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 معلومات حول استقبال المرتفقين من أجل إصدار الوثائق الخاصة باألجانب. 
 
 

اإلدارة العامة ، تتخذ COVID-19 نظرا للوضع الناشئ عن تطور وباء فيروس كورونا المستجد
المصادقة  كذلك يتضمن هذا السيناريو إذ كل إجراءات االحتواء المناسبة بهدف حماية صحة المواطنين. و

على التدابير التي من شأنها توفير استمرارية تقديم الخدمات العامة، ومنها إصدار الوثائق الخاصة باألجانب، 
 طة. الذي يبقى من اختصاص المديرية العامة لشر مروهو األ

التنظيم الذاتي لإلدارة، ال بد من اتخاذ تدابير معينة،  سمح بولهذه الغاية، وبموجب الصالحية التي ت
وذلك لتمكين تقديم الخدمة المشار إليها من جهة، والمساهمة في الحفاظ على صحة المستفيدين منها وصحة  

  10القرار الصادر بتاريخ  من جهة أخرى، وحيث يتم اتخاذ هذه اإلجراءات مراعاة ألحكام مقدمي الخدمة
عن وزير الدولة المكلف بالسياسة اإلقليمية واإلدارة العامة، والمتعلق بالتدابير التي يجب  2020مارس 

، وكذا  COVID-19اتخاذها في أماكن العمل التابعة لإلدارة العامة للدولة بسبب تفشي فيروس كورونا 
رية العامة للشرطة، بشأن التدابير الواجب اتخاذها عن المدي 2020مارس  12بموجب القرار الصادر في 

تفشي فيروس الناجم عن في مراكز العمل التابعة للمديرية العامة للشرطة بسبب وضع الخطر الصحي 
 ، ولذلك: COVID-19كورونا 

  تُلغى خدمة استقبال المرتفقين الراغبين في الحصول على الوثائق الخاصة باألجانب الواردة في الملحق : أوال
رة تبريرا كافيا وبعد تقييمها من قبل مركز الشرطة المعني.، مع اسأدناه  تثناء الحاالت المستعجلة المبرَّ

 .سابقا المحجوزة تُلغى كذلك خدمة الموعد المسبق وكل المواعيد :ثانيا

 سيتم تحديد المدة المؤقتة لهذه اإلجراءات حسب ما تمليه تعليمات السلطات المختصة. : ثالثا

 . 2020مارس  16يخ في بمدريد، بتار
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 الملحق: إجراءات الوثائق الخاصة باألجانب 
 

 .اإلذن بالعودة •

 . خطاب الدعوة •

 .تمديد اإلقامة دون تأشيرة •

  تمديد تأشيرة اإلقامة القصيرة. •

 ، للمقيمين وغير المقيمين.NIEشهادة رقم تعريف األجانب  •

 قين. بطاقة تسجيل األشخاص غير الموثَّ  •

 قين(.سفر للخروج من إسبانيا )لألشخاص غير الموثَّ الوثيقة  •

 الوثائق المتعلقة بالحماية الدولية ووضع األشخاص عديمي الجنسية.  •

 حاد األوروبي.شهادة تسجيل مواطن من االت •


