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إلى أبشاء الجالية العراقية الكريسة السقيسين في جسهورية ألسانيا االتحادية، تزع  سعفارة         
)دليععل السعععامالت الطبعععة الثانيععة مععن بععين أيععديكا  /القدععا القشرععميجسهوريععة العععرا  فععي برلين

الطبعععة  تععا اصععداربعععد أن  ،2022مععن العععام  نيدععانالرععادر فععي شععهر  (فععي ألسانيععا القشرععمية
 ، وذلك من أجل احاطتكا بالتعميسات القشرمية الجديدة.2020األولى في حزيران 

لكععا الطععر  القانونيععة والرععحيحة  يبععينكسععا ، االجابععة عععن أامععس استفدععاراتكايععوفر  الععدليل     
والقشرعمية العامعة برلين جسهورية العرا  ب دفارةل القدا القشرميفي  ء السعامالت القشرميةالجرا

لعذا معن السفزعل مراجععة  عذا مسا يعوفر عمعيكا الوقعا والجهعد،  ،لجسهورية العرا  في فرانكفورت
 في فرانكفورت. العامة او القشرمية ببرلين يارتكا القدا القشرمي في الدفارةالدليل قبل ز 

 
 معععععع  التقعععععدير ..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السقدمة
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، ل تشظنيم العسنل الصشرنمي، ومن  أ نومراعاًة لتوزيعيم الجغرافي عدد الجالية الكبير في ألسانيانظرًا ل -1
ان فن وعمينو، الصشرمية العامة في فرانكفورتو برلي  بالدفارة الصدم الصشرمي في م العسل بي  يتم تصد

 الواليات األلسانية التالية: و  ببرلين الدفارةالقدا القشرمي في نطا  عسل 
)Hamburg/Sachsen-Anhalt  / Sachsen /Schleswig-Holstein/ 
Bremen/Niedersachsen/Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommen/ 
Thüringen(. 

في فرانكفورت  و الواليات األلسانية التالية: العامة القشرمية نطا  عسل            
)Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rhineland Pfalz/Saarland/Baden-
Württemberg/Bavaria). 

، عنندا السعنناملت التنني  س نن  العلقننة  رننراً  صننا   حزععور سيننا السعنناملت الصشرننمية تت منن   -2
 او الصشرنمية اعلنات الدنفارة في شذراو ما ي   الدليل،بي  في ىذا ىا عبر البريد، و د  ما م  ؤ ا را

  األلكترونية. اسواقالعبر العامة 
الدننننفارة ببننننرلي  والصشرننننمية العامننننة فنننني  خننننارج مكاتععععس اجععععراء السعععععامالت القشرععععميةبسننننا  خنننن   -3

 ضننس  مدننةوليةفينني ليدننخ مرخرننة منن  قبننل الدننفارة او الصشرننمية العامننة، لننذا فينني  فرانكفننورت،
الحرننوع عمنن  كسننا  س نن   ، وليدننخ منن  مدننةولية الدننفارة او الصشرننمية العامننة.الدننم ات األلسانيننة

 والصشرننمية العامننة  ببننرلي  فنني الدننفارةداخننل الصدننم الصشرننمي  مجاننناً  اسننتسارات السعنناملت الصشرننمية
مننا ىننذا النندليل، اضننافًة إلنن  تننوفر اسننتسارة الجننواز العراقنني عمنن   ا زنناً  مرفصننةوىنني فنني فرانكفننورت 

عم  االنترننخ، مسنا سنشبيشو فني الصدنم الخنا   العراقية/مديرية شةون الجوازات موقا وزارة الداخمية
 بالجوازات.

العنننننراقيي  مننننن   ننننناممي الو نننننا   العراقينننننة سنننننوا شي  لم   نننننون صشرنننننمية ال تسعننننناملال ان تنننننروي   -4
ات ر تأشنننني-اتالترنننند ص) نننن  لي شبننني تننننروي  السعنننناملت الصشرنننمية التاليننننة: مسننننا  ساالصنننولية، 

 .(عدم السح وميةشيادة -نصل الجثسان لي شبي-ال  العراق الدخوع

 مالحظات مهسة
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برعسة وبخرعو   )من  اال شني  ولغا نة الجسعنة  يتم استلم السعاملت ا ام الدوام الرسنسي  -5
، بيشسعا برعسة الجعواز فعي معن االنشعين وليايعة الخسعيس في الدفارة ببعرلينالعراقي  الجواز

صناا ًا ولغا نة  9من  الدناعة  (بفرانكفعورت  عي معن االنشعين العى الجسععة العامة القشرمية
علننننات عمننن  االت حننندد فننني الع نننل الرسنننسية وميميننة السرا عنننة،  وانبعننند الظينننر،  1الدنناعة 

لننذا من  الزنرورا مرا عننة تمنا االعلنننات   ((Website-Facebookالسواقنا االلكترونينة 
 في فرانكفورت. العامة او الصشرمية ببرلي  زيارة الصدم الصشرمي في الدفارة قبل

الرنور و الشدن  السموننة، منا لس موبة، الو ا   اتصد م صشرمية ال تسعاملير   عشد ا راء ال  -6
 .والسخررة لمسعاملت الست ابصة

صشرنننمي، البريننند وال فننني اسنننتسارات السعننناملت الصشرنننمية الس موبنننةسعمومنننات ال ادراجير ننن    -7
بذن ل صنحيل لكني ينتم التواصنل منا صنا    االسا ورقا الهعات  والعشعوانضرورة تثبيخ و 

 السعاممة.
 زنور اال،، او  زنور  عاماً  18الن س  صشرمية لس  ىم دون ال تسعاملالا راء  يت م   -8

م  قبنل األ، ، او متا، عدم مسانعة عراقية مردقة جة وصا ة استشادًا إل   عميو الوصي
السعاممننة خاصننة بننالجواز العراقنني(، او  صننادر منن  مديريننة شننةون الجننوازات )فنني  نناع مانننخ

 الواردة عبر الدا رة الصشرمية في وزارة الخار ية.
مسنا ان صنورة  ان صورة الصيد األلكترونية ىي سشد ليوينة األ نواع السدنينة وشنيادة الجشدنية، -9

وان الا اقنننة  يننند األلكترونينننة ال تت مننن  تر سنننة وال ترننندي ، وىننني  ينننر نافننندة الرنننل ية،الص
السردقة  1957صورة الصيد ان الو شية ت غشي ع  ىوية األ واع السدنية وشيادة الجشدية، و 

 اشير ىي سشد ليوية األ واع السدنية. 6والشافذة لسدة م  وزارة الخار ية العراقية 
   ات الصشرمية في نيا ة ىذا الدليل.اال لع عم  مافة االستسار  س   لمسوا    -10
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    توميننل قننانوني  صننوم بننو مننوا   عراقنني او اكثننر )السومننل( لسننوا   عراقنني او اكثننر الومالننة ىنني      
او ابنرام  ) الوميل(، لغرض انجاز بعض السعاملت مثل اصدار االوراق الرسنسية او بينا او تحوينل

بجسينننا  وتكنننون عمننن  ننننوعي ، ومالنننة عامنننة ويصنننر فيينننا السومنننل  ننن  الترنننر  لوميمنننو  ..ال ،العصنننود
شننةون السومننل، امننا الومالننة الخاصننة فينني اقننرار السومننل لحنن  الترننر  لوميمننو بنناعض السعنناملت 

 .فصط
 :الثلثتشتيي الومالة با دى الحاالت  كالة:نفاذية الو  -1
 وفاة ا د أ را  الومالة. -
 عزع الوميل م  قبل السومل )اسصاط الومالة(. -
 انتياء موضوع الومالة. -
 :ت الوكالةامتطمب  -2
 )متوفرة في نيا ة ىذا الدليل ومذلا في الصدم الصشرمي(.استسارة السعمومات ملء  -
مننا  ، و ننواز الدننفر الشافننذ ان و ننداالصننمية ىويننة األ ننواع وشننيادة الجشدننية او الا اقننة الو شيننة -

 ند  ممونة.
 ىوية االقامة ما ندخة ممونة عشيا. -
 صور لموميل. 3صور لمسومل و 3 -
 (.االعتياد ة تعميسات شيادة الحياةرا ا شيادة  ياة نافذة لسدة سشة ) -
 ندخة ممونة ع  ىوية ا واع او الا اقة الو شية لموميل. -
 .)ومالة الزواج( الزواج الديشي االسلمي او االيزيدا ان و دعصد  ندخة ممونة ع  -
 ندخة ممونة ع  عصد الزواج وىوية أ واع الزو ة او الزو ة ) ومالة ال لق(. -
ندخة ممونة ع  شنيادة الوفناة او الصدنام الذنرعي )ومالنة بينا او تشنازع عن  الحرنة من  العصنار  -

 او ق عة االرض(.
 )ومالة بيا عصار او ق عة ارض(.وي ون  ديث ندخة ممونة ع  سشد العصار او ق عة االرض  -

 أواًل: الوكاالت 
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ومالنننة / مموننننة عننن  شنننيادة وفننناة اال، )ومالنننة اصننندار  جنننة وصنننا ة لم فنننل متنننوفي اال،ندنننخة  -
  ير الستزو ة(.بشتو او ا الستوفي زو ةلالرات  التصاعدا معاممة 

 ارة ) ومالة بيا او تحويل الديارة(.يممونة ع  سشوية الدندخة  -
مسننا   كتنن  الغننرض منن  الومالننة بذنن ل  يننتم مننلء السعمومننات الس موبننة فنني اسننتسارة الومالننة بعشا ننة، -

ومنننذلا ت صنننرأ بذننن ل دقيننن  قبنننل برنننسيا  واضنننل ) ومالنننة عصننند زواج/راتننن  تصاعننندا/بيا/...ال (،
 .الترر  ار الصانوني م  السومل لوميمو بح والتوقيا عمييا، النيا ت عد االقر 

 
 

 ، ومت مااتيا:وميموياء الومالة واسصا يا ع  بانوىي اعلن رغاة السومل 
الشد  األصمية ليوية األ واع وشيادة الجشدية او الا اقة الو شية، و نواز الدنفر الشافنذ ان و ند  -

 .ما ند  ممونة عشيا
 ىوية االقامة ما ندخة ممونة عشيا. -
 ندخة ممونة ع  الومالة السراد اسصا يا. -
 صورتان لمسومل. -
 الوميل.عشوان س    -
 
 

فنني بعنننض الومننناالت خروصنننًا العصارينننة مشينننا، ت منن  الننندوا ر السعشينننة اقنننرار خ ننني عننن  الومالنننة، 
  مااتو ىي:توم
 .صورتان لمسومل -
 .صورتان لموميل -
 .ندخة ممونة م  الومالة -
 .لمسوملاالصمية ما ندخة ممونة مشيا او الا اقة الو شية  االصمية ىوية اال واع السدنية  -
 ىوية االقامة ما ندخة ممونة عشيا. -

(نانيًا: انذار وعزل الوكيل )اسقاط الوكالة  

 نالثًا: االقرار الخطي
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 ندخة ممونة م  ىوية اال واع او الا اقة الو شية لموميل. -
 
 

وىننني ا انننات ان السنننوا   العراقننني عمننن  قيننند الحيننناة، وتكنننون نافنننذة لسننندة سنننشة مننن  تننناري  اصننندارىا، 
 ىي:ومت مااتيا 

 )متوفرة في نيا ة ىذا الدليل ومذلا في الصدم الصشرمي(.استسارة السعمومات ملء  -
 صورتان. -
 ىوية اال واع السدنية االصمية او الا اقة الو شية االصمية ما ندخة ممونة. -
 ىوية االقامة ما ندخة ممونة عشيا. -

 
 

نافنذة لسندة وىي ا اات الحياة لمسوا   العراقي الستصاعد، ت دتخدم في دوا نر التصاعند العراقينة، وتكنون 
 سشة م  تاري  اصدارىا، ومت مااتيا ىي: 

 )متوفرة في نيا ة ىذا الدليل ومذلا في الصدم الصشرمي(.ملء استسارة السعمومات  -
 صورتان. -
 االصمية ما ندخة ممونة مشيا.ىوية اال واع االصمية او الا اقة الو شية  -
 ىوية االقامة ما ندخة ممونة عشيا. -
 التصاعد ان و دت. ىوية -
 
 

صدنننم الصشرنننمي فننني ويصنننوم الالجشدنننية العراقينننة، ان بينننان النننوالدة ىنننو أوع خ نننوة فننني  ريننن  اكتدنننا، 
لس  ولند عمن  االراضني الصشرمية العامة في فرانكفورت باصدار بيان الوالدة العراقي الدفارة ببرلي  و 

مننن  ا، عراقننني مالنننا لمسدتسدننن ات العراقينننة االصنننمية الشافنننذة، ومت مانننات اصننندار بينننان  األلسانينننة،
 ىي: الوالدة

 رابعًا: شهادة الحياة االعتيادية

 خامدًا: شهادة الحياة التقاعدية

 سادسًا: بيان الوالدة



 

8 

 

 )متوفرة في نيا ة ىذا الدليل ومذلا في الصدم الصشرمي(.ملء استسارة السعمومات  -
 مننن  متنننر م محمننن  متنننر م لمغنننة العربينننة االصنننمي (Geburtsurkundeوالدة األلسننناني )بينننان الننن -

 برانننندنبور  وال نننةالواقعنننة فننني ( BFAA) ومرننندق مننن  دا نننرة الترننند صات فننني الخار ينننة االلسانينننة
 األلسانية ما ندختي  ممونة.

 .لكل و يصةما ندختي  ممونتي  واال، واالم الدا سة او السةقتة لمسولود  االصمية االقامة ىويات -
 لني، واألمىوية اال واع السدنية االصمية وشيادة الجشدية االصمية او الا اقنة الو شينة االصنمية  -

 ما ندختي  ممونتي  لكل و يصة.
اذا ماننننخ االم  ينننر عراقينننة، فيت مننن   نننواز سنننفرىا االصنننمي الشافنننذ، وب اقنننة االقامنننة الدا سنننة او  -

 ، ما ندختي  ممونتي  لكل و يصة.السةقتة االصمية الشافذة
الننزواج العراقنني االصننمي مننا ندننختي  ممننونتي ، ويجنن  ان   ننون مرنندقًا منن  وزارة الخار يننة عصنند  -

 العراقية في  اع تدجيل االبوي  في ىوية ا واليسا اعز، وباكر.
العصنند االصننمي مننا ندننختي  ممننونتي  مشننو، وان   ننون  تصنند م مسنن  لنندييم عصنند زواج أ شبنني، يت منن  -

 ( الواقعنة فني وال نة برانندنبور  األلسانينةBFAAم  دا رة الترد صات في الخار ية االلسانية ) اً مردق
 م  الاعثة العراقية في البمد التي تسخ فيو واقعة الزواج.)اذا مان عصدًا ألسانيًا(، او مردق 

 
 

ت سننشل لمسننوا   العراقنني  يننر السالننا لمجننواز العراقنني الشافننذ، منن  أ ننل الدننفر إلنن   سننفروىنني و يصننة 
 ، ومت ماات اصداره ىي:ولسرة وا دة العراق  رراً 

 )متوفرة في نيا ة ىذا الدليل ومذلا في الصدم الصشرمي(.ملء استسارة السعمومات  -
 صور. 3 -
 االصمية ما ندخة ممونة مشيا. الو شيةىوية اال واع السدنية االصمية او الا اقة  -
 شيادة الجشدية االصمية ما ندخة ممونة مشيا. -
 ية االقامة االصمية ما ندخة مشيا )لمسقيم(.ىو  -
 الجواز العراقي مشتيي الرل ية او التال  في  اع و وده. -

 سابعًا: جواز السرور
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 بيان والدة عراقي لم فل  ديث الوالدة، ما  زور األ، صحاة مدتسد اتو األصمية. -
بننل  شننر ة متننر م النن  المغننة العربيننة منن   تصنند مفنني  نناع فصنندان الجننواز العننراق الشافننذ، يت منن   -

( الواقعنننة فننني BFAAومرننندق مننن  دا نننرة الترننند صات فننني الخار ينننة االلسانينننة )متنننر م محمننن ، 
، واعننلن  رينندة، ويجنن  ان يتزننس  مننل منن  الننال  واالعننلن اسننم  وال ننة براننندنبور  األلسانيننة

 ورقم الجواز.صا   الجواز 
 ( ل البي المجوء م  دا رة اال ان  في س شو.Freiwillige Ausreiseورقة عودة  وعية ) -
 تذمرة  ا رة إل  العراق. -
 
 

ويس ن  التنروي  لينا الشفوس في العراق،  ادة الجشدية   ون  ررًا م  دوا رشياو تجديد ان اصدار 
عمن  أن ترندر من  قبنل الدفارة ببنرلي  او الصشرنمية العامنة فني فرانكفنورت، الصدم الصشرمي في م  

  ماات اصدارىا ىي:ت، ومفي العراق وميل السوا  
 (.ومذلا في الصدم الصشرمي ملء استسارة السعمومات )متوفرة في نيا ة ىذا الدليل -
 .ومالة نافذة )را ا تعميسات الومالة( -
 د ة نافذة )را ا تعميسات شيادة الحياة االعتياد ة(.شيادة  ياة اعتيا -
 صور. 5 -
 االستسارة الخاصة بذيادة الجشدية. -
 جنن  تصنند م ندننختي   شننيادة الجشدننية الصد سننة مننا ندننختي  ممننونتي ، وفنني  نناع عنندم امتلكيننا، -

 تي  م  شيادة  شدية اال، او االخ، ما ند  ممونة م  ىوية ا واليسا.ممون
 السدنية االصمية ما ندختي  ممونتي .ىوية اال واع  -
 ىوية االقامة الدا سة او السةقتة ما ندختي  ممونتي . -
 
 

 نامشًا: شهادة الجشدية العراقية
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ي ان شيادة الوفاة ىي و يصة رسسية تدجل واقعة الوفاة لمسوا   العراقي الستوفي عم  االراض -1
 :ياأللسانية، ومت ماات اصدارىا ى

( الواقعة BFAAومردق م  دا رة الترد صات في الخار ية االلسانية )شيادة الوفاة األلسانية    -
 والستر سة لمغة العربية م  متر م محم ، ما ندخة ممونة عشيا.في وال ة براندنبور  األلسانية 

 تصرير السدتذف  الستر م إل  المغة العربية مثبخ فيو سب  الوفاة ما ندخة ممونة عشو.   -

ىوية اال واع السدنية االصمية او الا اقة الو شية االصمية وشيادة الجشدية و واز الدفر ان   -
 و د ما ند  ممونة.

 ىوية االقامة الدا سة او السةقتة او تأشرة الدخوع ما ندخة ممونة عشيا.   -

 ىوية السخبر ع  الوفاة ما ندخة ممونة عشيا.   -

 نقل الجثسان:  -2

الستوفي العراقي نصل  ثسانو إل  العراق، فيس   اصدار شيادة وفاة  م التصدم  واذا ر   ذو   -
ب م  ال  الديد الصشرل ي بي  فيو الرغاة في نصل  ثسان الستوفي العراقي إل  العراق، ليصوم الصدم 

باستحراع السوافصة الرسسية م  في فرانكفورت  او الصشرمية العامة ببرلي  في الدفارة الصشرمي
الجيات السخترة في العراق، مسا يت م  الكذ  ع  الجثسان م  قبل الصشرل و م  التابوت 

 بالذسا األ سر السختوم بالختم الصشرمي.

اذا مان الستوفي  ير عراقي، أو ال تتوفر لد و األوراق العراقية األصولية، ور   ذووه بشصل   -
م  دا رة الترد صات في  ةومردق ثسانو إل  العراق، فذلا يت م  تصد م شيادة وفاة ألسانية 

بية م  ومتر سة إل  المغة العر  ( الواقعة في وال ة براندنبور  األلسانيةBFAAالخار ية االلسانية )
ية، متر م عربي محم ، باالضافة إل  تصرير السدتذف  السثبخ فيو سب  الوفاة ما تر ستو العرب

م نصل الجثسان الاالغة يثبخ خمو الستوفي م  االمراض الدارية والسعد ة، ما دفا رسو  بي تصرير و 
السخترة التسام ، وم   م يتم استحراع السوافصات االصولية م  الجيات العراقية يورو 3500

 عسمية الذح .
 

 

ونقل الجثسان تاسعًا: شهادة الوفاة  
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، يبننني  فينننو ر بتنننو بنننالتخمي عننن   شدنننيتو دنننيد الصشرنننلالسنننوا   العراقننني بتصننند م  مننن  الننن  ال  صنننوم

 ويرف  ما ال م  اآلتي:العراقية، 
 ملء  م  التخمي )متوفر في نيا ة ىذا الدليل(. -
م  ىوية ا واع مدنية وشيادة  شدية و نواز نافنذ فني  ناع و ودىنا،   سيا و ا صو العراقية االصمية -

 ما ند  ممونة عشيا.
 ند  ممونة م  الجواز األلساني وىوية االقامة. -
في  اع عدم  م  السدتسد ات العراقية االصمية،  صنوم السنوا   ب تابنة تعيند خ ني باننو ال سمكينا  -

 او انو فصدىا.
 
 
 بالتردي  عم  بعض الو نا  في الدفارة ببرلي  والصشرمية العامة بفرانكفورت الصدم الصشرمي   صوم     

 )العراقية أو االلسانية( التي  حتا يا السوا   العراقي أو اال شبي وماالتي: االصمية
ومرننندق مننن  دا نننرة الترننند صات فننني الخار ينننة الو نننا   الرنننادرة مننن  الجينننات األلسانينننة،   -1

الو ننا   الرننادرة منن  الجيننات و  ،( الواقعننة فنني وال ننة براننندنبور  األلسانيننةBFAA)االلسانيننة 
العراقيننة، السرنندقة منن  ترنند صات وزارة الخار يننة العراقيننة او ا نند م اتبيننا فنني السحافظننات 

 العراقية.
        والومنننناالت التجاريننننة لمذننننرمات يت منننن  ترنننند صيا منننن   رفننننة التجننننارة  ان ترنننندي  الو ننننا    -2

( الواقعنة BFAAم  دا نرة الترند صات فني الخار ينة االلسانينة )األلسانية وترد صيا -العربية
ببنننرلي  او  ، قبنننل ترننند صيا فننني الصدنننم الصشرنننمي فننني الدنننفارة فننني وال نننة برانننندنبور  األلسانينننة
فينو  والصا سة او الفناتورة التجارينةالسشذأ  ، اما تردي  شيادةالصشرمية العامة في فرانكفورت

 خترا  السمحقية التجارية العراقية في برلي .م  ا
مننن  دا نننرة الترننند صات فننني ترننند صيا ان ترننندي  الو نننا   الدراسنننية االلسانينننة، يت مننن  اواًل   -3

الصدنم ارساع بريد الن   م  ( الواقعة في وال ة براندنبور  األلسانيةBFAAالخار ية االلسانية )

 عاشرًا: التخمي عن الجشدية العراقية

 حادي عذرا: الترديقات
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م    حتوا عم  ندخة ممونة او الصشرمية العامة في فرانكفورت ببرلي  الدفارةالصشرمي في 
، وندنخة مموننة منن  منن  رسنالة السا دنتير او ا رو نة النندمتوراه الغنل  الذنيادة او صنفحة 

، و من  مثبنخ فينو رقنم صنا   الذنيادة وعشنوان سن شو، الخار ية األلسانينة تردي صفحة 
سدرسنننة او الجامعنننة او السعيننند وبريننندىا ورقنننم االسنننتاذ السذنننر  وبرينننده االلكترونننني، ورقنننم ال

 االلكتروني، وبعد ذلا سيصوم الصدم الصشرمي بالتواصل ما صا   ال م . 
 
 
 

حسمنة ويس ن  ل ،)الفينزا( دخنوع سنسةان الدخوع إل  االراضي العراقينة يت من  الحرنوع مدناصًا عمن   -1
عشد السشافنذ الحدود نة العراقينة البرينة  مااشرة الدخوع سسة، الحروع عم  العاد ة األلسانيةالجوازات 

 .والاحرية والجوية
الدننفر  يننر األلسانيننة السقيسنني  فنني   ننوازاتمي حنناملالنندخوع  سننسةعمنن  الننرا بي  بالحرننوع عمنن    -2

 م اآلتي:تصد ، ألسانيا
والسشفننذ الحنندودا  الزيننارة وتاريخيننا وسننببيا، مثبننخ فيننو منندة زيننارة العننراقبر بننتيم   منن  يتزننس  -

 .في  سيورية العراق فيو يقيمعشوانو في الس ان الذا سو ، الذا يروم الدخوع لمعراق م  خللو
دعوة لزيارة العراق م  مةسدة محمية   ومية او اىمية مدجمة اصوليًا )ان و د(، او الحرنوع  -

 مديرية شةون االقامة. العراقية/عم  موافصة مشل سسة دخوع م  قبل وزارة الداخمية 
، االستسارة متوفرة عم :  مشيا ح  ندخة ممونةاونلي  وس اال شبيصحيفة أعساع استسارة  ملء -

form-http://www.ekrg.org/files/pdf/iraq_visa 
 صورتان. -
 األقل.أشير عم   6 واز نافذ لسدة  -
 .في العراق  الاصاءخلع مدة  ةسعيذالتغ ية تكاليف  الصدرة عم  -

 ا(الدخول الى جسهورية العرا  )الفيز  سساتناني عذر: 

http://www.ekrg.org/files/pdf/iraq_visa-form
http://www.ekrg.org/files/pdf/iraq_visa-form
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أراضني  سيورينة العنراق لدنب  يتعمن  بالرنحة العامنة او االمن  او  مانا م  دخوععدم و ود  -
، من   سيورينة العنراق باالبعناد  نون قند صندر امنر  ال ، وانالدا، العامة او االقتراد الصوميا

 خارج العراق بجريسة  جوز تدميسو م  ا ميا.متيسًا او مح وم عميو او 
 :السدتسدكات السطموبة لمحرول عمى سسة دخول الوالد العراقيات والعراقيين  -3

ومرننندق مننن  دا نننرة الترننند صات فننني الخار ينننة االلسانينننة اصنننل عصننند النننزواج الرسنننسي للبنننوي   -
(BFAA الواقعنننة فننني وال نننة برانننندنبور  األلسانينننة ) و العراقينننة فننني بنننرلي  اومرننندق مننن  الدنننفارة

 ما السدتسد ات.الصشرمية العامة في فرانكفورت 
مننن  دا نننرة الترننند صات فننني الخار ينننة االلسانينننة  ةومرننندقااللسانينننة لنننلوالد اصنننل شنننيادة النننوالدة  -

(BFAA الواقعنننة فننني وال نننة برانننندنبور  األلسانينننة ) ومرننندقة مننن  الدنننفارة العراقينننة فننني بنننرلي  او
 كفورت.الصشرمية العامة في فران

 م  معشون ال  الديد الدفير بذأن الحروع عم  سنسة دخنوع وينذمر فينو اسنساء  نالبي الدنسة  -
 ما ارقام  وازات سفرىم.

 .  مبش  الدفارة لتصد م ال م  زور اال، ال -
 :السواطشون من اصل عراقي -4

افنراد العا منة يتم منشل فينزا الن  السنوا شي  السولنودي  فني العنراق من  االصنوع العراقينة وشنسوع مافنة  -
العراقيننة التنني تحسننل الجشدننية اال شبيننة الستوا نندي  خننارج العننراق شننرط تصنند م الو ننا   العراقيننة الثبوتيننة. 

 . ذسل ذلا اوالد العراقية الستزو ة م  ا شبي
العربيات او اال شبيات زو ات العراقيي  وأزواج العراقيات شرط تصند م عصند النزواج الرسنسي مرندق  -

 .ر ية وتصد م  م  م  قبل الزوج لغرض الحروع عم  موافصة مشل الدسةم  وزارة الخا
 :تعميسات مشح سسة الدخول لمرحفيين -5

يت من   من  متنا، راقينة )الفينزا( لمرنحفي  اال انن  لمحروع عم  سنسة الندخوع الن  االراضني الع
النن  العننراق منن  السةسدننة االعلميننة التنني  عسننل فييننا الرننحفي تبنني   بيعننة السيسننة السرسننل بذننأنيا 

مننا منننلم اسننتسارة الحرننوع عمننن  ذمنننر نننوع الدننسة والسننندة الس موبننة  وت منن  مشحننو سنننسة دخننوع مننا
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وينتم ارسناليا لمحرنوع عمن  موافصنة مننشل ، (2 نواز سنفر نافنذ منا صننورة عندد ))الفينزا( وندنخة من  
 الفيزا.

 :سسات الدخول العزاء السشظسات اير الحكومية -6
الفيننزا( منن  قبننل السشظسننة او مخوليننا فنني العننراق منن  خننلع يننتم تصنند م  منن  الحرننوع عمنن  الدننسة )

االلكتروني  عم  السوقااالمانة العامة لسجمس الوزراء/ دا رة السشظسات  ير الح ومية  التواصل ما
www.ngoao.gov.iq  

 
 
 

وخمنننو سنننجمو الجشنننا ي لننندى  شبننني(الذنننخ  )عراقننني او ا ة تثبنننخ عننندم مح ومينننة وىننني و يصنننة رسنننسي
 اآلتي: لمسوا   العراقي ومت ماات اصدارىا الدم ات العراقية السخترة،

 الجشا ية في العراق )را ا تعميسات الومالة(. األدلةا عة مديرية ومالة خاصة لسر  -
 اة االعتياد ة(.شيادة  ياة اعتياد ة نافذة )را ا تعميسات شيادة الحي -
 صور. 5 -
)متننوفرة فنني نيا ننة ىننذا النندليل ومننذلا فنني السننوا   االسننتسارة الخاصننة بأخننذ برننسات ال منن  و مننلء  -

 الصدم الصشرمي(.
 ىوية اال واع السدنية االصمية او الا اقة الو شية ما ندخة ممونة. -
 شيادة الجشدية العراقية االصمية ما ندخة ممونة. -
 السةقتة االصمية ما ندخة ممونة.ىوية االقامة الدا سة أو  -
تنر م عربني من  مفني العنراق، متر سنة  واذا مان الذخ  ا شبينًا، يت من  تصند م ومالنة السانينة لوميمن -

( الواقعة في وال ة برانندنبور  BFAAم  دا رة الترد صات في الخار ية االلسانية ) ةومردقمحم ، 
 وىوية االقامة و واز الدفر، وند  ممونة مشيا. ،5، و صور عدد  األلسانية

 
 

 نالث عذر: شهادة عدم السحكومية

http://www.ngoao.gov.iq/
http://www.ngoao.gov.iq/
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عنندد منن  التأيينندات التنني  والصشرننمية العامننة فنني فرانكفننورت ببننرلي  فنني الدننفارة  سننشل الصدننم الصشرننمي
، او ببععرلين و ععي تتطمععس الحزععور الععى القدععا القشرععمي فععي الدععفارة،  حتا يننا السننوا   العراقنني

، وتكنون عندا التأييندات التني ت سنشل بالبريند و دن  منا مبني  فني أدنناهالقشرمية العامعة بفرانكفعورت، 
 ماآلتي:التأييدات السسشو ة 

العراقيننة  تأيينند ا اننات الرعويننة )ا اننات العراقيننة(، ويت منن  مصابمننة الدننيد الصشرننل وتصنند م الو ننا   -1
 .التي تثبخ عراقية الذخ  االصمية

 مأمنا يت من  تصند م الجنواز العراقني األصنمي، والتوقينا عمينوا عم  الجنواز العراقني، يد التوقيتأي  -2
 السوظ  السدةوع، وىوية االقامة ما ندخة ممونة عشيا.

مونننة عنن  ىويننة اال ننواع السدنيننة وندننخة متأيينند ا ننراء معاممننة قشرننمية، ويت منن  تصنند م ندننخة  -3
تنننم  مموننننة عننن  السعاممنننة الصشرنننمية التنننيمموننننة عننن  ىوينننة االقامنننة الدا سنننة او السةقتنننة، وندنننخة 

 .ا راؤىا
، ويت منن  ندننخة ممونننة عنن  ىويننة ةاأللسانينن الدننم اتمنن   ة منن  سننح  السدتسدنن ات العراقينن  -4

 دخة ممونة ع  مدتسدا عراقي نافذ.االقامة ون
وندنخة مموننة تأييد صحة صدور الجنواز العراقني، ويت من  ندنخة مموننة عن  الجنواز السعشني،   -5

 االقامة.ع  ىوية 
لفصدانو او اتلفو مرتي  متتاليتي ،  ألسانياتأييد عدم تس   السوا   م  اصدار  واز عراقي م   -6

 ندخة ممونة ع  ىوية اال واع السدنية، وندخة ممونة ع  ىوية االقامة الدا سة او السةقتة.
يت من  ، و  سنشل لسن  أدى برنسة الجنواز العراقني وىنو فني انتظنار اسنتلمو تأييد أداء الارسة،  -7

 ة، وندخة ممونة ع  ىوية االقامة.ندخة ممونة ع  ىوية اال واع السدنية او الا اقة الو شي
تأييد م ابصة األسم، يت م  تصد م ندخة ممونة ع  ىوية األ نواع السدنينة او الا اقنة الو شينة،   -8

 ذ، وندخة ممونة ع  ىوية االقامة.وندخة ممونة ع  الجواز العراقي الشاف
الصندار   ات عراقينة اصنمية سمنا مدتسدن تعميسات اصدار الجواز العراقي، ويسشل لس  التأييد  -9

 ة، وندخة ممونة ع  مدتسدا عراقي.العراقي، ويت م  ندخة ممونة ع  ىوية االقامالجواز 
 ا   بعدم استلم الرات  التصاعداتعيد السو  – 10

 راب  عذر: التأييدات
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أداء ، م ابصننننة األسننننم ،تعميسننننات اصنننندار الجننننواز العراقنننني)  س نننن  الحرننننوع عمنننن  تأيينننندات - 11
عدم تس   السوا   م  اصدار  ،صحة صدور الجواز العراقي ا راء معاممة قشرمية، ،الارسة

منن   ةسننح  السدتسدنن ات العراقينن ،لفصدانننو او اتلفننو مننرتي  متتنناليتي  ألسانيننا ننواز عراقنني منن  
 الس موبننة االوراق حتننوا عمنن   بواسععطة البريععد السرجعع  )وععرفين وطععابعين(،( الجاننن  األلسنناني

 م  معشون إل  الدنيد الصشرنل، ويثبنخ فينو رقنم وعشنوان صنا    ، والسذمورة في الشصاط أعله
 .يورو 20التأييد ال م ، ورسم 

 
 
باصننندار  نننوازات الدنننفر فننني الدنننفارة ببنننرلي  و الصشرنننمية العامنننة بفرانكفنننورت  صنننوم قدنننم الجنننوازات  -1

 أنواع:بخسدة لمسوا شي  العراقيي  
 اصدار ألوع مرة. -
 سشة(.اقل م  تجديد الجواز مشتيي الرل ية ) الشافذ لسدة  -
تجديد الجواز  ير السشتيني الرنل ية ) دن  رغانة الذنخ  منأن   نون و نود خ نأ فني الجنواز  -

 أو  يره(.
 .)بدع تال ( استبداع الجواز التال  -
 اصدار الجواز البديل ع  الجواز السفصود )بدع فاقد(. -
السوا شي  العراقيي  الداكشي   دتصبل قدم الجوازات في الدفارة ببرلي  والصشرمية العامة بفرانكفورت   -2

(، أمننا فنني بدا ننة النندليل قدننم )را ننا السل ظنناتمننل فنني الوال ننات الداخمننة منن  ضننس  ن نناق عسننل 
، فسن  ة  نوازاتفيينا مشظومن تتنوفراقيي  الداكشي  في الندوع االوربينة التني ال بالشداة لمسوا شي  العر 

 السفزننل مرا عننة الاعثننات العراقيننة السو ننودة فنني دوليننم، منن  أ ننل تصنند م  منن  تننروي  معاممننة  ننواز
، او الصشرنمية فني فرانكفننورت بننرلي ب الدنفارة ، ليتدنش  لتمنا الاعثننة مخا انة قدنم الجننوازات فنيالدنفر

 .ألسانيامسا يوفر لمسوا   معرفة اال راءات الرحيحة قبل الدفر إل  
يجس ان تكون قانونية ومتطابقة م  تقديا الونائق السطموبة، و  اصدار الجواز يتطمس الحزوران  -3

 ماآلتي: ، وىيفي السعمومات واصمية وحالتها جيدة وحديثة االصدار

 خامس عذر: الجوازات
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منا ندن   شنيادة الجشدنية العراقينةو  سنشة( 15يزيند عسرىنا عن   )عمن  ان ال ىوية اال واع السدنية -
) ما ند  ممونة م  الجشدية وشنيادة الجشدنية  او صورة قيد الكترونيةاو الا اقة الو شية ، ممونة

 الدابصة(.
فرد ننة مرنندقة  1957صننورة قينند  تصنند مفني  نناع عنندم تننوفر او عنندم صننحة ىويننة اال نواع،  جنن   -

 ، ما شيادة الجشدية االصمية.ما ندخة ممونة اشير 6م  الخار ية العراقية وعسرىا اقل م  
 .ما ند  ممونة السةقتة ىوية االقامة الدا سة او -
 .(بدع تال -التجديد  د  الرغاة -التجديد) تجواز الداب  في  االال -
 صورتان. -
 .استسارة الجواز العراقي، يتم ممئيا اونلي  -

 اجراءات اصدار جواز بدل الفاقد: -4
متنر م في  اع فصدان الجواز،  ج  عسل اعلن  ريدة معتر  بيا وبل  شر ة متر م عربني من      

بالمغننة  االعننلن رقننم الجننواز واسننم السننوا  ، ويجنن  ان يتزننس  الننال  و  محمنن  ومرنندق منن  السح سننة
 .، وتصد م ندخة ممونة م  الجواز السفصوداالنكميزية

ه اصعدار معن روج معاممعة جعواز بعدل فاقعد او بعدل تعال  مرتعان متتاليتعان، ال يحعق لعمالحظة: 
ومرا عننة وزارة الداخميننة  العننراق السننوا   إلنن  سننفريت منن  ذلننا و ، ألسانيععاجععواز سععفر عراقععي مععن 

 .العراقية/السديرية العامة لمجوازات لتروي  معاممة اصدار  واز
 : ي كاآلتي، و عاما 18اجراءات اصدار جواز سفر عراقي لمقاصرين دون الع -5
االوراق  فنننياالصنننمية لمصاصنننر واأل، ومسنننا ىنننو مبننني   الو نننا   زنننور األ، رفصنننة الصاصنننر منننا  -

، لوالدة صنورة قيند الكترونينة  رنراً الس موبة الصدار  واز سفر، عم  ان  ستما الصاصر  ديث ا
 صادرة م  مديرية نفوس األ، في العراق.

فنني  نناع عنندم و ننود األ، ألا سننب  مننان،  جنن  ان يننتم مرافصننة الصاصننر منن  قبننل وصنني قننانوني  -
 ةلعراقيننة، او تننوفر عنندم مسانعننة صننادر بسو نن   جننة وصننا ة عراقيننة مرنندقة منن  وزارة الخار يننة ا

 مديرية شةون الجوازات في وزارة الداخمية العراقية. قدم عدم السسانعة في م 
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ببنرلي  او الصشرنمية  ن اصدار عدم السسانعة م  قبل األ، يت من  عسنل اال، ومالنة من  الدنفارةا -
السعشننني، عمننن  ان ترسنننل يبننني  فيينننا عنندم مسانعتنننو الصننندار  نننواز سننفر لمصاصنننر فنني فرانكفنننورت، 

ببنننرلي  او الصشرنننمية  الومالنننة الننن  مديرينننة شنننةون الجنننوازات مننن  قبنننل قدنننم الجنننوازات فننني الدنننفارة
  ررًا. بفرانكفورت

في  اع و ود األ، في دولة أخرى، التو و إل  أقر، بعثة عراقينة، وعسنل ومالنة يبني  فيينا عندم  -
   مديرية شةون الجوزات.السسانعة، عم  ان ترسل الومالة م  قبل تما الاعثة إل

 في  اع و ود األ، في العراق، مرا عة مديرية شةون الجوزات لغرض اصدار عدم مسانعة. -
عسننر )فنني يننوم الارننسة،  جنن  تننوفر االوراق السننذمورة ماممننة، اضننافًة النن  اسننتسارة الجننواز العراقنني   -6

 التي  س   ممئيا عبر الرابط: (يوم فصط 14االستسارة 
http://eservice.iraqinationality.gov.iq/pssservice_ara/start.swe?SWECmd=
Start&SWEHo=eservice.iraqinationality.gov.iq 
   

 :شرح مفرل عم  يوتيو، عبر ملء استسارة الجواز العراقي يميةمكسا  س   معرفة 
https://www.youtube.com/watch?v=WJdOUe5LaAc  

 مالحظات مهسة: -7
 ، وفننننيالسننننوا شي  يوميننننًا منننن  اال شنننني  ولغا ننننة الخسننننيس بننننرلي الدننننفارة بفنننني  دننننتصبل قدننننم الجننننوازات  -

 بعد الظير. 1صاا ًا ولغا ة الداعة  9م  الداعة  فرانكفورت م  اال شي  إل  الجسعة،
شنننننيادة الجشدنننننية العراقينننننة لمسحافظنننننات  اسنننننتبداعب، يرينننننة شنننننةون الجنننننوازاتوزارة الداخمية/مدو ينننننخ  -

، او  اصنننندار صننننورة قينننند تننننروي  معاممننننة اصنننندار  ننننواز سننننفر عشنننندننننناه، والدننننشوات السدر ننننة فنننني اد
من  السدتسدن ات الصد سنة، عمسنًا ان صنورة الصيند االلكترونينة ال  ممونة عشيا، ما ند  الكترونية بدع

شهادات الجشدية التي ، لذا فان تحتاج ال  تردي  الخار ية العراقية، ومذلا ال تحتاج ال  تر سة
  ي: عتسدت   ال

 فسا دون  ج  ابداليا 2003ج /بغداد 
 فسا دون  ج  ابداع 2014ج  / نيشوى 

  ج  ابداليا 1988لغا ة  1980الاررة م  ج/ 

http://eservice.iraqinationality.gov.iq/pssservice_ara/start.swe?SWECmd=Start&SWEHo=eservice.iraqinationality.gov.iq
http://eservice.iraqinationality.gov.iq/pssservice_ara/start.swe?SWECmd=Start&SWEHo=eservice.iraqinationality.gov.iq
https://www.youtube.com/watch?v=WJdOUe5LaAc
https://www.youtube.com/watch?v=WJdOUe5LaAc
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  فسا دون  ج  ابداليا 2003ج/ ميدان 
 فسا دون  ج  ابداليا 1992ج/ مربلء 

 تعتسد 1984 ج  ابداليا باستثشاء اصدار سشة   1986لغا ة  1978بابل م      
 . ج  ابداليا 2001بابل اصدار سشة 

برنننسة االسنننتلم  رنننرًا، وضنننرورة  مننن   بعننند صننندور الجنننواز، ينننتم تدنننميسو إلننن  السنننوا   صنننا   -
 لتي التجديد وبدع التال  الب الو و م  الحالة الكترونيًا.الجواز الصد م في  ا

،  تن  ينتس   قدنم الجنوازات ح لمسعواطنييجس وض  رقعا الهعات  الرعحعشد تصد م معاممة الجنواز،  -
 .م  التواصل معو  وع ا راءات معاممتو
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 له، كيف يتا ذلك؟ سفر ولد لي طفل، والدمطات االلسانية طمبا اصدار جواز 
 اصدار بيان والدة عراقي و د  التعميسات. -1
 عسل ومالة وشيادة  ياة بأسم أ، ال فل، وشيادة  ياة باسم ال فل. -2
 اصدار صورة قيد الكترونية لم فل م  قبل وميل األ، في العراق. -3
 عراقي لم فل.اصدار  واز  -4
  كيف يسكششي اصدار ا؟ألسانياالدمطات األلسانية طمبا مشي ورقة عزوبية التسام زواجي في ، 

فرد ننة متر سننة ومرنندقة منن  قبننل وزارة  1957قينند  مالننة لوميننل فنني العننراق واصنندار صننورةعسننل و 
 الخار ية العراقية.

  متوفي؟كيف يسكن لألم اصدار حجة وصاية عمى الطفل؟ عمسًا ان األب 
 عسل ومالة ال  العراق مرفصة بيا شيادة وفاة األ،. -1
 اصدار  جة وصا ة م  قبل وميل األم في العراق. -2
 انا شخص اير عراقي،  ل يسكششي ان اعسل وكالة داخل الدفارة الستعسالها في العرا ؟ 

( ألسننناني، وتر ستينننا إلننن  المغنننة Notarال  س ننن  ذلنننا، ولكننن   س ننن  عسنننل ومالنننة عشننند ماتننن  عننندع )
( الواقعنة BFAAم  دا رة الترد صات في الخار ية االلسانية )العربية م  متر م محم ، وترد صيا 

، ببنننرلي  او الصشرنننمية العامنننة بفرانكفنننورت ،  نننم ترننند صيا مننن  الدنننفارة فننني وال نننة برانننندنبور  األلسانينننة
 العراق. في وارساليا ال  الوميل

  في العرا ، ما  و الحل؟احد ألوكمه ليس لدي 
 الاحث ع  وميل )محامي( في العراق، والتواصل معو.

 ؟او القشرمية  ل يسكششي استخراج البطاقة الوطشية من الدفارة 
ولكن   س ن  عسنل ومالنة ألن مذروع الا اقة الو شية ال زاع  ير مفعنل فني الخنارج، ال  س   ذلا، 

 العراق.الصدار صورة قيد الكترونية م  
  الحرعول عمعى مدعتحقاتي الساليعة كشا مووفًا في العرا  و اجرت مشذ سشين عديدة،  ل يسكششي

 كالتقاعد او ما شابه ذلك؟

الذائعةالقشرمية األسئمة   
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 اداريًا وماليًا. توميل وميل في العراق، و د  الوضا الوظيفي لمسومل لا ع   ري نعم  س   ذ
 بيعان  صدر لعي عمسًا انه الحرول عميه؟ يالدمطات األلسانية تطمس مشي بيان والدة، كيف يسكشش

 والدة سابقًا عشد والدتي.
ان بيان النوالدة  سنشل لمسنوا   العراقني منرة وا ندة، ولنذلا  س ن  اصندار بند ًل عشنو وىني صنورة قيند 

وارسناليا إلن  الومينل فني  ببنرلي  او الصشرنمية بفرانكفنورت الوالدة، م  خلع عسنل ومالنة فني الدنفارة
 العراق.

  عمي أن اجدد الوكالة في كل فترة؟يجس  ل 
، اال فننني  النننة وفننناة ا ننند  رفننني بالتصنننادم الزمشننني كنننل، ال  دنننتو   تجديننند الومالنننة النينننا ال تدنننصط

 الومالة، او عزع الوميل م  قبل السومل، او انتياء موضوع الومالة.
  ببعععرلين او القشرعععمية اود ان يعععتا تزويعععدي بتأييعععد لطفمعععي السولعععد حعععديثًا، مبعععين  يعععه ان الدعععفارة

  ل يسكن ذلك؟. بدبس عدم امتالكه اورا  عراقية،له  سفر عراقي ال تردر جوازبفرانكفورت 
، )را ننا تعميسننات اصنندار بيننان الننوالدة العراقنني( ، اال بعنند اصنندار بيننان والدة عراقنني لننوال  س نن  ذلننا
لحنني   (ر الجننوازااصنند يسننات)تأيينند تعمويس نن  تزويننده بننن  خ ننوات السوا شننة العراقيننة.  واكتدننابو اولنن

 اكساع مدتسد اتو العراقية.
 انا ال أممك أصل أوراقي العراقية، وال حتى ندخ ممونة مشها، ما  و االجراء؟ 

االتراع بأ د أفراد العا مة أو االقار، في العراق الرساع اا ند  ممونة تثبخ ىوية السوا  ،      
الصينند العا ميننة التنني تزنننم مننل أفننراد العا منننة،  وان لننم يو نند، فيجنن  ارسننناع ندننخة ممونننة عنن  صنننورة

، وبام ننان السننوا   بعنند ذلننا عسننل ومالننة باسننتعساع صننورة الصينند وترنندر منن  دا ننرة الشفننوس السعشيننة
 ، الصدار اوراق عراقية اصولية بواس ة وميل السوا   )را ا تعميسات الومالة(.العا مية

  عل يسكعن ذلعك؟ عمسعًا انعه ال يسمعك اي لدي طفعل حعديث العوالدة، اراعس بدعفر  مععي العى الععرا  ،
 اورا  عراقية.

 ل بيان والدة عراقي لم فل،  م عسل  واز مرور لو. س   عس
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  دائرة ترديقات وزارة الخارجية األلسانية؟ما و عشوان 
Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten (BFAA) 

Referat Apostillen und Forderungsmanagement 

Kirchhof str 1-2 

67441 Brandenburg an der Havel 
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Facebook: Irak Botschaft-Berlin برلين -سفارة جمهورية العراق  

https://www.facebook.com/pg/IraqinBerlin/posts/   

 Web:  www.mofa.gov.iq/berlin 

Twitter: @IraqinBerlin  

Tel:  +490316711633 

Fax: +493081488222 

Email: info@iraqiembassy-berlin.de 

Address: Botschaft  der Republik irak. Pacelliallee 19-21 .14195. Berlin 

 

 

 

Facebook: القنصلية العراقية في فرانكفورت 

 https://www.facebook.com/IraqinFrankfurt/ 

 Web:  www.mofa.gov.iq/frankfurt/  

Tel:  + 741460134133 

 Fax: +49692380760151 

Email: info@iraqconsulate-frankfurt.com 

Address: Westendstraße 12, 60325 Frankfurt am Main 

 
 
 

 تواصموا م  سفارة جسهورية العرا  في برلين

 تواصموا م  القشرمية العامة لجسهورية العرا  في فرانكفورت

https://www.facebook.com/pg/IraqinBerlin/posts/
http://www.mofa.gov.iq/berlin
mailto:info@iraqiembassy-berlin.de
https://www.facebook.com/IraqinFrankfurt/
http://www.mofa.gov.iq/frankfurt/
mailto:info@iraqconsulate-frankfurt.com
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 السعتسدة االستسارات القشرميةنساذج من 
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 استسارة تأييد لهيئة التقاعد الوطشية
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 األلكتروني سوق الاقي، يتا ممئها الكترونيًا عبر ج استسارة التقديا عمى الجواز العر ذنسو 
سديرية شؤون الجوازاتل  

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

 

http://eservice.iraqinationality.gov.iq/pssservice_ara/start.swe?SWECmd=Start&SWEHo=eservice.iraqinationality.gov.iq
http://eservice.iraqinationality.gov.iq/pssservice_ara/start.swe?SWECmd=Start&SWEHo=eservice.iraqinationality.gov.iq
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الكترونيًا وتدحس ندخة ممونة مشها، عبر  يتا ممئهانسوذج صحيفة أعسال األجشبي )استسارة الفيزا(، 
 السوق  اآلتي:

http://www.ekrg.org/files/pdf/iraq_visa-form 

 

http://www.ekrg.org/files/pdf/iraq_visa-form
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