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 مقدمه
 و کنار در نیزی نامشهود هاییدارا ،شودیم یاد اطالعات عصر عنوانه ب عموماً آن از که حاضر عصر در

به  هاملت حتی و هاسازمان شکست یا موفقیت در باالیی اهمیت از فیزیکیهای دارایی از بیش گاه حتی

 لیتبد معمول هایفرآیند از یکی به نیز تجارت دانش دانش، تولید کنار در میان این در .آیندمی حساب

 حسابه ب فرآینداین  مسائل نیترهیاول از یگذارمتیق بحث انتقالی و تجارت هر در طبیعتاً که است شده

 .دیآیم

های شده است. دارایی نهاده بنادانش و آگاهی  بر اساسامروزه اقتصاد جهانی عموماً با توجه به اینکه 

قابل دخل  مشهود یک شرکت تجاری مانند زمین و کارخانه، سرمایه شرکت را تا مدت طوالنی محصور و غیر

بازدهی و  هاستآنها، تا حد زیادی افزایش قیمت سازد و تنها عامل افزایش ارزش این سرمایهو تصرف می

های بزرگ های شرکتاین در حالی است که دارایی شود.نسبتاً طوالنی، حاصل نمی یزمان درقابل قبولی 

موفقیت  منظور بهدهد. های معنوی تشکیل میهای نامشهود و ارزشهای اقتصادی را، داراییجهانی و بنگاه

ها را شناسایی گونه داراییینهای نامشهود و ارزش ناپیدای ا، شرکت باید داراییو کارکسب در تجارت یا 

 و مالی خصوص ابعاددر  اطالعات جامعیآن است که  نامشهود یهاییداراشناسایی این الزمه ، رونیا از. دکن

و حدود اختیارات  گذاریارزشو نهادهای های نامشهود ارزش داراییمحاسبه  ۀنظیر نحواین حوزه  حقوقی

 .وجود داشته باشد هاآن
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 کلياتتعاریف و  -1-1

دانش فنیی و خیدمات    گذاریارزشارایه تعاریف و مفاهيم اساسی مربوط به  -1- 1-1

 تخصصی

 مطالعهساختار -1-1-1-1

کشورها  رسمی یهاتیساو مراجعه به  هاگزارشمطالعه اسناد و  صورت بهشیوه پژوهش در این گزارش 

 که متشکل از سه مرحله است: باشدیم1(نامشهود های)دارایی IP گذاریارزشدر حوزه 

رسمی  یهاتیسااز  IP گذاریارزشمربوط به حوزه  یهادستورالعملو  هاگزارشاسناد،  یآورجمع -1

 ؛و معتبر کشورهای منتخب

 ؛در کشورهای منتخب گذاریارزشنهادهای  هایویژگیو استخراج  هاگزارشمطالعه اسناد و  -2

 .هاآندر کشورهای منتخب و ساختار  گذاریارزشدر خصوص نقش نهادهای  یبندجمع -3

 از: اندعبارت انتخابشانبا ذکر معیار  گذاریارزشکشورهای منتخب برای مطالعه تطبیقی 

  ؛نمونه استاندارد به عنوانانگلستان و استرالیا 

 ؛گذاریارزشو بالروس به جهت وجود نهاد خصوصی  سوییس 

  ؛رشد اقتصادی موازات بهحقوق مالکیت فکری  در زمینههند و چین به سبب رشد سریع 

 ؛مالزی و سنگاپور به علت مشابهت تقریبی با ایران 

جدید بودن به جهت نیز  2113در سال  IP گذاریارزشکمیسیون اروپا در زمینه  2نامههیتوصهمچنین 

( WIPO) فکریسند سازمان جهانی مالکیت  و IP گذاریارزشپرداختن به ابعاد حقوقی و اقتصادی سند و 

 .ردیگیمقرار  یبررس موردبا رویکرد حقوقی  3نامشهود یهاییداراخصوص حسابرسی  در

 

                                                           
1 IP : Intellectual Property 

2 Final Report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation 

3 IP Audit 
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 مطالعهاهداف انجام -1-1-1-2

 طرحاست. الزم به ذکر است موضوعات  گرفته انجامپیش رو در راستای پاسخ به موضوعات زیر  مطالعه

 نظر مورددر موضوع  یجزئعمیق و  یهایبررسدارای سیر منطقی بوده و از بررسی ساده به سمت  شده

 .رودیمپیش 

 ؛در کشورهای مختلف گذاریارزش ینهادهابررسی  -1

 ؛بررسی ساختار نهادهای مرتبط به لحاظ دولتی یا خصوصی بودن -2

 ؛و نقش نهاد مربوطه گذاریارزشاحصای موارد اجباری در  -3

 .احتمالی مرتبط با موضوع یهادستورالعملمطالعه قوانین و  -4

 گذاریارزشتعریف -1-1-1-3

و  گذارانسرمایه مکاتب اقتصادی مختلف، توجه موردمفاهیمی است که از دیرباز  جمله از گذاریارزش

خلق ارزش و ایجاد است  که نماینده سهامداران تهدف مدیری مدیران بوده است. در پارادایم جدید مالی،

خلق  تیفیک بانیازمند آشنایی  باشد. تخصیص منابع مالی در یک بنگاه اقتصادی،ثروت برای سهامداران می

 از جمله گذاریارزشارزش و فعالیت مفهوم  توان گفتمی نیبنابراجریانات نقدی در آینده است.  ارزش و

ها مالی شرکتو مدیریت، امور  گذاریمالی، سرمایه نیتأمهای مالی اعم از مفاهیمی است که به کلیه فعالیت

فعالیت در بخشی از فرآیند  ینوع بهها از این فعالیت که هریک خوردهگره هاآنو تجدید ساختار مالی 

 .است گذاریارزشعملیاتی خود نیازمند 

یکدیگر به  جایبه  غالباً (Cost) شده تمامو بهای  (Price) قیمت ،(value)ارزش مفهوم

 پرداختای است که بیانگر مبلغ واژه قیمت، این مفاهیم متفاوت از یکدیگر هستند. کهیحال دررود می کار

باشد. مفهوم ده و یا مبلغ تحصیل یک دارایی میدرخواست ش برای مقداری از کاال یا نوعی از خدمت شده

قیمت نوعی ارزش نسبی برای کاالها و خدمات است که از سوی یک  .دارد نگرقیمت نوعی رویکرد گذشته
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از  نیز ارزش پولی عوامل تولید شده تمامگردد. بهای خاص و در شرایط خاصی تعیین می خریدار یا فروشنده

 .سرمایه و مدیریت است که برای خلق دارایی ضروری است قبیل کار،

عبارت  کنند. ارزش نوعی مفهوم اقتصادی است کهتعریف می« ارزدآن چیزی که می»افراد غالباً  ارزش را

دریافت منافع آینده از  کسب دارایی یا حقوق ناشی از یازا درپول که  برحسب شده انیباز یک مبلغ  است

 .طریق استفاده از دارایی، قابل پرداخت است

اساس مقایسه آن دارایی فرآیندی است که در آن ارزش جاری یک دارایی یا شرکت بر  گذاریارزش

تعیین  دارد، های مشابه یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده آتی دارایی به آن بستگیدارایی با

 .گرددمی

 از: اندعبارتنامشهود  یهاییدارا گذاریارزشاز  کننده استفادهاصلی  یهاحوزه

 ؛کننداهمیت و ارزش ایجاد میها، هایی که بیش از دیگر داراییتشخیص و شناسایی دارایی -1

 ؛هاشرکت ملکدر ادغام و ت مورداستفاده گذاریارزشهای شاخص -2

 ؛یمربوط به انتقال فناور مذاکرات و قراردادهای -3

 ؛سازی، تجاریهای نامشهودداراییهای اقتصادی مربوط به حفظ یا نگهداری گیریتصمیم  -4

 ؛های تحقیق و توسعه اولیهتجاری پروژه گذاریارزش -5

 ؛ترتیاهم باهای های تحقیق و توسعه و پروژهفعالیت گذاریارزش -6

 . ... در شرایط مختلف، اعطای وثیقه و های نامشهودداراییحمایت از  -7

 گذاریارزشهای حقوقی کشورهای مختلف در حوزه سیاست بررسی نقاط قوت و ضعف هدف باگزارش 

 .ده دهیارا گذاریارزشترین چارچوب حقوقی را برای بهترین و مناسب کوشدیم

 گذاریارزشاهداف  -1-1-1-9

 :از اندعبارت . این اهدافشودیمبرای نیل به اهداف زیر انجام  گذاریارزش یکلطوربه 
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از ابزارهای اجرای  یکی :فرابورس و بورس بازارهای در بلوکی یا خرد شكل به سهام اوليه عرضه .1

سازی، عرضه سهام از طریق بازارهای مالی خصوصی قانون اساسی در کشور و توسعه فرآیند 44اصل 

گذاری های سرمایهاز طریق بانک در دنیا عمدتاً هاعرضهاین  باشد.بورس و فرابورس می جمله ازکشور 

های دولتی شرکت گذاریارزش د. طبیعتاًگیرها شکل میاز بانک سندیکاییقالب  منفرد یا در صورتبه 

افراد  سازی و آشناییخصوصی ندیفرآبرای اولین بار عرضه خواهند شد، نقش مهمی در موفقیت  که

 .خواهد کردخریدار با آن شرکت و صنعت ایفا 

 ،هاآنوری ها و افزایش بهرهبرای رشد شرکت استفاده مورد هاییکی از استراتژی :رویدادها ارزیابی .2

 جمله ازارزش شرکت مادر پس از ادغام در شرکت هدف یا تملیک آن  ادغام و تملک است. میزان

فروش تجزیه سهام،  جمله ازاست. وقوع رویدادهای دیگری  گذاریارزش مباحث مطرح در خدمات

رویدادهایی است که با تغییر در  جمله ازتغییر در ساختار سرمایه شرکت،  بخشی از شرکت یا

 .قرار خواهد داد ریتأثجریانات نقدی شرکت، ارزش سهم آن را تحت  ساختار

 ارزیابی ها، افزایش ثروت سهامداران است،هدف نهایی شرکت کهییآنجا از :شرکت استراتژی ارزیابی .3

ابزاری است  گذاریارزشاهمیت است.  حائزم آن بسیار شرکت بر قیمت سها یهایاستراتژ تأثیرکردن 

تولیدی و یا خدماتی را ارزیابی  هایهر نوع تغییر در استراتژی شرکت تأثیرتوان که با استفاده از آن می

 هاآنافزایی برای منبع خلق ارزش یا ایجاد هم دتوانمی ،هار شرکتگذاری دسرمایه هایاستراتژینمود. 

 .برای سهامداران اثرگذار است شده جادیا افزودهارزشبر  نهایت درکه  باشند

باشند. دارایی جهت وثیقه وام می گذاریارزشمتصدی عملیات ، دهندگانوامو سایر  بانک :هاوام وثيقه .9

آوردن ارزش بازار دارایی جهت برآورد میزان مبلغ وام با توجه به نسبت وام  به دست به دنبال هاآن

وثیقه  عنوان بهها دارای ارزش کافی اطمینان از اینکه داراییباشند. این نهادها با حصول ارزش می به

 .نماینداقدام به دادن تسهیالت می باشند،می

اقدام به  یدولت ریغدولتی یا  نهاد کیزمانی که  :مزایده در شرکت یا مناقصات در قيمت حداقل .5

آگاهی از ارزش  کند،خود به شکل مناقصه و مزایده می یرمالیغ مالی و یا هایفروش بخشی از دارایی
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یک راهبر و راهنما برای فروش دارایی خود و ایجاد منفعت برای شرکت  به عنوان بازاری آن

 .رودبه شمار می هاآنروشمند راهی برای حفظ منافع  گذاریارزشاهمیت دارد.  بسیار

آوردن اطالعاتی در  به دستشرکت  گذاریارزشاز اهداف  یکی :عملكرد ارزیابی شاخص ارائه .6

 لیتحل و هیتجزباشد. یک شاخص می به عنواناقتصادی و عملکرد مدیران  مؤسسات خصوص فعالیت

بخشی  به عنوان و بازار نیز سودآوریعملیاتی،  های نقدینگی،بندی نسبتهای مالی به شکل طبقهنسبت

گذاران از عملکرد مدیریت و بخش سرمایه به آگاهی مدیران وتواند منجر ، میگذاریارزشاز فرآیند 

 .مالی آن موسسه گردد

 خلق ارزش برای هدف باجدید مدیریت مالی م پارادایبا توجه به اینکه  :ارزش خلق .7

بدون شک برای خلق ارزش برای سهامداران آگاهی از ارزش و نحوه ؛ است گرفتهشکل سهامداران

 و کسبهدف اولیه هر  ،خلق ارزش ار مهم است.یآن بر ثروت سهامدار بس تأثیرآن برای ارزیابی  تغییرات

به شکل افزایش ارزش ذاتی سهام و یا سود نقدی  سهام درانخلق و ایجاد ارزش برای  د.باشمی کار

برای  قرار خواهد داد. خلق ارزش این اطمینان را تأثیرخواهد افتاد که بدون شک ارزش را تحت  اتفاق

مناسبی به  های خود دسترسیخواهد آورد که شرکت در آینده برای انجام فعالیت به وجودسهامدار 

 .منابع مالی دارد

 

 گذاریارزش منظور بهی اقتصادی رویكردها -1-1-1-5 

از رویکردهای زیر  با استفاده. است استفاده قابلهای متعددی ، روشنامشهود یهاییدارا گذاریارزشدر 

از فاکتورهای  با استفادهحدود حداقل، حداکثر و گاه متوسط ارزش یک دارایی را تعیین و سپس  توانیم

 دستبه توافق در مورد ارزش دارایی  یزنچانه، به کمک روش هاییدارایک از  در مورد هر ذکرشدهمهم 

 .یافت
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 گذاریارزش به اقدام رقابتی، بازار در شدهیینتع قیمت به با توجه رویکرد این: بازار رویکرد  -1

 :کندیم نامشهود هایییدارا

 تواندیم کارشناس باشد، موجود بازار در یکسان خصوصیات با دارایی یک که مواقعی در: بازار قیمت 

 .کند برآورد را آن ارزش بازار، از آن قیمت استعالم با

 دارایی مورد در خبره کارشناسان از گرفتن کمک با توانیم مواردی در: خبره کارشناس نظر 

 .دارد بیشتری کاربرد مشهود هایییدارا مورد در روش این کرد، قیمت استعالم

 :است زیر یهاروش شامل و بوده هزینه بر مبتنی رویکرد این: ایینههز رویکرد -2

 یا و مشابه ذاتی هایویژگی با دارایی یک قیمت با استعالم توانیم روش ینبا ا: جایگزینی روش 

 این. آورد دست به را دارایی آن ارزش حداکثر ،موردنظر دارایی با جایگزین بخشیترضا خصوصیات

 موجود جایگزین، بخشیترضا خصوصیات با دارایی یا مشابه دارایی که دارد کاربرد هنگامی روش

 .باشد یرپذامکان یسادگ به آن قیمت استعالم امکان و باشد

 مورد  دارایی به دستیابی برای یازن مورد هایینههز میزان برآورد که مواردی در: مجدد مالکیت روش

 .کرد محاسبه را دارایی یک ارزش حداقل ،هاهزینه از تخمینی با توانیم باشد، یرپذامکان نظر

 در دارایی یک حصول منظوربه  یافتهانجام یهاهزینه مستندات کهدرصورتی: دفتری یهاهزینه 

 یک ارزش حداقل هاآن به با استناد توانمی باشد، طرفین قبول مورد هاآن صحت و بوده دسترس

 .کرد تعیین را دارایی

بر  و دارایی آن از ناشی درآمد بینییشپ بر اساس دارایی یک ارزش رویکرد این در: درآمدی رویکرد -3

 .گرددمی تعیین نقد، وجوه گردش از جمله مالی جداول اساس

 اجزای بر اساس درآمد تفکیک که است استفاده قابل هنگامی روش این: آزاد نقد وجوه گردش روش 

 ارزیابی مورد دارایی از ناشی خالص نقدینگی جریان روش، این در. باشد پذیرامکان گذاریسرمایه

 بر اساس آن فعلی ارزش سپس و گیردیم قرار گذاریارزش مالك نتیجه این و است بینیپیش قابل

به  نقد وجوه فعلی ارزش از حاصل رقم از یتوجه قابل درصد. شودمی محاسبه معین تنزیل نرخ
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 ارزش محاسبه هنگام در تنزیل نرخ که داشت توجه باید. گرددمی محسوب دارایی ارزش عنوان

 .باشد نیز دارایی نوع با مرتبط خطرات کنندهمنعکس دبای آزاد نقدینگی جریان فعلی

 شد خواهد هاهزینه کاهش موجب کار و کسب یک در هایدارائ بعضی وجود: هزینه در ییجوصرفه .

 یجهنت در شده ییجوصرفه هزینه مقدار تعیین یا و تخمین با توانمی هاییدارا نوع این مورد در

 مثال برای. زد تخمین را آن ارزش دارایی، مفید عمر طول در و نظر مورد دارایی از یریکارگبه

 چون یهاهزینه کاهش موجب دتوانمی سازمان یک در اییانهرا افزارنرم یک از استفاده و طراحی

 .شود...  و سربار پرسنلی، هزینه

 

 های نامشهوددارایی ارزش بر مؤثر عوامل -1-1-1-6

 این ؛ردیگیم قرار توجه مورد های نامشهوددارایی اقتصادی یهایابیارز تحلیل و در متعددی عوامل

 :باشند زیر موارد شامل ندتوانمی عوامل

 ؛طرح مفید عمر طول 

 ؛طرح گسترش و توسعه امکانات و ابزار به دسترسی 

 ؛کنندگانمصرف و مشتریان نیاز احساس و عمومی رفتار شناخت و درك 

 ؛خالق و ابتکاری یهاطرح و اکتشافات و اختراعات از حقوقی مجوزهای و هاتیحما میزان 

 ؛دارند قرار رشد مراحل از یامرحله چه در که معنی این به هاپروژه و هاطرح حیات چرخه 

 ؛هاهزینه در کاهش یا یسودده و یسودآور توانایی 

 ؛هدف بازار اندازه و نوع 

 ؛اثر یا طرح رقابتی مزایای 

 ؛هستند آن دوفروشیخر یا و دادوستد به حاضر مشتریان که قیمتی 

 ؛یاتیرعملیغ و عملیاتی یهاهزینه 
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 بازار، خطرپذیری فنّاوری، خطرپذیری) است. اثر یا طرح متوجه که متعددی یهایریخطرپذ 

 (... و قیمت خطرپذیری مشتریان، خطرپذیری

 نامهبررسی و تعيين قلمرو آیين-1-1-2
های نامشهود دارایی گذاریارزشنامه مذکور به نامه مشخص است، آیینهمان طور که از عنوان این آیین

به  نامه قرار خواهد گرفت.های نامشهود مشمول مقررات این آیینکلیه دارایی گذاریارزشاختصاص دارد. لذا 

های نامشهود بررسی شود؛ نامه الزم است انواع داراییمنظور مشخص شدن موضوعات تحت پوشش این آیین

 . این شش دسته عبارتند از:شوندهای نامشهود به شش دسته تقسیم میبه طور کلی دارایی

تواند یک محصول، عبارت است از یک مفهوم یا خلق تکنولوژی نوین که می :اختراع یا نوآوری .1

کنند. اگر چه یک فرآیند یا یک سیستم باشد. اختراعات در نتیجه تخیل و نبوغ آدمی بروز می

رسند، اما تنها نیز به ثبت می شوند و بسیاری از آنهابسیاری از اختراعات توسط افراد خالق خلق می

 .شوندتعداد معدودی از آنها وارد بازار می

تواند در خلق ثروت موثر و سهیم ماند، نمیها راکد میشیو و قفسهشود و در آرخالقیتی که استفاده نمی

-هم برسد، عواید مالی به بار نمی شود، حتی اگر به ثبتای که بروز می کند ولی بهره بردای نمیباشد. ایده

کند که تجاری شود یا برای دستیابی به یک هدف استراتژیک یا آورد. تکنولوژی وقتی ثروت خلق می

 گذاریارزش اختراع، سازی یا تولید انبوه موضوعتجاری . الزمهدیک سازمان مورد استفاده قرار گیرعملیاتی 

 باشد.شدن آن می

استفاده از یک مصنوع فنی یا شود که برای طراحی، تولید و به دانشی اطالق می :دانش فنی .2

مصنوعات فنی مورد نیاز است. منظور از مصنوعات فنی ابزارها و دستگاه های دست ساز  ای ازدسته

 .بشر است

ت تا ابزار تولید یک محصول دانست که بیشتر شامل اطالعات اس هایشیوهها یا توان ویژگیرا می دانش فنی

 : و ماشین آالت. دانش فنی یا تکنولوژی تشکیل شده است از

 تکنولوژی متبلور شده در دست و ذهن انسان به صورت نیروی متخصص و کاربردی 

 تکنولوژی متبلورشده در ابزار تولید 

 تکنولوژی مکتوب به صورت نوشته های علمی و اسناد و مدارك و طرح و نقشه و … 
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یابند. این فناوری ممکن است یک هایی دست میو کارگران مختلفی به فناوری مهندسان، صنعتگران

طراحی ساده از محصول جدیدی باشد یا یک فناوری در هر سطحی از تکنولوژی باشد یا حتی بومی سازی 

های تولید که های فنی، تکنولوژی ساخت و روششد. در مجموع کلیه اطالعات، نقشهیک محصول خارجی با

نی با فروش دانش فتوانند صاحبان دانش فنی میشود. ، دانش فنی نامیده میشده است دست یافتهبه آن 

باشد؛  به دست آورند. لذا با توجه به اینکه فروش دانش فنی نیازمند قیمت پولی آن می خود سرمایه مناسبی

 قرار گیرد. گذاریارزش دانش فنی باید مورد

 هنری، حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می باشد. هدف از مالکیت ادبی و رایت: کپی .3

 :گردد، عبارتند ازانواع مختلف دارایی هایی که به آنها کپی رایت اطالق می

 کتاب، نقشه، پایان نامه، گزارش کارآموزی، جزوه 

  فیلم و موسیقی 

  مالتی مدیا، انیمیشن و برنامه های کامپیوتری 

 پایگاه داده 

 ،کاریکاتور، مجسمه سازی عکاسی، نقاشی 

 ها و آثار هنرمندان، ارزشیابی دقیق فعالیت گذاری کتاب و الزم به توضیح است که در مورد قیمت

 نامه وجود دارد.زیر آیین  هاینویسندگان و شاعران کشور، در رشته

 سینما و تلویزیون 

  )هنرهای نمایشی )تئاتر 

  ،عکاسی، مجسمه سازی، طراحی صحنه و دکور(هنرهای تجسمی )نقاشی، ارتباط تصویری 

  )معماری و هنرهای ملی )سنتی 

  موسیقی 

 ادبیات داستانی و شعر 

نامه توان از آیینپایگاه داده می گذاریارزشلذا در خصوص مواردی که متن قانونی خاصی وجود ندارد؛ نظیر 

 استفاده کرد.های نامشهود دارایی گذاریارزش

ترین بخش تجارت است. به عبارت دیگر امروزه تجارت و نام تجاری مهمآفرینش نشان تجاری:  .9

 اقتصاد جهان در تسخیر نام های تجاری است. 

های تجاری به مثابه عالئم راهنمایی، ویژگیهای ممتاز و در بازار رقابت با توجه به تنوع محصوالت تولیدی نام

 گذارند. به این ترتیب خریدارانداران به نمایش میرده و برای خریارزشمند را در مورد محصول رتبه بندی ک

های توانند با اعتماد و اطمینان کافی محصول مورد نیاز خود را خریداری نمایند. هر نام تجاری نقشمی 

 .کندمهمی را ایفا می
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اعث بنام تجاری عالوه بر آنکه متمایز کننده محصول و خدمات است با مصرف کننده ارتباط برقرار کرده و 

آیند و تأثیر به شمار می های نامشهودداراییترین های تجاری در زمره اصلیشود. نامافزایش نقدینگی می

بسزایی در رشد کسب و کار و جذب و حفظ منابع کارآمد دارند. در حال حاضر تمایل برای ایجاد نام های 

زش از طریق نام تجاری یکی از مهم تجاری قوی و برتر به شدت در حال افزایش است و تأکید بر ایجاد ار

 .آیدبه شمار میها در عرصه کسب و کار ترین محرك

و اسناد زیادی را در ها اه تجاری گره خورده است و داراییهای تجاری با هویت یک شرکت یا بنگامروزه نشان

  :ردد، عبارتند ازگانواع مختلف دارایی هایی که در اینجا به آنها نشان تجاری اطالق می .برگرفته است

 برند (Brand) 

  لوگو (Logo) 

 هویت (Identity) 

  اوراق اداری شرکت ها )شامل کارت ویزیت، سربرگ، فاکتور، پاکت نامه، طرح سی دی، طرح سایت

 ... و

  آدرس دومین و هاست شرکت 

 واگذاری سهام شرکت ها 

 کردن این موارد است. گذاریارزشنیازمند واگذاری کلی سهام یا بخشی از آن و یا  عالمت تجاری فروش

کردن این  گذاریارزش، مجوز فعالیت یا پروانه کسب و کارواگذاری نیاز پیش پروانه کسب و کار: .5

سیس واحد أجواز ت پروانه کسب از اتحادیه های صنفی،مجوزهایی از قبیل؛ باشد. مجوزها می

صنعتی، پروانه بهره برداری، پروانه پژوهش، پروانه فنی و مهندسی، پروانه تحقیق و توسعه، کارت 

نامه قابل براساس این آیینهای کشاورزی و دامداری و ... بازرگانی، پروانه بهداشت، پروانه

 هستند. گذاریارزش

باشد. به عنوان های نامشهود میطرح تجاری نیز یکی دیگر از دارایی طرح تجاری)کسب وکار(: .6

تهیه  تجاری ها، پروپوزالها و شرکتهای تحقیقاتی سازمانممکن است برای فراخوان پروژهمثال، 

 باشد.شدن آن می گذاریارزشمستلزم پروپوزال این فروش  که شده باشد

این مرو خدمات هستند و در قل گذاریارزشنامه شش مورد عنوان شده در باال موضوعات مشمول آیین

  گیرند.نامه قرار میآیین

 

 (Benchmarkingای )و مقایسه مطالعه تطبيقی -1-2

 IP گذاریارزش( در حوزه ECاروپا ) کميسيون نامهيهتوصبررسی -1-2-1

 نام دارد.  Final Report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation نامههیتوصاین 

به دستور  IP گذاریارزشتوسط کارگروه ویژه اروپا در حوزه  2113نوامبر سال  22گزارش فوق در 
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 جمله ازمختلف  یهارشتهکارشناسانی از  نامههیتوصاست. در تدوین این  شدهنیتدوکمیسیون اروپا 

و   IP گذاریارزشاقتصادی  یهاروشو به بررسی  داشته حضورحسابداری، اقتصاد، مالکیت فکری و حقوق 

 .اندپرداختهابعاد حقوقی آن 

به  IP گذاریارزشکمیسیون اروپا در حوزه  یهاهیتوصخالصه در رابطه با  طوربه محتوای گزارش مزبور 

موارد اجباری است تفکیک  شده اشارهموارد بسیار مهمی که در این گزارش  جمله از. هستکشورهای عضو 

 .باشدیم گذاریارزشاقتصادی  یهاوهیشانواع  یهایژگیوو همچنین  گذاریارزش یراجباریغو 

ویژه به کشورهای عضو جهت ارتقا سطح  کارگروهاز سوی این  ییهاشنهادیپدر ابتدای این گزارش 

 از: اندعبارت هاشنهادیپصورت گرفته است. این  IP گذاریارزش

این  همچنین .باشد ریپذانعطافشفاف و  گذاریارزشدر حوزه  شدهنیتدوچارچوب قانونی الزم است  -1

 با شرایط کنونی بازار را داشته باشد. قابلیت مطابقت چارچوب باید

 با گذاریارزشنهادهای خصوصی  گذاریارزشمستقل و متخصص در جهت نظارت بر عملکرد  نهاد کی  -2

 فرآیندو اطمینان از رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در  هاگذاریارزشافزایش کیفیت  هدف

 ایجاد شود. گذاریارزش

به  هاگذاریارزشافزایش اعتبار  هدف با، گذاریارزشدر  استفاده مورد، شامل اطالعات بانک اطالعاتی  -3

 شود. یانداز راهدر کنار نهادهای دولتی  گذاریارزشخصوصی  یهاشرکتعلت گسترش فعالیت 

 کردن آن( یسازیتجار منظوربه  IP گذاریارزشبرای  یافزارنرم) IP Trade portalابزارهای نظیر  -4

 شود. هیارا یاجبار ریغ گذاریارزشهای عمومی در موارد خصوصی و سازمان یهاشرکتکمک به  برای

که  صورت نیبد است. شده کیتفکآن  یراجباریغاز موارد  گذاریارزشموارد اجباری  نامههیتوصدر این 

خصوصی حق ورود به این  یهاشرکتو  باشدیمانحصاری در اختیار دولت  طوربه اجباری  گذاریارزش

 :از اندعبارترا ندارند مگر با اجازه قانون. این موارد  هاحوزه

 ؛خارجی گذاریسرمایه -1
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 ؛مجوزهای اجباری -2

 ؛(وثیقه عنوان به نامشهود یهاییدارا نظر گرفتناعطای وام )در  -3

 ؛اختالف در مالکیت -4

نفع است ذیقرارداد است یا به نحوی در آن  طرف کیکه دولت  صورت نیبد از جملهمجوز قراردادی  -5

 ؛شخص ثالث( به عنوانمثال  طوربه )

 ؛غیره و امتیازات نظیر کاهش میزان مالیات و آن اعطای تسهیالت تبعبهبرآورد میزان مالیات پرداختی و  -6

 ؛به هنگام تعیین میزان خسارت از جمله قوانیننقض  -7

 ؛هاشرکتو افزایش سرمایه در  در خصوص ادغام، ورشکستگی -8

 .امنیتی و تحقیقات محرمانه مسائل -2

 شود.در قسمت زیر موارد احصا شده در باال به تفکیک توضیح داده می

 .شودمینیز  نامشهود یهاییدارامادی شامل  یهاییداراخارجی: امروزه سرمایه عالوه بر  گذاریسرمایه -1

 است نیاخواهان  گذارهیسرماو  باشدیم دارای منشأ خارجیاین مورد مربوط به زمانی است که سرمایه 

در  نامشهود یهاییداراموارد الزم است  گونهنیاا در ذل کند. گذاریسرمایهفکری خود را  یهاییداراکه 

 د.نشو گذاریارزشدولتی  گذاریارزشتوسط نهادهای  گذاریسرمایهکشور محل 

سو : اول به هنگام ردیگیمصدور مجوزهای اجباری به دو جهت صورت  یکلطوربه مجوزهای اجباری:   -2

عمومی از قبیل  است و دوم در مواقعی که منافع گرفتهتعلقحق از حقوقی که به او  یدارنده یاستفاده

با توجه به  .کندیم... اقتضا  استفاده دولتی وحفظ بهداشت عمومی، دفاع ملی، اعمال ضد رقابتی، 

این دسته از مجوزها توسط  گذاریارزشالزم است وزهای اجباری در حفظ منفعت جامعه، اهمیت مج

 صورت گیرد. گذاریارزشنهاد دولتی 

در برخی کشورها جهت حمایت  امروزه وثیقه(: به عنوان نامشهود یهاییدارادر نظر گرفتن )اعطای وام   -3

وثیقه  به عنوانمادی  یهاییدارانیز همانند  نامشهود یهاییدارااز نوآوران این امکان وجود دارد که 



 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

 

 های نامشهودگذاری داراییالمللی در زمينۀ ارزش: کليات و مطالعات بين 1فاز  19

توسط نهاد  نامشهود یهاییدارابرای این منظور باید  جهت اعطای وام و سایر تسهیالت قرار گیرد.

 مؤسساتو سایر  هابانکم به ذکر است که زال شود. گذاریارزشدقیق  طوربه دولتی  گذاریارزش

 .کنندیماستعالم  گذاریارزشاعطاکننده وام به هنگام تعیین مقدار وام از نهاد 

مادی  یهاییدارااختالف در مالکیت: این مورد مربوط به زمانی است که موضوع مورد اختالف ترکیبی از  -4

نامشهود  یهاییدارادر این شرایط حل اختالف مستلزم این است که ارزش پولی  .باشدیم نامشهودو 

 مشخص شود.

امنیتی و تحقیقات محرمانه: در هر کشوری حفظ امنیت داخلی و خارجی از اهمیت بسزایی  مسائل -5

به تی امنی یهاحوزهدر  هاینوآور یهیکلور مستلزم این است که دفاع از امنیت کش برخوردار است.

 دولتی ارزیابی شود. گذاریارزشنظامی و نتایج فکری تحقیقات محرمانه توسط نهاد  مثال عنوان

 طوربه است ) نفعیذدر آن  یبه نحوقرارداد است یا  طرف کیدر مواردی که دولت مجوز قراردادی:  -6

ه کارفرما برای ایجاد یک در قرارداد منعقده میان کارگر و کارفرما کیا  شخص ثالث( به عنوانمثال 

دانش  های نامشهود از جملهدارایی گذاریارزشدر چنین شرایطی  .بنددیمبا کارگر قرارداد نوآوری 

 و پاداش ضروری است. الزحمهحقجهت تعیین  شده جادیا

اعطای تسهیالت و امتیازات نظیر کاهش میزان مالیات و  آن تبعبهورد میزان مالیات پرداختی و برآ  -7

غیره: در حال حاضر غالب کشورها در جهت حمایت از نوآوران و ارتقای سطح نوآوری در جامعه 

 .رندیگیمتسهیالت و امتیازات نظیر کاهش میزان مالیات و در مواردی معافیت از مالیات را در نظر 

و نیز جلوگیری از بروز رفتارهای متقلبانه نظیر اعالم نادرست میزان  میزان دقیق مالیات پرداختی نییتع

که در چنین  کندیمبرای کاهش میزان مالیات و یا فرار مالیاتی اقتضا  نامشهود یهاییداراارزش 

 .ردیگیمدولتی صورت  گذاریارزشتوسط نهادهای  گذاریارزشمواردی 

و اعطای حقوق های نامشهود شناسایی دارایی به هنگام تعیین میزان خسارت: جمله ازنقض قوانین  -8

بلکه  .کندینمکفایت  های نامشهودداراییجهت حمایت از حقوق  ییتنها بهناشی از شناسایی این حق 

الزم به ذکر است که . اجرایی را مقرر دارد یهاضمانت آنصیانت از  منظور به ستیبایم گذارقانون
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د عالوه بر ورود خسارت مادی توانمین آو نقض قوانین مربوط به  های نامشهودداراییتجاوز به حقوق 

تعیین میزان خسارت مادی و معنوی وارده به  حق نیز بشود. یدارندهموجب ورود خسارت معنوی به 

 .باشدیم هاآن گذاریارزشنیازمند  نامشهود یهاییدارا

موفق  و کارکسب  یهایژگیوخالقانه یکی از  یهادهیا :هاشرکتتگی و افزایش سرمایه در ورشکسادغام،  -2

لذا  .شودمیهای مشهود و نا مشهود راییها شامل داشرکت یهیسرماامروزه  .شودمیمحسوب 

 انتقال و نقل، تصفیه اموالافزایش سرمایه، ورشکستگی،  منظور به نامشهود یهاییدارا گذاریارزش

 .باشدیم... ضروری  سهام و

 گذاریارزششود. این نوع از )داوطلبانه( محسوب می یراجباریغ یهاگذاریارزشلذا سایر موارد در زمره 

ملزم به رعایت  گذاریارزشخصوصی در حوزه  یهاشرکت. ردیپذیمخصوصی انجام  یهاشرکتتوسط 

 4اصول و استاندارهای حسابداری هستند.

  هاآن نامشهود و ملی شدن یهاییدارامصادره شدن  شدهانجامه به مطالعات با توجالزم به ذکر است که 

امشهود و ملی شدن های نمصادره شدن دارایی گیرد.قرار می گذاریارزشنیز در فهرست موارد اجباری 

به ملی گیرد. می افع عمومی و برقراری نظم و امنیت صورتها در راستای حفظ منتوسط دولت هاآن

 شده اشارهغالباً در رابطه با نوآورهای حوزه سالمت و بهداشت  نامشهودهای کردن و مصادره دارایی

 دولت یا جانب از آن از استفاده و اختراع از برداریهبهر مجوز صدور با حتی که مواردی است. در

 تضمین کرد، عموم نفع به را اختراع از ناشی اقتصادی و اجتماعی اهداف نتوان ثالث شخص

 از ،اندکرده بینیپیش اختراع حق مصادره عنوان به را یحل راه خود قوانین در مختلف کشورهای

 این در ،شده ینیبشیپمصادره  برای مواردی مفصل طوربه  فرانسه فکری مالکیت قانون در جمله

                                                           

4http://ec.europa.eu/research/innovationunion/pdf/Expert_Group_Report_on_Intellectual

_Property_Valuation_IP_web_2.pdf 
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 حق باید وی این بر عالوه و شودپرداخت  عادالنه نحو به باید حق دارنده مالی حقوق همه صورت

 5.باشد داشته نیز را خویش حقوق سلب به اعتراض

 

 در کشورهای منتخب های نامشهوددارایی گذاریارزشمطالعه تطبيقی  -1-2-2

تر همان طور که پیش گیرد.قرار می یبررس مورد در کشورهای منتخب گذاریارزشدر بخش زیر مراجع 

نمونه استاندارد، سوییس و  به عنواندر کشورهای انگلستان و استرالیا  گذاریارزشفرآیند  عنوان شد

حقوق مالکیت  در زمینههند و چین به سبب رشد سریع ، گذاریارزشبالروس به جهت وجود نهاد خصوصی 

-می مورد بررسی قرار مالزی و سنگاپور به علت مشابهت تقریبی با ایرانو  رشد اقتصادی موازات بهفکری 

 گیرد.

 است: شدهانجام بندهای مندرج در شرح خدماتمطالعه تطبیقی در پاسخ به 

 این کشورها وجود دارد؟در  گذاریارزشبرای  رسمی نهادآیا  -1

 ساختار نهاد مذبور به لحاظ دولتی یا خصوصی بودن چگونه است؟ -2

 به چه صورت است؟ گذاریارزش فرآیندنقش نهاد رسمی در  -3

 وجود دارد؟ گذاریارزشبرای اجباری  مواردآیا  -4

 است؟ شده تصویب دستورالعملیرسمی از جانب دولت  طوربه  IP گذاریارزشدر زمینه آیا  -5

 سهولت در استفاده و کارآمد بودن در قالب جدول منظور بهج مطالعه تطبیقی الزم به توضیح است که نتای

 شود.ارائه می نیز

 

                                                           

5https://books.google.com/books?id=XXB2BOw8cKsC&pg=PA516&lpg=PA516&dq=technol

ogy+valuation+and+state+interference&source 
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 کشور انگلستان-1-2-2-1

 گذاریارزشدر کشور انگلستان توسط هر دو نهاد رسمی و غیررسمی  نامشهودهای دارایی گذاریارزش

 گذاریارزشدر این کشور که در کنار نهادهای متعدد غیررسمی  گذاریارزشپذیرد. نهاد رسمی صورت می

، و کار کسبدولتی، تحت وزارت  نهاد یککه  نام دارد Intellectual Property Officeکند؛ فعالیت می

 The Valuation Officeبخشی تحت عنوان نهاد رسمی باشد. در این نوآوری و مهارت انگلستان می

Agency  ه مشاوره به دولت در حوزه یارا حفظ منافع دولت و تعین مالیات به منظوربه وجود دارد که

قوانین و مقررات  نامشهود هاییدارایحمایت از  منظور بهپردازد. این نهاد عالوه بر اینکه می گذاریارزش

را نیز تدوین کرده  هاییلیست چکها، این دارایی گذاریارزش فرآیندکند؛ با توجه به پیچیدگی وضع می

 منوط به اخذ مجوز نیست.در این کشور  گذاریارزشالزم به ذکر است که فعالیت نهادهای غیررسمی  است.

منافع دولت مطرح  هاآنکرد که تنها تعیین مالیات و مواردی که در  گیرینتیجه گونهاینتوان می نهایت در

 .6انجام گیرد گذاریارزشنهاد رسمی است باید توسط 

 

 استرالياکشور  -1-2-2-2

، باید عنوان شود 2112در سال  های نامشهودرابطه با داراییبا توجه به گزارش سالیانه دولت استرالیا در 

این گزارش،  موجب به وجود دارد. گذاریارزشکه در این کشور مراجع غیررسمی متعددی برای 

در هر آژانسی که مهارت و تخصص کافی برای این کار را داشته باشد؛ قابل  نامشهودهای دارایی گذاریارزش

ای اطالعات که دار گذاریارزشدر زمینه ها کارکنانی مهارت دیده و متخصص انجام است. زیرا این آژانس

توسط مراجع  گذاریارزش. عالوه بر گیرندمیدر این زمینه هستند را در چارچوب سازمانی خود به کار کافی 

رسمی تحت  گذاریارزشدر استرالیا وجود دارد. این مرجع  گذاریارزش، صورت دیگری برای غیررسمی

خدمات  دهنده هیارا( یک مرجع دولتی بوده که Australian Valuation Office)  AVO انعنو

                                                           
6 https://www.gov.uk/government/organisations/valuation-office-agency 

 

https://www.gov.uk/government/organisations/valuation-office-agency
https://www.gov.uk/government/organisations/valuation-office-agency
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البته نکته مهمی که باید در مورد این دفتر اضافه  7استرالیا بوده است. دولتی در هایسازمانبه  گذاریارزش

 1211خدمات که از سال  دهنده هیارااین دفتر  8استرالیا داریخزانهاز سایت وزارت  کرد این است که به نقل

به علت متحمل شدن  2114 ژوئن 31 داده است. در تاریخبرای دولت را انجام می گذاریارزش خدمات

 است. شده متوقفضررهای مالی 

ای برخوردار بوده و صحبتی از موارد اجباری الزم به ذکر است که این نهاد رسمی از نقش مشاوره

 به میان نیامده است. گذاریارزش

 

 کشور سوئيس -1-2-2-3

در د که متعددی وجود دار غیررسمیز مراجع مطالعات صورت گرفته، در کشور سوئیس نی بر اساس

 نیزرسمی  نهاد یک ،غیررسمیند. در کنار این مراجع کنفعالیت می نامشهودهای دارایی گذاریارزشزمینه 

توجه در خصوص این  درخورنکته مطرح است.  The Swiss Federal Institute of IP تحت عنوان

یکی از  عنوان بهاین نهاد  درگذشتهباشد. می و مستقل از دولت خصوصی در حال حاضر آن است که ،مرجع

کاهش  هدف با 1226 اما در سال کرده است؛می وظیفه انجامبا استفاده از بودجه دولت های دولتی و ارگان

 وری مستقل شد.و افزایش بهره هاهزینه

 The Swiss Federal Institute of IP   نیز  افزودهارزشو از مالیات بر  باشدمیدارای یک اساسنامه

 هاآنو حمایت از  نامشهودهای مقررات مربوط به دارایی کنندهتنظیمنهاد رسمی در حقیقت این است. معاف 

 باشد.در کشور سوئیس می

در اساسنامه توسط مرجع رسمی مذکور الزم به ذکر است که  نامشهودهای دارایی گذاریارزش زمینه در

 شدهبیان گذاریارزشفرآیند قرار نگرفته است و تنها معیارهای کلی در رابطه با  اشاره موردآن روش خاصی 

و ممکن باشد و موارد  صرفه به مقرونبایستی شفاف، سریع،  نامشهودهای دارایی گذاریارزشاست که 

همگن و قابل  ها نیز در این زمینه بایستی قانونی،گیریمیان نیاورده است. همچنین تصمیم اجباری را به

                                                           
7 http://www.avo.gov.au 

8http://smc.ministers.treasury.gov.au 

http://smc.ministers.treasury.gov.au/
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 .دهدمیرا نشان  گذاریارزشدر زمینه مشورتی این مرجع به دولت این موارد نقش باشد که  بینیپیش

های فکری در به دادگاه اختصاصی دارایی مشهودناهای دارایی گذاریارزشهمچنین این مرجع در خصوص 

 2دهد.، مشاوره میPatent court،این کشور

 

 بالروسکشور  -1-2-2-9

وجود دارد.  گذاریارزشمرجع رسمی برای  ، یکغیررسمیمتعدد  نهادهای بربالروس عالوه  در کشور

 Patent and law group of companies “Elena Beliaeva، Ninaاین مرجع رسمی 

Vasilieva and Partners  فرآیند. در رابطه با نقش این نهاد رسمی در باشدمینام دارد. که خصوصی 

 بهدارد. این موارد اجباری  عهده برموارد اجباری را  گذاریارزشالزم است عنوان شود که  گذاریارزش

 از: اندعبارت گذاریارزش منظور

 اعم از دولتی و خصوصی هاسازمانسرمایه  برآورد -1

 واگذاری حقوق و اعطای مجوز -2

 نامشهود هایداراییترکیب  -3

 امنیتی مسائلدر حوزه  -4

 تمالیاو تعیین  هاشرکت گذاریسرمایه -5

شوند و  گذاریارزشموارد فوق به جهت اهمیت و حساسیت بسیار زیاد باید توسط این نهاد رسمی  

 11.باشدمیفاقد اعتبار  غیررسمیتوسط نهادهای  هاآنشدن  گذاریارزش

 

                                                           
9https://www.ige.ch/en/about-us.html 

  

10 http://en.bvpatent.by/about-us 

https://www.ige.ch/en/about-us.html
http://en.bvpatent.by/about-us
http://en.bvpatent.by/about-us
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 هندوستانکشور -1-2-2-5

دولتی  نهاد کینام دارد. نهاد مذکور  CGPDTM 11 هندوستان در کشور  گذاریارزشنهاد رسمی 

مذکور، نهادهای غیررسمی  نهاد برعالوه  که تحت وزارت تجارت و صنعت این کشور قرار دارد. باشدیم

 کنند.در این کشور فعالیت می گذاریارزش متعددی برای

 یهادادهو سایر  شده ثبتحاوی حق اختراعات  هادادهسازی دسترسی به پایگاه آمادهمتن قانون )با توجه به 

 :ردیپذیمجام طی دو مرحله ان هاطرح برآوردمرتبط( ارزشیابی و 

هایی که متقاضی آن، طرحتنها برای  گیرد وارزشیابی فنی: این ارزشیابی تحت شرایط خاصی صورت می -1

. صالحیت و شودمیانجام داده است انجام  درستی بهرا  مقرر در قانون تمام ضوابط و معیارهای

شود و دفتر بر اساس اطالعاتی که متقاضی در دسترس می بررسی موردشایستگی متقاضی نیز در این 

ثبت  هادادهضی و طرح در پایگاه کند. برای این منظور اطالعات متقاگیری میگذارد؛ تصمیموی می

و نمایش تجربی طرح فنی خود است. الزم به ذکر است  ارائه. در این ارزشیابی متقاضی ملزم به شودمی

که معیارهای ارزشیابی فنی متعدد است و بعد از احراز آن موارد توسط دفتر، طرح باید حداقل سطح 

 .گیردنمیقرار  گذاریارزشتحت  ورد، در غیر این صورتآ دست بهرا  75کیفی 

ی مرتبط هاهزینه، دیون مالیاتی و تمامی هامالیات ارزشیابی اقتصادی: این مرحله شامل تمام مخارج، -2

است. در این  مؤثراقتصادی در تعیین میزان مالیات پرداختی  گذاریارزشو طبیعی است که  شودمی

ها از ی واماین قسمت برای احراز تصفیه در تشریح شود. جزبهها باید جز ها و قیمتبخش تمامی ارزش

در  .گیردمیهمه این محاسبات بر اساس پول رایج کشور هند صورت  .شودمیهای هند استعالم بانک

است و طرح فرد باید  شده دادهمحاسباتی خاصی برای برآورد قرار  هایفرمولاین مرحله نیز 

این مراحل چنانچه متقاضی  در آورد. دست بهرا  هاییحداقلالزم را کسب کند و  استانداردهای

ندارد و تمام تعهدات بر  مسئولیتیاطالعاتی را افشا کند و دفتر آن را در برآورد لحاظ کند دفتر هیچ 

                                                           
11Controller General of Patents, Designs & Trade Marks  
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 "دفتر ثبت اختراعات هند" IPO اطالعاتمطابق  شودمیعهده خود متقاضی است و متقاضی متعهد 

 .باشدمی پیگیری قابلقانون،  بر اساسعهد رفتار کند و هرگونه نقض ت

کند و نباید قرارداد منعقد می CGPDTMدر هند با دفتر  گذاریارزشالزم به ذکر است متقاضی  -3

نیز بر عهده  برخالف آن رفتار کند. همچنین تعیین وجه التزام یا خسارت نقدی ناشی از نقض قرارداد

همین دفتر است. دفتر حق فسخ قرارداد با متقاضی را در صورت شکست یا کوتاهی در انجام تعهدات 

 .12عوامل فسخ رفتارهای متقلبانه است از جملهمادی را خواهد داشت. 

در زمینه شود که نهاد رسمی مذکور در کشور هند گونه برداشت میبا توجه به مطالب فوق این -4

باید عنوان  گذاریارزشباشد. در رابطه با نقش دولت در فرآیند ای میدارای نقش مشاوره گذاریارزش

منظور ایجاد هماهنگی میان مراجع رسمی و غیررسمی  شود که دولت دخالتی ندارد و تنها به

 به تدوین یک دستورالعمل پرداخته است. گذاریارزش

 

 چينکشور -1-2-2-6

انجام  گذاریارزشباید لزوماً توسط نهادهای رسمی  نامشهودهای دارایی گذاریارزشدر کشور چین 

باشند. مرجع صدور این هایی است که دارای مجوز می، شرکتگذاریارزشگیرد. منظور از نهادهای رسمی 

همان اداره مالکیت فکری  یا  SIPO (State Intellectual Property Office of P.R.C)مجوز

 دارد.کشور قرار این  14تحت نظارت شورای دولتیکه است  13دولت چین

                                                           
12http://www.ipindia.nic.in/ Request for proposal/controller general of patents,designs and trad 

mark/intellectual property INDIA 

13 http://english.sipo.gov.cn/laws/regulations/ 

14 https://www.ige.ch/en/about-us.html 

 

http://english.sipo.gov.cn/laws/regulations/
http://english.sipo.gov.cn/laws/regulations/
https://www.ige.ch/en/about-us.html
https://www.ige.ch/en/about-us.html
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   SIPO  فرآیندو اطمینان یافتن از صحت  گذاریارزشهای ایجاد هماهنگی میان شرکت منظور به 

ها و استانداردهایی در این زمینه پرداخته به تنظیم دستورالعمل هاشرکتصورت گرفته در این  گذاریارزش

 از: اندعبارتها و استانداردها است. این دستورالعمل

1. Notice of Several Problems about the Ministry of Finance; 

2. SIPO Strengthens IP Asset Valuation Management; 

3. Asset Valuation Criteria; 

4. Asset Valuation Criteria-Intangible Assets; 

5. Guidance Suggestions on Patent Asset Valuation; 

6. Methods of Approval and Supervision Management of Asset Valuation 

Institutions; 

7. Guidance Suggestions on Copyright Asset Valuation; 

8. Guidance Suggestions on Trademark Right Asset Valuation. 

 

ها شده است که این شرکت یحتصر، باشد. عالوه بر اینها الزامی میرعایت اسناد فوق توسط این شرکت

قوانین و  جمله ازباید سایر قوانین و مقررات کشور چین  گذاریارزشبه هنگام عقد قرارداد با متقاضی 

-حل اختالف شرکت مرجع SIPO الزم به ذکر است که نهاد نمایند.رات مربوط به قراردادها را رعایت مقر

سایر  و SIPOباشد. )متأسفانه متن اصلی اسناد فوق در سایت رسمی نهاد با مشتریان می گذاریارزشهای 

 فراهم نشد.( هاآنموجود نبود لذا امکان الزم برای بررسی  هایتسا

 در کشور چین به شرح ذیل است: نامشهودهای دارایی گذاریارزشمراحل 

 ؛برای مشتریان گذاریارزشکردن مراحل اصلی  یسازشفاف -1

 ؛توسط مشتری گذاریارزشمشارکت با شرکت  پر کردن فرم -2
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 ؛گذاریارزشتوسط شرکت  گذاریارزش هایبرنامه تدوین -3

 ؛گذاریارزش منظوربه های الزم داده یآورجمع منظوربه ها دارایی بررسی -4

 ؛ارزش برآورد -5

 ؛گذاریارزشگزارش  تسلیم و تهیه -6

را بپذیرد،  گذاریارزشباید مورد ارجاع شده برای  شرکت گذاریارزشدر حقیقت در ابتدا، کمیسیون 

شود. پس از داده می تحویل شرکت از سوی مشتری به گذاریارزش منظور به یازن موردسپس اطالعات 

 .کنندمی شرکت بحث در طرف معامله دو بررسی ابتدایی توسط این شرکت،

های دارایی گذاریارزشکرده و بهترین روش  تحلیل و یهتجزهای موجود، داده بر اساسشرکت  یتنها در

 نماید. الزم به ذکر است که گزارشرا در گزارشی اعالم می گذاریارزشو نتایج حاصل از این  نامشهود

 شده ارائهشرکت رسمیت دارد. همچنین کیفیت گزارش  گذاریارزش حقوقی امضای نمایندهبا  شدهنوشته

نهایت یک نسخه از آن در شرکت بایگانی  شود و درشرکت کنترل می، توسط گذاریارزشتوسط کمیسیون 

 15شود.می

 

 کشور مالزی-1-2-2-7

در کنار یکدیگر هستیم. نهاد  گذاریارزشهای رسمی و غیررسمی نهاد در کشور مالزی نیز شاهد فعالیت

(  intellectual Property Corporation of Malaysia) MyIPOدر این کشور  گذاریارزشرسمی 

قانون  14ماده  موجب به. باشددر این کشور می نامشهودهای دارایی حوزه کنندهتنظیمنام دارد. نهاد مذکور 

مالزی  تحت وزارت تجارت داخلی، تعاون و مصرف این نهاد دولتی بوده و، 16شرکت مالکیت فکری مالزی

 است.

                                                           
15http://www.edgewortheconomics.com/files/documents/Fei_Deng_in_IAM_Magazine_The_State

_of_IP_Valuation_in_China_November_2012.pdf 

16 Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002 
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در متخصص  نفر 3به نمایندگی از دولت و  نفر 4 باشد.عضو می 7به ذکر است که این شرکت دارای الزم 

را  وزیران هیئت هایدستورالعملو  هانامهآیینموظف است که کلیه   MyIPO دانش مالکیت فکری.زمینه 

 رعایت نماید. گذاریارزشو  های نامشهودداراییدر حوزه 

ه مشاوره به دولت را باید عنوان شود که وظیفه ارائ IP گذاریارزش یحوزهدر رابطه با نقش این نهاد در 

 تصریح نشده است. گذاریارزش منظور بهدارد و موارد اجباری  عهده بردر موارد درخواستی 

 IP عاتای جهت رسیدگی به موضوهای ویژهدادگاه 2117ر کشور مالزی در سال دگفتنی است که 

و در  باشدن حوزه را دارا میبه دعاوی مدنی و کیفری در ای است. این دادگاه صالحیت رسیدگی شدهتأسیس

 .17کندبه پول از نظرات کارشناسی نهاد فوق استفاده می  معنویکردن خسارت  تبدیلخود و  هایرسیدگی

 

 سنگاپورکشور -1-2-2-6

 Intellectual Property Ofدر کشور سنگاپور های نامشهود دارایی گذاریارزشمرجع رسمی 

Singapore  دولتی است که تحت نظارت وزارت قانون این کشور فعالیت  نهاد یکنام دارد. این مرجع

حمایت از حقوق مالکیت فکری، ثبت اختراعات، تدوین قوانین و در زمینه کند. مرجع مذکور می

 طورکلی بهکند. این نهاد دولتی فعالیت می نامشهود هایداراییمایت از مرتبط با حوزه ح هایدستورالعمل

ها در بازار جهانی امروز، به تدوین قوانین دارایی ترینمهمبه یکی از  نامشهود هایبه دلیل تبدیل دارایی

 فرآیندها در ها و دانشحمایت از ایده منظور بهابزارها و معیارهایی  ارائه درصددجامع و کامل پرداخته و 

 .باشدمی هاآناز  برداریبهره

در زمینه ه مشاوره به دولت اینیز این مرجع تنها به ار نامشهودهای دارایی گذاریارزشدر حوزه 

در این کشور عنوان  گذاریارزش منظور به  موارد اجباریپردازد؛ و میهای نامشهود دارایی گذاریارزش

                                                           
17 http://www.cov.gov.vn/cbqen/index.php?option=com_content&view=article&id=787:law-no-

362009qh12&catid=42:vn-law-document&Itemid=67 

 

http://www.cov.gov.vn/cbqen/index.php?option=com_content&view=article&id=787:law-no-362009qh12&catid=42:vn-law-document&Itemid=67
http://www.cov.gov.vn/cbqen/index.php?option=com_content&view=article&id=787:law-no-362009qh12&catid=42:vn-law-document&Itemid=67
http://www.cov.gov.vn/cbqen/index.php?option=com_content&view=article&id=787:law-no-362009qh12&catid=42:vn-law-document&Itemid=67
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های به دادگاه نامشهود هایدارایی گذاریارزشنشده است. الزم به ذکر است مرجع مذکور در خصوص 

 گذاریارزش منظوره بدهد. همچنین در این کشور، یک موسسه خصوصی مالکیت فکری نیز مشاوره می

است  شده تأسیس Intellectual Property Financing Schemeتحت عنوان  نامشهودهای دارایی

 اعطایویژه در حوزه اوراق بهادار  طوربه است. این موسسه  شده شناختهکه توسط مقام دولتی به رسمیت 

 کند.فعالیت می نامشهود هایداراییوام مبتنی بر 

باشد. با توجه به این سند، هدف از تشکیل این ی داخلی میدارای یک اساسنامه خصوصی فوق موسسه

 ه خصوصی عبارت است از:موسس

 در سنگاپور های نامشهودداراییدر زمینه  و کارکسب رونق بخشیدن به  -1

های داراییدر زمینه المللی رقابتی با استانداردهای بین و کارکسب های ارتقا و منطبق کردن روش -2

 نامشهود

باشد که با این موسسه میین بودجه بررسی قرار گرفت تأم مورداز دیگر مواردی که در این اساسنامه 

 هایکمکنتیجه گرفت که منابع تأمین مالی این موسسه از طریق وام و  گونهاینتوان بررسی کلی آن می

 خود را به کند. همچنین این نهاد بایستی سالیانه دفاتر مالیاز بودجه دولتی استفاده نمی باشد ومالی می

این موسسه هیچ موردی مشاهده  ، در اساسنامهگذاریارزشدولت تقدیم کند. در خصوص موارد اجباری 

 نگردید.

 گذاریارزشدر این کشور، عدم وجود موارد اجباری  گذاریارزشای نهاد دولتی با توجه به نقش مشاوره

باید عنوان شود که دولت در حوزه  نهایت دردر این کشور،  گذاریارزشو تعدد نهادهای غیررسمی 

 .18ندارد دخالتی گذاریارزش

 

 

 

                                                           
18 http://www.ipos.gov.sg/IPforYou/IPforBusinesses/IPFinancingScheme.aspx 

http://www.ipos.gov.sg/IPforYou/IPforBusinesses/IPFinancingScheme.aspx
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 مطرح است.

 خیر

2 

 هند

تعدد نهادهای 

غیررسمی 

 گذاریارزش

CONTROL 
GENERAL OF 

PATENT،
DESIGNS AND 
TRADE MARK 

 

نهاد دولتی، تحت 

وزارت تجارت و 

 صنعت هند

 

ارائه مشاوره به 

دولت در زمینه 

 گذاریارزش

 ندارد

 خیر

ارائه  صورتبه  تنها

یک دستورالعمل در 

جهت هماهنگی 

نهادهای دولتی و 

غیررسمی 

 گذاریارزش

3 

 چین

غیرقانونی بودن 

فعالیت نهادهای 

غیررسمی 

 گذاریارزش

تعدد نهادهای 

 گذاریارزشرسمی 

 نهاد خصوصی،

دارای مجوز از اداره 

 مالکیت فکری چین

موارد  گذاریارزش

 ارجاع شده
 ندارد

 بله

ارائه صدور مجوز و  

هایی دستورالعمل

در جهت هماهنگی 

نهادهای رسمی 

 گذاریارزش

4 

 سنگاپور

تعدد نهادهای 

غیررسمی 

 گذاریارزش
 

Intellectual 
Property Of 
Singapore 

به رسمیت شناخته 

نهاد شدن یک

 منظوربه خصوصی 

فعالیت در حوزه 

اعطای  اوراق بهادار و

وام مبتنی بر 

 نامشهودهای دارایی

 

نهاد دولتی تحت 

وزارت قانون این 

 کشور

 

ارائه مشاوره به 

دولت و دادگاه ویژه 

ماکیت فکری در 

 گذاریارزشزمینه 

 

 ندارد
 خیر
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ف

 ردی

 کشور

 IP گذاریارزشمرجع 

نقش مرجع در 

فرآیند 

 گذاریارزش

موارد اجباری برای 

)در صورت  گذاریارزش

 وجود(

آیا دولت در فرآیند 

دخالت  گذاریارزش

 دارد؟

نهاد 

غيررسمی 

 گذاریارزش

نهاد رسمی 

 گذاریارزش

ساختار 

مرجع رسمی 

به لحاظ 

دولتی یا 

خصوصی 

 بودن

 سوییس 5

تعدد نهادهای 

غیررسمی 

 گذاریارزش
 

The Swiss 
Federal 

Institute of 
Intellectual 

Property 

 

 نهاد خصوصی

 

ه مشاوره به یارا

در زمینه 

 گذاریارزش

 

 ندارد
 خیر

 بالروس 6

تعدد نهادهای 

غیررسمی 

 گذاریارزش

Patent and law 
group of 

companies 
“Elena Beliaeva، 
Nina Vasilieva 
and Partners 

 

 نهاد خصوصی

 

 گذاریارزش

کردن موارد 

 اجباری

موارد در  گذاریارزش

 ذیل:

 هاسازمانسرمایه  .1

واگذاری حقوق و  .2

 اعطای مجوز

های دارایی ترکیب .3

 نامشهود

 مسائلدر حوزه  .4

 امنیتی

گذاری سرمایه .5

و تعیین  هاشرکت

 تمالیا

 خیر

 

 مالزی 7

تعدد نهادهای 

غیررسمی 

 گذاریارزش

intellectual 
Property 

Corporation of 
Malaysia 

 

با  نهاد دولتی

نفر  3عضویت 

از متخصصان 

حوزه مالکیت 

تحت فکری، 

وزارت تجارت 

داخلی، تعاون 

 و مصرف
 

 

ارائه مشاوره به 

دولت و دادگاه 

ویژه مالکیت 

فکری در زمینه 

 گذاریارزش

 ندارد

 

 خیر

 

 استرالیا 8

 

تعدد نهادهای 

غیررسمی 

 گذاریارزش

 

Australian 
Valuation 

Office 
 نهاد دولتی

ارائه مشاوره به 

در زمینه 

 گذاریارزش

 خیر ندارد
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-اراییبررسی گزارش سازمان جهانی مالكيت فكری در رابطه با حسابرسی د -1-2-3

 های نامشهود

)حسابرسی  " IP Audit " در این بخش یکی از اسناد سازمان جهانی مالکیت فکری تحت عنوان

 .12گیردمیقرار  مورد بررسی( با رویکرد حقوقی نامشهودهای دارایی

فرآیند حسابرسی، حسابرس باید استانداردهای حسابداری را رعایت تأکید شده است که در در این سند 

 های جامع حسابداری عمل کند.لیستنماید و مطابق چک 

منظور محافظت از اطالعات محرمانه در  توجهی در این سند وجود دارد و آن این است که بهنکته قابل 

مه عدم افشا( منعقد شود. همچنین در نا)موافقت NDA21، الزم است یک قرارداد گذاریارزشفرآیند 

از متخصصان خارج از تیم خود استفاده کنند نیز الزم است قرارداد  گذاریارزشمواردی که الزم است گروه 

 عدم افشا منعقد گردد.

اختراع یا دانش  دارایی نامشهود مانند شخصی دارای یک برای توضیح بیشتر الزم است مثالی ذکر شود؛

خواهان این است که مورد  است؛ نشدهثبت این اختراع یا دانش فنی هنوز  کهدر حالیو  باشدمیفنی 

اطالعات و دانش  ، خطر افشاینشده ثبتکردن اختراع یا دانش فنی  گذاریارزشقرار گیرد.  گذاریارزش

با فرد یا نهاد  NDA قراردادبا انعقاد  تواندمیکند. لذا وی ایجاد می نامشهودفنی را برای شخص مالک دارایی 

 نامیده NDAقرارداد  که افشا عدم ینامهموافقت .از افشای اطالعات خود جلوگیری نماید گذاریارزش

 و کرده را حفظ سری اطالعات تا شوندمی تعهدم یا طرفین طرفآن  موجببه  که است قراردادی شود؛می

 او دتوانمی قرارداد طرف کند، نقض را خود قراردادشخصی  چنانچه بنابراین .کنند خودداری هاآن افشای از

                                                           

19 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_10_learning_points.

pdf 

20  Non-Disclosure Agreement 
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 تقاضا دادگاه از را خود بر همچنین خسارات وارده و داشته حذر بر اسرار بیشتر افشای و نقض قرارداد از را

 حمایت مورد توانمی قرارداد نوع این انعقاد به توسل با را تجاری و اطالعات اسرار انواع مختلف. کند

 .21قرارداد

ضمنی  طوربه  حتی یا و شفاهی طوربه  را قراردادها نوع توان اینتوجه به اصل آزادی قراردادها میبا 

 بسیار کار مکتوب نحو به انعقاد این نوع قرارداد اما کرد، استنباط طرفین رفتار طریق از یا و کرده منعقد

 بودن سری اثبات لزوم به با توجه مورد این در خصوصبه  شفاهی قرارداد اثبات چرا که باشد،آمدتر می

 .است دشوار و مشکل اطالعات،

 

 الزم است موارد ذیل رعایت شود: NDAدر یك قرارداد 

به  " اطالعات محرمانه " که صورت ینبدمحرمانه تعریف و مشخص گردد.  در ابتدا الزم است اطالعات

ه یارا گذاریارزشبه نهاد  گذاریارزشمتقاضی  وسیله بهمعنی هرگونه اطالعات فنی و غیر فنی است که 

ب( اسرار تجارت ج( اطالعات حق  اختراع هایدرخواستالف( اختراعات و  که شامل و نه محدود به شودمی

 ها،تألیفی، نمونهآثار  ،(هانقشه) هارسم ،اولیه هایطرح ،فنون ها،ایده ،د( اطالعات انحصاری (رایتکپیچاپ )

 هایبرنامه ،(هاالگوریتممحاسبات عددی ) ،تجهیزات ها،دستگاه ،فرایندها ،العات فنی()اط هادانش ،ابتکارات

و قواعد مرتبط با خدمات و محصوالت پیشنهادی هر یک از طرفین در حال  افزارنرممستندات منبع  افزار،نرم

کار  ،نظیر تحقیق هاآنو بدون محدودیت شامل اطالعات مربوطه به  ،آید وجود بهدر آینده  آنچهیا  حاضر

 ،خریدها ،تقاضاهای تدارکاتی ،اطالعات مالی ،مهندسی ،مشخصات و جزئیات طراحی ،توسعه ،تجربی

 ،تجاری هایبینیپیش ،ارتباطات قراردادی و تجاری ،کارکنان گذاران،سرمایه ،مشتری هایفهرست ،تولیدات

برای  را هاآن نمایدمیکه طرف قرارداد تعهد  باشدمیو اطالعات بازاریابی  هاطرح ،بازار فروش و حراج کاال

 شخص سوم فاش ننماید.

                                                           
21http://www.bitlaw.com/forms/nda.html 
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 گذاریارزشتعهدات نهاد  حقیقت دروارد استثناء در اطالعات محرمانه نیز مشخص شود. همچنین باید م

 عنوانبه  گذاریارزشاز اطالعات محرمانه طرف دیگر زمانی فسخ خواهد شد که نهاد  بخشی هر در ارتباط با

 مستند ثابت کند که: صورتبه گیرنده اطالعات محرمانه 

آن اطالعات در معرض عموم  که شدانتقال داده  گذاریارزشبه نهاد  ،زمانی اطالعات طرف دیگر قرارداد .أ

 بوده باشند.

در بازه زمانی محرمانگی در معرض عموم قرار بگیرد و  نامشهودصاحب دارایی  واسطهبه اگر اطالعات  .ب

 در این رابطه تقصیری نداشته باشد. گذاریارزشاد نه

باشند بدون  شدهارائه  مرتبط غیربه شخص سوم  نامشهودصاحب دارایی  وسیلهبه زمانی که اطالعات  .ت

 باشد. ایجاد شده هاآن مابینفیاینکه تعهدات محرمانگی 

بر اساس  دولتی هایسازمانا و صدور حکم دادگاه معتبر یا دیگر نهاده دلیل بهزمانی که افشاء اطالعات  .ث

 احصاء حقوق یکی از طرفین این قرارداد صورت گرفته باشد. منظوربه قانون موجود یا 

به محرمانه مشخص نشده باشند و توسط طرف دیگر  به عنواناگر در زمان افشاء اطالعات این اطالعات  .ج

اطالعات محرمانه تلقی نخواهد  عنوانبه این اطالعات  ،لسانی و بصری افشا شوند در زمان افشاء صورت

 شد.

ممکن است زمانی  گذاریارزشدر ذهن نیز الزم است عنوان شود که نهاد  ماندهباقی دانش  در خصوص

به شکل نامحسوس در  شدهحفظ این دانش  دهدمیکه دانش و تجربه مربوط به خود یا شرکتش را افزایش 

اطالعات محرمانه افشاء  به عنوانبنابراین این اطالعات ؛ بماند باقی گردانندگان و مشاوران ،ذهن کارکنان

تجربه و مالکیت  ،حقی در این نوع دانش گونههیچ  نامشهودصورت مالک دارایی  این در. شوندمیشده تلقی 

تجربه و مالکیت  ،فکری ندارد همچنین هیچ حقی مبنی بر اخذ غرامت مرتبط با استفاده از این نوع دانش

 گیرنده هیچ حقی از مناسبات تجاری دهنده اطالعات نخواهد داشت. طورهمیناشته و فکری ند

منع مهندسی معکوس نیز یکی دیگر از شروط مهمی است که باید در قرارداد عدم افشای اطالعات ذکر 

 خلقافزاری، نرمشکستن قفل  ،مهندسی معکوس ،شود که از تغییرمتعهد می گذاریارزششود. لذا هر نهاد 
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اجتناب  در اطالعات محرمانه افزارینرم هایبرنامهاز  غیرمجازآن و استفاده مجدد  هر اثر دیگری مبتنی بر

 .22نماید و بدون رضایت کتبی اولیه مالک آن اقدام به انجام این امور ننماید

 

 گيرینتيجه
 آشکار را مهم بسیار نکته ، یکنامشهودهای دارایی گذاریارزش حوزه در کشورها دیگر تجربیات به نگاهی

به صورت مستقیم  دارد و گذاریارزشدر فرآیند  هدایتی و حاکمیتیو آن این است که دولت نقش  سازدمی

 بین به ایجاد هماهنگی هاییدستورالعملتنها از طریق صدور  کند ودخالت نمی گذاریارزشدر عملیات 

نیز کامالً آشکار است زیرا اساساً فلسفه دخالت ل این امر دلی .پردازدمی گذاریارزشدر حوزه  اصلی بازیگران

 است.کشور ای نظم بخشیدن و تسریع روند توسعه دولت در هر زمینه

 هایدارایی گذاریارزش در زمینه گذاریسیاستدر بحث  ایگستردهلذا با توجه به اینکه ذینفعان 

ایجاد هماهنگی و رعایت استاندارهای  منظوربه نهاد حاکمیتی  عنوان به، دولت باید ندمطرح هست نامشهود

 چارچوبی قالب در گذاریارزشدستورالعملی را تصویب نماید تا نهادهای درگیر در فرآیند  حسابداری

 حوزه در موجود هاینقیصه رفع جهت در و عرصه شوند وارد مدون، استراتژی یک از با تبعیت و هماهنگ

 .بردارند گام نامشهود هایدارایی سازیتجاریو  گذاریقیمت

 از: اندعبارتاین ذینفعان 

 کشاورزی،جهاد  ،زیستسازمان محیط تجارت،صنعت، معدن و  هایمجریه: وزارتخانه قوه) دولت ( -1

 علوم تحقیقات و فناوری و ...  ،و پرورشآموزش  درمان و آموزش پزشکی، بهداشت،

 ... و ها، مؤسسات حسابرسی رسمی، کارشناسان رسمی دادگستریدادگاه قضات،:  قضائیه قوه -2

 آن به وابسته نهادهای و مجلس :مقننه قوه -3

                                                           
22https://www.gov.uk/government/publications/non-disclosure-agreements/non-disclosure-

agreements 
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های های علم و فناوری، شرکتپاركتوسعه،  و تحقیق مؤسسات ،هادانشگاه :نوآور کشور جامعه -4

 پذیر و ... ریسک گذارانبنیان، سرمایهدانش

ریزی کشور، معاونت علم و فناوری سازمان مدیریت و برنامه: هانهادهای تشخیص صالحیت شرکت -5

 ریاست جمهوری

 زیست،محیط از کنندهحمایت هایسازمان کننده،مصرف از حمایت هایسازمان :مدنی جامعه نهادهای -6

 و ...  غیردولتی هایسازمان

 و ... خدماتی و تولیدی صنایع و کشاورزی صنایع بازرگانی، اتاق :صنعتی هایتشکل و صنایع -7

مورد کلیه کشورهای  باید به آن پرداخته شود این است که در گیرینتیجهنکته دیگری که در قسمت 

با توجه به مطالعات  قادر به فعالیت هستند. گذاریارزش منظوربه نهادهای غیررسمی متعددی  مطالعه،

 دو رویکرد وجود دارد: گذاریارزش غیررسمیتوان گفت در خصوص نحوه فعالیت نهادهای ، میشده انجام

 از دولت؛  نهادهابودن فعالیت این  مستقلاول: 

که در  نهاد دولتیاز سوی یک  گذاریارزشیا تأیید صالحیت نهاد  دولتی نهادیک دوم: لزوم اخذ مجوز از  

 شود.کشور چین اجرا می

ورت گرفته توسط نهادهای ص گذاریارزشنظام فعالیت آزاد این است که ممکن است  ضعف نقطه 

که  گذاریارزشنهادهای  کهدرحالینباشد.  مورد قبولو ...  هابانکتوسط نهادهای دولتی نظیر غیررسمی 

صورت  گذاریارزشاز این مزیت برخوردار هستند که  نهاد دولتی احراز شده است ها توسط یکصالحیت آن

بر باشد. همچنین نظارت نزد کلیه نهادهای دولتی و رسمی معتبر و قابل استناد می هاآنگرفته توسط 

گرفتن  قراربه دلیل مورد شناسایی  شدهوضع به جهت رعایت استانداردها و مقررات  تأیید شده نهادهای

صدور مجوز  ندفرآیباشد. همچنین با نظر به اینکه در می ترهزینه کمو  ترساده ها توسط نهادهای دولتیآن

توان اطمینان حاصل کرد که نهادهای شود؛ میمتقاضی توجه می به توانایی و تخصصیا احراز صالحیت 

ت در کشور ما نیز کلیه بهتر اسرو از ایناز تخصص و دانش کافی برخوردار هستند.  گذاریارزشموجود برای 



 
 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه    گذاری  نامه ارزشنویس آیينتدوین پيش 18

 

مجوز دریافت نمایند  یک نهاد دولتیاز د هستن گذاریارزشدر حوزه نهادهای غیررسمی که خواهان فعالیت 

 یا صالحیتشان مورد تأیید نهاد مذکور قرار گیرد.
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دانش فنی و  گذاریارزشتحلیل وضعیت موجود کشور در زمینه 

 خدمات تخصصی
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 مقدمه

گذاری و در نهایت ، ارزشگذاری، قیمتتوسعه فناوری، پژوهش شاملتوسعه تکنولوژی فرآیندی یکپارچه 

ها با توجه به نیاز بازار انتخاب سازی است. برای اینکه توان توسعه داخلی افزایش یابد، باید پژوهشتجاری

 ازی، ثمره اقتصادیسهای کاربردی شکل گیرد. تجاریشده باشد و توسعه فناوری براساس پژوهش

در این  ای شودهای زنجیرهکند تا مبنای تقویت فعالیتهای پژوهشی و توسعه فناوری را حاصل میفعالیت

سازی از اهمیت خاصی برخوردار های تجاریبه عنوان یکی از مؤلفه های نامشهوددارایی گذاریارزشمیان، 

کشور در حوزه  کنونی در رابطه با موقعیت ارایه گزارشی ضمن تا دارد در نظر است. به طورکلی این نوشتار

گذاری و حقوقی نظام سیاستارایه  و تبیین به گذاری و کارشناسان مرتبط با آن،و قیمت گذاریارزش

 بپردازد.در ایران  های نامشهوددارایی گذاریارزشو به طور خاص  گذاریارزش

 های نامشهوددارایی گذاریارزشت موجود کشور در زمینه در راستای تحلیل وضعی دستور کار فاز دوملذا 

 :عبارت است از

  گذاریارزشهدف از مطالعات وضع موجود کشور درحوزه تبیین 

  گذاریارزشبررسی اسناد و مقرات موجود درکشور درحوزه 

  های نامشهوددارایی گذاریارزشمشخص کردن نهادها و سازمانهای مرتبط با 

 گذاریارزشفرآیند  نهادها در سازمان و بررسی نقش هریک از 
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 گذاریارزشهدف از مطالعات وضع موجود کشور درحوزه -2-1

 و گذاریارزشاسناد باالدستی در حوزه  ،گذاریارزشدر این بخش، در راستای اجرای فاز دوم پروژه 

مورد  زیر و با توجه به بندهای مندرج در شرح خدمات با هدف پاسخ گویی به سواالت گذاری در ایرانقیمت

 گیرد.بررسی قرار می

 برخوردارند؟ های نامشهوددارایی گذاریارزشچه نهادها و مراجعی در کشور از اختیار 

 پردازند؟می گذاریارزشاین مراجع به استناد چه قوانین و مقرراتی به 

 شود؟ن عملکرد این نهادها مشاهده میدر صورت وجود نهادهای متعدد، آیا تناقضی میا

 در کشور وجود دارد؟ های نامشهوددارایی گذاریارزشای به طور خاص در رابطه با آیا قانون یا مقرره

 گذاری و حقوقی وجود دارد؟سیاست در چه مواردی خألهای

 گذاریارزششودکه کدام نهاد در کشور باید به در پایان با استفاده از پاسخ مطالعات راهکار مناسب ارایه می

 گذاریارزشنامه بپردازد. همچنین از نقاط قوت موجود در این اسناد در نوشتن آیین های نامشهوددارایی

 شود.استفاده می های نامشهوددارایی

اما با توجه به اینکه در ؛ گذاری سهام هستندرخی از اسناد ذیل در زمینه قیمت* الزم به توضیح است که ب

تصویب نشده است، این اسناد به عنوان  های نامشهودداراییکشور سندی به طور خاص در حوزه ارزشگذاری 

گذاری با رویکرد حقوقی و شناخت افراد ذی صالح درگیر در فرآیند یک نمونه سند در زمینه قیمت

 گیرند.مورد بررسی قرار می گذاریارزشگذاری به جهت مشابهت با فرآیند قیمت

 نامهتوجيه نگارش این آیين -2-2

به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری  1323/ 5/ 12هیئت وزیران در جلسه 

اتخاذ تصمیماتی برای ایجاد تحرك اقتصادی، رفع موانع تولید و  را با موضوع 116173اسالمی ایران مقرره 

 تصویب نمود. گذاری و بهبود فضای کسب و کارسرمایه

 کار گذاری و بهبود فضای کسب ویهبرای ایجاد تحرك اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمادر این مقرره 

 عنوان شده است که:
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های اجرائی، معاونت ایجاد امکان ارزش گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی توسط دستگاهبه منظور 

ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، برنامه

های و دستگاهامور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور 

نامه ارزشگذاری دانش فنی و خدمات تصویب نامه، آیین این ذیربط حسب مورد ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ

 گذاری در کشور را برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.های سرمایهتخصصی مربوط به پروژه

 

 مرتبط با ارزشگذاری فهرست اسناد -2-3

ای به طور خاص در رابطه با ارزشگذاری وجود ندارد. لذا همان طور که در باال گفته شد؛ در کشور مصوبه

 های نامشهوددارایی گذاریارزش با نحوی به است ممکن در بخش زیر، فهرستی از قوانین و مقرراتی که

دسته  6توان به بر حسب موضوعات آنها میشود. این قوانین و مقررات را ارتباط داشته باشند؛ ارایه می

 بندی نمود.تقسیم

 

 گذاری خارجیقانون تشویق و حمایت از سرمایه 

 گذاری خارجینامه قانون تشویق و حمایت از سرمایهآیین 

 اجرایی تعیین و ارزیابی ارزش دانش فنی و خدمات  دستورالعمل

 خارجی هایگذاریمایهسر تخصصی

 

 قانون کارشناسان رسمی دادگستری 

 اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نامهآیین 

 رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری نامهآئین 

 

 

 اساسنامه سازمان حسابرسی 

 ها و نحوه اعمال بنگاه گذاریقیمتهای نامه اجرایی شیوهآیین

 در همین چارچوب مذکورهای شیوه

مصوبات مرتبط با کارشناس رسمی  

 دادگستری

منشأ  مایه با مصوبات مرتبط با سر

 خارجی

با حسابرسی و  مصوبات مرتبط 

قیمت گذاری سهام متعلق به 

 دولت
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 ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان ویژگی دستورالعمل

های نامه اجرایی شیوهآیین (4ماده ) 4-2 بندموضوع گذاریقیمت

در همین  مذکورهای ها و نحوه اعمال شیوهبنگاه گذاریقیمت

 چارچوب

 هایشرکتسهام متعلق به دولت و  گذاریقیمتاجرایی  نامهآیین 

 و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران هاتخفیفدولتی، 

 

 

 (نامشهود هایییدارا حسابداری) 17 شماره حسابداری استاندارد 

 ای حسابداران ذیصالح به قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه

 عنوان حسابدار رسمی،

 ( قانون استفاده از خدمات تخصصی و 4نامه اجرایی تبصره )آیین

    ای حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمیحرفه

 یدولت هایشرکتنحوه انتخاب حسابرس برای  نامهآیین 

  نامه تعیین صالحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنانآیین 

 نامه سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای توسط اعضای آیین

 جامعه حسابداران رسمی ایران

 

 بنیاندانش اتموسیها و نامه تشخیص شرکتینیآ 

 بنیان در افق های اقتصادی دانشنویس الیحه حمایت از بنگاهپیش

 مدتکوتاه

 

 

 

 و معامله اوراق بهادار مبتنی بر دارایی  گذاریسپرده دستورالعمل

 فکری در فرابورس ایران

 

 

حسابداران و مصوبات مرتبط با 

 موسسات حسابرسی رسمی

مصوبات مرتبط با شرکت های  

 دانش بنیان

 ورسمصوبه مرتبط با فراب

با حسابرسی و قیمت مصوبات مرتبط 

 دولتگذاری سهام متعلق به 

http://www.iacpa.ir/Portals/0/ebooks/GhanoonVaMoghararat/GhanoonEstefadehAzKadamatTakhasosi.pdf
http://www.iacpa.ir/Portals/0/ebooks/GhanoonVaMoghararat/GhanoonEstefadehAzKadamatTakhasosi.pdf
http://www.iacpa.ir/portals/0/pdf/directive/AeenNamehEjraeeT4.pdf
http://www.iacpa.ir/portals/0/pdf/directive/AeenNamehEjraeeT4.pdf
http://www.iacpa.ir/Portals/0/ebooks/GhanoonVaMoghararat/AeenTaeenSalahiat.pdf
http://www.iacpa.ir/Portals/0/ebooks/GhanoonVaMoghararat/AeenSaghfMojaz.pdf
http://www.iacpa.ir/Portals/0/ebooks/GhanoonVaMoghararat/AeenSaghfMojaz.pdf
http://www.iacpa.ir/Portals/0/ebooks/GhanoonVaMoghararat/AeenSaghfMojaz.pdf
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 شود.در جدول زیر مشخصات مصوبات فوق به لحاظ مرجع و تاریخ تصویب ارایه می

 تاریخ تصویب تصویبمرجع  عنوان سند ردیف

 گذاری خارجیقانون تشویق و حمایت سرمایه 1

مجلس شورای اسالمی و بخشی از 

آن نیز به تصویب مجمع تشخیص 

 مصلحت نظام رسیده است.

4/3/1381 

2 
نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت آیین

 گذاری خارجیسرمایه

وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 وزیرانهیئت
24/6/1381 

3 
اجرایی تعیین و ارزیابی ارزش دانش فنی و  دستورالعمل

 خارجی هایگذاریسرمایه خدمات تخصصی

 
 22/1/1383 

 1/1381/ 18 مجلس شورای اسالمی قانون کارشناسان رسمی دادگستری 4

5 

اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی  نامهآیین

 دادگستری

 

 7/2/1382 وزیرانهیئت

6 
رسیدگی به تخلفات کارشناسان  نامهآئین

 رسمی دادگستری
 شورای عالی قضایی

مصوب خرداد سال 

عالی  شورای 1361

 1363قضایی و 

 

 

7 

 

 اساسنامه سازمان حسابرسی

 

 

 اسالمی مجلس شورای

 

17/4/1366 

8 

ها گذاری بنگاههای قیمتنامه اجرایی شیوهآیین

های مذکور در همین و نحوه اعمال شیوه

 چارچوب

های کلی شورای عالی اجرای سیاست

 قانون اساسی( 44اصل )
21/12/1387 

2 

 

سهام متعلق به  گذاریقیمتاجرایی  نامهآیین

و چگونگی  هاتخفیفدولتی،  هایشرکتدولت و 

 پرداخت قیمت توسط خریداران

 

 2/2/1387 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد

11 

ها، شرایط و ضوابط انتخاب ویژگی»دستورالعمل 

ماده  4-2 بندموضوع گذاریقیمتکارشناسان 

 گذاریقیمتهای نامه اجرایی شیوه( آیین4)

در  مذکورهای ها و نحوه اعمال شیوهبنگاه

 «همین چارچوب

 28/1/1382 سازیخصوصیعامل سازمان  هیئت

تجدیدنظر در سال  جمع عمومی سازمان حسابرسیمعنوان  با 17استاندارد حسابداری شماره  11



 
 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه      گذاریارزشنامه نویس آیينتدوین پيش 22

 1386 نامشهود هایدارایی

 تاریخ تصویب مرجع تصویب عنوان سند ردیف

 

12 
ای قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه

 حسابدار رسمی به عنوانحسابداران ذیصالح 
 مجلس شورای اسالمی

 21/11/1372مصوب 

و اصالحیه 

17/11/1372 

 

13 

 

نامه سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و آیین

ای توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی حرفه

 ایران

 28/11/1382 وزیر امور اقتصاد و دارایی

 

14 

 

 
( قانون استفاده از 4نامه اجرایی تبصره )آیین

ای حسابداران ذیصالح خدمات تخصصی و حرفه

 حسابدار رسمی به عنوان

 

 وزیرانهیئت

 

 13/6/1372مصوب 

های و اصالحیه

11/1/1387 ،

و  27/2/1382

17/7/1322 

 

15 

 

نامه تعیین صالحیت حسابداران رسمی و آیین

 چگونگی انتخاب آنان

 
 وزیرانهیئت

22/5/1374 

 

16 

نحوه انتخاب حسابرس برای  نامهآیین

 دولتی هایشرکت

 

 8/11/1386 کمیسیون اقتصادوزیران عضو 

17 

 مؤسساتها و نامه تشخیص شرکتآئین

 بنیاندانش

 

کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت 

بنیان و دانش مؤسساتها و شرکت

 نظارت بر اجرا

12/12/1321 

18 

های اقتصادی نویس الیحه حمایت از بنگاهپیش

 مدتبنیان در افق کوتاهدانش

 

 22/11/86 نسخه هنوز تصویب نشده است

12 

و معامله اوراق بهادار  گذاریسپرده دستورالعمل

 بورس ایران مبتنی بر دارایی فکری در فرا

 

مدیره سازمان بورس و اوراق هیئت

 بهادار
21/11/1322 

 

http://www.iacpa.ir/Portals/0/ebooks/GhanoonVaMoghararat/AeenSaghfMojaz.pdf
http://www.iacpa.ir/Portals/0/ebooks/GhanoonVaMoghararat/AeenSaghfMojaz.pdf
http://www.iacpa.ir/Portals/0/ebooks/GhanoonVaMoghararat/AeenSaghfMojaz.pdf
http://www.iacpa.ir/Portals/0/ebooks/GhanoonVaMoghararat/AeenTaeenSalahiat.pdf
http://www.iacpa.ir/Portals/0/ebooks/GhanoonVaMoghararat/AeenTaeenSalahiat.pdf
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و نقش  های نامشهوددارایی گذاریارزشمرتبط با  هایسازمانمشخص کردن نهادها و  -2-9

 هاهریك از آن

توان در ایران می های نامشهوددارایی گذاریارزشبا توجه به اسناد فوق، در رابطه با نهادهای مرتبط با 

 اند از:پردازند. این مراجع عبارتمی گذاریارزشگیری کرد که پنج مرجع در ایران به گونه نتیجهاین

  

 کارشناسان رسمی دادگستری-2-9-1

در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی الزم ، دادگستریقانون کارشناسان رسمی  18موجب ماده به 

ها، مؤسسات مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه استثنای بهباشد 

 هاآنقانون بر  شمول هکدولتی  هایدستگاه، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دولتی هایشرکتدولتی، 

باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می

 .در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند یاد شده هایدستگاهباشد. خاص می

ه نشده است که رجوع به کارشناسی در چه مواردی طور دقیق اشارلذا با توجه به اینکه در متن ماده به 

موجب قانون الزامی شود؛ به  گذاریارزشگونه برداشت کرد که در مواردی که توان اینالزم است؛ می

باید از خدمات کارشناسان رسمی استفاده کنند. الزم به ذکر است که در فهرست  گذاریارزشمتقاضیان 

های کارشناسی رسمی دادگستری که از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری گانه رشتههای یازدهگروه

های دارایی گذاریارزششده است؛ گروهی تحت عنوان حسابرسی و حسابداری وجود دارد که تدوین

 تواند در ذیل آن قرار گیرد.می نامشهود

 

 رسمی حسابرسی مؤسسات و حسابرسان-2-9-2

( اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، مؤسسات حسابرسی عضو و 1به مفاد بند )ت( ماده )با توجه 

 باشند:قادر به ارایه خدمات تخصصی زیر می حسابداران رسمی شاغل انفرادی

 خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی؛ 
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 بازرسی قانونی؛ 

 مشاوره مدیریت مالی؛ 

 سازی سیستم مالی؛طراحی و پیاده 

 مالی و حسابداری و مالیاتی؛ خدمات 

 نظارت بر تصفیه؛ 

 الذکر ارجاع و توسط حسابدار رسمی ها و مراجع قضایی در چارچوب موارد فوقخدماتی که توسط دادگاه

 شود.پذیرفته می

  .ارزیابی سهام و داوری مالی 

توان گفت شهود، میهای نامتحت عنوان دارایی 17لذا با توجه به این بند و استاندارد حسابداری شماره 

ای حسابرسان و مؤسسات تواند یکی از خدمات تخصصی و حرفهنیز می های نامشهوددارایی گذاریارزشکه 

 حسابرسی رسمی محسوب شود.

 

 حسابرسی سازمان-2-9-3

در تأمین نیازهای اساسی دولت دار این سازمان عهده ،حسابرسی سازماناساسنامه  6ماده  بر اساس

دولتی و تحت نظارت دولت و تدوین و تعمیم اصول  هایبخشحسابرسی و ارایه خدمات مالی الزم به زمینـۀ 

به علمی و عملی  هایروشو ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اسالمی و تحقق و تتبع در 

 باشد.ر میاعتالی دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشومنظور 

گذاری به لحاظ اصول حسابداری، در و قیمت گذاریارزشود تفاوت بحث الزم به ذکر است که با وج

سازی که شده است که سازمان خصوصیمرتبط با قیمت گذاری سهام متعلق به دولت عنوان  23مصوبات

 گذاری را بر عهده دارد.بخشی از وزارت اقتصاد و دارایی است مسئولیت انتخاب کارشناس قیمت

                                                           
ها، شرایط و ضوابط انتخاب ویژگی دستورالعمل، در همین چارچوب مذکورهای ها و نحوه اعمال شیوهبنگاه گذاریقیمتهای اجرایی شیوه نامهآیین 21

در همین  رهای مذکوها و نحوه اعمال شیوههای قمیت گذاری بنگاهآیین نامه اجرایی شیوه (4ماده ) 4-2وضوع بند کارشناسان قیمت گذاری م

 آیین نامه اجرایی قیمت گذاری سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریدارانو  چارچوب
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 جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت-2-9-9

های ها و حلقهارتقای نظام ملی نوآوری و تکمیل مؤلفهمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف 

 هایشرکتو توسعه  سازی دستاوردهای فناوری و نوآوریتجاریو « بنیاناقتصاد دانش»توسعه ، آن

 زیر را بر عهده دارد: وظایف اساسی ،بنیاندانش

 ؛منابع مالی در نظام علم، فناوری و نوآوری کشور تأمینریزی و برنامه گذاریسیاست 

  گرا و کمک به و مأموریت تقاضا محورکاربردی،  هایپژوهشهدفمندسازی، هدایت و توسعه

 ها؛آنسازی نتایج تجاری

 ایهشرکتبنیان و دانش هایشرکتو  مؤسساتسازی و حمایت از توسعه فناوری، تقویت فرآیند تجاری 

 ؛طراحی مهندسی

  ،بازاریابی و صادرات کاالها و خدمات  و داخلی تولیدات برای بازار تضمین و بازارسازیتحریک تقاضا

 .بنیاندانش

باشد. گیری کرد که این معاونت متولی نظام نوآوری در کشور میتوان نتیجهلذا با توجه به این موارد می

ها گذاری آنمتو قی گذاریارزشزارسازی برای فناوری نیازمند سازی و باهمچنین با نظر به اینکه تجاری

های یکی از حلقهبه عنوان  دانش فنیاز جمله  دارایی نامشهود گذاریارزشگفت توان باشد، میمی

 .باشداین معاونت  اختیاراتاز  تواندمی فناوری سازیبازارسازی و تجاری

عنوان یکی از اعضای کارگروه الزم به ذکر است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 

نویس پیش 18بنیان را بر اساس ماده های دانششرکت نامشهودسرمایه  گذاریارزشتخصصی فنّاوری ملی، 

 مدت بر عهده دارد. بنیان در افق کوتاههای اقتصادی دانشالیحه حمایت از بنگاه
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 فرا بورس سازمان تأیيد مورد گذارییهسرما مشاور و سرمایه ينتأم یهاشرکت-2-9-5

و معامله اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران در صورت  گذاریسپرده دستورالعمل بر اساس

گذاری مورد یهسرماین سرمایه و مشاور تأمی هاشرکتالزاماً باید توسط  نامشهودلزوم گزارش ارزیابی دارایی 

 .شود تهیه فرا بورستأیید سازمان 

 گذاریارزشحوزه  و نقش دولت دربررسی اسناد و مقررات  -2-5

 گذاری خارجیمصوبات مرتبط با سرمایه-2-5-1

 به گیرد.ی قرار میبررس موردی خارجی به علت اهمیت این موضوع گذارهیسرمادر ابتدا اسناد مرتبط با 

 گذارانهیروند بررسی درخواست سرماآن  نامهنییآو  خارجی گذاریتشویق و حمایت سرمایهقانون  موجب

خارجی که  گذارانهیسرما بدین ترتیب است که دور مجوزص تا مرحله یگذارهیخارجی در سازمان سرما

نمایند در  یگذارهیخارجی در ایران سرما یگذارهیقصد دارند در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرما

مخصوصی که از طریق سازمان  فرم خود را در چارچوب یگذارهیدرخواست سرما ستیبایمرحله نخست م

باشد تکمیل و به سازمان ارایه نمایند. اقتصادی و فنی ایران قابل دریافت می یهاگذاری و کمکسرمایه

خارجی مطرح و تا مرحله صدور مجوز  یگذارهیسرما ئتیان در هخارجی توسط سازم گذارهیدرخواست سرما

به زبان انگلیسی ارایه شود مگر در  بایداین فرم  خارجی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. یگذارهیسرما

شامل تاجیکستان و  زبان یخارجی یک ایرانی مقیم خارج یا از کشورهای فارس گذارهیمواردی که سرما

 .افغانستان باشد

زیر برای  تضمینی و حمایتی یهاپوشش خارجی گذاریتشویق و حمایت سرمایهنامه قانون و آییندر 

 است: شدهینیبشیپخارجی  گذارانهیسرما

 (؛قانون 2ماده ) تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت -1

 یهایگذارهیمالی در سرما یهانامهتضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت -2

 26ماده  قانون و 17اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت، )ماده  خارجی به روش ترتیبات قراردادی بر

 (نامهنیآئ
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خارجی در مواردی که دستگاه دولتی خریدار  یگذارهیتضمین خرید کاال و خدمات تولیدی طرح سرما -3

 (نامهنییآ 11است. )مـاده  یاانهیاردی به قیمت کننده کاال و خدمات تولیانحصاری و یا عرضه

 شده گرفتهخارجی در نظر  گذارهیسرما ی برایحقوق و تسهیالتآن  نامهنییآهمچنین در این قانون و 

 از: اندعبارتاست؛ این حقوق و تسهیالت 

 یگذارهیو تسهیالت یکسان با سرما هاتیخارجی از حقوق، حما یگذارهیبرخورداری سرما 

 (قانون 8)ماده  داخلی،

 صورت ارز و یا کاال، )مــواد  در کشور به یگذارهیانتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرما

 (قانون 18-13

 (نامهنیآئ 4، )ماده یگذارهیسرما یهاصورت صد در صد در طرح خارجی به یگذارهیامکان سرما 

 نقل  و تولیدی، صنعتی و کشاورزی، حمل یهانهیخارجی در کلیه زم یگذارهیسرما پذیرش

 ارتباطات، خدمات و تأمین آب و برق و گاز و انرژی

 (قانون 12، )ماده یالمللنیبه مراجع ب یگذارهیامکان ارجاع اختالفات سرما 

 34مشترك، )مــاده  یهایگذارهیشده در ایران( در سرماامکان تملک زمین به نام شرکت )ثبت 

 (نامهنیآئ

 کارشناسان و رانیخارجی، مد گذارانهیساله در ایران برای سرماارایه تسهیالت روادید اقامت سه ،

 (نامهنیآئ 35قانون و  21ها و امکان تمدید آن، )ماده آن کیبستگان درجه

 6روز، )ماده  45خارجی حداکثر ظرف مدت  گذارانهیهای سرمانسبت به درخواست یریگمیتصم 

 قانون(

 یمستقیم خارج یگذارهیسرما صورتبه در طرح موردنظر  یگذارهیروش سرما انتخاب (FDI)  یا

 (قانون 3، )ماده گذارهیترتیبات قراردادی و مشـارکت مدنی توسط سرما
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 اشخـاص حقیقی و حقـوقی ایـرانی کـه با سرمایه منشأ خارجی در کشور  یگذارهیپـذیرش سرما

 گذارهیقـانون تشـویق و حمـایت سرما یهاتیی تسهیالت و حماو اعـطـا ندینمایم یگذارهیسرما

 (قانون 1ها. )ماده خارجی به آن

 عضو جامعه  شده دیی، از میان فهرست مؤسسات حسابرسی تأستیبایخارجی م گذارهیسرما

است یک موسسه حسابرسی را  شدههیته گذارانهیحسابداران رسمی ایران که توسط سازمان سرما

 (نامهنیآئ 1و  23و  22مالی و ساالنه طرح خود انتخاب نماید. )مواد  یهاتأیید گزارش به منظور

است.  شده عنوان خارجی گذارهیسرمانیز برای تعهدات و الزامات حقوقی در کنار حقوق و تسهیالت فوق، 

 از: اندعبارتاین الزامات 

 خروج سود و سرمایه در یریکارگ بهپذیرش، ورود،  خارجی به منظور گذارانهیهای سرمادرخواست ،

 یگذارهیصرفاً به سازمان سرما ستیبایخارجی م یگذارهیچارچوب قانون تشویق و حمایت سرما

 ن(قانو 5تسلیم و از آن طریق اقدام گردد. )ماده 

 31خارجی و تغییرات بیش از  گذارهیهرگونه تغییر در نـام، نشـانی، شکل حقوقی و تابعیت سرما 

خارجــی به اطالع سازمان رسانده شود. ماده  گذارهیتـوسط سرما ستیبایدر مـالکیت وی مدرصد 

 نامهنیآئ 33

 گذاران را داشته خود به سایر سرمایه یگذارهیخارجی قصد واگذاری سرما گذارهیچـنانچه سرما

گذاری هگذاری را مطلع نماید. در صورت واگذاری به سرمایبـاشد ضروری است سازمان سرمایه

خارجی دیگر ضروری است اقدامات الزم در خصوص موافقت هیئت و اخذ مجوز از طریق سازمان 

 (قانون 11معمول گردد. )ماده 

 گذار خارجی در موارد انتقال سود، سرمایه و عایدات ناشی از افزایش های سرمایهکلیه درخواست

حسابرسی عضو حسابرسان رسمی  بایست مستند به گزارش موسسهارزش سرمایه موضوع قانون می

 (نامهآئین 23و  22ایران به سازمان ارایه گردد. )مواد 
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 گذار موظف ماه است، سرمایه 6گذاری خارجی که معموالً شده در مجوز سرمایه ظرف مدت تعیین

باشد. در صورت عدم ورود به وارد نمودن بخشی از سرمایه به کشور برای اجرای طرح مصوب می

گذار ممانعت از ابطال مجوز صادره ضروری است سرمایه ظرف مدت مذکور و به منظورسرمایه 

 (نامهآئین 32دالیل و توجیهات الزم را برای تمدید مدت اعتبار مجوز به سازمان ارایه نماید. )ماده 

 جمله سرمایه نقدی و غیر نقدی در  های خود را ازگذار خارجی موظف است ورود سرمایهسرمایه

گذاری اعالم نماید تا در سازمان به گذار خارجی صادره به سازمان سرمایهوب مجوز سرمایهچارچ

گذاری خارجی قرار گیرد. عدم ثبت رسیده و تحت پوشش حمایتی قانون تشویق و حمایت سرمایه

های مذکور های وارده در سازمان به معنای عدم پوشش قانونی و حمایتی به سرمایهثبت سرمایه

 (نامهآئین 24قانون و ماده  11د. )ماده باشمی

 گذاری و تحت پوشش قانون تشویق ایرانیانی که قصد دارند با سرمایه منشأ خارجی در ایران سرمایه

بایست در خارج از کشور فعالیت اقتصادی و تجاری داشته و مستندات و حمایت قرار گیرند می

 (نامهآئین 5. )ماده گذاری ارایه نمایندمربوطه را به سازمان سرمایه

 اقتصادی موجود ایرانی )خرید سهام(  یهاها و شرکتخارجی در بنگاه یگذارهیپذیرش سرما

 7باشد. )مـاده نظر پس از خــرید سهــام می افزوده در واحد اقتصادی موردمشروط به ایجاد ارزش

 (نامهآئین

 جهیزات، مواد اولیه، دانش فنی و سایر و ت آالتنیتواند به شکل ارز نقدی، ماشسرمایه خارجی می

 به کشور وارد و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار گیرد. های نامشهودداراییاشکال 

با این رویکرد که اگر سرمایه  نامه آنو آیین خارجی گذاریتشویق و حمایت سرمایهقانون  در بخش زیر

 گیرد.قرار میی بررس موردی فکری باشد؛ هاییداراخارجی در قالب 

 شده است که گونه عنواندر تعریف سرمایه خارجی ایناصطالحات و عبارات  این قانون در بخش 1ماده در 

گذار خارجی که توسط سرمایه است انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدیشامل خارجی  منشأسرمایه با 

 تواند در قالبشده است که سرمایه خارجی میعنوان صراحت . دربند د همین ماده به شودبه کشور وارد می
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به کشور وارد شود. در خصوص وارد شدن  حق اختراع، دانش فنی، اسامی و عالئم تجاری و خدمات تخصصی

این قانون عنوان  ماده 11با منشأ خارجی در بند ج ماده  های نامشهودتحت پوشش قرار گرفتن داراییو 

تشویق و مشمول قانون  صالحی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذیاقالم غیر نقد شده است که

ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت الزم به ذکر است که  گیرند.قرار می خارجی یگذارحمایت سرمایه

 شده است.ارجاع داده این قانون  نامه اجرائیآیین بهسرمایه خارجی 

های خارجی در گذاریسرمایه کهتوان عنوان کرد که درصورتیون میاین قان 16و  15با استناد به مواد 

 برداری و واگذاری که برگشتبیع متقابل و ساخت، بهره ،مشارکت مدنیهای ها در چارچوب روشکلیه بخش

گذاری ناشی شود و متکی به تضمین صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه سرمایه و منافع حاصله

 های مربوط به اقساط اصل تسهیالت مالیپرداخت .دولتی نباشد یهاها و یا شرکتبانک یا دولت

های فنی و مهندسی، کمکهای مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی،هزینه و گذاران خارجیسرمایه

وبات مص اساس برگذاری خارجی تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه عالئم اسامی

 .باشدبه خارج می انتقالقابلوزیر امور اقتصادی و دارائی، تأیید هیئت و 

با منشأ خارجی  نامشهودهای نیز در مورد دارایی خارجی گذاریتشویق و حمایت سرمایهنامه قانون در آیین

 شده است:موارد ذیل عنوان 

ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و  در خصوص 21بند ب ماده  2در جزء  نامهاین آیین فصل پنجمدر 

 و خدمات تخصصی تجاری عالئمشامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و  نقدی غیرثبت سرمایه خارجی 

 های الزم،اقتصادی و فنی ایران پس از انجام بررسی هایکمکگذاری و سازمان سرمایه شده است کهعنوان 

گذاری و خدمات را در هیئت سرمایه آوریفنقراردادهای  ضوعمو قراردادیگزارش مربوط به ایفای تعهدات 

تهیه و به تصویب وزیر امور  هیئت که دستورالعملیدر چارچوب  تأیید شدهنماید و وجوه خارجی مطرح می

 .گیردپوشش قرار می تحت وسرمایه خارجی ثبت  عنوان به هیئترساند، توسط اقتصادی و دارایی می

اقتصادی  به ریاست معاون وزیر امور گذاری خارجی الزم به ذکر است که این هیئتسرمایهدر رابطه با هیئت 

رئیس سازمان مدیریت و  خارجه، معاون امور وزیرسازمان و مرکب از معاون  کلرئیس عنوانبه و دارائی 
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 ایران و حسب مورد، معاونین بانک مرکزی جمهوری اسالمی کلرئیسکشور، معاون  ریزیبرنامه

 .گرددربط تشکیل میهای ذیوزارتخانه

مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر  یئتسازمان و هشده است که یحتصرنامه این آیین 37ماده در 

ای مؤسسات حسابرسی عضو ای و مشاورهنامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفهدر قانون و این آیین

. با استناد به دنسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نمایمؤ یرجامعه حسابداران رسمی ایران و سا

با منشأ خارجی، سازمان و نامشهود های ییداراگیری کرد که در رابطه با یجهنتگونه یناتوان این بند می

را به مؤسسات حسابرسی رسمی و سایر مؤسسات خصوصی و  گذاریارزشتوانند در صورت لزوم، هیئت می

 تعاونی واجد شرایط واگذار نمایند. به بند فوق دو نقد وارد است:

خصوصی و تعاونی واجد شرایط  مؤسساتنامه مشخص نشده است که مقصود از سایر اوالً: در این آیین

 نشده است. ارایه ساتمؤسچیست. همچنین معیاری نیز برای تعیین واجد شرایط بودن این 

است، اما با توجه  شدهمشخص 24نامه مقصود از مؤسسه حسابرسیاین آیین 1ثانیاً: درست است که در ماده 

نیازمند تجربه و تخصص خاصی است بهتر است که سازمان  نامشهودهای ییدارا گذاریارزشبه اینکه 

ت خصوصی و تعاونی به منظور   حسابرسی و سایر مؤسسا مؤسساتگذاری در انتخاب این سرمایه

با منشأ خارجی، از نظرات  کارشناسی نهادهای دولتی از جمله معاونت  نامشهودهای ییدارا گذاریارزش

 دارد؛ استفاده نماید. بر عهدهعلمی و فناوری ریاست جمهوری که راهبری حوزه علم و فناوری در کشور را 

 

 دادگستریمصوبات مرتبط با کارشناس رسمی -2-5-2

های نامشهود اشاره دارایی گذاریارزشطور صریح به در اسناد مرتبط با کارشناسان رسمی دادگستری به 

 شده است.طورکلی عنوان نامه، بحث ارجاع به کارشناسی به این قانون و آیین اما در موادی از نشده است؛

                                                           
استفاده از خدمات »قانون  که از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوعاست منتخبی ، مؤسسه مؤسسه حسابرسی 24

گذاری و کمکهای اقتصادی سازمان سرمایهوسازمان حسابرسی، توسط 1372 مصوب« عنوان حسابدار رسمیصالح بهای حسابداران ذیتخصصی و حرفه

 . شودانتخاب می و فنی ایران
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 استثنایبه در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی الزم باشد  شده است کهاین قانون عنوان 18ماده در 

 هایشرکتها، مؤسسات دولتی، مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه

مستلزم ذکر نام یا  هاآنقانون بر  شمول کهدولتی  هایدستگاه، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دولتی

. هستباشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص ح نام میذکر صری

موجب این ماده  لذا به .در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند یاد شده هایدستگاه

موجب قانون  ها بهکه در مورد آناند که درصورتیکلیه مراجع دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ملزم شده

 یا مقررات خاصی تعیین تکلیف نشده باشد از خدمات کارشناسان رسمی استفاده نمایند.

شده است شده از سوی کارشناس رسمی عنوان این قانون نیز شرایط نظرات ارایه 12ماده در   

توضیحاتی که برای نکات و  اندمکلفرسمی  کارشناسانکارشناسی بـاید مستدل و صریح باشد  اظهارنظر که

کامل در آن  طوربه گردد تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می

کتبـی و در  طوربه منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صالحیت خود نظر کارشناسی را 

پنج سال بعد از تاریخ تسلیم  مدت حداقل تا راای از آن ربط تسلیم و نسخهمهـلت مقرر به مراجع ذی

ر مواردی که انجام معامالت مستلزم تعیین این ماده آمده است که دتبصره همچنین در  د.نگهداری نمای

حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر  شده اعالمقیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه 

 .خواهد بود

به منظور    شده است کهی نیز عنوان کارشناسان رسمی دادگستر نامه اجرایی قانون کانونآییندر 

مورد اخالقی  هایاولویتلحاظ علمی و تجربی و صالحیت موردنیاز، افراد متقاضی به انتخاب کارشناسان 

قادر به فعالیت  گیرند و افرادی که صالحیت آنان احراز شد؛ منطبق با پروانه کارشناسی خودبررسی قرار می

 هستند.

های کارشناسی رسمی دادگستری که از سوی گانه رشتههای یازدهالزم به ذکر است که در فهرست گروه

 گذاریارزشطور خاص در رابطه با  شده است؛ گروهی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری اعالم

یافته است.  صاصشود و تنها یک گروه به رشته حسابرسی و حسابداری اختهای نامشهود مشاهده نمیدارایی
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اما با  تواند در ذیل رشته حسابداری قرار گیرد؛های نامشهود میدارایی گذاریارزشتوان گفت اگرچه می

باشد و نیازمند تجربه و بسیار پیچیده و سیستماتیک می نامشهودهای دارایی گذاریارزشتوجه به اینکه 

ن کارشناسان به منظور استفاده از خدمات تخصص خاصی در این زمینه هست؛ بهتر است که صالحیت ای

 ویژه دانش فنی از قبل توسط یک نهاد دولتی تأیید شود. به های نامشهوددارایی گذاریارزشدر زمینه آنان 

 

 گذاری سهام متعلق به دولتقوانين و مقررات مرتبط با حسابرسی و قيمت-2-5-3

حسابرسی  در زمینهتأمین نیازهای اساسی دولت  ،اساسنامه خود 6موجب ماده حسابرسی نیز به  سازمان

دولتی و تحت نظارت دولت و تدوین و تعمیم اصول و ضوابط  هایبخشو ارایه خدمات مالی الزم به 

 به منظور  علمی و عملی  هایروشحسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اسالمی و تحقق و تتبع در 

جهت در این قسمت این سازمان از این  .را بر عهده دارد کشواعتالی دانش تخصصی منطبق با نیازهای 

گذاری . مصوبات زیر با موضوع قیمتباشدوابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی می مطرح گردید که

 هستند. نوعی مرتبط با این وزارتهای متعلق به دولت نیز مصوب وزارت اقتصاد و دارایی بوده یا به دارایی

گذاری الزم به ذکر است که اسناد گذاری سهام و انتخاب کارشناسان قیمتاسناد مرتبط با قیمتدر خصوص 

گذاری سهام های دولتی هستند و صرفاً در رابطه باقیمتسازی شدن شرکتمذکور در رابطه با خصوصی

 های دولتی موضوعیت دارند.متعلق به دولت و شرکت

و  گذاریارزشگیری کرد که اگرچه در اصول حسابداری نتیجهگونه توان ایندر خصوص این اسناد می

اما به جهت  گیرند؛را در بر نمی گذاریارزشالذکر بحث گذاری دو مفهوم متفاوت هستند و اسناد فوققیمت

توان از نقاط قوتی که در این مقررات لحاظ شده است در تدوین می، گذاریو قیمت گذاریارزشمشابهت 

 اند از:استفاده کرد. این نقاط قوت عبارت گذاریشارزنامه آیین

 ها؛گذاری و شیوه اعمال این روشهای قیمتاشاره به روش -1

 مطرح نمودن نکاتی در مورد تعدیل قیمت پایه؛ -2

 اشاره به نحوه پرداخت قیمت توسط خریداران؛ -3
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 گذاری و انتخاب آنان؛ذکر کردن مالحظات خاص در مورد کارشناسان قیمت -4

 شود.اختصار توضیح داده میاهمیت اسناد فوق در قسمت زیر مواد هریک از این اسناد بهبه جهت 

 

 مذکور یهاوهيها و نحوه اعمال شبنگاه یگذارمتيق یهاوهينامه اجرایی شآیين-2-5-3-1

( قانون اساسی بنا به پیشنهاد هیئت 44های کلی اصل چهل و چهارم )شورای عالی اجرای سیاست

قانون  25(41الف ماده ) ( بند1( و تبصره )3و به استناد مفاد جزء ) وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذاری

و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای  اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی

شورای اسالمی ـ مجلس  1387اساسی ـ مصوب سال  ( قانون44های کلی اصل چهل و چهارم )سیاست

 تصویب نمود.های مذکور را ها و نحوه اعمال شیوهبنگاه گذاریهای قیمتنامه اجرایی شیوهآیین

در . هستآن های اعمال شیوه ی وگذارمتیق ها و نحوهشرکتسهام گذاری باقیمتدر رابطه نامه آییناین 

 گونهنیا گذاری سهامکارشناس قیمتدر بخش تعاریف،  نامهاین آیین 1ماده  8در بند  همین چارچوب

که تعیین قیمت پایه  است شخص حقیقی یا حقوقیاعم از  یگذارمتیقاست که کارشناس  شده فیتعر

 .گیردرا به عهده می یواگذارسهام قابل

باید حسب مورد  هاسهاماست که هر گروه از  شده حیتصری گذارمتیقی هاروشنامه این آیین 2ماده در 

این  2ماده ج ی قرار گیرند. همچنین در بند گذارمتیقنامه مورد های مندرج در این آیینطبق روش

استفاده از تخصص نیازمند  سهام گذاریکارشناس قیمتاست که در مواردی که  شدهعنواننامه آیین

 باشد.میکارشناسان رسمی دادگستری  با اولویتاست؛ اشخاص ذیصالح 

 شدهعنوان گونهنیا مالحظات خاصدر بخش  2ماده  هـی سهام در بند گذارمتیقخصوص کارشناس  در

 یتولید، فناور گذاری سهام باید با اتکا به دانش و مهارت خویش عواملی چون نوعکارشناس قیمت است که

وقعیت شرکت در مقایسه المللی محصوالت، مبین مورداستفاده، مدیریت، نیروی انسانی کارآمد، بازار داخلی و

و  گذاری سهام لحاظ کندسهم تولیدات شرکت در بازار را در قیمت با رقبای تجاری اعم از داخلی و خارجی،

                                                           
 .وظایف و اختیارات هیأت واگذاری استدر رابطه با  41ماده  25
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به نتایج کامالً  نامهمقرر در آیینهای اعمال روش جهینت گذاری سهام درکارشناس قیمت کهیدرصورت

تحلیل مالی،  ابزارهای یریکارگای خویش و با بهمتفاوتی دست یابد، الزم است با استفاده از قضاوت حرفه

قیمت واحدی برای پایه سهام  تیآمده را تحلیل و درنهادستهای بههای مالی و روندها، قیمتنظیر نسبت

 .های مستند، مشخص و ارایه کندیل و تحلیلدال شرکت که معرف ارزش عادالنه شرکت باشد همراه با

ها، شرایط و ویژگیاست که  شدهمطرح 4ماده  2در بند گذاری سهام کارشناسان قیمتدر رابطه با تعیین 

 یسازیقانونی مربوط به پیشنهاد مدیرعامل سازمان خصوص با رعایت مقرراتانتخاب این کارشناسان  ضوابط

ی بتواند مسئولیت گذارمتیقهمچنین برای اینکه کارشناس  .رسید واهدخ به تصویب هیئت عامل سازمان

 یواگذار ها قابلهایی که سهام آنعامل شرکت و مدیر رهیمد ئتیاعضای هی انجام دهد، خوب بهخود را 

 4بند  ها کنترل و یا نفوذ فراوان دارند، بر اساسحسب مورد بر آنکه های دولتی یا شرکت است و دولت

گذاری سهام را در اختیار وی قرار دهند و کارشناس قیمت ازین کلیه اطالعات مورد که اندشدهملزم  4ماده 

 گونهنیا و مدیرعامل رهیمدئتیگذاری سهام را به حداقل برسانند. اعضای هترتیب، ابهامات قیمت بدین

سهام به دلیل عدم اجرای  رسایی در قیمتها منفرداً و یا متضامناً حسب مورد مسئولیت ناشی از ناشرکت

 .داشت این بند را به عهده خواهند

 است. شدهانیبنامه این آیین 5 مادهدر پرداخت قیمت توسط خریداران الزم به ذکر است که چگونگی 

 به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی 7ماده  بر اساسنیز  نامهنظارت بر حسن اجرای این آیین

 .است

و  هافيدولتی، تخف یهاسهام متعلق به دولت و شرکت یگذارمتينامه اجرایی قآیين-2-5-3-2

 چگونگی پرداخت قيمت توسط خریداران

بنا به پیشنهاد شماره وزارت امور اقتصادی و دارایی و  2/2/1387وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در مورخ 

سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری تنفیذی قانون برنامه  14ماده « و»به استناد بند 

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 2موضوع ماده  اسالمی ایران
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 ها ودولتی، تخفیف یهاگـذاری سهام متعـلق به دولت و شرکتقیمت نامهآیین سال 1383ایران مصوب 

 را تدوین کردند. خریدارانرداخـت قیمت توسط پچگونگی 

است. بر این اساس کارشناس  شدهفیتعر گذاری سهامکارشناس قیمتنامه این آیین 1ماده  7در بند 

 .گیردرا به عهده می یواگذار که تعیین قسمت پایه سهام قابل است شخص حقیقی یا حقوقیی گذارمتیق

است. لذا کارشناس  شده عنوانی واگذارقابلم ی سهاگذارمتیقهای نامه نیز روشاین آیین 2ماده در 

 ی بپردازد.گذارمتیقنامه به ی مندرج در این آیینهاروشی ملزم است طبق گذارمتیق

 مذکور یهاوهیها و نحوه اعمال شبنگاه یگذارمتیق یهاوهینامه اجرایی شآییننامه نیز مانند در این آیین

با استفاده از تخصص دیگران به تعیین  گذاریکارشناس قیمتاست که در مواردی که الزم است  شده عنوان

 استفاده نماید.از تخصص کارشناسان رسمی ارزش بپردازد باید 

 است: شدهعنوانی مالحظات زیر گذارمتیقنامه در رابطه با کارشناس این آیین 2ماده هـ در بند 

 تولید، فناوری مورد د با اتکا به دانش و مهارت خویش عواملی چون نوعگذاری سهام بایکارشناس قیمت

المللی محصوالت، موقعیت شرکت در مقایسه با بین و یاستفاده، مدیریت، نیروی انسانی کارآمد، بازار داخل

 .گذاری سهام لحاظ کندسهم تولیدات شرکت در بازار را در قیمت رقبای تجاری اعم از داخلی و خارجی،

به نتایج کامالً متفاوتی نامه مقرر در آیین یهااعمال روش جهینت گذاری سهام درچنانچه کارشناس قیمت

 تحلیل مالی، نظیر ابزارهای یریکارگای خویش و بهالزم است با استفاده از قضاوت حرفه، دست یابد

یمت واحدی برای پایه سهام ق تینها آمده را تحلیل و در دست به یهامتیمالی و روندها، ق یهانسبت

 .مستند، مشخص و ارایه کند یهالیتحل شرکت که معرف ارزش عادالنه شرکت باشد همراه با دالیل و

است  شدهعنوان 4ماده  4در بند  هاگذاری سهام برای هر یک از شرکتانتخاب کارشناس قیمتدر خصوص 

و  رهیمد ئتیاعضای هنیز  4ماده  5 بند در .سازی استاز اختیارات سازمان خصوصی که انتخاب کارشناس

ها دولتی حسب مورد بر آن یهادولت یا شرکت است و یواگذار ها قابلکه سهام آن ییهاعامل شرکت مدیر

گذاری سهام را در کارشناس قیمت ازین کلیه اطالعات مورد، اندشده موظف کنترل و یا نفوذ فراوان دارند،

 و رهیمد ئتیگذاری سهام را به حداقل برسانند. اعضای هبدین ترتیب، ابهامات قیمتو  اختیار وی قرار دهند
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در قیمت سهام  ها منفرداً و یا متضامناً حسب مورد، مسئولیت ناشی از نارساییشرکت گونه نیعامل ا مدیر

 .به دلیل عدم اجرای این بند را به عهده خواهند داشت

وزارت امور اقتصادی و  است و شده انیبنامه این آیین 5 مادهدر  پرداخت قیمت توسط خریدارانچگونگی 

 .عهده داردبه  7ماده  بر اساسرا  نامهدارایی نظارت بر حسن اجرای این آیین

موضوع بند  یگذارمتي، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قهایژگیدستورالعمل و-2-5-3-3

مذکور در  یهاوهيها و نحوه اعمال شبنگاه یگذارمتيق یهاوهينامه اجرایی ش( آیين9ماده ) 2-9

 همين چارچوب

عامل سازمان و به استناد  بنا به پیشنهاد مدیر 28/1/1382سازی در مورخ هیئت عامل سازمان خصوصی

های مذکور در همین ها و نحوه اعمال شیوهگذاری بنگاههای قیمتنامه اجرایی شیوه( آیین4ماده ) 4-2بند 

ها، ویژگیدستورالعمل ( قانون اساسی، 44های کلی اصل )مصوب شورای عالی اجرای سیاست چارچوب

 .گذاری سهام با رعایت مقررات قانونی مربوط تصویب نمودشرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت

و سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی سازمان خصوصیالزم به توضیح است که 

کل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی است و رئیس دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی

  .باشدمی

نامه کارشناسان رسمی عنوان کرد که در این آیین گونهنیا توانیم دستورالعملاین  1ماده  با استناد به

 همکار.کارشناس رسمی و  کارشناس رسمی منتخب :اندشده میتقس دسته دوبه 

است که برای ارزیابی  شخص حقیقی و حقوقی است که شدهعنوان کارشناس رسمی منتخبدر تعریف 

 .گردندیعنوان سرگروه از موارد زیر انتخاب م سهام و به

  اشخاص حقیقی و حقوقی شامل کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  18726اده قضاییه موضوع م

 ایران.

                                                           
شود تا میقضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه دادهمنظور اعمال حمایتهای الزم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدماتبه :187ماده  26

حضور مشاوران مذکور اقدام نمایدمؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان التحصیالن رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیسفارغنسبت به تأیید صالحیت
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 .اشخاص حقوقی، شامل مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 

ثابت  یهاییکه جهت ارزیابی دارا شخص حقیقیاست؛  شده فیتعر گونهنیانیز  کارشناس رسمی همکار

از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه  یپول ریو جاری غ

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، در موارد 187موضوع ماده )

ه و سایر نقلی طیفن، امور وسا و ، امور صنعتیبردارامور راه و ساختمان و نقشه یهامقتضی از رشته

استفاده خواهد شد و کارشناس رسمی همکار تحت مدیریت کارشناس  مربوط حسب مورد یهارشته

 منتخب ارایه خدمات خواهد نمود.

در اگذاری وهای مشمول های بنگاهجهت ارزیابی سهام و دارایی ازین کارشناسان مورددر رابطه با انتخاب 

اصالح ساختار و با هماهنگی  و یسازتوسط معاون آمادهسان است که انتخاب این کارشنا شدهمطرح 2ماده 

 .گیردصورت می امور بازار سهام و یسازمدیر آماده

 :رندیگیدر صورت احراز شرایط زیر، در فهرست کارشناسان منتخب قرار مکارشناسان  3ماده  موجب به

 پنجحداقل ارزیابی سهام  سهام وپروانه کارشناس رسمی با حدود صالحیت در امور ارزیابی بودن  دارا 

برای  امور بازار سهام و یسازاصالح ساختار و مدیر آماده و یسازمعاون آماده دییتأ شرکت مورد

 187کارشناسان رسمی رشته حسابداری و حسابرسی دادگستری و کارشناسان موضوع ماده 

  دییشرکت مورد تأ پنجسهام رسمی و حداقل ارزیابی  راسه سال از تاریخ احراز عنوان حسابدگذشت 

مؤسسات عضو جامعه برای سهام و امور بازار  یسازو اصالح ساختار و مدیر آماده یسازمعاون آماده

 .حسابداران رسمی

 از: اندعبارتاست. این تعهدات  شده عنواننامه این آیین 2و  8، 6، 5، 4مواد  تعهدات کارشناس منتخب در

کردن و آغاز  به سازمان ظرف یک هفته از تاریخ ارجاع کار آن رسیدگی و ارایه یبندتهیه جدول زمان -1

 ؛همزمان با آن ،مقدمات امور ارزیابی

                                                                                                                                                                                     
صالحیت کارشناسان رسمیبرای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأییددر محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی

پذیر استدادگستری نیز به طریق فوق امکان

 قضائیه خواهد رسیدماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوهنامه اجرائی این آیین
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 ؛اعمال مدیریت زمان، نسبت به انجام امور ارزیابی -2

و گزارش ارزیابی را به شکل  انجام دهدروز اقدامات الزم را  51الی  15تخب باید ظرف نکارشناس م

، تحویل مرجع دینمایسازی ارایه مکه سازمان خصوصی یارش ارزیابی سهام و مطابق نمونهاستاندارد گزا

زمان  به علت خارج از اراده کارشناس منتخب نیاز به تعدیل مدت کهیدرصورت د.مربوطه در سازمان نمای

ط کارشناس قبلی توس شده نییانجام کار ارزیابی باشد موضوع ظرف مدت ده روز قبل از انقضای مدت تع

 شود؛روز به سقف زمان انجام کار اضافه می 15که در این صورت حداکثر  گرددیمنتخب به سازمان اعالم م

 .گرددیکار کارشناسی به کارشناس دیگری ارجاع م صورتدر غیر این 

کارشناس حق واگذاری کار ارجاعی ارزیابی سهام به سایر اشخاص از قبیل کارشناس از قبیل دارا نبودن  -3

 ؛رسمی، حسابداران رسمی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و غیره

امور ارجاعی باید با مدیریت و سرپرستی مستقیم کارشناس منتخب انجام پذیرد و مسئولیت آن متوجه  -4

 .باشدیکارشناس منتخب م

 ؛های آموزشی سالیانه ارزیابی سهامساعت دوره 25حداقل با موفقیت طی کردن  -5

ها کارشناس منتخب در این دوره کهیدرصورتو  شودیسازمان برگزار م های آموزشی از طرفدوره این

 .خودداری خواهد شد یدر سنوات بعد ویاز ارجاع کار به  ها را با موفقیت طی نکندشرکت نکند یا آن

سازمان و همچنین استانداردهای حسابداری  یهاو دستورالعمل هانامهنییرعایت قوانین، مقررات آلزوم  -6

 در ارزیابی سهام؛ یاو حسابرسی ملی، آیین رفتار حرفه

 در صورت تخلف از ضوابط مقرر، موضوع تخلف به مراجع صالحه و مربوطه جهت رسیدگی اقدام خواهد شد.

بر اساس است که  شدهعنوان 7در ماده الزحمه انجام امور کارشناسان منتخب و همکار حقدر رابطه با 

 .شودیالزحمه کارشناس پرداخت مقرارداد جداگانه و یا طبق تعرفه مصوب حق
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 رسمی حسابداری مؤسساتاسناد مرتبط با حسابرسان و -2-5-9

سط توهای نامشهود که با عنوان دارایی 17در اسناد مرتبط با حسابرسی تنها استاندارد حسابداری شماره 

 هایدارایی گذاریارزشمستقیم به بحث  طوربه  ؛است شدهبیحسابرسی تصومجمع عمومی سازمان 

 موضوعات .است نامشهود هایییدارا حسابداری نحوه تجویز استاندارد، این از هدف .است کردهاشاره نامشهود

 )شامل دفتری مبلغ تعیین ،دارایی شناخت زمان و معیارها از عبارت نامشهود هایییدارا حسابداری در اصلی

 ت.افشاس موارد و (استهالك هزینه

 به اینکه مگر شود گرفته بکار نامشهود هایییدارا تمام حسابداری مورد در باید استاندارد این الزامات

 .باشد شده الزامی متفاوتی، حسابداری نحوه دیگر، استانداردی موجب

اشاره نشده  نامشهودهای خاص به مفهوم حسابرسی دارایی طور بهدر سایر اسناد مرتبط با حسابرسی 

نامه تعیین صالحیت حسابداران رسمی و چگونگی آیین موجب بهتوان گفت اگرچه می تینها دراست. 

مهارت حسابداری و  یهادر آزمون و باید شوندانتخاب می نشیگز، حسابداران رسمی از طریق انتخاب آنان

؛ دینمایکه هیئت تعیین م الزم یهاو مالیاتی و سایر آزمون یحسابرسی و مقررات تجاری، مالی، محاسبات

 مؤسساتاین ضرورت وجود دارد که صالحیت آن دسته از حسابرسان رسمی و  اما؛ کسب نمایند موفقیت

شود توسط سپرده می هاآندانش فنی به های نامشهود از جمله دارایی گذاریارزش حسابداری که قرار است

نامه نحوه انتخاب حسابرس برای آیینکه در  طورهمانی و تأیید قرار گیرد. بررس موردیک نهاد دولتی 

از بین سازمان  دولتی هایحسابرس و بازرس قانونی شرکتاست که  شده مقررنیز  دولتی یهاشرکت

 .گرددمعرفی  یوسط کار گروهباید تمؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی  حسابرسی و

 

 بنيانهای دانشمصوبات مربوط به شرکت -2-5-5

های نامشهود باألخص دارایی گذاریارزشبنیان به بحث های دانشدر موادی از اسناد مرتبط با شرکت

 باشد.مطرح می گذاریارزششده است. در اسناد مذکور، در دو موضوع بحث دانش فنی اشاره 
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بنیان است. بدین منظور در ماده های دانشمتعلق به شرکت نامشهودکردن سرمایه  گذاریارزشیک بحث، 

مدت ذکر شده است که نظر به در افق کوتاه بنیانهای اقتصادی دانشنویس الیحه حمایت از بنگاهپیش 18

بالقوه دارای  صورتبه گردد و بنیان محسوب میهای دانشهای با ارزش بنگاهاینکه دانش فنی از سرمایه

نسبت  27المنافعهای مشتركهای بنگاهارزش مادی است، کارگروه تخصصی فنّاوری ملی با همکاری اتحادیه

این  2اساس ماده  های تخصصی براین کارگروه ورزد.ها مبادرت میمجموعهگذاری دانش فنی این به ارزش

جمهور تحت عنوان جمهور و با اختیارات رئیسریزی/ فنّاوری ریاستریاست معاونت برنامه نویس، باپیش

ریزی، گردد. اعضای این کارگروه متشکل از معاونت برنامهتشکیل می «کارگروه تخصصی فنّاوری ملی»

وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری و  وزیر صنایع و معاون جمهور و معاونت علمی و فنّاوری رئیسمعاون

 المنافع است.بنیان مشتركهای دانشهای بنگاهنمایندگان اتحادیه

صورت گرفته توسط کارگروه تخصصی فنّاوری  گذاریارزشنویس، دو نقطه قوت در رابطه با در این پیش

 اند از:المنافع وجود دارد. این دو مورد عبارتهای مشتركهای بنگاهدیهملی با همکاری اتحا

 صورت سرمایه غیر نقدی بوده پذیرش توسط مؤسسات مالی و به  شده در قالب اوراق قابل ارزش گذاشته

صورت تضمین و وثیقه ارایه به زمان اعتبار مشخصی است. این اسناد در نهایت قابل و دارای مدت

 بود. خواهند

 بنیان در بازار بورس مورد استناد های دانششده جهت تعیین قیمت سهام شرکت گذاری انجامارزش

 باشد.می

شده است نویس در رابطه با واردات و صادرات تخصصی عنواناین پیش 21الی  12مواد  الزم به ذکر است در

 که:

                                                           
و یا تیم تخصصی  هایی که از نظر محصول نهایی، حوزه فنّاوریبه منظور هم افزایی و تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف، بنگاه 27

-های اقتصادی دانشالیحه حمایت از بنگاهپیش نویس  14ده ما...)نماینددارای مشترکاتی هستند به تشکیل یک اتحادیه اقدام می

 (بنيان در افق کوتاه مدت
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گمرکی، گمرك تخصصی بر اساس محورهای  هایتر تعرفهبه منظور حمایت از تولید داخل و تعیین دقیق

گردد. بنیان زیر نظر کارگروه تخصص فنّاوری ملی تشکیل میهای دانششده در حوزه فعالیت شرکتتعیین 

شکنی و کاهش گمرك تخصصی نسبت به تعیین قیمت پایه اقالم تخصصی وارداتی جهت جلوگیری از قیمت

الملل زیر نظر نین کانون متخصصین حقوق تجارت بیننماید. همچغیرواقعی عوارض گمرکی اقدام می

بنیان در عرصه تجارت های دانشکارگروه تخصصی فنّاوری ملی با هدف افزایش ضریب موفقیت شرکت

گردد. این کانون به المللی، تشکیل میالملل و کاهش مخاطرات ناشی از عدم شناخت قواعد تجاری بینبین

ها نسبت به تنظیم قراردادها و تعیین نحوه داوری الکیت معنوی شرکتمنظور محافظت از دانش فنی و م

 نماید.المللی نظارت نموده و نتیجه را به کارگروه تخصصی فنّاوری ملی گزارش میبین

هایی که از نظر محصول با توجه به تشکیل یک کارگروه تخصصی فناوری ملی و همکاری آن با شرکت

نمایند؛ تخصصی دارای مشترکاتی هستند و به تشکیل یک اتحادیه اقدام می و یا تیم نهایی، حوزه فنّاوری

 بنیان مطلوب است.های دانششرکت نامشهودکردن سرمایه  گذاریارزشتوان گفت روند می

مطرح  انیبندانشی هاشرکتدر رابطه با  های نامشهوددارایی گذاریارزشبحث دیگری که در حوزه 

، یکی از بنیانها و مؤسسات دانشنامه تشخیص شرکتینیآ 3است، این است که بر اساس پیوست شماره 

گذاری، ی، قیمتنیبشیپارزیابی،  از جملهتواند مدیریت فناوری می انیبندانشی هاشرکتی اصلی هاتیفعال

 حسب مورد، کهیدرصورتکه  با توجه به این موضوع الزم است باشد. ی فناوریسازیتجارانتقال و 

به منظور حصول سپرده شود،  انیبندانشی هاشرکت عنوان یک دارایی نامشهود به فناوری به گذاریارزش

توسط یک نهاد دولتی تأیید  هاشرکت، صالحیت این گذاریارزشدر حوزه  هاشرکتاطمینان از تخصص این 

 شود.

 

 نامشهود هایییو معامله اوراق بهادار مبتنی بر دارا یگذاردستورالعمل سپرده-2-5-6

این دستورالعمل در  1است. در ماده مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار این دستورالعمل مصوب هیئت  

گزارش کارشناسی در خصوص است که این گزارش یک  شده عنوان نامشهودگزارش ارزیابی دارایی رابطه با 
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از طرح و بررسی سطح تکنولوژی یا سطح  یبردارجهت بهره یازن سازی و مجوزهای موردبررسی قابلیت تجاری

 ینهای تأمکه توسط شرکت است( Business Plan) و کارکسب بلوغ طرح مورد عرضه در قالب طرح 

 شود.می ییدسرمایه یا سایر نهادهای مالی به تشخیص سازمان، تأ

کننده ، کارگزار عرضهنامشهود عرضه اوراق بهادار مبتنی بر داراییجهت است که  شده گفتهنیز  3ماده در 

عالوه بر مستندات موضوع دستورالعمل اجرایی معامالت مبتنی بر مذاکره اوراق بهادار در فرابورس ایران، 

 :کندمستندات زیر را نیز باید به فرابورس ارایه 

  در مرجع ثبت نامشهودبهادار مبتنی بر دارایی  به نام مالک اوراق نامشهودمستند رسمی مؤید ثبت دارایی 

  ؛نامشهودگزارش ارزیابی دارایی 

 ؛نامهشود و تعهدنامه مالک دارایی یگذارفرم سپرده 

 ؛سایر مستندات حسب درخواست فرابورس 

 گزارش کنندهتهیه مالی نهاد فرابورس، تشخیص به کهیمادام که است شدهعنوان ماده این تبصره در

 باید باشد، نداشته نامشهود دارایی تخصصی و فنی ارزیابی جهت را الزم زیرساخت ،نامشهود دارایی ارزیابی

 گزارش با همراه را( شودمی اعالم و تعیین فرابورس توسط که) ذیصالح تخصصی مراجع اظهارنظر گزارش

 .نماید ارایه نامهشود دارایی ارزیابی

، منافع و عایدات نامشهودسازی دارایی امکان تجاریگیری کرد که گونه نتیجهتوان اینبنابراین می

افزایی ، همنامشهوددارایی  کارگیریبههای محتمل بر غیرمستقیم دارایی فکری، تحلیل سناریو مستقیم و

جهت عملیاتی کردن  موردنیازها و مخارج هزینهدر صنایع مکمل،  نامشهوددارایی  کارگیریبهناشی از 

مدت اقتصادی بلندمدت و کوتاه -بینی عملکرد مالیترین سناریوها، پیشبه تفکیک محتمل نامشهود دارایی

دارایی  کارگیریبهمالی اساسی، فهرست تفصیلی محصوالت ناشی از  هایصورتدر قالب  نامشهوددارایی 

از دیدگاه  نامشهوداقتصادی دارایی  ل مالیهای فروش، تحلیشده و قیمتهمراه با بهای تمام نامشهود

یا  گذاریسرمایهمشاور  هایشرکتتوسط  شده تهیه نامشهوددارایی  گذاریارزشذینفعان، خالصه گزارش 
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 و کارکسب الزم برای تهیه طرح  هایسرفصلتأمین سرمایه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار 

Business Plan"  شودمیتهیه  گذاریسرمایهسرمایه و مشاور  تأمین هایکتشراست که توسط. 

 گذارییهسرما مشاور و سرمایه ینتأم یهاشرکت توسط باید الزاماً نامشهود دارایی ارزیابی گزارش لذا

 .شود تهیه فرابورس سازمان تأیید مورد

و معامله  گذاریسپرده دستورالعملدر  که« نامشهودفرم گزارش ارزیابی دارایی »پیوست ذیل، تحت عنوان 

جهت یک نمونه فرم،  به عنوان تواندمیدر فرابورس ایران آمده است؛  نامشهوداوراق بهادار مبتنی بر دارایی 

 قرار گیرد. موردتوجه نامشهوددارایی  گذاریارزش

 نامشهودپيوست: فرم گزارش ارزیابی دارایی 

 آن؛ قانونی و حقوقی ابعاد و نامشهود دارایی معرفی 

 ؛نامشهود دارایی یریگشکل تاریخچه 

 آن؛ قانونی ثغور و حدود تعیین و نامشهود دارایی تعریف 

 ؛نامشهود دارایی قانونی مالکان یا مالک معرفی 

 آن؛ مالکان حقوق و نامشهود دارایی از قانونی هاییتحما 

 آن؛ اقتصادی عمر و نامشهود دارایی از حمایت قانونی زمانمدت 

 ؛نامشهود دارایی از استفاده امکان جهت الزم قانونی الزامات و تشریفات 

 ؛نامشهود دارایی کارکردهای و کاربردها 

 :تکنولوژیکی 

 ؛نامشهود دارایی فعالیت مورد صنعت 

 صنعت؛ در نامشهود دارایی جایگاه 

 ؛نامشهود دارایی تکنولوژیکی جایگاه و بلوغ سطح 

 ؛استفادهقابل محتمل فرآیندهای در نامشهود دارایی مشارکت درجه تحلیل و تعیین 

 ؛نامشهود دارایی فنی هاییژگیو و مشخصات معرفی 
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 ؛استفاده مورد فرآیندهای در نامشهود دارایی نقش عملیاتی جریان 

 نامشهود دارایی از استفادهقابل خدماتی -تولیدی هاییتظرف. 

 بازار: 

 رقیب؛ و جانشین مکمل، محصوالت 

 ؛نامشهود دارایی اصلی کنندگانینتأم و اولیه مواد 

 ؛نامشهود دارایی مشتریان و فعالیت محل بازارهای معرفی 

 ؛ نامشهود دارایی گسترش و توسعه امکان 

 نامشهود دارایی شکست یا موفقیت بر مؤثر کلیدی عوامل. 

 اقتصادی: 

 ؛نامشهودسازی دارایی امکان تجاری 

  ؛نامشهودمنافع و عایدات مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی دارایی 

  ؛نامشهودتحلیل سناریوهای محتمل بر بکارگیری دارایی 

 ؛در صنایع مکمل نامشهودافزایی ناشی از بکارگیری دارایی هم 

 ؛ترین سناریوهابه تفکیک محتمل نامشهودها و مخارج مورد نیاز جهت عملیاتی نمودن دارایی هزینه 

 در قالب صورتهای مالی  نامشهوداقتصادی بلند مدت و کوتاه مدت دارایی  -بینی عملکرد مالیپیش

  ؛اساسی

  های همراه با بهای تمام شده و قیمت نامشهودفهرست تفصیلی محصوالت ناشی از بکارگیری دارایی

 ؛فروش

 ؛از دیدگاه ذینفعان نامشهوداقتصادی دارایی  -تحلیل مالی 

  نامشهوددارایی  گذاریزشارخالصه گزارش. 

  

 فرابورس. تشخیص به مرتبط اطالعات سایر 
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مبلغ تعیین شده 

تر از حد نصاب پایین

 است؟

 های نامشهوددارایی گذاریارزشگردش کار  پيشنهادی فلوچارت

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شورای اقتصاد

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 ایجاد بانک اطالعاتی

 هادستگاهنظارت بر عملکرد 

 

 کارفرما

 بله

 مصوبه

نهاد تخصصی زیرمجموعه دستگاه           

گذاری شامل کارشناس  کمیته تخصصی ارزش

رسمی دادگستری، حسابرس، متخصص دانش  

 فنی و غیره

 

 گذار دانش فنیهای ارزششرکت

دریافت گرید از سازمان 

ریزی کشور و مدیریت و برنامه

گواهینامه از معاونت یا دریافت 

علمی و فناوری ریاست 

 جمهوری

 وزارت جهاد کشاورزی

 وزرات نیرو

وزرات بهداشت، درمان و آموزش  

 پزشکی

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 وزارت صنعت،معدن و تحارت

 وزرات علوم، تحقیقات و فناوری  

 .... 

 های الزم:دستورالعمل

 وظایف آندستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی و 

دستورالعمل تشکیل  کمیته تخصصی و وظایف آن 

دستورالعمل نظارتی معاونت علمی و فناوری 

دستورالعمل تهیه بانک اطالعاتی 

های ارزشلعمل تشخیص صالحیت شرکتدستورا-

 گذار و تعیین زمینه فعالیت آنها

 

 وزارتخانه مرتبط

 گذاریکارگروه ارزش

 خیر

 درخواست

 

 قابل بررسی در بلند مدت


