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 مقدمه -1

در شاااخک كس سااهولت انجام  ايرانامتياز ، (DB2018وكار بانک جهانی )سااهولت انجام كسااببر اساااآ آخريگ گزار  

، سرعت انجام اصالحات كشور نسبت به یامتياز 91/5 رغم افزايش. علی6بهبود يافته است 48/61 هب 99/16وكار از كساب 

شايان  .يابدرتبه تنزل  4المللی كشور نسبت به سال گذشته سااير كشاورهای جهان كمتر بوده و موجب شده جايگاه بيگ  

اقدامات مؤثری در ايگ خصوص  وكاركساب  بهبود محيطاجرايی متولی  هایدساتگاه ساال گذشاته    چهارطی  ،ذكر اسات 

امانه ايجاد ساااقداماتی از قبيس  ،به عنوان مثال .نيز انعکاآ يافته اسااتالمللی های بيگدر گزار كه بعضااا   اندانجام داده

اهش كها و مؤسسات غيرتجاری، توسط اداره ثبت شركت ها و الکترونيکی كردن فرايندهای ثبت شركتجامع ثبت شركت

 در گمركات اجرايی كشور پنجره واحد تجاری الکترونيکیتوسعه سامانه  و ن اخذ انشاعا  فاالاال  توساط وزارت نيرو   زما

وزارت امور . توسااط گمرج جمهوری اسااالمی ايران انجام گرفته كه توسااط بانک جهانی مورد پذير  قرار گرفته اساات  

با مطالعه و های ارائه مجوزها و خدمات، تسااهيس فرايندوكار و در كنار سااماندهی مجوزهای كساب   اقتصاادی و دارايی نيز 

 وشناسايی را وكار اقدامات مورد نياز برای بهبود جايگاه كشاور در شاخک انجام كسب  ،بررسای عملکرد كشاورهای موف   

  .ه استنمودتصويب هيأت وزيران  6/9/6931مورخ  ه 69573/ت 99665شماره  مصوبه طی

رای آور بودن اجو پرداخت ديون، الزامگذاران خرد، ورشکستگی كه بهبود نماگرهايی نظير حمايت از سرمايهبا توجه به ايگ

های قانونی الزم برای ايجاد ويژه ايجاد ظرفيتقراردادهاا و اخاذ اعتباارات مساااتلزم ارتقای كيايت قوانيگ و مقررات و به    

شااااافيت، اصاااالب و بهبود فرايندهای ارائه خدمات بمش عمومی و افزايش الااامانت اجرای قوانيگ موجود در ايگ حوزه 

وكار، اهتمام و مساعدت و از ساويی روند اصاالحات سااير كشاورها بسيار سريع است، مقوله بهبود محيط كسب    باشاد  می

كند و عمال  مکلف نمودن دولت بدون در نظر گرفتگ الاامانت اجرايی الزم، دسااتاورد محدودی  ساااير قوا را نيز طلب می

برای بهبود جايگاه  ارائه راهکاربه وكار، ده نماگر كسب پس از شرب رتبه و امتياز هر كدام از. در ايگ گزار  خواهد داشات 

 شود.وكار بانک جهانی پرداخته میالمللی كشور در نماگرهای انجام كسببيگ

 

  

                                                      
 تر باشد، والعيت كشور در شاخک بهتر است.نزديک 655است و هرچه ايگ امتياز به  655تا  5. امتياز فاصله تا اقتصاد پيشرو بيگ 6 
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 وکارنماگر شروع کسب -2

 ؛1(79 به601رتبه از  بهبود) 61/55 به 50/55 وکار: بهبود امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو ازشروع کسب

نجام ايگ ا مرحله، زمان 6/8وكار بانک جهانی، تعداد مراحس نماگر شااروع كساابميالدی  9568 سااال بر اساااآ گزار 

به  6/6وكار از هزينه شروع كسب افزايشرغم علیدرصد از درآمد سرانه است. با ايگ حال  4/6هزينه آن روز و  66 مراحس

در گزار  بانک  روز 66به  6/66كاهش زمان از در ايگ نماگر، به دليس  و رتبه كشااور ، امتيازدرصااد از درآمد ساارانه 4/6

، روز( 6/66روز به  61روز و كاهش زمان ثبت شركت زنان از  6/64روز به  66)كاهش زمان ثبت شركت مردان از  جهانی

 . بهبود يافته است

 میالدی 8102و  8102های وکار طی سالکسب های نماگر شروعمؤلفهمقایسه . 0جدول 

 1065 گزارش 1069 گزارش مؤلفه
 79 601 رتبه

 61/55 05/55 امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو
 6/8 6/8 تعداد مراحس

 66 6/66 مدت زمان )روز(

 4/6 6/6 هزينه )درصد از درآمد سرانه(

 5 5 حداقس سرمايه )درصد از درآمد سرانه(
Source: Doing Business 2018 

(، 66رتبه (، امارات )96رتبه ، مراكش ) (96رتبه كشورهای عمان )پس از  ، ايرانكشاور منطقه منا  95 در ميانهمچنيگ 

 قرار دارد. ششم(، در رتبه 83رتبه ( و قطر )76رتبه بحريگ )

 
 میالدی 8102سال  وکاررتبه ایران و کشورهای منطقه منا در نماگر شروع کسبامتیاز و  . مقایسه0شکل 

                                                      
ميالدی را منتشر نکرده و فقط بازبينی امتياز فاصله تا اقتصاد پيشرو را اعالم كرده است، فقط  9567كه بانک جهانی گزار  بازبينی سال با توجه به ايگ .9

 است. 9567ها بر اساآ متدلوژی گزار  سال بوده و رتبه و مؤلاه 9567امتياز هر نماگر بر اساآ گزار  بازبينی 

75.87

82.05

84.4

85.16

91.16

92.85

(154رتبه )عراق 

(113)میانگین منطقه منا 

(105رتبه )اردن 

(97رتبه )ایران 

(51رتبه )امارات 

(31رتبه )عمان 
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مهوری ج ، نيروی انتظامیكشور ها و مؤسسات غيرتجاری، سازمان امور مالياتیثبت شركتكس اداره هايی از قبيس دستگاه

وكار های مساوول در حوزه نماگر شاروع كسب  تريگ دساتگاه مهم ،، قوه قضاائيه و ساازمان تأميگ اجتماعی  اساالمی ايران 

 ارائه شده است.شركت در ايران بر اساآ گزار  بانک جهانی  در جدول زير مراحس مورد نياز برای ثبت يکهستند. 

 ها در ایرانوکار به همراه زمان و هزینه مربوط به آنای از جزئیات فرایندهای شروع کسبخالصه. 8جدول 

 مرحله ردیف
زمان 
 )روز(

 هزینه

 برای شروع فعالیت اقتصادی شوهراخذ اجازه از  6

تواند زن خود را از حرفه يا صاانعتی كه منافی مصااال  می شااوهرقانون مدنی،  6667بر طب  ماده 

اندازی يک يک زن متأهس برای راهبديگ ترتيب  .خانوادگی يا حيثيات خود يا زن باشاااد منع كند

 اخذ اجازه از شوهر است. مستلزمفعاليت اقتصادی و آغاز فرايند ثبت شركت 

 مرجع: محس اقامت

 بدون هزينه 6

 سوءپیشینهاخذ گواهی عدم  9

اصاااالحی قاانون تجاارت، باه منظور ثبات شاااركات بايد گواهی عدم       647و  666بر طب  مواد 

 سوءپيشينه تمامی مديران شركت ارائه شود.

 65پليس+خدمات الکترونيکی دفاتر مرجع: 

6 

هزار  65) هزار ريال 955

ريال بابت سابقه كياری و 

به حسا  هزار ريال  665

 وزارت دادگستری در تهران(

ها و پرداخت هزينه فرد برای شرکت، ثبت در اداره ثبت شرکترزرو يك نام منحصر به 9
 ثبت

 ها، ارائه مدارج زير الزامی است:برای ثبت شركت در اداره ثبت شركت

 داران؛اساسنامه با امضای همه سهام -

 نويسی تمامی سهام است؛ای كه بيانگر پذيرهاساسنامه -

 عمومی مؤسسان و اعضای هيأت مديره؛جلسه مجمع صورت -

 داران كه حاوی نتايج انتما  اوليگ مديران و بازرسان است؛جلسه سهامصورت -

 بيانيه كتبی كه بيانگر پذير  موقعيت مديريت و بازرسی است؛ -

 داران و بازرسان؛كارت ملی و كپی برابر با اصس شناسنامه سهام -

 شود.گهی شركت در آن منتشر مینام روزنامه كثيراالنتشاری كه آ -

شااود و هر باجه در داخس اداره ثبت كه پرونده را باركد صااادر میبرای پرونده هر درخواساات يک

كند. عالوه بر ايگ، يک ساااامانه گيرد از زمان ورود تا خروج تحوالت آن را پيگيری میتحوياس می 

های ثبت مورد پرداخت هزينهپرداخات الکترونيکی از طري  كاارت باانکی و ياک دساااتگاه برای     

 گيرد.استااده قرار می

 هامرجع: اداره ثبت شركت

9 

هزار ريال برای ثبت و  696

هزار ريال برای جستجو  45

 و رزرو نام

 درج آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشار منتخب 4

 كثيراالنتشار و يا تحويس مدارجانتشار مستقيم آگهی تأسيس شركت در روزنامه رسمی و روزنامه 

روز به  95تا  66پذير اساات. ايگ فرايند بيگ آن به اداره پساات برای ارسااال روزنامه رساامی امکان

انجامد. با ايگ رو  الارورتی برای معطس شدن صاحبان كسب و كار تا زمان انتشار وجود  طول می

تشار، تصويری از اطالعيه ممهور به ندارد. به محض تحويس اطالعيه ثبت به روزنامه رسامی برای ان 

شاود كه به منزله در فرايند انتشار بودن اطالعيه است. ايگ اطالعيه ممهور  مهر روزنامه رسامی می 

به مهر روزنامه رسامی، از همان ارز  اطالعيه منتشر شده در روزنامه برخوردار است. با در اختيار  

 اندازی است.ايندهای رسمی برای راهداشتگ ايگ اطالعيه شركت قادر به انجام ساير فر

 مرجع: روزنامه رسمی

6 

هزار ريال برای  645

 945های رسمی و روزنامه

های هزار ريال برای روزنامه

 كثيراالنتشار
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 مرحله ردیف
زمان 
 )روز(

 هزینه

 های اقتصادیرسانی به سازمان امور مالیاتی درخصوص شروع فعالیتاطالع 6

ماه  4تازه تأسيس مکلف است ظرف های مساتقيم، يک شركت  قانون ماليات 677بر اسااآ ماده  

های اقتصادی خود را به سازمان امور مالياتی اعالم كند. عدم انجام ايگ كار جريمه و شروع فعاليت

 های مالياتی را در پی خواهد داشت.محروميت از تسهيالت و معافيت

 : سازمان امور مالياتیمرجع

 بدون هزينه 6

 افزودهنام برای مالیات بر ارزش ثبت 1

 دهدهای صااانعتی يا تجاری انجام میثبات نام ماليات بر ارز  افزوده برای شاااركتی كه فعاليت 

است. ثبت  6987الزامی اسات. مبنای قانونی ايگ كار قانون اجرای ماليات بر ارز  افزوده مصاو    

امور قابس انجام است. سازمان  www.evat.irنام بدون هزينه و به صاورت آناليگ از طري  سايت  

 مالياتی زيرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارايی است.

 : سازمان امور مالياتیمرجع

 بدون هزينه 9

 روز پس از تاريخ ثبت 00 ظرف اخذ دفاتر پلمپ شده حسابداری 7

 ميزان هزينه به تعداد صاحات دفاتر پلمپ شده حسابداری بستگی دارد.

 مرجع: فروشندگان مجاز

كمتر از 

يک روز 

 )آناليگ(

 هزار ريال 655

 روز پس از تاريخ ثبت شرکت 10پرداخت حق تمبر گواهی سهام در فاصله زمانی  8

روز پس از تاريخ ثبت  15ح  تمبر بايد ظرف مدت های مسااتقيم، قانون ماليات 48بر طب  ماده  

 شود.شركت پرداخت شود. ايگ مبلغ نزد بانک ملی ايران پرداخت می

 مرجع: بانک

6 

درصد از ارز  اسمی  56/5

نويسی سرمايه سهام پذيره

 شده

نام کارگران در نظام تأمین اجتماعی از طريق تشکیل پرونده برای همه کارمندان در ثبت 3
 اداره کار و اخذ کد کارگاه

به منظور تشااکيس پرونده در نظام تأميگ اجتماعی، متقاالاای تصااويری از اوليگ گزار  پرداخت   

درصااد  99درصااد كارگران،  7درصااد از حقوق ماهيانه كارمندان ) 99به همراه  حقوق ماهيانه را

 كند.درصد دولت( به اداره كار ارسال می 9درصد عوارض بيکاری و  9كارفرما، 

 مرجع: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

 بدون هزينه 6

Source: Doing Business 2018 

 

 وکاردر نماگر شروع کسببه منظور بهبود جايگاه کشور  پیشنهادیراهکارهای 

  سازمان ثبت اسناد و امالج كشور در خصوص  63/65/6935مورخ  683766/35ابطال بمشنامه شماره

 ارائه گواهی عدم سوءپيشينه؛

    ها توسط روزنامه رسمی و ايجاد امکان انجام درخواسات انتشاار آگهی ثبت از طري  درگاه ثبت شاركت

ها؛ به نحوی كه مرحله درج آگهی شركت در روزنامه رسمی به صورت كامس از طري  ثبت شاركت اداره 

 ها صورت گيرد و نيازی به رجوع به سامانه روزنامه رسمی نباشد؛درگاه ثبت شركت

  اهش ها و كبا رويکرد تساهيس فرايند ثبت شركت  هابازنگری در قوانيگ و مقررات مرتبط با ثبت شاركت

 ؛داریبوروكراسی ا
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   تواند زن خود را از حرفه يا صنعتی میشاوهر  »كه قانون مدنی مبنی بر ايگ 6667حذف يا اصاالب ماده

زيرا بر اساآ ايگ ماده از قانون يک « كه منافی مصاال  خانوادگی يا حيثيات خود يا زن باشاد منع كند  

 وكار ايران افزوده شده است؛ مرحله به مراحس شروع كسب

 هيأت وزيران  6/9/6931 مورخ ه69573 ت/99665 شمارهنامه ( تصاويب 9الف ماده )شادن بند  اجرايی

های امو مالياتی كشور و تأميگ مبنی بر برقراری ارتباط به صاورت پنجره واحد الکترونيکی ميان سازمان 

ای ها و مؤسااسااات غيرتجاری به نحوی كه كليه امور مالياتی و بيمه شااركت ثبتاجتماعی با اداره كس 

ها و مؤسسات غيرتجاری در كمتر از ها از طري  درگاه واحد اداره كس ثبت شركتمربوط به ثبت شركت

 يک روز صورت پذيرد؛

 وزيران  هيأت 6/9/6931مورخ  ه 69573 ت/99665 شماره نامهتصويب( 9) ماده( ث) بند شدن اجرايی

های در حال تأسيس و افزايش ارائه گواهی بانکی پرداخت حداقس سرمايه شركت حذف فيزيکی مبنی بر

ها و اجرای آن به صااورت الکترونيکی توسااط بانک مركزی جمهوری اسااالمی ايران با ساارمايه بعدی آن

 ها و مؤسسات غيرتجاری؛همکاری اداره كس ثبت شركت

 وولمس هایدستگاه توسط شركت ثبت فرايند در الکترونيکی امضاای  از اساتااده  امکان سااختگ  فراهم 

 ؛حوزه ايگ

  الثبت از مراحس تأسايس و جانشااينی آن به ساير خدمات از جمله  كاهش و حذف هزينه رزرو نام و ح

الثبت از مراحس تأسااايس و انتقال آن به سااااير كه هزينه رزرو نام و ح خدمات مترادف ديگر به نحوی

خدمات در دستور كار قرار گيرد. در رابطه با حقوق دولتی كه برگرفته از مصوبات متعدد و فارغ مراحس و 

باشااد، تمامی نقطه اثر حقوق دولتی در حوزه تأساايس بوده و در موالااوعاتی مانند  از قانون تجارت می

توجه به  گردد. لذا باتغييرات و سااااير خادمات ثبتی با حداقس منطقی و متعارف حقوق دولتی اخذ می 

ی از گردد هزينه های ثبتباشد، پيشنهاد میالملس مبنای ارزيابی تأسيس شركت میكه در سط  بيگايگ

 سيس در ساير مراحس سرشکگ شود. أت
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 وسازنماگر اخذ مجوزهای ساخت -3

 ؛(15 به 19از  رتبهپله بهبود  1) 09/95به  50/95اخذ مجوزهای ساخت: کاهش امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو از 

با وكار بانک جهانی دارا اساات. گانه انجام كساابوساااز بهتريگ رتبه كشااور را در ميان نماگرهای دهنماگر اخذ مجوزهای ساااخت

 بر اساااآهزينه و افزايش زمان و شاااخک كنترل كيايت ساااختمان نساابت به سااال گذشااته   ،تعداد مراحسوجود عدم تغيير 

افزايش زمان، تعداد مراحس و هزينه كشااورهايی درصااد از ارز  انبار، رتبه كشااور به دليس  9به  7/6از  ماروالااات بانک جهانی

 است.در ايگ نماگر ارتقا يافته ، والعيت بهتر ايران نسبت به ساير كشورهامانند سوئد، گرجستان و مقدونيه و 

 

 میالدی 8102و  8102ی هاطی سالوساز اخذ مجوزهای ساختهای نماگر . مقایسه مؤلفه9جدول 

 1065گزارش  1069گزارش  مؤلفه

 15 19 رتبه

 09/95 50/95 امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو

 66 66 تعداد مراحس

 33 33 مدت زمان )روز(

 9 7/6 هزينه )درصد از ارز  انبار(

 6/69 6/69 (5-66شاخک كنترل كيايت ساختمان )

Source: Doing Business 2018 

 

( در جايگاه 63رتبه ( و قطر )67رتبه (، مراكش )9رتبه ميان كشااورهای منطقه منا، ايران پس از كشااورهای امارات ) در 

  )سوم خاورميانه( قرار گرفته است.منا چهارم 

 

 
 میالدی 8102سال  . مقایسه امتیاز و رتبه ایران و کشورهای منطقه منا در نماگر اخذ مجوزهای ساخت8شکل 
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تريگ از مهم وزارت راه و شهرسازیو  های كشورها و دهياریساازمان شهرداری ، شاركت آ  و فاالاال   ، تهرانشاهرداری  

روند. در جدول زير مراحس مورد نياز برای اخذ وساااز به شاامار میهای مسااوول در حوزه نماگر اخذ مجوز سااخت دساتگاه 

 . مجوز ساخت در ايران بر اساآ گزار  بانک جهانی ارائه شده است

 

 ای از جزئیات فرایندهای اخذ مجوز ساخت به همراه زمان و هزینه مربوط به آنها در ایران. خالصه4جدول 

 هزينه زمان )روز( مرحله رديف

 استخدام شرکت ناظر مستقل 6

دهد های فنی را از طري  يک مهندآ معمار در دوره ساخت انجام میگروه طراحی و نظارت، نظارت

 دهد.های ساخت را گزار  میبرد. ايگ گروه تمام فعاليتكار را پيش میو مطاب  نقشه 

 بدون هزينه 6

 دريافت مجوز نقشه 9

بندی را از دفاتر خدمات الکترونيک شهر اخذ كند. شركت سازنده شركت سازنده بايد مجوز پهنه

اسناد پشتيبان اسکگ كند. كارمند دفتر درخواست را به همراه درخواست را به كارمند دفتر ارائه می

وم شود. در روز سكند. يک بازرسی حداكثر برای دو روز بعد در نظر گرفته مینموده و وارد سيستم می

كند و اطالعات به صورت يا چهارم بازرآ اطالعات مربوط به محس احداث را وارد سيستم می

ستور نقشه را ظرف مدت شود. شهرداری معموال  دالکترونيکی برای تصويب به شهرداری ارسال می

تواند نمايد. شركت سازنده میكند و به دفتر خدمات الکترويک مربوط ارسال میيک تا دو روز صادر می

 روز پس از ارائه درخواست دريافت كند. 65دستور نقشه را ظرف 

 در دفاتر الکترونيک قابس انجام است. POSهای خودپرداز و سيستم پرداخت از طري  كارت

 ن هزينهبدو 6

 ريال 9479159 6 دريافت بازرسی از محل 9

 ريال 8،469،355 65 اخذ مجوز دستور نقشه 4

 درخواست و اخذ مجوز ساخت شرکت سازنده 6

كند. دفتر خدمات شركت سازنده درخواست مجوز ساخت را از طري  دفتر خدمات الکترونيک ارائه می

كند. درخواست در شهرداری توسط افراد زير ارسال میالکترونيک مدارج را برای تأييد به شهرداری 

 گردد:بررسی و امضاء می

ريزی بندی(، مدير صدور مجوزها، معاون شهرسازی و برنامهمدير طرب جامع )در مرحله مجوز منطقه

 شهری منطقه و شهردار منطقه.

شود. به مجوز صادر می پس از اخذ امضا از افراد، درخواست به دفاتر خدمات الکترونيک بازگردانده و

ه ها پذيرفتشود كه درخوست آنكنندگان از طري  ايميس، پيامک و يا تلاگ اطالع داده میدرخواست

 انجامد.شده است. تمام فرايندها حدود يک ماه به طول می

 در دفاتر خدمات الکترونيک قابس انجام است. POSهای خودپرداز و از طري  سيستم پرداخت از طري  كارت

 ريال 65،196،555 95

 اولین بازرسی از طرف شهرداری  1

 شود.ساخت و ساز حيگ انجام بازرسی متوقف نمی
 بدون هزينه 6

 بدون هزينه 6 دومین بازرسی از طرف شهرداری 7

 بدون هزينه 6 سومین بازرسی از طرف شهرداری 8

 بدون هزينه 6 از طرف شهرداریچهارمین بازرسی  3

 بدون هزينه 6 پنجمین بازرسی از طرف شهرداری 65
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 هزينه زمان )روز( مرحله رديف

 درخواست گواهی پايان کار به محض اتمام عملیات ساختمانی 66

های بازرسی كه توسط مهندآ ناظر شركت سازنده بايد پرونده محس ساخت را به همراه تمام گزار 

خدمات الکترونيک ارائه كند. دفتر خدمات الکترونيک پرونده در هر مرحله از ساخت امضا شده به دفتر 

نمايد. بازرآ بررسی را به صورت اجمالی بررسی كرده و برای تعييگ بازرآ به شهرداری ارسال می

كند كه خالفی نسبت به مجوزهای ساخت صورت نگرفته باشد، سپس يک پرونده عدم خالف در می

 دهد.شهرداری تشکيس می

 ساخت بايد توسط افراد زير امضا شود: گواهی پايان

 ريزی شهری، شهردار منطقهمدير بمش صدور مجوز، مدير نظارت فنی، معاون برنامه

زمانی كه امضای تمام افراد اخذ گرديد، گواهی پايان كار تصويب شده به دفتر خدمات الکترونيک 

 د داد.شودكه هميگ دفتر به شركت سازنده اطالع خواهمربوط برگردانده می

 بدون هزينه 6

 بدون هزينه 6 بازرسی نهايی 69

 اخذ انشعاب فاضالب 69

 اخذ انشعا  آ  از شركت آ  و فاالال  استان تهران مالج قرار گرفته است.
43 44،867،555 

 اخذ انشعاب آب 64

 اخذ انشعا  آ  از شركت آ  و فاالال  استان تهران مالج قرار گرفته است.
 ريال 74،563،555 96

 اخذ گواهی پايان کار 66

قابس  posهای خودپرداز و ريال است كه از طري  دستگاه 9175هزينه اخذ گواهی پايان كار برابر با 

 پرداخت است. پرداخت ايگ هزينه بايد در زمان درخواست مجوز ساخت و ساز انجام گيرد.

 ريال 9479159 6

Source: Doing Business 2018 

 شوند.همزمان با ساير مراحس انجام می 66و  64توالي : مراحس 

 

 

 ایرانهای کنترل کیفیت و ایمنی در مزای از مکانیخالصه .5 جدول

 نمره پاسخ 

 6/69 (0-65شاخص کنترل کیفیت ساخت و ساز )

 6 (5-9شاخک كيايت قوانيگ موجود در ساخت و ساز )

چگونه در دسترآ هستند؟ قوانيگ و مقرراتی كه با بمش ساخت و ساز در ارتباط هستند 

(6-5) 
 6 به صورت آناليگ و بدون هزينه در دسترآ هستند.

های در چه الزاماتی در بمش ساااخت و ساااز بوساايله قوانيگ و مقررات موجود، وبسااايت  

 (5-6دسترآ، بوروشور و مجله به طور شااف مشمک شده است؟ )
 5 ليست اسناد و مجوزهای مورد نياز

 6 (5-6قبس از ساخت )شاخک كنترل كيايت 

چه كسای در كميته يا تيم واحد مربوط به صادور جواز ساخت با درخواست مجوز ساخت   

 (                                      5-6كند؟ )موافقت می
 6 مهندآ دارای مجوز

 9 (0-0شاخص کنترل کیفیت در طول دوره ساخت و ساز )

 (5-9در حيگ ساخت و ساز نياز است؟ )طب  قوانيگ موجود چه نوع از بازرسی 
شركت.  خارجی و يا توسط مهندآ بازرسی

 سرزدههای بازرسی
6 

 6 شود.بازرسی اجباری هميشه در عمس انجام می (5-6گيرد؟ )آيا در طول انجام ساخت و ساز بازرسی قانونی از فرايند ساخت انجام می
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 نمره پاسخ 

 9 (0-0شاخص کنترل کیفیت پس از ساخت و ساز )

آيا مطاب  قانون بازرسای نهايی برای بررسای ايگ موالاوع كه در سااخت و ساز مقررات و     

 (5-9اند يا نه وجود دارد؟ )الوابط موجود رعايت شده

بله، بازرسی نهايی توسط سازمان دولتی انجام 

بازرسی گزار   شود. بله، مهندآ خارجیمی

 كند.را ارائه می نهايی

9 

 6 دهد.می بازرسی نهايی هميشه در عمس رخ (5-6افتد؟ )بازرسی نهايی در عمس اتااق می آيا مطاب  با قوانيگ موجود

 6/6 (5-9پذير )گر و مسووليتشاخک سازمان بيمه

 6/5 مهندآ يا معمار (5-6باشد؟ )ها و مشکالت حوزه ساخت و ساز میكدام بمش مسوول رسيدگی به نقک

گذاری برای پوشش عيو  و يا مشکالت احتمالی بيمهمطاب  با قانون كدام بمش مساوول  

 (5-6باشد؟ )پيش آمده در ساخت و ساز می
 6 شركت سازنده

 4 (0-4ای )های حرفهشاخص گواهینامه

كند كه آيا نقشاااه معماری سااااختمان با قوانيگ و مقررات موجود مساااوولی كه تائيد می

 (5-9داشته باشد؟ )مطابقت دارد يا نه، چه شرايط و مداركی بايد 

 دارای مدرج مهندسی يا معماری و گذراندن يک

 آزمون گواهينامه.
9 

 (5-9مهندآ ناظر ساكگ در ساختمان چه مداركی نياز دارد؟ )
 دارای مدرج مهندسی يا معماری و گذراندن يک

 آزمون گواهينامه.
9 

Source: Doing Business 2018 

 

 جايگاه کشور به منظور بهبودراهکارهای پیشنهادی 

  مرحله بازديد از انبار در حال ساخت  6( به كاهش شاهرداری  )با همکاریوزارت راه و شاهرساازی   الزام

 )مشمصات انبار با توجه به ماروالات بانک جهانی(؛

 6/9/6931مورخ  ه 69573 ت/99665 شااماره نامهتصااويب( 9) ماده( الف) بندتبصااره  شاادن اجرايی 

های آ  و فاالااال  به كاهش زمان الزم برای اخذ انشااعابات آ  و  الزام شااركتوزيران مبنی بر  هيأت

 كاری از زمان تحويس مدارج توسط متقاالی به درگاه واحد شهرداری؛ روز 65فاالال  به كمتر از 

  شهرداری به درج كليه قوانيگ و مقررات و فرايندها و الزاماتی كه سازندگان وزارت راه و شهرسازی و الزام

 نياز دارند، در سامانه شهرداری. اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت، پايان كار و ...برای 

 

 نماگر دسترسی به برق -4

   (؛77به  74)تنزل رتبه از  40/15به  65/17دسترسی به برق: کاهش امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو از 

درصد از  1/898ای كه هزينه از به برق بوده اسات، به گونه  یدليس تنزل رتبه ايران در ايگ نماگر، افزايش هزينه دساترسا  

 افزايش يافته است.  9568درصد از درآمد سرانه در گزار   3/6514به  9567درآمد سرانه در گزار  
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 میالدی 8102و  8101های های نماگر دسترسی به برق طی سال. مقایسه مؤلفه1جدول 

 1065گزارش  1069گزارش  مؤلفه

 77 74 رتبه

 40/15 65/17 امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو

 1 1 تعداد مراحس

 77 77 مدت زمان )روز(

 3/6514 1/898 هزينه )درصد از درآمد سرانه(

 6 6 (5-8ها )شاخک قابليت اطمينان از عراله و شاافيت تعرفه

Source: Doing Business 2018 

( والاااعيت بهتری 16رتبه ( و عمان )45رتبه (، اردن )6رتبه امارات )در ميان كشاااورهای منطقه منا، كشاااورهايی نظير 

 سيزدهم قرار گرفته است. نسبت به ايران دارند و كشور در ايگ نماگر در جايگاه

 
 میالدی 8102سال  . مقایسه امتیاز و رتبه ایران و کشورهای منطقه منا در نماگر دسترسی به برق9شکل 

شود. جزئيات فرايندهای دسترسی به برق در تريگ متولی نماگر دساترسی به برق محسو  می اصالی وزارت نيرو به عنوان 

 ارائه شده است. 7ايران در جدول شماره 

 

 ای از جزئیات فرایندهای دسترسی به برق به همراه زمان و هزینه مربوط به آنها در ایران. خالصه2جدول 

 مرحله رديف
زمان 

 )روز(
 هزينه

6 

ای تهران و انتظار برای درخواست برای اخذ انشعاب برق از طرف متقاضی به شرکت برق منطقهارائه 

 بازرسی بیرونی

 كند. ای تهران ارائهمتقاالی بايد شمصا  درخواست را به انضمام گواهی نوع فعاليت مورد نظر به شركت برق منطقه

 ای تهرانمسوول: شركت توزيع  برق منطقه

3 
بدون 

 هزينه

۶1.۶4

۶7.۲1

۶۸.43

79.35

۸3.33

99.9۲

0 ۲0 40 ۶0 ۸0 100 1۲0

(11۶رتبه )عراق 

(94)متوسط منطقه منا 

(99رتبه )ایران 

(۶1رتبه )عمان 

(40رتبه )اردن 

(1رتبه )امارات 
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 مرحله رديف
زمان 

 )روز(
 هزينه

1* 

 دهدای تهران بازرسی بیرونی را انجام میرکت برق منطقهش

ای تهران برای ارزيابی ظرفيت پس از طی مراحس مربوط به درخواست، يک مهندآ از طرف شركت برق منطقه

موجود شبکه و امکان افزوده شدن انشعا  جديد از محس بازديد خواهد كرد. بازديد الروری است چرا كه نقشه 

ای تهران ايگ موالوع را كنترل خواهد كرد كه آيا ميزان نيستند. عالوه بر آن شركت برق منطقه انشعابات به روز

 مصرف برآورد شده از طرف متقاالی صحي  است يا خير.

های انشعا  جديد را برآورد كند كه بايد در بانک پرداخت شود. المنا  تواند هزينهپس از ايگ مرحله شركت می

 كند.درخواست، قراردادی با شركت امضا میمتقاالی در زمان ارائه 

 ای تهرانمسوول: شركت توزيع  برق منطقه

6 
ميليون  6

 ريال

0 

 کندای تهران را درباره طراحی پست اختصاصی برق دريافت میمتقاضی تأيید شرکت برق منطقه

به احتمال زياد نصب يک پست الروری است. يک شركت خصوصی پست را  AKV 645برای اتصال انشعا   

 كند.ای تهران ارائه میكند و برای تأييد به شركت برق منطقهطراحی می

 ای تهرانمسوول: شركت توزيع  برق منطقه

95 

64555 

دالر 

 آمريکا

4 

 کندمتقاضی مواد مورد نیاز کارهای بیرونی را تهیه می

 بيرونی مستلزم ايجاد تأسيسات برای يک پست فرعی اختصاصی است.  عمليات اجرايی

باشد. متقااليان يا بايد از بازار آزاد خريداری نمايند و يا قيمت بازاری آن را معموال شركت توزيع فاقد ترانس می

ع،  شركت توزيهای كوچک معموالبه شركت توزيع بپردازند تا از طرف آنها تجهيزات را خريداری نمايد. برای پروژه

توانند تجهيزات را خريداری های بزرگ، متقااليان خودشان نيز میكند و برای پروژهتجهيزات را خريداری می

 نمايد.كنند. معموال شركت توزيع خود  تجهيزات را خريداری می

 اگر متقاالی، تجهيزات را خريداری نمايد بايستی گواهی از شركت توزيع ارائه دهد.

 بازارمسوول: 

7 

6555 

دالر 

 آمريکا

5 

 کندای دريافت میمتقاضی عملیات اجرايی بیرونی را از شرکت برق منطقه

ای تهران عمليات اجرايی بيرونی را با نصب پست و برقراری اتصال آن به شبکه ولتاژ متوسط به شركت برق منطقه

 رساند.انجام می

 ای تهرانمسوول: شركت توزيع برق منطقه

96 

95،555 

دالر 

 آمريکا

1 

 ای تهران نصب کنتور و بازرسی نهايی از طرف شرکت برق منطقه

ی اكند، يک بمش ديگر در شركت برق منطقهرسند و متقاالی كنتور را خريداری میزمانی كه كارها به اتمام می

 شود.تهران را نصب نموده و برق به فوريت وصس می

 تهرانای مسوول: شركت توزيع  برق منطقه

1 
دالر   755

 آمريکا

Source: Doing Business 2018 

 شود.همزمان با ساير مراحس انجام می 9توالي : مرحله 

 

 ها در ایران. امتیاز شاخص قابلیت اطمینان از عرضه و شفافیت تعرفه2جدول 
 امتیاز جواب 

 5  (0-5ها )شاخص قابلیت اطمینان از عرضه و شفافیت تعرفه

 6  (5-9فراوانی )تعداد( قطعی برق برای هر متقاالی سرانه )مدت زمان و 

  9/6 (SAIDIشاخک سيستمی ميانگيگ مدت زمان وقاه )قطعی برق(  )

  8/4 (SAIFIشاخک سيستمی ميانگيگ تعداد وقاه )قطعی برق( )

محاسبه  SAIFIيا  SAIDIحداقس زمان برای قطعی برق )در دقي ( كه توسط 

 شود؟می
9  
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 امتیاز جواب 

 6  (5-6های نظارت بر قطع برق )مکانيسم

  بله كند.آيا شركت توزيع از ابزارهای خودكار برای نظارت بر قطع برق استااده می

 6  (5-6های بازگرداندن منبع تغذيه يا اتصال مجدد )مکانيسم

آيا شركت توزيع از ابزارهای خودكار برای خدمات بازگردانی يا اتصال مجدد استااده 

 كند.می
  بله

 6  (5-6كنترل نظارتی ) -

آيا نهاد نظارتی )جدا از شركت توزيع( عملکرد شركت توزيع را در خصوص عراله 

 كندقابس اطمينان برق كنترل می
  بله

 5  (5-6های مالی به منظور كاهش قطع برق )بازدارنده -

متقااليان غرامت اگر قطعی از يک ميزان خاصی فراتر رود ، آيا شركت توزيع به 

 شود؟پردازد و يا اينکه توسط نهاد نظارتی جريمه میمی
  خير

 6  (5-6ها )تغييرات و ابالغيه تعرفه

  بله باشند؟های موثر و كارا به صورت آناليگ در دسترآ میآيا تعرفه

 اگر آناليگ باشد در ايگ وبسايت موجود است
http://www.tbtb.co.ir/fa/home/khadam

at  

  بله د؟شونآيا متقااليان از تغيير در تعرفه جلوتر از گرد  صدور صورتحسا  مطلع می

Source: Doing Business 2018 

 

 راهکارهای پیشنهادی به منظور بهبود جايگاه کشور

 حال  در :ایطريق وبسايت وزارت نیرو يا شرکت برق منطقهکردن درخواست اخذ انشعاب برق از الکترونیکی

 پذيرد؛صورت میدولت خدمات  و از طري  دفاتر پيشموانصورت دستی و حضوری حاالر ايگ درخواست به 

  هم اكنون درخواسات انشعا    ای:کاهش تعداد روزهای الزم برای بازرسیی از محل توس  شرکت برق منطقه

توان ترتيبی اتماذ نمود كه می .انجامدطول میروز به 3ای، برق و بازرسای از محس توساط شركت برق منطقه  

 ؛م شودصورت الکترونيکی توسط متقاالی، بازرسی از محس انجابالفاصله بعد از درخواست اخذ انشعا  به

 به انجام  شااركت توزيع الزام :از طريق ادغام برخی مراحل کاهش تعداد مراحل شییاخص دسییترسییی به برق

ی با متقاالشدن وارد قرارداد  و درخواست توسط متقاالینياز بالفاصاله بعد از انجام   های بيرونی موردبازرسای 

  (؛وكار بانک جهانیايران در گزار  سهولت انجام كسب 9و  6مراحس )ادغام در ايگ مرحله 

 مبنی وزيران  هيأت 6/9/6931مورخ  ه69573 ت/99665 شماره نامهتصويب( 6) ماده( الف) بند شدن اجرايی

 تمسيس بهبود و توساعه  قبيس از اقداماتی طري  از برق قطعی زمان مدت و تعداد كاهش به نيرو وزارت الزامبر 

 برق، توزيع شاابکه هوشاامندسااازی راسااتای در الزم مقررات والااع و پيشااگيرانه تعميرات پايش و افزارینرم

  ای؛تعرفه شاافيت و عراله قابليت شاخک بهبود منظوربه



 معاونت امور اقتصادی –وزارت امور اقتصادی و دارایی      میالدی بانک جهانی و راهکارهای پیشنهادی ارتقای آن 8102وکار سال گزارش وضعیت ایران در شاخص سهولت انجام کسب |04

 مبنی وزيران  هيأت 6/9/6931مورخ  ه69573 ت/99665 شماره نامهتصويب( 6) ماده(  ) بند شدن اجرايی

 زمان شكاه نهايتا  و فرايندها بهبود و الکترونيکی خدمات توسعه قبيس از اقداماتی انجام به نيرو وزارت الزامبر 

 :زير شرب به برق انشعا  اخذ

 روز؛( 6) از كمتر به روز( 8) از محس از بازديد و متقاالی درخواست ارائه مرحله به مربوط زمان كاهشالف(

 روز؛( 65) از كمتر به متقاالی با قرارداد عقد و كميسيون تشکيس نيرورسانی، طرب تهيه زمان كاهش (

 .روز( 66) از كمتر به كنتور نصب و نيرورسانی طرب اجرای زمان كاهشج(

 

 نماگر اخذ اعتبار -5
 ؛(70به  606میالدی )بهبود رتبه از  1065در سال  50به  45اخذ اعتبار: بهبود امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو از 

را كساب نموده كه نسابت به ساال پيش يک نمره بهبود داشاته اساات.      8از  8ايران در شااخک اطالعات اعتباری امتياز  

همچنيگ پوشش ثبت سواب  اعتباری افراد در بمش خصوصی  .است 69از  9امتياز كشور در شاخک قدرت حقوق قانونی 

 درصد از بزرگساالن است كه نسبت به سال گذشته بهبود يافته است. 7/64و  8/66و دولتی به ترتيب 

 میالدی 8102و  8102های های نماگر اخذ اعتبار طی سال. مقایسه مؤلفه3جدول 

 1065گزارش  1069گزارش  مؤلفه

 70 606 رتبه

 50 45 امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو

 9 9 (5-69قدرت حقوق قانونی )

 8 7 (5-8اطالعات اعتباری )

 8/66 6/65 پوشش ثبت سواب  اعتباری افراد در بمش خصوصی )درصد از بزرگساالن(

 7/64 66 پوشش ثبت سواب  اعتباری افراد در بمش دولتی )درصد از بزرگساالن(

Source: Doing Business 2018 
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 باالتر از متوسط منطقه منا قرار گرفته است.و خاورميانه منطقه اول ايران در نماگر اخذ اعتبار در جايگاه 

 
 میالدی 8102سال  . مقایسه امتیاز و رتبه ایران و کشورهای منطقه منا در نماگر اخذ اعتبار4شکل 

 

های اصلی مسوول در حوزه نماگر اخذ اعتبار به عنوان دستگاه يانايرانبندی اعتباری بانک مركزی و شاركت مشااوره رتبه  

تواند با انجام اقدامات پيشاانهادی موجبات بهبود شااوند. بانک مركزی به عنوان متولی اصاالی ايگ نماگر میمحسااو  می

 نماگر را فراهم آورد. فرايندهای مربوط به نماگر اخذ اعتبار در جدول زير ارائه شده است.

 

 . شاخص قدرت حقوق قانونی در ایران01جدول 

 (0-61شاخص قدرت حقوق قانونی )
نمره 
 1شاخص: 

 5 های منقول در معامالت وجود دارد؟آيا يک چارچو  قانونی يکپارچه و واحد برای گستر  استااده از دارايی
 5 هد؟دمنقول المانت دادن ح  تضميگ بدون انتقال مالکيت میهای آيا قانون، بدون نياز به تاسير خاصی از وثيقه، به يک سری از دارايی

های منقول خود را به عنوان ح  تضميگ بدون آيا قانون، بدون نياز به تاساير خاصای از وثيقه، به مالک دارايی، ح  اساتااده از دارايی   
 دهد؟انتقال مالکيت می

5 

شود و يا يک دارايی كه در آينده با دارايی دهايی كه در آينده كسب میشاود؛ درآم آيا ممکگ اسات از محصاولی كه در آينده توليد می  
 شود، به عنوان المانت حقوقی استااده شود؟  موجود تعويض می

5 

ها و افراد ها و تعهدات بيگ بمشهاا و تعهدات مجاز در قرارداد وثيقه وجود دارد كه بتواند همه انواع بدهی آياا توصااايف كلی از بادهی  
 ها توقيف شود، باشد؟تواند شامس يک حداكثر مبلغ برای اينکه دارايیمی شامس شود و آيا قرارداد وثيقهممتلف را 

5 

آيا عمال  برای ثبت وثيقه، يک پايگاه الکترونيکی مرتب شاده بر اسااآ نام بدهکاران برای اشماص حقيقی و حقوقی كه از نظر مکانی و   
 نوع دارايی واحد باشد، وجود دارد؟

5 

 5 های مرتبط با وثيقه را بتوان ثبت كرد، وجود دارد؟آيا يک سيستم اطالع رسانی ثبت وثيقه كه در آن تمام مؤلاه

 5 نام، اصالحات، لغو و جستجو را انجام دهد، وجود دارد؟آيا سيستم مدرن ثبت وثيقه كه هر شمصی بتواند توسط آن ثبت

 شود )به عنوان مثال، قبس از پرداختكند، ابتدا طلب طلبکار دارای وثيقه پرداخت میآيا هنگاميکه يک بدهکار اعالم ورشاکساتگی می  
 ؟  های دولتی(های مربوط به ساير ادارههای مالياتی و بدهیبدهی

6 

شاااود )به عنوان مثال، قبس از پرداخت شاااود، ابتدا طلب طلبکار دارای وثيقه پرداخت میآياا هنگاميکه يک كساااب و كار منحس می 
 ؟های دولتی(های مربوط به ساير ادارههای مالياتی و بدهیدهیب

6 
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(1۸۶رتبه )عراق 

(159رتبه )اردن 

(130)متوسط منطقه منا 
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(90رتبه )ایران 

(90رتبه )امارات 
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 (0-61شاخص قدرت حقوق قانونی )
نمره 
 1شاخص: 

شااود؟ آيا قانون از طري  مشاامک دهندگان در دادگاه محافظت میكند، از حقوق وامآيا هنگاميکه يک بدهکار اعالم ورشااکسااتگی می
 كند؟دهندگان محافظت میكردن بازه زمانی برای رسيدن به ح  و حقوق، از حقوق وام

5 

بمشااای طلبکاران ايگ دهندگان در نظر گرفته اسااات؟ آيا قانون برای اطمينانآياا قانون به جز از طري  دادگاه، منافع ديگری برای وام 
 دهد كه وثيقه را از طري  مزايده عمومی و مناقصه خصوصی باروشند؟  اجازه را می

5 

Source: Doing Business 2018 

 

 اری در ایران. شاخص عمق اطالعات اعتب00جدول 

 (0-5شاخص عمق اطالعات اعتباری )
مؤسسه 

 اعتبارسنجی
سامانه بانك 
 مرکزی

نمره 
 5شاخص: 

 6 بله بله اند؟ها و هم بر مبنای افراد انتشار يافتهآيا اطالعات هم بر مبنای شركت

 6 بله بله اند؟های مثبت و منای انتشار يافتهآيا هر دو نوع داده

 6 خير بله شود؟  ها نيز منتشر میها و شركتفرو ها و مؤسسات مالی، اطالعات خردهآيا عالوه بر بانک

ساال منتشار شده است؟ )دفاتر اعتباری و اعتبارات ثبت شده كه برای بيش    9های آيا حداقس داده

فرض خود پاج ها را به سااارعت از پيشكنند و يا دادههای منای را منتشااار میساااال داده 65از 

 نمايند.(  كنند، برای ايگ مؤلاه نمره صار را اخذ میمی

 

 بله
 خير

 

6 

 6 بله بله ها كمتر از ا% درآمد سرانه است؟های منتشر شده از ميزان وامآيا داده

های خود در مؤسسه اعتبارسنجی يا سامانه گيرندگان امکان دساترسای به داده  آيا مطاب  قانون، وام

 بانک مركزی را دارند؟
 6 بله خير

ور طگيرندگان دارند )بهها و مؤساسات مالی امکان دسترسی آناليگ به اطالعات اعتباری وام آيا بانک

 مثال از طري  يک برنامه آناليگ، اتصال سيستم به سيستم و يا هر دو(؟
 6 بله بله

رز  اگيرندگان توساااط دفتر يا نمرات ثبت اعتباری به عنوان يک سااارويس آيا ارزيابی اعتبار وام

 ند؟شوها و مؤسسات مالی ارائه میافزوده توسط دفتر يا نمرات ثبت اعتباری برای كمک به بانک
 6 خير بله

Source: Doing Business 2018 

 

 . میزان پوشش مؤسسه اعتبارسنجی و سامانه بانک مرکزی در ایران08جدول 

 سامانه بانك مرکزی مؤسسه اعتبارسنجی میزان پوشش

 966381 986339 هاتعداد شرکت

 95833999 96667675 تعداد افراد

 96966963 96849619 مجموع

 7/64 8/66 مجموع درصد از جمعیت بزرگسال

Source: Doing Business 2018 

 

 راهکارهای پیشنهادی به منظور بهبود جايگاه کشور 

 كزی با مرموافقت بانک يا اندازی سامانه ثبت وثاي  توسط بانک مركزی و راه اندازی سامانه ثبت وثايق:راه

اندازی توسااط بانک در صااورت عدم راه بندی اعتباری ايراناندازی ايگ سااامانه توسااط شااركت رتبهراه
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 آزمايیسهولت راستی و گيرندگانسهولت دريافت وام توسط وام اندازی ايگ ساامانه . از مزايای راهمركزی

 ؛است دهندگانثاي  توسط وامو

  ها برای حداكثر اساااتااده از دارايیبول برای دريافت اعتبار: پاذير و متعدد نمودن وثاي  مورد ق انعطااف

 ها؛دريافت وام متناسب با آن

 مبنی بروزيران  هيأت 6/9/6931مورخ  ه69573 ت/99665 شماره نامهتصويب( 8) ماده شدن اجرايی 

قانونی و مقرراتی الزم برای ارتقای اصاااالحات نويس پيش تهيهالزام باانک مركزی جمهوری اساااالمی ايران به  

نمره  69از  9)در حال حاالر امتياز ايران در شاخک قدرت حقوق قانونی جايگاه ايران در نماگر اخذ اعتبار 

 باشد(؛می

 ها و ، ليزينگ مالی، تمصااايک انتقال بدهینويس قانونی در خصاااوص انتقال امانی مالکيتتدويگ پيش

 فرو  با حاظ مالکيت توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران؛

 نويس قانونی توساط بانک مركزی جمهوری اساالمی ايران، در خصوص در نظر گرفتگ بازه   تدويگ پيش

 اه وارد يکكه يک بدهکار تحت نظارت دادگزمانی برای رساايدگی به ح  و حقوق بسااتانکاران، هنگامی

 شود.فرايند سازماندهی مجدد می

 

 نماگر ثبت مالکیت -6

 ؛  (22به  21)تنزل رتبه از  01/14 به 02/14اقتصاد پیشرو از  کاهش امتیاز فاصله تاثبت مالکیت: 

درصد از درآمد  7/6روز، هزينه  69مرحله، مدت زمان  7بانک جهانی، تعداد مراحس ثبت مالکيت  9568بر اساآ گزار  

نسبت به سال  های ايگ نماگرلاهؤعدم تغيير مبا توجه به اسات.   95از  66سارانه و امتياز شااخک كيايت مديريت زميگ   

 ثبت مالکيت سرعت بيشتر بهبود ساير كشورها است.رتبه نماگر ای علت تنزل يک پله، گذشته

 میالدی 8102و  8102های های نماگر ثبت مالکیت طی سال. مقایسه مؤلفه09جدول 

 1065گزارش  1069گزارش  مؤلفه

 59 51 رتبه

 61/14 69/14 امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو

 7 7 تعداد مراحس
 69 69 مدت زمان )روز(

 7/6 7/6 هزينه )درصد از ارز  دارايی(
 66 66 (5-95كيايت مديريت )اداره( زميگ )

Source: Doing Business 2018 
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رتبه (، قطر )96رتبه بحريگ )(، 94رتبه عربستان )(، 65رتبه كشورهای امارات )پس از در بيگ كشورهای منطقه منا ايران 

قرار گرفته  دهمدر جايگاه  (81رتبه و مراكش ) (89رتبه يمگ )(، 79رتبه ، اردن )(75رتبه (، كويت )64رتبه (، عمان )91

 است.

 

 میالدی 8102سال  ثبت مالکیت رتبه ایران و کشورهای منطقه منا در نماگر امتیاز و . مقایسه5شکل 

 و برداری كشورسازمان نقشه، سازمان تأميگ اجتماعی، كشاور  ، ساازمان امور مالياتی ساازمان ثبت اساناد و امالج كشاور   

 فرايندهای مربوط به نماگر ثبت مالکيتشوند. های مسوول در حوزه ثبت مالکيت محسو  میبه عنوان دستگاه قضائيهقوه

 شده است.ارائه  (64)در جدول 

 

 ها در ایرانهای ثبت مالکیت به همراه زمان و هزینه مربوط به آنفرایندای از جزئیات خالصه .04جدول 

 هزينه زمان )روز( مرحله رديف

6 
 اخذ گواهی تسويه حساب تأمین اجتماعی  

 تأميگ اجتماعی اخذ شود.ايگ گواهی بايد از سازمان 
 مسوول: سازمان تاميگ اجتماعی

)همزمان با  7
، 4، 9، 9 مراحس
 (6و 

 بدون هزينه

9 

 بررسی ملك در دايره ثبت امالک
زمان تشرياات اداری تغيير كرده است. در گذشته پاسخ به سؤاالت در دايره ثبت امالج 

شد. ايگ رويه پيش از معرفی پرسش و پاسخ كامپيوتری بود به صاورت دساتی انجام می  
شود. ايگ ای و به صورت آناليگ انجام میهای رايانهو در حال حاالار به وسايله سايستم   

ت به صاورت حضوری، تشرياات قانونی فراوان، استااده  شايوه جايگزيگ پاساخ به ساؤاال   
روز به  4الی  9های زياد شااده اساات. اكنون فرايند اداری حدود بيشااتر از كاغذ و هزينه

انجامد. كپی سااند يا المثنی برای يک ماه و تا زمانی كه پاساااخ ثبت زميگ در  طول می
 هزار ريال است.   85ود سايت رسمی منتشر شود معتبر است. هزينه ايگ فرايند حدو 

 مسوول: اداره ثبت امالج

)همزمان با  9
،  4، 9، 6مراحس 
 (6و 

ريال  955555+ 655555
 برای مناط  شهری

ريال  655555+ 655555
 برای مناط  روستايی

59.97

60.91

64.16

66.4

73.62

90.02

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(101)عراق 

(93)میانگین منطقه منا 
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(7۲)اردن 

(54)عمان 

(10)امارات 
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 هزينه زمان )روز( مرحله رديف

9 

 اخذ گواهی مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی
شود. گواهی اخذ شده به تعييگ میای رسمی مااصاا حساا  مالياتی براساآ ارز  منطقه  

مدت يک ماه اعتبار دارد. قانون تساااهيس تنظيم اساااناد نمايانگر تغييراتی جهت تساااهيس 
( قاانون جادياد موارد    6خواری اسااات. مااده ) فرايناد ثبات امالج و محادود كردن رانات    

 نبه جای دريافت ايگ اسااناد از مسااووال  توانندخريداران می ارائه كرده اساات. تریمنعطف
 ويهتس جمله ماليات وها ازای كه مؤيد پرداخت كليه هزينهاز فروشندگان تعهدنامه ،مربوطه
 كنند.ها گواهی را دريافت می. در عمس بنگاهكنندتأميگ اجتماعی است، دريافت  حسا 

 مسوول: سازمان امور مالياتی

)همزمان با  6
، 4، 9، 6مراحس 
 (6و 

درصد قيمت  6 -ماليات انتقال
 ملک 

4 

 پرداخت مالیات نقل و انتقال در بانك ملی
نامه به بانک ملی پرداخت شاااود. بر اسااااآ ح  تمبر قاانونی باايد قبس از تهيه مبايعه  

ات شود، بنابرايگ ماليای محاسبه میقوانيگ، ماليات نقس و انتقال بر اسااآ قيمت منطقه 
درصاااد و  9اسااات معادل ميليون ريال  45نقس و انتقال بابت امالكی كه قيمت آنها تا 

درصااد كس مبلغ خواهد بود. قيمت درج  6ميليون ريال، معادل  45برای امالج بيش از 
ای يا واقعی باشااد. در هر صااورت، قيمت  شااده در سااند ممکگ اساات قيمت منطقه  

گيرد. حتی درصاد قيمت واقعی است مبنای محاسبه قرار می  65تا  7ای كه بيگ منطقه
مدنظر قرار گيرد، مبنای محاساابه برای ماليات انتقال، قيمت  اگر قيمت واقعی در سااند

 شود. است كه توسط دفتر اسناد رسمی محاسبه می« بندیمنطقه»
 مسوول: بانک ملی

)همزمان با  6
 9، 9، 6مراحس 
 (6و 

 ملک ای منطقهدرصد ارز   6

6 

 اخذ گواهی پرداخت عوارض نوسازی ساختمان از شهرداری
های صورت گرفته در گواهی مااصاا حساا  مالياتی بايد برای محاسابه تمامی نوساازی    

 دارايی از شهرداری اخذ شود.  
 مسوول: سازمان امور مالياتی

روز  6كمتر از 
)همزمان با 

، 9، 9، 6مراحس 
 (1و  6، 4

 بدون هزينه

1 

 شودسند در دفاتر اسناد رسمی تهیه و رسماً گواهی می
ه كند كرساامی در هنگام تنظيم سااند طب  تعرفه قانونی مبلغی اخذ می  دفتر اسااناد 
 التحرير و ح  ثبت است.شامس ح 

 مسوول: دفاتر ثبت اسناد

9 

 9تا : التحرير برای اسناد دارای ارز ح 
 9هزار ريال، بيگ   155ميليون ريال برابر با 

 بيگدرصد، 66ميليون ريال برابر با  65تا 
 بيگدرصد،  65ميليون ريال  65تا  65
، بيگ درصد 6ريال  ميليون 655تا  65
درصد، ، بيگ  9ريال  ميليون 955تا  655
، بيگ درصد 6ريال  ميليون 655تا  955
و  درصد 5.4ميليارد  6ميليون تا  655

ميليارد ريال برابر با  6برای اسناد بيش از 
 است. ار ارز  ملک درصد 6/5

7 

 رسداداره ثبت اسناد و امالک به ثبت میسند مالکیت در 
ای از ساند مالکيت، سند مالکيت را در اداره ثبت  دفتر اساناد رسامی با ارساال خالصاه    

 رساند.اسناد و امالج به ثبت می
بر طب  قانون برنامه پنجم توسااعه در ايران، اسااناد قديمی و اسااناد مربوط به مالکيت   

شاوند. ايگ امر به منظور افزايش امنيت اسناد و  ها جايگزيگ میزميگ با نسامه جديد آن 
كار گيری از شااايوه ثبت مدرن با اساااتااده از همچنيگ ديجيتاالی كردن اطالعات و به 

 گيرد.فناوری اطالعات صورت می
 مسوول: اداره ثبت اسناد و امالج

 ريال 655555 9

Source: Doing Business 2018 
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 ایراندر کیفیت مدیریت زمین  مربوطاطالعات ای از خالصه -05جدول 

 امتیاز جواب 

 65  (0-00شاخص کیفیت مديريت زمین )

 1  (0-5شاخص قابلیت اطمینان زير ساختی )

  سازمان ثبت اسناد و امالج سازمان مسوول ثبت اموال غير منقول چيست؟

 است يا كامپيوتری؟شيوه نگهداری اكثريت اسناد امالج در بزرگتريگ شهر تجاری به صورت كاغذی 

 )اسکگ شده و يا كامال ديجيتال؟(
 6 كامپيوتری و اسکگ شده

ن( و مانند آ هاآيا يک پايگاه الکترونيکی برای بررسی برای كنترل بدهی )گرو، وام رهنی، محدوديت

 وجود دارد؟
 6 بله

 های قانونی در بزرگتريگ شهر تجاری؟سازمان مسوول تعييگ محدوده
تر سازمان اداره كس كاداس

 ثبت اسناد و امالج
 

ها در بزرگتريگ شهر تجاری به صورت كاغذی است يا كامپيوتری؟ شيوه نگهداری اكثريت نقشه زميگ

 )اسکگ شده و يا كامال ديجيتال؟(
 6 كامپيوتری و اسکگ شده

و ارائه اطالعات مربوط به امالج  هاآيا يک پايگاه الکترونيکی برای ثبت محدوده زميگ، بررسی برنامه

 مزروعی )سيستم اطالعات جغرافيايی( وجود دارد؟
 6 بله

برداری در اطالعات ثبت شده توسط نهاد ثبت امالج غير منقول و امالج مزروعی و يا سازمان نقشه

اده پايگاه دهای ممتلف ولی مرتبط و يا در شود؟، يا در پايگاه دادهيک پايگاه داده واحد نگه داشته می

 جداگانه؟

 6 پايگاه داده واحد

برداری از يک شماره شناسايی آيا نهاد ثبت امالج غير منقول و امالج مزروعی و يا سازمان نقشه

 كنند؟ها استااده میمشابه و يکسان برای دارايی
 6 بله

 6  (0-1شاخص شفافیت اطالعات )

مسوول ثبت اموال غير منقول در بزرگتريگ شهر تواند اطالعات ملکيت زميگ نزد نهاد چه كسی می

 تجاری را اخذ نمايد؟

ها )وكال، ماموران صرفا واسطه

 ثبتی(
5 

ها در دسترآ عموم است و اگر هست، آيا ليست مستندات موردنياز برای هرگونه مبادالت دارايی

 چگونه؟
 6/5 بله، آناليگ

 لينک دسترسی آناليگ
http://ssaa.ir/Defa 

ult.aspx?tabid=63  

آيا شيوه برنامه پرداختی مبلغ ح  قانونی برای هرگونه مبادله دارايی نزد نهاد مسوول ثبت اموال غير 

 در دسترآ عموم است؟ چگونه؟ منقول در بزرگتريگ شهر تجاری
 6/5 بله ، آناليگ

 آناليگلينک دسترسی 
http://ssaa.ir/Defa 

ult.aspx?tabid=63  

آيا نهاد مسوول ثبت اموال غيرمنقول، متعهد به ارائه سند قانونی مبنی بر اثبات مالکيت در دوره زمانی 

 پذيرد؟باشد؟ و اگر چنيگ است، چگونه ايگ خدمات انجام میخاصی می
 5 بله ، حضوری

   لينک دسترسی آناليگ

ای برای طرب شکايت در مورد مشکلی كه در نهاد مسوول ثبت اموال آيا يک مکانيسم خاص و جداگانه

 دهد، وجود دارد؟غيرمنقول رخ می
 5.5 خير

   اطالعات تماآ

آيا آمار رسمی از تعداد معامالت انجام شده نزد نهاد مسوول ثبت اموال غيرمنقول در دسترآ عموم 

 قرار دارد؟
 5.5 خير

   9566تعداد انتقال دارايی در بزرگتريگ شهر تجاری در سال 

http://ssaa.ir/Defa
http://ssaa.ir/Defa
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 امتیاز جواب 

 چه كسی قادر به دسترسی نقشه قطعه زميگ در بزرگتريگ شهرستان تجاری است؟
موران ثبتی أها )متنها واسطه

 و (
5 

دارد؟ اگر  آيا برنامه پرداخت ح  قانونی برای دسترسی به نقشه قطعه زميگ در دسترآ عموم قرار

 هست، چگونه؟
 5 بله ، حضوری

   لينک دسترسی

آيا نهاد امالج مزروعی و يا سازمان نقشه برداری متعهد به ارائه يک نقشه به روز در يک دوره زمانی 

 پذيرد؟باشد؟ و اگر چنيگ است، چگونه ايگ خدمات صورت میخاص می
 5.5 خير

   لينک دسترسی

ای برای طرب شکايت در مورد مشکلی كه در نهاد امالج مزروعی و جداگانهآيا يک مکانيسم خاص و 

 دهد، وجود دارد؟يا سازمان نقشه برداری رخ می
 5.5 خير

   اطالعات تماآ

 4  (0-5شاخص پوشش جغرافیايی )

آيا كليه قطعات زميگ بمش خصوصی در اقتصاد )كشور( به طور رسمی در دفتر ثبت اسناد اموال غير 

 اند؟منقول ثبت شده
 5 خير

آيا كليه قطعات زميگ بمش خصوصی در بزرگتريگ شهر تجاری به طور رسمی در دفتر ثبت اسناد 

 اند؟اموال غير منقول ثبت شده
 9 بله

 5 خير برداری شده است؟آيا كليه قطعات زميگ بمش خصوصی در اقتصاد )كشور(، نقشه

 9 بله برداری شده است؟بزرگتريگ شهر تجاری، نقشهآيا كليه قطعات زميگ بمش خصوصی در 

 4  (0-5شاخص حل اختالف زمین )

آيا قانون مستلزم ايگ است كه تمام معامالت فرو  دارايی در دفتر ثبت اسناد اموال غيرمنقول ثبت 

 شوند تا آنها را قادر سازد با شمک سوم روبرو؟
 6/6 بله

 6/5 بله به ارائه المانت به بمش عمومی و يا خصوصی است؟ آيا سيستم ثبت اموال غير منقول، مقيد

ها هايی كه در مبادالت دارايیبرای پوشش خسارات وارده به بمش آيا يک مکانيسم جبران ويژه

 برمبنای اطالعات اشتباه تاييد شده توسط دفتر ثبت اسناد اموال غير منقول، صادق بودند، وجود دارد؟
 5 خير

حقوقی، كنترل قانونی بر اسناد الروری معامله دارايی لحاظ شده است؟ )مانند بررسی آيا در نظام 

 انطباق قراردادها با الزامات قانونی(
 6/5 بله

 اگر بله، چه كسی مسوول بررسی قانونی بودن اسناد است؟
ماموران ثبت، دفاتر اسناد 

 رسمی
 

 6/5 بله مبادله دارايی لحاظ شده است؟های قرارداد يک آيا در نظام حقوقی، احراز هويت طرف

  مشاوران حقوقی اگر بله، چه كسی مسوول احراز هويت است؟

 6 بله آيا يک پايگاه داده ملی به منظور بررسی دقت و صحت اسناد شناسايی وجود دارد؟

بررسی اختالفات زميگ بيگ دو بنگاه تجاری محلی واقع در بزرگتريگ شهر تجاری بر سر ح  تصدی 

( سرانه، در وهله اول در كدام دادگاه GNIبرابر درآمد ناخالک ملی ) 65)مالکيت( دارايی به ارز  

 پذيرد؟مسوول انجام می

  دادگاه عمومی

 5 سال 9بيش از  كشد؟ )بدون اعتراض(موارد ارائه حکم دادگاه اوليه چه مدت طول می ايگبرای 

 5 خير وهله اول وجود دارد؟آيا آماری مبنی بر تعداد اختالفات زميگ در 

   9566تعداد اختالفات زميگ در بزرگتريگ شهر تجاری در سال 

 0  (-1 -0های حقوق مالکیت )شاخص برابری در دسترسی به

  بله ها دارندآيا زنان مجرد و متأهس دسترسی يکسانی به حقوق مالکيت مربوط به دارايی

  بله ها دارندبه حقوق مالکيت مربوط به دارايیآيا مردان و زنان متأهس دسترسی يکسانی 
Source: Doing Business 2018 
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  در جهت ارتقای جايگاه کشور راهکارهای پیشنهادی

 ی اراالو بهبود فرايندهای ثبت مالکيت، الزم است كليه تساريع در اجرای قانون جامع حدنگار  منظور به

بت ثبرای تسريع در  .تقسيم گرددبه تاکيک هر استان موجود در كشور به دو بمش دولتی و خصوصی 

رای بتعييگ كارشناآ مجزا  ،الکترونيکی و پيگيری مراحس مربوط به عملياتی شدن قانون جامع حدنگار

 الروری است.شده از مناط  تاکيک يکهر

 ر درحال حاالاا مالك: مالکیت اثبات منظور به قانونی سییند ارائه تعیین سییقف زمانی در قانون جهت

 مانجا منزل در  تحويس رو  طري  از كه بوده پست اداره در ايران برعهده مالکيت سند تحويس وظياه

مشمک مالک  مالکيت اثبات منظور به قانونی ساند  ارائه جهتو در هيچ قانونی ساقف زمانی   شاود می

 نشده است. 

   ر در حال حاال آنالين، صرفاً جهت ثبت و پیگیری شکايات مربوط به مالکیت زمین: طراحی مکانیسی

 يا www.ssaa.ir/default.aspx?tabid=3912ساااايت و  در شاااکايات درياافت  مکاانيسااام 

www.ssaa.ir منظور به 553811766599 يا 553811743696-8 با های تماآشماره طري  از و يا 

 دولتی، خدمات درباره شکاياتی شامس دريافت اسات. ايگ مکانيسام   دساترآ  در عمومی شاکايات  ثبت

يگ تدو. باشدمی دهدمی رخ امالج و اسناد ثبت اداره در كه مشکالتی و الکترونيکی خدمات پيشنهادات

در  ت.الروری اسآناليگ، صرفا  جهت ثبت و پيگيری شکايات مربوط به مالکيت زميگ  و طراحی مکانيسم

راساتای عملياتی نمودن اقدام مذكور وزارت دادگساتری و قوه قضااييه با همکاری سازمان امور مالياتی    

كشاور و سازمان ثبت اسناد و امالج بايستی مکلف به ايجاد سامانه واحد جهت مشمک نمودن هرگونه  

زجمله عوارض و های الزم برای ملک ااتهاام عليه ملک مورد معامله و همچنيگ بررسااای انجام پرداخت 

 ماليات باشد؛

 مطاب  ماده زمین: مالکیت اثبات به نیاز بدون ،زمین مالکیت به مربوط قرار دادن اطالعات عموم دسترس در 

 امور در)  انقال  و عمومی هایدادگاه دادرساای آئيگ قانون 969 ، ماده9امالج و اسااناد ثبت قانون 8

                                                      
 .مراجعه به دفاتر امالج برای اشماص ذيناع مطاب  مقررات نظامنامه وزارت عدليه جائز است -نون ثبت اسناد و امالجقا 8ماده . 9
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 اطالعات به دسترسی منظور ، به6رسامی  اساناد  دفاتر در اساناد  تنظيم تساهيس  قانون 6 و ماده 4(مدنی

 قرار عموم دسااترآ در راحتیاطالعات به آن، اثبات اساات و بدون الزامی زميگ مالکيت اثبات مالکيت،

 گيرد؛نمی

 اگر نم :با هدف تسهیل فرايندهای ثبت مالکیت و کاهش بوروکراسی اداری بازنگری در قوانین مربوط

های كند كه آيا مکانيسام خاصای مربوط به جبران خساارت برای پوشش زيان   میثبت مالکيت بررسای  

كه طرف  -اداره ثبت اسناد و امالج-ناشای از اطالعات نادرسات تأييدشاده از سوی بمش ثبت امالج    

قرارداد با فرد دارای حسااگ نيت در معامله اموال، متحمس شااده اساات وجود دارد يا خير. عالوه بر ايگ  

( 6مکانيسم جبران خسارت ) :بايست برای اخذ امتياز ايگ مورد وجود داشته باشدزير میحداقس شرايط 

( بايد ايگ اطمينان را به وجود آورد كه جبران خساارت به سرعت به  9بايد توساط قانون ايجاد شاود و )  

عنوان مثال وجود صندوق جبران خسارت ممتک ايگ كار. ايگ در به –طرف متضرر پرداخت خواهد شد 

های قانونی يا ساير های مزبور، جبران خساارت قابس دساترآ از طري  پرونده  حالی اسات كه مکانيسام  

های اداری و اقدامات كه مواد قانونی موجود، مجازاتبا توجه به ايگ .شوداقدامات دادگاهی را شامس نمی

انی كه طرف قرارداد های جبران خسارت جهت پوشش الرر و زيشوند و به مکانيسممتقلبانه را شامس می

پردازد، اهميت لزوم شاود نمی با حساگ نيت در معامله اموال، به واساطه اطالعات نادرسات، متحمس می   

                                                      
هرگاه سند يا اطالعات ديگری كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی  -قانون آئيگ دادرسی دادگاههای عمومی و انقال  ) در امور مدنی( 969. ماده 4

شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موالوع تشميک دهد، به درخواست يکی از تأسيس و اداره میيا شهرداريها يا مؤسساتی كه با سرمايه دولت يا بانکها

مربوط مکلف است فوری  دارد. اداره يا سازمانمربوط، ارسال رونوشت سند يا اطالع الزم را با ذكر موعد، مقرر میاصحا  دعوا بطور كتبی به اداره يا سازمان

ادگاه صورت بايد مراتب با توالي  الزم به دكه ابراز سند با مصال  سياسی كشور و يا نظم عمومی منافات داشته باشد كه درايگمگرايگدستور دادگاه را انجام دهد،

كسی دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،نحو مقتضی سند بهبايد به صورتدرغير ايگچنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،اعالم شود.

سال محکوم وليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگی در هميگ دادگاه و احراز تملف به اناصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا يکوكه مس

 .خواهد شد

دفاتر اسناد رسمی موظاند با رعايت بندهای زير پس از دريافت داليس مالکيت و پاسخ استعالم از  -رسمی قانون تسهيس تنظيم اسناد در دفاتر اسناد  6ماده  6

و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمی انتقال عيگ اراالی و اداره ثبت محس به منظور تطبي  سند با دفتر امالج و اعالم والعيت ثبتی )حسب مورد(

  :امالج اقدام نمايند

 .اصالحی قانون شهرداری درمورد امالج مشمول قانون مذكور( 655( ماده)8واهی پايان ساختمان يا عدم خالف موالوع تبصره)گ –الف 

مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع اعالم نظر وزارت جهاد كشاورزی )حسب مورد سازمان امور اراالی و سازمان جنگلها و مراتع و آبميزداری كشور( - 

 .برداری از جنگلها و مراتع، در مورد امالج واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها( قانون حااظت و بهره61الی موات و ابطال اسناد آن و ماده)تشميک ارا

را از  6964قانون تأميگ اجتماعی مصو  (97دفاتر اسناد رسمی مکلاند هنگام نقس و انتقال عيگ امالج، مااصاحسا  مالياتی و بدهی موالوع ماده) –ج 

گيرنده المگ سند تنظيمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد كه در دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمی قيد نمايند مگر اينکه انتقالانتقال

 .صورت متعامليگ نسبت به پرداخت آن مسؤوليت تضامنی خواهندداشتايگ

كنندگان گواهی وصول تقاالا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ به مراجعهبط مکلاند در تاريخ مراجعه،ردر موارد مذكور در ماده فوق مراجع ذی –تبصره 

ند با صورت ثبت سگصدور گواهی يادشده پاسخ آن را صادر نمايند. اعالم نظر مراجع مذكور بايد روشگ و با ذكر علت و مستند به داليس قانونی باشد در غير اي

 .ند تنظيمی بالمانع خواهدبودتصري  موالوع در س
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گردد. همچنيگ لحااظ نمودن محدوديت زمانی در  باازنگری در قوانيگ مربوط بيش از پيش نمااياان می   

 رسد؛قانون برای فرايند ثبت مالکيت الروری به نظر می

 قضائيه؛ قوه توسط سال 9 تا 6 طی دادگاه اوليه حکم ارائه و زميگ تالفاتاخ كارآمد حس 

  و معامالت تعداد از رسمی آمار آوریجمع ثبت، قانونی اسناد اطالعات به آناليگ دساترسی  امکانايجاد 

 و اسااناد ثبت و بردارینقشااه هایسااازمان در اتپيشاانهاد نظرات و اخذ برای مکانيساامی آوردن فراهم

 اب تعامس افزايش و هازميگ نقشااه و مالکيت ثبت به مربوط اطالعات در شاااافيت ايجاد به منظور امالج

 ناعان؛ذی

 در دسترآ عموم قرار دادن اطالعات تعداد اختالفات و شکايات زميگ به صورت آناليگ؛ 

 بايگانی الکترونيکی تمامی مدارج و سواب  مالکيت امالج؛ 

 های الزم و صاادور سااند مالکيت در يک مرحله رساامی و پرداخت هزينه انعقاد قرارداد در دفاتر اسااناد

توساط وزارت دادگساتری و قوه قضااييه با همکاری ساازمان امور مالياتی كشور و سازمان ثبت اسناد و     

 امالج؛

 منظورهب آنی ثبت سامانه با مرتبط، هایدستگاه نياز مورد اطالعات بانک اتصال به مربوط امور كليه انجام 

  كشور. امالج و اسناد ثبت توسط سازمان رسمی اسناد دفاتر استعالم به آنی اسخپ

 

 نماگر پرداخت مالیات -7
 (650به  600)تنزل رتبه از  59/51 پیشرو اقتصاد تا فاصله امتیازپرداخت مالیات: 

ليات افزايش نرخ ما امررا در ميان ساير نماگرها دارد. علت ايگ و امتياز ايران در نماگر پرداخت ماليات بيشتريگ تنزل رتبه 

 است. 88/91به  86/78و كاهش نمره شاخک پس از پرداخت ماليات از  7/44به  6/44از 

 

 میالدی 8102و  8102های طی سال پرداخت مالیاتهای نماگر . مقایسه مؤلفه01جدول 

 1065گزارش  1069گزارش  مؤلفه

 650 600 رتبه
 59/51 59/51 امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو
 95 95 تعداد پرداخت در هر سال

 944 944 زمان صرف شده )ساعت در هر سال(
 7/44 6/44 نرخ كس ماليات )درصد از سود(
 88/91 86/78 (5-655شاخک پس از پرداخت ماليات )

Source: Doing Business 2018 
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(، عمان 1رتبه (، كويت )6رتبه (، بحريگ )6رتبه پس از كشاااورهای قطر و امارات )كشاااور منطقه منا  95ايران در ميان 

(، 37رتبه (، اردن )86رتبه (، سوريه )85رتبه (، يمگ )71رتبه (، عربستان )76رتبه (، مالت )96رتبه (، مراكش )66رتبه )

(، در 645رتبه (، تونس)693رتبه (، )عراق 698رتبه (، ليبی)669رتبه (، لبنان )653رتباه  (، نوار غزه)658رتباه  جيبوتی)

 .جايگاه هجدهم قرار دارد و از جايگاه مناسبی برخوردار نيست

 
 میالدی 8102سال  پرداخت مالیات. مقایسه امتیاز و رتبه ایران و کشورهای منطقه منا در نماگر 1شکل 

 

هستند. فرايندهای  تأميگ اجتماعیو  كشور امور مالياتی هایسازماندر حوزه نماگر پرداخت ماليات، های مسوول دساتگاه 

 .شده استپرداخت ماليات در جدول زير ارائه 

 

 ای از موارد مالیاتی. خالصه02جدول 

مالیات يا عوارض 

 اجباری

ها پرداخت

 )تعداد(

زمان 

 )ساعت(

نرخ مالیات 

 مصوب
 پايه مالیاتی

نرخ کلی مالیات و 

عوارض )درصد از 

 سود(

توضیح 

مورد در

 نرخ مالیات
سهم تأميگ اجتماعی 

 پرداختی كارفرما
 - 34/96 ناخالک دستمزدها درصد 99 945 69

 درصد 96 99 6 ماليات بر درآمد شركت
سود مشمول 

 ماليات
46/68 - 

ماليات نقس و انتقال 

 دارايی
 درصد 6 5 6

ارز  برآورد شده 

 زميگ
91/5 - 

ماليات بر تبادل چک 

 )ح  تمبر(
6 5 

ريال به ازای  955

 هر چک

های تعداد چک

 صادر شده
5 - 

56.57

63.55

63.61

70.75

74.31

75

90.6
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مالیات يا عوارض 

 اجباری

ها پرداخت

 )تعداد(

زمان 

 )ساعت(

نرخ مالیات 

 مصوب
 پايه مالیاتی

نرخ کلی مالیات و 

عوارض )درصد از 

 سود(

توضیح 

مورد در

 نرخ مالیات

 های متااوتنرخ 5 6 ماليات بر دارايی
برآورد ارز  

 دارايی
 مقدار اندج 5

 79 4 ماليات بر ارز  افزوده
مارآ 6درصد از  3

9566  
 5 ارز  افزوده

لحاظ 

 شودنمی

سهم بيمه تاميگ 

 اجتماعی

 پرداختی كارمند

 5 ناخالک دستمزدها درصد 7 - 5
لحاظ 

 شودنمی

  7/44 - - 944 95 مجموع

Source: Doing Business 2018 

 جهت ارتقای جايگاه کشورراهکارهای پیشنهادی 

 كه تنظيم الکترونيکی فهرست حقوق و دستمزد رغم ايگعلی اجتماعی:پرداخت آنالين تمام سه  حق بیمه تأمین

ه، دهد كه با محاسبهايی را مورد توجه قرار میجهانی رويهتوسط بانک جهانی پذيرفته شده است، اما چون بانک 

های تأميگ اجتماعی مرتبط باشند و همچنيگ جهت سازی و ارسال اظهارنامه مالياتی كليه سهم ح  بيمهآماده

ی كار نيز نيرو پرداخت نيازی به مراجعه شمصی و يا ارسال نسمه چاپی نباشد، لذا الکترونيکی بودن ماليات بر

 فته نشده است؛پذير

 ؛اجتماعیدريافت الکترونیکی لیست حق بیمه معوق تأمین 

 يان كارفرما: يکی از دو سازمانتوس   همچنین مالیات بر حقوق و دستمزدلیست مشترک بابت حق بیمه و  دريافت

 هبايست عالوه بر ارسال ليست و پرداخت ح  بيمه ماهانه كاركنان شاغس بمشمول قانون تأميگ اجتماعی می

های مربوط را ( قانون تأميگ اجتماعی، يک نسمه از ليست93شعب سازمان تأميگ اجتماعی موالوع ماده )

جهت محاسبات ماليات بر حقوق و دستمزد به ادارات دارايی ارائه نمايند. ارسال ليست مشترج موجب تسهيس 

 گردد؛میی غيررسمی های اقتصادفرايندها و جلوگيری از فرار مالياتی فعاليت

 :تاكنون دستورالعمس اجرايی دريافت الکترونيکی  6936از سال  حذف دريافت نسخه چاپی رسید پرداخت مالیات

های خصوصی بايد نسمه چاپی پرداخت ماليات را به اظهارنامه مالياتی صادر شده است اما همچنان شركت

ها ركتدرآمد ش الکترونيکی بودن ماليات بر پذير ايگ امر سبب عدم سازمان امور مالياتی محلی ارسال نمايند. 

 از سوی بانک جهانی است؛

 :جا كه بانک جهانی تنها زمانی فرايندی از آن حذف ارسال اطالعیه به مؤديان جهت تأيید ارزيابی صحیح مالیات

 يا ارسالداند كه هم ثبت و هم پرداخت آن الکترونيکی باشد و نياز به مراجعه حضوری را الکترونيکی می

 ارسال اطالعيه به مؤديان حذف شود؛اطالعيه و يا نسمه چاپی نداشته باشد، الزم است 
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 ه اظهارنام فرايند ارسال عليرغم الکترونيکی بودنها: حذف موارد غیر ضروری از اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکت

ان الزم موجب طوالنی شدن زم (صاحه 64اظهارنامه )تعداد صاحات زياد بودن  ها،شركت درآمدماليات بر 

 برای تکميس آن شده است.

   گ بودن كه پائيبا توجه به ايگ از طريق افزايش پايه مالیاتی و کاهش نرخ مالیات: مالیاتیافزايش کارايی سیست

نرخ ماليات موجب افزايش درآمد دولت، جلوگيری از فرار مالياتی و افزايش اراده عمومی در مشاركت در 

 . نمايدالروری میها به پرداخت ماليات تشوي  شركت منظوربهشود، لذا كاهش نرخ ماليات ای دولت میهفعاليت

 

 نماگر تجارت فرامرزی  -8
   ؛(611 به 690 از رتبه بهبود) 66/41 پیشروتجارت فرامرزی: امتیاز فاصله تا اقتصاد 

برای  در سال جاریتسهيس واردات و صادرات از طري  بهبود و توسعه پنجره واحد بانک جهانی،  9568بر اسااآ گزار   

پله ارتقا داشته  4ميالدی نسبت به سال قبس  9568ايگ نماگر درساال  ايران مورد پذير  بانک جهانی واقع شاده اسات.   

 است. 

 

 میالدی 8102و  8102های طی سال تجارت فرامرزیهای نماگر . مقایسه مؤلفه02جدول 

 1065گزارش  1069گزارش  مؤلفه

 611 690 رتبه

 66/41 66/41 امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو

 زمان صادرات )روز(

 695 669 مطابقت اسناد )ساعت(

 656 656 موافقت مرز )ساعت(

 برای هر کانتینر( $هزينه صادرات )

 696 649 امريکا( $مطابقت اسناد )

 616 616 امريکا( $موافقت مرز )

 زمان واردات )روز(

 639 975 مطابقت اسناد )ساعت(

 646 646 موافقت مرز )ساعت(

 برای هر کانتینر( $هزينه واردات )

 637 637 امريکا( $مطابقت اسناد )

 115 115 امريکا( $موافقت مرز )

Source: Doing Business 2018 
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در ميان  ايرانتوسااط بانک جهانی،  بهبود و توسااعه پنجره واحد تسااهيس واردات و صااادرات از طري  رغم پذير  علی

 .نيست و از جايگاه مطلوبی برخوردار قرار گرفته استپانزدهم  رتبهكشورهای منطقه منا در 

 

 
 میالدی 8102سال  تجارت فرامرزی رتبه ایران و کشورهای منطقه منا در نماگر امتیاز و . مقایسه2شکل 

  

شود. تريگ دساتگاه مساوول در حوزه نماگر تجارت فرامرزی محسو  می  به عنوان اصالی  ايران گمرج جمهوری اساالمی 

سازمان ، وزارت امور اقتصادی و دارايی، وزارت صنعت، معدن و تجارتهای مسوول در ايگ حوزه عبارتند از سااير دساتگاه  

سازمان امور و  باطات و فناوری اطالعاتوزارت ارت، سازمان حااظت محيط زيست، ساازمان ملی استاندارد ، توساعه تجارت 

 .شده استارائه  ذيسهای نماگر تجارت فرامرزی در جدول . مؤلاهكشور مالياتی

 

 های صادرات و واردات ایرانویژگی .03 جدول

 واردات صادرات هاويژگی

 HS 8708 ها و لوازم جانبی وسايس موتوریبمش HS 29 آلی شيميايی مواد كاال

 هكر چيگ شريک تجاری

 بندر عباآ بندر عباآ مرز

 6936 6936 فاصله )كيلومتر(

 69 49 زمان حمس و نقس داخلی )ساعت(

 855 755 هزينه حمس و نقس داخلی )دالر(

Source: Doing Business 2018 
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 اسناد الزم برای صادرات و واردات کشور ایران .81جدول 

 اسناد واردات اسناد صادرات

 بارنامه بارنامه

 سياهه تجاری )فاكتور( سياهه تجاری

 )ترخيصيه( حواله ترخيک محموله نامه صادارتی )گمرج(اظهار

 بندی(فهرست باربندی )عدل بندی(فهرست باربندی )عدل

 گواهی مبداء گواهی مبداء

 نامه وارداتی گمرجاظهار جرسيد انبار گمر

 پروانه واردات مجوز صادرات

 گزار  بازرسی بازرسینامه گواهی

 گواهی بيمه گواهی بيمه

 گواهی استاندارد فنی 

 رسيد انبار 

 

  المللی کشوردر جهت ارتقای جايگاه بینراهکارهای پیشنهادی 

 ( توسعه سيستم فعاالن اقتصادی مجازAEOو راه )جنوبی و اندازی پروژه كريدر سبز با كشورهای كره

تريگ شركای تجاری در واردات قطعات و لوازم جانبی وسايس نقليه موتوری و ترتيب بزرگچيگ كه به

ور فعال كش باشند )بديگ ترتيب فعال اقتصادی مجاز هر كشور به عنوانمی آلیصادرات مواد شيميايی 

 شود(؛مقابس شناخته می

 مرتبط با تجارت فرامرزی جهت كاهش های هايی با سازمان ملی استاندارد و ديگر سازماننامهانعقاد تااهم

 فرايندهای صادرات و واردات به منظور كاهش هزينه و زمان؛ 

 ی كاغذی، رغم اعالم گمرج بر عدم اخذ نسمههای كاغذی )چاپی( كه علیحذف كامس الزام به نسمه

 ی كاغذی اصرار دارد؛نسمه بمش خصوصی اعالم نموده كه گمرج هنوز هم به ارسال و ارائه

  هايی كه در متدلوژی نماگر تجارت فرامرزی، كليه رويه درصد: 10تر از کاهش حج  کااليی مسیر قرمز به ک

شوند، پس از ثبت زمان و هزينه فرايند لجيستيکی كاالهای درصد از موارد به كار برده می 95در بيش از 

ر تكنند، به كماز مسير قرمز عبور میكاهش كاالهايی كه رو از ايگ شوند.وارداتی و صادراتی نشان داده می

 دهد؛تواند زمان و هزينه تجارت فرامرزی را كاهش درصد می 95از 

 اكثر كاربران ) های نويگ ارتباطی زيربنايی به منزله زيربنای عصر اطالعات وتجارت الکترونيکیايجاد شبکه

 پنجره تجارت فرامرزی از كندی سرعت سامانه و شکايت دارند(؛
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  ماليات از درصد  4بمشنامه گمرج در خصوص اخذ از جمله:  قوانيگ گمركی و هاسياستاصالب

قانون  95ماده  ، 9/1/69361مورخ  34699/689534/644/79به شماره  الحسا  از واردات كاالعلی

 ؛65/1/69897تنظيم بمشی از مقررات تسهيس و نوسازی صنايع كشور مصو  

 ؛های بمش خصوصیولت در حوزه تجارت خارجی به تشکسگری دواگذاری بمشی از امور تصدی 

 :كارت بازرگانی با كاربردی كه در ايران دارد، در ديگر كشورها وجود ندارد. حذف  حذف کارت بازرگانی

 ؛الروری استكارت بازرگانی در جهت تسهيس تجارت و فراگير كردن صادرات و واردات 

 ؛در سامانه جامع گمركی شدهاصالب فرايندهای الکترونيکی 

  كليه كاالهايی  در هزار 8 دريافت در خصوص 9/9/6936مورخ  9565936/79/18ابطال بمشنامه شماره

شوند توسط سازمان مابيگ گمرج ايران و ساازمان ملی اساتاندارد ترخيک می  نامه فیكه از محس تااهم

 استاندارد؛ ملی

  خارجی؛اصالب قوانيگ و مقررات ممس مرتبط با تجارت 

 :حذف ثبت ساار  برای تسهيس تجارت و بهبود نماگر تجارت فرامرزی به واسطه  حذف ثبت سفارش

 كاری با گمرجباشد. سيستم ثبت ساار ، به دليس موازیكاهش تعداد اسناد، هزينه و زمان الروری می

 شود. اقدامی غير الروری محسو  می

                                                      

 
6

حقوق و  ارزش گمرکیاز مجموع  %4قطعی کاال، موضوع بند یک نامه صدر االشاره به میزان  وارداتمشمول مالیات علی الحساب  2/6/59از تاریخ ابالغ  اظهار کاال -
  :مندرج در اظهارنامه گمرکی تعیین و موارد ذیل مشمول پرداخت مالیات مذکور نخواهند بود ورودی

ب. کارتهای  برداری و همچنین ماشین آالت خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذیربط الف : واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره
ی شده از ج. وارد کنندگان خوش حساب معرف .بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طالیی ) رتبه الف( پس از تایید مراتب از سوی اتاق صنایع و معادن ذیربط در هر مورد

 .سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی

 .د: وزارتخانه های موسسات و سازمان های دولتی شهرداری و کلیه دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه عمومی کشور

 .و کاالهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد پسته: کاالهای وارده از طریق 

 0531مصوب سال  قانون امور گمرکی 115و: کلیه کاالهای موضوع ماده 

اقدام به  آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 13ماده  0ذیل بند  4در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علیرغم صراحت تبصره - 
الزم است عالوه بر اخذ مالیات علی الحساب به میزان فوق الذکر، مفاصا حساب مالیاتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ  واگذاری به غیر برای استقاده از مزایای کارت نموده،

 .گردد

کاالهای  رخیصبا اخذ ضمانتنامه بانکی و یا بیمه نامه یا سایر اوراق بهادار به میزان دو برابر حقوق ورودی نسبت به ت "گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است صرفا -7 

ر پس از صادرات مجدد کاالها قابل استرداد است و در صورتی که کاالهای ووارداتی موقت ) مواد اولیه صنعتی ( اقدام کند. در مورد کاالهای واردات موقت ، تضمین های مذک
 .ریز می شودوارد شده به صورت موقت از کشور خارج نشود ضمانت نامه ها ضبط شده و به حساب درآمدهای دولت وا
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http://ibfon.org/forums/blog/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c/
http://ibfon.org/forums/blog/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c/
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 گذاران خردنماگر حمایت از سرمایه -9
 (690به  615رتبه از  تنزل) 00/00امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو گذاران خرد: حمايت از سرمايه

 از شکايت سهولت ميزان مدير، مسووليت ميزان افشا، ميزان شاخک شش بررسی به خرد گذارانسرمايه از حمايت نماگر

 هبودب. پردازد¬می شركت شاافيت گستره شركت، كنترل و مالکيت گستره داران،¬سهام حقوق گستره خرد، سهامداران

 كرذ شايان. است خرد گذارانسرمايه از حمايت حوزه به مربوط قوانيگ در جدی بازنگری نيازمند نماگر ايگ در كشور رتبه

 گردي و است افتاده اتااق داران¬سهام حقوق گستره مولاه امتياز كاهش دليس به نماگر ايگ در رتبه ایپله 6 تنزل است

 .اندنداشته تغييری قبس سال به نسبت نماگر هایمؤلاه

 

 میالدی 8102و  8102های طی سال تجارت فرامرزیهای نماگر . مقایسه مؤلفه80جدول 

 1065گزارش  106 9گزارش مؤلفه

 690 615 رتبه

 00/00 00/00 امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو

 7 7 (5-65) افشا ميزان

 4 4 (5-65) مدير مسووليت ميزان

 6 6 (5-65) داران¬سهام شکايت سهولت ميزان

 9 4 (5-65داران )گستره حقوق سهام

 9 9 (5-65گستره مالکيت و كنترل شركت )

 9 9 (5-65گستره شاافيت شركت )

Source: Doing Business 2018 
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 منطقه است. هادهمدر ميان كشوهای منطقه منا  جايگاه ايران

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 میالدی 8102سال  گذاران خرد. مقایسه امتیاز و رتبه ایران و کشورهای منطقه منا در نماگر حمایت از سرمایه2شکل 

 

شود. سو  میگذاران خرد محسازمان مسوول در حوزه حمايت از سرمايه تريگبه عنوان اصلی سازمان بورآ و اوراق بهادار

در جهت  مجلس شاورای اسالمی  ر ماهيت قانونی و مقرراتی دارد، همکاریاز آنجا كه عمده اصاالحات مربوط به ايگ نماگ 

 بهبود ايگ نماگر بسيار حائز اهميت است. 

 

 خرد در ایران گذارانسرمایههای حمایت از بندی شاخصای از رتبهخالصه .88جدول 

 نمره توضیح مربوط به نمره مؤلفه
 6/9 - (0-60داران خرد )شاخص قدرت حمايت از سهام

 4 - (0-60ان مقررات تضاد منافع )زشاخص می

 9 - (0-60شاخص میزان افشا )

 9 هيأت مديره به استثنای اعضای ذيناع (5-9فروشنده است؟ )-عضو شركت از نظر قانونی دارای صالحيت تصويب معامله خريدار كدام

 6 گونه توالي وجود تضاد منافع بدون هيچ (5-9آيا افشای تضاد منافع توسط مدير نزد هيأت مديره الزامی است؟ )

 9 افشای معامله و تضاد منافع (5-9های ساليانه( الزامی است؟ )ای )مانند گزار آيا افشای معامله به صورت انتشار در اسناد دوره

 9 منافعافشای معامله و تضاد  (5-9داران الزامی است؟ )آيا افشای فوری معامله به صورت عمومی و يا نزد سهام

 5 خير آيا يک دستگاه خارجی بايد شرايط معامله را قبس از انجام آن بررسی كند؟

 4 - (0-60شاخص میزان مسئولیت مدير )

بابت خسااارتی كه معامله به  مسااتقيما  يا غيرمسااتقيم توانند میسااهام خريدار  %65دارای داران آيا سااهام

 (5-6وارد آورده شکايت كنند؟ ) خريدار
 6 بله

 5 مسوول نيست (5-9قلمداد كنند؟ ) خريداررا به عنوان مسوول خسارات ناشی از معامله به  ناعذی توانند مديرداران میآيا سهام

 9 مسوول در صورت قصور (  5-9)عنوان مسوول خسارات ناشی از معامله به خريدار قلمداد كنند؟ را  ناعمديران ذی ساير توانندداران میآيا سهام

ناع بايد خساااراتی را كه به دار، مدير ذیآيا به اسااتناد يک خواسااته قابس قبول طرب شااده از طرف سااهام  

 (5-6وارد آورده پرداخت كند؟ ) خريدار
 6 بله
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 نمره توضیح مربوط به نمره مؤلفه
ناع بايد ساود حاصس از منافع  دار، مدير ذیآيا به اساتناد يک خواساته قابس قبول طرب شاده از طرف ساهام    

 (5-6داند؟ )كسب شده در معامله را بازگر
 5 خير

 5 خير (5-6ناع قابس اعمال است؟ )هايی مانند پرداخت جريمه و يا حبس در مورد مدير ذیآيا مجازات

 5 تنها در صورت تقلب يا سوءنيت (5-9دار، معامله را باطس كند؟ )تواند به استناد يک خواسته قابس قبول طرب شده از طرف سهامآيا يک دادگاه می

 6  (0-60داران )میزان سهولت شکايت سهامشاخص 

توانند اسناد معامله را قبس از تشکيس پرونده مربوط به شکايت درصاد ساهام شركت می   65داران مالک آيا ساهام 

 بررسی كنند؟
 5 خير

داشته تواند به هر يک از اساناد مربوط به خوانده و يا شااهدان در زمان برگزاری دادگاه دسااترسی   آيا خواهان می

 (5-9باشد؟ )
 5 خير

ای از اسااناد مربوط به خوانده را در اختيار داشااته باشااد بدون آنکه تواند تقاالااا كند كه دسااتهآيا خواهان می

 (5-6نوع سند را مشمک كرده باشد؟ )
 5 خير

 5 خير (5-9)تواند به صورت مستقيم بر فرآيند اقامه دعوی از مدعی عليه و يا شاهدان سؤال كند؟ آيا مدعی می

 5 خير (5-6تر است؟ )های مشابه در دعاوی كياری پاييگآيا جايگاه ادله مورد نياز در دعاوی مدنی از نمونه

 6 در صورت موفقيت بله های قانونی خود را از شركت دريافت كنند؟توانند هزينهدار میهای سهامآيا خواهان

 9  (0-60دار )حاکمیت سهام گسترهشاخص 

 9  (0-60)دارحقوق سهام گستره شاخص

 5 خير درصد از سهام خريدار نيازمند تأييد نهايی سهامدار است؟ 66فرو  آيا 

 5 خير شوند؟دارن دعوت العاده سهامسه فوقبرای شركت در جل توانندمی درصد سهام شركت 65داران دارای آيا سهام

 5 خير داران خود مجوز داشته باشد؟در هر زمان برای انتشار سهام جديد بايد از سهام خريدارآيا 

 6 بله شود؟داران برای سهام جديد اعطا میآيا حقوق اشتراج به صورت خودكار به سهام

 6 بله ؟دكننپذير است كه صاحبان سهام مؤثر تأييد آيا تغيير در يک مجموعه سهام تنها در صورتی امکان

 6 بله داران بايد انتما  و عزل بازرآ خارجی را تأييد كنند؟آيا سهام

 5 خير ستند؟داران هداران آزادانه قادر به مبادله سهام پيش از تغييرات در شركت اصلی يا تشکيس جلسه سهامآيا سهام

ا غير اعضااا، ابتد يک عضااو بايد پيش از فرو  منافع خود بهبا فرض خريدار به عنوان يک شااركت محدود، آيا 

 پيشنهاد فرو  منافع خود را به اعضای موجود ارائه كند؟
 5 خير

 5 خير با فرض خريدار به عنوان يک شركت محدود، آيا االافه شدن يک عضو جديد نيازمند تأييد تمامی اعضا است؟

برای شركت در  يدبادرصد سهام شركت  65داران دارای آيا ساهام با فرض خريدار به عنوان يک شاركت محدود،  

 دارن دعوت شوند؟العاده سهامجلسه فوق
 5 خير

 9 - (0-60)گستره مالکیت و کنترل شرکت شاخص 

 5 خير مديرعامس شركت ممنوع است؟ ورياست هيأت مديره تعييگ يک شمک برای آيا 

 5 خير ؟باشد و غيراجرايی شامس اعضای مستقس بايد آيا هيأت مديره

 6 بله بايد يک كميته بازرسی مجزا به طور انحصاری متشکس از اعضای هيأت مديره داشته باشد؟آيا هيأت مديره 

 6 بله پيش از اتمام دوره تصدی اخراج كنند؟ بدون دليس توانند اعضای هيأت مديره راداران میآيا سهام

 5 خير قيمت پيشنهاد كند؟داران درصد سهام شركت بايد به تمامی سهام 65آيا يک مالک بالقوه برای كسب 

 6 بله بايد سود سهام خود را در يک دوره حداكثری تعييگ شده توسط قانون پس از اعالم پرداخت نمايد؟آيا خريدار 

 5 خير آيا يک شركت تابعه از خريد سهام منتشر شده توسط شركت مادر منع شده است؟

 5 خير ؟وجود داردگشا با فرض خريدار به عنوان يک شركت محدود، آيا مکانيزم مديريت گره

درصاد ساهام شركت بايد به    65آيا يک مالک بالقوه برای كساب  با فرض خريدار به عنوان يک شاركت محدود،  

 داران قيمت پيشنهاد كند؟تمامی سهام
 5 خير

آيا خريدار بايد سااود سااهام خود را در يک دوره حداكثری تعييگ با فرض خريدار به عنوان يک شااركت محدود، 

 شده توسط قانون پس از اعالم پرداخت نمايد؟
 5 خير

 9 - (0-60شفافیت شرکت ) گسترهشاخص 
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 نمره توضیح مربوط به نمره مؤلفه
 5 خير درصد را افشا كند؟ 6مستقيم يا غيرمستقيم به اندازه  سهاممالکيت سوددهی ناشی از خريدار بايد آيا 

 5 خير ؟ندكافشا  رااطالعات مربوط به اعضای هيأت مديره و همچنيگ اطالعات مربوط به اشتغال اصلی آنها  خريدار بايد آيا 

 5 خير ؟كندافشا  راغرامت هر يک از مديران خريدار بايد آيا 

 5 خير روز پيش از تشکيس آن ارسال شود؟ 96آيا آگهی دقي  جلسه مجمع عمومی بايد 

 5 خير دهند؟درصد سهام خريدار مواردی را در دستور كار مجمع عمومی قرار می 6سهامداران دارای آيا 

 6 بله های مالی ساليانه بايد توسط حسابرآ خارجی رسيدگی شود؟آيا صورت

 6 بله های حسابرآ بايد برای عموم افشا شود؟آيا گزار 

 5 خير ؟يک بار در سال دعوت شوندبا فرض خريدار به عنوان يک شركت محدود، آيا بايد اعضای آن حداقس 

درصد سهام خريدار مواردی را در دستور كار  6آيا سهامداران دارای با فرض خريدار به عنوان يک شركت محدود، 

 دهند؟مجمع عمومی قرار می
 5 خير

 5 خير شود؟ رسيدگیهای مالی ساليانه بايد توسط حسابرآ خارجی با فرض خريدار به عنوان يک شركت محدود، آيا صورت
Source: Doing Business 2018 

 

  المللی کشوراساسی در جهت ارتقای جايگاه بین راهکارهای

 وكار كشور؛اصالب قانون تجارت با رويکرد بهبود محيط كسب 

  های شركت با رالايت اكثر اعضا؛درصد از دارايی 66فرو  بيش از 

  به نحوی كه امکان حضور در جلسات شركت برای اعضايی كه بيش  8قانون تجارت 31و  36اصالب مواد

 باشند، وجود داشته باشد؛درصد سهام شركت را دارا می 65از 

  مديره بايد مستقس و غير اجرايی باشند؛نحوی كه اعضای هيوتقانون تجارت، به 6573اصالب ماده 

  خريد سهام عضوی كه با بقيه تواف  نداشته باشد؛ايجاد امکان 

 های تابعه؛ممنوعيت خريد سهام شركت مادر برای شركت 

  درصد از سهام شركت را دارا  6دارانی كه سهامايجاد امکان قراردادن موالوع در دستور جلسات توسط

 ؛باشندمی

 الزام به افشای بيشتر معامالت اشماص وابسته؛ 

                                                      
يک پنجم سهام شركت را مالک باشند ح  دارندكه دعوت صااحبان ساهام را بارای تشکيس مجمع عمومی ازهيوت مديره  ا سهامدارانی كه اقال 36ماده 8 

ميتوانند  انخواستارشوند وهيوت مديره بايد حداكثرتا بيست روزمجمع مورد درخواسات را با رعايت تشرياات مقرره دعوت كنددرغيراينصورت درخواست كنندگ

اازرآ ياا بازرسان شركت خواستارشوند وبازرآ يا بازرسان مکلف خواهند بودكه با رعايت تشرياات مقرره مجمع موردتقاالا را حداكثرتا دعوت مجماع را ازب

 ماععاوت مجده روزدعوت نمايند وگرنه آن گونه صاحبان سهام ح  خواهند داشت مستقيما به دعوت مجماع اقدام كنند بشرط آنکه كليه تشرياات راجع باه د

  ند.هيوت مديره وبازرسان تصري  نمايرا رعايات نماوده ودرآگهای دعاوت بعادم اجابات درخواست خود توسط 

دستورمجمع منحصرا موالوعی خواهد باود كاه درتقاالاانامه ذكرشاده اسات وهيوات رئيسه مجمع ازبيگ صاحبان سهام انتما   36ا درمورد ماده 31ماده 

 .خواهد شد

عده اعضای  بيگ صاحبان سهام انتما  شده وكال يا بغضا قاباس عازل می باشند اداره خواهدشد. ای كه ازسهامی بوسيله هيوت مديره ا شركت657ماده 3 

 .باشد كمتر پنج نار هيوت مديره درشركتهای سهامی عمومی نبايد از
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 افشای پادا  مديران و هيوت مديره شركت؛ 

 قبس از تشکيس مجمع؛ افشای اطالعات مجمع يک ماه 

 های مالی توسط حسابرآ خارجی؛امکان حسابرسی صورت 

 ؛وسو دادن به سهامهای مالی غيرواقعی جهت سمتگزار برخورد با و در معامالت  سازیشااف 

  وجود كانون، يا  گذار و مجری با فعاالن بازارارتباط مستقيم و اثرگذار ميان بدنه سياست امکانايجاد

الت و رفع مشک بورآ به منظورعنوان پس ارتباطی با سازمان ن بازار سرمايه بهای برای فعاالانجمگ يا صن

 داران عمده؛سهولت تنظيم شکايات از سهام

 با عنايت به نيازهای روز قانون تجارت باالخک در وپاگيرو دست ممسروزرسانی قوانيگ هاصالب و ب. 

 

 آور بودن اجرای قراردادهانماگر الزام -11

 (؛21به  21تنزل رتبه از ) 12/53امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو آور بودن اجرای قراردادها: الزام

 كار و كسب 9568 گزار  در را 85 رتبه ايران قراردادها، اجرای بودن آور الزام نماگر در مطالعه، مورد كشور 635 بيگ در

 گزار  در پيشرو اقتصاد تا فاصله امتياز. است داشته تنزل پله 65 سال قبس به نسبت كه است كرده كسب جهانی بانک

 . است داشته كاهش 3/5حدود  سال قبس به نسبت كه است 57/63ميالدی 9568

 و روز 656 ايران در تجاری اختالفات فصس و حس برای نياز مورد زمان 9568 گزار  در منتشارشاده   اطالعات به توجه با

 كيايت شاخک در كشور امتياز همچنيگ و طلب ارز  از درصاد  67 تجاری اختالفات فصاس  و حس برای نياز مورد هزينه

 تجاری اختالفات فصس و حس برای نياز مورد زمان ،9567 گزار  در كه ستا حالی در ايگ باشدمی 6 قضاايی  فرايندهای

 كيايت شاخک در كشاور  امتياز همچنيگ و 9568 گزار  مانند به تجاری اختالفات فصاس  و حس برای نياز مورد هزينه و

 هب نسبت مذكور نماگر خصوص در ايران والعيت گرددمی مشاهده كه همانگونه. است گرديده ذكر 6/6 قضايی فرايندهای

 .است شده بدتر گذشته سال

 میالدی 8102و  8102های های نماگر اجرای قراردادها طی سال. مقایسه مؤلفه89جدول 

 1065گزارش  1069گزارش  مؤلفه

 50 90 رتبه

 09/57 09/57 امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو

 656 656 زمان )روز(

 67 67 هزينه )درصد از طلب(

 6 6/6 (5-68شاخک كيايت فرايندهای قضايی )

Source: Doing Business 2018 
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رتبه (، عمان )67رتبه ) (، مراكش97رتبه (، مالت)69رتبه در ميان كشاورهای منطقه منا، ايران پس از كشورهای امارات ) 

 در جايگاه هاتم قرار دارد. (،71رتبه ( و تونس)79رتبه (، كويت)17

 
 میالدی 8102سال  . مقایسه امتیاز و رتبه ایران و کشورهای منطقه منا در نماگر اجرای قراردادها3شکل 

همکاری مجلس شااورای اسااالمی در تريگ متوليان نماگر اجرای قراردادها هسااتند. مهم وزارت دادگسااتریو  قوه قضااائيه

 زمينه اصالب قوانيگ و مقررات مربوط به ايگ حوزه نيز بسيار حائز اهميت است.

 

 در ایران اجرای قراردادهای فرایندای از جزئیات خالصه .84 جدول

 زيرشاخص اجرای قرارداد

 505 زمان )روز(

 95 تشکيس پرونده و ابالغ

 936 دادرسی و قضاوت

 685 اجرای حکم

 69 هزينه )درصدی از ارزش خواسته(

 65 دستمزد وكيس )درصدی از ارز  خواسته(

 9 هزينه دادگاه )درصدی از ارز  خواسته(

 6 هزينه اجرای حکم )درصدی از ارز  خواسته(
Source: Doing Business 2018 

 

 کیفیت فرایندهای قضاییشاخص . 85جدول 

 امتیاز پاسخ 

 0/5  (65-0فرايندهای قضايی )شاخص کیفیت 
 5/0  (5-0ساختار دادگاه و اقامه دعوا )

 5 خير های تجاری اختصاص يافته است؟. آيا يک دادگاه يا بمشی از دادگاه منحصرا  برای رسيدگی به پرونده6

48.02

48.41

53.71

54.21

58.78

59.07

60.02

74.02

(144رتبه )عراق 

(141رتبه )لیبی 

(11۸رتبه )اردن 

(10۶)میانگین منطقه منا 

(۸3رتبه )عربستان 

(۸0رتبه )ایران 

(۶7رتبه )عمان 

(1۲رتبه )امارات 
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 امتیاز پاسخ 

 5  . دادگاه دعاوی كوچک9

  خير كوچک وجود دارد؟. آيا دادگاه دعاوی كوچک يا فرايند بررسی سريع برای شکايات 9.6
  در دسترآ نيست . اگر بله، آيا خودنمايندگی مجاز است؟9.9

 6 بله . آيا ابزار توقيف پيش ز محاكمه موجود است؟9

 6/5 بطور دستیبله،  شود؟های جديد به صورت تصادفی به قضات داده می. آيا پرونده4

 -6 خير . آيا ارز  شهادت مرد و زن در دادگاه يکسان است؟6

 6  (1-0مديريت پرونده )
 5  . استانداردهای زمانی6
  بله . آيا قوانينی برای تعييگ استانداردهای زمانی كلی برای وقايع كليدی دادگاه در يک پرونده مدنی وجود دارد؟6.6

  خير . اگر بله، آيا استاندارد زمانی برای حداقس سه واقعه دادگاه تعييگ شده است؟6.9

  بله ها معتبر هستند؟درصد از پرونده 65آيا ايگ استانداردهای زمانی در بيش از . 6.9

 6  . تعوي  جلسات9

  بله كند؟ آيا قانون حداكثر تعداد تعوي  جلسات را تنظيم می 9.6

  بله بينی نشده و غير منتظره است؟. آيا تعوي  جلسات محدود به موارد پيش9.9
  بله ها معتبر هستند؟درصد از پرونده 65مربوط به تعوي  جلسات، آيا ايگ قوانيگ در بيش از  در صورت وجود قوانيگ 9.9

( گزار  9( گزار  زمان تنظيم؛ )6توان ايجاد نمود: )هاای صااال  را می . آياا دو مورد از چهاار گزار  زير در خصااوص دادگااه   9
 ( گزار  پيشرفت يک پرونده؟4ها و )ده( گزار  مدت زمان انتظار برای رسيدگی به پرون9مااصاحسا ؛ )

 5 خير

 5 خير شود؟های مديريت پرونده برگزار می. آيا پيش از تشکيس دادگاه صال  كنارانس پيش از محاكمه در مورد تکنيک4

 5 خير . آيا ابزارهای الکترونيکی مديريت پرونده برای استااده قاالی در دادگاه صال  وجود دارد؟6
 5 خير ابزارهای الکترونيکی مديريت پرونده برای استااده وكيس در دادگاه صال  وجود دارد؟. آيا 1

 6  (4-0اتوماسیون دادگاه )
 5 خير فرم اختصاصی تشکيس داد؟توان پرونده شکايت اوليه را به صورت الکترونيکی در يک پلت. آيا در دادگاه صال  می6

 5 خير پذير است؟صورت الکترونيکی برای شکاياتی كه پرونده آنها قبال  در دادگاه تشکيس شده امکان. آيا انجام خدمات فرايندی به 9

 6 بله های دادگاه به صورت الکترونيکی قابس پرداخت است؟. آيا در دادگاه صال  هزينه9

 5  . انتشار حکم دادگاه4
سااطوب برای انتشااار عمومی از طري  روزنامه های تجاری در تمامی . آيا احکام صااادر شااده برای پرونده4.6

 گيرد؟سايت دادگاه در دسترآ قرار میرسمی، روزنامه يا و 
  خير

های تجاری در سط  دادگاه استيناف يا ديوان عالی كشور برای انتشار . آيا احکام صاادر شده برای پرونده 4.9
 گيرد؟دسترآ قرار میسايت دادگاه در عمومی از طري  روزنامه رسمی، روزنامه يا و 

  خير

 5/1  حل اختالف جايگزين
 6/6  . داوری6

  بله كند؟. آيا داوری تجاری داخلی تحت تأثير يک قانون تثبيت شده يا ماده يا بمشی از قانون مدنی تمامی جوانب آن را لحاظ می6.6

  خير رسايدگی كرد )بجز مواردی مربوط به نظم و سياست عمومی(؟ . آيا اختالفات تجاری وجود دارد كه نتوان از طري  داوری به آنها 6.9

  بله شود؟نامه عموما  توسط دادگاه اجرا می. آيا شروط داوری معتبر يا موافقت6.9

 6  گری/ ساز . ميانجی9
  بله گری يا ساز  داوطلبانه وجود دارد؟. آيا ميانجی9.6

تحت تأثير يک قانون تثبيت شاده يا ماده يا بمشی از قانون مدنی تمامی جوانب آن را   گری، سااز  يا هر دوی آنها . آيا ميانجی9.9
 كند؟لحاظ می

  بله

گری(در های مالی برای طرفيگ )به عنوان مثال بازپرداخت هزينه تشاکيس پرونده در صورت موفقيت ساز  يا ميانجی . آيا انگيزه9.9
 دارد؟گری يا ساز  وجود خصوص تال  در جهت ميانجی

  خير

Source: Doing Business 2018 
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  المللی کشوردر جهت ارتقای جايگاه بینراهکارهای پیشنهادی 

 های حس اختالف، بررسی های مستقس، تاويض اختيار به دادگاهتمهيد اقدامات مورد نياز )از جمله دادگاه

خارج از نوبت و ...( جهت رفع دعواهای تجاری كوچک در حداقس زمان ممکگ و بدون دريافت هرگونه 

 هزينه االافی؛ 

 ؛برابر بودن ارز  شهادت زن و مرد حداقس در خصوص دعواهای تجاری 

 ؛تجاریبندی مشمک از پيش تعييگ شده برای رويدادهای ممتلف در يک پرونده برنامه زمان 

 در تهيه گزار  والعيت پرونده و نحوه پيشرفت آن و در دسترآ طرفيگ قرار دادن اطالعات مورد نياز 

 ؛دعوای تجاری

 رسانی و تاهيم دقي  طرفيگ درگير در دعوای تجاری قبس از تشکيس دادگاه توسط مراجع ذيربط در اطالع

 ؛آيندهخصوص قوانيگ موجود و مراحس قانونی طی شده توسط دادگاه در 

 های در حال بررسی و تمصيک دادن نسبت منابع موجود های تجاری به كس پروندهبررسی نسبت پرونده

 به شرب ذيس: های تجاریطور تمصصی به بمش ويژه رسيدگی به پروندههب

 ؛های فعلیايجاد بمش ويژه رسيدگی به شکايات تجاری در دادگاهالف( 

 ؛قضات ممتک به ايگ موالوعهای تجاری توسط بررسی پرونده ( 

 .های آموزشی تمصصی برای قضاتبرگزاری دورهج( 

 های موجود و يا در های تجاری كوچک در دادگاههای رسيدگی به پروندهريزی جهت ايجاد بمشبرنامه

  ؛های حس اختالفدادگاه

 های ذيس:با قابليتها در دادگاه ارتقای ابزارهای الکترونيکی 

های دادگاه اطالع از والعيت فعلی پرونده در حال بررسی و همچنيگ پرداخت هزينه ثبت شکايت والف( 

 ؛عموم مردم برای صورت الکترونيکیهب

مشاهده جزئيات مربوط به بررسی پرونده در هنگام تشکيس دادگاه و آگاهی از والعيت پرونده موكليگ  ( 

 برای وكال؛

 برای قضات. درج احکام صادره بر روی آن ه روند پرونده و مستندات موجود ومشاهدج( 

 های زيررسانی در بمشاندازی سايت اطالعراه: 

 ؛عالی(ها و ديوان)در دادگاه انتشار احکام غيرمحرمانه بر روی سايت جهت مشاهده عمومالف( 

 ؛های تجاری و جزئيات روند بررسی پروندهرسانی در خصوص قوانيگ موجود در حوزهاطالع ( 
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های مورد بررسی، تعداد آمار و گزارشات مربوط به فرايندهای قضايی از جمله تعداد پرونده درجج( 

های خاتمه يافته، متوسط مدت زمان بررسی به پرونده، متوسط مدت زمان انتظار جهت رسيدگی، پرونده

 قضايی و ... .های مطرب در حوزه كيايت فرايند های پيشرفت در شاخکنرخ
 

 و پرداخت دیون نماگر ورشکستگی -11
  ؛(610به  651تنزل رتبه از ) 70/10به  15/15کاهش امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو از ورشکستگی و پرداخت ديون: 

 بانک كار و كسب 9568 گزار  در را 615 رتبه ايران ديون، پرداخت و ورشکستگی نماگر در مطالعه، مورد كشاور  635 بيگ در

 9568 گزار  در پيشرو اقتصااد  تا فاصاله  امتياز. اسات  داشاته  تنزل پله 4 ساال قبس  به نسابت  كه اسات  كرده كساب  جهانی

 ايران در ورشکستگی فرايند برای شدهطی زمان. است داشاته  كاهش 9/6حدود  ساال قبس  به نسابت  كه اسات  39/99 ميالدی

 ی،ورشکستگ فرايند اتمام از بعد حاصله نتيجه همچنيگ و باشدمی بدهکار بنگاه داريی از درصاد  66 نياز مورد هزينه و ساال  6/4

 6 ورشکستگی چارچو  قدرت شاخک توسط شده كسب نمره و دالر واحد هر در سانت  4/66 بازساتانی  نرخ و تدريجی فرو 

و  اتااق افتاده اساات 4/66به  3/67از  تنزل رتبه ايگ نماگر به دليس كاهش امتياز مؤلاه نرخ بازسااتانی .باشاادمی كس نمره 61 از

 اند.ها نسبت به سال گذشته بدون تغيير ماندهساير مؤلاه

 

 میالدی 8102و  8102های های نماگر ورشکستگی طی سال. مقایسه مؤلفه81جدول 

 1065گزارش  1069گزارش  مؤلفه

 610 651 رتبه

 70/10 15/15 امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو

 6/4 6/4 زمان )سال(

 66 66 هزينه )درصد از دارايی(

 4/66 3/67 ی( )سنت در هر دالر(بنگاه اقتصاد ديو تجد ايرخ احنرخ بازستانی )ن

 6 6 (5-61ی )مربوط به ورشکستگ گيقدرت قوان

Source: Doing Business 2018 

 

  



 معاونت امور اقتصادی –وزارت امور اقتصادی و دارایی      میالدی بانک جهانی و راهکارهای پیشنهادی ارتقای آن 8102وکار سال گزارش وضعیت ایران در شاخص سهولت انجام کسب |41

 .و از جايگاه مطلوبی برخوردار نيستكشور منطقه منا، ايران در جايگاه پانزدهم قرار گرفته است  95در ميان 

 
 میالدی 8102سال  . مقایسه امتیاز و رتبه ایران و کشورهای منطقه منا در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون01شکل 

و مجلس شورای اسالمی مسووليت اصلی را در قبال  وزارت دادگستری، كس تصاايه امور ورشاکساتگی(   قوه قضاائيه )اداره 

جزئيات مربوط به شاخک قدرت چارچو   98شماره جدول  در ر ورشکستگی و پرداخت ديون دارند.بهبود والاعيت نماگ 

 ارائه شده است.ورشکستگی 

 

 های مربوط به کارایی طرح دعوای ورشکستگی جزئیات داده. 82جدول 

 توضیحات پاسخ شاخص

 طرح دعوا
سلب کلیه حقوق راهن 

 نسبت به عین مرهونه

هگ كليه حقوق را ساالبفرايند از آنجا كه بيزبانک يک طلبکار دارای وثيقه اساات، 
آن آغاز  تضميناتساازمان ثبت اسناد برای اجرای   توساط  نسابت به عيگ مرهونه 

 خواهد شد.

 فروش تدريجی نتیجه
دارايی به منظور برآورده ساااختگ مطالبات بيزبانک به فرو  خواهد رساايد و هتس 

 قادر به ادامه فعاليت نمواهد بود.

 5/4 زمان )سال(

ايگ مدت زمان با انجامد. ماه به طول می 64ايران حس و فصااس ورشااکسااتگی در  
توجه به ترفند به تعوي  انداختگ فرايند ورشکستگی توسط بدهکار و ساير داليس از 

 قبيس عوامس خارجی مانند تعطيالت يا حوادث غيرمنتظره است.

 65 هزينه )درصد از دارايی(
 هایدرصاااد( و هزينه 6دولتی و دادگاه )تا  هایهای اصااالی از قبيس هزينههزينه
 درصد( 9تا  9) داللی هایهزينهدرصد( و  7)تا  وكيس

 4/65نرخ بازستانی: 
Source: Doing Business 2018 
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 8102 چارچوب ورشکستگیقدرت شاخص . 82جدول 

 نمره پاسخ 

 6  (0-61ی )ورشکستگ چارچوبقدرت شاخص 
 9  (0-0شاخص طرح دعوا )

 ورشکستگی چه فرايندهايی پيش روی بنگاه بدهکار قرار دارد؟در هنگام طرب دعوای 
) ( بنگاه بدهکار ممکگ اسااات تنها 

 برای انحالل، تشکيس پرونده دهد.
6/5 

دهد يک طلبکار برای بنگاه بدهکار پرونده ورشااکسااتگی آيا چارچو  ورشااکسااتگی اجازه می
 ؟تشکيس دهد

) ( بله، اما طلبکار ممکگ اساات تنها 
 برای انحالل پرونده تشکيس دهد. 

6/5 

در چارچو  ورشاکستگی، شروع فرايند رسيدگی به ورشکستگی بر چه مبنايی صورت  
 گيرد؟می

)الف( بنگااه بادهکاار عموماا  قادر به     
هااای خود در موعااد پرداخاات باادهی
 سررسيد نيست.

6 

 9  (0-1)های بدهکار شاخص مديريت دارايی
آيا چارچو  ورشاکساتگی اجازه ادامه قراردادهای مربوط به تأميگ كاالها و خدمات اساااسی را به   

 دهد؟بدهکار می
 5 خير

آيا چارچو  ورشاکساتگی اجازه رد قراردادهای بسايار سنگيگ توسط بنگاه بدهکار را    
 دهد؟می

 5 خير

 6 بله دهد؟میرا آيا چارچو  ورشکستگی امکان اجتنا  از معامالت ترجيحی 
را گذاری شده آيا چارچو  ورشاکساتگی امکان اجتنا  از معامالت كمتر از حد ارز   

 دهد؟می
 6 بله

آيا چارچو  ورشاکساتگی امکان اخذ اعتبار پس از طرب رسايدگی به ورشکستگی را    
 كند؟برای بنگاه بدهکار فراهم می

 5 خير

 ود؟شپس از طرب رسيدگی قائس میآيا چارچو  ورشکستگی اولويتی برای اعتبارات 
)پ( پس از طرب رسيدگی هيچ 
اولويتی به طلبکاران اختصاص داده 

 نشده
5 

 5  (0-0)ساماندهی مجدد فرايند رسیدگی شاخص 
 5 موجود نيست د؟ندهطلبکاران به پيشنهاد طرب ساماندهی مجدد رأی می يک از كدام

دريافتی طلبکاران ممالف ساااماندهی آيا چارچو  ورشااکسااتگی ايگ الزام را دارد كه 
 آورند؟ای باشد كه در يک انحالل به دست میمجدد بايد حداقس به همان اندازه

 5 خير

، شونددهی به طرب سااماندهی مجدد به چند دسته تقسيم می آيا طلبکاران برای رأی
برخورد دهد و آيا با طلبکاران موجود در هر گروه آيا هر دساااته به طور مجزا رأی می

 شود؟يکسانی می
 5 خير

 6  (0-4شاخص مشارکت طلبکار )
آياا در چاارچو  موجود الزامی برای موافقت طلبکاران با انتما  يا انتصاااا  نماينده   

 مسوول برای به رسيدگی به ورشکستگی وجود دارد؟
 5 خير

اساااساای بنگاه بدهکار  های آيا در چارچو  موجود الزامی برای موافقت طلبکاران با فرو  دارايی
 وجود دارد؟

 5 خير

آيا چارچو  موجود، حقی برای طلبکاران در خصااوص درخواساات اطالعات از نماينده 
 شود؟مسوول رسيدگی به ورشکستگی قائس می

 5 خير

آيا چارچو  موجود حقی برای طلبکاران مبنی بر ممالات با تصاااميماتی كه ادعاهای 
 شود؟قائس می كندطلبکاران را رد يا تأييد می

 6 بله

Source: Doing Business 2018 
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 المللی کشور در جهت ارتقای جايگاه بینراهکارهای پیشنهادی 

  تصايه؛ در تعييگ يا تأييد /تصويب/ رد انتصا  مدير بستانکارانمشاركت 

  تدويگ قوانيگ و مقرراتی كه صراحتا  بدهکاران را پس از آغاز اقدامات ورشکستگی مجاز به ادامه قراردادها كند؛ 

  تدويگ قوانيگ و مقرراتی كه به موجب آن چارچو  ورشکستگی به بدهکار اجازه دهد تا پس از آغاز اقدامات

ز سود دريافتی( كه در آن هر دو طرف ورشکستگی، قراردادهای بيش از حد سنگيگ )هزينه عملياتی بيش ا

 طور كامس انجام شوند، رد كند؛ كه بهبه طور كامس به تعهداتشان پايبند نيستند را قبس از ايگ

  و مقررات در خصوص سازماندهی مجدد؛تدويگ قوانيگ 

 تگی رشکستدويگ قوانيگ و مقررات صريحی كه بستانکاران را مجاز به تأييد فرو  اموال پايه طی اقدامات و

 كند؛

  بازنگری در مدت زمان قانون تصايه و اصالب موارد مربوط به نامحدود بودن تسری تاريخ توقف ورشکستگی

 به ماقبس.
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در شاخک كس سهولت  ايران( امتياز DB2018وكار بانک جهانی )بر اسااآ آخريگ گزار  سهولت انجام كسب 

امتيازی، سرعت انجام اصالحات  91/5رغم افزايش بهبود يافته اسات. علی  48/61به  99/61وكار از انجام كساب 

 4المللی كشور نسبت به سال گذشته كشور نسبت به ساير كشورهای جهان كمتر بوده و موجب شده جايگاه بيگ

( در 63( و قطر )9پس از كشورهای امارات )ذ مجوزهای سااخت،  در نماگر اخايران با ايگ وجود رتبه تنزل يابد. 

همچنيگ ايران در نماگر  جايگاه ساوم خاورميانه و باالتر از كشورهايی نظير عمان، عراق و اردن قرار گرفته است. 

بررساای والااعيت ايران در گزار  سااهولت انجام   قرار گرفته اساات. خاورميانهاخذ اعتبار در جايگاه اول منطقه 

 مقررات، و قوانيگ تعدد شاافيت، در حال حاالر عدمدهد، ميالدی بانک جهانی نشان می 9568وكار سال كساب 

 متناقض بعضااا  و ممس همپوشااان، هاینامهآئيگ و هابمشاانامه مقررات، قوانيگ، وجود و قوانيگ رعايت دشااواری

 هب دستيابی جهت در بايد كه گيرد قرار اهدافی تريگمهم زمره در ممس مقررات و قوانيگ شاناسايی  شاده  موجب

 ميگتض روشنی به را مالکيت حقوق ها،آن حاكميت و موجود مقررات و قوانيگ كيايت كه صورتی در. كوشيد آن

 هایتفعالي در مشااركت  به تمايلی خصاوصای   بمش اقتصاادی  فعاالن كه داشاات انتظار تواننمی نکند تبييگ و

وكار بانک جهانی كه ارتقای تعدادی از نماگرهای سااهولت انجام كسااببا توجه به ايگ .باشااند داشااته اقتصااادی

ه رو مقولها قوای قضاائيه و مقننه است، از ايگ هايی اسات كه متولی آن مساتلزم اصاالب قوانيگ ممتلف و يا رويه  

كند و عمال  مکلف نمودن دولت به تنهايی ا نيز طلب میبهبود محيط كساب و كار اهتمام و مسااعدت ساير قوا ر  

 به وجهت وكار كشور، بادر بهبود محيط كسب توفي  است، گذار را محق  سازد. بديهیتواند هدف نهايی قانوننمی

 بر عالوه...  و كشور در متعدد اجرائی هایسازمان با آن وثي  ارتباط له،ومس بودن وجهی چند ابعاد آن، پيچيدگی

است. به هميگ  مدت بلند امری قوه، ساه  در حاكميتی هایدساتگاه  كليه نگریكس و همساوئی  همراهی، به نياز

به شاادت  ،موجه حاكميتهای غيربازنگری در قوانيگ و مقررات موجود در جهت كاهش دخالتدليس الزم اساات 

المللی كشور در نماگرهای اه بيگدر جدول ذيس راهکارهای اسااسای در جهت ارتقای جايگ   قرار گيرد. مورد توجه

 :وكار ارائه شده استكسب
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 وکاردر نماگرهای کسبالمللی کشور راهکارهای اساسی در جهت ارتقای جایگاه بین. 83جدول 

 عملکرد نماگر

 شروع کسب و کار

  سوءپيشينه؛سازمان ثبت اسناد و امالج كشور در خصوص ارائه گواهی عدم  63/65/6935مورخ  683766/35ابطال بمشنامه شماره 

 ها؛  ها توسط روزنامه رسمی و اداره ثبت شركتايجاد امکان انجام درخواست انتشار آگهی ثبت از طري  درگاه ثبت شركت 

 ها و كاهش بوروكراسی اداری؛تسهيس فرايند ثبت شركت با رويکرد هاگ و مقررات مرتبط با ثبت شركتبازنگری در قواني 

  قانون مدنی؛   6667حذف يا اصالب ماده 

 هيأت وزيران؛  6/9/6931 مورخ ه69573 ت/99665 نامه شماره( تصويب9شدن بند الف ماده )اجرايی 

 وزيران؛  هيأت 6/9/6931مورخ  ه 69573 ت/99665 شماره نامهتصويب( 9) ماده( ث) بند شدن اجرايی 

 حوزه؛ ايگ مسوول هایدستگاه توسط شركت ثبت فرايند در يکیالکترون امضای از استااده امکان ساختگ فراهم 

  الثبت از مراحس تأسيس و جانشينی آن به ساير خدمات از جمله خدمات مترادف ديگر.كاهش و حذف هزينه رزرو نام و ح 

 اخذ مجوز ساخت

  مرحله بازديد از انبار در حال ساااخت )مشاامصااات انبار با توجه به ماروالااات بانک  6به كاهش  شااهرداری با همکاریوزارت راه و شااهرسااازی الزام

 جهانی(؛

 وزيران؛  هيأت 6/9/6931مورخ  ه 69573 ت/99665 شماره نامهتصويب( 9) ماده( الف) تبصره بند شدن اجرايی 

  رايندها و الزاماتی كه سازندگان برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت، پايان شهرداری به درج كليه قوانيگ و مقررات و فوزارت راه و شهرسازی و الزام

 كار و ... نياز دارند، در سامانه شهرداری.

 دسترسی به برق

 ای؛كردن درخواست اخذ انشعا  برق از طري  وبسايت وزارت نيرو يا شركت برق منطقهالکترونيکی 

 ای؛ كاهش تعداد روزهای الزم برای بازرسی از محس توسط شركت برق منطقه 

 كاهش تعداد مراحس شاخک دسترسی به برق از طري  ادغام برخی مراحس؛ 

 وزيران؛  هيأت 6/9/6931مورخ  ه69573 ت/99665 شماره نامهتصويب( 6) ماده( الف) بند شدن اجرايی 

 وزيران.  هيأت 6/9/6931مورخ  ه69573 ت/99665 شماره امهنتصويب( 6) ماده(  ) بند شدن اجرايی 

 اخذ اعتبار
 اندازی سامانه ثبت وثاي ؛راه 

 پذير و متعدد نمودن وثاي  مورد قبول برای دريافت اعتبار؛انعطاف 
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 عملکرد نماگر
 وزيران؛هيأت 6/9/6931مورخ  ه69573 ت/99665 شماره نامهتصويب( 8) ماده شدن اجرايی 

  ها و فرو  با حاظ مالکيت توسااط بانک مركزی نويس قانونی در خصااوص انتقال امانی مالکيت، ليزينگ مالی، تمصاايک انتقال بدهی تدويگ پيش

 جمهوری اسالمی ايران؛

 قوق نويس قانونی توساااط بانک مركزی جمهوری اساااالمی ايران، در خصاااوص در نظر گرفتگ بازه زمانی برای رسااايدگی به ح  و ح تدويگ پيش

 شود.كه يک بدهکار تحت نظارت دادگاه وارد يک فرايند سازماندهی مجدد میبستانکاران، هنگامی

 ثبت مالکیت

 مالک؛ مالکيت اثبات منظور به قانونی سند ارائه تعييگ سقف زمانی در قانون جهت 

 طراحی مکانيسم آناليگ، صرفا  جهت ثبت و پيگيری شکايات مربوط به مالکيت زميگ؛ 

 زميگ؛ مالکيت اثبات به نياز بدون زميگ، مالکيت به مربوط قرار دادن اطالعات عموم دسترآ در 

  با هدف تسهيس فرايندهای ثبت مالکيت و كاهش بوروكراسی اداری؛بازنگری در قوانيگ مربوط 

 قضائيه؛ قوه توسط سال 9 تا 6 طی دادگاه اوليه حکم ارائه و زميگ اختالفات كارآمد حس 

 نظرات و اخذ برای مکانيسمی آوردن فراهم و معامالت تعداد از رسمی آمار آوریجمع ثبت، قانونی اساناد  اطالعات به آناليگ دساترسای   ايجاد امکان 

 امالج؛   و اسناد ثبت و بردارینقشه هایسازمان در پيشنهادات

 در دسترآ عموم قرار دادن اطالعات تعداد اختالفات و شکايات زميگ به صورت آناليگ؛ 

 بايگانی الکترونيکی تمامی مدارج و سواب  مالکيت امالج؛ 

 های الزم و صدور سند مالکيت در يک مرحله توسط وزارت دادگستری و قوه قضاييه با همکاری انعقاد قرارداد در دفاتر اسناد رسمی و پرداخت هزينه

 سازمان امور مالياتی كشور و سازمان ثبت اسناد و امالج؛

 رسمی ناداس دفاتر استعالم به آنی پاساخ  منظوربه آنی ثبت ساامانه  با مرتبط، هایدساتگاه  نياز مورد اطالعات بانک اتصاال  به بوطمر امور كليه انجام 

 كشور.  امالج و اسناد ثبت توسط سازمان

 پرداخت مالیات

 اجتماعی؛پرداخت آناليگ تمام سهم ح  بيمه تأميگ 

  اجتماعی؛تأميگدريافت الکترونيکی ليست ح  بيمه معوق 

  ؛يکی از دو سازماندريافت ليست مشترج بابت ح  بيمه و همچنيگ ماليات بر حقوق و دستمزد توسط 

 حذف دريافت نسمه چاپی رسيد پرداخت ماليات؛ 
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 عملکرد نماگر
 حذف ارسال اطالعيه به مؤديان جهت تأييد ارزيابی صحي  ماليات؛ 

 ها؛حذف موارد غير الروری از اظهارنامه ماليات بر درآمد شركت 

 .افزايش كارايی سيستم مالياتی از طري  افزايش پايه مالياتی و كاهش نرخ ماليات 

 تجارت فرامرزی

 ( توسعه سيستم فعاالن اقتصادی مجازAEOو راه )جنوبی؛  اندازی پروژه كريدر سبز با كشورهای كره 

 های مرتبط با تجارت فرامرزی جهت كاهش فرايندهای صااادرات و واردات به منظور هايی با سااازمان ملی اسااتاندارد و ديگر سااازماننامهانعقاد تااهم

 كاهش هزينه و زمان؛ 

 های كاغذی )چاپی(؛  حذف كامس الزام به نسمه 

 درصد؛ 95تر از كاهش حجم كااليی مسير قرمز به كم 

 ؛ ترونيکیهای نويگ ارتباطی زيربنايی به منزله زيربنای عصر اطالعات وتجارت الکايجاد شبکه 

   به شااماره  الحسااا  از واردات كاالماليات علیاز درصااد  4بمشاانامه گمرج در خصااوص اخذ  از جمله:  قوانيگ گمركی و هااصااالب سااياساات

 ؛65/1/6989قانون تنظيم بمشی از مقررات تسهيس و نوسازی صنايع كشور مصو   95، ماده 9/1/6936مورخ  34699/689534/644/79

 ؛های بمش خصوصیگری دولت در حوزه تجارت خارجی به تشکسور تصدیواگذاری بمشی از ام 

 حذف كارت بازرگانی؛ 

 شده سامانه جامع گمركی؛اصالب فرايندهای الکترونيکی 

   مابيگ گمرج نامه فیدر هزار كليه كاالهايی كه از محس تااهم 8در خصااوص دريافت  9/9/6936مورخ  9565936/79/18ابطال بمشاانامه شااماره

 شوند توسط سازمان ملی استاندارد؛و سازمان ملی استاندارد ترخيک می ايران

 اصالب قوانيگ و مقررات ممس مرتبط با تجارت خارجی؛ 

  . حذف ثبت ساار 

حمايت از 
 گذاران خردسرمايه

 وكار كشور؛اصالب قانون تجارت با رويکرد بهبود محيط كسب 

  رالايت اكثر اعضا؛های شركت با درصد از دارايی 66فرو  بيش از 

   باشند، درصد سهام شركت را دارا می 65قانون تجارتبه نحوی كه امکان حضاور در جلساات شاركت برای اعضايی كه بيش از     31و  36اصاالب مواد

 وجود داشته باشد؛
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 عملکرد نماگر
  مديره بايد مستقس و غير اجرايی باشند؛نحوی كه اعضای هيوتقانون تجارت، به 657اصالب ماده 

 خريد سهام عضوی كه با بقيه تواف  نداشته باشد؛ ايجاد امکان 

 های تابعه؛ممنوعيت خريد سهام شركت مادر برای شركت 

 باشند؛درصد از سهام شركت را دارا می 6دارانی كه ايجاد امکان قراردادن موالوع در دستور جلسات توسط سهام 

 الزام به افشای بيشتر معامالت اشماص وابسته؛ 

 و هيوت مديره شركت؛ افشای پادا  مديران 

 افشای اطالعات مجمع يک ماه قبس از تشکيس مجمع؛ 

 های مالی توسط حسابرآ خارجی؛امکان حسابرسی صورت 

 ؛وسو دادن به سهامهای مالی غيرواقعی جهت سمتگزار برخورد با و در معامالت  سازیشااف 

 ن بازار ساارمايهوجود كانون، انجمگ يا صاانای برای فعااليا  ری با فعاالن بازارگذار و مجارتباط مسااتقيم و اثرگذار ميان بدنه سااياساات  ايجاد امکان 

 داران عمده؛سهولت تنظيم شکايات از سهامرفع مشکالت و  بورآ به منظورعنوان پس ارتباطی با سازمان به

 روزبا عنايت به نيازهای  قانون تجارت باالخک در وپاگيرو دست ممسروزرسانی قوانيگ هاصالب و ب. 

آوربودن اجرای الزام
 قراردادها

 های حس اختالف، بررسااای خارج از نوبت و ...( جهت رفع دعواهای های مساااتقس، تاويض اختيار به دادگاهتمهيد اقدامات مورد نياز )از جمله دادگاه

 تجاری كوچک در حداقس زمان ممکگ و بدون دريافت هرگونه هزينه االافی؛  

 و مرد حداقس در خصوص دعواهای تجاری؛ برابر بودن ارز  شهادت زن 

 بندی مشمک از پيش تعييگ شده برای رويدادهای ممتلف در يک پرونده تجاری؛برنامه زمان 

 تهيه گزار  والعيت پرونده و نحوه پيشرفت آن و در دسترآ طرفيگ قرار دادن اطالعات مورد نياز در دعوای تجاری؛ 

 ر دعوای تجاری قبس از تشاکيس دادگاه توساط مراجع ذيربط در خصوص قوانيگ موجود و مراحس قانونی   رساانی و تاهيم دقي  طرفيگ درگير د اطالع

 طی شده توسط دادگاه در آينده؛

  طور تمصصی به بمش ويژه رسيدگی به های در حال بررسی و تمصيک دادن نسبت منابع موجود بههای تجاری به كس پروندهبررسای نسبت پرونده

 به شرب ذيس:های تجاری پرونده

 های فعلی؛الف( ايجاد بمش ويژه رسيدگی به شکايات تجاری در دادگاه
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 عملکرد نماگر
 های تجاری توسط قضات ممتک به ايگ موالوع؛ ( بررسی پرونده

 های آموزشی تمصصی برای قضات.ج( برگزاری دوره

 های حس اختالف؛  و يا در دادگاههای موجود های تجاری كوچک در دادگاههای رسيدگی به پروندهريزی جهت ايجاد بمشبرنامه 

 های ذيس:ها با قابليتارتقای ابزارهای الکترونيکی در دادگاه 

 صورت الکترونيکی برای عموم مردم؛های دادگاه بهالف( ثبت شکايت و اطالع از والعيت فعلی پرونده در حال بررسی و همچنيگ پرداخت هزينه

 هنگام تشکيس دادگاه و آگاهی از والعيت پرونده موكليگ برای وكال؛  ( مشاهده جزئيات مربوط به بررسی پرونده در

 ج( مشاهده روند پرونده و مستندات موجود و درج احکام صادره بر روی آن برای قضات.

 های زير:رسانی در بمشاندازی سايت اطالعراه 

 عالی(؛ديوانها و الف( انتشار احکام غيرمحرمانه بر روی سايت جهت مشاهده عموم )در دادگاه

 های تجاری و جزئيات روند بررسی پرونده؛رسانی در خصوص قوانيگ موجود در حوزه ( اطالع

های خاتمه يافته، متوسااط مدت زمان های مورد بررساای، تعداد پروندهج( درج آمار و گزارشااات مربوط به فرايندهای قضااايی از جمله تعداد پرونده

 . و...های مطرب در حوزه كيايت فرايند قضايیهای پيشرفت در شاخکانتظار جهت رسيدگی، نرخبررسی به پرونده، متوسط مدت زمان 

ورشکستگی و 
 پرداخت ديون

 تصايه؛ مشاركت بستانکاران در تعييگ يا تأييد /تصويب/ رد انتصا  مدير 

   تدويگ قوانيگ و مقرراتی كه صراحتا  بدهکاران را پس از آغاز اقدامات ورشکستگی مجاز به ادامه قراردادها كند؛ 

 تدويگ قوانيگ و مقرراتی كه به موجب آن چارچو  ورشااکسااتگی به بدهکار اجازه دهد تا پس از آغاز اقدامات ورشااکسااتگی، قراردادهای بيش از حد 

امس انجام طور ككه بهز ساود دريافتی( كه در آن هر دو طرف به طور كامس به تعهداتشان پايبند نيستند را قبس از ايگ سانگيگ )هزينه عملياتی بيش ا 

 شوند، رد كند؛  

 تدويگ قوانيگ و مقررات در خصوص سازماندهی مجدد؛ 

 رشکستگی كند؛تدويگ قوانيگ و مقررات صريحی كه بستانکاران را مجاز به تأييد فرو  اموال پايه طی اقدامات و 

 .بازنگری در مدت زمان قانون تصايه و اصالب موارد مربوط به نامحدود بودن تسری تاريخ توقف ورشکستگی به ماقبس 

 

 


