
 المكتب اإلتحادى
 لألجانب
 واللجوء 

 نشــــــــــــــرة اعالمـــــــــــــــية
 انتقائى لطلب الحصول على جواز سفر 

 
 الشروط 

 . مسامن حصل على لجوء فى الن ●
 . "(  2005لقانون اللجوء  3معرفة طبقا للمادة /موجب )"قرار 
ثم استقروا فى ألشخاص حصلوا على لجوء فى دولة أخرى محددة فى حاالت  ●

 النمسا. 
أو الكمبيوتر   سمارت فون ـال: نرجو تحديد ميعاد عن طريق تحديد ميعاد ●

ممكن تحديد ميعاد فى النمسا  )  Terminvereinbarung (bmi.gv.at): وصلةالخاص بك. 
 "!ميعاد واحد لكل شخصكلها( "

عاد عبر اإلنترنت، يجوز فى حاالت استثنائية تحديد  إذا لم تستطيع تحديد مي ●
 spxhttps://www.bfa.gv.at/Kontakt/start.a  ميعاد تليفونيا )وصلة:

وأيضا   اكل من يقدم طلب. )يجب الحضور شخصيا فى الميعاد المحدد مسبقا ●
 األفراد القُصَّر(.

 .يُقدَّم الطلب لدى السلطات فى يوم تحديد الميعاد ●
 . المستندات إما األصلية أو صور معتمدة  كل تُحَضر وتُقدَّم ●
 

 المستندات المطلوبة 
 :مقرر، سم( ملونة )صورة أوروبية( 35x45صورة جواز سفر حديثة )طولية  ●

 Kriterien (bmi.gv.at)-Passbild 

 إذا لم تتواجد يصلح أيضا: وبطاقة شخصية رسمية  ●
 .  بطاقة شخصية من دولة المنشأ ○ 
يملك بطاقة شخصية رسمية عليها الشاهد  وهذا شاهد يثبت شخصيتك،  ○ 
 رة.صو

أن تبحث السلطة الحكومية تحديد  إثبات شخصية، يمكن  إذا لم يتواجد  ○
 شخصيتك عن طريق تقديم قرار اللجوء.

 شهادة والدة األطفال إذا كانوا مولودون فى النمسا.  ○ 
إذا كانت موجودة )شهادة ميالد، شهادة  ، شهادة إثبات الحالة اإلجتماعية ●

 اإلثبات ضرورى عند تغيير اإلسم. زواج، شهادة شراكة(. هذا 
 ر اإلعتراف بحق اللجوء(. )قرا قرار منح اللجوء  ●
 عند اإلقتضاء )سوف يلغى صالحيته( أو بالغ   سابق انتقائىجواز سفر  ●

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


 
 
 

خاصة إذا   –يطلب مكتب الجوازات مستندات أخرى فى حاالت مفردة يجوز أن 
 شك فى صحة المعلومات )مثال طريقة الكتابة(.

 
 مستندات إضافية للقُصَّر

كان الوالد أو الوالدة أو وكيل   ذاإثبات الشخصية للطرف المتدخل إمستندات  ●
 القاصر القانونى. 

الحضانة، إن كان هذا غير مثبت فى المستندات )مثال شهادة ميالد   إثبات ●
 الطفل وشهادة زواج الوالدين(. 

 
 التكاليف 

  12عمر   يورو )رسوم إستخراج( نقدا لمقدم الطلب ابتداًءا من إتمام 75ر 90 ●
 سنة. 

 سنة.  12يورو لألطفال حتى إتمام عمر الـ   30ر 00 ●
الجواز هذا بدون رسوم،   جواز السفر األول لألطفال تحت عمر سنتين ●

 سارى المفعول لمدة سنتين على األكثر. 
 يورو.  500وال فئة   200ورقة نقدية فئة عند الدفع : ال تُقبل مالحظة

 
 الصالحية وفترة   الصالحية مجال

 لكل دول العالم ما عدا دولة المنشأ. سنوات و 5لمدة صالحا   نتقائىجواز السفر اإل
 

 . بدايتها  على أساس مد فترة مواعيد العمل فليس من الضرورة الحضور قبل
 

 ؟ نتقائىتريد استخراج جواز سفر إ هل 
 ! اإلنترنتد ميعاد عن طريق د   إذًا حَ 

 
 كما يلى:

 بالـ سمارت فون الخاص بك   QRكود  مسح  - 1
 ار المحافظة وعدد األشخاص ياخت – 2
 ملء المعلومات الشخصية بالكامل – 3
 ار ميعاد مفتوحياخت – 4
 

 bfa.gv.at/konventionsreisepass:  معلوماتالمزيد من 
 


