تسجيل مكاتب تمثيل الشركات االجنبية
تختص شركتنا في تقديم الخدمات القانونية في مجال تسجيل الشركات الوطنية او
فروع ومكاتب تمثيل الشركات االجنبية العاملة في العراق كونها مجازة من وزارة التجارة
كوكيل تسجيل شركات بالرقم ( )580كما ان شركتنا مختصة في عمل اجازة تصنيف
شركات المقاوالت العراقية صادرة من وزارة التخطيط  -قسم تصنيف المقاولين واتحاد
المقاولين العراقيين والحصول على هويات التجار من جميع غرف التجارة في العراق.

الوثائق المطلوبة لتسجيل مكتب تمثيل شركة أجنبية في العراق








نسخة مصدقة من عقد التأسيس او النظام االساسي للشركة او المؤسسة االم او ما
تقوم مقامها على ان تتضمن أسماء أعضاء مجلس االدارة المخوليين بالتوقيع عنها
نسخة مصدقة من شهادة تسجيل نافذة للشركة او المؤسسة صادرة من البلد الذي
نشأت في
نسخة مصدقة من آخر حسابات ختامية لشركة او المؤسسة مع تقرير مجلس االدارة
الملحق بهذه الحسابات تتضمن أيضا صورة من قيد مراقب الحسابات
كتاب من الشركة االم يتضمن تعهد بتحمل كافة المسؤليات المالية والقانونية عن
المكتب الخاص بها
نسخة مصدقة من تخويل او توكيل المدير المكلف بأدارة المكتب في العراق صادرة من
أدارة الشركة او المؤسسة مع بيان صالحياته المالية واالدارية والقانونية وحسب
النموذج المرفق وبالنص دون تغيير
وكالة مصدقة لوكيل الخدمات القانونية المحامي والذي يقوم بعملية تسجيل المكتب امام
الجهات الرسمية العراقية وحسب النموذج المرفق وبالنص دون تغيير

مالحضة هامة :
علىىىى ان يىىىتق تصىىىديق جميىىىع الوثىىىائق المىىىذكورة اعىىىاله مىىىن الجهىىىات

المختصة ومن سفارة جمهورية العراق في بلد الشركة االم.
يفضل ان يكون نشاط الشركة في مجال المقاوالت والبنىى التحتيىة فىي

الكهرباء والماء والمجاري واالتصاالت وال يكون مقتصرا على النشاط التجاري .

المعلومات المطلوبة الكمال اجراءات التسجيل:
 .1االسق القانوني للشركة
 .2االسق التجاري للشركة
 .3نوع نشاط العمل
 .4عنوان مكتب الشركة في العراق
 .5أرقام هواتف العمل في العراق ( فاكس -أميل .
 .6عنوان مقر مكتب التمثيل في العراق (ارقام هواتف -اميل – فاكس.
 .7أسق المحامي في بلد الشركة االم وعنوانه (اميل  /فاكس /هاتف.
 .8اسق المدير التنفيذي في بلد الشركة االم (عنوان  /هاتف /اميل.
 .9مبلغ رأسمال المرخص في بلد الشركة االم (تحديد العملة.
 .10أسماء االشخاص الذين يمتلكون  %10او اكثر من أسهق الشركة
 .11عقد ايجار مكتب التمثيل في العراق.

نموذج تعيين مدير مكتب تمثيل الشركة :
نحىىن المىىدير المفىىوئ او رئىىيس مجلىىس ادارة الشىىركة او المؤسسىىة  /اسىىق
الشركة ــ  -أضافة لىوييفتي قىد تىق تعيىين وتوكىل السىيد  /اسىق الشىخص ـىـ  -مىديرا
الدارة مكتب التمثيل في جمهورية العراق ألن يكون ممثلها الحقيقي والقىانوني وألن
يقوم أو يجرى بأسمها وبالنيابة عنها الصالحيات التالية :

الصالحيات المالية :
أ – فتح الحسابات الجارية للشركة وايداع وسحب المبالغ بأسمها وبتوقيعها .
ب -حق األخذ والقبض والبيع والشراء
ج -حق فتح حسابات التوفير واأليداع والسحب منها

الصالحيات االدارية :
أ -خول حق واأليجار واألستـــــئجار
ب -تعيين كافة المويفين وترفيعهق وأنهاء خدماتهق .
ج -مراجعة كافة الدوائر الرسمية وغير الرسمية لتمثيل الشركة أمام الوزارت
والسلطات الحكومية والهيئات والمؤسسات واالشخاص والشركات في العراق .

الصالحيات القانونية :
مراجعىىة كـــــىىـافة الىىدوائر الرسىىمية وشىىبه الرسىىمية وتوقيىىع الطلبىىات واألســـىىـتمارات ومراجعىىة
دوائىىر التحويىىل الخىىارجي وسىىلطات ضىىريبة الىىدخل والك ىـمارك وسىىائر فىىروع الضـــــ ىـريبة علىىى
اختالفها للقيام بأجراء وتمشية المعىامالت واألعتىرائ علىى كافىة القــــــــىـرارات الصىادرة منهىا
ومراجعىىة طىىرق الطـــــىىـعن ولىىه الحىىق بمراجعىىة المحىىاكق بكىىل مراحلهىىا واقامىىـة الىىدعاوى لىىديها
بصىورة عامىة ولىه كىذل حىق األقىىرار والتنىازل والصـــــــىـلح والتحكىيق وتوجيىه اليمىين وردهىىا
وقبولها ورد القضاة والتشكي منهق وتوجيه األنذارات بواســـــطةالكتاب العدول والتبيليغ بىالحق
الشخصي وصــــــرف النظر عنها ومراجعىة دوائىر التنفيىذ لتنفيىذ القىرارات وكافىة المــــىـستندات
القابلة للتنفيذ لديها واألعترائ علىى القـىـرارات الصىادرة منهىا وطلىب وضىع الحجىا األحتيىاطي
والتنفيىذي ورفعىىه وحىـبس المىىدين وطلىىـب اخىىالء سىبيله والتصىىالح علىىى كىىل الىىدين او جىىاء منىىه
ومراجعىىىة طىىىرق الطــــــىىىـعون كىىىـما خىىىول حىىىق األخىىىذ والقىىىبض والبيىىىع والشىىىراء واأليجىىىىار
واألستـــــئجار وله حق توكيل الغير بما وكل.

نموذج وكالة (المحامي) وكيل الخدمات القانونية
نحىىن المىىدير المفىىوئ او رئىىيس مجلىىس ادارة الشىىركة او المؤسسىىة  /اسىىق
الشىىركة  -............أضىىافة لىىوييفتي قىىد خولنىىا وفوضىىنا المحىىامي  /السىىيد عمىىار هاشىىق
محمىىد الابيىىدي المقىىيق فىىي جمهوريىىة العىىراق وكالىىة عامىىة مفوضىىة لرأيىىه وخىىول
بموجبهىىا مراجعىىة وزارة التجىىارة فىىي جمهوريىىة العىىراق  /دائىىرة مسىىجل الشىىركات
االجنبية وله بموجبها حىق التوقيىع نيابىة عنىا فىي تسىجيل مكتىب تمثيلهىا فىي العىراق
والهيئة العامة للضرائب بأسمنا وله حق التوقيع بالنيابة عنا عن كل مىاهو ضىروري
النجاز وتمشية تسجيل المكتب في الجمهوريىة العراقيىة مىع كافىة الرسىوم المقتضىية
لذل .

