
 
 

 الى / الجمهور الكريم ومؤسسي
 خاصة مساهمة/  السياحية ستثماراتلإل كورميك شركة

 بيــان أكتتاب
لمرقم ا الشركات قانون في ثالثا الفقرة/  39 المادة الى أستنادا  

المعدل( وبالنظر لصدور قرار أجازة  1997لسنة /21)
( 18/12/2018)تأسيس الشركة من مسجل الشركات في 

يسر لجنة المؤسسين دعوتكم لألكتتاب العام باألسهم المطروحة 
 -ووفق التفاصيل التالية :
 عقد تأسيس الشركة 

 المادة االولى/ إسم الشركة :

 مساهمة خاصةكورميك لإلستثمارات السياحية / 
 

 المادة الثانية / مركز الشركة :
و لها الحق   - بغداد –المركز الرئيسى للشركة هي  :  العراق 
 في فتح فروعها داخل العراق و خارجه .

 
 غرض الشركة و طبيعة العمل :/المادة الثالثة

المساهمة في استثمار رؤوس االموال في مجال االستثمارات 
شراء االراضي والتخطيط و التصميم و السياحية بما فيها 

التشييد و البناء و التشغيل و إدارة الفنادق السياحية و 
المجمعات السياحية و القرى و المنتجعات و الشقق و المطاعم 
و الدور الفندقية السياحية و ايضا المنازل السياحية و مراكز 

 التسويق السياحي و الحصول على التراخيص و الموافقات.
 
 ان طبيعة االعمال التي تقوم بها الشركة هو:ث حي

الفنادق :لتظهر الشركة فعالياتها في مجال السياحة تقوم  •
بشراء الفنادق المجهزة التي تم انشاءها لغرض االستثمار 
, القيام بشراء االراضي او استالم االراضي التي يتم 
تخصيصها لالستثمار والقيام بانشاء مشاريع السياحية و 

بمختلف انواعها, واخذ الموافقات الالزمة لها, و  فنادق
ايضا لها الحق في االتفاق معا المقاولين ثانويين لغرض 
انشاءها, واستالمها لتشغيلها بعد االنتهاء من إنشاءها, 

الجل تشغيلها و تأجير   االتفاق مع الماركات العالمية
الفنادق التي تم انشاءها او إعطاءها للغير او بيعها, 

راء المطاعم والكافتريات ألغراض سياحية , وإستالم وش
لألستثمار من هيئة االستثمار او االراضي المخصصة 

 ستئجارها ويقوم بإنشاء مشاريع عليها  ا

المباني التي تخدم السياحة : تقوم الشركة بأنشاء وإدارة و  •
تشغيل  و  بيع و شراء و تأجير و استئجار  المباني  و 

السياحية و مشاريع شقق سكنية سياحية ومراكز الفنادق 
 التسوق و المباني السكنية السياحية .

 
 و الشركة في سبيل تحقيق غرضها تقوم بما يلي :

فتح وايجار وشراء وبيع واستئجارالمخازن و المباني  •
واالراضي نقدا او باالقساط سواء من العراق او من 

ارالمنشأت والقيام بشراء و بيع وايجارواستئجخارجه.
السياحية لغرض انشاء و تشغيل و إدارة المشاريع 
السياحية و وفق التصاميم االساسية للمنطقة ثم بيعها او 

 لكافة. الخرىاستئجارها او اقامة الشراكة مع الجهات ا
 .الشركة مشاريع

 او بالمباني استثمارالخاصة إجازة على الحصول للشركة •
 و المخازن او استئجارها تم التي األراضي بخصوص

 والقيام العقارى التسجيل مديرية مراجعة الحق له لهذا
 حدود تثبيت مطالبة و به الالزمة إجراءات بجميع

 .الرسمية خرائط حسب األراضي

  المصارف في الجارية الحسابات بفتح الشركة تقوم •
 من االقتراض و الحسابات غلق و العراق في المجازة

 باتفاقيات والقيام, البنوك من االئتمان واخذ,  المصارف
 اعماله مجال في االعمال بكافة القيام باختصار, االئتمان

 . المصارف مع

 التي لالعمال والمساعدات االئتمان و المنح من االستفادة •
 .  الدولية او العراقية  المؤسسات مع الشركة بها قام

 او لإلشخاص,  منقولة الغير و المنقولة األموال رهن •
 بها يقوم التي االعمال بخصوص البنوك او التشكيالت
 .الشركة

 عالقة لهم الذين االشخاص مع العقود بأبرام الشركة تقوم •
 او  جمع شكل  على سواء الشركة تمارسها التي باالعمال
 .منفرد

 و المشاورين و والمهندسين الفنيين بتعيين الشركة تقوم •
  الشركة احتياجات حسب العمال

 المحاميين بتعيين الشركة تقوم الشركة اعمال لمتابعة •
 لهم والوكاالت التخويل منح للشركة ويحق المشاورين
 .الوكاالت وفسخ وعزلهم

 بدخول تقوم الشركة بها تقوم التي االعمال بموجب •
 .االتفاقات وفسخ المقاولين مع واالتفاقيات المناقصات

 براءات وشراء امتالك و باستعمال القيام للشركة •
  االختراع

 او نقدا السيارات او المحركات  شراء للشركة  يحق •
 او تأجيرها  او لديونها تامينا وضعها و باالقساط

 . الشركة اغراض لتحقيق استئجارالعجالت

 او, باالقساط او نقدا العمل مكائن شراء للشركة يحق •
 او العمل مكائن اواستئجار كتامينات وضعها او شراءها
 . كتامينات العمل مكائن اواخذ تاجيرها

 يقوم الذي بالعمل العالقة ذو المواد باستيراد للشركة يحق •
 . به

 باعمال الخاصة الكمركية اعمال بكافة بالقيام للشركة يحق •
 .الشركة

 او بها يقوم التي لالعمال الخرائط برسم الشركة يقوم •
 الموافقات باخذ وتقوم االشراف شركات مع باالتفاق
 .لالزمة

 مع السياحية االستثمارات لغرض اتفاقات و العقود ابرام •
 وفق رسمية شبه او الرسمية الغير او الرسمية الجهات
 واستيراد بشراء ويقوم ايضا.  النافذة التعليمات و القوانين
 ألغراض لمشاريعيها  السلع و البضائع أنواع جميع
 .سياحية

 
  -: الشركة رأسمال /الرابعة لمادةا

 واربعون ثمانية( 48,310,000,000) الشركة رأسمال
 الى مقسم عراقي دينار مليون وعشرة وثالثمائة مليار

 وثالثمائة مليار واربعون ثمانية( 48,310,000,000)
 قد و واحد عراقي دينار الواحد السهم قيمة سهم مليون وعشرة
 قيمتها (% 98,9980) بنسبة المؤسسون اكتتب

 ثمانمائة و مليار اربعون و سبعة( 47.825.916.800)
  وثمانمائة الف عشر وستة تسعمائة مليون وعشرون وخمسة
 العام اكتتاب الى (% 1,0020) نسبة طرح قد و سهم

 مليون وثمانون واربعة اربعمائة( 484,083,200) للجمهور
 . سهم ومائتان الف وثمانون وثالثة

 



  -: الشركة ادارة مجلس/  الخامسة المادة
 و اصليين اعضاء 5 من الشركة االدارة مجلس يتكون
 . العامة الهيئة تنتخبهم احتياط اعضاء مثلهم
 

  -: المؤسسين/   السادسة المادة
 اسم تحت خاصة مساهمة شركة تاسيس على اتفقنا قد .1

 مقداره سمالابر( السياحية لالستثمارات كورميك)
 وثالثمائة مليار واربعون ثمانية( 48,310,000,000)

 باالسهم منا كل اكتتب وقد عراقي دينار مليون وعشرة
 كمؤسسين به مااكتتبنا نسبة بلغ والتي اسمه ازاء المبينة

 مجموع وبلغ الشركة راسمال من% (  98.9980)
 اربعون و سبعة( 47.825.916.800) به مااكتتب
 وستة تسعمائة مليون وعشرون وخمسة ثمانمائة و مليار
( 484,083,200) والباقي  سهم وثمانمائة الف عشر

 الف وثمانون وثالثة مليون وثمانون واربعة اربعمائة
 من% (  1,0020) نسبة يمثل الذي دينار ومائتان
 للجمهور العام لالكتتاب طرحه سيتم للشركة الكلي راسمال
 كارزان) المحامي خولنا وقد الشركة المراس في للمساهمة
 دائرة لدى الشركة تسجيل بعملية للقيام (حسن حسين
 عملية تتطلبها اخرى دائرة أي ومراجعة الشركات تسجيل
 . التسجيل

  لألكتتاب المطروحة األسهم عدد .2
 وثمانون واربعة اربعمائة 484.083.200
  سهم ومائتان الف وثمانون وثالثة مليون

 . واحد دينار الواحد السهم سعر .3
 : األكتتاب مكان .4

بغداد  -فرع الرئيسي  /مصرف التنمية الدولي  -أ

 - 929حي بابل  –ات الهندية  عرص /كرادة  -

 . 25412/1مبنى  – 21شارع 
 –العمارة فرع  /مصرف التنمية الدولي  -ب 

حي الحسين القديم / بناية غرفة التجارة العمارة 
 الطابق األرضي . /
 لإلستثمار مصرف الشرق االوسط العراقي  -ج
حي بابل عرصات   بغداد –فرع الرئيسي  /

 . 14بناية  25زقاق  929الهندية محلة 
 

 -: وبدايته االكتتاب مدة/ السابعة  المادة
 ستين عن والتزيد يوما ثالثين عن االكتتاب مدة  التقل.  أ

 . يوما

 من االولى يوما الثالثين خالل للجمهور االكتتاب يكون. ب
 . حصرا االكتتاب بداية
 عرض فترة اثناء اسهمها في الشركة مؤسسو اليكتتب. ت

 يوما الثالثين مدة انتهاء االبعد العام االكتتاب على االسهم
 المنصوص االكتتاب تمديد فترة خالل او االكتتاب بداية من

 لسنة(  21) رقم الشركات قانون من( 42) المادة في عليها
 . المعدل 1993

 ويغلق( 2/2019 /10)  في االكتتاب بدء تاريخ. ث
 . االسهم بكامل االكتتاب وعند المدة انتهاء بعد االكتتاب

 المادة احكام وفق منظمة استمارة بموجب االكتتاب يتم. ج
 . النافذ المعدل الشركات قانون من( 41)

 -: الشركة تاسيس نفقات / الثامنة  المادة
  بحدودة االجراءات انتهاء عند التاسيس نفقات تقدر
 قابلة  دينار مليون وخمسون مئتان(  250,000,000)

 . والنقصان للزيادة
 ............ التقدير مع                           

 

 المؤسسينرئيس لجنة 
 مهمت نازك كورك

 وكيله / المحامي كارزان حسين حسن
 


