وزارت تجارت
اداره ثبت شرکت ها  /بخش شرکتهای خارجی
مدارک الزم برای ثبت شعبه یا دفتر نماینده شرکت خارجی بر حسب نظام احکام
شعبه ها و دفاتر شرکات و مؤسسه ها اقتصادی خارجی شماره ( )5سال 9191
 – 1یک نسخه از قرارداد تأسیس و اساسنامه شرکت یا شرکت مادر یا هر جایگزین بشرط آنکه مضمون آن اسامی
اعضای هیئت اداره و اعضای تحویل شده باشد .
 – 2یک نسخه از گواهی تأسیس شرکت صادر شده از سازمان و کشوری که در آن ساخته شده است .
 -3یک نسخه از گواهی تأسیس شرکت یا سازمان همراه با گزارش هیئت مدیره وحسابرسی ،یا نسخه ای از سند
تدقیق شده توسط ارگان متخصص و مستقل که عدم ممنوعیت قانونی مرکز مالی شرکت یا سازمان در آن اعالم
شود.
 – 4یک نسخه از وکالتنامه مدیر مکلف به اداره شعبه یا دفتر مقیم در عراق صادر از شرکت یا سازمان با بیان
صالحیت آن .
 – 5وکالتنامه شخص تحویل شده به مراجعه اداره ثبت شرکت ها برای ثبت شرکت و تصدیق یا تأیید آن به نیابت از
شرکت ( اگر باشد).
 – 6نامه تأییدیه از دوایر دولت یا طرف قرارداد با بیان طبیعت قرارداد و خدمات ارائه شده با بیان تاریخ شروع و
پایان و مدت تعمیرات ( اگر باشد) و این فقط مربوط به شرکت هایی است که مجوز داشتن شعبه را دارند .

مالحظات :
 – 1اسناد مذکور در فقره های باال (  ) 4 ، 3 ، 2 ، 1باید از ارگان های متخصص در کشور مادری تصدیق شود و به
عربی ترجمه شود .
– 2ارائه عکس رنگی پاسپورت شخص تحویل شده به اداره شعبه یا دفتر در مورد خارجیان و کارت شناسایی و
کارت سبد کاال ( عراقیان)  +کارت سکونت  +عکس شخصی رنگی .
 – 3ارائه عکس رنگی کارت شناسایی و کارت سبد کاال برای شخص تحویل شده به مراجعه ( اگر باشد ) +
کارت سکونت  +عکس شخصی رنگی .
 – 4هزینه ثبت شعبه در عراق فقط (  ) 126.251صد و بیست و شش هزار دینار و دویست و پنجاه هزار دینار میباشد.
.

