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اتجاهات
االستثمار

:نعمل مع مستثمرين في ثالث مجاالت
.بيع وتأجير الحاويات المبردة والجافة والخزانات

.بيع وتأجير مولدات الديزل للحاويات المبردة

.حاوياتتطوير محطة 
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نموذج االستثمار
يتم دفع توزيعات األرباح كل شهر
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تقليديةوحدة 12000الحد األدنى لمبلغ االستثمار يعادل 

٪ سنويًا وبحد أدنى لالستثمار سنة واحدة وكل شيء يعتمد على سعر 12سيكون لديكم 

النسبة المحددة . سنوات8.3سوف تضاعف استثمارك في . صرف الدوالر األمريكي

ار هذا االستثمار هو أكثر ربحية من االستثم. أعلى بكثير مما هي عليه في البنك اليوم

.في العقارات التجارية أو السكنية لإليجار

سيتم ضمان أمن االستثمار وأمن ضمان األصول الثابتة للشركة في شكل حاويات 

 World Container Serviceومولدات ديزل من خالل الرسملة العالية لشركة 
LLC.

.٪ أقل من سعر السوق20يقدر التعهد بنسبة 

تطويرنا مولد ديزل ونواصل 160حاوية مبردة و140لدينا أسطول من اليوم 

.بنشاط

سيضمن الدخل الثابت من تأجير الحاويات ومولدات الديزل القدرة على دفع 

.أرباح على أساس ثابت
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.اتجاه االستثمارنختار 

.نحدد معدل الفائدة وفترة االستثمار

.نحدد مبلغ التعهد اعتماًدا على اتجاه االستثمار

.نبرم عقًدا ونصدق عليه مع كاتب عدل

من اليوم األول إلى اليوم العاشر من كل شهر نقوم بدفع 
.توزيعات األرباح للبطاقة المصرفية
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:كيف نعمل
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• Global Container Service هي المورد الرسمي لكبرى الشركات 
العالمية المصنعة للحاويات المبردة ومولدات الديزل مثل  Carrier  و
Thermoking .Starcoolو  Daikinو 

• نحن نقدم مجموعة كاملة من الخدمات لشركات الخطوط و •  CMA-
CGM  وMAERSK  وZIM وOOCL  وغيرها و لشركات الشحنKTL 
وغيرها و لشركات النقل و لشركة  FORMAGو  GOLو 
Multitrans LLC  و لشركةFortrans LLC  وLLC  Reftrans

رة وكذلك للمصدرين والمستوردين والمصنعين وشركات التصنيع والتجا
.العاملة مع البضائع ذات درجة الحرارة

• توجد حاوياتنا في جميع أنحاء أوكرانيا في محطات السكك الحديدية في 
.كييف و خاركوف و دنيبر و ترنوبل و أوديسا

• شركة  Global Container Service  سنوات في سوق 8تعمل منذ
.النقل والتخزين الثابت للبضائع ذات درجة الحرارة في حاويات مبردة

• 2013نحن نتطور بشكل ديناميكي منذ عام 

• تم تسهيل تطوير الشركة من خالل النمو النشط للمؤسسات التي تنتج
الصادرات . البضائع ذات درجة الحرارة للسوق المحلي وللتصدير

.الرئيسية هي الدجاج والبيض والحلويات

• تزداد ديناميكيات نمو الصادرات من البضائع ذات درجة الحرارة بنسبة 
.٪ كل عام50

• د عبارة عن معدات مطلوبة بشكل كبير دائًما في أوكرانيا ويزداالحاويات 
.سعر المعدات كل عام فقط

• عدم وجود خسارة في السعر والسوق المتنامي باستمرار مما يضمن 
سالمة االستثمار والربحية من خالل بيع هذه المعدات وتأجيرها 
.وصيانتها
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Global Container Service

٢٠١٧منذ كانون الثاني  ٢٠١٧منذ تشرين األول  ٢٠١٧منذ اب  ٢٠١٧منذ كانون األول 
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• البيع والتأجير واإلصالح والخدمة والتخزين باإلضافة إلى مجموعة 
.كاملة من الخدمات للحاويات المبردة والجافة والخزانات

• البيع والتأجير واإلصالح والخدمة والتخزين واإلدارة باإلضافة إلى 
مجموعة كاملة من الخدمات لمولدات الديزل المركبة للحاويات 

.المبردة

• أكثر من )بيع قطع غيار لجميع أنواع الحاويات ومولدات الديزل 
(.نوع مختلف من قطع الغيار135000

• )خدمات المحطة لشركات الخطوط المالحية المنتظمة والنقل  PTI  و
تخزين الحاويات و الخدمات اللوجستية لمولدات الديزل المتنقلة و 

(.أعمال إصالح البدن و تجهيز الحاويات لتحميل بضائع التصدير

• . المراقبة عن بعد للحاويات المبردة ومولدات الديزل

• ركات تدريب الميكانيكيين على صيانة الحاويات المبردة على السفن لش
.MSCو  CMA-CGMالخطوط المالحية 

:معلومات عنا
هي شركة رائدة  Global Container Serviceشركة 

.في مبيعات وخدمة الحاويات المبردة في أوكرانيا
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:مجاالت العمل الرئيسية لشركتنا
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:لجميع األسئلة اتصل ـب
عام  مدير  Sergey Luzhansky

+3 (093) 505-51-51

sergey@refholod.com.ua

LLC Global Container Service
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