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 شاخص حمایت از سرمایه گذاراندر ایران از طریق بهبود  فضای کسب و کاربهبود 

 خرد
 

 حسن رستم پناه
 مدیر امور حسابرسی و کنترل های داخلی بانک شهر 

h.rostampanah@shahr.bank.ir 
 

 فائزه نیک جو
 کنترل های داخلی بانک شهرکارشناس امور حسابرسی و 

.comgmailnikjoo.shahr@ 
 

 :چکیده

از جمله تورم و رشد اقتصاادی   های تعيين کننده وضعيت اقتصادی هر کشور هفضای کسب و کار از جمله شاخص

 . تجزیه و تحليل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت و توان به بررسی است که با استناد به آن می آن کشور

المللی که توسط بانک جهانی تعریف شده، بررسی وضعيت فضای کسب و کاار براسااس    های بين براساس شاخص

شروع یک فعاليت، گرفتن مجوز فعاليت واحاد توليادی، پرداخات مالياات، گارفتن      . گيرد شاخص صورت می 01

هاای   مرزی از جملاه شااخص  گذاران، انحالل، ورشکستگی و تجارت فرا اعتبار از سيستم بانکی، حمایت از سرمایه

 . رود بهبود و فضای کسب و کار به شمار می

مهاار   اقليات  ساهامداران  اساتممار  که جایی در و دارد جامعه برای زیادی بسيار منافع گذاران، سرمایه از حمایت

از  ارانگذ سرمایه شرایط این در. است کمتر مالکيت تمرکز و داشته باالیی و ویژه ارزش گذاری سرمایه شده است،

گاذار،   سارمایه  از حمایات  بدون 0.دارند دسترسی نقدینگی به نيز کارآفرینان و برند می سود ها دارایی تنوع وجود

تبادیل   ماالی  تاممين  منبع تنها به ها بانک و نکرده پيدا توسعه سرمایه بازارهای کوچک، گذاران سرمایه خصوصا

 .شوند می

هاای کليادی و مهام در     یکی از حلقه "گذاران با تاکيد بر حفظ حقوق سهامداران جزء حمایت قضایی از سرمایه"

گاذاران و   زنجيره بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد است چرا که بدون احسااس امنيات الزم از ساوی سارمایه    

رو گزارش حاضر سعی در واکاوی  و از این رود فعاالن اقتصادی انگيزه حضور در اقتصاد و فعاليت در آن از بين می

 . همچنين نقش نهادهای درگير به منظور بهبود این شاخص دارد ،عوامل موثر در این شاخص 

 شفافیت، سرمایه گذاریکسب و کار،  فضای: کلمات کلیدی

 

  

                                                           
 (6112)خيرخواهان  - 0
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 مقدمه .1
.  اسات  درک قابال  و شاده  پذیرفتاه  ی ا پدیده پول مقداری معادله طریق از تورم و نقدینگی رشد ميان حسابداری رابطه وجود

 است مسلم آنچه.  دارد اقتصاد در توليد شرایط به بستگی است ميزان چه به تورم و نقدینگی رشد ميان همبستگی ضریب اینکه

 . شود می تخليه اقتصاد در تورم، نرخ در تغيير و پول گردش سرعت طریق از نگيرد قرار توليد مسير در چنانچه نقدینگی رشد

 ماتقن  دليلی جهانی، عرصه در کار و کسب سهولت های شاخص در ایران ضعيف رتبه و توليد در تنگناها و موانع بنابراین وجود

 در ، آن بارای  جویی چاره بایست می که موضوعی. است کشور در تورم و نقدینگی رشد ميان باال همبستگی ضریب تبيين برای

 .گيرد قرار(  قضایيه و مقننه مجریه،) گانه سه قوای کاری اولویت

و یکای از مهمتارین عوامال     اسات مرهون توان توليدی کشور نيز رشد و توسعه اقتصادی کشور از سوی دیگر چنانچه می دانيد 

هاای   گاذاری  های اقتصاد ایران در سالهای اخير مشکالت ناشی از کمبود سارمایه  از جمله مهمترین دشواری. توليد، سرمایه است

های تممين منابع مالی است که مستلزم  ترین روش هزینه انتشار اوراق سهام و گسترش مالکيت شرکت از جمله کم. اشدب مولد می

 .باشد گذاری و نهایتاٌ حمایت و حفاظت از حقوق سهامدار می جلب اعتماد سرمایه گذاران، ایجاد امنيت برای سرمایه

امداران خرد در شرکتهای ساهامی عاام و ميازان حمایتهاای قاانونی و      ، حقوق سهبانک جهانی گذاران حمایت از سرمایهشاخص 

تمرکز این شاخص بر معامالت مدیران شرکت با شرکت و به عبارت دیگر معامالتی است . کند اجرایی از این حقوق را بررسی می

توانند در برابر چنين معاامالتی   که در آنها منافع مدیران با منافع شرکت در تعارض است و اینکه سهامداران اقليت تا چه حد می

این شاخص با مسئوليت سازمان بورس و اوراق بهادار و همکاری شرکت بورس اوراق بهاادار تهاران و   . از حقوق خود دفاع نمایند

 .گيرد نمایندگان بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار می

ميزان انتشار اخبار مرباو  باه آن در    تبدیل شده وگذاران  به تدریج به شاخصی معتبر برای سرمایه این شاخص،در حال حاضر، 

گاذاری و یاا    ضمن آنکه انتشار ساالنه این گزارش در تغييار محال سارمایه   . کند المللی روندی صعودی را طی می های بين رسانه

 .گذاران در یک اقتصاد موثر بوده است استمرار حضور سرمایه

 مای  نظر به گذاران ایران مخصوصاٌ در شاخص حمایت از سرمایه نامناسب رتبه گرفتن نظر در با و شده گفته مطالب به توجه با

 اصاال   هاای  اولویات  زماره  در وقات  اسارع  در بایست می های مربو  به حقوق سهامداران خرد نامه رسد بازنگری قوانين و آیين

  .گيرد قرار اجرایی قوانين ساختار

 موضوع اهمیت .2
افازایش   آن دنباال  باه  و اقتصاادی  هاای  فعاليات  آغااز  برای سرمایه صاحبان تشویق و توليد برای گذاری سرمایه افزایش امنيت

 بخش توانمندسازی مهم ارکان از یکی .پذیرد صورت کار و کسب مناسب فضای ایجاد کالبد در باید اشتغال

 .است کار و کسب فضای بهبود جهت در مقررات و قوانين پاالیش و سازی ساده خصوصی،

های بسيار مهمی مانند  ها مربو  به شاخص ترین رتبه دهد که پایين بررسی اجزای شاخص فضای کسب و کار در ایران نشان می

در مقابال،  . مای باشاد   (061)، و اخاذ مالياات   (041)انحاالل فعاليات    ،(051)گذاران حمایت ازسرمایه، (021)تجارت فرامرزی 

دسترسای باه انار ی    ، (71)شروع کساب و کاار  ، (26)، اخذ مجوزهای کسب و کار (26)اجرای قرارداد ها مربو  به  بهترین رتبه

 .باشد می( 77)الکتریکی 

های مالی و دسترسی سهامداران جزء به این اطالعاات   های بانک جهانی است امتياز ایران در شاخص افشای فعاليت بنابر بررسی

 .است 01از  1
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از  4در صورت احراز اشتباه، قصور یا خالف منجر به زیان سهامداران جزء امتياز کشورمان در شاخص پذیرش مسووليت مدیران 

با کمال تاسف امتياز شاخص سهولت از طرف ساهامدار جازء در ایاران صافر اسات و تاوان حمایات از        . را کسب کرده است 01

 .ندارد 01از  1/1گذار نيز امتيازی بهتر از  سرمایه

 رساد باازنگری   مای  نظر به .شاخص بدترین رتبه را داریم و قطعا نيازمند اصالحات موثر هستيمبا توجه به این نکته که در این 

 و کساب  فضاای  برای بهبود مهم های ضرورت از کاری های رویه و ها نامه آیين ها، دستورالعمل مقررات، قوانين، از اعم قواعد

 .است کار

 تعریف محیط کسب و کار .3

 :که برخی از آنها عبارتند از. کار وجود دارند تعاریف مختلفی درخصوص فضای کسب و

 معرفای  گاذاری  سارمایه  و اقتصاادی  های فعاليت با مرتبط نهادی و فنی  کالن عوامل مجموعه را کار و کسب محيط 

 مای  کاار  و کساب  و فعاليات  باه  اقادام  محيط، آن در آور الزام بطور توليدی های بنگاه و اقتصادی فعاالن که ميکنند

 .نمایند

 ثباات  حااکميتی،  هاای  دستگاه کيفيت مانند اقتصادی واحدهای عملکرد بر موثر عوامل کار و کسب محيط از منظور 

 هاای  بنگااه  مادیران  قادرت  و اختياارات  از فراتار  آنهاا  دادن تغيير که است...  و زیرساختها کيفيت مقررات، و قوانين

 .است اقتصادی

      محيط کسب و کار مجموعه ای از سياستها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر عاليات هاای کساب و کاار

 . محيط کسب و کار نه تنها بر موجودی منابع اقتصادی بلکه بر کيفيت آنها نيز موثر است. حاکم است

 مقایسه وضعیت ایران در سهولت انجام کسب و کار با کشورهای منطقه و جهان .4

 اخص های داخلیش .4.1

 محیط کسب و کار اقتصاد ایران بر اساس آمارهای داخلی .4.1.1

گروه مطالعات کسب و کار مرکز پژوهشهای مجلس بسياری از تشکل اقتصادی سراسار کشاور شاامل اتااق بازرگاانی صانایع و       

ی راشناسایی نماوده و از  معادن، انجمن های مدیران صنایع، شورای اصناف، خانه های صنعت و معدن و کانونهای عالی کارفرمای

عواملی را که بر عملکرد اداره بنگاههای اقتصادی  "محيط کسب و کار"این تشکلهای اقتصادی خواسته است تا بر اساس تعریف 

عامل یا مولفه تحات عناوان    66زیر مجموعه خود موثر اما خارج از کنترل مدیران هستند را معرفی کنند که در نهایت مجموعا 

این مطالعات حاکی از آن اسات کاه عليارغم وحادت قاوانين،       .شناسایی شده است "ملی محيط کسب و کار ایرانمولفه های "

ضوابط و شيوه نامه های ارائه خدمات توسط نهادهای دولتی در کل کشور، باز هم وحادت رویاه در اجارا در اساتانهای مختلاف      

 . دیده نميشود و موانع مختلف نهادی و محيطی باعث این تفاوت ها ميشود

 (1334تابستان )مولفه محیط کسب و کار در آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی  21:  1-4  جدول

 مشکل دریافت تسهيالت از بانکها 0

 ضعف بازار سرمایه در تامين مالی توليد و نرخ باالی تامين سرمایه از بازار غير رسمی  6

 اوليهبی ثباتی در قيمت مواد  1

 بی تعهدی شرکتها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پيمانکاران  4

 اعمال تحریمهای بين المللی عليه کشورمان 5
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 وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی  2

 نرخ باالی بيمه اجباری نيروی انسانی 1

 گذاری بی ثباتی قوانين و مقررات مربو  به توليد و سرمایه 7

 ضعف دادسراها در رسيدگی موثر به شکایتها و اجبار طرفهای قرارداد به انجام تعهدات  6

 قيمتگذاری غير منطقی محصوالت توليدی توسط دولت و نهادهای حکومتی 01

 محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نيروی کار 00

 نسبتا بدون محدودیت آن به بازارتوليد کاالهای غير استاندارد، تقلبی و عرضه  06

 زیاد بودن تعطيالت رسمی 01

 عرضه کاالهای خارجی قاچاق در بازار داخلی 04

 برگشت چکهای مشتریان و همکاران 05

 موانع تعرفه ای صادرات محصوالت و واردات مواد اوليه 02

 ایرانی شابهتمایل مردم به خرید کاالهای خارجی و تقاضای کم برای محصوالت  01

 ضعف نظام توزیع و مشکالت رساندن محصول به دست مصرف کننده 07

 تعرفه پایين کاالهای وارداتی و رقابت غير منصفانه محصوالت رقيب خارجی در بازار 06

 ضعف زیرساختهای حمل و نقل 61

 ضعف زیرساخت های تامين برق 60
 

مقایسه نامساعدترین و به نسبت مساعد ترین مولفه های ارزیابی شده  توسط تشکل های اقتصادی مشارکت کننده در پنج : 2-4  جدول

 1334فصل منتهی به تابستان 

 
در  1،22باه رقام    0160در تابساتان   1،64از رقام   "مشکل دریافات تساهيالت از باناک هاا    "جدول فوق نشان می دهد مولفه 

سال های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظار تشاکل هاای مشاارکت     رسيده است که نشان می دهد در طی  0161بستان تا
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افازایش   1،1اما در تابستان سال جاری باه رقام   ( اولين مشکل انهاستعليرغم اینکه )کننده به مرور اندکی مساعدتر شده است 

 .یافته است

در جایگااه دوم   "سرمایه در تامين مالی توليد و نرخ باالی تامين سرمایه از بازار غير رسمیضعف بازار "پس از این مولفه، مولفه 

 .قراردارد

 شاخص های خارجی .4.2

 گزارش بانک جهانی از محیط کسب و کار کشورها .4.2.1

در دستور کاار باناک جهاانی قارار      6114در کشورهای مختلف از سال ( Doing Business)پرو ه بررسی فضای کسب و کار

هدف اصلی و اوليه پرو ه بررسی فضای کسب و کار، تعيين ميزان سادگی کسب و کار بدون توجه به عوامال تااثير   . گرفته است

 .گذار خارجی است

ایان موسساه در تهياه    . بررسی شاخص سهولت انجام کسب و کار یک نمای کلی از وضعيت کسب و کار کشاورها ارائاه ميکناد   

 .قسمت تقسيم مينماید 01ب و کار را به گزارشات خود مراحل مربو  به کس

رتبه هر کشاور بار   . مبنای اندازه گيری و مقایسه محيط کسب و کار هر کشور با سایر کشورها سهولت اجرای این مراحل است 

 . انجام دادن هر یک از فعاليتهای فوق مشخص ميشود مراحلو  هزینه، زمانحسب 

و تعداد مراحل اداری و هزینه های آن کمتر باشد، محيط کسب و کاار آن کشاور   هر قدر سرعت انجام دادن یک فعاليت بيشتر 

 مناسبتر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها بهتر خواهد بود

در کشور ایران روندی رو به بهباود داشاته   « محيط کسب و کار»بر اساس گزارشهای بانک جهانی در طی سالهای اخير وضعيت 

بر ایان اسااس الزم اسات باا تجدیاد نظار جادی در        . سيدن به وضعی مطلوب دارای فاصله بسياری استاما این روند تا ر. است

جادول زیار بياانگر وضاعيت و رتباه ایاران در       . سياستها و برنامه ریزی های اقتصادی شرایط الزم برای رفع موانع فراهم گاردد 

 .گزارشهای بانک جهانی می باشد
 

 تغیرات رتبه ایران در سال های گذشته: 3-4  جدول

 2112 2112 2114 2113 2112 2111 سال 

 007 006 056 056 044 041 رتبه

 www.doingbusiness.org:ماخذ

 

 نمای کلی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران: 4-4  جدول

  

 006 2112سهولت کسب و کار رتبه 

 007 2112رتبه سهولت کسب و کار 

 0 تغیر در رتبه

 52.14 2112اندازه شاخص سهولت کسب و کار 

 51.44 2112اندازه شاخص سهولت کسب و کار 

 1.1 تغیر در اندازه شاخص
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 www.doingbusiness.org:ماخذ

. انجام کسب و کار در کجا قرار دارد برای سياستگذاران بسيار مفيد استدانستن اینکه یک اقتصاد در رتبه بندی کل در سهولت 

 .همچنين آگاهی از اینکه در مقایسه با سایر اقتصادها و ميانگين منطقه جغرافيایی چگونه رتبه بندی می شود
 ت انجام کسب و کاررتبه ایران و رقبا منطقه ای در سهول: 2-4  جدول

 
 www.doingbusiness.org:ماخذ

 

 

 

 

 معرفی شاخص های ده گانه سنجش محیط کسب و کار بانک جهانی .4.2.2

شاده بارای آغااز     که فرآیند ثبت شرکت را از نظر تعداد مراحل، مدت زمان ماورد نيااز و هزیناه صارف    : شروع کسب و کار - 0

 .فعاليت را در نظر می گيرد

کارگااه مای    شامل تمامی فرآیند الزم برای اخذ مجوزهای مورد نياز تا تاسيس و راه انادازی یاک   : ساخت و ساز اخذ مجوز - 6

دریافات مجوزهاای    باشد که مطالعه موردی این شاخص نشاندهنده تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه صارف شاده بارای   

 .مورد نياز با استاندارد معين هر کشور است

عاليت هاای اقتصاادی حيااتی    دسترسی به انر ی الکتریکی قابل اتکا و مقرون به صرفه برای ف: انر ی الکتریکیدسترسی به  - 1

این شاخص تمام فرآیندهای الزامی برای یک کسب و کار که قصد برقراری دائمی یک انشعاب برق ماورد نيااز یاک    . است

 .ا ثبت می کندانبار با مشخصات مفروض و همچنين زمان و هزینه مرتبط با آن ر

هزینه های مترتاب   تعداد مراحل، مدت زمان و. فرآیند الزم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی می باشد: ثبت مالکيت - 4

 .بر ثبت مالکيت در دفاتر اسناد رسمی سنجش می شود
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پوشاش اطالعاات ماالی     ميزاناین شاخص ميزان توانمندی و امکان سنجش گسترده، دقت اطالعات اعتباری و : اخذ اعتبار - 5

سایر سازمانها یاا افاراد قارار داده     افراد حقيقی و حقوقی است که توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی ثبت و در اختيار

 .می شود تا بر اساس اعتبار تعيين شده به ارزیابی فعاالن اقتصادی بپردازند

ماورد حمایات    رسی می شود که صاحبان سرمایه تا چه اندازهدر این شاخص بر(: سهامداران)خرد حمایت از سرمایه گذاران  -2

منافع دولت در تعاارض   نهادهای قانونی و رسمی می باشند بویژه در معامالتی که در آنها منافع مدیران با منافع شرکت یا

تاوان   دار ومبادالت مالی، ميزان پاسخگویی مدیر، سهولت شکایت برای سهام( افشا)این شاخص ميزان علنی بودن   .است

 .حمایت از سرمایه گذار را در بر می گيرد

قابال پرداخات را بار     این شاخص ممخذ تعلق ماليات، دفعات پرداخت، زمان تعيين و پرداخت و کل ماليات: پرداخت ماليات - 1

 .حسب درصد از سود حاصل از فعاليتهای اقتصادی را ارزیابی می کند

کارخاناه تاا خاروج از     از بسته بنادی در )تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برای صادرات تعداد مراحل، : تجارت فرامرزی - 7

از پهلاو  )روز بارای واردات   ، ميزان تعرفه ها و عوارض و همچنين تعداد مراحل، تعاداد امضاا، تعاداد اساناد و تعاداد     (بندر

در مطالعاه ماوردی   .را مای سانجد   رفه ها و عاوارض و ميزان تع( گرفتن کشتی در بندر تا تحویل محموله به انبار کارخانه

 .صدور و ورود یک محموله استاندارد از راه دریایی در نظر گرفته می شود

 و هزینه پرداخت شده بارای پایاان دادن باه   ( روز)تعداد مرحله، زمان الزم برای دادرسی: (ورشکستگی) انحالل یک فعاليت - 6

 .ررسی و ارزیابی قرار می گيردیک فعاليت اقتصادی در این شاخص مورد ب

 زمان و هزینه الزم برای اعاالم ورشکساتگی و چگاونگی توزیاع دارایای هاای      : (اجرای قراردادها) الزام آور بودن قراردادها - 01

 .شرکت ورشکسته ميان طلبکاران را در بر می گيرد

 

 

 
 کشور 182رتبه هر نماگر از بهترین و بدترین رتبه در بین  فاصله: 1-4  نمودار

 www.doingbusiness.org:ماخذ
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رتبه بندی کلی در سهولت انجام کسب و کار بخشی از موضوع را روایات مای کناد، تغييار در رتباه      در حاليکه رتبه بندی کلی 

رتبه بندی می تواند نشانه هایی از تغييرات در محايط  جابه جایی ساليانه در . بندی نيز بخش دیگری از موضوع را بيان می کند

 .کسب و کار برای یک بنگاه را بيان می کند
 2112و  2112کشور در سال های  182مقایسه فاصله رتبه هر نماگر از بهترین و بدترین رتبه در بین : 2-4  نمودار

 
 محققان یافته های:ماخذ

شاخصی  4تجارت فرامرزی، حمایت از سهامداران خرد، ورشکستگی و اخذ ماليات به ترتيب ن می دهد که ااین شاخص نش

 .هستند که بيشترین فاصله را از وضع مطلوب دارند

 شاخص حمایت از سرمایه گذارانبررسی  .2

 شرح شاخص .2.1

 پراکناده  و خارد  هاای  سرمایه جذب مستلزم که است اقتصادی توسعه ساز بستر و رشد عوامل مهمترین از یکی سرمایه تشکيل

 و تارین  مطماين  بهاادار  اوراق باورس  صانعتی،  پيشرفته کشورهای در. است مولد های گذاری سرمایه بسوی آنها هدایت و جامعه

 انادازهای  پس جذب برای مناسبی محل دیگر سوی از و شود می تلقی بلندمدت های گذاری سرمایه مالی تممين جایگاه ترین ارزان

 شاوند،  مند بهره سهام بازار قيمت تفاوت از هم و سهام سود از هم اندک اندازهای پس دارندگان تا است جامعه آحاد کالن و خرد

 مسالماٌ .  اسات  یافتاه  تقليال % 5/1 به ایران در نرخ این که باشند می سهامدار نوعی به مردم% 51 از بيش آلمان کشور در ممالٌ

 اعتمااد  جلاب  و گاذاری  سرمایه امنيت وجود قطعا اما باشد، می متفاوتی علل از ناشی کشورها در سهامداری شيوع ضریب تغيير

 هاای  شارکت ) سارمایه  باازار  فعااالن  تاک  تاک  توساط  ساهامداران  مناافع  و حقاوق  از حفاظت و حمایت نهایتاٌ و گذاران سرمایه

 تامثير  بای  ضاریب  این افزایش در(گذاران سرمایه خود حتی و سازی خصوصی سازمان بهادار، اوراق بورس کارگزاران، پذیر، سرمایه

 .باشند نمی
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 عبارت به .هستند نفع آنها ذی در مدیران این که است دیگری شرکتهای با شرکت یک مدیران معامالت بر شاخص این تمرکز

 برابر در توانند می چه حد تا اقليت سهامداران و اینکه است تعارض در شرکت منافع با مدیران منافع آنها در که معامالتی دیگر

 6.دفاع نمایند خود حقوق از معامالتی چنين

 مادیران  توساط  شارکتها  دارایای  تصااحب  و سهامداران حذف نهایت در و کاهش مسئله به زیادی مطالعات اخير های سال در

 بار  اضافه دریافتهای .دهند می نشان را سهامداران ضرر به خود قدرت از مدیران استفاده سوء مختلف روشهای که اند پرداخته

 شرکت، درون فرصتهای تخصيص سازمان، مختلف های واحد بين انتقالی گذاری قيمت بزرگ، بسيار پاداشهای مدیران، حقوق

 باه  نهایات  در کاه  هساتند  ای شده شناخته روشهای از سرقت یا شخصی های وام دادن ممل فردی صورت به مالی فعاليتهای

.انجامد می شرکت یک در جزء سهامداران حقوق تضعيف
1

 

 یک به که متعلق شرکت دو بين معامله یک انجام فرضی پرونده شاخص این ارزیابی و تشخيص برای جهانی بانک در مطالعات

 ابعااد  از خاود  کشور در را ای معامله چنين بر قوانين ناظر شود می خواسته کشور هر حقوقدانان از و شود می ارائه هستند نفر

 4.دهند قرار بررسی مورد مختلف

 جلاوگيری  های مکانيزم عنوان به که را گذاران سرمایه از حمایت مصادیق از بعد سه زیر های شاخص جهانی بانک مطالعات در

 :دهد می قرار بررسی مورد اند، شده تعریف خرد داران سهام حقوق تضييع از

 از کشاور  یاک  در هاای اقتصاادی   فعاليت چقدر هر شاخص این اساس بر (:افشاء شاخص گستره) معامالت شفافيت -0

 .یابد کاهش می فساد گسترش و گيری شکل امکان باشد برخوردار بيشتری شفافيت

 و کارها و ساز چقدر نيز هر شاخص این اساس بر (:مدیر مسئوليت شاخص گستره) شخصی معامله برای تبانی امکان -6

 در و شاده  بيشاتر  شارکت  کنتارل مادیران   و نظارت امکان باشد معين و مشخص شرکت مدیران اختيارات محدوده

 .شود می حفظ بيشتر سهامداران حقوق نتيجه

 ایان (: سهولت دادخواسات ساهامداران   شاخص) کارشناسان و مدیران رفتار سوء قانونی تعقيب برای سهامداران توان -1

 ساهامداران  اندازه چه تا شرکت داخل استفاده در سوء و تخلف هرگونه مشاهده صورت در که دارد می بيان شاخص

 .نمایند محاکم استفاده از استفاده سوء پيگيری و بررسی برای هستند قادر

پيام این شاخص این است که اگر بين یک سهامدار جزء و سهامدار اصلی اختالفی به وجود آید، سهامدار جزء به چه طریق مای  

فرضاً فردی سهامدار یک شرکت است و این شرکت یک سهامدار بزرگ دارد؛ سهامدار . کندتواند به دادگاه مراجعه و احقاق حق 

خواهد اسناد را از شرکت دریافت و ضميمه پرونده کند، ساهامدار اصالی    جزء که قصد اقامه دعوی عليه سهامدار بزرگ دارد، می

 .مدیره را تعيين کرده است مل و اعضاء هيئتتواند مانع کار شود زیرا اکمریت سهام در اختيارش قراردارد و مدیرعا می

کنناد کاه جلاوی فعاليات      ویژگی بعدی این شاخص این است که سهامداران اصالی مقاررات و ضاوابط اجرایای را تنظايم مای      

گياری از   توان گفت که بادترین رتباه را داریام و قطعاا نيازمناد اصاالحات و بهاره        در این شاخص می. سهامداران جزء را بگيرد

 .ات کشورهای موفق هستيمتجربي

                                                           
2 -Hammergren (2000) 
3 -A.Musacchio (2006 ) 
4 -Jankov (2002) 
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 تر شده تعریف مسئوليت شفافيت بيشتر، مبين باالتر ارقام .شود می گيری اندازه 01 تا 1 دامنه در سهامداران از حمایت شاخص

 مسئوليت و بيشتر ابهام دارای کشور اقتصادی فضای هر چه و باشد می مدیران قضایی تعقيب برای سهامدار بيشتر توان و مدیر

 مای  قارار  تعارض  ماورد  بيشتر جزء سهامداران حقوق باشد تر ضعيف کشور و دادستانی پيگيری امکان و تر نامشخص مدیران

 .گيرد

 اجزاء شاخص  .2.2

های افشا، مسئوليت مدیران و سهولت اقادام قضاایی    تنها مؤلفه، ، شاخص حمایت حقوقی از سهامداران خرد6105يش از سال پ

داران، گستره قدرت حاکميات و گساتره    های جدیدی شامل حقوق سهام ، مؤلفه6105سال  در. شد گيری می عليه مدیران اندازه

ساازی   مقادار بااالتر شااخص، افشااء    . متغيرناد  01تا  1بين  ی فوق الذکر ها شاخص .شفافيت شرکت به این شاخص اضافه شد

گذاران  امالت و حمایت بهتر از سرمایهبيشتر، مسئوليت بيشتر برای مدیران، قدرت بيشتر سهامداران برای درخواست حق در مع

 .دهد را نشان می
 موارد جدید در شاخص حمایت از سهامداران خرد: 1-2  جدول

 
 .است برای اقتصاد ایران و برخی اقتصادهای مورد مقایسه به شر  جدول ذیل اندازه گيری شده 6102این مولفه ها در سال 

 .مقایسهمورد  و اقتصاد ،ایران برایان خرد حمایت از سرمایه گذارهای مختلف  شاخص خالصه ای از: 1-2  نمودار

 2شاخص وسعت افشاء .2.2.1

کدام بخش از شرکت تمیياد کاافی حقاوقی در ماورد معاامالت را بار عهاده دارد، چاه ميازان          : جزء است 5این شاخص دارای  

سازی سریع معامالت برای عموم یا سهامداران وجود دارد، آیا افشاءسازی در گازارش سااالنه الزم اسات، آیاا افشاءساازی       افشاء

از به بازبينی صورت معامالت قبل از انتشار آن توسط یک دساتگاه بيرونای وجاود    توسط مدیر به هيئت مدیره الزم است و آیا ني

 .دارد

2اطالعات شاخص انتشار
 در لبنان کشور .است بهتر عملکرد نشاندهنده باشد باالتر آن رقم هرچه و ده است تا صفر دامنه دارای 

 ترکيه، کشورهای 6106 سال در و بوده دارا را شاخص این ميزان بيشترین 6112 سال در انتشار اطالعات، زیرشاخص با رابطه

را  خوبی شرایط زیرشاخص این منظر از بنابراین اند، داده اختصاص خود به را رتبه بيشترین سعودی عربستان قزاقستان و لبنان،

 ساال  و در تاجيکساتان  کشاور  باه  زیرشاخص این ميزان کمترین 6112 سال در. هستند دارا منطقه دیگر کشورهای به نسبت

 در صافر  از ای کاه  گوناه  به است، تاجيکستان کشور به مربو  بهبود ميزان بيشترین .است مربو  افغانستان کشور نيز 6106

هيچ کشوری به عنوان جلودار تغيرات در این حوزه شناخته نشده  6102در سال . است رسيده 6106 سال در 7 به 6112 سال

                                                           
5 - Protecting Investors 
6 -Extent of Disclosure Index (0-10) 
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 5.7این شاخص در همين سال در خاورميانه و شمال آفریقا . بوده است 1عدد  6102ال ميزان این شاخص در ایران در س. است

 .بوده است OECD  ،2.4و در کشورهای گروه 
 

 

 شاخص وسعت مسئولیت مدیر .2.2.2

قدرت سهامداران شاکی برای مسئول دانستن مدیر بابت خسارتی که در معامله خرید یا فاروش  : جزء است 1این شاخص دارای 

وارد شده است، قدرت سهامداران شاکی برای مسئول دانستن هيئت مدیره یا مدیر عامل بابت خسارتی که در معاملاه  به شرکت 

خرید یا فروش به شرکت وارد شده است، توانایی دادگاه در فسخ معامله پس از دادخواست موفق یک سهامدار شااکی، پرداخات   

از دادخواست موفق یک سهامدار شااکی، پرداخات یاا عادم پرداخات      یا عدم پرداخت خسارت وارده به شرکت توسط مدیر پس 

سود ناشی از معامله توسط مدیر پس از دادخواست موفق یک سهامدار شاکی، امکان جریماه کاردن و حابس اناداختن مادیر و      

 .ساخته استتوانایی سهامداران شاکی برای پيگرد قانونی مستقيم یا غير مستقيم بابت خسارتی که معامله به شرکت وارد 

 1مدیران مسئوليت زیرشاخص دامنه
 را مدیر مسئوليت بيشتر شاخص وسعت باشد باالتر رقم این هرچه باشد، می ده تا صفر از 

 و لبنان ازبکستان، 6106 سال در و کشور تاجيکستان 6112 سال در .باشد می بهتر عملکرد نشاندهنده نتيجه در و داده نشان

 این با رابطه در را خوبی عملکرد ذکرشده کشورهای که آنست امر بيانگر این و داده اختصاص خود به را عدد کمترین افغانستان

 6106 ساال  در ساعودی  عربساتان  و 6112 ساال  در عربای  متحاده  امارات و سعودی کویت، عربستان .اند نداشته زیرشاخص

ماورد   کشاورهای  ساایر  باا  مقایساه  در بهتری عملکرد دارای نتيجه در و داده اختصاص خود به را این شاخص ميزان بيشترین
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در . است رسيده 6106 سال در هفت به یک ميزان از که بوده قرقيزستان کشور به مربو  بهبود ميزان بيشترین .اند بوده بررسی

 6102ال ميزان این شاخص در ایران در سا . هيچ کشوری به عنوان جلودار تغيرات در این حوزه شناخته نشده است 6102سال 

 .بوده است OECD  ،5.4و در کشورهای گروه  4.2این شاخص در همين سال در خاورميانه و شمال آفریقا . بوده است 4عدد 

 شاخص سهولت دادخواست سهامداران .2.2.3

دسترسی به اسناد متهم و شاهدان از سوی شاکی در خالل محاکمه، توانایی شاکيان برای طر  : جزء است 2این شاخص دارای  

سؤاالت مستقيم از متهم و شاهدان در طول محاکمه، توانایی شاکی برای دستيابی به گروهی از اساناد مربوطاه از ماتهم بادون     

درصد یا کمتر سهام شرکت در درخواست رسيدگی یک بازرس دولتی  01ن مالک مشخص کردن اسناد خاص، توانایی سهامدارا

درصد یا کمتر سهام شارکت   01سازی دادخواست در دادگاه، توانایی سهامداران مالک  درباره معامله خرید یا فروش بدون پرونده

رای دعاوی مدنی کمتر از مدارک الزم بارای  سازی دادخواست و اینکه آیا مدارک الزم ب برای بازرسی اسناد معامله قبل از پرونده

 .دعاوی کيفری است

 بيشاتر  تاوان  کنناده  بياان  بااالتر  ارقاام  کاه  ای گونه به است، ده تا صفر دامنه دارای 7سهامداران دادخواست سهولت شاخص

 در سال قرقيزستان .باشد می گذاران سرمایه از حمایت شاخص بهتر عملکرد و مدیران رفتار سوء قانونی برای تعقيب سهامداران

 ساهامداران  ساهولت دادخواسات   زیرشااخص  با رابطه در را ميزان بيشترین 6106 و 6112 سال دو هر در قزاقستان و  6112

 و ساهولت  به الزم توجه کشور در که نشانگر آنست امر این.است ایران به مربو  نيز زیرشاخص این ميزان کمترین و اند داشته

 کشورها بين را افزایش ميزان بيشترین ارتقاء پله یک با عربستان سعودی و تاجيکستان .است نشده سهامداران از شکایت آسانی

 6106 ساال  در تفااوتی  شااخص  ایان  لحاا   از کشورها دیگر و است شده کاهش مواجه پله یک با نيز قرقيزستان و اند داشته

 .اند نکرده 6112 سال به نسبت

ميازان ایان شااخص در ایاران در ساال      . هيچ کشوری به عنوان جلودار تغيرات در این حوزه شناخته نشده است 6102در سال 

باوده   OECD  ،1.6و در کشورهای گروه  1.1این شاخص در همين سال در خاورميانه و شمال آفریقا .بوده است 0عدد  6102

 .است

 داران حقوق سهامگستره  .2.2.4

 هيئات  اعضاای  برکنااری  و تعياين  مانناد  – شارکت  تصميمات بر تمثيرگذاری برای داران سهام برگيرنده تواناییاین شاخص در 

 در. اسات  کليادی  شارکت  هاای  درونای  سوءاساتفاده  از جلاوگيری  بارای  -شرکت اساسنامه اصال  و جدید سهام انتشار مدیره،

 قادرت  کاه  دهاد  مای  نشان مطالعات. است شده مدیران و داران سهام بين قدرت توزیع به ای ویژه توجه شاخص این گيری اندازه

 گاذاری  سارمایه  افازایش  آن پای  در و داران ساهام  مناافع  باه  مدیریت بيشتر توجه به منجر تواند می داران سهام دست در بيشتر

 (WorldBank. 2014, 78.)شود

ميازان ایان شااخص در ایاران در ساال      . هيچ کشوری به عنوان جلودار تغيرات در این حوزه شناخته نشده است 6102در سال 

بوده  OECD  ،1.1و در کشورهای گروه  5.6این شاخص در همين سال در خاورميانه و شمال آفریقا . بوده است 2عدد  6102

 .است

 (و کنترلمیزان حاکمیت )حاکمیت ساختارگستره قدرت   .2.2.2
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 ممال، برای. دهد کاهش را نمایندگی بالقوه تعارضات مستقيم بطور تواند می شرکت مختلف های حوزه بين قانون اجباری تفکيک

 :یافت خواهد افزایش زیر موارد در ، است منافع تعارض با مرتبط که هایی ریسک

 باشد، نيز مدیره هيئت ریيس اجرایی ارشد مدیر که وقتی 

 باشد، نداشته وجود مستقل مدیران حداقل تعداد برای الزاماتی که جایی در یا 

 هاای  کميتاه  وظاایف،  تفکياک  مادیره،  هيئت استقالل مانند کند، می تقویت را ها شرکت حاکميت ساختار که را قانونی الزامات 

 و اقتصاادی  هاای  همکااری  ساازمان .) کناد  می بررسی  تابعی مالکيت و متقابل داری سهام بر ها محدودیت و حسابرسی و جبران

 (توسعه

ميازان ایان شااخص در ایاران در ساال      . هيچ کشوری به عنوان جلودار تغيرات در این حوزه شناخته نشده است 6102در سال 

باوده   OECD  ،5.2و در کشورهای گاروه   4این شاخص در همين سال در خاورميانه و شمال آفریقا . بوده است 4عدد  6102

 .است

 ت شرکتگستره شفافی  .2.2.2

 افشاای  باه  ملزم ها شرکت که وقتی ممال، برای. باشد داشته ها بنگاه بر خوبی اثرات تواند می شرکت اطالعات به بيشتر دسترسی

 رسايده  نتيجاه  ایان  باه  مطالعاات  باشند، ها شرکت سایر در ایشان مدیریت و مدیران پاداش خود، مالی تممين مورد در اطالعات

 Lima.)دهد می کاهش سرمایه بازارهای در را گذاری سرمایه هزینه و بخشد می بهبود را شرکتی حاکميت شفافيت این که است

and Sanvicente 2013) 

ميازان ایان شااخص در ایاران در ساال      . هيچ کشوری به عنوان جلودار تغيرات در این حوزه شناخته نشده است 6102در سال 

بوده  OECD  ،2.4و در کشورهای گروه  1.6این شاخص در همين سال در خاورميانه و شمال آفریقا . بوده است 6عدد  6102

 .است

 گذار حمایت از سرمایه .2.2.5

 .قبلی است های این شاخص ميانگينی از شاخص 

6گذاران سرمایه از حمایت شاخص دامنه
 کشاور  آن گاذاران در  سرمایه جذب باشد باالتر ارقام این هرچه باشد، می ده تا صفر از 

 از بررسی موردکشورهای  بين را رتبه ترین پایين افغانستان و رتبه باالترین 6112 سال در پاکستان و کویت .بود خواهد بيشتر

 باه  را کمتارین ميازان   افغانستان و بيشترین قراقستان 6106 سال در و اند بوده دارا هگذاران سرمای از حمایت شاخص منظر

 .است رسيده 1/2به 1/4از که ای گونه به بوده، مواجه ها سال این در تغيير ميزان بيشترین با آذربایجان. اند داده اختصاص خود

 .است داده اختصاص خود به را 4 ميزان سال دو هر در و نشده تغييری دچار حيث این از نيز ایران

بوده است کاه امتيااز بااالتر باه      01از  1/1، 6104و  6101های  امتياز ایران در مؤلفه قدرت حمایت از سهامداران خرد در سال

و ميازان  ( 01از  1)مؤلفاه ميازان افشاا     امتياز مذکور ميانگين امتيازهاای کساب شاده در ساه    . تر است های قوی معنی حمایت

شود در مؤلفاه ساهولت    همانطور که مشاهده می. است( 01از  1)و ميزان سهولت شکایت سهامداران ( 01از  4)مسئوليت مدیر 

 .شکایت سهامداران هيچ امتيازی کسب نشده است
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باوده و در   051حمایت از سهامداران خارد  کشور در مؤلفه قدرت  075بين  6101رتبه جهانی جمهوری اسالمی ایران در سال 

البته این بهبود رتبه ناشی از عملکرد ممبت در حوزه قانون گذاری نباوده،  . ثبت شده است 041کشور  076در بين  6104سال 

ایان شااخص باا     6102در سال این شاخص . های مذکور تغييری پيدا نکرده است چرا که امتياز کشورمان در این نماگر در سال

 .رسيده است 4پله ای به عدد  0فزایشی ا

 راهکار ارائه و شاخص این در ایران وضعیت بررسی .2
و در  022رتباه   021،0161رتباه  0176، 024رتباه   0177حمایت از سهامداران خرد در سال "ایران در روند تغييرات شاخص 

 .صعود کرده است 007عدد به  0164این شاخص در سال .را کسب کرد 051پله صعود رتبه  02با  0160سال 

 ایران کشورهای در گذاران سرمایه از حمایت شاخص وضعیت: 1-2  جدول
 ایران 

 Extent of disclosure index  (1-01) 1مؤلفه افشا 

 (1-1) تواند قانوناً معامله را تمیيد نماید؟ کدام بخش از شرکت می 

  (6-1) مدیره الزم است یا خير؟ هيئتآیا افشا توسط آقای جيمز به 

 (6-1) آیا افشا در گزارش ساليانه الزم است یا خير؟ 

 (6-1) داران الزم است یا خير؟  آیا افشای فوری معامله به عموم، یا سهام 

 بارای  ( از طارف شارکت  )توانند  سهام شرکت خریدار را دارند، می% 01که ( داران گروهی از سهام)دار  آیا سهام

آورد اقامه دعوی نمایند یا خير؟ آیا افشای فوری معاملاه باه عماوم، یاا      که معامله به شرکت وارد می خسارتی

 (0-1) داران الزم است یا خير؟  سهام

6 

0 

6 

6 

1 

 Extent of director liability index (1-01) 4مؤلفه مسئوليت مدیر 

 بارای  ( از طارف شارکت  )توانند  خریدار را دارند، میسهام شرکت % 01که ( داران گروهی از سهام)دار  آیا سهام

 (0-1)آورد اقامه دعوی نمایند یا خير؟  خسارتی که معامله به شرکت وارد می

 (6-1)هایی که به علت معامله واقع شده محکوم کنند؟ توانند مدیر ذینفع را مسئول زیان داران می آیا سهام 

 را باه جهات   ( مدیره مدیرعامل یا هيئت)بدنه تمیيدکننده معامله  عنوان خواهان دعوی قادر است دار به آیا سهام

 (6-1)شود مسئول بداند یا خير؟ زیانی که از معامله به شرکت وارد می

  دار خواهان، خسارت وارده ناشی از معامله باه شارکت    براساس ادعای موفق سهام( مدیر ذینفع)آیا آقای جيمز

 (6-1)کند یا خير؟ را جبران می

  نمایاد   دار خواهان، سود ناشی از معامله را مساترد مای   براساس ادعای موفق سهام( مدیر ذینفع)آقای جيمز آیا

 (0-1) یا خير؟

  (0-1)قابل اعمال هست یا خير؟( مدیر ذینفع)آیا هم جریمه و هم حبس عليه آقای جيمز 

 1)عامله را ابطال نماید یا خيار؟ داری که خواهان دعوی است م تواند برمبنای ادعای موفق سهام آیا دادگاه می-

0) 

0 

 

1 

6 

 

6 

 

1 

 

1 

1 

 Ease of shareholder suits index (1-01) 0داران  مؤلفه سهولت اقامه دعوای سهام

 (0-1)تواند در طول دادرسی هر سند را از خوانده و شاهدان کسب کند؟  آیا خواهان می 

 (1-1)طول دادرسی سؤال نماید یا خير؟ تواند مستقيماً از خوانده و شهود در آیا خواهان می 

 طاور مشاخص    دست آورد بدون آنکاه باه   ای از مستندات و مدارک را از خوانده به تواند مجموعه آیا خواهان می

 (0-1)عناوین هریک را مشخص کرده باشد؟

 اقاماه دعاوا،   توانناد پايش از    درصد از سرمایه سهام شرکت یا کمتر را دارا هساتند مای   01دارانی که  آیا سهام

1 

1 

1 
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 (6-1) .اسناد معامله را مورد بررسی قرار دهند

 (0-1)آیا استاندارد اثبات در دعاوی مدنی کمتر از دعاوی کيفری است؟ 

 (6-1)های اقدام قانونی خود را از شرکت بازپس بگيرند؟ توانند هزینه داران خواهان می آیا سهام 

 

1 

0 

 Extent of shareholder rights index (1-01) 2دار  مؤلفه گستره حقوق سهام

  دارایی ها نياز به اجازه سهامداران وجود دارد؟% 50آیا برای فروش 

 داران را بطاور   توانناد برگازاری مجماع ساهام     درصد سهام شرکت را در تملک دارند می 01دارانی که  آیا سهام

 العاده درخواست کنند؟ فوق

  باید تائيدیه سهامداران قبلی را هر زمانی که سهام جدید منتشر می شود اخذ نمایند؟ خریدارانآیا 

 ها برکنار کنند؟ مدیره را پيش از پایان دوره مسئوليت آن توانند اعضای هيئت داران می آیا سهام 

 داران باید انتخاب و برکناری حسابدار خارجی را تمیيد کنند؟ آیا سهام 

 اران فقط بر مبنای تعداد سهام سهامداران است؟آیا تغير در آرا سهامد 

  دارایی ها نياز به اجازه ساهامداران وجاود   % 50با فرض وجود یک شرکت با مسئوليت محدود، آیا برای فروش

 دارد؟

 درصد سهام شارکت را در تملاک دارناد     01دارانی که  با فرض وجود یک شرکت با مسئوليت محدود، آیا سهام

 العاده درخواست کنند؟ داران را بطور فوق جمع سهامتوانند برگزاری م می

 ،آیا خریداران باید تائيدیه ساهامداران را هار زماانی کاه ساهام       با فرض وجود یک شرکت با مسئوليت محدود

 جدید منتشر می شود اخذ نمایند؟

 ،يش از پایاان  مادیره را پا   توانند اعضای هيئت داران می آیا سهام با فرض وجود یک شرکت با مسئوليت محدود

 ها برکنار کنند؟ دوره مسئوليت آن
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 Strength of governance structure index (1-01) 4مؤلفه قدرت ساختار حاکميت 

  مادیره مناع شاده     از ایفای همزمان مسئوليت به عنوان رئيس هيئت( مدیرعامل)آیا مدیر ارشد اجرایی شرکت

 است؟

 باید شامل اعضای مستقل نيز باشد؟ مدیره آیا هيئت 

 کنند؟ برکنار ها آن مسئوليت دوره پایان از پيش را مدیره هيئت اعضای توانند می داران سهام آیا 

 آیا شرکت باید یک کميته حسابرسی مستقل داشته باشد؟ 

  بایاد تقاضاای   درصد یا بيشتر سهام شارکت را دارد،   51آیا یک متقاضی بالقوه سهام شرکت که تقاضای سهام

 خرید سهام سایر شرکا را بدهد؟

 شده است بپردازند؟ اعالم توسط قانونمدتی که  حداکمر ظرفباید حق سهم خود را  خریدار آیا 

 آیا ممکن است یک شرکت تابعه از خرید سهام منتشر شده شرکت مادرش منع شود؟ 

 مدیره را پيش  توانند اعضای هيئت ن میدارا فرض کنيد یک شرکت یا مسئوليت محدود را خریده اید، آیا سهام

 ها برکنار کنند؟ از پایان دوره مسئوليت آن

 ن 

  ،مادتی کاه    حداکمر ظارف باید حق سهم خود را  آیافرض کنيد یک شرکت یا مسئوليت محدود را خریده اید

 شده است بپردازید؟ اعالم توسط قانون
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 Extent of corporate transparency index 6مؤلفه گستره شفافيت شرکت 

  درصد سهام کل شرکت و یا بيشتر باید افشا شود؟ 5آیا مالکيت سهام به اندازه 

 مدیره به همراه اشتغال اصلی ایشان باید افشا شود؟ های اعضای هيئت آیا اطالعات در سایر مدیریت 

 کناد و ناه    مدیری که برای شرکت کار می)انفرادی شرکت مدیر ( های پاداش)های  آیا اطالعات در مورد جبران

1 

1 

1 
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 باید افشا شود؟( مدیره اعضای هيئت

 شود؟ فرستاده جلسه از قبل روز 11 عمومی آگهی مجمع آیا باید 

 قرار دهند؟ عمومی مجمع کار دستورمواردی را در  می توانند  سرمایه از درصد 5دارای  آیا سهامداران 

 باید توسط حسابرس خارجی هم حسایرسی شود؟ های مالی ساالنه آیا صورت 

 های حسابرسی باید به عموم افشا شود؟ آیا گزارش 

 هاا،   هاای حسابرسای مهام، رویاه     هاای توضايحی در ماورد سياسات     های مالی باید شامل یادداشات  آیا صورت

 کند باشد؟ ها، شرایط عدم اطمينان و دیگر عواملی که گزارش را متمثر می ریسک

 

1 

1 

0 

0 

1 

 

دستورالعمل الزاماات افشاای اطالعاات و    "را تصویب6112از سال توان دليل اصلی صعود شاخص حمایت از سهامداران خرد  می

 .دانست "تصویب معامالت اشخاص وابسته ناشران بورس و فرابورسی

ساماندهی و توسعه باازار شافاف و   گذاران، پيشگيری از وقوع تخلفات و نيز  این دستورالعمل در راستای حمایت از حقوق سرمایه

 .به تصویب هيئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد 1/01/0161تبصره، مورخ  5ماده و  01منصفانه در 

 6درصد از سهام ناشر را در اختيار دارناد، مادیرانی کاه در     01شامل اشخاصی که حداقل )در این دستورالعمل اشخاص وابسته 

های بازنشساتگی و مادیران    اند، اشخاص دارای روابط خاص مانند تعاونی کارکنان و صندوق مدیره بوده سال گذشته عضو هيئت

ایان   4وظيفه دارند معامالت خود را به تفکيک هر گروه معامله و با شار  مناساب باه ترتيبای کاه در مااده       ....( ارشد اجرایی و

 .دستورالعمل ذکر شده افشا نمایند

اصالحيه قانون تجارت چنانچه ارزش موضوع معامله معادل یاا بايش از پانج     066بر اساس موضوع ماده  این گونه معامالت باید

 .ساعت افشا شوند 47های مالی حسابرسی شده باشد، حداکمر ظرف  درصد دارایی ناشر مطابق آخرین صورت

الزم به ذکر است در صورت طر  دعوی از سوی هر شخص حقيقی یا حقاوقی علياه ناشار، مادیر یاا مادیرعامل آن در مراجاع        

های طار  دعاوی در هریاک از مراجاع ماذکور توساط        قانون بازار، پس از ارائه تایيدیه 11قضایی یا هيئت داوری موضوع ماده 

مرتبط با پرونده را باه تشاخيص خاود از هریاک از اشاخاص تحات نظاارت         تواند اطالعات، اسناد و مدارک خواهان، سازمان می

 .دریافت و در اختيار مقام رسيدگی قرار دهد

 در ایران مرتبط با این حوزه وضعیت قوانین .5
 شرح قوانین مرتبط .5.1

 :قوانين ناظر بر این حوزه عبارتند از

 توسعه ششم برنامه کلی سياستهای اقتصادی امور فصل از دوم بند 

 (17-26 مواد) توسعه پنجم برنامه قانون از پنجم فصل 

 (0161 مصوب ماده 66) کار و کسب محيط مستمر بهبود قانون 

 فرهنگای  و اجتمااعی   ، اقتصاادی  توساعه  چهاارم  برناماه  قاانون  از موادی اصال  قانون 60 ماده د بند و 1 ماده 

 اساسی قانون( 44) چهارم و چهل اصل کلی سياستهای اجراء و ایران اسالمی جمهوری

 :از جمله مهمترین قوانين ایجاد شده در این حوزه عبارتست از

  ها مورخ 51440ت/51211تصویبنامه شماره )ارتقای جایگاه ایران در شاخص های جهانی ارزیابی محيط کسب و کار

 (هيمت وزیران 05/5/0161
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مقررات، آثار آن را بر بهبود محيط کسب و کار مورد توجاه  های اجرایی مکلفند در تدوین و تصویب  دستگاه براساس این مصوبه

 .های پشتيبان، بخش محيط کسب و کار را لحا  نمایند قرار داده و در گزارش

  ،های اجرایی مکلفند در جهت ارتقاای جایگااه ایاران در     دستگاهبه طور اخص در حوزه حمایت از سرمایه گذاران خرد

محيط کب و کار، اقدام الزم را برای رسيدن به وضعيت مطلوب در جدول زیر  های جهانی کسب و کار و بهبود شاخص

 :انجام دهند

 وضعیت مطلوب وضعیت کنونی زیرشاخص مورد نظر دستگاه اجرایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

 6 1 (01-0)امتياز شاخص سهولت اقامه دعوی سهامداران 

 6 1 (01-1)امتياز شاخص افشا 

 5/4 1/1 (01-1)حمایت از سهامداران  امتياز شاخص

ها به شر  جدول زیر را بر اساس  ها و زیرشاخص های اجرایی مکلفند عملکرد خود بر مبنای شاخص دستگاه همچنين

نماید، به صورت سه ماهه به هيئت وزیران گزارش  دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه تهيه و ابالغ می

 :نمایند

 هایی مربوط زیرشاخص اصلی  شاخص دستگاه اجرایی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

گذاران  حمایت از سرمایه

 خرد

 های افشا مؤلفه -0

 مسؤوليت مدیر -6

 سهولت دادخواست سهامداران و حمایت از سهامداران -1

 اقدامات اصالحی جهت بهبود آن و های ارتقای شاخص مشکالت و محدودیت .8

 اصالحی صورت پذیرفته در سایر کشور ها اقدامات .8.1

 اخير های در بررسی. است ویژه ارزش و عادی سهام در کمتر گذاری سرمایه انجام معنای به گذاری سرمایه از کافی حمایت عدم

 در که است کشورهایی نصف ناخالص داخلی، توليد در گذاری سرمایه سهم است، بيشتر اموال مصادره ریسک که کشورهایی در

 .ميشود انجام گذاران سرمایه از مناسبی های حمایت ها آن

 .کردند اصال  را گذاران سرمایه از حمایت به مربو  قوانين کشور 05 جهانی بانک گزارش اساس بر

 .اند کرده اقدام اصالحات این به که است کشورهایی صدر در تایلند

 اصالحات کشورها ویژگی

 سهولت شکایت ازمدیران
Armenia; Republic of Korea; Kosovo; 
Lesotho; Peru;  Taiwan, China;  
Tajikistan 

ضرر و  سهل انگاریکره وظایف مدیران را در کد تجاری تعریف کرده ومسئوليت 

 .معامالت با طرف های مرتبط بر عهده مدیران استزیان ناشی از 

 افزایش الزام به اظهار و افشا
Armenia; Greece;  Islamic Republic of 

Iran; Kosovo;  Lesotho; Mongolia;  
Taiwan, China 

 که نياز به افشای کامل اطالعات توسط مدیر به شرکت های جدید قانون تصویب

 .معامالت مربو  به تضاد منافع راجع به  هيئت مدیره

تنظيم و قانونمند کردن 

 معامالت با طرف های مرتبط

Armenia; Kosovo;  Netherlands; Peru;  
Slovenia; Taiwan,  China 

اکنون تنها . اصال  کرده است سازمان های کسب و کار در را خود قانونکوزوو 

 در معامالت با طرف های مرتبط رای دهندتواند  می بی طرف سهامداران

اجازه فسخ معامالت تبعيض 

 آميز
Kosovo; Moldova 

می توانند سهامداران .  اصال  کرده است یشرکت های سهامی قانون درمولدووا 

 معامالتی چنين کهمعامالت تبعيض آميز هنگامی  فسخ دادخواست دادگاه در

 .است را ارئه دهند به این شرکت خسارت باعث
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توساط  « شرکت هاای ساهامی بااز   »یک اقدام اصالحی ممبت در تاجيکستان انجام شد که عبارت بود از تصویب قانونی در مورد 

گذاران کمک کرد؛ زیرا مستلزم آن بود که معامالت مياان اطاراف ذینفاع در     این قانون تازه به تقویت حمایت از سرمایه. مجلس

به عالوه قانون یااد شاده ایان    . مدیرانی که خود ذی نفع هستند، حق رأی در این مجمع را ندارند. مجمع سهامداران تمیيد شود

 .ران یک شرکت می دهد که مدیران را از طرف شرکت، تحت پيگرد قانونی قرار دهندامکان را حتی به اقليتی از سهامدا

 
 :شود می شخصی معامالت برابر در گذاران سرمایه از حمایت موجب اصالحات نوع چهار فوق گزارش اساس بر

 معامالت در مدیران منافع مورد در گذاران سرمایه به اطالعات ارائه -0

 چاه  شارکت  مادیران  باشند که آگاه باید گذاران سرمایه .است افشاگری سطح افزایش کشوری هر در اصالحات نوع ترین آسان

 آسايب  آنهاا  منافع به که معامالتی دادن، طریق رأی از بتوانند که طوری به .کنند می دنبال پيشنهادی معامالت در را منافعی

 .است ساخته ارزان بسيار را مالکيتی و مالی اطالعات ای توزیع رایانه های شبکه از استفاده .سازند متوقف را رساند می

 شخصی معامالت انجام برای غيرذینفع گذاران سرمایه یا مدیران تمیيد به الزام  -6

 نفاع  غيرذی سهامداران رأی دادن و بازنگری مستلزم خودکار بطور مرتبط، های طرف با معامالت دیگر کشور 64 و استراليا در

 تمیياد  مراحال  طای  معاين،  حد از بيشتر مبلغ با انجام معامالتی برای دیگر کشور 05 و مکزیک فنالند، در .است معامله آن در

 .است اجباری ویژه

 سهامداران تمیيد خصوص در قوانين از گریز های راه حذف  -1

 .برخوردارند قوی های دادگاه از که کشورهایی در حقوقی دعاوی طر  به کمک -4

 از کشاور  این در .است شده شناخته می المللی بين های سرمایه اصلی مقصد عنوان به طوالنی زمان مدت امریکا متحده ایاالت

 که است شده باعث اقدام این .شود می حمایت گذاران از سرمایه مدیران، اقدامات گسترده بررسی و نقد و دادگاهی نظام طریق

 .باشد سهامداران حقوقی دعاوی برای طر  کشورها ترین آسان از یکی امریکا

 در ایران و  اقدامات اصالحی جهت بهبود آن های ارتقای شاخص مشکالت و محدودیت .8.2

 :عوامل موثر بر فضای کسب و کار در قالب سه گروه قابل دسته بندی است

 جایگاه، نقش، سياست ها و برنامه ریزی های دولت 

  بر آنهانهادهای اقتصادی و سازوکارهای رسمی و غير رسمی حاکم 

 نظام حقوقی و قضایی 
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تمامی شاخص های ده گانه متاثر از هر سه حوزه معرفی شده هستند، هرچند برخی شاخص ها به مقدار بيشاتری تحات تااثير    

 .جدول ذیل حوزه مستقيم اثر پذیری هر شاخص را نشان می دهد. یک حوزه هستند

 

 

 
 تاثیر پذیری شاخص های ده گانه از حوزه کالن: 1-8  دولج

 
 .همانطور که قابل مالحظه است شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد تحت تاثير نظام حقوقی و قضایی کشور است

ایران از نظر نظام قضایی و اجرای قراردادها در رتباه  . در نمی آینددر ایران قوانين مصوب خوبی وجود دارد، اما متاسفانه به اجرا 

... قابل قبولب قرار دارد و نسبت به کشورهای منطقه مراحل قضایی کمتر و هزینه پائين تری دارد ولی به دليل برخی تاخيرها و 

 .تا وضعيت مطلوب فاصله زیادی دارد

 و راه رفع آن های قانونی مشکالت و محدودیت 

 توضیحات دستگاه مسئول عنوان مشکل ردیف

1 

الیحه اصاال    066مادّه 

قسمتی از قانون تجاارت  

 0141مصوّب 

وزارت امااور اقتصااادی و 

دارایی، هيئات دولات و   

 مجلس شورای اسالمی

مدیر یا مدیرعامل یا سهامدار جزئيات مربو  به منفعت  ای به لزوم افشای کامل همه در این مادّه اشاره

همچنين در ماده . در معامله به هيئت مدیره نشده است؛ به همين جهت سبب کسر امتياز شده استذینفع 

معامله تمام شده فرض ( مجمع عمومی)مذکور در صورت تصویب هيمت مدیره و بدون تصویب سهامداران 

اصال  ماده  البته با. این امر باعث کسر یک امتياز شده است. شود و در مقابل اشخاص ثالث معتبر است می

توان بدست  امتياز کسر شده را می 0مذکور ميتوان معامله را منو  به تصویب مجمع نمود که در این صورت 

توان با افزودن تبصره ای به ماده  از طرفی می. کند ليکن این امر معامالت مفيد را هم دچار دشواری می. آورد

 مدیره هيمت تصویب به منو  را( شرکت های راییدا درصد 01 باالی ارزش) بزرگ معامالت در فقط مذکور

امتياز  0و مشروطی را بپذیرد و در قبال آن  محدود اصال  چنين جهانی بانک که نيست مشخص ليکن. نمود

 .کسر شده را به ایران بدهد
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 توضیحات دستگاه مسئول عنوان مشکل ردیف

211 

دساتور   00ماادّه   6بند 

العماال الزامااات افشااای  

اطالعااااات و تصااااویب 

معااااامالت اشااااخاص  

و  وابسته ناشران بورسای 

فرابورساااای مصااااوّب  

1/01/0161 

سااازمان بااورس و اوراق 

، وزارت امااااور بهااااادار

 اقتصادی و دارایی

ای به لزوم بررسی معامله قبل از وقوع توسط یک شخص خارجی، برای ممال یک حسابرس  در این مادّه اشاره

دستورالعمل الزامات »( 00)ماده « 6»در بند . خارجينشده است؛ به همين جهت سبب کسر امتياز شده است

بينی گردیده که در صورت  شپي« افشای اطالعات و تصویب معامالت اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی

اصالحيه قانون تجارت، چنانچه ارزش معامله معادل یا بيش از پنج درصد ( 066)انجام معامالت موضوع ماده 

های مالی حسابرسی شده باشد، ناشر مکلف است پيش از انعقاد قرارداد، نظر  دارایی ناشر مطابق آخرین صورت

با عنایت به اینکه کميته . و منصفانه بودن آن دریافت نمایدرا در خصوص شرایط معامله  کمیته حسابرسی

عنوان یک شخص خارجی  شوند، ظاهراً به مدیره انتخاب می وسيله هيئت حسابرسی طبق مقررات سازمان بورس به

گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار لذا کسب امتياز بيشتر با مقررات. تمیيدکننده معامله تلقی نشده است

، «کميته حسابرسی»دستورالعمل مذکور پس از عبارت ( 00)ماده « 6»کانپذیر است به این نحو که در بند ام

اگر أخذ نظر کارشناس رسمی در خصوص . اضافه شود« و نظر کارشناس رسمی معتمد سازمان بورس»عبارت 

رسد  نظر می هد بود، لکن بههمه معامالت موضوع این ماده الزامی شود حداکمر امتياز این مؤلفه قابل کسب خوا

 . های زائد برای شرکت خواهد بود این امر موجب تشریفات و هزینه

311 

دساتور   00ماادّه   1بند 

العماال الزامااات افشااای  

اطالعااااات و تصااااویب 

معااااامالت اشااااخاص  

وابسته ناشران بورسای و  

فرابورساااای مصااااوّب  

1/01/0161 

سااازمان بااورس و اوراق 

، وزارت امااااور بهااااادار

 دارایی اقتصادی و

توانند بدون  شرکت یا کمتر را دارا هستند می درصد از سرمایه 01آیا سهامدارانی که » در پاسخ به این سوال که

( 00)ماده « 1»بند با توجه به « طر  دعوی، از یک بازرس دولتی تقاضای بررسی معامله را بنمایند یا خير؟

، که مقرر «معامالت اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسیدستورالعمل الزامات افشای اطالعات و تصویب »

توانند در صورت ارائه سهامدارانی که حداقل پنج درصد از سرمایه ناشر را در اختيار دارند می»: می دارد

االجرا یا غير منصفانه بودن  مستندات کافی حاکی از نقض قوانين، مقررات، مفاد اساسنامه یا استانداردهای الزم

عامله، از سازمان تقاضا نمایند تا از طریق انجام حسابرسی ویژه به هزینه متقاضی، نسبت به بررسی موضوع و م

؛ پاسخ منفی داده شده و در نتيجه امتيازی به کشورمان «ارسال آن حسب مورد به مرجع ذیصال  اقدام نماید

 .بنابرین اصال  آن بند ضرورت دارد. اعطاء نشده است

4 

الیحه اصاال    011مادّه 

قسمتی از قانون تجاارت  

 0141مصوّب 

وزارت امااور اقتصااادی و 

دارایاای، هياامت دولاات و 

 مجلس شورای اسالمی

در پاسخ به این سؤال که به صرف تحقق زیان برای شرکت در نتيجه انجام معامله ذینفع آن معامله و نيز 

قانون اصال  قسمتی از قانون تجارت ( 011)مدیره و مدیرعامل مسئوليت خواهند داشت یا خير؟ ماده  هيئت

درصورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد ... »دارد  چنين مقرر می 0141مصوب 

اند  مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده هيئت جبران خسارت بر عهده 

مسئوليت ذینفع آن معامله و نيز . «باشند می  مسئول جبران خسارت وارده به شرکت که همگی آنها متضامناً

مدیره و مدیرعامل فقط در صورتی که در تمیيد معامله تمثيرگذار بوده یا تقصير کرده باشد احراز شده است  هيئت

 . ر کمک نمایدتواند به کسب امتياز بيشت بنابراین اصال  این مادّه می. که سبب کسر امتياز شده است

2 

الیحه  010و  066مادّه 

اصال  قسمتی از قاانون  

 0141تجارت مصوّب 

وزارت امااور اقتصااادی و 

دارایی، هيئات دولات و   

 مجلس شورای اسالمی

تواند بر مبنای ادعای موفق سهامداری که خواهان دعوی است معامله را آیا دادگاه می»در پاسخ به این سوال که 

، جواب منفی 0141قانون اصال  قسمتی از قانون تجارت مصوب ( 010)با توجه به ماده « ابطال نماید یا خير؟

ه واقع مدیر به موجب این مادّه تنها زمانی که معامله بدون اجازه هيئت. داده شده که سبب کسر امتياز شده است

بنابراین چنانچه معامله با . شده باشد و مجمع عمومی معامله را تصویب ننماید معامله قابل ابطال خواهد بود

لذا کسب امتياز . تواند سبب بطالن آن گردد یک از موارد مذکور نمی مدیره صورت گرفته باشد هيچ مجوز هيئت

 . بيشتر در این زمينه مستلزم قانونگذاری است

                                                           

 .ستمسامحاه در این بخش گناجانده شده امذکور قانون نيست و با   بدیهی است که دستورالعمل - 01
 .ستمذکور قانون نيست و با مسامحاه در این بخش گناجانده شده ا  بدیهی است که دستورالعمل - 00
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 توضیحات دستگاه مسئول عنوان مشکل ردیف

2 

الیحه اصاال    011 مادّه

قسمتی از قانون تجاارت  

 0141مصوّب 

وزارت امااور اقتصااادی و 

دارایی، هيئات دولات و   

 مجلس شورای اسالمی

براساس ادعای موفق سهامدار خواهان، باید خسارت وارده ناشی از معامله  ذینفع معاملهآیا در پاسخ به این سوال که

بينی یک از مقررات کشور ما امکان استرداد سود پيش آنکه در هيچبا توجه به کند یا خير؟ به شرکت را جبران می

لذا با اصال  ماده . نگردیده است، پاسخ منفی داده شده و امتيازی را کشورمان در این قسمت کسب ننموده است

توان حداکمر امتياز این  به شر  زیر می 64/06/0141الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ( 011)

 :را کسب نمودبخش 
در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصاویب نشاود در مقابال    ( 066)ا معامالت مذکور در ماده ( 011)ماده 

درصاورتی کاه   . تدليس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد 

مادیره و مادیر عامال یاا      هيئات  خسارت بار عهاده    بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران

اند که همگای آنهاا متضاامناً مسائول جباران خساارت        مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده

مدیر یا مدیران ذینفع بهه پرداخهت جریمهه معهادل       همچنین در این صورت. باشند می  وارده به شرکت

 .شوند دست آورده است به شرکت محکوم می به( 123)مذکور در ماده سودی که در اثر انجام معامله 

5 

الیحه اصاال    657مادّه 

قسمتی از قانون تجاارت  

 0141مصوّب 

وزارت امااور اقتصااادی و 

دارایی، هيئات دولات و   

 مجلس شورای اسالمی

هم جریمه و هم حبس عليه ذینفع معامله قابل اعمال هست یا خير؟ پاسخ منفی  آیادر پاسخ به این سوال که

الیحه اصال  قسمتی از قانون ( 657)بنابراین اصال  ماده . داده شده و امتيازی به کشورمان اعطاء نشده است

 .، ضرورت داشته و هر دو مجازات در مادّه مذکور گنجانده شود0141تجارت مصوب 

  و راه رفع آن های اجرایی محدودیتمشکالت و 

 توضیحات دستگاه مسئول عنوان مشکل ردیف 

ناهماهنگی و عدم همراهای   1

بااين دسااتگاه هااای متااولی 

 قانونی رفع مشکل های

وزارت اماااور اقتصاااادی و  

 دارایی

قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایای مسائول    4بر اساس تبصره مادّه 

بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی است؛ بنابراین وزارتخاناه ماذکور بایاد درصادد همساو کاردن       

 .دستگاه های متولی برای تغيير قوانين مانع برآید

دانش کم برخی از مصااحبه   2

 شوندگان از قوانين

وزارت اماااور اقتصاااادی و  

 دارایی

مجلس، روشن شد کاه برخای پاساخ هاای      در راستی آزمایی صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش های

ارائه شده از سوی مصاحبه شوندگان با واقعيت های قانونی ایران انطباق ندارد که حااکی از داناش کام    

برخی از مصاحبه شوندگان است؛ بنابراین ضرورت دارد در راستای شفاف سازی اطالعات وضاع موجاود   

 .از سوی وزارت دارایی منتشر گردد

 

 ارائه پیشنهادنتیجه گیری و  .3
 کشور فضای اقتصادی در است الزم باشد می وکار کسب صاحبان توجه مورد که بانکی شبکه توسط مالی منابع تممين بر عالوه

 تضامين  گارو  در شارایط  این .نمایند گسترده مشارکت ها گذاری سرمایه در تا گردند عالقمند خانوارها تا شود فراهم شرایطی

 تاممين  را آنها منافع بزرگ سهامداران و یا گذاران سرمایه مقابل در تا هستند نيازمند بدان کوچک گذاران سرمایه که است هایی

 .است زیر اقدامات مستلزم شرایطی چنين به دستيابی .نماید

 

 

  رویکرد قانون گذار محورLegislative approach  

  آور حمایت از سهام داران خارد، در قالاب قاانون مساتقل باا عناوان       با توجه به این رویکرد پيشنهاد ميشود، قواعد الزام

 .به تصویب برسد« قانون حمایت از سهام داران خرد»، یا «قانون حاکميت شرکتی»

 : مانع
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بعضی از اصالحات پيشنهادی گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی، اصال  قوانين مادر کشاور مانناد آیاين دادرسای مادنی      

 .اصالحات در قالب قانون مستقل می تواند، در اجرای این قوانين مشکل ایجاد کند است، تصویب این

 مقرراتگذاری رویکرد:Regulative approach 

 بانک جهانی، فرض شده که قاوانين و مقاررات در ماورد یاک شارکت پذیرفتاه شاده در         پرسشنامهبه اینکه در  با توجه

 .بورس، بررسی می شود، اصال  مقررات بورسی می تواند، تا حدی رتبه ایران را بهبود دهد

 : مانع

بر شارکتهای   اول اینکه، اگرچه در فروض پرسشنامه گفته شده که شرکت بورسی است، اما در پرسشنامه برخی از سواالت ناظر

 .بنابراین، اصال  مقررات بورسی نمی تواند، امتياز کامل را بدست دهد. سهامی خاص، پرسيده شده است

دوم اینکه، اصال  برخی قوانين عام در قالب اصال  دستورالعمل امکان پذیر نيست، برای ممال اصاالحات نااظر بار قاانون آیاين      

 .دادرسی

 رویکرد اصالح تفاسیر: interpretave approach  

   در برخی موارد علی رغم اینکه در قوانين و مقررات کشور، احکام کافی برای کسب حداکمر امتياز وجود دارد، اما به ایان

سواالت درست پاسخ داده نشده است، لذا الزم است در قالب برگزاری جلساات باا پاساخ دهنادگان، نسابت باه اصاال         

 .برداشت اقدام شود

 :مانع

 .اول اینکه تمامی پاسخ دهندگان قابل شناسایی نيستند یا شناسایی آن ها مشکل است 

 .دوم اینکه موارد کمی از پرسش ها در این دسته قرار دارند لذا تاثير استفاده از این روش اندک است

 :همچنين 

 خاویش  ساهم  و جایگاه کوچک از گذاران سرمایه تا شرکت مدیران منافع خصوصا و سهامداران اندازه در شفافيت ایجاد 

 .گردند بااطالع

 سود کسب ها، فعاليت از نظر شرکت های حساب شفاف ارئه همچنين و شرکت های فعاليت از ادواری های گزارش ارائه 

 .منافع توزیع و

 اقتصاادی  بنگااه  حال اخاتالف   سايتم  در آناان  احتماالی  دعاوی به رسيدگی به نسبت کوچک گذاران سرمایه اطمينان 

 .ضروری مواقع در کشور رسمی حقوقی و قضایی محاکم همچنين

 ساهامداران  کليه از حقوق صيانت برای صنفی های تشکل یا ها اتحادیه طریق از حمایتی نظارتی، های مکانيزم طراحی 

 .کوچک گذاران سرمایه خصوصا گذاران، سرمایه و

 :ز می توان به شر  ذیل نام بردهمچنين برخی سياست های اصالحی غير مستقيم در این حوزه را ني

 افزایش کارایی دادگاه ها 

 تخصصی شدن دادگاه ها 

 افزایش حقوق مالکیت 
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 12به رسمیت شناختن مکمل های نظام قضایی 
 

 منابع و مواخذ .11

 :فارسی منابع

 کلی و کشوری( doing business) 6102،  6105،  6104گزارشات فضای کسب و کار بانک جهانی در سال های  -

های اقتصادی بانک دفتر بررسی. های فضای کسب و کار در ایران و جهانای شاخصبررسی مقایسه(. 0171. )احمدی، سيدوحيد -

 .مرکزی جمهوری اسالمی ایران

تشکل  105، ارزیابی 0166پایش محيط کسب و کار ایران در پایيز ، (0161. )غياثی، موسی و نعيمی، زهرااحمدیان، مریم؛ شهبازی -
( گروه مطالعات محيط کسب و کار)دفتر مطالعات اقتصادی . های ملی محيط کسب و کار در ایراندی سراسر کشور از مولفهاقتصا

 .01511شماره مسلسل . های اقتصادی مجلس شورای اسالمیمعاونت پژوهش

اهان، در مجموعه مقاالت حکمرانی ترجمه جعفر خيرخو. رود؟ ده سال تجربه گذاراصالحات به کجا می(. 0666. )استيگليتز، جوزف  -

 (.0171)های مجلس شورای اسالمیهای اقتصادی مرکز پژوهشخوب، دفتر بررسی

 بررسی ماهنامه. ایران جایگاه بر تمکيد با کار و کسب فضای بهبود هایشاخص بررسی(. 0161. )فر، فاطمه اشرفی، یکتا و فهيمی -

 .1-46صص . 00اقتصادی؛  هایسياست و مسائل

 .آن هایبایسته و ایران کار جایگاه و کسب فضای و جهانی پذیریرقابت شاخص بررسی(. 0176. )ایروانی، محمدجواد -

های کوچک و کار، کارآفرینی، بنگاه و کسب فضای بر اقتصادی تحریم تاثير بررسی(. 0166. )پور، ویداباورصاد، بالقيس و حسن -
 .متوسط

 .گذاری و کسب و کار در ایرانموانع نهادی سرمایه(. 0176. )الساداتی، سعيدزاده بحرینی، محمدحسين و ملکحسين -

 و پنهاان  اقتصااد  کاهش بر مؤثر عاملی کار، و کسب فضای شاخص اصال (. 0177. )سعيد باغی،غالمی ؛... افتح تاری، -
 .4-60صص . 005؛ جامعه و کار. رسمی بخش گسترش

، نشریه  فضای کسب وکار ایران در حمایت از بخش خصوصی با رویکرد کارت امتيازی متوازنارزیابی ، (0176)جعفری اسکندری، م،  -

 .60بين المللی مهندسی صنایع و مدیریت توليد؛ 

-ترجمه دفتر مطالعات محيط کسب و کار مرکز پژوهش ،های نوپااثر محيط کسب و کار بر تامين مالی بنگاه، (6101)چاویز و کالپر   -

 . ی اسالمیهای مجلس شورا

های عمده محيط بررسی تاثير مولفه(. 0161. )زارع مهرجردی، محال؛ رضایی، محسن؛ عربيون، ابوالقاسم و اکبری، سيدمحمدرضا -
مطالعه  SWOT، الگوی پنج نيروی پورتر و زنجيره تامين پورتر و ماتریس PESTهای کسب و کار در کارآفرینی با استفاده از تکنيک

 .(رس ساز اصفهانکارخانه ب) موردی

 .56-21صص . 016های اقتصاد،تازه. وکار کسب فضای(. 0161. )الهسيف، ولی -

 .010-061، نشریه پول و اقتصاد، صص نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار ایران ،(0177)صالح آبادی علی -

مطالعه :اقتصادی رشد بر کار و کسب فضای های شاخص اثر مقایسه(. 0166. )و بصيرت، مهدی عبدالهی، فرشته؛ مهربانی، فاطمه -
انداز اقتصاد ایران با ارائه شده در اولين همایش چشم. (OECD)همکاری  و اقتصادی توسعه سازمان عضو کشورهای و ایران موردی

 .رویکرد حمایت از توليد ملی

                                                           
هيئت وجود این . با توجه به شکل گيری هيئت های حل اختالف در بسياری از حوزه ها الزم است این هيئت ها از اختيارات بيشتری برخوردار شوند - 06

 .های حل اختالف می تواند سرعت رسيدگی به دعاوی و عادالنه بودن احکام صادره را در پی داشته باشد
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: اقتصادی اندازچشم به یابیدست جهت کار و کسب فضای ارتقای(. 0160... . )ا رو  وارث، سيدحامد؛ پروندی، یحيی و قاسمی، -
 .060-017صص . 00بازرگانی؛ مدیریت. آنتروپی و تاپسيس هایتکنيک اساس بر کاربستی

های پولی و بازرگانی،  ، دفتر تحقيقات و سياست(0160) 6111-6106های  فضای کسب و کار در ایران و سایر کشورها طی سال -

 .066-046، صص 6های اقتصادی؛ مسائل و سياستمجله اقتصادی، ماهنامه بررسی 

فضای کسب و کار، راهبرد رشد؛ مقایسه (. 0166. )ميبدی، مهدی؛ عشرتی، سمانه و احمدی، زهرهالدین؛ امامیمکيان، سيدنظام -
 .15-74صص . 00های رشد و توسعه اقتصادی؛ پژوهش. های اقتصادیکشورهای اسالمی منطقه منا و سازمان توسعه و همکاری
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