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Our lawyers’ commitment to excellence and innovative thinking enables us to 

provide tailored and practical consultations, assisting our clients gain a 

competitive advantage in their respective fields of operations. Our value-based 

solutions and client-centric services continue to position. AlEtihad as one of the 

highly recommended law firms in the country today .

AlEtihad is a law firm based in Baghdad, licensed by the Bar Association which 

is established by our team of more than 25 lawyers, AlEtihad has been the trusted 

adviser of multinational and local companies that demand sharp insights for 

critical business decisions .

“our lawyers are widely recognized in

various areas of practice and ranked

higher by respected clients”

About us

• Oil & Gas 

• Litigation & Arbitration  

• Labour & Social Secuirty 

• Taxes & Custom 

• Companies 

• Insurance 

• Commercial Contracts 

Practices

• Non Governmental Organisation 

• Comemrcial Agencies 

• Intellectual Property 

• Administrative Laws

• Mergers & Acquisiations 

• Holding Companies 

• Banks 



Litigation

team has wide-ranging experience in the

Arbitration, CommercialLitigation,

Civillitigation, and Criminal Litigation.

Our litigation department provides strategic analysis and

practical advice on realistic assessments of the outcomes and

potential costs. We assist you make informed decisions consistent with your

commercial objectives. Our litigation lawyers provide strategic counsel on all

forms of dispute resolution, from negotiation, mediation to arbitration and

litigation.

Our experience grant us the access to an international network allows us to

successfully represent foreign and domestic clients on some of the biggest

commercial disputes and landmark cases in Iraq. Our practice also has extensive

experience in handling multijurisdictional disputes.

Corporate & Commercial Practice Group provides a comprehensive range of 

corporate and commercial services to domestic and foreign clients planning to 

invest or do business in Iraq. These services cover all aspects of the client’s 

business and all transactions undertaken by the client within the framework of 

the Iraq regulatory regime. 

Mergers & Acquisitions

Assist our clients innovate with cutting-edge M&A strategies that enable them to

lead the way in their industries, and partner with their advisors to maximize their

success. We invest in ongoing training of our M&A lawyers to stay on top of

market trends and developments.

Labor and Social Security

We provide what clients seek rigorous guidance on responsible employment

practices. AlEtihad assists employers arrive at sound and mutually beneficial

employment policies, leveraging the deep knowledge of the dynamics of Iraq and

international labor laws and practices.

  Corporate and Consultations



Non-Governmental Organizations

We provide legal assistance in a variety of areas for NGO including structuring,

advocacy, and several types of agreements, handling procedures related to

NGOs and obtaining the required approvals and work permits and other services.

Our experience in consulting to NGOs means we take the long view, and are

focused on governance, ethics, credibility, and sustainability.  We steer you

away from quick fixes and help you build/renovate so that  the organization

outlasts.

Intellectual Property

Work Permits & Visas

Our innovative approaches encompass all aspects of intellectual property

protection. AlEtihad offers clients an integrated approach to protecting their

intellectual assets in Iraq and across borders. Combining insightful advice and

innovative tools, we assist clients in obtaining, defending, enforcing, and

exploiting Intellectual Property rights, including Copyrights, Trademarks, and

Patents.

Taxes

We have a specific department named Tax Service Line, where this department 

offers advice to assist clients minimize risks including the direct deductions 

taxes, withholding taxes and taxes dues release. We assist clients entering the 

Iraqi market design and implement tax structures that are practical and tailored 

to their local operations. We assist address regulatory issues to protect your 

business from unforeseen exposure. 

Assist in obtaining the work permits for the foreigners’ employees who are

working or coming to work such as the one entry and multiple entries. Submit

the client’s documents to the ministry of Interior and follow up on the issuance.

Our company provides the service of conveying the foreigners from the

moment of arrival, arrange for residency, and complete the process till the end

of his travel in Iraq.



SME Support

Real Estate

AlEtihad is aware of the importance of the entrepreneurship projects conducted

by the youth; we are passionate about supporting, advocating for, and partnering

with these projects. Therefore, we provide support to SMEs by providing legal

advice, preparing feasibility studies and financing projects until they are

financially sustainable.

We also provide more services to them by developing lagging existing projects

and support their owners by correcting their course of action and supporting

them through legal, administrative, and financial terms.

Because the Real Estate industry is extremely complex and fluctuant, all transactions in

this area must be carefully handled with the support of an experienced tax and legal team.

We can support you with your business and industrial real estate matters, as well as tax

and legal advisory related to the lease of residential and non-residential premises. In

addition to registering the real estate under the company name, transfer ownership of the

properties, purchase and sale and other related services.

Sister companies

•  Pearl of Baghdad for Commercial  Agencies Ltd, Publicity & Advertisement. 

•  Creativity Step for Training, Development, Researches, Commercial &   Administrative

    Consultations.

•  OG for Information Technology. 

•  Rowat AlDur for General Trading. 

•  AlHinka for Taxation Solutions & General Services.

•  Iraq AlFawris for Advertising, Publishing &Advertisement

Al-Etihadis ready to cooperate and partner with foreign companies in various sectors

which would like to work in Iraq, to overcome the difficulties that may face foreign

companies operating in Iraq



العقارات

الشركات الشقیقة 

دعم الشركات الصغیرة والمتوسطة

لؤلؤة بغداد لشحن البضائع والتوصیل السریع والوكاالت التجاریة والدعایة واالعالن 
الحنكة للحلول الضریبیة والخدمات والتجارة العامة
خطـــــــوة االبـــــــداع للتـدریب والتنمـیة البشـــریة
روعــــــــــة الدر للتجــــــــــــــــارة العــــــــــــــامة

اوج التقنیــــــــــــــة لتقنیــــــــــة المعـــــــــــلومات 
عـراق الفــــوارس للدعـــایة والنشر واالعـــــــالن

لؤلؤة بغداد لشحن البضائع والتوصیل السریع والوكاالت التجاریة والدعایة واالعالن 
الحنكة للحلول الضریبیة والخدمات والتجارة العامة
خطـــــــوة االبـــــــداع للتـدریب والتنمـیة البشـــریة
روعــــــــــة الدر للتجــــــــــــــــارة العــــــــــــــامة

اوج التقنیــــــــــــــة لتقنیــــــــــة المعـــــــــــلومات 
عـراق الفــــوارس للدعـــایة والنشر واالعـــــــالن

نظــراً ألن مجــال العقــارات معقــد للغایــة، یجــب التعامــل مــع جمیــع المعامــالت فــي ھــذا المجــال بعنایــة بدعــم مـــن 
الفریــق الضـــریبي وفریــق قانونــي متمــرس. یمكننــا دعمــك فــي األمــور المتعلقــة بالعقــارات التجاریــة 
ــر  ــكنیة وغی ــي الس ــتئجار المبان ــة باس ــة المتعلق ــة والقانونیـــ ــارات الضریبیـ ــن االستش ــة، فضــالً ع والصناعی

الســــكنیــة. 
باإلضافــة إلــى تســجیل العقــارات باســم الشــركة ونقــل ملكیــــة العقــارات وشــرائھا وبیعھــا وغیرھــا مــن 
الخـــــدمات ذات الصلــة. االتحــاد تقــدم تحلیــال احترافیــا قبــل المعاملــة ممــا یســاعد فــي اكتشــاف المخاطــر التــي 

قد تحدث أثناء شراء أو بیع عقار. 

تــدرك "االتحــاد" أھمیــة المشــاریع الریادیــة التــي ینفذھــا الشــباب. نحــن متحمســون لدعــم ھــذه المشــــــــــاریع 
والدفــاع عنھــا والشــراكة معھــا. لذلــك، نقــدم الدعــم للشــركات الصغیــرة والمتوســطة مــن خــالل تقدیــم المشــورة 
القانونیــة، وإعــداد دراســـات الجــدوى، وتمویــل المشــاریع حتــى تصبــح مســتدامة مالیــاً. كمــا نقــدم المزیــد مــن 
ــویر المشــاریع القائمــة المتلكئــة ، ودعــم أصحابھــا مــن خــالل تصحیــح مســار  الخدمــات لھــم مــن خــالل تطــ

عملھم ودعمھم من خالل الخبرات القانونیة واإلداریة والمالیة.

نحــن علــى اســتعداد للتعــاون والشــراكة مــع الشــركات األجنبیــة فــي مختلــف القطاعــات التــي ترغــب 
فــي العمــل فــي العــراق لتذلیــل الصعوبــات التــي قــد تواجــھ الشــركات األجنبیــة العاملــة فــي العــراق . 
ھــذه الشــراكة ســتكون مفیــدة فــــي ســبیل تســجیل الشــركة فــي ســوق العمــل العراقــي ووفــق األنظمــة 

والقوانین المعمول بھا بالنسبة للشركات األجنبیــــة.

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  



لدینا قسم محدد یسمى خط الخدمة الضریبیة، حیث یقدم ھذا القســـم المشـــورة لمســـاعدة العمــــــالء على تقلیــــل
المخـــاطر بما في ذلك ضرائب االستقطــاعات المباشــرة، واالمانات الضـریبیة وإطــــالق المسـتـحقات الضریبیـــــة.
نساعد العمالء في تصمیم وتنفیذ ھیاكل ضریبیة عملیة ومصممة خصیصاً لعملیاتھم المحلیة و معالجة القضـــــــــایا
التنظیمیة للحمایة من التعرض للمخاطر غیر المتوقعة. وتمثیل العمـالء أمام الوكاالت الحكومیة ذات الصـــلة ودوائر
الحكومة المحلیةوالمحاكم في قضایا التقییم واالســــــــترداد التي تشمل الضـــــرائب المحلیــة والرسوم الجمـــركیة.
 تمكننا العالقات المھنیة الطویلة مع الجھات الحكومیة من متابعة سبل االنصاف الصحیحة أمـام السلطات الضـریبیة.

الضرائب

یمكنك االعتمــــاد علیـنا إذا كنت تبحث عن مســــاعدة في دعم منظمتك غیر الحكومیــة. نحن نقدم المساعدة القــانونیة في
مجموعة متنوعة من المجاالت للمنظمات غیر الحكومیة بما في ذلك الھیكلة، والعدید من أنواع االتفاقیات.ونقدم استشارات

مفصلة لتوجیھك في االتجاه الصحیح. خبرتنا في تقدیم االستشارات تعني أننا نأخذ نظرة طویلة ونركـــز على الحوكمة 
والمصداقیة واالستدامة.

المنظمات الغیر الحكومیة

العمل والضمان االجتماعي 

الملكیة الفكریة

نحن نقدم ما یسعى إلیھ العمالء إرشادات دقیقة حول ممارسات التوظیف المسؤولة. االتحاد تساعد أرباب العمل في
الوصول إلى سیاسات توظیف سلیمة ومفیدة للطرفین واالستفادة من المعرفة العمیــقة لدینامیكیات العــــــــــــــراق 
وقوانین وممارسات العمل الدولیة. اذ اننا نمثل الشركات الدولیة والمحلیة في مجاالت مختلفة.ان محامــــونا كانوا

قد ساھموا في صیاغة التشریعات التي أدت إلى تغییرات ذات مغزى في قوانین العمل المحلیة.

تشــــمل مناھجنا المبتكرة جمیع جوانب حمایة الملكیة الفكریة. تقدم شركة االتحاد لعمـــالئھا نھجا متكامال لحمـــایة
أصولھم الفكریة في العراق وعبر الحدودمن خالل الجمع بین النصائح الدقیقة واألدوات المبتكرة، اذ اننا نســـــــاعد 
العمـــالء على الحصول على حقوق الملكیة الفكریة والدفاع عنھا وتنفیذھا ، بما في ذلك حقوق النشر والعـــــالمات 

التجاریة وبراءات االخــــــتراع. 

نحن نقدم خدمة سلسة في مجموعة من االقسام الخاصة بالملكــیة الفكـــــریة، من تقدیم المشــورة بشـــأن إمكانیــة
التسجیل، وإجراء البحث عن العالمات التجاریة، والتسجیل، والحمایة، والتنفیذ.أن الحمایة الفعـالة للتقنیات الرائـدة 
والتقاضي الناجح لنزاعات براءات االختراع ھي جوانب حاسمة في بیئة األعمال التجاریة التنافسـیة المتزایدة الیـوم.



تقوم ممارسات االندماج واالستحواذ لدینا على أربع اسـس وھي التمیز التقني، الوصــول العـالمي، صنــــاعة المعــــرفــة، 
وقـدرات خدمة كـاملة. حیث تسـمـــح لنا ھذه الموارد مجتمعـــــة بتــزوید عمــــــالئنا بدعــــــم عالمـي في معــــامالتھــــم.
نحن نساعد عمالئنا على االبتكار من خالل استراتیجیات االندماج واالستحواذ المتطورة التي تمكنھم من قیادة الطریق فــي
صناعاتھم،والشراكة مع مستشاریھم لتحقیق أقصى قدر من النجاح. نحن نستثمر في التدریب المستمر لمحامي االندمــــاج 

واالستحواذ لدینا للبقاء على اطالع باتجاھات السوق وتطوراتھ.

االندماج واالستحواذ

یقدم قسم التقاضي لدینا تحلیالً استراتیجیا ونصائح عملیة حول التقییمات الواقعیة للنتائج والتكـالیف المحتمــلة. 
نحن نساعدك على اتخاذ القرارات الصحیحة بما یتفق مع أھدافك التجـاریة. یقدم محامو التقاضي لدینا المشـورة
االســــتراتیجیة الصحیحة بشأن جمیع أشكال تسویة المنازعات، من التفاوض والوساطة إلى التحكیم والتقاضي.
یتیح لنا خبرتنا الوصول إلى شبكة دولیة من تمثیل العمالء األجانب والمــحلیین بنجــاح في بعض أكبر النزاعات

التجاریة والقضایا المھمة.

التقاضي

یقدم فریق ھذا القسم مجموعة شاملة من خدمات الشركات واالستشارات للعمالء المحلیین واألجانب الذین
یخططون لالستثمــار أو القیام بأعمال تجاریة في العراق. تغطي ھذه الخدمات جمیـع جوانب أعمال العمـیل

وجمیع المعـــامالت التي یقوم بھا العمیـــــــل في إطار النظام التنظیمي العــــراقي .

یقــــدم محامونا التجاریون حلوالً سلــسـة وفعالة منحیث التكلفة وآراء قانونیة في مختلف الصـــــــــناعات 
والمجاالت للشركات متعــــــددة الجنسـیات إلى جانب المساعدة في إعداد البیـانات المــالیة الســـــــــــنویة.
 یمثل فریقنا العدید من العمالء متعددیالجنسیات الذین ھم قــــــادة في مجـــاالت تخصصـــھم، حیث یصــب

 اھتمامنا في نصــــح العمــــــالء ومســاعدتھم في بدء اعمـــالھم في العراق، والتي تتضمــن الحصــــــول 
على جمــــــیـع التسجــــــــیالت والتراخیــــــــص والموافقــــــــــات وتلبیــــــة جمیع المتطلبات القـانونیة.

تقوم ممارسات االندماج واالستحواذ لدینا على أربع اسـس وھي التمیز التقني، الوصــول العـالمي، صنــــاعة المعــــرفــة، 
وقـدرات خدمة كـاملة. حیث تسـمـــح لنا ھذه الموارد مجتمعـــــة بتــزوید عمــــــالئنا بدعــــــم عالمـي في معــــامالتھــــم.
نحن نساعد عمالئنا على االبتكار من خالل استراتیجیات االندماج واالستحواذ المتطورة التي تمكنھم من قیادة الطریق فــي
صناعاتھم،والشراكة مع مستشاریھم لتحقیق أقصى قدر من النجاح. نحن نستثمر في التدریب المستمر لمحامي االندمــــاج 

واالستحواذ لدینا للبقاء على اطالع باتجاھات السوق وتطوراتھ.

االندماج واالستحواذ

یقدم قسم التقاضي لدینا تحلیالً استراتیجیا ونصائح عملیة حول التقییمات الواقعیة للنتائج والتكـالیف المحتمــلة. 
نحن نساعدك على اتخاذ القرارات الصحیحة بما یتفق مع أھدافك التجـاریة. یقدم محامو التقاضي لدینا المشـورة
االســــتراتیجیة الصحیحة بشأن جمیع أشكال تسویة المنازعات، من التفاوض والوساطة إلى التحكیم والتقاضي.
یتیح لنا خبرتنا الوصول إلى شبكة دولیة من تمثیل العمالء األجانب والمــحلیین بنجــاح في بعض أكبر النزاعات

التجاریة والقضایا المھمة.

التقاضي

یقدم فریق ھذا القسم مجموعة شاملة من خدمات الشركات واالستشارات للعمالء المحلیین واألجانب الذین
یخططون لالستثمــار أو القیام بأعمال تجاریة في العراق. تغطي ھذه الخدمات جمیـع جوانب أعمال العمـیل

وجمیع المعـــامالت التي یقوم بھا العمیـــــــل في إطار النظام التنظیمي العــــراقي .

یقــــدم محامونا التجاریون حلوالً سلــسـة وفعالة منحیث التكلفة وآراء قانونیة في مختلف الصـــــــــناعات 
والمجاالت للشركات متعــــــددة الجنسـیات إلى جانب المساعدة في إعداد البیـانات المــالیة الســـــــــــنویة.
 یمثل فریقنا العدید من العمالء متعددیالجنسیات الذین ھم قــــــادة في مجـــاالت تخصصـــھم، حیث یصــب

 اھتمامنا في نصــــح العمــــــالء ومســاعدتھم في بدء اعمـــالھم في العراق، والتي تتضمــن الحصــــــول 
على جمــــــیـع التسجــــــــیالت والتراخیــــــــص والموافقــــــــــات وتلبیــــــة جمیع المتطلبات القـانونیة.

الشركات واالستشارات



•  النفط والغاز
•  منظمات غـیر حكومیة
•  التقاضي والتحـكـــیم

•  العمل والضمان االجتماعي
•  الضـرائب والجمـارك

•  الشـــركات
•  التـأمین

•  العقـود التجـــاریة 

من نحن 

مجاالتنا

االتحــاد لالستشــارات والخدمــات القانونیــة والمحاماةھــي شــركة مقرھــا بغــداد، ومرخصـــة مــن قبــل نقـــابة 
المحـــامین. تأسســت شــركة االتحـــــاد مــن فریــق مكــون مــن أكثر مــن ۲٥ محامیاً، وھــي المستشـــار الموثوق 
بــھ للشــركات متعـــددة الجنســـیات والمحلیــة التــي تتطــــــلب رؤى ثاقبــة لقــرارات األعمــال الحاســمة، حیــث 
یمّكننــا التــزام محامینــا بالتمیــز والتفكـــیر المبتكــر مــن تقدیــم مشــورة مخصصــة وعمـــلیة، مما یســاعدعمالئنا 

على اكتساب میزة تنافســــیة في مجاالت عملھم.أن خدماتنا التي تركز على العمـیل في االســــــاس.

وضعــت شـــركة االتحــاد كواحــدة مــن اھــم مكاتــب المحامــاة الموصــى بھا للغـــــایة في العـــراق االتحــاد تمارس 
الــدور االســتباقي فــي معالجــة المشكــــالت القانونیــة التــي تؤثرعـــــلى أعمــال العمــالء مثــل القضایــا الجنائیــة 

والقضایا المدنیة والمعامالت التجاریة وغیرھـا من األمـور التي تحتاج إلى مساعدة قانونیة. 

•  الوكــاالت التجـاریة
•  الملكــیة الفـكریـــــة 
•  المناقصــات والعقــود
•  القـــوانین االداریـــة
•  الدمــج واالســـتحواذ
•  الشــركات القــــابضة

•  العقـارات
•  المصارف
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