


تعرف عىل حقوقك والتزاماتك والخدمات 
املتاحة لك

مركز التواصل الخاص بوزراة األرسة والعمل والخدمات االجتامعية ) الو 170( 

www.alo170.gov.tr      https://birim.ailevecalisma.gov.tr/uigm

موقع »املساعدات« التابع ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
http://help.unhcr.org/turkey/

موقع االستشارات الخدمية التابع ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
https://turkey.servicesadvisor.org/



39
كيف ميكنني الحصول عىل مزيد من املعلومات 

والدعم فيام يتعلق بطلب ترصيحات العمل؟

يوفر مركز االتصاالت التابع لوزارة األرسة والعمل والخدمات االجتامعية حلوالً رسيعة وفعالة لجميع األسئلة واالقرتاحات واملالحظات والتقارير والشكأوى 

والتطبيقات املتعلقة بالضامن االجتامعي. ميكنك االتصال مبركز االتصاالت التابع لوزارة األرسة والعمل والخدمات االجتامعية )ألو 170 ( سواء من داخل 

البلد أو من خارجها.

www.alo170.gov.tr      https://birim.ailevecalisma.gov.tr/uigm

يرجى التواصل مع رشكاء مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مبارشة لالستعالم عن حقوقكم ومسؤلياتكم والخدمات املتاحة لكم

انظر أدناه للوصول إىل الئحة مكاتب رشكاء مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني التي تساعد يف الوصول إىل سوق العمل.

موقع »املساعدات« التابع ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
http://help.unhcr.org/turkey/

موقع االستشارات الخدمية التابع ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
https://turkey.servicesadvisor.org/



38
هل ميكنني العثور عىل العمل بعد إكامل

التدريب املهني؟
ميكن أن تكون مهاراتك املكتسبة أثناء التدريب املهني متطابقة مع فرص العمل املتاحة.

يعترب التسجيل يف وكالة العمل )İŞKUR( . الخطوة األوىل من من أجل العثور عىل وظيفة. باإلضافة إىل ذلك ميكنك مراجعة رشكات استشارات املوارد البرشية الرتكية



37
ما هي فرص التدريب املهني واملهارات 

املوجودة يف تركيا؟

ميكن لألفراد تحت الحامية الدولية أو الحامية املؤقتة أن يستفيدوا من الدورات التعليمية املقدمة من قبل قبل مراكز التعليم الشعبي )خلق إيتيم( مثل

دورات اللغة والدورات املهنية ودورات تطوير الهوايات وبشكل مجاين.

يجب عىل الفرد تقديم وثيقة هوية الحامية الدولية / الحامية املؤقتة من أجل التسجيل واالنخراط بالدورات التي تقدمها مراكز التعليم الشعبي )خلق إيتيم(.

كل مركز تعليم شعبي )خلق إيتيم( قد يحدد أّي الدورات التي سيقدمها ورمبا يقرر فتح دورات جديدة عىل أساس الطلب املحيل. باإلضافة إىل ذلك، هناك 

العديد من الفرص التي تقدمها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. 

يرجى االطالع عىل معلومات االتصال يف نهاية هذا امللف والنقر عىل الروابط أدناه للعثور عىل مزيد من املعلومات حول الدورات املهنية والدعم املتاح يف

مقاطعتك:

• https://help.unhcr.org/turkey/ar/
• https://turkey.servicesadvisor.org/

• https://www.iskur.gov.tr/en/job-seeker/courses/



36
ما هو İŞKUR؟ كيف ميكنني التسجيل 
لدى وكالة التوظيف الرتكية )İŞKUR(؟

 İŞKUR هي مؤسسة العمل الرتكية وهي الجهة املسؤولة عن تسجيل العاطلني عن العمل و توظيفهم.
كام تقدم İŞKUR دورات التدريب املهني، برامج التدريب عىل العمل، وبرامج التدريب عىل تنظيم املشاريع.

ميكن لألشخاص املسجلني ضمن نظام الحامية املؤقتة والحامية الدولية ملدة ال تقل عن ستة أشهر التقدم بطلب إىل املديريات اإلقليمية ملؤسسة العمل والتسجيل

عندهم لالستفادة من الخدمات التي تقدمها املؤسسة لفائدة )الباحثني عن العمل(.

إضافة إىل ذلك، ميكن لهؤالء األشخاص حضور الدورات التدريبية املذكورة أعاله، واالستفادة من برامج التدريب املهني والتدريب عىل رأس العمل.

وميكن تقديم طلب تصاريح عمل ألولئك الذين يتلقون التدريب املهني والتدريب أثناء العمل يف إطار الدورات التدريبية والربامج ضمن )مرشوع برا جاملقوا( 

ةطشنال ةملاعىل التابع ملا ةسسؤلعمال لرتكية İŞKUR رتفال ةياهن يف ملعال ناكم سفن يف ملعلفي ا نوبغا يروناك اذإة دريتاليب زوويج .ةلويعامتاالج تادمخلوا ملعلوا ةاألرس ةزارة تطبيق حصص 
توا نأشب ةفلتمخ فيظلطلبا.قاطنال اذه منض ةماملقد ت.



ال ، يف حالة النقل إىل فرع آخر للرشكة نفسها ، يجب الحصول عىل ترصيح عمل جديد.

35
هل من املمكن للشخص الذي منح ترصيح
العمل أن يتم نقله إىل فرع آخر للرشكة أو

العمل مؤقتا يف فروع أخرى للرشكة ؟



34
هل هناك أي إجراءات يجب اتباعها يف

حالة تغيري الوظيفة؟
نعم ، يجب عىل صاحب العمل أن يقوم بإلغاء ترصيح العمل (عىل شكل عريضة) تقدم عن طريق نظام التشغيل اآليل التابع لوزارة األرسة والعمل والخدمات

االجتامعية يف ملحق  PDF بعد أن يرتك املوظف وظيفته لسبب ما. يجب أن يتم اإللغاء خالل مدة أقصاها 15 يوًما بعد انتهاء أو إلغاء العقد.

ويجوز لصاحب العمل الجديد بعد ذلك تقديم طلب للحصول عىل ترصيح عمل مبوجب عقد عمل جديد، بعد إلغاء ترصيح العمل السابق. للحصول عىل ترصيح

العمل، ويجب عليه )صاحب العمل الجديد( اتباع نفس اإلجراءات دون الحاجة إىل اإلنتظار ملدة ستة أشهر.

بعد إلغاء ترصيح العمل، يتعني عىل الالجئني ضمن نظام الحامية الدولية و الحامية املؤقتة و الحامية الفرعية أن يحملوا بطاقة هوية صالحة اعتباًرا من تاريخ

تقديم طلب العمل للرشكة الجديدة. ونظراً ألن بطاقات الهوية التي تشري إىل حالة الالجئني وحاميل حالة الحامية الفرعية تحل محل تصاريح العمل، ال يحتاج هؤالء

األشخاص إىل تقديم طلب آخر للحصول عىل ترصيح عمل.



33
ما هي حقوق األشخاص حاميل تصاريح

العمل ؟

باإلضافة إىل استحقاقات الضامن االجتامعي املذكورة أعاله ودون املساس بحقوق الضامن االجتامعي املكتسبة والتي متارس

مبوجب األحكام ذات الصلة من الترشيع ، يحق له / لها التمتع بنفس الحقوق املمنوحة للموظف الرتيك الذي يعمل يف نفس

مكان العمل، باستثناء بعض القوانني الخاصة باملوظفني األتراك.



32
ما هو نوع التأمني املقدم للموظفني ممن هم تحت
الحامية املؤقتة أو الحامية الدولية والذين يحملون

تصاريح عمل؟
4A العمل بأجر )شخص يعمل كموظف(.

4B العمل الحر )شخص أسس رشكة باسمه ودفع أقساط التأمني الخاصة به(.

أصحاب العمل ليسوا ملزمني بدفع رسوم الضامن االجتامعي للموظفني العاملني يف مجال الزراعة املوسمية و / أو تربية

املوايش، ولكن يجب عىل املوظفني الوفاء بالتزاماتهم املتعلقة بالضامن االجتامعي.



صاحب العمل هو املسؤول عن دفع أقساط التأمني الخاصة بالعامل. وتتوىل وزارة األرسة والعمل والخدمات االجتامعية عملية التتبع

ال يكون صاحب العمل مسؤوالً عن إيداع رسوم الضامن االجتامعي يف الفرتة التي يعمل خاللها املوظف عند إعفائه من ترصيح العمل. كام يلزم عىل املوظف إدراج نفسه 

ضمن نظام الضامن االجتامعي لألعامل التي تزيد مدتها عن 30 يوًما.

30
كيف ميكن إيداع أقساط التأمني؟

يجوز للموظفني ممن هم يف إطار الحامية الدولية أو الحامية املؤقتة االستفادة من جميع خدمات الرعاية الصحية يف

نطاق مؤسسة الضامن االجتامعي والتي يقوم صاحب العمل بدفع أقساطها.

31
ما هي مزايا الرعاية الصحية التي ميكن

للموظف الحصول عليها من خالل ترصيح
العمل؟



28
متى يجب تجديد

ترصيح العمل؟
يتم إصدار تصاريح العمل يف البداية ملدة سنة واحدة. تبدأ عملية طلب

التجديد قبل 06 يوما من تاريخ انتهاء صالحية ترصيح العمل ويجب

القيام بعملية التجديد قبل انتهاء صالحية إذن العمل حرصا. تجدد

تصاريح عمل الالجئني التابعني للحامية الدولية والحامية املؤقتة

والحامية املرشوطة ملدة سنة واحدة يف كل مرة.

29
هل ميكن للموظف

التقدم بطلب
للحصول عىل تصاريح

عمل للعمل يف أكرث
من وظيفة واحدة يف

نفس الوقت؟
ال، يسمح لالجئني ضمن نظام الحامية الدولية أو املؤقتة تقديم طلب

للعمل يف وظيفة واحدة فقط.

ال يحتاج األشخاص تحت الحامية الفرعية إىل تقديم طلب للحصول عىل

ترصيح عمل. تعترب وثائق الهوية الخاصة بهم بديال عن تصاريح العمل.



أجل، إن الطلب عرب اإلنرتنت من خالل نظام التشغيل اآليل عرب اإلنرتنت يكفي لطلب الحصول عىل ترصيح عمل، وال يلزم

إرسال وثائق مطبوعة إىل وزارة األرسة والعمل والخدمات االجتامعية

اتبع الرابط أدناه للوصول إىل النظام اآليل للتصاريح واألذونات

https://ecalismaizni.ailevecalisma.gov.tr/#/eizin

27
هل طلب تصاريح العمل عن طريق الربيد

اإللكرتوين كافية للحصول عىل ترصيح عمل؟



25
هل سيكون هناك

نظام منفصل لألجور؟
ال، يخضع األشخاص ممن هم تحت الحامية الدولية والحامية املؤقتة

لترشيعات العمل ذات الصلة يف تركيا. ويحق لهم الحصول عىل الحد

األدىن لألجور. وينطبق أيضا عىل هذه الفئة األحكام التي تحظر عىل

أي شخص العمل بأقل من الحد األدىن لألجو ر.

26
هل من الرضوري الحصول 

عىل إذن من سلطات 
الهجرة عند مغادرة املدينة 
للقيا م بوظيفة أخر ى أو 

لر حالت العمل؟
فقط يف محافظة ألي سفر خارج محافظة  املفعول  العمل ساري  ترصيح 

) إذن سفر( من مديرية  الشخص أن يحصل عىل  اإلقامة يجب عىل 

الهجرة املوجودة يف املحافظة الحصول عىل إذن رضوري من  إدارة 

ة. الهجر  لدائرة  العامة  املديرية 

لإلذن: الالزمة  املستندات 

• استامرة طلب توضح غرض السفر

• صورتان شخصية

• نسخة من هوية األجنبي



24
يف ظل أي رشوط تتم إزالة القيود املفروضة

عىل حصة التوظيف؟

ال تطبق حصص التوظيف يف حالة تعذر العثور عىل عامل تريك ميلك املهارات الالزمة ليشغل الوظيفة. يف مثل هذه الحالة

يجب عىل صاحب العمل تقديم طلب إذن عمل إىل مديرية العمل التابعة لوزارة األرسة والعمل والخدمات االجتامعية

باملحافظة. ستقوم اإلدارة اإلقليمية املذكورة بتقييم إمكانية إيجاد مواطن تريك ميلك نفس املهارات ومتاح لهذا املنصب

و ذلك يف غضون أربع أسابيع من تقديم الطلب. ويف نهاية الفرتة، إذا تبني عدم تواجد مواطن تريك ميلك املهارات الالزمة

للحصول عىل املنصب الذي قدم األجنبي الطلب عليه، تصدر وثيقة من إدارة املقاطعة إىل صاحب العمل، تنص عىل إمكانية

توظيف أجنبي يف هذه الوظيفة. وميكن تعديل الحصص يف مثل هذه الحاال ت.



23
هل سيكون هناك أي قيود يف التوظيف؟

برصف النظر عن قانون الحصص املطبقة بالنسبة لألجانب (انظر اىل األسئلة أعاله)، بعض املهن غري مسموح للعمل بها ألي

أجنبي و ال يتم منح تصاريح عمل متاشياً مع بعض القوانني األخرى.

املهن املذكورة أدناه متاحة حرصا للمواطنني األتراك ومحظور عىل األجانب العمل بها:

• ناناألس بط

• ضىرامل ةياعور

• ديصاللة

• يرطيبال بطال

• ةصاخال تايفشتسإدارة امل

• ةاماحامل

• كاتبية العدل

• العمل كأفراد أمن يف املؤسسات الخاصة والحكومية

• تصدير الشعب املرجانية واللؤلؤ وبلح البحر اإلسفنجي واملحار واألسامك داخل املياه اإلقليمية، والغطس، والتنقيب

والتوجيه، واملالحة، والخراطة، والكتابة والتدوين، والعمل ضمن طاقم املالحة البحرية وما شابه ذلك،

• االستشارات الجمركية

• الداللة السياحية 

• العمل كقايض

• العمل كمدعي عام



ال، ميكنك العمل فقط يف مقاطعة إقامتك. وبعبارة أخرى، فإن املقاطعة املحددة كمقاطعة اإلقامة عىل بطاقة الهوية

الخاصة بك و الصادرة لك من قبل املديرية العامة إلدارة الهجرة تحت سلطة وزارة الداخلية ستكون املقاطعة التي

ميكنك العمل فيها. حيث يجوز لك العمل يف املحافظة املحددة من خالل الحصول عىل ترصيح عمل أو إعفاء من ترصيح

العمل. إذا كنت ترغب يف العمل يف مقاطعة مختلفة، فيجب عليك أوالً التقدم بطلب إىل مديرية مقاطعة إدارة الهجر ة

لتغيري مقاطعة إقامتك.

22
هل ميكنني العمل يف أي محافظة بعد الحصول

عىل وثيقة هوية رسمية؟



20
كيف تعمل قاعدة 

»البقاء يف تركيا ملدة 
ستة أشهر« بعد 

التسجيل؟
العمل،  إذن  اإلعفاء من  أو  العمل  الطلبات إلذن  تقديم  عند موعد 

الفرد: عىل  يجب 

أن يكون قد تم تسجيله موجب الحامية املؤقتة ملدة ال تقل عن ستة أشهر 

أو أن يكون قد تم تسجيله موجب الحامية الدولية ملدة ال تقل عن ستة 

أشهر.

21
ما هو اإلذن املسبق ؟

متى يصبح رضوريا
وكيف ميكن الحصول 

عليه؟
يجب الحصول عىل اإلذن االويل عند تقديم طلب الحصول عىل

يجب الحصول عىل اذإلن املسبق عند تقديم طلب الحصول عىل

،تصاريح عمل للمهن املذكرة أدناه

وميكن الحصول عىل أذونات مسبقة من السلطات املختصة عىل النحو التايل 

• يجب عىل أخصايئ الرعاية الصحية التقدم بطلب إىل وزارة الصحة

الرتبية وزارة  إىل  بطلب  التقدم  التعليمي  املجال  أخصايئ  • يجب عىل 

الوطنية أو رئاسة مجلس التعليم العايل

لن يتم تقييم طلبات تصاريح العمل للمهن املذكورة أعاله دون

الحصول عىل التصاريح املسبقة أوال



19
ماهي التكلفة املادية

لترصيح العمل؟

ال توجد أي رسوم مادية لترصيح العمل، وال يلزم دفع أية مبالغ خالل تقديم الطلب. ومع ذلك، إذا تم منح الطلب، يتم

تبليغ صاحب العمل بالربيد اإللكرتوين برسالة تشري إىل أن طلبه قد متت املوافقة عليه وأن رسوم الحصول عىل ترصيح عمل

ورسوم األوراق القيمة سيتم دفعها. ميكنك العثور عىل التفاصيل من الرابط أدناه

 https://birim.ailevecalisma.gov.tr/uigm/contents/calisma-iznine-dair-bilgiler/
harcvebankabilgileri/



17
أنا مستفيد من الحام 

ية املؤقتة، يكف 
ميكنني إيجاد رقم 
هويتي الذي دبيأ 

بالرقم 99؟
عن طريق زيارة الرابط أدناه وإدخال الرقم األجنبي الذي يبدأ بالرقم ٩٨

والقيام باالستعالم والتحقق ثم الحصول عىل الرقم الجديد الذي يبدأ ب ٩٩

http://www.goc.gov.tr/gecicikoruma/Pages/
YabanciKimlikSorgulama.aspx

18
مام هو نوع عقد 
العمل املربم بني 

صاحب العمل 
واملوظف الذ ي مُيكن 
مبوجبه الحصو ل عىل 

ترصيح العمل
 يتم إبرام )عقد ثابت املدة( بني األجنبي وصاحب العمل حيث يدل هذ

 ا العقد عىل مواصفات ومزايا الوظيفة. من حيث املنصب، الراتب، عنو ان

العمل. ميكن الحصول عىل منوذج عقد عمل من الرابط اإللكرتوين أدناه

https://birim.ailevecalisma.gov.tr/uigm/contents/
belgeler/sozlesmevedilekceornegi/



الوثاالوثائق املطلوبة من األشخاص املستفيدين من الحامية املؤقتة:

• عقد العمل املوقع بني صاحب العمل واملوظف(ميكن االطالع عىل الصيغ املُعدة سابقا عىل املوقع اإللكرتوين لوزارة األرسة والعمل والخدمات االجتامعية

 https://birim.ailevecalisma.gov.tr/uigm/contents/belgeler/istenilenbelgeler

• جريدة السجل التجاري، وشهادة حسن السرية، والشهادة الرضيبية، وما إىل ذلك، تبني وجود األعامل التجارية اململوكة لألشخاص الذين يعملون بشكل مستقل تحت أسامئهم ؛ 

• درفلل ةدحاو وةمتويريرة صب

• لبطال دميقت ءانأث كةرشال عم لبطال دملمق انونيةقال عقةاللت ابثت ةقيثو دميقت جيب

• ال ميكن إنشاء )سجل عمل( إال من خالل )مسؤول اإلشعارات اإللكرتونية( يف نظام التصاريح اإللكرتونية التابع لوزارة األرسة والعمل والخدمات االجتامعية وال ميكن تقديم 

لتمكني تسليم اإلخطار للطلبات )KEP( تقديم الطلب إال من قبل أشخاص مخولني عىل النظام. سيكون هنالك حاجة للتوقيع اإللكرتوين والربيد اإللكرتوين املسجل

الوثائق املطلوبة لالشخاص املستفيدين من الحامية الدويلة و الرشطي ة:

• لتختف الوئاثق ذات الصلة بناء عىل نطاق نشاط األعامل وموقع املتقدم األجنبي. اعتامدا عىل االختيار، يوجه نظام التشغيل اآليل الفرد إىل املستندات املناسبة أثناء مرحلة

طلب ترصيح العمل.

• ال ميكن إنشاء )سجل عمل( إال من خالل )مسؤول اإلشعارات اإللكرتونية( يف نظام التصاريح اإللكرتونية التابع لوزارة األرسة والعمل والخدمات االجتامعية وال ميكن تقديم 

الطلب إال من قبل أشخاص مخولني عىل النظام. سيكون هنالك حاجة للتوقيع اإللكرتوين والربيد اإللكرتوين املسجل )KEP( لتمكني تسليم اإلخطار للطلبات.

16
ما هي الوثائق املطلوبة للحصول عىل ترصيح

عمل؟



15
ماهو العمر القوناين ملامرسة العلم يف تركاي؟

يُحظر يف تركيا تشغيل األطفال ممن هم دون سن الخامسة عرش. ومع ذلك، فيمكن لألطفال الذين أمتوا سن الرابعة عرش وأمتوا تعليمهم االبتدايئ أو أولئك

الذين يواصلون تعليمهم، مامرسة األعامل الخفيفة التي لن تعيق منوهم الجسدي والعقيل واألخالقي، يف وظائف ال تتعارض مع حضورهم املدريس.

يف هذه الحالة، يجب صياغة عقد عمل من قبل صاحب العمل وتوقيعه من قبل الوالد أو الويص.



14
هل هناك أي منح ميكنني الحصول

عليها إلقامة عميل الخاص؟

نعم فعال. تتوافر حاليا منح مقدمة من قبل املفوضية واملنظامت غري الحكومية الدولية / املحلية.

باإلضافة إىل ذلك، تقدم حكومة تركيا حوافز لتنظيم املشاريع. ميكن الوصول اىل املعلومات بخصوص هذا الشأن من الرابط ادناه: 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi 
https://help.unhcr.org/turkey/ar/

https://turkey.servicesadvisor.org/



13
هل يوجد نظام حصص توظيف يف حالة العامل

املوسميني؟
ال، ال يوجد حاليا أي قيود عىل الحصص بالنسبة ملقدمي طلبات حصص للعمل للمستفيدين من برنامج الحامية

املؤقتة و الدولية الذين سيعملون يف الوظائف املوسمية للزراعة والرثوة الحيوانية.



يتم األخذ بعني االعتبار عدد املوظفني األتراك يف جميع أماكن العمل بالرشكة عرب تركيا عند تطبيق حصة التوظيف.

12
هل حصة التوظيف 10٪ أو 5/1 مطبقة عىل 

الرشكة بأكملها )والتي قد تحتوي عىل مكاتب 
أو فروع متعددة( أو فقط عىل مكان العمل 

املحدد الذي سيعمل فيه األجنبي؟



11
هل هناك حصص مخصصة بناء عىل الجنس )ذكر/ 
انثى( باإلضافة اىل حصص التوظيف البالغة 10٪ أو 

5/1 أيًضا؟
ال، هذه الحصة ال تتعلق بالجنس )ذكر/أنثى(، بل هي حصص تحدد وفقا لعدد املوظفني األتراك العاملني يف تلك املؤسسة



10
ماهي حصص التوظيف؟ وكيف يتم تطبيقها؟

ترتاوح حصة التوظيف بشكل عام للمستفيدين من برنامج الحامية املؤقتة من 1 إىل 10 . وبعبارة أخرى، ال ميكن أن يتجاوز عدد املستفيدين من فئة الخدمات العامة

٪ من املوظفني األتراك يف مكان العمل الواحد. عىل سبيل املثال، إذا كان لديك 100 موظف تريك، فيمكنك توظيف 10 أفراد تحت الحامية املؤقتة. ومع ذلك، إذا 10

كان هناك أقل من 10 موظفني يف مكان العمل (مبا يف ذلك حالة عدم وجود املوظفني األتراك)، فيمكن استخدام الحد األقىص ملستفيد واحد. كام أنه يجوز التنازل 

عن

الحصة إذا كان صاحب العمل قادًرا عىل تقديم وثيقة، يف فرتة األربعة أسابيع قبل تقديم طلب للحصول عىل ترصيح عمل، صادر عن مديرية العمل يف

املقاطعة تثبت عدم وجود مواطن تريك لديه مجموعة مهارات متساوية ميكن العثور عليها للمنصب. يف نظام الحصص التوظيفية، تأخذ وزارة األرسة والعمل 

والخدمات.

الجتامعية يف االعتبار الوظائف الشاغرة والتوظيفات الوظيفية حسب القطاعات واملحافظات، التي تقدم طلبات الحصول عىل تصاريح العمل

تبلغ حصة العاملة للمستفيدين من الحامية الدولية والالجئني املشرتطني واحد إىل خمسة. وهذا يعني أنه يف مكان العمل مع خمسة مواطنني أتراك، قد يتم

توظيف أجنبي واحد



8
قدمتال يهل ميكنن

عىل لصوحلل بلطب
ل إذامء ترصيح 

عاإعف
ل ترصيحمحأ تنك

؟لوعاملف يرال سمع
ال، ال يجوز لك تقديم طلب للحصول عىل إعفاء ترصيح عمل إال بعد

انتهاء صالحية أو إلغاء ترصيح العمل الساري املفعو ل.

إذا كنت من املستفيدين من الحامية املؤقتة، الدولية والالجئني

املشرتطني، يجب أن يكون لديك وثيقة هوية صالحة املدة موافقة

لتاريخ طلب إعفاء ترصيح العمل .

9
ما هي الوثيقة التي

سأحصل عليها بعد أن
يتم قبول طلبي لإلعفاء 

من ترصيح العمل؟
إذا تم اعتبار طلبك مناسبًا سيتم إصدار إستامرة معلومات إعفاء 

ترصيح العمل الخاص بك، صالح ملدة عام.



ميكن للمستفيدين من الحامية املؤقتة، الدولية والالجئني املشرتطني، الذين يرغبون يف العمل يف قطاعات 

الزراعة وتربية الحيوانات املوسمية، أن يعملوا من خالل الحصول عىل إعفاء من ترصيح العمل. للتقديم 

يجب أن يكون لديك رقم تعريف لألجانب يبدأ بـ ٩٩.

يقدم طلب اإلعفاء من ترصيح العمل إىل مديرية العمل والتوظيف يف مدينة التسجيل لألفراد. يتم 

تسليم منوذج معلومات إعفاء العمل الصالح ملدة عام إىل مقدم الطلب.

7
ما هو اإلعفاء من ترصيح العمل وكيف ميكن

الحصول عليه؟



6
من الذي يتم تبليغه بنتيجة طلب 
ترصيح العمل وكيف يتم التبليغ؟ 

عن طريق إرسال بريد الكرتوين توضيحي من الوزارة إىل صاحب العمل تفيد بأن الوزارة وافقت عىل منح ترصيح العمل.عالوة عىل ذلك، ميكن االطالع عىل نتيجة الطلب 

من

قسم نظام »تتبع الطلبات«

عىل نظام أمتتة ترصيح العمل الذي طورته وزارة األرسة والعمل والخدمات االجتامعية. سيتم إرسال وثيقة ترصيح العمل عىل شكل بطاقة، تصدرها

وزارة األرسة والعمل والخدمات االجتامعية للموظف أو مقدم طلب ترصيح عمل مستقل، عن طريق الربيد إىل العنوان الذي سوف ت/يعمل فيه. ميكن إجراء تتبع 

للربيد من خالل خدمة الضغط والتحدث عرب إدخال ) 26٨0040 ( قبل رقم الرمز الرشيطي لرخصة العمل



5
كيف ميكنني إنشاء و تسجيل عميل الخاص؟

يحق لألشخاص الذين يرغبون يف العمل بشكل مستقل تحت إسمهم وحسابهم أن يطلبوا الحصول عىل ترصيح عمل مستقل عند استيفاء اإلجراءات التالية

املتعلقة بإنشاء العمل: 

• ييجب إصدار شهادة الرضيبة بعد الحصول عىل رقم التعريف الرضيبي.

• بنالسل ةبرشكاء الرشيك ،ةجب أن وكنت الرشكم ةسجدل ةىل ديرجة السجل اتلجاري ؛

• يجع بىل اتلجار والحفريني، الذه نيم أشخاص رفديني، الحوصل عىل ااثولئذ قات اةلصل ات يتلثاكم تنب اشنط ملعهم، منث لسخت نم ةسجيل غةفر اتلجار ة.

دنععند الحصول عىل الوثائق ذات الصلة، ميكن للشخص، الذي ي/ترغب يف إنشاء رشكته الخاصة، تقديم طلب للحصول عىل ترصيح عمل. ال ميكن إنشاء )سجل

صاحب العمل( إال من خالل )مسؤل اإلشعارات اإللكرتونية( يف نظام التصاريح اإللكرتونية التابع لوزارة األرسة والعمل والخدمات االجتامعية )AÇSHB( وال

ميكن تقديم الطلب إال من قبل أشخاص مخولني عىل النظام. سيكون هناك حاجة للتوقيع اإللكرتوين والربيد اإللكرتوين املسجل )KEP( لتمكني اإلخطار بالطلبا ت.

سوف تسعى السلطات )البلديات( للحصول عىل ترصيح عمل ساري املفعول ملنح ترخيص العمل .



4
هل ميكنني إنشاء عميل الخاص؟

إذا كنت تحت الحامية املؤقتة فيمكنك تسجيل مرشوعك الخاص يف املؤسسات الرسمية مثل املواطنني األتراك. أما عىل األشخاص الراغبني يف إنشاء أعاملهم الخاصة تقديم

طلب فردي

بإمكان الالجئني تحت الحامية الدولية أو الحامية املرشوطة، من ناحية أخرى، أن ينشئوا أعاملهم الخاصة، برشط أن يستوفوا معايري التقييم املنصوص عليها يف موقع وزارة

األرسة

والعمل والخدمات االجتامعية والحصول عىل ترصيح عمل. ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات حول هذا املوضوع من خالل الرابط أدناه

 https://birim.ailevecalisma.gov.tr/uigm/Contents/calismaizni/izindegerlendirmekriterleri

يجوز لالجئني واألشخاص الخاضعني للحامية الفرعية العمل بشكل مستقل مع وثائق الهوية الصادرة لهم ودون الحصول عىل ترصيح عمل.



3
كيف يتم القيام بطلب ترصيح عمل

لألشخاص الذي سيعملون عند
صاحب عمل؟

يجب أن يتم تقديم طلب ترصيح العمل من قبل صاحب العمل الذي يرغب يف توظيف موظف

 ال ميكن .)E-DEVLET( أجنبي. وتقدم طلبات تصاريح العمل من خالل نظام الدولة اإللكرتوين إنشاء 

)سجل صاحب العمل( لتطبيقه عىل نظام التصاريحاإللكرتونية التابع لوزارة األرسة والعمل

والخدمات االجتامعية وال ميكن تقديم الطلب إال من قبل أشخاص مخولني عىل النظام )KEP( سيكون 

هناك حاجة للتوقيع االلكرتوين والربيد اإللكرتوين املسجل الذي سيمكن من االستعالم عن الطلبات.



1
ما هو ترصيح العمل؟

ترصيح العمل هو وثيقة رسمية صادرة عن وزارة وتشري الوثيقة وفقا 

)AÇSHB( األرسة والعمل والخدمات االجتامعية لقانون قوى العمل 

الدويل )رقم 6735 ( الذي اعتمده مجلس الشعب الرتيك يف 2٨ يوليو 2016 

، وتم نرشه يف 13 أغسطس 2016 يف الجريدة الرسمية، ينبغي عىل األجانب 

الذين يرغبون يف العمل يف تركيا الحصول عىل ترصيح عمل من وزارة األرسة 

والعمل والخدمات )AÇSHB( االجتامعي

2
متى ميكنني التقدم
بطلب للحصول عىل

ترصيح عمل؟
ب أديب فريعت مقر لحمت يتال ،ةيوهال ةقاطب كالمتا

مدقتىل املع بجي

٩٩ .ملع حيرصت لىع لوحصلل بلط ميدقتل

لىع لوحصلل بلطب مدقتال كنيمك ،ةتقاملؤ ةيالحام تحت تنك اذإ

صاالخ ةتقاملؤ ةيالحام ليجست ملاكإ نم رهشأ ةتس دعب اللعم حيرصت

لجسامل كتامقإ ميلقفي إ لعملل كب

أما إذا کنت مقدم طلب حامیة دولیة أو لجوء مرشوط

یمکنك التقدیم بطلب ترصیح العمل بعد 6 أشھر من تاريخ

طلبك األول.

ةييل الحامماحالالجئني و ةالح شري إلىت ةيوهت االقاطب اً ألنرظنوعية،

ميدقت إىل صاخشؤالء األه جاتحي وال ،اللعم حرياصت لحم لحت اهنإف 

رفال ملع حيرصت لىع لوحصلل رخآ بلط.



االختصارات:

UNHCR: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
AÇSHB: وزارة األرسة والعمل والخدمات االجتامعية

İŞKUR: وكالة التوظيف الرتكية
SGK: مؤسسة الضامن االجتامعي

TGNA: الجمعية الوطنية الرتكية الكربى



األسئلة املتداولة حول ترصيح العمل لألجانب 
املشمولني بالحامية الدولية والحامية املؤقتة يف 

تركيا

Arabic / Arapça


