
 

 

 اجراءات تسجيه شركة ِطنية

   حجز األسً امتجاري :اِلا 
 امحصّل عنى خطاب امحجز اميبدئي مألسً امتجاري .1

 غرفة تجارة بغداد :امجَة اميسؤِمة

 Baghdad_chamber@yahoo.com   baghdadchamberrelations@gmail.com,:المكترِنيامبريد

 ىا يجب احضارٌ؟     
 (وثائق اصنية)  طنب حجز األسً امتجاري .۱
 (نسخة عادية)  امبطاقة اموطنية .٢

 غرفة تجارة بغدادىراجعة  :في حامة ِجّد ىشكنة

   اتحاد امغرف امتجاريةامحصّل عنى خطاب بالسً امتجاري ىن  :ثانياا 
 امتحقق ىن امّثائق ِامحصّل عنى ٍاىش ىدير السً امتجاري .2

 اتحاد غرف امتجارة امعراقية :امجَة اميسؤِمة

 ىا يجب احضارٌ؟
 (وثائق اصنية) خطاب اميوافقة اميبدئية مالسً امتجاري .۱
 (وثائق اصنية) امبطاقة اموطنية .٢

 اتحاد غرف امتجارة امعراقية ىراجعة :في حال ِجّد ىشكنة

 دفع رسّو تسجيه السً امتجاري ِختً امخطاب .3
 اتحاد غرف امتجارة امعراقية :امجَة اميسؤِمة
 ىا يجب احضارٌ؟

 (وثائق اصنية) تسجيه خطاب اميوافقة اميبدئية
 اتحاد غرف امتجارة امعراقية ىراجعة :في حال ِجّد ىشكنة

 طبع ِتّقيع خطاب السً امتجاري .4
 اتحاد غرف امتجارة امعراقية :امجَة اميسؤِمة
 ىا يجب احضارٌ؟

 (وثائق اصنية) إيصال رسوو امدفع .۱
 (وثائق اصنية) خطاب اميوافقة اميبدئية ىختوو .٢

https://baghdad.eregulations.org/procedure/62/step/410?l=ar&reg=0
https://baghdad.eregulations.org/procedure/62/step/410?l=ar&reg=0
mailto:Baghdad_chamber@yahoo.com
mailto:baghdadchamberrelations@gmail.com
https://baghdad.eregulations.org/procedure/62/step/424?l=ar&reg=0
https://baghdad.eregulations.org/procedure/62/step/424?l=ar&reg=0
https://baghdad.eregulations.org/procedure/62/step/429?l=ar&reg=0
https://baghdad.eregulations.org/procedure/62/step/429?l=ar&reg=0
https://baghdad.eregulations.org/procedure/62/step/426?l=ar&reg=0
https://baghdad.eregulations.org/procedure/62/step/426?l=ar&reg=0


 

 

 ىراجعة اتحاد غرف امتجارة امعراقية :في حال ِجّد ىشكنة

 امحصّل عنى خطاب السً امتجاري .5
 اتحاد غرف امتجارة امعراقية :امجَة اميسؤِمة
 ىا يجب احضارٌ؟

 توقيع خطاب باالسً امتجاري .۱
 ىراجعة اتحاد غرف امتجارة امعراقية :في حال ِجّد ىشكنة

   امحصّل عنى خطاب برأس ىال امشركة :ثامثاا 

 ىنئ استيارة ِايداع رأس ىال امشركة .6
 ىعتيد ىن قبه امبنك اميركزي امعراقياي بنك  :امجَة اميسؤِمة
 ىا يجب احضارٌ؟

 (وثائق اصنية) طنب تأييد إيداع برأس اميال .۱
 (وثائق اصنية) امبطاقة اموطنية .٢
 
 خطاب برأس اميالامحصّل عنى  .7

 اي بنك ىعتيد ىن قبه امبنك اميركزي امعراقي :امجَة اميسؤِمة
 ىا يجب احضارٌ؟

 (وثائق اصنية) امبطاقة اموطنية .۱
 اي بنك ىعتيد ىن قبه امبنك اميركزي امعراقيىراجعة  :في حامة ِجّد ىشكنة

   امحصّل عنى ىّافقة تسجيه امشركة :رابعاا 

 امحصّل عنى تأكيد استالو امطنب ىن اميّقع األمكترِني .8
 اميوقع األمكتروني متسجيه امشركات -وزارة امتجارة  مجَة اميسؤِمةا

  tasjeel@mot.gov.iq      /br@mot.gov.iq  المكترِنيامبريد

 ىا يجب احضارٌ؟
 (وثائق اصنية)خطاب باالسً امتجاري .۱
 (وثائق اصنية)خطاب اميوافقة عنى اإليداع مرأس اميال .٢
 (وثائق اصنية) عقد تأسيس .٣
 (وثائق اصنية) امبطاقة اموطنية .٤

 دائرة تسجيه امشركات –ىراجعة ِزارة امتجارة  :في حامة ِجّد ىشكنة
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 استالو اميّافقة اميبدئية .9
 اميوقع األمكتروني متسجيه امشركات -وزارة امتجارة  اميسؤِمةمجَة ا

 tasjeel@mot.gov.iq       /br@mot.gov.iq  امبريدالمكترِني

 اميعنّىات الضافية
 االمكتروني امى صاحب امشركة سيتً ارسال اميوافقة اميبدئية بواسطة امبريد

 دائرة تسجيه امشركات –ىراجعة ِزارة امتجارة  :في حامة ِجّد ىشكنة

 امحصّل عنى تصريح دخّل .01
 اميوقع األمكتروني متسجيه امشركات -وزارة امتجارة  مجَة اميسؤِمةا

 tasjeel@mot.gov.iq      /br@mot.gov.iq  امبريدالمكترِني

 ىا يجب احضارٌ؟
 (وثائق اصنية) ىوافقة ىبدئية منشركة اميحنية .۱
 (اصنيةوثائق ) امبطاقة اموطنية .٢

 دائرة تسجيه امشركات –ىراجعة ِزارة امتجارة  :في حامة ِجّد ىشكنة

 امرسّو ِالجّر امتحقق ىن السً امتجاري ِامحصّل عنى قائية .11
 اميوقع األمكتروني متسجيه امشركات -وزارة امتجارة  مجَة اميسؤِمةا

 tasjeel@mot.gov.iq      /br@mot.gov.iq امبريدالمكترِني
 ىا يجب احضارٌ؟

 (وثائق اصنية) اميحنيةىوافقة ىبدئية منشركة  .۱
 (وثائق اصنية)اصدار خطاب باالسً امتجاري .٢
 (وثائق اصنية) خطاب اميوافقة عنى اإليداع مرأس اميال .٣
 (وثائق اصنية) عقد تأسيس .٤
 (وثائق اصنية) تعهد بالمتزاو باالنظية .٥
 (وثائق اصنية) تعهد بصحة اميعنوىات واموثائق اميقدىة متأسيس شركة .٦
 (وثائق اصنية)استيارة تسجيه امشركة .٧
 (وثائق اصنية) امبطاقة اموطنية .٨

 في حامة كّن صاحب امشركة مديُ بطاقة تيّينية
 (نسخة عادية)امبطاقة امتيوينية .۱
 (وثائق اصنية)تعهد بحجب امبطاقة امتيوينية .٢

 دائرة تسجيه امشركات –ىراجعة ِزارة امتجارة  :في حامة ِجّد ىشكنة
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 تدقيق ِختً قائية األجّر .12

 اميوقع األمكتروني متسجيه امشركات -وزارة امتجارة  مجَة اميسؤِمةا
 tasjeel@mot.gov.iq      /br@mot.gov.iq  امبريدالمكترِني

 ىا يجب احضارٌ؟
 (وثائق اصنية) قائية باميدفوعات .۱

 دائرة تسجيه امشركات –ىراجعة ِزارة امتجارة  :في حامة ِجّد ىشكنة
 دفع رسّو ِاجّر امتسجيه .13

 اميوقع األمكتروني متسجيه امشركات -وزارة امتجارة  مجَة اميسؤِمةا
 tasjeel@mot.gov.iq      /br@mot.gov.iq  امبريدالمكترِني
 ىا يجب احضارٌ؟

 (وثائق اصنية) قائية اجور ىختوىة .۱
 (وثائق اصنية) ىوافقة ىبدئية منشركة اميحنية .٢
 (وثائق اصنية) خطاب باالسً امتجاري .٣
 (اصنيةوثائق ) خطاب اميوافقة عنى اإليداع مرأس اميال .٤
 (وثائق اصنية) عقد تأسيس .٥
 (وثائق اصنية) تعهد بالمتزاو باالنظية .٦
 (وثائق اصنية) تعهد بصحة اميعنوىات واموثائق اميقدىة متأسيس شركة .٧
 (وثائق اصنية)استيارة تسجيه امشركة .٨
 (نسخة عادية +وثائق اصنية ) امبطاقة اموطنية.٩

 تيّينية في حامة كّن صاحب امشركة مديُ بطاقة
 (نسخة عادية) امبطاقة امتيوينية .۱
 (وثائق اصنية) تعهد بحجب امبطاقة امتيوينية .٢

 دائرة تسجيه امشركات –ىراجعة ِزارة امتجارة  :في حامة ِجّد ىشكنة
 

  امحصّل عنى ترخيص تسجيه شركة ىحنية :خاىساا 

 امحصّل عنى اجازة امتسجيه .14
 اميوقع األمكتروني متسجيه امشركات -وزارة امتجارة  مجَة اميسؤِمةا

 tasjeel@mot.gov.iq      /br@mot.gov.iq  امبريدالمكترِني
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 ىا يجب احضارٌ؟
 (وثائق اصنية) وصه قبض .۱
 (وثائق اصنية) امبطاقة اموطنية .٢

 

 


