
4 
يتم اتمام كافة اإلجراءات الضرورية المتعلقة باألوراق لدى غرفة تجارة اسطنبول 

 و والية اسطنبول 

جمة و متابعة  مكتب طرابلس للتر
 األوراق

 خدماتنا

 من نحن
يقوم مكتبنا بمتابعة المعامالت القنصلية و تقديم خدمات تصديق االوراق و االستشارة القنصلية فيما يخص 

المعامالت لدى القنصلية الليبية، القطرية و العراقية بشكل رئيسي باإلضافة الى قنصليات كافة الدول 
 عبر مكتبنا الواقع في منطقة التقسيم في قلب اسطنبول  0991العربية و دول الشرق األوسط منذ سنة 

 

 أهدافنا
نقوم بإتمام كافة اإلجراءات و المعامالت بشكل سريع و موثوق بالنيابة عن زبائننا و ذلك عبر كادرنا 
المحترف و البنية التحتية التقنية المتطورة التي لدينا و عبر القيام بدور حقلة الوصل بين األشخاص و 

 الشركات من جهة و القنصليات من جهة أخرى .

  الفواتير -خدمات متابعة شهاددات المنشأ 

  ترجمة كافة األوراق الرسمية للشركات و تصديقها من قنصليات الدول العربية سواءاً كانت أوراق
)شهادات تجارية عائدة للشركات )شهادات دراسة، شهادات زواج و ماشابه( او أوراق شخصية 

 مزاولة النشاط، التوكيالت و مشابه(.

 خدمات اإلستشارة فيما يخص تصديق المعامالت 

  بشكل رئيسي و تصديقها من اإلنجليزية و العربية خدمات الترجمة لكافة اللغات و خصوصاً اللغات

 .الدوليةكاتبي العدل و مراكز الوالية للمعامالت 

 التصديق من والية اسطنبول، غرفة التجارة في اسطنبول، وزارة الخارجية و السفارات في أنقرة 

 خدمات تأسيس الشركات في تركيا و الدول العربية 

  خدمات الفيزا 

  األوراق شحن  و توصيل خدمات 

 تواصلوا معنا

 0شارع غوموش سويو زقاق هاجي هانم الرقم 
 اسطنبول  -التقسيم \ بيه أوغلو 

 

+90 212 245 91 97 
+90 212 243 38 98 

 

+90 541 341 99 98 
+90 552 216 36 73 

 

+90 212 381 63 49  

mense@trablus.net 
trablustercume@gmail.com 

 

www.trablustercume.com  

 مراحل متابعة األوراق 

1 
تقوم الشركات المتواجدة في اسطنبول أو خارجها بإرسال األوراق التي ترغب 
 بتصديقها إلينا عبر البريد اإللكتروني من أجل تدقيقها و تحديد أجور المعاملة.

3 
بعدها تقوم الشركات بإرسال األوراق الى مكتنبا الكائن في منطقة التقسيم لتسليمها 

 لنا باليد او عبر خدمات الشحن و التوصيل .

6 
بعدها يتم استالم األوراق المصدّقة في نهاية العملية و ارسالها مع جميع ايصاالت 

 الدفع للشركات او الى اي عنوان تحدده عبر خدمات التوصيل و الشحن.

5 
بعدها يتم ايداع أجور التصديق القنصلية بإسم الشركات حسب الطريقة التي تحددها 
كل قنصلية سواءاً كانت نقداً او عبر حوالة مصرفية او عبر البطاقة اإلئتمانية و يتم 

 ايصال األوراق للقنصليات بإسم الشركات.

2 
يتم إبالغ الشركات عبر رسالة بريد الكتروني بالتغييرات او اإلضافات الواجب 

اجراؤها ان وجدت و تحديد اجور متابعة المعاملة و تصديق االوراق لدى 
 القنصليات.

 
 محطة مترو التقسيم

 القنصلية المولدافية       
 فندق مرمرة

 القنصلية األلمانية

 القنصلية الليبية          

 القنصلية المقدونية    

 طرابلس للترجمة 

متر  600  


