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ًدت مجموعة الخال في اسنطبول ُوَجٍ

لتقديم خبراتها للراغبين في السفر

 إلى تركيا من أجل

السياحة أو شراء العقار أو اإلقامة فيها
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 من خالل القسم العقاري لشركة الخال يمكنك االن الحصول على عقارك في 

تركيا ان كان بغرض االستثمار او السكن او حتى الحصول على الجنسية التركية
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العقارات في تركيا

ترغب او  شركة  تأسيس  في  ترغب   هل 

 باالقامة في تركيا , مجموعة الخال تقدم

لكم خدماتها القانونية داخل تركيا

الخدمات القانونية

ما هذا  سعر  وافضل  جودة   أفضل 

عندما الخال  مجموعة  لك   تحققه 

تركيا من  بضائع  او  منتج  عن   تبحث 

الشحن اجراءات  عليك   وتسهل 

والتخليص الجمركي

التجارة العامة

السياحة العالجية
 تسهل عليك مجموعة الخال اختيار افضل 

تقدم التي  اسطنبول  في    المستشفيات 

والعمليات الشعر  وزراعة  االسنان   عالج 

الخال مجموعة  عليك  تسهل   التجميلية 

 اختيار افضل المستشفيات في اسطنبول

الشعر وزراعة  االسنان  عالج  تقدم    التي 

والعمليات التجميلية
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ALKHAL Group is in Istanbul, where it was 

founded to provide its expertise to those 

looking for travel to Turkey for tourism, 

purchase of property or living in Turkey.
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Through our Real Estate department in ALKHAL Group now you 

can buy your property in Turkey, either for investment, living in 

Turkey or even to obtain Turkish citizenship.
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Real Estate in Turkey

If   you   are   thinking   about 

establishing a company in Turkey 

or want to live in Istanbul ALKHAL 

Group offers you its legal consul-

tation expertise

Legal consultation

Best price and best quality, 
that’s what ALKHAL Group 
offers to you when you are 
looking for the best-in-class 
premium product in Turkey 
and   facilitates    shipping
process along with customs 
clearance

Trade

Medical Tourism
ALKHAL Group works with the 

best and highly trusted hospitals 

in  Istanbul  that  offers  dental 

treatment, hair transplant and 

cosmetic surgery

alkhal-group


