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 - :

المسااااااا مس فااااااً اسااااااتيمار ر و ا مااااااوال فااااااً مجااااااال اسااااااتٌراد وتسااااااوٌق
المواد والسوائل الداخلس فً الصناعات النفطٌس .

وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يلي - :
أ .تملك ا موال المنقوله الالزمس لتحقٌق نشاطها (من وسائط نقل مختلفس  -وعدد وادوات –
وا ت ) ...واجراء كافس التصرفات القانونٌس علٌها وفق القوانٌن النافذة او التً تحل
محلها .
ب  .تملك ا موال غٌر المنقولس  /واجراء كافس التصرفات المسموح بها قانونا علٌها .
ت .القٌام بكافس المعامالت المالٌس المسموح بها والتعامل مع كافس المصارف المجازة .
ث  .المسا مس فً جمٌع الشركات تأسٌسا ً وشراءً وبٌعا ً واندماجا ً – عدا الشركات
التضامنٌس.
ج .مزاولس جمٌع ا عمال المسموح بها قانونا وفق حاجس الشركس ومصلحس المسا مٌن وبما
ٌنسجم مع القوانٌن النافذة .
ح .الدخول فً كافس التعهدات والمناقصات والمزاٌدات مع الم سسات والدوار الرسمٌس
والقطاع العام والخاص سواء بمفرد ا أو بمشاركس الغٌر والقٌام بكافس التصرفات
التً ترا ا مناسبس لخدمس وتحقٌق اغراض الشركس
خ .تملك واستعمال جمٌع براءات ا ختراع والعالمات وا سماء التجارٌس التً ترا ا
الشركس مفٌدة لنشاطها.
د .الحق فً شراء ور ن وتأسٌ المشارٌع الالزمس لتحقٌق ا غراض الواردة اعاله
لحساب الشركس وبٌعها فً حالس انتفاء الحاجس لها.
ذ .ا ستقراض من الجهات الرسمٌس والمصارف وبالشروط التً ترا ا مناسبس سواء مقابل
ر ن موجودات الشركس او بدون ذلك.

ر .مزاولس جمٌع ا عمال المسموح بها قانونا وفق حاجس الشركس ومصلحس المسا مٌن وبما
ٌنسجم مع القوانٌن النافذة.
ز .شراء وتأجٌر مختلف وسائل النقل والمكائن والرافعات وا دوات الملحقس والمتممس لها
والتً تدخل فً اغراض الشركس .
 .تجري جمٌع المعامالت وتبرم العقود والتوقٌع علٌها وتدخل فً مختلف انواع التعهدات
والمناقصات والمزاٌدات مع الدوائر الرسمٌس وشبس الرسمٌس وكذلك القطاع العام
والمختلط والخاص سواء كانت بمفرد ا او لحسابها با شتراك مع الغٌر او لحساب
الغٌر وكذلك التصرفات التً ترا ا زمس لتنفٌذ تلك ا غراض وبالشروط التً ترا ا
مناسبس .
ش  .للشركس الحق فً فتح ا عتمادات والحسابات الجارٌس لدى المصارف وان تنشئ او
تحسب او تتقبل او تتصرف باي صورة اخرى فً ا وراق والسندات القابلس للتداول
وا وراق المالٌس ا خرى من كمبٌا ت وحوا ت وسندات وشحن وغٌر ا مهما كان
نوعها .
ص .ا ستقراض من الجهات الرسمٌس والمصارف وبالشروط التً ترا ا مناسبس سواء مقابل
ر ن موجودات الشركس او بدون ذلك.

رابعاً  - :رأس مال الشركة
مال الشركس (

)

رأ

مقســــــــــــم الى (

)

سهم قٌمس السهم الواحد .

خامساً - :المؤسسون
نحن الم سسٌن فً القوائم المرفقس طٌا ً اتفقنا على تأسٌ الشركس المبٌن اسمها ورأ مالها
) للقٌام بعملٌس تسجٌل الشركس لدى
اعاله  ,وقد خولنا المحامً/ة (
دائرة تسجٌل الشركات ومراجعس اٌس دائرة اخرى تتطلبها عملٌس التسجٌل .

وكيل المؤسسين  /القائم بالتأسيس
ا سم /
العنوان/
الهاتف /

