
 

 

 التجنس خالل من البرازيلية الجنسية على الحصول

 خالل من البرازيلية الجنسية يكتسبون الذين وأولئك البرازيليين الرعايا بين التمييز يمكن ال أنه على البرازيلي التشريع ينص

 .التجنس عملية

 الحق وقت في الجنسية على يحصلون والذين البرازيل في ولدوا الذين أولئك مع بمساواة التعامل يتم ، العملية الممارسة في

 البرلمان ورئيس الرئيس ونائب الرئاسة منها المستوى رفيعة العامة المناصب بعض أن حقيقة باستثناء ، الحقوق نفس ولهم

 إلى باإلضافة. البرازيل في ولدوا الذين البرازيليين للمواطنين حصرية ، األخرى وبعض المناصب ، العليا المحكمة ورئيس

 قبل جرائم ارتكابهم حالة في ، البرازيل في المولودين األفراد تسليم أبدا   يمكن ,وال المتجنسين األشخاص تسليم يمكن ، ذلك

 .بالمخدرات االتجار في متورطون أنهم أو

 عليها منصوص معينة بواجبات يلتزم أن بشرط التجنس خالل من البرازيلية الجنسية على الحصول أجنبي مواطن ألي يمكن

 .البرازيلي القانون في

 :الجنسية على الحصول األجنبي للفرد خاللها من يمكن التجنس من أنواع 4 على البرازيلي الهجرة قانون ينص

 :العادي التجنس -1

 عن تقل ال لمدة البرازيل في يعيشون( 1) الذين األفراد ألولئك العادي التجنس خالل من البرازيلية الجنسية تمنح •

 .جنائية إدانة ألي يخضع ال( ج) و البرتغالية باللغة التواصل يمكن( 2) ؛  سنوات 4

 ابنته أو ابنه الشخص لدى يكون أن حالة في واحدة سنة إلى سنوات 4 لمدة اإلقامة من الفترة هذه تخفيض يمكن •

  .الجنسية منحل المطلوبة الفترةخالل  ينفصال ولم برازيلي ا زوجا أو زوجة لديها/  لديه كان إذا أو البرازيلية

ا يمكن •  البرازيل إلى فعالة خدماتل األجنبي الفرد تقديم حالة في, عامين لمدة سنوات 4 من الفترة هذه خفض أيض 

 .فنية أو علمية أو مهنية كتقديم خدمات، توصيةالحصول على  أو

 

 : االستثنائي التجنس  -2

 انقطاع دون سنة 15 من ألكثر البرازيل في يعيش أجنبي شخص ألي العادي غير التجنس خالل من البرازيلية الجنسية تمنح

 .جنائية إدانة ألي يخضع وال ،

 : الخاص التجنس  -3

 بعثات في يعملون الذين األجانب ولألفراد برازيليينال مواطنينال ألزواج محددةفي ظروف وحاالت  البرازيلية الجنسية تمنح

 .الخارج في القنصليات أو  دبلوماسية

 :المؤقت التجنس -4

 عمر إكمال قبل البرازيل في إقامة لديهم الذين المراهقين أو األجانب لألطفال المؤقت التجنس خالل من الجنسية منح يمكن

 .سنوات 10

 

 :المطلوبة المستندات

 :التجنيس لعملية البرازيلية السلطة قبل من عموما المطلوبة الوثائق تتضمن

 "(RNE" باسم سابقا المعروف ، Carteira de Registro Nacional Migratório) للهجرة الوطني السجل من نسخة 



 

 .المطلوبة للفترة البرازيل في اإلقامة إثبات 

 .البرتغالية باللغة التواصل هيمكن الشخص أن على دليل 

 ؛ األجنبي الفرد يعيش حيث البرازيلية الواليات أصدرتها التي األخيرة األربع للسنوات الجنائية السجالت 

 .األجنبي للشخص المنشأ بلد من الصادر الجنائي السجل 

 :اإلقامة دليل

 الحكومة تبحث قد. اإلقامة على كافيا   دليال   ليست البرازيل في عقارات األجنبي الفرد امتالك حقيقة أن مالحظة يرجى

 .المطلوبة للفترة البرازيل في يعيش الفرد كان إذا مما للتحقق الرسمية البيانات قواعدفي  البرازيلية

 البرازيل في السكن المهاجر فيها بدأ التي الفترة في البرازيلية الحكومة تنظر سوف ، أعاله المذكورة اإلقامة فترات حسابل

 طويلة لفترة البالد غادر لكنه ، سنوات 4 لمدة البرازيل في المهاجر بقي ، المثال سبيل على ، المعنى وبهذا. بصورة دائمة

 وبعبارة. بصورة دائمة البرازيل في للعيش النية يظهر اليبدو أنه  ألنه البرازيل في مقيما   اعتباره يجوز ال ، مرات وعدةأ

 في العيش نية لديه كان الفترة هذه خالل وأنه ، المطلوب الوقت في البرازيل في عاش أنه إثبات المهاجر على يتعين ، أخرى

 .دائمةبصورة  البرازيل

 .اإلقامة لمتطلبات امتثلت إذا وتحليلها أفضل بشكل الملموسة حالتك تقييم متخصص لمحام يمكن

 :العملية مدة

 سالمة المستندات المقدمة. الحالة تعقيد مدى على اعتماد ا سنة 2 و أشهر 6 بين ما التجنيس عملية تستغرق ، عام بشكل

 

 .البرازيل في القانونية المسائل من غيرها أو الهجرة قضايا في مساعدة أي إلى بحاجة كنت إذا بنا االتصال في تتردد ال

 .والبرتغالية اإلنجليزيةالعربية,  باللغة معنا تواصليمكن ال

 

 

 

Figueiredo Law Team 
Avenida Paulista, 1471, 5º andar - Conj. 518 

Cerqueira César, CEP 01311-200 
São Paulo - SP, Brasil 

Phone:  +55 11 3284-1028 
Whatsapp (For Arabic and English assistance): +55 11 95451-7873 

Whatsapp (For English and Portuguese assistance): +55 11 98795-0066 
Email: nlf@figueiredolaw.com.br 

 


