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باالستشــارات  متخصصــة  وعقاريــة  تجاريــة  شــركة 
ــطنبول،  ــي إس ــا الرئيس ــة ، مقّرن ــاطة العقاري والوس
، والصيــن  الســعودية، واليمــن  ولدينــا فــروع فــي 
وُعمــان ونســعى للتوســع فــي أغلــب البلــدان بعــون 

اللــه تعالــى .

نتعاقــد بشــكل مســتمر مــع شــركات اإلنشــاءات  
والمشــاريع التركيــة الكبــرى، مختّصيــن في اإلســتثمار 
تركيــا،  علــى  الوافديــن  األجانــب  لألخــوة  العقــاري 

والراغبيــن بالتملــك فيهــا .

فــي  واســع  نطــاق  علــى  نجاحــات  حققنــا  وقــد 
أســواق العقــارات التركيــة والعربيــة ، وقــد أثبتنــا خالل 
المســتثمرين  لثقــة  أهــال  بأننــا  الطويلــة  مســيرتنا 

التركيــة. اإلنشــاء  وشــركات  األجانــب 

مــن نــحــن
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بمــا أنَّ تركيــا هــي  جنــة األرض ومحــّط أنظــار الســّياح 
والمســتثمرين، فوجدنــا أنــه مــن المناســب أن يكــون 
والعطــاء  والمحبــة  للصــدق  يرمــز  بــارًزا  اســًما  لنــا 
ــال  ــم ب ــا مــن كل دول العال والنجاحــات لمنفعــة إخوانن
ــا وباألخــص اســطنبول هــي  ــا أن تركي ــز ، فوجدن تميي
البيــت األول الــذي يجــب أن نحــّط رحالنا فيه ، فأسســنا 
مقــر شــركتنا هنــا فــي اســطنبول وبخبرتنــا العمليــة 
الواســعة علــى مــدار ســنوات طويلة ســابقة اكتســبنا 
ُســمَعة حســنة محليــًا وإقليميــًا والحمــد للــه تعالــى.

رؤية الشركة واهدافها 
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عالــي  علــى مســتوى  نكــون  بــأن  أنفســنا  وعدنــا 

تقديــم  فــي  الصــدق   - وشــعارنا  االحترافيــة  مــن 

االستشــارات والعــروض والخدمــات عمومــا - الخطــاب 

ــاط  ــز  واإلحب ــًدا عــن التعجي الواقعــي والعقالنــي  بعي

وبعيــدًا  كذلــك عــن بنــاء أحــالم فــوق مســتوى الخيــال 

 - الترويــج  فــي  الرخيصــة  األســاليب  نســتخدم  ال   -

المكســب أخالقــي قبــل أن يكــون مــادي أو منفعــي

سياسة الجودة والتصنيع 



الخدمات
العامة للشركة
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الوساطة واالستثمار العقاري علــى ضــوء هدفــك مــن العقــار ســواء أردته لالســتثمار 1
ــرب  ــارات األق ــن الخي ــة م ــك مجموع ــرح ل ــكن نقت أو الس
والمســاحة  واإلطاللــة  الموقــع  حيــث  مــن  لطلبــك 
وجماليــة البنــاء ومــا إلــى ذلــك مــن المواصفــات، تماشــًيا 

ــة التــي تحددهــا . مــع الميزاني

وصولــك  لحظــة  مــن  العقاريــة  خدماتنــا  لــك  نقــدم 
العقــار. اســتالمك  حتــى  الشــراء  قبــل  المطــار 

امتــداد  علــى  جــوالت عقاريــة  يتــم اصطحابــك فــي 
إســطنبول، وبعــد القــرار بالشــراء نتابــع معــك إجــراءات 
ســند التمليــك )الطابــو(، واســتالم العقــار والتحقــق 

مــن كونــه مطابــق للعقــد واالتفــاق . 

نقــوم باســتخراج اإلقامــة العقاريــة وكل مســتلزماتها، 
وتجهيــز العقــار للســكن مــن حيــث الديكــور، الفــرش، 
واالشــتراك بكامــل الخدمــات الحكوميــة كالمــاء والغــاز 

والكهربــاء.

أردت  حــال  فــي  واإلجــراءات  الخدمــات  بــكل  نقــوم 
توكيلنــا فــي العقــار إلدارة شــؤون  تأجيــره، أو إعــادة 
بيعــه، ومــا يلــزم ذلــك مــن متابعــة الضرائــب والرســوم 

والفواتيــر الخاصــة بالعقــار. وماخــاَب مــن استشــار .
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تصنيــع كل مــا يلــزم مــن ) المالبــس – األحذيــة -  األثــاث 
- المنتجــات الصناعيــة بكافــة أنواعها 

واشــكالها وخاماتهــا ومواصفاتهــا  ( بشــروط الزبــون 
الخاصــة التــي يحددهــا ويتــم االتفــاق عليهــا، بأفضــل 
األســعار لتجــار الجملــة وبالتأكيد أفضل الجــودة والخامات 
فلدينــا فــي شــركتنا قاعــدة بيانــات واســعة لكثيــر مــن 
المصــادر ومتعاقديــن مــع عــدد مــن المصانــع والمعامــل 

المختلفــة فــي شــتى المجــاالت

اســتيراد وتصديــر لجميــع أنــواع البضائــع مــن جميــع 

دول العالــم وإلــى كل المناطــق المتاحــة ، حيــث نقــدم 

لــك دراســة عــن العــروض الجديــدة واألفضــل بأنســب 

ــة  ــل العملي ــق بكام ــا يتعل ــع وم ــود البضائ ــعار  وأج األس

التجاريــة إلــى أن تصلــك فــي مكانــك علــى أفضــل حــال 

ــا. ــق عليه ــروط المتف ــق الش وف

االستيراد والتصدير  3

التصنيع  2
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نتابــع الشــحن ) بــًرا وجــًوا وبحــًرا( ، وكل مــا يتعلق بتمام 
العمليــة  لتصلــك الســلع  بأســهل المعامــالت ملتزميــن 
باألوقــات المتفــق عليهــا بواســطة أكفــىء المختصيــن 

وأكثرهــم ثقــة وأمانــة .

) تخسيس وزن– زراعة شعر- تجميل - أسنان(
الفندقيــة  اإلقامــة  خدمــات  مــن  يلزمهــا  مــا  وكل 
المتميــزة ، الفحوصــات والتحاليــل الطبيــة الالزمــة قبــل 
ــوي  ــة تحت ــة بعــد العملي ــة عالجي ــر حقيب ــة، وتوفي العملي
علــى مضــادات ومســّكنات، وشــامبوهات ومراهــم ، 
مخــّدة طبيــة وحقنــة بالزمــا مقدمــة مــن الشــركة كهديــة.

كل هــذا مــع توفيــر المواصــالت مــن وإلــى المطــار 
ومــن والــى الفنــدق والمشــفى والتنقــالت الداخليــة 
أثنــاء العــالج ، والترجمــة المســتمرة الفوريــة خــالل فتــرة 

ــة. ــات الطبي ــة والمراجع العملي

السياحة العالجية 5

متابعة الشحن والتخليص الجمركي 4
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إجراءات الحصول على الجواز التركي الحصــول علــى الجــواز التركــي عاّمــة وللمســتثمرين 6
ــك . ــزم ذل ــا يل ــة كل م ــة ، ومتابع ــا خاص لدين

فمــن المعلــوم أن الجواز التركــي يعطيك حق الحصول 
علــى الجنســية المزدوجــة، مــن خالل االحتفاظ بالجنســية 
األصليــة، ويمنحــك حــق إبــداء الــرأي والتصويــت فــي 
االنتخابــات التركيــة، والدخــول إلــى 77 بلــد بــدون فيــزا 
ــد  ــى 26 بل او تأشــيرة  باالضافــة الــى دخــول أســهل ال

مــن بلــدان منطقــة الشــنغن.

متى يصبح بإمكانك الحصول على الجنسية؟ 

- عند شراؤك لعقار بقيمة $250.000 

-إيداع 500.000$ نقًدا في حسابك 

ســتتمكن مــن الحصــول علــى الجنســية خــالل ثالثــة 
لــك ولزوجتــك وأوالدك. شــهور 
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مترجم محّلف  8

vıp خدمات سياحة 7

استصدار إقامات عقارية  9

نقتــرح عليــك  ونقــدم لــك أفضــل عــروض اإلقامــات 
ــك  ــر ســيارة خاصــة ب ــع توفي ــوم م ــادق 4 و5 نج فــي فن
للتنقــل فتــرة تواجــدك ، والمعامــالت فيمــا يخــص نوتــرة 
رخصــة القيــادة الخاصــة بــك لكــي يتــم اعتمادهــا رســميا 
مــا  وكل  إقامتــك،  فتــرة  أثنــاء  التركيــة  الحكومــة  مــن 

ــك.  ــق ب يلزمــك الســتصدار إقامــة ســياحية تلي

التركيــة  الدولــة  لــدى  لدينــا مترجــم محّلــف معتمــد 
ــة  ومــا  يقــوم بكافــة أعمــال الترجمــة إلــى اللغــة التركي
يتبــع ذلــك مــن أعمــال النوتــرة لجميــع أنــواع الوثائــق 

الحكوميــة. والمعامــالت  الرســمية 

ــك التقــّدم  ــا يحــق ل ــد شــراؤك ألي عقــار فــي تركي عن
بطلــب الحصــول علــى إقامــة عقاريــة ، فنقــوم نحــن  
والرقــم  الطبــي  التقريــر  إصــدار  فــي  بمســاعدتك 
الضريبــي وحجــز موعــدك الخــاص مــع الســلطات المعنيــة 
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لماذا طوبا دون غيرها ؟
ــاري  ــجل تج ــا س ــة وله ــات الحكومي ــن الجه ــة م ــركة مرّخص ــا ش ألن طوب

ومقــر رســمي في قلب مدينة اســطنبول وكل خطواتهــا ثابتة ومثّبتة 

رســمًيا ممــا يعطــي للعميــل الشــعور باألمــان والجديــة، فيلمــس 

المســؤولية واالنضبــاط فــي األوقــات وإنجــاز المهمــات، فهــي تتعامل 

مــع عمالئهــا بــكل ثقــة وأمانــة كمــا تجيــب علــى كافــة االستفســارات  

ــاٌع  ــا ب ــا له ــة. طوب ــة وواقعي ــكل نزاهــة ومصداقي ــر وب ــر مــن الصب بكثي

طويــل فــي مجــال العقــارات والتجــارة وهدفهــا فــي المقــام األول 

. آخــر  شــيء  أي  قبــل  الطيبــة  الســمعة  وتقديــم  العميــل  إرضــاء 
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 هـــي خــيــاركــم األمـثـــل
لبيع وشراء العقارات ، وخدمات االستيراد والتصدير والشحن والسياحة العالجية 

ويسعدنا متابعتكم عبر مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بشركتنا

تركيا - إسطنبول أفجالر /حي الجامعة شارع جيفان بجانب مول بيليكان
علــى طريــق E5  بــرج أللــورا  تــاور – بلــوك A الــدور 18 مكتــب 258

الـتـيـلـيـجـرام يــــويـــتــوبفــيــســبــوكالوتساب الرئيسي تـــويــتــر اللوكيشن انـسـتـقــرامواتساب للخدمات العامة

انقــر علــى األيقونــات 
للوصــول إلــى الروابــط

 شــركـــة طـــوبــــا
للتجارة واالستثمار العقاري

info@tuba-t.com

http://t.me/SHARIKAT_TUBA
https://wa.me/message/XY4C7AYJDTOOM1
https://www.facebook.com/شركة-طوبا-للتجارة-والاستثمار-العقاري-101605171857920/
https://youtube.com/channel/UCBpiDab_ZF5IlIBBdEKoqwA
https://twitter.com/SHARIKAT_TUBA
https://wa.me/message/J6MB4P74IP3HI1
http://instagram.com/sharikat_tuba
https://g.page/SHARIKAT_TUBA?share
http://tuba-t.com/public/
http://tuba-t.com/public/


سعداء بخدمتكم ،، ونعتز بثقتكم

0090 552 230 60 00 اإلدارة
500 500 12 50 0090العالقات العام

0090 552 880 50 00 السكــــرتــــاريـــــة


