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اعضای کمیته

سازمان بورس و اوراق بهادار :آقايان دکتر جعفر جمالی و
عباس وفادار
سازمان حسابرسی- :

جامعه حسابداران رسمی :آقای ناصر محامی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری :آقای بهزاد يزدانی
خبره مالی در بازار سرمایه :آقای دکتر محمدحسین قائمی

مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکال و کارشناسان قوه قضاییه:

آقای زينالعابدين قنبری
سایر حاضرین از سازمان بورس :آقايان سعید محمدعلیزاده ،میثم قاسمی و حمید الهیاری و خانمها دکتر آزاده مداحی و اعظم ولیزاده

خالصه مصوبات و مذاکرات:
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اهم وظايف و مسئولیتهای اين کارگروه به شرح زير تعیین شد:
 تدوين ضوابط ،رهنمودها و دستورالعملهای الزم در زمینه ارزيابی ارزشهای منصفانه
 اعالم اشکاالت و موانع موجود در ارزيابی ارزشهای منصفانه به کمیته راهبری جهت پیگیری
 ارائه پیشنهادات و يا اصالحات احتمالی در جهت رفع موانع ،ارتقا و بهبود استانداردها و بکارگیری آنها
 نظرخواهی از متخصصین و صاحبنظران به صورت عمومی و خاص
با توجه به اينکه در قانون بازار اوراق بهادار و آيیننامه اجرايی قانون مذکور ،ارزشیابان (که دارايیها و اوراق بهادار شرکتهای ثبت
شده نزد سازمان بورس را مورد ارزشیابی قرار میدهند) و نظارت بر کیفیت خدمات آنها در بازار سرمايه مورد تاکید قرار گرفته
است ،و با عنايت به اهمیت کیفیت گزارشهای کارشناسی در تجديد ارزيابی دارايیها و افزايش سرمايه ،معامالت فیمابین اشخاص
وابسته و همچنین شناسايی ارزش منصفانه طبق  ،IFRSمقرر شد تمهیدات الزم جهت ارتقای کیفیت گزارشهای کارشناسی
مذکور اتخاذ شود .در اين راستا با توجه به تجربۀ ساير کشورها و با در نظر داشتن ويژگیها و شرايط کشورمان ،به منظور
انسجامبخشی بیشتر بر ارزيابی دارايیها در بازار سرمايه مقرر شد ضوابط و مقررات مربوطه ،شامل موارد زير تدوين شود:
 معیارها و نحوه تعیین ارزشهای منصفانه
 معیارها ،صالحیتها و شرايط مربوط به ارزشیابان موضوع قانون بازار اوراق بهادار
 سازوکارها و فرآيند نظارت مستمر بر عملکرد ارزشیابان جهت حصول اطمینان از کیفیت گزارشهای کارشناسی و خدمات
ارائه شده به شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار
 ساز و کارهای پیگیری و برخورد با موارد تخلف و نادرست بودن گزارشهای کارشناسی ارزشیابان
مقرر شد گروهها و رشتههای تخصصی موجود در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکال و
کارشناسان قوه قضايیه برای جلسه آتی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
مقرر شد گزارشی در خصوص کاربرد ارزشهای منصفانه در بکارگیری استانداردهایبینالمللی گزارشگریمالی تهیه و ارائه شود.

