�شل با�شتدعاء �ل�شخ�ض �لمعني باليمين 
ويتل���و �لقن�شل ن����ض �ليمين على �لمو�طن ويطلب منه تردي���ده لمرتين، ثم بعد ذلك يتم 
تدوين عبارة »�أدى �ليمين �أمامي«، ويتم توقيعه من قبل �لقن�شل ويختم بالختم �لقن�شلي 

ويو�شع �لتاريخ وُيعاد �إلى �لد�ئرة �لقن�شلية بكتاب ر�شمي.
مالحظة:

 على �لقن�شل �أن يهتم بالتبليغات �لق�شائية لكون�ها تحمل مو�عيد لجل�شات ودعاوى 
ق�شائية وهذه محكومة بتاريخ محدد.



الباب اخلام�س

أمور عامة
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الف�سل الول
بعض نصوص القوانين ذات الصلة

اأوًل : ن�صو�س من قانون الولدات والوفيات:
 قانون ت�شجيل �لولد�ت و�لوفيات رقم 148 ل�شنة ) 1971 ( وتعديالته.

 المادة الخام�شة :
1-   على �لمكلف برعاية �لمولود خارج �لعر�ق �أن يخبر �لبعثة �لعر�قية �أو من يقوم مقامها 
�أو �ل�شلطة �ل�شحية �لمخت�شة في �لعر�ق بالولدة خالل �شتين يومًا من تاريخ وقوعها 

لإ�شد�ر �ل�شهادة.
2- �أ-  ت�شدر �لبعثة �لعر�قية �أو من يقوم مقامها �ل�شهادة باأربع ن�شخ ��شتنادً� �إلى �شهادة 
�لولدة �لأجنبية �لمعترف بها ر�شميًا من قبل �لبلد �لذي حدثت فيه �لولدة، وُتر�شل 
�لن�ش��خ���ة �لأول���ى )ن�شخة �لأح���و�ل �لمدني���ة(  و�لن�شخة �لثالثة )ن�شخ���ة �لحا�شبة 
�لإكتروني���ة( �إل���ى وز�رة �ل�شح���ة/ مديري���ة �لإح�ش���اء �ل�شحي و�لحيات���ي وت�شلم 

�لن�شخة �لثانية �إلى ذوي �لعالقه وتحتفظ �لبعثة �لعر�قية بالن�شخة �لر�بعة. 
ب-  تر�شل مديرية �لإح�شاء �ل�شحي و�لحياتي �لن�شخة �لأولى من �شهادة �لولدة �لو�ردة 
�إليها من �لبعثة �لعر�قية �أو من يقوم مقامها �إلى �ل�شلطة �ل�شحية �لمخت�شة لت�شجيلها 

و�إر�شالها �إلى د�ئرة �لأحو�ل �لمدنية �لمخت�شة.
3-  ت�ش���در �ل�شلط���ة �ل�شحية �لمخت�شة عن���د مر�جعتها خالل �لم���دة �لقانونية �ل�شهادة 
��شتن���ادً� �إلى �شهادة �لولدة �لأجنبية �لمعت���رف بها ر�شميًا من قبل �لبلد �لذي حدثت 
في���ه �ل���ولدة م�شادق���ًا عليها وعلى ترجمته���ا �إن لم تكن باللغة �لعربي���ة و فقًا لأحكام 

�لقانون .
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المادة العا�شرة : 
1.  عن���د حدوث وفاة خ���ارج �لعر�ق فعلى �أق���ارب �لمتوفى حتى �لدرج���ة �لر�بعة وغيرهم 
مر�جع���ة �لبعث���ة �لعر�قي���ة �أو من يقوم مقامه���ا �أو �ل�شلطة �ل�شحي���ة �لمخت�شة خالل 

خم�شة و�أربعين يومًا لتنظيم �ل�شهادة.
2.  ت�ش���در �لبعث���ة �لعر�قية �أو من يق���وم مقامها �أو �ل�شلطة �ل�شحي���ة �ل�شهادة باأربع ن�شخ 
��شتنادً� �إلى �شهادة �لوفاة �لأجنبية �لمعترف ب�ها من قبل �لبلد �لذي حدثت فيه �لوفاة، 

م�شادقًا عليها وعلى ترجمتها �إن لم تكن باللغة �لعربية وفقًا لأحكام هذ� �لقانون.
3.  تر�شل �لبعثة �لعر�قية �لن�شخة �لأولى)ن�شخة �لأحو�ل �لمدنية( و�لن�ش��خة �لثالثة )ن�شخة 
�لحا�شبة �لإكترونية( �إلى وز�رة �ل�شحة / د�ئرة �لإح�شاء �ل�شحي و�لحياتي ، وت�شلم 
�لن�شخ���ة �لثاني���ة �إلى ذوي �لعالقة و�لن�شخة �لر�بعة تحتفظ بها �لبعثة �لعر�قية. وتقوم 
مديرية �لإح�شاء �ل�شحي و�لحياتي باإر�شال �ل�شهادة �إلى �ل�شلطة �ل�شحية �لمخت�شة 

لت�شجيلها في د�ئرة �لأحو�ل �لمدنية. 
المادة الحادية والع�شرون : الفقرة ) 2 (

ل يج���وز تعدي���ل �أو تبدي���ل �لمعلومات �لو�ردة ف���ي �شهادة �ل���ولدة �أو �لوفاة �أو في 
�ل�شج���الت �لر�شمية �لخا�ش���ة بالولد�ت �أو �لوفي���ات �أو �إ�شافة �لإي�شاح���ات �لناق�شة �إل 

بال�شتناد �إلى حكم �شادر من �لمحكمة �لمخت�شة مكت�شب درجة �لبتات.

ثانيًا ــ ن�صو�س من اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية:
المادة ال�شاد�شة والثالثون 

1.  ت�شهياًل لممار�شة �لوظائف �لقن�شلية �لمتعلقة برعايا �لدولة �لموفدة :
)�أ (  ينبغ���ي �أن يك���ون للموظفي���ن �لقن�شليين حري���ة �لت�شال برعاي���ا �لدولة �لموفدة 
ومقابلته���م، و�أن يكون لرعايا �لدولة �لموفدة �لحرية عينها بالن�شبة �إلى �لت�شال 

بالموظفين �لقن�شليين ومقابلتهم .
)ب (  �إذ� قب����ض عل���ى �أح���د رعايا �لدولة �لموفدة �شم���ن منطقة �لبعث���ة �لقن�شلية �أو �إذ� 
�شج���ن �أو �إذ� �حتج���ز �حتياطي���ًا بانتظار محاكمته، �أو �أخ�ش���ع لأي �شكل من �أ�شكال 
�لحتج���از وطل���ب �لت�ش���ال ببعثته �لقن�شلي���ة، وجب على �ل�شلط���ات �لمخت�شة في 
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�لدول���ة �لم�شيف���ة �أن تخطر دون تاأخير �لبعثة �لقن�شلية بذلك، و�أن تودعها دون �أي 
تاأخي���ر، كذلك كل مخابرة موجهة من �شاح���ب �لعالقة �إلى �لبعثة �لقن�شلية. وعلى 
هذه �ل�شلطات �إعالم �شاحب �لعالقة دون تاأخير بحقوقه �لمن�شو�ض عليها في هذه 

�لفقرة.
)ج(  للموظفين �لقن�شليين حق زيارة �أي من رعايا �لدولة �لموفدة، �لم�شجون �أو �لموقوف 
�أو �لمحتج���ز �حتياطي���ًا �أو �لخا�شع لأي �شكل من �أ�شكال �لحتج���از، و�لتحدث �إليه، 
ومر��شلت���ه �أو �ختي���ار ممثل قانوني ل���ه. ولهم كذلك حق زيارة �أي م���ن رعايا �لدولة 
�لموف���دة �إذ� كان م�شجون���ًا �أو موقوف���ًا �أو محتج���زً� في منطقته���م �لقن�شلية تنفيذً� 
لحكم ق�شائي. ومع ذلك على �لموظفين �لقن�شليين �أن يمتنعو� عن �لتدخل ل�شالح 
�أي مو�ط���ن م�شج���ون �أو موقوف �أو محتجز �حتياطي���ًا �أو خا�شع لأي �شكل من �أ�شكال 

�لحتجاز، �إذ� عار�ض �شر�حة قيامهم بهذ� �لعمل.
2.  �إن �لحق���وق �لم�شار �إليها في �لفقرة �لأولى من هذه �لمادة، يجب �أن تمار�ض في نطاق 
قو�ني���ن �لدولة �لم�شيف���ة و�أنظمتها، علمًا ب���اأن هذه �لقو�نين و�لأنظم���ة يجب �أن تتيح 
�لتحقي���ق �لكام���ل للغايات �لتي من �أجله���ا منحت �لحقوق �لمن�شو����ض عليها في هذه 

�لمادة.
المادة التا�شعة والثالثون 

1.  يج���وز للبعثة �لقن�شلية �أن ت�شتوفي في �إقلي���م �لدولة �لم�شيفة �لر�شوم و�لتكاليف �لتي 
تن�ض عليها قو�نين �لدولة �لموفدة و�أنظمتها لقاء �لمعامالت �لقن�شلية.

2.  ُتعف���ى �لمبالغ �لم�شتوف���اة ب�شكل ر�شوم وتكاليف، وفقًا للفق���رة �لأولى من هذه �لمادة، 
وكذلك �لإي�شالت �لمتعلقة بها، من كل �ل�شر�ئب و�لر�شوم في �لدولة �لم�شيفة.
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الف�سل الثاين
الرسوم القنصلية والتجارية

الر�شم بالدولرنوع المعاملةت

10وكالة خا�شة 1.

5وكالة خا�شة م�شورة  )�أو ن�شخة ثانية( 2.

30�لوكالة �لعامة 3.

5وكالة عامة م�شورة �أو ن�شخة ثانية 4.

1ر�شم �إلغاء �لوكاله وعزل �لوكيل 5.

5�لت�شديق على �شحة �لختم 6.

2ت�شديق على �شحة �لختم م�شورة 7.

160�لت�شديق على �شهادة �لمن�شاأ 8.

160�لت�شديق على �شهادة �لمن�شاأ م�شورة9.
160�لت�شديق على قائمة مجهز/ �لقائمة �لتجارية 10.
160�لت�شديق على قائمة مجهز/ �لقائمة �لتجارية م�شورة11.
5�شهادة �لفح�ض طبية )�لخلو من �لأمر��ض �ل�شارية(. 12.
�شه���ادة �لفح�ض عن قو�ئم �لب�شائع �لم�شدرة �إلى �لعر�ق 13.

) �للحوم – �لأدوية ( وما�شابه ذلك
160

8.5�شهادة عدم محكومية14.
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15تنظيم �شهادة �لميالد15.

8.5غر�مة تاأخيرية حول �إ�شد�ر �شهادة �لولدة �أو �لوفاة16.

20�إ�شد�ر �لجو�ز 17.

25تمديد جو�ز �ل�شفر 18.

25جو�ز �لمرور 19.

1�إ�شد�ر هوية �لأحو�ل �لمدنية 20.

2�إ�شد�ر �شهادة �لجن�شية �لعر�قية21.

3200دخول �لجثمان �لعربي �أو �لأجنبي22.
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الف�سل الثالث
مصطلحات بعض المهن

 Official موظف  
 Student  طالب  
Worker عامل  
Businessman رجل �أعمال  
Free job �أعمال حرة  
Former official موظف �شابق  

 Retired متقاعد  
 Journalist �شحافي  
doctor طبيب  

 Engineer مهند�ض  
 Dents doctor طبيب �أ�شنان  
 Pharmacist �شيدلي  
 Actor ممثل  
Painter ر�شام  

 Accountant محا�شب  
 Merchant تاجر  
 Government official موظف حكومي  
 Attaché ملحق  
 House wife ربة بيت  
 Consul �لقن�شل  
 Expert خبير  
Lawyer محامي   
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الف�سل الرابع
 السجالت التي يحتاجها القسم القنصلي 

.)S( 1 .  �شجل تمديد جو�ز�ت �ل�شفر طبيعة
2.  �شجل منح �ل�شمات.

3. �شجل �لوكالت �لعامة. 
4 . �شجل �لوكالت �لخا�شة.  

5 . �شجل �لت�شديقات.
6 . �شجل �لجالية �لعر�قية.

7. �شجل �لولد�ت . 
8 . �شجل �لوفيات . 

9. �شجل �إ�شد�ر جو�ز�ت �لمرور .
10 . �شجل �لوثائق �لفل�شطينية.

11 . �شجل �لممنوعين من دخول �لعر�ق . 


