إصدار جوازات السفر
تقوم السفارة بإتخاذ إجراءات إصدار جوازات السفر المميكنة (المقروءة آلياً) ،ويتم اصدار الجواز بمعرفة وزارة الداخلية

وفقا لخمسة حاالت على النحو التالى
المصرية – اإلدارة العامة الجوازات والهجرة والجنسية بالقاهرة ،ويتم إصدار الجواز ً

أوالً :اصدار جواز بدل جواز مميكن منتهى الصالحية أو منتهى الصفحات أو تالف
ثانيا :اصدار جواز الول مرة لمن هم اقل من  16عام
ً
ثال ًثا :اصدار جواز الول مرة لمن تجاوز سن  16عام
ابعا  :اصدار جواز سفر بدل جواز مميكن مفقود
ر ً
خامسا :اصدار جواز سفر بدل جواز يدوى قديم
ً

****

أوالً :إلصدار جواز بدل جواز مميكن منتهى الصالحية أو منتهى الصفحات أو تالف:
 .1المستندات المطلوبة:

 -بطاقة الرقم القومى لكل من أتم  16عام (ال يشترط أن تكون سارية الصالحية)

(من أتم  16عام ولم يصدر بطاقة رقم قومى من قبل يتاح له اصدار الجواز بموجب شهادة ميالد مميكنة ويصدر
الجواز بصالحية عام واحد فقط).

 شهادة الميالد المميكنة (المدون عليها الرقم القومى) لمن لم يبلغ  16عام ويصدر الجواز بصالحية كاملة لمدة 7سنوات.

 -جواز السفر المنتهى او التالف.

 -مستند اثبات الحالة االجتماعية للسيدات المتزوجات أو المطلقات (وثيقة مصرية مميكنة صادرة من مصلحة األحوال

المدنية وال يعتد بعقود الزواج األجنبية  /أو بطاقة رقم قومى سارية مدون عليها اسم الزوج  /او جواز سفر مميكن
مدون عليه اسم الزوج) .غير المتزوجات يقدمن اقرار بعدم الزواج.

 -مستند القيد الدراسى للطلبة والطالبات.

 -عدد  4صور شخصية مقاس  6 x 4سم أو  2 x 2بوصه بخلفية بيضاء.

 مستند إثبات الموقف التجنيدى للذكور ممن تجاو از سن  19عاما طبقا لما يلى:أ.

الجواز السابق اذا كان مدون عليه (غير مطلوب للتجنيد).

طبقا
ب .اذا كان جواز السفر السابق غير مدون عليه عبارة "غير مطلوب للتجنيد" يلزم تقديم اصل مستند التجنيد ً
لحالة صاحب الشأن (شهادة أداء الخدمة /شهادة االعفاء المؤقت أو النهائى /شهادة التأجيل /شهادة االستثناء

من اداء الخدمة /شهادة التخلف عن اداء الخدمة بعد بلوغ الـ 30والمحاكمة  /خطاب سداد الغرامة فى مكتب

ج.

الدفاع).

األصل العام هو تقديم مستند الموقف التجنيدى للمواطن بعد تمام  19عام ،اال انه فى اطار التيسير على
الشباب خالل فترة اقامتهم فى الخارج ،فيجوز اصدار الجواز دون تقديم الموقف التجنيدى حتى سن  29عام

بحد اقصى.

د .غير مطلوب تقديم مستند اثبات الموقف التجنيدى لمواليد  1941/3/18وما قبلها.

 .2الرسوم المطلوبة:
-

 165دوالر لجواز السفر

  205دوالر (لجواز بدل التالف). .3خطوات واجراءات االصدار:

أ .فى حالة الحضور الشخصى:

 الحضور الى القسم القنصلى بالمستندات المطلوبة (يجوز ان يتقدم الصدار الجواز أحد الزوجين نيابة عن اآلخرالقصر او االشقاء نيابة عن بعضهم البعض).
أو احد الوالدين نيابة عن األبناء ً

 تحرير استمارة طلب الجواز وتسجيل بيانات التواصل.نقدا.
 -سداد الرسوم ً

 -يرد الجواز من القاهرة خالل نحو  8اسابيع من تاريخ تحرير االستمارة.

 -يتم االتصال بالمواطن الخطاره بورود الجواز للحضور الستالمه مع ضرورة احضار جوازه المنتهى.

 يصدر جواز السفر بصالحية مدتها سبع سنوات ،ما لم يكن هناك ما يوجب إصداره لمدة أقل من ذلك  ،كأن يكونصادر لمدة عام واحد بناء على شهادة ميالد وليس بطاقة رقم قومى ،أو ان يكون حامله لم يحدد موقفه النهائى
من التجنيد وصدر له الجواز حتى سن  29عام فقط.

ب .فى حالة عدم الحضور والتعامل بالبريد

تيسير على المقيمين فى الواليات الواقعة فى دائرة اختصاص البعثة وال يتمكنوا من الحضور وتتم
ًا
هذه الخدمة متاحة
على النحو التالى:

 يقوم مقدم الطلب بارسال مظروف مؤمن مدون عليه  tracking numberالى السفارة يشمل ما يلى: )1اصول المستندات المطلوبة

 )2شيك مقبول الدفع  Cashier’s Checkبالمبلغ المطلوب باسم السفارة  Embassy of Egyptأو Consulate

.of Egypt

 )3مظروف آخر مؤمن عليه  tracking numberخالص الرسوم البريدية مدون عليه عنوان صاحب الشأن
.self-addressed envelope

 )4طلب مدون عليه رقم الهاتف والبريد االليكترونى للتواصل فى حاالت الضرورة .

 -تقوم السفارة باالطالع على األصول وتحصيل قيمة الشيك واعادة االصول فى المظروف المرسل – باستثناء الجواز

القديم الذى يبقى فى الملف بالسفارة -مع استمارة طلب إصدار جواز سفر (نموذج  29جوازات) الى صاحب الشأن
فى المظروف الوارد منه.

 -يقوم صاحب الطلب باستيفاء الصفحة االولى من االستمارة بدقة وبخط واضح والتوقيع عليها واعتماد توقيعه امام

أحد الموثقين  Notary Publicالمعتمدين فى المنطقة المقيم بها ،والذى عليه التوقيع بجانب توقيع صاحب الشأن
بما يفيد تحققه من شخصيته واثبات بياناته.

 -يقوم صاحب الشأن بموافاة القسم القنصلي باالستمارة المستوفاة داخل مظروف مؤمن عليه tracking number

على أن يشمل المظروف مظروف آخر مؤمن عليه  tracking numberخالص الرسوم البريدية مدون عليه اسم
وعنوان صاحب الشأنself-addressed envelope.

 -يرد الجواز من القاهرة خالل نحو  8اسابيع من تاريخ ارسال االستمارة.

 -بعد ورود الجواز الجديد تقوم السفارة بختم الجواز القديم بختم االلغاء (االلغاء يعنى عدم امكانية السفر به او

استخدام بياناته للسفر وتظل اية تاشيرات او اقامات سارية عليه قابلة لالستخدام) وعادة يتم االحتفاظ بالجوازين

مع بعضهما فى تلك الحاالت.

 تقوم السفارة باعادة الجواز الجديد والقديم المختوم بختم االلغاء داخل المظروف الخالص الرسوم البريدية المدونعليه اسم وعنوان صاحب الشأن ( self addressed envelopeالسابق ارساله من صاحب الشأن).

 يصدر جواز السفر بصالحية مدتها سبع سنوات ،ما لم يكن هناك ما يوجب إصداره لمدة أقل من ذلك  ،كأن يكونصادر لمدة عام واحد بناء على شهادة ميالد وليس بطاقة رقم قومى ،أو ان يكون حامله لم يحدد موقفه النهائى
من التجنيد وصدر له الجواز حتى سن  29عام فقط.

ملحوظات هامه:

 -جوازات السفر ومستندات اصداره وثائق غاية فى األهمية ،لذلك فإن السفارة لن تقوم بالتعامل أو رد أية مستندات

بالبريد العادى أو أى نوع بريد ال يتوفر به امكانية مراجعة جهة البريد ،ويتعين أن يكون بريد مؤمن عليه tracking

حرصا على جوازات السفر واصول المستندات.
ً number
 السداد يتم فقط بشيك مقبول الدفع  Cashier’s Checkباسم السفارة  Embassy of Egyptأو consulate of Egyptوال تقبل الشيكات الشخصية وال تقبل أوامر الدفع money orders

 -يحظر إرسال أى رسوم نقدا داخل المظروف.

القصر او االشقاء
 يجوز ان يتقدم الصدار الجواز أحد الزوجين نيابة عن اآلخر أو احد الوالدين نيابة عن األبناء ًنيابة عن بعضهم البعض.

ثانيا :إلصدار جواز ألول مرة لمن هم أقل من  16عام:
 .1المستندات المطلوبة:

 شهادة الميالد المميكنة (المدون عليها الرقم القومى) ويصدر الجواز بصالحية كاملة لمدة  7سنوات. صورة بطاقة الرقم القومى اة جواز السفر المميكن الحد الوالدين. -مستند القيد الدراسى للطلبة والطالبات.

 -عدد  4صور شخصية مقاس  6 x 4سم أو  2 x 2بوصه بخلفية بيضاء.

 .2الرسوم المطلوبة:
-

 165دوالر لجواز السفر

 .3خطوات واجراءات االصدار:

أ .فى حالة الحضور الشخصى:

 الحضور الى القسم القنصلى بالمستندات المطلوبة (يجوز ان يتقدم الصدار الجواز أحد الوالدين او االشقاء البالغينالقصر.
نيابة عن األبناء /االشقاء ً

 تحرير استمارة طلب الجواز وتسجيل بيانات التواصل.نقدا.
 -سداد الرسوم ً

 يرد الجواز من القاهرة خالل نحو  8اسابيع من تاريخ تحرير االستمارة. يتم االتصال بالمواطن الخطاره بورود الجواز للحضور الستالمه. يصدر جواز السفر بصالحية مدتها سبع سنوات.ب .فى حالة عدم الحضور والتعامل بالبريد

تيسير على المقيمين فى الواليات الواقعة فى دائرة اختصاص البعثة وال يتمكنوا من الحضور وتتم
ًا
هذه الخدمة متاحة
على النحو التالى:

 -يقوم مقدم الطلب بارسال مظروف مؤمن مدون عليه  tracking numberالى السفارة يشمل ما يلى:

 .1أصول المستندات المطلوبة.

 .2شيك مقبول الدفع  Cashier’s Checkبالمبلغ المطلوب باسم السفارة  Embassy of Egyptأو consulate of

.Egypt

 .3مظروف آخر مؤمن عليه  tracking numberخالص الرسوم البريدية مدون عليه عنوان صاحب الشأن self-
.addressed envelope

 .4طلب مدون عليه رقم الهاتف والبريد االليكترونى للتواصل فى حاالت الضرورة .

 تقوم السفارة باالطالع على األصول وتحصيل قيمة الشيك واعادة االصول فى المظروف المرسل مع استمارة طلبإصدار جواز سفر (نموذج  29جوازات) الى صاحب الشأن فى المظروف الوارد منه.

 -يقوم صاحب الطلب باستيفاء الصفحة االولى من االستمارة بدقة وبخط واضح والتوقيع عليها واعتماد توقيعه امام

أحد الموثقين  Notary Publicالمعتمدين فى المنطقة المقيم بها ،والذى عليه التوقيع بجانب توقيع صاحب الشأن
بما يفيد تحققه من شخصيته واثبات بياناته.

 -يقوم صاحب الشأن بموافاة القسم القنصلي باالستمارة المستوفاة داخل مظروف مؤمن عليه tracking number

على أن يشمل المظروف مظروف آخر مؤمن عليه  tracking numberخالص الرسوم البريدية مدون عليه اسم
وعنوان صاحب الشأن .self-addressed envelope

 -يرد الجواز من القاهرة خالل نحو  8اسابيع من تاريخ ارسال االستمارة.

 تقوم السفارة بإعادة الجواز الجديد داخل المظروف الخالص الرسوم البريدية المدون عليه اسم وعنوان صاحبالشأن ( self-addressed envelopeالسابق ارساله من صاحب الشأن).

 -يصدر جواز السفر بصالحية مدتها سبع سنوات.

ملحوظات هامه:

 -جوازات السفر ومستندات اصداره وثائق غاية فى األهمية ،لذلك فإن السفارة لن تقوم بالتعامل أو رد أية مستندات

بالبريد العادى أو أى نوع بريد ال يتوفر به امكانية مراجعة جهة البريد ،ويتعين أن يكون بريد مؤمن عليه tracking

حرصا على جوازات السفر واصول المستندات.
ً number
 السداد يتم فقط بشيك مقبول الدفع  Cashier’s Checkبإسم السفارة  Embassy of Egyptأو consulate of Egyptوال تقبل الشيكات الشخصية وال تقبل أوامر الدفع money orders

 -يحظر إرسال أى رسوم نقدا داخل المظروف.

القصر.
 -يجوز ان يتقدم الصدار الجواز أحد الوالدين او االشقاء البالغين نيابة عن األبناء /االشقاء ً

ثال ًثا :اصدار جواز الول مرة لمن تجاوز سن  16عام
 .1المستندات المطلوبة:

 -بطاقة الرقم القومى (ال يشترط أن تكون سارية الصالحية)

(من اتم  16عام ولم يصدر بطاقة رقم قومى من قبل يتاح له اصدار الجواز بموجب شهادة ميالد مميكنة ويصدر
الجواز بصالحية عام واحد فقط).

 -مستند اثبات الحالة االجتماعية للسيدات المتزوجات أو المطلقات (وثيقة مصرية مميكنة صادرة من مصلحة

األحوال المدنية وال يعتد بعقود الزواج األجنبية ،او بطاقة رقم قومى سارية عليها اسم الزوج ،او جواز سفر مميكن
مدون عليه اسم الزوج) .غير المتزوجات يقدمن اقرار بعدم الزواج.

 -مستند القيد الدراسى للطلبة والطالبات.

 -عدد  4صور شخصية مقاس  6 x 4سم أو  2 x 2بوصه بخلفية بيضاء.

 -مستند إثبات الموقف التجنيدى للذكور ممن تجاو از سن  19عاما طبقا لما يلى:

طبقا يلزم لحالة صاحب الشأن (شهادة أداء الخدمة /شهادة االعفاء المؤقت أو
أ .تقديم اصل مستند التجنيد ً

النهائى /شهادة التأجيل /شهادة االستثناء من اداء الخدمة /شهادة التخلف عن اداء الخدمة بعد بلوغ الـ30
والمحاكمة  /خطاب سداد الغرامة فى مكتب الدفاع).

ب .األصل العام هو تقديم مستند الموقف التجنيدى للمواطن ،اال انه فى اطار التيسير على الشباب خالل فترة اقامتهم
فى الخارج ،فيجوز اصدار الجواز دون تقديم الموقف التجنيدى حتى سن  29عام بحد اقصى.

ت .غير مطلوب تقديم مستند اثبات الموقف التجنيدى لمواليد  1941/3/18وما قبلها.
 .2الرسوم المطلوبة:
 165 -دوالر.

 .3خطوات واجراءات االصدار:

يتطلب اوال اتمام اجراء للحصول على موافقة االدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اوالً قبل ارسال االستمارة الصدار

الجواز الجديد وتستغرق الموافقة نحو  10اسابيع.

أ .فى حالة الحضور الشخصى:

 يتطلب أوال اتمام اجراء للحصول على موافقة االدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اوالً قبل ارسال االستمارةالصدار الجواز الجديد وتستغرق الموافقة نحو  10اسابيع ،وتتم االجراءات كما يلى:

 )1الحضور بالمستندات المطلوبة الى القسم القنصلى (يجوز ان يتقدم الصدار الجواز أحد الزوجين نيابة عن اآلخر
القصر او االشقاء نيابة عن بعضهم البعض)
أو احد الوالدين نيابة عن األبناء ً

 )2تحرير استمارة لطلب الحصول على موافقة االدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على اصدار الجواز.

 )3بعد ورود الموافقة يتم االتصال بالمواطن الخطاره بورود الموافقة وامكانية البدء فى اجراءات تحرير االستمارة الصدار
الجواز الجديد ،وطلب حضوره مره اخرى الى السفارة لتحرير استمارة طلب الجواز الجديد ( النموذج  29جوازات).

 )4يقوم مقدم الطلب بتحرير استمارة طلب الجواز الجديد (نموذج  29جوازات).
نقدا.
 )5سداد الرسوم ً

 )6يرد الجواز من القاهرة خالل نحو  8اسابيع من تاريخ تحرير االستمارة.
 )7يتم االتصال بالمواطن الخطاره بورود الجواز للحضور الستالمه.

 )8يصدر جواز السفر بصالحية مدتها سبع سنوات ،ما لم يكن هناك ما يوجب إصداره لمدة أقل من ذلك  ،كأن يكون
صادر لمدة عام واحد بناء على شهادة ميالد وليس بطاقة رقم قومى ،أو ان يكون حامله لم يحدد موقفه النهائى
من التجنيد وصدر له الجواز حتى سن  29عام فقط

ب .التعامل من خالل البريد:

هذه الخدمة مقدمة تيسي ار على المقيمين فى الواليات الواقعة فى دائرة اختصاص البعثة وال يتمكنوا من الحضور.

اصدار الجواز فى هذه الحالة يتطلب اوال اتمام اجراء للحصول على موافقة االدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اوالً
قبل ارسال االستمارة الصدار الجواز الجديد وتستغرق الموافقة نحو  10اسابيع ،وتتم على النحو التالى:
 )1يقوم المواطن بتحميل نموذج استمارة البيانات من على موقع السفارة واستيفائها والتوقيع عليها.
 )2ارسال مظروف مؤمن مدون عليه  tracking numberيشمل ما يلى:

 استمارة البيانات المستوفاة التى قام بتحميلها من الموقع واستيفائها وعليها صورة شخصية. -صور المستندات المطلوبة.

 ورقة ببيانات مقدم الطلب مدون عليها رقم الهاتف فى الواليات المتحدة والبريد االليكترونى (للتواصل فى حاالتالضرورة).

 )3تقوم السفارة بطلب موافقة االدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على اصدار الجواز.
 )4بعد ورود الموافقة تقوم السفارة باالتصال بالمواطن لالفادة بورود الموافقة.
 )5يقوم المواطن بارسال مظروف آخر يشمل ما يلى:
 -اصول المستندات المطلوبة

 مظروف مؤمن عليه  tracking numberخالص الرسوم البريدية مدون عليه عنوان صاحب الشأنself-addressed envelope

 -شيك مقبول الدفع  Cashier’s Checkبالمبلغ المطلوب باسم السفارة  Embassy of Egyptأو consulate of

.Egypt

 )6تقوم السفارة بتحصيل الرسوم وموافاة المواطن باستمارة اصدار الجواز الجديد (نموذج  29جوازات) وإعادة جميع
أصول المستندات فى المظروف السابق ارساله من المواطن.

 )7يقوم صاحب الطلب باستيفاء الصفحة االولى من االستمارة بدقة وبخط واضح والتوقيع عليها واعتماد توقيعه امام

أحد الموثقين  Notary Publicالمعتمدين فى المنطقة المقيم بها ،والذى عليه التوقيع بجانب توقيع صاحب الشأن
بما يفيد تحققه من شخصيته واثبات بياناته.

 )8يقوم صاحب الشأن بموافاة السفارة باالستمارة المستوفاة والموقع عليها داخل مظروف مؤمن عليه tracking
 numberعلى أن يشمل المظروف مظروف آخر مؤمن عليه  tracking numberخالص الرسوم البريدية مدون

عليه اسم وعنوان صاحب الشأن .self-addressed envelope

 )9تقوم السفارة باعادة الجواز الجديد والقديم داخل المظروف بعد استالمه من القاهرة خالل نحو  8اسابيع من تاريخ
التقديم.

 )10يصدر جواز السفر بصالحية مدتها سبع سنوات ،ما لم يكن هناك ما يوجب إصداره لمدة أقل من ذلك  ،كأن يكون
صادر لمدة عام واحد بناء على شهادة ميالد وليس بطاقة رقم قومى ،أو ان يكون حامله لم يحدد موقفه النهائى
من التجنيد وصدر له الجواز حتى سن  29عام فقط.

ملحوظات هامه:

 -جوازات السفر ومستندات اصداره وثائق غاية فى األهمية ،لذلك فإن السفارة لن تقوم بالتعامل أو رد أية مستندات

بالبريد العادى أو أى نوع بريد ال يتوفر به امكانية مراجعة جهة البريد ،ويتعين أن يكون بريد مؤمن عليه tracking

حرصا على جوازات السفر واصول المستندات.
ً number
 السداد يتم فقط بشيك مقبول الدفع  Cashier’s Checkباسم السفارة  Embassy of Egyptأو consulate of Egyptوال تقبل الشيكات الشخصية وال تقبل أوامر الدفع money orders

 -يحظر إرسال أى رسوم نقدا داخل المظروف

القصر او االشقاء
 -يجوز ان يتقدم الصدار الجواز أحد الزوجين نيابة عن اآلخر أو احد الوالدين نيابة عن األبناء ً

نيابة عن بعضهم البعض .يجوز ان يتقدم الصدار الجواز أحد الزوجين نيابة عن اآلخر أو احد الوالدين نيابة عن

القصر او االشقاء نيابة عن بعضهم البعض.
األبناء ً

رابعاً :اصدار جواز سفر بدل جواز مميكن مفقود:
 .1المستندات المطلوبة:

 -بطاقة الرقم القومى لكل من أتم  16عام (ال يشترط أن تكون سارية الصالحية)

(من اتم  16عام ولم يصدر بطاقة رقم قومى من قبل يتاح له اصدار الجواز بموجب شهادة ميالد مميكنة ويصدر
الجواز بصالحية عام واحد فقط).

 شهادة الميالد المميكنة (المدون عليها الرقم القومى) لمن لم يبلغ  16عام ويصدر الجواز بصالحية كاملة لمدة 7سنوات.

 محضر بفقدان الجواز أمام جهة شرطة امريكية على ان تشمل بشكل واضح بيانات الجواز وصاحبه ومالبساتالفقدان.

 -صورة جواز السفر المفقود (ان اتيحت) ونوصى بمحاولة توفيرها لتيسير االجراءات بشكل كبير.

 -مستند اثبات الحالة االجتماعية للسيدات المتزوجات أو المطلقات (وثيقة مصرية مميكنة صادرة من مصلحة

األحوال المدنية وال يعتد بعقود الزواج األجنبية ،او بطاقة رقم قومى سارية عليها اسم الزوج ،او جواز سفر مميكن
مدون عليه اسم الزوج) .غير المتزوجات يقدمن اقرار بعدم الزواج.

 -مستند القيد الدراسى للطلبة والطالبات.

 عدد  4صور شخصية مقاس  6 x 4سم أو  2 x 2بوصه بخلفية بيضاء. -مستند إثبات الموقف التجنيدى للذكور طبقا لما يلى:

أ .الجواز السابق اذا كان مدون عليه (غير مطلوب للتجنيد).

ب .اذا كان جواز السفر السابق غير مدون عليه عبارة "غير مطلوب للتجنيد" يلزم تقديم اصل مستند التجنيد

طبقا لحالة صاحب الشأن (شهادة أداء الخدمة /شهادة االعفاء المؤقت أو النهائى /شهادة التأجيل /شهادة
ً

االستثناء من اداء الخدمة /شهادة التخلف عن اداء الخدمة بعد بلوغ الـ 30والمحاكمة  /خطاب سداد

الغرامة فى مكتب الدفاع).

ج .األصل العام هو تقديم مستند الموقف التجنيدى للمواطن ،اال انه فى اطار التيسير على الشباب خالل فترة
اقامتهم فى الخارج ،فيجوز اصدار الجواز دون تقديم الموقف التجنيدى حتى سن  29عام بحد اقصى.

د .غير مطلوب تقديم مستند اثبات الموقف التجنيدى لمواليد  1941/3/18وما قبلها.

 .2الرسوم المطلوبة:

 205 -دوالر (لجواز بدل الفاقد).

 .3خطوات واجراءات االصدار:

الجواز المفقود يتطلب اوال اتمام اجراء للحصول على موافقة االدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اوالً قبل ارسال
االستمارة الصدار الجواز الجديد وتستغرق الموافقة نحو  10اسابيع.

أ .فى حالة الحضور الشخصى:

الجواز المفقود يتطلب اوال اتمام اجراء للحصول على موافقة االدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اوالً قبل ارسال
االستمارة الصدار الجواز الجديد وتستغرق الموافقة نحو  10اسابيع ،وتتم االجراءات كما يلى:

 )1الحضور بالمستندات المطلوبة الى القسم القنصلى.

 )2تحرير استمارة لطلب الحصول على موافقة االدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على اصدار الجواز.

 )3بعد ورود الموافقة يتم االتصال بالمواطن الخطاره بورود الموافقة وامكانية البدء فى اجراءات تحرير االستمارة

الصدار الجواز الجديد ،وطلب حضوره مره اخرى الى السفارة لتحرير استمارة طلب الجواز الجديد ( النموذج 29

جوازات).

 )4يقوم مقدم الطلب بتحرير استمارة طلب الجواز الجديد (نموذج  29جوازات).
نقدا.
 )5سداد الرسوم ً

 )6يرد الجواز من القاهرة خالل نحو  8اسابيع من تاريخ تحرير االستمارة.
 )7يتم االتصال بالمواطن الخطاره بورود الجواز للحضور الستالمه.

 )8يصدر جواز السفر بصالحية مدتها سبع سنوات ،ما لم يكن هناك ما يوجب إصداره لمدة أقل من ذلك  ،كأن يكون
صادر لمدة عام واحد بناء على شهادة ميالد وليس بطاقة رقم قومى ،أو ان يكون حامله لم يحدد موقفه النهائى
من التجنيد وصدر له الجواز حتى سن  29عام فقط

ب .التعامل من خالل البريد:

هذه الخدمة مقدمة تيسي ار على المقيمين فى الواليات الواقعة فى دائرة اختصاص البعثة وال يتمكنوا من الحضور.

الجواز المفقود يتطلب اوال اتمام اجراء للحصول على موافقة االدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اوالً قبل ارسال
االستمارة الصدار الجواز الجديد وتستغرق الموافقة نحو  10اسابيع ،وتتم على النحو التالى:
 )1يقوم المواطن بتحميل نموذج استمارة البيانات من على موقع السفارة واستيفائها والتوقيع عليها.
 )2ارسال مظروف مؤمن مدون عليه  tracking numberيشمل ما يلى:
 استمارة البيانات المستوفاة التى قام بتحميلها من الموقع واستيفائها. -صور المستندات المطلوبة.

 ورقة ببيانات مقدم الطلب مدون عليها رقم الهاتف فى الواليات المتحدة والبريد االليكترونى ( للتواصل فى حاالتالضرورة).

 )3تقوم السفارة بطلب موافقة االدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على اصدار الجواز.
 )4بعد ورود الموافقة تقوم السفارة بالتصال بالمواطن لالخطار بورود الموافقة.
 )5يقوم المواطن بارسال مظروف آخر يشمل ما يلى:
 -اصول المستندات المطلوبة

 مظروف مؤمن عليه  tracking numberخالص الرسوم البريدية مدون عليه عنوان صاحب الشأنself-addressed envelope

 -شيك مقبول الدفع  Cashier’s Checkبالمبلغ المطلوب باسم السفارة  Embassy of Egyptأو consulate of

.Egypt

 )6تقوم السفارة بتحصيل الشيك وموافاة المواطن باستمارة اصدار الجواز الجديد (نموذج  29جوازات) وإعادة جميع
أصول المستندات فى المظروف السابق ارساله من المواطن.

 )7يقوم صاحب الطلب باستيفاء الصفحة االولى من االستمارة بدقة وبخط واضح والتوقيع عليها واعتماد توقيعه امام

أحد الموثقين  Notary Publicالمعتمدين فى المنطقة المقيم بها ،والذى عليه التوقيع بجانب توقيع صاحب الشأن
بما يفيد تحققه من شخصيته واثبات بياناته.

 )8يقوم صاحب الشأن بموافاة السفارة باالستمارة المستوفاة والموقع عليها داخل مظروف مؤمن عليه tracking
 numberعلى أن يشمل المظروف مظروف آخر مؤمن عليه  tracking numberخالص الرسوم البريدية مدون

عليه اسم وعنوان صاحب الشأن .self-addressed envelope

 )9تقوم السفارة باعادة الجواز الجديد والقديم داخل المظروف بعد استالمه من القاهرة خالل نحو  8اسابيع من تاريخ
التقديم.

 )10يصدر جواز السفر بصالحية مدتها سبع سنوات ،ما لم يكن هناك ما يوجب إصداره لمدة أقل من ذلك  ،كأن يكون
صادر لمدة عام واحد بناء على شهادة ميالد وليس بطاقة رقم قومى ،أو ان يكون حامله لم يحدد موقفه النهائى
من التجنيد وصدر له الجواز حتى سن  29عام فقط.

ملحوظات هامه:

 -جوازات السفر ومستندات اصداره وثائق غاية فى األهمية ،لذلك فإن السفارة لن تقوم بالتعامل أو رد أية مستندات

بالبريد العادى أو أى نوع بريد ال يتوفر به امكانية مراجعة جهة البريد ،ويتعين أن يكون بريد مؤمن عليه tracking

حرصا على جوازات السفر واصول المستندات.
ً number
 السداد يتم فقط بشيك مقبول الدفع  Cashier’s Checkباسم السفارة  Embassy of Egyptأو consulate of Egyptوال تقبل الشيكات الشخصية وال تقبل أوامر الدفع money orders

 -يحظر إرسال أى رسوم نقدا داخل المظروف

القصر او االشقاء
 يجوز ان يتقدم الصدار الجواز أحد الزوجين نيابة عن اآلخر أو احد الوالدين نيابة عن األبناء ًنيابة عن بعضهم البعض.

خامساً :اصدار جواز مميكن بدل جواز سابق يدوى:
 .1المستندات المطلوبة:

 -بطاقة الرقم القومى لكل من أتم  16عام (ال يشترط أن تكون سارية الصالحية)

(من اتم  16عام ولم يصدر بطاقة رقم قومى من قبل يتاح له اصدار الجواز بموجب شهادة ميالد مميكنة ويصدر
الجواز بصالحية عام واحد فقط).

 شهادة الميالد المميكنة (المدون عليها الرقم القومى) لمن لم يبلغ  16عام ويصدر الجواز بصالحية كاملة لمدة 7سنوات.

 -الجواز السابق.

 -مستند اثبات الحالة االجتماعية للسيدات المتزوجات أو المطلقات (وثيقة مصرية مميكنة صادرة من مصلحة

األحوال المدنية وال يعتد بعقود الزواج األجنبية ،او بطاقة رقم قومى سارية عليها اسم الزوج ،او جواز سفر مميكن
مدون عليه اسم الزوج) .غير المتزوجات يقدمن اقرار بعدم الزواج.

 -مستند القيد الدراسى للطلبة والطالبات.

 عدد  4صور شخصية مقاس  6 x 4سم أو  2 x 2بوصه بخلفية بيضاء. -مستند إثبات الموقف التجنيدى للذكور طبقا لما يلى:

طبقا لحالة صاحب الشأن (شهادة أداء الخدمة /شهادة االعفاء المؤقت أو النهائى/
أ .اصل مستند التجنيد ً

شهادة التأجيل /شهادة االستثناء من اداء الخدمة /شهادة التخلف عن اداء الخدمة بعد بلوغ الـ 30والمحاكمة

 /خطاب سداد الغرامة فى مكتب الدفاع).

ب .األصل العام هو تقديم مستند الموقف التجنيدى للمواطن ،اال انه فى اطار التيسير على الشباب خالل فترة
اقامتهم فى الخارج ،فيجوز اصدار الجواز دون تقديم الموقف التجنيدى حتى سن  29عام بحد اقصى.

ج .غير مطلوب تقديم مستند اثبات الموقف التجنيدى لمواليد  1941/3/18وما قبلها.

 .2الرسوم المطلوبة:
 165 -دوالر.

 .3خطوات واجراءات االصدار:

فى حالة الجواز اليدوى يتطلب اوال اتمام اجراء للحصول على موافقة االدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اوالً قبل
ارسال االستمارة الصدار الجواز المميكن الجديد وتستغرق الموافقة نحو  10اسابيع.

أ .فى حالة الحضور الشخصى:

الجواز اليدوى يتطلب اوال اتمام اجراء للحصول على موافقة االدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اوالً قبل ارسال
االستمارة الصدار الجواز الجديد وتستغرق الموافقة نحو  10اسابيع ،وتتم االجراءات كما يلى:

 )1الحضور بالمستندات المطلوبة الى القسم القنصلى.

 )2تحرير استمارة لطلب الحصول على موافقة االدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على اصدار الجواز.

 )3بعد ورود الموافقة يتم االتصال بالمواطن الخطاره بورود الموافقة وامكانية البدء فى اجراءات تحرير االستمارة

الصدار الجواز الجديد ،وطلب حضوره مره اخرى الى السفارة لتحرير استمارة طلب الجواز الجديد ( النموذج 29

جوازات).

 )4يقوم مقدم الطلب بتحرير استمارة طلب الجواز الجديد (نموذج  29جوازات).
نقدا.
 )5سداد الرسوم ً

 )6يرد الجواز من القاهرة خالل نحو  8اسابيع من تاريخ تحرير االستمارة.
 )9يتم االتصال بالمواطن الخطاره بورود الجواز للحضور الستالمه.

 )10يصدر جواز السفر بصالحية مدتها سبع سنوات ،ما لم يكن هناك ما يوجب إصداره لمدة أقل من ذلك  ،كأن يكون
صادر لمدة عام واحد بناء على شهادة ميالد وليس بطاقة رقم قومى ،أو ان يكون حامله لم يحدد موقفه النهائى
من التجنيد وصدر له الجواز حتى سن  29عام فقط

ب .التعامل من خالل البريد:

هذه الخدمة مقدمة تيسي ار على المقيمين فى الواليات الواقعة فى دائرة اختصاص البعثة وال يتمكنوا من الحضور.

فى حالة الجواز اليدوى يتطلب اوال اتمام اجراء للحصول على موافقة االدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اوالً قبل ارسال

االستمارة الصدار الجواز الجديد وتستغرق الموافقة نحو  10اسابيع ،وتتم على النحو التالى:

 .1يقوم المواطن بتحميل نموذج استمارة البيانات من على موقع السفارة واستيفائها والتوقيع عليها.
 .2ارسال مظروف مؤمن مدون عليه  tracking numberيشمل ما يلى:

 استمارة البيانات المستوفاة التى قام بتحميلها من الموقع واستيفائها وعليها صورة شخصية -صور المستندات المطلوبة.

 ورقة ببيانات مقدم الطلب مدون عليها رقم الهاتف فى الواليات المتحدة والبريد االليكترونى ( للتواصل فى حاالتالضرورة).

 .3تقوم السفارة بطلب موافقة االدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على اصدار الجواز.
 .4بعد ورود الموافقة تقوم السفارة باخطار المواطن بورود الموافقة
 .5يقوم المواطن بارسال مظروف آخر يشمل ما يلى:
 -اصول المستندات المطلوبة

 مظروف مؤمن عليه  tracking numberخالص الرسوم البريدية مدون عليه عنوان صاحب الشأنself-addressed envelope

 شيك مقبول الدفع  Cashier’s Checkبالمبلغ المطلوب باسم السفارة  Embassy of Egyptأو consulate ofEgypt

 .6تقوم السفارة بتحصيل الشيك وموافاة المواطن باستمارة اصدار الجواز الجديد (نموذج  29جوازات) وإعادة جميع
أصول المستندات فى المظروف السابق ارساله من المواطن.

 .7يقوم صاحب الطلب باستيفاء الصفحة االولى من االستمارة بدقة وبخط واضح والتوقيع عليها واعتماد توقيعه امام

أحد الموثقين  Notary Publicالمعتمدين فى المنطقة المقيم بها ،والذى عليه التوقيع بجانب توقيع صاحب الشأن
بما يفيد تحققه من شخصيته واثبات بياناته.

 .8يقوم صاحب الشأن بموافاة السفارة باالستمارة المستوفاة والموقع عليها داخل مظروف مؤمن عليه tracking
 numberعلى أن يشمل المظروف مظروف آخر مؤمن عليه  tracking numberخالص الرسوم البريدية مدون

عليه اسم وعنوان صاحب الشأن .self-addressed envelope

 .9تقوم السفارة باعادة الجواز الجديد والقديم داخل المظروف بعد استالمه من القاهرة خالل نحو  8اسابيع من تاريخ
التقديم

 .10يصدر جواز السفر بصالحية مدتها سبع سنوات ،ما لم يكن هناك ما يوجب إصداره لمدة أقل من ذلك  ،كأن يكون
صادر لمدة عام واحد بناء على شهادة ميالد وليس بطاقة رقم قومى ،أو ان يكون حامله لم يحدد موقفه النهائى
من التجنيد وصدر له الجواز حتى سن  29عام فقط.

ملحوظات هامه:

 -جوازات السفر ومستندات اصداره وثائق غاية فى األهمية ،لذلك فإن السفارة لن تقوم بالتعامل أو رد أية مستندات

بالبريد العادى أو أى نوع بريد ال يتوفر به امكانية مراجعة جهة البريد ،ويتعين أن يكون بريد مؤمن عليه tracking

حرصا على جوازات السفر واصول المستندات.
ً number
 السداد يتم فقط بشيك مقبول الدفع  Cashier’s Checkباسم السفارة  Embassy of Egyptأو consulate of Egyptوال تقبل الشيكات الشخصية وال تقبل أوامر الدفع money orders

 -يحظر إرسال أى رسوم نقدا داخل المظروف.

القصر او االشقاء
 يجوز ان يتقدم الصدار الجواز أحد الزوجين نيابة عن اآلخر أو احد الوالدين نيابة عن األبناء ًنيابة عن بعضهم البعض.

