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       تعالی باسمه          

 ارزشگذار مؤسسات یا هاشرکت عملکرد بر نظارت و صالحیت تأیید/مجوز اعطاي ضوابط
 نامشهود هاي دارایی

            

ـ 53461ت / 20700 شماره مصوبه 6 ماده به استناد با  شـماره  بـه  آن اصـالحیه  نیـز  و  25/02/96 مـورخ  هـ

ـ  آئین« موضوع با وزیران محترم تهیئ 07/10/98مورخ  هـ53461 ت/128470 هـاي  ینامه ارزشگذاري دارای

 بـه  هاي نامشـهود دارایی يمؤسسات ارزشگذار /ضوابط تأیید صالحیت و نظارت بر عملکرد شرکتها» نامشهود

  :شودمی ابالغ زیر شرح

  تعاریف :اول بخش

  :روندمی کار به مشخص معانی با زیر اصطالحات و هاواژه دستورالعمل این در )1 ماده

 یا اديقرارد حقوق از  یا و باشد جداشدنی و ندارد ینیع ماهیت که پولی غیر دارایی :نامشهود دارایی )الف

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

  :شوندمی بندي طبقه زیر صورت به نامشهود هايدارایی انواع

 )قانونی مصادیق سایر و تجاري عالمت و نام صنعتی، طرح اختراع،( صنعتی کیتلما -1

 ،فیلم و موسیقی کتاب، نمایشنامه، قبیل از هنري و ادبی آثار مؤلف، حق( هنري و ادبی مالکیت -2

 )قانونی مصادیق سایر و ايرایانه افزارهاي نرم مرتبط، حقوق

 حقوق و رقابت عدم هاي نامه موافقت قبیل از نامشهود دارایی موضوع با قراردادهایی از ناشی حقوق -3

 گیاهی ارقام و طبیعی منابع

 هايپایگاه پتنت، بدون هاي فناوري شده، ثبت پتنت داراي هاي فناوري ،تخصصی و فنی دانش  -4

 اینترنتی دامنه هاينام و ها فرمول ، داده 

 آنها هايدارایی از توجهی قابل بخش که بنیاندانش شرکتهاي ها،آپاستارت شامل( مصادیق سایر -5

 اطالعات کنندگان، تأمین مشتریان، سازمانی، ارتباطی، فکري، انسانی، هايسرمایه هستند، نامشهود



٢ 
 

 فرانشیز، الیسنس، امتیاز، حق قانونی، هايپروانه و مجوزها اقتصادي، تجاري، فنی، تجربیات و

  )هستند تقویم و تشخیص قابل حسابداري و ارزشگذاري استانداردهاي به توجه با که ...و استانداردها

  دنامشهو دارایی يارزشگذار هايشرکت /سساتمؤ بر نظارت و راهبري کارگروه :کارگروه )ب

  جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت گذاري سرمایه و مالی مینتأ دفتر :کارگروه دبیرخانه)پ

 ضوابط این چارچوب در کارگروه توسط وي صالحیت که ايمؤسسه/شرکت :يارزشگذار مؤسسه/شرکت )ت

  .باشد شده تأیید

  .دارد را نامشهود هايدارایی ارزشگذاري درخواست که حقوقی یا حقیقی شخص هر :متقاضی )ث

  »نامشهود هايدارایی ارزشگذاري سامانه« از است عبارت :سامانه )ج

 در وي سوابق براساس مؤسسه /شرکت که است موضوعی بنديطبقه نوعی :ارزشگذاري تخصصی رشته )چ

 .دشومی بنديطبقه سامانه

 هايحوزه در که قضائیه قوه رسمی کارشناس یا دادگستري رسمی کارشناس :ارزشگذاري رسمی کارشناس)ح

  .کندمی ارزشگذاري ،صالحیت داراي تخصصی

  دادگستري رسمی کارشناسان کانون :کانون )خ

 بخش که نوپا یا بنیاندانش شرکت/پروژه/طرح شامل نامشهود دارایی :نامشهود دارایی ارزشگذاري موضوع )د

  .باشد نامشهود دارایی آن هايدارایی از زیادي

  صالحیت تأیید ضوابط :دوم بخش

   :نمایند نامشهود دارایی ارزشگذاري فعالیت مجوز دریافت تقاضاي توانندمی زیر مؤسسات و شرکتها )2 ماده

  ؛دارند ارزشگذاري مجوز که بهادار اوراق و بورس سازمان تأیید مورد مالی نهادهاي )اول نوع

 و شـرکتها  صـالحیت  تشـخیص  و ارزیابی کارگروه از صالحیت داراي بنیاندانش مؤسسات /هاشرکت )دوم نوع

 سـازي تجـاري  خـدمات  زمینـه  در جمهـوري  ریاسـت  فناوري و علمی معاونت بنیاندانش مؤسسات

 ،)محصـول  و فکـري  دارایی و فناوري گذاريقیمت و ارزشگذاري( ارزیابی خدمات همانند بنیاندانش

  ؛)فکري دارایی و فناوري فروش خدمات(فناوري تبادل و بازار فن خدمات
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  ؛کشور بودجه و برنامه سازمان از رتبه و مجوز داراي اقتصادي ارزیابی رسته شرکتهاي )سوم نوع

 حداقل و بوده ارزشگذاري و رسمی کارشناس خدمات آنها فعالیت موضوع که مؤسساتی/شرکتها )چهارم نوع

  هستند؛ رسمی کارشناس آنها مدیره هیئت اعضاي از نفر 2

 تشخیص به 3 ماده مبناي بر متخصص انسانی نیروي و سوابق داراي مؤسسات/شرکتها سایر )پنجم نوع

 .کارگروه

 توسط صالحیت تأیید براي ارزشگذار سسهمؤ/شرکت نیاز مورد )الشرکهسهم( ثبتی سرمایه قلحدا :1 تبصرة

  .است ریال میلیون 500 کارگروه

 فوق مؤسسات/شرکتها تمامی اساسنامه در فعالیت موضوع بخش در باید ارزشگذاري خدمات ارائه :2 تبصرة

  .باشد شده درج

 توسط نامشهود هايدارایی ارزشگذاري فعالیت مجوز صدور براي صالحیت احراز شرایط )3 ماده

 .ارزشگذاري مؤسسه/شرکت

 هايدارایی ارزشگذاري صالحیت ،زیر شرایط احراز با دستورالعمل این )2( ماده در نامبرده مؤسسات /هاشرکت

  :کنندمی دریافت کارگروه تصویب با را نامشهود

  متخصص انسانی نیروي )الف

 سـرارزیاب، کارشـناس فنـی    نفـر شـامل   3حـداقل  متشـکل از   سسـه مؤ/در هر شرکت هاي ارزشگذاري گروه

  :شرایط زیر هستند مؤسسه بوده و حائز/در استخدام شرکتهمگی که  است و کارشناس مالی )تخصصی(

 سرارزیاب -1

هاي الزم بـراي ارزشـگذاري   ریزي و هدایت کار ارزشگذاري و تعیین تخصصمسئولیت اصلی برنامه سرارزیاب

   :تواند شامل یکی از موارد ذیل باشدمی سرارزیاب .را دارد

 ارزشگذاري رسمی  انکارشناس 
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 هاي مالی، اقتصاد، حسـابداري،  رشته رداراي تحصیالت حداقل کارشناسی ارشد د: متخصص مجرب

سـال سـابقه کارتخصصـی     5ها با گرایش مـالی و حـداقل   حسابرسی و مهندسی مالی و سایر رشته

 )اي سوابقبا ارائه مستندات بیمه(مرتبط 

 )تخصصی( کارشناس فنی -2

 ؛مربوطهتخصصی فنی و هاي تحصیالت حداقل کارشناسی مرتبط با حوزه -

اي بیمـه بـا ارائـه مسـتندات    ( مربوطـه تخصصـی   هاي فنـی و سابقه عملی در حوزه سال 3 داراي حداقل -

  .)سوابق

 کارشناس مالی -3

و مهندسـی   ، حسابرسـی مدیریت مـالی، اقتصـاد، حسـابداري   هاي تحصیالت حداقل کارشناسی در رشته -

 ؛ها با گرایش مالیو سایر رشته مالی

 ؛)سوابقاي بیمهبا ارائه مستندات ( هاي مرتبطسال در حوزه 3داراي سابقه کار حداقل  -

شرکت باشد یا در استخدام /سسههیئت مؤسس مؤ/مدیره  عضو هیئت سرارزیاب باید -1تبصرة 

   .باشد مجوز،  ارزشگذاريسسه مؤ/شرکت

اید داراي حسن شهرت و هاي ارزشگذاري بؤسس و اعضاي گروهت مهیئ/ت مدیرهاعضاي هیئ -2تبصرة 

  .ثر نداشته باشندجربی خود باشند و پیشینه کیفري مؤدر رشته تاي اخالق حرفه

توانند بطور همزمان در اعضاي گروه ارزشگذاري و اعضاي هیئت مدیره ارزشگذار نمیهیچ یک از  -3 تبصرة

  . فعالیت نماینددیگر سسات ارزشگذاري مؤ/هاشرکت

تواند با در  کارگروه می، نباشداین ماده  1در صورتی که تحصیالت دانشگاهی سرارزیاب مطابق بند  -4تبصرة 

مرتبط هاي ارسالی، وي را از شرط تحصیالت دانشگاهی اي مرتبط و کیفیت گزارشنظر گرفتن سوابق حرفه

 .مستثنی نماید
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  کاري سوابق )ب

 گزارش 3 حداقل باید آن مدیره هیئت اعضاي یا نیمؤسس/شرکاء یا و ارزشگذار مؤسسه/شرکت هر

 تهیه )معتبر قرادادي مستندات با( باشد نامشهود هايدارایی مصادیق از آن از بخشی یا تمام که ارزشگذاري

  .دنباش کرده

 مصوب هايفرم مطابق مؤسسه/شرکت هر نامشهود هايدارایی بویژه و ارزشگذاري با مرتبط کاري سوابق

  .شودیم بارگذاري سامانه در نیاز مورد مستندات همراه به و شده تکمیل باید کارگروه

  مؤسسه/شرکت مشخصات )ج

 رئیس/عامل مدیر و مؤسس هیئت/مدیره هیئت اعضاي مؤسسه،/شرکت مشخصات به مربوط عاتاطال

  .شودمی تکمیل الزم مستندات همراه به کارگروه مصوب هايفرم مطابق مؤسسه

  :است زیر صورت به سامانه در کارگروه توسط مؤسسه/شرکت صالحیت تأیید فرآیند )4ماده

 تکمیل و مدارك بارگذاري و سامانه در نامشهود هايدارایی ارزشگذار مؤسسه/شرکت نام ثبت -1

   مؤسسه/شرکت نماینده به مربوط اطالعات

   مؤسسه/شرکت نماینده توسط سامانه در نامثبت تأییدیه دریافت -2

 به احتمالی نواقص اعالم و کارگروه دبیرخانه توسط شده وارد اطالعات کفایت بررسی -3

   مؤسسه/شرکت

 گیريتصمیم جهت کارگروه جلسه در ارزشگذار مؤسسه/شرکت درخواست طرح -4

 سامانه در رسانی اطالع و مؤسسه/شرکت به نتیجه اعالم -5

 سامانه در آن ارزشگذاري تخصصی هايحوزه و مجوز داراي شرکت اطالعات درج -6

 نامشهود هايدارایی ارزشگذاري مؤسسات/شرکتها بر نظارت و کار ارجاع :سوم بخش

  :شودمی انجام زیر صورت به ارزشگذار انتخاب فرآیند )5ماده

 کارگروه مصوب هايفرم تکمیل و سامانه در نامشهود دارایی ارزشگذاري متقاضی نامثبت -1

 ارزشگذاري موضوع نامشهود دارایی ذکر با متقاضی توسط ارزشگذاري درخواست ثبت -2
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 از نامشـهود  دارایـی  نـوع  و ارزشـگذاري  تخصصی رشته با متناسب ارزشگذار مؤسسه/شرکت انتخاب -3

 متقاضی توسط ارزشگذاري کارگروه از صالحیت داراي مؤسسات/هاشرکت میان

 متقاضی به ارزشگذار مؤسسه/شرکت توسط ارزشگذاري گروه معرفی -4

 و متقاضـی  و ارزشـگذاري  مؤسسـه /شـرکت  بـین  مقـررات  و قـوانین  بـا  مطـابق  مربوطه قرارداد عقد -5

  .ارزشگذاري سسهمؤ/شرکت توسط سامانه در آن رگذاريبا

 قـرارداد  تصـویر  و شـده  انجـام  ارزشـگذاري  نتـایج  خالصـه  اسـت  موظـف  ارزشـگذار،  مؤسسه/شرکت )6 ماده

   .نماید بارگذاري سامانه در کارگروه مصوب هايفرم مطابق را ارزشگذاري

  :باشد ذیل موارد شامل حداقل باید متقاضی و ارزشگذار بین دادرقرا )7 ماده

 قرارداد طرفین مشخصات -1

 ارزشگذاري مورد دارایی و قرارداد موضوع -2

 ارزشگذاري هدف -3

 مزبور خدمات ارائه نحوه و دهدمی ارائه متقاضی به ارزشگذار که خدماتی شرح -4

  شده ارائه خدمات قبال در ارزشگذار مسئولیت -5

 مربوطه تضامین و پرداخت زمانبندي و نماید پرداخت خدمات تباب متقاضی که ايالزحمه حق مبلغ -6

 .کندمی اتکا آنها بر ارزشگذار که اطالعاتی منابع و قرارداد طرفین بین اطالعات تبادل نحوه تشریح -7

  متقاضی به ارزشگذار گزارش زمانبندي و محتوا ،نحوه -8

 متقاضی اجازه بدون آن افشاي امکان عدم و ارزشگذار به متقاضی توسط شده ارائه اطالعات محرمانگی -9

 شودمی بارگذاري سامانه در ارزشگذاري نتایج خالصه و دادرقرا نسخه یک اینکه ذکر-10

 یکی سرارزیاب، امضاي به و بوده زیر موارد شامل حداقل باید ارزشگذار شرکتهاي ارزشگذاري گزارش )8 ماده

   :باشد رسیده مورد حسب مربوطه رسمی کارشناسان و شرکت مجاز امضاي صاحبان از

 ارزشگذاري گروه اعضاي مشخصات -1

  آن از استفاده موارد و ارزشگذاري موضوع تشریح  -2
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 ارزشگذاري موضوع )شرکاء/دارانسهام( مالکیت اطالعات -3

  مربوطه مجوزهاي و استانداردها شده، اخذ هايگواهینامه -4

 ارزشگذاري موضوع با مرتبط قانونی تهدیدهاي و ریسک ها،محدودیت رقبا، صنعت، تحلیل -5

  ارزشگذاري موضوع فناورانه هايویژگی و کاربردها محصوالت، -6

 ارزشگذاري موضوع ارزش بر مؤثر قراردادهاي و فروش سوابق -7

 )وجود صورت در( نامشهود دارایی ذینفع شخص شده حسابرسی مالی هايصورت آخرین -8

 مالی اطالعات بینی پیش و ارزشگذاري مفروضات -9

  ارزشگذاري هايروش و مدل-10

  گزارش تاریخ -11

  ارزشگذاري نهایی نتیجه -12

  گزارش خالصه-13

 گـزارش  باید کارشناس هر سرارزیاب، تشخیص بر بنا رسمی کارشناسان بین کار تفکیک صورت در :1ةتبصر  

  .شودمی ارائه ارزشگذاري نهایی گزارش پیوست به مزبور گزارشات تمامی و نموده تهیه را خود تفکیکی

 صالحیت ابطال یا تعلیق تمدید، ،تأیید همچنین و ارزشگذاران عملکرد بر نظارت و راهبري مسئولیت )9 ماده

 ابـالغ  دبیرخانـه  توسط خصوص این در کارگروه هايتصمیم .است کارگروه عهده بر ارزشگذار مؤسسه/شرکت

  .شودمی

 جهـت  و تهیـه  کـارگروه  تشـخیص  بـه  را ارزشـگذار  مؤسسـات /شـرکتها  عملکرد گزارش دبیرخانه :1تبصرة  

  .نمایدمی ارائه گیريتصمیم

 روز 15 مـدت  ظـرف  تواندمی ارزشگذار مؤسسه/شرکت کارگروه، تصمیمات به اعتراض صورت در :2تبصرة    

 و علمـی  معاونـت  توسـط  اعتـراض  بررسـی  براي نظر تجدید کارگروه .نماید تجدیدنظر تقاضاي ،ابالغ تاریخ از

  .گردد می تعیین جمهوري ریاست فناوري
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 /سسـه مؤ درخواست ارائه با آن تمدید و ددار اعتبار سال دو نامشهود دارایی ارزشگذاري فعالیت مجوز )10 ماده

 هـاي فعالیـت  و قراردادهـا  از گزارشـی  یـز ن و 3 و 2 مـواد  شرایط حفظ بر مبنی مستندات و مدارك و شرکت

 شـکایت  یـا  دعـوي  گونـه  هـر  نیز و آن دلیل ذکر با است شده فسخ که قراردادهایی و شده انجام ارزشگذاري

 مجـوز  کـارگروه  تأییـد  با .باشدمی آن فصل و حل نتایج و شده نجاما هايارزشگذاري خصوص در شده مطرح

   .بود خواهد تمدید قابل دفعات به سال 2 مدت براي

 یکی کارگروه ارزشگذاري، شرکت/سسهمؤ سوي از کارگروه شده تعیین وابطض رعایت عدم صورت در )11 ماده

   :گیردمی نظر در را زیر اقدامات از

 ارزشگذار به کتبی تذکر -1

 سال یک تا حداکثر ارزشگذار مؤسسه/شرکت صالحیت تأییدیه تعلیق -2

 سامانه در اعالم و ارزشگذار مؤسسه/شرکت صالحیت لغو -3

  .رسید کارگروه تصویب به تبصره 9 و ماده 12در ضوابط این )12 ماده

 


