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 جمهورية العراق

 وزارة التجارة

 3/2004 /15  بتاريخ 196 تعليمات وزارية رقم 

 

 
 تسجيل الشرآات

 

 القسم االول

 مقدمة

 

 الحق بتسجيل آيان تجاري
 

رقم            .1 ة الم تالف المؤقت ديالت       2004/ 3/ 3 والمؤرخ    64استنادًا ألمر سلطة االئ م اجراء تع  ت

ذا ال  من  208استنادًا ألحكام المادة    و. 1997نة   لس 21معينة على قانون تسجيل الشرآات رقم        انون  ه ق

رقم   تالف الم لطة االئ أمر س ادًا ب دل واسترش ين  و) 39(المع ل ب اواة التعام ى مس نص عل ذي ي ال

مانعًا لتأسس شرآة في     ولن تكون جنسية المؤسس     . المستثمريين المحليين واالجانب في اغلب االمور     

ا      فو اي حال  ا،                 التجاري يما لو آان عمله ع او التجارة وغيره ة او التوزي االت التجاري في مجال الوآ

  . اصدرنا هذه التعليمات

 

ة تعليمات         تنسجم مع   هذه التعليمات   . 2 د ، واي انون الجدي ذه التعليمات         الق ة   تعارض ه ر  الوزاري تعتب

 .غير نافذة
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 القسم الثاني 

 االشخاص الخاضعين لهذه التعليمات
 

ات  يخضع ل ذه التعليم خاص ه ويين (االش ين والمعن ة او   ) الطبيعي ة خاص رآات عراقي ين لش المؤسس

     .  وتعديالته والقوانين الالحقة لهذا القانون1997 لسنة 21 بموجب احكام القانون رقم مختلطة

 

 القسم الثالث

 طلب واجراءات التسجيل

 
وثائق الى مسجل  القدم كمل و ُيُيبتأسس شرآة بموجب القوانين العراقية يجب ان الشخص الراغب  . 1

ذه   ا.  )1الملحق ( حسب االستمارة المرفقة بهذه التعليمات الشرآات  ن ه ختان م دم نس ذ يجب ان يق

ى    يحتفظ المسجل بواحدة   حيث  ( االستمارة الى مسجل الشرآات    تعاد االخرى ال دم الطلب مع    وس مق

 .)قائمة تدقيق موقعة

    

الية المتعلقة بالكيان التجاري الراغب في التسجيل لدى        اي طلب يجب ان يتضمن المعلومات الت      . 2

 -:مسجل الشركات

 االسم -أ 

 نوع النشاط التجاري  -ب 

اتف ،     -ج  م اله ل ، رق وان العم وان البر  عن ميل ، و عن م الفاآس ي    رق ه ف ي لمكاتب د االلكترون ي

 .العراق

 )مساهمة ، محدودة ، تضامنية ، مشروع فردي ، او شرآة بسيطة ( شكل الشرآة  -د 

 )  ، مملوآة بالكامل او جزئيًا لالجانبمن العراقيينمملوآة بالكامل (  الملكية طبيعة -ه 

  : في مجالالجواب بـ نعم او ال فيما لو آان نشاط الكيان المزمع تاسيسه  -و 

 ، او  امتالك العقارات)أ(
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  ، او طبيعية او العمليات االساسية استخراج المصادر ال)ب(

  قطاع البيع بالمفرد ، او )ج(

 .العمل آوآيل تجاري )د(

ـ      -ز  ي ل د االلكترون وان البري اآس و عن م الف اتف ، رق م ه وان ، رق م ، عن ذي  ) أ(اس ل ال الوآي

ُا في العراق           ( سيباشر االجراءات القانونية في العراق       الشخص  ) ب (,)يجب ان يكون مقيم

ا في العراق     (المخول بتقديم الطلب لمسجل الشرآات       ًا لل  )يجب ان يكون مقيم رة  وفق  من  2فق

 المنقح بامر سلطة االئتالف المؤقتة رقم       1997 لسنة   21 من قانون الشرآات رقم      208المادة  

م 64 ة التسجيل رق انون وآال ان ق نة 4 ف يس 1999 لس ى تسجيل الشرآات ول ق عل ن ينطب  ل

رآة  ى الش لعل رآة ، اال  توآي جيل الش جيل لتس ل تس ذلك اذا وآي ام ب ررت القي ل ) ب (.) ق آ

ليس شرطًا ان  و( )المؤسس شخصًا معنويًاآون  في حالة   من يعادله    او   العامدير  آالم(مؤسس  

 ) ساآنًا في العراق او مواطنًا عراقيًا المؤسسيكون

 .مسجل الشرآاتالطلب لبتقديم  من قبل الممثل المخول بيان عدم االخبار الكاذب موقع -ح 

 

 -:يجب تقديم الوثائق التالية مع آل طلب. 3

واد                عقد الشر  -اوًال ام الم و 14و 13آة موقع من قبل المؤسسين او ممثليهم القانونيين ومنظم وفق احك

 .  المعدل1997 لسنة 21 من قانون الشرآات رقم 39/3

ًا  ن مصرف    –ثاني ي   آشف مصرفي م ت ان مؤسس راق يثب ي الع ل ف ول بالعم راد  ا مخ رآة الم لش

 :واسطة مسجل الشرآات بخالل عملية التسجيل   المبالغ التاليةتسجيلها قد اودعوا

 .مليونا دينار عراقي آحد ادنى لراس مال الشرآة المساهمة ) 2000000(مبلغ  - أ

 . مليون دينار عراقي آحد ادنى لراس مال الشرآة المحدودة ) 1000000( مبلغ  - ب

 .االخرى الشرآات خمسين الف دينار عراقي آحد ادنى لرأس مال ) 50000( مبلغ  - ت

 

ة من                اذا آان الطلب   –ثالثًا   اب موقع ة االآتت ل   لغرض تأسيس شرآة مساهمة فيضاف لما تقدم وثيق   قب

 .لفنيةدراسة الجدوى االقتصادية واو المؤسسين 

 

ًا   البي    –رابع ى ط راق، وجب عل ي الع ة ف ع بالتجزئ اط البي وم بنش جيله يق راد تس ان الم ان الكي اذا آ

ي من احد المصارف وايداعه بحساب    مائة الف دوالر امريك   ) 100.000(التسجيل تقديم آشف بمبلغ     
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ببا              و(. دون فوائد  باالمكان تزويد مسجل الشرآات بذلك بتاريخ الحق وان عدم تقديمه يجب االيعتبر س

ع                      , لرفض طلب التسجيل     دء بنشاط البي ل الب دم قب و على اي حال فان الحساب المصرفي يجب ان يق

 .دطبقا للتعليمات الوزارية بخصوص تجارة المفر) الفعلي

 

ائق اضافية تنسجم      كيان المراد تسجيله وآالة تجارية آان ال اذا -خامسًا ى المسجل وث ، يجب ان يقدم ال

ذلك بت          . (مع التعليمات الوزارية المتعلقة بالوآاالت التجارية        د مسجل الشرآات ب ان تزوي اريخ باالمك

رفض طلب التسجيل     ن الالحق وان عدم تقديمه يجب ا      ببا ل ر س ى اي  و, يعتب واد     عل ذه الم ان ه حال ف

 ) ل البدء باعمال الوآالة التجاريةيجب تقديمها الى المسجل قب

 

ًا  فر      –سادس واز الس ن ج خة م ديم نس ي (تق خص االجنب ة   ) للش وال المدني ة االح خص (او هوي للش

ديم النسخ االصلية                    ) العراقي اة تق ديم الطلب لمسجل الشرآات مع مراع الخاصة بالممثل المخول بتق

 . اعاله)ب(بند   )ز( فقرة 2 في القسم الثالث المادة وآما محددلمطابقة الحقًا ل

 

ة او                   . 4 ة العربي ة باللغ ة مكتوب ائق المطلوب يجب ان تشمل طلبات تسجيل الشرآة آل المعلومات والوث

 .  االنكليزية وتقدم الترجمة للوثائق المقدمة من الموطن االصلي اذا لم تكن باللغة االنكليزية او العربية

 

 : عند استالم الطلب من قبل مسجل الشرآات فانه. 5

  .يراجع الطلب للتأآد من اآتماله .أ

 .يعيد الطلب الى مقدمه اذا آان الطلب ناقص او غير آامل دون استيفاء اي رسوم .ب

ائق                             .ج ان آل الوث ا ب ين فيه ة والتي يب دقيق موقع ة الت دم الطلب بقائم زود مق امال، ي اذا آان الطلب آ

 . المطلوبة قد استملت

 . يسجل الطلب المقبول في سجل الشرآات تسجيًال رسميًا من تاريخ استالمه. د

 . ترقيم الطلب برقم مؤقت. هـ

 

ان    اخرى  جهات من خالل   ( الشرآات ان يقوم     على مسجل . 6 ك   ان آ ى حين اآتساب       ضروريًا     ذل ال

رة    208وفقًا للمادة   : هذه الصالحية   للمسجل  ا م          2 فق انون الشرآات رق دل   1997 لسنة    21 من ق  المع

م             ة رق تالف المؤقت وزير التجارة الصالحية الصدار تعليمات           ك يو ،   64بموجب امر سلطة االئ ون ل
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ـ        الغرض منها التنسيق بين نشاطات مسجل الشرآات و غرف         ق ب ا يتعل ة  تسجيل  الة التجارة فيم والموافق

ا   ه قد تم البحث او التحقق من ان    )على االسماء التجارية   ان اذالتحديد فيم د      آ  االسم التجاري للشرآة ق

م تسجيله               تسجليه في العراق     سبق من قبل شخص من غير المؤسسين وفي حالة آون اسم الشرآة قد ت

راق،  ي الع ى المسجل ان يعطف م ي المؤسعل ار اس يكون (سين الفرصة الختي ذا س ذلكخاضعًا وه  آ

ة ودون اشارته          دون   اعمالها بموجبه     ممارسة الشرآةيكون بامكان   و) ثللبح ه الحقيقي الخلط مع هويت

وي  (ضمنا الى شراآة مع شخص      اً    ذااو سجل االسم   ان  سبق و )طبيعي او معن ر ممكن ك غي ان ذل   آ

ب  يرفض الطل غفس ع تبلي ب م دم الطل االع مق م ب ابق باالس اء الس ى االدع ام او تراض عل بموجب نظ

   .انون منفصلق

 

دة                     . 7 رفض اي طلب ضمن م ى مسجل الشرآات ان يوافق او ي وم        ) 10(يجب عل ام من ي عشرة اي

 .  ويجوز لمسجل الشرآات ان يرفض فقط الطلبات غير المتوافقة مع التعليمات الوزارية.تقديم الطلب

 

ب ، فان على مسجل الشرآات ان يصدر بدون تاخير الى الشرآة المقدمة             عند الموافقة على اي طل    . 8

ع   تم مسجل الشرآات الرسمي م اري وخ ان التج م الكي ل اس ازة التسجيل تحم ة للطلب اج م الهوي رق

ادة            ر، ما عدا الش   الدائم ًا للم ام ، ووفق اب الع اء االآتت د انته ًا اال بع آات المساهمة فلن تزود بما ذآر انف

 . المعدل1997 لسنة 21 من الشرآات  رقم 2وًال بند  فقرة ا21

 

م                        . 9 اريخ اصدار اجازة التسجيل ورق انوني من ت راف الق ان الكيان التجاري المسجل يكتسب االعت

 . الهوية الدائم المحدد من قبل مسجل الشرآات

 

دة يوم . 10 ي جري ي نشرة الشرآات وف ل تسجيل ف د االصدار بنشر آ وم مسجل الشرآات عن ة يق ي

 . واحدة واسعة االنتشار على االقل

 

ى وزارة                  نسخ من  يقوم مسجل الشرآات بتوزيع   . 11 دائم ال ه المحدد ال ه مع رقم  آل طلب موافق علي

ة  رائب (المالي ة الض ة او     ) هيئ ى اي جه ة وال ؤون االجتماعي ل والش يط ووزارة العم ووزارة التخط

 . وآالة حكومية اخرى ضرورية
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ات ملخص بالمعلومات األساسية للشركة المسجلة الى قاعدة بيانات وزارة يقدم مسجل الشرك . 12
التجارة االلكترونية والتي تكون متاحة للحصول عليها من قبل الجمهور ومن ضمنها شبكة 

 .ان تنفيذ هذه العملية اليمكن ان يكون سبباٌ لتأخير التسجيل) .االنترنيت( المعلومات
 
 القسم الرابع

 ةالرسوم المستوفا

 
مائتا الف دينارتدفع للمسـجل عـن تسـجيل          ) 200( ان رسوم التسجيل لكل طلب هي      .1

 -:عشرين الف دينار ، وتدفع كاالتي ) 20(الشركة المساهمة ، ورسم تسجيل بقية الشركات هو 
 نصف الرسوم تدفع عند تقديم الطلب  . أ 
مي الـدائ رقـم الهويـة     نصف الرسم المتبقي يدفع عند صدور أجازة التسجيل و         . ب 

 .االتعريفي من قبل مسجل الشركات 

في حالة رفض الطلب نصف الرسم المتبقي المشار اليه في القسم الرابع في المادة               . ج 
، اليستحق و ال يدفع  ، اما نصف الرسوم المشار اليها فـي              اعاله )ب(فقرة  ال 1

 . اعاله سوف لن ٌيرجع من قبل مسجل الشركات )أ( فقرة 1القسم الرابع المادة 
 

وم مسجل الشركات بجمع الرسوم المذكورة ويصدر الوصل الالزم كدليل على الدفع            يق .2
 . مباشرة الى مقدم الطلب او ممثلهويسلمه

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

 
 القسم الخامس

 االعتراض على رفض الطلب

 

 بتسجيل الكيان التجاري االجنبـي ، فيجـب علـى     في حالة رفض مسجل الشركات للطلب المقدم      
ويحق للشركة مقدمـة    . المسجل اشعار الشركة مقدمة الطلب بدون تاخير وكتابتاً بأسباب الرفض           
ثالثين يومـاً مـن     ) 30(الطلب ان تعترض على رفض مسجل الشركات امام وزير التجارة خالل          
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ثالثين يوماً من تاريخ تقـديم      ) 30(الل  ويقوم وزير التجارة بمراجعة الرفض خ     . تاريخ االشعار   
واذا رفض وزير التجارة الطلـب فيحـق للشـركة مقدمـة الطلـب              . الشركة طلب االعتراض    

ثالثين يوماً من تاريخ صـدور      ) 30(االعتراض على قرار الوزير امام المحكمة المختصة خالل       
 .ويكون قرار المحكمة نهائياً في المسالة . القرار 

 
 القسم السادس

 تحديث المعلومات المتعلقة بتسجيل الشرآات

 
ان المعلومات المقدمة الى مسجل الشركات يجب ان تكون صحيحة عند وقـت التسـجيل  و ان                  

  كانون االول من كل      31التغييرات الحادثة يجب ان تصحح حال حدوثها و على االقل قبل تاريخ             
 بالعراق او وكيلها لخـدمات االعمـال        عام و تعنون هذه التغييرات بأسم المركز الرئيسي للشركة        

و تعتبر الشركة مسئولة عن التبليغ وتسليم الرسـالة         . القانونية خالل سبعة ايام من تاريخ حدوثها        
 .الى مسجل الشركات

 
 
 القسم السابع

 نفاذ هذه التعليمات

 

 .تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في نشرة الشركات ومنذ تاريخ توقيعها.1
 
 .في العراق االنتشار واحدة واسعة نشر هذه التعليمات في صحيفة يتاكد مسجل الشركات من .2
 
 

                                                                   
     _______________ 

 على عالوي . د    
  وزير التجارة                      


