استخراج جواز السفر:
تباشر القنصلية إجراءات إصدار جوازات السفر المميكنة (المقروءه آليا) للسادةأعضاء الجالية المصرية فى
الواليات المتحدة األمريكية ،وتستغرق مدة إصدار الجواز من  10إلى  12أسابيع تقريبا ،حيث يتم استخراجه
بمعرفة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة.
إلصدار جواز السفر المميكن ال بد من توافر بطاقة الرقم القومى لمن أتموا  16عاما ،أو شهادة ميالد مميكنة
تحمل الرقم القومى لمن هم دون  16عاما ،وتيسيرا على المواطنين أفادت المصلحة بأنه يمكن قبول شهادات
الميالد المميكنة لمن هم فوق الـ 16عاما ويرغبون فى استخراج جواز السفر المميكن ،ولم يتمكنوا حتى اآلن
من استخراج بطاقة الرقم القومال على أن تقتصر الصالحية الزمنية لجواز السفر لمدة عام واحد ،بشرط حمل
المواطن جواز سفر سابق يوضح شخصيته وأصل شهادة الميالد المميكنة المدون بها الرقم القومى .وفى حالة
استخراج المواطن لبطاقة الرقم القومى يتم صرف جواز سفر جديد صالح للمدة القانونية ،حيث أن الجواز
المميكن ال يجوز تمديده إال لعام واحد فقد ووفقا لشروط محددة وعليه تسديد رسوم جديدة الستخراج جواز
السفر .يمكن للراغبين فى استخراج جوازات سفر أو تجديد جوازات السفر المنتهية الصالحية التوجه إلى
مقر القنصلية أو إتمام اإلجراءات عن طريق البريد ،وذلك لمن يقيمون فى واليات بعيدة يتعذر عليهم الحضور
شخصيا ،وفيما يلى بيان بكيفية تجديد جوازات السفر المنتهية الصالحية:
 -1أصل جواز السفر المنتهى.
 -2صور بطاقة الرقم القومى لمن بلغت أعمارهم  16عاما.
 -3صور شهادة الميالد اإللكترونية.
 -4صور مستند إثبات الحالة االجتماعية لإلناث.
 -5صور شهادات القيد الدراسى للطلبة والطالبات.
 -6ويتم إرسال مظروف خالص الرسوم البريدية مدون عليه عنوان صاحب الشأن إلرسال (نموذج 29
جوازات يتم شراءه من القنصلية) ،وال بد من استيفاء النموذج بكل دقة ،ويتسوفى من النموذج ملئ
البيانات الخاصة بصاحب الشأن المتمثلة فى الصحفة األولى والصفحة األخيرة ،ومن ثم يقوم المواطن
بالتوقيع أمام نوتارى وإعادة النموذج مرة أخرى ليتم إرساله مع األوراق إلى القاهرة لكي يتم استصدار
جواز السفر.
 -7اثبات الموقف التجنيدى للذكور طبقا لما يلى :
 مواليد  1942/3/18وما قبلها غير مطلوب منهم إثبات الموقف التجنيدى.
 إذا كان جواز السفر مختوم بخاتم (غير مطلوب للتجنيد) أو (معافى نهائى) فيكتفي بذلك دون الحاجة إلى تقديم
مستند التجنيد.

 إذا كان جواز السفر مختوم بخاتم (فى سن التجنيد ويراعى تقديم مستند التجنيد عند السفر) ،أو إذا كان غير
مثبت به أي موقف تجنيدي ،فيلزم تقديم المستند األصلي للتجنيد طبقا لحالة صاحب الشان ،سواء ادى
الخدمة ،أو معاف نهائي ،أو معاف مؤقت ،أو مستثنى من الخدمة العسكرية ،أو مؤجل تجنيده ألي من األسباب
الموجبة للتاجيل.
 -8عدد ( )4صور فوتوغرافية حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 6×4سم لصاحب الجواز.
 -9بالنسبة لألولد القصر ،يلزم موافقة كتابية من األب موثقة من موثق العقود على استخراج جواز السفر
لهم ،حيث لم يعد جائزا إضافة أشخاص آخرين على جوازات السفر المميكنة ومن ثم يلزم استخراج
جوازات سفر مستقلة لكل منهم.
إجراءات استخراج جواز السفر:
إذا كان المواطن قريبا من مقر القنصلية فعلية الحضور شخصيا ومعه المستندات المذكورة حيث يتم إجراء ما
يلزم الستخراج جواز السفر الجديد ،وتسليمه له فور استالمه من المصلحة (من  10إلى  12أسابيع) .وتخفيفا
عن المواطنين الذين يقيمون فى الواليات الواقعة فى دائرة اختصاص البعثة ويتعذر عليهم الحضور شخصيا،
فإنه يمكنهم إرسال المستندات المطلوبة والنماذج بعد استيفائها بكل دقة ،والتوقيع عليها أمام أحد الموثقين
المعتمدين فى المنطقة المقيم بها ،ثم يقوم صاحب الشأن بموافاة القنصلية بها بوسيلة بريد مناسبة -على أن
يشمل البريد الوارد على مظروف فارغ خالص الرسوم البريدية باسم وعنوان صاحب الشأن ليعاد فيه جوازى
السفر القديم والجديد.
وتوصي القنصلية بعدم استخدام البريد العادى ،أو أى نوع بريد ال يتوفر به إمكانيات مراجعة جهة البريد سواء
فى اإلرسال أو اإلعادة ،حرصا على جوازات السفر من الضياع أو التلف.
الرسوم المطلوبة:
تبلغ رسوم إصدار جواز السفر المميكن  160دوالر أمريكى (شاملة قيمة نموذج  29جوازات مميكن) تسدد
نقدا أو بحوالة نقدية باسم القنصلية وال تقبل الشكيات الشخصية ،كما يحظر إرسال أى رسوم نقدا داخل
المظروف .وتبلغ رسوم إصدار جواز السفر المميكن بدل تالف أو فاقد  200دوالر (شاملة قيمة نموذج 29
جوازات مميكن).

مالحظة هامة:
 يصدر جواز السفر المميكن الجديد لمدة سبع سنوات ،ما لم يكن هناك ما يوجب إصدار لمدة أقل من ذلك ،كأن يكون
حامله طالبا ولم يحدد موقفه النهائي من التجنيد ،أو معاف إعفاء مؤقت لمدة محددة ،او متخلفا عن التجنيد.
 يجب على صاحب الجواز التوقيع عليه فور استالمه فى المكان المخصص لذلك تجنبا لتعرضه ألي مشاكل أثناء
استخدامه ،حيث أن العديد من شركات الطيران ال تسمح بركوب طائراتها إذا كان الجواز غير موقع من صاحب
الشأن.
تغيير بعض بيانات جوازات السفر:
ال يتم تغيير أية بيانات فى جوازات السفر المميكنة الصالحة "بمعرفة القنصلية" ويتم تغيير البيانات بمعرفة مصلحة الهجرة
والجوازات والجنسية ،مع تقديم كافة المستندات المؤيدة إلجراء هذا التصحيح ،وفى هذه الحالة يتطلب التقدم للقنصلية
إلجراءات استصدار جواز سفر جديد.
استخراج جوازات سفر جديدة لمن يحملوا جوازات سفر من قبل:
تعتبر الجنسية المصرية هى األساس الستخراج جوازات سفر مصرية ،وعلى ذلك فإن القنصلية ال تقوم باستخراج جوازات
سفر لمن يحملوا جوازات سفر مصرية من قبل إال بعد التأكد من أنهم يحملون الجنسية المصرية ،وذلك عن طريق شهادة
الميالد المصرية اإللكترونية والمثبت فيها أن جنسية األب مصرى ،أو إذا كان سبق إضافة األبناء على جواز سفر األب
المصرى ،أو على جواز سفر األم المصرية ثم يتم فصلهم إلصدار جوازات سفر مستقلة لهم.
استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف:
لجوازات السفر أهمية كبيرة ويجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها ،والتعامل بها بكل حرص وعناية ،وفى حالة فقدها
فيجب سرعة التوجه ألقرب قسم شرطة وتحرير محضرا بذلك والحصول على نسخة من المحضر ،خشية إساءة استخدام من
تقع فى يده لها.
المستندات الالزمة للحصول على جواز سفر بدل فاقد:
 صورة محضر الشرطة الخاص بفقد جواز السفر.
 صورة جواز السفر المفقود إذا كانت متوفرة.
 يتم تحرير محضر بالقسم القنصلى مع صاحب الشأن للتعرف على ظروف فقد الجواز ومدى احتمال سرقته
والبيانات األساسية للجواز المفقود وأى بيانات أو معلومات إضافية أخرى ويوقع صاحب الجواز على هذا المحضر
ويرفق المستندات( .نموذج المحضر).
 أى مستند مصرى يساعد على إثبات الشخصية مثل (شهادة الميالد -بطاقة الرقم القومى -شهادة تأدية الخدمة
العسكرية أو اإلعفاء منها -الشهادات الدراسية الصادرة من جمهورية مصر العربية -وثيقة الزواج -رخصة
قيادة ....إلخ) عالوه على باقة المستندات واإلجراءات الالزمة الباقية المذكورة بعاليه عند استخراج جواز سفر بدل
منتهى.
 الستخراج جواز سفر بدل تالف تنطبق كافة اإلجراءات السابق ذكرها أعاله.

