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 مقدمه-1

های غیرملموس در صحنه تجارت بین الملل  بله تلرت روبله ش لسر. املتز املرو   همیت و نقش مالكیت فكری و دارائیا

پوتیر  نی ت كه تجارت جهلانی بلر حلوو دو محلور یك ا  فعاالن عرصه های ك ب و كار و صاحبان صنایع دیگللللر بر هیچ

اطالعلات و  ملا  فنلاوریهای تجلاری و رلروتمنری ا  ظرفیتكنرز بهر حركت میIP1اصلی فناوری اطالعات و مالكیت فكری

مالكیت فكری درحاو حاضر دغرغه اصلی مریران و كارآفرینان طرا  اوو جهانی املتز در كولور ملا مقولله فنلاوری اطالعلات 

مسامفانه تاكنون توجه كافی بله تناملایی مفلاهیا مالكیلت  ، اماحرودی مطرح و تناخت مخسصری ن بت به آن وجود داردتا

های تجاری این تاخه جریر صنعسی و حقوقی، درجهت تومعه فناوری و ارتقای ملودآوری در فكری و طبعاً امسفاد  ا  ظرفیت

هلای منلری ا  دارائلیهلر ملی نور  املتز توجله جلری بله توملعه و بهای اقسصادی و افزایش صادرات در مطح مطح بنگا 

غیرملموس درقالب حقوق مالكیت فكری، ا  عوام  اصلی در بهبود ضریب رقابت پلییری و الاالكی در با ارهلای بلین الملللی 

ارر ا  نظرمالی ا  كلار  صاحبان حق انحصاری كهتود  مانی تكوفا می نیز های خالق ان انی انریوه دارایی های فكری وامتز 

هلای جهلت تاكیلر ایلن شلزار. بلر قرارداد رینن خه برداری ا  ارر خود را تحت كنسرو داتسه باتنرز بو  منر تونرخود بهر 

 باترزهای هر یك میررمی ویژشیمخسلف انسقاو فناوری و ب
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 توسعه کلیدی بعنوان عنصر نقش فناوری -2

 هلایفنلاوری ش لسر. و ایجلاد در شلیاریمرمایهز تودمی مح وب اجسماعی و اقسصادی تومعه كلیری عنصر فناوری امرو  

ی می توانر كارایی و ارربخوی را افزایش دهلر، فناورز امت تر  تناخسه رممیت به تومعه موتور عنوان به كه مالهامت جریر

ایجاد محصوالت جریر و عرضله خلرمات  ان انی را تامین كنرز باعرضه محصوالت به با ار را كوتا  كنر و نیا های   مان تولیر و

های جریری را برای دملسیابی بله رقابلت تواننر فرصتهای اقسصادی میهای تكنولوژیك، بنگا مسنوع به با ار، ا  طریق نوآوری

تقویت كرد  امت كه رقابت  پییری و رتر به دمت آورنرز ظهور اقسصاد دانش محور و جهانی ما ی اقسصاد به ترت این باور را

و قابلیلت اعسملاد  كلارآیی، كیفیلت ءبا ار بین الملللی ا  طریلق ارتقلا ها، عملكرد خود را درپایرار م سلزم آن امت كه تركت

 های نوین امتزتان افزایش دهنر و این امر خود م سلزم به كارشیری فناوریمحصوالت تولیری

 فناوری انتقال قراردادهای و هاروش انواع -3
های مخسلفی برای دریافت و ك ب فناوری ا  خارج وجود داردز جلامع تلرین رو. دریللللافت فنلاوری، ها و رو.تیو  ابزارها،

های مریریسی، ارتباط شیاری م سقیا خارجی نه تنها فناوری، بلكه مهارتامتز مرمایه 1(FDIشیاری م سقیا خارجی)مرمایه

آوردز ابزار جامع دیگری نیز وجود دارد كه قراردادهای ماخت، بهر  برداری و را با خود به همرا  میور مرمایه با با ار و همین ط

ملا نر،  یربنلایی را میهای خارجی كارخانه ها یا دیگلر پلروژ  هلای بلزر  و طرف(  T.O.B(نام دارنرز در 2(T.O.Bانسقاو )

هایی همچلون قلرارداد ها را جبران كنرز رو.شیاری آن مانی كه مرمایهدهنر تا برداری قرار میكننر و مورد بهر مریریت می

های فرعی برای ملاخت قطعلات نیلز و پیمانكاری 4(ODM)، قرارداد ما نر  طراحی اصلی  3(OEMما نر  تجهیزات اصلی )

تودز شلاهی اوقلات میشردنرز در پیمانكاری فرعی دمت كا موخصات فنی واشیار ایی برای انسقاو فناوری مح وب میتیو  ه

های فنی نیز عرضه تر  و انواع خاصلی ا  تجهیلزات تولیلری و اجلزا و ملواد ورودی نیلز تولیر، دانش فنی و كمك رو. های

 ز(1333)هراونر، تونرطراحی می

                                                           
1 Foreign direct investment 

2 Build, Operate and Transfer 

3 Original equipment manufacturer 

4 Original design manufacturer 
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كمسر به صورت تونرز ال م به یادآوری امت كه این قراردادها نسقاو فناوری به اخسصار معرفی میهوت نوع قرارداد ادر مجموع 

م سق  و خالص مورد امسفاد  قرار می شیرنر و معموال باتوجه به اوضاع و احواو، تركیبی ا  انلر رو. در قاللب یلك قلرارداد 

 ز(1333،)هراونر رنشیرر  برداری قرار میهمورد ب 1انسقاو فناوری دورشه

 (صنعتی مالکیت حقوق سایر یا) اختراع حق خرید -3-1

ز املت آن ماللك ا  تلر  ربلت اخسراع یك به مربوط انحصاری حقوق كام  خریر فناوری، انسقاو هایتك  ترین ماد  ا  یكی

دیگلر تلرایا ا  ملوی ماللك آن  یلا  مانی محرودیت شونه هیچ برون تر  ربت اخسراع یك انحصاری حقوق تمامی كه وقسی

تلر  املتز ایلن تلیو  « واشلیار»این حقوق  تودشفسه می خص حقوقی دیگر، منسق  می تود، اخسراع ربت تر  به فرد یا ت

اری حقلوق انحصلاری واشیاری در قوانین ب یاری ا  كوورها به رممیت تناخسه تر  امتز این رو. همچنین در مورد واشلی

 تودز در اینهای صنعسی امسفاد  میهای صنعسی و عالئا تجاری و دیگر انواع مالكیتهای اتیای مصرفی، طرحمربوط به نمونه

 تودزسیفای این حقوق، قائا مقام او میآورد و در امام حقوق مالی مخسرع را به دمت میتم ،ترایا، خریرار

 (لیسانس) برداری بهره پروانه قرارداد -3-2

 حقلوقی تخص یا فرد به تر  ربت اخسراع یك مالك موی ا  مجو  صرور یا برداری بهر  پروانه طریق ا  حقوقی، تیو  دومین

های مربوط به آن اخسراع( برای اجرای یك یا انر عملی كه به ومیله حقوق ی دور   مانی اعسبارحقبرا و كوور یك در) دیگر،

ز وقسی كه ایلن اجلا   صلادر باتر، میانحصاری مربوط به حق اخسراع ربت تر  مورد نظر، در آن كوور، پوتش داد  می تونر

املسفاد  ا  محصلولی املت كله  می تود كه اقرامات موصوف ماخسن یلا یادآور اعطا تر  امتز« برداریوانه بهر پر»می تود 

امسفاد  ا  فراینلری  یا ماخسن محصوالتی به ومیله فراینری امت كه تام  آن اخسراع می شردد، یا، تام  آن اخسراع می تود

انین ب لیاری ا  كولورها بله رملمیت )لی انس( نیز در قلو« پروانه بهر  برداری»شیردز مفهوم امت كه آن اخسراع را در بر می

 شیردزی ها مورد امسفاد  قرار میهای صنعستناخسه تر  امتز این رو. در مورد انواع دیگر مالكیت

 فنی دانش قرارداد -3-3

 درز تلودملی مربلوط فنلی دانلش بله فنلاوری آوردن دمت به و انسقاو برای حقوقی اصلی شانه مه هایرو. ا  رو. مومین

قلرارداد »ال آن ملنر یلا نوتلسه معملو ،سه یا منر مجزا و مسمایز ارائه شرددنوت یك در فنی دانش به مربوط تروط كه صورتی

                                                           
1 Hybrid 
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شردد تا دانش فنلی را ی عرضه كننر  دانش فنی، مسعهر میتودز ا  طریق انین تروطی، یك طرف یعننامیر  می« دانش فنی

 زانسقاو دهرعنی شیرنر  دانش فنی، برای امسفاد  به طرف دیگر ی

ای و میكروفیلا، در میلان های رایانهكارت، ها، نقوه هاداد  تودز امناد، عكسدانش فنی ممكن امت به تك  ملموس، انسقاو 

یی منسق  تلونر، هاهای ا  دانش فنی كه ممكن امت در انین تك های ملموس ه سنرز مثاوهایی ا  تك مایر موارد، نمونه

های جانمایی تجهیزات در كارخانه، ترمیمات یا نقوه های او الیلر مهنرمی ماخسمان یك كارخانه، طرحهای عبارتنر ا : نقوه

كلارشیری ماتلین آالت یلا مونسلاژ قطعلات، های بهای راهنما یا دمسورالعم های قطعات منفص ، كسابچهماتین آالت، فهرمت

  هلای ب لسه بنلری ونملودار جریلان كلار، دملسورالعم  ها و موخصات مواد جریر، محامبات  مانی كارشر و ماتلین،فهرمت

های مربوط به كاركنان فنلی و مسخصلصز ایلن دانلش های مربوط به پایراری و ترایا محیطی و ترح تغ انبارداری، شزار.

ر تلك  دانش فنلی همچنلین ممكلن املت د تودزنامیر  می« با داد  های فنیاطالعات »فنی در تك  ملموس، شاهی اوقات 

هایی ا  این تك ، این امت كه یك مهنرس ا  موی عرضه كننر  دانش فنی، فراینلری را بلرای رملموس منسق  تودز نمونهغی

مهنرمی ا  موی پییرنر  دانش فنی، توضیح دهر یا یك مهنرس ماخت و تولیر ا  طلرف پییرنلر  دانلش فنلی، خلا تولیلر 

ی كاركنان دریافت كننر  دانش فنی در كارخانه دریافت كننر  یلا در تركت عرضه كننر  را با دیر كنرز مثاو دیگر، آمو . فن

تركت عرضه كننر  امتز دانش فنی در تك  غیرملموس ا  طریق به نمایش شیاتسن یا ارائه مواور  در  مینه تولیر یا دیگلر 

ی آملو . فنلی شلاه تودز دانش فنی در تلك  غیرململوس ا  طریلقنامیر  می« خرمات فنی»عملیات اجرایی، شاهی اوقات 

تودز وقسی دانش فنی در تك  غیرملموس، تام  هرایت عملی عملیات ملاخت و تولیلر یلا نامیر  می« دمسیاری فنی»اوقات 

 تودزنامیر  می« خرمات مریریسی» بعضا ،باتر یریت مالی و پرمنلی یا با اریابیعملیات دیگری ا  قبی  طراحی یا مر

 ایسرمایه کاالهای واردکردن و فروش -3-4

شیلردز دیگر كاالهلای ملرمایه ای صلورت ملی اری فناوری با فرو.، خریر و واردكردن تجهیزات وتج آوردن دمت به و انسقاو

 :هایی ا  تجهیزات مرمایه امتز مواد خلام ا  قبیل محصوالت یا اجرای فراینرها نمونهآالت و ابزارهای ال م برای ماخت ماتین

ای به ح اب آورد كه اشراه این مواد به عنوان محصلوو توان جز كاالهای مرمایهامیرف فریك را نیز مییه نور  یا نفت تصف

تناخسه می تونر، ولی در عین حاو برای تولیر دیگر محصوالت ا  قبی  شا وئی  یا كودتیمیایی ح ب مورد ضلرورت دارنلرز 

مسر یا پاراه و ارم، كه برای تولیر لباس امسفاد  می تلونر و ای همچون پنبه، نخ های پلی ابه همین ترتیب، كاالهای وامطه

تلوان كاالهلای ملرمایه بله اجزا و قطعاتی ماننر تایر، باطری، رادیاتور و موتور كه برای تولیر خودرو، مونساژ می تونر را نیز می

 دیگر محصوالت، مورد نیا  ه سنرز ح اب آورد كه برای ماخسن
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 توزیع و تجاری فعالیت امتیاز -3-5

توافقات تجاری ه سنر كه به ومیله آنها تهرت، اطالعلات فنلی و تجربله یلك طلرف، بلا  «تو یع» یا «تجاری فعالیت امسیا » 

مرمایه طرف دیگر با هرف فرو. كاال یا ارائه خرمات م سقیا به مصرف كننر ، تركیب می تودز كاالهای مورد بحل  ممكلن 

ها، مصرفی باتنرز خرمات ممكن یا نوتیرنیامت همچون امباب و ومای  خودروها یا خانه، با دوام باتنر یا ماننر غیای آماد  

امت تام  اجار  دادن ومای  مرمایه ای همچون خودرو، كامیون یا ومای  برقی شردد و یا هسلراری، ت هیالت خوك تلویی 

  یا خرمات منوی شری را ها تام  تودز

تجاری و یا نماد یا طرح خاص كاالها یا  نماینرشی فرو. انین كاالها و خرماتی معموال ا  عالمت تجاری یا خرماتی یا یك نام

هایی توما مالك آنها معملوال بلا عرضله دانلش فنلی خرمات امسفاد  می كنرز صرور مجو  برای امسفاد  ا  انین عالئا یا نام

های مخسلف، اعا ا  اطالعات فنی، خرمات فنی، همكاری فنی و خرمات مریریسی در رابطله بلا تولیلر، توما آن مالك به تك 

 تودزیب میاری و ادار  كردن، تركبا اریابی، تعمیر و نگهر

 مشاوره قرارداد -3-6

 ریلزی طلرح بلا رابطله در داد خواهنر ارائه را خرمات دیگر یا مواور  خرمات كه مواوران تركت یا مواور یك موی ا  كمك

نه تنهلا بله دریافلت فنلاوری كملك ری تجا توافق انینز باتر مفیر توانرمی آن، واقعی دریافت برای و واشیارتر  فناوری یك

ملی  بلكه تجربه حاصله و درومی كه به هنگام درشیری با موضوع و كاركردن با مواور یا تركت مولاوران فلرا شرفسله ،كنرمی

در  مینه طرح ریزی، دریافلت مولاور  و خلرمات  ه اجرای بهسر پروژ  آتی كمك كنرزتوانر بدانش با ار تی امت كه می ،تود

امسفاد ، به ملرمایه ملورد  كن امت به نحو  انسخاب محصولی كه قرار امت ماخسه تود یا بهبود پیرا كنر و به فناوری موردمم

رف یلا های مربوط به تامیس یك واحر تجاری و به تنامب هریك ا  آنهلا بلا هلنیا ، به نوع ما مانرهی تجاری یا دیگر موضوع

« طراحی و مهنرمی»ای ممكن امت اجرای یك پروژ  را نیز در بربگیردز خرمات مواور خرمات  اهراف مورد نظر مربوط تودز

شیرد: آماد  كردن یك نقوه برای محل  كارخانله، طلرح ملاخسمان ین خرماتی موارد  یر را در بر مییك نمونه رایج امتز ان

خسن ماخسمان یا تجهیزات كارهای مهنرملی كارخانه، طرح ماتین آالت یا دیگر تجهیزات، آماد  كردن امناد مناقصه برای ما

ها، نظارت بلر ملاخسن كارخانله، تلام  نصلب تجهیلزات، ماخسمان، ار یابی پیونهادات و توصیه در  مینه واشیاری پیمانكاری

ولیله مواور  در مراحل  ا ارائهنظارت بر را  انرا ی و ت ت كردن تجهیزات، اتخاذ تصمیا در مورد كاركرد فراینر مورد امسفاد ، 

 ر تجهیزات خاص یا ك  كارخانهزدر مورد طر  كا
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اما معموال هر مولاور  ،ای ممكن امت در ارائه خرمات مورد بح  تركت داتسه باتنرهای مواور یك یا انر مواور یا تركت

یا تركت مواور  ای در نوع خاصی ا  خرمات تخصص دارد ا  قبی : طرح ریلزی ملرمایه شلیاری، طراحلی و مهنرملی، آرلار 

ای نوعی ا  دانش فنلی املتز بنلابراین، ه یك معنا، خرمات مواور  ی ت محیطی، با اریابی یا مریریت و ما مانرهی تجاری، ب

 شیلردز دادهلا و توافقلات خلرمات فنلی، قلرارر اهاراوب یك قلرارداد دانلش فنلی مخصوصلا در قرارد توانرمزبور میخرمات 

 1(برداریبهره آماده) دست در کلید پروژه -3-7

كه طبلق  ها، ممكن امت طوری تركیب تونراص، دو یا انر توافق تجاری و قاعرتاٌ تیو  های حقوقی منبع  ا  آنخ موارد در

و اجرای یك كارخانه، به یك عرضه كننر  فناوری یا به تعلراد ب لیار محلرودی ا  عرضله كننلرشان ها طرح ریزی، ماخت آن

ه بله توانر تام  ترتیبات جامعی ا  تیو  های حقوقی خاصلی باتلر كلمی« پروژ  آماد  به كار»نابراین فناوری، مپرد  تودز ب

كنر بله طلور انراردهای اجرایی پییرفسه كار میبق با امستود تا یك كارخانه صنعسی را كه منطومیله آنها یك طرف مسعهر می

كام  به كار فرمایش )دریافت كننر  فناوری( تحوی  دهرز معموال در یك پروژ  آماد  به كار یك طرف مسعهر می تود ن لبت 

الت اخیر ممكن امت اقرام كنرز در ح طرف مقابلشبه طراحی كارخانه صنعسی و ارائه اطالعات فنی برای به كار انراخسن آن به 

هلای فنلی مربلوط بله عالو  براین برای ك ب حقوق فناوری مزبور در كارهای مهنرمی عمران و برای ترارک خرمات و كمك

ماخت كارخانه، خریر و نصب تجهیزات، مواد خام یا اجزا و قطعات، آمو . مهارتی و نظارت بر را  انلرا ی كارخانله، ترتیبلات 

به این خاطر كه نسیجه نهایی پروژ  این امت كه كلیر در كارخانه صنعسی آماد  به كار به  دز این طرحتكمیلی در نظر شرفسه تو

این یك اقرام نمادین برای اعالم به اتملام رملیرن وظلایف توافلق ز نامیر  می تود« كلیر در دمت» تودكارفرما، تحوی  داد  

 تر  میان طرفین امتز

 مشترک گذاری سرمایه توافقات -8-2

 ملرمایه تلركت زقراردادی شیاریمرمایه و موسرک شیاریمرمایه تركت امت، اصلی تك  دو دارای موسرک شیاریمرمایه 

تلودز نلرطرف، ایجلاد ملییك تخص حقوق م سق  براماس توافلق یلك یلا ا آن ومیله به كه امت توافقی موسرک شیاری

هلای آن موم له حقلوقی، ها یا دیگر ملرمایهمهموان را در دارائیتونر پوو یا دیگر منابع مالی مسنامب با طرفین مسعهر می

تامین كننرز این موجودیت حقوقی معموال به صورت یك تركت با م ئولیت محرود تامیس می تلود و م لسق  ا  هریلك ا  

تز یعنلی طرفینی امت كه در ایجاد آن مواركت كرد  انرز این تركت مالك منابعی می تود كه توما هرطرف عرضه تر  ام

 (3131،هداوند) در تركت دارنرز« مایملكی»ها، هریك ا  طرف

                                                           
1 Tran key 
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 به طور جامع پرداخسه می تودز انسقاو فناوری دهایترین انواع قراردادر ادامه به دو نوع ا  مها

 انتفاعی مشارکت قراردادهای -4

 به را خاصی فعالیت مریریت ،طرفین آن كلله طللی دتومی  قطالا ریتجا ریهمكا ا  نوعی به 1 (JV) نچرو جوینت 

 جهانی مطح در ریتجا ریهمكا عنو ینا زتونرمی تریك حاصله نیا   و دمو در و شیرنرمی  عهر به کموسر نحو

 برنامه نقانو در دیقسصاا ریهمكا عنو ینا یشیرتك ایبر  مال قانونی هلللایظرفیت خوتبخسانه زدارد د ش سر رواج

 با کموسر منافع با دیقسصاا و شر توكی   تر دیا نقانو 101د ما موجب به و متا  تر هاافر تومعه پنجا

 دور  یك ایبر ریتجا و دیقسصاا فعالیت .ش سر و ت هی  رمنظو به حقوقی و حقیقی تخص انر یا دو كترموا

 یااتر و بااضللللللو و مرنی تركت قالب در هاتركت ربت مرجع در ربت ا  پس كسبی اردادیقر سماابر و ودمحر

قللرارداد جوینللت  انمیتو زمتا  مجا رنحصاا منع و غیر به ارضرا منع ص ا و مالمیا ینا مو عایتر با و آن به طمربو

 تركت انر یا دو بین كسیرموا ریهمكا تترتیبا عنو هر لمللیا بین تیرتجا كترموا :دكر اینگونله تعریلف راونجر 

 كامال مانی ما ظلحاا  كه متا مومی حقوقی تخصیت توكی  رمیكو ریهمكا   رمر كه ایبهشونه ،متا م سق 

 ز متا لیهاو نهنرشاد توكی ا  م سق  و اجر

 ویژگی های جوینت ونچر -4-1

 نحو به را خاصی فعالیت مریریت ،طرفین  آن طی كه دتو می قطالا ریتجا ریهمكا ا  نوعی به نچرو جوینت

 یهااردادقر اعنوا ا  ریب یا ترتیب ینا بهز  میتونر تریك حاصله نیا  و دمو در و میشیرنر  عهر بر کموسر

 میتونر رجخا نچروجوینت حصطالا وتمو حیطه ا   غیر و پخش عاملیت و لی انس ءعطاا و ژیتكنولو ونسقاا

 ز(1331،نحكیمیا)

های جوینت ونچلر را ین ویژشیرتوان مهامی ت ،در این معنای خاص كه بیوسر مورد توجه مولفین و حقوقرانان امت

 (1330)بامسانی،  خالصه نمود كه در ادامه می آیر به ترحی

 قراردادیبطه را -4-1-1

 تیرتجا تركت یك قالب در كه اردیمو در حسی می باتلرز ارمسوا اردادقر یك سماا بر رتصو هر در نچرو جوینت 

 نناآ بین حسماالا كه معامالتی و تركت با تركا باروا ،تركت توكی  ص ا رتصو ینا در كه دمیتو مانرهی ما

 در رمایهلللللللیشمافزا انمیز و  نحو ،تركت با تركا قابتر منع م،مها ونسقاا و نق  به جعرا عراقو د،شیرمی رتصو

                                                           
1 Joint Venture 
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                بای ت می كه ه سنر م ائلی ا  همه ری،همكا هلللخاتم اردولللم و تالللخسالفا ص لللف و  لللح  ولللنح ، رلللینآ

 یك بر مبسنی نچرو جوینت كه شفت انمیتو ،ینابنابرز ونرلللت ص لللف و  لللح رلللنچو تلللجوین اردادرلللق سالللمابر

 ز متا اردادقر

 مشخص فعالیت -4-1-2

 بلكه ،كنرنمی تللكفای تلفعالی مینه  دنبو معین و دتومی توكی  موخص و صخا فعالیت یك ایبر نچرو جوینت

 ز  باتر مرنظر صخا فیاییاجغر و دیقسصاا دبعاا با بایر

   کمشتر لکنتر -4-1-3 

 وفعا خالتد قعوا درز  میبرنر پیش را فعالیتخاصییكلللللللریگر  ریهمكا با طرفین نچرو جوینت یك باوراا در

 و مرمایه تأمین در كترموا دولجو با طرفین ا  یكی انانچهز  متا آن  ممیز  جوو ا  نچرو جوینت ادار  در طرفین

 انتحتعنو را  تر دیجاا باروا اننمیتو ،كنر عاللللللللمسنا مریریت در وفعا كترموا ا  فعالیت دمودر نتر مهیا

 ارانهامرللم ا  ری یاللب درآن هللك هامیلم یهاتركت ا  را رلنچو تلجوین مرا همین ز دنمو تحلی  نچرو جوینت

 ینا ملی ملا دز مسمایز ،نمیكننر یفاا فعالی نقش تركت مریریت در ركتللت رمایهللم ا  ویللبخ أمینللت ا  سلپ

 درآن كه ددشرمی ابهمو یهااردادقر یا ( مالی تأمین ) فاینانس یهااردادقر ا  رللللنچو تللللجوین تمایز باع  یژشیو

 ادار  در تللخالد ا  رللینمایللم أمینللت را تللفعالی رمایهللم ا  ویلبخ ینكها ا  پس رالعسبا  كننر تأمین یا بانك

 ز   كنرمی دداریولخ ركتلت

 رضر و نفع در کتاشر -4-1-4

 به فطر یك كه اردیمودر ترتیب ینا بهز متا كتاتر ص ا متا مها نچهآ متا همیتا فاقر كتاتر ینا ن بت

 را ای بطهرا انین انتو نمی رللللهد یللللم ماللللنجا را فعالیت ا بخوی تجرا یافتدر مقاب  در و ییگرد متاخودر

 ز   كنرمی مسمایز  غیر و فنی یهادادن كمك و ریپیمانكا باروا ا  را نچرو جوینت مرا همین ز نامیر نچرونت جوی

  حقوقی قالب -4-1-5

    می ارمسوا ابینلللفیم اردادرلللق یمبنا بر ایز هر ا  بیش طرفین باروا نچرو جوینت یك در تر شفسه كهرطو نهما 

 ح ب برز  شیرنر نمی اررللق یللخاص وقیللحق بللقال یچله در النچرهوتلجوین هلك  تلنی معنا انبر ینا ماا دزتو

 ،كترموا یا ریتجا تركت  للللقبی ا  یللللمخسلف وقیللللحق یالللله قالب ا  نچروجوینت متا ممكن توكی  مح 

       فعالیت به  تر تناخسه ممیتر به مح  نیناوللق تللتح هلك اردادیرلق سالما بر صرفا یا كنر د مسفاا مكن رمیو

 ا  بایر باتر تسهدا ییگردتك  یا باتر اردادقر یك رفاللص هللینكا ا  اللعا  رلت هلبرشرفس قالب وحا هر به زدا دبپر

 (1333، ناجی) دتو بنسخاا نمیزبا ركوو حقوقی یهادنها بین
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تلوان بله ا ملیر عوامل مسعردی ب سگی داردز ایلن  عوام ها در اه قالبی ما مانرهی تونر به "جوینت ونچر"اینكه 

 زترح ذی  بررمی نمود

 دالیل تشکیل جوینت ونچر -4-1-5-1

 ها را می توان به ترح ذی  خالصه نمود:"جوینت ونچر"توكی  مها ترین انگیز  های 

 ادغام مرمایه ها برای انجام یك پروژ ؛ _

 ادغام تجارب و دانش فنی در  مینه های مسفاوت برای تولیر محصوو جریر؛ _

عرضله محصلوالت  ادغام تجارب با رشانی و توانایی های با اریابی تریك داخلی با دانش فنی و مرمایه تریك خارجی بلرای _

 در با ار داخلی؛

كاهش ری ك میامی برای تریك خارجی ا  طریق مواركت دادن یك تركت داخلی و در نهایلت رعایلت مقلررات كولور  _

 ها توما اتباع خارجهزت مهام تركتمرمایه پییر در مورد لزوم مواركت اتباع داخلی یا ممنوعیت ك ب اكثری

 تولیدجایگاه طرفین در زنجیره  -4-1-5-2

خلرمات  -1ی و فلرو. و با اریاب -4تولیر  -3تهیه مواد اولیه  -2تحقیق و تومعه  -1 نجیر  تولیر توكی  تر  ا  حلقه های  

 زپس ا  فرو.

كننلر، مسفلاوت بلا ، روابطی كه با یكلریگر برقلرار ملیالً در حلقه تولیر ( فعالیت كننراشر طرفین هر دو در حلقه موابهی ) مث

طرفین در حلقه های مسفاوت مثالً یكی در حلقه تولیر و دیگری در حلقه با اریلابی و فلرو.، مولغوو فعالیلت   مانی امت كه

 باتنرز

 جایگاه جوینت ونچر در حلقه تولید -4-1-5-3

در كرام حلقه تولیر قرار شرفسه باتر، نقش مهمی در تعیین تك  و ملاخسار آن داردز بلرای مثلاو یلك  "جوینت ونچر"اینكه 

جوینلت "در بخش تحقیق و تومعه ممكن امت برون انجام یك مرمایه شیاری جریر توكی  تلود، املا اشلر  "جوینت ونچر"

 مرمایه شیاری جریر ال م خواهر بودز ،در حلقه تولیر قرار شرفسه باتر "ونچر

 نسبت سرمایه -4-1-5-4

تق یا مرمایه به نحو نام اوی باتر، تأریری قاطع بر  را تأمین كننر یا "جوینت ونچر"این كه طرفین به طور م اوی مرمایه  

 خواهر داتتز "جوینت ونچر"ما مانرهی 

 زمینه فعالیت -4-1-5-5

 داردز "جوینت ونچر"بریهی امت  مینه و موضوع فعالیت نقش مهمی در تعیین تك  و نوع  
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 قدرت چانه زنی هر یک از طرفین –عامل ششم  -4-1-5-6

هر یك ا  طرفین تال. خواهر كرد تا حر امكان منافع خود را محفوظ برارد و ماخسار را بلر  "ونچر جوینت"در  مان توكی   

 ) ارعی(اماس مصالح خود ما مانرهی كنرز

 انواع جوینت ونچر -4-2

 هر كه میكنیا ردبرخو رلنچو تلجوین ناشولشون و عولمسن ر یالب اعولنا به لمل ابین رتتجا قحقو در عملی اردمو مطالعه با

 خاصی تك  ،فعالیت و توكی  مح  یهاركوو اللی رووللك انونیلقراترلمق و دولخ صالخ تضیالمقس سالما بر نهاآ ا  یك

 زدتق یا كر قراردادی و تركسی عنو دو به را نچرو تلجوین انتو می عمجمو در ماا متا شرفسه دخو به

 قراردادی ونچر جوینت -4-2-1

آینر و قراردادی را به امضا می رملاننر كله ملی تلوان آن را نلوعی تركایی به دور ها شرد می، در این نوع ا  مواركت انسفاعی

مواركت )به مفهوم بانكی آن( دان تز انعقاد این قرارداد برای انجام كار یا فعالیسی تجاری امت كه تلركای قلرارداد، خواهلان 

عالیت انران مها نی ت كه ماهیت قلرارداد را تغییلر دهلر، مواركت در منافع حاص  ا  آن ه سنرز با توجه به اینكه كه نوع ف

بنابراین می توان هر نوع فعالیت تجاری را موضوع آن قراردادز تمام اعمالی كه در مواركت انسفاعی تركسی بایر ا  موی تركت 

نجام آنها را برعهلر  موسرک انجام تود، در مواركت انسفاعی قراردادی بین اتخاصی تق یا می تود كه هریك بطور جراشانه ا

ودز در این رابطه، ب سه می شیرنرز مها ترین این وظایف، انجام كارهایی امت كه قرارداد اصلی به خاطر انجام آنها منعقر می ت

شیرنر و هلر ام ق مسی ا  كارها را بر عهر  میاقسصادی، هر یك ا  تركای مواركت انسفاعی انج -های فنیها و تواناییبه مهارت

توان شفت هلرف عملر  ا  تودز در انسها میام كارها و ناتی ا  آن پرداخت میوو هزینه هایی ه سنر كه در حین انجئ یك م

پییر. مرمایه شیاری خارجی در هر كوور عمرتا كمك به رتر و تومعه اقسصادی، افزایش فرصت های تغلی، اخی و توملعه 

 و افزایش توان صادراتی كوور امتزتقای كیفیت تولیرات و جیب فناوری و مللهللارت های مریریسی همینطور ار

شلیاری در بخلش خصوصلی سر اقسصاد، اقسضا دارد كه مرمایهمضاف بر اینكه تحوالت جهانی در رامسای آ اد ما ی هر اه بیو

ربلات اقسصلادی و افزایش یابرز یكی ا  مواردی كه باع  افزایش مرمایه شیاری خارجی در هر كوور می تود، افزایش امنیت و 

برخورد منامب با موارد موابه مرمایه شیاری در كوور امت، بریهی املت در كولوری كله بطلور بلالقو  غنلی و دارای منلابع 

طبیعی مرتار امت، نی  به این هرف جز با تروین هوتمنرانه مقررات مربوط به مرمایه شیاری خارجی و پیش بینی مقلررات 

 ) ارعی(.طرف در ح  و فص  اخسالفات فی مابین طرفین، می ر نمی تودمنعطف و همچنین مرجع صالح بی 
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 شرکتی ونچر جوینت -4-2-2

هملرا  تلركت شیاری تركت های خارجی در ایران غالبا ا  طریق ایجاد تركت جوینت ونچلر بله های تجاری و مرمایهفعالیت

طرفین منجر به توكی  تلركسی ملی تلود كله واجلر  شیردز در این نوع ا  مواركت انسفاعی، توافق بینهای ایرانی صورت می

ا  اصلطالح  شفسه می تودز این توضلیح ال م املت كله مفهلومی كله معملوال تخصیت حقوقی امت و به آن تركت موسرک

شیلرد اصطالح تك  دیگری را ها در بلر ملیجوینت ونچر به ذهن مسبادر می تود همین تركت موسرک امت حاو آنكه این 

-ا و پس ا  تحصی  مجو های ال م میهای جوینت ونچر با توافق مسقاب  تركت هجوینت ونچر امتز تركت ع قراردادیكه نو

اقرام به انعقلاد قلرارداد كننلرز بله موجلب مقلررات و  تواننر به صورت تركت هایی كامالم سق  به فعالیت پرداخسه و م سقال

درصلر نیلز 100وموو محرودیسی نی ت و حسی تا میلزان قوانین حاضر، میزان آورد  طرف خارجی در تركت جوینت ونچر م

 .قاب  حصوو امت

 شرکتی یونچرها جوینت های ژگیوی -4-2-2-1

 پایه قرارداد یا اصولی قرارداد – 4-2-2-1-1

 ملیاكرات حاص  حقوقی، تخص این به خود اخسیارات كلیه تفویض و موسرک تركت تأمیس ا  قب  " ونچر جوینت" طرفین

 را آنهلا ینلر آ همكلاری مبنای و تود می شفسه پایه یا "اصولی قرارداد" آن به كه كسبی، قراردادی صورت به را خود توافقات و

توكی  می دهر، تنظیا و به امضا می رماننرز نظر به این كه در قرارداد میكور، اهلراف مولاركت، میلزان ملرمایه موردنیلا  و 

اخی تصویب نامه و مجو های موردنیا ، تأمین هلای ملالی اضلافی، شلزار. طریقه تأمین آن، تك  حقوقی مواركت، اگونگی 

ینلر ، آنحو  حل  و فصل  اخسالفلات احسملالی های مالی و نحو  تنظیا آنها، نق  و انسقاو مهام، مرت مواركت، قانون حاكا، 

 تود، به جهت جامعیت آن بان رممی قرارداد تیكر داد  می موارد معیوریت اجرای تمام یا ق مسی ا  قرارداد مواركت و حسی

تودز قرارداد میكور حاكا بر قراردادهای فرعی بعر ا  آن خواهر بود و معموالً به جهت احسلرا  و پایه شفسه می "قرارداد اصولی"

غیرقابل  انفكلاک بلودن قلرارداد  ضمن تأكیر بر وحرت و "قرارداد اصولی"اولیه در ا  برو  اخسالفات احسمالی ناتی ا  میاكرات

قلرارداد "میكور با ملحقات و ضمایا آن، تصریح می تود كه توافق های تلفاهی و كسبلی مقلرم بلر آن هلا ا  تلاریخ امضلای 

 ز) ارعی( فاقر اعسبار می باتر "اصولی

 کنترل و اداره شرکت مشترک – 4-2-2-1-2

 ادار  در طرفین وفعا خالتد قعوا درز برنر می پیش را فعالیتخاصی یكریگر ریهمكا با طرفین نچرو جوینت یك باوراا در

 دمو در نتر مهیا و مرمایه تأمین در كترموا دوللللللللجو با طرفین ا  یكی انانچهز متا آن  ممیز  جوو ا  نچرو جوینت

 زدنمو تحلی  نچرو جوینت انعنو تحت را  تر دیجاا باروا اننمیتو ،رلللللكنن عالللللمسنا مریریت در وفعا كترموا ا  فعالیت

 (1330)بامسانی،
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 اصوالً كنسرو تركت موسرک دارای مه بُعر مخسلف خواهر بود:

 كنسرو فنی و تكنولوژی -3كنسرو مریریت  -2كنسرو مالكیت مهام  -1

 کنترل مالکیت سهام -الف 

تأریر تصمیمات تریك بلر نظر به این كه حرود مالكیت هر یك ا  تركای تركت موسرک، رابطه م سقیمی با میزان دخالت و 

ادار  و كنسرو تركت دارد، یكی ا  اهرم های كنسرو و ادار  تركت موسرک اهرم كنسرو مالكیلت ملهام املتز ادار  و كنسلرو 

یت نراتلسه و تود كه هر تریك در تركت دارد؛ لیكن این ضابطه كلالً بر اماس میزان مهمی انجام میتركت موسرک، معمو

همان شونه كه می دانیا ممكن امت برون توجه بله میلزان ملهام، بلرای  را كهتوانر شمرا  كننر  باتر؛ ادر پار  ای موارد می

یك یا انر نفر ا  تركا در امامنامه تركت یا قرارداد جراشانه ای یا حسی قرارداد اولیه یا توكی  مواركت تجارتی، قیلر تلود 

خلاص  ادار  تركت امت به اتفاق آرا یا با موافقت دارنرشان ملهام كه اتخاذ تصمیا در موضوعات خاصی كه مربوط به كنسرو و

-عنی امت كه صاحبان انین مهامی میبرین م»كه ا  آن به عنوان كنسرو منفی یاد می تود،  صورت شیردز این ق ا كنسرو

باتلر كله مالكیلت  تواننر ا  اتخاذ تصمیمات خالف منافعوان جلوشیری نماینرز این حق كنسرو می توانر ناقض نظر اتخاصلی

 دارنرشان برای "وتو حق" نوعی پییر. حقیقت در فوق رو. «زداننر می تركت كنسرو تضمین تنها را مهام ا  بیوسر یا 11٪

د قلراردا یلا ملریریت قلرارداد انعقاد طریق ا  ،اقلیت مهام صاحبان امت ممكن فوق، بررو. عالو ز امت مهام ا  خاصی طبقه

كه ضابطه كنسرو مالكیت مهام خرمات مورد نیا  كنسرو تركت موسرک را در اخسیار شیرنرز نسیجه آنتأمین تكنولوژی، مواد و 

برای كنسرو ادار  و مریریت تركت موسرک، ضابطه قاب  اطمینانی نخواهر بود؛ ارا كه همیوه رابطه م لسقیا بلین مالكیلت 

ن ال م امت كه برای تعیین حلرود اخسیلارات هلر یلك ا  مهام و اعماو حق كنسرو و ادار  تركت موسرک وجود نراردز بنابرای

توانر شمرا  كننر  می ،واردای مارداد؛ ارا كه این ضابطه در پار مهام داران در ادار  تركت، عوام  دیگری را ها مورد توجه قر

 باترز

 کنترل مدیریت -ب

ادار  علام املت و تلام  تصلمیا شیلری در حلرود هیأت مریر  ا  اركان تركت و م ئوو ادار  و مریریت تركت امتز ایلن  

اخسیارات اعطایی امامنامه و مجامع عمومی می تودز همچنین ادار  امور جاری تركت تام  انعقاد قراردادها و به طلور كللی 

انجام كلیه اموری امت كه تركت برای انجام آنها تأمیس تر  و نیز نظارت دقیق بر ح لن اجلرای املور تلركت را در برملی 

الیحه قانونی اصالح ق مسی ا  قانون تجارت، هیأت مریر  بایر ا  بین صاحبان مهام انسخلاب تلونرز در  101شیردز مطابق ماد  

های موسرک، ایجاد موك  نمایر؛ ارا آغا  ممكن امت ضابطه لزوم انسخاب مریران ا  بین مهام داران در مورد مریریت تركت

های تجاری انر ملیسلی ه لسنر، خلود رداد دارای دو ملیت مخسلف و معموالً تركتهای موسرک كه طرفین قراكه در تركت
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رأماً امكان حضور در هیأت مریر  تركت را نرارنرز در جهت ح  موك ، الیحه قانونی اصالح ق مسی ا  قانون تجارت با تجویز 

رف نمود  امتز همچنین در صلورتیكه امكان انسصاب نماینرشان اتخاص حقوقی به عضویت هیأت مریر ، موك  میكور را برط

تركای مواركت تجاری، تركت با م ئولیت محرود را مبنای همكاری خود قراردهنر، می تواننر مریر یا مریران مورد نظلر را 

قلانون تجلارت( حسلی در  104ا  بین خود یا حسی افراد خارج ا  تركت برای مرت محرود یلا نامحلرود معلین نماینلر )ملاد  

ركت با م ئولیت محرود، ممكن امت طرفین پیش بینی و موافقت نماینر كه هر یك ا  تركا بلرای ملرت معینلی امامنامه ت

قلرارداد "ادار  تركت را عهر  دار تونرز اصوالً توافق های مربوط به نحو  ادار  تركت در قلرارداد مولاركت كله ملا ا  آن بله 

 یا پایه تعبیر كردیا قیر می تودز "اصولی

های مخسلفی در قرارداد مواركت پلیش بینلی ملی تلود؛ ممكلن املت در نسرو مریریت تركت موسرک، را  ح به منظور ك

موافقت نامه مرمایه شیاری موسرک پیش بینی تود كه برای اتخاذ تصمیا در موارد خاصی همچون افزایش یا كاهش مرمایه، 

یا انسصابات مریران ارتلر، رای اكثریلت خلاص ملریران ال م اننسقاو مهام، تغییر در مفاد موافقسنامه مرمایه شیاری موسرک و 

امتز اكثریت خاص بایر در حری باتر كه حراق  رای یك مریر منصوب هر تریك در اقلیت و یا اشر تركا بله ن لبت پنجلا  

ب موضلوع درصر تریك باتنر و تعراد مریران منصوب آنها م اوی باتر، رای موافق نصف به عالو  یك ك  مریران برای تصوی

ال م امتز شا  نیز تركا برای كنسرو مریریت تركت اقرام به تأمیس تركت ملریریت ملی نماینلرز ملپس بلا انعقلاد قلرارداد 

 مریریت با تركت موسرک كنسرو و ادار  تركت میكور را عهر  دار می تونرز

 کنترل فنی و تکنولوژیک -ج

هلای ب، جیب و حمایت ا  مرمایه های خارجی، بلاال بلردن توانلایییكی ا  اهراف مها و امامی كوورهای مرمایه پییر ا  جل

فنی و تكنولوژیك صنایع داخلی امت كه همچون مایر منابع تولیر به طر  ناعادالنه ای بین كوورهای تماو و جنوب تق لیا 

نلی و فنلاوری تر  امتز بنابراین كوورهای در حاو تومعه برای مامان بخویرن به وضعیت اقسصادی خلود محسلاج دانلش ف

انسقاو بین المللی تكنولوژی می توانر نقش مهمی در تومعه اقسصادی و صنعسی ب لیاری »پیورفسه صنعسی ه سنرز  كوورهای

ای ا  كوورها داتسه باترز كوورهای در حاو تومعه می تواننر با دمت یابی به ملطوح بلاالی دانلش و معلوملات و مهلارت هل

ی خود بیفزاینرز فراشیری تكنولوژی خارجی و پیورفت رقابت در بلا ار محللی، تكنوللوژی در وركوورهای تومعه یافسه، بر بهر 

شیاری م سقیا خارجی ا  مها ترین طرق به تمار های انسقاو تكنولوژی، مرمایهرها را موجب می تودز در میان رو.این كوو

شلیاری م لسقیا خلارجی را ملتز جریلان ملرمایه هلای ملریریسی امی رود كه تام  تكنولوژی، معلومات، با اریابی و مهارت

 یری میزان تكنولوژی مالحظه نمودزتوان به عنوان تاخصی برای انرا   شهمچنین می
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های موسرک تا حرودی بیان شردیر، بایر اضافه كنیا كه منظور ا  كنسرو فنلی، حاو كه جایگا  و اهمیت دانش فنی در تركت

مرمایه شیار خارجی ن بت به تركت موسرک امتز كنسرو فنی در واقع تلام  كلیله  نوعی نظارت فنی و تكنولوژیك ا  موی

ز برنامه ریزی و تعیین مراح  مربوط به عملیات ماخت، نصب، را  انرا ی، تعمیر و نگهراری خطوط تولیر تركت موسرک و نی

اترز بنابراین همانگونه كه یكی ا  بمی ینر  تركت موسرک در خصوص نوع، میزان و كیفیت تولیرات تركت میكورآامسراتژی 

بله  «كنسرو فنی، كنسرلی امت مراوم و ا  این رو می توان آن را عام  كنسرو كننلر  حقیقلی دان لتز»پژوهوگران می نوی ر:

سی املت، دانلش فنلی و تكنولوژیلك عالو  در ب یاری ا  موارد، آورد  و مرمایه طرف خارجی، كه معموالً یك تركت انر ملی

بریهی امت در انین وضعیسی تریك داخلی به می  و رغبت، كنسرو و مریریت فنی مرمایه شیار خارجی در تركت  باترزمی

تریك خارجی ها جهت تضمین این كه كارخانله و تأمی لات تولیلری بلا موخصلات  ،موسرک را پییرا خواهر ترز در مقاب 

تنر، كلیه م ئولیت ها را در قباو تركت موسرک تقب  می خوامسه تر  مطابقت داتسه و قادر به تولیر محصوالت موردنظر با

 نمایرز

  تعریف لیسانس، جایگاه و انواع آن -5

 هایرو. ا  یكیز بگیرد قرار دیگران توما مالك اجا   با یا مالك خود توما تجاری برداری بهر  مورد توانر می فكری دارایی

 در معلین هلرف یلك برای دارایی مالك موی ا  دیگر، طرف یا تخص امسفاد  برای 1مجو  صرور، فكری مالكیت برداری بهر 

 امت هایی تیو  ا  یكی برداری بهر  مجو  یا لی انس قرارداد زمی باتر توافق مورد  مانی دور  یك برای و معین مر مین یك

مالكیت فكری و دانش فنی در مقای ه به عنوان ابزار انسقاو و مبادله امت و  داتسه المل  بین تجارت در را رتر ترین مریع كه

 در فنلی دانلش و فكلری مالكیت حقوقدر این رو.  با مایر قراردادهای انسقاو فناوری، نقوی محوری را به دمت آورد  امتز

 ملی منسقل  و واشیار معین مرتی برای دیگر تركت یا فرد یك به تود می نامیر 2 امسیا  حق معموالً كه مبلغی دریافت مقاب 

  زتود

 تعریف لیسانس-5-1

پیش ا  تعریف لی انس ا  لحاظ اصطالحی، ال م امت ابسرا اتار  مخسصری به معنای لغوی آن داتسه باتیاز لی انس در اص  

پروانه؛ درجه عالی كه معمواًل تام  مه ماو »نامه فارمی دهخرا انین معنا تر  امت: ای فران وی امت و در لغتواژ 

                                                           
1 License 

2 ROYALTY 
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( همچنین در فرهنگ پیورفسه 1313)دهخرا، « نامه درجه مزبورتدور  كام  مسومطه امت؛ تهادتحصی  پس ا  پایان 

دهر اجا   دارا ترن، امسفاد  كردن یا انجام بعضی امور اعطا مرركی رممی كه نوان می»آك فورد نیز در برابر آن آمر  امت: 

های در ادبیات حقوقی ما، معادو« شوینرزززنیز لی انس میتر  امت همچون شواهینامه راننرشی یا پروانه مطب به نفس اجا   

را « امسیا »( ، عر  دیگری لفظ 1313انر )اتمیسوف، را برشزیر « پروانه»مخسلفی برای واژ  لی انس آمر  امت؛ برخی معادو 

ا برای نهادهای دیگری هنیز به كار رفسه امتز در برخی ا  ترجمه« مجو »( و همچنین كلمه 1333انر )نصیری، منامب دیر 

كنر و شا  باع  خلا ها امسفاد  تر  امت كه تطبیق ترجمه را با مسن اصلی دتوار میهمچون فرانویز نیز ا  همین معادو

تودز مفهوم اصطالحی لی انس نیز ا  معنای لغوی آن انران دور نیفساد  امتز اما در توضیح لی انس حق اخسراع مبح  می

كاالیی را در دور   مانی یا  ،ما د با آن اخسراعجا   كسبی مالك حق اخسراع به دیگری كه او را قادر میا» خوانیا:انین می

ما د، جز آنكه وی را ا  اعماو حقِ منعِ خویش با  قلمرو معین تولیر كنر یا بفروتر؛ انسقالی كه انحصار مالك را مسأرر نمی

كنرز  بان به كار رفسه یا هر رفساری ا  موی ت به فرو. آن منسق  میداردز لی انس حق اخسراع، حقوق كمسری را ن بمی

یك لی انس را توكی   ،خود امسنباط و مطابق آن عم  كنر مالك، كه بر اماس آن طرف دیگر رضایت مالك را به امسفاد 

عقر بلكه، صرفًا اجا   آیر كه در قرارداد لی انس، نه مالكیت موضوع (ز ا  این تعریف انین بر می1330)بلك،« دهرزمی

هایی كه اخیراً به عنوان راهنمای عملی مقررات جریر حقوق رقابت در اتحادیه تودز در یكی ا  كسابامسفاد  ا  آن واشیار می

های فكری و طرف دیگر كه لی انس، قراردادی امت میان دارنر  مالكیت»اروپا منسور تر ، این واژ  انین تعریف تر  امت: 

های فكری در قلمرو انحصاری لی انس اجا   قانونی ا  لی انس دهنر  ك ب كنر، خوا  برای امسفاد  ا  مالكیتخواهر می

تكنولوژیكی لی انس دهنر  كه توما حقوق مالكیت فكری مورد حمایت واقع  هایبرداری ا  نوآوریبرای بهر  دهنر  و خوا 

شر اه دانش فنی )ربت نور ( كه با رو.  انرزی انس, اغلب ربت تر وضوع لهای فكری م، مالكیتفناوریانرز در حو   تر 

های فارمی كه در این  مینه وجود دارد نیز برخی در معرود نوتسه زشیردتولیری همرا  امت نیز موضوع لی انس قرار می

دادی امت كه بر اماس آن صاحب اجا   امسفاد  یا لی انس، قرار"انر: حقوقرانان این تعریف را ا  قرارداد لی انس ارائه كرد 

بنابراین  "برداری كنر؛ا  آن بهر  دهر كه در قباو پرداخت قیمسی به نام رویالسیبه تخص دیگری اجا   می ،حق بر یك عالمت

 ی سی )یا تنظیا توان ا  موی دیگر به پیمان هایك انین پیمانی به قرارداد اجار  تباهت ب یار داردز این قرارداد را می

رود امسفاد  ا  عالمت( توبیه كرد كه به موجب آن صاحبان عالئا كه ممكن امت با یكریگر در تعارض قرار شیرنر ضمن ح

 ز(1332)تمس،  عقر حرود امسفاد  یكریگر را تعیین كننر

كنر توجه به ارتباط آن با انسقاو تكنولوژی و نكسه دیگری كه در تناخت مفهوم قرارداد لی انس در كوور ما كمك می

شیاری )غیر م سقیا( خارجی امتز ایران، ماننر مایر كوورهای در حاو تومعه، در وضع مقررات مهمیه ماالنه ن بت مرمایه
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دهر و به این جهت اماماً ورود منری نوان میبه حمایت ا  محصوالت داخلی و ایجاد واحرهای صنعسی در كوور عالقه

تود غیرمجا  و یا با ترایا تحمی  حقوق شمركی و مود با رشانی شزافی مجا  امت كاالهایی كه موابه آن در ایران ماخسه می

رمانرز در انین ترایطی، تولیركننرشان كه عمالً امكان رقابت وارد كننر  خارجی را با تولیر كننر  ایرانی به حراق  می

كننر و یا نماینر و در واقع مبادرت به ماخت كاالی خود در ایران میسقیا در ایران میشیاری م خارجی یا اقرام به مرمایه

در  ،های فنی و تخصصی به تولیر كننر  ایرانیاینكه برای حفظ و تومعه با ار فرو. خود در ایران ا  طریق اعطای وام و كمك

االمسیا  با عنوان قرارداد كمك فنی و حق تحتاردادی آینرز در انین فرضی، قرمقام حفظ موقعیت تجاری خود در ایران برمی

ا  عالمت تجاری و حق تا تود تودز بر ح ب ترایا این قرارداد، به صنعسگر ایرانی اجا   داد  میتركت ایرانی منعقر می

ایرانی اقرام به ماخت االمسیا  امسفاد  كنر و مثاًل تولیر كننر  اخسراع یا دانش فنی تولیر كننر  خارجی در قباو پرداخت حق

در موقع فرو. هر  ،كنر و در مقاب  امسفاد  ا  انین حقیتلویزیونی با مارک و موخصات فنی یك تلویزیون خارجی می

 زنمایربه ح اب صاحب امسیا  خارجی منظور می« االمسیا حق»را به عنوان دمسگا  تلویزیون ق مسی ا  بهای آن

 جایگاه لیسانس-5-2

برخی ا  این قراردادها  در ادامه به بررمیشیردز در ضمن قراردادهای دیگری تك  می بلكه ،نه به طور م سق  لی انس اغلب،

 (،افواری پور) تودپرداخسه میبه عنوان ظرف و جایگا  لی انس 

 قرارداد فرانشیز-5-2-1

قراردادی برای فعالیت موسرک میان دو یك می سا «فرانویز»انر؛ المل  شفسهشونه كه برخی مؤلفان حقوق تجارت بینهمان

تاجر م سق  امت كه در طی آن یك طرف )امسیا دهنر (، در مقاب  پرداخت )پوو و غیر آن( و تحت ترایا معین، حق 

كنرز اعطا می ماخت و فرو. محصوو و همچنین حق امسفاد  ا  عالمت تجاری یا نام تجاری را به طرف دیگر )امسیا  شیرنر (

های تجاری خود را به نهر و تیو ین، امسیا  دهنر ، خرمات فنی، كمك فنی و دانش فنی در اخسیار طرف دیگر میافزون بر ا

ما مان » ( به همین منظور 2002)ون هوت،  تونرا اهراف با اریابی منعقر میآمو دز قراردادهای فرانویز عمرتًا بوی می

تو یع كاال و خرمات توما لی انس عالمت تجاری توصیف كرد  امت كه ای ا  فرانویز را تیو  «تومعه صنعسی مل  مسحر 

 زآمیزدلی انس میكور را با لی انس دانش فنی، امرار تجاری، حق تكثیر و قراردادهای تو یع در ها می

ر ، انسقاو طور خالصه كرد: اجا   امسفاد  ا  یك اما یا عالمت تجاری ربت تتوان عناصر یك قرارداد فرانویز را اینپس می

 دانش فنی ا  موی امسیا دهنر  به امسیا شیرنر  و در نهایت، تو یع كاالی ماخسه تر ز
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تونر اما در اشر اه قرارداد فرانویز مسضمن لی انس عالمت تجاری امت و قراردادهای نامبرد  ا  این حی  به ها نزدیك می

یرنر  و خرمات فنی به او ب یار اومگیرتر امتز این اخسالف، ارر های امسیا شقرارداد فرانویز نظارت امسیا دهنر  بر فعالیت

رال   یانی  های او به اتخاصحقوقی نیز دارد؛ در مواردی كه كاالی تو یع تر  توما امسیا  شیرنر  و یا به طور كلی فعالیت

این، در واقع  (2002هوت،  )ونولیت امسیا  دهنر  نیز مطرح شردد و او خوانر  دعوی واقع تودز ئبرمانر، ممكن امت م 

تودز ا  همین رو، توصیه خوانر  می «ناتی ا  فع  دیگری ولیتئم  »مرنی  ولیتئم همان ایزی امت كه در قواعر عام 

 های میكور به دقت در قرارداد پیش بینی شرددزتود نحو  جبران خ ارتمی

ری بر تمرد  انرز ا  جمله اینكه؛ در فرانویز، حق االمسیا  های دیگری نیز میان قرارداد فرانویز و لی انس عالمت تجاتفاوت

امت تا عوض امسفاد  ا  عالمت؛ در لی انس تأكیر بر تولیر امت اما در فرانویز بیوسر اهراف با اریابی  «بهای مریریت»بیوسر 

و تثبیت تر  امتز در  های جاافساد یعنی مرحله پس ا  تولیر مرنظر امت؛ لی انس عالمت تجاری بیوسر در خصوص تجارت

ا   اری اغلب انسقاو بهبود در تولیرحالی كه، فرانویز در با رشانی نوپا و رو به رتر كاربرد بیوسری دارد؛ در لی انس عالمت تج

های ای امت اما در فرانویز ا  امسیا دهنر  انسظار می رود كه پیورفتموی یكی ا  طرفین به دیگری، منوط به توافق جراشانه

 (2002)ون هوت، را به عنوان جزء الینفك قرارداد و برون نیا  به میاكرات دیگری، در اخسیار امسیا شیرنر  بگیاردز  خود

 (B.O.Tقرارداد ساخت، بهره برداری، واگذاری )-5-2-2

كه  واشیاری امت نوع دیگری ا  قراردادها كه به عنوان جایگا  لی انس نیا  به معرفی دارد، قراردادهای ماخت، بهر  برداری و

تونر كه اصوالً بخش خصوصی تودز این قراردادها معموالً در صنایع  یربنایی و مادر منعقر مینامیر  می ( B.O.T)اصطالحاً 

در دولت پییرنر ، توانایی مالی یا اخسیار ورود در آنها را نرارد؛ ا  همین رو، معموالً یك طرف این قراردادها، دولت یا تركت 

دهر تا مطابق های خصوصی امسیا  میولت به كن رمیومی مسوك  ا  تركتد(  B.O.T)دولسی امتز در یك قرارداد مسعارف 

تأمین مالی یك طرح  یربنایی را عهر  دار تر ، آن را اجرا كنر و در ا ای مخارجی كه تقب  كرد  امت برای مرتی ا   ،قرارداد

امسفاد  ا  آن را مجانًا به دولت منسق   برداری، پروژ  و حقبرداری كنر و پس ا  مپری ترن مرت بهر پروژ  ماخسه تر ، بهر 

های قرارداد میكور امت كه ا  طریق آمو .، اخی جیب دانش فنی پیورفسه یكی ا  اهراف و انگیز  ز(1334)تیروی،  نمایر

 پییردزهای شوناشون و انسقاو دانش فنی صورت میلی انس

برداری ا  پروژ  را به عهر  شرفسه امت ممكن امت برای تولیر كاال و در این قراردادها، كن رمیومی كه تأمین مالی و بهر 

های میكور در مرت اجرای پروژ  در های مسعردی نیا  داتسه باترز امسفاد  ا  لی انسخرمات موضوع پروژ ، به لی انس

تودز البسه بایر ترتیبی اتخاذ تود كه همرا  با خود پروژ  به دولت پییرنر  منسق  می اخسیار كن رمیوم خواهر بود و پس ا  آن
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ها به پروژ  اخسصاص یابنر تا در هنگام انسقاو آنها به دولت موكلی پیش نیایرز هنگامی كه صاحب لی انس، این لی انس

 ار  انریوی تودزكن رمیوم را ا  لی انس فرعی منع كرد  باتر بایر ا  پیش در این  مینه ا

های صنعسی ربت تر ، ممكن امت كن رمیوم برای را  انرا ی پروژ  نیا  داتسه عالو  بر لی انس حق اخسراع و مایر مالكیت

باتر تا دانش فنی ال م را ا  صاحبان آن خریراری كنرز این دانش ا  طریق قراردادهای آمو .، ارائه خرمات فنی و مهنرمی، 

 ز(1334تیروی،تود )و غیر  به كن رمیوم و مپس دولت پییرای مرمایه منسق  می همكاری موسرک صنعسی

 قرارداد بیع متقابل-5-2-3

امتز در واقع، بیع مسقاب  یكی ا  انواع مجموعه 1« بیع مسقاب  »،فناوریس و انسقاو یكی دیگر ا  قراردادهای مسضمن لی ان

معروف ه سنرز در این مجموعه قراردادها، صادركننر  مسعهر می تود تا عالو  بر  «تجارت مسقاب » قراردادهایی امت كه به 

تعهراتی كه معموالً در قراردادهای صرور كاال و خرمات وجود دارد، تعهرات اضافی و مسقابلی را در جهت منافع وارد كننر  

كی دیگر ا  انواع تجارت مسقاب  مح وب كه ی «خریر مسقاب »بیع مسقاب ، در مقای ه با ( ویژشی 1333)تیروی،  زبپییرد

تود، پیومسگی و ارتباط میان كاالهای صادر تر  و با  خریر تر  توما صادر كننر  امتز در واقع در یك قرارداد بیع می

ود تتود، در یك فراینر تولیری مرتبا ه سنرز صادر كننر  مسعهر میتود با آنچه مسقاباًل خریراری میمسقاب  آنچه صادر می

های فنی به وارد كننر  كمك كنر تا یك واحر آالت، مواد اولیه، تكنولوژی، دانش فنی و كمككه ا  طریق عرضه ماتین

« همان واحر اقسصادی»اقسصادی و تولیری را  انرا ی كنر و مپس هزینه اقالم صادراتی را ا  طریق با خریر محصوالتی كه در

 (1333 )تیروی،تود، با یافت نمایرز تولیر می

رمر در كنار مرمایه شیاری و تأمین مالی پروژ ، یكی ا  اهراف این قراردادها انسقاو تكنولوژی و دانش فنی باتر و به نظر می

به همین دلی  عالو  بر ابزار و مواد اولیه )مخت افزار(، دانش فنی خرمات مریریسی )نرم افزار( و اخی لی انس حق اخسراع و 

 انرزصنعسی ربت تر  را به عنوان موضوع بیع مسقاب  مح وب كرد های مایر مالكیت

تودز در قانون در كوور ما ا  مكانیزم بیع مسقاب  معموالً برای امسخراج معادن نفت و شا  یا تومعه آنها امسفاد  می

هایی شیاریواشیاری به عنوان مرمایهنامه آن، ا  بیع مسقاب  و قراردادهای ماخت، بهر  برداری و شیاری خارجی و آیینمرمایه

های دولسی مسكی تود و به تضمین دولت یا بانكیاد تر  امت كه برشوت منافع در آنها صرفاً ا  عملكرد پروژ  ناتی می

  نی تز

 

                                                           
1Buy Back 
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 برخی انواع قرارداد لیسانس -5-2

مجانی؛ لی انس توریفاتی و رضایی؛  انر ا  جمله؛ لی انس معوض وقراردادهای لی انس را به انواع مخسلفی تق یا كرد 

لی انس انحصاری، غیرانحصاری و انفرادی؛ لی انس مسقاب  و یك طرفه؛ لی انس اجباری و ارادی و انواع دیگری كه ذكر آنها 

رمر اهمیت بیوسری داتسه باتر بنری قراردادهای لی انس كه به نظر میانران ضروری نی تز در اینجا، تنها دو نوع تق یا

 تودزرمی میبر

 لیسانس ارادی و اجباری -5-2-1

برداری ا  های فكری ربت تر ، نه خود اقرام به بهر در برخی كوورها اشر مالك ورقه اخسراع، عالمت تجاری و یا مایر مالكیت

قررت را دارد كه  این امواو نمایر و نه به دیگران اجا   انین كاری را برهر، مرجع صالح برای ربت امواو میكور، این اخسیار و

برداری اعطا كنرز برین اعسبار، بینی تر  در قانون به هر مسقاضی واجر ترایا، لی انس بهر در صورت وجود ترایا پیش

همان لی انس مسعارف امت كه به طور موروح در این  «لی انس ارادی»انرز قرارداد لی انس را به ارادی و اجباری تق یا كرد 

 نیا  به توضیح داردز «لی انس اجباری »تر  امت اما  مقاله بران پرداخسه

نظام لی انس اجباری به عنوان بخوی ا   1303در ماو ز شرددانگل سان برمی 1223نحصارات مابقه لی انس اجباری به قانون ا

در و به تخص ای امت كه توما یك نظام صالح ملی صاقانون حق اخسراع تناخسه تر  امتز در واقع لی انس اجباری اجا  

تود تا ا  یك محصوو یا فرآینر ربت تر  برون اجا   دارنر  آن امسفاد  نمایرز لی انس اجباری امسثنایی بر مسقاضی اعطا می

حقوق انحصاری دارنرشان حق  میانكوتر تا تعادلی قوانین مربوط به حق اخسراع امتز در واقع، این بخوی ا  نظا عمومی می

 كننرشان ا  موی دیگر پریر آوردزوق مصرفاخسراع ا  یك مو و حق

رمر فل فه لی انس اجباری، رعایت اص  آ ادی رقابت و عرم انحصار و به طور كلی رعایت نظا عمومی و منافع به نظر می

 ،ررمانها را به ربت میكنر و آنتخصی كه دانش فنی و امرار تجاری را نزد مرجع صالح دولسی افوا می را كهجامعه باتر؛ ا

برداری كنر یا اجا   این در قباو حمایت دولت و اعطای حق انحصاری و منع تجاو  دیگران، مسعهر امت كه یا خود ا  آنها بهر 

 كار را به دیگران برهر و البسه در مقاب ، حق االمسیا ی ها دریافت كنرز

ماو ا  تاریخ صرور ورقه اخسراع بگیرد و در م، اشر مه  1311مصوب  «قانون حق اخسراع »  43در انگل سان، به موجب ماد  

توانر به هر مسقاضی واجر ترایا اجا   امسفاد  ا  آن برداری ا  آن به عم  نیامر  باتر مرجع صالح میشونه بهر این مرت هیچ

داتسه باتنر و  ا  لحاظ اقسصادی و تجاری قابلیت كافی ،را برهر، البسه موروط به اینكه آن اخسراع یا محصوالت ناتی ا  آن

 برداری ا  آن اخسراع و محصوالت ناتی ا  آن به تجارت و با رشانی در انگلیس لطمه بزنر یا مانع آن شرددز عرم بهر 
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قانون مالكیت صنعسی این كوور، اشر مه ماو پس ا  اعطای ورقه اخسراع یا اهار ماو پس ا   14در مكزیك، مطابق ماد  

های صنعسی آن كوور توانر ا  مؤم ه مالكیتنفع میبرداری نوود هر ذی  اخسراع میكور بهر تكمی  تقاضای مربوط به آن، ا

تقاضای اعطای لی انس اجباری كنر مگر اینكه دارنر  ورقه اخسراع دالی  موجهی برای عرم امسفاد  ا  آن داتسه باترز 

مؤرر ا  اخسراع را داتسه باترز البسه مرجع صالح پیش ا  برداری درخوامت كننر  لی انس اجباری بایر توانایی فنی و مالی بهر 

برداری نمایر و در غیر این صورت، لی انس دهر تا ا  آن بهر اعطای لی انس اجباری به دارنر  ورقه اخسراع فرصت معقولی می

شیرد و اری تصمیا میاجباری اعطا خواهر ترز مرجع صالح دولسی پس ا  امسماع اظهارات طرفین, دربار  اعطای لی انس اجب

االمسیا  با خاتمه عمر ورقه االمسیا  قاب  پرداخت به مالك را تعیین خواهر كردز پرداخت حقبرداری و حقترایا، قلمرو بهر 

پییردز با تقاضای دارنر  یا مسقاضی ممكن امت مفاد و ترایا لی انس اجباری تغییر كنر یا تعری  تود؛ به اخسراع پایان می

های دیگری صادر كرد  باتر كه ن بت به لی انس اجباری ترایا بهسری داتسه گامی كه مالك در این ارنا لی انسویژ  هن

امكان دارد به مسقاضیان دیگری نیز اجا   امسفاد  داد  تودز در ضمن  توانر انحصاری باتر؛ یعنیری نمیباتنرز لی انس اجبا

نامه راجع به موافقت 31توانر لی انس فرعی برهرز ماد  اعطاكننر  می تنها با اجا   مرجع (مسقاضی )لی انس شیرنر  

كنرز این ترایا ترایا تفصیلی اعطای لی انس اجباری را بیان می های فكری )تریپس(های حقوقی تجارت مالكیتجنبه

 عبارتنر ا :

داری، غیرانحصاری و غیرقاب  انسقاو بردامنه و مرت بهر ، درخوامت مقرم و پیوین مسقاضی لی انس، تعیین حق االمسیا 

 بودن، اولویت مقاصر داخلی، امكان با نگری قضایی و لغو مجو  در صورت ا  بین رفسن اوضاع و احواو خاصز 

نیز لی انس  1312های صنعسی و عالئا تجاری ایران مصوب قزثز اخسراعات، طرح 11ال م به ذكر امت كه اخیراً در ماد  

   امتزاجباری پیش بینی تر

  انحصاری غیر لیسانس قرارداد -5-2-2

 خود برای را قرارداد موضوع دارایی به ن بت برداری بهر  حق كه دهر می را اجا   این مالك به لی انس قراردادهای ا  نوع این

 لی لانس هلا نلوع، ایلن در زاملت بلاقی رالل  اتخاص به ما اد های لی انس اعطای بر مبنی مالك حق همچنین زكنر حفظ

 ز  دارنر برداری بهر  حق فكری، دارایی مالك ها شیرنرشان

 لی لانس یشیرنلر  انرین ا  یكی لی انس یمجو شیرنر  كه تودمی منعقر  مانی انحصاری غیر لی انس قرارداد حقیقت در

 وآایلر  نلوع حقیقلت در قلرارداد نوع اینز امت تر  دادقرار وارد فناوری یتومعه و امسفاد  برای آنها با مجو دهنر  كه امت

 ملود و موفقیلت تلود،ملی تق لیا شیرنلر  مجلو  انلر بلین مزایلا و ری لك كه اجآن ا ز امت دهنرشان مجو  برای قرارداد

 بهسری كنسرو دهر،می مجو  كه ك ی حقیقت درز تودنمی مجو  یشیرنر  یك تنها موفقیت به واب سه ،فناوری یمجو دهنر 
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-ملی املسفاد  نآ ا  مخسللف محصوالت در مخسلف، با ارهای در كننرشان لی انس یا شیرنرشان مجو  كه دارد فناوری روی بر

 حفلظ لی لانس مجلو  یدهنلر  برای آن منافع و داد خواهر بهسر و بیوسر یتومعه برای تان ی ،فناوری به نسیجه در و كننر

 یشیرنلر  بلرای را  یلادی هلای هزینله امت ممكن و ه سنر اولیه مراح  در كه هاییفناوری مورد در حاو،این باز تر خواهر

 جغرافیلایی یمنطقله یلك در حلراق  بودن، انحصاری دنباو به بالقو  ،شیرنرشان لی انس بیوسر ر،نبات داتسه همرا  به مجو 

 ز ه سنر بخصوص

  انحصاری لیسانس قرارداد -5-2-3

 اعطلای ا  پلس هلا ماللك حسلی حالیكه در ،دارامت را فكری دارایی ا  امسفاد  حق مجو  یشیرنر  تنها قرارداد، نوع این در 

 بهلر  بله مجلا  او طلرف ا  كله ك لانی و مجلو  یشیرنر  به تنها انحصاری لی انس یك زنی ت برخوردار حق این ا  لی انس

 یشیرنر  برای كه حقوقی كه امت موقعیسی معموال انحصاری لی انس یك حقیقت، در زدهرمی را امسفاد  حق انرتر  برداری

 ز ) ارعی( جرامت منطقه آن در مجو دهنر  حقوق ا  تود،می اعطا مجو 

لی انس انحصاری ممكن امت مطلق باتر یا موروطز لی انس انحصاری مطلق با فرو. امواو فكری موضوع آن، فرق انرانی 

های انحصاری موروط به قیود خاصی ه سنرز این قیود ممكن امت در مورد قلمرو جغرافیایی لی انس ،نرارد اما اغلب در عم 

امسفاد  ا  امواو فكری یا راجع به نوع امسفاد  ا  این امواو باتر و یا ممكن امت این امواو موروط به قراردادهای مابق واشیار 

همچنین ممكن امت لی انس دهنر  حق امسفاد  را برای خود  شردنر؛ یعنی، حق واشیار تونرشان مابق محفوظ بمانر و

  محفوظ براردز

ریزی لی انس شیرنر  امر مهمی امت؛ مثاًل هنگامی كه انحصاری یا غیرانحصاری بودن قرارداد لی انس در امسراتژی و برنامه

در اخی لی انس انحصاری امتز موانع مخسی فرا روی لی انس شیرنر  برای تولیر یك فرآورد  دارویی باتر، مصلحت او 

همچنین ممكن امت تركسی برای آنكه به تهرت و اعسبار دمت یابر برای انرین ماو به لی انس انحصاری نیا  داتسه باترز 

 ری ا  موضوع قرارداد برای لی انسبرداكننر، فارغ ا  اینكه بهر االمسیا  حراقلی تعیین میهای انحصاری حقمعموالً در لی انس

رنر  مودآور باتر یا خیرز ا  موی دیگر، لی انس انحصاری بایر حراق  تام  این مقرر  باتر كه لی انس شیرنر  ملزم امت شی

برداری ا  امواو فكری موضوع قرارداد حراكثر تال. خود را به عم  آورد و كوتاهی او در این امر، لی انس انحصاری برای بهر 

برداری به صورت تعیین حراق  بخورز تعهر به بهر یا در ب یاری موارد بران خاتمه می كنر ورا به غیرانحصاری تبری  می

برداری ا  موضوع قرارداد، در آن فرو. به یك واحر پوو )مثاًل دالر( یا واحر كاال و یا دمسرمی به حر معینی ا  تومعه در بهر 

ن یا تال. معقوو جهت تومعه، تو یع یا فرو. محصوو كارشیری حراكثر توایا ممكن امت صرفًا تام  تعهر ب توددرج می

  تولیر تر  باترز 
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 ( انفرادی)منحصر لیسانس قرارداد-5-2-4

لی انس »رود ی به كار میتود و معموالً در كنار لی انس انحصاراصطالح دیگری كه در همین ارتباط مطرح می

توضیحات جالبی دارد كه اشر اه به قراردادهای تو یع و امتز در مورد تفاوت این دو اصطالح یكی ا  مؤلفان  «انفرادی

 آیر:تود اما در بح  ما نیز به كار مینماینرشی مربوط می

اشر این اصطالحات )انحصاری و انفرادی( در قرارداد تعریف نور  باتنر، عرف مررن تجاری اغلب معانی  یر را به آنها ن بت 

 دهر:می

این دارنر كه اصی  )در بح  ما لی انس دهنر ( انین حقی نرارد كه تو یع كننر  یا ز هر دو اصطالح داللت ضمنی بر 1

 نماینر  )لی انس شیرنر ( دیگری را برای قلمرو مزبور تعیین كنرز

شونه توانر فرو. در قلمرو نماینر  را به ح اب خود. و برون هیچز اشر نماینرشی )لی انس( انفرادی باتر، تخص اصی  می2

در واقع اشر اصطالح لی انس انفرادی به كار رود، لی انس دهنر  به تخصه  برای نماینر  به عهر  شیرد؛ یعنی ولیسیئ م

 ز (افواری پور) توانر ا  امواو فكری موضوع قرارداد امسفاد  كنرمی

 ز(1313اتمیسوف،« )كنرز اشر نماینرشی انحصاری باتر اصی  حسی به تخصه مجا  نی ت با نماینر  در قلمرو قرارداد رقابت 3

شرددز تعریف میكور برین قرار انگلیس، تأییر می 1311قانون حق اخسراع  130در ماد  « انحصاری»تف یر فوق با تعریف واژ  

لی انس انحصاری لی ان ی امت ا  جانب مالك یا مسقاضی ورقه اخسراع به لی انس شیرنر  یا نماینرشان او كه به قصر »امت: 

  «تودزززدیگران )ا  جمله لی انس دهنر (، اعطا میممنوع ماخسن 

تودز در برداری موضوع لی انس ممنوع میبینیا در لی انس انحصاری حسی خود لی انس دهنر  ا  بهر طور كه میهمان

انس، خود، تود كه در قرارداد ذكر تود كه آیا صاحب لی شونه نی تز در هر حاو، توصیه میكه، در لی انس انفرادی اینحالی

 توانر در قلمرو قرارداد به فعالیت بپردا د یا خیرزمی

 در و كنلر امسفاد  لی انس تحت موضوع ا  كه دهرمی را حق این شیرنر  لی انس به منحصر لی انستوان شفت می نهایتدر 

 ز  مانرمی باقی نیز  آن مالك برای فكری ماو ا  برداریبهر  حق وجود این با كنر، جلوشیری دیگر مجو های اعطای ا  حاو عین

 یلك در فنلاوری ا  مجو دهنلر  هلا و مجو شیرنلر  هلا كه دهرمی نوان را موقعیسی معموال منفرد، یا منحصر لی انس یك 

 هلا،حاللت ایلن دوی هلر درز باتلر داتلسه را اخسیلار این توانرنمی نهاآ ا  غیر به دیگر كس هیچ ولی كننرمی امسفاد  منطقه

 كله جغرافیلایی یمنطقله در حلراق )  نی ت شیرنرشان مجو  مایر به حقوق و حق اعطای به مجا  عنوان هیچ به مجو دهنر 

 واب لسه لی لانس یك به مجو دهنر ، جغرافیایی، یمنطقه این در(ز امت انحصاری كامال یا انحصاری صورت به آن در لی انس

 ) ارعی(ز امت
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  مجوز صدور مزایای -5-3

   مجوزگیرنده برای مجوزدهنده برای

 محصلوو تولیلر درشیر توانر نمی یا خواهر نمی كه تركسی

 صلرور)وریافنل ا  املسفاد  حلق واشلیاری با توانر می تود

 و ملریریت تو یع، امكانات تولیر، توان كه تركایی به( مجو 

 ز  شردد منربهر  رندار را هاتخصص مایر

ز دارد وجلود عجلله با ار به جریر محصوالت ورود برای اغلب

 بلله دمسرمللی امكللان لی للانس، یللا "مجللو  صللرور توافللق"

 بلا ار در تر خالقانه و مریع حضور جهت موجود هایفناوری

 ز  نمایرمی فراها وریافن خریرار برای را

 حفلظ بلا تلا دهلرملی فروتنر  به را اجا   این مجو  صرور

 لحلاظ بله، امسیلا  حلق ا  امسفاد  با ، فكری دارایی مالكیت

 زشردد منربهر  اقسصادی

 بلا نرارنر را تومعه و تحقیقات انجام توانایی كه هاییتركت

 تكنیكی هایپیورفت به تواننرمی لی انس خریر ا  امسفاد 

 ز  یابنر دمت پیورفسه محصوالت تولیر جهت ال م

 ملا ی تجلاری منظور به ها تركت به توانر می مجو  صرور

 بلا) ملوررتر بصلورت جریلر با ارهلای ی تومعه یا آوری فن

 ز  نمایر كمك( تركا توان ا  امسفاد 

 ملبر با كه  مانی ،وریافن ا  برداری بهر  مجو  خریر "شاها

 خللق بله منجلر تود می تركیب ما مان داخ  هایوریافن

 ز تود می جریر های فرصت و نو محصوالت

 ملی كار به جریری با ارهای به دمسرمی جهت مجو  صرور

ز انلر بلود  دمسرملی قابل  غیلر مجلو  صرور برون كه رود

 خلارجی بلا ار بله ورود الزاملات ی كلیله  با خریرار معموال

 مورد اصالحات ها، دمسورالعم  ها، برا ب ی ترجمه ماننر

 ملی موافقلت محللی قلوانین بلا محصلوو تطبیق جهت نیا 

 بله مربوط موضوعات ی كلیه م ئوو خریرار "معموالز نمایر

 زباتر می محصوو تو یع و لج سیك ما ی، داخلی تولیر،

 

 یلك به را مسقلب یا رقیب یك توانر می مجو  صرور قرارداد

 كله حقلوقی دعوی ا  پرهیز با زنمایر تبری  مسحر و تریك

 نیلز بلر  ملان و ما  هزینه ، نامعلوم ی نسیجه داتسن ضمن

 ز  باتر می

 

 و هلا نلوآوری بلر كنسلرو حلرودی تا توانر می مجو  صرور

 و تعاملل  قابلیللت كلله آنجللایی را، آوری فللن تكاملل  جهللت

 ز   نمایر  فراها ، دارد اهمیت همكاری
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  مجوز صدور معایب -5-4

 مجوزگیرنده برای مجوزدهنده برای

 اقلرام بلا مقای له در فروتلنر  شلیاری مرمایه اوقات شاهی

  تلامین بهسلری ملود توانلر ملی ،صرورمجو  قرارداد توما

   زنمایر

 را خاصلی فنلاوری بلرای ملالی تعهلر املت ممكلن خریرار

 بله احسیلاج یلا و نرارد ما ی تجاری قابلیت هنو  كه بپییرد

 زدارد خریرار نیا های برآوردن جهت  یاد اصالحات

 حلق اشلرز شلردد تبری  فروتنر  رقیب به توانر می خریرار

 خریلرار شردد، واشیار موسرک منطقه در وریافن  ا  امسفاد 

 كله كنلر، خلود آن ا  را "فروتلنر " فرو. مها توانر می

 ا  را خلود بلا ار ملها وریافنل "فروتلنر " تلود می باع 

 توانلر ملی خریلرار كمسلر هلای هزینله بلرلی ز برهر دمت

 زنمایر عم  و تر  با ار وارد مریعسر و موررتر

 محصوو یك به را هزینه الیه یك امت ممكن فناوری مجو 

 كلردن اضافهز كنر اضافه تود نمی پوسیبانی با ار توما كه

 با ار كه صورتی در تنها اما امت، خوب جریر های آوری فن

 اضلافه مسعلرد هلای وریافنز نمایر تحم  را ها هزینه بسوانر

 وریافنل ا  غنی محصوو یك توانر می محصوو یك به تر 

 ز  نمایر ارائه با ار به را ه ت شران حر ا  بیش كه

 تعریلف وضلوح به فناوری كه وقسی وریافن واشیاری قرارداد

 ایلن درز باتلر آور  یلان توانلر ملی نی لت كام  یا و نور 

 نیلا  بلرآوردن منظلور بله "فروتنر "رود می انسظار صورت

 ادامله شلزاف ی هزینله با ،  را ای تومعه های برنامه خریرار

 ز  دهر

 كننلر، ممكلن ملی تكیله وریافن خریر به هایی كه تركت

 توانلر ملی كه شردنر واب سه  یادی فناوریكی لحاظبه  امت

 و اصلالح هچنلین و آتلی هلایپیولرفت جهلت باتر مانعی

 ز مخسلف های با ار در محصوو بهبود

 

 محلل  ا  درآمللر بلله تللرت بلله امللت ممكللن "فروتللنر "

 ز    شردد واب سه "خریرار"

 

 

 فناوری انتقال قراردادهای مقایسه -6

و قلرارداد لی لانس انسخلاب (FDI) ،(OEM)همچلون را مسنلوعی هلایرو. خارج، ا  فناوری ك ب برای مخسلف كوورهای

و دیگلر  (OEM)كنر، تایوان بیولسر ا نس و خرمات تكنولوژیك امسفاد  میانرز به عنوان مثاو، ژاپن غالبا ا  قرارداد لی اكرد 

 انرزامسفاد  برد  ( FDI)انواع پیمانكاری فرعی و منگاپور و مالزی ا 

( FDI)هریك ا  آنها مزایا و معایبی دارنرز مرمایه شلیاری م لسقیا خلارجیو  ها وجود داردروتنی میان این رو.های تفاوت

های مریریسی، اتصاو های مقرماتی و بنیادین امت ولی در مقاب  موجب جلب مرمایه، مهارتصرفا م سلزم مهارت و توانمنری

و طرف دیگلر ا  ایلن  امتهای مریریسی در اخسیار طرف خارجی شیریاما در عین حاو تصمیابه با ار و دریافت فناوری امتز 

ورهایی كله جهت فارغ الباو خواهر بودز اشر هزینه كارشر افزایش یابر، مرمایه شلیاران خلارجی ممكلن املت بله ملمت كول

هلای محللی واب لسه بله خلود، بلرای تركتبرونرز مرمایه شیاران م سقیا خارجی معموال در ی دارنر دمسمزد كارشر پایین تر

 كننر مگر اینكه تركت واب لسه، مركلز جهلانی تولیلر برخلی محصلوالت باتلرزعمیق به فناوری مرمایه شیاری نمیدمسیابی 
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و دیگر انواع پیمانكاری فرعی در مطحی ش سرد  برای دمسیابی به فناوری و بلا ار ( OEM)قراردادهای ما نر  تجهیزات اصلی

مطوح مخسلفی ا  انسقاو فناوری، ا  نقوه ها و موخصلات محصلوالت تلا عرضله (OEM)شیرنرز قرارداد می امسفاد  قرارمورد 

در ب لیاری ا  ملوارد (OEM)شیردز قرارداد ودی و آمو . كاركنان را در بر میماتین آالت تولیری، دانش فنی، مواد اصلی ور

  امتز قراردادهای پیمانكلاری فرعلی در ژاپلن شلاهی اوقلات بلا تلامین ملالی و با واشیاری پروانه بهر  برداری )لی انس( همرا

دهنر شاهی اوقلات بله منظلور تلرارک تجهیلزات ملاخت هایی كه كار مونساژ را انجام میهمكاری فنی نیز همرا  امتز تركت

  كننرزمنابع مالی ال م را نیز تامین میقطعات مورد نیا ، 

ال م ا  جملله تلوان ملریریت  های ملریریسیهای موجود، دارای مرمایه و ظرفیتكه تركت م سلزم آن امت(OEM)قرارداد 

باتنرز اشر با ار فرو. محصوو وجود داتسه باتر، خطر تروع فعالیت كا امت اما حاتیه مود نیلز پلایین خواهلر بلودز  تولیر

شلیاردز یلك تولیركننلر  در  یلادی تلاریر می تصمیمات مریریت پیمانكار فرعی، بر نحو  مریریت دریافت كننر  پیمان تا حر

و قلرارداد ملاخت عالملت  ODM))، انگیز  ال م را برای حركت به موی قرارداد ماخت طراحی اصلی (OEM)قالب قرارداد 

در ایلن حاللت دارد تا حاتیه مود خود را افزایش دهر و امسقالو در مریریت را نیلز بله دملت آوردز (  OBM)تجاری اصلی)

 ر و تومعه بعری ب یار محسم  امتزرتاحسماو 

املتز در ایلن  ت حلق امسیلا آوردز شاهی اوقات قرارداد لی انس صرفا به معنی پرداخلقرارداد لی انس با خود فقا فناوری می

حالت، تركسی كه توان ماخت محصولی خاص را دارد و نیا ی به دریافت اطالعات اضافی ها نرارد، به موجب قرارداد لی انس 

حق امسیا  می دهر  یرا حق اخسراع در اخسیار تركسی دیگر امتز قرارداد لی انس، م سلزم مریریت مطح بلاال و ظرفیلت  فقا

بینلی مكاری فنی در قرارداد لی لانس پلیش یاد ك ب فناوری در تركت دریافت كننر  لی انس امتز حسی در صورتی كه ه

با ار دمسرمی داتسه باتر و یا این دمسرمی را ایجاد كنر و همه خطلرات تر  باتر، با  ها دریافت كننر  لی انس بای سی به 

امسقالو دارد، انگیز  بلاالیی بلرای تلال. در  ،ك ب و كار را نیز مسقب  تودز ا  آنجایی كه دریافت كننر  لی انس در مریریت

 ) ارعی(زخواهر داتتجهت تومعه فناوری و رتر 

 نسلیسا صدور مقابل در فروشقرارداد  -6-1

 مالكیلت حقلوق ،(تلود می خوانر  "واشیاری" قانونی معامله آن در كه) وریافن در فكری مالكیت حقوق فرو. یا و خریر در 

 و تلودملی توافق قیمت یك اماس بر ،تر  فروخسه یا خریر  وریافنز یابر می انسقاو بار  یك به خریرار به فروتنر  ا  وریافن

 ایلن غالبلا،ز مانلرملی باقی واشیاری قرارداد اماس بر( تر  واشیار) خریرار و( كننر  واشیار) فروتنر  بین تعهر تعرادی "صرفا

 قلرارداد املاس بلر جزئلی یلا و كام  طور به موخص،  مانی هایدور  در یا و باتر می مرمایه بار  یك انسقاو تام  معامالت
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 تجربله هلیچ كه وریافن صاحب(ز تجاری موفقیت ماننر)  شردد نیز احسماالتی و عوام  به موروط امت ممكن و یابر می انسقاو

 ی یكبار  فرو. امت ممكن باتر، كار مح  در وریافن رو انه م ائ  درشیر تا نرارد با ار به محصوو یك آوردن درو عالقه ای 

 ز   باتر او برای آو ایر  ح  را  یك ، وریافن

 تلر  تعریلف املسفاد  حلق "صلرفا و دهلرملی ادامه وریافن اخسصاصی حقوق دارابودن به كماكان مجو دهنر در این رو.، 

 نمونله بعنلوان) خاصلی ای منطقله بلا ار در خواهلرمی كه ایفروتنر  مثاو، عنوان به می نمایرز واشیار را وریافن ا ( محرود)

 با ارهلای در را وریافنل ا  املسفاد  مجلو  یا نمایرمی تمركز  مانه( 2موتورهای  با ار ماننر)خاصی با امسفاد ( تمالی آمریكای

 ایلن باتلر، نراتسه عایری ناآتنا با ارهای ا  وریافن مالك امت ممكن اینكه با ترتیب این بهز نمایر می ارائه مسقاضیان به دیگر

 ز  نمایر درآمر ایی فكری دارایی مجو  صرور با تا دارد را امكان

 اهلراف درک خصلوص در فروتلنر  و خریلرار بین پایرار تعام  یك وریافن قرارداد عقر ا  پس كه دارد وجود فرض پیش این

 نسیجله در و موفلق ارتبلاط ایلن كله فلرض ایلن باز آیر وجود به طرف دو منافع رامسای در وریافن ا  مورر امسفاد  و موسرک

 كلاال موفقیلت صورت در اكثرا كه شردنر ذینفع تواننرمی مالی لحاظ به دو هر خریرار و فروتنر  كه معنی بران امت، مودآور

 فرو. به ن بت مسفاوتی عملی و قانونی تبعات به منجر مجو  صرور نسیجه، درز یابر می افزایش موفقیت مراوم جریان با ار، در

  نورن برآورد  احسماو اشرز دهرمی پوتش نیز را مخسلفی تجاری اهراف لی انس صرور همچنین شرددزمی طرفین برای كام 

 ) ارعی(ز تود می خارج كار دمسور ا  كه امت ای شزینه لی انس صرور شردد، قوی قرارداد طرفین اهراف

 غیر انحصاری لیسانسانحصاری در مقابل  لیسانسصدور  -6-2

 فنلی حیلات ملرت ماهیلت، بله نیلز ب لسگی انحصاری غیر یا انحصاری لی انس قرارداد انعقاد بر مبنی منامب تصمیا اتخاذ 

 ز دارد مجو  یشیرنر  تجاری هایامسراتژی و فناوری

 انحصلاری غیلر لی انس یك كه رمرمی نظر به باتر، فنی امسانراردهای و با ار نیا های با منطبق مطلوبی طور به فناوری، اشر

 در كلالن شلیاریملرمایه بلرای فنلاوری اشلر كه حالی درز  داتت خواهر بر در فكری دارایی آن مالك برای را ب یاری مزایای

 بله نیلا  كله دارویلی محصوالت مثاو برای)باتر داتسه را اقسصادی بنگا  یا و تركت یك با قرارداد انعقاد به نیا  ما ی تجاری

 لی لانس دیگلر یعنلی دیگلر رقبلای بلا مواجهله بلر تمایلی مجو  یشیرنر  و( دارنر بالینی آ مایوات انجام در شیاری مرمایه

 لی لانس انلواع بلر علالو ز امت ضروری ب یار مجو  یشیرنر  منافع رامسای در انحصاری لی انس باتر،اخی نراتسه شیرنرشان

 تركیب دیگر انواع دیگر های موخصه با توانرمی قراردادها این انواع ا  یك هر خاص های موخصه برخی الیكر، فوق شیرنرشان

 جراشانله آن، انواع دیگر یا انحصاری قرارد مبنای بر حقوق برخی اعطای كه معنا برین زكنر ایجاد را خاصی و جریر نوع و تر 

 ز شیرد صورت تركیبی یا
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 نتیجه گیری-7

كننلر  ب لسگی داردز  ملانی كله یلك كولور، توملعه های تكنولوژیك كولور دریافتانسخاب راهبرد دریافت فناوری به قابلیت

های خارجی شیاردز در ابسرا نقش طرففناوری ا. تاریر میاهبرد انسقاو كنر در انسخاب رتكنولوژیك و صنعسی خود را آغا  می

تلر بلود و دملسیابی ا اقسصادی میامی بین المللی ماد های شیتسه، حمایت ا  صنایع داخلی ا  منظر محیكمسر بودز در  مان

راین، قلرارداد ی و حمل  ونقل ، مولك  بلودز بنلابه خاطر رتر ناكافی ومای  ارتبلاطمریع به منابع و حم  و نق  محصوالت ب

لی انس، موروط به اینكه كوور دریافت كننر  لی انس قابلیت تكنولوژیك موخصی برای ك ب فناوری داتسه باتلر، راهبلرد 

می ترز اما در حاو حاضر وضعیت تغییر كرد  امتز با ار بین المللی واحری بر پایله ملا مان تجلارت  قلمرادانسخابی مطلوبی 

اطات و صنعت حم  ونق ، پریلرار تلر  املت و حمایلت ا  بلا ار داخللی بلرای پرورانلرن قابلیلت جهانی و در ارر تومعه ارتب

تكنولوژیك محلی )ملی( موك  تر تر  امتز به عالو ، دمسرمی به با ار بین المللی، م سلزم دمسیابی به اطالعات مربلوط بله 

هلای فعلاو در انس ا  خارج موك  تلر  املتز تلركتها، دریافت لی عالو  بر این كننر  هامتزموسری فناوری و عرضهنیا  

ترجیح ملی دهنلر محصوالتولان را خودتلان صلادر و  لی به انسقاو صرف فناوری نرارنركوورهای تومعه یافسه ا  یك مو تمای

امكلان ملریریت  ،كننر یا در كوورهای دیگر برای ك ب مود مرمایه شیاری كننرز به علت وجود محیطی علالی بلرای رقابلت

كولورهای در حلاو  هلای فعلاو دررت و راهبری ك ب و كار در مطح جهانی ماد  تر تر  امتز ا  ملوی دیگلر، تلركتتجا

( و دیگلر OEM )( وFDIشیاری خلارجی )دهنر كه به مرعت وارد با ار بین المللی تونرز بنابراین، مرمایهتومعه، ترجیح می

 تری به نظر می رمرزامسراتژی منامب نواع پیمانكاری فرعی در حاو حاضرا
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