
 الوثائق المطلوبة لتسجيل عالمة تجارية بأسم تاجر عراقي : 

هوية غرفة تجارة مجددة ولنفس تاريخ سنة التقديم على ان يكون النشاط المثبت في الهوية نفس النشاط  .1

 المطلوب تسجيل العالمة عليه . 

( سنتمتر على ان يكون اسم العالمة )عربي او  6×10تقديم صورة عالمة على ان تكون مطبوعة وبقياس ) .2

كردي االصل( ويمكن كنابة العالمة باالنكليزي لفظا على ان يكتب العربي اكبر من االنكليزي والى االعلى 

 ويكتب باالسفل مستورد لحساب التاجرــــــــــــــــــ / العراق. 
 محامي  عامة تنظم بأسم المحامي عمار هاشم محمد الزبيدي ) وفق النموذج المرفق (  وكالة .3

 تقديم كتاب تأييد من الجهة المجهزة وكاالتي :  .4

 الى وزارة الصناعة والمعادن العراقية / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي / قسم العالمات التجارية . 

 

 م / تأييد

 وعنوانها( نجهز التاجر العراقي )اسم وعنوان ( بالمواد التالية :  نحن الشركة المجهزة ) اسمها

 )ختم وتوقيع المجهز(                                0 .1

 )ختم السفارة العراقية (                                 0 .2

 )ختم الخارجية للدولة المجهزة(                                   .3

 )تصديقات وزارة الخارجية العراقية(                               0 .4

 

 المستمسكات المطلوبة لتسجيل عالمة تجارية بأسم شخص طبيعي اومعنوي في العراق: 

 ( ( سنتمتر على ان يكون اسم العالمة )عربي او  6×10تقديم صورة عالمة على ان تكون مطبوعة وبقياس

 زي لفظا على ان يكتب العربي اكبر من االنكليزي والى االعلى.كردي االصل( ويمكن كنابة العالمة باالنكلي
  . يشترط موافقة الجهة القطاعية وكال حسب نشاطه 

 مثل )مطعم ( نفس الشروط اعاله يضاف اليها )اجازة صحية نافذة( .  

 مثل )مجزرة دواجن ( نفس الشروط اعاله يضاف اليها)اجازة الزراعة نافذة( 

 مثل )مصرف( نفس الشروط اعاله يضاف اليها )اجازة البنك المركزي( . 

 

 المستمسكات المطلوبة لتسجيل عالمة تجارية بأسم مشروع استثماري في العراق: 

 ( ( سنتمتر على ان يكون اسم العالمة )عربي او  6×10تقديم صورة عالمة على ان تكون مطبوعة وبقياس

 مة باالنكليزي لفظا على ان يكتب العربي اكبر من االنكليزي والى االعلى.كردي االصل( ويمكن كنابة العال
  .نسخة من اجازة االستثمار مصدقة من هيئة االستثمار 
  )وثائق الشركة )عقد التاسيس / محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة/ شهادة الشركة 

  


