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تشــــكل رشكـــــة »تبـــــادل« للتجــــــارة الدوليــة رافــداً اســتثامرياً 
بنشــاطاتها  املعروفــة  إمتــاك«  »مجموعــة  ضمــن  حيويــاً 
تاريــخ  منــذ  وذلــك  كثــرة،  مجــاالت  يف  وبتميزهــا  املتعــددة، 
انطاقهــا يف تركيــا عــام 2012، مــع خــرة متتــد إىل مــا قبــل عــام 

2000م.

ــن  ــا م ــات بأنواعه ــلع واملنتج ــر الس ــادل بتصدي ــة تب ــص رشك وتخت
تركيــا إىل كافــة أنحــاء العــامل، ســواء أكانــت الســلع مــن إنتاجهــا، 
عاليــة  باحرتافيــة  وتتميــز  جاهــزة،  أو  لصالحهــا،  مصّنعــة  أو 

أعاملهــا. يف  ومصداقيــة 

من نحن





مــن خــال خرتنــا العمليــة يف األســواق الرتكيــة، ومركزيتهــا يف 
الــرق األوســط، إضافــة احتكاكنــا الواســع مــع رشائــح كبــرة مــن 
رجــال األعــامل، ملســنا حاجتهــم وحاجــة الــركات املســتوردة من 
ــاع  ــى اط ــون ع ــث تك ــة، بحي ــر جاذبي ــة، وأك ــل آمن ــا إىل بدائ تركي
تــام باألســواق الرتكيــة ومــا تشــتمل عليــه مــن كنــوز مخفيــة 

وفــرص حقيقيــة.

فمــن املعلــوم أن تركيــا تناِفــس بجــدارة أكــر األســواق العامليــة، 
األســعار  مســتوى  وعــى  والتصنيــع،  اإلنتــاج  مجــاالت  يف 
ــف  ــى اآلن مل يُْكتش ــرتيك حت ــوق ال ــك، إال أن الس ــة كذل املنافس

ــه.  كل
ومــن هنــا بــرزت رشكــة »تبــادل« تــارًة كبديــل ينتــج ويصــّدر، وتــارة 
باالســتفادة  الراغبــن  املســتثمرين  كبــار  بــن  وصــل  كحلقــة 
مــن األســواق الرتكيــة املتنوعــة كافــة، وبــن تلــك األســواق 
ــتوردين  ــات املس ــا ملتطلب ــال توفره ــن خ ــك م ــركات، وذل وال
ضمــن رشوط احرتافيــة ونتائــج مميــزة، تعكــس خرتهــا باألســواق 

الرتكيــة.

األهداف



ملاذا 
تبـــادل؟

لعــل أهــم مــا يشــجع رجــال األعــال عــى اختيــار رشكــة 

ــر  ــدة أو أك ــم واح ــدم له ــا تق ــو أنه ــا، ه ــادل« دون غريه »تب

ــزات: ــذه املي ــن ه م

 منتجات بجودة أفضل.

 ضمــان أقـــوى لعمليـــات التوريـــد والتصديـــر والنقــــل.

 خيـــارات سوقـــــية وإنتاجـــية أوســــع وبدائـــــل أكــــــر.

 معاملة أرسع، واهتامم أقوى، وتواصل احرتايف فوري.

 أســـــــــــــعار منافســـــــــــة.

رسعة يف التسليم والشحن.



نعمــل عــى تقديــم الدعــم الــازم يف مجــال تصديــر البضائــع 

الرتكيــة ابتــداًء مــن تحديــد أفضــل املورّديــن واملصّنعــن، 

واختيــار أفضــل املــوارد يف تركيــا املعروفــة باتســاعها وكرة 

ــا. خياراته

ــى  ــول ع ــات للحص ــق باملفاوض ــا يتعلّ ــب كل م ــّم ترتي ــن ث وم

ــك  ــق ذل ــا يراف ــع، وم ــتام البضائ ــب اس ــعار وترتي ــل األس أفض

مــن عمليــات تعبئــة وتغليــف وشــحن داخــي وصــوالً إىل 

ــات  ــهيل عملي ــع تس ــتورد، م ــد املس ــج إىل البل ــر املنت تصدي

ــن. ــراء مختص ــد خ ــى ي ــحن ع ــريك والش ــص الجم التخلي

خدماتنـا



إيجـــــاد 
املنتجات 

وذلــك مــن خــال دراســة طلــب العميــل ومــن ثــم تلبيتــه مبــارشة، 

ــن  ــر م ــد املعاي ــد تحدي ــا بع ــه يف تركي ــورّد ل ــل م ــد أفض أو بتحدي

حيــث الجــودة وطبيعــة املــواد األوليــة – بواســطة مختصــن - 

ــحن... ــاء الش ــن مين ــرب م ــدى الق ــعر، وم والس



اســــتام 
البضائـــع 
وتجهيزها

التفاصيــل  وإرســال  اإلنتــاج  عمليــة  عــى  اإلرشاف  خــال  مــن  وذلــك 

للمســتورد يومــاً بيــوم مــع متابعــة عمليــة اســتام البضائــع مــن املــورّد 

ــتورد. ــن املس ــة م ــات املطلوب ــا للمواصف ــن مطابقته ــق م والتحق

ويف هــذا اإلطــار نتابــع يف »تبــادل« اإلرشاف عــى املراحــل التاليــة 

ــج«: ــة املنت ــب طبيع »حس

عمليات التصنيع واإلنتاج.

عمليات التعبئة والتغليف.

عمليات الشحن الداخيل إىل املرافئ أو الحدود.

عمليــات التخزيــن ضمــن مســتودعات عــى األرايض الرتكيــة أو يف 

املنطقـــــة الحـــرة لغايــة طلــب املســتورد بــــدء عملــية التصديـــر.  

التحميل واإلرسال بأيدي مختصن.



خدمـــات 
التخلـيص 
الجمريك

ومــن الخدمــات الطبيعيــة الازمــة التــي تقدمهــا »تبــادل« 

ــمل: ــذي يش ــريك« ال ــص الجم ــل »التخلي ــريورة العم ــن س ضم

فتح وإغاق اإلعان الجمريك. 

شــهادات  )تراخيــص،  للمنتــج  املطلوبــة  الشــهادات  تأمــن 

التصديــر(.  تصاريــح  منشــأ، 

تنظيم الفواتر وشهادة الغرفة التجارية. 

حجــز مختلــف أنــواع حاويــات الشــحن )عاديــة، مــرّدة، مفتوحــة، 

عماقة(.

عملية التخليص الجمريك يف بلد املستورِد حسب الطلب.

حــري  اســتراد  يف  للراغبــن  الحريــة:  الــوكاالت  تأمــن 

ــر  ــب املعاي ــج حس ــع املنت ــاً لتصني ــدم عروض ــز: نق ــج مميّ ملنت

املعنــي  املســتورد  باســم  العامــة  وتســجيل  املطلوبــة، 

ضمــن عقــود حريــة للمنتجــات املتفــق عليهــا.
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