
التجذرالتجذر
معلومات موجھه الى األجانب الذين ھم في حالة إدارية غیر نظامیة، عن كیفیة

الحصول على تصريح إقامة مؤقتة من خالل الظروف االستثنائیة لـلتجذر. 
افتراضات التجذر ثالثة: العمل، والتجذر االجتماعي والعائلي

 
األنواع والمتطلبات

التجذير بالعمل

تستطيع أن تدخل � هذا ا�جال إذا كنت � إسبانيا �دة عام� 

أشهر.  ستة  من   ك�  عمل  ع�قة  ولديك  ا قل،  ع�  متتالي� 

للبالغ� من ال�وري:

ا�قتصادية  ا�نطقة  أو  ا ورو�  ا�تحاد   � مواطًنا  تكون  أ� 

ا وروبية أو سوي¢ا أو أحد أفراد عائلة مواطني هذه البلدان 

التي ينطبق عليها نظام مواطني ا�تحاد.

عدم وجود سجل جنا¨ � إسبانيا أو � بلدان ا§قامة السابقة 

 فعال تعت° جرائم � إسبانيا ، خ�ل السنوات الخمس ا�اضية 

أ� يكون ممنوعا من دخول إسبانيا وأ� يكون مرفوضا � الفضاء 

ا§قليمي للدول التي وقعت إسبانيا معها اتفاقية � هذا الصدد. 
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بالعودة  إسبانيا  نك قمت   µإ ال�عودة  أجل  تكون ضمن  أ� 

الطوعية إµ بلدك ا ص¶.

العام�   � يوًما   90 من   ك�  إسبانيا  خارج  التواجد  عدم 

ا�اضي�.

القدرة ع� إثبات أنك عملت ع� ا قل، �دة ستة أشهر ع� 

ا قل ، وليس من ال�وري أن يتم القيام بذلك بشكل مستمر.

 

التنسیقیة الوطنیة

المنصة االجتماعیة
سالیسیانوس

بالتعاون مع



مالحظة مھمة
ا�ستندات ا�طلوبة من دول أخرى:

ستتم ترجمتها اµ ا�سبانية أو اللغة الرسمية ا�ستعملة � ا§قليم الذي يتم فيه تقديم الطلب، من قبل م¾جم محلف 

معتمد من الوزارة.

أضفاء ا�بوستيل أو التصديق.

      يجب تقديم نسخ عن ا�ستندات، مع ابراز ا صل لدى تقديم الطلب.

ا§قامة  تÄيح  Åنح  ا§خطار  من  واحد  شهر  غضون   �

من  ا�قتضاء،  عند  أو،  استثنائية  ظروف  بسبب  ا�ؤقتة 

دخولها حيز التنفيذ، يجب ع� ا جنبي أن يطلب شخصيًا 

(TIE) بطاقة هوية ا جنبي

يستلزم منح تÄيح ا§قامة مع تÄيح عمل � إسبانيا.

مقدم  ع�  يجب  ا صابع،  بصÌت  معالجة  وقت   �

بطاقة  أو  السفر  وثيقة  أو  السفر  جواز  ابراز  الطلب 

التسجيل §ثبات هويته وسيقدم:

    استÌرة طلب بطاقة هوية أجنبية موديل رسمي 

(EX - 17)

     إثبات دفع رسوم البطاقة.

     ث�ث صور ملونة حديثة، ع� خلفية بيضاء، بحجم 

قياÎ لبطاقة الهوية.

        اعتÌد التسجيل � الضÌن ا�جتÌعي (فقط إذا 

كانت التجذر اجتÌعي)

سيكون ال¾خيص ا�منوح ساريًا �دة عام واحد وعند انتهاء 

الص�حية، قد يُطلب تÄيح إقامة أو تÄيح إقامة وعمل.

التجذر العائلي 

وثيقة تثبت الرابطة ا Óية والجنسية.

Ôيحمل الجنسية ا§سبانية ، فيجب عليك تقديم شهادة و�دة القا Ôإذا كنت أبًا أو أًما لقا    

        إذا كنت ابنا  ب أو أم إسبانية � ا صل ، فيجب عليك تقديم شهادة و�دتك أو شهادة و�دة ا ب أو ا م ا§سبانية 

ا صلية

االجراءات الواجب اتباعھا

من ×كنه تقديم الطلب؟ 

أن  قادر   Øأو غ إذا كان قاÔاً  أو  يجوز لÙجنبي شخصياً 

تقديم  أيًضا  ×كن   .Úالقانو ممثله  بواسطة  ذلك  يفعل 

بالتواصل  ملزم  ممثل  شهادة  أو  شخصية  رقمية  شهادة 

إلك¾ونيًا مع ا§دارة. 

مكان تقديم الطلب؟ 

مكتب الهجرة للمقاطعة التي يوجد فيها موطن ا جنبي.

هل يجب ع¶ الدفع عند طلب ال¾خيص؟ 

ا�ؤقتة  ا§قامة  رسوم  لدفع  أيام   10 ف¾ة  هناك   ، نعم 

لظروف استثنائية (موديل 790 كود 052 ، القسم 2.5)

ماهو ا�جل الذي يجب ع� ا§دارة أن تحسم بها؟ 

لعملية   Ûالتا اليوم  من  وتحسب   ، أشهر   3 الحل  ف¾ة 

التسجيل.



مالحظة مھمة
ا�ستندات ا�طلوبة من دول أخرى:

ستتم ترجمتها اµ ا�سبانية أو اللغة الرسمية ا�ستعملة � ا§قليم الذي يتم فيه تقديم الطلب، من قبل م¾جم محلف 

معتمد من الوزارة.

أضفاء ا�بوستيل أو التصديق.

      يجب تقديم نسخ عن ا�ستندات، مع ابراز ا صل لدى تقديم الطلب.

التجذر االجتماعي

تستطيع القيام بالتسوية لهذا ا�ف¾اض إذا كنت � إسبانيا �دة ث�ث سنوات متواصلة ع� ا قل، وكان لديك عقد عمل وقدمت 

تقريرًا عن ا§دراج ا�جتÌعي أو كان لديك روابط عائلية مع أجانب مقيم� آخرين. لهذا فمن ال�وري:  

أن تستو� متطلبات ا رقام 1، 2 ، 3 و 4 ا�طلوبة للتجذر � العمل.

عدم التواجد خارج إسبانيا  ك� من 120 يوًما � السنوات الث�ث ا�اضية.

أن يكون لديه أقارب (زوج أو Þيك با�ساكنة مسجلة، أصول أو أحفاد من الدرجة ا وµ وخط مباÞ) مع أجانب مقيم� آخرين 

أو مع إسبان، أو قدم تقريرًا يعتمد اندماجهم ا�جتÌعي الصادر عن الحكومة الذاتية (أو مجلس ا�دينة إذا كانت الحكومة الذاتية 

قد رخصت بذلك)، الذين يوجد � أراضيهم محل إقامتهم ا�عتاد. � حالة عدم إصدار التقرير � غضون 30 يوًما، وهو ظرف يجب 

أن يكون معتمًدا حسب ا صول من قبل الطرف ا�عني، ×كن ت°ير هذا الáط بأي وسيلة إثبات سارية � القانون.

عقد عمل � تقل مدته عن سنة. يجب أن تكون الáكة أو صاحب العمل مسج�ً � الضÌن ا�جتÌعي، فض�ً عن القيام بالتزاماته 

ال�يبية واداء التزاماته للضÌن ا�جتÌعي. بشكل عام، يجب أن يكون عقد العمل بدوام كامل.

التجذر العائلي

إذا كنت طفً�  ب أو أم إسبانية � ا صل أو كنت أبًا أو أًما لقاÔ يحمل الجنسية ا§سبانية، فيمكنك الحصول ع� تÄيح إقامة 

من مبدأ التجذر العائ¶ Þيطة:

أن يستو� متطلبات ا رقام 1، 2 ، 3 و 4 ا�طلوبة للتجذر � العمل وا�جتمع.

القاÔ، أو يعيش معه أو معها أو يفي  الوالد مسؤو�ً عن  أًما لقاÔ يحمل الجنسية ا§سبانية (يجب أن يكون  أبًا أو  أن يكون 

بالتزاماته كأب و / أو كأم) أو أن يكون ابًنا / ابنة  ب و / أو ا م. أو ا م التي كانت � ا صل إسبانية.

1

3

2

4

2

1



التجذر بالعمل

مستندات تثبت استمرارية ا§قامة � إسبانيا �دة � تقل عن عام�. يجب أن تحتوي ا�ستندات ا�قدمة ع� بيانات 

تعريف مقدم الطلب ، ويفضل أن تكون صادرة و / أو مسجلة من من قبل السلطات ا§سبانية. مستندات صالحة:

    شهادة سكن.

    ا�ستندات ا�تعلقة با�ستشفاء وا�ستشارة الطبية � الخدمات الصحية العمومية ...

        وثائق البلدية أو ا§قليمية أو الدولة

توثيق أثباã لوجود ع�قات عمل قد تكون:

    القرار القضا¨ أو شهادة عن ا�صالحة القضائية التي تع¾ف به.

    قرار إداري للتأكيد ع� ضبط ا�خالفة التي قامت بها مفتشية العمل والضÌن ا�جتÌعي التي تثبت ذلك.

        أو بأي وسيلة إثبات صالحة � القانون.

اعتباًرا من عام 2021 ، تم تخفيف متطلبات ا�ختبار وقبول وسائل جديدة ، وذلك بفضل العديد من ا حكام التي 

أصدرتها ا�حكمة العليا.

    §ثبات ع�قة العمل ، يُسمح بتقديم شهادة الحياة العملية أو أي وسيلة إثبات سارية � القانون.

        إذا كنت مسج�ً � الضÌن ا�جتÌعي �دة 6 أشهر، � حالة فقدان تÄيح ا§قامة ،  ي سبب من ا سباب ، ×كنك  

طلب التجذر بالعمل إذا تم استيفاء ا�تطلبات.

التجذير االجتماعي

وثائق معتمدة لäقامة ا�ستمرة � إسبانيا �دة � تقل عن ث�ث سنوات. يجب أن تحتوي الوثائق ا�قدمة ع� بيانات 

تعريف مقدم الطلب، ويفضل أن تكون صادرة و / أو مسجلة  السلطات ا§سبانية. مستندات صالحة:

    شهادة مسكن.

    ا�ستندات ا�تعلقة با�ستشفاء وا�ستشارة الطبية � الخدمات الصحية العمومية ...

        وثائق البلدية أو ا§قليمية أو الدولة

وثائق تثبت وجود روابط عائلية أجنبية (معتمدة) أو إسبانية. 

        وثيقة زواج / شهادة تسجيل ا�ساكنة / شهادة الو�دة

    وثيقة تثبت وسيلة ا�عيشة (عقد عمل موقع من صاحب العمل والعامل أو مدخرات ا Óة)

هناك سلسلة من ا�ستندات ا�عروفة التي يجب عليك تقد×ها بغض النظر عن اف¾اضية التجذر وهي:

æوذج الطلب موديل رسمي (EX - 10) من نسخت� ، مكتمل حسب ا صول وموقع من قبل ا جنبي.

نسخة كاملة عن جواز السفر أو وثيقة السفر أو بطاقة التسجيل مع مدة ص�حية � تقل عن أربعة أشهر.

شهادة السجل الجنا¨ صادرة عن سلطات البلد أو البلدان التي أقمت فيها خ�ل السنوات الخمس ا�اضية قبل دخول 

إسبانيا.

المستندات المطلوب تقديمھا
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