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 جمهورية العراق
 وزارة التجارة

 
 2004 شباط29  بتاريخ 149تعليمات وزارية رقم 

 
 تسجيل فروع ومكاتب التمثيل التجاري للشرآات االجنبية

 
 القسم االول
 مقدمة

   تسجيل فروع ومكاتب التمثيل التجاري للشرآات االجنبية في
 
 ايلول 19في   39 االجنبي رقم قتة المتعلق باالستثمارلما كان امر سلطة االئتالف المؤ .1

 قد سمح 2003كانون االول  20 في  46 سلطة االئتالف المؤقتة رقم قرار المعدل ب2003
 ومكاتب التمثيل فروعللمستثمرين االجانب بمزاولة االعمال التجارية في العراق وبضمنها انشاء 

 .التجاري 
 
الحق بالقيام باعمال تجارية    التجاري لفروع ومكاتب التمثيليكون  39لالمر رقم استناداً  .2

لن يستبعد اي فرع او مكتب  . باسم وحساب الكيان التجاري المؤسس بموجب قوانين البلد االجنبي
لها  االعمال تسواء كانلغرض ممارسة االعمال التجارية في العراق ، تمثيل تجاري من التسجيل 

 .شركة اخرى اورية شركة تجااو توزيع او الالوكالة التجارية طبيعة 
 
 خاصة فيما يتعلق 39المر رقم ل جاءت تنفيذا  هذِهان تعليمات وزارة التجارة الحالية .3

ات المنظمة بموجب قوانين نونلكيا ذات الصلة بمكاتب التمثيل التجاري وفروع ا منه5بالقسم 
 .الدول االجنبية

 
 لسنة 5ن النظام رقم ة فأ االئتالف الموقتسلطة الصادر من 39و بموجب االمر رقم  .4

 صادرة و اية تعليمات " االقتصاديةوسساتفروع ومكاتب الشركات االجنبية والمب" الخاص 1989
ان الفروع و المكاتب المسجلة بموجب النظام رقم .  تتعارض مع هذه التعليمات تعبر الغيةبموجبه

مقدمة بالوقت المطلوب بموجب و عليها تحديث معلوماتها ال تعتبر مسجلة بموجب هذه التعليمات 5
  . هذه التعليمات

 
 لسنة 51 الصادر من سلطة االئتالف الموقتة فأن القانون رقم 39و بموجب االمر رقم  .5

ان الوكالء . و اية تعليمات صادرة بموجبه تعتبر الغية "الوكاالت التجارية" بالـ الخاص2000
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سيعتبرون منذ االن خاضعين عنوية خارج العراق التجاريين الذين يمثلون االشخاص الطبيعة او الم
دونها نيابة عن االشخاص ؤلنفس التشريعات التي تنظم اعمال الوكالء المشابهة للخدمات التي ي

االمر رقم وكذلك اي تعليمات او نظام او تشريع يتعارض مع . الطبيعية و المعنوية داخل العراق
 تعتبر الغية و هذه التعليمات الوزاريةنفذ بموجب  الصادر من سلطة االئتالف الموقتة و الم39

 .باطلة
 

  الثانيالقسم 
 التجارية الخاضعة لهذه التعليمات نوناتالكي

 
  في العراقارسة العململمنوناتها سيس كيأالتي ترغب في ت التجارية االجنبية نوناتالكي .1

 .لهذه التعليمات الوزاريةوفقاً  في وزارة التجارة لدى مسجل الشركات تخضع للتسجيل في العراق
وعلى , بظمنها أوامر سلطة االئتالف المؤقتة , مالم تستثنى بموجب قوانين و انظمة عراقية 

الشركات االجنبية المتعاقدة للعمل في العراق ان تخضع للتسجيل بموجب هذه التعليمات 
 .الوزارية  

 
جارية بموجب القوانين واالنظمة التيسمح لها بمزاولة االعمال  االجنبية نوناتمثل هذه الكي .2

 اي سندات مالية اضافية وضعيشترط من دون ان وامر سلطة االئتالف المؤقتة بضمنها أالعراقية 
  في قطاع البيعهر االجنبي الذي يباشر نشاطما عدا حالة المستثم( او كفاالت او ضمانات مشابهة 

 .)بالمفرد 
 

 الثالثالقسم 
 طلبات التسجيل و اجرأته

 
ممارسة عمل تجاري في العراق عليها التسجيل ل ب التجارية االجنبية التي ترغبنوناتكيال .1

  الوزارية المرفقة بهذه التعليماتاالستمارةحسب   لدى مسجل الشركاتتقديم الوثائق  واكمال
و ( مملوئة من االستمارة و تقدم الى مسجل الشركات عند التقديم  مع نسختين .)أ ( كملحق 

   ). مع قائمة تدقيق موقعة جل الشركات بنسخة واحدة و االخرى تعاد الى المقدمسيحتفظ مس
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المتعلقة بالكيان التجاري االجنبي الراغب في اي طلب يجب ان يتضمن المعلومات التالية  .2
   -: لدى مسجل الشركات التسجيل

 القانونياالسم  - أ

 االسم التجاري - ب
  النشاط التجاريطبيعة  - ت

   ي في العراق عنوان النشاط التجار - ث

 . البريد االلكتروني في العراق ، في حالة توفرها و ، فاكس ميل ،هاتف رقم  - ج

وكيل الخدمات لالعمال ) 2(المدير الرسمي في العراق ) 1(و رقم هاتف وعنوان اسم  - ح
و على ....( امام مسجل الشركات تمثيل الالموظف المخول ب) 3(القانونية في العراق
 ).العراقالثالثة االقامة في 

 امتالك -أ:  فيما لو كان نشاط الكيان المزمع تاسيسه له عالقة  ال اونعمالجواب بـ   - خ
 قطاع - ج أو العمليات االساسية ،او مصادر الطبيعية استخراج ال -العقارات ،ب

 . بالمفردالبيع

 ، الفاكس ميل ، البريد االلكنتروني الخاص بوكيل الهاتفعنوان العمل ، ,االسم  - د
في ) ما يعادله ( ات لالعمال القانونية المسجل والمسؤول التنفيذي الرئيسي اوالخدم
 . المؤسسة انشاء موطن

 -: مكنوالى المدى الم - ذ

 . )مع تحديد العملة النقدية( مقدار راس المال المخول او المسجل  -1

مع تحديد التاريخ و (  الخر فترة مالية  الصافيالحساب المالي -2
 . )العملة

 .او اكثر او ما يعادلها% 10ماء وعناوين اي مالكين يملكون اس -3

الكيان التجاري االجنبي المراد تسجيله لدى مسجل بيان عدم االخبار الكاذب موقعة بالنيابة عن  - ر
 .الشركات

 
له ي تسجراديتم تقديم المستندات التالية مع كل طلب فيما يتعلق بالكيان التجاري االجنبي الم .3

 ركات ، ل الشلدى مسج
 . الجهة المخولة في الموطن االصليشهادة التسجيل الصادرة والمسجلة من قبل - أ
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نسخة من عقد تاسيس الشركة او مايعادله معتمد من قبل الجهة المخولة في الموطن  -ب
 .االصلي

مثبت فيها معلومات عن الشركة موقعة من قبل الشخص   بصيغة رسمية رسالة -ت  
  علىةوافقالمخول تسجيل الكيان التجاري في العراق وتديرها المسؤول في الشركة او م

في العراق و تحدد المدير الرسمي في العراق و وكيل الخدمات لالعمال استالم التبليغات 
و على الثالثة ( القانونية في العراق و  الموظف المخول بالتمثيل امام مسجل الشركات 

 ). االقامة في العراق

 . للشركة للسنة المالية االخيرةالحساب المالي  -ث 

فان حسابه المصرفي   اذا كان الكيان التجاري يخطط للعمل بالبيع بالمفرد في العراق -ج 
في حساب ال يدر   مئة الف دوالر امريكي)$100,000(يجب ان يبين انه قد اودع مبلغا قدره 

قديمه يجب االيعتبر سببا باالمكان تزويد مسجل الشركات بذلك بتاريخ الحق وان عدم ت (فوائد
يجب ان يقدم قبل البدء بنشاط و على اي حال فان الحساب المصرفي  ,  التسجيللرفض طلب
 .طبقا للتعليمات الوزارية بخصوص تجارة المفرد) البيع الفعلي

 بالنسبة( او هوية االحوال المدنية ) بالنسبة للشخص االجنبي(السفرجوازنسخة من تقديم   -ح 
 في كما محددالخاصة بالموظف المخول بالتمثيل امام مسجل الشركات و) لعراقيللمواطن ا

و هو (  أعاله 2 أعاله و كما مبين في الفقرة ح من الفقرة تالرسالة المشار اليها في الفقرة 
 و عليه اوعليها ان يجلب في وقت الطلب و في مراجعاته الشخص الفعلي الذي يقدم الطلب

او ) بالنسبة للشخص االجنبي( ركات النسخة االصلية من جوازالسفر المستقبلية لمسجل الش
 ))بالنسبة للمواطن العراقي(هوية االحوال المدنية 

 
تشمل كل ( طلبات تسجيل الكينونات التجارية االجنبية للممارسة العمل في العراق  .4

 تقدم الترجمة للوثائق وو تقدم باللغة العربية او االنكليزية ) المعلومات و الوثائق المطلوبة 
 .المقدمة من الموطن االصلي اذا لم تكن باللغة االنكليزية او العربية

 
 :عند استالم الطلب من مسجل الشركات فانه .5

 .من اكتماله يراجع الطلب للتاكد  - أ
 دون استيفاء اي ل يعيد الطلب الى الشركة المقدمة اذا كان الطلب ناقص او غير كام - ب

 .رسوم 
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ن كل يبين فيها باو  موقعة  يزود الشركة المقدمة قائمة التدقيقلطلب كامًلاذا كان ا - ت
 .الوثائق المطلوبة قد استلمت

 يسجل الطلب المقبول في سجل الشركات تسجيالً رسمياً من تاريخ استالمه ،  - ث

 .قتؤترقيم الطلب برقم م - ج
 

 عشرة )10( يجب على مسجل الشركات ان يوافق على او يرفض اي طلب ضمن مدة .6
ويجوز لمسجل الشركات ان يرفض فقط . ايام عمل من يوم تقديم الطلب من قبل الشركة المقدمة 

 .الطلبات غير المتوافقة مع التعليمات الوزارية
 
عند الموافقة على اي طلب ، فان على مسجل الشركات ان يصدر بدون تاخير الى  .7

ان التجاري وختم مسجل الشركات الرسمي الشركة المقدمة للطلب اجازة التسجيل تحمل اسم الكي
 .مع رقم الهوية الدائم

 
ان الكيان التجاري المسجل يكتسب االعتراف القانوني من تاريخ اصدار اجازة التسجيل  .8

ان الكيان المسجل يكون حاضراً وخاضعاً . ورقم الهوية الدائم المحدد من قبل مسجل الشركات 
 .لالختصاص القضائي في العراق

 
يقوم مسجل الشركات عند االصدار بنشر كل تسجيل في نشرة الشركات وفي جريدة  .9

 .يوميةواحدة واسعة االنتشار على االقل
 

يقوم مسجل الشركات بتوزيع كل طلب موافق عليه مع رقمه المحدد الدائم الى وزارة  .10
ة والى اي جهة او وزارة العمل والشؤون االجتماعي, ،وزارة التخطيط) هيئة الظرائب( المالية

 .وكالة حكومية اخرى ضرورية
 

يقدم مسجل الشركات ملخص بالمعلومات األساسية للشركة المسجلة الى قاعدة بيانات  .11
وزارة التجارة االلكترونية والتي تكون متاحة للحصول عليها من قبل الجمهور ومن ضمنها شبكة 

 .مكن ان يكون سبباٌ لتأخير التسجيلان تنفيذ هذه العملية الي) .االنترنيت( المعلومات
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 الرابعالقسم 
 الرسوم المستوفاة

 
 -: مائتا الف دينار او ما يعادلها وتدفع كاالتي)  200 (ان رسوم التسجيل لكل طلب هي .1

 نصف الرسوم تدفع عند تقديم الطلب  .أ 

 التسجيل ورقم الهوية الدائم من قبل  أجازةنصف الرسم المتبقي يدفع عند صدور .ب 
 .مسجل الشركات 

 في المادة الرابعقسم في حالة رفض الطلب نصف الرسم المتبقي المشار اليه في ال .ج 
 ، اما نصف الرسوم المشار اليها في القسم  و اليرجعستحقي، ال فقرة ب 1

 . من قبل مسجل الشركات لن ٌيرجع فقرة أ اعاله سوف 1مادة ال الرابع
 

الزم كدليل على الدفع لمذكورة ويصدر الوصل ايقوم مسجل الشركات بجمع الرسوم ال .2
 .ويسلمه مباشرة الى مقدم الطلب او ممثله 

 
 . يحتفظ مسجل الشركات بسجالت دقيقة ومنظمة وحسابات عن الرسوم المستوفاة 3.

 
 الخامسالقسم 

 االعتراض على رفض الطلب
 

جنبي ، فيجب على في حالة رفض مسجل الشركات للطلب المقدم بتسجيل الكيان التجاري اال
ويحق للشركة مقدمة . سباب الرفض تاً بأالمسجل اشعار الشركة مقدمة الطلب بدون تاخير وكتاب

 ثالثين يوماً من )30(خاللالطلب ان تعترض على رفض مسجل الشركات امام وزير التجارة 
اريخ تقديم من تيوماً  ثالثين) 30( خاللويقوم وزير التجارة بمراجعة الرفض . تاريخ االشعار 

وزير التجارة الطلب فيحق للشركة مقدمة الطلب واذا رفض . الشركة طلب االعتراض 
  صدورثالثين يوماً من تاريخ )30( خاللالمختصة المحكمة اماالعتراض على قرار الوزير ام

 .ويكون قرار المحكمة نهائياً في المسالة . القرار 
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 السادسالقسم 
 تحديث المعلومات

و ان   ة عند وقـت التسـجيل       حيصحكون  مات المقدمة الى مسجل الشركات يجب ان ت       ان المعلو 
كانون االول من كل      31  تاريخ التغييرات الحادثة يجب ان تصحح حال حدوثها و على االقل قبل          

عام و تعنون هذه التغييرات بأسم المركز الرئيسي للشركة بالعراق او وكيلها لخـدمات االعمـال                
و تعتبر الشركة مسئولة عن التبليغ وتسليم الرسـالة         . بعة ايام من تاريخ حدوثها      القانونية خالل س  

 .الى مسجل الشركات
 

 القسم السابع
  التعليمات هذهنفاذ

 
 . نشرة الشركات ومنذ تاريخ توقيعهاتكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في  .1
 
 هذهسوف يقوم بنشر كات نشرة الشر المسئول عنقسماليتاكد مسجل الشركات من ان  .2

 خمس صحف على االقل مختارة لتحقيق االنتشار االوسع الممكن في )5(التعليمات الوزارية في
 . العراق جميع انحاء

 
 
 

 توقيع 
 وي عالعلى . د

   جمهورية العراق-وزير التجارة
 

 
 
 
  

  


