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 جواز السفر اإللكتروني 
 

 2021 18مايو 

 .جواز السفر مطلب أساسي من الفائز الرئيسي والزوجة/الزوج وكل األبناء المرافقين .1

بناء على الشروط الرئيسية للتقديم علي قرعة برنامج هجرة التنوع فمن المفترض أن يكون للفائز الرئيسي جواز سفر حالياً )منتهي  .2

 :وعليه (،كافيةأو ساري لفترة  االنتهاءالصالحية أو قاربت صالحيته على 

في حالة أن جواز السفر ساري الصالحية لفترة ال تقل عن سنتين فليس عليه تنفيذ أي إجراء إذا كانت بيانات جواز السفر مطابقة  .3

 .لشهادة الميالد اإللكترونية والرقم الوطني

ج جواز سفر جديد والحرص على  صالحية جواز السفر يجب على المتقدم تجديد جواز السفر عن طريق استخرا  انتهاءفي حالة   .4

مطابقة بيانات الجواز الجديد للبيانات التي تم ذكرها عن التقديم لقرعة برنامج هجرة التنوع وكذلك البيانات المذكورة في شهادة  

 .ظل في حوزة الفائزيالميالد اإللكترونية والرقم الوطني. علماً بأن لن يتم مصادرة جواز السفر القديم وس

ن فترة صالحية الجواز أقل من سنتين )للفائز الرئيسي أو أي من المرافقين( فنوصي بأن يتم تجديد جواز/جوازات السفر في حال أ .5

عن طريق استخراج جواز سفر جديد ويجب أن تتطابق بيانات جواز/جوازات السفر الجديد/الجديدة مع البيانات المذكورة في شهادة  

 .وبالنسبة للفائز الرئيسي كذلك مع بيانات التقديم ين الوطالميالد اإللكترونية والرقم 

تاريخ ومكان الميالد( مع نفس    –ال بد من التركيز بدقة على مطابقة البيانات المذكورة في جواز السفر )االسم عربي/انجليزي   .6

الوطني وشها  والرقم  اإللكترونية  الميالد  المستندات وباألخص شهادة  بقية  في  المذكورة  مع  البيانات  الرئيسي  وللفائز  الثانوي.  د 

 .البيانات المذكورة عند التقديم لقرعة برنامج هجرة التنوع

في حال استخراج جواز سفر جديد للفائز الرئيسي يجب إرسال صورة جواز السفر الذي تم التقديم به وكذلك صورة جواز السفر   .7

مع خطاب  (KCC) من قبل مركز كنتاكي القنصلي (Email) كترونيالجديد ضمن المستندات التي ترسل بعد طلبها عبر البريد االل

توضيح تبين فيه أسباب استخراج جواز سفر جديد غير الجواز الذي تم التقديم به. وكذلك يجب اصطحاب الجوازين معاً للمقابلة 

 .في السفارة األمريكية بالخرطوم

الجو .8 الجمهور،  خدمات  مجمعات  من  السفر  جواز  استخراج  بالخارج  يتم  العاملين  السودانيين  تنظيم شؤون  جهاز  البينية،  ازات 

 .)الرئاسة أو الفروع بالواليات(

 متطلبات استخراج جواز سفر إلكتروني

 ً   1 حضور مقدم الطلب شخصيا

  2 الرقم الوطني

  3 احضار شهادة ميالد أو تسنين 

  4 دفع الرسوم المقررة

  5 التصوير وأخذ البصمات البايومترية )بصمة اليد(

 قد تختلف المتطلبات السابقة بناء على نوع المعاملة )تجديد/استخراج جواز إلكتروني ألول مرة( 

 .سيتم استالم الجواز خالل فترة اسبوع ألسبوعين )أحياناً يوم(
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