اﻟﺘﺠﺬر
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﮭﻪ اﻟﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ھﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إدارﻳﺔ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺔ ،ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟـﻠﺘﺠﺬر.
اﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﺠﺬر ﺛﻼﺛﺔ :اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺘﺠﺬر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

اﻷﻧﻮاع واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﺠﺬﻳﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
تستطيع أن تدخل يف هذا املجال إذا كنت يف إسبانيا ملدة عامني
متتاليني عىل األقل ،ولديك عالقة عمل ألكرث من ستة أشهر.
للبالغني من الرضوري:
1

2

3

أال تكون مواط ًنا يف االتحاد األورويب أو املنطقة االقتصادية
األوروبية أو سويرسا أو أحد أفراد عائلة مواطني هذه البلدان
التي ينطبق عليها نظام مواطني االتحاد.
عدم وجود سجل جنايئ يف إسبانيا أو يف بلدان اإلقامة السابقة
ألفعال تعترب جرائم يف إسبانيا  ،خالل السنوات الخمس املاضية
أال يكون ممنوعا من دخول إسبانيا وأال يكون مرفوضا يف الفضاء
اإلقليمي للدول التي وقعت إسبانيا معها اتفاقية يف هذا الصدد.

اﻟﺘﻨﺴﯿﻘﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ

اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﺎﻧﻮس

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ

4

أال تكون ضمن أجل الالعودة إىل إسبانيا ألنك قمت بالعودة
الطوعية إىل بلدك األصيل.

5

عدم التواجد خارج إسبانيا ألكرث من  90يو ًما يف العامني
املاضيني.

6

القدرة عىل إثبات أنك عملت عىل األقل ،ملدة ستة أشهر عىل
األقل  ،وليس من الرضوري أن يتم القيام بذلك بشكل مستمر.

اﻟﺘﺠﺬر اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
وثيقة تثبت الرابطة األرسية والجنسية.
إذا كنت أبًا أو أ ًما لقارص يحمل الجنسية اإلسبانية  ،فيجب عليك تقديم شهادة والدة القارص
إذا كنت ابنا ألب أو أم إسبانية يف األصل  ،فيجب عليك تقديم شهادة والدتك أو شهادة والدة األب أو األم اإلسبانية
األصلية
اﻻﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ
من ميكنه تقديم الطلب؟
يجوز لألجنبي شخصياً أو إذا كان قارصا ً أو غري قادر أن
يفعل ذلك بواسطة ممثله القانوين .ميكن أيضً ا تقديم
شهادة رقمية شخصية أو شهادة ممثل ملزم بالتواصل
إلكرتونيًا مع اإلدارة.
مكان تقديم الطلب؟
مكتب الهجرة للمقاطعة التي يوجد فيها موطن األجنبي.
هل يجب عيل الدفع عند طلب الرتخيص؟
نعم  ،هناك فرتة  10أيام لدفع رسوم اإلقامة املؤقتة
لظروف استثنائية )موديل  790كود  ، 052القسم (2.5
ماهو االجل الذي يجب عىل اإلدارة أن تحسم بها؟
فرتة الحل  3أشهر  ،وتحسب من اليوم التايل لعملية
التسجيل.

يف غضون شهر واحد من اإلخطار مبنح ترصيح اإلقامة
املؤقتة بسبب ظروف استثنائية أو ،عند االقتضاء ،من
دخولها حيز التنفيذ ،يجب عىل األجنبي أن يطلب شخص ًيا
بطاقة هوية األجنبي )(TIE
يستلزم منح ترصيح اإلقامة مع ترصيح عمل يف إسبانيا.
يف وقت معالجة بصامت األصابع ،يجب عىل مقدم
الطلب ابراز جواز السفر أو وثيقة السفر أو بطاقة
التسجيل إلثبات هويته وسيقدم:
استامرة طلب بطاقة هوية أجنبية موديل رسمي
)(EX - 17
إثبات دفع رسوم البطاقة.
ثالث صور ملونة حديثة ،عىل خلفية بيضاء ،بحجم
قيايس لبطاقة الهوية.
اعتامد التسجيل يف الضامن االجتامعي )فقط إذا
كانت التجذر اجتامعي(
سيكون الرتخيص املمنوح ساريًا ملدة عام واحد وعند انتهاء
الصالحية ،قد يُطلب ترصيح إقامة أو ترصيح إقامة وعمل.

اﻟﺘﺠﺬر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
تستطيع القيام بالتسوية لهذا االفرتاض إذا كنت يف إسبانيا ملدة ثالث سنوات متواصلة عىل األقل ،وكان لديك عقد عمل وقدمت
تقري ًرا عن اإلدراج االجتامعي أو كان لديك روابط عائلية مع أجانب مقيمني آخرين .لهذا فمن الرضوري:
1
2
3

4

أن تستويف متطلبات األرقام  3 ، 2 ،1و  4املطلوبة للتجذر يف العمل.
عدم التواجد خارج إسبانيا ألكرث من  120يو ًما يف السنوات الثالث املاضية.
أن يكون لديه أقارب )زوج أو رشيك باملساكنة مسجلة ،أصول أو أحفاد من الدرجة األوىل وخط مبارش( مع أجانب مقيمني آخرين
أو مع إسبان ،أو قدم تقري ًرا يعتمد اندماجهم االجتامعي الصادر عن الحكومة الذاتية )أو مجلس املدينة إذا كانت الحكومة الذاتية
قد رخصت بذلك( ،الذين يوجد يف أراضيهم محل إقامتهم املعتاد .يف حالة عدم إصدار التقرير يف غضون  30يو ًما ،وهو ظرف يجب
أن يكون معتمدًا حسب األصول من قبل الطرف املعني ،ميكن تربير هذا الرشط بأي وسيلة إثبات سارية يف القانون.
عقد عمل ال تقل مدته عن سنة .يجب أن تكون الرشكة أو صاحب العمل مسجالً يف الضامن االجتامعي ،فضالً عن القيام بالتزاماته
الرضيبية واداء التزاماته للضامن االجتامعي .بشكل عام ،يجب أن يكون عقد العمل بدوام كامل.

اﻟﺘﺠﺬر اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
طفال ألب أو أم إسبانية يف األصل أو كنت أبًا أو أ ًما لقارص يحمل الجنسية اإلسبانية ،فيمكنك الحصول عىل ترصيح إقامة
إذا كنت ً
من مبدأ التجذر العائيل رشيطة:
1
2

أن يستويف متطلبات األرقام  3 ، 2 ،1و  4املطلوبة للتجذر يف العمل واملجتمع.
أن يكون أبًا أو أ ًما لقارص يحمل الجنسية اإلسبانية )يجب أن يكون الوالد مسؤوالً عن القارص ،أو يعيش معه أو معها أو يفي
بالتزاماته كأب و  /أو كأم( أو أن يكون اب ًنا  /ابنة ألب و  /أو األم .أو األم التي كانت يف األصل إسبانية.

ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﮭﻤﺔ
املستندات املطلوبة من دول أخرى:
ستتم ترجمتها اىل االسبانية أو اللغة الرسمية املستعملة يف اإلقليم الذي يتم فيه تقديم الطلب ،من قبل مرتجم محلف
معتمد من الوزارة.
أضفاء االبوستيل أو التصديق.
يجب تقديم نسخ عن املستندات ،مع ابراز األصل لدى تقديم الطلب.

اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻘﺪﻳﻤﮭﺎ
هناك سلسلة من املستندات املعروفة التي يجب عليك تقدميها بغض النظر عن افرتاضية التجذر وهي:
1
2
3

منوذج الطلب موديل رسمي ) (EX - 10من نسختني  ،مكتمل حسب األصول وموقع من قبل األجنبي.
نسخة كاملة عن جواز السفر أو وثيقة السفر أو بطاقة التسجيل مع مدة صالحية ال تقل عن أربعة أشهر.
شهادة السجل الجنايئ صادرة عن سلطات البلد أو البلدان التي أقمت فيها خالل السنوات الخمس املاضية قبل دخول
إسبانيا.

اﻟﺘﺠﺬر ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
مستندات تثبت استمرارية اإلقامة يف إسبانيا ملدة ال تقل عن عامني .يجب أن تحتوي املستندات املقدمة عىل بيانات
تعريف مقدم الطلب  ،ويفضل أن تكون صادرة و  /أو مسجلة من من قبل السلطات اإلسبانية .مستندات صالحة:
شهادة سكن.
املستندات املتعلقة باالستشفاء واالستشارة الطبية يف الخدمات الصحية العمومية ...
وثائق البلدية أو اإلقليمية أو الدولة
توثيق أثبايت لوجود عالقات عمل قد تكون:
القرار القضايئ أو شهادة عن املصالحة القضائية التي تعرتف به.
قرار إداري للتأكيد عىل ضبط املخالفة التي قامت بها مفتشية العمل والضامن االجتامعي التي تثبت ذلك.
أو بأي وسيلة إثبات صالحة يف القانون.
اعتبا ًرا من عام  ، 2021تم تخفيف متطلبات االختبار وقبول وسائل جديدة  ،وذلك بفضل العديد من األحكام التي
أصدرتها املحكمة العليا.
إلثبات عالقة العمل  ،يُسمح بتقديم شهادة الحياة العملية أو أي وسيلة إثبات سارية يف القانون.
إذا كنت مسجالً يف الضامن االجتامعي ملدة  6أشهر ،يف حالة فقدان ترصيح اإلقامة  ،ألي سبب من األسباب  ،ميكنك
طلب التجذر بالعمل إذا تم استيفاء املتطلبات.
اﻟﺘﺠﺬﻳﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وثائق معتمدة لإلقامة املستمرة يف إسبانيا ملدة ال تقل عن ثالث سنوات .يجب أن تحتوي الوثائق املقدمة عىل بيانات
تعريف مقدم الطلب ،ويفضل أن تكون صادرة و  /أو مسجلة السلطات اإلسبانية .مستندات صالحة:
شهادة مسكن.
املستندات املتعلقة باالستشفاء واالستشارة الطبية يف الخدمات الصحية العمومية ...
وثائق البلدية أو اإلقليمية أو الدولة
وثائق تثبت وجود روابط عائلية أجنبية )معتمدة( أو إسبانية.
وثيقة زواج  /شهادة تسجيل املساكنة  /شهادة الوالدة
وثيقة تثبت وسيلة املعيشة )عقد عمل موقع من صاحب العمل والعامل أو مدخرات األرسة(

