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 - :

الشحن:
وٌشمل الشحن الجوي من والى العراق من كافة انحاء العالم وشحن البضائع والمواد باالستعانة
بشركات الطٌران العراقٌة واالجنبٌة وخطوط السكك الحدٌد وشركات النقل لشحن الحمالت
بكافة اشكالها والتوصٌل الداخلً داخل العاصمة وعقد االتفاقٌات مع كافة شركات الشحن
الوطنٌة والعالمٌة لالستفادة من امكانٌاتها واستثمار خدماتها المتوفرة والتكنولوجٌا المستخدمة
من حٌث الطائرات والمركبات والسفن والمعدات واالجهزة والحاسبات والبرامج واستئجارها او
شرائها كلها او جزء منها لتوفٌر خدمة الشحن وكل ما ٌتطلبه النجاح مهام الشركة فٌما ٌخص
الشحن الجوي والبري والبحري الداخلً والخارجً وفقا ً للمواصفات العراقٌة والعالمٌة
والقوانٌن السارٌة .

الخدمات الجوية :
وهً كافة الخدمات بكل اشكالها التً باإلمكان تقدٌمها للطائفة الجوٌةة مةن المهندسةٌن والطٌةارٌن
والمضٌفٌن واي صنف جةوي اخةر وللقطةاع العةام مةن معةدات واجهةزة وبةرامج ونوةم الكترونٌةة
متكاملة والحو اسٌب الخاصةة بهةا والتةً تكمةل عملهةا وتةدرٌبها علةى االرد لافةراد والشةركات
والطائرات والمطةارات وتةوفٌر المعةدات والتجهٌةزات االرضةٌة واالجهةزة الجوٌةة بكةل انواعهةا
واشةكالها ولكافةةة االختصاصةةات وقطةع الاٌةةار والصةةٌانة للمحركةات والهٌاكةةل وا الت ومعةةدات
اطفةةاء الحرائةةق والعجةةالت و المعةةدات والرافعةةةات االختصاصةةٌة والسةةاللم ومشةةبهات الطٌةةةران
والمدربات االرضٌة والكتب والكراسات الخاصة بها وتوفٌر التدرٌب الفنةً والنمةا ا التشةبٌهٌة
التدرٌبٌةة بكةل انواعهةا واشةكالها بكافةة االختصاصةات وتةوفٌر الةدهون والشةحوم والسةوائل التةةً
تستخدم فً االدامة وصٌانة المحركا ت والهٌاكل والمعدات الجوٌة ووقود الطائرات الخاص بكةل
انواعه وتوفٌر معدات االنقا .

وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يلي - :
أ .تملك االموال المنقوله الالزمة لتحقٌق نشاطها (من وسائط نقل مختلفة  -وعدد وادوات –
واالالت ) ...واجراء كافة التصرفات القانونٌة علٌها وفق القوانٌن الناف ة او التً تحل
محلها .
ب  .تملك االموال غٌر المنقولة  /واجراء كافة التصرفات المسموح بها قانونا علٌها .
ت .القٌام بكافة المعامالت المالٌة المسموح بها والتعامل مع كافة المصارف المجازة .
ث  .المساهمة فً جمٌع الشركات تأسٌسا ً وشراءً وبٌعا ً واندماجا ً – عدا الشركات
التضامنٌة.
ا .مزاولة جمٌع االعمال المسموح بها قانونا وفق حاجة الشركة ومصلحة المساهمٌن وبما
ٌنسجم مع القوانٌن الناف ة .
ح .الدخول فً كافة التعهدات والمناقصات والمزاٌدات مع المؤسسات والدوار الرسمٌة
والقطاع العام والخاص سواء بمفردها أو بمشاركة الاٌر والقٌام بكافة التصرفات
التً تراها مناسبة لخدمة وتحقٌق اغراد الشركة
خ .تملك واستعمال جمٌع براءات االختراع والعالمات واالسماء التجارٌة التً تراها
الشركة مفٌدة لنشاطها.
د .الحق فً شراء ورهن وتأسٌس المشارٌع الالزمة لتحقٌق االغراد الواردة اعاله
لحساب الشركة وبٌعها فً حالة انتفاء الحاجة لها.
 .االستقراد من الجهات الرسمٌة والمصارف وبالشروط التً تراها مناسبة سواء مقابل
رهن موجودات الشركة او بدون لك.
ر .مزاولة جمٌع االعمال المسموح بها قانونا وفق حاجة الشركة ومصلحة المساهمٌن وبما
ٌنسجم مع القوانٌن الناف ة.
ز .شراء وتأجٌر مختلف وسائل النقل والمكائن والرافعات واالدوات الملحقة والمتممة لها
والتً تدخل فً اغراد الشركة .
س  .تجري جمٌع المعامالت وتبرم العقود والتوقٌع علٌها وتدخل فً مختلف انواع التعهدات
والمناقصات والمزاٌدات مع الدوائر الرسمٌة وشبة الرسمٌة وك لك القطاع العام
والمختلط والخاص سواء كانت بمفردها او لحسابها باالشتراك مع الاٌر او لحساب
الاٌر وك لك التصرفات التً تراها الزمة لتنفٌ تلك االغراد وبالشروط التً تراها
مناسبة .
ش  .للشركة الحق فً فتح االعتمادات والحسابات الجارٌة لدى المصارف وان تنشئ او
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 .
ص .االستقراد من الجهات الرسمٌة والمصارف وبالشروط التً تراها مناسبة سواء مقابل
رهن موجودات الشركة او بدون لك.

رابعاً  - :رأس مال الشركة
رأس مال الشركة (

)

مقســــــــــــم الى (

)

سهم قٌمة السهم الواحد .

خامساً - :المؤسسون
نحن المؤسسٌن فً القوائم المرفقة طٌا ً اتفقنا على تأسٌس الشركة المبٌن اسمها ورأس مالها
) للقٌام بعملٌة تسجٌل الشركة لدى
اعاله  ,وقد خولنا المحامً/ة (
دائرة تسجٌل الشركات ومراجعة اٌة دائرة اخرى تتطلبها عملٌة التسجٌل .

وكيل المؤسسين  /القائم بالتأسيس
االسم /
العنوان/
الهاتف /

