
 الى احكام املادة )
ً
املوازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق ( من قانون 52استنادا

 -حصلت املصادقة على جدول الاجور الجديد ادناه: 5102للسنة املالية 

 مقدار الاجور  الخدمة ت

0 
تدقيق الاستمارات والوثائق الخاصة بتسجيل فروع 

 ومكاتب الشركات الاجنبية

21111 

 خمسون الف 

 الاشتراك السنوي في النشرة الخاصة بالشركات 5
02111 

 خمسة وسبعون الف 

3 
خدمات تدقيق ومتابعة الحسابات الختامية السنوية 

 لفروع ومكاتب الشركات الاجنبية

021111 

 مائة وخمسون الف 

4 
توثيق املعلومات الخاصة باملؤسسين في الشركات 

 املساهمة

52111 

 الفخمسة وعشرون 

2 
حضور مندوب مسجل الشركات اجتماعات الهيئة العامة 

 للشركات املساهمة

02111 

 خمسة وسبعون الف

 الكشف عن مقرات الشركات وفروع الشركات خارج بغداد 2
011111 

 مائة الف دينار 

 تدقيق وكاالت الشركات الاجنبية ووثيقة املقاطعة 0
21111 

 خمسون الف

8 
بشأن دراسة الجدوى الاقتصادية الدراسة وابداء الرأي 

 والفنية املقدمة لزيادة رؤوس اموال الشركات املساهمة

011111 

 مائة الف دينار

9 
تدقيق ومتابعة معامالت التصفية من قبل مكاتب و فروع 

 الشركات الاجنبية

21111 

 خمسون الف

01 
 
ً
عقد اجتماع داخل الدائرة للهيئات العامة للشركات بناءا

 الشركة او احد مساهميهاعلى طلب 

021111 

 مائة وخمسون الف

 دراسة مسودة عقد تأسيس الشركات املراد تأسيسها 00
21111 

 خمسون الف

05 
خدمات تدقيق ومتابعة الحسابات السنوية للشركات 

 املساهمة

011111 

 مائة الف دينار

03 
الكشف عن مقرات الشركات وفروع الشركات الاجنبية 

 بغدادومكاتبها داخل 

21111 

 خمسون الف



04 

نشر اعالن دعوة الهيئة العامة في النشرة الخاصة 

بالشركات او نشر قرار تأسيس شركة او تصفيتها او اعالن 

 تعديل عقد او قرار شطبها في النشرة الخاصة بالشركات

52111 

 خمسة وعشرون الف

 تدقيق املعامالت الخاصة ملنح الاجازات لالفراد والشركات 02
21111 

 خمسون الف

02 
معاملة تعيين مدير مفوض جديد او نائبه او استمرار 

 تعينه واصدار اجازة جديدة

31111 

 ثالثون الف دينار 

 توثيق املعلومات الخاصة باملؤسسين بالشركات الاخرى  00
2111 

 خمسة الاف دينار

08 
خدمات تدقيق ومتابعة الحسابات الختامية للشركات 

 املساهمة(الاخرى )غير 

52111 

 خمسة وعشرون الف

 بيع النشرة الخاصة بالشركات 09
52111 

 خمسة وعشرون الف

 تدقيق كشف العموالت املستلمة 51
01111 

 عشرة الاف دينار

 تصديق السجل املقدم من قبل الوكيل التجاري  50
01111 

 عشرة الاف دينار

 اغالق صفحات العموالت املوجودة لدى الوكيل 55
01111 

 عشرة الاف دينار

 تدقيق عقد تأسيس الشركة املراد تأسيسها 53
2111 

 خمسة الاف دينار

 الخدمات املقدمة لوكالء التسجيل 54
01111 

 عشرة الاف دينار

 تجديد الاجازة لوكالء التسجيل 52
01111 

 عشرة الاف دينار

 اصدار صورة طبق الاصل لالجازات املفقودة 52
01111 

 عشرة الاف دينار

 الاستشارة املقدمة عن كيفية تأسيس شركة بسيطة 50
02111 

 خمسة عشر الف دينار



 طلب تأييد 58
01111 

 عشرة الاف دينار

 وتصديق عقود التأسيس طلب حفظ 59
2111 

 خمسة الاف دينار

 طلب تصوير بعض الوثائق واملستندات من الشركات 31
2111 

 خمسة الاف دينار

 القراراتطلب حفظ وتصديق  30
2111 

 خمسة الاف دينار

 اجور الخدمة العاجلة 35
021111 

 مائة وخمسون الف

 املساهمين او ذوي العالقة بالشركة خدمات 33
2111 

 خمسة الاف دينار

34 
املراجعين وتعيين املشاور  تأشير كتب التخاويل ووكاالت

 القانوني

01111 

 دينار  عشرة الاف

 املراجعين )املراجعة مرتين فقط(اجور منح استمارة  32
0111 

 الف دينار

 اجور منح استمارة الصندوق  32
5111 

 الفا دينار

 اجور منح استمارة العاملين بالشركات الاجنبية 30
3111 

 ثالثة الاف دينار

 اجور منح استمارة الوثائق املطلوبة 38
3111 

 ثالثة الاف دينار
 


