
 

 ورقة المعلومات 
 للتقدم بطلب للحصول على جواز سفر لألجانب 

 
 

 السفر باستخدام جواز السفر الخاص بالموطن وسند اإلقامة أو بطاقة المستفيدين من الحماية التكميلية

شنغن لمدة ثالثة أشهر  مع العديد من سندات اإلقامة النمساوية وجواز السفر الخاص بالموطن، فمن الممكن السفر بحرية إلى دول  

ألغراض السياحة )ولكن ال يجوز مزاولة أي أعمال هناك(. باإلضافة إلى سند اإلقامة، يجب عليك أيًضا اصطحاب جواز سفرك 

 معك. ينطبق ذلك أيًضا على السفر إلى البلدان المجاورة للنمسا ودول شنغن األخرى.

 

 ول شنغن لمدة ثالثة أشهر مع جواز سفر بلد المنشأ ما يلي:يشمل سند اإلقامة الذي يمكن من خالله السفر إلى د

-الحمراء، والبطاقة الحمراء-البيضاء-سند اإلقامة وفقًا لقانون االستيطان واإلقامة )مثل تصريح اإلقامة، والبطاقة الحمراء •

 ، إلخ.( plusالحمراء -لبيضاءا

، وتصريح اإلقامة الخاص بالحصول على حماية  plusقامة  سند اإلقامة وفقًا لقانون اللجوء )تصريح اإلقامة، وتصريح اإل •

 خاصة( 

 بطاقة للمستفيدين من الحماية التكميلية )"البطاقة الرمادية"(  •

 

 شروط التقدم بطلب للحصول على جواز سفر لألجانب 

 األشخاص المشمولون بالحماية التكميلية ممن ال يمكنهم الحصول على جواز سفر خاص بهم •

 الجنسية أو ممن ليس لديهم جنسية واضحة ومقيمون بشكل قانوني عديمو  •

 غيرهم من األجانب بشرط استيفاء شروط معينة، بشرط أن يكون اإلصدار لصالح جمهورية النمسا. ويجب إثبات ذلك األمر.  •

الموعد • الشخصي    :حجز  الحاسب  أو  الذكي  هاتفك  باستخدام  اإلنترنت  عبر  موعد  حجز  يرجى  أمكن،  الرابط إذا   عبر 

p/etv/public/bfa/Terminvereinbarung-https://citizen.bmi.gv.at/at.gv.bmi.fnsetvweb   يمكن(

 شخص على حده. يُرجى حجز موعد خاص لكل  حجز المواعيد في جميع أنحاء النمسا(.

)الرابط:   • استثنائية  حاالت  في  الهاتف  عبر  موعد  تحديد  فيمكن  متاًحا،  اإلنترنت  عبر  الحجز  يكن  لم  إذا 

).https://www.bfa.gv.at/Kontakt/start.aspx 

 بما في ذلك القصر( -)جميع مقدمي الطلب  يلزم الحضور شخصيًا في الموعد المحجوز. •

 ال يتم تقديم الطلب إلى الهيئة إال في يوم الموعد المحجوز.   •

 جميع المستندات وتقديم النسخة األصلية منها أو نسخة مصدقة منها.يجب إحضار  •

 

 المستندات المطلوبة 

حديثة   1 • سفر  جواز  عمودي    صورة  االتحاد  45×    35)اتجاه  )صورة  ملونة  القواعد:   مم(  األوروبي(، 

https://www.bmi.gv.at/607/Passbild_Kriterien.aspx 

 إثبات الهوية وإثبات حق اإلقامة: •

o  التكميلية أو من لديهم تصريح إقامة للمستفيدين من الحماية التكميلية: بطاقة لمن يحق لهم االستمتاع بالحماية 

https://citizen.bmi.gv.at/at.gv.bmi.fnsetvweb-p/etv/public/bfa/Terminvereinbarung
https://www.bfa.gv.at/Kontakt/start.aspx
https://www.bmi.gv.at/607/Passbild_Kriterien.aspx


o  بالنسبة لعديمي الجنسية أو في حالة الجنسية غير الواضحة: تصريح اإلقامة 

o بالنسبة لجوازات السفر األجنبية لصالح جمهورية النمسا: تصريح اإلقامة 

الميالد، وشهادة الزواج، وشهادة الشراكة(. عند تغيي  وثائق الحالة المدنية • الوثائق  إن وجدت )شهادة  ر االسم، تكون هذه 

 ضرورية للغاية. 

 ، إن وجد )سيتم إلغاؤه( أو بالغ سرقتهجواز سفر األجانب السابق •

 دليل موثق، إن وجد، على الشهادة األكاديمية أو الحصول على لقب مهني كمهندس  •

النمسا • التكميلية وجوازات سفر األجانب لصالح جمهورية  الحصول على الحماية  لهم  أنه ال يمكن  :  لمن يحق  إثبات يؤكد 

 إذا كان ذلك مجديًا -)مثل تأكيد من السفارة(   الحصول على جواز سفر خاص

دليل على استيفاء المتطلبات األخرى ويوضح المصلحة التي تعود    في حالة جوازات سفر األجانب لصالح جمهورية النمسا: •

 على جمهورية النمسا 

خاصة إذا كانت لديها شكوك حول صحة البيانات  -جوازات بعض الوثائق اإلضافية في بعض الحاالت الفردية، قد تطلب هيئة ال

 )مثل طريقة الكتابة(.

 

 مستندات إضافية للقصر 

 وثيقة هوية الوالد الحاضر أو الممثل القانوني  •

 إثبات حق الحضانة، إذا لم يكن ذلك مكفوالً الوالدين المسجلين.  •

 

 جواز سفر خاص إلثبات أنه ال يمكن الحصول على 

ال يمكن إصدار جواز سفر األجانب للمستفيدين من الحماية التكميلية إال لألشخاص الذين ال يستطيعون الحصول على جواز سفر  

 خاص. ويجب عادة إثبات ذلك )على سبيل المثال بموجب تأكيد من السفارة(. وبالرغم من ذلك، ال يلزم تقديم دليل إذا 

 لبلد المنشأ في النمسا، لذلك ال يمكن إصدار جواز سفر، لم توجد سفارة أو قنصلية  •

 كان من المعروف رسميًا أن سفارة الدولة المعنية في النمسا ال تصدر جوازات سفر،  •

كان التهديد الذي على أساسه يُمنح وضع المستفيد من الحماية التكميلية ينبع من الدولة )"مالحقة الدولة"( أو أن الدولة   •

 مبدأ على توفير الحماية لكنها فشلت في القيام بذلك )"عدم رغبة الدولة في تقديم الحماية"(.قادرة من حيث ال

 

 وم ينبع  الرس

 عاًما 12يورو )رسوم اإلصدار( تُدفع نقدًا لمقدمي الطلب ممن تزيد أعمارهم عن   75.90 •

 عاًما  12يورو لألطفال حتى سن  30 •

 ين يكون مجاني أول إصدار لجواز السفر لألطفال األصغر من عام •

 يورو للدفع.  500يورو و 200يمكن قبول األوراق النقدية بقيمة  مالحظة: ال

 

 نطاق السريان ومدة الصالحية 

 جواز سفر األجانب ساٍر في جميع دول العالم باستثناء بلد المنشأ. 

 يتم إصدار جواز سفر األجانب لمدة سريان تصريح اإلقامة بحٍد أقصى. 

                            

 نظًرا لتمديد ساعات مقابلة الجمهور، فمن غير الضروري القدوم إلى المكتب قبل بدء أوقات مقابلة الجمهور.

 

 



 هل تريد التقدم بطلب للحصول على جواز سفر لألجانب؟

 قم ببساطة بتحديد موعد عبر اإلنترنت! 
 

 

 هكذا يتم األمر: 

 ( بهاتفك الذكي QRامسح كود االستجابة السريعة )   .1

 اختر الوالية االتحادية وعدد األشخاص .2

 قم بملء البيانات الشخصية بالكامل .3

 اختر موعدًا شاغًرا  .4

 

 

 www.bfa.gv.at/Fremdenpassالمزيد من المعلومات: 

 

 

 

 

 

 

http://www.bfa.gv.at/Fremdenpass

