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شیوه نامه اجرایی
بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال 1397
پرداخت کمک هزینه ثبت عالئم و نام تجاری کاال و خدمات ایرانی در بازارهای
هدف
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ماده  )1تعاریف:

عالمت :یعنی هر نشان قابل رؤیتی كه بتواند كاالها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
عالمت جمعی :یعنی هر نشان قابل رؤیتی كه باعنوان عالمت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شوود بتوانود مبود

یوا

هرگونه خصوصیات دیگر مانند كیفیت كاال یاخدمات اشخاص حقیقی حقوقی را كه از این نشوان تتوت نروارت ما و
عالمت ثبت شده جمعی استفاده می كنند متمایز سازد .
نام تجارتی :یعنی اسم یا عنوانی كه معرف مشخص كننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
نشان جغرافیائی :نشانهای است كه مبد كاالئی را به قلمر  ،منطقه یا ناحیهای از كشور منتسب میسازد ،مشر ط بر ایون
كه كیفیت مرغوبیت ،شهرت یا سایر خصوصیات كاال اساساً قابل انتساب به مبد جغرافیائی آن باشد.
نشان (برند) تجاری :نام ،نماد ،نشانه ،طرح ،شعار ،عالمت آدرس بگاه یا تركیبی از آنها كه متعلق به ی

متصول (كاال

خدمات) یا بنگاه است موجب شناسایی تمایز آن از سایر متصوالت ،خدمات یا بنگاهها همچنین انتقال ی
مفهوم یا احساس به مخاطب میشود.
نشان (برند) تجاری داخلی :آن دسته از نشان (برند)های مربوط به كاالها خدماتی كه در داخل تو ید میشود.
ماده  )2موضوع شیوه نامه:

پرداخت  %50از هزینه های ثبت عالئم نام تجاری كاال خدمات ایرانی در بازارهای هدف در كنوانسویونهای بوین
ا مللی مورد تایید مركز ما کیت معنوی سازمان ثبت اسناد امالک كشور ثبت جهانی نشانه های جغرافیایی متصوالت
ایرانی در سازمان جهانی ما کیت فکری )(WIPO

تبصره :در موارد اختالفی در مورد ما کیت برند های معتبر صادراتی ،كارگر ه تصمیم گیری خواهد نمود.
ماده  )3واجدین شرایط
 -1بنگاه های تجاری ایرانی غیر د تی ( كه مشمول موضوع مواد  4قانون متاسبات عمومی كشور نباشند) در داخل كشور
ثبت شده ما کیت برند در داخل كشور را نیز داشته باشند.
 -2مجری ثبت جهانی نشانه های جغرافیایی متصوالت ایرانی در سازمان جهانی ما کیت فکوری ) (WIPOدر چوارچوب
تفووووووووووووووووووواهم ناموووووووووووووووووووه فوووووووووووووووووووی موووووووووووووووووووابین

2

شیوه نامه های اجرایی موضوع بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی كشور در سال 1397

شیوه نامه پرداخت کمک هزینه ثبت عالئم و نام تجاری کاال و خدمات ایرانی در بازارهای هدف

ماده  )4میزان و نحوه تخصیص کمک هزینه ثبت نشان :
به هر بنگاه منوط به ارایه مستندات مدارک الزم برای ثبت هر عالئم نام تجاری در سال  1397اعم از برند ملی،
برند بنگاه برند متصول در بازارهای هدف ،معادل  %50از هزینه های ثبت تا سقف ی

میلیارد ریال بعنوان كم

هزینه

پرداخت میگردد.
تبصره  :1كلیه بنگاه های صادراتی نمونه ،ممتاز
پرداخت كم

دارای مدال افتخار ملی در طول اعتبار كارت یژه تا  70درصد از

هزینه ثبت عالئم نام تجاری بهره مند می باشند.

تبصره :2ثبت دار در بازارهای بین ا مللی توسط شركت های تو یدی-صادراتی دار یی كشور مشمول بهرمندی از كم
هزینه فوق می گردد.
ماده  )5مستندات الزم و فرآیند پرداخت کمک هزینه ثبت نشان تجاری
 -1ثبت درخواست در سامانه جامع اطالعات صادركنندگان كشور

تکمیل فرمهای مورد نرر سازمان توسعه تجارت

ایران در موعد زمانی اعالم شده از سوی سازمان ارائه مدارک مستندات به دبیرخانه كارگر ه دریافت تاییدیه تکمیل
پر نده
 -2ارائه مستندات به شرح زیر به دبیرخانه كارگر ه:
 اسناد ما کیت شركت نشان تجاری ثبت شده در داخل كشور -تصویر درخواست ثبت بین ا مللی عالئم

نام تجاری (برند) با عنوان اداره ثبت عالئم تجاری با درج اسامی

كشورهای مورد نرر
 ارایه مدارک مربوط به پرداخت هزینه های ثبت عالئم نام تجاری (برند) بنگاه یا متصول دركشور هدف -3رسیدگی به مدارک مستندات ارائه شده استعالم از مراجع ذیصالح
 -4تایید كارگر ه پرداخت كم

هزینه

ماده  )6این شیوه نامه در  6ماده  3تبصره تنریم ابالغ گردید.

مجتبی خسرو تاج

3

