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في شركة البركات الشراكة بالمساهمة العينية   

 

 أوال : المساهمة بقطيع ماشية

 الحالة األولى : 
 كامل ثمن القطيع وتجهيز البنية التحتية من حظائر ومتمماتها بشكل مستمر مع توسع القطيع.  المستثمر   إذا دفع الشريك  - 

شركة البركات تقدم األرض وتجهيزات الكهرباء وتجهيزات الماء والطرق للمشروع وجميع أنواع التراخيص من    1 -

 دوائر الدولة التركية الخاصة بالعمل. 
 . وعمالة ومصاريف أخرىالمصروف مشترك من علف   2 -  

   اإلدارة مشتركة.   3 - 

 كامل القطيع يملكه الشريك المستثمر.   4 - 

   .المستثمر للشريك  %49لشركة البركات و   %51الربح في نسبة الشراكة هي   5 -

 
 الحالة الثانية :  

 . القطيع ثمن فقطالمستثمر اذا دفع الشريك    - 

البركات قدمت األرض وتجهيزات الكهرباء والماء والطرق والبنية التحتية بالكامل والحظائر ومتمماتها  شركة  1 -

 . ومستلزمات المشروع باإلضافة لتراخيص المشروع بالكامل
 . المصروف مشترك من علف وعمالة ومصاريف أخرى 2 -  

   اإلدارة مشتركة.   3 -

   أرباحها. من القطيع مع  %49المستثمر  من القطيع مع أرباحها وللشريك  %51ي نسبة الربح والتملك لشركة البركات ه  4 -

 
 الحالة الثالثة : 

 . والمصروف فقط القطيعالمستثمر اذا قدم الشريك   - 
 . على الشريك بالكامل ) علف , كهرباء , ماء , طبابة , أجور عمال ( المصروف   1 -

   اإلدارة مشتركة.   2 -
شركة البركات قدمت األرض وتجهيزات الكهرباء والماء والطرق والبنية التحتية بالكامل والحظائر ومتمماتها  3 -  

 ومستلزمات المشروع باإلضافة لتراخيص المشروع بالكامل. 
 قطيع يملكه الشريك. كامل ال   4 - 

   .المستثمر من األرباح للشريك  %49لشركة البركات و  %51نسبة الربح هي   5 -

 
 الحالة الرابعة : 

 . أسهم بالمشروع شراء القطيع مقابل  المستثمر  يقدم الشريك   -
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 المساهمة بعقارات  ثانيا :

 

(   Expertizالمساهمة بعقار شقة أو محل أو أرض ...الخ مقابل شراء أسهم في المشروع ويتم تقييم العقار من قبل )  -

                       قار حسب قيمته الحالية بأسهم في شركة البركاتعالمقيم العقاري المعتمد لدى دوائر الدولة التركية ويستبدل ال 
سطنبول وما حولها ويتم البيع  ستبدال بعقارات في مدينة إمن أسهم الشركة لال  %5ات طرح قرر مجلس إدارة شركة البرك -

 . بر السجل العقاريواالستبدال مباشرة بالطرق القانونية ع
 
 

 المساهمة بمستلزمات ومنقوالت مختلفة  : ثالثا

 
  أو بنية تحتية من حظائر ومستودعات  سياراتالمساهمة بمكنات وآليات أو مستلزمات يحتاجها المشروع أو عربات أو  -

  تقييمها حسبو بأسهم في الشركة ويتم استبدالها   وأبنية وكل ما يحتاج المشروع وبيوت بالستيكية  ) صوب زراعية (  
 المقيم المعتمد ويعود القرار لمجلس اإلدارة في شركة البركات.تقدير  حسب سعرها الحالي و وضعها
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