عقـد  /بيان تأسيـــس
شركــــة
رأسمالها (

)

او ًال  - :اسم الشركة - :
ثانياً - :مركز الشركة  - :العراق -

 -ولها حق فتح فروع اخرى داخل العراق وخارجه

ثالثاً - :غرض الشركة وطبيعة العمل - :

تقددددددددم الخددددددداا واانتنددددددارا القا و ددددددد للاندددددداردخ واانددددددخا ال دعددددددد
والاع وددددد الاوجدددددودع داخدددددل العدددددراق او خارجدددده وا دددددداد الدراندددددا القا و دددددد
واانتندددارد التددددب تنددددهم ت دددودر اددددا الااننددددا الاع ودددد العاادددد والخا دددد
ددد رددددق التعايدددد ادددخ
ولانددداردخ ويادددادا اافدددراد القا و دددد الاختلنددد للندددر
الاحدددااد الحدددق التو دددل افددد الدددد اول الجيا دددد وال دا دددد والندددر د واتا عددد
افددددد الاعدددددااي القا و دددددد الخا ددددد تندددددجدل الندددددر ا الو دددددد والدددددد اول
ااخدددرى ب ا دددداا الاندددا دع ل افددد الادددوا د ددد رددددق اانتندددارا القا و دددد
الييا فب الد اوى الاعروا ااام النر

وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يلي - :
أ

ب
ث
ج
ح

تالك اااوال الا قوله الييا لتحقدق نا ها (ا ونا قل اختلن  -و دد وادوا –
) واجراا اف الت رفا القا و د لدها وفق القوا د ال افذع او التب تحل
وااا
احلها
تالك اااوال غدر الا قول  /واجراا اف الت رفا الاناوح ها يا و ا لدها
القدام اف الاعااي الاالد الاناوح ها والتعاال اخ اف الا ارف الاجايع
الاناها فب جادخ النر ا تأندنا ً ونرااً و دعا ً وا دااجا ً – دا النر ا
التااا د
اياول جادخ اا اال الاناوح ها يا و ا وفق حاج النر وا لح الاناهاد و اا
د نجم اخ القوا د ال افذع
الدخول فب اف التعهدا والا اي ا والاياددا اخ الااننا والدوار الرناد
نواا انردها أو انار الغدر والقدام اف الت رفا
والق اع العام والخا
التب تراها ا ان لخدا وتحقدق اغراض النر

خ
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ااختراع والعياا

واانااا التجارد التب تراها

تالك وانتع اال جادخ رااا
النر انددع ل نا ها.
الحق فب نراا وره وتأندس الاناردخ الييا لتحقدق ااغراض الواردع ا يه
لحناب النر و دعها فب حال ا تناا الحاج لها
اانتقراض ا الجها الرناد والا ارف و النرو التب تراها ا ان نواا اقا ل
ره اوجودا النر او دو ذلك
اياول جادخ اا اال الاناوح ها يا و ا وفق حاج النر وا لح الاناهاد و اا
د نجم اخ القوا د ال افذع
نراا وتأجدر اختلف ونا ل ال قل والا ا والرافعا واادوا الالحق والاتاا لها
والتب تدخل فب اغراض النر
تجرل جادخ الاعااي وت رم العقود والتويدخ لدها وتدخل فب اختلف ا واع التعهدا
والا اي ا والاياددا اخ الدوا ر الرناد ون الرناد و ذلك الق اع العام
انردها او لحنا ها اانتراك اخ الغدر او لحناب
نواا ا
والاختل والخا
الغدر و ذلك الت رفا التب تراها ايا لت ندذ تلك ااغراض و النرو التب تراها
ا ان
للنر الحق فب فتح اا تاادا والحنا ا الجارد لدى الا ارف وا ت نئ او
تحنب او تتق ل او تت رف ال ورع اخرى فب ااوراق والن دا القا ل للتداول
وااوراق الاالد ااخرى ا ا داا وحواا ون دا ونح وغدرها اهاا ا
و ها
اانتقراض ا الجها الرناد والا ارف و النرو التب تراها ا ان نواا اقا ل
ره اوجودا النر او دو ذلك

رابعاً  - :رأس مال الشركة
رأس اال النر (

)

اقنــــــــــــم الى (

)

نهم يدا النهم الواحد

خامساً - :المؤسسون
ح الاانند فب القوا م الارفق دا ً اتنق ا لى تأندس النر الا د اناها ورأس االها
) للقدام عالد تنجدل النر لدى
ا يه ب ويد خول ا الاحااب/ع (
دا رع تنجدل النر ا واراجع اد دا رع اخرى تت ل ها الد التنجدل

وكيل المؤسسين  /القائم بالتأسيس
اانم /
الع وا /
الهاتف /

