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 الضمانات

: المرحلة األولى  

 

 أوالً :

مع  اصلالتونبدأ ويتم سوف هر أو عند مبيع وحجز كامل األسهم ـتة أشـخالل س عند اقفال اإلكتتابيبدأ المشـروع 

هم ـهم بعدد األسهم ويتم التأكيد عليـبق على عدد من األسـز المسـجيل بياناتهم وقامو بالحجــركاء الذين تم تسـجميع الش

وبةـية المطلـسوف يطلب منهم استكمال البيانات الورقوحجزوها وبها  التي شاركو  

:  ً  ثانيا

كيل الشركةينص على اإلتفاق وتوعقد ارتباط لكل شريك المشروع  تنفيذسوف ترسل الشركة التي تقوم على  - 1  

  زهابإنشاء المشروع لصالح الشركاء كافة وإقامة جميع المصانع واإلشراف على تركبيها وتجهي( )بزنس ورلد 

طن  02اليوم بكميات ضخمة بقدرة إنتاجية مبدئية بوالخشنة التكنولوجيا الحديثة في إنتاج األعالف المائية   وإنشاء

نهاية المشروع طن في 052بداية ً إلى   

 روعمن قيمة المش % 52لقاء باإلضافة إلقامة الحظائر واإلشراف على إنشاء كامل التفاصيل في دراسة الجدوى  

ل وتصميم وتنفيذ بالكامقامة المستنبتات المائية ومصنع متحرك إلكما يتضمن إنشاء ورشات الصيانة اإلبتدائية فقط ، 

.سبل العمل فيها   

لشركاء موضح فيه حصة ا سمهإب سجل تجاريوأن تسجل لكل شريك قيمة حصته عند الدولة التركية وتخرج له  -5

.كل شريك كم يملك من الشركة وماهي عدد األسهم التي يملكها وموثقة من كافة دوائر الدولة التركية   

ه وعدد حسب حصتبأسم الشريك المساهم حصة األرض التي سوف يقام عليها المشروع باإلضافة إلى تسجيل  - 3

.بذلك  عقاريند تملك ساألسهم التي شارك بها وإخراج   

) اإلتحاد الدولي لألمن الغذائي ( .كة بأسماء الشركاء كافة اللشروأن تفتح حساب بالبنك  – 4  

ها إلى حساب تحويل والتي اكتتبوها مة األسهم من قي % 52مبلغ وقدره في هذه المرحلة يجب أن يدفع الشركاء  -2

بالدفع . وتبليغ الشركاء من إعالميوم  33)) بزنس ورلد (( الشركة المنفذة للمشروع خالل مدة ال تتجاوز شركة   

والحفاظ  نتلتزم شركة بزنس ورلد بإتمام المرحلة األولى بكامل تعهداتها والحفاظ على حصص الشركاء المساهمي -6

. الثانيةواإلنتقال للمرحلة  على حقوقهم كاملة في كل خطوات العمل  

من قيمة األسهم التي شاركو بها إلى حساب شركة ))بزنس ورلد((  % 05يلتزم الشركاء المساهمين بتحويل مبلغ  -7

.ه باطالً وملغى حال عدم إلتزام أحد الشركاء بالدفع يعتبر اإلرتباط معحسب العقد المبرم مع الشركة وفي   
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: الثانيةالمرحلة   

:  ً     ثالثا

تجاري  من سجل الشركاءسماء أتلتزم شركة )) بزنس ورلد (( بإرسال كافة البيانات من صور وأوراق رسمية ب – 1

التي يملكها الشركاء كافةبإسم الشركة  مشروع الغذائيالوسند تملك عقاري وصورة عن ترخيص   

التي اشتركو بها إلى حساب من قيمة األسهم  % 72المبلغ وهو يجب على جميع الشركاء تحويل المتبقي من  -5

. من الشركة والتبليغ بالدفعيوم من استالم المراسالت  42أقصاها خالل فترة ) األتحاد الدولي لألمن الغذائي ( شركة    

 حددة من الشركةمن قيمة أسهمه خالل الفترة الم % 55أحد الشركاء بدفع المتبقي عليه وهو عدم إلتزام في حال  -3

لصالح   ارك بهاشتراكه الغياً ويعتبر في حكم المتنازل عن حصته األولى التي شايعتبر  يوم من تاريخ التبليغ 55وهي 

 جميع الشركاء ويشطب إسمه من الشركة 

 فقةبإنجاز المشروع حسب الجدول الزمني التي تضعه اإلدارة حسب الخطة المرتلتزم شركة )) بزنس ورلد ((  -4

 للعمل بإنجاز المشروع بشكل تصاعدي وتنجز كل مرحلة حسب الحاجة إليها حسب دراسة الجدوى .

:  ً  رابعا

.في المشروع هو شريك مؤسس وسوف تكون حصته بإسمه  كل شريك -1  

. وعدد األسهم التي شارك فيها بأسماء الشركاء كل شريك حسب حصتهيوجد سند تملك  -5  

اءالمعامل المنجزة والتقنيات والمنشآت والحظائر والحيوانات التي على أرض المشروع هي ملك لكل الشرك -3  

وهي ضمان حقيقي للشركاء كافة .   

اتب والثبوتيات كلها موثقة من دوائر الدولة ومن الكيوجد ضمان من الحكومة التركية ألن األوراق والتراخيص  -4

 بالعدل .

في المشروع. من رأس المال % 52)شركة غولف بزنس ( سوف نشارك بـ امنة نحن الشركة الض -2  

 مالحظة : 

المرحلة  وخصوصاً فيإستراتيجي مهم على مستوى العالم إن مشروع اإلتحاد الدولي لألمن الغذائي يعتبر مشروع 

الخارجية القادمة حيث تتناقص مصادر الغذاء العالمي في ظل تزايد عدد السكان والحاجة الملحة في السوق المحلية و

. المنتجات الغذائية اإلستهالكيةعلى   

 هو مشروع :

بإنخفاض قيمة العملة  المحلية  ال يتأثر          -C        ال يتأثر بالهزات اإلقتصادية -B    ال يتأثر بالحروب       -A  

ال يتأثر بالكساد التجاري  -F ال يتأثر بالهزات األرضية      -E         ال يتأثر بالركود اإلقتصادي العالمي -D  

 

تقاتها ومشإنه مشروع حيوي إنتاجي إستهالكي زراعي حيواني يمتاز باألهمية نظراً لحاجة السوق المحلية للحوم  -

بالسوق المحلية باإلضافة للتصدير الخارجي .سعرها  وارتفاع  


