
 ســـتأسي  / بيان دـعق

 شركــــة

 

 (                    رأسمالها )          

 -: اسم الشركة -اواًل:

 

 ولها حق فتح فروع اخرى داخل العراق وخارجه -      -العراق  -:مركز الشركة -ثانياً:

 

 -: غرض الشركة وطبيعة العمل -ثالثاً:

التجارة العامة وتشمل المتاجرة بكافة السلع المساهمة فً استثمار رؤوس االموال فً مجال 

والتعلٌمات الصادرة  1894( لسنة 30والبضائع المسموح بها قانوناً وفقاً لقانون التجارة رقم )

بموجبه واستٌراد وتصدٌر كافة السلع والبضائع والتً تنسجم مع طبٌعة نشاط الشركة , وفً 

بكافة اعمال الوكاالت التجارٌة عن الشركات مجال الوكاالت التجارٌة التً تشمل على القٌام 

 2000( لسنة 51العربٌة واالجنبٌة وفقا الحكام قانون تنظٌم الوكاالت التجارٌة رقم )

 والتعلٌمات الصادرة بموجبه والقٌام بأعمال الوكاالت التجارٌة وتمثٌلها داخل العراق .

 

 -: وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يلي 

 –وعدد وادوات -ن وسائط نقل مختلفةاالموال المنقوله الالزمة لتحقٌق نشاطها )متملك  . أ

واالالت... ( واجراء كافة التصرفات القانونٌة علٌها وفق القوانٌن النافذة او التً تحل 

 محلها .

 تملك االموال غٌر المنقولة / واجراء كافة التصرفات المسموح بها قانونا علٌها . . ب

 معامالت المالٌة المسموح بها والتعامل مع كافة المصارف المجازة .القٌام بكافة ال . ت

عدا الشركات  –المساهمة فً جمٌع الشركات تأسٌساً وشراًء وبٌعاً واندماجاً   . ث

 التضامنٌة.

مزاولة جمٌع االعمال المسموح بها قانونا وفق حاجة الشركة ومصلحة المساهمٌن وبما  . ج

 ٌنسجم مع القوانٌن النافذة .

ل فً كافة التعهدات والمناقصات والمزاٌدات مع المؤسسات والدوار الرسمٌة الدخو . ح

والقطاع  العام والخاص  سواء بمفردها أو بمشاركة الغٌر  والقٌام بكافة التصرفات 

 التً تراها مناسبة لخدمة  وتحقٌق اغراض الشركة

التً تراها تملك واستعمال جمٌع براءات االختراع والعالمات واالسماء التجارٌة  . خ

 .الشركة مفٌدة  لنشاطها



لتحقٌق االغراض الواردة اعاله  زمةالالالمشارٌع  الحق فً شراء ورهن وتأسٌس . د

 لحساب الشركة وبٌعها فً حالة انتفاء الحاجة لها.

االستقراض من الجهات الرسمٌة والمصارف وبالشروط التً تراها مناسبة سواء مقابل  . ذ

 ذلك.رهن موجودات الشركة او بدون 

مزاولة جمٌع االعمال المسموح بها قانونا وفق حاجة الشركة ومصلحة المساهمٌن وبما  . ر

 ٌنسجم مع القوانٌن النافذة.

شراء وتأجٌر مختلف وسائل النقل والمكائن والرافعات واالدوات الملحقة والمتممة  لها  . ز

 والتً تدخل فً اغراض الشركة .

قٌع علٌها وتدخل فً مختلف انواع التعهدات تجري جمٌع المعامالت وتبرم العقود والتو . س

والمناقصات والمزاٌدات مع الدوائر الرسمٌة وشبة الرسمٌة وكذلك القطاع العام 

والمختلط والخاص سواء كانت بمفردها او لحسابها باالشتراك مع الغٌر او لحساب 

تراها  الغٌر وكذلك التصرفات التً تراها الزمة لتنفٌذ تلك االغراض وبالشروط التً

 مناسبة .

او  وان تنشئللشركة الحق فً فتح االعتمادات والحسابات الجارٌة لدى المصارف  . ش

تحسب او تتقبل او تتصرف باي صورة اخرى فً االوراق والسندات القابلة للتداول 

واالوراق المالٌة االخرى من كمبٌاالت وحواالت وسندات وشحن وغٌرها مهما كان 

 نوعها .

جهات الرسمٌة والمصارف وبالشروط التً تراها مناسبة سواء مقابل االستقراض من ال . ص

 رهن موجودات الشركة او بدون ذلك.
 

  رأس مال الشركة -رابعاً :

 رأس مال الشركة )                                (   

 مقســــــــــــم الى )                                (      سهم قٌمة السهم الواحد .

 المؤسسون -خامساً:

نحن المؤسسٌن فً القوائم المرفقة طٌاً اتفقنا على تأسٌس الشركة المبٌن اسمها ورأس مالها 

اعاله , وقد خولنا المحامً/ة )                         ( للقٌام بعملٌة تسجٌل الشركة لدى 

 .  دائرة تسجٌل الشركات ومراجعة اٌة دائرة اخرى تتطلبها عملٌة التسجٌل 
 

 

 وكيل المؤسسين / القائم بالتأسيس

 االسم /                                  

 العنوان/                                 

 الهاتف /                                  


