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حسب معلومات من وزارة الصحة بأمر SND / 421/2020 المؤرخ في 18 مايو 2020
)انظر االتصال هنا(
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* COVID-19 جائحة

يهدف هذا اإلجراء إلى إنهاء انعدام األمن القانوني الذي يسببه الوضع الحالي، بالنسبة  لألجانب المقيمين 
والعاملين في إسبانيا ، كما هو الحال بالنسبة للعاملين االجتماعيين واالقتصاديين ، أثناء حالة اإلنذار.

أنتجت خدمة التوجيه والمرافقة للمهاجرين )SOAPI( وثيقة إعالمية لالتصاالت من وزارة الصحة في ما 
يخص هذه الحالة.

ماذا يحدث إذا انتهت صالحية تصريح اإلقامة المؤقت و / أو إقامة عملي أثناء حالة اإلنذار، أو انتهت 
صالحيتها خالل 90 يوًما السابقة لحالة اإلنذار؟

ا. وليس من الضروري القيام بأي اجراء قانوني ، ولن يتم إبالغك بشكل فردي.  يتم تمديد التصريح تلقائًي
يبدأ هذا التمديد في اليوم التالي النتهاء صالحية التصريح وسيستمر حتى ستة أشهر بعد انتهاء حالة 

اإلنذار.

ماذا يحدث إذا انتهت صالحية تصاريحي بالبقاء للدراسة أو لتنقل الطالب أو ممارسات لغيرالعمل أو 
الخدمات التطوعية أثناء حالة اإلنذار، أو  خالل 90 يوًما السابقة لحالة اإلنذار؟

ا. وليس من الضروري القيام بأي اجراء قانوني ، ولن يتم إبالغك بشكل فردي.  يتم تمديد التصريح تلقائًي
يبدأ هذا التمديد في اليوم التالي النتهاء صالحية التصريح وسيستمر حتى ستة أشهر بعد انتهاء حالة 

اإلنذار.

مالحظة: ال ينطبق هذا التمديد على اإلقامات التدريبية في مجال العلوم الصحية التي تنظمها المادة 30 
من المرسوم الملكي 183/2008.

ماذا لو انتهت صالحية بطاقة التجمع العائلية الخاصة بي أثناء حالة اإلنذار أو انتهت صالحيتها خالل 
90 يوًما قبل حالة اإلنذار؟

ا. وليس من الضروري القيام بأي اجراء قانوني ، ولن يتم إبالغك بشكل فردي.  يتم تمديد البطاقة تلقائًي
يبدأ هذا التمديد في اليوم التالي النتهاء صالحية التصريح وسيستمر حتى ستة أشهر بعد انتهاء حالة 

اإلنذار.
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)*(  الوثيقة أعدت بتاريخ 05/22/2020. يمكن أن تخضع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتعديل في االتصاالت المستقبلية من الوزارة.

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/18/snd421/dof/spa/pdf


3* COVID-19 األسئلة المتداولة حول صالحية وتمديد تصاريح اإلقامة والبقاء في إسبانيا، المتأثرة بفترة حالة اإلنذار بسبب جائحة

)*(  الوثيقة أعدت بتاريخ 05/22/2020. يمكن أن تخضع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتعديل في االتصاالت المستقبلية من الوزارة.

ماذا لو انتهت صالحية بطاقة اإلقامة الطويلة األجل أثناء حالة اإلنذار أو انتهت صالحيتها خالل 90 يوًما 
قبل حالة اإلنذار؟

ا. وليس من الضروري القيام بأي اجراء قانوني ، ولن يتم إبالغك بشكل فردي. يبدأ  يتم تمديد البطاقة تلقائًي
هذا التمديد في اليوم التالي النتهاء صالحية التصريح وسيستمر حتى ستة أشهر بعد انتهاء حالة اإلنذار.

ا بالتجديد أو التمديد أو التعديل قبل دخول هذا  ًب ماذا يحدث إلذن البقاء أو إقامتي المؤقتة إذا قدمت طل
األمر حيز التنفيذ )20 مايو 2020( وما زلت ال أحصل على قرار؟

ا طالما لم يتم حل الطلب. يبدأ هذا التمديد في  يتم تمديد التصريح الذي كان لديك قبل إرسال الطلب تلقائًي
اليوم التالي النتهاء صالحية التصريح وسيستمر حتى ستة أشهر بعد انتهاء حالة اإلنذار. إذا تم حل الطلب 

خالل هذا التمديد وكان التمديد مواتياً، فسيكون بدون تأثير.

مع هذا التمديد ، ما هي المواعيد النهائية الجديدة لتقديم تجديد أو تعديل تصريح اإلقامة أو البقاء 
المؤقت؟

يمكنك إرسال طلب التجديد أو التعديل في أي وقت خالل فترة التمديد، و حتى 90 يوًما بعد نهاية 
صالحيتها.

ماذا يحدث إذا دخلت إسبانيا بتأشيرة االقامة لمدة 90 يوًما وانتهت خالل حالة اإلنذار؟
ا لمدة 3 أشهر ، صالحة فقط  إذا انتهت صالحيتها أثناء حالة اإلنذار ، فسيتم تمديد تأشيرة إقامتك تلقائًي

في األراضي اإلسبانية.

ماذا لو لدي تأشيرة طويلة األمد )اتفاقية تنقل الشباب أو تأشيرة دراسة تصل إلى 180 يوًما( وانتهت 
صالحيتها أثناء حالة اإلنذار؟

سيتم تمديده لمدة 3 أشهر من نهاية حالة اإلنذار طالما أنك في إسبانيا ولم تتمكن من العودة إلى بلدك 
األصلي.

إذا كنت خارج األراضي اإلسبانية دون أن أتمكن من العودة بسبب COVID-19 ، فهل سيم احتساب هذا 
الغياب بشكل سلبي عندما أريد تجديد تصريح أو بطاقة؟

ـ COVID-19 لن ُيحتسب كغياب إلثبات استمرارية اإلقامة. ال. الوقت الذي ال يمكنك فيه العودة نتيجة ل

ماذا لو لدي أحد المستندات التالية التي تنتهي صالحيتها أثناء حالة اإلنذار وأنا في الخارج؟
أ. تصريح اإلقامة المؤقتة أو البقاء،

ب. بطاقة التجمع العائلي،
ت. بطاقة طويلة األجل ،

ث. تأشيرة إقامة طويلة للمستثمرين أو رجال األعمال.
يمكنك دخول إسبانيا مع تقديم وثيقة السفر الخاصة بك سارية المفعول وبطاقة هوية األجانب المنتهية 

الصالحية أو التأشيرة المنتهية الصالحية.
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  مزيد معلومات کے ليئے ہم سے رابطہ کريں:

مہاجرين کی خوش آمديدی سروس- SOAPI مزيد 
معلومات کےليئے

يہاں کلک کريں

Ciutat Vella
608 746 150
acollida1@bcn.cat

Les Corts
663 074 852 
acollida2@bcn.cat

Horta-Guinardó  
663 137 738  
acollida4@bcn.cat

Sant Martí 
648 191 666 
acollida5@bcn.cat

Eixample
663 074 852 
acollida2@bcn.cat 

Sarrià-Sant Gervasi 
625 177 743
acollida3@bcn.cat

Nou Barris 
676 105 222 
acollida7@bcn.cat

Suport SOAPI
695 152 724
suportsoapi@bcn.cat

Sants-Montjuïc 
625 177 743 
acollida3@bcn.cat

Gràcia 
625 177 748 
acollida6@bcn.cat

Sant Andreu
633 334 258 
acollida8@bcn.cat

SOAPI بارسلونا کی اجونتامنت کی ايک ايسی سروس ہے جو مہاجريں کی ابتدائی معلومات اور 
مدد کرنے ميں مہارت رکهتی ہے۔ يہ سروس معلومات ، ابتدائی مدد، عالقے کے بارے ميں معلومات، 
و  معلومات، حقوق  متعلق  قوانين کے  مہاجرين کے  زبان کے کورس،  کارڈ،  ميڈيکل  امپادرومنت، 

فرائض، اسوسی ايشن سازی، تفريح اور ديگر معامالت کے بارے ميں معلومات  فراہم کرتی ہے۔

اجونتامنت بارسلونا کی ديگر سروسز:

 	.)SAIER(مہاجرين اور پناہ گزينوں کی سروس
مزيد معلومات کے ليے يہاں کلک کريں

فيملی بالنے کی مدد، بارسلونا ميں نئی اآنے والی فيمليز	 
مزيد معلومات کے ليے يہاں کلک کريں

 	.)PIA(آرائيگو کے متعلق معلومات کا ادارہ
مزيد معلومات کے ليے يہاں کلک کريں

https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/acollida-i-acompanyament
https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/servei-datencio-immigrants-emigrants-i-refugiats-saier
https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/acompanyament-al-reagrupament-familiar
https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/informes-i-altres-documents-destrangeria

