
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات العراقية

مستصحبين في االنتخابات العراقية مشاركةويدعوكم لليهديكم مكتب انتخابات الدنمارك اطيب التحيات 
/ التولد / عراقي الجنسية  / اسم االم / االسم الثالثي  :معكم الوثائق والمستمسكات التي تثبت من خاللها 
كي تتمكنوا من المشاركة في اختيار ممثليكم في . االنتماء الى المحافظة في العراق بالسكن والوالدة

 البرلمان العراقي بحرية وشفافية 

: يوم االقتراعالوثائق والمستمسكات المطلوب تقديمها

يجب على كل ناخب عراقي جلب وثيقتين رسميتين شرط ان تكون
  إحداهما وثيقة عراقية رسمية تثبت أهلية الناخب

 أهلية الناخب 
.ةاو ام عراقيعراقيان يكون عراقي الجنسية الب/ 1
.2014في سنة   ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من العمر / 2
.التصويت لهاتثبت انتماءه للمحافظة التي يرغب بان يقدم وثيقة/ 3

العراقية االساسيةالوثائق 
.نافذ المفعولعراقيجواز سفر.1
. باالمكان االعتماد عليها الثبات انتماء الناخب للمحافظة/ هوية االحوال المدنية .2  
.العراقية الجنسيةشهادة  .3
) شرط ان يحتوي على صورة فوتغرافية(.1957دفتر النفوس العراقي لعام .4
) ةي على صورة فوتغرافيشرط ان تحتو( صورة قيد صادرة عن دائرة االحوال المدنية  . 5
بطاقة السكن لرب العائلة فقط. . 6
الوثائق العراقية الساندة / 2   

  

/ 1  

ندةالسااالجنبيةالوثائق/   3   
( U N H C R) 1.عن االمم المتحدةبطاقة الالجئين الصادرة.  

.شهادة الصليب االحمر او الهالل االحمر. 2
.المقيم فيهالبلداجازة السوق الصادرة من .3
.الصادرة من البلد المقيم فيههوية االقامة. 4
.جواز السفر الخاص ببلد االقامة. 5
.شهادة الميالد الصادرة من السفارة مع وثيقه ساندة.6
شهادة التخرج من الجامعات االجنبية مصدقة من وزارة.7

.}طبق االصل{العراقية

في : الحظةم
.

 الخارجية

 ايام التصويت

    Hoffingsvej 36-1 sal       2500 Valby KBH    عنوان مكتب انتخابات الدنمارك

لالستفسار يرجى التواصل على االيميل التالي
danemark_ocv@yahoo.com

53500479/  ت 

عناوينها واالقتراع مراكز أسماء 
København:   

Gammel køgelandevej 117 / 2500  Valby

Odense:
 Alsalam skolen /Lille Tornbjerg vej 24B / 5220 Odense sø

Århus:  
Ravnsøvej 40,1.sal,8240 Risskov

Aalborg : 
Nytorv 18 st. ,9000 Aalborg

بناء الجالية العراقية في الدنماركأخوات خوة واألاإل

بطاقة الناخب االلكترونية .1
) اعتبارها وثيقة لرب العائلة فقطباالمكان(البطاقة التموينية . 2  

.اجازة السوق العراقية الحديثة. 3
(s.n.m.h 4 . جوازات السفر العراقية القديمة من نوع)  

.الصادره من بلد االقامهجوء الوطنية وثيقة الل.8


