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تعتبر شركة Investo Global واحدة من أكبر شركات  
االستثمار واالستشارات العقارية في تركيا. تعمل الشركة االستثمار واالستشارات العقارية في تركيا. تعمل الشركة 
منذ 9 سنوات في العديد من المجاالت مثل االنشاءات 
واالستشارات العقارية والهندسة والسياحة العالجية 
والصناعات الغذائية، مع فريق عمل يتألف من 400 

موظف كفء.  تعتبر شركتنا الشركة األولى في تركيا التي 
تقوم بتقديم الخدمات االستشارية في المجال العقاري 

والخدمات القانونية المجانية بهدف تقديم أفضل 
ض االستثمارية وأكثرها ربحاً لمستثمريها الكرام.  ض االستثمارية وأكثرها ربحاً لمستثمريها الكرام. العرو العرو
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يتمتع االقتصاد التركي بالنمو والتطور المستمر وذلك بفضل الخطوات الثابتة التي سارت عليها الحكومة التركية 
في السنوات األخيرة. 

ص بشتى الميادين.  تعتبر مدينة اسطنبول من أجمل الوجهات السياحية في العالم، كما تعتبر مدينة الفر
تتوفر في المدينة عدة امتيازات منها وجود أكبر المطارات بالعالم ’‘مطار اسطنبول‘‘، أكبر الجامعات بأوروبا، 
مشروع قناة اسطنبول، مشروع نفق إسطنبول العمالق الواصل بين القارتين اآلسيوية واألوروبية، وشبكات 

السكك الحديدية والطرق الرابطة بين أهم المناطق التركية. 

المواصالت في إسطنبول 

هل تعلم أنك تستطيع التوجه من منطقة بيلك 
دوزو التي تعتبر أبعد منطقة بالجانب األوروبي 
بالمدينة إلى منطقة سويتلوتششمة بالجانب 
اآلسيوي بتذكرة قيمتها 70 سنت أمريكي. 

 يبلغ طول خط مترو األنفاق إلى 454 كيلومتر حالياً  كيلومتر حالياً 
ليصل إلى 646  كيلومتر بحلول عام 2023 لتصل 
قدرة استيعابه إلى 1.5 مليون راكب يومياً، يوفر 

أسرع وأسهل وسيلة نقل بالعالم. 
 مشروع قناة اسطنبول الذي سينتهي به العمل 
سنة 2023 سيوفر قناة بوسفور جديدة ستساهم 

في رفع قيمة المناطق المحيطة.  
 مشروع نفق إسطنبول العمالق بثالث طوابق (  مشروع نفق إسطنبول العمالق بثالث طوابق ( 
تحت البحر ) يهدف إلى وصل القارتين اآلسيوية 
واألوروبية بمشروع يعتبر األكبر على مستوى 

العالم، كما سيساهم هذا المشروع في زيادة قدرة 
وسائل النقل بالمدينة التي ستصل إلى 120.000 

شركة Investo Global لالستثمارات العقارية. 

توفر خدمات استشارية عقارية للمشاريع 
المضمونة والمكفولة من قبل الحكومة. 

لدينا شراكة عمل مع أهم شركات البناء بتركيا. 

نعمل دائماً على توفير أفضل األسعار لعمالئنا 
الكرام بأضخم المشاريع. 

ال نحصل على أي عمولة من العميل بأي شكل من ال نحصل على أي عمولة من العميل بأي شكل من 
األشكال. 

نقدم جميع خدمات قبل وبعد الشراء بشكل 
مجاني. 

يتصل المستشار العقاري الذي يتم تخصيصه لك من 
بين فريق عمل يتمتع بالخبرة ويساعدك على الحصول 

على االستثمار الذي ترغب القيام به. 

بعد فهم مواصفات االستثمار، سيقدم فريق العمل 
االقتراحات المناسبة وفقاً للخبرة التي يتمتع بها. 

سيتم ارسال األسعار والمعلومات التفصيلية عن سيتم ارسال األسعار والمعلومات التفصيلية عن 
المشروع الذي يحظى باهتمامك بما في ذلك األرباح 
المتوقعة ووقت التسليم وخطة الدفع وجميع 

المعلومات األخرى بشكل مفصل. 

عند اتخاذك قرار االستثمار ووضع مخطط لرحلتك 
سيقوم فريق العمل باستقبالك في المطار. 

ض توضيحي لك لنبدأ  ض توضيحي لك لنبدأ في مقر شركتنا سنقوم بعمل عر في مقر شركتنا سنقوم بعمل عر
بعدها رحلة ميدانية إلى موقع المشروع. 

سيتم استكمال جميع اإلجراءات المرتبطة بعملية 
شراء العقار المرغوب فيه تحت إشراف القسم 

القانوني لدينا. 

تعمل شركتنا على تقديم العديد من المشاريع تعمل شركتنا على تقديم العديد من المشاريع 
المضمونة من قبل الدولة بالتوازي مع العديد من 

المميزات األخرى. 

خدمات INVESTO GLOBAL قبل وبعد الشراء 

االستقبال من المطار والمرافقة حتى الوصول إلى 
الفندق. 

في حال االستثمار عن طريق شركتنا سيتم توفير 
حجز مجاني في فندق 5 نجوم لمدة 3 ليالي. 

جولة ميدانية إلى المشاريع. 

تقديم الخدمات القانونية وجميع اإلجراءات تقديم الخدمات القانونية وجميع اإلجراءات 
المتعلقة بشراء العقار. 

 تقديم خدمات استشارية خاصة بعملية 
االستثمار، فتح حسابات بنكية وتسجيل عقود 

الشراء التابعة للعقار.  

الخدمات االستشارية الخاصة بإجراءات الحصول 
على الجنسية التركية. 

تقديم خدمات التأجير في حال الرغبة بتأجير الشقة تقديم خدمات التأجير في حال الرغبة بتأجير الشقة 
التي تم شراؤها. 

لماذا ينبغي الحصول على االستشارة؟  

’‘ قد تكون فكرة شراء العقار أو االستثمار 
العقاري فكرة مرهقة تستدعي طرح الكثير من 

األسئلة حول أكثر شركات البناء ثقة بالمنطقة أو 
عن أكثر المشاريع مردودية أو عن أفضل 

األسعار المطروحة... الخ. 
ص  ص لذلك ينبغي اللجوء إلى خبرة فريق متخص لذلك ينبغي اللجوء إلى خبرة فريق متخص

بمجاله ومنطقته، وهذا ما توفره شركتنا كخدمة 
مجانية لعمالئها‘‘. 

هل ترفع االستشارة العقارية من سعر العقار ؟ 

ال، تعمل شركتنا على توفير العقارات بأسعار أقل 
من األسعار التي يمكنك الحصول عليها بشكل 
ض  منفرد، ويرجع ذلك لحصول الشركة على عرو

أسعار خاصة ناتجة عن قيامها بالتسويق للمشروع 
العقاري ككل. 

كيف يتم تقديم كل هذه الخدمات بشكل 
مجاني ؟ 

تقترح شركتنا على عمالئها خيارات متعددة من تقترح شركتنا على عمالئها خيارات متعددة من 
االستثمارات وذلك لتعاملها مع أهم شركات 

البناء في تركيا، بفضل هذا التعامل تبرم الشركة 
اتفاقيات تخولها الحصول على أفضل األسعار، 
وبالتالي تقديم خدماتنا دون الحصول على أي 

عمولة من المستثمر. 

هل سيكون من الصعب متابعة العقار قيد 
اإلنشاء من خارج البالد؟ 

ص (خدمات بعد  ال، تتضمن شركتنا فريق متخص
البيع) يقوم بتتبع المشروع  قيد اإلنشاء الذي 
ينتمي إليه العقار وتزويد العميل بالمعلومات 

والتفاصيل التي يرغب بالحصول عليها. 

هل يمكن مواجهة صعوبات مع شركة البناء 
بعد عملية تحويل األموال ؟ 

ال، تتعامل شركتنا مع أهم شركات البناء وأكثرها 
مصداقية، باإلضافة إلى إشرافها على جميع 
اإلجراءات القانونية بما فيها الحصول على 

العقود المطلوبة. 

نقدم لضيوفنا الكرام فرصة االستثمار المضمونة 
الربح ونضمن تعامله مع فريق عمل كفء ذو 

خبرة بهذا المجال ابتداءاً من لحظة وصولهم إلى 
األراضي التركية. 

تضمن الشركة العمليات االستثمارية بشكل آمن 
وتقدم جميع االستشارات والخدمات القانونية 

المطلوبة. 

كيف تتم 
اإلجراءات؟ 

لماذا 

ش“  ش ذلك الجي ” لتفتحــن القســطنطينية، فلنعــم األميــر أميرهــا، ولنعــم الجي
هللا عليه وســلم  محمد صلى 

”لــو كان العالــم دولــة واحــدة لجعلت اســطنبول عاصمة لها“ 
نابليــون  بونابارت 


