
إرشادات عامة حول بطاقة العمل الرقمیة

   ما ھي بطاقة العمل الرقمیة؟
تعد بطاقة العمل الرقمیة تطبیقًا للھاتف المحمول

والكمبیوتر یعادل بطاقة العمل والضمان االجتماعي القدیمة

وھي قید التشغیل منذ نشر األمر رقم 1065 المطبوعة

 (CTPS)  بتاریخ 23/9/2019  الذي ینظم قانون رقم

13874/2019 . منذ ذلك الحین ، لم یعد العمال الوطنیون أو

األجانب بحاجة إلى الكتیب األزرق لیتم تعیینھم ، حیث أن

جمیع المالحظات یتم تدوینھا من قبل صاحب العمل عبر 

.eSocial اإلنترنت في المحفظه الرقمیه

   من یحق لة الحصول على تصریح العمل

الرقمي؟
جمیع العمال البرازیلیین واألجانب الحاصلین على تسجیل

فردي لدافع الضرائب او مسجلین و لدیھم بالفعل بطاقة رقمیة

CPF صادرة مسبقًا.

   ما الذي أحتاجة إلرسال

CTPS Digital

إلى الخارج؟
إذا كان لدیك الرقم القومي ، فإن بطاقة العمل الرقمیة

الخاصة بك تم إصدارھا مسبقًا بالفعل.

  كیف یمكن الوصول إلى ھذا النموذج الرقمي

 CTPS DIGITAL لبطاقة العمل 

للحصول على جمیع المعلومات التي یمكن الوصول إلیھا

عبر الھاتف ، أدخل متجر التطبیقات على ھاتفك الذكي

(Androidأو IOS)

   “Digital Work Portfolio” وقم بتنزیل

وابحث عن التطبیق. ھنا یمكنك أن تجد ،

خطوة بخطوة للوصول إلى المحفظة الرقمیة:

https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-o-
seguro-desemprego

   ھل من الضروري دفع أي مبلغ للحصول

على بطاقة العمل الرقمیة؟
ال ، لیس لدیك أي تكلفة الستخدام بطاقة العمل الرقمیة.

   ھل یمكن إستخدام البطاقة القدیمة لتسجیل 

لتسجیل سجل العامل CTPS؟
ال. یتم اآلن اإلبالغ عن جمیع المالحظات الموجودة على

دفتر المالحظات األزرق بواسطة صاحب العمل الخاص بك

.eSocial على

یجب على صاحب العمل أال یبطل البطاقة القدیمة )المادیة(

https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-o-seguro-desemprego
https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-o-seguro-desemprego


لتوظیف العامل ، مع التعرض لخطر اإلساءة أو التمییز.

یجب فقط على العمال المعینین من قبل الوكاالت العامة

والمنظمات الدولیة استخدام تصریح العمل على الورق.

   ما ھو رقم بطاقة العمل الرقمیة الخاصة بي؟

إنة رقمك القومي الخاص بك. یتم تعیینك وطلب الحصول

على تأمین ضد البطالة واستالم Abono Salarial من

  .CPFخالل

 

   لن أحتاج بعد اآلن إلى البطاقة المادیه ، ھل
یمكنني التخلص منھا؟

ال. لألمان ، یجب علیك االحتفاظ بالبطاقة الورق ، حیث

تظل وسیلة للتحقق من سجل عملك ، حتى إذا تم تحدیث

نظام بطاقة العمل الرقمیة بشكل متكرر بحیث یتم تحدیث

جمیع المعلومات التي تظھر العقود القدیمة أیًضا في المحفظة

الرقمیة.

  ھل إذا فقدت البطاقه المادیه یمكنني طلب  

CTPS Digital؟

نعم ، ما علیك سوى تنزیل تطبیق

Work Portfolio أو الوصول إلیھ

علي الویب:

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-
 de-trabalho

نقر فوق ”الحصول على“ ثم  ”طلب “ ، وقم بإجراء تحدید

الھویة والمصادقة على برنامج الحكومة الفیدرالیة ، وینبغي

أن یتم تنفیذھا فقط من قبل الطرف المعني. بعد طلب

البطاقة من خالل التطبیق ، ال یجب الذھاب الي المراكز

 ، إنھا منتشرة في جمیع أنحاء اإلنترنت ، دون الحاجة إلى

االنتقال إلى مكان مادي.

   التغییرات في القانون التي حدثت بعد 
الجائحة تسمح تعیین العامل دون الحصول على 

تصریح عمل رقمي؟
ال ، اإلجراءات والقوانین المؤقتة الصادرة منذ بدایة أزمة

فیروس كورونا لم تغیر نظام المعلومات الذي تحتاجة

 فیما یتعلق بتسجیل بطاقة العمل الرقمیة من قبل  

 صاحب العمل من eSocial ، والتي یجب أن تتم كما ھو 

موضح أعاله.

في األسئلة السابقة.


