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 چکيده

که   است  انتقال حقوق مالکيت فکريامریکا نخستين بازار بورس مالي مبتني بر  ةددر ایاالت متح المللي دارایي فکريبورس بينسازمان 
دو اصه  بنيهادین اهيافيت و     ةایهن سهازمان بهر پایه    . اخير آغاز ب  فعاليت کرده است ةهاي فکري در دهسازي دارایيدر راستاي تجاري

قيمت منصهيان  و معقهول   اده، و قيمت بازاري دادوستد اده انداردبر ارایط است هاي فکري، بناکند تا دارایي، فضایي را ایجاد ميایيکار
با صرف اندک هزینه  و زمهان،    ب  سهولت و توانندصاحبان حقوق و همچنين متقاضيان آثار فکري مي ،نابراینب. کشف گردددر بازار آزاد 

اوراق بهادار مبتنهي بهر مالکيهت    بر پایة فکري را  فرابورس ایران بازار دارایيارکت  برهمين اساس،. قراردادي خود دست یابندارایط ب  
اهمول و اهيوه    ةدامنه در تياوت چشمگير آنها از لحاظ اهداف و اصول، داراي  ،دو بازاراین  هايبا وجود اباهتک   ه استنهاد فکري بنا
 .شا باادگتواند راهبوده و از حيث موضوع، بازار ایران داراي محدودیت است ک  اصالح قانون ميمعامالتي 
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 مقدمه

اي که با خلق اثر فکري، از حمایت نظام حقوق مالکيت فکري برخوردار شوود، بوه    هر پدیدآورنده

ارایي فکري خود، کسب دنبال اعمال حقوق انحصاري خود بوده و با انتقال حقوق مادي ناشي از د

، خواننده و بازیگر انگليسوي، بوا   7، شخصي به نام دیوید بوي7991مثال در سال  رايب. کند يسود م

ميليون دالري  55االمتيازهاي ناشي از آن به درآمد انتقال دادن حقوق مادي آثار خود و دریافت حق

گذاشتن آثار خوود کوه تحوت     رهن نيز با به  آني ليبویتز ،همين سال عکاس مشهور در .دست یافت

دارایوي فکوري فصوش مشوتر       ،بنابراین .دست آورد ميليون دالر به 71رایت بود، حمایت نظام کپي

موارس   71از تواری    (.McClure, 2009, pp.18-19) حقوق تجارت و حقوق مالکيت فکري اسوت 

دبخشويدن بوه   در سازمان جهاني مالکيت فکوري مباحوم مربووه بوه دارایوي فکوري و بهبو       112 

تا دارنودگان ایون گونوه حقووق بتواننود       شدعمليات حقوقي و مالي حقوق مالکيت فکري بررسي 

 .معامله کنندهاي باالتر دارایي فکري خود را با قيمت

و  شوود تواند دادوستد اي بدل شد که ميبا گسترش مدام بازار، حقوق مالکيت فکري به سرمایه

کوه بوه روورت      هاي مالکيت فکوري حراج ماننداقتصادي معيني هاي تدریج معامالت و فعاليتبه

اولوين   111 در سوال    اوشن تومو .هاي فکري را شکش دادشدند، بازار دارایيخصوري برگزار مي

ميليون دالري   هاي د که در آن انتقالکرحراج عمومي مالکيت فکري را در سانفرانسيسکو برگزار 

ها و قراردادهواي   انتقال ةميليون دالر در زمين 1 7رآمد بيش از حارش این بازارها کسب د .شدثبت 

ها به وضع استانداردهاي قيمت کمک کردنود   گونه حراجي این .هاي فکري بودليسانس براي دارایي

هواي معوامالتي را کوه     همين امر هزینه .تا طرفين بتوانند یکدیگر را در یک سطح مشتر  پيدا کنند

 World Intellectual) بورد  از بوين موي   رارداد در حالت عادي اسوت، جوي طرف قو ناشي از جست
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Property Organization, 2009, p.20 .)بازار، نبود اطالعات قيمت و  ةاما بزرگترین مانع براي توسع

مراکز علمي براي انتقوال فنواوري    و هافضاي مشترکي براي خریداران و فروشندگان بود که دانشگاه

 .شدندرو مي هيت فکري هر روز با این مسئله روبسازي مالک و تجاري

تواند بسياري از ایون  کنند که یک بازار منظم و فعال ميکيد ميأمطالعات متعددي بر این نکته ت

 کمتري مورد خرید و فروش قورار دهود   ةمبادل ةو با هزین نندابداعات را از حالت غيرفعال خارج ک

(Rivette, 2000 .) بازاري منظم و مبتني بر ان در زمرة این بازارها قرار داد، زیرا تورا ميبازار بورس

رقابت آزاد است که با ایجاد فضایي امن و شفاف، به کشف عادالنه قيمت سهام و کسب اعتمواد و  

امریکوا بوا    ةایواالت متحود   همين دليوش،  به(.   ص ، 9 7 مستشار،) شودميمنجر شهرت عمومي 

تورین بوورس   ، اولوين و بوزر   در چند سال اخيور  بازار بورس حقوق مالکيت فکري به کردنوارد

شورکت  پوس از تشوکيش ایون بوازار،     . سيس کردأهاي فکري را تالمللي براي انتقال انواع دارایي بين

بازار خودانتظام و متصش به سوهام دارایوي    ،پنجم توسعه ةفرابورس ایران نيز در راستاي تحقق برنام

بودن این بازار و وضعيت موجود حقوق مالکيوت   تأسيس باتوجه به تازه کرد، امااندازي فکري را راه

  .هاي فکري قابش انتقال در بازار فرابورس ایران محدود استفکري در ایران، دامنة دارایي

. کند ميتفصيش تحليش  رو ضمن معرفي این بازار، ابعاد حقوقي آن را بهپيش ةمقالبر این اساس، 

، خأل موجوود  بازار دارایي فکري فرابورس ایران والمللي دارایي فکري ينبورس ب ةمقایس اب سپس،

  .کنددر بازار ایران و پيشنهاد ارالح و توسعة آن را مطرح مي

 المللی دارايی فکريمعرفی بورس بين

عنووان اولوين بوازار     هاسوت، بو  مسوتقر  امریکا  ةکه در ایاالت متحد 7المللي دارایي فکريبورس بين

معامالت و توزیع اطالعات  دادن کشف قيمت، انجام ةمتمرکز بر دارایي فکري، در زمين بورس مالي

هوا، خریوداران و    ایون بوازار ماننود بسوياري از بوورس     . براي دارندگان مالکيت فکري مطرح است

قابوش   ةجاي عرضه سهام یا اوراق قرضه یا کاال، محصول اولي هآورد، اما بفروشندگان را گرد هم مي

                                                           
1. Intellectual Property Exchange International (IPXI) 
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7گواهي یا مجوز استفاده برگة» کنندة عرضه در این بورس، معامله
اختصوار   یا بوه )  «فکري دارایياز  

یک بور  سوهام براسواس     مانند بر که این ( McClure, 2011, p.31) است( فکري دارایي گواهي

 .شود معامله ميگذاري شده و پس از پذیرش در بورس، ارزش قيمت

لمللي امریکا شامش هر نووع دارایوي قابوش حمایوت و مالکانوه      ادارایي فکري در بازار بين قلمرو

هوا،   ند از اختوراع ا ها عبارتيیاین دارا. ها وجود دارد که امکان ثبت در مراجع قانوني براي آن است

ها، اسامي تصواویر   افزار و نيز انواع سمبش هاي رنعتي، نرمرایت، عالئم تجاري، طرحکپيآثار انواع 

 .هاي تجاريیا طرح

المللوي دارایوي فکوري    ، اعضاي بوورس بوين  177 بازار در دسامبر این از زمان تکميش ساختار 

هاي پيشورو نووآوري بوا    ند از شرکتا سازمان رسيده که عبارت 5 امریکا به بيش از  ةایاالت متحد

ي سسات تحقيقاتي دانشوگاه ؤم ،هاي فناوريهاي انواع بازارهاي مالکيت فکري مهم، نمایندهدارایي

سسات پيشرو مالکيت ؤهاي ملي ایاالت متحده و بسياري از مآزمایشگاه ،در جهان 1 باالي  ةبا رتب

المللوي سوودمند   بوازار بوورس بوين    ةورود این رهبران رنعت در توسع. فکري و خدمات مالي دنيا

آن تشکيش، توسعه و فعاليت یک بوازار دارایوي فکوري کارآمود و شوفاف، بوا هودف         ةبوده و نتيج

ت مودیره و مودیر   يئو ، رئويس ه  پنکو . جي. جرارد ةبه عقيد .جارت حقوق مالکيت فکري استت

هواي کوچوک بوا    گيري این بازار براي شورکت طور خاص، شکش به»المللي امریکا عامش بورس بين

« اي ارزان و سریع براي دستيابي به مالکيت فکري، مفيود خواهود بوود   شيوه ةمتوسط، با ارائ ةبودج

(www.ipxi.com/About us.) 

 المللی دارايی فکرياصول بورس بين

فعاليوت   5«ایيکوار »و   «شوفافيت »دو اروش محووري    ةالمللي دارایي فکري بر پایو بازار بورس بين

                                                           

 ليسانس. 7
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 کنيم ها را بيان مي آنکه در ذیش  کند از طرق گوناگون و مشخص ارول خود را محقق مي وکند  مي

(www.ipxi.com/About us): 

تور   هاي ذیش شفاف گام کردن طيیند انتقال دارایي فکري را با ابازار امریکا فر :فافيتل شصا. 1

 :کند  مي

هاي دارایوي فکوري پيشونهادي را کوه     یک از گواهي این بازار کيفيت هر :يحقوق ارزیابي( الف

ناسوت  عرضة دارایي فکري در این بازار بوه ایون مع  . کند، تحليش و ارزیابي ميانتقال یابدقرار است 

ایون گوام   . که اموال فکري مزبور واجد شرایط قانوني بوده و از اعتبار معوامالتي برخووردار اسوت   

تا هر شخصي که قصد خرید این گوواهي دارایوي فکوري را دارد، نسوبت بوه       است بيني شده پيش

راحتي و آسوودگي خواطر    و وضعيت حقوقي دارایي فکري مربوه ها در بازار بورس کيفيت عرضه

 .اشته باشدنسبي د

هواي   و شرایط عرضه تمامي گواهي 7قيمت مبتني بر بازار: کشف قيمت و شرایط استاندارد( ب

خریداران احتمالي قورار   ةشود و در دسترس هم رورت عمومي در بازار منتشر مي هدارایي فکري ب

ت از سورع  سوهولت و بوه   داشت که به براي هر شخصي این امکان وجود خواهد ،بنابراین. گيرد مي

 .ها را منتقش کند شود و دررورت تمایش آن  ها مطلع قراردادها و قيمت بازاري آن ةشرایط عرض

هواي اسوتفاده از   هاي دارایي فکوري بایود گوزارش   خریداران گواهي: تنظيم گزارش استفاده( ج

 ةایون بوورس مجموعو   . اي به بورس ارائه دهنود خود را به رورت دوره ةشد خریداري هايگواهي

را منتشور کورده و در اختيوار اعضواي بوازار بوورس قورار        ها گواهيالعات مربوه به استفاده از اط

                                                           

هاي فکري از طریق سه روش و دارایي(   ، ص97 7رجالي، )کردن در واحد پولي است  معناي کمي گذاري بهرزش. 7

گذاري در روش قيمت(. Chaplinsky, 2002, p.3)گذاري هستند  محور و بازارمحور قابش ارزش درآمدمحور، هزینه

که (  1، ص97 7موالیي، )ه هاي قابش مقایسه بودها با مطالعه قيمت دارایيگذاري دارایيمبتني بر بازار ، هدف ارزش

حال اگر بازاري شفاف . شودآوردن ارزش یک حق مالکيت فکري خاص استفاده مي دست اي براي به عنوان پایه بازار به

و کارآ وجود داشته و معامالت با موضوع دارایي فکري توسعه یابد، استفاده از این روش مبتني بر واقعيت موجود در 

 .تر و مفيدتر خواهد بودهاي یادشده بوده و بسيار دقيق شبازار است که برآیند رو
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و مهم پذیرش فناوري  ارليهاي هاي دارایي فکري شاخصاین اطالعات و قيمت گواهي .دهد مي

هاي تحقيق و توسعه و مودیریت دارایوي    شود اشخاري که در شرکت در بازار هستند که باعم مي

 .راستاي تخصيص منابع خود بگيرند تري در مناسب  کنند، بتوانند تصميم ذ تصميم ميفکري اتخا

هواي زیور    گوام  کوردن  طوي یند انتقال مالکيوت فکوري را بوا    ابورس امریکا فر :يايکار اصل. 2

 :کند کارآمدتر مي
مریکا یوک بوازار   آ ةالمللي دارایي فکري ایاالت متحدبورس بين: وجود یک بازار مرکزي( الف

معامالت و انعقاد قراردادهاي ليسوانس اسوت و پایگواهي بوراي دو طورف       دادن رکزي براي انجامم

 .کنند بر شرایطي که استانداردشده منتقش کند تا فناوري را بنا قرارداد فراهم مي

هاي بزر  کند تا شرکتالمللي فضایي فراهم ميبازار بورس بين: دستيابي آسان به فناوري( ب

هاي دارایي فکري مورد نياز خوود  ها دسترسي یابند و گواهي سهولت به فناوري د بهو کوچک بتوانن

 .دست آورند هحقوقي ب ةرا با حداقش هزین

مریکوا  آ ةالمللوي دارایوي فکوري ایواالت متحود     بورس بوين : هاي معامالتيبردن هزینه ازبين( ج

. کننود  موي ارزیوابي موالي    را ها آن، و با کيفيت باال را شناسایي کرده هايمعامالت مبتني بر ليسانس

کوه در   در حوالي . دکننو  و بازبيني مي دهند ميرا در معرض فروش قرار  هاليسانساین گونه  ،سپس

زیادي ررف یافتن متقاضي دارایي خوود   ةمالک دارایي فکري باید زمان و هزین ،نبود چنين بازاري

اري داشته که از قودرت معوامالتي بواالتري    ها مخاطبان ختوجه به اینکه این گونه دارایي کند و با

رود که آشنایي الزم با بازار اقتصوادي را  دارایي فکري از نخبگان به شمار مي انبرخوردارند و مالک

 .داد الحاقي تن خواهند نوعي به یک قرارداد شبههو ب شوند ميمغلوب واقع  طور عمده بهندارند، 

 المللی دارايی فکرياهداف بورس بين

 کنود معرفوي موي  به این شورح  مریکا، اهداف خود را آهاي فکري المللي دارایيوعه بورس بينمجم

(ITEM-HSG, 2011, pp.104-105): 

ایجاد شفافيت براي بازار معامالت دارایي فکوري شوامش کشوف قيموت، شناسوایي فنواوري       . 7

ونود ثبوت   ایجواد شوفافيت در ر   همچنوين  قابش مقایسه و اطالعات استانداردشوده و  طور هب

 ي؛گواهي دارایي فکر
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 .ها سازي آنبراي تجاريگذار جذب سرمایه و ها بازار ثانوي براي فناوري کردن فراهم.  

یکوي   .هاي در این مجموعه تعریف شده اسوت منظور نيش به این اهداف، وظایف و مسئوليتبه

ر این قسمت آن دسوته  د. استها، وکالت در امور اجرایي و آزمایش دارایي فکري از این مسئوليت

ها مورد آزموایش  سازي، در آزمایشگاههاي فکري که کاربرد رنعتي دارند، پيش از تجارياز دارایي

 کوردن دار بوازار بوورس دارایوي فکوري، رویکورد جدیودي بوراي گوواهي         ،واقع در. گيرندقرار مي

مذاکرات خوارج از  رورت هاي نوآورانه است که مشکالت مبادالت سنتي دارایي فکري، به فناوري

تواننود  هوا موي  ها و بنگواه بار، شرکت براي نخستين. دهدبازار را ندارد و ریسک تبادل را کاهش مي

هواي معقوول و   گوواهي اسوتفاده از دارایوي فکوري را خریودوفروش کننود و بوا هزینوه         هواي برگه

 (. 2 -  2ص،  9 7موسویان و همکاران، ) نظر خود دست یابند یافته، به فناوري مورد سازمان

 المللی دارايی فکريمعامالتی بورس بين ةشيو

کند و فکري فعاليت مي دارایيبرداري از  مجوز بهرهیا  مبناي اعطاي ليسانس مریکا برآبازار بورس 

دادن بوه  هوا را بوا اجواره    هاي فکري و معامالت آنبه دارایي استانداردسازي و اعطاي ليسانس ةشيو

براساس  .است هدارایي فکري دگرگون کرد مجوز یا گواهي هايبرگهش ها براي خریدوفروشرکت

بوار اسوتفاده در توليود یوک      تواند براي یکمي «دارایي فکريیا گواهي  مجوز استفاده» برگةآن، هر 

مثال اگر یوک شورکت خوودرویي بخواهود فنواوري      براي  .محصول به شرکت دیگري واگذار شود

هزار واحد گواهي دارایي فکري را  51، باید کار گيرد بهار اتومبيش هز 51شده را در توليد  خریداري

که در ادامه ابتودا   داردفردي  ههاي منحصربمعامالتي ویژگي ةاین شيو .کندبه قيمت بازار خریداري 

 .دکررا بررسي خواهيم  ها یا مجوزهاگواهيروند مبادله این نوع  ،سپس کرده،ها را بيان  آن

خصوروي   مثال یک حق اختراعراي قراردادهاي گواهي دارایي فکري ب: يهاي قراردادويژگي

، معوادل ليسوانس   گوواهي یوک  . کنود را به یک محصول قابش معاملوه و قابوش اسوتفاده تبودیش موي     

یک قيمت مبتني بر عرضه و  بهآميز و غيرانحصاري دارایي فکري است که بر یک مبناي غيرتبعيض

براساس نوع فناوري دارایي فکري آن در گواهي  هر. دشورضه ميتقاضاي بازار و استانداردشده، ع

تواند آن را براي توليود   ميبرگة گواهي هر خریدار  .رسدفروش مي و به شود ميگذاري بازار قيمت
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محض گزارش استفاده از دارایي فکري به ایون بوورس، ایون گوواهي      به. یک محصول استفاده کند

تواند آن را در بوازار ثانویوه بوه     خریدار مي ،ورت عدم استفادهدرر. شود مصرف شده و منقضي مي

 .فروش برساند

در ایون  . اجراي حق مالکيت فکري براي مالک آن است برايانعقاد یک قرارداد، راهي مناسب 

اي از حقووق   قرارداد، ليسانس غيرانحصاري براي یک حق مالکيت فکري مجزا و یا براي مجموعه

چنودین حوق    ةامکان عرضو  ،عبارتيبه (.Lutzker, 2010, p.3)شود  ميتد هاي فکري دادوسمالکيت

 ةهایي که از نظر رنعت مورد استفاد ن معنا که طرحیبدرد، همزمان نيز وجود دا طور ثبت اختراع به

بوا خریود یوک     .شود در یک بسته به متقاضيان واگذار مي نوعي مکمش هم هستند، نزدیک بوده و به

توليد  برايهاي فکري تحت پوشش قرارداد استفاده، ساخت یا فروش مالکيت حق بر برگة گواهي،

مثال ممکن اسوت یوک قورارداد در    راي ب .شوداليه اعطا مي هر یک از محصوالت در آینده به منتقش

 .بورس عرضه شود که یک حق اختراع براي فناوري خاري را تحت پوشش خود دارد

ویژگي حقووقي و موالي یوا اقتصوادي      ةتوان دو دست مي براي قراردادهاي گواهي دارایي فکري

قراردادهوایي   شووند المللي عرضه موي از منظر حقوقي، قراردادهایي که در بازار بورس بين .برشمرد

از دیودگاه   .هسوتند   و مصورفي   شوده  ، استانداردسوازي  آميوز ، منصفانه و غيرتبعيض7غيرانحصاري

دارند که بور مبنواي یوک قيموت قابوش       5نقدشوندگي بالقوه اقتصادي نيز این گونه قراردادها قابليت

 Intellectual Property Exchange) انجامنود مي 2، به کشف عرضه و تقاضا1و مبتني بر بازار 1کشف

International Inc, 2012, p.3). 

محسووب   تورین بازارهواي موالي   یکي از مهوم  المللي امریکابورس بين :قراردادي ةروند مبادل

                                                           
1. Non-exclusive 
2. Non-discriminatory 
3. Standardized/Commoditized 
4. Consumable 
5. Potentially- liquid 
6. Price- discoverable 
7. Market- priced 
8. Supply/Demand discovery 
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بوازار، خریودار و فروشونده    ایون  در  .که بر مبادالت حق مالکيت فکري تمرکز کرده اسوت  شود مي

شوند و قيمت واحدهاي گواهي دارایي دارایي فکري وارد مزایده مي ةتک براي مبادل رورت تک به

  .شود عرضه و تقاضا در بازار مشخص مي سازوکارفکري نيز از طریق 

اي را طي آزمایش گسترده ةباید مرحل ار بورس عرضه شوند،قراردادها پيش از آنکه در باز همة

 ةگوذاري بوا ارزیوابي ایون بوورس در زمينو      یند آزمایش و ارزشااین فر .گذاري شوندکنند و ارزش

تحقيوق  ، براي ایجاد یک مدل مالي ،سپس .شود کيفيت و اعتبار مالکيت فکري پيشنهادشده آغاز مي

هاي مالکيت فکوري بورآورد   ترتيب ميزان تقاضا براي ليسانس  این  آمد و به بازاري به عمش خواهد

 . دشو مي

گوزینش بوورس    ةدارایي فکري به کميتو این  ةشد، پيشنهاد عرضکامش  ارزیابي مرحلةزماني که 

این کميته متشکش از رهبران و راحبان رنایع است که عرضوه و اعتبوار مالکيوت     .شودفرستاده مي

کوه کميتوة گوزینش ورود دارایوي فکوري را       در روورتي  .کنود  سي موي بررمستقش  طورفکري را به

ي ترمورد آزمایش جامعارجاع و  مشاوران داخلي و خارجي تصویب کرد، مالکيت فکري مزبور به

تصویب نهوایي   در رورت کهشود گزینش ارجاع مي ةبه کميتمجدداً موضوع سپس، . گيردقرار مي

 . رسيد خواهدیند آزمایش به پایان افر ،این کميته

المللوي را  هواي بازاریوابي بوورس بوين    فعاليوت  ةالزحمو مالک دارایي فکري حوق  در گام بعدي،

حوق مالکيوت فکوري و بوورس      ةميوان دارنود   7عرضه ةنامیک تفاهم ،نهایت درکند و  پرداخت مي

ي به ایون ترتيوب دارایوي فکوري مزبوور بورا       که( McClure, 2011, p.32)شود ميالمللي تنظيم  بين

 .دش آماده خواهد «برگة گواهي یا ليسانس»در قالب عرضه در بازار بورس، 

بازار بوورس   ةدر فهرست موارد عرض ليسانس یادشدهاین مراحش به پایان برسد،  همةکه  زماني

هر بر  ليسوانس اعطاشوده در بوورس بوه     . شودبورس مبادله مي ةشد و در بازار اولي درج خواهد

مثال اگر قوراردادي  براي . شودراساس دارایي فکري مربوطه منقضي ميمحض توليد یک محصول ب

                                                           
1. Offering memorandum 
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مشتمش بر یک حق اختراع و حقوق مالکيت فکري دیگر باشد، بوه محوض آنکوه خریودار کواالي      

شود، هر چند از سوایر  شده تلقي مي دربردارندة آن حق اختراع را توليد کند، قرارداد مربوطه استفاده

 International Property Exchange)اي نشده باشود  گونه استفادهد هيچحقوق مالکيت فکري قراردا

International Inc, 2013, p.7 .)بوازار، متقاضوي    ایون  درة ليسوانس  رغم عرضيگاه ممکن است عل

قورارداد   ،الملليبورس بين که در این رورت نگيرد مورد استفاده قرارگواهي مزبور و  باشد نداشته

 (.Rulebook, Supra note, p.32) کرد ت قراردادهاي خود خارج خواهدمزبور را از فهرس

تووان ایون گونوه    بوورس، موي   ةبازار اولي متنوعهاي در عرضه ها،ليسانسعالوه بر امکان خرید 

تواننود  در یوک بوازار ثانویوه اعضوا موي      .دکور بوورس نيوز خریوداري     ةقراردادها را در بازار ثانویو 

 ,Rulebook) ر بازار عرضه شده مبتني بر قيمت بازاري بخرند و بفروشوند د را که قبالً یيقراردادها

Supra note, p.32). ابتدا مجوزگيرنده ممکون اسوت تصوميم بگيورد محصوولي کوه در        ،مثالراي ب

. دنو شوده را مهندسوي معکووس ک    شده تحت پوشش یک قرارداد استفاده ساخت آن از فناوري ثبت

را ن ها استفاده نکرده دور بيندازد، ممکن است آ کري را که از آنجاي آنکه گواهي دارایي ف ال بهح

بوه   .گيورد این کار در بازار ثانویه و بر مبناي یک قيمت مبتني بر بازار رورت مي کوه  دوباره بفروشد

المللوي تبودیش بوه پوول     هاي ارزشمند مالکيت فکري در بوازار آزاد بوورس بوين   این ترتيب سرمایه

 (.Malachkowksi, 2011) شوند مي

 المللی دارايی فکري نتحليل بورس بي

 ،بنيان که بور دانوش و اطالعوات متکوي اسوت      در دنياي امروز اقتصاد مبتني بر کاال به اقتصاد دانش

رشود   .شووند رشد اقتصادي قلمداد موي  ةگردانندة هاي فکري عامش عمدو دارایي شده استتبدیش 

عنووان   هشود و حقوق مالکيت فکري بو  گيري ميهانداز اياقتصادي اغلب از طریق بازارهاي سرمایه

بازارهواي موجوود بوراي انتقوال     از آنجا کوه   .ثر استؤنوعي سرمایه در تجارت و رشد اقتصادي م

وکاري  کسب ةیک نمون کردن باعم شد نياز به فراهم امرهمين ، هاي فکري بسيار ناکارآمدند دارایي

اسوتفاده از   و بوه دنبوال آن،   را کاهش دهد مشکالتاین هاي فکري احساس شود که دارایي ةمعامل

ایجواد شوفافيت و   بوراي  عنوان یوک پيشونهاد مناسوب     هبازار معامالتي مبتني بر بورس ب ةیک نمون
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-Lutzker, 2010, pp.1-2 ) هاي فکري مورد استقبال قرار گرفتمعامالت دارایي ةمدي در حوزآکار

هواي   اوراق قرضه یا کاال بوده کوه بوه موجوب آن، دارایوي    این بازار شبيه به یک بورس سهام  .(10

فکري به رورت آزادانه و در یک بازار شفاف و استاندارد مورد دادوستد قرارگيرنود و هموين امور    

 (.Contreras, 2016, pp.1-2) شود ها و حقوق ميموجب کشف قيمت و نقدینگي این گونه دارایي

ن قرارداد ليسانس مزایا و معایبي دارد که در ذیش به بيان ورود به این بازار براي هر یک از طرفي

 .ها خواهيم پرداخت و تحليش آن

دارایوي   دةدهنو المللي دارایي فکري براي ليسانسورود به بورس بين :دهندهاز منظر ليسانس. 1

 .را بررسي خواهيم کردها  فکري مزایا و معایبي دربردارد که در ذیش آن

زیورا   .دهنوده دربرداشوته باشود   زیادي براي ليسانس ةتواند هزینسانس مياعطاي لي: مزايا( الف

ارزیابي حق مالکيت فکري، شناسایي و تحليش اشخاري که احتمال دارد در آینده حوق انحصواري   

ليسانس  ةنام تنظيم یک موافقت زمينة ها و مذاکره در ، ارتباه با آنکنند مالک دارایي فکري را نقض

هاي قابش توجهي را يرنده آن را بپذیرد، هزینهگدهنده باشد و هم ليسانسيسانسکه هم مورد قبول ل

حتوي پوس از آنکوه قورارداد      .ها را بپردازد دهنده باید آنطلبد که مالک دارایي فکري یا ليسانس مي

رسد، به موجب شروه و الزامات مندرج در قرارداد مبني بر گوزارش   ليسانس به امضاي طرفين مي

 .(Boger & Ziegler, 2012, pp.60-61) یابدها افزایش ميهزینه هاي ساالنه،يزيدهي و مم

حوق مالکيوت    ةطور که انعقاد قرارداد ليسانس ابزار بسيار ارزشمندي براي دارنود همان ،بنابراین

هواي  ، در برخوي مووارد، هزینوه   اسوت اجراي حقوق انحصاري خود و کسب سوود   منظور بهفکري 

راي بو  .شوود داد ممکن است بيش از ارزشي باشد که از انعقاد قرارداد ناشي موي جانبي پيش از قرار

اي از حقوق اختراعي داشته باشد و تصوور کنود   حق اختراع ممکن است مجموعه ةمثال یک دارند

 ایون از  .تواند سود بسياري تحصيش کنود ها به راحبان رنایع مي برداري از آنکه با انتقال حق بهره

تا بتواند  کندسازي و کسب درآمد از دارایي خود، باید به راحبان رنعت مراجعه يتجار براي رو،

هواي  اموا هزینوه   .هاي خود را به آنهوا اعطوا کنود   برداري از اختراع با آنها مذاکره کرده و مجوز بهره

 هوا  ینوه معامالتي در مسير اجراي حق و اعطاي مجوز بسيار باال بوده و حتي ممکون اسوت ایون هز   

 .دسوت خواهود آورد   هبيشتر از درآمدهایي باشد که مالک دارایي فکري از انعقواد قورارداد بو   بسيار 
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بخشوي از ارزش   فقوط هاي اقتصادي، این دارنده ممکن است در عمش بتوانود  دليش چنين واقعيت به

 .کندخود را بفروشد و درآمد  ةاحتمالي مجموع

مالوک دارایوي    ،عبوارتي  هالکيت فکري و بو براي دارندگان حق مباید المللي بورس بين ،بنابراین

 .برداري از حق خود را به دیگوران بدهود  فکري فضایي ایجاد کند تا به کمک قراردادها، مجوز بهره

فرروتي   کوردن  کند از طریق در دسترس قراردادن اطالعات قورارداد و فوراهم  این بورس تالش مي

خواه بزر  و خواه کوچوک، ایون مشوکش را     ،خرید این گونه قراردادها براي خریداران آینده براي

جو و یافتن طرف قرارداد براي مالوک دارایوي فکوري بوه     و هاي جستهزینه ،بنابراین .کندبرطرف 

هاي متضمن حق مالکيت فکري خود را بيشتر تبدیش به  تواند سرمایهیابد و او مي حداقش کاهش مي

شرایط انعقاد قراردادهاي ليسوانس   ،بازار در این (.McDonnell & Berghoff, 2012, p.12) پول کند

 .شود سوي بازار تعيين مي معقول بوده که از منصفانه و غيرانحصاري دارایي فکري بسيار منعطف،

و مجووز   کنود از سویي گاه یک مالک دارایي فکري براي آنکه بتواند از اثر خوود کسوب سوود    

بورداري از  د به روورت متقابوش مجووز بهوره    شوبرداري از آن را به دیگري اعطا کند، ناچار ميبهره

اما با مبادله حق خود در بازار بورس از . کنددارایي فکري طرف قرارداد خود را طي قراردادي اخذ 

موال فکوري ناچوار     ةبرداري متقابش اجباري اجتناب خواهد کورد و دارنود  انعقاد قرارداد مجوز بهره

 Intellectual) ایي فکري طرف قرارداد خود را بخردنيست براي آن که دارایي خود را بفروشد، دار

Property Exchange International Inc, 2012, p.3.) 

ممکون اسوت    المللي دارایي فکوري در بازار آزاد بورس بين انعقاد قرارداد ليسانس: معايب( ب

 .رو شود هدر عمش با موانع و مشکالتي روب

در بوورس   ليسوانس عنووان   د دارایوي خوود را بوه   حق مالکيت فکري براي آن کوه بتوانو   ةندردا

بورداري انحصواري حوق    د، باید مجوز بهرهکنمریکا عرضه آ ةالمللي دارایي فکري ایاالت متحد بين

این بدین معناست که این مالکان، دارایي فکري ارلي خوود   .کندالمللي اعطا خود را به بورس بين

 .دهند ه قرارتوانند مورد معاملرا به هيچ طریق دیگري نمي

ایون بودان    .کنندند قراردادها را در بازار خریداري نتوا هر یک از اعضاي این بازار مي ،از سویي

برداري حق اختراع مجوزهاي بهره مانندخصوص یک دارایي فکري  توانند درمعنا است که رقبا مي



   55                                                        آن با بازار ايران ةالمللی دارايی فکري و مقايسررسی ابعاد حقوقی بورس بينب  

   

 

 –دهنوده اسوت   انسرقابت مستقيم با مالک دارایي فکري که ليسو  براي را ورند و آن حقآدست  هب

 دهود  موورد اسوتفاده خوود قورار     -عرضوه  ةنامو هواي منودرج در تفواهم   محودودیت  ةدر زمين جز به

(McDonnell & Berghoff, 2012, p.12.) 

گيرنده نيز مزایا مریکا براي ليسانسآالمللي ورود به بازار بورس بين: گيرندهاز منظر ليسانس. 2

 : استو معایبي دارد که به شرح ذیش 

شووند   گونه تبعيضي منعقد مي طور یکسان و بدون هيچ در بازار آمریکا قراردادها به :مزايا( الف

شووند و از ایون حيوم     هاي قراردادي بنا بر شرایط استاندارد و مبتني بر بازار تعيين موي زیرا قيمت

رکتي تفاوتي نيست که ليسانس گيرنده یک شرکت بزر  و داراي امکانات مالي مطلوب است یا ش

 (.Stockwell & Miller, 2014, p.3)کوچک و با منابع محدود 

یي را هاليسانستواند تعداد کمي از گيرنده این است که مياین بورس براي ليسانسدیگر  ةایدف

مثال براي  .اند، خریداري کند تا به تحقيق و توسعه بپردازدشرایط استاندارد تنظيم شدهبا که مطابق 

 .دکنو  ایجادمحصول جدیدي را  باشدشته بتکر، شرکت یا دانشگاهي قصد دام يشخصممکن است 

شوده امتحوان    اسوتفاده  ةشد براي این کار نياز دارد محصول مزبور را که در توليد آن از فناوري ثبت

دست آورد و به موذاکره و   را به طور قانوني مجوز استفاده از مالک حق اختراعباید به ،بنابراین .کند

ینود اخوذ مجووز    اقرارداد با او بپردازد که با وجود این بازار، نيوازي نيسوت ایون شوخص فر    انعقاد 

پشوت سور    ،مودت اسوت  ندي پرهزینوه و طووالني  ایکه در غالب موارد فر را برداري از اختراع بهره

شوامش آن حوق اختوراع را در بوازار      برگة گوواهي سرعت یک سهولت و بهتواند به بلکه مي ،بگذارد

و به طراحوي نهوایي برسواند و محصوول دیگوري را       کندو تحقيق و توسعه  کردهاري بورس خرید

اي کوه  ایون محصوول بوه انودازه     اگرحال  (.McDonnell & Berghoff, 2012, p.12) بازار کند ةروان

اخوذ   بوراي از مذاکرات پرهزینوه  تواند ميمورد استقبال قرار نگيرد، مجوزگيرنده  بوده است،انتظار 

کوه از آن   را گوواهي دارایوي فکوري    برگةو هر  ندبرداري از حق اختراع اوليه اجتناب کمجوز بهره

 Intellectual Property Exchange)بفروشود  توانود دوبواره   در بوازار آزاد موي   است، نکرده استفاده

International Inc, 2012, p.3.) 

در  ،آن ةگيرنود اي مجووز انعقاد قرارداد ليسانس در یک بازار آزاد ممکن اسوت بور  : معايب( ب
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اي از حقوق مالکيت فکري وجوود  مجموعه ،در یک قرارداد .عمش با موانع و مشکالتي همراه باشد

شخصوي  اگور  حوال   .شوود ها به خریدار منتقش مي آن همةبرداري از دارد که با خرید آن مجوز بهره

بایود بوراي   ، رداد استد محصولي را توليد کند که فناوري آن تحت پوشش یک قراشته باشقصد دا

حقووق مالکيوت فکوري تحوت قورارداد را بوا قيموت کوش          ةمجموع ،آوردن آن حق اختراع دست هب

بوا مالوک    ،جداگانوه و خوارج از ایون بوازار     طور اگر خریدار به اما .کند مجموعه حقوق خریداري

قيمت آن اختراع  قطفد، کرو قرارداد ليسانس را منعقد مي کردهمذاکره  ،اختراعي که به آن نياز دارد

جا  اي از حقوق فکري یککه در بازار بورس مجموعه در حالي ،کرد مورد نياز خود را پرداخت مي

در  ،بنوابراین . استحقوق فکري مجموعه بوده  همةازاي االمتياز پرداختي مابهو حق شود ميمنتقش 

کمتور از قيموت قوراردادي     طبيعتواً  ،پوردازد حق فکري مي ةگيرنده به دارندفرض اول آنچه ليسانس

خرید یوک قورارداد بوه سوود      ،بنابراین .خواهد بود که مشتمش بر حقوق مالکيت فکري دیگر باشد

شان تحت شمول قرارداد است، اما ممکن است این خرید به سوود  مبتکراني است که دارایي فکري

 .نباشد ،برداري از یکي از حقوق مجموعه را دارندانتقال گيرندگاني که قصد بهره

مثوال  راي ب .با خطر دیگري نيز مواجه شود ممکن استگيرنده ليسانسیادشده، عالوه بر موارد 

قورارداد وجوود دارد، منقضوي     ةدر حالتي که مدت اعتبار قانوني یکوي از حقووقي کوه در مجموعو    

حتوي ممکون اسوت در    کنود،   موي سوقوه فاحشوي    یادشدهدر چنين حالتي ارزش قرارداد  .شود مي

اعتبوار آن  ي این ارزش به رفر هم برسد و آن فرضي است که آن حوق مالکيوت فکوري کوه     مورد

تورین حقوي   تورین و عموده  حقوق تحت پوشش قرارداد، مهم ة، در ميان مجموعاست شده منقضي

 Intellectual Property) بوده که بر مبناي آن قيمت بازاري قرارداد مربوطه بواال تعيوين شوده باشود    

Exchange International Inc, 2012, p.13.) 

 معرفی بازار دارايی فکري ايران

بور   29 75/71/7جمهوري اسالمي ایران، مصوب  ةساله پنجم توسع پنج ةقانون برنام 71 ةبند د ماد

هواي علموي   نظور استفاده از ظرفيوت م بهبورس ایده و بازار فناوري  ةحمایت مالي از ایجاد و توسع

 زمينوه در ایون  . کنود کيد موي أهاي رنعت، کشاورزي و خدمات تز بخشپاسخگویي به نيا منظور به
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یيود ماليوت و   أ، با بررسي ابعاد مختلف موضوع و بعد از ت7فقهي سازمان بورس اوراق بهادار ةکميت

در   9 2/2/7و   9 71/1/7 هواي  ویژه بعد از تصوویب قوانون، در تواری    مالکيت دارایي فکري به

 ةنکتو  .تصویب کورد و نقش و انتقال دارایي فکري در فرابورس را  ،همعامل  2و  27 ةجلسات شمار

اندازي چنوين بوازاري مربووه بوه     راه ةحائز اهميت این است که در کشورهاي اسالمي اولين تجرب

پس از اخوذ مجوزهواي    .کندفقهي را بسيار پررنگ مي ةکه این امر نقش کميت استفرابورس ایران 

معامله بلوکي یک اختوراع   دادن ار دارایي فکري فرابورس ایران با انجامیيد کميته فقهي بازأالزم و ت

 بازار دارایي فکوري، ) برداري رسمي رسيد به بهره  9 7سازي خودرو، در خردادماه  قطعه ةدر حوز

 .(  ص ،95 7

 اهداف بازار دارايی فکري ايران

هوا حمایوت از دارنودگان     آن تورین فرد دارد که مهوم  منحصربه يبازار دارایي فکري فرابورس اهداف

تخفيوف   ،گوذاري دارایوي فکوري و همچنوين    منظوور ارزش  دانش فني و امتياز ثبت اختراعوات بوه  

این، تسهيش انتقوال   بر عالوه .هاي قيمتي مرتبط با اوراق بهادار مبتني بر مالکيت فکري است ریسک

يمت یک بازار رقابتي و نيز گذاري منطقي اوراق مالکيت فکري بر مبناي قتکنولوژي، تسهيش قيمت

هواي ارولي   عنوان یکوي از شواخص   هالمللي بارتقاي شاخص ثبت اختراعات کشور در مراجع بين

بوازار دارایوي   ) اندازي این بازار تعریف شوده اسوت  دیگر اهداف راه ةعلم و فناوري در زمر ةتوسع

 (. ص، 95 7 فکري،

 هاي معامالتی بازار دارايی فکري ايران هشيو

اوراق بهادار مبتني بر دارایي فکوري در فرابوورس    ةگذاري و معاملدستورالعمش سپرده 7 ةبر ماد بنا

                                                           

سلطاني و همکاران، )سنجي فقهي ورود ابزارهاي مالي جدید به بازار بورس وظيفة کميتة فقهي است یابي و امکانارز. 7

 (.  ، ص 9 7

 www.ifb.irقابش دسترسي در وبگاه به آدرس .  
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با توجوه   .گيردمي انجام هاي فکري در قالب اوراق بهادار مبتني بر دارایي فکريانتقال دارایي ،ایران

و معاملوه در   هاي فکري قابليوت حضوور  فکري، فقط اوراقي از دارایي هايبه تنوع مصادیق دارایي

مراجوع  بازار بورس را دارند که حسب تصویب شوراي عالي بورس و اوراق بهوادار، موورد تأیيود    

هواي   ، عالئوم تجواري و طورح   اتحوق ثبوت اختراعو   قرار گرفته باشوند؛ ماننود   رسمي ثبت کشور 

بنوابراین، در حوال   . اي که در ادارة مالکيت رنعتي ایران گواهي ثبت آن روادر شوده اسوت    رنعتي

 .حاضر، فقط قلمرو آن در بازار بورس ایران شامش حقوق مالکيت رنعتي است

ها را تشوریح   گيرد که در ادامه آن در این بازار به دو رورت انجام مي 7هاي فکريمعاملة دارایي

 .برداري از این اوراق عرضة حق بهره.  عرضة اوراق بهادار مبتني بر دارایي فکري؛ . 7: کنيم مي

شورح ذیوش بوه دو     این گونه اوراق بهوادار بوه   :اق بهادار مبتني بر دارايي فکريعرضة اور. 1

در قالوب سوهام   ( واسطه در بازار دارایي فکري؛ بطور مستقيم و بيبه( الف: شودشکش عرضه مي

 .شرکت سهامي خاص

در ایون روش کوه   : اوراق بهادار مبتني برر دارايري فکرري    ةواسطمستقيم و بي عرضة( الف

همة حق اختراع کاربرد دارد، مالکيت دارایي فکري براي  مانندبرخي مصادیق دارایي فکري  ةدربار

یوک شورکت    قطعي به شخص دیگوري کوه غالبواً    طوربه و مدت اعتبار قانوني حق مالکيت فکري

گيورد،  اي که در پي ایون نووع از عرضوه روورت موي     ماهيت حقوقي معامله. دشواست، واگذار مي

همچنين، اگر عوين را در مفهووم موسوع خوود بپوذیریم یوا       . رلح و معاوضه استمنطبق بر عقود 

دادن  حداقش دارایي فکري را در حکم عين بدانيم و معناي عرفي بيع را در نظر داشته باشويم، انجوام  

  (.  ، ص21 7؛ کاتوزیان، 11، ص 1 7گرجي، )این معامله در قالب عقد بيع ممکن خواهد بود 
                                                           

اشي از آن بدیهي است منظور از معامله دارایي فکري، مبادله و انتقال حق مادي مالک دارایي فکري بوده و حق معنوي ن. 7

 (.1 ، ص91 7؛ امامي،   7-5 7، ص22 7زرکالم، )ویژة مبتکر بوده و غيرقابش انتقال است 

واسطة دارایي فکري با انعقاد قرارداد واگذاري حق المللي حقوق مالکيت فکري، انتقال مستقيم و بيدر نظام بين.  

(Assignment agreement )و از آن با قرارداد  د به شره خاري نشستگيرد که محدود به زمان یا مقي رورت مي

 (.Wipo, 2001, p.172)شود فروش نيز یاد مي
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گوذاري یوا توأمين    هاي مشاور سرمایهارایي فکري از طریق مراجعه به شرکتدر این روش مالک د

سرمایه و همچنين اخذ تأیيدیه از فرابورس پس از ارسال مدار  به آن مرجع، دارایوي خوود را بوه    

 . کندشکش اوراق بهادار مبتني بر دارایي فکري در بازار سوم فرابورس عرضه مي

در ایون شويوه   : تني بر دارايري فکرري  مب سهامي خاصهاي اوراق بهادار شرکتعرضة ( ب

سپس سيس یک شرکت سهامي خاص کرده و أاقدام به ت ، ابتدااوراق مبتني بر دارایي فکرية دارند

عنووان   هخود بو  ،حال عين و در 7کندشرکت منتقش ميآن مالکيت دارایي فکري متعلق به خود را به 

، زیرا تعداد اعضاي این شرکت محودود اسوت   داردحضور  مزبوردار عمده در شرکت سهامي سهام

 ت مدیره یک شرکت سهامي خواص حضوور  ئاز آنجا که الزم است حداقش سه نفر در ترکيب هيو 

توانود شوامش مختورع و     دار در شرکت اسوت کوه موي   داشته باشند، نياز به حضور حداقش سه سهام

  مين سورمایه أیوا تو    گوذاري یهدر این شيوه، شرکت مشاور سورما  .اشخاص مورد اعتماد وي باشد

سوهامي  »عضو فرابورس ایران یوک شورکت جدیود بوا شخصويت حقووقي         متقاضي یا کارگزاران

و مالکيت  رسانند ميها به ثبت در مرجع ثبت شرکت «فرابورس ةنمون ةناماساس»، مطابق با «خاص

در اینجا سوهام   .(95 7، هاموني) یابدانتقال مي یادشده ةشد حق اختراع مورد عرضه به شرکت ثبت

گوذاري یوا   هاي مشاور سورمایه تواند توسط شرکتمي فقطکننده، شرکت، در رورت تمایش عرضه

                                                           

عنوان آورده به شرکت  توان آن را بهبنابراین، مي. دهد حق مالکيت فکري جزئي مثبت از دارایي شخص را تشکيش مي. 7

الشرکة آورنده کنندة سهم يز بيانتقدیم و ثبت کرد، در این رورت تا زمان اعتبار حق، جزئي از سرمایة شرکت و ن

 (. 9 ، ص22 7رالحي ذهابي، )خواهد بود 

گذاري شخص حقوقي است که در قالب ، مشاور سرمایه 2 7/9/7قانون بازار اوراق بهادار مصوب  7مادة  71بنا بر بند .  

 .دهدگذار مشاوره ميقراردادي مشخص، در باب خرید و فروش اوراق بهادار به سرمایه

عنوان واسطة ميان ناشر اوراق بهادار و عامة  قانون یادشده، شرکت تأمين سرمایه شرکتي است که به 72مطابق با بند  . 

هاي مشابه را با اخذ گري، مشاوره و فعاليتتواند اموري از جمله کارگزاري، معاملهکند و ميگذاران فعاليت ميسرمایه

 .مجوز از سازمان انجام دهد

شخص حقوقي است که اوراق بهادار را براي دیگران و به حساب  گرقانون یادشده، کارگزار یا معامله  7بند به تصریح .  

 .کندها یا به نام و حساب خود معامله مي آن
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مين سرمایه داراي مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار یا کارگزاران داراي مجوز عضو فرابوورس  أت

خواص مبتنوي    سهام شرکت سهامي ةعرض برايمدار  مورد نياز  ، همةسپس .ایران رورت پذیرد

 ةبر حق ثبت اختراع از طریق کارگزاران عضو فرابورس ایران ارائه شوده و پوس از موافقوت کميتو    

 (. 9 7ابراهيمي، ) دشوسهام شرکت از طریق بازار سوم فرابورس عرضه مي عرضه،

سوهام شورکت موورد     فقوط و شوود   نموي  واگذار ،دیگر حق اختراع ،در این مرحلهواضح است 

سوازي  خواهند تا پایان تجواري این روش براي مخترعاني مناسب است که مي .گيردمعامله قرار مي

 توانود مالک دارایي فکري مي اگر. در کنار طرح حضور داشته باشند ،طرح و تحقق عایدات آتي آن

منظوور کسوب منفعوت بيشوتر بوا       هتوانود بو  گذاري داشته و داراي منابع مالي کافي باشد، ميسرمایه

بور توافوق    قالب مشوارکت بنوا   .دکنبرداري از مالکيت فکري مشارکت بهره برايدیگر گذار سرمایه

 .دائم یا موقت، خواه براي مقدار معين و خواه در مدت زماني معين باشد طور بهتواند  طرفين مي

در بوازار دارایوي فکوري    : برداري از اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکرري حق بهره عرضة. 2

برداري از این اوراق بهادار به شرح ذیش براي مدت زمان یا مقدار معين قابش عرضه رهایران، حق به

 :7هستند

 :براي مدت زمان معين فکري برداري از اوراق بهادار مبتني بر داراييعرضة حق بهره( الف

 بوارة ایون شويوه نيوز در    .حق مالکيت فکري قصد واگذاري دائم آن را نودارد  ةدارند ،در این روش

مالکيوت   ةکاربرد دارد و در بلندمدت بوه نفوع دارنود     عالئم تجاري مانندهاي فکري خي دارایيبر

و در برداري از آن را براي مودت معينوي   تواند حق بهره حق مالکيت فکري مي ةدارند .فکري است

د کوه پوس از پایوان مودت معوين،      کنن اعطابه شخص خاري قالب انعقاد قرارداد رلح یا معاوضه، 

با توجه  (.21ص ، 9 7موسویان و همکاران، ) ي قرارداد با شرایط جدید ممکن خواهد بودتمدید

                                                           

ناميده ( License agreement)المللي حقوق مالکيت فکري، قرارداد ليسانس برداري از حق در نظام بيناعطاي حق بهره. 7

شود ولي مالکيت آن در اختيار راحب  در این قرارداد دارایي فکري که حقي مالي است به دیگري اعطا مي .شودمي

 (.Battersby & Grimes, 2004, p.2)ماند حق باقي مي

 (.59، ص21 7ميرحسيني، )االرول باید در مراجع رالح ثبت شده باشد عالئم تجاري نيز مانند اختراعات علي.   
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سوو و اورواف قراردادهواي رولح و معاوضوه از سووي        هاي فکري از یکبه شرایط خاص دارایي

دیگر، معامالت ناشي از این نوع عرضه در حقوق ایران، فقط در قالب دو عقد رولح یوا معاوضوه    

 .ميسر خواهد بود

برخوي  : برداري از اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري براي مقدار معينحق بهره عرضة( ب

بوه هموان    .کورد به بوازار عرضوه    به این شکشتوان هاي رنعتي را مي هاي فکري مانند طرح دارایي

در قالوب   برداري از حق خوود را حق مالکيت فکري حق بهره ةدر این شيوه دارندگفته، يش منوال پ

 .دهدبه مقدار معيني به دیگري انتقال مي قاد قرارداد رلح یا معاوضهانع

 مريکا با بازار دارايی فکري ايرانآالمللی دارايی فکري بورس بين ةايسقم

هاي قبش تفکيک در قسمت یک به هر که المللي دارایي فکري و بازار دارایي فکري ایرانبورس بين

ميوان دو بوازار را    هايترین تفاوتمهماند که  هایيي تفاوتها، دارابررسي شدند، با وجود شباهت

 .شوند بيان مي ها آندر ادامه یافت که توان ميها  معامالتي آن ةشمول و شيو ةدر دامن

 شمول ةتفاوت دو بازار از حيث دامن

ایوي  المللي دارحتي بورس بين، بازار فرابورس ایران، اولين بازار دارایي فکري متصش به سهام است

بورداري از  در آن حوق بهوره   ، یعني ررفاًاستریکا نيز بازار منفک از سهام آم ةفکري ایاالت متحد

موا  ا. دشوو معاملوه نموي  مال موضوع اختراع وجود دارد که البته آن هم به رورت واگذاري مالکيت 

بوه   بازارهواي متصوش  . بازار دارایي فکري فرابورس، یک بازار دارایي فکري متصش به سوهام اسوت  

هاي بوزر  کوه بوه روورت هلودینگ      یعني شرکت، گيرد گذاري بهتر شکش ميسهام، تهاتر سرمایه

، دسترسي بهتوري بوه اطالعوات ایون بوازار دارنود، چوون بوورس         اند تخصصي در بازار سهام فعال

-هاي مشواور سورمایه  ، مانند شرکتنداي که داراي فعاليت ضمن آنکه نهادهاي حرفه .جداگانه نيست

زیورا هوم از    ،تري خواهنود داشوت  هاي کارگزاري، اطالعات جامعمين سرمایه و شرکتأت گذاري،

توانند پيشنهادهاي خووبي بوراي عرضوه و     مي ،بنابراین .و هم از مالکيت فکري بازار اند سهام مطلع

نوعي به یک ارزش افزوده  توان بهبا یک بازار متصش به سهام مي .ها بدهندگذاري به شرکتسرمایه

 (.5، ص 9 7ایران،  ةبازار سرمای ةماهنام) يشتر نسبت به یک بازار بورس مجزا دست یافتب
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هنوري  -هاي از نوع حقوق مالکيت ادبي هاي فکري اعم از دارایيدارایي همةمریکا آدر بورس 

 فقطاما در بازار فرابورس ایران . ي قابليت عرضه و انتقال را دارندحقوق مالکيت رنعت ،و همچنين

 ،مالکيت رونعتي قابليوت ثبوت دارنود    ة هاي فکري از نوع حقوق مالکيت رنعتي که در اداررایيدا

المللي نسبت به بازار دارایي فکري فرابورس ایوران   شمول بازار بورس بين ةدامن ،بنابراین .گنجد مي

ا قابش در حالي که براي ایجاد یک فررت انتقال فناوري لزومي براي به ثبت ی .تر است بسيار وسيع

هاسوت، زیورا بور     اي از آن اي نمونوه افزارهاي رایانه نرم .بودن هر چيزي از لحاظ قانوني نيست ثبت

در . ها غيرقابش ثبت هسوتند   افزارها دارد، اغلب آنگذار توجه بيشتري به ثبت نرمخالف آنکه قانون

عبوارت دیگور،    بوه . تواند فررت یک تجارت مطلوب را فوراهم کنود  حالي که کد منبع محرمانه مي

یافتگي دست یابند که کاربران نهایي ایون محصووالت   اي از توسعهنشده باید به درجه نتایج حفاظت

(. OECD, 2003, pp.10-95)شوند هاي مختلف دیگري بدانند که به بازار ارائه ميرا در ردر گزینه

 -کوري نيسوت و آثوار ادبوي    هواي ف ارزش تجاري داشتن تفاوتي ميان انواع دارایي نظراز  ،بنابراین

توان بوه ایون دليوش کوه بوراي حمایوت از حقووق        نمي .توانند وارد بازار بورس شوندهنري هم مي

ها را از ورود به بازار بوورس   ها در مراجع رسمي نيست، آن هنري الزامي به ثبت آن -ت ادبييمالک

گونوه   ي داد تا هنگام انتقال، اینتوان ترتيببراي اجتناب از هر گونه اشکال در عمش نيز مي .کردمنع 

با این کار هم بدون دليش منطقي نيمي از حقوق مالکيت فکوري از   .هاي ارزشمند ثبت شونددارایي

-هواي ادبوي  توان به ثبت دارایيشد و هم آنکه مي حضور و انتقال در بازار بورس محروم نخواهند

مند ار ادبي هنري موجود ثبت شده و نظامهر روز تعداد بيشتري از آث ،از این طریق .هنري پرداخت

بوا شوناخت    ،همچنوين  .را ررود کنود  هنوري  و تواند آثار فاخر ادبوي  خواهند شد و کشور بهتر مي

تووان  ادب و هنر ملي ایراني مي ها در راستاي اعتالي بيشتر فرهنگ، پدیدآورندگان و حمایت از آن

 .گام برداشت

 التیهاي معامتفاوت دو بازار از حيث شيوه

انتقوال دارایوي فکوري     بوراي انعقواد قورارداد ليسوانس     نظام حقوق مالکيت فکري معموالً ةدر حوز

بلکوه   ،شوود مال فکري با حق خود قطوع نموي   ةدارند ةرابط فقط نه زیراتر است تر و مناسبمتداول
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 مانود مندي از منافع آتي اثور هوم بوراي دارنوده محفووظ موي       عملکرد و بهره ةامکان نظارت بر نحو

این نووع   ةپای بر فقطمریکا آالمللي شاید به این علت است که بورس بين (.17، ص21 7رابري، )

المللوي را  هاي فکري در بوورس بوين  دارایي ةمعامل ةاما فرابورس ایران شيو ،کندقرارداد فعاليت مي

 ةمجوز، شويو اعطاي  ةو عالوه بر شيو است سازي کردهمتناسب با فرهنگ و تمایالت داخلي، بومي

بينوي  مشارکتي و همچنين واگذاري کامش یا جزئي حقوق مادي ناشي از دارایي فکري را نيوز پويش  

حتي در کوچکترین و آخرین توليود ناشوي از    ،زیرا غالب مبتکران ایراني به کسب سود .ه استکرد

انتخاب و  بهتر است به مالک دارایي فکري وسعت عمش داد و حق ،از سویي. اثر خود تمایش دارند

مبتکران ایرانوي بوا    ویژه د تا بهکرفضایي را فراهم  بلکه ررفاً .آزادي قراردادي را از وي سلب نکرد

 ،21 7انصواري،  ) دانش بپردازنود  ةبه خلق ایده و توسع مادي بتوانند ةخيالي آسوده و بدون دغدغ

ایط موجوود در زموان   فراخور حق و بسته به شر و اطمينان داشته باشند که در آن به( 97 - 9 ص

معامله، هر معامله و قالبي اعم از واگذاري کامش حقوق مادي، اعطاي ليسانس، مشوارکت   دادن انجام

 ،هاي فکوري طيف بيشتري از مالکان دارایي ،بنابراین .انتخاب کنند ،دانند را که به مصلحت مي... و 

علمي و  ةکشور از توسع ،ترتيبو به این  شود ميحتي از خارج از کشور جذب بازار بورس ایران 

 .اقتصادي ناشي از آن سود خواهد برد

 نتيجه

دو اروش شوفافيت و    ةمریکا بر پایآ ةالمللي دارایي فکري ایاالت متحد بورس بين ةتشکيش و توسع

زیرا ایون بوورس    .شده استمنجر سازي حقوق مالکيت فکري کارآمدي، به بهبود وضعيت تجاري

یک فضاي آزاد رقابتي، ميزان عرضه و تقاضواي  کردن  است که با فراهم یک بازار مرکزي و منسجم

 ردهد و همين امر به کشف قيمت منصوفانه و منطبوق بو    هاي فکري را نشان ميموجود براي دارایي

هواي  این بورس با استانداردسازي و افزایش ظرفيوت فضواي معوامالتي دارایوي     .شود ها مي واقع آن

به شفافيت بوازاري، افوزایش اعتمواد بوراي      ،که در نهایت کندا نظارت ميفکري، بر انعقاد قرارداده

ثر ؤتوانمندسازي مو  ،هاي علمي، تسریع انتقال فناوري و همچنينگذاري در فعاليتخرید و سرمایه

ها را بوه سووي تحقيوق و     شود و با ایجاد انگيزه در مبدعان، آنميمنجر هاي فکري مدیریت دارایي
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 .ها خلق اثر خواهود بوود   آن ةدغدغ فقطدهد زیرا با عضویت در این بورس ميبيشتر سوق  ةتوسع

هواي  در بازار دارایي فکري ایران نيز مشابه همين مسوائش وجوود دارد، بوا ایون تفواوت کوه شويوه       

و ایون امور حوق     المللوي هسوتند  تر از بوورس بوين   هاي فکري در بازار ایران متنوعمعامالتي دارایي

قووانين   ترین خأل و محودودیتي کوه در  مهم .دکرمين خواهد أاردادي را بيشتر تانتخاب و آزادي قر

هواي  دارایوي ، فقط امریکا المللياین است که برخالف بورس بين وجود دارد، بازار فرابورس ایران

در حالي که بهتور   .حقوق مالکيت رنعتي قابليت عرضه و انتقال در این بازار را دارندفکري از نوع 

المللي ایاالت متحدة آمریکا بهره برد توا بوا اروالح قووانين     آميز بورس بينجربة موفقيتاست از ت

هنري و همچنين، مقررات فرابورس ایران، قابليت ثبت ایون گونوه    -مربوه به حقوق مالکيت ادبي

 -هاي فکوري از نووع حقووق مالکيوت ادبوي     بيني کرده و ورود دارایيهاي ارزشمند را پيشدارایي

هاي معامالتي، بوازار فرابوورس ایوران بوه     به این ترتيب و با لحاظ تنوع شيوه. ممکن کرد هنري را

با گسترش طيف مخاطبوان   تدریج،شود که بههاي فکري در جهان تبدیش ميترین بازار دارایيکامش

هوا و پدیدآورنودگان خوارجي،    گذاري جذب سرمایه ،شمول بازار دارایي فکري و همچنين ةو دامن

ادب و  دهندة نشاننوعي  آثار پدیدآورندگان بومي ایراني که همگي به ویژه به ،ي از آثار فکريبسيار

سوت از طریوق   نخواهود توا  ،و بنوابراین  اسوت   فرهنگ داخلي هستند، به بازارهاي جهاني راه یافته

نمنودي،  گرایانه و متناسب با تقاضاي داخلي و جهاني، زمينه را براي افزایش تواهاي واقعنيازسنجي

 .دکننفوذ و اقتدار ملي جمهوري اسالمي ایران فراهم 
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