
�كة أفضل 
دولية استث�ر 

في الوالیات المتحدة األمریكیة منذ عام 2005
في تركیا منذ عام 2015



أشياء خاطئة تعرف أنها صحيحة

* احصل ع منزل جديد!
* ليكن � ميامي، كاليفورنيا، مانهاتن!

* احصل علىه غاليًا، واربح الكث�!
* احصل ع م� مربع كب�!

* ليكن بالقرب من منزل صديقي!
* ليكن ا�طبخ مفيًدا!

* ليكن قريبًا إ� مدرسة
طف£ ا�ستقب£! BE CAREFUL 

WHAT
YOU WISH FOR

اعتمد ع الخªة، بد¨ً من ا§¦ار ع ا�عرفة وا�علومات ا�نقوصة...



ا§دارة
ع  للحصول  بنا  التواصل  ¯كنك   .2019 عام  من  اعتباًرا  وويسكونسن  وأوهايو  شيغان  و¨يات   � تديرها  التي  ا�واقع   � ا�نازل  بشأن  خيارات  تقديم   �  TRUSA بدأت 

ا�نخفضة. والرسوم  ا�رتفع  ا§يجار  ذات  ا�نازل  هذه  حول  معلومات 



$ 4.850,000

15,9

$ 2.750,000

14,7

السعر

̈س�داد (سنة) ف�ة ا

السعر

̈س�داد (سنة) ف�ة ا

ا�ستأجر لك. التجارية هي  الع¼مة  للعمل، وتصبح  ا�خصصة  ا½ماكن  للعقارإذا قمت ب¾اء واحًدا من  ا�الك  أنت ستصبح 



$ 1.950,000

15,8

$ 1.340,000

15,2

السعر

̈س�داد (سنة) ف�ة ا

السعر

̈س�داد (سنة) ف�ة ا

ا�ستأجر لك. التجارية هي  الع¼مة  للعمل، وتصبح  ا�خصصة  ا½ماكن  للعقارإذا قمت ب¾اء واحًدا من  ا�الك  أنت ستصبح 



$ 2.900,000

17,5

السعر

̈س�داد (سنة) ف�ة ا

السعر

̈س�داد (سنة) ف�ة ا

$ 2.250,000

15,5

لك. ا�ستأجر  التجارية هي  الع¼مة  للعمل، وتصبح  ا�خصصة  ا½ماكن  للعقارإذا قمت ب¾اء واحًدا من  ا�الك  أنت ستصبح 



فقط! المنازل  على  أمریكا  في  المرتفع  اإلیجار  بعائد  المتعلق  استثمارك  یقتصر  أن  یجب  ال 
من  تتكون  والتي  بنا،  الخاصة  األعمال  محافظ  من  واحدة  اختیار  ھو  لك  نقدمھ  أن  یمكننا  آخر  خیار 
ھي  عالمیًا  المشھورة  التجاریة  العالمات  ھذه  من  "واحدة  العالم.  في  الرائدة  التجاریة  العالمات 
إیجار  عقد  بموجب  ستمتلكھا  التي  العقارات  في  كمستأجرین  البقاء  ویمكنھم  بك،  الخاص  المستأجر 

األجل." طویل 

بمبلغ  المتوسط،  في  سنوات   10 مدتھا  عقود  باتفاقیات  المرتبطة  الخیارات،  ھذه  بیع  أسعار  تبدأ 
استرداد  فترة  بمتوسط  طلبك.  على  وبناًء  میزانیتك  مع  یتماشى  بما  وتزید  أمریكي  دوالر   1000000

مختلفة. مجاالت  في  خدمات  تقدم  تجاریة  عالمة  مستأجر  تكون  أن  یمكنك  عاًما،   15 إلى  تصل 

مفصلة. معلومات  على  للحصول  بنا  التواصل  یمكنكم 

TRUSA خط التجاریة



إج�À الف�ة ال¼زمة للعملية 6 أشهر

منزلك تجدید  بعد  البیع  خدمة 
سنقوم  لمنزل،  المتوقعة  والضرائب  والبیع  والشراء  االستثمار  مصاریف  بعد  تقدیمھ،  یمكننا  الذي  األرباح  جدول 

یلي: كما  ھو  أمریكا،  في  لالستثمار  لك  بشرائھ  

عميلعميلعميل

سعر �اء ا�نزل

تكلفة التجديد

التكلفة ا§ج�لية

سعر البيع 

مÁوفات البيع 

صا� ا�تبقي

الربح ا�تبقي



قبلبعد

ديدجتلا ءاربخ

خدمة البيع بعد تجديد منزلك

بدأت Trusa Homes، اعتباًرا من عام 2018، في تقدیم خدمات البیع بعد التجدید "Flip" في والیات فلوریدا ومیتشیغان وأوھایو. كما ترى في 
الصور أدناه، وبعد تحقیق اختالف ملحوظ بالعین نتیجة ھذه الخدمة، من الممكن بیع المنازل بأسعار مرتفعة وتحقیق الكسب. یتم توفیر جمیع الخدمات من 

قبل موظفي Trusa، وھذا األمر یجعل تحقیق الربح ھنا أمًرا منطقیًا للمستثمر. إذا كنت ترغب في ذلك، یسعدنا أن نجعلك تستفید من ھذه الخدمة.

عاما من الخبرة في الوالیات المتحدة األمریكیة 6

قبل

قبل

بعدقبل

بعد

بعد



$128,000

اتصل بنا*

$775

$713

14,9

مستقل

منازل تستلزم میزانیة عالیة ال نوصي بشرائھا

هذه ا�نازل، التي تنخفض نسبة احت�لية طلبها لÂيجار مع زيادة سعر البيع،
ليست مناسبة لخطة TRUSA ل¼ستث�ر.

$193,000

اتصل بنا*

$880

$810

19,8

مستقل

السعر

المنطقة

تأجیر

إیجار صافي مضمون للمستأجر

فترة االسترداد (سنة)

نوع المنزل

السعر

المنطقة

تأجیر

إیجار صافي مضمون للمستأجر

فترة االسترداد (سنة)

نوع المنزل



$84,000

اتصل بنا*

$800

$736

9,5

مستقل

$95,000

اتصل بنا*

$880

$809

9,7

مستقل

السعر

المنطقة

تأجیر

إیجار صافي مضمون للمستأجر

فترة االسترداد (سنة)

نوع المنزل

السعر

المنطقة

تأجیر

إیجار صافي مضمون للمستأجر

فترة االسترداد (سنة)

نوع المنزل



$75,000

اتصل بنا*

$715

$658

9,5

مستقل

$78,000

اتصل بنا*

$720

$662

9,7

مستقل

السعر

المنطقة

تأجیر

إیجار صافي مضمون للمستأجر

فترة االسترداد (سنة)

نوع المنزل

السعر

المنطقة

تأجیر

إیجار صافي مضمون للمستأجر

فترة االسترداد (سنة)

نوع المنزل



TRUSA المنازل التي تم بیعھا من خالل
السعر

المنطقة

تأجیر

إیجار صافي مضمون للمستأجر

فترة االسترداد (سنة)

نوع المنزل

$64,000

اتصل بنا*

$629

$579

9,2

شقة

$65,000

اتصل بنا*

$607

$558

9,7

مستقل

السعر

المنطقة

تأجیر

إیجار صافي مضمون للمستأجر

فترة االسترداد (سنة)

نوع المنزل
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#2022

ملحوظة: بسبب العطالت الرسمیة، قد یتغیر تاریخ سند الملكیة +/- 10 أیام.

تقویم شراء المنزل

كود المنزل

تاریخ   الوصول  تقاریر تاریخ التقییمتاریخ اإلیداع
  التقییم  من  الخبراء

تاریخ نقل الملكیةسداد الرصید المتبقيتاریخ الفحص



لنعثر على منزلنا
یتم تجدید محفظة إدارة االستثمار Trusa كل یوم. تتكون قائمة 

االستثمار لدینا من المنازل التي یكون لھا عائد أسرع. لنجد اآلن أنسب 
منزل لك سواء كان في قائمتنا أم ال.

موعد نقل وثیقة ملكیة العقار
دفع الرصید المتبقي بعد موعد نقل الملكیة الذي سیحصل علیھ محامینا 

من مكتب السجل العقاري.

منزلك مسجل باسمك
مبروك على المنزل الجدید الخاص بك. وثیقة ملكیة العقار 

الخاص بك اآلن باسمك. نستلم مفاتیحنا أو نسلمھا للمستأجر لدینا. 
(یتم دفع عمولة Trusa في ھذه الخطوة ٪5)

ابدأ في استالم إیجارك
سیُضاف إیجارك األول إلى حسابك في غضون یومي عمل 

مباشرة بعد إتمام البیع.

لنبلغ عن طلب الشراء الخاص بنا
لقد وجدنا اآلن منزلنا واآلن یمكننا تقدیم طلبنا. یلزم علیك إیداع مبلغ 
25 ألف دوالر من أجل تلبیة طلب شراء المنزل وبدء عملیة الشراء.

زیارة التقییم والتثمین
دعونا نجري تقییًما في غضون 10 أیام للمنزل الذي نطلب شراءه.. تقریر 

التقییم األول ھو التقریر الذي سیتضح لنا من خاللھ التكالیف التي قد تنشأ بعد 
شراء المنزل.

بعد التقییم، إذا كان ھناك تجدید عاجل للمنزل، حینھا سنطلب من البائع 
إجراء اإلصالحات في ضوء تقریر التجدید ھذا.

رسوم التقییم تتراوح بین 250 - 350 دوالر ویتم دفعھا من قبل المشتري.
الفحص

دعنا نتحقق من جمیع التجدیدات التي تم إجراؤھا بعد التقییم قد تمت 
بالفعل.

دلیل شراء المنزل

الزیارة االلقنصلیة االمریكیة
نحتاج، بعد دفع الودیعة، "نسخة أصلیة‘‘ من جواز سفرك وإرسالھا 

إلى محامینا في أمریكا لضمان استمرار المعامالت وذلك خالل 
زیارتك للقنصلیة األمریكیة مع مسؤولنا.

تستغرق عملیة شراء المنزل حوالي 30 یوًما.
المدة نفسھا تسري على المواطنین األمریكیین والمشترین األجانب.
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90+ ما یزید على 90 محفظة عقاریة شھریة

1080+ عدد عمالء یزید عن 1080

2800+ ما یزید على 2800 منزل تم بیعھ

* 2021 ªاعتبارًا من 11 نوفم



توفر إدارة االستثمار TRUSA، إمكانیة الوصول إلى المحافظ العقاریة 
المختارة خصیًصا لجمیع أغراض االستثمار في أمریكا،

من خالل مكاتبھا في میشیغان وأوھایو وإلینوي وویسكونسن ونیویورك، 
وموظیفھا البالغ عددھم 71 موظفًا وشركاء الحلول في جمیع الوالیات.

تتیح إدارة االستثمار TRUSA، بفضل البنیة التحتیة التي أنشأتھا، إمكانیة 
الوصول إلى جمیع أنواع فرص االستثمار في الوالیات المتحدة األمریكیة. 

یمكنھا تقدیم خدمة الصیانة في حالة الحاجة في جمیع العقارات التي تدیرھا مع 
فریق الصیانة الذي یضم أكثر من 24 شخًصا ومخازن المعدات الموجودة في 5 

والیات.

باإلضافة إلى ذلك؛

في والیة فلوریدا،
ھناك خدمة التجدید قبل البیع (FLIP) من خالل TRUSA مع 7 شاحنات صغیرة و 

34 موظفًا في خدمتكم...

یمكنك أن تجد جمیع أدوات االستثمار التي تحلم بھا، مثل منزل أو مكتب أو 
.TRUSA شركة ذات عوائد عالیة من العمالت األجنبیة، في

TRUSA في امریكا



نحتاج، بعد دفع الودیعة، إلى الحصول على "نسخة مصدقة - نسخة 
أصلیة من جواز سفرك وإرسالھا إلى محامینا في أمریكا لضمان 
استمرار المعامالت وذلك خالل زیارتك للقنصلیة األمریكیة مع 

مسؤولنا.
تستغرق عملیة شراء المنزل حوالي 30 یوًما.

المدة نفسھا تسري على المواطنین األمریكیین والمشترین األجانب.

ما الذي تتضمنھ عمولة ضمان المستأجر بنسبة 8٪؟
یُمكن، من خالل عمولة 8٪ تدفع من إیجارك الشھري، إیداع أموالك في 

حسابك بالدوالر في تركیا أو في الخارج في الیوم السابع من كل شھر، وتشتري 
تأمینًا على منزلك كونھ غیر مستأجر، أو إذا كان المستأجر یدفع اإلیجار متأخًرا أو 

ال یدفع على اإلطالق.

في أي الوالیات یمكنك شراء منزل؟
تنبع قوة TRUSA من كونھا ال تبني المنازل التي تبیعھا بنفسھا، بل من قدرتھا على 

توجیھ المستثمرین عند شراء المنازل إلى شراء المنزل المناسب من خالل خبرتھا "الفنیة" 
التي تزید عن 15 عاًما.

لذلك یمكنك شراء منزل من المدینة التي تریدھا في الوالیة التي تریدھا حتى من الشارع الذي 
تریده. ومع ذلك، فسوف نزودك في مكتبنا بمعلومات مفصلة وجمیع المعلومات الھامة األخرى 

التي تحتاج إلى معرفتھا عند شراء منزل عندما یتعلق األمر بمكان شراء المنازل ذات الدخل 
اإلیجاري األعلى.

لماذا تحصل TRUSA على عمولة؟
تحصل TRUSA على عمولة قدرھا 5٪ على سعر بیع المنازل التي تتوسط في شرائھا. تشمل نسبة 

العمولة ھذه المحامي والمحاسب وتكالیف سند الملكیة والعمولة العقاریة. عند شراء منزل، فأنت تدفع فقط 
رسوم تقییم المنزل وتثمینھ، بعیًدا عن ھذه العمولة. یتراوح متوسط ھذه الرسوم بین 250 دوالر و 300 

دوالر تختلف حسب حجم المنزل والوالیة.

زیارة القنصلیة األمریكیة؛
سویًا نقوم بزیارة قصیرة إلى قسم التوثیق لدى كاتب العدل في القنصلیة األمریكیة في اسطنبول أثناء 

إجراء معامالت منزلك الذي ستشتریھ من الوالیات المتحدة األمریكیة مع TRUSA. ویرجع الھدف من 
ھذه الزیارة إلى إعداد المستندات الالزمة من أجل الحصول على رقمك الضریبي إلرفاقھ بمنزلك الذي 

اشتریتھ باسمك. تتم ھذه العملیات في غضون 15 دقیقة في قسم التوثیق لدى كاتب العدل،ونظًرا ألن 
إجراءات التأشیرة ال یتم إجراؤھا في ھذا القسم، فمن السھل العثور على موعد لكل یوم.

، نحن � انتظارك � TRUSA لتقديم إجابات ع تلك ا½سئلة إ� جانب جميع أسئلتك ا½خرى.

 ما هي القيمة السنوية
والزيادة � ا§يجار؟

تعد  لم  إذا  أفعل  ماذا 
TRUSA موجودة غًدا؟ 



أسئلة متداولة
لماذا الحدیث عن المنازل المستعملة فقط؟

على عكس تركیا، ال یوجد خصم في شراء منازل جدیدة في الوالیات المتحدة أو أرخص من مثیالتھا المستعملة. على العكس من ذلك، یتم دفع فرق سعر شراء منزل جدید في الغالب. ال 
ینبغي أبًدا أن تكون المنازل الجدیدة ھي الخیار األول انطالقًا من أن ذلك سیقود إلى ارتفاع الضرائب بالتبعیة في حین أن األمر المھم بالنسبة للمستثمرین ھو صافي األموال التي سیتم امتالكھا 

والحصول علیھا في نھایة العام.

ھل ھي مستقلة؟ ھل ھي شقة؟
مفھوم أن الشقق أرخص من المنازل المستقلة ھو شيء تفكر فیھ بسبب سریان ذلك األمر في تركیا. على العكس من ذلك، فإن الخدمات المقدمة في الشقق تكون أكثر تكلفة بسبب أن العمالة 

والعمل الیدوي مكلفان في أمریكا.
فعلى سبیل المثال، عند المقارنة بین منزلین بدخل إیجار شھري قدره 1000 دوالر، سیدفع المالك دائًما مستحقات الشقة مما سیقود إلى أن یصبح متوسط اإلیجار یتراوح بین 300 و 350 

دوالًرا أمریكیًا.
في المقابل، فإن النفقات التي قد تنشأ في المنزل المستقل الذي ستحصل علیھ تعود إلى المالك. ومع ذلك، تقوم TRUSA بعد االتفاق معك بإجراء تقییم لكل منزل یتم شراؤه، حیث یمكنك 

االطالع على أحدث حالة للمنزل وجمیع النفقات التي قد تنشأ بتقاریر مفصلة (30 صفحة في المتوسط).
بفضل ھذه البنیة التحتیة والخدمات، ستجلب شقة بنفس سعر البیع ودخل اإلیجار صافي إیجار قدره 650 دوالًرا في حین أن المنزل المستقل یوفر دخل إیجار یبلغ حوالي 1000 دوالر.

تحت أي ظروف تصبح الشقق خیاًرا أكثر منطقیة؟
ومع ذلك، إذا تمت إدارة المبنى من قبل الشركة التي تعمل بھا، فسیكون خیار الشقة منطقیًا. في ھذه الحاالت التي ال تكون فیھا الشركات الثالثة التي تسمى مقاولین من الباطن موجودة، لن 

تواجھ خسارة بنسبة عالیة في دخل إیجارك من جمعیات مالكي المنزل (HOA) ألن الرسوم ستكون منخفضة. نظًرا ألنھ سیتم تقسیم النفقات الخاصة بالشقق على إجمالي عدد الشقق، ستكون 
النفقات المحتملة في ھذه الحالة أقل مقارنة بالمنزل المستقل. ومع ذلك، بشكل عام، یوصى بمنازل مستقلة بدون رسوم بما أن ھذه الحاالت نادرة للغایة.

ما ھو "خیار كفالة المستأجر"؟
تعمل TRUSA مع إحدى شركات التأمین الرائدة في أمریكا منذ عام 2015. حیث یمكن لعمالء TRUSA، نتیجة التفاقیة مدتھا 25 عاًما، الشراء مع خیار ضمان كفالة المستأجر، إذا 
رغبوا في ذلك، بشرط أن یدفعوا عمولة 8٪ من اإلیجار الشھري. ویعد ھذا الخیار الیوم أحد أھم المیزات التي تحافظ لــ TRUSA على مكانتھا باعتبارھا الوحیدة والرائدة في مجالھا في 

تركیا. إذا أردت یمكنك شراء منزلك خارج نظام ضمان المستأجر وال تدفع ٪8.



فرصة استثماریة مثل؛
یوفر استثمار عقاري بقیمة 600.000 لیرة تركیة متوسط دخل إیجار 

یتراوح بین 2.000 و 2.500 لیرة تركیة في بلدنا.

مع TRUSA، متوسط دخل اإلیجارلمنزلك، والذي ستشتریھ من الوالیات المتحدة 
األمریكیة بما یعادل 60.000 دوالر أمریكي ، حوالي 600.000 لیرة تركیة ، (بعد 

خصم عمولة ضمان اإلیجار)،ھو ما یقرب من 500-520 دوالًرا أمریكیًا، أي ما یقرب 
من 5.000-5.200 لیرة تركیة .

"خیار ضمان المستأجر" مكفول لجمیع خیارات العقارات في قائمتنا.

* المثال الوارد أعاله لیس مثاالً بغرض جذب المستثمرین داخل استثمارات TRUSA.. بل مجرد واحدة من 
استثمارات TRUSA القیاسیة

نفقاتك السنویة؛
ضریبة العقارات (تقریبًا مثل دخل اإلیجار لمدة شھر واحد)

التأمین ضد الكوارث الطبیعیة (تقریبًا مثل دخل اإلیجار لمدة شھر واحد)

ستكون فترة االسترداد (استرداد األموال) بین 11-12 عاًما بالدوالر األمریكي.بعد كل نفقاتك (الضرائب والتأمین ضد 
.TRUSA الكوارث الطبیعیة وعموالت كفالة المستأجر) لمنزلك الذي ستشتریھ من الوالیات المتحدة األمریكیة مع

لذلك، قد تربح من استثمارك البالغ 60.000 دوالر عائد صاف یتراوح بین 5000 و 5200 دوالر في 
السنة.



یتم إصدار سند ملكیة العقار الخاص بك باسمكش. أوالً، سیتم من خالل البرید اإللكتروني إرسال تلك 
النسخة إلیك، ثم سیتم إرسال النسخة األصلیة إلیك عن طریق الشحن.

سیكون لدیك دخل إیجار یقارب ثالثة أضعاف دخل اإلیجار في تركیا. (*مع خیار كفالة المستأجر)

إلى جانب ذلك، فإن جمیع احتیاجات منزلك مثل اإلیجار والصیانة والمتابعة مكفولة من قبل محترفي 
TRUSA في أمریكا.

وتتولى Trusa إدارة جمیع المنازل التي تساھم كوسیط في عملیة الشراء الخاصة بھا اعتباًرا من 
عام 2018 من قبل فرق شركة Trusa Investment ذات المسؤولیة المحدودة والشركات 

التابعة لھا في 5 والیات حیث توجد المكاتب التابعة لھا.
لذلك، یمكنك إجراء تجدیدات لمنزلك من خالل الحصول على الخدمة من موظفي TRUSA دون 

دفع رسوم وسیطة عالیة.

یتم إیداع إیجارك بالدوالر األمریكي في حسابك المصرفي في البلد الذي تحدده.

كما یمكن، تماشیاً مع احتیاجاتك، توجیھك إلى محترفین ذوي خبرة للمساعدة في الحصول على 
تصریح اإلقامة وخدمات طلب الجنسیة في الوالیات المتحدة األمریكیة.

كما أن ھناك خدمات متابعة للمحافظ العقاریة التي توفر أعلى عائد على االستثمار من خالل 5 
مكاتب في الوالیات المتحدة وفریقنا المحترف المكون من 71 شخًصا.

و اآلن...

مع TRUSA "FLIP“، بإمكانك تحقیق كسب دخل مرتفع في وقت قصیر مثل 6 أشھر من خالل 
خدمة المبیعات بعد قیامك بتعدیل منزلك في الوالیات المتحدة، والذي ستقوم بھ فرقنا.

 TRUSA مزایا 



TRUSA

جمیع خدمات الشراء واإلدارة فیما بعد (اإلیجار والمتابعة) لـ 
"المنازل المستقلة المستعملة" التي یشتریھا المستثمرون في 

تركیا من الوالیات المتحدة األمریكیة.

تأسست TRUSA في الوالیات المتحدة األمریكیة في 
2005، وھي الشركة الوحیدة في القطاع التي یمكنھا بیع "منازل 

مستعملة مع خیار كفالة المستأجر".

توفر TRUSA، إلى جانب خدماتھا إلى عمالئھا األفراد، عملیات الشراء 
واإلدارة للشركات التركیة العاملة في نفس المجال وتبیع "المنازل المستعملة مع 

خیار ضمان المستأجر".

باختصار، فإن معامالت الشراء الخاصة بك "لمنزل مستعمل مع خیار ضمان المستأجر" 
الذي ستشتریھ من أمریكا، ستستمر وتكتمل مع TRUSA حتى لو بدأت مع شركة أخرى.

من ھذا المنطلق، یمكن القول أن TRUSA، بفضل ھذه البنیة التحتیة القویة، ھي العنوان الصحیح 
لشراء منازل مستعملة من أمریكا.



 قصة
Trusa ریاضي وطني شاب ذھب في عام 1996 إلى الوالیات المتحدة األمریكیة من أجل تعلیمھ الثانوي، لكنھ مكث في 

أمریكا لمدة 12 عاًما تقریبًا أمضاھا بین المدرسة الثانویة والجامعة والحیاة العملیة، واشترى خالل ھذا الوقت عدًدا 
قلیالً من المنازل في أمریكا. یبلغ اإلیجار الذي یتقاضاه بالدوالر ضعفي أو ثالثة أضعاف تقریبًا عائد إیجار المنزل الذي 

یمكن شراؤه بنفس السعر في تركیا من ھذا المنطلق، فإنھ یبحث كیفیة إیداع ذلك اإلیجار في حسابھ إذا عاد إلى بلده، 
وكیف ومن سیتتبعھ ضریبیًا، أي باختصار، كیف یمكنھ حیازة أموالھ دون صداع أو مشكالت.

لكن، عندما یبحث المحامي والمحاسب ومدیر المحفظة العقاریة، على التوالي، األمر، فإنھم یرون في قناعاتھم الشخصیة 
أن ھذا اإلجراء عملیة شاقة للغایة وطویلة ومكلفة.

لذا، بدأ العمل على إحیاء شركة إدارة االستثمار TRUSA انطالقًا من فكرة جعل ھذه الفرصة االستثماریة ممكنة، وبعد 
عملیة طویلة، بدأ أنشطة إدارة االستثمار TRUSA في الوالیات المتحدة األمریكیة في عام 2005 مع شریكین 

أمریكیین. بین 2005-2015، كانت TRUSA تقوم بعملیات البیع فقط في الوالیات المتحدة.

أصبحت البنیة التحتیة لـ TRUSA، التي تتمثل سیاسة شركتھا في "االستثمار الخالي من المتاعب، واألرباح 
من النقد األجنبي"

في وضع یمكنھا من توفیر دعم كفالة المستأجر لجمیع مبیعاتھا من تركیا منذ عام 2015.
استطاعت TRUSA، التي بدأت في بیع المنازل في الوالیات المتحدة األمریكیة لعمالئھا في تركیا 

مع خیار كفالة اإلیجار اعتباًرا من عام 2015، أن تصبح بسرعة رائدة مجالھا في بلدنا من 
خالل توفیر أكثر من 2800 منزل لصالح مستثمریھا في تركیا حتى الیوم.



�كة أفضل 
دولية استث�ر 

في الوالیات المتحدة األمریكیة منذ عام 2005
في تركیا منذ عام 2015

 منزلك في أمريكا، إيجارك

ر في حسابك بالد̈و


