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الجوانب القانونیة  –األنشطة التجاریة لمواطني الدول األخرى والالجئین وعدیمي الجنسیة في النمسا 

 والتجاریة
وال إلى المنطقة االقتصادیة األوروبیة  )EUمواطنو الدول األخرى ھم مواطنو الدول التي ال تنتمي إلى االتحاد األوروبي (

)EWRیكونوا من مواطني سویسرا. ال ) أو 
 لحصول على رخصة تجاریة في النمسا من قبل األفراد الطبیعیین:الالزمة لشروط ال
 المعاھدات الدولیةیجوز لألفراد الطبیعیین األجانب ممارسة األنشطة التجاریة مثل المواطنین، إذا أُِقرَّ بذلك في  •

 (المعاملة بالمثل).
معاھدة المجموعة األوروبیة واتفاقیة المنطقة االقتصادیة األوروبیة الُمبرَمة بین ھذه المعاھدات الدولیة ھي 

، واالتحاد السویسري بشأن حریة التنقل، واتفاقیة أوروبا مع إلیھاالتحاد األوروبي والدول األعضاء المنتسبین 
الصداقة والتجارة والتمثیل معاھدة جمھوریة البوسنة والھرسك بشأن الممارسات واألنشطة التجاریة. وكذلك 

 القنصلي بین جمھوریة النمسا والوالیات المتحدة األمریكیة.
 ملحوظة مھمة:

 وذلك فیما یتعلق من الضروري أن تتوفر الجنسیة النمساویة واإلقامة في النمسا من أجل منح حق اإلتجار في السالح
العسكریة. ومن الضروري أن تتوفر جنسیة إحدى الدول الموقعة یرة خباإلنتاج والتصنیع والصیانة واإلتجار باألسلحة والذ

على اتفاقیة المنطقة االقتصادیة األوروبیة واإلقامة في إحدى الدول الموقعة على اتفاقیة المنطقة االقتصادیة األوروبیة؛ 
 لممارسة األنشطة التجاریة التالیة:

 .سلحة فیما یتعلق باألسلحة والذخائر غیر العسكریةتجارة األو، وعملیات التمشیطالتوظیف، وتوفیر العمالة، 
، واألشخاص الذین ُمنِحوا حق اللجوء، المعاھدات ُیبَرم معھا أي من ھذه لمالتي  لمواطني الدول األخرىأما بالنسبة  •

في النمسا وفًقا ألحكام  ُسِمَح لھم باإلقامةممارسة األنشطة التجاریة مثل المواطنین، إذا ، فیجوز لھم وعدیمي الجنسیة
ن   (المستقل أو التابع). ألغراض التوظیف والعملقانون اإلقامة والتوطُّ

المتعلقة بالجنسیة النمساویة أو  معینةالتجاریة النشطة األیجب مراعاة التحفظات المذكورة أعاله التي تسري على 
 .األوروبیةجنسیة إحدى الدول الموقعة على اتفاقیة المنطقة االقتصادیة 

الطلب األولي)، إلى  و(مقدم ةقانونی إقامةً الذین لم یقیموا بعد في النمسا یحتاج مواطنو الدول األخرى،  •
الحصول على تصریح إقامة، والذي یسمح بالتوظیف الذاتي المستقل، من أجل الممارسة المشروعة للتجارة في 

 النمسا.
الرخص والتصاریح  ،قبل منح تصریح اإلقامة ،أن یثبتوفًقا لقانون اإلقامة والتوطن، یجب على مقدم الطلب التجاري 

المطلوبة لممارسة األنشطة التجاریة. تسري الشھادة الصادرة من السلطة التجاریة، والتي ُتِقر بأن جمیع الشروط 
وتلتزم السلطة التجاریة  تصریح اإلقامة، كدلیل في ھذا الصدد.الالزمة لممارسة النشاط التجاري متوفرة باستثناء 

  .الشھاداتمثل ھذه بإصدار 
یجور ألقارب مواطني الدول األعضاء باالتحاد األوروبي أو الدول الموقعة على اتفاقیة المنطقة االقتصادیة األوروبیة،  •

الذین یتمتعون بحق اإلقامة أو حق اإلقامة الدائمة في إحدى دول االتحاد األوروبي أو الدول الموقعة على اتفاقیة المنطقة 
األنشطة التجاریة مثل المواطنین بصرف النظر عن جنسیتھم. ومن یتوفر لدیھ  االقتصادیة األوروبیة، أن یمارسوا

 األقارب وأحد أفراد األسرة: منالشروط التالیة، یمكن اعتباره 
 

 زوج/ـة أو شریك رسمي. -
مواطني الدول األعضاء باالتحاد األوروبي أو إحدى الدول الموقعة على اتفاقیة  أقارب في خط تنازلي ألحد -

 ممنأو  21المنطقة االقتصادیة األوروبیة، وقریب لزوج/ـة أو لشریك رسمي، والذي لم یبلغ بعد سن الـ 
 ُمنِحوا حق اإلعالة.

دى الدول الموقعة على اتفاقیة مواطني الدول األعضاء باالتحاد األوروبي أو إحألحد  أقارب في خط تصاعدي -
 ُمنِحوا حق اإلعالة. ممن، المنطقة االقتصادیة األوروبیة، وقریب لزوج/ـة أو لشریك رسمي

 



 الشروط الالزمة للحصول على رخصة تجاریة في النمسا من قبل األشخاص االعتباریین والكیانات األجنبیة األخرى:
داخل البالد، ال یجوز لھا ممارسة النشاط  س لھا مقر وال فرعوالكیانات األجنبیة األخرى، التي لیاألشخاص االعتباریون 

 ، باستثناء ما تنص علیھ المعاھدات الدولیة خالف ذلك.التجاري
 ملحوظة مھمة:

إحدى الدول  تشریعاتفیما یتعلق بتوفیر الخدمات العابرة للحدود التي تقدمھا الشركات والكیانات التي تأسست بموجب 
، والتي لدیھا مقر في إحدى الدول الموقعة على اتفاقیة المنطقة الموقعة على اتفاقیة المنطقة االقتصادیة األوروبیة

االقتصادیة األوروبیة، أو التي تأسست بموجب القانون السویسري، ولدیھا مقر في سویسرا، انظر نشرة المعلومات "تقدیم 
جانب الشركات التي تأسست في إحدى الدول األعضاء باالتحاد األوروبي أو إحدى الدول الموقعة  الخدمات في النمسا من

 ."على اتفاقیة المنطقة االقتصادیة األوروبیة
 

. شركة محلیة إنشاء في اً لیس شرط أجنبي آخر كیان قانوني األشخاص االعتباریین أو أي إن ممارسة النشاط التجاري من قبل
 .السجل التجاري في ، یتم تسجیلھألمانیا في فرعإنشاء  بل یكفي

 
 ھي الساریة. ،ُینشأ بھ الفرع اللوائح والقوانین الخاصة بالبلد األجنبي، الذي، فإن شركة األجنبیةالشرعي لل لتحقیق الوجود

 
األجنبیة األخرى) داخل تقدیم الخدمات العابرة للحدود من قبل الشركات األجنبیة (األشخاص الطبیعیین والكیانات القانونیة 

النمسا، والتي لیست تابعة لدولة في االتحاد األوروبي، أو لدولة عضو في المنطقة االقتصادیة األوروبیة أو لسویسرا أو 
الشركات أو الكیانات القانونیة التي تم تأسیسھا وفًقا لتشریعات الطرف المتعاقد التابع للمنطقة االقتصادیة األوروبیة أو وفًقا 

 قانون السویسري ومقرھا الرئیسي في دولة عضو في المنطقة االقتصادیة األوروبیة أو في سویسرا:لل
 

اتفاقیة منظمة التجارة تقدیم األنشطة التجاریة المرغوبة عن طریق جھات تقدیم الخدمة من الدول األعضاء في  •
 (منظمة التجارة العالمیة):العالمیة 

)، القائمة على مبدأ GATSالعالمیة اإلطار لالتفاقیة العامة الخاصة بتجارة الخدمات (تمثل اتفاقیة منظمة التجارة 
 لى بالرعایة. وقد تم تنفیذ اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة في النمسا كجزء من قانون الصناعة.وْ الدولة األَ إیثار 

بتنفیذ األنشطة التجاریة المطلوبة في  ُیسمح لجھات تقدیم الخدمة من الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة
 النمساویون.یتبعھا ویطبقھا التي  نفسھا الشروطبالنمسا 

أّما المدى الذي یمكن لمقدمي الخدمات مزاولتھ، فیتم تحدیده من خالل قائمة االلتزامات النمساویة. ووفًقا لھذا یجب 
ن من األشخاص االعتباریین، ین داخلیییكونوا مبعوثأن على األشخاص الطبیعیین الذین یقدمون الخدمات في النمسا، 

 والذین
 ُیسمح بإرسالھم إلى النمسا لفترة محدودة فحسب -
 باإلقامة بصورة مؤقتةلھم  ُیسمح -
 على األقل قبل الشروع في السفر واحد لعام یجب أن یكونوا عاملین أو شركاء للشخص االعتباري الموِفد -
شكل إدارة الشركات التابعة ومراقبة كبار الموظفین أو تعیین أو فصل  ذوي مناصب قیادیة (وظیفة قیادیة في -

 العاملین).
أو یجب أن یكونوا من أصحاب المعرفة (لدیھم مھارات استثنائیة أساسیة لتقدیم ھذه الخدمة، أو المعدات  -

 البحثیة، أو التقنیات أو إدارة الفرع).
 حدى فروع مقدم الخدمة.ُتلغى ھذه المھام والوظائف في األساس بالعمل في إ

 
وباإلضافة إلى المبعوثین الداخلیین، یحق لممثلي مقدمي الخدمات دخول النمسا وحصولھم على إقامة محدودة تصل إلى حوالي 

غیة تمھید بیع الخدمات أو إبرام عقود بیع الخدمات. غیر مسموح بتقدیم الخدمات بذاتھم أو عقد بیوع مباشرة مع بأشھر  6
 الجمھور.

 
الذین ال یتبعون دولة عضو بمنظمة التجارة قدیم األنشطة التجاریة المرغوب بھا داخل النمسا من خالل مقدمي الخدمات، ت

 العالمیة:
 



 التي تخضع لقانون في الخارج، األخرى، المخولة بممارسة أحد األنشطة والكیانات القانونیة ن األجانبوالطبیعی األشخاص
، یحتاجون إلى وثیقة اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة ا فيعضوً  دولة لیستمواطني أي النمساوي والقانون  بموجب الصناعة

ُتنطق المساواة، إذا ثبت أن  .في النمسا المطلوبة األنشطة التجاریة یصدرھا الحاكم اإلقلیمي (عن طریق شھادة) لتنفیذ مساواة
 وال یتعارض مع المصالح العامة األخرى. تنفیذ ھذا النشاط یصب في المصلحة االقتصادیة الوطنیة

 
قائمًة، إذا كانت الخدمة المقدمة ذات جودة، تفید االقتصاد النمساوي، أو على األقل تمثل  المصلحة االقتصادیة الوطنیةتعتبر 

 إثراًء محلًیا أو إقلیمًیا.
 

السالم والنظام العام على وجھ الخصوص، والدفاع عن النظام القانوني، والحیلولة  :المصالح العامة األخرىمصطلح  منُیفھم 
 دون األعمال اإلجرامیة وحمایة الصحة.

 
 البوسنة :للنمسا أھمیة اقتصادیة والتي تمثل، في منظمة التجارة العالمیة لیست عضًوا مجموعة البلدان، التيضمن  من

 .بوجھ خاص وجمھوریة الجبل األسود
 

 2014نسخة: دیسمبر/كانون األول 
 
 

 إن ھذه النشرة ھي نتاج التعاون بین الدوائر االقتصادیة.
 لألسئلة، یرجى االتصال بالغرفة التجاریة فى مقاطعتك:

 ،0-851 (02742)ھاتف رقم:  ،النمسا السفلى، 90904 05، كیرنتن، ھاتف رقم: 90907 05بورغنالند، ھاتف رقم: 
 ،0-601 (0316)، شتایرمارك، ھاتف رقم: 0-8888 (0662)، سالزبورغ، ھاتف رقم: 90909 05النمسا العلیا، ھاتف رقم: 

 ،1615-51450 (01)، فیینا، ھاتف رقم: 0-305 (05522)، فورارلبیرغ، ھاتف رقم: 1111-90905 05تیرول، ھاتف رقم: 
/. إننا ال نتحمل أیة مسؤولیة عن المعلومات الواردة على https://wko.atتحت عنوان  شبكة اإلنترنت علىمالحظة! یمكنكم كذلك العثور على ھذه المعلومات 

الصیغة المختارة لكال  الرغم من المعالجة الدقیقة لھا. كما ال تتحمل الغرفة االقتصادیة النمساویة أیة مسؤولیة. بالنسبة لكافة األسماء الشخصیة یسري علیھا
 الجنسین!

 
 
 
 
 


