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 شیوه نامه اجرایی 
 

 

 1397بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال 
 
 

پرداخت کمک هزینه ثبت عالئم و نام تجاري کاال و خدمات ایرانی   

 در بازارهاي هدف
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 هدف شیوه نامه پرداخت کمک هزینه ثبت عالئم و نام تجاري کاال و خدمات ایرانی در بازارهاي
 

 ) تعاریف:1ماده 

  د.یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کاالها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز ساز :عالمت 

یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان عالمت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شـود و بتوانـد مبـدأ و یـا      :عالمت جمعی 
هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کاال یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشـان تحـت نظـارت مالـک     

 . عالمت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد

 .نی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشدیع :نام تجارتی 

  بر ایـن   سازد، مشروط می  از کشور منتسب  اي یا ناحیه  قلمرو، منطقه  را به  مبدأ کاالئی  که  است  اي نشانه  :جغرافیائی  نشان 
 .باشد  آن  مبدأ جغرافیائی  به  بانتسا  کاال اساساً قابل  یا سایر خصوصیات  ، شهرت و مرغوبیت  کیفیت  که

نام، نماد، نشانه، طرح، شعار، عالمت و آدرس وبگاه و یا ترکیبی از آنها که متعلق به یک محصول (کاال  نشان (برند) تجاري:
و خدمات) و یا بنگاه است و موجب شناسایی و تمایز آن از سایر محصوالت، خدمات و یا بنگاهها و همچنین انتقال یک 

 م یا احساس به مخاطب میشود.مفهو

 آن دسته از نشان (برند)هاي مربوط به کاالها و خدماتی که در داخل تولید میشود. نشان (برند) تجاري داخلی:

 سازمان توسعه تجارت ایران  سازمان :

» ص«ت بند کارگروه نظارت بر پرداخت منابع تعریف شده در بسته حمایت از توسعه صادرات و اعتبارا کارگروه نظارت:

 ، مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران1397قانون بودجه سال   6تبصرة 

 موضوع شیوه نامه:) 2ماده 

% از هزینه هاي ثبت عالئم و نام تجاري کاال و خدمات ایرانی در بازارهاي هـدف و در کنوانسـیونهاي بـین    50 پرداخت     
اسناد و امالك کشور و ثبت جهانی نشانه هاي جغرافیایی محصوالت المللی مورد تایید مرکز مالکیت معنوي سازمان ثبت 

 (WIPO) ایرانی در سازمان جهانی مالکیت فکري

  در موارد اختالفی در مورد مالکیت برند هاي معتبر صادراتی، کارگروه تصمیم گیري خواهد نمود.تبصره: 
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 واجدین شرایط  )3ماده 

و در داخل کشور قانون محاسبات عمومی کشور نباشند)  4موضوع مواد ی ( که مشمول بنگاه هاي تجاري ایرانی غیر دولت -1
 ثبت شده و مالکیت برند در داخل کشور را نیز داشته باشند.

در چارچوب  (WIPO) مجري ثبت جهانی نشانه هاي جغرافیایی محصوالت ایرانی در سازمان جهانی مالکیت فکري -2
 تفاهم نامه فی مابین

 یزان و نحوه تخصیص کمک هزینه ثبت نشان   :م )4ماده 

اعم از برند ملی، برند  1397به هر بنگاه منوط به ارایه مستندات و مدارك الزم براي ثبت هر عالئم و نام تجاري در سال      
زینه % از هزینه هاي ثبت تا سقف یک میلیارد ریال  بعنوان کمک ه50در بازارهاي هدف، معادل بنگاه و برند محصول 

 پرداخت میگردد.

درصد  از  70کلیه بنگاه هاي صادراتی نمونه، ممتاز و داراي مدال افتخار ملی در طول اعتبار کارت ویژه تا  :1تبصره 
  تجاري بهره مند می باشند. عالئم و نامپرداخت کمک هزینه ثبت 

دارویی کشور مشمول بهرمندي از کمک صادراتی -ثبت دارو در بازارهاي بین المللی توسط شرکت هاي تولیدي:2تبصره 
 هزینه فوق می گردد.

 مستندات الزم و فرآیند پرداخت کمک هزینه ثبت نشان تجاري )5ماده 

هاي مورد نظر سازمان توسعه تجارت ایران ثبت درخواست در سامانه جامع اطالعات صادرکنندگان کشور و تکمیل فرم -1
و ارائه مدارك و مستندات به دبیرخانه کارگروه و دریافت تاییدیه تکمیل  در موعد زمانی اعالم شده از سوي سازمان

 پرونده 

 ارائه مستندات به شرح زیر به دبیرخانه کارگروه: -2

 اسناد مالکیت شرکت و نشان تجاري ثبت شده در داخل کشور -      

داره ثبت عالئم تجاري با درج اسامی تصویر درخواست ثبت بین المللی عالئم و نام تجاري (برند) با عنوان ا -     
 کشورهاي مورد نظر

 ارایه مدارك مربوط به پرداخت هزینه هاي ثبت عالئم و نام تجاري (برند) بنگاه یا محصول درکشور هدف -     

 رسیدگی به مدارك و مستندات ارائه شده و استعالم از مراجع ذیصالح -3

 تایید کارگروه و پرداخت کمک هزینه  -4

                                                     .تبصره تنظیم و ابالغ گردید 3ماده و  6این شیوه نامه در  )6ماده 
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   تاریخ درخواست   شماره درخواست )1ثبت برند(فرم شماره  مشخصات بنگاههاي متقاضی دریافت مشوق هاي صادراتی

 تلفن همراه مدیر عامل نام و نام خانوادگی مدیرعامل/رئیس /کدنام بانک /شعبه شرکت  شبا ساب شماره ح شماره کارت بازرگانی نام استان

              

 1395ارزش دالري صادرات سال  نوع کاالي صادراتی آدرس ایمیل نمابر تلفن

            

 نوع مالکیت  تلفن همراه نماینده مطلع 96ارزش وزنی صادرات   1396ارزش دالري صادرات سال 
تعداد برندهاي به ثبت رسیده از سال 

 1397تا  1395
 کشورها ثبت برند

 اسامی سهامدارن به پیوست ارسال گردد      
  

 بدینوسیله ضمن تایید صحت کلیه مدارك و مستندات ارائه شده تعهد می گردد:

 از انحاء مدارکی دال بر عدم استحاق اینجانب آقاي / خانم                                           فرزند                      چنانچه پس از تعیین و یا پرداخت جوایز و مشوقهاي صادراتی به نحوي -1  

 به شناسه ملی  /کد اقتصادي                                         نی                          بازرگاداراي شماره شناسنامه                صادره از                وشماره ملی                                  و داراي شرکت تجاري /  

مورخ                   نسبت به اخذ وجوه مربوط به جوایز و ره                                  ثبت شده در اداره ثبت شرکتها به شماره                        مورخ                         و همچنین دارنده کارت بازرگانی به شما

نگاه مربوطه سلب شده و سازمان توسعه تجارت ایران و دیگر مشوق صادراتی ، براي سازمان توسعه تجارت ، وزارتخانه متبوع و یا سازمانهاي تابعه ثابت شود ، حق هرگونه ادعا از اینجانب و شرکت / ب

ن وارده از باب تخلف صورت جلوگیري از تضییع حقوق بیت المال حق عدم پرداخت جایزه و مشوق هاي صادراتی و نیز طرح هرگونه دعوي حقوقی و کیفري و مطالبه ضرر و زیا سازمانهاي ذیربط، جهت

ت سفارش ، تمدید کارت بازرگانی ، حذف عضویت در سامانه جامع اطالعات گرفته علیه اینجانب را دارد و همچنین سازمانهاي ذیربط می توانند حسب نظرکارگروه مربوطه نسبت به جلوگیري از ثب

 صادرکنندگان و قطع همکاري با سازمان  اقدام نمایند.

شده از سوي سازمان توسعه  روز) به حساب اعالم 15درصورت اثبات عدم شمول جوایز و مشوق هاي صادراتی، نسبت به استرداد مشوق هاي صادراتی دریافتی در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت  -2

 تجارت اقدام نمایم.   

 ضاي مجاز :امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا افراد داراي ام مهر و                                                                         نام شرکت / بازرگانی                                          

 نام برند بنگاه ثبت شده نام برند کاال ثبت شده ردیف
مبلغ هزینه کرد ثبت 

 دالر/فرانک

 نام سیستم 

 ثبت کننده
 شماره  یا کد ثبت ثبت شده نوع محصول صادراتی وضعیت ثبت کشور
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