
 

 
 

 وزارة التجارة
   1الملحق رقم : 3/2004 /15 بتاريخ  196 تعليمات وزارية رقم

 تسجيل الشرآات
 

  : عملاسم ال. 1
 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

 ): حدد واحدة من التالي(نوع المؤسسة . 4
 

 شرآة مساهمة 
  محدودة  ذات مسؤوليةشرآة

 شرآة مساهمة محدودة 
 شرآة خاصة 
 شرآة بسيطة 

 : نوع النشاط التجاري. 2

 
 

______ 

______ 

______ 

______ 

 : طبيعة الملكية. 5
 

 عراقية مئة بالمئة  

 اجنبية مئة بالمئة 

 جزء منها اجنبي 

 نسبة الملكية االجنبية
عمن ال  : ن العمل في العراق في مجالهل سيكو. 6  
امتالك االراضي . أ  ___ ___ 

إستخراج الموارد الطبيعية او التصنيع االولي. ب  ___ ___ 
البيع بالتجزئة . جـ  ___ ___ 

الوآاالت التجاریة. د  ___ ___ 

 :)الحظ التعليمات (في العراقعنوان عمل المكاتب . 3
 

 ______________________________________: العنوان المحلي االول
 

 _______________________________________________:المدینة
 

 _____________________________________________: المحافظة
 

 __________________________________________: الرمز البریدي
                                           

 ____________________________________________: رقم الهاتف
                                                          

 ____________________________________________: رقم الفاآس
 

 _____________________________________: عنوان البرید االلكتروني

 

 : في العراقاسم الممثل المخول بتسليم الطلب للمسجل . ب. 7
 

 ________________________________________________: االسم
 

 ___________________________________________: العنوان المحلي
 

 ________________________________________________: المدینة
 

 __________________________________________: الوالیة/ المقاطعة
 

 ___________________________________________: الرمز البریدي
 

 _____________________________________________:  الهاتفرقم
 

_____________________________________________: رقم الفاآس
 

______________________________________: عنوان البرید االلكتروني  

 

 الوآيل الذي یتولى المسائل القانونية في العراق. أ. 7
 

 _________________________________________________: االسم
 

 ___________________________________________: العنوان المحلي
 

 ________________________________________________: المدینة
 

 __________________________________________: الوالیة/ المقاطعة
 

 ___________________________________________: الرمز البریدي
 

 _____________________________________________: رقم الهاتف
 

_____________________________________________: رقم الفاآس
 

 ______________________________________: عنوان البرید االلكتروني
 

 )الحظ التعليمات (:بالمؤسس الثاني للمشروعالمعلومات الخاصة . 2. جـ. 7
 

 ________________________________________________: االسم
 

 _______)  2(شخص معنوي _______  ) 1(شخص طبيعي : طبيعة صاحب المشروع
 

  ___________________________________ )2ان آان االختيار ( اسم مدیر االدارة 
 

 ___________________________________________: العنوان المحلي
 

 ________________________________________________: المدینة
 

 __________________________________________: الوالیة/ المقاطعة
 

 ___________________________________________: الرمز البریدي
 

 _________________________________________________: البلد
 

 _____________________________________________: رقم الهاتف
 

_____________________________________________: رقم الفاآس
 

______________________________________: عنوان البرید االلكتروني  

 

 )الحظ التعليمات: (بالمؤسس االول للمشروعالمعلومات الخاصة . 1. جـ. 7
 

 _________________________________________________: االسم
 

 _______)  2(شخص معنوي ___  ____) 1(شخص طبيعي  :طبيعة صاحب المشروع
 

 ___________________________________  )2ان آان االختيار (  اسم مدیر االدارة
 

 ___________________________________________: العنوان المحلي
 

 ________________________________________________: المدینة
 

 __________________________________________: الوالیة/ المقاطعة
 

 ___________________________________________: الرمز البریدي
 

 _________________________________________________: البلد
 

 _____________________________________________: اتفرقم اله
 

_____________________________________________: رقم الفاآس
 

 ______________________________________: عنوان البرید االلكتروني
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  وزارة التجارة
   1الملحق رقم : 3/2004 /15 بتاريخ  196تعليمات وزارية رقم

 تسجيل الشرآات
 

 

 )الحظ التعليمات: (بالمؤسس الرابع للمشروعالمعلومات الخاصة . 4. جـ. 7
 

 ________________________________________________: االسم
 

 _______)  2(شخص معنوي _______  ) 1(شخص طبيعي : طبيعة صاحب المشروع
 

 ___________________________ ________ )2ان آان االختيار ( اسم مدیر االدارة 
 

 ___________________________________________: العنوان المحلي
 

 ________________________________________________: المدینة
 

 __________________________________________: الوالیة/ المقاطعة
 

 ___________________________________________: الرمز البریدي
 

 _________________________________________________: البلد
 

 _____________________________________________: رقم الهاتف
 

_____________________________________________: رقم الفاآس
 

 ______________________________________: عنوان البرید االلكتروني

 

 )الحظ التعليمات: (لمشروع بالمؤسس الثالث لالمعلومات الخاصة. 3. جـ. 7
 

 _________________________________________________: االسم
 

 _______)  2(شخص معنوي _______  ) 1(شخص طبيعي : طبيعة صاحب المشروع
 

 _____________ ______________________ )2ان آان االختيار ( اسم مدیر االدارة 
 

 ___________________________________________: العنوان المحلي
 

 ________________________________________________: المدینة
 

 __________________________________________: الوالیة/ المقاطعة
 

 ___________________________________________: الرمز البریدي
 

 _________________________________________________: البلد
 

 _____________________________________________: رقم الهاتف
 

_____________________________________________: رقم الفاآس
 

 ______________________________________: عنوان البرید االلكتروني
 

 )الحظ التعليمات: (لمشروعبالمؤسس السادس لعلومات الخاصة الم. 6.جـ. 7
 

 ________________________________________________: االسم
 

 _______)  2(شخص معنوي _______  ) 1(شخص طبيعي : طبيعة صاحب المشروع
 

  ___________________________________ )2ان آان االختيار ( اسم مدیر االدارة 
 

 ___________________________________________: العنوان المحلي
 

 ________________________________________________: المدینة
 

 __________________________________________: الوالیة/ المقاطعة
 

 ___________________________________________: الرمز البریدي
 

 _________________________________________________: البلد
 

 _____________________________________________: رقم الهاتف
 

_____________________________________________: رقم الفاآس
 

 ______________________________________: عنوان البرید االلكتروني

 

 )الحظ التعليمات: ( المشروعالمؤسس الخامسبالمعلومات الخاصة . 5. جـ. 7
 

 _________________________________________________: االسم
 

 _______)  2(شخص معنوي _______  ) 1(شخص طبيعي : طبيعة صاحب المشروع
 

  ___________________________________ )2ان آان االختيار ( اسم مدیر االدارة 
 

 ___________________________________________: العنوان المحلي
 

 ________________________________________________: المدینة
 

 __________________________________________: الوالیة/ المقاطعة
 

 ___________________________________________: الرمز البریدي
 

 _________________________________________________: البلد
 

 _____________________________________________: رقم الهاتف
 

_____________________________________________: رقم الفاآس
 

 ______________________________________: عنوان البرید االلكتروني
 

 )الحظ التعليمات (: للمشروعبالمؤسس الثامنالمعلومات الخاصة . 8. جـ. 7
 

 ________________________________________________: االسم
 

 _______)  2(شخص معنوي _______  ) 1(شخص طبيعي : طبيعة صاحب المشروع
 

  ___________________________________ )2ان آان االختيار ( اسم مدیر االدارة 
 

 ___________________________________________: العنوان المحلي
 

 ________________________________________________: المدینة
 

 __________________________________________: الوالیة/ المقاطعة
 

 ___________________________________________: الرمز البریدي
 

 _________________________________________________: البلد
 

 _____________________________________________: رقم الهاتف
 

_____________________________________________: رقم الفاآس
 

 ______________________________________: عنوان البرید االلكتروني

 

 ) التعليماتالحظ: (بالمؤسس السابع للمشروعالمعلومات الخاصة . 7. جـ. 7
 

 _________________________________________________: االسم
 

 _______)  2(شخص معنوي _______  ) 1(شخص طبيعي : طبيعة صاحب المشروع
 

  ___________________________________ )2ان آان االختيار ( اسم مدیر االدارة 
 

 ___________________________________________: العنوان المحلي
 

 ________________________________________________: المدینة
 

 __________________________________________: الوالیة/ المقاطعة
 

 ___________________________________________: الرمز البریدي
 

 _________________________________________________: البلد
 

 _____________________________________________: رقم الهاتف
 

_____________________________________________: رقم الفاآس
 

 ______________________________________: عنوان البرید االلكتروني



 

 
 

 وزارة التجارة 
   1الملحق رقم : 3/2004 /15 بتاريخ  196رية رقمتعليمات وزا

 تسجيل الشرآات
 )2 او 1 یرجى ذآر رقم الفقرة الموجودة في الصفحة رقم (ایة اضافة الي فقرة من الفقرات السابقة 

 ______اضافة للفقرة رقم  ______اضافة للفقرة رقم 

 ______اضافة للفقرة رقم  ______اضافة للفقرة رقم 

 ______اضافة للفقرة رقم  ______للفقرة رقم اضافة 

 اؤكد بموجب هذه الوثيقة بان كافة المعلومات الواردة في هذه االستمارة صحيحة وكاملة وحقيقية وبخالف ذلك اتحمل كافة التبعات القانونية .8
 ): اليوم والشهر والسنة(التاريخ 

 
 

 ): لممثل المخول بتسليم الطلبا(االسم  ): الممثل المخول بتسليم الطلب(التوقيع 

 السطور ادناه خاصة بالمسجل فقط
 
توقيع الموظف 

 قائمة باستالم المواد المطلوبة االخرى المسؤول

 .  المعدل1997 لعام 21نسبة الى قانون الشرآات رقم نسخة من عقد الشرآة . 1 

اودع مبلغ رأس المال المطلوب آتاب صادر من مصرف مخول في العراق یثبت ان صاحب المشروع قد . 2 

)مطلوبة فقط من الشرآات المساهمة فقط( ونسخة من دراسة الجدوى االقتصادیة والتقنية آتتابالاوثيقة . 3 

 ) الحظ التعليمات– جنبيةوهناك نسبة من الملكية اال" نعم. "جـ.6اذا آانت االجابة عن الفقرة (  دوالر امریكي في البنوك العراقية100,000مستمسك یثبت ایداع . 4 

اذا آانت االجابة عن . (یجب ارفاق مستندات اضافية في حال عمل الشرآة في مجال الوآاالت التجاریة وذلك حسب التعليمات الوزاریة الخاصة بالوآاالت التجاریة. 5 
 ")نعم. "د. 6الفقرة 

. خص المخول لتسليم الطلب للمسجلالنسخة االصلية والمصورة من جواز السفر او هویة االحوال للش. 6 

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

 رقم المتابعة المؤقت الستمارة التقدیم 

 االسم : معلومات المسجل الرسمية التوقيع  )اليوم والشهر والسنة(التاریخ 

 
 



 

 
 
 

ارة التجارة وز  
 1الملحق رقم : 3/2004 /15 بتاريخ  196تعليمات وزارية رقم

 تسجيل الشرآات
 

 : تعليمات الآمال مأل االستمارة
 : تعليمات عامة

ديم                  د التق ى المسجل عن ذه األستمارة ال دم الطلب آايصال با          (احضر نسختين آاملتين  من ه ا المسجل واألخرى ستعاد لمق ذه   ). ألستالم نسخة واحدة سيحتفظ به ك ه تمتل
ذه االستمارة  األستمارة ميزات جيدة ويمكن ان تمأل   امج  ه ك     )  Adobe Acrobat Reader(  باستخدام برن د ذل ا بع ة المفضلة     . حيث يمكن طباعته ذه هي الطريق وه

 .من الممكن ان تمأل األستمارة باستخدام الطابعة او امالئها باليدو. للتقديم
 
 

  .15/3/2004 في ة والمؤرخ196 ةرقمالم ة الوزاریالتعليماتلتي تتعلق باالجزء الثاني من المادة الثانية من  الفقرات ا-الجزء األول
 

 . وليس من الضروري ان یكون األسم متصل مباشرة بنشاط العمل.األسم القترح للعمل والذي یجب ان الیملكه شخص اخر: أألسم . 1
 . عن النشاط الرئيسي الذي سيقوم به المكتبیرجى اعطاء وصف موجز: نوع نشاط العمل . 2

 ادرج آل المكاتب األخرى ان وجدت وذلك . في الصفحة األولى من استمارة التقدیم ادرج المكتب الرئيسي في العراق: عنوان المكاتب في العراق .3     .
 واذا ما احتجت الى مزیدا من المساحة للكتابة یمكنك ان ترفق.3رة  واذآر بان هذه المعلومات هي اآمال للفق3باألآمال صفحة  في الحقل الحاص         
 عند تاسيس ایة  مكا تب  یجب اخبار . وفي حالة عدم   وجود  مكاتب اخرى یذآر ذلك .3على ان تذآر بان هذه هي اآمال للفقرة  ورقة لهذا الغرض         
  وفي حالة عدم وجود .ي على رقم التلفون الرئيسيورقم الفاآس والبریداأللكتروني في   العراقوهذا یجب ان یحتو.  غضون سبعة ایام المسجل بذلك        
 .         هذه یجب األشارة الى ذلك وعند توفرها یجب اخبار المسجل بذلك وسائل االتصال        
ى االسفل   ق مختلفة فيما یخص عقد الشرآة وفقا لقانون الشرآات  اعتمادا على شكل او هيئة الشرآة  فانه یتطلب وثائ         : شكل او هيئة الشرآة     .  4         انظر ال

 . المعدل والشروط المماثلة الي قانون الحق1997لشنة ) 21(انظر الى قانون الشرآات رقم و           لمعرفة التعاریف الخاصة بالشرآات .
ود اضافية                 .5 ا ستخضع لقي ة فانه ة اجنبي م              اذا آان لدى  الشرآة عنصر ملكي ة رق ا المر سلطة التحالف المؤقت ى نشاطها وفق تثمار   39 عل  الخاص باألس

ر المباشرة                  .األجنبي ة غي ك الملكي ة هي المؤسس                   .وعند األجابة على هذا السؤال یجب ان تضع نصب عيني ة اجنبي ا عنصر ملكي ثال اذا آانت شرآة له م
 .نبية حتى وان آان المؤسس شرآة عراقيةلشرآة عراقية اخرى فان الشرآة الجدیدة تعتبر ذات عنصر ملكية اج

تغال                             . 6 ة والممنوعة من االش ة اجنبي ي تكون ذات ملكي ة الت ى نشاطات الشرآات االجنبي رة أ و ب  (هذا السؤال یشير ال رة  ) الفق ا یجب   ) ج(او الفق وهن
رة   على السطر) ×(یرجى وضع عالمة   . اعطاء وثائق اضافية اذا  ما آانت الشرآة ذات ملكية اجنبية           رة     .  المناسب لكل فق م للفق ان الجواب نع أ او (اذا آ

ع         ) ج(اذا آان الجواب نعم للفقرة      . فال یسمح للشرآة بالقيام باعمال في العراق      ) ب ارة البي ق بتج وزاري المتعل ا لالمر ال ائق اضافية وفق فيجب اعطاء  وث
 .ومع ذاك فان تزوید الوثائق ليس ضروریا عند تقدیم هذا الطلب.بالمفرد

ذة ضد الشرآة                                 . أ7 ة المتخ تهم القانوني غ عن ال ذي یبل ا في العراق هو الشخص ال ل   ) ب. ان الوآيل القانوني للشرآة والذي یجب ان یكون مقيم ان الممث
انوني                   لم شخصيا ال     , المخول لمراجعة المسجل والذي یجب ان یكون مقيما في العراق والذي یمكن ان یكون الوآيل الق ذي سيس طلب وهو   هو الشخص ال

ة            دیم االوراق والمراجع تقبال بخصوص تق دیم               ) ج.الذي یراجع المسجل مس تمارة التق ذا اس ة من ه ى والثاني ة مؤسسين في الصفحة االول ر ثماني ادرج اآب
رك     واذا آان الم. واذا آان المؤسس آيانا مشترآا فان معلومات االتصال یجب ان تكون عن مدیر ادارة هذا الكيان او من یساویه               .هذه دا ات ردا واح ؤسس ف

ين في العراق             . الحقل الخاص بمدیر االدارة فارغا     ة مؤسسين              .ليس بالضرورة ان یكون المؤسسين عراقيين او یكونو مقيم ر من ثماني اك اآث ان هن , اذا آ
رقم الجد                   دیم واضافة ال رقم الق تمارة وشطب ال ذه االس ة من ه د  ادرج اسمائهم بعد عمل نسخ اضافية من الصفحة الثاني ك      (ی ان هنال ك اذا آ ى ذل ال عل مث

 ) وهكذا9مؤسس تاسع اشطب الرقم ثالثة واآتب بدله الرقم 
 

رة واذا تطلب مجال اخر ارفق اوراق اضافية                       :  حقل اآمال المعلومات   م الفق ة رق د من آتاب یرجى استخدام هذا الحقل ألآمال اي من الفقرات اعاله وتاآ
 .اضافة المعلومات اليهامدونا عليها ارقام الفقرات التي یراد 

 
 .اعاله) أ7(یوقع الطلب من قبل الممثل المخول بمراجعة المسجل وتقدیم أألوراق والذي یتم تسميته في الفقرة . 8
 

اني زء الث افية -الج رات اض ة فق ون مطلوب ن   تك ة م ادة الثالث ن الم اني م زء الث ا للج ات وفق م ة الوزاریالتعليم ي 196 رق ؤرخ ف / 15 والم
3/2004.  
انونيين             .1 ادة      ) أ(یجب ان یوقع عقد الشرآة بواسطة المؤسسين او ممثليهم الق ة في الم اط المطلوب ق     (14 و 13تخص النق ل للتطبي ا یكون قاب من  ) ایهم

رقم       نة    21قانون الشرآات الم دل    1997 لس انون الحق         وا المع ة الي ق ة باألسهم الصادرة للملك         )ب ( الشروط المماثل ة والمفروضة    المعلومات المتعلق ي
امال                . من قانون الشرآات   )13(البند الثالث من الفقرة      29بالمادة   د آ دة العق ئولية المحدودة والسرآات المتح تعد الشرآات المساهمة والشرآات ذات المس

د آشف حساب      والشرآات الخاصة ذات المسئولية    والشرآات ذات المسئولية المحدودة المملوآة من قبل شخص واحد          ). 13(وفقا للمادة    ا فقط ان تع عليه
ا               ). 14(وليس عقدا آامال وفقا للمادة       د وفق د العق ى الشرآات البسيطة ان تع م       ) 7(للقسم   یجب عل انون الشرآات رق نة  ) 21(من ق دل او  1997لس  المع

        .الشروط المماثلة الي قانون الحق
ل  ) أ:  فيه ان تم ایداع ادنى رأس مال وآما یلي   آشف الحساب یجب ان یكون من مصرف مخول بالعمل في العراق یذآر           .2 راس مال لشرآة مساهمة الیق

ار عراقي                ) ب.عن مليوني دینار عراقي      ون دین ل عن           ) ج.رأس مال لشرآة ذات مسؤولية محدودة الیقل عن ملي ات العمل األخرى الیق ال لكيان رأس م
 . خمسين الف دینار عراقي

 .الفنية واالقتصادیة للشرآة الجدوىهمة فان وثيقة األشتراك توقع من قبل المؤسس ویجب تقدیم دراسة اذا آان الطلب یخص تأسيس شرآة مسا.3
غ          ) ج6(اذا آان الجواب بنعم فيما یخص الفقرة        .4 داع مبل م ای والشرآة ذات ملكية اجنبية فيجب ان یقدم للمسجل آشف حساب من المصرف یبين فيه انه ت

ه    . وذلك قبل ان تبدء عملية البيع الفعلية     ) ليس فيه فائدة  (ري  مليون دوالر اميرآي في حساب جا      رد فان ارة المف ومع ذلك ووفقا لألمر الوزاري الخاص بتج
 .ليس بالضرورة ان تقدم هذه الكشوفات عند تقدیم هذا الطلب وان عدم تتقدیمها لن یكون سببا لرفض هذا الطلب

كون هنالك حاجة الرفاق مستندات اضافية باالشارة على التعليمات الوزاریة الخاصة بالوآاالت التجاریة    ، قد ت  "نعم. "د. 6اذا آان الجواب على الفقرة      . 5
 . وذلك لغرض الحصول على معلومات اضافية

ة األ                                   . 6 بة لألجانب او هوی ذا بالنس دیم نسخة اصلية ومصورة من جواز سفره ه د التق حوال  یجب على الشخص المخول بتقدیم الطلب ان یجلب معه عن
 .       المدنية بالنسبة للعراقيين

 

 


