
!!! أسس قواعد استثمارك الدائم بنفسك   

  شركة البركات لألمن الغذائي 

في السوق وتسعى إلى   عالية هي شركة مساهمة مقفلة في تركيا إسطنبول تمتاز بميزة تنافسية -

.  مصادر الدخل للمشروع نويعبت متاحةالفرص ال استغالل    

من  تيلى اإلكتفاء الذاف الواجب تقديمه للقطيع والوصول إالتخلص من التكلفة العالية للعل هدفها    -

لعالية الزراعات المتطورة ذات القيمة الغذائية ا من أنواع   الل اإلعتماد على البدائل لعدةخ

 والمحصول المستمر على مدار العام . 

قتصاديا للمشروع ما يوفر دعما إجية مق الخار اسولألالمحلية والتصدير   السوقفي  يتم البيع  - 

داخل   تةالمواشي باألعالف العضوية المستنب يةذاج اللحوم الطازجة من خالل تغنتإ لمحافظة علىل  -

األمر الذي يعطي مردودا عاليا في الدخل وجودة في اإلنتاجلمشروع ا  

ق  اسوألظرآ لحاجة اقتصادية نالمشاريع اإل  همحد أأيعتبر مشروع تسمين العجول وتربية األبقار   -

لداخلية والخارجية له . ا  

مد على تأمين التغذية بتكلفة أقلعصرية متطورة تعتتتميز شركة البركات بتقديم هذا العمل بطريقة   -

. لي وعائد عانقدي عالي على مدار السنة  تدفقلى ما يؤدي إم  

   -  قصى حسب دراسة س مال المشروع خالل أربعة الى خمس سنوات كحد أرأ يتم استرداد

.قتصادية اإل الجدوى  

المعامل المنجزة والتقنيات بالتساوي من كل شريك في هذه الشركة هو شريك مؤسس ويملك   -

منقولة وغير  المنشآت والحظائر والحيوانات واآلليات وكل ما تملكه شركة البركات من أموال  و

. و األسماء التجاريةو خارجه رض المشروع أمنقولة على أ   

بشكل ةموثق العقود المشارك بها وهذا ضمان حقيقي للمساهمين وكلته كل مساهم حسب حص    - 

.  تركيا دولة رسمي في  

نسان على مستوى العالم نظرا لحاجة اإل ستراتيجي مهممن الغذائي هو مشروع إن مشروع األإ  -

.  الحيوان للغذاء بشكل دائم ومستمرو  

 - عالف متنوعة ومتطورة وإنتاج أ من مع تنوع مصادر الدخل في المشروع من عدة زراعات 

و األسمدة والعسل  ةوالفاكه شتقاتها والخضاراألسماك واأللبان وم المتعددة وبأنواعها اللحوم 

. الطاقة الكهربائيةالعضوية و  

  -  رتفاع معة باإل مستمر  من بداية اإلكتتاب وال زالت حيث بدأت تتضاعف قيمة األسهم عدة مرات

.  تطوير المشروع و التنمية المستدامة  



 نصفيذهب للتطوير والتحديث و التوسعة في المشروع وال صفين األولنالى حيث تقسم األرباح  -

 الثاني يذهب للمساهمين كأرباح سنوية .

 -                           .ال تدعها تفوتك ن المساهمة في شركة البركات ) فرصة ذهبية حقيقية ( إ

مشرق  في مشروع األمن الغذائي لنبني معا يد بيد مستقبالا  تركينمن أوائل المش كن شريكنا  - 

 اكتتب معنا األن ... 

 

25/01/2021  بدأنا العمل في مشروع البركات بتاريخ  

http://www.elbereket.com/ar/ : لمزيد من االطالع يرجى زيارة الموقع التالي   
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