
 الن ـــــــــــاع
 تحت التأسيس /الشركة ) العراقية لضمان الودائع (  / مساهمة مختلطة من / 

 / مساهمة مختلطة   الشركة العراقية لضمان الودائع  والى / الجمهور الكريم ومؤسس
                               

 
 كتتاب التأسيسياالم/ بيــان 

 
وبالنظر لصدور ( المعدل 1997لسنة  21)قانون الشركات المرقم من ( ثالثاً  / 39)احكام المادة الى  استنادا  

. 27/6/2019بتاريخ  تأسيس الشركة من مسجل الشركات أجازهقرار     
-: العام باألسهم المطروحة ووفق التفاصيل التالية  لالكتتابالجمهور الكريم يسر لجنة المؤسسين دعوة    

 
الشركةتأسيس عقد  -1  

بسم هللا الرحمن الرحيم                                                              
 عقـــــــــــــــــــــــــد التأسيس

 الشركة العراقية لضمان الودائع 
 مساهمة مختلطة

 
 اوالً :  اسم الشركة 

. مساهمة مختلطة  / الشركة العراقية لضمان الودائع   
ً  : المقر الرئيسي للشركة   ثانيا

يقع المقر الرئيسي للشركة في بغداد ولها بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي العراقي وحسب الحاجة 

: االقتصادية   القيام باآلتي  
 . فتح فروع او مكاتب لها داخل العراق بموجب خطة سنوية   -1

 . غلق او دمج أي فرع او مكتب من فروعها او مكاتبها  -2

ً  : غرض الشركة وطبيعة العمل  ثالثا
: الشركة  االغراض اآلتية   تمارس  

تووفير غطوال لضومان ودائوع الجمهوور لودا المصوارق العراقيوة المجوازة مون البنوك المركوزي العراقوي  .1

 . داخل العراق

 : استثمار اموال الشركة في مجاالت االستثمار االتية .2

 . ايداعها لدا المصارق كودائع ثابتة بقرار من مجلس ادارتها .أ

المالية الصادرة من وزارة المالية كحواالت الخزينة وسندات حكومة العوراق والسوندات شرال االوراق  -ب

 . والحواالت الصادرة من البنك المركزي العراقي  ويتم الشرال من السوق الثانوية 

االقتراض مباشرة من المصارق او اصدار سوندات قورض لودعم رأس مالهوا ومواردهوا ال اتيوة اسوتنادا  .3

 . 1997لسنة  21من قانون الشركات رقم ( 77) الى احكام المادة

 



 وللشركة في سبيل تنفيذ  أعمالها  القيام باآلتي :
التنسيق والتعاون مع شركات ضمان الودائع المصرفية العاملة فوي البلودان االخورا وعقود التوأموة معهوا  -1

ظووام الودائووع فووي مجووال تبووادل المعلومووات واالحصووائيات والتوودريب ر وتمووارس الشووركة أنشووطتها وفووق ن

او أي قووانون  ا عالقووة وبعوود الحصووول علووى اجووازة ممارسووة المهنووة موون  2016لسوونة  3المصوورفية رقووم 

 . البنك المركزي العراقي 

تملك األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتحقيق نشوا  الشوركة وأجورال جميوع التصورفات القانونيوة  -2

 . لها عليها وفق القوانين الناف ة او التي تحل مح

مزاولة جميع االعمال المسموح بها قانوناً وفق المصلحة العامة وحاجة الشركة وبما ينسوجم موع غورض  -3

 . الشركة والقوانين الناف ة

للشركة الحق في فتح الحسابات الجارية لدا البنك المركزي العراقي او  أي حسواب اخور بموافقوة البنوك  -4

او تتصرق بأي صوورة أخورا فوي األوراق التجاريوة  المركزي العراقي وأن تنشىل او تسحب او تتقبل

 . وغيرها مهما كان نوعها

ً  : رأس المال :   رابعا
مقســــــــــــــــوووـم الوووى ( مئوووة مليوووار دينوووار عراقوووي )دينوووار ( 100,000,000,000) يبلوووا راس موووال الشوووركة 

واحوود  عراقووي وجميعهووا مئووة مليووار سووهم متسوواوي القيمووة ر قيمووة السووهم الواحوود دينووار ( 100,000,000,000)

 .( نقدية ) أسهماً 
خمسووة وخمسووون مليووار دينووار )مليووار  ( 55,000,000,000)يسوواهم المؤسسووون فووي رأسوومال الشووركة بمبلووا  

مون هو ه االسوهم %(  25)ر قيمة السهم الواحد دينار واحد عراقي مدفوعوة بالكامول ر قسوما موا نسوبت  ( عراقي 

مووون راس موووال الشوووركة فسووواهما فيهوووا %(  30)ر اموووا نسوووبة ( يوووة المصوووارق الحكوم)علوووى المؤسسوووين مووون  

وحسوب مبوالا وشوركة التوأمين الو نيوة  المصارق التجارية وفروع المصارق األجنبية وهيأة التقاعود الو نيوة 

 . المساهمة الواردة في الجدول الملحق به ا العقد وال ي يعتبر جزٍل ال يتجزأ من ه ا العقد   
    مليوار( 45,000,000,000)مون راس موال الشوركة وبمبلوا % (  45)أما باقي رأس مال الشوركة البوالا نسوبت  

وبسوعر دينوار واحود للسوهم الواحود ر سويتم  رحهوا لالكتتواب العوام وفقواً ( خمسة واربعون مليار دينار عراقوي ) 

 .  1997لسنة  21من قانون الشركات رقم ( 39)لإلجرالات الواردة في المادة 
حسواب مؤسسوات ماليوة  / وتم أيداع كامل المبالا النقدية المدفوعة من راس المال لدا البنك المركوزي العراقوي 

 .  )114(رقم الكود  / تحا الـتأسيس 
في حال قرر مؤسسو الشركة زيادة رأس مالها يكون  لك في اجتماع تتخ ه الهيئة العامة للشركة بموافقوة جميوع 

 21مون قوانون الشوركات رقوم ( ثانيواً  / 98) اسوتناداً الوى احكوام الموادة   المركوزي العراقوي مالكي األسهم والبنك
 . 1997لسنة 

 
 
 
 
 
 
 



 خامساً : القوانين والتعليمات الحاكمة : 
ونظوام ر المعودل   1997لسونة 21يخضع كل مالم يورد بو  نوي فوي هو ا العقود الوى احكوام قوانون الشوركات رقوم 

والتوجيهوات الصوادرة مون يصدر بشأنهما من التعليموات كل ما و2016لسنة ( 3)م ضمان الودائع المصرفية رق

 . البنك المركزي العراقي ر والقواعد العامة الواردة في القوانين العراقية ويخضع الى والية القضال العراقي  
  . سهم ارخمسة واربعون ملي( 45.000.000.000) لالكتتابعدد األسهم المطروحة  -2
 . سهم الواحد دينار واحد سعر ال -3
 :  االكتتابمكان  -4

مجواور مصورق  / شوارع المصوارق  / شارع  الرشيد  -بغداد   - الفرع التجاري  / الرشيد  مصرق -أ

 ( . 8)الرشيد اإلدارة العامة رقم  الرمزي 

  16شارع  – 104محلة  –حي الرشيد  –السنك  –بغداد  –الفرع الرئيسي  /المصرف الصناعي  -ب

 -929حوي بابول  –عرصوات الهنديوة  -كورادة  –بغوداد  -الفورع الرئيسوي   / ة الودولي مصرق التنميو -ج

 . 1/25412مبنى   21شارع 

 . ستين يوماً ( 60)تزيد عن  والاً ن يوميثالث( 30)عن  االكتتابمدة تقل  ال -5
في حال االكتتواب يوم (  30) ويغلق االكتتاب بعد انتهال مدة   21/7/2019  في   االكتتاببدأ تاريخ يكون   -6

 . ولغاية انتهال الدوام الرسمي المقرر في المصرق ال ي جرا في  عملية االكتتاب بكامل األسهم 
يكتتب مؤسسوو الشوركة فوي أسوهمها أثنوال فتورة عورض األسوهم علوى االكتتواب العوام ر اال بعود انتهوال مودة  ال -7

 . ب ثالثين يوم من بداية االكتتاب او خالل فترة تمديد االكتتا
 1997لسوونة  21رقووم  موون قووانون الشووركات( 41)منظمووة وفووق أحكووام المووادة  اسووتمارةبموجووب  االكتتووابيووتم  -8

 . المعدل 
مليوون  خموس مائوةدينوار ( 500.000.000) بمبلوا يكون الحد األدنى لعدد األسهم التي يتم االكتتاب بها هوو  -9

مليووون دينووار للمصووارق اإلسووالمية  وخمسووونمائووة  سووبعدينووار ( 750.000.000) للجمهووور وبمبلووا دينووار 

التوي يوتم االكتتواب ر اما الحود األعلوى لعودد األسوهم وشركات االستثمار المالي وشركات التأمين وإعادة التأمين  

خمسوة دينوار ( 15.000.000.000)بمبلوا للجمهوور ومليار دينوار  عشرةدينار ( 10.000.000.000)فهو بها 

ر موع اإلسوالمية وشوركات االسوتثمار الموالي وشوركات التوأمين وإعوادة التوأمين   عشرة مليار دينوار للمصوارق 

 .  2015لسنة ( 39)مراعاة قانون غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم 
 

ــــــــــــــــــــــــووووـدود تقوووودر نفقووووات التأسوووويس عنوووود انتهووووال اإلجوووورالات بح: نفقووووات تأسوووويس الشووووركة  -10

 . قابلة للزيادة والنقصان  ة وخمسون مليون دينار مائ ستة دينار( 650.000.000)
 
 

                                            . مع التقدير                       
                                                                                         

 رئيس لجنة المؤسسين
 


