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" فليتحول توفيركم الى تحقيق األحالم"



يونس أك صو
رئيس مجلس اإلدارة

حضرات العمالء المحترمون
يحتم النظام المالي الحالي الذي يتضمن الفائدة والتكاليف العالية األخرى على دفع 
ثمنا باهضا لجميع طبقات المجتمع. عدم قيام رجال األعمال باستثمارات جديدة، 
يفرض على أصحاب األجور والرواتب تأجيل احتياجاتهم من المساكن والسيارات 

وغيرها بشكل مستمر. باإلضافة الى هذا، طرح المصارف شروطا صعبة تجعل 
 األشخاص تتجه للبحث عن حلول بديلة.

ولدت طريقة ال İMECE  كنتيجة للبحث عن طريقة. وفكر 9 رجال أعمال كل 
واحد منهم من أصحاب قطاع العمل الناجح والعالمة التجارية بلعب دورا مهما في 

تغطية االحتياجات مثل المسكن والسيارة عن طريق ال İMECE المتبعة منذ مئات 
 السنين في ثقافتنا، وفي نفس الوقت يكون لهم دورا مهما في تنمية البلد.

وبناء على هذ صمموا طريقة للعمل والتعاون التي تؤمن الفوائد الكبيرة لكل قطاع من 
قطاعات المجتمع وتعمل بدون فوائد. ووضع المئات من األشخاص يدا بيد وأكثرهم 
من رجال األعمال بشكل مناسب لروح التضامن للشركة؛ وأسسوا شركة قوية وموثوقة 

 بعدد الشركاء وإمكانية رأس المال وبنيتها التحتية.

لقيت شركة İMECE لتنظيم االستثمار المساهمة اهتماما كبيرا بعد تأسيسها، 
وأصبح كل من يرغب يستطيع تحقيق أحالمه بتوفيره بدون اإلرهاق تحت طائل الفوائد 
العالية والتكاليف المرتفعة. ويستطيع العثور على إمكانية تلبية احتياجاته بدون الوقوع 

في تردد من أمر الفوائد والضمان، وتحت ظروف دفع األقساط المناسبة جدا في 
 الفترات الذي يختاره.

هدفنا هو التضامن مع جميع أنحاء تركيا وتأسيس اكبر تنظيم ل İMECE في العالم 
في هذه األراضي. نحن نؤمن بهذا األمر. ألننا نؤمن بأحالم الناس في هذا البلد 

وتحقيقها. المهم ان نضع يدا بيد، وأن نثق ببعضنا باإلمكانية الكبيرة التي يحمله كل 
 فرد منا...

مع كل االحترام

İMECE
 هي اجتماع العديد من األشخاص والتعاون للقيام 	 

بعمل شخص واحد أو مجموعة وبذلك إنهاء األعمال 
بالتسلسل وتعني العمل الشعبي...

تحقيق األعمال الضرورية واالختيارية للقرية 	 
في المجتمعات الريفية من قبل القرويين تحت 

ظروف متساوية عن طريق اتحاد القوى...

لمصدر: تطبيق القاموس التركي المستحدث 
لمؤسسة اللغة التركية.

لعبت طريقة ال İMECE دائما من الماضي الى 
يومنا هذا دورا مسهال في القيام باألعمال التي ال 
يمكن القيام به من قبل شخص واحد. ومع مرور 

الزمن أصبحت طريقة العمل هذه ال تطبق في 
الريف فقط بل في المدن أيضا لسد االحتياجات 

المختلفة كطريقة للتضامن.



قطرة قطرة يصب مسكنا...

وكما هو معلوم بأن الشركات التي تقدم الخدمات في هذا 
النظام المنتشر ال تقوم ببيع وشراء المسكن والسيارة وغيرها. 

بل تقرر ماذا وأين وممن سيقوم الذين تأتي الدور عليهم من 
األشخاص المشاركين بالشراء وتأريخ تسليمهم.

تستهدف شركة İMECE لتنظيم االستثمار المساهمة بإدارتها 
المتعاونة بطريقة ال İMECE التقليدي كنظام للتضامن والتوفير 
بلقاء أكثر عدد من األفراد، وكسب هذا القطاع رأس مال قوي، 

وإدارة مؤثرة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكسبها منتجات شفافة 
 ومتعارفة عليها.  

يجتمع األشخاص في هذا النظام حسب إمكانية توفيرهم، ويستخدم 
هذا التوفير في كل شهر لتلبية احتياجات أحد األشخاص من 

المسكن،  واألرض، والسيارة، والماكينة، واألجهزة، ومصاريف 
 الزفاف، والتعليم وغيره. 

وبهذا الشكل يستطيع األشخاص تحويل توفيرهم الى تحقيق 
أحالمهم، بدون البقاء تحت طائل الفوائد الكبيرة والتكاليف العالية.

 İMECE 
كنظام للتوفير بدون فوائد
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انتقلوا الى منزلكم! يمكنكم امتالك مسكنا 
.İMECE بسهولة عن طريق ال

المسكن
بشكل سريع، وبدون فوائد، وبدون دفع مقدمات!  

يعتبر تملك المسكن من الحقوق األساسية والطبيعية لكل إنسان. 
تقدم شركة İMECE لتنظيم االستثمار المساهمة إحدى الطرق 

المؤثرة في تلبية احتياجات والطلب الطبيعي للناس. وكتنظيم لتملك 
 المسكن بطرق مبتكرة وموثوقة يحول توفيرهم الى تحقيق أحالمهم. 

يؤمن امتالك مسكنا للجميع بأقساط مناسبة جدا وتحت ظروف 
مقبولة عن طريق تطبيق طريقة التضامن والتوفير. إضافة الى عدم دفع 

 فوائد ومقدمات، وال يحتاج الى الركض وراء الكفيل. 

هيا، تعال أنت أيضا وتعرف على ال  İMECE. تعرف على 
المسكن الذي تبتغيه في المكان الذي تبتغيه.
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 ،İMECE الذين يسلكون طريقهم مع ال
سيمتلكون السيارة بسهولة...

السيارة
مللتم من االنتظار في المواقف، والذهاب واإلياب للعمل بواسطة الحافالت 

المزدحمة. يمكن أن يكون الذهاب بسيارتكم الى سفرة في نهاية األسبوع مع 
 أسرتكم، والخروج الى اإلجازة بسيارتكم أكبر حلم لكم...  

جميع هذه األمور وأكثر من ذلك من الممكن أن يتحقق. كل ما تفعلونه هي 
االنضمام الى نظامنا التضامني، واإليمان بالقوة الكبيرة لتوفيركم الصغير. عند 

االتصال بال İMECE وتوجيه أسئلتكم األولى لها، تكونون قد بدأتم بالسفر 
 بسيارتكم الشخصية! ألنه من السهل جدا تملك السيارة معنا.

تعال الى ال İMECE لتتمتع تمتعا كبيرا بتملك سيارة بدون فوائد وكفيل 
ومقدمة. ومن اآلن نتمنى لكم قيادة ممتعة وسفرة سعيدة.
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موقف النظام وموقفه 
من ناحية الفوائد

أهم هدف لنظام ال İMECE هو إنقاذ مواطنينا من عبئ 
الفوائد واألعباء الظالمة األخرى. يقدم ال İMECE التي تكبر 

 بقوة التضامن طريقة عادلة للشراء. 

ولهذا السبب التناسب مع عقيدتنا وقيمنا تأتي في أولوية 
 المواضيع الحساسة جدا لعدم إدخال الفوائد في عملنا.

وارتباطا بهذا األمر، أستشير الى آراء واجتهادات األساتذة في 
الشريعة؛ ولهذا نقوم بالعمل في هذا النظام حسب األصول 

واألساس الذي يراه هؤالء األساتذة مناسبا. وابدوا األساتذة في 
الشريعة آرائهم حول هذه الطريقة بأنها طريقة خيرة ومفيدة ضمن 

 الحدود الذي وضعه اإلسالم.

نحن ك İMECE نقيم إظهار الحساسية التامة لهذه الحدود 
والتحذيرات بأنها مسؤولية ضرورية ال يمكن االستغناء عنها.

 كيف يعمل نظام ال İMECE للتضامن
 ونظام التوفير؟

يستطيع األشخاص الذين يفضلون هذا النظام أن يقوموا بشراء 
المسكن في المدينة والمبنى والمجمع الذي يرغبون تملكها، 

وتملك السيارة أو االحتياجات األخرى.

ويكون الشخص صاحب القرار في شراء أي منزل أو سيارة 
من أي شخص، ويقرر عدد األقساط من 40 الى 240 قسطا 

للمبلغ اإلجمالي الذي سيدفعه عند الشراء.

ويدفع من 7% الى 12% من تكاليف المسكن أو السيارة 
كبدل للخدمة.

يستطيع األشخاص الحصول على المسكن أو السيارة حسب 
التاريخ أو الدور في التسلسل، حسب الطريقة التي يفضلونها.

بفضل القوة واإلمكانيات التي تخلق من االتحاد يستطيع 
الشخص الذي يكون دوره في آخر التسلسل أن يمتلك 

المسكن أو السيارة قبل انتهاء 40% من أقساطه.

ولكي يضمن حقوق األشخاص اآلخرين، يجرى وضع الرهن 
العقاري على المنازل ورهن السيارات التي سلمت بشكل 

مناسب لمدة مجموع األقساط. ويرفع هذا التدبير بعد قيام 
الشخص بدفع جميع األقساط.



الطرق في ال İMECE ذات خيارات 
بسيطة وواضحة

3T نظام ال

هو نظام تعلم منذ بدايته مقدار المبلغ الذي سيدفع، 
واألقساط وتأريخ التسليم

يعمل ال İMECE ببرمجياتها ذات البنية التحتية المتطورة في هذه الطريقة؛ بإدخال اإليرادات الموجودة 
حاليا وفي المستقبل مع المبلغ اإلجمالي وعدد األقساط المستهدفة من قبل األشخاص في النظام. ويقدم 

 النظام 3 خيارات للزبائن يتضمن تاريخ التسليم بأسرع شكل.

في حالة رغبة األشخاص يمكنهم إجراء التغيير في المبلغ وتواريخ األقساط والتسليم، وتثبيت الخيار األنسب 
لهم منذ البداية. هذا النظام هو نظام مثالي للشخص الذي ال يؤمن بالحظ في العمل بل يحاول التقدم نحو 
هدفه، وللذين يحبون الطرق الواضحة والتي يمكن التنبؤ عنه. وأفضلية هذا النظام كونها بدون فوائد، وبدون 

مقدمات، وبدون كفيل.

نظام تسلسل األدوار الثابتة

هو نظام التسليم المبكر يعرف فيه المبلغ الذي سيدفعه ويعرف 
األقساط، ولكن يجرى سحب القرعة لتثبيت تأريخ التسليم. 

وبهذه الطريقة يستلم الراغبين في المشاركة في النظام المسكن والسيارة أو المبالغ المالية لتأمين االحتياجات 
في فترة لحد 40% تقريبا من مجموع فترات األقساط. ال يتغير مقدار المبلغ اإلجمالي وعدد األقساط الذي 

سيدفع. اعتبارا من الشهر األول يتم الوصول الى أهدافهم بالتسلسل عن طريق سحب القرعة. ومرة أخرى 
بدون فوائد، وبدون مقدمات، وبدون كفيل.
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االحتياج

يمكنكم شراء قطعة األرض التي تفكرون بها 
 İMECE لمصنعكم عن طريق ال

يمكنكم إيجاد الحلول عن طريق ال İMECE الحتياجاتكم 
مثل قطعة األرض والسيارات المؤجلة من طرفكم من متطلبات 
شركتكم بسبب الفوائد المرتفعة، والمصاريف العالية، والظروف 

 İMECE الصعبة التي تخيفكم. ألن نظام التضامن والتوفير
 يتضمن فرص كبيرة لرجال األعمال.

ال تدفعون في هذا النظام الفوائد والمصاريف والمقدمات التي 
تكسر ظهوركم. يمكنكم خطو الخطوات لتوسيع عملكم وخط 

إنتاجكم بكل ثقة بدفع بدل التنظيم بشكل معقول جدا.
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İMECE فوائد نظام ال
وصول األشخاص الى تملك مسكنهم أو سيارتهم بفترة مبكرة أقل من 40% من الفترة . 1

التي يمكن تملكهم عن طريق ادخار المبالغ بالشكل االعتيادي عن طريق تثبيت األدوار 
 التسلسلية.

 
ألول مرة في تركيا، يعلم المشاركين في النظام اعتبارا منذ البداية دورهم التسلسلي في . 2

التسليم عن طريق سحب القرعة. وبهذه الطريقة يقوم كل شخص بوضع خطته المستقبلية 
حسب تأريخ التسليم بدال من االنتظار لشهور طويلة. يكون األمر واضحا بدال من المبهم. 

 وال يكون هنالك مصدر عاطل في النظام.

وحسب طريقة 3T يمكن لألشخاص في حالة طلبهم تنظيم المبلغ اإلجمالي واألقساط التي ستدفع من قبلهم حسب . 3
 مواردهم المالية، ويمكن سحب تاريخ التسليم لتاريخ مبكر جدا بدون الدخول الى سحب القرعة لتثبيت الدور التسلسلي. 

 تتحول المبالغ الى منزل، سيارة أو احتياجات أخرى بدون فقد قيمتها أمام التضخم المالي.. 4

ال يتم دفع فوائد القرض والمصاريف األخرى التي تصل دفع بدل تصل الى أكثر من ضعف المبلغ لهذا األمر. ال يؤخذ . 5
 دين إضافي. وتلبى االحتياجات بثمن قليل.

 يقدم هذا النظام إمكانية التمويل للمواطنين ذات الدخل المنخفض، الذين رفض طلبات القرض لهم من قبل المصارف.. 6

 بدون دفع مقدمات، وتوزيع األقساط على فترات زمنية طويلة.. 7

تم حل مشكلة الضمانات عن طريق وضع الرهون على المال او األموال الغير المنقولة، وال يحتاج البحث عن كفيل . 8
 لاللتزام.

من الممكن المشاركة بنظام ال İMECE للتضامن والتوفير من كل مكان. وال يكون هنالك فرق في المشاركة عندما . 9
 تكون في أية مدينة من مدن تركيا.

 يوجه الى التخطيط المبكر والتوفير لالحتياجات المستقبلية.. 10

يشكل أنسب خطط التوفير بشكل واقعي، وخاص بالشخص بصورة سريعة جدا وعملية عن طريق تطبيق السكرتير المالي.. 11
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ال تضعوا الفوائد تكون عائقا 
امام استثماركم للمكائن

أكبر قوة في هذا البلد هو اإلنسان المنتج. هم الذين يقومون 
بتنمية تركيا، ويساهمون في زيادة فرص العمل، ويقومون 

بالتصدير... ولهذا السبب ندعو رجال األعمال المنتجين الى 
نظامنا للتضامن والتوفير: نحن كأصحاب العمل وضعنا يدا بيد 

والتقى قوتنا في ال İMECE وظهرت نتيجة هذا التضامن 
 إمكانيات عظيمة يمكنكم انتم أيضا االستفادة منها.  

يمكنكم التوفير للمكائن واألجهزة واألمور األخرى التي تحتاجون 
اليها وتحقيق ما تصبون اليه بفترة مبكرة جدا. ال تنشغلوا بالفوائد 
العالية جدا واألعباء األخرى، تعالوا لنتحدث لتأمين احتياجاتكم 

بشروط مناسبة جدا. وستندمون على عدم تعرفكم على هذا 
النظام من قبل، ويمكنكم النظر الى المستقبل بثقة أكبر.
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إذا كان الموضوع زفاف، أو تعليم...أحسن 
خيار هو ال İMECE لسد الكثير من 

احتياجاتكم!

ال نهاية لالحتياجات. نظام İMECE هو نظام عملي للغاية يمكن استخدامه 
في حل العديد من احتياجاتكم من منزل، سيارة، قطعة أرض، ومكائن...

وأحيانا للخطوبة، والزفاف، والتعليم وغيرها... ألنه في اإلتحاد قوة، وعند 
االنقسام يحصل الضعف. ولهذا السبب سنضع يدا بيد وسنقوم بأعمالنا بشكل 

تسلسلي. وال يكون هنالك ضرورة لدفع بدل إضافي باستثناء أجرة التنظيم 
 القليل.  

İMECE، هو نظام يمكنكم تنسيق فترته وعدد األقساط حسب مقدار 
احتياجكم. فيمكنكم اختيار الطريقة المناسبة لكم لتثبيت تاريخ التسليم، أو 
يمكنكم سحب القرعة ألخذ دور التسليم المبكر. النتيجة واضحة: أحسن 

طريقة هي ال İMECE الحتياجاتكم!
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اختالفنا
هي المؤسسة األولى والوحيدة التي أسست على قاعدة واسعة مؤلفة من 	 

مئات رجال األعمال، والصناعيين، والحرفيين )الهدف والحدود 1000 
 شخص(.

بشركائها الداعمين له، ومحيطهم، ومع الشركات ورؤوس المال أصبحت 	 
 قوة موثوقة مختلفة في هذا القطاع.

الى جانب بنائها الشفافة المفتوحة للتفتيش من جميع نواحيها؛ فهو أول 	 
 بناء تناسب المعايير المطلوبة من الدولة والمؤسسات ذات العالقة.

تعهدت بتقاسم مكاسبه مع 1000 من الشركاء، وتعهدت بوضع %30 	 
من مكاسبها في عقد الشركة تحت تصرف الوقف الشعبي، ولهذا السبب 

 فهي الشركة الوحيدة األولى التي اتخذت الشعب أكبر شريك لها. 
 
تؤمن الشفافية والوضوح ببرمجياتها وبنيتها التحتية ذات التكنولوجيا 	 

القوية. وتطرح إمكانية وصول العمالء بسهولة الى المعلومات التي تراود 
 اذهانهم عن طريق المنصات الرقمية.

تقدم حلول واضحة وسهلة للعمالء على شكل نظامين احداهما نظام 	 
3T. تثبيت األدوار والنظام اآلخر هو نظام 

تطبيق السكرتير المالي عبر األنترنت الذي يقدم العروض الصحيحة 	 
والموثوقة جدا خالل ثواني للعمالء عن طريق؛ القيام بالتحليل في ضوء 

العديد من المعلومات والمعامل الموجودة في قاعدة معلومات واسعة.

التزاماتنا
أن نكون شفافين، صريحين ومفتوحين للمسائلة. 

مفتوحين للتدقيق من قبل جميع سلطات التفتيش 
الحكومي والسلطات الخارجية المستقلة ذات العالقة.

وضع 30% من أرباح الشركة تحت تصرف الوقف الشعبي 
)İMECE كلما كانت الشركة عاملة. )وقفية ال

ال نخلط أبدا الفوائد في عملنا والتي هي وسيلة 
لالستغالل والربح الغير العادل.

ال يتم توديع توفير عمالئنا في المصارف، وال يتم 
استخدامه في نشاط تجاري آخر. 

أن نكون عادلين وصادقين أمام جميع العمالء 
وأصحاب الحصص.

ال تقدم بدل فواتير مختلفة ماعدا مبلغ خدمة التنظيم 
المقدم للعمالء. 
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