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PTT نظام تتبع الشحن

 ميكنك متابعة رقم الشحنة الخاص بك  عرب رقم تسلسيل مكون من

 13 رقم  ستحصل عليه  عرب إضافة رقم 268004 أمام رقم طلب

ترصيح العمل الخاص بك

تقديم الطلب من خارج البلد

 يقوم األجنبي و صاحب العمل

بتوقيع عقد

 يقوم األجنبي بتقديم الطلب عند الجهة املمثلة

 للجمهورية الرتكية  يف البلد الذي يقيم فيه و يحصل

 عىل  رقم املرجع املكون من 16  رقم يقدمه  إىل صاحب

العمل   يف تركيا

 يقوم صاحب العمل أو املوكل من قبل صاحب

 العمل بالترصيح االلكرتوين،  بإنشاء سجل عمل

بالتوقيع اإللكرتوين يف نظام أمتتة ترصيح العمل

 ميكنك الحصول عىل التوقيع اإللكرتوين من

  املؤسسات املرخص لها من قبل هيئة تكنولوجيا

 املعلومات

 يقوم صاحب العمل بالدخول إىل قامئة * تقديم طلب* وميأل الرقم املرجعي

 واملعلومات واملستندات املطلوبة  يف عالمة تبويب الطلبات الدولية وتحميله إىل

 النظام. ينهي صاحب العمل  الطلب من خالل تأكيد التوقيع اإللكرتوين

 تابع عملية تقييم طلبك عرب “قامئة“

متابعة الطلب

يف حال قبول طلبك من قبل الوزارة  

سيتم اعالمك عن رسومات  اذن العمل و االوراق الرسمية التي يجب  دفعها للحسابات ااملرصفية كل عىل حدى 

 عندها ميكنك الحصول عىل اذن العمل بعد دفع تكاليف تأشرية السفر لدى السفارة او القنصلية الرتكية حيث 

تم تقديم الطلب

 تعترب تصاريح عمل األجانب الذين دخلوا إىل تركيا من غري

دفع الرسوم غري سارية  املفعول

 سيتم إرسال بطاقة ترصيح العمل إىل مكان عملك بواسطة

 شحن الربيد الرتيك

 صاحب العمل ملزم باالتصال مبركز الضامن االجتامعي

 الذي ينتمي إليه  و اإلبالغ  عن بدء االجنبي العمل  يف

غضون 30 يوًما عن  تاريخ دخول األجنبي اىل البلد

 ال ميكن أن يكون املبلغ الذي يستند عىل أقساط التأمني أقل

من املبلغ املعلن يف طلب الحصول عىل ترصيح عمل

املستندات املطلوبة

لألجانب
• عقد العمل • صورة  رسمية بيومرتية لألجنبي

• جواز سفر• شهادة تخرج

:بالنسبة لصاحب العمل
• لوحة الرضائب ، • جريدة السجل التجاري ، • امليزانية العمومية لألعامل

شهادة النشاط التجاري •

  شهادة التفويض املسبق: ان كان األجنبي يعمل  يف مجال الصحة عليه الحصول

  عىل ترصيح أويل من وزارة الصحة ؛ و إذا كان يعمل  يف مجال التعليم ، عليه

.الحصول عىل ترصيح أويل من وزارة الرتبية الوطنية

  تكون مدة طلب متديد ترصيح العمل نفس مدة الطلب داخل تركيا

 يجب عىل األجنبي التوجه إىل أقرب مكتب للسكان

والتسجيل  يف غضون 20 يوًما من تاريخ دخوله إىل تركيا

(BTK)

.imza E

.Kargo PTT

تقديم طلب إذن العمل خطوة بخطوة

 اآلن ميكنك تشغيل
العامل بأمان

 إذا كان لديك تأمني
 صحي و ترصيح عمل

فأنت بأمان
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 من أجل تقديم الطلب

من أجل تفاصيل أكرث

 لضامن Google Chrome ومتصفح Windows يوىص باستخدام نظام التشغيل

تشغيل تطبيقات ترصيح العمل بسالسة
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 يقوم األجنبي و صاحب العمل

بتوقيع عقد
 يقوم صاحب العمل أو املوكل من قبل صاحب

 العمل بالترصيح االلكرتوين،  بإنشاء سجل عمل

بالتوقيع اإللكرتوين يف نظام أمتتة ترصيح العمل
 ميكنك الحصول عىل التوقيع اإللكرتوين من

  املؤسسات املرخص لها من قبل هيئة تكنولوجيا

(BTK) املعلومات

 يقوم صاحب العمل بالدخول إىل قامئة “تقديم طلب محيل“ وميأل الرقم

 املرجعي واملعلومات واملستندات املطلوبة يف عالمة تبويب طلبات

 التسجيل املحلية وتحميله إىل النظام. يتم إنهاء الطلب من خالل التأكيد

imza E..بواسطة التوقيع اإللكرتوين

 تابع عملية تقييم طلبك عرب “قامئة“

متابعة الطلب

 إذا متت املوافقة عىل الطلب من قبل الوزارة ، سيتم اإلبالغ عن رسوم ترصيح العمل والرسوم

االضافية التي ستدفع يف  الحسابات املرصفية بشكل منفصل

 سيتم إرسال بطاقة ترصيح العمل إىل مكان عملك بواسطة

Kargo PTT. شحن الربيد الرتيك
  صاحب العمل ملزم باالتصال مبركز الضامن االجتامعي الذي ينتمي إليه

 و اإلبالغ  عن بدء االجنبي العمل  يف غضون 30 يوًما عن  تاريخ دخول

األجنبي اىل البلد

PTT نظام تتبع الشحن

 ميكنك متابعة رقم الشحنة الخاص بك  عرب رقم تسلسيل مكون من 13

 رقم  ستحصل عليه  عرب إضافة رقم 268004 أمام رقم طلب ترصيح

العمل الخاص بك

 ال ميكن أن يكون املبلغ الذي يستند عىل أقساط التأمني أقل

من املبلغ املعلن يف طلب الحصول عىل ترصيح عمل

املستندات املطلوبة

لألجانب
• عقد العمل • صورة  رسمية بيومرتية لألجنبي

• جواز سفر• شهادة تخرج

:بالنسبة لصاحب العمل
• لوحة الرضائب ، • جريدة السجل التجاري ، • امليزانية العمومية لألعامل

شهادة النشاط التجاري •

  شهادة التفويض املسبق: ان كان األجنبي يعمل  يف مجال الصحة عليه الحصول

  عىل ترصيح أويل من وزارة الصحة ؛ و إذا كان يعمل  يف مجال التعليم ، عليه

.الحصول عىل ترصيح أويل من وزارة الرتبية الوطنية

  تكون مدة طلب متديد ترصيح العمل نفس مدة الطلب داخل تركيا

تقديم الطلب من داخل تركيا

  .مهم: يجوز لألجانب الذين لديهم ترصيح إقامة ساري املفعول ملدة 6 أشهر عىل األقل وأصحاب العمل الذين يرغبون يف توظيف هؤالء األجانب التقدم بطلب للحصول عىل ترصيح عمل

 اآلن ميكنك تشغيل
العامل بأمان

 إذا كان لديك تأمني
 صحي و ترصيح عمل

فأنت بأمان

 من أجل تقديم الطلب

من أجل تفاصيل أكرث

 لضامن Google Chrome ومتصفح Windows يوىص باستخدام نظام التشغيل

تشغيل تطبيقات ترصيح العمل بسالسة

تقديم طلب إذن العمل خطوة بخطوة
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هام: يجب أن يكون األجنبي قد أتم فرتة حامية مؤقتة ال تقل عن 6 أشهر

األجانب تحت الحامية املؤقتة

 يقوم األجنبي و صاحب العمل

بتوقيع عقد  يقوم صاحب العمل أو املوكل من قبل صاحب

 العمل بالترصيح االلكرتوين،  بإنشاء سجل عمل

بالتوقيع اإللكرتوين يف نظام أمتتة ترصيح العمل

 ميكنك الحصول عىل التوقيع اإللكرتوين من

  املؤسسات املرخص لها من قبل هيئة تكنولوجيا

 املعلومات

 يقوم صاحب العمل بالدخول إىل قامئة “الحامية املؤقتة“ وميأل املعلومات

 واملستندات املطلوبة  وتحميلها إىل النظام. يتم إنهاء الطلب من خالل

imza E. التأكيد بواسطة التوقيع اإللكرتوين
 تابع عملية تقييم طلبك عرب “قامئة“

متابعة الطلب

 إذا متت املوافقة عىل الطلب من قبل الوزارة ، سيتم اإلبالغ عن رسوم ترصيح العمل والرسوم

االضافية التي ستدفع يف  الحسابات املرصفية بشكل منفصل

 سيتم إرسال بطاقة ترصيح العمل إىل مكان

 عملك بواسطة شحن الربيد الرتيك
  صاحب العمل ملزم باالتصال مبركز الضامن االجتامعي الذي ينتمي إليه

 و اإلبالغ  عن بدء االجنبي العمل  يف غضون 30 يوًما عن  تاريخ دخول

األجنبي اىل البلد

(BTK)

PTT نظام تتبع الشحن

 ميكنك متابعة رقم الشحنة الخاص بك  عرب رقم تسلسيل مكون من 13

 رقم  ستحصل عليه  عرب إضافة رقم 268004 أمام رقم طلب ترصيح

العمل الخاص بك

 ال ميكن أن يكون املبلغ الذي يستند عىل أقساط التأمني أقل

من املبلغ املعلن يف طلب الحصول عىل ترصيح عمل

 ال يجوز أن يحل ترصيح العمل املمنوح لألجانب ذوي الحامية املؤقتة محل

ترصيح اإلقامة

 يجب أن تكون الرسوم الواجب دفعها للعامل األجنبي هي الحد األدىن

لألجور عىل األقل

 ميكن لألجانب ، الذين يتم توفري الحامية املؤقتة لهم العمل يف األعامل

 الزراعية والحيوانية املوسمية ، العمل عن طريق الحصول عىل منوذج إعفاء

 من ترصيح العمل من مديرية العمل والتشغيل يف املقاطعة حيث يتم

تسجيله

•

•

•

املستندات املطلوبة

لألجانب
• عقد العمل • صورة  رسمية بيومرتية لألجنبي

بالنسبة لصاحب العمل
لوحة الرضائب• جريدة السجل التجاري أو جريدة السجل االحريف •

• امليزانية العمومية لألعامل ،• شهادة النشاط التجاري

  شهادة التفويض املسبق: ان كان األجنبي يعمل  يف مجال الصحة عليه الحصول

  عىل ترصيح أويل من وزارة الصحة ؛ و إذا كان يعمل  يف مجال التعليم ، عليه

.الحصول عىل ترصيح أويل من وزارة الرتبية الوطنية

.Kargo PTT

 اآلن ميكنك تشغيل
العامل بأمان

 إذا كان لديك تأمني
 صحي و ترصيح عمل

فأنت بأمان

 من أجل تقديم الطلب

من أجل تفاصيل أكرث

 لضامن Google Chrome ومتصفح Windows يوىص باستخدام نظام التشغيل

تشغيل تطبيقات ترصيح العمل بسالسة

تقديم طلب إذن العمل خطوة بخطوة
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 .هام: ميكن ملقدم الطلب أو الالجئ املرشوط التقدم بطلب للحصول عىل ترصيح عمل بعد 6 أشهر من تاريخ طلب الحامية الدولية

األجانب تحت الحامية الدولية

 يقوم األجنبي و صاحب العمل

بتوقيع عقد
 يقوم صاحب العمل أو املوكل من قبل صاحب

 العمل بالترصيح االلكرتوين،  بإنشاء سجل عمل

بالتوقيع اإللكرتوين يف نظام أمتتة ترصيح العمل
 ميكنك الحصول عىل التوقيع اإللكرتوين من

  املؤسسات املرخص لها من قبل هيئة تكنولوجيا

 املعلومات

 يقوم صاحب العمل بالدخول إىل قامئة “الحامية الدولية“ وميأل الرقم

 املرجعي واملعلومات واملستندات املطلوبة يف عالمة تبويب طلبات

 التسجيل املحلية وتحميله إىل النظام. يتم إنهاء الطلب من خالل التأكيد

imza E. بواسطة التوقيع اإللكرتوين

 تابع عملية تقييم طلبك عرب “قامئة“

متابعة الطلب

 إذا متت املوافقة عىل الطلب من قبل الوزارة ، سيتم اإلبالغ عن رسوم ترصيح

العمل والرسوم االضافية التي ستدفع يف  الحسابات املرصفية بشكل منفصل

 سيتم إرسال بطاقة ترصيح العمل إىل مكان عملك بواسطة

 شحن الربيد الرتيك
  صاحب العمل ملزم باالتصال مبركز الضامن االجتامعي الذي ينتمي إليه

 و اإلبالغ  عن بدء االجنبي العمل  يف غضون 30 يوًما عن  تاريخ دخول

األجنبي اىل البلد

(BTK)

PTT نظام تتبع الشحن

 ميكنك متابعة رقم الشحنة الخاص بك  عرب رقم تسلسيل مكون من 13

 رقم  ستحصل عليه  عرب إضافة رقم 268004 أمام رقم طلب ترصيح

العمل الخاص بك

 ال ميكن أن يكون املبلغ الذي يستند عىل أقساط التأمني أقل

من املبلغ املعلن يف طلب الحصول عىل ترصيح عمل

 ترصيح العمل املقدم لألشخاص الذين قدموا طلبات الحامية الدولية و امللتجئني

برشوط ال يحل محل اإلقامة

وثائق هوية األجانب الذين يتمتعون بوضع الالجئ والحامية الثانوية تحل محل

ترصيح العمل  وال يتطلب عليهم الحصول عىل ترصيح عمل 

 ميكن لألجانب ، الذين يتم توفري الحامية املؤقتة لهم العمل يف األعامل الزراعية

 والحيوانية املوسمية ، العمل عن طريق الحصول عىل منوذج إعفاء من ترصيح

العمل من مديرية العمل والتشغيل يف املقاطعة حيث يتم تسجيلهم

 يجب أن تكون الرسوم الواجب دفعها للعامل األجنبي هي الحد األدىن لألجور

عىل األقل

املستندات املطلوبة

لألجانب
• عقد العمل • صورة  رسمية بيومرتية لألجنبي

• جواز سفر• شهادة تخرج

بالنسبة لصاحب العمل
لوحة الرضائب• جريدة السجل التجاري أو جريدة السجل االحريف •

• امليزانية العمومية لألعامل ،• شهادة النشاط التجاري

  شهادة التفويض املسبق: ان كان األجنبي يعمل  يف مجال الصحة عليه الحصول

  عىل ترصيح أويل من وزارة الصحة ؛ و إذا كان يعمل  يف مجال التعليم ، عليه

.الحصول عىل ترصيح أويل من وزارة الرتبية الوطنية

•

•

•

•

.Kargo PTT

 اآلن ميكنك تشغيل
العامل بأمان

 إذا كان لديك تأمني
 صحي و ترصيح عمل

فأنت بأمان

 من أجل تقديم الطلب

من أجل تفاصيل أكرث

 لضامن Google Chrome ومتصفح Windows يوىص باستخدام نظام التشغيل

تشغيل تطبيقات ترصيح العمل بسالسة

تقديم طلب إذن العمل خطوة بخطوة
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