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 به نام خداوند

 

 ، کامل شدهای نامشهودارزش گذاری داراییچرخه 

 وزیران(محترم هیات  1398دی ماه )تحلیل مصوبه و اصالحیه 

 

 مقدمه

 موردتوجهشده و ییشناسایاز نامروزه این  .توسعهدرحالسازی دانش، هم ارزش است و هم نیاز امروز جوامع یتجار       

سازی دانش یتجاری، حرکت در مسیر اجامعهیافتگی هر توسعهاز دالیل مهم  چراکهاست؛  قرارگرفتهدولتمردان جدی 

سازی و یا تولید ثروت از علم و دانش، در تمام جوامع امری پسندیده است و در جامعه ایرانی، امری پسندیده یتجاراست. 

ی هارشتهمتعدد در  آموختگاندانشدارای ی اجامعهی جوان است و هم اجامعهو ضروری است، زیرا جامعه ایرانی هم 

در  ، برخوردار کرده است.دوچندانسازی را از اهمیتی یتجارکه این دو موضوع در ایران اسالمی،  مهندسی –فنی

ی یک طرف، ی هر یک از دو طرف، مقدمه ورود به سرمایه گذاری است و اگر آوردهسازی، ارزش گذاری آوردهتجاری

 شد، باید از مقررات خاص آن پیروی نمود. دارایی نامشهود با

 :مشارکت دولت با بودجه دولتی  در تجاری سازی

 سؤالبه این باید ابتدا  حاکم بر مشارکت دولت با بودجه دولتی  در تجاری سازی،  تبیین و تعیین مقررات به منظور       

ی نقدی )از آورده دنتوانیمآیا سازمانها و شرکت های دولتی، دانشگاه ها و پژوهشگاه های دولتی، »ود که پاسخ داده ش

 .«د؟ناختصاص ده« یردولتیغیا بخش و خصوصی بخش »های دولتی( به محل بودجه

ساسی )مصوب قانون ا 44های کلی اصل ابتدا به قانون اجرای سیاستبرای پاسخ به این سوال الزم است که       

شود.  با مقررات الزم االجرا، محک زدهو اساس سرمایه گذاری دولت،  پایهو اصالحات بعدی(، مراجعه شود تا  8/11/1386

مشمول این قانون  «تحقیقات و فرهنگ، های سالمت، آموزشهای حوزهفعالیت»این قانون،  3 ماده 2مطابق صدر تبصره 

ر مراحل مختلف تجاری سازی )تبدیل یک ایده به محصول نهایی و فروش آن در تا د. بر این اساس الزم است ندنیست

 که در صنعت از آن به عنوان بخش تحقیق «تحقیقات»دانیم مشخص شود. همانگونه که می« قیقاتتح»بازار(،  محدوده 

  یاد می شود، اساس حرکت در مسیر فناوری و نوآوری است. (R&D) توسعه و

قانون الحاق برخی مواد به  56، مستند به معیار های مندرج در دستورالعمل اجرایی ماده یاد شده «اتتحقیق»ی کلمه      

ی رسیده است )موضوع آورفن( که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و 2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

و یا  دانش فنی حمایت از ایده تا تولید یمرحله 3، (ی عتفعال یشورا 19/12/1394مورخ  2211/12/3ابالغیه شماره 

و توسعه بازار، فعالیت  یابی، فروشبازار، انبوه تولید می شود. اما مراحل را شامل (Prototype)صنعتی نمونه محصول تولید

مایت حی به دیگر سخن، سرمایه گذاری دولت در فاز تحقیقات تا اکتساب فناوری )مرحلهنمی شوند. محسوب  تحقیقاتی
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قانون  44کلی اصل  هاییاستسمشمول الزامات قانون اجرای ( صنعتی نمونه محصول و یا تولید دانش فنی از ایده تا تولید

و توسعه  یابی، فروشبازار، انبوه تولیدسرمایه گذاری دولت در فاز تجاری سازی )مرحله که یدرحالگیرد. یمقرار ن اساسی،

 .باشدقانون میآن  الزاماتمشمول  بازار (،

 ارزش گذاری دارایی نامشهود:دولت و 

( D&Rتا اینجا آموختیم که برای حمایت مستقیم از فن آوران و نوآوران، دولت می تواند برای تحقیق و توسعه )        

اختصاص دهد. برای نمونه، « ییردولتغیا بخش و خصوصی بخش »های دولتی( به ی نقدی )از محل بودجهآورده

فاز تحقیقات توانند به منظور تامین تجهیزات و محصوالت دانش بنیان،  برای های دولتی فعال در صنعت برق میشرکت

اختصاص دهند. « یردولتیغیا بخش و خصوصی بخش »های دولتی( به ی نقدی )از محل بودجهآوردهتا اکتساب فناوری، 

که معموالً دولتی، آورده بخش خصوصی و یا بخش غیر مستلزم آنست که اینکه چه مقدار سرمایه، به این امر اختصاص یابد،

چنانچه یک شرکت فعال در صنعت برق، مدعی آنست که دارای دانش  گذاری شود.ارزشاست، « دارایی نامشهود»از نوع 

عنوان  نیازمند مشارکت مستقیم دولت به (Prototype)صنعتی نمونه محصولفنی مشخصی است و برای تبدیل آن به 

متعلق  دانش فنی» ر سرمایه گذاری کند که ابتداتواند در این اماشد، شرکت دولتی فقط در صورتی میمی بسرمایه گذار 

دولت، مالک دارایی نامشهود است و  همچنین در مواردی که .دگذاری شوارزش« دولتیبخش خصوصی و یا بخش غیر به

 را داشته باشد.  ی آنقصد واگذار ، مالک دانش فنی بوده و پژوهشگاه نیرو. برای نمونه، آن را دارد واگذاریقصد 

 :     گذاریارزش و شمفهوم ارز

ی منفعتی است، که در باشد. ارزش اقتصاد یک کاال می( value Economical) منظور از ارزش، ارزش اقتصادی»        

یک جامعه به صورت باالقوه ایجاد و به محض انجام یک  های حاصل از تقسیم کار بین اجزاء ی در هزینهیاثر صرفه جو

آید. در جریان این مبادله تنها عرضه کننده یک کاال نیست که منفعتی بدست  مبادله ظهور کرده و به صورت بالفعل در می

 .«1آورد، بلکه خریدار نیز منافعی را کسب خواهد کرد می

گذار و توانیم ارتباط کارساز و دوسویه را میان سرمایهدر کشور حل نشود، نمی «گذاریارزش»طور حتم تا موضوع به        

شود. رویکردها و روشهای  گذاری فناوری نامیده میفرایند تعیین ارزش فناوری، اصطالحاً ارزش». 2سرمایه پذیر ایجاد کنیم

ی کردن در واحدی رزش گذاری یعنی کمّاند. اگذاری تکنولوژی معرفی و به کار گرفته شدهمتنوعی تاکنون برای ارزش

گردیم. مثالً به واحد دالر، ین، مارك، عددی( می)ی کنیم، دنبال پاسخی کمّپولی. وقتی ما راجع به ارزش چیزی سوال می

ریال یا دیگر واحدهای پولی. این موضوع معموالً صحت دارد خواه چیزی که در ذهن ماست یک فقره از تجهیزات تولیدی 

آالت، یک دارایی درآمدزای نامشهود مثل یک ثبت اختراع یا امتیاز یک دارو با ارزش درمانی زیاد بوده و یا یک  ینمثل ماش

                                                 
 1، ص 1390نامه ارزش گذاری فناوری و دانش فنی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پاییز شیوه  - 1
 ، مراسم تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و شرکت های ارزش گذاری1397مرداد  3علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی رییس جمهور،  -2



3 

 

تواند با یک  فقره یا قطعه هنری زیبا بدون منافع تجاری، مثل یک نقاشی بسیار ظریف و شگرف، باشد. ارزش همه اینها می

 «.3ستی شدن اشود. ارزش فناوری نیزقابل کمّ می واحد پولی تعیین شود که معموالً همین طور هم

 :کندگذاری فناوری دو هدف اصلی را برآورده می ه طور کلی می توان گفت ارزشب»

ها برای گزارش ارزش دارایی و یا های پیشنهاد شدهپشتیبانی تصمیمات داخلی )مثل قضاوت در مورد پروژه .1

 (؛اهداف مدیریتی

تعیین نرخ حق  ،)مثل فروش یک دارایی، مذاکره در یک قرارداد اعطای امتیاز اتیبانی مبادالت و رویدادهپش .2

 «.alliances Technology( 4)تعیین سهم شرکا در یک همکاری تکنولوژیکی،  )Royalty( االمتیاز

 :و مصادیق آن دارایی نامشهود مفهوم

مصادیق مالکیت فکری، دارایی نامشهود، محسوب  همهاما آیا  د؛هستن 5قابل ارزش گذاریکلیه مصادیق مالکیت فکری، 

دارایی نامشهود، دارایی غیرپولی است که ماهیت عینی ندارد »:  6هیات وزیران آیین نامهمطابق تعریف مندرج در شوند؟ می

باشد  و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی می شود، صرف نظر از اینکه چنین حقوقی قابل انتقال یا جداشدنی

دارایی »که این وصف در عنوان  است« دارایی نامشهود»نداشتن ماهیت عینی، وصف ذاتی مطابق این تعریف،   .«یا نباشد

، در امور اساسبر این . هستندintangible))ناملموس ، نامشهود هایداراییبه عبارت دیگر، مستتر است.  نیز« نامشهود

 نمونه محصولشوند. البته ، محسوب می«دارایی نامشهود»دیق فنی و طرح صنعتی، عمده مصاصنعتی، دانش

به دلیل ملموس بودن و عینیت یافتن، مصداق دارایی نامشهود نمی باشد و برای واگذاری آن، رعایت  (Prototype)صنعتی

 ، الزم نیست. ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاریفرآیندهای مقرر در آیین نامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 1، ص 1390گذاری فناوری و دانش فنی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پاییز  شیوه نامه ارزش  -3
 همان -4

کلیه مصادیق مالکیت فکری از قبیل اختراع، طرح صنعتی، نام و عالمت تجاری و :   «آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری» 4بند پ ماده  - 5

رزیابی خود تطابق با قوانین جمهوری آثار ادبی و هنری منوط به اینکه استفاده از آنها خالف عرف و مقررات عمومی نباشد، قابل ارزش گذاری است ولی ارزش گذار موظف است در ا

 ماید.اسالمی ایران را لحاظ ن
  دارایی نامشهود را تعریف کرده است.«: آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری»  1بند الف ماده  - 6
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 :مشارکت دولت 

  ند؟را باید رعایت ککدام مقررات  مشارکت در طرح های سرمایه گذاری، برایدولت       

 

 

 
 

 

های دولتی، خواه به عنوان سرمایه گذار و خواه به ها و پژوهشگاههای دولتی، دانشگاهها و شرکتچنانچه سازمان

آیین نامه ارزش گذاری »های سرمایه گذاری مشارکت کنند، باید خود را ملتزم به اجرای مفاد عنوان سرمایه پذیر در طرح

 بدانند. «های نامشهود در طرح های سرمایه گذاریدارایی

 ] وزیرانهیأت محترم  04/10/1398و اصالحیه مورخ  17/02/1396تصویب نامه مورخ  [

 

به ، ای موسسات و شرکت های ارزش گذارصدور مجوز بر ،هیات وزیران 04/10/1398مورخ اصالحی اساس مصوبه بر    

 دکربرگزار  منظور انتخاب کارگزاران جلساتیبهاین معاونت نیز ار شده است. واگذمعاونت علمی و فناوری رییس جمهور، 

 بدین ترتیب،  .7ندشد انتخاب نوآورانه، وکارهایکسب و فناوری گذاریارزش فرایند انجام خصوص در شرکت 5 درنهایت که

علمی و  معاونتتوسط  «یی های نامشهودامجوز ارزش گذاری دار» پس از مصوبه اخیر هیات وزیران و با توجه به اعطای

های نامشهود، کامل ی داراییتوان گفت که چرخه ارزشگذار، هم اکنون میمنتخب شرکت 5فناوری رییس جمهور به 

را دارند،  نامشهود هایداراییارزشگذاری در خصوص  اظهارنظرکه صالحیت  ،یا اشخاص حقیقی و یا حقوقیشخص شده و 

 .ر مشخص و قانونی، تعیین شده اندبه طو

 

 منظور آشنایی با مقررات حاکم بر موضوع، دو نوع مشارکت را باید از یکدیگر  به شرح زیر تفکیک  نمود:  به     

 :با دارایی نامشهود (ثبت شدهتجارتی )مشارکت در قالب شرکت  -الف

                                                 
و شرکت های ، مراسم تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی 1397مرداد  3علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی رییس جمهور،  - 7

 ارزش گذاری

 سرمایه پذیر سرمایه گذار
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پذیرد،  سرمایه گذار، اگر مشارکت در قالب شرکت ثبت شده صورت در راستای مشارکت مستقیم دولت به عنوان        

البته سرمایه غیر نقدی باید توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم گردد.  1347مصوب  8قانون تجارت 76 مطابق ماده

 . 9در شرکت های با مسئولیت محدود، انجام ارزش گذاری از طریق کارشناس رسمی، ضرورت ندارد

، باید ابتدا به عنوان یک دارایی نامشهود« لتیبخش خصوصی و یا بخش غیردو دانش فنی متعلق به»بدین ترتیب        

گذاری آیین نامه ارزش»ب مبادرت به تصوی 17/02/1396ارزش گذاری شود. برای این ارزش گذاری، هیات وزیران در تاریخ 

 گذاری کهآن، در کلیه طرح های سرمایه 2ده که برابر ما ه استنمود« دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری

قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، باید از روشهای مقرر برای  5یک طرف آنها دستگاه های اجرایی موضوع ماده 

متعلق د. بنابراین، آورده طرف مقابل که در مثال ما، دانش فنی ین آیین نامه تصریح شده، تبعیت کننارزشگذاری که در ا

یاد شده، ارزش گذاری باید از  76ارزش گذاری شود. برابر ماده دولتی است باید ابتدا به بخش خصوصی و یا بخش غیر

صورت گیرد که به تصریح آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود، کارشناس « کارشناس رسمی دادگستری»طریق 

شته خود باشد. چالش این نوع گذاری در رضوابط مربوط، دارای صالحیت ارزش رسمی ارزش گذاری باید مطابق

آنست که در برخی از موضوعات بسیار تخصصی ممکن است کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته  ،گذاریشارز

 رجوع به کارشناسان خارجی هم مطابق قانون، مجاز نیست. مضافا آنکهباشد 

 با دارایی نامشهود:  مشارکت در قالب شرکت مدنی )ثبت نشده( -ب

سرمایه گذار، اگر مشارکت در قالب شرکت مدنی )شرکت ثبت نشده( وان در راستای مشارکت مستقیم دولت به عن     

همین ارزیابی،  براساسمنافع طرفین  چراکهی گردد گذارارزشدقیقی  طوربهصورت پذیرد،  آورده طرف دیگر مشارکت باید 

این ارزش « یه گذاریآیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرما»تسهیم و تقسیم خواهد شد. مطابق 

مجوز »شرکت منتخب، دارای  5صورت پذیرد که در حال حاضر،  «موسسه یا شرکت ارزش گذاری»گذاری باید از طریق 

 می باشند. « ارزش گذاری دارایی های نامشهود

      از همکاران سختکوش گروه پژوهشی حقوق که در تهیه این مطلب، همراهی نمودند، صمیمانه سپاسگزارم. در پایان 

 1398 /10/10-        مدیر گروه پژوهشی حقوق

 

 

 

                                                 
: هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیرنقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع 1347قانون تجارت مصوب  76 ماده -8

اقدامات خود در های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آوردهعمومی مؤسس نظر کتبی

بگذارند. در صورتی که مؤسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به اختیار مجمع عمومی مؤسس

 .مجمع مؤسس تقدیم شود

تمام سرمایه نقدی تأدیه شود که شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می - 96ماده : 1311مصوب  قانون تجارت 97 و 96مواد  - 9

های غیر نقدی هرکدام الشرکهدر شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم - 97ماده   .الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشدوسهم

 .به چه میزان تقویم شده است
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