
  

 

 تذکره غیابی:شرایط صدور 

 ؛خانه پری فورم معینه -

 ؛و کاپی آن ارایه اصل سند اقامت در کشور بلجیم یا لوکزامبورگ -

 (؛4در  3قطعه عکس ) 3 -

 پدرکالن(.دختر کاکا و یا بچه کاکا، کاکا، برادر، خواهر، تذکره یکی از عقارب نسبی )پدر، کاپی ارایه  -

 رایگانقیمت: 

 

 شرایط صدور پاسپورت:

 ؛آنکاپی و  افغانی تیاصل تذکره تابع .1

 کاپی آن؛بلجیم یا لوکزامبورگ و  کشوردر اقامت  سند داشتن .2

 ؛(4در  3عکس )قطعه  2 .3

 واست پاسپورت.تکمیل فورم درخ .4

 یورو 120قیمت: 

 نوت: 

 ؛دیوم را در بر میگیر 3۰اقل لطفاً بیاد داشته باشید که چاپ پاسپورت جدید حد -

خود لطفاً فورم درخواست پاسپورت را از ویب سایت این سفارت و نماینده گی گرفته آن را تکمیل و با  -

 به سفارت بی آورید؛

شان در پاسپورت ذکر  فرزندان، همسر و پاسپورت صادره صرف مربوط به درخواست کننده میباشد -

 نمیگردند.

 :شرایط صدور سند تولدی

آن اگر به تصدیق  ترجمه  اصل سند تولدی صادره از شفاخانه ها یا ادره ثبت احوال و نفوس افغانستان با .1

 میشود؛ تایید رایگان بطور رسیده باشد  ریاست امور قونسلی وزارت امورخارجه

تذکره یا پاسپورت ) به رویت سند معتبر هویت افغانیندارند، داخل کشور  سند تولدی ازاشخاصیکه برای  .2

 ؛میگرددر داسند تولدی ص و سند اقامت بلجیم یا لوگزامبورگ، (افغانیالکترونیکی 

 .قطعه عکس و کاپی اسناد ضروری است 2داشتن  .3

 یورو 01 رایگان یا :قیمت



  

 

 

 

 شرایط تائید اسنادحقوقی:

راجع ذیربط ، مریضی وغیره که از جانب مزیارتی سیاحتی،ی، تجارتی، تحصیلتمام اسناد حقوقی،  .1

به طور  د،نگردیده باشتصدیق   تانریاست امور قونسلی وزارت خارجه افغانس از جانب صادر و افغانستان

 ردد؛تصدیق میگ رایگان 

ز جانب مراجع زیارتی، تولدی، فوتی، مریضی وغیره که ا سیاحتی،تمام اسناد حقوقی، تحصیلی، تجارتی،  .2

آنکشورها تصدیق گردیده باشند،  وزارت خارجه و از جانبصادر  کشور بلجیم یا لوکزامبورگذیربط 

 ردد؛اخذ محصول تصدیق میگ از عدب

 محصول هر سند متفاوت میباشد. :قیمت
را بدون ملی دریوری نمی تواند الیسنس افغانستان مقیم بروکسل جمهوری اسالمی گی ه سفارت و نمایند نوت:

    اید.، تصدیق نموزارت امور خارجه افغانستان استیذان ریاست امورقونسلی

 

 

 :شرایط صدور وکالتنامه

 ارایه درخواست کتبی به شکل دقیق؛ .1

از  برای دریافت وقت مالقات)و دو نفر شهود در وقت  تعیین شده ط مؤکل/مؤکلینقید وشر حضوربال .2

 ؛(دکلیک نمایی اینجا  وکالت نامه ها و وثایقبخش 

 ؛را همراه داشته باشند کاپی آنو تابعیت افغانی تذکره موکل و شهود باید اصل   .3

 ؛را همراه داشته باشند کاپی آن و یا لوگزامبورگ کارت اقامت بلجیمموکل و شهود باید اصل  .4

 کاپی تذکره وکیل؛داشتن  .5

  کاپی آن و  معتبر  داشتن قباله ،عقار ازطرف مؤکل به وکیل ملکیت درصورت تفویض صالحیت فروش .6

 است؛ الزامی 

 است؛ الزمی  شرط کاپی آنو داشتن حصر وراثت  ،جایداد مورثیتعیین وکالت برای  درصورت  .7

 .ضروری می باشد کاپی آنمتوفا و  سند فوت ،وکالتنامه جهت ترتیب حصر وراثت تقاضایدر صورت  .8

 یورو 125: قیمت
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 شرایط صدور وثیقه مجردی:

مهاجرت اختیار  ورگیا لوگزامبی بلجیم به یکی از کشورها (سال 18تکمیل سن قانونی ) از اتباع افغانستان که قبل

 :دریافت نمایندرا سند وثیقه مجردی اسناد ذیل  میتواند باداشتن ،نموده باشند

 کتبی؛ درخواست  

  ؛کاپی آنسند معتبر اقامت کشورمقیم و 

  ؛کاپی آنتذکره تابعیت و 

  ؛کاپی آنو )انکس( گی ه تقاضای پناهندسند داشتن 

 ؛(4در  3) و عکس تذکرهکاپی  ،سه نفر اقرار کننده باتذکره 

 (؛4در  3) و عکس کاپی آن ،دو نفر شاهد با تذکره یا پاسپورت افغانی 

 یورو 50: قیمت

 صادر میگردد.فرانسوی زبان به ف صر مجردیوثیقۀ سند   : نوت

 

  زوجیت: وثیقه شرایط صدور
از بخش وکالت  برای دریافت وقت مالقاتدر خواست وقت مالقات از  بخش وکالت نامه ها و وثایق)  .1

 ؛د(کلیک نمایی اینجا  و وثایقنامه ها

 ارایه درخواست کتبی از جانب یکی از زوجین؛ .2

وثیقه زوجیت به شرایط شخصی که قبال ازدواج کرده وفاقد نکاحنامه باشد ونکاح شان باقی باشد برایشان  .3

 ؛رددذیل صادر میگ

 حضور زن و شوهر؛ .4

 ؛وکاپی آنقانونی تذکره  سند  داشتن .5

 ؛کاپی آنمعتبر کشور مقیم  اسناد داشتن .6

دو تن شاهد همراه با اسناد قانونی  و اسنادشانکاپی تذکره واسناد کشورمقیم و  با حضورسه تن اقرار کننده .7

 ؛ کاپی آنواسنادکشورمقیم )تذکره تابعیت یا پاسپورت(

 .برای هریک 4در  3قطعه عکس به سایز  2 .8

 یورو 100: قیمت
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     :شرایط صدور طالق نامه 

 ؛ستاحتمی  سفارتدر  و دو نفر شاهد در وقت تعیین شده ( شوهر و خانممقرون و مقرلها ) حضور .1

 ارایه درخواست کتبی از جانب یکی از طرفین؛ .2

 ؛و دو نفر شاهدبرای مقرون و مقرلها  کاپی آنتذکره و  داشتن .3

 ؛و دو نفر شاهدبرای مقرون و مقرلها  کاپی آنمعتبر کشورمقیم و  داشتن اسناد .4

 ؛و دو نفر شاهدمقرلها  ،مقرون هر یک از 4در  3اندازه قطعه عکس به  دو .5

 یورو 50: قیمت

  
 

      صدور سند فوتی:

ریاست  تصدیقرجمه و ت با یا محاکم افغانستان و نفوس ثبت احوال و ادرۀ شفاخانه ها، اصل سند صادره از .1

 ؛جمهوری اسالمی افغانستان امور قونسلی وزارت امورخارجه

انب از ج بوده و بلجیم یا لوکزامبورگ یا ترجمه آن که صادر شده کشور اصل سند فوتی از شفاخانه ها و .2

  ؛باشدتائید شده  هاکشورآن وزارت خارجه 

  .کاپی اسناد متذکره را همراه داشته باشیدلطفاً  .3

 رایگان :قیمت
 

  عودت داوطلبانه به وطن: سند صدور

 ؛کاپی آنو  تثبیت هویت عودت کنندهسند  .1

 ؛آن کاپیو  IOMاسناد  .2

 .(4در  3عکس )قطعه  2 .3

 رایگانقیمت: 

 

         :افغانستانصدور اجازه نامه سفر به  

 ؛ارایه درخواست کتبی .1

 که متولد بلجیم باشند.اشخاصییا  داشتن پاسپورت بلجیمی برای اطفال و .2

 رایگانقیمت: 


