
 

 
 وزارة التجارة 

   1الملحق رقم : 2/2004/ 29  بتاريخ 149تعليمات وزارية رقم
تسجيل الفروع ومكاتب التمثيل التجاري من قبل شرآات اجنبية 

  

 :  في مجالفي العراق هل سيكون العمل. 7 نعم ال

امتالك االراضي. أ ______ ______  
 : االسم القانوني. 1

 

تخراج الموارد الطبيعية او التصنيع االولياس. ب ______ ______  

البيع بالتجزئة. جـ ______ ______  
:االسم التجاري. 2

: في بلد التأسيساسم الوكيل الذي يتولى المسائل القانونية . أ. 8 :نوع نشاط العمل. 3

 : . أ.8 الشخص المذكور في الفقرة عنوان عمل. ب.8
 

 ____________________________________________________:  المحليالعنوان
 

 __________________________________________________________المدينة 
 

____________________________________________________الوالية/ المقاطعة  
 

_____________________________________________________الرمز البريدي  
 

_______________________________________________البلد

 : )الحظ التعليمات (في العراقلمكاتب عنوان عمل ا. 4
 

 ____________________________________________________:  االول المحليالعنوان
 

 ____________________________________________________: الثانيالمحلي العنوان 
 

 ______________________________________________________________المدينة 
 

 _____________________________________________________________المحافظة
 

_________________________________________________________الرمز البريدي

 ______________________________________________رقم هاتف العمل في العراق. أ.5  __________________________.و. 8رقم هاتف عمل الشخص المذكور في الفقرة . جـ .8

 ________________________________________________رقم الفاكس في العراق. ب.5 _______________________________. و. 8رقم فاكس الشخص المذكور في الفقرة . د. 8

 ____________________________________ في العراق االلكتروني العملبريدعنوان .جـ.5 _________________________. و. 8البريد االلكتروني للشخص المذكور في الفقرة . هـ. 8

:)كنه في العراقيجب ان يكون س( الرسمي في العراقمدير االدارةاسم . أ.6  :اسم المدير التنفيذي في بلد التأسيس. و.8

 ): يجب ان يكون داخل العراق. (أ.6عنوان الشخص المذكور في الفقرة . ب.6
 

 ____________________________________________________:  المحليالعنوان
 

 __________________________________________________________المدينة 
 

_________________________________________________________المحافظة  
 

_______________________________________________________الرمز البريدي  

 . و.8 الشخص المذكور في الفقرة  عملعنوان. ز. 8
 

 _____________________________________________________:  المحليالعنوان
 

 ___________________________________________________________المدينة 
 

 ______________________________________________________الوالية/ المقاطعة
 

_______________________________________________________الرمز البريدي  
 

 ________________________. أ. 6قم هاتف الشخص المذآور في الفقرة ر. جـ.6   _____________________________________________________________البلد
 

  ): يجب ان يكون سكنه في العراق(اسم الوآيل الذي يتولى المسائل القانونية في العراق . د. 6
 ____________________________. و. 8رقم هاتف عمل الشخص المذكور في الفقرة . ح.8
 _______________________________. و. 8رقم فاكس الشخص المذكور في الفقرة . ط. 8
 _____________________________.و. 8ي الفقرة البريد االلكتروني للشخص المذكور ف. 8

): حدد نوع العملة(مبلغ رأس المال المرخص . أ.9

 ): يجب ان يكون داخل العراق. (د.6عنوان الشخص المذكور في الفقرة . هـ.6
 _________________________________________:  المحليالعنوان

 
 ______________________________________________المدينة 

 
 _____________________________________________المحافظة

 
______________________________________الرمز البريدي  

 : الحالية المحددة لدفع المالالقيمة الصافية وقت االغالق للفترة. ب.9
 

 _______________________________________): حدد العملة(المبلغ 
 

 ________________________________):السنة/ الشهر/ اليوم(تاريخ التبليغ 

_________________________ . د.6رقم هاتف الشخص المذآور في الفقرة . و. 6

 :او اكثر من اسهم الشركة% 10الذين يملكون اسماء االشخاص . جـ.9
 االسم العنوان

 ):في العراقيجب ان يكون سكنه  (بتسليم الطلب للمسجلاسم الممثل المخول . ز. 6

  

  

  

 ): يجب ان يكون داخل العراق. (ز.6عنوان الشخص المذكور في الفقرة . ح.6
 _________________________________________________:  المحليالعنوان

 
 _______________________________________________________المدينة 

 
 ______________________________________________________المحافظة

 
___________________________________________________الرمز البريدي  

  
 

___________________. ح.6ة رقم هاتف الشخص المذآور في الفقر. ي. 6
 

 



 

 
 وزارة التجارة 

   1الملحق رقم : 2/2004/ 29 بتاريخ 149 تعليمات وزارية رقم
 تسجيل الفروع ومكاتب التمثيل التجاري من قبل شرآات اجنبية 

 

 )1يرجى ذآر رقم الفقرة الموجودة في الصفحة رقم ( اية اضافة الي فقرة من الفقرات السابقة 

 ______اضافة للفقرة رقم  ______لفقرة رقم اضافة ل

 ______اضافة للفقرة رقم  ______اضافة للفقرة رقم 

 ______اضافة للفقرة رقم  ______اضافة للفقرة رقم 

 تبعات القانونيةاؤكد بموجب هذه الوثيقة بان كافة المعلومات الواردة في هذه االستمارة صحيحة وكاملة وحقيقية وبخالف ذلك اتحمل كافة ال. 10

 ): اليوم والشهر والسنة(التاريخ 
 
 

 ): بتسليم الطلبالممثل المخول (االسم  ): بتسليم الطلبالممثل المخول (التوقيع 

 السطور ادناه خاصة بالمسجل فقط
 
توقيع الموظف 

 قائمة باستالم المواد المطلوبة االخرى المسؤول

  المنشأ شهادة التسجيل المصدقة من قبل بلد. 1 

 نسخة من اجازة الشرآة او ما يعادلها مصدقة من قبل جهة مساوية في بلد المنشأ .  2 

 ).الحظ التعليمات(آتاب صادر من المدير او الموظف المخول في الشرآة الراغبة بالعمل داخل العراق .  3 

 .آشف الحساب المالي للشرآة للسنة المالية االخيرة. 4 

 . دوالر امريكي في البنوك العراقية100,000مستمسك يثبت ايداع )  الحظ التعليمات–يجب توفير المستمسكات التالية " نعم. "جـ.7اذا آانت االجابة عن الفقرة . (5 

 .  لتسليم الطلب للمسجلنسخة من جواز سفر او هوية االحوال المدنية الممثل المخول . 6 

    أؤآد بموجب هذه الوثيقة بان هذه االستمارة آاملة وبانه قد تم دفع آافة االجور المطلوبة– معلومات لغرض التدقيق 

رقم المتابعة المؤقت الستمارة التقديم 

 االسم : جل الرسميةمعلومات المس التوقيع  )اليوم والشهر والسنة(التاريخ 

 



 

 
 وزارة التجارة 

   1الملحق رقم : 29/2/2004  بتاريخ 149تعليمات وزارية رقم
 تسجيل الفروع ومكاتب التمثيل التجاري من قبل شرآات اجنبية 

 

 : تعليمات الآمال مأل االستمارة
 : تعليمات عامة

ملء  ويمكن ذه  األستمارة مزايا جيدةتمتلك ه .دیم حيث سيحتفظ المسجل باحدى النسختين وتعاد األخرى لطالب التسجيل بمثابة وصل للتقدیممن هذه األستمارة للمسجل عند التقاجلب نسختين 
. آذلك يمكن اآمال األستمارة باستخدام الطابعة او آتابتها باليد و بالحبر األسود او األزرق. الكومبيوتر مباشرة حيث يمكن طباعتها بعد ذلك و هذا هو الشكل األفضل للتقديم باستخدام  األستمارةهذه   

_________________________________________________________________________________________________________________________
  29/2/2004بتاریخ 149 ة  المرقمالتعليمات الوزاریة الفقرات التي تخص القسم الثاني من المادة الثانية من -الجزء األول

 
 . بلد تأسيس الشرآةاسم الشرآة الرسمي والمسجل في السجالت الرسمية في: أألسم  -1

 .أألسم الذي تدار به الشرآة وتتم به عملية التسويق: أألسم التجاري  -2

 .الرجاء اعطاء وصف موجز عن النشاطات الرئيسية التي سيقوم بها الفرع: نوع نشاط االعمل  -3

افية في الصفحة الجزء الذي وضع ألآمال معلومات اض المكاتب األخرى في أدرج. في الصفحة األولى من األستمارة ادرج المكتب الرئيسي في العراق : عنوان العمل في العراق      -4

ارة              .الثانية ى أألن    ( واذآر بان المعلومات هي اآمال للفقرة الرابعة وفي حالة عدم وجود اي مكتب اخر يكتب عب م ينشئ مكتب حت د المسجل       ). ل تم تزوي د تاسيس اي مكتب ي عن

 .امبمعلومات بهذا الخصوص في غضون سبعة اي

د المسجل بمعلومات              . هذه الفقرة تتضمن رقم الهاتف ورقم القاآس وعنوان البريد األلكتروني في العراق   -5 ك ويجب تزوي ى ذل تم األشارة ال ائل ي ذه الوس قي حالة عدم وجود آل ه

 .جديدة عند الحصول على هذه الوسائل

ه  انوني هو الوالوآيل الق. دارة نشاطات الشرآة بل المديرين ليعمل نيابة عنهم في اان موظف األدارة الرئيسي في العراق هو الشخص الذي تم اختياره من ق   -6 شخص الذي يتم اعالم

ام المسجل     ) والذي يمكن ان يكون الوآيل القانوني من يقوم بذلك        ( والممثل المخول للتسجيل  .  انونية المتخذة ضد اعمال الشرآة في العراق      باألعباء الق  هو الشخص الذي يحضر ام

 . يجب ان يتم تسمية هؤالء األشخاص الثالثة في الفقرة الثالثة من البيانات األضافية المطلوبة.يسلمه الطلب  ومن يقوم  بالتسجيل في المستفبل   ل

رتين  أ و ب        السؤال الذي يخص منع األجانب من ممارسة األعمال          -7 ان        المذآورة في الفق ذي يخص اعطاء بي ا بالنسبة للفق   .  اضافي  او ال ة    رة  ج، ام ى  X الرجاء وضع عالم  عل

 )ج(عند األجابة بنعم على الفقرة و.  الشرآة ستمنع من العمل قي هذا المجال في العراقفان) ب(او ) أ(بالنسبة للفقرة ) نعم( واذا آان الجواب . السطر المناسب بكل فقرة

 . تفديم هذا الطلب في نفس وقتمع ذلك فان هذه البيانات اليطلب ملئها. المفرد بتجارة ة الخاصبيانات موثقة طبقا للتعليمات الوزارية       يجب اعطاء 

ه ( والموظف التنفيذي الرئيسي  . انونية التي تقع على عاتق العمل قي البلدشخص الذي يتم اخباره باألعباء القالوآيل القانوني في بلد تاسيس الشرآة هو ال       -8 شخص  هو ال ) او مايعادل

 .رارات ادارة الشرآةؤول عن قالذي يكون اخيرا المس

ة  ) ب(بالنسبة للفقرة ). التنطبق(ربما ال وفي حالة عدم استخدامها الرجاء اآتب آلمة      وا ربما تستخدم ) أ(الفقرة   -9 اريخ والعمل ى مجال      . تأآد من األشارة الى الت ة الحاجة ال وفي حال

 . باألآمال في الصفحة الثانية المتوفرة قي الفسم ا لخاص يرجى استخدام المساحة) ج(للفقرة اآثر 

تاآد من آتابة رقم الفقرة في حالة الحاجة الى مزيدا من الحيز و يمكنك ان ترفق . يرجى استخدام هذا الحيز في حالة وجود اي اضافة ألي من الفقرات اعاله:  مكان أألآمال 

 .اوراق بحيث توضع عليها ارقام الفقرات المراد اآمالها
 . قبل الممثل المخول والذي تمت تسميته في الفقرة السادسة من هذا الطلب والذي اشترط عليه في الكتاب المطابق للفقرة الثالثة في البيانات األضافية ادناهيوقع هذا الطلب من -10

 

  .29/2/2004  بتاریخ149ة  المرقمالتعليمات الوزاریة تطلب بنود اضافية طبقا للجزء الثاني من المادة الثالثة من -ألجزء الثاني
 .الشهادة األصلية للتسجيل من البلد األصلي و يجب ان تكون شهادة تسجيل او مايشابهها  ومعدة من قبل المسجل او اي جهة مماثلة وتختم بالختم الرسمي لهذه الجهة -1

 .ثلة وتختم بالختم الرسمي لهذه  الجهة تصدق من قبل المسجل او اي جهة مما يجب انسمال او بنود الشرآة او مايشابههاالنسحة األصلية الخاصة برأ -2

ه                                -3 دير الشرآة يخول في ى م ل موظف مخول ال ع من قب ا اسم وشعار الشرآة موق آتاب يوضح شكل الورقة التي تتخذها  الشرآة المتقدمة بالطلب عند المراسالت والتي يكون فيه

ر             آذلك يحدد . تسجيل العمل في العراق ويوافق على تقديم الخدمات في العراق            ذي يراجع المسجل للتسجيل وغي  موظف األدارة الرئيسي  و الوآيل القانوني والممثل المخول ال

 .يمين في العراقهؤالء الثالثة يجب ان يكونوا مق. ذلك 

 . يجب ان تتضمن ورقة الموازنة وآشف  بالربح والخسارة الفقرةهذه -4

 لمصرف في حساب ليس عليهقد تم ايداعه  في ا)  مائة الف دوالر اميريكي( $ 100000 الى المسجل يبين بان مبلغ بنعم يجب تقديم آشف حساب) أ7(اذا آانت األجابة على الفقرة  -5

ديم ه     للتعليمات الوزارية و طبقا.  فائدة قبل ان تتم عملية البيع الفعلية       رد فال يتطلب تق ذا    بشان تجارة بيع المف اء الطلب ه ب   عدم تق  . ذا الكشف اثن رفض  ديم الكشف اليكون س ب ل

 .الطلب

 ).  بالنسبة للعراقيين(  عند تقديم الطلب و اليطاقة الشخصية)  بالنسبة لألجانب(ان الممثل المخول لتسليم الطلب يجب ان يجلب معه النسخة األصلية والمصورة من جواز سفره    -6

 




