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 لمانيةألالسفارة ا

 القاهرة                                                                                                

  

اإلجراءات المتبعة في حالة بشأن إرشادات  

لعودة إلى ألمانياألغراض اصدار وثيقة الماني   األسفر الجواز فقد    
 

 (٢٠١٩ سبتمبر)إصدار: 

 

 معلومات أساسية: -١

 

التي دخلتم  جواز السفر الخاص بكم أو بطاقتكم الشخصيةوفقدتم في أثناء إقامتكم  تواجدكم في مصر لمدة مؤقته كانإذا 

ال تتجاوز مدة سريانها أربعة أسابيع و، (RaP) لعودة إلى ألمانياألغراض ا سفر وثيقةبيمكن اصدار ما يسمي ف بها البالد

  .إلى ألمانيا بشكل مباشر للعودةوتخصص فقط 

 

فقط ممكناً بذات فإن الخروج من مصر يكون من حيث المبدأ ووفقاً لنصوص قانون االقامة المصري جدير بالذكر أنه 

، ثم فقدتم هذه أللمانيةالشخصية ا مإذا دخلتم البالد ببطاقتكفعلى سبيل المثال )،  وثيقة السفر التي دخلتم بها إلى البالد

تأشيرة الدخول أو بجواز السفر الخاص بكم، فال يمكنكم مغادرة تحتفظون ب الزلتم لكنفي مصر  أثناء إقامتكم في البطاقة

 البالد بهما(.

 

فقط لمن يحملون  هاراصدتم اوي فقط في السفارة االلمانية. اصدارهايتم  إلى ألمانيا لعودةغراض اوثيقة سفر أل إن

بتقديمه بنفسه  لعودة إلى ألمانياغراض ااستخراج وثيقة السفر أل طلبم صاحب يقو كما يتعين أن.  الجنسية األلمانية

الطلب فيتعين أن هذا بقاصر تقدم أما في حالة  .وال توجد استثناءات في هذا الشأنمن خالل توكيل أو تفويض، وليس 

للقيام  غير رسمياً ضاً يوتفمن الحضور فيمكنه تفويض اآلخر  أمره. وفي حالة عدم تمكن أحدهما وليى يحضر بصحبة

 يتعين تقديم صورة من تحقيق الشخصية الخاص بالشخص الذي قام بعمل التوكيل. كما .بذلك

 

 

 تقديم الطلب والمستندات المطلوبة: -٢

 

 ذلك  إضافة إلىكما يتعين أن يكون مستوفياً كامل البيانات وموقعاً عليه من صاحب الطلب،  تقديم الطلبيتعين عند 

 :ستندات التالي بيانهاإرفاق الم

 

  حديثة. ( صورة شخصية٢)عدد 

 .أصل وصورة( محضر الشرطة المصرية إلثبات فقد البطاقة أو جواز السفر( 

 مثل: رخصة القيادة أو بطاقة هويتكم ) الثبات أو صورة من جواز السفر الذي فقد قة بها صورة شخصية لكمبطا

 ج الخاصة بكم ... إلخ(العال

 

عند التقدم  نقداً  مراعاة أن سداد الرسوم المستحقة يكون ونهيب بكم. يورو ٢١ خراج هذه الوثيقةاست رسوموتبلغ قيمة 

لسعر الصرف المعمول به في حينه والذي تقوم خزينة السفارة األلمانية بالقاهرة فقاً ووبالعملة المصرية فقط و بالطلب

 بتحديده.

 

بل  لعودة إلى ألمانيا،غراض اوثيقة السفر أل استخراج لتقديم طلب قال يتعين الحصول على موعد مسبجدير بالذكر أنه 

 ص. ٠٠:٠٨األحد إلى الخميس من الساعة من  دون موعد مسبقيمكنكم الحضور 
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نوصي بالحضور في توقيت مبكر بقدر  (٣وبسبب يرجع إلى االجراءات الحكومية التي يتعين اجرائها  )راجع البند رقم 

  .االستعجالحالة الشخصية وكذلك  اثبات  إثباتحال يوم وثيقة السفر في نفس ال تم اصداروعادة ما ياإلمكان، 

 

ة ساعات السفر الطويلة. افي الغردقة أو شرم الشيخ أو في مكان أبعد، فنرجو مراع خارج القاهرة أما في حالة تواجدتكم

وفي حالة السفر إلى مصر من خالل منظم رحالت، فنرجو التوجه إليه أوالً لطلب المساعدة في االنتقال وإذا اقتضى 

 األمر في الترجمة.

 

 

 مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية: -٣

 

ين لكي يتم السماح لكم باشرة، حيث يتعوثيقة السفر التي أصدرتها السفارة ال تستطيعون لألسف السفر م باستالمكم

. يتم هذا االجراء في مصلحة جوازات السفر والهجرة بديلة في الوثيقة الجديدة تأشيرة دخولتحصلوا على  بالسفر أن

بموجبه يتم إفادة مصلحة  وتحصلون من السفارة على خطابوالجنسية ومقرها منطقة العباسية )في اتجاه مدينة نصر(. 

 بفقدان جواز السفر الخاص بكم وباستخراج وثيقة سفر جديدة لكم.والجنسية ر والهجرة زات السفجوا

 

 أية تعقيدات، إليكم بعض االرشادات المهمة:ولكي تتم هذه الخطوة دون 

 

 عنوان مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية:

 العباسية –خلف المبنى القديم ألكاديمية الشرطة  –شارع السكة البيضاء 

 

 :)أصل وصورة( المستندات المطلوبة

  السفارة االلمانية اأصدرته ألمانيا، التيوثيقة السفر للعودة إلى 

 مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية أصل خطاب السفارة الموجه إلى 

  أصل محضر الشرطة بفقد جواز السفر 

 )صورة شخصية )ال تحتاجون إلى نسخة منها 

  قلم جاف لمأل الطلب 

 

 ات التي يتعين إتباعها بمصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية:الخطو

  لتقديم طلب على استمارة  بمصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسيةتحصلون من الموظف المختص

صورة  اقالحصول على تأشيرة بديلة في وثيقة السفر الجديدة. يتعين استيفاء بيانات هذا الطلب وارف

مصلحة جوازات السفر والهجرة ز السفر وأصل خطاب السفارة الموجه إلى شخصية به وصورة من جوا

 .وأصل محضر الشرطة بفقد جواز السفر والجنسية

  بعد مرور حوالي نصف ساعة ونجاح كافة الخطوات يرجى التوجه إلى الموظف المختص على الشباك

 الستالم التأشيرة البديلة.

  المستندات. تصويربخالف مصاريف ال توجد مصاريف أخرى 

 

 

 يرجى مراعاة ما يلي:

في حاالت اإلقامة القصيرة بحد  بشكل عاجليتم  مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسيةاصدار تأشيرة بديلة لدى  

يوماً فمن الممكن ان يستغرق اصدار تأشيرة السفر  ٣٠أما في حالة بقائكم في مصر لمدة تزيد عن  يوماً. ٣٠أقصى 

جدير بالذكر أن السفارة ال تستطيع التأثير على مدة النظر في طلبكم ، كما ال تستطيع لى عدة أسابيع. البديلة مدة تصل إ

 لألسف أيضاً اصطحابكم إلى هناك.
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