GULF BUSINESS CO.

(شركة مساهمة مقفلة وكل شريك في هذه الشركة يعتبر من الشركاء المؤسسين سواء اشترك ب سهم أو أكثر)

أوالً  :أخي المحترم أختي المحترمة لقد تم طرح مشروع األمن الغذائي بما يتضمن من أعالف
مستنبتات خضراء  ,حيوانات  ,حليب ومشتقاته  ,لحوم بأنواعها  ,حليب جاف بودرة ,أعالف
صناعية  ,وأسمدة زراعية  ,وهذا االستثمار المربح نقدمه بين يديك لك و ألقربائك وألصدقائك .
ويقوم المشروع على عشرة معامل مهمة يتراوح دخلها السنوي في البداية من  10مليون دوالر
حتى  20مليون دوالر بعوائد ربحية عالية سوف تكون من صلب الموضوع والعمل وتكون
شركة رائدة في مجال األمن الغذائي للبيع محليا ً في تركيا والتصدير الخارجي وذات عائد سنوي
مرتفع  ,المخطط البياني التالي يوضح العائد االمالي للخمس سنوات األولى :
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ثانيا ً  :كل شريك في هذه الشركة يعتبر من الشركاء المؤسسين و سوف يصدر السجل التجاري بإسم
الشريك المساهم وكذلك سند التمليك ( الطابو ) سوف يصدر بإسم الشريك المساهم سواء اشترك
ب  10أسهم أو أكثر  ,كل شريك حصته حسب عدد األسهم التي شارك بها .
ثالثا ً  :هذه المراحل جميعها م ع المعامل سوف تكون عبارة عن خطة لخمس سنوات بعد مرحلة البدء
بالعمل والتأسيس أما الخطة الثانية التي سوف يستكمل فيها المشروع سوف تُطرح في السنة
األخيرة للمشروع بعد خمس سنوات من اآلن وسوف تكون لمدة خمس سنوات أخرى وسوف
يكون فيها مجموعة من المصانع المستحدثة و الملحقة ومنها معمل المرتديال ومعمل الجالتين
المستخدم في الحلويات ومعمل الجلود ودباغتها كلها تقوم على تطوير نفس المشروع وفي نفس
االتجاه ( األمن الغذائي)  ,باإلضافة لمنتجع سياحي ونادي خاص باألعضاء المساهمين مجاني
وكل مساهم يستفيد منه حسب عدد األسهم المشارك بها .
Adress:
Aşık Veysel mah. Atatürk Bulvarı
no:18 park city evleri E blok dükkan
no :1 Esenkent Esenyurt / İstanbul

www.bw-ist.com
info@bw-ist.com

Tel :
0090 537 730 00 22
0090 506 145 06 67
1 │Page

GULF BUSINESS CO.

رابعا ً  :اآلن وقد تم طرح المشروع ( محفظة ) شركة مساهمة مقفلة محدودة يوجد فيها
20,000عشرون ألف سهم كل سهم قيمته  1,000ألف دوالر للشراكة في شركة غلف بزنس :
https://www.youtube.com/channel/UCQU9YseT3medUA0sBSQGEvQ?app=desktop

الشركة هي شركة تركية خليجية بامتياز سمعتها طيبة وهي على قدر عالي من المصداقية
والجدية واألمانة في العمل وهي ناتج إتحاد شركتي بزنس ورلد وغلف قروب سابقا ً وقد تم حفل
االندماج واالحتفال في مقر الشركة في اسطنبول وهذا الرابط يبين ذلك :
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=242968&cid=75#.WKhSCE0rLIW

خامسا ً  :مالكو الشركة مجموعة من المهندسين والمحامين والتجار ذوي سمعة طيبة وسيرة حسنة
وتاريخ مشرف  ,وسوف يكون حصة غلف بزنس  %25من األسهم من شركة ألمن الغذائي
الدولي ( شركة مساهمة مقفلة محدودة ) التي أطلقوها لمشروع األمن الغذائي نطرحها للبيع فمن
أراد أن يشاركنا في هذه الشركة النموذجية ويكون من الشركاء المؤسسين فأهالً وسهالً به يمكنه
أن يشتري أقل ما يمكن عشر أسهم أو أي عدد يختار من األسهم حسب ما يتوفر عنده من
السيولة للمشاركة أو ما تتحمل ميزانيته علما ً أن عدد األسهم محدود.
سادسا ً  :اآلن و قد ُ
طرحت األسهم لإلكتتاب المبدئي سوف يغلق االكتتاب عندما تباع جميع األسهم
المتبقية فإذا بيعت األسهم خالل شهر أو شهرين أو أقل لشخص واحد أو عدة أشخاص فسوف
نغلق االكتتاب وبعدها يتم البيع من الشركاء كل شريك يطلب في سهمه السعر الذي يريد إذا أراد
أحد الشركاء البيع .
سابعا ً  :أ -إن شركة غلف بزنس هي من تدير هذا المشروع (األمن الغذائي الدولي ) وتقيم المصانع
لإلنتاج بكادرها المؤهل حسب ال تخصصات العلمية المطلوبة إلقامة وإنشاء المشروع من البداية
وحتى النهاية باإلضافة إلدارة وقيادة الشركة بشكل مستمر والعمل على إنجاح المشروع وتأخذ
لقاء ذلك  %25خمسة وعشرون بالمئة من األرباح السنوية بشكل مستمر و دائم وتبقى حصة
رأس المال  %75خمسة وسبعون بالمئة التي يملكونها الشركاء.
ب -إن غلف بزنس تفرض على نفسها  %5خمسة بالمئة لصندوق (تجارة مع هللا)من أرباحها
لوجه هللا تعود للعمل اإلنساني والخيري لصالح ضعفاء المسلمين في مجاالت محددة ( الغذاء
والطبابة واإليواء وتكفل األيتام والفقراء ) .
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نطلب من كل من يشاركنا في هذه الشركة من إخواننا الكرام أن يتبرع
ثامنا ً :
بـ  %5خمسة بالمئة من أرباحه لوجه هللا تعود للعمل الخيري واإلنساني لصالح ضعفاء
المسلمين في المجاالت التالية ( إطعام الفقير إيواء المهجرين الطبابة وتكفل األيتام والفقراء )
ألي مساهم يمكنه أن يختار مايريد .
وهذا الطلب
تاسعا ً  :سوف تُنشأ مؤسسة داخل غلف بزنس وهي فرع من فروعها ,إسمها مؤسسة ( تجارة مع هللا )
ويكون هناك صندوق خاص من األرباح لها وسيتم وضع لجنة مؤلفة من مدير و موظفين عدد2
خاصة بمؤسسة (تجارة مع هللا) ويكون لها برنامج ضخم يرعى المجال اإلنساني ضمن برنامج
حسابات دقيقة وشفافة وواضحة لتكون مؤسسة ضخمة في المستقبل ولها يد طويلة في مجال
العمل اإلنساني والخيري إن شاء هللا .

عاشرا ً
 .1أرسل األوراق كاملة نسخة على البريد االلكتروني التالي ()info@bw-ist.com
أو ()Sales.bwist@gmail.com
 .2أرسل رسالة على الوتس أب بتاريخ إرسالكم للبريد اإللكتروني والمحتويات على
الرقم 00905377300022 :
 .3أرسل األوراق بنسخة أصلية عن طريق دي إتش إل ( )DHLإلى العنوان التالي :
Koza Atatürk Bulvarı Cd. Parkcity Evleri E blok No: 18/9001
Dükkan No : 1 ESENYURT / İSTANBUL / TURKEY
 .4يرجى تعبئة القسيمة ( صفحة رقم  ) 4وإرفاقها مع األوراق السابقة .
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خطوات االكتتاب والشراء هي كاآلتي
المرحلة األولى :
 -1االسم بالكامل ..........................................................................................:
 -2العنوان  ,الدولة والمدينة ............................................................................. :
 -3أرقام الهواتف أرضي و جوال........................................................................:
-5البريد االلكتروني -6 ............................................................:صورة جواز السفر.
 -7العمل والمهنة .........................................................................................:
 -8صورة عن الترخيص إذا كان المستثمر شركة.
 -10صورة الهوية.

 -9صورة شخصية عدد ()2

 -11أنا أدفع  %5خمسة بالمئة من أرباحي لصالح العمل الخيري لمؤسسة( تجارة مع هللا ):
نعم

ال
رقما

 -12أريد المشاركة في شركة غلف بزنس وشراء أسهم عدد :

كتابة

أن يكتب في اإليميل أو الرسالة :
أنا الموقع  ......................................... :بن .....................................................:
النسبة (الكنية).......................................:ذو الجنسية ...........................................
أوافق أن أكون شريك في شركة غلف بزنس وأتعهد أن أسدد التزامي في التاريخ الذي تطلبه إدارة
الشركة مني ضمن المعطيات القانونية المطلوبة .
.
اإلسم :
التوقيع والختم :
4
4
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