
 

 

 تسجيه شركة اجنبية اجراءات 

  امحصول عنى اموثائق اميترجية :اولا 
 تقديً اموثائق مغرض امترجية .1

   itaqi_trans@yahoo.com امبريد المكتروني /جيعية اميترجيين امعراقيين  :امجَة اميسؤومة
 ىا يجب احضارٌ؟

(بامنغة األجنبية)عقد امتأسيس وامنظاو األساسي منشركة األجنبية أو ىا يحه ىحنها .۱  )وثائق اصنية) 
(األجنبية بامنغة)شهادة تأسيس امشركة صادرة ىن امبند امذي نشأت فيه او ىا يحه ىحنها .٢  )وثائق اصنية) 
(بامنغة األجنبية)األجنبية الخر سنة ىامية حسابات ختاىية منشركة .٣  )وثائق اصنية) 
(بامنغة االجنبية)وثيقة تخىيه اميدير ونائبه .٤  )وثائق اصنية) 
بامنغة )قائية بأسياء اعضاء ىجنس ادارة امشركة وجنسية كه ىنهً واسياء اميخىمين بامتىقيع عنها .٥

(االجنبية  )وثائق اصنية) 
(بامنغة االجنبية)يسجه امتعهد اميعد ىن قبه ام.٦  )وثائق اصنية) 

 اميعنوىات الضافية

مديك امحرية في ترجية امىثائق سىاء في بند امشركة االو او اي بند عنى شرط أن يتً تصديقها في امقنصنية 
امعراقية في نفس امبند ، أو في أي ىكتب ىعتيد ىن قبه جيعية اميترجيين امعراقيين في امعراق ىن خالل 

 .اميرفقامينف 

ىراجعة امجَة اميسؤومة جيعية اميترجيين امعراقيين :في حامة وجود ىشكنة  

 امحصول عنى وثائق ىترجية ىعتيدة .2
 امعراقيينجيعية اميترجيين  :امجهة اميسؤومة

   امحصول عنى اموثائق اميصدقة :ثانياا 
 امحصول عنى تدقيق اموثائق األومي ورقً امطابور األمكتروني .3

 دائرة امتصديقات -وزارة امخارجية  :اميسؤومةامجَة 
 ىكتب امتدقيق وامطابىر األمكتروني :اموحدة اميسؤومة

 دفع األجور وامحصول عنى رقً األنتظار .4
 دائرة امتصديقات -وزارة امخارجية  :ة اميسؤومةامجَ
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 اميعنوىات الضافية
من يتً تصديق اميستندات إال في حامة أن تكىن جييع اميستندات األصنية ىختىىة ىن امقنصنية  :ىالحظة ٍاىة

امعراقية في نفس امبند وكذمك بامنسبة منيستندات اميترجية في حال تيت ترجيتها داخه بند امشركة االو ، وإذا 
ختىىة بختً جيعية اميترجيين كانت امترجية قد تيت داخه امعراق فإن اميستندات اميترجية يجب أن تكىن ى

 .امعراقيين

 ىا يجب احضارٌ؟

(رقً امطابىر االمكتروني.۱  )وثائق اصنية 
(امبطاقة امىطنية.٢ (وثائق اصنية  أو أي هىية عراقية رسيية ميدير امفرع أو امشخص اميخىل اميسؤول ، جىاز )

 )سفر مألجنبي
(بامنغة األجنبية)يحه ىحنها  عقد امتأسيس وامنظاو األساسي منشركة األجنبية أو ىا.٣  )وثائق اصنية) 
(ىترجً امى امنغة امعربية)عقد امتاسيس وامنظاو االساسي منشركة االجنبية او ىا يحه ىحنها .٤  )وثائق اصنية)
(بامنغة األجنبية)شهادة تأسيس امشركة صادرة ىن امبند امذي نشأت فيه او ىا يحه ىحنها .٥  )وثائق اصنية) 
ىترجية امى امنغة  )امشركة صادرة ىن امبند امذي انشأت فيه او ىا يحه ىحنها شهادة تأسيس .٦

(امعربية  )وثائق اصنية) 
(بامنغة األجنبية)حسابات ختاىية منشركة األجنبية الخر سنة ىامية .٧  )وثائق اصنية) 
(ىترجية امى امنغة امعربية)حسابات ختاىية منشركة االجنبية الخر سنة ىامية .٨  )صنيةوثائق ا) 
(بامنغة االجنبية)وثيقة تخىيه اميدير ونائبه .٩  )وثائق اصنية) 
(ىترجية امى امنغة امعربية)وثيقة تخىيه اميدير ونائبه .۱٠  )وثائق اصنية) 
بامنغة )قائية بأسياء اعضاء ىجنس ادارة امشركة وجنسية كه ىنهً واسياء اميخىمين بامتىقيع عنها .۱۱

(االجنبية  )وثائق اصنية) 
ىترجية امى امنغة )قائية أسياء أعضاء ىجنس األدارة وجنسية كه ىنهً واميخىمين بامتىقيع عنها .۱٢

(امعربية  )وثائق اصنية) 
(بامنغة االجنبية)امتعهد اميعد ىن قبه اميسجه .۱٣  )وثائق اصنية) 
(ىترجً امى امنغة امعربية)امتعهد اميعد ىن قبه اميسجه .۱٤  )وثائق اصنية) 

 دائرة امتصديقات -وزارة امخارجية  ىراجعة :ىشكنةفي حامة وجود 

 امحصول عنى اموثائق اميصدقة .5
 دائرة امتصديقات -وزارة امخارجية  ىراجعة :امجَة اميسؤومة

 احضارٌ؟ىا يجب 
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 (وثائق اصنية) رقً مغرض استالو امىثائق.۱

 اميعنوىات الضافية
 يجب أن يكىن عدد اميستندات اميختىىة ىساويًا منرقً اميىجىد في وصه امقبض

 دائرة امتصديقات -وزارة امخارجية  ىراجعة :في حامة وجود ىشكنة
 امحصول عنى ىوافقة امتسجيه :ثامثاا 

 امحصول عنى تأكيد استالو امطنب ىن اميوقع األمكتروني .6

:امجَة اميسؤومة  امشركات اميوقع األمكتروني متسجيه  -وزارة امتجارة  
  tasjeel@mot.gov.iq      /br@mot.gov.iq :امبريد المكتروني

 ىا يجب احضارٌ؟
(بامنغة األجنبية)عقد امتأسيس وامنظاو األساسي منشركة األجنبية أو ىا يحه ىحنها .۱  )وثائق اصنية) 

 يكىن قد ىضى عنى تأسيس امشركة في بند األو ىدة التقه عن سنتانيجب أن 
(ىترجً امى امنغة امعربية)عقد امتاسيس وامنظاو االساسي منشركة االجنبية او ىا يحه ىحنها .٢ )وثائق اصنية)   

 يجب أن يكىن قد ىضى عنى تأسيس امشركة في بند األو ىدة التقه عن سنتان
(بامنغة األجنبية)ىن امبند امذي نشأت فيه او ىا يحه ىحنها شهادة تأسيس امشركة صادرة .٣  )وثائق اصنية) 
 ىترجية امى امنغة امعربية )شهادة تأسيس امشركة صادرة ىن امبند امذي انشأت فيه او ىا يحه ىحنها .٤

)  )وثائق اصنية) 
(بامنغة األجنبية)حسابات ختاىية منشركة األجنبية الخر سنة ىامية .٥ )يةوثائق اصن)   منسنة اميامية امياضية 
(ىترجية امى امنغة امعربية)حسابات ختاىية منشركة االجنبية الخر سنة ىامية .٦ (وثائق اصنية)  منسنة اميامية )

 )امياضية
(بامنغة االجنبية)وثيقة تخىيه اميدير ونائبه .٧ )وثائق اصنية)    

 رسييإىا عن طريق خطاب تفىيض أو قرار ىن ىجنس اإلدارة أو تىكيه 
(ىترجية امى امنغة امعربية)وثيقة تخىيه اميدير ونائبه .٨ )وثائق اصنية)  إىا عن طريق خطاب تفىيض أو قرار   

 ىن ىجنس اإلدارة أو تىكيه رسيي
بامنغة )قائية بأسياء اعضاء ىجنس ادارة امشركة وجنسية كه ىنهً واسياء اميخىمين بامتىقيع عنها .٩

(االجنبية  )وثائق اصنية) 
ىترجية امى امنغة )ائية أسياء أعضاء ىجنس األدارة وجنسية كه ىنهً واميخىمين بامتىقيع عنها ق.۱٠

(امعربية  )وثائق اصنية) 
(بامنغة االجنبية)امتعهد اميعد ىن قبه اميسجه .۱۱  )وثائق اصنية) 
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(ىترجً امى امنغة امعربية)امتعهد اميعد ىن قبه اميسجه .۱٢  )وثائق اصنية) 
 )وثائق اصنية( صىرة شخصية.۱٣

 )إن وجد)تقديً صىرة شخصية ميدير امفرع وامشخص اميسؤول اميخىل 
)وثائق اصنية( اثبات تىقيع.۱٤   

 (إن وجد)إثبات بتىقيع ىدير امفرع وامشخص اميخىل اميسؤول 
  امبطاقة امىطنية.۱٥

 أو أي هىية عراقية رسيية ميدير امفرع و امشخص اميخىل اميسؤول ، جىاز سفر مألجنبي
 اميعنوىات الضافية

(Microsoft Silverlight) يجب عنى اميتقدو استخداو ىتصفح إنترنت أكسبنىرر وتثبيت برناىج ميتيكن ىن تسجيه  
.كينىبايت 0٠٠يجب أن يكىن حجً امصىر أقه ىن  امدخىل عنى اميىقع ، بعد امتقديً يتً ىتابعة اميعاىنة عبر  

 عبر بريدك االمكترونيستحصه عنى رقً استيارة ىؤقت  اإلنترنت
 دائرة تسجيه امشركات -ىراجعة وزارة امتجارة   :في حامة وجود ىشكنة

 امبريد المكترونيامحصول عنى اميوافقة اميبدئية عبر  .7
 امحصول عنى تصريح دخول .8

 ىا يجب احضارٌ؟
 (وثائق اصنية)امبطاقة امىطنية .۱

هىية اميحاىي أو  يخىل أو ىدير امفرعجىاز سفر منشخص األجنبي أو أي هىية اثبات شخصية عراقية منشخص ام
 (وثائق اصنية)

 امحصول عنى استيارة ىراجعة منتسجيه .9
:امجَة اميسؤومة  دائرة تسجيه  امشركات –وزارة امتجارة  
 ىا يجب احضارٌ؟

 (وثائق اصنية) اميىافقة اميبدئية ىن اميىقع األمكتروني.۱
  (وثائق اصنية) امبطاقة امىطنية.٢

 أو أي هىية عراقية رسيية ميدير امفرع أو امشخص اميخىل اميسؤول ، جىاز سفر مألجنبي
 دائرة تسجيه امشركات -ىراجعة وزارة امتجارة   :في حامة وجود ىشكنة

 امحصول عنى قائية رسوو امتسجيه .11
:امجَة اميسؤومة  دائرة تسجيه  امشركات –وزارة امتجارة  
 ىا يجب احضارٌ؟

 )وثائق اصنية( اميىافقة اميبدئية ىن اميىقع األمكتروني.۱
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( طنب تسجيه فرع.٢  )وثائق اصنية 
(استيارة امتسجيه.٣  )وثائق اصنية 
(بامنغة األجنبية)عقد امتأسيس وامنظاو األساسي منشركة األجنبية أو ىا يحه ىحنها .٤  +وثائق اصنية ) 
 )نسخ ٢
 ىترجً امى امنغة)عقد امتاسيس وامنظاو االساسي منشركة االجنبية او ىا يحه ىحنها .٥

(امعربية  )نسخ ٢ +وثائق اصنية )
(بامنغة األجنبية)شهادة تأسيس امشركة صادرة ىن امبند امذي نشأت فيه او ىا يحه ىحنها .٦ وثائق ) 

 )نسخ ٢ +اصنية 
ىترجية امى امنغة  )شهادة تأسيس امشركة صادرة ىن امبند امذي انشأت فيه او ىا يحه ىحنها .٧

( امعربية  )نسخ ٢ +وثائق اصنية ) 
(بامنغة األجنبية)حسابات ختاىية منشركة األجنبية الخر سنة ىامية .٨  )نسخ ٢ +وثائق اصنية ) 
(ىترجية امى امنغة امعربية)حسابات ختاىية منشركة االجنبية الخر سنة ىامية .٩  )نسخ ٢ +وثائق اصنية ) 
(بامنغة االجنبية)وثيقة تخىيه اميدير ونائبه .۱٠  )نسخ ٢ +وثائق اصنية ) 
(ىترجية امى امنغة امعربية)وثيقة تخىيه اميدير ونائبه .۱۱  )نسخ ٢ +وثائق اصنية ) 
بامنغة )قائية بأسياء اعضاء ىجنس ادارة امشركة وجنسية كه ىنهً واسياء اميخىمين بامتىقيع عنها .۱٢

(االجنبية )نسخ ٢ +وثائق اصنية )   عنهًذكر أسيائهً وجنسيتهً واألشخاص اميخىمين بامتىقيع نيابة   
ىترجية امى امنغة )قائية أسياء أعضاء ىجنس األدارة وجنسية كه ىنهً واميخىمين بامتىقيع عنها .۱٣

(امعربية )نسخ ٢ +وثائق اصنية )    
 ذكر أسيائهً وجنسيتهً واألشخاص اميخىمين بامتىقيع نيابة عنهً

(بامنغة االجنبية)امتعهد اميعد ىن قبه اميسجه .۱٤  )نسخ ٢ +وثائق اصنية ) 
(ىترجً امى امنغة امعربية)امتعهد اميعد ىن قبه اميسجه .۱٥  )نسخ ٢ +وثائق اصنية ) 

 دفع رسوو امتسجيه .11
:امجَة اميسؤومة  ىصرف امرشيد  
 ىا يجب احضارٌ؟

( امتسجيهقائية رسىو .۱  )وثائق اصنية 
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(امبطاقة امىطنية.٢ )وثائق اصنية    
هىية  أو أو أي هىية عراقية رسيية ميدير امفرع أو امشخص اميخىل اميسؤول ، جىاز سفر مألجنبي

 )وثائق اصنية( اميحاىي
 ىصرف امرشيد ىراجعة :في حامة وجود ىشكنة

 تدقيق امصك وختً قائية األجور .12
:امجَة اميسؤومة  دائرة تسجيه  امشركات –وزارة امتجارة  
 ىا يجب احضارٌ؟

 (وثائق اصنية) امصك.۱
 (وثائق اصنية)قائية رسىو امتسجيه  .٢

 امحصول عنى وصه امقبض .13
:امجَة اميسؤومة  دائرة تسجيه  امشركات –وزارة امتجارة  
 ىا يجب احضارٌ؟

 (وثائق اصنية) امصك.۱
 (وثائق اصنية)قائية اجىر ىختىىة  .٢

 دائرة تسجيه امشركات -ىراجعة وزارة امتجارة   :في حامة وجود ىشكنة

 امحصول عنى قرار امتسجيه .41
:امجَة اميسؤومة  دائرة تسجيه  امشركات –وزارة امتجارة  
 ىا يجب احضارٌ؟

 (وثائق اصنية) وصه قبض.۱

 نشر ىوافقة امتسجيه :رابعاا 
 نشر ىوافقة قرار امتسجيه .15

:امجَة اميسؤومة  اي جريدة ىحنية يىىية 
 ىا يجب احضارٌ؟

 (وثائق اصنية) قرار تسجيه امشركة.۱
 اميعنوىات الضافية

 )مديك حرية األختيار في اإلعالن في أي صحيفة ومكن يجب أن تكىن ىحنية ويىىية يجب أن يكىن حجً اإلعالن 
  سً ( 0٥*0٠
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 امحصول عنى نشر ىوافقة قرار امتسجيه في امجريدة .41
:امجَة اميسؤومة  ىحه بيع امصحف  

 اميعنوىات الضافية
يىو عيه امى قسً تسجيه امشركات االجنبية ،  0٥امتسجيه في امجريدة خالل في حامة عدو تقديً نشر قرار 

 .فسيتً إمغاء اميىافقة عنى قرار امتسجيه

 امحصول عنى رخصة امتسجيه األجنبية :خاىساا 
 امحصول عنى تصريح امدخول .17

:امجَة اميسؤومة  دائرة تسجيه  امشركات –وزارة امتجارة  
 ىا يجب احضارٌ؟

 (وثائق اصنية)هىية اميحاىي  أو  (وثائق اصنية)امبطاقة امىطنية .۱
 دائرة تسجيه امشركات -ىراجعة وزارة امتجارة   :في حامة وجود ىشكنة

 الستعالىاتامحصول عنى استيارة امرسوو ىن  .18
:امجَة اميسؤومة  دائرة تسجيه  امشركات –وزارة امتجارة  
 ىا يجب احضارٌ؟

 (وثائق اصنية)  جريدة .۱
 (وثائق اصنية)  طنب حفظ قرار امتسجيه امينشىر في امجريدة.٢
 (وثائق اصنية)  عقد إيجار .٣
 (وثائق اصنية)تأييد ىجنس بندي  أو

 (امخ ...جهة حكىىية ، فندق ، ىصفى )إقاىة امشركة ىن أو أي وثيقة رسيية تشير إمى ىقر 
 دائرة تسجيه امشركات -ىراجعة وزارة امتجارة   :في حامة وجود ىشكنة

 حفظ امجريدة امحصول عنى قائية رسوو .19
:امجَة اميسؤومة  دائرة تسجيه  امشركات –وزارة امتجارة  
 ىا يجب احضارٌ؟

 (وثائق اصنية) استيارة ىراجعة مترسيً حفظ امجريدة .۱
 (وثائق اصنية)  طنب حفظ قرار امتسجيه امينشىر في امجريدة.٢
 (وثائق اصنية) جريدة.٣
 (وثائق اصنية)  تأييد ىجنس بندي أو (وثائق اصنية)  عقد إيجار.٤

 دائرة تسجيه امشركات -ىراجعة وزارة امتجارة   :في حامة وجود ىشكنة

 تدقيق قائية امرسوو .21
:امجَة اميسؤومة  دائرة تسجيه  امشركات –وزارة امتجارة  
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 ىا يجب احضارٌ؟
 (وثائق اصنية) قائية رسىو حفظ امجريدة.۱
 (وثائق اصنية)استيارة ىراجعة مترسيً حفظ امجريدة.٢

 دائرة تسجيه امشركات -ىراجعة وزارة امتجارة   :في حامة وجود ىشكنة

 دفع رسوو حفظ امجريدة .21
:امجَة اميسؤومة  دائرة تسجيه  امشركات –وزارة امتجارة  
 ىا يجب احضارٌ؟

 (وثائق اصنية) قائية رسىو ىختىىة.۱
 (وثائق اصنية) امجريدةاستيارة ىراجعة مترسيً حفظ .٢

 دائرة تسجيه امشركات -ىراجعة وزارة امتجارة   :في حامة وجود ىشكنة

 امحصول عنى اجازة امتسجيه .22
:امجَة اميسؤومة  دائرة تسجيه  امشركات –وزارة امتجارة  
 ىا يجب احضارٌ؟

  (وثائق اصنية)امبطاقة امىطنية  .۱
 أو أي هىية عراقية رسيية ميدير امفرع أو امشخص اميخىل اميسؤول ، جىاز سفر مألجنبي
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