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 مقدمة

مناخ الشتتتتتال والفتتتتي  في   فيها رؤيةالدول النادرة التي يمكن  إحدىتعد الجمهورية التركية 

لجمهورية مع التطور الستريع لوذلك، إلى جانب   .الجغرافيها  الى موقعذلك يعود و هنفست الوقت  

في معها لمجتمعا  التي تشتتر  ا يجذبمركز تحولت تركيا إلى ، التركية في الستنوا  اخييرة

ولكون الجمهورية التركية في طليعة هذه المجتمعا  فقد قام  .نفس المعتقدا  والعادا  والتقاليد

 باستثمارا  جادة في الجمهورية التركية.مواطنو العديد من الدول العربية 

التزايد في وبين الجمهورية التركية ودول الشرق اخوسط وشمال أفريقيا  نظًرا لتطور العالقا  

من التركية  الجنستتتية   اكتستتتابه والجمهورية التركية عقارا  في للالدول العربية  مواطني   تملك

وفقًا يارج نطاق الزيارا  السياحية.  خرج لت  من جديدالعالقا  قد تشكلت ف  الطريقة،يالل هذه  

في  ستكن  996وألفًا    148قام اخجانب بشترال  فقد ، لعامة للستج  العقار   المديرية اإلحفتالا

يالل فترة الثمان ستتتنوا  اخييرة، إلى جانب ذلك ت  تستتتجي  ا    من  الجمهورية التركية

 .الشركا  اخجنبية التي تمتلك رأسمال من الدول العربية في الجمهورية التركية

من قب  بشتتتك  جيد بشتتتك  أستتتاستتتي معروفة التي يت  تنفيذها التركية أن تكون القوانين  يجب 

 .المخاطر ومنع النزاعا  المحتملةن وذلك من أج  الحد م اخجانبالمستثمرين 

 وستتليمةوصتتحية آمنة حياة أن تضتتمن  كما وانه يقع على عاتق الجمهورية التركية مستتلولية 

 في الجمهورية التركية. اضيوفيعتبرون الذين  اخجانبللمواطنين 

بأن إعداد دليت  إرشتتتتاد  يوضتتتت   نرى وبفتتتتفتنتا مكتتب صتتتتار  إبراهي  اوالو للمحتاماة، 

للمواطنين  ستتتيكون مفيداً أدناه المواضتتتيع اخربعة المذكورة  اتباعها في التي يجب اإلجرالا  

، قمنا بإعداد هذا اإلطارفي هذا    .قد تواجهه مة التي  اهالمعضتتتال  التجاوز من حيث اخجانب 

الجنستتية التركية،    اكتستتابوفي الجمهورية التركية،   ا ا رشتتاد  بشتتأن شتترال العقارالدلي  

  الميراث، وعملية تسجي  الشركا .والتشريعا  الخاصة ب

 نأم  بأن تجدو هذا الدلي  ا رشاد  مفيدا.

 

 د. سلي  صار  إبراهي  االو

 ملسسشريك 

 قانونمكتب صار  إبراهي  اوالو لل

 2020نوفمبر 

 



 

لعقارات في الجمهورية  ل الدول األجنبية مواطني شراء حول دليل إرشادي  

 التركية  

لألشتتتخاو ذو  الجنستتتية يستتتم  ،  2644:  من قانون اخراضتتتي التركي رق   35وفقا للمادة  

 في الجمهورية التركية في إطار قيود قانونية ذا  صلة. ا عقارالاخجنبية شرال 

مستتاحة في تركيا  التي يملكها اخجانب    يمكن أن تتجاوز المستتاحة اإلجمالية لجميع العقارا  

بفرض الرقابة بشك  دائ  السج  العقار  ذا  الفلة ا راضي ومديريا  تقوم  هكتار.  30التتت 

 .عقتارالحفتتتتول على حق ملكيتة في الجنبي المواطن اخأثنتال كت  طلتب يقتدمته هتذه النقطتة على 

 . قانونيةاللقيود بمراعاة افيه يتعهدون إصدار سند تعهد من اخجانب طلب ي ذلك،على عالوة 

من فقط % 10نستتبة  تتجاوز مستتاحتها إجما ً     بحيث  أمال   لألجانب الحفتتول على  ستتم  ي

 لمقاطعة.لالمساحة ا جمالية 

فإنه   يستم  لألجانب   محظورةالالعستكرية واخمنية  المناطق  الخاو ب  2565رق   قانون  لوفقا ل

اير  المنتاطق المتذكورة  لكون هتذه    نظراً إ  أنته وتلتك المنتاطق.  ضتتتتمن  امتال  عقتارا  تقع  

فإن مديرية اخراضتي والستج  العقار  ليس لديها أ  مستجلة في ستج  العقارا  اير المنقولة،  

 .هذه المناطقلة ريجزالو ةقطعالمعلوما  عن ارقام 

الستتتج  اخراضتتتي ومديرية تقوم ، شتتترال عقارطلب عندما يتقدم اخجنبي بفي هذا الفتتتدد، 

  الفتلة من أج  تأكيد ما إذا كان ذاالعستكرية معلوما  من القيادة بطلب  العقار  ذا  الفتلة 

 .أم   محظورةالالمناطق العسكرية واخمنية هذا العقار يقع ضمن 

بين العقتار تقييمهتا للمستتتتافتة  دي  المعلومتا  المطلوبتة على أستتتتا   قت بتالعستتتتكريتة  تقوم القيتادة 

ان تأيذ بعد  المعايير المتعلقة بالمستتافة  تحدد ك  قيادة عستتكرية والمناطق/المباني العستتكرية. 

،  القطعة على أستا  يت  التقيي   نظراً خن   .ستما  المناطق العستكرية ذا  الفتلةبعين ا عتبار  

يت  تقتدي  فال   05/05/2011بعتد تتاري   قطعتة  على من قبت  القيتادة العستتتتكريتة إذا ت  التتأكيتد فتأنته  

 .على هذه القطعة من القيادة طلب تأكيد جديد

مناطق أمنية  أن يت  اعتبارها  وفقا للقرار الفتادر من مجلس الوزرال فإن بع  المناطق يمكن 

على ستتبي  المثال،  تمليكها لألجانب.   عيمنبالتالي  ياصتتة وذلك نستتبة خهميتها ا ستتتراتيجية و

ومع ذلك،   .، وما إلى ذلكالمحيطة بالملستستا  العامة المحددةوالمناطق المحيطة بالمطارا ،  

حتاك  يمكن لل،  2565الختاصتتتتة بتطبيق القتانون رق     ةا للتعتديت  التذ  ت  إجراله على الالئحت وفقت 

لألجانب داي  المناطق اخمنية  ملكية العقارا   ونق  تأجير بشترال والتفتري   من   أن ي اإلقليمي

 الموظفين العاملين.

 

 



 

 قانون المناطق العسكرية واألمنية المحظورة 

تملتك أو استتتتت جتار  فتتتتتدر قراراً بمنع  أن ي  رئيس الجمهوريتةمكن لي-28بموجتب المتادة رق   

منع تملتك اخجتانتب المحظورة أو  العستتتتكريتة  من المنتاطق  ة  قريبت لعقتارا  التي تعتد  لاخجتانتب  

 الحفول على التفري  بذلك.دون أيرى خسباب للعقار 

في لعقارا  اخجانب لعلى شتتترال مجلس الوزرال من يالل قرار  حظر الأيضتتتا يمكن فرض  

 .المفلحة العامة واخمن القوميخسباب تعني مقاطعا  وأحيال محددة 

/   الجزئي المنع القيود،/ إزالة    وضتتتتعالوزرال مخول لمجلس ذكر أن يجب    في هذا الستتتتياق،

 والملهال ،  والنوع،  والنستتتتبتتة،  والكميتتة،  ،والمتتدة  الجغرافيتتة،فيمتتا يتعلق بتتالمنطقتتة    الكلي

 .لعقارل ومقدار الممتلكا  والجنسية أو الشخص الذ  يحتم  أن يكون مالًكا والمساحة،

من المديرية اإلقليمية    التفتتري لحفتتول على  ليخضتتع شتترال العقارا  في المناطق اخثرية  

على انها  المنطقة  تلك قامت بتفتتني   التي   التحضتترلوزارة الثقافة والستتياحة أو وزارة البي ة و

 .منطقة أثرية

 .لتفري  وزارة الدايلية على البحر()  الجزريخضع شرال العقارا  في 

من أجت  أن يت   البنتال    تقتدي  يطتة  يجتب، ففي حتال شتتتترال عقتار اير مبني )ارض اير مبنيتة( 

عتامين من لألراضتتتتي والستتتتجت  العقتار  وذلتك يالل  المتديريتة العتامتة قبت   لموافقتة عليهتا من  ا

ن تكوب  يمكن ان     تقتفر الخطة على إنشال المباني فقط،  .أجنبيالعقار من قب  شرال تاري   

ا يطة إلنجاز مشتتروع زراعي،   ومشتتاريع أيرى متعلقة باخنشتتطة    ،مشتتروع ستتياحيأيضتتً

 .التجارية

وفقًا لشتروط إنجازه يت      الذ  الستلطة المختفتة أو عرضته على  يت     الذ  لمشتروع  بالنستبة ل

وتفتتتتفيتة )بيع(  بتذلتك  إبالغ المتديريتة  أن يقوم بت في هتذه الحتالتة  يجتب على اخجنبي  فا لتزام،  

  بشتك  تلقائيتفتفية الممتلكا  من قب  وزارة المالية    يت الممتلكا  في اضتون عام واحد، وإ   

 ت  الحفول عليها للمالك.يالتي القيمة دفع  يت  و

 الدول األجنبية دليل شراء العقارات في تركيا من قبل شركات 

 :كالتالييمكن تعري  الشركا  

  :في ت  تستجيلها  وفقًا للقانون التركي والتي ت  تأستيستها  هي الشتركا  الشتركا  المحلية

 .السج  التجار  التركي

   :وفقًا شتتتركا  أجنبية  ضتتتمن التي ت  تأستتتيستتتها  وهي الشتتتركا   الشتتتركا  اخجنبية

 لتشريعاتها الخاصة.

 



 

 

 يمكن أيًضا تقسيم الشركات المحلية إلى قسمين على النحو التالي:

 مال محلي. الشركا  المحلية برأس1

 أجنبيأسمال . الشركا  المحلية بر2

 أجنبيأسمال  الشركات المحلية بر

مستثمرون أجانب يعملون هي الشركا  التي أسسها مستثمرون أجانب في جمهورية تركيا أو  و

 كمساهمين في كيان قانوني تركي.

 :كالتالييمكن تعري  المستثمر اخجنبي 

 .الذين ينتسبون لجنسية أجنبيةاخشخاو الحقيقيون  •

التي ت  انشتتتتاؤها  المواطنون اخترا  المقيمون في الخارج / الكيانا  القانونية اخجنبية   •

 / المنظما  الدولية ا الخاصة بهاوفقًا لتشريعاته

ا على أنه: ) (  2( إنشتتال شتتركة أو فرع جديد   )1يت  تعري  ا ستتتثمار اخجنبي المباشتتر أيضتتً

ارج بورصتا  اخوراق المالية أو ما   يق  في شتركة قائمة عن طريق شترال أسته  يالمستاهمة 

حق التفويت بنفس  الحفول على  ٪ من اخسه  من بورصا  اخوراق المالية أو  10  نسبة  عن

 النسبة الم وية.

 تفني  الممتلكا  التي استحوذ  عليها الشركا  اخجنبية، يمكن تفنيفها على أنها  عند 

 المنشآ  الفناعية أو التجارية. •

 ممتلكا  وعقارا .شرال  •

اكتستاب حقوق حقيقية مقيدة في قطاعا  الطاقة والستياحة والتعدين والموانو وأحواض  •

 بنال السفن.

نفس  عمالً بيُستتتم  للشتتتركا  المحلية ذا  ا ستتتتثمارا  اخجنبية شتتترال العقارا  في تركيا  

تثمار اخجنبي المباشر / د من قانون ا س 3المبادئ المطبقة على المواطنين اخترا  وفقًا للمادة 

 .05/06/2003 الملرخ في 4875رق   

شتتركا  ذا  الشتتخفتتية ا عتبارية التي ت  تأستتيستتها في تركيا من قب  مستتتثمرين  ليستتم  ل"

في المناطق  امتال  العقارا  أو الحقوق العقارية  التي شار  فيها مستثمرون أجانب،  أو أجانب  

 لمواطنين اخترا . ".المسموح بها امتال  العقارا  ل

استتثمار أجنبي  ذا  ، يجوز للشتركا  المحلية   2644من قانون اخراضتي رق     36وفقًا للمادة  

لديها ايتفتاو في تعيين  تلك التي  ٪ داي  الشتركة المحلية أو 50أكثر من التي لديها حفتة )



 

في تركيا    على حقوق حقيقية مقيدةالحفتتول  مجلس إدارة الشتتركة المحلية( شتترال عقارا  أو 

 لحفاظ على هد  ونطاق الشركة المحلية.من أج  ابشرط أن تت  هذه اخنشطة 

على وجه التحديد على أنها    2644ت  تفتتتني  الشتتتركا  التي   تدي  في نطاق القانون رق   

الشركة المحلية ذا  ا ستثمار اخجنبي ليست هذه ، فإن 2644من القانون رق    36"وفقًا للمادة 

 لقانون المشار إليه".ضمن نطاق ا

إذا كتانتت الممتلكتا  دايت  منطقتة عستتتتكريتة أو منطقتة أمنيتة أو منطقتة استتتتتراتيجيتة    إ  أنته،

قيادة القوا  التي تخولها من رئاستة اخركان العامة أو يجب الحفتول على تفتري   فمحظورة،  

الحفتتتول  إذا كانت الممتلكا  في منطقة أمنية ياصتتتة، فيجبو  بذلكرئاستتتة اخركان العامة 

 .تفري  من الواليعلى 

أثناء شراء العقارات   الدول األجنبية النقاط التي يجب مالحظتها من قبل مواطني وشركات

 في الجمهورية التركية

شتتترال في القيود القانونية المفروضتتتة على اخجنبي  عن ي من يالل محاما ستتتتفستتتار يجب 

 قدفالتشتتريع التركي، ضتتمن   هتطبيق وأفي القانون  ستتوال تعديال  عديدة نظراً لوجود العقار. 

 .اير متوقعةتكون هنا  قيود جديدة  يمكن أن 

 .تمتلك نفس الخفائصيجب مقارنة قيمة العقار بقيمة العقارا  اخيرى التي 

الستتج  العقار ،  مكتب من في العقار التحقق على وجه التأكيد أ  عقد، يجب على توقيع  القب   

 أو أ  قيود أيرى. ا التعهدكالعقار سج   ود ياصة في أ  بنمن حيث وجود  

على ستبي   من مكتب الستج  العقار     بشتأن ماهية العقار  محدثةيجب الحفتول على معلوما  

 المنطقة الفناعية. أوالمنطقة المهنية كون العقار ضمن  ،المثال

 حتيال.ا وقوع أحداث تفاد  وذلك من أج  السج  الجنائي للبائع التأكد من يجب 

فإن   ،ويالفا  بين الطرفين  ا وجود نزاع  ه في حالعلى عل  بأنلمشتتتتر  يفضتتت  أن يكون ا

هذه ح  تمتلك الفتالحية في ة المعنية التي القضتائيهي الجها  المحاك  التركية ومكاتب التنفيذ  

على    الحفتتتتوليجتب  و.  ةتركيت الجمهوريتة  الحتدود  ضتتتتمن  نظًرا خن العقتار يقع  النزاعتا   

يالل رئاستتة  ويت  ذلك من تفتتري  اإلستتكان من عدمه  وجود  معلوما  حول العقار من حيث 

 .البلدية

 .الراهن وضع عقد اإليجارمراجعة العقار، فيجب  داي    مستأجرإذا كان هنا  

ديون  أية عدم وجود  يشتتير إلى من البائع    يطيمستتتند  الحفتتول على  بعد شتترال العقار، يجب 

 .عن الديون السابقة مث  المال والكهربالعلى العقار وذلك ليت  ايالل المسلولية  مستحقة



 

  30ما   يزيد عن  شتخاو الذين يحملون جنستية أجنبية شتراله يمكن لألتجدر اإلشتارة إلى أن

هكتاًرا كحد أقفتى من العقارا  في تركيا بشتك  إجمالي ويمكنه  الحفتول على حقوق حقيقية  

 مقيدة.

وفقًا لستتعر البيع الذ    يت  حستتابها و، تستتجي  العقارالبائع والمشتتتر  دفع رستتوم  يتعين على

 يمكن أن يكون أق  من "قيمة بيان الملكية" الذ  ستفدره البلدية المعنية.

فقط و  تشك  أ  مشورة قانونية أو مالية.  بهد  إعطال المعلوما  المعلوما  الواردة هنا هي 

التي طرأ  تغييرا   اإلفتادة بتالوتوفير معلومتا  دقيقتة وحتديثتة،  من أجت   ت  بتذل كت  جهتد  إ  انته  

التشريعا ، والممارسا  و / أو ا جتهاد القضائي، وا يتال  في التفسير، وما إلى ذلك. على  

الحفتول اردة هنا ملزمة ودقيقة. لذلك، يجب لهذه اخستباب،   يمكن ضتمان أن المعلوما  الو

 قب  استخدام المعلوما  الموجودة على هذا الموقع.محتر  على دع  

 .وا ستفادة للعل  2644قانون السج  العقار  المرق   من 36و 35المادتين بين يديك    أقدم

 

 على ما يلي: 2466من قانون السج  العقار  رق    35لمادة تنص ا

- 2012/    3/5  تعتديت :    قتانون  1/    5444-2005/    29/12)إعتادة التنظي :    -  35"المتادة  

 .(1المادة /  6302

شتريطة ا لتزام بالقيود القانونية، يجوز للرعايا اخجانب من مواطني الدول التي يحددها رئيس  

العالقا  الثنائية الدولية وفي الحا   التي تتطلب فيها مفتتال  الدولة، الجمهورية تماشتتياً مع  

حقوق حقيقية ثابتة ومحدودة في تركيا.   يمكن أن تتجاوز المستتاحة عقارا  والحفتتول على  

محدودة ذا  الحقيقية الحقوق للمن قب  أشتتتخاو حقيقيين أجانب و الممتلكة للعقارا اإلجمالية 

عشتترة بالمائة من مستتاحة المقاطعة الخاضتتعة للملكية الخاصتتة بة نستت طبيعة مستتتقلة ودائمة 

زيتادة الجمهوريتة  في جميع أنحتال البالد. يحق لرئيس  الواحتد  ثالثين هكتتاًرا للفرد  مستتتتتاحتة  و

 الضع .بمقدار على الفعيد الوطني بامتالكها للفرد الواحد يسم  ي يمكن تالالمساحة 

 

لشتخفتية ا عتبارية التي ت  تأستيستها في دول أجنبية  التجارية ذا  ايمكن للشتركا  والكيانا   

بمتا فقط ، الحفتتتتول على العقتارا  والحقوق العقتاريتة المحتدودة  النتافتذة في بلتدانهتالقوانين  لوفقًتا  

.   يمكن لغير الشتتتتركتا  التجتاريتة الحفتتتتول على  بتذلتك  أحكتام القتانون الختاومع    يتوافق

  تنطبق القيود  عقتارا  و  يمكن إنشتتتتال حقوق عقتارية محتدودة لفتتتتالحهتا. في هذه المتادة ، 

إنشتال الممتلكا  اير المنقولة لفتال  الشتركا  التجارية واخشتخاو عند الخاصتة بالمستاحة 

أن يقوم يمكن لرئيس الجمهوريتة  الد  في الحتا   التي تتطلتب مفتتتتلحتة الب  .الحقيقيين اخجتانتب

التي  ذا  الشخفية ا عتبارية  التجارية  والشركا     جانباخحقيقيين  الشخاو  تملك اخ،  بتحديد

للعقارا  والحقوق العينية المحدودة، أو تقييدها،    في دول أجنبية وفقًا لقوانين بلدانهات  تأستيستها 



 

ً إيقتافهتا جزئيتاً أو كليتاً أو منعهتا.   المتدة، العتدد،   ،بلتد، الشتتتتخص، المنطقتة الجغرافيتةلل  وذلتك وفقتا

 .المساحة، المقدار ،المواصفا ، النسبة، النوع

ذو  الجنستتية اخجنبية والشتتركا  التجارية ذا  الشتتخفتتية ن  ياخشتتخاو الحقيقييجب على 

المراد ، تقدي  المشتتتروع اخجنبية وفقًا لقوانين بلدانه   في البلدانا عتبارية التي يت  تأستتتيستتتها  

إلى الوزارة المختفتتتتة في اضتتتتون   ،على العقارا  اير المبنية التي قاموا بشتتتترائهاإنجازه 

قوم الوزارة المعنية بالموافقة على المشتتروع بعد تحديد مدة ت. اعتباراً من تاري  الشتترال  عامين

المباشترة بتنفيذه ومدة ا نتهال من تنفيذه وتقوم بإرستال المشتروع إلى إدارة الستج  العقار  في 

. ضتمن الستج  العقار في قست  اإلقرارا  من أج  تستجيله   المدينة التي يقع فيها العقار وذلك

 أم   من قب  الوزارة المختفة.المحدد  المشروع المعتمد في الوقت تنفيذ متابعة ما إذا ت  تت  

للمناطق العستتتتكرية الخرائط وا حداثيا  الجغرافية  معطيا تقدي   تقوم وزارة الدفاع القومي ب

المحظورة ومناطق اخمن العستتتكر  والمناطق ا ستتتتراتيجية يالل عام واحد على اخكثر من 

الخرائط وا حتداثيتا  الجغرافيتة الختاصتتتتة بقرارا  التعتدي    معطيتا وتتاري  نفتاذ هتذا القتانون،  

التي تطرأ على المنتاطق المتذكورة أعاله يالل شتتتتهر واحتد اعتبتاراً من تتاري  تنفيتذ قرار  

معطيتا  الخرائط وا حتداثيتا  الجغرافيتة لمنتاطق  التعتديت ، كمتا وتقوم وزارة التدايليتة بتقتدي   

دي  الخاصتة بهذه المناطق ضتمن نفس الفترا  المذكورة  اخمن الخاو ومعطيا  قرارا  التع

تنفيذ إجرالا  ويت    أعاله إلى الوزارة التي تتبعها المديرية العامة للمستتتت  والستتتتج  العقار .

على  عام واحد  مرور  بعد السج  العقار  وفقاً للوثائق والمعلوما  المرسلة بموجب هذه الفقرة 

 ديول هذا القانون حيز النفاذ.تاري  

التي يت  اكتستتتابها بما يخال  أحكام هذه المحدودة  العقارا  والحقوق العينية  يت  تفتتتفية )بيع(  

التي تكشت  الوزارة واإلدارا  المختفتة بأنه  العقارا  والحقوق العينية المحدودة  تلك والمادة، 

تقدي  الطلب بشأنها إلى الوزارة ل  يت   وتلك التي  ،  يت  استخدامها بما يخال  الهد  من اكتسابها

تلك التي ل  يت  تنفيذ المشتاريع عليها ضتمن المدة المحددة  أو المعنية ضتمن الفترة المحددة لذلك، 

الميراث حق  من يالل  لتذلتك، وتلتك العقتارا  والحقوق العينيتة المحتدودة التي ت  اكتستتتتتابهتا  

في حال عدم تففيتها )بيعها(  مادة، بخال  القيود المنفوو عليها في الفقرة اخولى من هذه ال

يت  تحويلها  وزارة المالية، ومن قب  مالكها يالل فترة ستتتتنة واحدة وهي المدة المحددة من قب   

 .الشرعي إلى قيمة نقدية تدفع إلى صاحب الحق

 

 :على ما يلي2466من قانون السج  العقار  رق    36لمادة تنص ا

  6302-2012/  3/5  التعتديت :  2المتادة  /  5782-2008/  3/7)إعتادة الترتيتب:    -  36المتادة  

لشتركا  ذا  الشتخفتية ا عتبارية التي ت  تأستيستها في الجمهورية التركية من إن ا.( 2المادة /

من   28المادة  الذين تشتمله  باستتثنال اخشتخاو   –حقيقيين ذو  الجنستية اخجنبية  قب  أشتخاو 

  والشتخفتيا  ا عتبارية   ، –  29/5/2009ري   بتاالفتادر   5901قانون الجنستية التركية رق   



 

% فأكثر من 50التي ت  تأستيستها وفقاً لقوانين الدول اخجنبية واخشتخاو الذين يمتلكون نستبة 

حفص المنظما  الدولية أو الذين يمتلكون الفالحية في تعيين أو عزل أالبية أصحاب الحق 

العقارا  والحقوق العينية المحدودة وأن تستتتتخدم هذه  في إدارتها، يمكن لها أن تكتستتتب ملكية 

نشتتتتاط المحتددة في نظتامهتا  العقتارا  والحقوق العينيتة المحتدودة من أجت  تستتتتيير مجتا   ال

 اخساسي.

بشتتك    ةفي حال كانت الشتتركا  المحددة في الفقرة اخولى مستتاهمأيضتتاً تنطبق نفس المبادئ 

كانت وفي حال ،  ةتركيالجمهورية الفي يستتها  ت  تأستت مباشتتر أو اير مباشتتر في شتتركة أيرى 

وفي حال اكتستتاب أو أكثر  % 50تبلغ نستتبة الشتتراكة النهائية للمستتتثمر اخجنبي في الشتتركة 

ذا   أو أكثر من أسته  الشتركا % 50اخجانب بشتك  مباشتر أو اير مباشتر على   ينالمستتثمر

ستاهمة المستتثمرين اخجانب في بلغت نستبة م، وفي حال  العقاررأ  المال المحلي والتي تملك 

 .هاأسهمملكية تحوي  لأو أكثر نتيجة % 50رأ  المال اخجنبي القائمة ذا  شركا   ال

المنتاطق المحظورة العستتتتكريتة والتتدابير  الختاو بت   2565رق   قتانون  المع عتدم اإليالل بتأحكتام 

في المنتاطق  للعقتارا   تملتك هتذه الشتتتتركتا   فتإن  ، 18/12/1981تتاري  والفتتتتادر باخمنيتة  

من القانون    28المادة المحددة في إطار والمناطق  المحظورة عستكرياً ومناطق اخمن العستكر   

لموافقة رئاستة اخركان العامة للجي  أو القيادا  التي يت  تخويلها من قب  رئاستة   يخضتع نفسته

في المناطق اخمنية الخاصتتة   للعقارا  اخركان العامة للجي ، وبالنستتبة لتملك هذه الشتتركا

من البلد  يليذ موضتوع مالئمة ا كتستاب خ. المنطقة التي يقع فيها العقارحاك   فتخضتع لموافقة 

 .اق هذه الفقرة  سيت  إجراؤها في نطذالالتقيي  في أساساً 

تخدام امتال  واستتت   أعاله،يجوز للشتتتركا  ذا  رأ  المال اخجنبي، التي   تشتتتملها الفقرا   

شتتتتركا  تتبع لهتا الالممتلكتا  اير المنقولة والحقوق العقتارية المحتدودة في إطار اخحكتام التي 

 .رأ  المال المحليذا  

  يت  تطبيق أحكتام هتذه المتادة في الحتا   التتاليتة: عنتد اكتستتتتاب ملكيتة العقتار في إطتار تحويت  

نقت  ملكيتة العقتار والحق العيني  ،  الموضتتتتوع على العقتارالرهن  رهن العقتار إلى أموال نتيجتة  

في ة المحدودة  ملكية العقار والحقوق العيني المحدود نتيجة دمج أو انففتال الشتركا ، اكتستاب

مناطق ا ستتتثمار الخاصتتة مث  المناطق الفتتناعية المنظمة ، والمناطق الفتتناعية ومناطق  

واكتستاب البنو  للعقارا  بستبب المعامال  التي تعتبر  التطوير التكنولوجي والمناطق الحرة ، 

تاري   الفتادر ب  5411إطار قانون البنو  رق   قروضتاً أو بهد  تستوية الديون وتحفتيلها في 

في اضتتون فترة زمنية  بتستتوية )بيع( هذه العقارا  بشتترط استتتمرار ا لتزام   19/10/2005

 .معينة وفقًا للتشريعا  ذا  الفلة

مكاتب المكتستتبة في نطاق هذه المادة بشتتك  دور  من قب  العقارا  استتتخدام  حالة تت  مراقبة 

 إطار سجال  صك الملكية.الو ة ضمن 



 

يت  الكشت  المحدودة التي  العينية  ير المنقولة والحقوق الممتلكا  ا)بيع( العقارا  ويت  تفتفية  

تحويلها إلى  يت   و، خحكام هذه المادةبشتك  مخال  استتخدامها  ت  الحفتول عليها أو على أنه ت  

، ويت  بعد تفتفيتها من قب  المالك يالل الفترة التي ستتمنحها وزارة الماليةأموال في حال عدم  

 .صاحب الحق الشرعيالتحوي  دفع القيمة إلى 

 ئحتة تفتتتتتدرهتا وزارة من قبت   اإلجرالا  والمبتادئ المتعلقتة بتنفيتذ هتذه المتادة  يت  تنظي   

 آرال الملسسا  والمنظما  ذا  الفلة.الحفول على ا قتفاد بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 على الجنسية التركية  ن األجانبمواطنيالدليل حول حصول 

قانون الجنستتية التركية  لوفقاً المبادئ واخحكام المتعلقة بالحفتتول على الجنستتية التركية    تُنّظ 

"(TCL   رق )"الو دة أو بعد الو دة.إما عند يمكن الحفول على الجنسية التركية و. 5901 

 الحصول على الجنسية بالوالدة

 jus)  التدم  قتانون  من يالل  المبتدأ الرئيستتتتي المتعلق بتالحفتتتتول على الجنستتتتيتة التركيتة هو

sanguinis) .)عن طريق النسب( 

يولد خب يمتلك الجنستية التركية  على أن الطف  الذ    قانون الجنستية التركيةمن  7تنص المادة 

أو يارجها يعتبر   ةتركياخراضتتتي الإطار الزواج داي  تمتلك الجنستتتية التركية ضتتتمن  أو أم  

لحفتتول على الجنستتية  اتله   جميع الستتيناريوها  التالية  فإن  الفتتدد،مواطنًا تركيًا. في هذا  

 التركية بالو دة:

 الجنسية أجنبيأب الجنسية متزوجة بالطف  المولود خم تركية 

 الجنسية أب تركيالجنسية متزوجة بطف  مولود خم تركية 

 الجنسيةأب تركي الجنسية متزوجة بأجنبية طف  مولود خم 

 يارج إطار الزواجالجنسية أب تركي الجنسية وأجنبية طف  مولود خم 

 يارج إطار الزواجالجنسية أجنبي وأب الجنسية م تركية مولود خطف  

توجد هنالك ضترورة .   الو دةستاريًا اعتباًرا من تاري  الو دة  يعتبر الحفتول على الجنستية ب

صتتتحة الجنستتتية. يجب على وزارة الدايلية  لتأكيد أو إذن أو موافقة أو قرار  حق  تقدي  طلبل

  يتأثر الحفول والتحقيق فيما إذا كان الطف  قد حف  على الجنسية التركية من يالل والديه.  

 اكتساب جنسية أيرى أو ا حتفاظ بها.من على الجنسية التركية 

قانون الجنستية  من   12ت  تنظي  الحفتول على الجنستية التركية بشتك  استتثنائي بموجب المادة  

 .TCLالتركية 

 

 الحصول على الجنسية بعد الوالدة

قرار من الستتلطة المختفتتة أو أما من يالل يمكن الحفتتول على الجنستتية التركية بعد الو دة 

 التبني أو من يالل ممارسة حق ا يتيار.من يالل  

 بقرار من السلطة المختصةالحصول على الجنسية  



 

أحكام تتعلق بالحفتتتول على الجنستتتية التركية بعد الو دة   TCLقانون الجنستتتية التركية   لدى

بقرار من الستتتلطة المختفتتتة. استتتتيفال الشتتتروط المطلوبة   يمن  الحق في الحفتتتول على  

في التي يت  تشتتتتكيلهتا الجنستتتتيتة التركيتة بشتتتتكت  تلقتائي. تحتدد لجتان فحص طلبتا  الجنستتتتيتة 

ل على الجنستتتية التركية يستتتتوفون  المقاطعا  ما إذا كان اخجانب الذين يرابون في الحفتتتو

الحفتول إصتدار مل  ت  شتروط التقدي ، ييستتوفون لذين  ل، بالنستبة  . بعد ذلكأم    شتروط التقدي 

  التتدقيق. بعتد  بهتد  التتدقيق فيهتا ومراجعتهتاإلى الوزارة  ترستتتت   ه  واالجنستتتتيتة بتاستتتتمت على  

على الجنستية   أن يحفتلواأوضتاعه  مناستبة  تعتبر ، يمكن لمن الوزارةتجريه  وا ستتفستار الذ  

أوضتاعه  اير  تعتبر الوزارة طلبا  الجنستية لمن ترف   التركية بقرار من الوزارة، في حين  

 مناسبة.

من تاري  القرار.   يلثر  اعتباراً  تستتر  القرارا  المتعلقة بالحفتتول على الجنستتية التركية  

 ذلك،لمختفتتة على جنستتية الزوج. ومع الحفتتول على الجنستتية التركية بقرار من الستتلطة ا

  على الجنستية التركية ه حفتوليجوز لألطفال الذين تعود وصتايته  إلى اخم أو اخب في تاري   

صتتدور عدم  على الجنستتية التركية. في حالأن يحفتتلوا   – بناًل على موافقة الزوج ا يرو –

نيتابتة  بتالاخب  يقوم اإلجرال من قبت  القتاضتتتتي في بلتد اإلقتامتة لألم أو  تتبع الموافقتة، يجتب أن يت  

معًا على الجنستتتية التركية،   الطف   حفتتت  ك  من أم وأبفي حال .  بحستتت  الموضتتتوع  عنها

ً  يكتسب الطف  الجنسيةف  .التركية أيضا

قتد يُطلتب من اخجتانتب الراابين في الحفتتتتول على الجنستتتتيتة التركيتة التخلي عن جنستتتتيته   

إ  أن   التركي،يستية. على الرا  من أن بع  اخحكام تستم  بجنستيا  متعددة في التشتريع  الرئ

الرئاستتة لها ستتلطة تقديرية فيما يتعلق بضتترورة التنازل عن جنستتيته / جنستتيتها على أستتا   

 المعاملة بالمث .

 هنا  أربعة أنواع للحفول على الجنسية التركية

 اكتساب الجنسية التركية بشكل عام

، الشتتروط العامة المطلوبة من قب  الستتلطة   TCL قانون الجنستتية التركية من  11وفقًا للمادة  

 المختفة للحفول على الجنسية التركية هي كما يلي:

القدرة على التفتتتتر  وفقًا لقانونه الوطني أو إذا كان عدي    هأن يكون في ستتتتن الرشتتتتد ولدي

 الجنسية وفقًا للقانون التركي،

 ً  1،2تقديمها للطلبتاري  تقديمه / سنوا  متواصلة قب   5منذ فترة في تركيا  أن يكون مقيما

 
عالج األطفال أو ببطاقة   ، تصريح إقامة تم الحصول عليه ألغراض مثل التعليم أو السياحة أو مرافقة دراسة   من خالللإلقامة في تركيا   1

 هوية لموظفي البعثات األجنبية التي توفر حصانة ال تعتبر اإلقامة الصالحة في الحصول على الجنسية التركية. 
 
في آخر خمس سنوات  واحد عام لمدة تزيد عن ة أشهر في العام الماضي أو  ال تؤخذ في االعتبار اإلقامة في الخارج لمدة تزيد عن ست  2

 قبل هذا التاريخ.ال تؤخذ اإلقامة بعين االعتبار  تعتبر انقطاًعا في فترات اإلقامة و



 

 ،من يالل سلوكياتها ستقرار في تركيا بعزمه أن يلكد على 

 ،الفحة العامةعلى  يطراً مرض يشك  مفاباً بأن   يكون 

 ،أن يكون حسن الخلق

 التركية،باللغة قادًرا على التحدث بمستوى كاٍ  أن يكون 

 في تركيا، ذويه نفسه / نفسها ويعوليعي  بها أن يكون لديه دي  أو مهنة  

 تشك  عقبة فيما يتعلق باخمن القومي والنظام العام. حالة قدلديه   تكون أ

 ةاستثنائيالحصول على الجنسية بصورة ثانيا.  

  الجنستيةمن قانون   12ت  تنظي  الحفتول على الجنستية التركية بشتك  استتثنائي بموجب المادة  

 التركي.

للحفتتول على الجنستتية أدناه مطلوبًا  المذكورة  في الشتتك  الستتابق للقانون، كان أحد الخيارا  

 :بشك  استثنائي

 موافقة صتادرةالحفتول على ودو ر أمريكي    2.000.000استتثمار رأستمالي ثابت   يق  عن 

  .من وزارة ا قتفاد

صتك توضتيحي على  وضتع شترح  دو ر أمريكي على اخق  مع   1.000.000شترال عقار بقيمة  

والحفتتول على موافقة صتتادرة  ،لمدة ثالث ستتنوا العقار بيع إمكانية عدم التملك ينص على 

 .وزارة البي ة والتحضرمن 

الحفتتتتول مواطن تركي إلى جتانتب    100عن    القيتام بتأعمتال تجتاريتة ت  فيهتا توظي  متا   يقت 

 .من وزارة العم  والضمان ا جتماعيعلى موافقة صادرة 

دو ر أمريكي في حستتتتاب بنكي تركي وا حتفتاظ بتالمبلغ لمتدة ثالث   3.000.000  مبلغ إيتداع

 رقابة المفرفية.التنظي  والمن قب  وكالة  ذلك يجب إثبا سنوا  على اخق  و

ا ستتثمار في ستندا  الخزينة أو أ  نوع من أدوا  القروض الحكومية التي   تق  قيمتها عن  

الحفتتتتول على موافقتة عليهتا لمتدة ثالث ستتتتنوا  مع  دو ر أمريكي والحفتاظ    3.000.000

 ينة.من وزير الخزصادرة 

دو ر أمريكي )أو ما يعادله بالليرة التركية أو   500.000استتتثمار رأستتمالي ثابت   يق  عن  

 .وزارة الفناعة والتكنولوجياموافقة من أ  عملة أجنبية أيرى( مع 

قت  )أو متا يعتادلته بتالليرة التركيتة أو أ  دو ر أمريكي على اخ  250.000شتتتترال عقتار بقيمتة  

بيع  إمكانية بعدم صتك الملكية يفيد   توضتيحي فيعلى أن يت  وضتع شترح  عملة أجنبية أيرى( 

 وزارة البي ة والتحضر.موافقة صادرة من لمدة ثالث سنوا  مع  العقار 



 

نب الحفتتول على  إلى جامواطنًا تركيًا   50القيام بأعمال تجارية ت  فيها توظي  ما   يق  عن 

 وزارة العم  والضمان ا جتماعي.موافقة صادرة من 

دو ر أمريكي )أو متا يعتادلهتا بتالليرة التركيتة أو أ  عملتة أجنبيتة أيرى(   500.000  مبلغ  إيتداع

 ذلك  يجب إثبا وفي حستتاب مفتترفي تركي وا حتفاظ بالمبلغ لمدة ثالث ستتنوا  على اخق   

 المفرفية.من قب  وكالة التنظي  والرقابة 

ا ستتثمار في ستندا  الخزينة أو أ  نوع من أدوا  القروض الحكومية التي   تق  قيمتها عن  

دو ر أمريكي )أو متا يعتادلهتا بتالليرة التركيتة أو أ  عملتة أجنبيتة أيرى( وا حتفتاظ    500.000

 .ةينالخز  مستشارمن  الحفول على موافقةث سنوا  مع  بها لمدة ثال

 هي كما يلي: 2020المستندا  المطلوبة للتقدي  اعتباًرا من نوفمبر 

 استمارة طلب •

 ، إل ()جواز السفر، بطاقة الهوية الوطنيةالهوية  •

 سفر لك  فرد من أفراد اخسرةالجواز  من صور  4 •

 شهادة الميالد •

 سفر أو تأشيرة سياحية ساريةالتفري  إقامة مسج  على جواز  •

، والوثائق الرستمية عاًما، إن وجد  18الزوج واخطفال دون ستن   هوية، في حال الزواج •

، شتتهادا  ميالد الزواجدفتر اخصتتلية التي تثبت الروابط اخستترية )شتتهادة الزواج أو 

 اخطفال(.

، صتورة من بطاقة الهوية وعنوان اإلقامة في ك أو اخقارب من الجنستية التركيةالشتري •

 .تركيا

 الطلبة بتقدي  الرسوم الخاص إيفال سداد •

 .تقرير التقيي  )فقط إذا ت  تطبيقه من يالل شرال العقارا ( •

دو ر أمريكي )فقط إذا ت  تطبيقه من يالل شترال   250.000إيفتال يوضت  دفع مبلغ  •

 .العقارا (

إذا كان العقار الذ  ت  شتتراؤه قيد اإلنشتتال أو في مرحلة المشتتروع  التزام شتترال عقار   •

 قه من يالل شرال العقارا (موثق )فقط إذا ت  تطبي

التي تثبت استتيفال المتطلبا   ومن الوزارة المختفتة  التي ت  الحفتول عليها  المستتندا   •

 المذكورة أعاله.

 إعادة اكتساب الجنسية التركية

يجوز لألشتتخاو الذين فقدوا جنستتيته  التركية التقدم بطلب إلعادة اكتستتاب الجنستتية التركية،  

 عقبة فيما يتعلق باخمن القومي.الحفول على الجنسية بشرط أ  تشك  إعادة 



 

، TCLقانون الجنستتية التركية  باللوائ  فيوالمذكورة  الشتتروط الواردة أدناه في حال استتتيفال  

 اكتساب الجنسية التركية.يمكن للشخص  

الجنستتية التركية عن طريق الحفتتول على تفتتري  التخلي، فيجوز إعادة اكتستتاب ت  فقد  إذا 

 .ةقاماإلالتركية بقرار ملكد من وزارة الدايلية، بغ  النظر عن فترة  الجنسية

الجنستية التركية بستبب الوالدين ول  يت  الحفتول على الجنستية باستتخدام حق ا يتيار  ت  فقد  إذا 

ستنوا  بعد ستن الرشتد، فيجوز إعادة اكتستاب الجنستية بقرار ملكد من وزارة   3في اضتون 

 .ةقاماإلترة الدايلية، بغ  النظر عن ف

من  29الجنستية التركية بقرار من مجلس الوزرال على اخسس المذكورة في المادة ت  فقدان  إذا 

، وتقتدي     ةتركيت الجمهوريتة  الالقتانون )أ  تقتدي  يتدمتا  لتدولتة أجنبيتة تتعتارض مع مفتتتتتال   

الحفتتتول على  ( ، يمكنه  إعادة بذلك دون الحفتتتول على إذن  ةأجنبيدولة يدما  عستتتكرية ل

الجنستتية التركية بقرار من مجلس الوزرال ، بشتترط أن يكونوا مقيمين بشتتك  قانوني في تركيا  

 سنوا . 3لمدة  

في حال فقدان الجنسية التركية من يالل ممارسة حقه  في ا يتيار المنفوو عليه في المادة 

رشتد من أج  الحفتول من القانون )اخطفال الذين تنازلوا عن جنستيته  التركية في ستن ال  34

على جنستية دولة أيرى( ، فيجوز له  إعادة اكتستاب الجنستية التركية بقرار من وزارة الدايلية  

 سنوا . 3، شريطة أن يكونوا مقيمين بشك  قانوني في تركيا لمدة 

 عن طريق الزواجاكتساب الجنسية  

 الجنسية التركية.الزواج من مواطن تركي   يمن  تلقائيًا حق الحفول على 

مواطن تركي، الحفتول على الجنستية التركية، فقط إذا استتوفى الذ  تزوج من يحق لألجنبي،  

  3    تق  عن  استتتتوفت شتتتروًطا معينة. يجوز للشتتتخص الذ  تزوج من مواطن تركي لمدة /

 التركية.لحفول على الجنسية ا، التقدم بطلب بعد ذلك سنوا  على اخق  واستمر زواجه

 استيفال الشروط المذكورة أدناه  لطلب الحفول على الجنسية ومع ذلك، يجب على المتقدمين

 ،يةجزوالعي  في وحدة   ✓

 .الزوجيةوحدة المع  وافقا متناع عن اخعمال التي   تت ✓

 تشك  عقبة أمام اخمن القومي والنظام العام أمر أو سمةعدم وجود   ✓

الزوج الذ  يحم  الجنستية التركية    ىتوف  في حاللوب شترط العي  معًا كعائلة اير مط ✓

 أثنال تقدي  الطلب.

في الحفتتتول على الجنستتتية التركية بشتتترط أن يكون الزوج اخجنبي  الطالق    يلثر  ✓

 .الطالقالجنسية التركية اعتباًرا من تاري  قرار  تفقدحسن النية عند الزواج. وإ  

 



 

 اكتساب الجنسية التركية بالتبني

يمكن للطف  القاصتتر الذ  ت  تبنيه من قب  مواطن تركي الحفتتول على الجنستتية التركية من 

تشتتك  عقبة فيما يتعلق باخمن القومي والنظام العام. يجب فتتفة  تاري  التبني بشتترط أ  يتمتع ب

في حال إجرال التقيي  المتعلق بكون الشتتخص قاصتتًرا وفقًا للقانون الوطني للشتتخص المتبنى.  

 ، يسر  القانون التركي.شخص المتبنىلجنسيا  لدى التعدد ا

 اكتساب الجنسية التركية بحق االختيار

، يمكن لألطفال الذين فقدوا جنستتيته  التركية  TCLقانون الجنستتية التركية   من  21وفقًا للمادة  

بهذا تقدموا في حال يتيار ا بستبب والديه  الحفتول على الجنستية التركية باستتخدام الحق في 

 في اضون ثالث سنوا  من تاري  بلواه  سن الرشد.الطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 في تركيا القانون التركي بشأن حصول األجانب على الميراث 

 للعقاراتالورثة  اكتساب  

، يجتب على الورثتة جمع جميع أنواع  العقتار العتائتد للموروثملكيتة  الحفتتتتول على  من أجت   

، الوثائق  ر التي يعدها ضتتباط إنفاذ القانونن، تقارير المستتتشتتفى، المحاضتت االدف  وثائقاخدلة )

إلثبا  العالقة وذلك ، إل (  في الدول اخجنبيةالمعدة من قب  وحدا  شتتلون الستتكان والجنستتية 

بعد الوفاة. يجب ترجمة المستتتتتندا  التي ت  الحفتتتتول عليها من وبين الموروثين   رثةبين الو

  هتذه ل  تفتتتتديقلتدول اخجنبيتة إلى اللغتة التركيتة رستتتتميًتا ويجتب إرفتاق في االرستتتتميتة الجهتا   

 المستندا .

الميراث. يجب إصدار إعالن الميراث ب  إعالن، يجب إصدار الموروثللحفول على ممتلكا  

الخاو بالممتلكا  اير المنقولة وفقًا للقانون التركي  يجب أن يت  إصتدار تفتري  اإلرث فيما 

رثتة إقراًرا . إذا طلتب الوموروثلالتذ  يتبع لته ايتعلق بتالممتلكتا  المنقولتة وفقًتا للقتانون الوطني  

نظراً لعتدم بتالميراث لكت  من اخموال المنقولتة واير المنقولتة، فعليه  إبالغ المحكمتة بتذلتك.  

الميراث، تخضتع هذه القضتايا  إعالن طر  مقاب  في الدعاوى القضتائية المتعلقة بطلب  وجود  

 .وجود طر  آيردون  القضايا  هذهرفع  إلجرال من طر  واحد. لذلك، يجب 

، فستيكون من مقدم الدعوىلالميراث وحفتة ومع ذلك، إذا كان هنا  أشتخاو يعارضتون حق 

بالميراث. من الخطأ الشتتائع إعالن في القضتتايا المتعلقة بإصتتدار   الطر  ا يرالممكن إظهار  

الطر   الخزانتة كت   بيتانمن الخطتأ  وفي مثت  هتذه الحتا  .    طر  آيروزارة الخزانتة ك  بيتان

القول   يمكن   4721رق   قتانون المتدني التركي  المن   501وفقًتا للمتادة  نته  حيتث أمتدعى عليته،  ال

 الذ  وافته المنية دون أن يتر  وريثًا. ورثة المتوفىعلى  بالقوةتستحوذ الدولة بأن 

 االغتراب.عنصر وجود  الدولي للمحاكم التركية في قضايا الميراث مع االختصاص القضائي  

وفقًا   ا اترابيجب تحديد ا يتفاو الدولي للمحاك  التركية في دعاوى الميراث مع عنفر  

 القانون الدولي الخاو وقانون اإلجرالا (.القانون بشأن ) 5718من القانون رق   43للمادة 

آير من حيتث  النظر في التدعتاوى المتعلقتة بتالميراث من قبت  المحكمتة  يجتب  ،    43وفقًتا للمتادة  

يت  النظر  في تركيا ،    آير مكان إقامتهإذا ل  يكن  إ  انه  لها في تركيا ،   /له  للمتوفى  امة مكان إق

من القتانون    43فيته العقتار. تنظ  المتادة  يمتلتك  المكتان التذ   في  محكمتة  المن قبت   في اإلجرالا   

موروث للمكان إقامة  آير  مبدأ  ، وهما  فاو في دعاوى الميراث على مبدأينا يت  5718رق  

 .الممتلكا موقع  مبدأ و

منقولة واير المنقولة في تركيا  وبناًل على ذلك ، ستتتتت  تستتتوية النزاعا  المتعلقة بالممتلكا  ال

، أمام المحاك  التي تمت تسوية الملكية الذ  ل  تكن تركيا موقع إقامته اخييرةمتوفى  ال شخصلل

 فيها.



 

تسوية الممتلكا  إ  أن  يارج تركيا أيًضا    له تر  ممتلكا أن يكون قد للشخص المتوفى يمكن  

. يت  قبول في هذا الموضتتوع الدولية للمحاك  التركيةتكفي لمن  الفتتالحية القضتتائية  في تركيا 

كقاعدة ا يتفتاو الحفتر  من حيث العقارا  الخاضتعة   5718من القانون رق    43المادة 

فتر  فيما يتعلق بالممتلكا  اير  للميراث. باإلضتافة إلى ذلك ، ستتظهر قاعدة ا يتفتاو الح

القضتائية التي  الفتالحية  المنقولة في جميع أنظمة القانون في البلدان اخيرى. لذلك ، فإن بنود  

القضتتتائية لمحاك  الدول اخجنبية في الممتلكا  اير المنقولة المستتتتقرة في  الفتتتالحية تمن   

 تركيا ستكون  اية وباطلة.

 االغترابلتطبيق في قضايا الميراث مع عنصر القابل لالقانون 

من   20وفقًا للمادة  ا اتراب  يجب تحديد القانون المعمول به في نزاعا  الميراث مع عنفتتتر 

  5718القانون رق  

 20مادة  ال

يستتتتر  القتانون التركي على العقتارا   و.  موضتتتتوع الميراث  قتانون الوطني للمتوفىينظ  ال

وتوزيعها لقانون   اكتستابهااخحكام المتعلقة بأستباب فت  الميراث والموجودة في تركيا. تخضتع 

 .الميراثقع فيها يلتي الدولة ا

 .يوجد من يرثهاالتي   وترث الدولة العقارا  الكائنة في تركيا 

o أجنبيتاً، فتإن القتانون المطبق في دعتاوى الميراث لن يكون القتانون  وروث  إذا كتان الم

نتتاحيتتة   أيرى، حتى لو تر  اخجنبي المتوفى ممتلكتتا  اير منقولتتة في التركي. من 

 تركيا، فإن النزاعا  المتعلقة بالممتلكا  اير المنقولة تخضع للقانون التركي.

o  20المادة  

. كما أن التفتتر  الوصتتائي المنفذ وفقًا 7يخضتتع شتتك  التفتتر  في الوصتتية خحكام المادة  

 ًضا.للقانون الوطني للمتوفى يعتبر ساريًا أي

يحكمها القانون الوطني للشتتتتخص المنفذ وقت   ةوصتتتتيفي التفتتتتر   الاخهلية القانونية لتنفيذ  

 التنفيذ.

o  وصتية وفقًا لقانونه  الالتي يتخذها الشتخص القادر على إصتدار أحكام  الوصتائية  تفترفا  الإن

ً وفقًا إلجرالا  قانونه الوطني  والوطني،   كان موضتوع  ، تعتبر ستارية. هنا،   يه  ما إذاأيضتا

 ممتلكا  منقولة أو اير منقولة.يتعلق بالوصية بالتفر  

 وإنفاذ قرارات المحاكم األجنبية بشأن الميراث   اعتمادإجراءات  

فتالحية في من  البقانون الميراث بشتأن قرارا  المحاك  اخجنبية وتنفيذها   اعتماديت  استتخدام 

  تمن الميراث المقتدم من المحتاك  اخجنبيتة. إعالنتا  الميراث هي قرارا  إيضتتتتاحيتة إلعالن  



 

خال   بالقرار في تركيا.  اعتمادالميراث الفتتادر عن محكمة أجنبية يجب  عالنفتتالحية إلال

 ذلك،   يجوز استخدام هذا القرار كدلي  للحفول على ملكية الوريث.

من المحكمتة في مكتان اإلقتامتة المعتتاد   ا عتمتاد   ، يجتب طلتب قرارا5718وفقًتا للقتانون رق   

للشتخص المطلوب اإلنفاذ ضتده إذا كان له / لها مح  إقامة في تركيا، أو من إحدى المحاك  في 

 اسطنبول، أنقرة أو إزمير إذا ل  يكن لديه موطن أو إقامة اعتيادية في تركيا.

تعلقتة بتالممتلكتا  اير المنقولتة في من نتاحيتة أيرى،   يمكن ا عترا  بتإعالنتا  الميراث الم

قضتتائية حفتترية على الممتلكا   صتتالحيةث في تركيا خن المحاك  التركية لها وورمتركيا لل

 اير المنقولة في تركيا.

الميراث من قبت  كتاتتب عتدل أو بلتديتة أجنبيتة، فال يمكن  اعالنبتاإلضتتتتافتة إلى ذلتك، إذا ت  تقتدي  

يمكن ا عترا  بقرار المحكمتة فقط وفقًتا للقتانون رق   ث أنته حيت ا عترا  بهتذا القرار في تركيتا  

5718. 

 إنفاذ الوصية

،  استيفال الوصية طلب  يمكن تقدي  الوصية الفادرة في بلد أجنبي مباشرة إلى المحاك  التركية و

الميراث وفقًا للوصتتتية. يجب أن تشتتتم  الوصتتتية الفتتتادرة في بلد أجنبي   إعالنأ  إصتتتدار 

أو تفتديق القنفتلية التركية لتكون صتالحة وقابلة للتطبيق في   تفتديق متفق عليه بين الجانبين

 اقيا  ثنائية أو متعددة اخطرا .طلب من يالل اتفتتركيا. ومع ذلك، يمكن استبعاد هذا الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في تركيا اتالشركتسجيل 



 

 

 في تركيا.  اتهمة إلتمام تسجيل الشركهناك بعض الخطوات الم

 تحديد النشاط التجار  والعنوان التجار .يجب  ✓

"( خاراض PoAلكيان القانوني اخجنبي إلى إصتتدار توكي  عام )"استتيحتاج مستتاه    ✓

 .توكيال  ياصة أيرىعملية تأسيس الشركة. يمكن أيًضا طلب 

يجب تحديد توقعا  المستاهمين في المستتقب   يتيار نوع الشتركة اخكثر ماللمة والحد  ✓

 اخدنى لرأ  مال الشركة.

 تحديد مكان تسجي  الشركة.يجب  ✓

 يجب صيااة مخطط الشركة. ✓

 يجب جمع المستندا  الضرورية للتسجي . ✓

الحد اخدنى لرأ  المال في الحستاب  وتجميد  التأستيس، يجب فت  حستاب مفترفي قب ✓

 لشركة المساهمة المشتركة.من أج  االمفرفي للشركة  

 يجب الحفول على الرق  الضريبي المحتم  للمساهمين اخجانب القانونيين والحقيقيين.  ✓

 يجب تقدي  الطلب إلى السج  التجار  مع المستندا  المطلوبة. ✓

التتأستتتتيس في جريتدة الستتتتجت  ت  اإلعالن عن ي،  بتفوق جميع هتذه الخطوا انجتاز  بعتد ✓

 التجار .

 االختالفات بين تسجيل شركة مساهمة وتسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة في تركيا 

 فيما يتعلق باألوراق:

المستتتندا  المطلوبة متشتتابهة جدًا ولكنها ليستتت متطابقة تماًما و  توجد أ  ايتالفا   ▪

. ا يتال  الكبير الوحيد هو بإجرالا  الوثائق بينهاياصتتتة في الفتتتعوبة فيما يتعلق  

أنه أثنال تستتجي  شتتركة محدودة ،   يطلب الستتج  التجار  تقدي  إيفتتال ويطاب من 

 البنك عند دفع رأ  المال.

 

 فيما يتعلق برأس المال:

 شركة مساهمة

( الحد اخدنى لرأ  المال المطلوب لتستتتجي  332/1حستتتب القانون التجار  التركي )المادة  -

( ، يجب 345/1ليرة تركية. وفقًا للقانون التجار  التركي )المادة   50.000شتركة مستاهمة هو  

لمكتتب به قب  التستتتجي . يجب ٪ من القي  ا ستتتمية خستتته  رأ  المال ا25دفع ما   يق  عن  

٪ من رأ  المال المكتتب به في اضتتون أربعة وعشتترين شتتهًرا بعد 75ستتداد النستتبة المتبقية  

ليرة تركية كرأ  مال مستتتج  )أ  الحد اخدنى    50.000بدفع ت  الوعد تستتتجي  الشتتتركة. إذا  



 

ليرة تركية في   37500ليرة تركية قب  التستتتجي  ، و    12500 مبلغ  القانوني( ، فستتتيتعين دفع

 شهًرا بعد التسجي . 24اضون 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

(، الحتد اخدنى لرأ  المتال المطلوب لتستتتتجيت  580/1وفقًتا للقتانون التجتار  التركي )المتادة    -

 ستتتمية خستتته  من القي  ا%  25ليرة تركية. يجب دفع ما   يق    10.000شتتتركة محدودة هو 

بالنستبة  شتركة المستاهمة، ولكن ت  إلغال هذا المطلب الرأ  المال المكتتب به قب  التستجي  في  

 من القانون التجار  التركي. 585 محدودة وفقًا للمادةاللشركة  ل

 مكتب

  يمكننا مستاعدتكويمكن لكال النوعين من الشتركا  بدل العم  بمكاتب حقيقية أو افتراضتية.   -

بمجرد أن تفتتب  الشتتركة جاهزة للحفتتول على مكتب حقيقي ، يمكن إجرال النشتتر   في ذلك.

 الرسمي في الجريدة الرسمية التركية بشأن التغييرا  من قبلنا.

 التمثيل

 شركة مساهمة

مجلس اإلدارة ويمكن أن يكون هنا  عضتتو واحد أو الشتتركا  المستتاهمة من قب     يمثيت  ت -

من مجلس اإلدارة. يمكن ايتيار بع  و / أو جميع أعضتتتال مجلس اإلدارة  لعضتتتو أكثر من 

(.   يعتبر ترشتتي  العضتتو في حد ذاته التزاًما ، فيمكن أن 370/2لمستتاهمين )أشتتخاو عدا ا

. هذه النقطة مهمة للشتركا  هال كجهاز إدار  دون وجود مديرفقط يكون للشتركة مجلس إدارة  

  يمتلكاخجنبية حيث يمكن لمجلس إدارة الشتتتركة نق  الفتتتالحيا  التمثيلية إلى مدير واحد قد  

 تفوي  محدود.

 شركة ذات مسؤولية محدودة

في الشتتتركا  المحدودة، ويجب على الشتتتركة تعيين شتتتخص   يوجد مجلس إدارة كجهاز   -

دار . يمكن أن يكون للشتتركة اإلجهاز البفتتفته (  623/1)كمدير لها طبيعي واحد على اخق   

ً على اخقت  مستتتتاهمت المتدرال  أحتد  ، يجتب أن يكون  متديرأو أكثر من  متدير واحتد  المحتدودة   في   ا

عن الكيتان  لينوب ايتيتار شتتتتخص طبيعي  ، فيجتب  إذا كتان المستتتتاه  كيتانًتا قتانونيًتا، والشتتتتركتة

الشتخص ويكون ، قانوني كمديرالكيان الستيت  تستجي   ك  اخحوال . ولكن في (623/2القانوني )

نوعين من النيتابتة عن الكيتان القتانوني. الفرق المه  بين  بتال، يعمت  لهتذا الكيتان فقط  الطبيعي ممثاًل 

ا اير   الشتركا  فيما يتعلق بجهاز اإلدارة هو أنه في الشتركة المستاهمة يمكن أن يكون شتخفتً

وأن يكون متدير واحتد على اخقت   هنتالتك  في الشتتتتركتة المحتدودة يجتب أن يكون  أمتا  مستتتتاه ،  

 مساهماً.

 المساهمين



 

د المستتتاهمين يمكن فت  كال النوعين من الشتتتركا  بمستتتاه  واحد فقط. ا يتال  يتعلق بعد -

من   574/1مستتتاهًما )المادة  50المتوقع.   يمكن أن يكون لدى الشتتتركا  المحدودة أكثر من 

القانون التجار  التركي( ، يمكن أن يكون للشتركا  المستاهمة عدد اير محدود من المستاهمين 

، يجب أن تخضتع الشتركة للوائ  مجلس إدارة ستوق   500، إذا كان عدد المستاهمين أكثر من  

 رأ  المال.

على  القاعدة تنطبق هذه  الشتتتركة المحدودة على اخق  مستتتاهماً.    راليجب أن يكون أحد مد -

 .فيها لشركا  المساهمة. وبالتالي يمكن تعيين مدير من اير المساهمينا

 إذن العمل

كة مدير المستتاه  في الشتترلقانون القوى العاملة التركي الدولي، يمكن لمن   10/5للمادة   وفقًا -

من يالل    دارة المستتتاهمين في الشتتتركا  المستتتاهمة، العم اإلعضتتتال مجلس خالمحدودة، و

 الحفول على تفري  عم .

قانون القوى العاملة التركية الدولي، فإن أعضتتال مجلس إدارة الشتتركة من   13/7لمادة  وفقًا ل -

 ن تفري  العم .معفيين مالمساهمة اير المقيمين في تركيا، يعتبرون 

محدودة، إذا كان مستتاه  الكيان القانوني للشتتركة يراب في ترشتتي  الشتتركة  للذلك، بالنستتبة ل -

الشتتتخص الطبيعي مواطنًا تركيًا أو مواطنًا أجنبيًا  شتتتخص طبيعي لتمثيله، فيجب أن يكون هذا  

 لديه تفري  عم .

حيث أن وترشتي  مدير اير مستاه    شتركة المستاهمة حيث يمكنالالقاعدة على  هذه    تنطبق   -

إلعفال من تفتري  العم . ومع يستتفيدون من حق امقيمين في تركيا  الجانب اير  اخمستاهمين ال

في     يمكن تجاوزها ويمكننا مستتاعدتك  يعتبر مشتتكلة  تفتتري  العم ،  إن موضتتوع  ذلك، ف

 اإلجرالا .

 مناطق العمل

الشتركا  المستاهمة أكثر حرية فيما يتعلق بمناطق العم . يمكن تأستيس الشتركا  المستاهمة  -

خ  ارض وموضتتتتوع اقتفتتتتاد    يحظره القتانون )وفقًتا للقتانون التجتار  التركي المتادة 

331/1.) 

تأستتتيس شتتتركا  محدودة خ  ارض وموضتتتوع اقتفتتتاد    يحظره القانون )وفقًا يمكن  -

من القتانون التجتار  التركي(. ومع ذلتك، بنتاًل على نطتاق نشتتتتاط الشتتتتركتة، قتد   573/3للمتادة  

تحافظ التشتتريعا  ذا  الفتتلة على التأستتيس اإلجبار  لشتتركة مستتاهمة، على ستتبي  المثال 

 قانون البنو .

 

 مساهًما وما هو نطاق المسؤولية؟من يمكنه أن يكون 



 

ً يعتبر أ  شتتخص يمتلك أستتهماً في شتتركة  - . يجوز خ  شتتخص أجنبي أو تركي  فيها مستتاهما

تأسيس شركة في تركيا  أن يقوم ب(  TCC 359/2قانوني )مادة أو  (  TTC Art 359/3)  حقيقي

تركي    دون الحاجة إلى وجود أ  مستتتاه  تركي )محلي(. ومع ذلك، فإن الحفتتتول على مدير

لشتتركة مستتاهمة محدودة أو عضتتو مجلس إدارة لشتتركة ذا  مستتلولية محدودة ستتيكون مفيدًا 

 يسه  بشك  ياو تجنب ضرورة التواجد في تركيا لبع  اإلجرالا .سو

شتركة المستاهمة العامة مستلولون فقط عن أسته  رأ  المال التي التزموا بها. هذه  المستاهمو   -

 (.329فقط )قانون التجارة التركي مادة المسلولية تقع على عاتق الشركة 

في شتتتركة ذا  مستتتلولية محدودة ،   يتحم  المستتتاهمون مستتتلولية ديون الشتتتركة ، فه    -

الوفال بالتزاما   يلتزمون بملزمون فقط بدفع أستتته  رأ  المال اخستتتاستتتية التي التزموا بها و

استي )القانون التجار  التركي  الدفع اإلضتافية واخدال الجانبي المنفتوو عليها في النظام اخست 

من القانون التجار  التركي على أن الشتركة مستلولة فقط   602(. كما تنص المادة    573المادة 

 عن أصولها.

 الجانب المصرفي بين نوعين من الشركات والعالقة التي تتطلب تصريح العمل ختالفات من  اال

 بين هذين النوعين من الشركا . يةالبنكالناحية من  جوهرية  توجد فروق   •

يجب أن يكون لدينا هوية تركية لمدير )شتتتتركة ذا  مستتتتلولية محدودة( أو أعضتتتتال   •

( للتقدم بطلب فت  حستتاب  شتتركة مستتاهمة) ال( أو مدرشتتركة مستتاهمةمجلس إدارة )

ا تنفيذ    يمتلكمفتترفي. في حال كان المدير مواطنًا أجنبيًا   تفتتري  عم ، يمكننا أيضتتً

التركية   ا رق  الهوية هذا من قب  الستتتلط من برق  الهوية اخجنبية )ستتتيت  اإلجرالا  

 بعد استالم تفري  العم (.

في  ينالمستتتاهم المستتتاه /المدرال مديرالفيما يتعلق بالشتتتركا  المحدودة، يتعين على   •

وذلك من  ،حاملين للجنستية التركيةالشتركة الحفتول على تفتري  عم  إذا ل  يكونوا  

لحفتول على رق  هوية أجنبي وفت  حستاب مفترفي. وفقًا لقانون القوى العاملة أج  ا

في الشتتركة المحدودة    مدير المستتاه ال، يجب أن يحفتت   (10/5 )المادة التركي الدولي

في أعضتتتال مجلس اإلدارة المستتتاهمين على تفتتتري  عم ، كما يجب أن يكون لدى 

ا تفتري  عم . ومع ذلك، وف قًا لقانون القوى العاملة التركي  الشتركا  المستاهمة أيضتً

، فإن أعضتتال مجلس إدارة الشتتركة المستتاهمة اير المقيمين في   13/7الدولي ، المادة 

من تفتتتتري  العمت ، ويمكن للشتتتتركتة ايتيتار متدير اير   معفيينتركيتا ، يت  اعتبتاره  

 يرين اير المقيمين  للمستتاهمين اخجانب ا  على تفتتري  عم أن   تحفتت  مستتاه  و

 ركيا.في ت

شتركة مستاهمة مشتتركة تأستيس  في هذا الفتدد ، إذا ل  يكن هنا  مستاه  تركي ، فإن  •

يمكن فت  حستتتتاب مفتتتترفي من قبت  مدير تركي اير  أنه حيتث أكثر كون مفيتدة  يستتتت 

 مساه .



 

 مذكرة بشأن صالحيات التمثيل في الشركات المساهمة:

من القتانون التجتار  التركي: يجوز تفوي  مجلس إدارة الشتتتتركتا    367وفقًتا للمتادة    -

المستاهمة بنق  ستلطة اإلدارة جزئيًا أو كليًا، إلى عضتو أو أكثر من أعضتال مجلس اإلدارة، 

في النظام اخستاستي. في هذا الفتدد،   يشتترط بذلك أو إلى طر  ثالث، مع وضتع شترط  

ضتتتًوا في مجالس اإلدارة. ومع ذلك، إذا ل  يت  نق  ستتتلطة اإلدارة، أن يكون المدير العام ع

 إلى جميع أعضال مجلس اإلدارة. تعود فإنها 

عضتتًوا واحدًا هنالك إذا ل  يت  النص على يال  ذلك في النظام اخستتاستتي أو إذا ل  يكن  -

إلى مجلس اإلدارة   –من حيتث المبتدأ    –  تعودفقط في مجلس اإلدارة، فتإن ستتتتلطتة التمثيت   

  (.1/  370، المادة قانون التجارة التركيالتوقيع المزدوج )وتستخدم من يالل 

وفقًا للمادة نفستتتها، يجوز لمجلس اإلدارة تفوي  ستتتلطته في التمثي  إلى عضتتتو تنفيذ    -

 .من أعضال مجلس اإلدارة أو إلى طر  ثالث كمديرواحد أو أكثر 

ولكن كمدير لشتتتركة مستتتاهمة    مواطن تركي واحدقوم الشتتتركا  بتعيين  بشتتتك  عام ت -

 محدودة ومعامال  مفرفية بحد معين. بفالحية 

ومع ذلك، في جميع اخحوال يجب أن يتمتع عضتتتو واحد على اخق  من أعضتتتال مجلس  -

 ي الشركا  المساهمة.اإلدارة بفالحية التمثي  ف

 مذكرة بخصوص السلطة التمثيلية في الشركات المحدودة

 اً مديرتستميته  بمن مستاه   إدارة وتمثي  الشتركة لمستاه  واحد أو أكثر من  صتالحية  يمكن  -

رال ، يجتب أن يكون أحتد متدستتتتاهمين أو خطرا  ثتالثتة. ومع ذلتكلجميع الممن  الحق  أو  

(. إذا كان أحد 623/1المادة  قانون التجارة التركي  اخق  مستتاهماً )الشتتركة المحدودة على  

، فإن هذا الشتخص يحدد الشتخص الحقيقي الذ  ستيلد  ةاعتباري يةالشتركة شتخفت مدرال 

(. يحق  623/2المادة  قانون التجارة التركي  )  ةا عتباري  يةهذا الواجب نيابة عن الشتتتخفتتت 

يت  تركهتا  اتختاذ القرارا  وتنفيتذ القرارا  بشتتتتأن جميع اخمور اإلداريتة التي    للمتدرال  

 عقد الشركة.لبموجب القانون أو للجمعية العامة 

إذا كتان لتدى الشتتتتركتة أكثر من متدير واحتد، يجتب أن يت  تعيين أحتده  في مجلس اإلدارة   -

من قتانون   624متادة  ال )من قبت  الجمعيتة العتامتة، بغ  النظر عمتا إذا كتان مستتتتاهمًتا أم  

الشتتتركا  ذا  مدرال ، فإن التركيمن قانون التجارة   625/1(. وفقًا للمادة  التركيالتجارة 

تقع في مستتلولية المستتلولية المحدودة مستتلولون ومفتترح له  في جميع اخمور التي   

 .القوانين والنظام اخساسيالجمعية العامة بموجب  

من   625اته  وصتالحياته  في المستألة المدرجة في المادة تفوي  واجب رال  يجوز للمد -

 قانون التجارة والسياحة.



 

 تسجيل الشركةة من أجل  الالزمالمدة 

، يمكننا إنهال تأستيس الشتركة ك تستم  وتوفر الدع  الالزم بسترعةإذا كانت ستياستة شتركت -

قتد يستتتتتغرق جمع  ف،  هو معلومفي اضتتتتون يومين بعتد جمع المستتتتتنتدا  الالزمتة. كمتا  

المستتتتندا  الضتتترورية بع  الوقت وستتتيكون التعاون الفعال ضتتتروريًا إلكمال جميع 

المستتندا  في أقرب وقت ممكن. يمكن ا نتهال من جميع اإلجرالا  في اضتون أستبوعين  

 ق بضعة أشهر إذا قامت الشركة بتأيير مكتب المحاماة.تستغرقد  أو 

شـــركة كلتســـجيل شـــركة في تركيا المطلوبة  يرجى االطالع أدناه على قائمة المســـتندات 

 .شركة ذات مسؤولية محدودةو مساهمة

وفقًتا لمتدينتة التستتتتجيت  ومتطلبتا   أن تختل  لمستتتتتنتدا  المطلوبتة  لمالحظتة مهمتة: يمكن  -

هتذه المتدينتة. ومع ذلتك، فتإن القتائمتة المقتدمتة عتامتة و  يُتوقع وجود ارفتة التجتارة في  

 . يمكن تقدي  قائمة محدثة حسب مدينة التسجي .فيها ايتالفا  كبيرة

 هي كما يليمساهمة المستندات المطلوبة لعملية تأسيس شركة 

 حسب الغرض من تأسيس الشركة.ا يتالفا  بع  تكون هنالك قد   -

 ما يلي: تحديدل يجب أو  وقب  ك  شي -

o نوع الشركة 

o عنوان الشركة 

o مجا   نشاطها 

o مقرها 

o مديرها 

o رأ  مالها 

o .أسهمها 

o .) توكي  الشركة )كمساه 

 

الذ  ت  النظام اخستاستي  على توقيعالت  ستي في حالو  ،يجب إعداد النظام اخستاستي •

، فيجب أن من قب  المستتاهمين  (MERSISالمنظومة المركزية )  يالل  مناعداده 

ستتتاعة الموعد الذ  ت  يكون المستتتاهمون حاضتتترين في الوحدة ذا  الفتتتلة في 

 .من يالل التوكي عقد التأسيس على توقيع الأيًضا كما يمكن .  تحديده له 

أن الشتركة نشتطة في هذا المستتند بيان  الستجال  الحالية للشتركا  المستاهمة. يجب  •

، واخشتتخاو المخولين  ن، والمستتاهمينشتتاطهاإلى مجا    يجب اإلشتتارة  حاليًا، و

بتمثي  الشتتركة وتوقيع المستتتندا  نيابة عن الشتتركة. يرجى مالحظة أنه بناًل على  

في مستتتند واحد أو الشتتركة المستتاهمة، قد يت  تضتتمين المعلوما  المطلوبة   منشتتأ



 

أن الشتتتتركة نشتتتتطة،    بيانالمه  في هذه المرحلة هو اخمر . وثائق وثيقتين / ثالث

موقع على التوكي ، أ  الشتتخص للالتوقيع صتتالحية  المستتاهمين وبمخطط تزويد و

 المدير.

 أعضال في مجلس اإلدارة.الذ  ت  تعيينه  نس  من جوازا  سفر اخشخاو   •

 لك  عضو من أعضال مجلس اإلدارة. ةصور •

٪ من رأ  المتال. في هتذا الفتتتتدد، يرجى إبالانتا إذا 25يطتاب من البنتك بتإيتداع   •

 أ  تفضي  فيما يتعلق بايتيار البنك.كان لديك 

البنتك إن وجتد. بعتد نحو     هو إبالانتا بخيتارك   في هتذه المرحلتة، متا هو مطلوب منك •

البنك لفت  حستتاب مفتترفي ملقت نيابة عن الشتتركة المراد نقوم بالتواصتت  مع  أن 

ستو  نتلقى  وبالنهاية  ٪ من رأ  المال.  25بتحوي   يت  القيام من قبلك   تأستيستها ست 

 .البنك يطابًا من

 .تجميد مفرفي يفيد بسداد ما   يق  عن ربع أسه  رأ  المالبإيفال  •

 اتفاقية التأمين اإللكتروني في حالة وجود أ  موظ . •

 دفاتر ا فتتاح اإللزامية للشركا  المساهمة. •

عضتتو في مجلس إدارة أجنبي  الكان الرق  الضتتريبي خعضتتال مجلس اإلدارة. إذا  •

 نحتاج إلى نوعين من  ،توضتي لل، فيجب توكي  مجلس اإلدارة ذ  الفتلة.  الجنستية

من قب  الشتتتركة المستتتاهمة للستتتماح لنا بإنشتتتال الشتتتركة الجديدة. التوكي : اخول  

تعيين كعضتتتتو في مجلس اإلدارة، يجتب على كت  موظ  تقتدي  وا ير من أجت  ال

 ى رق  ضريبي محتم  في تركيا.يطة عم  للحفول عل

شتهادة يجب الحفتول على إذا ل  يتمكن عضتو مجلس اإلدارة من الستفر إلى تركيا،   •

 .ذ  العالقةلألعضال  العم   قبول

الحفتول على نماذج إذا ل  يتمكن عضتو مجلس اإلدارة من الستفر إلى تركيا، يجب   •

 اخعضال المعنيين.من توقيع ال

عضال مجلس اإلدارة من اير المساهمين والذين ليسوا ممثلين  خ  العم قبول شهادة   •

 .مفوضين

ستتمارة )من قب  أعضتال مجلس اإلدارة أو الممثلين  توقيع ا يجب م ل العريضتة و •

طلب تأستتيس الشتتركة.  مع نموذج الستتج  التجار   مكتب  المعتمدين( وتقديمها إلى  

مقرها الرئيستتي  و اهترشتتي  الشتتركة ورأ  مالأن تتضتتمن هذه العريضتتة   يجب 

 وشهادة الدقة. NACEوالتاري  وموضوع النشاط ورمز 

يجب تعب ة نموذج ا لتزام وتوقيعه وتقديمه إلى الستتج  التجار  مع طلب تأستتيس   •

 من  ئحة السج  التجار . 24الشركة. يجب أن يت  إعداد ا لتزام وفقًا للمادة 

ا استتتتتختدام مكتتب عقتد ايجتار في تركيتا. إذا كنتت تراتب في ذلتك، يمكنتك أ • يضتتتتتً

عمالؤنا الستتابقون بالفع  مع تعام  افتراضتتي. فيما يتعلق بالمكاتب ا فتراضتتية،  



 

ارفة التجارة علماً بأن   .. يجب أن يكون لديك عنوان إلنشال الشركةRegusشركة 

 تقب  عناوين المكاتب ا فتراضية.

. إلى  المخولينبيان تستتجي  الغرفة مع التوقيع وصتتور المستتاهمين أو اخشتتخاو   •

 نب نس  من هوية المساهمين أو صور الممثلين المعتمدين.اج

 إقرار تأسيس واحد في حالة وجود مساه  أجنبي. •

للمستتتتاهمين اخجانب الحقيقيين: نستتتت  جواز الستتتتفر المترجمة والموثقة، والرق   •

من مكتب الضرائب أو المستند الذ  يظهر رق  الذ  سيت  الحفول عليه  الضريبي  

 الهوية اخجنبية المقدم من تركيا، وتفري  اإلقامة الموثق إن وجد.

ي تة المنتافستتتتة من رأ  متال الشتتتتركتة في حستتتتاب ه  1/4  يجتب إيتداع مبلغ يعتادل •

التركيتة، وإيفتتتتال البنتك الموقع والمختوم المقتدم إلى الستتتتجت  التجتار  مع طلتب 

 تأسيس الشركة.

في حتالتة ا كتتتاب برأ  المتال الحقيقي، يجتب القيتام ببع  اإلجرالا  الختاصتتتتة   •

 اخيرى.

أو الملستستا    ا ع تأستيستها إلذن أو موافقة الوزاربالنستبة للشتركا  التي يخضت  •

 .يطاب الموافقةالنسخة اخصلية من هذا اإلذن أو يجب تقدي  يرى، فالرسمية اخ

 .بالوظيفةوثيقة تثبت قبول أعضال مجلس اإلدارة من اير المساهمين  •

في حالة انتخاب شتخص اعتبار  كمدير، يجب ايتيار الشتخص الحقيقي المستلول  •

لتوقيعا   عن تمثي  الشتخص ا عتبار . يجب توثيق هذا القرار وتقديمه مع قائمة ا

 المعتمدة. سيت  طلب بع  المعلوما  المتعلقة بهوية الشخص الحقيقي والتعيين.

المستتتتند الذ  يجب تقدي  إذا كان أحد أعضتتتال مجلس اإلدارة كيانًا قانونيًا أجنبيًا، ف •

 يحتو  على سجال  التسجي  الحالية للشخص ا عتبار .

أن يعتمد قراراً من المستاه  ي الكيان القانون  لتأستيس شتركة داي  تركيا، يجب على •

لمشتاركة في الشتركة. في الحا   التي يت  فيها تعيين الكيان القانوني كمدير، أج  ا

هوية  اليجب أن يتضتمن قرار الهي ة المخولة ا ست  واللقب والعنوان والجنستية ورق   

  )أو لألجانب، الرق  الضتتتريبي المحتم  أو رق  الهويةالتركية  جمهورية الخاو بال

من قبت  الكيتان القتانوني. يجتب تقتدي   التذ  ت  تعيينته  الحقيقي  للشتتتتخص  اخجنبيتة(  

القرار إلى الستج  التجار  مع طلب تأستيس الشتركة. يجب إرستال المستتند اخصتلي  

 إلينا.

 المستندات المطلوبة لعملية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة هي كما يلي

 لغرض من تأسيس الشركة.وفقاً لقد تحدث بع  التغييرا   -

 ما يلي: تحديد، يجب  في البداية وقب  ك  شيل ✓

 نوع الشركة ✓

 عنوان الشركة ✓



 

 مجا   نشاطها ✓

 مقرها ✓

 مديرها  ✓

 رأسمالها  ✓

 أسهمها. ✓

 )كمساه (.   التوكي  الرسمي لشركتك ✓

 اتفاقية التأمين اإللكتروني في حالة وجود أ  موظ . ✓

يالل النظام اخستتاستتي المعد من  على توقيعاليجب إعداد النظام اخستتاستتي وإذا ت   ✓

من قب  المستتتتاهمين، يجب أن يكون المستتتتاهمون (  MERSISالنظام المركز  )

.  الموعد المحدد له الستتج  التجار  في بمكتب حاضتترين في الوحدة ذا  الفتتلة  

 .التوكي من يالل التأسيس على عقد توقيع اليمكن أيًضا 

المستتتتاهمين، فيجب أن يكون المدير حاضتتتتًرا في  من ايرإذا ت  تعيين مدير آير   ✓

 استتتت  الشتتتتركةبالتوقيع بيان  . ستتتتيكون الموعد المحدد لهالوحدة ذا  الفتتتتلة في  

 التوقيع هذا.بيان إلى السج  التجار  أثنال الهوية . يجب تقدي  موجودًا

المستاهمة. يجب أن يذكر هذا المستتند أن الشتركة نشتطة الستجال  الحالية للشتركا    ✓

، واخشتتخاو المخولين  فيها حاليًا، وأن يشتتير إلى مجا   نشتتاطها، والمستتاهمين

بناًل على    بتمثي  الشتتركة وتوقيع المستتتندا  نيابة عن الشتتركة. يرجى مالحظة أنه

واحد أو  الشتتركة المستتاهمة، قد يت  تضتتمين المعلوما  المطلوبة في مستتتند منشتتأ

تزويد  أن الشتتتركة نشتتتطة، و  بيانالمه  في هذه المرحلة هو  اخمر وثيقتين / ثالثة. 

 موقع على التوكي ، أ  المدير.الشخص للالتوقيع صالحية المساهمين وبمخطط 

 دفاتر ا فتتاح اإللزامية للشركا  المحدودة. ✓

 همين.ونس  جوازا  سفر المسا الرسفر اخشخاو المعينين كمد ا   جوازنس ✓

 لك  مساه  ومدير. ةصور ✓

عبارة "يت   الخاصتة بالرأستمال  في حالة وجود التزام نقد ، يجب أن تتضتمن المادة  ✓

دفع القي  ا ستمية لألسته  الملتزم بها نقدًا يالل أربعة وعشترين شتهًرا من تستجي  

 الشركة".

الرستتتمي للمدير   الرق  الضتتتريبي للمستتتاهمين: إذا كان المدير أجنبيًا، فيت  التوكي ✓

من من قب  المستتتاهمين اخول  :التوكي ، نحتاج إلى نوعين من المعني. للتوضتتتي 

 ،التعيين المدرا ير لتأسيس الشركة الجديدة. وأج   

يجب على ك  مدير توفير برنامج نشتتاط للحفتتول على رق  ضتتريبي محتم  في  ✓

 تركيا.

شتتتهادة قبول ل على يجب الحفتتتوإذا كان المدير   يستتتتطيع الستتتفر إلى تركيا،  ✓

 لألعضال المعنيين.الوظيفة 



 

الحفتتتول على   إذا ل  يتمكن أعضتتتال مجلس اإلدارة من الستتتفر إلى تركيا، يجب ✓

 من اخعضال المعنيين.نماذج التوقيع 

الستتج  مكتب ( وتقديمها إلى اليجب تعب ة عريضتتة وتوقيعها )من قب  جميع المدر ✓

ترشتي  الشتركة  أن تتضتمن هذه العريضتة الشتركة. يجب بتأستيس  التجار  مع طلب 

 وشهادة الدقة. NACEورأ  المال والمركز والتاري  وموضوع النشاط ورمز 

الستتتتجت  التجتار  مع طلتب   مكتتب يجتب تعب تة نموذج ا لتزام وتوقيعته وتقتديمته إلى ✓

من  ئحتة الستتتتجت     24تتأستتتتيس الشتتتتركتة. يجتب أن يت  إعتداد ا لتزام وفقًتا للمتادة  

 تجار .ال

 عقد ايجار في تركيا ✓

بيان تستجي  الغرفة مع التوقيع وصتور المستاهمين أو الشتخص المخول. يجب أيضًتا   ✓

 تقدي  نسخة من بطاقة الهوية للمساهمين والممثلين.

 إقرار تأسيس واحد في حالة وجود مساه  أجنبي. ✓

رق  الستتتفر المترجمة والموثقة، وال ا للمستتتاهمين اخجانب الحقيقيين: نستتت  جواز ✓

من مكتب الضترائب أو المستتند الذ  يظهر رق   الذ  ت  الحفتول عليه الضتريبي  

 الهوية اخجنبية المقدم من تركيا، وتفري  اإلقامة الموثق إن وجد.

من رأ  متال الشتتتتركتة في حستتتتاب هي تة المنتافستتتتة   1/4  يجتب إيتداع مبلغ يعتادل ✓

التجتار  مع طلتب التركيتة، وإيفتتتتال البنتك الموقع والمختوم المقتدم إلى الستتتتجت   

 .تأسيس الشركة

في حالة ا كتتاب في رأ  المال الحقيقي، يجب القيام ببع  اإلجرالا  الخاصتتتة   ✓

 اخيرى.

أو موافقة الوزارة أو الملستستا    لتفتري بالنستبة للشتركا  التي يخضتع تأستيستها   ✓

 .خطاب الموافقةالنسخة اخصلية لأو  التفري هذا يجب تقدي  الرسمية اخيرى، 

 .للوظيفةاير المساهمين  الة تثبت قبول المدروثيق ✓

في حالة انتخاب شتخص اعتبار  كمدير، يجب ايتيار الشتخص الحقيقي المستلول  ✓

عن تمثي  الشتخص ا عتبار . يجب توثيق هذا القرار وتقديمه مع قائمة التوقيعا   

 المعتمدة. سيت  طلب بع  المعلوما  المتعلقة بهوية الشخص الحقيقي والتعيين.

المستتتتتنتد التذ  يحتو  على    يجتب تقتدي كيتانًتا قتانونيًتا أجنبيًتا، ف  الإذا كتان أحتد المتدر ✓

 سجال  التسجي  الحالية للشخص ا عتبار .

✓  ً المستتتتتند الذ  يحتو  على  يجب تقدي   اعتباريًا أجنبيًا، ف إذا كان المدير شتتتتخفتتتتا

 سجال  التسجي  الحالية للشخص ا عتبار .

 .االتركية وتقدي  ترجمة موثقة معه الوثيقة مفدقة من السفارةيجب أن تكون هذه   ✓

في حالة وجود شتتريك قانوني أجنبي / ستتلطة قانونية، يجب تحديد الرق  الضتتريبي   ✓

 في العقد الرئيسي.



 

لتأستتيس شتتركة داي  تركيا، يجب على حام  الكيان القانوني اخجنبي اعتماد قرار  ✓

يت  فيها تعيين الكيان القانوني كمدير، يجب للمشتاركة في الشتركة. في الحا   التي  

أن يتضتتتتمن قرار الهي ة المخولة ا ستتتت  واللقب والعنوان والجنستتتتية ورق  هوية 

)أو لألجانب، الرق  الضتتريبي المحتم  أو رق  الهوية اخجنبية(   ةتركيالجمهورية ال

ار إلى  من قبت  الكيتان القتانوني. يجتب تقتدي  القرالتذ  ت  تعيينته    الحقيقيللشتتتتخص  

 السج  التجار  مع طلب تأسيس الشركة.مكتب 

 عقود اإليجار

قام فيه العمي  قًا للمدينة والمكان الذ  يمكن أن تكون رستتوم اإليجار مختلفة جدًا وف ✓

ليرة تركيتة أو يزيتد إلى    1.000في المتدينتة. يمكن أن يكون حوالي  بتا ستتتتت جتار  

 ليرة تركية وأكثر. 15.000

ا استتتتتخدام مكتب افتراضتتتتي. فيما يتعلق     في ذلك، يمكنك  ونتراب  إذا كنت ✓ أيضتتتتً

. يجب أن Regusعمالؤنا الستابقون بالفع  مع شتركة تعام  بالمكاتب ا فتراضتية،  

ارفة التجارة تقب  عناوين المكاتب علماً بأن  عنوان إلنشتتتال الشتتتركة   يكون لديك

 ا فتراضية.

بحاجة إلى    حضتتور ماد  وإذا كنت  يكتعد المكاتب ا فتراضتتية مفيدة إذا ل  يكن لد ✓

 عنوان فقط. تعد المكاتب ا فتراضية عموًما أريص الحلول.

 أم تصديق؟ ما هي حالتك: )حاشية تصديق( مالحظة مهمة: أبوستيل

المستتتتندا  المقدمة من قب  أشتتتخاو طبيعيين أو كيانا  قانونية  تحتو   يجب أن  ✓

من قب  تفتتديق  أو)أبوستتتي (   على شتترح تفتتديقأجنبية مقيمة في دول أجنبية  

الموافقة على  تحتو  ستتفارة / قنفتتلية تركيا في الدولة اخجنبية المعنية، ويجب أن 

من قبت  كتاتتب العتدل التركي أو القنفتتتتليتة  ت  تفتتتتديقهتا هتذه المستتتتتنتدا  لترجمتة  

من هذه الحفتتتتول على النستتتت  اخصتتتتلية بأن يت  من المحتم   أنه التركية، حيث 

 من السلطا  اخجنبية.الوثائق 

 .(أبوستي حاشية تفديق )يجب أن تحتو  جميع الوثائق على  ✓

الدولة التي ليستتتت طرفًا في اتفاقية  الوثائق الفتتتادرة من ، بالنستتتبة إلى ومع ذلك ✓

ت   أن ييجب  ف ها  التي تلغي شتتترط التفتتتديق على المستتتتندا  العامة اخجنبية،  

الدولة  ي  القنفتلية أو الستفارة التركية فتفتديق هذه الوثائق من قبيت   و،  تفتديقها

دولتان  اليجب أن تكون )حاشتتية تفتتديق(   أبوستتتي تقدي  وثيقة  أج   . من اخجنبية

.  هتذه ا تفتاقيتة   هي دولتة طر  فيإن الجمهوريتة التركيتة  .  جزًلا من هتذه ا تفتاقيتة

في هذه ا تفاقية  الدول المتعاقدة اخيرى الحفتتتتول على معلوما  بشتتتتأن يمكن و

 بسهولة عبر اإلنترنت.

 

 



 

 

 للقانون  صاري إبراهيم اوغلومكتب 

نقابة  في  هي شتركة محاماة مستتقلة مستجلة إن مكتب صتار  إبراهي  اوالو للقانون  

لالستتتشتتارا  القانونية هي صتتار  إبراهي  اوالو شتتركة  إن المحامين في أنقرة و

 شركة ذا  مسلولية محدودة مسجلة بموجب السج  التجار  في اسطنبول.

 المكاتب المسجلة:

✓ Kızkulesi Sokak No. 14/5 

06700 GOP/ANKARA TURKEY   

 

✓ Merkez Mah. Akar Cad. No:3 Itower Plaza Şişli/İstanbul 

 

✓ Adalet Mahallesi, Folkart Towers B Kule, kat: 22 No: 2206 

Bayraklı / İZMİR 

 

www.sariibrahimoglu.com  

 

  يتناول هذا المنشتور بالضترورة ك  موضتوع مه  و  يغطي ك  جوانب  •

الموضتتتوعا  التي يتناولها. ل  يت  تفتتتميمه لتقدي  المشتتتورة القانونية أو 

 .ايرها

كتنتتت  • تتراتبت    إذا  أو   ون   اخحتتداث  حتول  التمتعتلتومتتا   متن  متزيتتد  تتلتقتي  فتي 

، فيرجى إرستتتتتال بريتد     التطورا  القتتانونيتتة التي نعتقتتد أنهتتا قتتد تهمك

 .sslawoff@ada.net.trإلكتروني إلى 

 

http://www.sariibrahimoglu.com/

