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 و جهاناي فضاي کسب و کار در ايران  بررسي مقايسه
 

 پيشگفتار

نرخ باالي بيکاري از مشکالت جدي اقتصاد کشور است موضوعي که رهايي از آن مـستلزم تقويـت            

فضاي ديوانساالرانه و پرپيچ و خم قوانين و مقررات و مراحل اجرايي اخـذ مجـوز                . جانب عرضه اقتصاد است   

 باعث شده است تا به رغم اهتمام متوليان اقتصاد کـالن در حمايـت از                ، فعاليت اقتصادي در کشور    آغاز يک 

هـاي   هـاي بهـره، کمـک    هاي اقتصادي به طرق مختلف از جمله افزايش تسهيالت بانکي و کاهش نـرخ              بنگاه

و افـزايش سـطح      هاي غيرتوليدي به رشد تقاضـا       انالصورت گرفته به جاي ارتقاء توليد، از طريق نشت در ک          

در واقع در رابطه مقداري پول، نقدينگي تزريق شده به جامعه به جاي افـزايش               . ها منجر شود    عمومي قيمت 

ها منجر شده و به رغم افزايش شديد نقدينگي، بخش مولد کشور همـواره از کمبـود                   توليد به افزايش قيمت   

 .مند است نقدينگي  گاليه

هاي فضاي کـسب و کـار ايـران درمقايـسه بـا ديگـر                 اخصترسيم جايگاه ش  درصدد  گزارش حاضر    

بـه عنـوان    گيري يک فعاليت اقتصادي       کشورهاي جهان و تبيين اهميت و الزامات ساده سازي فرآيند شکل          

 .يک پديده پذيرفته شده و رو به گسترش در جهان است

 

 .دايره صنعت و ساختمان تهيه شده استدر  توسط آقاي سيد وحيد احمدي پژوهشاين 

 

 هاي اقتصادي اداره بررسيها و سياست

 

 



 

 
 
 

 

 چکيده

پذيرفتـه  ي    ا  پديدهميان رشد نقدينگي و تورم از طريق معادله مقداري پول           حسابداري  وجود رابطه    

اينکه ضريب همبستگي ميان رشد نقدينگي و تورم به چه ميزان اسـت بـستگي بـه           . شده و قابل درک است    

از طريـق   آنچه مسلم است رشد نقدينگي چنانچه در مسير توليد قـرار نگيـرد              . شرايط توليد در اقتصاد دارد    

وجود موانع و تنگناهـا در توليـد و رتبـه    . شود  تخليه مي ، در اقتصاد  تورم و تغيير در نرخ      سرعت گردش پول  

دليلـي مـتقن بـراي تبيـين ضـريب          در عرصـه جهـاني،      سهولت کـسب و کـار         هاي    خصاضعيف ايران در ش   

 در ،جـويي بـراي آن   موضوعي که مي بايست چاره. استهمبستگي باال ميان رشد نقدينگي و تورم در کشور      

اين گزارش درصدد ترسيم جايگاه شاخص      .  قرار گيرد  )مجريه، مقننه و قضاييه   (اولويت کاري قواي سه گانه      

ن اهميت و الزامـات سـاده سـازي     يکشورها در جهان و تبي    هاي فضاي کسب و کار ايران در مقايسه با ديگر             

 بـه گـسترش در جهـان        و رو شـده   فرآيند شکل گيري يک فعاليت اقتصادي به عنوان يک پديـده پذيرفتـه              

 ٢./است



 ١

 

 مقدمه

نرخ باالي بيکاري از مشکالت جدي و چالشي اقتصاد کـشور اسـت بـه نحويکـه براسـاس آخـرين                     

 درصد از ١٣به عبارت ديگر نزديک به .  هزار نفر بيکار در جامعه وجود دارد٢٩٩١سرشماري نفوس و مسکن

اين نرخ در مناطق شهري به ويـژه در ميـان اقـشار جـوان و     .  ميليوني کشور بيکار هستند ٢٣جمعيت فعال   

يکی از داليل بيکاري بلندمـدت در ايـران نامـساعد           طبق نتايج مطالعه بانک جهـاني       . خاصه زنان بيشتر است   

 . بودن فضاي کسب و کار است

شـد  اگرچه بخشي از ناماليمات ايجاد شده در بازار کار به عوامل ناشي از جانـب عرضـه از جملـه ر         

هـاي نيـروي کـار بـا      باالي جمعيت، افزايش نرخ مشارکت زنان، افزايش سن ازدواج وعـدم تطـابق تخـصص              

نيازهاي بازار بازمي گردد، ليکن نبايستي از نظر دور داشت که بسياري از مشکالت مبـتال بـه بـازار کـار بـا                        

نين و مقـررات و مراحـل       فضاي کسب و کار و ديوانساالري به هم تنيده و پـرپيچ و خـم و بـار سـنگين قـوا                     

هاي اقتصادي    هاي مستولي بر تقاضاي نيروي کار از سوي بنگاه          اجرايي اخذ مجوز شروع به کار و نااطميناني       

 ٤٤ کلي اصـل     به همين واسطه مديريت موفق اقتصاد کالن و همچنين اجراي سياستهاي           .گره خورده است  

هـاي عـامالن      هـا و ريـسک      اسـتن از هزينـه    قانون اساسي مستلزم توانمندسازي بخش خصوصي از طريـق ک         

 . و اصالح نظام کسب و کار استخصوصي و برداشتن موانع رقابت

رهبري کـه مبنـاي     معظم    قانون اساسي از سوي مقام     ٤٤صل  هاي ا   به دنبال ابالغ سياست   هرچند   

اليحـه  در قالب   ها از سوي دولت       اين سياست شدن   اجرايي   سازوکارشود،    توسعه بخش خصوصي شمرده مي    

اي به الزامات اصالح فضاي کـسب    اشاره اي هيچگونه  ماده ٩١در اليحه تنظيمي     و تقديم مجلس گرديد اما    تدوين  

ايـن در حـالي    .و کار در کشور نشده و متن اليحه تماماً بر تداوم اجراي قوانين فعلي حاکم بر بازار کار مبتني است     

اصـالح فـضاي کـسب و کـار کـشور            مـشخص اسـت       گزارش کـامال   ي بعد يکه همانگونه که از بخشها    است  

در غيراينصورت اقتصاد در     .بايست در اسرع وقت در زمره اولويتهاي اصالح ساختار قوانين اجرايي قرارگيرد             مي

بديهي است اين رقابـت فقـط بـا شکـست           . گيرد  شرايط نابرابر رقابت دولت با بخش خصوصي رونق نمي        

گيري است و گرنه نتيجه       براي فعاليت بخش خصوصي قابل شکل     انحصارات دولتي و ايجاد فضاي مناسب       



 ٢

، جز واگذاري ثروت دولت به غيردولت نخواهد بود و اين واگذاري به رقابت و رونـق                 ٤٤عملي شدن اصل    

 .نخواهد انجاميد

هـاي    اي از قـوانين، زيرسـاخت       توسعه بخش خصوصي در يک اقتصاد بازار بر مجموعـه پيچيـده           از آنجائيکه   

مـستقيم  گـذاري   جذب سرمايه فيزيکي و نهادي، محيط با ثبات اقتصاد کالن، توسعه بازارهاي مالي،    گسترده  

آمـوزش و يـادگيري    هاي ارتقـاء فنـاوري،   خارجي توسعه صنايع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار، سيستم     

ت را داشـته باشـد و   مبتنی است تا در مسير تغيير دايمي ابعاد توسعه، توانايي حرکت همگام با ايـن تغييـرا         

فراهم شدن اين مجموعه به منظور پياده سازي الگوي توسـعه در يـک اقتـصاد بـه صـورت خودکـار اتفـاق                        

افتد، لذا ايجاد زيرساختهاي نهادي و زيربنايي براي توسعه و رفع موانع کـسب و کـار  از الزامـات اوليـه                        نمي

) ازجمله اتاق بازرگانی و توليت اصناف     ( مدنی اجرای اين سياست و در زمره وظايف ضروري دولت و نهادهای          

اصالح فضاي کسب و کار و بهبود شاخصهای مزبور در عرصه جهانی نـه تنهـا گـامي                   آنچه مسلم است  .است

مثبت و اساسي در جهت تقويت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتـصاد ، ارتقـا سـطح اشـتغال و                      

گذاران خـارجي بـراي    يگنالي مهم براي استقبال سرمايه توليد در کشور محسوب می شود بلکه بطور قطع س         

 .رود ورود به کشور و ارتقا و تسهيل جريان ورود فناوري به کشور به شمار مي
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  در کشورکسب و کارنامساعد فضاي 

 پنجمين گزارش ساالنه گروه بانک جهاني است که به کنکاش ٢٠٠٨Doing Businessگزارش 

هاي موجـود جهـت ارتقـا وضـعيت فـضاي         ب و کار و شناسايي چالش     درخصوص چارچوب بهبود فضاي کس    

هاي کمي مربوط بـه مقـررات کـسب و کـار و حمايـت از                  در گزارش منتشره شاخص   . پردازد  کسب وکار مي  

 ٢ بـا اضـافه شـدن        ٢٠٠٩گـزارش    (.گيـرد    کشور جهان مورد مقايسه قرار مي      ١٧٨حقوق مالکيت در ميان     

شاخص استفاده از   "و  " شاخص عدم پرداخت رشوه   "شاخص ديگر با عناوين     کشور ديگر به اين مجموعه و دو        

 توســط گــروه, کــسب و کــار  گانــه فعلــي بررســي ســهولت  هــاي ده بــه مجموعــه شــاخص" هــا زيرســاخت

Doing Businessگزارش مقرراتي که ده مرحله از عمر يک کسب و کار اين در ) باشد  در دست تهيه مي

 .گيرد مورد ارزيابي و مقايسه قرار ميبه شرح ذيل را متاثر مي سازد ) لگيري تا انحال از زمان شکل (

 )فرآيند ثبت شرکت (شروع کسب و کار -١

انـدازي يـک کارگـاه را          اخذ مجوز تـا تاسـيس و راه        ازتمامي فرآيند الزم الرعايه     ( اخذ مجوزها    -٢

 )شود شامل مي

 نيروي کارو اخراج  استخدام -٣

 )باشد جهت ثبت دارايي در دفتر اسناد رسمي ميالزم فرآيند  (ثبت مالکيت -٤

  اخذ اعتبار-٥

 )سهامداران (گذاران  حمايت از سرمايه-٦

 پرداخت ماليات -٧

 تجارت فرامرزي -٨

  انحالل يک فعاليت-٩

  آور بودن قراردادها الزام -١٠

ت  شاخص فوق، رتبـه سـهولت کـسب و کـار را محاسـبه و بـه صـور                   ١٠بانک جهاني با استناد به      

 Doing Businessشناسي  روشدر نمايد الزم به ذکر است   کشور گزارش مي١٧٨اي براي تمامي  مقايسه

 که بـه نوبـه      اند  شده در مطالعه وارد     ي مفروضات ،محاسبات برخی   ساختنو امکان پذير     يبه جهت آسان ساز   

و کار شامل کيفيـت     براي مثال برخي امور مهم در يک کسب         . دکاه ي  از  دقت محاسبات م      يحدود تا خود



 ٤

 وضعيت هاي متفاوت در اقتصاد کالن در اين نگ و همچني رخدمات زيربنايي، مجاورت کشور با بازارهاي بز      

 .اند مطالعه مستقيما مورد توجه قرارنگرفته

 کـشور  ١٧٨ مرتبه و جايگاه فضاي کـسب و کـار در   Doing Businessبراساس آخرين گزارش  

 . شده استگزارشذيل  به شرح  جايگاه ايرانو بررسي
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧اي رتبه کسب و کار ايران در ميان کشورهاي جهان براي سالهاي  بررسي مقايسه

 شاخص
رتبه کشور در سال 

٢٠٠٧ 

برآورد رتبه کشور براي 

 ٢٠٠٨سال 
 تغيير در رتبه

 -٤ ١٣٥ ١٣١ رتبه سهولت کسب و کار
 -١١ ٧٧ ٦٦ اندازي يک شرکت تاسيس و راه

 -٦ ١٦٤ ١٥٨ اندازي کارگاه سيس و راه تااخذ مجوز
 ٢ ١٤١ ١٤٣  نيروي کاراستخدام و اخراج

 -٢ ١٤٣ ١٤١  مالکيتثبت
 -٦ ٦٨ ٦٢ اخذ اعتبار

 ٠ ١٥٨ ١٥٨ گذاران حمايت از سرمايه
 -٣ ٩٧ ٩٤ پرداخت ماليات

 -٦ ١٣٥ ١٢٩ تجارت برون مرزي
 -٣ ٥٧ ٥٤ اجراي قراردادها

 -٨ ١١٨ ١١٠ انحالل يک فعاليت
هاي محاسباتي بازبيني و اصـالح         پس از اضافه شدن ارقام مربوط به سه کشور جديد و تجديدنظر در برخي شيوه               ٢٠٠٧محاسبات مربوط به سال     

 .شده است

 کسب وکار نسبت به سـال قبـل تنـزل           يگاه کشور در فضا   يهمانگونه که از جدول فوق مشخص است جا       

 يـک فعاليـت     شـروع کشورهاي جهـان بـه منظـور تـسهيل شـرايط              از ياريست که بس   ا ين در حال  ي ا .داشته است 

 .اندانجام داده   - در قوانين و مقررات ناظر بر فضاي کسب و کار -  اصالحاتتحت عنوان يات گسترده ااقدامد،يجد

 فضاي کسب و کار ١اصالح گر کشور مصر در صدر گروه کشورهاي در سال مورد بررسي، نمونهيبرا

رتبـه  ٢٦ بـا قبـل   ساس جايگاه اين کشور در شاخص فضاي کسب و کار نسبت به سال        بر همين ا   .قرارگرفت

 حـداقل   ن اسـاس  يبرهم. افتي ارتقا   ٢٠٠٨در گزارش   ١٢٦ به مکان    ٢٠٠٧ در گزارش    ١٥٢ از مکان    بهبود ؛ 

 زمـان الزم بـراي شـروع    و پوند تنزل ١٠٠٠سرمايه الزم براي شروع يک فعاليت از پنجاه هزار پوند مصر به           

 و مراکزي براي تـسريع      م شد بروکراسي اخذ پروانه به وضوح ک     . افتي شکاهصف  نبه  فعاليت جديد نيز    يک  

 . اندازي يک کسب و کار جديد تاسيس و وارد عمل شدند امور راه

_____________________________________________________________________ 
١ -Reformer 



 ٥

 مقدونيه، گرجـستان، کلمبيـا، عربـستان سـعودي، کنيـا،            ،به همين منوال کشورهاي کرواسي، غنا     

 .اند مناسبي درخصوص ساماندهي و اصالح بازار کسب و کار انجام دادهچين و بلغارستان نيز اقدامات 

 هـزار  ٣٠٠جـاد يا منجـر بـه ا  يـ  کسب وکار در کـشور کلمب ياقدامات صورت گرفته در سازوکارفضا  

ن کـشور بـا اعمـال       يـ  بـود ا   ١٢٣ داراي رتبـه     ٢٠٠٤کشور گرجستان در سـال       .ديد گرد ي جد يفرصت شغل 

 الزم به توضيح است . ارتقا يابد١٨ به رتبه ٢٠٠٧سب و کارتوانست در سال     ن و مقررات ک   ياصالحات در قوان  

  تنها ايران، عراق، عمان، امارات و يمن در سـال مـورد گـزارش هيچگونـه         MENAدر مجموعه کشورهاي    

 .اند هشت براي بهبود فضاي کسب و کارنداي موثراقدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص فضاي کسب و کار در ايران در چنـد سـال            شاخقابل مشاهده است    ذيل  همانگونه که از جدول     

 تـداوم   .باشـد   نمـی  برای بهبود وضعيت در دسـتورکار     ز  ينموثری   هيچ اقدام اصالحی      و اخير بهبودي نداشته  

هاي مزبور هستند به مفهوم از دسـت          روند فعلي، در شرايطي که ساير کشورها در تالش براي بهبود شاخص           

هاي مزبـور نـه تنهـا     در نظر داشته باشيم که شاخص   . هاي آتي است    لدادن جايگاه فعلي و تنزل رتبه در سا       

گذاران خارجي به عنوان شاخـصي        منعکس کننده فضاي فعلي کسب و کار در کشور است بلکه براي سرمايه            

بنـابراين چنانچـه هـدف کـشور بهبـود وضـعيت            . گـذاري اسـت     مهم و تعيين گـر بـراي اقـدام بـه سـرمايه            

گـذاران خـارجي اسـت بايـستي در بهبـود هرچـه سـريعتر         ارامترهاي جاذب سرمايهگذاري و ارتقاء پ    سرمايه

 .رفورم اقدام شودها از طريق انجام  شاخص

وضعيت کشورهای منطقه  MENA در انجام رفورم به منظور بهبود شاخصهای کسب و کار     

٣

٣

٢

٢

٢

١

١

١

٠

٠

٠

٠

٠

٠

-١

٠

بهترين رتبه;  ۵

-٢٠٢۴۶

مصر

عربستان سعودی

تونس

جيبوتی

کويت

غزه

فلسطين اشغالی

اردن

مراکش

ايران

عراق

لبنان

عمان

سوريه

امارات

يمن

الجزاير



 ٦

 

 ٢٠٠٦-٢٠٠٨هاي   طي سالدر ايران) ثبت شرکت(تعداد فرآيند،زمان و هزينه آغاز کسب و کار جديد 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ شروع يک کسب و کار

 ٧٧ ٦٦ --- رتبه
 ٨ ٨ ٨ )تعداد(مراحل

 ٤٧ ٤٧ ٤٧ )روز(مدت زمان الزم براي انجام فرايند
 ٣/٥ ٤/٥ ٣/٦ )درصد از درآمد سرانه( هزينه

 .٢٠٠٦-٢٠٠٨هاي   سالDoing Businessهاي  گزارش: مأخذ 

٣٠

 کشور در هر شاخص   بدترين  و  بهترين   عناوين  --کشور جهان   ۱۷۸  ميان در  ايران   وکار  شاخصهای کسب   جايگاه

بوتان وآلباني ژاپن١١٠انحالل يک فعاليت  

تيمورهنگ کنک۵۴اجراي قراردادها
قزاقستان سنگاپور ١٢٩تجارت برون مرزي

روسيه سفيد مالديو ٩۴پرداخت ماليات 
افغانستان  نيوزلند ١۵٨گذاري   امنيت سرمايه 

افغانستان و کامبوج  انگلستان  ۶٢اخذ اعتبار 

تيمورنيوزلند ١۴١ثبت مالکيت 

استخدام و اخراج  
ونزوئالآمريکا و سنگاپور  ١۴٣

اريترهسنت وينسنت ١۵٨اخذ مجوز 

گينه بيسائو استراليا۶۶اندازي يک شرکت   تاسيس و راه

رتبه سهولت کسب و کار   
کنگو سنگاپور ١٣١

پايين ترين رتبهبهترين رتبهرتبه ايرانشاخص

 



 ٧

٣١

MENA درايران جايگاه

. است۱۶بدترين رتبه در اين رديف-۲

. است ۱۷رتبه  بهترين رتبه يک و بدترين      -۱

عراق تونس١٢انحالل يک فعاليت  

سوريهيمن٢اجراي قراردادها 

عراق فلسطين اشغالي ١۶تجارت برون مرزي  

الجزاير امارات ١٢پرداخت ماليات 

جيبوتيفلسطين اشغالي ١۵گذاري   امنيت سرمايه 

٢سوريهفلسطين اشغالي ۴اخذ اعتبار 

الجزاير عربستان  ١۵ثبت مالکيت 

مراکش عمان  ١۶استخدام و اخراج  

ايران يمن١٧اخذ مجوز 

يمنفلسطين اشغالي ۶اندازي يک شرکت   تاسيس و راه  

جيبوتيعربستان  ١۴رتبه سهولت کسب و کار    

پايين ترين رتبه  بهترين رتبه رتبه ايران ۱شاخص 

 

رتبه جهانی کشورهای منطقه  MENA در شاخص سهولت آغاز کسب وکار   

٢٣
٢٩

۴٠
۴٩

۶٨
٨٠

٨۵
٨٨

١١٣
١١٧

١٢۵
١٢۶

١٢٩
١٣۵
١٣٧

١۴١
١۴۶

بهترين جايگاه ; ١

٠٣۵٧٠١٠۵١۴٠١٧۵

سنگاپور  
عربستان سعودی 
فلسطين اشغالی 
کويت 
عمان
امارات
اردن
لبنان  
تونس  
يمن 
غزه
الجزاير 
مصر
مراکش
ايران 
سوريه 
عراق
جيبوتی   

 



 ٨

 ) شرکتيند ثبتآفر (تيفعالاندازي يک  تاسيس و راه -١

) منظـور فرآينـد ثبـت شـرکت اسـت         (در اين شاخص چالشهاي مربوط به آغاز يک فعاليت جديد            

 متوسط زمـان الزم بـراي   ،يک کارآفرين براي آغاز يک فعاليت طي نمايدالزم است  مراحلي که   دشامل تعدا 

مـورد  رآمد ناخالص ملي  نسبت هزينه و حداقل سرمايه مورد نياز براي آغاز فعاليت به سرانه د وانجام فرايند   

 .توجه قرار گرفته است

 

 OECD وMENAمنطقهبا  اندازي يک فعاليت در ايران تاسيس و راه بررسی مقايسه ای شاخص های

 MENA OECDمنطقه ايران شاخص

 ٠/٦ ٧/٩ ٨ فرايند تعداد 

 ٩/١٤ ٥/٣٨ ٤٧  فعاليت جديدآغاز مورد نياز براي )روز(متوسط زمان

 ١/٥ ٠/٦٦ ٣/٥ ) ملينه درآمد ناخالصدرصد به سرا(هزينه

 ٥/٣٢ ٧/٤٨٧ ٣/١ ) مليدرصد به سرانه درآمد ناخالص(حداقل سرمايه

  در ايران)فرآيند ثبت شرکت (شروع يک کسب و کار جديدمراحل  -١-١

 قانوني، انتخاب نـام، پرداخـت       ثبتاز الزامات آغاز رسمي و قانوني يک فعاليت، طي نمودن پروسه            

بايست براي آغاز به کار رسمي يک  اتهاي موضوعه و ساير مراحلي است که به موجب قانون ميعوارض و مالي

،شـامل اخـذ تمـامی       کـسب و کـار جديد      يـک شروع   مرحله به شرح ذيل براي       ٨در ايران   .فعاليت طي نمود  

ورت قانونی  مجوزها و پروانه ها،تکميل فرمها واخذ تاييديه از دستگاههای ذيربط به منظور آغاز فعاليت به ص               

سـت کـه مراحـل      ا  اين در حالي  . انجامد   روز به طول مي    ٤٧ حدوداٌ    مزبور  طي مراحل  ،شودمي  طي  و رسمی   

ي مزبور در اه  شاخص. روز صرف زمان نيازمند است٢ مرحله مي باشد که به ٢ظر در استراليا مجموعاٌ نمورد

 . روز مي باشند١٦ مرحله و ٧ترتيب به عربستان سعودي 



 ٩

 :باشد  مرحله به شرح جدول ذيل مي٨وردنظر در ايران شامل فرآيند م

شماره 
 مرحله

 فرآيند
زمان الزم جهت 

 )روز(انجام فرآيند
 هزينه انجام فرآيند

 )ريال(
I٤٠٠٠٠ ١ انتخاب نام و رزرو آن به عنوان نام شرکت 
IIدرصد از کل سهم اظهار شده در ٣٥گذاري حداقل  سپرده 

 بانکيرسيد اخذ يک حساب بانکي و 
 بدون هزينه ١

III٣٧٥٠٠٠ ٢٠ )١( ثبت نام شرکت در اداره ثبت شرکتها 
IVبدون هزينه ١ پرداخت ماليات ثبت 
V انتشار آگهي اعالن ثبت شرکت در روزنامه رسمي و روزنامه

 )٢(االنتشار منتخب کثير
 ريال بابت روزنامه رسمي و ١٤٠٠٠٠ ٢٠

 ريال جهت درج در روزنامه ٢٤٠٠٠٠
 اراالنتش کثير

VI روز از ٣٠تهيه دفاتر رسمي حسابداري در فاصله زماني تا 
 تاريخ ثبت شرکت

١٠٠٠٠ ٢ 

VII روز از تاريخ ثبت ٣٠پرداخت حق تمبر در فاصله زماني تا 
 شرکت

 درصد از ارزش سهم اعالم شده به ٢/٠ ١
 عنوان سرمايه شرکت

VIIIنويسي و اعالم اسامي استخدام شدگان در شرکت به  نام
 جهت پرداخت حق بيمهوزارت کار 

 بدون هزينه ١

 :اسناد الزم جهت ثبت نام شرکت در اداره ثبت شرکتها) ١(
 درصد از کـل     ٣٥گذاري حداقل به ميزان        رسيد بانکي دال بر سپرده      همچنين وپيشنهادي  به منظور ثبت و درج نام شرکت عالوه بر ارائه نام            

هارنامه مشارکت که به امضاي تمامي موسسين رسيده باشد، اعـالم اسـامي بازرسـان و     الزم است اظ، اظهار شده در يک حساب بانکي     سرمايه
کپي شناسنامه تمامي سهامداران و اعالم نام روزنامه کثيراالنتشاري که قرار اسـت             ) گواهي شده توسط افراد اعالم شده     (هيئت عامل شرکت،    

 .در آن نام شرکت درج شود نيز ارائه گردد
 روز از ٣٠ تا ١٥چاپ مطلب حدود . هي مي بايست به اداره پست تحويل و از طريق اداره به روزنامه رسمي ارائه شود درخواست درج آگ)٢(

 .انجامد زمان تحويل به طول مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( MENA کشورهای منطقه)تعداد فرآيند مورد نياز برای آغاز يک کسب وکار جديد 
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 ١٠

همانگونه که از نمودار فوق قابل مشاهده است جايگاه فلـسطين اشـغالي در شـاخص مقـدار فرآينـد                     

 کار جديد در مقايسه بـا کـشورهاي عربـستان، مـراکش و لبنـان در وضـعيت                   موردنياز براي آغاز يک کسب و     

در ) فلـسطين اشـغالي   (بهتري است با اين وجود با توجه به ساختارهاي ويژه و متفاوت اقتـصادي ايـن کـشور                   

 کشورهاي غربي و    غهاي بي دري    نشات گرفته از حمايت   " که عمدتا   MENAمقايسه با ساير کشورهاي منطقه      

حده آمريکا است بررسي وضعيت اقتصادي و فضاي کسب و کار موجود در اين کشور با امعان نظر بـه                    اياالت مت 

مندي از تکنولوژي برتر، نيروي کار متخصص و نهادهاي قانوني وام گرفته و منبعـث از دنيـاي غـرب يـک                        بهره

 از ايـن  ،تسا عتبار فاقد اMENAشود و به لحاظ علمي مقايسه آن با ساير کشورهاي  داده  پرت محسوب مي    

هاي ده گانه فضاي کـسب و کـار بـا برتـرين کـشور منطقـه                   ي شاخص ا  رو در خالل گزارش بررسيهاي مقايسه     

MENA                 و جهان، در موارديکه کشور فلسطين اشغالي به عنوان کشور حائز رتبه نخست در منطقه MENA 

 .ن مورد مقايسه قرار گرفته است با ايراMENA ساختارهاي دومين کشور مطرح در منطقه ؛مطرح بوده است

 :شروع کسب و کار در عربستان سعودي  -١-٢

 .گذارد هاي مربوط به آغاز يک کسب و کار جديد در عربستان سعودي را به نمايش مي جدول ذيل وضعيت شاخص

 MENA OECDمنطقه  عربستان شاخص
 ٠/٦ ٩/٨ ٧ )تعداد(مراحل 

 ٩/١٤ ٩/٢٧ ١٥ )روز(مدت انجام مراحل 
 ١/٥ ٠/٤٨ ٣/٣٢ )درصد از درآمد سرانه ناخالص(زينه ه

 ميزان سرمايه الزم براي شروع کسب و کار
 )درصد از درآمد سرانه ناخالص(

٥/٣٢ ٥/٣١٤ ٠ 

 :باشد مراحل اجرايي ثبت شرکت و آغاز کار قانوني يک فعاليت در عربستان سعودي به شرح جدول ذيل مي 
 

شماره 
 مرحله

 فرآيند
ي انجام زمان الزم برا
 )روز(فرآيند

 هزينه تکميل فرآيند
 )ريال(

I 
ارائه اساسنامه به وزارت بازرگاني و صنايع به منظور تـصويب و            

 اخذ تاييديه نسبت به نام انتخابي براي شرکت
 بدون هزينه ٢

II بدون هزينه ٢.نمايند موسسين اقدام به امضاي اساسنامه قبل از انتشار عمومي مي 

III 
اي از اساسنامه جهت انتشار در    شرکت و خالصهانتشار نام

 ٢ روزنامه محلي
بسته ( هزار ريال سعودي ١٠ تا ٥

)به طول زمان انتشار  

IV 
گذاري سرمايه اوليه در يک  حساب بانکي که به همين  سپرده

 شود و اخذ رسيد منظور افتتاح مي
 بدون هزينه ٣

V  ٢ رگانيو اتاق باز" صنايع و بازرگاني"ثبت در وزارت 
 ريـال سـعودي بابـت هزينــه    ٦٠٠٠

 سال بعالوه   ٥عوارض ثبت به مدت     
  ريال سعودي به اتاق بازرگاني١٠٠

VI 
ثبت در اداره زکات و ماليات بر درآمد به جهت اخذ شماره 

 پرونده و همچنين گواهي شروع فعاليت
 ـ ١

VII بدون هزينه ٣ ثبت اسامي کارفرما و مستخدمين در سازمان بيمه تامين اجتماعي 



 ١١

 ):کشور حايز رتبه نخست در عرصه آغاز کسب و کار(فرآيند آغاز يک کسب و کار جديد در استراليا -١-٣ 
 

 OECD استراليا شاخص

 ٠/٦ ٢ تعداد مراحل
 ٩/١٤ ٢ )روز(زمان الزم براي انجام مراحل

 ١/٥ ٨/٠ )درصد از سرانه درآمد ناخالص ملي(هزينه
درصد از (شروع کسب و کار حداقل سرمايه الزم براي 
 )سرانه درآمد ناخالص ملي

٥/٣٢ ٠ 

 
 

 :باشد  مرحله به شرح جدول زير مي٢اين فرايند شامل 
شماره 
 مرحله

زمان الزم  فرآيند
جهت انجام 

 فرآيند
 )روز(

هزينه انجام 
 فرآيند

دالر (
 )استراليا

I   تکميل فرمASIC)شـماره  درخواست ثبت شرکت و دريافت گـواهي شـرکت و           ) "٢٠١
 ACN" (Australian Company Number)"شرکت استراليايي 

٤٠٠ ١ 

II با نهاد مالياتي از طريق شماره) برخط(ارتباط اينترنتي ACN ،از طريق تماس اينترنتي
 رقمـي   ١١شرکت با توجه به ميزان گردش مالي و ويژگي کاري يک شـماره شناسـايي                

ABN Australian Business Number) (کند دريافت مي . 
چنانچه شرکت موردنظر داراي کارکن هم باشد بايستي فرم در نظر گرفتـه شـده را نيـز     

 .تکميل نمايد

بدون  ١
 هزينه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان مورد نياز برای شروع يک کسب و کار جديد(روز)
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 ١٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو کـشور عربـستان سـعودي و اسـتراليا قابـل             رهمانگونه که از فرآيند قانوني تاسـيس شـرکت د          

 اعالن ثبت شرکت در روزنامه      ها و يا انتشار آگهي      داره ثبت شرکت  مشاهده است فرآيند ثبت نام شرکت در ا       

 هزينه های اخذمجوزهای شروع به کار قانونی يک کسب وکار جديد(درصد از درآمد سرانه)

٢٠۶٫۶

١٧٨٫٨

٩۴٫١

٩٣٫۵

۶۶٫٢

۵۵٫٧

٣۶٫٩

٣٢٫٣

٢٨٫۶

١٣٫٢

١١٫۵

٨٫٣

۵٫٣

۴٫۴

۴٫٣

١٫۶

٢٨٠٫۴

کمترين هزينه٠

٠۵٠١٠٠١۵٠٢٠٠٢۵٠٣٠٠

غزه
جيبوتی
يمن
لبنان
عراق
اردن
سوريه
امارات
عربستان سعودی
مصر
الجزاير
مراکش
تونس
ايران
فلسطين اشغالی
عمان
کويت
دانمارک

حداقل سرمايه مورد نياز برای اخذ مجوزهای شروع به کار قانونی يک کسب وکار جديد(درصد از درآمد سرانه)

٣۶٧٣٫٣
٢٠٠٣٫٢

٧٩۵٫۴
۵۴١٫٨
۵٣٠٫٨

٣١٢٫۴
٩٩٫٩
۶۵٫۴
۶٠٫۴
۵٩٫٨
۴۵٫٢
٢۵٫٣
١٢٫٩
٩٫٣

٠
٠

١٫٣

کمترين سرمايه٠

٠۵٠٠١٠٠٠١۵٠٠٢٠٠٠٢۵٠٠٣٠٠٠٣۵٠٠۴٠٠٠

سوريه
يمن
اردن
عمان
جيبوتی
امارات
کويت
عراق
لبنان
مراکش
الجزاير
تونس
مصر
غزه
ايران
فلسطين اشغالی
عربستان سعودی
استراليا



 ١٣

 فرآينـدي   ،   با دو روز صرف زمان قابل انجام اسـت         حداکثررسمي و روزنامه کثيراالنتشار در دو کشور مزبور         

بدون ترديد با اندکي اصالحات در فرآينـد ثبـت بـويژه بـا              .  روز صرف زمان نيازمند است     ٤٠که در ايران به     

 روزه ثبت شـرکت     ٤٧توان فرآيند      مي (online) برخط   نام اينترنتي و ثبت      شدن به استفاده از ثبت     متوسل

 بـه   MENA کشور مـورد بررسـي در        ١٧ در ميان    ١٣را به حدود ده روز کاهش داد و رتبه خود را از رتبه              

راليا فاصله زيادي  جايگاه استاهرچند ايران ب.  در شاخص زمان مورد نياز ارتقاء بخشيدMENAجايگاه دوم 

توان حـداقل      نمي ،ها   فرآيند ثبت شرکت   درساالري اداري     اما آيا با اندکي اصالحات قانوني و رفع ديوان         ،دارد

هـاي    م که بهبود شاخص   يشو  اين نکته را متذکر مي    " مجددا.  قرار گرفت  MENAدر جايگاه نخست منطقه     

گذاران خارجي که با      شود براي سرمايه     داخلي تلقي مي   گذاران  مزبور عالوه بر آنکه ايجاد فرصت براي سرمايه       

گـذاري دارنـد زمينـه سـاز          اتکاء و استناد به آمارهاي فضاي کسب و کار قصد بررسي کشوري براي سـرمايه              

 .المللي است بندي جهاني ايران در محاسبات بين د بود و باعث ارتقاء رتبههترغيب خوا

  کارگاه در ايرانزی و راه اندا تاسيسگواهيفرآيند اخذ  -٢

موظف است مقرراتی را به منظـور        پس از آنکه يک کارآفرين کسب و کار جديد را به ثبت رسانيد،            

تنهـا بـر    Doing Businessند گزارشـات  يبرای بررسی اين فرآ. مراعات و طی نمايد،عملياتی نمودن فعاليت

هـا، رعايـت    نه هاي الزم، تکميـل فـرم    اخذ مجوزها و پروا   اعم از    ساختمانبخش   عمليات   هاینديفرآبررسی  

 .مبتنی است ...منی و اقدامات مربوط به انشعابات آب و برق و گاز و يدستورالعملهای بازرسی،مقررات ا

  مختلفي در سالها تاسيس کارگاه در ايرانگواهي اخذ ت شاخصيوضع

 فرآيند اخذ پروانه
Doing Business 

٢٠٠٦ 
Doing business 

٢٠٠٧ 
Doing Business 

٢٠٠٨ 

 ١٦٤ ١٥٨ --- رتبه در جهان
 ١٩ ١٩ ١٩ تعداد مراحل
 ٦٧٠ ٦٧٠ ٦٧٠ )روز(مدت انجام 

 ٤/٦٥٣ ٥/٦٨٤ ٨٤٦ )درصد از درآمد سرانه(هزينه 

 مرحلـه   ١٩در مقايسه با    ( مرحله فرآيند    ٦يطاالشاره کشور دانمارک با       به لحاظ تعداد مراحل فوق     

 ٥/١با هزينـه    کشور امارات   و  )  روز در ايران   ٦٧٠در مقايسه با    ( انجام    روز فرآيند  ٣٤، کشور کره با     )در ايران 

 . از نقاط مطلوب داردرانيازياد  نشان از فاصله ٤/٦٥٣ در مقايسه با رقم درصد از درآمد سرانه
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 OECD  و MENAبررسی مقايسه ای فرايند اخذ گواهي تاسيس کارگاه در ايران با منطقه

 MENA OECDمنطقه ايران 

 ٠/١٤ ٤/١٩ ١٩ تعداد فرايند
 ٣/١٥٣ ٤/٢١٠ ٦٧٠ مدت انجام فرايند

 ٢/٦٢ ٧/٤٤٥ ٤/٦٥٣ )درصد به سرانه درآمد(هزينه

 

 :الذکر از قرار زير است وضعيت کشورهاي منطقه در شاخص فوق

 )درصد از درآمد سرانه(هزينه  )روز(مدت انجام  تعداد مراحل 

 ٩١٥ ٢١٥ ١٤ عراق
 ١/٤٨٦ ١٢٢ ١٨ اردن
 ٦/٨٤٧ ٢٤٢ ١٦ عمان

 ٥/٩٤ ١٢٥ ١٨ عربستان سعودي
 ٥/١ ١٢٥ ٢١ امارات متحده عربي

 ٢/٢٣٩ ١٠٧ ١٣ يمن

 

 

مراحل اخذ گواهی و مجوزتاسيس کارگاه

٢٨
٢۵

٢٢
٢١
٢١
٢١

٢٠
٢٠
٢٠

١٩
١٩

١٨
١٨

١۶
١۴
١۴

١٣
کمترين فرآيند ; ۶

٠۵١٠١۵٢٠٢۵٣٠

مصر
کويت
الجزاير
امارات
سوريه
غزه
تونس
فلسطين اشغالی
لبنان
ايران
مراکش
اردن
عربستان سعودی
عمان
جيبوتی
عراق
يمن 
دانمارک
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زمان الزم برای اخذ پروانه و راه اندازی کارگاه (روز)

۶٧٠

٢۴٩

٢۴٢

٢۴٠

٢٣۵

٢١۵

٢١١

١٩٩

١٩۵

١۶٣

١٢٨

١٢۵

١٢۵

١٢٢

١٠٧

١٠۴

٩٣

کمترين زمان ; ٣۴

٠١٠٠٢٠٠٣٠٠۴٠٠۵٠٠۶٠٠٧٠٠٨٠٠

ايران 

مصر

عمان 

الجزاير

فلسطين اشغالی

عراق 

لبنان

غزه 

جيبوتی 

مراکش

سوريه

امارات

عربستان سعودی

اردن

يمن 

کويت

تونس

کره

هزينه اخذ پروانه تاسيس کارگاه(درصد از درآمد سرانه)

١٠١٠٫۶

٩٢٢٫١

٩١۵

٨۴٧٫۶

٧٢۶٫١

۶۵٣٫۴

۴٨۶٫١

۴٧۴٫٩

٣٣۴٫٧

٢۵٨٫۵

٢٣٩٫٢

٢٢٩٫۵

٢٠٩٫۴

١١۵٫۵

٩۴٫۵

۵٧٫٨
حداقل هزينه درجهان ; ١٫۵

٠٢٠٠۴٠٠۶٠٠٨٠٠١٠٠٠١٢٠٠

جيبوتی

تونس

عراق

عمان

غزه

ايران

اردن

مصر

مراکش

سوريه

يمن

لبنان

کويت

فلسطين اشغالی

عربستان سعودی

الجزاير

امارات
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  در ايرانکارگاه  ساخت و راه اندازی مراحل قانوني الزم براي-٢-١

زينه ساخت يک کارگـاه     جدول ذيل مجموعه فرآيند، زمان اخذ مجوز تاسيس کارگاه و همچنين ه            

 :گذارد را به نمايش مي) شهر تهران(در ايران 

 
شماره 
 مرحله

زمان الزم جهت  فرآيند
 )روز(انجام فرآيند

 هزينه انجام فرآيند
 )ريال(

Iبدون هزينه ٣٠ )١(اخذ موافقت اصولي از شهرداري 
IIبدون هزينه ١ به خدمت گرفتن يک شرکت ناظر مستقل 
IIIبدون هزينه ١ اليات زميناخذ گواهي پرداخت م 
IVميليون١٣٠ ١ )٢(پرداخت وجه احداث ساختمان جديد به شهرداري  
Vبدون هزينه ١ )٣(تعيين فازهاي مراحل ساخت 
VIميليون١٥ ١ )٤(ارائه نقشه فاز اول ساخت کارگاه  
VIIبدون هزينه ١ )٥(ارائه نقشه فاز دوم ساخت کارگاه 
VIIIبدون هزينه ٩٠ )٦(اخذ مجوز ساخت 
IXميليون٢٣ ٥٤٨ )٧(اخذ انشعاب آب و فاضالب  
Xميليون٢٨/٣ ٣٦٥ اخذ انشعاب برق  
XIميليون٥/٨ ١ دريافت خط تلفن ثابت  
XIIبدون هزينه ١ اولين بازرسي از طرف شهرداري 
XIIIبدون هزينه ١ دومين بازرسي ا زطرف شهرداري 
XIVبدون هزينه ١ سومين بازرسي از طرف شهرداري 
XVبدون هزينه ١ ز سوي شهرداريچهارمين بازرسي ا 
XVIبدون هزينه ١ پنجمين بازرسي توسط شهرداري 
XVIIبدون هزينه ١ انجام بازرسي نهايي 
XVIIIبدون هزينه ١ )٩(اخذ گواهي عدم خالفي 
XIXبدون هزينه ١ اخذ گواهي پايان کار 

 : جهت اخذ موافقت اصولي از شهرداري ارائه مدارک ذيل الزامي است)١(

 تهيه نقشه -
٢٠٠
١

  موقعيت زمين

  تعيين ويژگيهاي کارگاه-
  کپي اسناد مالکيت زمين-
  طرح جامع و تفصيلي منطقه محل احداث-
ماليات بنا به شرايط مختلف از جمله اندازه زمـين،   ميزان  . بايست اسناد مربوط به منابع تامين مالي را ارائه نمايد            شرکت مي  )٢(

 .و ساير پارامترها متفاوت است) بن بست يا غيربن بست(يابان، کوچهمحل زمين، فاصله از خ
 . شرکت ساختماني موظف است اسناد ذيل را مهيا نمايد)٣(
  اسناد مالکيت-
  اسناد هويت و پرداخت ماليات زمين-
  گواهي پرداخت عوارض ساختمان جديد-

 نقشه -
٢٠٠
١

  موقعيت زمين



 ١٧

 )طبقات، ارتفاع، مصالح، و غيره(ان  آمار کلي ساختم-
 .هرگونه بازرسي را مهيا سازدمنظور  به الزم شرکت ساختماني همچنين موظف است تمهيدات -

در ادامـه  . نمايـد  اقدام مـي در اين مرحله شهرداري منطقه نسبت به بررسي تطابق طرح با قوانين موجود و نقشه تفصيلي تهران             
الرعايه در حـين سـاخت و نحـوه اجـراي             مهندسي ارسال و شرکت ساختماني از مقررات الزم        –پرونده به موسسه خدمات فني      

 . گردد طرح آگاه مي
 مهندسي ارائه و موارد توسط موسسه کنترل و کل ماليات         – بدنبال آماده شدن نقشه فاز اول، طرح به موسسه خدمات فني             )٤(

هـاي طـرح ارائـه شـده          نقشه. شود  خت براي مجوز فاز دوم محاسبه مي      قابل پرداخت براي شروع طرح فاز دوم و وجوه قابل پردا          
 .بايست ممهور به مهر مهندس معمار مورد تاييد شهرداري باشد مي

نـويس مجـوز    شرکت مهندسي با بررسـي نقـشه، پـيش   . شود  مهندسي ارائه مي   –هاي فاز دوم به شرکت خدمات فني             نقشه )٥(
بايست ممهـور بـه        دوم نيز مي   همچون نقشه اول، نقشه   . نمايد ه شهرداري منطقه ارسال مي    ساختمان را تهيه و به همراه اسناد ب       

 .مهر مهندس معمار منضم به محاسبات مهندس باشد
اقـدام بـه ارائـه     شهرداري منطقه پس از کنترل اسناد و پيش نويس گواهي ساختمان مشروط به نبود مشکل و عـدم تخلـف،       )٦(

گواهي مزبور از طريق شرکت مزبور به شرکت ساختماني و اسناد           . نمايد   فني و مهندسي مي    گواهي ساختمان به شرکت خدمات    
 .گردد ر مرکزي شهرداري ارسال ميالزم به دفت

شرکت خدمات فني مهندسي بدون اعـالم       . گروه نظارت و طراحي مراحل مختلف ساخت را به لحاظ فني تحت نظارت دارد             ) ٧(
هرگونه عدم رعايت مقررات توسط شکرت ساختماني منـتج بـه           . اث ساختمان روانه مي سازد    قبلي بازرسان خود را به محل احد      

گردد، اين شهرداري است که درخصوص نحوه برخـورد بـا شـرکت سـاختماني اتخـاذ تـصميم                     انعکاس موضوع به شهرداري مي    
 .نمايد مي

 ):مال آفريقانه و شارتبه نخست خاورمي(کارگاه در يمن  سازوکار ساخت و راه اندازی -٢-٢

  واقع در صنعا(YER) هزار ٧٨٠٤:ارزش کارگاه مورد ارزيابي

شماره 
 مرحله

 فرآيند
زمان الزم براي 

 )روز(انجام فرآيند
 هزينه تکميل فرآيند

)YER( 

I ٢٤٠٠ ٢١ درخواست پروانه ساختماني 

II بدون هزينه ١٦ انجام بازرسي اوليه 
III ١٥٥٨١٥ ٢ پرداخت عوارض و دريافت پروانه موقت 
IV  بدون هزينه ١ از دولت محلي) از مراحل انجام فعاليت(درخواست بازرسي 
V بدون هزينه ١٤ انجام بازرسي و دريافت پروانه ساختماني مقتضي 
VI ٢٥٠٠٠ ٣ درخواست خدمات آب و فاضالب و بازرسي 
VII بدون هزينه ٤٥ انجام بازرسي مربوط به آب و فاضالب و اخذ انشعاب 
VIII بدون هزينه ١ اخذ قبض صورتحساب برق از همسايه 
IX ١٥٠٠٠٠ ١ درخواست خدمات برق، بازرسي و انشعاب 
X بدون هزينه ١٤ انجام بازرسي مربوط به برق و اخذ انشعاب 
XI ٢٥٠٠٠ ١ درخواست خدمات تلفن و بازرسي 
XII بدون هزينه ٧ دريافت بازرسي و خط تلفن 
XIII بدون هزينه ٥ ي سازمان آتش نشانيدريافت بازرسي از سو 

 



 ١٨

 ) حايز رتبه نخست در عرصه جهانيکشور ( سنت وينسنتکارگاه در کشورسازوکار ساخت و راه اندازی  -٢-٣

 .در سنت وينسنت فرآيند مراحل اخذ مجوز ساخت کارگاه از قرار جدول ذيل است
 MENA OECDمنطقه  سنت وينسنت شاخص

 ٠/١٤ ٩/١٦ ١١ تعداد مراحل
 ٣/١٥٣ ٦/٢٣٨ ٧٤ زمان الزم مدت 
 ٢/٦٢ ٢/٢٦٨ ٢/٩ ) درآمد سرانهدرصد از(هزينه

 :گذارد ت را به نمايش مينتعداد مراحل اخذ مجوز ساخت کارگاه د رکشور سنت وينسمربوط به جدول ذيل جزييات 

 : در نظر گرفته شده استKingston در شهر XCD هزار ٣٥٠٠ارزش کارگاه 
شماره 
 مرحله

زمان الزم جهت  فرآيند
 )روز(انجام فرآيند

 هزينه انجام فرآيند
)XCD( 

I٣٠٠ ٤٢ دريافت مجوز ساخت از واحد طراحي فيزيکي 
II درخواست و دريافت بازرسي بر شروع فعاليتهاي

 ساختماني
 بدون هزينه ١

III بازرسي تصادفي(Random)بدون هزينه ١  در طي مراحل ساخت 
IVبدون هزينه ١ تمام کاردرخواست و دريافت بازرسي از ا 
Vبدون هزينه ١ تقاضاي انشعاب برق 
VI انجام بازرسي درخصوص دريافت انشعاب برق و در نهايت

 دريافت مجوز انشعاب
 بدون هزينه ٧

VII٢٥٠ ٢١ دريافت انشعاب برق 
VIIIبدون هزينه ١ تقاضاي انشعاب آب 
IXبدون هزينه ١ انجام بازرسي درخصوص دريافت انشعاب آب 
X٣٠٠ ٧ ت انشعاب آبدرياف 
XI١٢٥ ٧ دريافت خط تلفن ثابت 

 .باشند  به موازات ساير مراحل قابل انجام نيز مي١١ و ١٠مراحل 

در اين ارتباط شرکت ساختماني يک سري فرم تقاضا نامـه و دسـتورالعمل مربـوط بـه سـاخت را                      

پـس از   . نمايـد   ها را تکميل مـي     در اين هنگام شرکت مزبور نقشه ساختمان را تهيه و فرم          . نمايد  دريافت مي 

اقدام به انتـشار آگهـي در روزنامـه محلـي           " واحد طراحي فيزيکي  "هاي تکميل شده ظرف دو هفته         ارائه فرم 

 .شود چنانچه پس از انتشار آگهي شکايتي واصل نگردد، مجوز صادر مي. نمايد مي

ت و ندر ايران، سنت وينـس    هاي تاسيس کارگاه       فرآيند درخصوصهمانگونه که از جداول ارائه شده        

بـه مـوارد اخـذ    مربـوط  يمن مشخص است علت اصلي افزايش زمان انجام فرآيند تاسيس کارگـاه در ايـران        

به نحوي که براي اخـذ      .  از شهرداري است   هانشعاب آب و فاضالب، اخذ انشعاب برق و اخذ مجوزهاي مربوط          

 روز  ٥٢در حاليکه همين فرآيند در يمن بـا          است    ماه صرف زمان نياز    ٤ به حدود    از شهرداري مجوز ساخت   



 ١٩

يک نفر پاسـخگوي      گيري از روش    اين زمان با بهره   " شود قطعا    محقق مي  روز ٤٢ در سنت وينسنت با      وزمان  

 مختلـف  و يا ارائه اختيار تام به يک نفر براي تاييد مراحـل  (use a single window)انجام چند فرآيند 

 (one stop processing)بي شک با اصالح نظام ارائه انشعاب آب و فاضالب. ابل تقليل استبه شدت ق، 

چنانچـه همچـون کـشور سـنت     .  خـواهيم بـود  MENAقادر به بهبود شاخص مزبور و ارتقـاء جايگـاه  در      

بـه روش بازرسـي تـصادفي روي آوريـم نيـازي بـه انجـام                 در حـال سـاخت،        ، در بازرسي از کارگاه    وينسنت

 .ها نخواهد بود ش فرآيندهاي متعدد وافزاي بازرسي

 شاخص استخدام نيروي کار -٣

 در ايـن    بـا آن مواجـه انـد      هايي که کارفرمايان در استخدام و يا اخراج کارگران            مشکالت و سختي   

تـر    رقم باالتر مبين سختي و غيرمنعطـف        . دامنه هر شاخص ارقام از صفر تا صد است        .  است ستترشاخص م 

هايي که به پرسـشهاي مطـرح شـده در            خدام نيروي کار براساس پاسخ    هاي است   شاخص .بودن مقررات است  

سواالت موردنظر بر پايه بررسي ميزان آزادي عمل کارگر و . شود هاي پرسشنامه داده شده است تهيه مي فرم

کارفرما در تنظيم قرارداد، ميزان ساعت کار، کار در ايام تعطيل و کارشبانه، نحوه استخدام و اخـراج نيـروي                    

ناگفته . هاي استخدام و اخراج نيروي کار براي کارفرما و سواالتي از اين قبيل تنظيم گرديده است                 هزينه  ،کار

نماند که به منظور ايجاد همساني ميان شرايط در کشورهاي مختلف برخي مفروضات در قبال نيروي کـار و                  

شدن شرکت در شهر پرجمعيت، توان به واقع  از جمله اين مفروضات مي    . محيط کار در نظرگرفته شده است     

 سال سابقه کاري باشد، عضو اتحاديه کارگران نمي باشد مگر آنکه عضويت در              ٢٠کارگر مرد، تمام وقت و با       

الزم به توضيح است اعمال     . اتحاديه اجباري باشد شرکت با مسئوليت محدود و تماماً با مالکيت داخلي است            

در جريان قرارگرفتن يک نهاد ثالث به هنگام اخراج نيـروي کـار     ،محدوديت بر کار شبانه، کار در ايام تعطيل       

 .گيرد نکات منفي تلقي شده و براي محاسبه شاخص امتياز منفي منظور مي

 استخدام نيروي کار در ايران

 
Doing Business 

٢٠٠٦ 
Doing Business 

٢٠٠٧ 
Doing Business 

٢٠٠٨ 

 ١٤١ ١٤٣ --- رتبه
 ٤٠ ٤٠ ٤٠ شاخص چسبندگي استخدام

هاي غيردسـتمزدي نيـروي کـار         هزينه
 )درصد از حقوق(

٢٣ ٢٣ ٢٣ 

 ٩١ ٩١ ٩١ )هفته دستمزد(هاي اخراج  هزينه

 



 ٢٠

هاي اسـتخدام در چنـد سـال اخيـر            گردد وضعيت شاخص    همانگونه که از جدول فوق مشاهده مي      

دانمـارک و هنـگ   هاي مزبور براي سه کشور بـنگالدش،     اين در حاليست که شاخص    . بدون تغيير بوده است   

هاي اخراج و و چسبندگي استخدام        هاي غير استخدامي، هزينه      ، به ترتيب در هزينه     ٢٠٠٨کنگ در گزارش    

 .الـذکر در کـشورهاي همجـوار از قـرار جـدول ذيـل اسـت                 هاي فوق   وضعيت شاخص " ضمنا. صفر بوده است  

 وضعيت بهتري نسبت ايران هاي موردنظر در  در شاخص بحثشود کشورهاي مورد      همانگونه که مالحظه مي   

 .برند به سر مي

 چسبندگي شاخص 
 استخدام

غيردستمزدي نيروي  هاي هزينه
 )درصد از حقوق(کار 

 هاي اخراج هزينه
 )هفته دستمزد (

 ٠ ١٢ ٣٨ عراق
 ٤ ١١ ٣٠ اردن
 ٤ ١١ ٢٤ عمان

 ٨٠ ١١ ١٣ عربستان سعودي
 ٨٤ ١٣ ٢٠ امارات
 ١٧ ٩ ٣٣ يمن

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص چسبندگی اشتغال(١٠٠-٠)

۶٣
۴٩
۴٨

۴۶
۴٠

٣٨
٣٧

٣٣
٣١
٣٠

٢٧
٢۵
٢۴
٢۴

٢٠
١٣
١٣

٠حداقل چسبندگی

٠١٠٢٠٣٠۴٠۵٠۶٠٧٠

مراکش
تونس
الجزاير
جيبوتی
ايران
عراق
سوريه
يمن
غزه
اردن
مصر
لبنان
عمان
فلسطين اشغالی
امارات
کويت
عربستان سعودی
هنگ کنگ



 ٢١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزينه های غيردستمزدی نيروی کار(درصد از حقوق و دستمزد)

٢۶٫٨

٢۴٫۶

٢٣

٢١٫٨

٢١٫۵

١٩٫١

١٧

١۵٫٧

١٢٫۵

١٢

١١

١١

١١

١٠٫۵

٩

۵٫٧

٠کمترين هزينه

٠۵١٠١۵٢٠٢۵٣٠

الجزاير

مصر

ايران

تونس

لبنان

مراکش

سوريه

جيبوتی

امارات

عراق

عربستان سعودی

کويت

اردن

عمان

يمن

فلسطين اشغالی

بنگالدش

هزينه های اخراج(هفته - دستمزد)

١٣٢٫٢
٩١
٩١

٩٠٫٧
٨۵٫١
٨٣٫۶
٨٠٫١
٧٩٫٨

٧٨
۵۶٫٣

١٧٫٣
١٧٫٣
١٧٫٣
١٧

۴٫٣
۴٫٣

٠
٠حداقل هزينه

٠۴٠٨٠١٢٠١۶٠

مصر
غزه
فلسطين اشغالی
ايران
مراکش
امارات
عربستان سعودی
سوريه
کويت
جيبوتی
تونس
لبنان
يمن
الجزاير
اردن
عمان
عراق
دانمارک



 ٢٢

 OECD و MENAبررسی مقايسه ای شاخصهای استخدام و اخراج نيروی کار در ايران با مناطق

 MENA OECDمنطقه ايران شاخص

 ٢/٢٥ ٨/٢٥ ١١ شاخص سختي استخدام

 ٢/٣٩ ٤/٤٢ ٦٠  ساعات کاريري انعطاف پذشاخص

 ٩/٢٧ ٢/٣١ ٥٠ شاخص صعوبت اخراج نيروي کار

 ٨/٣٠ ١/٣٣ ٤٠ ستخدامشخص چسبندگي ا

 ٧/٢٠ ٨/١٤ ٢٣ )درصد از حقوق(کار  هاي غيردستمزدي نيروي هزينه

 ٧/٢٥ ٦/٥٥ ٩١ )دستمزد هفتگي(هاي اخراج  هزينه

 

 )MENAکشور برتر در شاخص مزبور در منطقه  (شاخص مربوط به استخدام نيروي کار در عمان -٣-١

يا اخراج نيروي کار بـا آن روبروسـت در ايـن            شاخص ميزان سختي که يک کارفرما در استخدام و           

هر شاخص ارزش معادل صفر تا صد داشته و ارقـام بـاالتر مويـد انعطـاف                 . کشور مطابق با جدول ذيل است     

 .پذيري کمتر در محدوده استخدام و اخراج نيروي کار است

 MENA OECDمنطقه  عمان شاخص

 ٢/٢٥ ٨/٢٥ ٣٣ شاخص مشکالت استخدام نيروي کار

 ٢/٣٩ ٤/٤٢ ٤٠ ص چسبندگي ساعت کارشاخ

 ٩/٢٧ ٢/٣١ ٠ شاخص سختي اخراج

 ٨/٣٠ ١/٣٣ ٢٤ شاخص چسبندگي استخدام

 ٧/٢٠ ٨/١٤ ١١ )درصد از حقوق(هاي غيردستمزدي نيروي کار  هزينه

 ٧/٢٥ ٦/٥٥ ٤ )هفته دستمزد(هاي اخراج  هزينه

 مالکيتو انتقال شاخص ثبت  -٤

هـاي مترتـب بـر ثبـت مالکيـت            شامل تعداد مراحل و هزينـه     شاخص سهولت ثبت حقوق مالکيت       

 .باشد مي



 ٢٣

 :ثبت مالکيت در ايرانمکانيسم  -٤-١

 پذيرد فرايند ثبت مالکيت در ايران مطابق جدول ذيل صورت مي

 
شماره 
 مرحله

 انجام برايزمان الزم  فرآيند
 )روز(فرآيند

  فرآيندتکميلهزينه 
 )ريال(

I قابليت همزماني با ( روز٣ تا ٢ ثبت امالک و مستغالتارائه يک فقره چک در اداره
 ) ٧ و ٦، ٥، ٣،٤، ٢مراحل

١٠٠٠ 

IIقابليت همزماني با ( روز٧ تا ٢ اخذ صورت وضعيت ماليات از اداره ماليات
 )٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ١مراحل 

اي   درصد از ارزش منطقه٥
 ملک

III اخذ گواهي تسويه نسبت به عوارض بازسازي از
 شهرداري

قابليت همزماني با (يک روز
 ) ٧، ٦، ٥، ٤، ٢، ١مراحل 

)مارجينال(مقدار نهايي   

IV٢، ١همزمان با مراحل ( روز٣٠ اخذ گواهي تکميل ساختمان 
 )٧، ٦، ٥، ٣و بدون هزينه 

 بدون هزينه

Vهمزمان با مراحل ( روز٣٠ تا ٧ اخذ گواهي بيمه
 )٧ و ٥، ٤. ٣، ٢، ١

 بدون هزينه

VI٢، ١همزمان با مراحل ( روز٧ ياخذ گواهي تامين اجتماع ،
 )٧ و ٥، ٤، ٣

 بدون هزينه

VII٢، ١همزمان با مراحل (يک روز پرداخت ماليات انتقال در بانک ملي ،
 )٦ و ٥، ٤، ٣

ماليات ( درصد ازارزش ملک٥
بعالوه نيم درصد از ) انتقال

)حق تمبر(ارزش ملک  
VIII١٢٦٠٠٠٠حدوداًً   روز٣يک تا  ثبت در دفتر اسناد رسمي  
IXمبلغ ثبت در حال حاضر در   روز٣ ثبت در اداره ثبت امالک و مستغالت

 .همان مرحله هشتم اخذ مي شود

 مقررات انتقال مالکيت: ثبت مالکيت در ايران 

 Doing Business 
٢٠٠٦ 

Doing business 
٢٠٠٧ 

Doing Business 
٢٠٠٨ 

 ١٤٣ ١٤١ --- رتبه
 ٩ ٩ ٩ تعداد فرايند

 ٣٦ ٣٦ ٣٦ )روز(مدت انجام فرايند 
 ٦/١٠ ٦/١٠ ٦/١٠ )درصد از ارزش ملک(هزينه 

 مقررات انتقال مالکيت: ثبت مالکيت در ايران  

 MENA OECDمنطقه ايران 

 ٩/٤ ٨/٦ ٩ تعداد فرآيند
 ٠/٢٨ ٤/٤٨ ٣٦ )روز(مدت انجام فرآيند 

 ٦/٤ ٦/٦ ٦/١٠ )درصد از  ارزش ملک(هزينه 



 ٢٤

به ترتيـب شـاخص   ) درصد از فروش ملک  (يند، مدت انجام و هزينه      الذکر به لحاظ تعداد فرآ      در شاخص فوق  

 .باشند  و صفر داراي بهترين عملکرد مي٢، ١کشورهاي نروژ، زالندنو و عربستان سعودي به ترتيب با ارقام 

 شاخص فرآيند ثبت مالکيت

 )درصد از ارزش ملک(هزينه  )روز(مدت انجام فرايند  تعداد فرايند 

 ٣/٦ ٨ ٥ عراق
 ٠/١٠ ٢٢ ٨ نارد

 ٠/٣ ١٦ ٢ عمان
 ٠ ٤ ٤ عربستان سعودي

 ٠/٢ ٦ ٣ امارات متحده عربي
 ٩/٣ ٢١ ٦ يمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد مراحل الزم به منظور ثبت مالکيت

١۴
١٠

٩

٨
٨
٨

٨
٧

٧
٧

۶
۵
۵

۴

۴
٣

٢

کمترين فرآيند; ١

٠٢۴۶٨١٠١٢١۴١۶

الجزاير
غزه
ايران

مراکش
لبنان
کويت

اردن
فلسطين اشغالی
مصر

جيبوتی

يمن
تونس
عراق
سوريه

عربستان سعودی

امارات
عمان

نروِِِژ

زمان الزم برای ثبت مالکيت جديد (روز)

١٩٣
١۴۴

٧٢
۵۵
۵١
۴٩
۴٧

۴٠
٣۶
٣۴

٢۵
٢٢
٢١
١۶

٨
۶
۴

کمترين زمان-جهان; ٢

٠۵٠١٠٠١۵٠٢٠٠٢۵٠

مصر
فلسطين اشغالی
غزه
کويت
الجزاير
تونس
مراکش
جيبوتی
ايران
سوريه
لبنان
اردن
يمن
عمان
عراق
امارات
عربستان سعودی
زالندنو



 ٢٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت مالکيت در عربستان سعودي -٤-٢

ميزان سهولت در تحقق حقوق مالکيت مربوط به کسب و کار در شاخص ثبـت مالکيـت مـنعکس                    

 .است
 

 MENA OECD منطقه عربستان شاخص

 ٩/٤ ١/٧ ٤ )تعداد(مراحل 
 ٠/٢٨ ٢/٥٢ ٤ )روز(مدت زمان 

 ٦/٤ ٥/٥ ٠ )درصد ارزش ملک(هزينه 

 فرآيند ثبت مالکيت در عربستان سعودي

  ريال سعودي واقع در شهر رياض٦٢٣٢٠٠ارزش ملک 

شماره 
 مرحله

 فرآيند
زمان الزم براي 

 )روز(انجام فرآيند
 هزينه تکميل فرآيند

 )ودي سعريال(

I 
نمايندگان قانوني خريدار و فروشنده در دفتر ثبت براي 

 شوند تشريفات انتقال مالکيت حاضر مي
 بدون هزينه ١

II بدون هزينه ١ .شود ثبت صورت گرفته براي اداره امالک و اسناد ارسال مي 
III بدون هزينه ١ .شود کپي جزئيات انتقال به ثبت تحويل مي 
IV بدون هزينه ١ گيرد يدار سند را از دفتر ثبت تحويل مينماينده قانوني خر 

هزينه ثبت مالکيت(درصد از ارزش ملک)

٢٨٫١
١٣٫٢

١٠٫۶
١٠

٧٫۵
٧٫۵

۶٫٣

۶٫١
۵٫٩

۴٫٩
٣٫٩

٣
٢٫٢

٢

١
٠٫۵

٠
٠حداقل هزينه

٠۶١٢١٨٢۴٣٠

سوريه
جيبوتی
ايران
اردن
فلسطين اشغالی 
الجزاير 
عراق

تونس
لبنان  
مراکش
يمن
عمان 
غزه
امارات 

مصر
کويت
عربستان سعودی 
عربستان سعودی 



 ٢٦

 اخذ اعتبارشاخص  -٥

معيارهاي مربوط به آگاهي افراد نسبت به اعتبارات و حقـوق قـانوني وام دهنـدگان و                 اين شاخص    

شاخص حقوق قانوني در دامنه صفر تا ده بوده و امتياز باالتر مبـين آن اسـت       . گيرد  را در برمي  گيرندگان   وام

دسترسي و  ميزان   ،اعتباريشاخص اطالعات   . اند  ه قوانين جهت ارائه تسهيالت به نحو بهتري طراحي شده         ک

 بـوده و    ٦اين شاخص بـين صـفر تـا         . دهد  ها را نشان مي     هاي عمومي و خصوصي از وام       کيفيت اطالع بخش  

 .باشدمی هاي عمومي از خصوصي به اطالعات اعتباري  ارقام باالتر مبين دسترسي بهتر بخش

 
 MENA  OECDمنطقه ايران شاخص

 ٤/٦ ٧/٣ ٥ شاخص حقوق قانوني
 ٨/٤ ٦/٢ ٣ شاخص اطالعات اعتباري

 شاخص اخذ اعتبار در عربستان -٥-١

معيارهاي در اختيار بودن اطالعـات اعتبـاري و حقـوق قـانوني وام دهنـدگان و وام گيرنـدگان در                      

 .جدول ذيل نشان داده شده است

باشد ارقام باالتر مبين تنظيم بهتر قوانين و در نتيجه            ي از دامنه صفر تا ده مي      شاخص حقوق قانون   

شاخص اطالعات اعتباري ميزان و کيفيت دسترسـي بـه اطالعـات     . باشد  تر به اعتبارات مي     دسترسي مطلوب 

ر باشد و رقم بـاالت      اين شاخص نيز از صفر تا شش مي       . دهد  اعتباري بخش خصوصي و يا عمومي را نشان مي        

 .هاي دولتي و خصوصي است مبين فراگيري بيشتر اطالعات اعتباري دستگاه

 
 MENA OECDمنطقه  عربستان شاخص

 ٤/٦ ٧/٣ ٣ شاخص حقوق قانوني
 ٨/٤ ٦/٢ ٦ شاخص اطالعات اعتباري

 ٦/٨ ٦/٣ ٠ )درصد از جمعيت بزرگسال(پوشش ثبت توسط نهاد دولتي 
 ٣/٥٩ ١/٨ ٥/٢٣ )ت بزرگسالدرصد از جمعي(پوشش ثبت توسط نهاد خصوصي 

دهنـدگان و وام      هـاي مربـوط بـه حقـوق قـانوني وام، درخـصوص وام               جدول ذيل وضعيت شاخص    

هاي اعتباري را در دو کشور  ايران و عربـستان بـه نمـايش                 گيرندگان و چارچوب قانوني و دسترسي به ثبت       

 .گذارد مي
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 هاي اخذ اعتبار شاخص
  عربستان ايران

وضعيت ثبت خصوصي تردفا

 مشتريان عتباريا 

ثبت وضعيت دفاتر دولتي

 اعتباري مشتريان

وضعيت ثبت خصوصي دفاتر شاخص

 مشتريان اعتباري

وضعيت ثبت دولتي دفاتر

 مشتريان اعتباري
 شاخص

 ٦   ٣   شاخص اطالعات اعتباري
آيا اطالعات مربوط به اعتبارات اعطـايي بـه         

 ها مشخص است؟ اشخاص و بنگاه
 ١ خير بلي ١ يبل خير

از قبيــل ميــزان  (آيــا اطالعــات مثبــت   
ــسهيالت اعطــايي و  ــي ...) ت ــزان (و منف مي

 قابل دستيابي است؟...) معوق و 
 خير بلي ١ بلي خير

١ 

آيا اطالعات ثبت شده اعتباري درخـصوص       
خرده فروشان ، اعتبار دهندگان تجـاري يـا         

هاي عام المنفعه به مانند موسـسات         شرکت
 يابد؟ ميمالي انتشار 

 خير بلي ٠ خير خير

١ 

ــيش از    ــاري ب ــات اعتب ــا اطالع ــال ٢آي  س
 ها و افراد منتشر مي شود؟ شرکت

 ١ خير بلي ٠ خير خير

هاي اخذ شـده بـا    آيا اطالعات مربوط به وام   
ميزان کمتـر از يـک درصـد درآمـد سـرانه            

 شود؟ منتشر مي
 خير بلي ١ بلي خير

١ 

انوني آيا تضميني وجود دارد که به لحاظ قـ        
وام گيرندگان قادر باشند وضعيت اطالعـات       
وام خـــود را از شـــعبه مرکـــزي موســـسه 

 اعتباري پيگيري کنند؟

 خير بلي ٠ خير خير

١ 

  ٠ ٥/٢٣  ٢/٢٢ ٠ پوشش
  ٠ ٢٨٠٠٠٠٠  ١٠٦٦٥٠٠٠ ٠ تعداد اشخاص

  ٠ ٧٠٠٠٠٠  ٢٢٢٠٠٠ ٠ ها تعداد بنگاه
 ٣  ٥ شاخص حقوق قانوني

اي  کـه تمـامي اشـخاص حقيقـي و حقـوقي در توافقـات وثيقـه        دهـد   آيا قانون اجازه مي   
 بلي  بلي مشترک وارد شوند؟

 خير  خير  شوند؟پذيرفتهها به عنوان وثيقه  دهد که انواع دارايي آيا قانون اجازه مي
 خير  خير ايجاد و تضمين شود؟) به مفهوم عام(دهد که انواع بدهي  آيا قانون اجازه مي

 خير  بلي هاي منقول وجود دارد؟ کلي براي تمامي حقوق مربوط به وثيقه در داراييالش آيا رويه متحد
آيا اعتبار دهندگان بيمه شده به هنگام ورشکستگي شرکت نسبت به ساير طلبکـاران در

 باشند؟ اولويت تام مي
 خير  بلي

در حين سازماندهي مجدد، آيا مطالبات وام دهندگان بيمه شده نسبت بـه تحـت حکـم
 شوند؟ ميرار گرفتن خود کار استثناء ق

 بلي  بلي

ها ي شرکت بـه حالـت  در حين سازماندهي مجدد، آيا کنترل مديريت شرکت بر دارايي         
 آيد؟ تعليق در مي

 بلي  بلي

دهد که افراد بر سر دادرسي و التزام به حکـم صـادره خـارج از  آيا قانون اين اجازه را مي     
 دادگاه به توافق برسند؟

 يرخ  خير

آيا افراد بدون هيچ محدوديتي قادر هستند در تصميم قضايي به حکم بيـرون از دادگـاه
 متوسل شوند؟

 خير  خير
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 )حائز رتبه نخست در جهان( شاخص اخذ اعتبار در انگليس -٥-٢

 شاخص اخذ اعتبار در انگليس 
وضعيت  ثبت خصوصي دفاتر 

 مشتريان عتباريا 

ثبت وضعيت اعتباري دفاتر دولتي

 مشتريان

 شاخص

 ٦   اطالعات اعتباري

آيا اطالعات مربوط به اعتبارات اعطـايي بـه          
 ها مشخص است؟ اشخاص و بنگاه

 ١ خير بلي

آيا اطالعات مثبـت و منفـي اعتبـاري قابـل           
 دسترسي است؟

 ١ خير بلي

آيا اطالعات ثبت شده اعتبـاري درخـصوص        
خــرده فروشــان اعتباردهنــدگان تجــاري بــا 

المنفعه به مانند موسسات مالي      ها عام   شرکت
 يابد؟ انتشار مي

 ١ خير بلي

هـا و      سال شرکت  ٢آيا اطالعات اعتباري بيش از      
 افراد منتشر مي شود؟

 ١ خير بلي

هاي اخذ شده با ميزان       آيا اطالعات مربوط به وام    
 شود؟ کمتر از يک درصد درآمد سرانه منتشر مي

 ١ خير بلي

لحـاظ قـانوني وام     آيا تضميني وجود دارد که به       
گيرندگان قادر باشند وضعيت اطالعات وام خود        
را از شــعبه مرکــزي موســسه اعتبــاري پيگيــري 

 کنند؟

 ١ خير بلي

  ٠ ٦/٨٤ پوشش

  ٠ ٣٤٤٣٢٢٠٠ تعداد اشخاص

 ١٠ ٠ ٧٤٣٦٨٧٠ ها تعداد بنگاه
 بلي شاخص حقوق قانوني

 بلي اي مشترک وارد شوند؟ ر توافقات وثيقهدهد که تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي د آيا قانون اجازه مي

 بلي  شوند؟پذيرفتهها به عنوان وثيقه  دهد که انواع دارايي آيا قانون اجازه مي

 بلي ايجاد و تضمين شود؟) به مفهوم عام(دهد که انواع بدهي  آيا قانون اجازه مي

 بلي اي منقول وجود دارد؟ه الشکلي براي تمامي حقوق مربوط به وثيقه در دارايي آيا رويه متحد

آيا اعتبار دهندگان بيمه شده به هنگـام ورشکـستگي شـرکت نـسبت بـه سـاير طلبکـاران در اولويـت تـام
 باشند؟ مي

 بلي

در حين سازماندهي مجدد، آيا مطالبات وام دهندگان بيمه شده نسبت به تحت حکم قرار گرفتن خـود کـار
 شوند؟ مياستثناء 

 بلي

 بلي آيد؟ ها ي شرکت به حالت تعليق در مي  مجدد، آيا کنترل مديريت شرکت بر داراييدر حين سازماندهي
دهد که افراد بر سر دادرسي و التزام بـه حکـم صـادره خـارج از دادگـاه بـه توافـق آيا قانون اين اجازه را مي 

 برسند؟
 بلي

 بلي از دادگاه متوسل شوند؟آيا افراد بدون هيچ محدوديتي قادر هستند در تصميم قضايي به حکم بيرون 
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اطالعـات  مربـوط بـه      مشخص است عدم انتـشار سـري زمـاني            صفحه قبل  همانگونه که از جداول   

گيرندگان باعث شده تا       عدم امکان اخذ وضعيت اطالعات وام توسط وام         همچنين ها و افراد و     اعتباري شرکت 

تـوان بـا برقـراري شـرايط الزم           يست که مي  اين در حال  .  باقي بماند  ٣شاخص اطالعات اعتباري ايران درحد      

 ٦براي آگاه سازي مشتريان از وضعيت اعتباري سيستم بانکي اين شاخص را همچون کـشور عربـستان بـه                    

الزم به ذکر است در جهـت آگـاه سـازي       . ارتقاء بخشيد ) شاخصاين  باالترين رقم در نظر گرفته شده براي        (

، ٥/٤/١٣٨٦نحوه اخذ تـسهيالت از سيـستم بـانکي، در  تـاريخ     هرچه بيشتر مشتريان از وضعيت اعتباري و      

هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کـارايي           هاي طرح   تسهيل اعطاي تسهيالت بانکي و کاهش هزينه      "قانون  

براين اساس آيين نامه اجرايي قانون مزبور به منظور اخـذ           . از تصويب مجلس شوراي اسالمي گذشت     " بانکها

در اين آيين نامـه بـه شـفاف سـازي فرآينـد             . اعالم نظر به سيستم بانکي ارجاع شده است       نظر بانکها جهت    

به منظور بهبود شاخص حقوق قانوني نيز الزم است اقدامات الزم به            . اعطاي تسهيالت توجه ويژه شده است     

 .صورت پذيردتوسط ادارات حقوقي شبکه بانکي منظور اصالح قوانين ناظر بر اخذ وثيقه 

 :گذاران   حمايت از سرمايهشاخص -٦

شـاخص ميـزان حمايـت از       " گذاران و نهايتا     حمايت از سرمايه    بعد از مصاديق   سههاي زير     شاخص  

 :دهد گذاران  را مورد بررسي قرار مي سرمايه

 )گستره شاخص افشاء( شفافيت معامالت -١ 

 )گستره شاخص مسئوليت مدير( استعداد براي معامله شخصي -٢ 

شـاخص سـهولت   (هامداران بـراي تـضعيف قـانوني سـوء رفتـار مـديران و کارشناسـان              توان س  -٣ 

 )دادخواست سهامداران

 گذاران شاخص ميزان حمايت از سرمايه •

 Doing Businessگذاران در ايران در گزارشات مختلف  شاخص حمايت از سرمايه

 Doing Business 
٢٠٠٦ 

Doing Business 
٢٠٠٧ 

Doing Business 
٢٠٠٨ 

 ١٥٨ ١٥٨ --- هرتب
 ٠/٣ ٠/٣ ٠/٣ گذاران شاخص حمايت از سرمايه
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ن شاخص براي کشورهاي منطقه     يا.باشد   مي ٧/٩ت معادل يشاخص مزبور در زالندنو با بهترين وضع       

 .از قرار جدول ذيل است

  گذاران شاخص حمايت از سرمايه
 ٣/٤ عراق
 ٣/٤ اردن
 ٣/٥ عمان

 ٧/٥ عربستان سعودي
 ٣/٤ امارات
 ٠/٤ يمن

ين افشاي بيشتر، گستره بيشتر     باشند ارقام باالتر مب      مي ١٠ تا   ٠الذکر در دامنه از       هاي فوق     شاخص

شاخص مسئوليت مدير، توان بيشتر سهامداران براي تعقيب قانوني سوء رفتار مديران و همچنـين عملکـرد                 

 .باشد گذاران مي بهتر شاخص حمايت از سرمايه

 OECD نيوزلند MENAمنطقه  کويت ايران شاخص

 ٤/٦ ١٠ ٨/٥ ٧ ٥ شاخص افشاء

 ١/٥ ٩ ٧/٤ ٧ ٤ شاخص مسئوليت مدير

 ٥/٦ ١٠ ٦/٣ ٥ ٠ شاخص سهولت دادخواست سهامداران

 ٠/٦ ٧/٩ ٧/٤ ٣/٦ ٠/٣ شاخص حمايت از سهامداران

 

 MENA OECDمنطقه ايران 

 ٤/٦ ٨/٥ ٥ شاخص شفافيت معامالت

 ١/٥ ٧/٤ ٤ شاخص مسئوليت مدير

 ٥/٦ ٦/٣ ٠ شاخص توانايي سهامداران نسبت به تعقيب قانوني مجرمان

 ٠/٦ ٧/٤ ٠/٣ گذاران شاخص حمايت از سرمايه
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 :گذاران در کشورهاي ايران، کويت و نيوزلند از قرار جدول ذيل است وضعيت شاخص حمايت از سرمايه

 نيوزلند کويت ايران 

 ١٠ ٧ ٥ شاخص افشاء

 چيست؟شرط معامله قانوني توسط شرکت 
 با تصميم مدير اجرايي "  صرفا-٠
  با راي سهامداراي يا هيات عامل يا راي يک نفر خاص -١
 تواند راي دهد  با راي هيات عامل، اما يک نفر خاص نمي"  صرفا-٢
 .تواند راي دهد دهند و يک نفر خاص نمي  سهامداران راي مي-٣

٣ ١ ٢ 

است؟  براي سهامداران چگونه" امکان افشاي فوري به صورت عمومي و يا صرفا
  هيچ کدام-٠
  فقط افشاي معامله-١
  در شرکتx افشاي معامله و موارد در تضاد با منافع آقاي -٢

٢ ٢ ٠ 

 اي امکان افشاء در اسناد منتشره به صورت دوره
  هيچ کدام-٠
  فقط افشاي معامله-١
  در شرکتx افشاي معامله و موارد تضاد با منافع آقاي -٢

٢ ٢ ٢ 

  به هيات عامل؟xافشاء بوسيله آقاي 
  هيچ کدام-٠
  وجود يک تعارض بدون هيچ ويژگي-١
  افشاي همه جزئيات-٢

٢ ٢ ١ 

 ٩ ٧ ٤ شاخص مسئوليت مدير

 در قبال خسارتي که در پي معامله به شرکت          xسهامداران قادر به بازخواست آقاي      
 باشند؟ وارد نموده است مي

 يا فقط و فقط وقتي مسئوليت  دارد که کالهبرداري  مسئوليتي ندارد وx آقاي -٠
 .و يا بي تعهدي کرده باشد

 در صورتيکه بر مصوبه تاثير گذار بوده باشد يا مسامحه کرده باشد x آقاي-١
 .مسئوليت دارد

 مسئوليت دارد در صورتيکه معامله ناعادالنه، به استضعاف کشنده يا x آقاي -٢
 .ده باشدتبعيض آميز نسبت سهامداران بو

٢ ٢ ١ 

 بازخواست هيات عامل به واسطه خسارتي که در پي معامله به هسهامداران قادر ب
 باشند؟ اند مي شرکت وارد کرده

 .، قابل پيگيري است در صورت اثبات بي تعهدي و کالهبرداري-٠
  در صورت اثبات تاثيرگذار بودن مصوبه يا مسامحه کردن-١
النه، به استضعاف کشنده يا تبعيض آميز نسبت  درصورت اثبات معامله ناعاد- ٢

 سهامداران

٢ ٠ ١ 

تواند معامله را براساس دادخواست قابل دفاع يک سهامدار ملغي  آيا دادگاه مي
 اعالم کند؟

برداري يا بي   ملغي اعالم کردن غيرممکن است و يا تنها در صورت اثبات کاله-٠
 . ممکن است(Bad Faith)تعهدي 

 معامله به استضعاف کشنده يا تبعيض آميز نسبت به سهامداران  در صورتيکه-١
 .باشد

 . درصورتيکه معامله ناعادالنه و يا موجب تضاد منافع باشد-٢

٢ ٢ ٠ 



 ٣٢

 نيوزلند کويت ايران 

 خسارات ناشي از ضرر و زياني که به شرکت زده است را پس از محکوم xآيا آقاي 

  بلي-١ خير      -٠پردازد؟    شدن مي
١ ١ ١ 

هاي حاصل از معامالت را پس از محکـوم شـدم در دادگـاه بـازپس             سود xآيا آقاي   

 دهد؟ مي

  بلي– ١ خير – ٠

١ ٠ ٠ 

 ٠ ١ ٠ بلي-١ خير -٠ خواهد بود؟ Xآيا جريمه و يا زندان نتيجه کار آقاي 

 ٠آيا سهامداران قادر به پيگيري مستقيم يا باواسطه زيان وارده به شرکت هـستند               

 درصد و کمتـر مهيـا       ١٠ براي سهامدارن با سهام       امکان آن  -١ امکان آن نيست     –

 .است

١ ١ ١ 

 ١٠ ٥ ٠ شاخص سهولت دادخواست توسط سهامداران

 گيـرد؟   و شهود از طريق دادگاه در اختيار شاکي قرار مـي        مدافعآيا اسناد مربوط به     

  همه نوع اسناد-٤

٤ ٤ ٠ 

 ٢ ٠ ٠ ؟آيا شاکي در دادگاه امکان سوال مستقيم از شهود و مدافع را دارد

 از مدعي عليه   )بدون مشخص کردن سند خاصي    (سري اسناد را      تواند يک   شاکي مي 

 درخواست کند؟) مدافع(

١ ٠ ٠ 

تواننـد نـسبت بـه بازرسـي      سهامداراني که ده درصد يا کمتر از سهام را دارنـد مـي    

 است نمايند؟درخصوص معامله درخو

١ ٠ ٠ 

  کيفري کمتر است؟  و تعقيباتسطح ادله الزم براي تعقيبات حقوقي از موارد

  بلي-١ خير – ٠

١ ١ ٠ 

بازرسي اسناد به توانند نسبت  مياز سهام را دارند ده درصد يا کمتر ي که سهامداران

 قبل از ارائه دادخواست اقدام نمايند؟

١ ٠ ٠ 

 

سـهولت دادخواسـت    " و شـاخص     "يرمـد مـسئوليت   " ، شـاخص     "افشاء"هاي    ارتقاء شاخص به جهت    

همانگونـه کـه از     .  مقننه و قضائيه صـورت پـذيرد       اي الزم است اقدامات مقتضي توسط قو      "توسط سهامداران 

 مشخص است فرايند ارائه دادخواست توسـط شـکات          "سهولت دادخواست توسط سهامداران   "جدول شاخص   

هاي شش گانه سـهولت       قضاييه با رويکرد اصالح فضاي کسب و کار شاخص        باشد الزم است قوه       نامساعد مي 

قرار دهد و از اين محل اقدامي مناسب بـراي ايجـاد فـضاي عـدالت                ويژه  دادخواست را مورد توجه و عنايت       

 . داخلي و خارجي صورت پذيردانگذار سرمايهسرمايه محور با هدف جلب 

 

 



 ٣٣

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :شاخص پرداخت ماليات -٧

ر مبين آن است که يک شرکت با اندازه متوسط چه مقاديري را تحت يهاي ز اطالعات و شاخص 

هايي است که يک  معيارهاي مزبور شامل تعداد پرداخت. بايست بپردازد عنوان ماليات در يک سال مالي مي

اتي و درصدي از ساعت صرف شده باي انجام امور مالي. بايست تحت عنوان ماليات داشته باشد کارفرما مي

نظام مالياتي جمهوري اسالمي با اصالحات تدريجي روبرو بوده  .شود سود که تحت عنوان ماليات پرداخته مي

 درصد مهمترين اصالح انجام شده در نظام مالياتي ٢٥ كاهش شديد ماليات شركتها به الزم به ذکر است.است 

 ٥٤ تا ١٢ تعيين شده است و ماليات تصاعدي نيز بين  درصد١٠ماليات بر درآمد شركتهاي داخلي . ايران است 

 شركتهاي  شاملاين بخش.  درصد كاهش يافته است ٢٥ درصد به كمتر از ٥٤ماليات شركتها از . درصد است 

شركتهايي كه در بورس تهران پذيرفته شده اند . ساختماني ، حمل و نقل ، شركتهاي تحقيقاتي و نظارتي است 

در ايران ماليات .  درصد است ٥٤باالترين نرخ ماليات بر درآمد در ايران . ت مي پردازند ر مالياکمت درصد ١٠

 .بر ارزش افزوده وجود ندارد 

 

شاخص حمايت از سرمايه گذار(اثربخشی حقوق قانونی)(١٠-٠)

٢٫٣
٣
٣

٣٫٣
۴

۴٫٣
۴٫٣
۴٫٣
۴٫٣

۵
۵

۵٫٣
۵٫٣

۵٫٧
۶

۶٫٣
٨٫٣

بيشترين حمايت; ٩٫٧

٠٢۴۶٨١٠١٢

جيبوتی
مراکش
ايران
تونس
يمن
امارات
سوريه
اردن
عراق
لبنان
مصر
عمان
الجزاير
عربستان سعودی
غزه
کويت
فلسطين اشغالی
زالندنو
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 ت شاخص پرداخت ماليات در ايرانيوضع

 شاخص پرداخت ماليات
Doing Business 

٢٠٠٦ 
Doing Business 

٢٠٠٧ 
Doing Business 

٢٠٠٨ 

 ٩٧ ٩٤ --- رتبه
 ٢٩٢ ٢٩٢ ٢٩٢ )ساعت(زمان 

 ٤/٤٧ ٤/٤٧ ٤/٤٧ )درصد از سود(کل نرخ ماليات 
 ٢٢ ٢٢ ٢٢ تعداد پرداخت

جدول ذيل بهترين وضعيت شاخص پرداخت ماليات را در ميان کشورهاي داراي رتبـه نخـست در                  

 .گذارد ن شاخص به نمايش مييا

 )درصد از سود(نرخ ماليات  )ساعت(زمان  تعداد پرداخت 

 --- --- ٢ سوئد
 --- ١٢ --- ماراتا

 ٤/٨ --- --- ونواتو

 .هاي مورد نظر براي کشورهاي منطقه از قرار جدول ذيل است شاخص

 )درصد از سود(نرخ ماليات  )ساعت(زمان  تعداد پرداخت 

 ٧/٢٤ ٣١٢ ١٣ عراق
 ١/٣١ ١٠١ ٢٦ اردن
 ٦/٢١ ٦٢ ١٤ عمان

 ٥/١٤ ٧٩ ١٤ عربستان سعودي
 ٤/١٤ ١٢ ١٤ امارات
 ٤/٤١ ٢٤٨ ٣٢ يمن

 

MENA OECD سنگاپور عربي امارات متحده ايران شاخص پرداخت ماليات

 ١/١٥ ١/٢٥ ٥ ١٤ ٢٢ )تعداد(پرداخت
 ٣/١٨٣ ٨/٢٣٦ ٤٩ ١٢ ٢٩٢ )ساعت(زمان صرف شده

 ٢٠ ٧/١٤ ٣/٦ ٠ ٤/١٨ )درصد(ماليات سود
 ٨/٢٢ ٥/١٦ ١/١٤ ١/١٤ ٩/٢٥ )درصد(هاي ماليات نيروي کار و مشارکت

 ٤/٣ ٢/٥ ٨/٢ ٣/٠ ٠/٣ )درصد(هاساير ماليات
 ٢/٤٦ ٤/٣٦ ٢/٢٣ ٤/١٤ ٤/٤٧ )درصد سود(کل نرخ ماليات 



 ٣٥

، ٠،  ١) از باال به پايين   (هاي به ترتيب      الزم به توضيح است در شاخص فوق کشور مالديو با شاخص          

 جايگـاه    کشور جهان دارد با اين وجود کشور سـنگاپور بـا           ١٧٨ بهترين جايگاه را در ميان       ١/٩ و   ١/٩،  ٠،  ٠

اقتصادي بهتر نسبت به مالديو و به عنوان کشوري موفق و مطرح در اقتـصاد جهـان عليـرغم آنکـه در ايـن                        

 .شاخص در رتبه دوم بوده است مورد بررسي قرارگرفته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت تحت عنوان ماليات (تعداد در سال)

۴۶

٣۶

٣۵

٣٣

٣٣

٣٢

٢٨

٢٧

٢۶

٢٢

٢١

١٩

١۴

١۴

١۴

١۴

١٣

کمترين پرداختها; ٢

٠۵١٠١۵٢٠٢۵٣٠٣۵۴٠۴۵۵٠

تونس 

مصر

جيبوتی

الجزاير

فلسطين اشغالی 

يمن

مراکش

غزه

اردن

ايران

سوريه

لبنان

امارات

عربستان سعودی 

عمان

کويت

عراق

سوئد

صرف زمان برای پرداخت ماليات(ساعت در سال)

٧١١

۴۵١

٣۵٨

٣٣۶

٣١٢

٢٩٢

٢۶٨

٢۴٨

٢٣٠

١٨٠

١۵۴

١١٨

١١۴

١٠١

٧٩

۶٢

کمترين زمان-جهان; ١٢

٠١٠٠٢٠٠٣٠٠۴٠٠۵٠٠۶٠٠٧٠٠٨٠٠

مصر

الجزاير

مراکش

سوريه

عراق

ايران

تونس

يمن

فلسطين اشغالی

لبنان

غزه

کويت

جيبوتی

اردن

عربستان سعودی

عمان

امارات
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کل نرخ ماليات(درصد از سود)

٧٢٫۶
۶١

۵٣٫١
۴٧٫٩
۴٧٫۴
۴۶٫٧

۴١٫۴
٣٨٫٧

٣۶
٣۵٫۴

٣١٫١
٢۴٫٧

٢١٫۶
١٧٫١

١۴٫۵
١۴٫۴
١۴٫۴

کمترين ماليات پرداختی  ; ٨٫۴

٠١٠٢٠٣٠۴٠۵٠۶٠٧٠٨٠

الجزاير
تونس
مراکش
مصر
ايران
سوريه
يمن
جيبوتی
فلسطين اشغالی
لبنان
اردن
عراق
عمان
غزه
عربستان سعودی
کويت
امارات
ونوآتو
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 )درصد از سود(کل نرخ مالياتي  پايه مالياتي )درصد(نرخ ماليات موضوع قانون )ساعت(زمان )تعداد(پرداختها

 ماليات يا مشارکت اجباري
 ايران

  امارات
 عربي  متحده

 ايران سنگاپور
  امارات

 عربي ه متحد
 ايران سنگاپور

 متحده  امارات
 عربي 

 ايران سنگاپور
  امارات
 عربي متحده

 ايران سنگاپور
  متحده  امارات

 عربي
 سنگاپور

 ١٢ ١٢ مشارکت در بيمه تامين اجتماعي
حضوري (١

 )يااينترنتي
١٣ ٥/١٢ ٢٣ ١٠ ١٢ ٢٤٠ 

حقوق 
 ناخالص

 حقوق ناخالص
حقوق ناخالص 
 مشمول ماليات

١/١٤ ١/١٤ ٩/٢٥ 

 ــ ٣/٠ ــ ــ ارزش اجاري ــ ــ ٠/٥ ــ ــ ــ ــ ــ ١ ــ پروانه تجاري

 ــ ١ ماليات بردرآمد شرکت
حضوري (١
 )اينترنتي يا

 ٢٠ ــ ٢٥ ٣٠ ــ ١٦
مشمول  سود

 ماليات
 ــ

سود مشمول 
 ماليات

 ٣/٦ ــ ٤/١٨

 ــ ــ ٥ ــ ــ ــ ــ ــ ١ ماليات بر نقل و انتقال مالکيت
ارزيابي شده 
 ارزش ملک

 ــ ــ ٣ ــ ــ

 ــ ــ ريال٢٠٠ ــ ــ ــ ــ ــ ١ )حق تمبر(ماليات بر معامالت چک 
براي هر 
 چک

 ــ ــ ٠ ــ ــ

 ــ ــ ــ ١ ــ ١ ماليات بر دارايي
  هاي نرخ
 اوتمتف

 ١٠ ــ
ارزيابي از 
 ارزش دارايي

 ــ ــ  ــ ــ

 ــ ــ  ــ ــ فروش ــ ــ ٣ ــ ــ ٣٦ ــ ــ ٦ ماليات بر فروش

 ــ ــ ــ ــ ــ ١ ــ ماليات بر وسيله نقليه
هر وسيله (رقم ثابت

 )AED ٧٥٠نقليه 
 ــ ٠ ــ ــ ــ ــ ــ

 ــ ــ ــ ــ ــ ١ ــ ــ ماليات بر جاده
 ثابت ميزان

)٥٥٠٠ 
SGD( 

 ٢/٠ ــ ــ حجم موتور ــ ــ

  ــ افزوده ماليات برارزش
حضوري (١
 )اينترنتي يا

 ٢,٢٣ ــ ــ ارزش افزوده ــ ــ ٠/٥ ــ ــ ٩ ــ ــ

  ٤/١٤ ٤/٤٧       ٤٩ ١٢ ٢٩٢ ٥ ١٤ ٢٢ جمع



 ٣٧

هـاي پرداخـت ماليـات بـه          همانگونه که از جدول صفحه قبل قابل مشاهده است توسل بـه شـيوه              

ترنتي و همچنين ترويج شيوه ماليات بر ارزش افزوده در کشور گامي موثر در جهـت ارتقـاء نظـام      صورت اين 

 بهبود جايگاه کشور در شـاخص       شاهدبا اتخاذ تدابير مزبور به طور قطع        . شود  مالياتي در کشور محسوب مي    

 .اخذ ماليات خواهيم بود

 :مرزي تجارت برونشاخص  -٨

  مختلفيايران در سالهاهاي تجارت فرامرزي  ت شاخصيوضع

 
Doing Business 

٢٠٠٦ 
Doing Business 

٢٠٠٧ 
Doing Business 

٢٠٠٨ 

 ١٣٥ ١٢٩ --- رتبه
 ٨ ٨ ٨ )تعداد(اسناد براي صادرات 
 ٢٦ ٢٦ ٢٦ )روز(زمان براي صادرات 

 ٨٦٠ ٨٦٠ ٨٦٠ )کانتينر/دالر(هزينه صادرات 
 ١٠ ١٠ ١٠ )تعداد(اسناد براي واردات 

 ٤٢ ٤٢ ٤٢ )روز(اردات زمان براي و
 ١٣٣٠ ١٣٣٠ ١٣٣٠ )کانتينر/دالر(هزينه واردات 

 

 يت کشورهاي داراي رتبه نخست در شاخص تجارت فرامرزيوضع

اسناد براي صادرات  
 )تعداد(

زمان براي 
 )روز(صادرات 

هزينه صادرات 
 )کانتينر/دالر(

اسناد براي 
 )تعداد(واردات 

زمان براي 
 )روز(واردات 

ات هزينه وارد
 )کانتينر/دالر(

 --- --- --- --- --- ٣ کانادا
 --- --- --- ٣٩٠ --- --- چين

 --- --- ٣ --- ٥ --- دانمارک
 ٣٦٧ ٣ --- --- --- --- سنگاپور

 .هاي موردنظر براي کشورهاي منطقه از قرار جدول ذيل است شاخص

اسناد براي  
 )تعداد(صادرات 

زمان براي 
 )روز(صادرات 

ات هزينه صادر
 )کانتينر/دالر(

اسناد براي 
 )تعداد(واردات 

زمان براي 
 )روز(واردات 

هزينه واردات 
 )کانتينر/دالر(

 ٣٤٠٠ ١٠١ ١٠ ٣٤٠٠ ١٠٢ ١٠ عراق
 ١٠٦٥ ٢٢ ٧ ٦٨٠ ١٩ ٧ اردن
 ٨٢٤ ٢٦ ١٠ ٦٦٥ ٢٢ ١٠ عمان

 ٧٥٨ ٢٠ ٥ ١٠٠٨ ١٩ ٥ عربستان سعودي
 ٤٦٢ ١٣ ٨ ٤٦٢ ١٣ ٧ امارات
 ١٤٧٥ ٣١ ٩ ١١٢٩ ٣٣ ٦ يمن



 ٣٨

 

 

 

 شود ها و فرآيند واردات و صادرات يک محموله استاندارد کاال را شامل مي هزينه

 

دارد کـاال را در سـه کـشور    ناتجدول ذيـل وضـعيت فرآينـد واردات و صـادرات يـک محمولـه اسـ                

 .گذارد سنگاپور به نمايش مي  و امارات متحده عربي ايران،

 اتفرآيند مراحل صادر )برتر جهاني (سنگاپور )اي برتر منطقه (امارات متحده عربي ايران

 )دالر(هزينه )روز(مدت زمان )دالر(هزينه )روز(مدت زمان )دالر(هزينه )روز(مدت زمان

 ١٠٥ ١ ٧٥ ٥ ١٠٠ ١٢ اسناد الزم براي صادرات کاال
 ٣١ ١ ١٠٠ ١ ١٠٠ ٢ کنترل فني و امور گمرکي

 ١٨٠ ١ ١٣٧ ٣ ٢١٠ ٤ها در و پايانهبنا در رسيدگي و جابجايي
 ١٠٠ ٢ ١٥٠ ٤ ٤٥٠ ٨ مرزي  و رسيدگي درون نقل و حمل
 ٤١٦ ٥ ٤٦٢ ١٣ ٨٦٠ ٢٦ کل

       فرآيند مراحل واردات
 ٥٦ ١ ٧٥ ٦ ١٠٠ ٢٦ اسناد الزم براي واردات کاال
 ٣١ ١ ١٠٠ ١ ١٢٠ ٣ کنترل فني و امور گمرکي

 ١٨٠ ١ ١٣٧ ٤ ٢١٠ ٥ها بنادر و پايانه در رسيدگي و جابجايي
 ١٠٠ ٠ ١٥٠ ٢ ٩٠٠ ٨ مرزي  و رسيدگي درون نقل و حمل
 ٣٦٧ ٣ ٤٦٢ ١٣ ١٣٣٠ ٤٢ کل

 

 MENA OECDمنطقه ايران شاخص

 ٥/٤ ١/٧ ٨ )تعداد(اسناد براي صادرات 
 ٨/٩ ٨/٢٤ ٢٦ )روز(زمان براي صادرات 

 ٩٠٥ ٢٢/٩٩ ٨٦٠ )دالر براي هر کانتينر(هزينه صادرات 
 ٥ ٨ ١٠ )تعداد(اسناد براي واردات 
 ٤/١٠ ٧/٢٨ ٤٢ )روز(زمان براي واردات 

 ١/٩٨٦ ٩/١١٢٨ ١٣٣٠ ) کانتينردالر براي هر(هزينه واردات 



 ٣٩

 :امارات متحده عربي و سنگاپور اي اسناد براي صادرات و واردات در سه کشور ايران، بررسي مقايسه

 سنگاپور امارات متحده عربي ايران اسناد براي صادرات
    (Bill of lading)بارنامه 

    گواهي مبدا
    سياهه تجاري
    مجوز ترخيص

    اظهارنامه صادراتي
    کارت بازرگاني

    نامه بيمه
    بندي عدل

    استانداردهاي فني و گواهي بهداشت
    اسناد براي واردات

    بارنامه
    (Cargo release order)مجوز ترخيص

    واهي مبداگ
    سياهه تجاري

    اظهارنامه وارداتي
    اعالميه ارز

    کارت بازرگاني
    بيمه نامه 
    عدل بندي

    استاندارد فني و گواهي بهداشت
    گزارش بازرسي

ـ   اگرچه سنگاپور نسبت به بسياري از کشورهاي پيشرفته اقتصادي کوچک محسوب مي           يکن شـود ل

ايـن کـشور در   . هاي سنجيده، ساختار صنعتي خود راتعميـق بخـشد         گيري از استراتژي    توانسته است با بهره   

 بـا ايجـاد     ١٩٨٦ سـال    از. هاي تکنولوژي و حمايت از صنايع کوچک و متوسط شهرت دارد            ايجاد زيرساخت 

، ا از نظـر مـديريت     اي، صـنايع کوچـک و متوسـط ر          به عنوان يک آژانـس مـشاوره      " هاي کوچک   دفتر بنگاه "

اداره توسعه  . حمايت کرد هاي هماهنگ از ساير موسسات         اخذ اعتبار و دريافت کمک     ،کارآمدي، تامين مالي  

 بـه   ،هـاي داخلـي پرداخـت       به تشويق مقاطعه کاري بـا بنگـاه       " برنامه ارتقا صنايع داخلي   "اقتصادي از طريق    

هـا و     به اين ترتيب، پس از تقويت بنگـاه       . ديدندها گر SMEنحويکه شرکتهاي فرامليتي راغب به تامين نياز        

 .رفع موانع توليد و صادرات زمينه حضور فعال بخش خصوصي در داخل و خارج کشور مهيا شد



 ٤٠

 
 
 

تعداد اسناد مورد نياز برای واردات کاال

١١
١٠
١٠
١٠

٩
٩

٨
٧
٧
٧
٧

۶
۶

۵
۴

حداقل سند مورد نياز; ٣

١١

٩

٠٢۴۶٨١٠١٢

مراکش
کويت
عمان
عراق
ايران
يمن
سوريه
الجزاير
امارات
تونس
لبنان
اردن
مصر
غزه
جيبوتی
عربستان سعودی
فلسطين اشغالی
دانمارک

 
تعداد اسناد مورد نياز برای صادرات کاال

١٠
١٠

٨
٨
٨
٨
٨
٨

٩
٧

۶
۶
۶

۵
۵
۵
۵

حداقل اسناد; ٣

٠٢۴۶٨١٠١٢

عمان
عراق
سوريه
مراکش
کويت
ايران
جيبوتی
الجزاير
امارات
اردن
يمن 
غزه
مصر
تونس
عربستان سعودی
لبنان
فلسطين اشغالی
کانادا

 
 
 



 ٤١

مدت زمان الزم برای واردات کاال (روز)

١٠١
۴٢
۴٠
٣٨

٣١
٢۶
٢٣
٢٣
٢٢
٢٢
٢٠
٢٠
١٩
١٨
١٨

١٣
١٢

حداقل زمان; ٣

٠٢٠۴٠۶٠٨٠١٠٠١٢٠

عراق
ايران
غزه
لبنان 
يمن
عمان 
سوريه
الجزاير
تونس
اردن
عربستان سعودی
کويت
مراکش
جيبوتی 
مصر
امارات 
فلسطين اشغالی
سنگاپور

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدت زمان الزم برای صادرات کاال(روز)

١٠٢
٣٣

٢٧
٢۶
٢۵
٢٢
٢٢
٢٠
١٩
١٩
١٩
١٧
١٧
١۵
١۴
١٣
١٢

حداقل زمان ; ۵

٠٢٠۴٠۶٠٨٠١٠٠١٢٠

عراق
يمن
لبنان
ايران
غزه
جيبوتی
عمان
کويت
سوريه
اردن
عربستان سعودی
تونس
الجزاير
مصر
مراکش
امارات
فلسطين اشغالی 
دانمارک



 ٤٢

هزينه واردات(دالر/کانتينر)

٣۴٠٠
١٩٠٠

١۴٧۵
١٣٧٨
١٣٣٠

١٠۶۵
٩٩۵
٩۶٠
٩٣۵

٨٢۴
٨١٠
٨١٠
٨٠٠
٧۵٨
٧٢٩

۵۶٠
۴۶٢

حداقل هزينه ; ٣۶٧

٠۵٠٠١٠٠٠١۵٠٠٢٠٠٠٢۵٠٠٣٠٠٠٣۵٠٠۴٠٠٠

عراق
سوريه
يمن
الجزاير
ايران
اردن
غزه
جيبوتی
کويت
عمان
لبنان
تونس
مراکش
عربستان سعودی
مصر
فلسطين اشغالی
امارات
سنگاپور

 
 
 
 
 
 

هزينه صادرات(دالر/کانتينر)

٣۴٠٠
١٣٠٠
١١٩٨
١١٢٩
١٠٢٧
١٠٠٨
٩۶٠
٩٣۵
٨۶٠
٨٣٠
٧١۴
۶٨٠
۶۶۵
۶٠٠
۵۶٠
۵۴٠
۴۶٢
٣٩٠

٠۵٠٠١٠٠٠١۵٠٠٢٠٠٠٢۵٠٠٣٠٠٠٣۵٠٠۴٠٠٠

عراق
سوريه
الجزاير 
يمن
لبنان
عربستان
جيبوتی
کويت
ايران
غزه
مصر
اردن
عمان
مراکش
فلسطين اشغالی
تونس
امارات
چين 

 
 



 ٤٣

  براي صادرات و واردات در ايراندستورالعمل تفصيلي: شاخص فعاليت برون مرزي

  ي صادرات قطعياسناد مورد نياز برا

  تنظيم اظهار نامه -١  •

  کارت بازرگاني -٢  •

 ) در صورت لزوم ( عدل بندي -٣  •

 ) در صورت لزوم ( مجوز صدور -٤  •

 ) در صورت لزوم ( مجوزهاي قانوني -٥  •

 ) در صورتيکه صاحب کاال راسا اقدام به صدور ننمايد(وکالت نامه -٦  •

 رنامه صادراتيدستورالعمل اجرايي گردش اظها

 ورود اطال عات :مرحله اول 

يافت فـرم اوليـه اظهـار       مراجعه وبا در  ) ورود اطالعات   (صاحب كاال يا نماينده قانوني وي به بخش         

پـس از تكميـل اظهـار نامـه           مي نمايد   نامه مبادرت به ارائه اطالعات در خواستي در متن و ظهر اظهار نامه            

اظهـار كننـده    . شـود  العات،اطالعـات اظهـار نامـه وارد سيـستم مـي          اوليه و تحويل آن به قـسمت ورود اط        

بايست ارزش كاال و وجوهي را كه خود محاسبه نموده به تفكيـك در ظهـر اظهـار نامـه مربـوط بـه وارد          مي

 اين ارقـام بايـد    "ا طبع -درج نمايد  ) ) s.a.d(سند واحد اداري    (كننده با توجه به كد هاي مندرج در جزوه          

در صورت مغايرت اين محاسبات با ساير اطالعـات وارد          -سبه شده بوسيله كامپيوتر يكسان باشد     با ارقام محا  

  .شده در سيستم، قبل از شروع مرحله بعدي مي بايست اين اختالفات مشخص وبرطرف شود

اظهار نامه چاپ و به ضميمه اظهار نامه دستي بـه صـاحب كـاال يـا نماينـده                    پس از پايان مراحل،     

پـس از    نسبت به اصـالح آن اقـدام و         تحويل داده مي شود تا پس از مقابله وكنترل امضاء نمايدو           قانوني وي 

 . كنترل محلي وكنترل با سرور، اظهار نامه قبلي را از رايانه محلي خود

  پذيرش اظهار نامه : مرحله دوم 

نـدرج در مـتن   بـر اسـاس كـدهاي م   (اظهار كننده اظهار نامه چاپي را به ضميمه اسناد مورد لزوم       

در اين قسمت تعلق    .وفيش بانكي جهت رسيدگي به قسمت پذيرش اظهار نامه تسليم مي نمايد           ) اظهار نامه 

مـسئوليت صـحت    . گيـرد  مـي  اسناد به اظهار و وجود اسناد الزمه به صورت اجمـالي مـورد رسـيدگي قـرار                



 ٤٤

پس از فراخواني اظهـار     . باشد ي م  عهده صاحب كاال    مندرجات اسناد و مدارك تسليمي و كامل بودن آنها به         

، درصورت مطابقت مندرجات متن اظهارنامـه بـا   ) كوتاژ(نامه از رايانه مركزي و اقدام نمودن به عمليات ثبت         

اطالعات موجود در رايانه مركزي،سيستم نسبت به تخصيص يك شماره تحت عنوان شماره ثبت اظهارنامـه                

هارنامه جهت اصالح يا تكميل به اظهار كننـده برگـشت داده            عمل خواهد نمود، در غير اينصورت اظ      ) كوتاژ(

صاحب كـاال تـا     . كاال از تاريخ پرداخت مبالغ تعيين شده در اظهار نامه، اظهار شده تلقي ميشود             . خواهد شد 

قبل از اختصاص شماره ثبت به اظهار نامه توسط سيـستم، حـق هرگونـه تغييـر يـا اصـالح اظهـار نامـه را                          

الك و   اظهار نامه كليه اسناد ارا ئه شده، به استثناء فيش بانكي به اظهار نامـه الـصاق و                 پس از پذيرش    .دارد

و اسناد ضميمه به همـراه       ه به طور دستي درج و اظهار نامه       سپس شماره ثبت در محل مربوط     . شود مهر مي 

م عمليـات ارزيـابي   جهت انجا )گيرد نه صادراتي مورد استفاده قرار ميكه به عنوان پروا(يك برگ اظهار نامه   

 . به قسمت ارزيابي ارسال ميگردد

 كنترلهاي گمركي : مرحله سوم  

در اين مرحله ارزيابي فيزيكي كا ال انجام مي شود پس از ارزيابي، ارزياب نسبت بـه ظهـر نويـسي                     

 اقـدام و آن را بـه رئـيس سـرويس           )يا پروانـه گمركـي    (اظهار نامه وهمچنين ظهر نويسي اظهار نامه نهايي         

كننده كه در متن اظهار رزيابي توسط شماره عطف وكد اظهاررئيس سرويس ا  . ارزيابي صادرات ارائه مي كند    

 مبـادرت نمـوده و        توسط سيستم      نامه نوشته شده اظهار نامه مربوطه را فراخواني وبه ارزيابي اظهار نامه           

وارد ) اظهار نامه) ب(قسمت  (وطه را به صورت دستي در محل مرب    شماره ارزيابي تعيين شده توسط سيستم     

چنانچه عمليات ارزيابي منجر به تغييراتي در اظهار نامه شود، رئيس سـرويس             . و اظهار نامه را امضاء ميكند     

ارزيابي يا كارشناس مربوطه نسبت به اصالح اظهار نامه قبلي كه منجر به ايجاد اظهار نامه جديـدي خواهـد        

 . شد اقدام ميكند

 پرداخت و ترخيص:مرحله چهارم  

 از ارزيابي سيستمي و امضاء اظهار نامه توسط رئيس سـرويس ارزيـابي، اظهـار نامـه و پروانـه                     پس

 همـراه سـاير   وسـپس پروانـه گمركـي    . گمركي ظهر نويسي شده و فيش بانكي به صندوق تحويل مي شود        

سمت كنترلهـاي گمركـي     نامه با ستثنا، فيش بانكي جهت امضا، رئيس سرويس ارزيابي بـه قـ             اظهار اسناد و 

 .مي شودتحويل 



 ٤٥

  اسناد مورد نياز براي واردات قطعي

  تنظيم اظهارنامه -١  •

  کارت بازرگاني -٢  •

  قبض انبار -٣  •

  بارنامه -٤  •

  گواهي مبداء -٥  •

 ) سياهه خريد( فاکتور-٦  •

 ) در صورت اعتباري بودن از طريق سيستم بانکي( اعالميه ارز-٧  •

 ) پيش فاکتور(پروفرما -٨  •

 ) در وزارت بازرگاني( ثبت سفارش -٩  •

  عدل بندي -١٠  •

 بيمه نامه -١١  •

 ) بر حسب مورد( پروانه بهره برداري-١٢  •

 ) ١٢بر حسب مورد( بروشور- کاتولوگ  •

ينه  قرنط-انرژي اتمي - استاندارد -ت ش مجوزهاي قانوني جهت ترخيص کاال از قبيل گواهي بهدا-١٤  •

 ) بر حسب مورد ... (تي و انب

 آئين نامه اجرايي قانون امور گمرکي ٣٨٢کارت حق العمل کاري و يا کارت .  وکالتنامه رسمي-١٥  •

 )درصورتيکه ترخيص کننده کاال غير از صاحب کاال باشد(برحسب مورد 

 مراحل ترخيص کاال

المت تجاري ، فني ، مدل، ارزش و وزن  تنظيم اظهارنامه اطالعاتي از قبيل نوع کاال، کميت ، ع-١ 

 .مي باشد کاال

  تحويل و اظهار اسناد از قبيل فاکتور ، پکينگ ليست ، مانيفست ، بارنامه و گواهي بهداشت-٢

  تطبيق اسناد و تعيين ارزياب-٣

  ارزيابي و کنترل کاال با اسناد و صدور صورتحساب-٤



 ٤٦

  صدور پروانه ترخيص کاال-٥

 درب خروج و اخذ مجوز بارگيري کاال و صدور بيجک خروج کاال از گمرک کنترل نهايي -٦

 دستورالعمل اجرايي گردش اظهارنامه وارداتي در گمرک ايران

 ورود اطال عات :مرحله اول 

مراجعه وبا دريافت فـرم اوليـه اظهـار         ) ورود اطالعات   (صاحب كاال يا نماينده قانوني وي به بخش         

 مي نمايد ، پس از تكميـل اظهـار نامـه          عات در خواستي در متن و ظهر اظهار نامه        نامه مبادرت به ارائه اطال    

 .  مي شود اوليه و تحويل آن به قسمت ورود اطالعات اظهارنامه وارد سيستم

قابل ذكر است كه اظهار كننده مي بايست ارزش كاال و وجوهي را كـه خـود محاسـبه نمـوده بـه                        

سـند واحـد اداري     ( وارد كننده با توجه به كد هـاي منـدرج در جـزوه               تفكيك در ظهر اظهار نامه مربوط به      

)s.a.d (( اين ارقام بايد با ارقام محاسبه شده بوسيله كامپيوتر يكسان باشد "عادرج نمايد كه طب  . 

پس از پايان مراحل مذكور،اظهار نامه چاپ و به ضميمه اظهـار نامـه دسـتي بـه صـاحب كـاال يـا                        

 .ويل داده مي شود تا پس از مقابله وكنترل امضاء نمايدنماينده قانوني وي تح

   پذيرش اظهار نامه: مرحله دوم 

بر اساس  (مجوزهاي مورد نياز     اظهار كننده اظهار نامه چاپي واظهار نامه دستي را همراه با اسناد و            

ليم  قـسمت پـذيرش اظهـار نامـه تـس          فيش بانكي جهت رسيدگي بـه      و) كدهاي مندرج در متن اظهار نامه     

در اين قسمت تعلق اسناد به اظهـار و وجـود اسـناد الزمـه بـه صـورت اجمـالي مـورد رسـيدگي                         . نمايد مي

 عهـده صـاحب     دارك تسليمي و كامل بـودن آنهـا بـه         مسئوليت صحت مندرجات اسناد و م     . گيرد  مي   قرار

 . باشد  مي كاال

، درصـورت  )كوتـاژ ( ليـات ثبـت  پس از فراخواني اظهار نامه از رايانه مركزي و اقدام نمـودن بـه عم           

سيـستم نـسبت بـه تخـصيص يـك           مطابقت مندرجات متن اظهارنامه با اطالعات موجود در رايانه مركزي،         

عمل خواهد نمود، در غير اينصورت اظهارنامه جهت اصالح ) كوتاژ(شماره تحت عنوان شماره ثبت اظهارنامه 

 . يا تكميل به اظهار كننده برگشت داده خواهد شد

 . شود  از تاريخ پرداخت مبالغ تعيين شده در اظهار نامه، اظهار شده تلقي ميكاال



 ٤٧

صاحب كاال تا قبل از اختصاص شماره ثبت به اظهار نامه توسط سيـستم، حـق هرگونـه تغييـر يـا           

پس از پذيرش اظهار نامه كليه اسناد ارا ئه شده، به استثناء فيش بانكي بـه اظهـار                  .اصالح اظهار نامه را دارد    

سپس شماره ثبت در محل مربوطه به طور دستي درج و اظهار نامه تنظـيم               . نامه الصاق والك و مهر ميشود     

 . شده همراه با اسناد ضميمه جهت انجام كنترلهاي گمركي به قسمت ارزيابي ارسال مي گردد

 كنترلهاي گمركي : مرحله سوم  

ارزيابي، ارزياب نسبت بـه ظهـر نويـسي         در اين مرحله ارزيابي فيزيكي كا ال انجام مي شود پس از             

اظهارنامه وكنترل وجوه پرداختي وساير مقررات اقدام وپس از خاتمه اين كنترلها ، متن اظهارنامه را امـضاء                  

كارشناس مزبور در صورت صحت اظهار، اظهار نامه را . وآن را به كارشناس سرويس ارزيابي تحويل مي دهد 

  تحويل مي نمايد امضاء و به رئيس سرويس ارزيابي

چنانچه عمليات ارزيابي منجر به تغييراتي در اظهار نامه شود، رئيس سرويس ارزيابي يا كارشناس               

 . مربوطه نسبت به اصالح اظهار نامه قبلي كه منجر به ايجاد اظهار نامه جديدي خواهد شد اقدام ميكند

اء و پرداخت تفاوت به صـاحب  پس از اصالحيه يا اظهار نامه متمم در يك نسخه چاپ و جهت امض  

رئيس سرويس ارزيابي اظهار نامه نهايي اصالح شده را ارزيابي سيستمي نموده و             . كاال تحويل داده مي شود    

 . آن را امضاء كرده به واحد صندوق و صدور پروانه ارسال ميكند، پس از درج شماره ارزيابي در محل مربوطه

 پرداخت و ترخيص:مرحله چهارم 

زيابي سيستمي و امضاء اظهار نامه توسط رئيس سـرويس ارزيـابي، اظهـار نامـه و فـيش                   پس از ار  

 .  نسبت به چاپ پروانه گمركي اقدام ميشود، فيش بانكي اخذپس از. بانكي به صندوق تحويل مي شود

پروانه چاپ شده بوسيله مسئول صـندوق مهـر و امـضاء شـده، شـماره آن در دفتـر مربوطـه وارد                       

 . اخذ رسيد به صاحب كاال تحويل ميشودميگردد سپس با



 ٤٨

  اسناد مورد نياز براي واردات موقت

  تنظيم اظهارنامه -١  •

  کارت بازرگاني -٢  •

  قبض انبار -٣  •

  مجوز ورود موقت -٤  •

  بار نامه -٥  •

 ) سياهه خريد( فاکتور-٦  •

 ) پيش فاکتور(پرو فرما-٧  •

  گواهي مبداء -٨  •

 ) ضمانت نامه بانکي يا تعهد قانوني. سفته (  الزم  تضمينهاي-٩  •

 ) حسب مورد ( عدل بندي -١٠  •

  مجوزهاي قانوني در صورت لزوم -١١  •

 ) در صورتي که صاحب کاال راسا اقدام به ترخيص ننمايد ( وکالتنامه -١٢  •

 ثبت سفارش -١٣  •

 آئين نامه اجرايي ٢٤رات و واردات و ماده قانون مقررات صاد١٢واردات موقت بشرح فوق به استناد ماده 

 .قانون مزبور ميباشد 

  اسناد مورد نياز براي ترانزيت دا خلي و خارجي

 اظهار نامه  _ ١  •

 قبض انبار  _ ٢  •

 بارنامه  _ ٣  •

 تصوير فاكتور  _ ٤  •

 ... ) ضمانت نامه بانكي ، بن بيمه و ( تضمين  _ ٥  •

 عدل بندي كاال  _ ٦  •

 



 ٤٩

 ) حسب مورد ( كارت حق العمل كاري گمرك  _ ٧  •

 ) حسب مورد ( وكالتنامه ، معرفي نامه  _ ٨  •

 :شرايط اخذ کارت بازرگاني

 شخص حقيقي يا حقوقي اجازه داده مي شود به كارت بازرگاني ،مجوزي است كه به دارنده آن اعم از   

بر اساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگاني از .امر تجارت خارجي بپردازد 

زم براي براي مدت مذكور انجام مدارك التمديد كارت بازرگاني با ارائه . تاريخ صدور يكسال مي باشد 

 .ه همين ترتيب ادامه مي يابدگيرد و در دفعات بعد نيز ب مي

 کاربردهاي کارت بازرگاني  

 ثبت سفارش و ترخيص كاال 

 واردات از مناطق آزاد

 مبادرت به حق العمل كاري در گمرك 

  کاالهاي مجازصادرات کليه 

 :موارد معافيت از داشتن کارت بازرگاني

 شركت تعاوني مرز نشينان 

 ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه در بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند

 پيله وران 

 كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار 

 كاالهايي كه صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد

 رت بازرگانيصدور کا

براي صدور كارت بازرگاني دائم بايد از طريق اداره كل ثبت شركتهاي محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتـي                   

 معادن يـا اتـاق تعـاون مركـز اسـتان محـل        نمود و سپس به اتاق بازرگاني و صنايع و و گواهي پلمپ دفاتر  

، پس از تكميل پرونده و امضا كارت در اتاق مربوط جهت تاييد نهايي به راجعه نمودفعاليت بر حسب مورد م



 ٥٠

كارت بازرگاني شركت هـاي خـارجي جهـت تاييـد بـه اداره              . ازرگاني استان مربوطه مراجعه كرد    ب اداره كل 

 . ل مي شود ارسا كارت بازرگاني وزارت

 شركتهاي تعاوني بايد كارت بازرگاني خود را از اتاقهاي تعاون جمهوري اسالمي ايران دريافت نمايند

 قوانين و بخشنامه هاي مرتبط با صدور و تمديد کارت بازرگاني

   ٧٣/٠٢/٠٦ آيين نامه مقررات صادرات و واردات ١٠ ماده ٢الف ـ بند  

 صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرسـتانها بـه نـام              كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و      

 .متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند صادر مي گردد

از اتاقهاي تعاون جمهوري اسالمي ايران " كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفا: تبصره 

 . دريافت مي نمايند 

 . اشخاص حقيقي ايراني ١-١-٢

  .  سال تمام٢١ داشتن حداقل سن ١-١-٢

 . داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان٢-١-٢

ر از دارندگان كارت بازرگاني يا ارائه أييد دو نفت داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به ٣-١-٢

 مدرك دانشگاهي يا داشتن مجوز توليد از يكي از وزارتخانه هاي توليدي 

 . تيجاري  داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت ، اعم از ملكي يا اس٤-١-٢

 . داشتن دفاتر قانوني و ارائه اظهارنامه ثبتي  ٥-١-٢

 . حساب جاري در يكي از شعب بانك هاي داخلي  داشتن٦-١-٢

ي دولتـي و قـواي      هـا  ها و سازمان   دامي با وزارتخانه   عدم اشتغال تمام وقت و همچنين رابطه استخ        ٧-١-٢

 .سه گانه 

 . عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب ٨-١-٢

 . نداشتن محكوميت كيفري ٩-١-٢



 ٥١

 :اني  اشخاص حقيقي غير اير-٢-٢ 

 يا برگه   داشتن حكم شرايط مقرربراي اشخاص ايراني باستثناي برگه پايان خدمت وظيفه١-٢-٢

 .معافيت

 . داشتن برگه كار و اقامت معتبر٢-٢-٢

كارت   آنها در مورد ايرانيان معتبر آن كشور در موارد خاصي كه صدور محل متقابل كشور متبوع  ٣-٢-٢

.  بدون توجه به عمل متقابل كشور متقاضي متقاضي به تشخيص وزارت ضرورت داشته باشد بازرگاني

تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط محل  وزارت مذكور مي

 . ايران اعالم نمايد و معادن  متقابل به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن محل متقابل به اتاق بازرگاني صنايع

اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خـارج از كـشور                  (اشخاص حقوقي    

 . بوده ، سپس در ايران به ثبت رسيده باشد 

، )٢-١-٢ ( ،) ١-١-٢(مل ورئيسان هيأت مديره شركت بايد داراي شرايط مقرر در بند هاي              مديران عا  ١-٣-٢

 . باشند ) ٣-٢-٢( ، ) ٢-٢-٢(، ) ٩-١-٢(، ) ٨-١-٢(، ) ٧-١-٢(

 و شركت هاي دولتي و شركت هـاي موضـوع قـانون حفاظـت صـنايع ،        ي مديران شركتهاي تعاون   ٢-٣-٢

 . نخواهد بود  ) ٧-١-٢(مشمول محدوديت بند

هـاي موضـوع حفاظـت        مديران شركت دولتي ، شركت هاي متعلق به نهادهاي انقالبـي و شـركت              ٣-٣-٢

از ارائـه گـواهي بنـد       . صنايع، كه حكم مديريت آنها توسط سازمان دولتي يا نهاد ذي ربط صادر شده باشـد               

 .معاف خواهند بود ) ٩-١-٢(موضوع بند 

 . باشند) ٨-١-٢(و ) ٢-١-٢(،  )٥-١-٢(، ) ٤-١-٢(اجد شرايط در بندهاي  شركتها بايد و٤-٣-٢

  )اشخاص حقيقي(مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده صدور کارت بازرگاني و عضويت در اتاق بازرگاني 

 در خواست صدور كارت بازرگاني. ١

 )حداقل ديپلم(كپي مدرك تحصيلي. ٢

 كپي كارت ملي. ٣



 ٥٢

 )التين-تايپ فارسي( عضويت اتاق برگ فرم١تكميل . ٤

 تعهدنامه عضويت در اتاق بازرگاني. ٥

 )تايپ فارسي( برگ فرم مشخصات بازرگاني٢تكميل . ٦

 اصل و كپي فرم بانك مبني بر حسن اعتبار بانكي. ٧

تكميل فرم مشخصات فردي و اعالم معرفين و كپي كارت بازرگاني بانضمام نامه كتبي از معرفين مبنـي                  . ٨

دارندگان مدارك دانشگاهي و همچنين دارندگان مجوز توليد از يكـي           ( سال ٣ائيد سابقه تجاري بيش از      بر ت 

 )از وزارتخانه هاي توليدي نياز به معرف ندارند

 اصل و كپي فرم تعهدنامه دريافت كارت بازرگاني و تصديق امـضا متقاضـي توسـط دفـاتر اسـناد رسـمي          . ٩

 .م در دفاتر بازرگاني كـه بـه گـواهي اداره ثبـت شـركتها رسـيده باشـد                  دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نا       .١٠

 اصل و كپي گواهي پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شركتها .١١

 اصل و فتوكپي گواهي عدم سوء پيشينه .١٢

 )جديد،تمام رخ،ساده (٣×٤ قطعه عكس ٥. ١٣

 و رويت اصل آن )م سال تما٢١حداقل سن (دو سري فتوكپي از كليه صفحات شناسنامه متقاضي .١٤

 دو برگ فتوكپي كارت پايان خدمت و معافيت از خدمت سربازي براي آقايان و رويت اصل آن .١٥

در ( .دو سري فتوكپي از كليه صفحات سند مالكيت شش دانگ يا ارائه اجاره نامه محـضري محـل كـار                    .١٦

 ات سند مادر با رويت اصل سند،      صورت عادي بودن اجاره نامه محل كار،ارائه دو سري فتوكپي از كليه صفح            

ارائـه رضـايت نامـه       چنانچه سند به صورت مشاع تنظيم شده عالوه بر رعايت موارد تعيين شده در اين بند،               

 .)كتبي ساير مالكين از طرف متقاضي كارت الزامي است

 شركت ريالي به حساب بانك ملي در وجه سازمان بازرگاني با ذكر نام ٤٤٠٠٠٠اصل و فتوكپي فيش .١٧

 .اصل فيش حق عضويت بسته به ميزان سرمايه طبق فيش تقديمي و فيش حق تمبر.١٨

 )حقوقياشخاص (مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده صدور کارت بازرگاني و عضويت در اتاق بازرگاني 

 . تكميل سه برگ فرم عضويت اتاق و تعهدنامه عضويت در اتاق -١



 ٥٣

 . تكميل پنج برگ فرم مشخصات بازرگاني -٢ 

 . اصل و كپي فرم بانكي مبني بر حسن اعتبار بانكي-٣ 

رفين و كپي كارت بازرگاني بانضمام نامه كتبي از معفرم مشخصات فردي و اعالم معرفين  تكميل -٤ 

دارندگان مدرك دانشگاهي ليسانس و همچنين دارندگان ( سالَ ٣مبني بر تاييد تجاري بيش از 

 ). توليدي نيازي به معرفي ندارند  توليد از يكي از وزارتخانه هاي مجوز 

 .دفاتر اسناد رسمي و كپي فرم تعهد نامه دريافت كارت بازرگاني و تصديق امضاء منقاضي توسط  اصل -٥

 باشند  دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به تاييد اداره ثبت رسيده -٦

 .  اصل و كپي گواهي پلمپ دفاتر از اداره ثبت شركت ها -٧

 . ي گواهي عدم سوء پيشينه  اصل و كپ-٨

 ).جديد ، تمام رخ ،سالم  ( ٦*٤ چهار قطعه عكس -٩

 .و رؤيت اصل ) سال تمام ١٨سن متقاضي حداقل ( دو سري كامل كپي از تمام صفحات شناسنامه -١٠

 .ت اصل ان  دو سري كپي كارت پايان خدمت يا كپي معافيت از خدمت سربازي براي آقايان و رؤي-١١

 دو سري كپي از كليه صفحات سند مالكيت ششدانگ ، يا ارائه اجاره نامـه مخـصوص محـل كـار در                       -١٢

. ند و رؤيـت اصـل سـند    دو سري كپـي از كليـه صـفحات سـ     صورت عادي بودن اجاره نامه محل كار ارائه       

شاع تنظيم شده باشد عالوه بر رعايت موارد تعيين شده در اين سند رضايت نامه كتبي                م صورت    چنانچه به 

 . ساير مالكين از طرفين متقاضي الزامي است

 ثبت سفارش و مراحل آن

 نحوه تكميل اوراق ثبت سفارش 

ل شماره ثبت نام، شماره كارت طبق مندرجات كارت بازرگاني ، در مح: مشخصات متقاضي  )١

 .عضويت وزارت بازرگاني درج شود

 .طبق مندرجات پروفرما: مشخصات فروشنده  )٢

 با توجه به نوع و شرايط مورد نظر خريدار و فروشنده مندرج در پروفرم : شرايط قرارداد  )٣



 ٥٤

 :مشخصات حمل  )٤

 .اشد نياز به تكميل اين قسمت نمي بFOB) فوب(الف ـ در خريدهاي 

همچنين در مورد ثبت سفارش حمل جداگانه ضمن . ب ـ در ساير خريدها اين قسمت تكميل گردد

 .ارائه پروفرماي حمل كاال اين قسمت تكميل گردد

براساس پروفرما، تعرفه كاال و كتاب قانون مقررات صادرات و واردات تكميل : مشخصات كاال  )٥

 .شود

جوز ساير سازمان ها حسب مورد دارد، مجوز مربوطه به همراه در صورتي كه كاال نياز به اخذ م  )٦

 .اوراق ثبت سفارش ارائه گردد

سازمان مربوطه / صرفاً در صورت دارا بودن سهميه ارزي توسط وزارتخانه: محل تخصيص ارز )٧

 .تكميل گردد

 .اوراق ثبت سفارش در محل مربوط توسط متقاضي مهر و امضاء گردد  )٨

  براي ثبت سفارش كاالمدارك مورد نياز

  كارت بازرگاني معتبر  •

  )ثبت نام(كارت عضويت وزارت بازرگاني  •

 برگي تايپ و امضاء شده توسط متقاضي بدون قلم خوردگي و الك ٥اوراق ثبت سفارش  •

 برگ ٣اوراق ثبت سفارش در . جهت واردات در مقابل صادرات و بدون انتقال ارز(گرفتگي 

  ).كافي است

 قانوني الزم براساس مندرجات ذيل يادداشت هاي فصل تعرفه مربوط در اخذ مجوزهاي •

از قبيل (كتاب مقررات صادرات و واردات و ساير مصوبات و دستورالعمل هاي ابالغ شده 

  ...)مجوز وزارت بهداشت ، جهاد كشاورزي، انرژي اتمي و 

  .كپي آن+ اصل پروفرما  •

  .الهاكاتالوگ يا بروشور و آناليز براي برخي كا •
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 :درج شرايط ذيل در پروفرما ضروري است 

  )شماره تلفن و فاكس(نام و آدرس كامل خريدار  •

  )شماره تلفن و فاكس(نام و آدرس كامل فروشنده  •

  مشخصات كامل كاال •

   ـ مبلغ كرايه حمل(FOB)قيمت واحد كاال ـ قيمت فوب  •

   تعداد و نوع بسته بندي كاال مقدار، وزن ، •

  و نام كشور توليدكننده كاال) فروشنده(فع نام كشور ذين •

  نام كشور مبداء حمل ، محل بارگيري ، وسيله حمل و مهلت حمل •

  نام ارز مورد معامله و نحوه پرداخت وجه كاال •

  نام مرز ورودي و گمرك مقصد •

  شماره و تاريخ صدور پروفرما و امضاي آن به همراه تاريخ انقضا •

استانداردهاي مورد قبول موسسه استاندارد ايران و اعالم درج شماره استاندارد يكي از  •

انطباق كاال با استاندارد مذكور در مواردي كه كاال مشمول فهرست استانداردهاي وارداتي 

  .اعالم شده مي باشد

  ارائه ترجمه رسمي براي پروفرماهاي غير از زبان فارسي و انگليسي •

كاالهاي مصرفي و بروشور يا آناليز براي بعضي ارائه كاتالوگ جهت ماشين آالت و بعضي از  •

  .كاالهاي شيميايي كه مشخصات كاال در پروفرما گويا نباشد

  اعالم فروشنده مبني بر ارسال شماره سريال برخي لوازم خانگي به همراه اسناد حمل •

 در مورد اقالمي كه به صورت مستعمل وارد مي شود و درج ٤٢ ماده ٣ و ٢رعايت بند  •

  .ستعمل در پروفرماكلمه م

 اصالحيه ثبت سفارشات

 .ـ در مواردي كه گشايش اعتبار اسنادي صورت پذيرفته باشد١ 
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نامه بانك به انضمام كپي ثبت +  برگ اوراق اصالحيه ثبت سفارش، تايپ و امضا شده ٥ـ ارائه ١ـ١

 .سفارش و پروفرماهاي قبلي كه توسط بانك برابر اصل شده باشد

ه اصالحيه از محل ارز تخصيصي باشد اخذ مجوز سازمان مربوطه با توجه به مورد ـ در صورتي ك١ـ٢

 .ضروري است

ـ در مواردي كه به بانك عامل ارائه گرديده است برابر دستورالعمل و با توجه به مورد اصالحيه ٢

 )قبل از گشايش اعتبار(توسط پذيرش راهنمايي الزم به عمل خواهد آمد 

 

فوق به خوبي قابل مشاهده است فرآيند واردات و صادرات کاال از مرحله اخـذ                کادراز همانگونه که  

متضمن انجام مراحل مشابهي    " بعضا... کارت بازرگاني و ثبت سفارش گرفته تا انجام امور مختلف گمرکي و             

ستم اي که شايد بتوان با اجـراي سيـ          مقوله. استهاي مختلف     براي شناسايي و احراز هويت افراد در سازمان       

اي،  الکترونيکي يکپارچه احراز هويت افـراد در کـشور و صـدور کارتهـاي الکترونيکـي معـرف سـوابق حرفـه         

براي آحاد جامعه، به راحتي مراحل عنوان شده در کادر فوق و زمـان الزم بـراي انجـام                   ... آموزشي، شغلي و    

 .يرفته شده و در حال اجراستاي که در کشورهاي پيشرفته پذ پديده. مراحل را به حداقل ممکن کاهش داد

 فعاليتختم و انحالل يک  -٩

ميـزان ضـعف    مبين  شاخص موردنظر   . دهد   ورشکستگي را نشان مي    اعالمزمان و هزينه الزم براي       

 .قانون ورشکستگي موجود و تنگناهاي اداري مربوط به فرآيند ورشکستگي است

 
 MENA OECDمنطقه ايران شاخص

 ٣/١ ٧/٣ ٥/٤ )سال(زمان 
 ٥/٧ ٩/١٣ ٩ )ملکارزش درصد از (هزينه 
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زمان برای اعالم ورشکستگی(سال)

۵٫١
۵

۴٫۵
۴٫٣
۴٫٢
۴٫٢
۴٫١

۴
۴
۴

٣
٢٫٨

٢٫۵
١٫٨

١٫٣
٠٫۴

٠١٢٣۴۵۶

امارات
جيبوتی
ايران
اردن
کويت
مصر
سوريه
عمان
لبنان
فلسطين اشغالی
يمن 
عربستان سعودی
الجزاير
مراکش
تونس
ايرلند

 

  الزام آور بودن قراردادها-١٠

در . باشد اين شاخص مبين ميزان کارايي قراردادها در هنگام بروز دعاوي حقوقي ميان افراد مي

 .اين شاخص کارايي التزام به قرارداد قابل ردگيري است

 الزام آور بودن قراردادها

 MENA OECD ايران شاخص

 ٣/٣١ ٥/٤٢ ٣٩ )مرحله(د فرآيند تعدا
 ٣/٤٤٣ ٣/٦٥٩ ٥٢٠ )روز(زمان الزم براي دادرسي 

 ٧/١٧ ٧/٢٣ ١٧ )درصد از ارزش مورد دعوي(هزينه 
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زمان برای التزام به قرارداد و دادرسی قضايي(روز)

١٢٢۵
١٠١٠

٨٩٠
٨٧٢

٧٢١
٧٠٠
۶٨٩

۶٣۵
۶٣٠
۶١۵
۶٠٧
۵٩٨
۵۶۶
۵۶۵

۵٢٠
۵٢٠
۵٢٠

حداقل زمان; ١٢٠

٠٢٠٠۴٠٠۶٠٠٨٠٠١٠٠٠١٢٠٠١۴٠٠

جيبوتی
مصر
فلسطين اشغالی
سوريه
لبنان
غزه
اردن
عربستان سعودی
الجزاير
مراکش
امارات
عمان
کويت
تونس
عراق
ايران
يمن 
سنگاپور

 
تعداد فرآيند يک دادرسی قضايي و التزام به قرارداد

۵۵
۵١
۵١
۵٠
۵٠

۴٧
۴۴
۴۴

۴٢
۴٠
۴٠
٣٩
٣٩
٣٩

٣٧
٣٧

٣۵
حداقل فرآيند; ٢٠

٠١٠٢٠٣٠۴٠۵٠۶٠

سوريه
عمان
عراق
امارات
کويت
الجزاير
غزه
عربستان سعودی
مصر
مراکش
جيبوتی
تونس
اردن
ايران
يمن 
لبنان
فلسطين اشغالی
ايرلند
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 يجمع بند

 اين نرخ در مناطق شهري به       .نرخ باالي بيکاري از مشکالت جدي و چالشي اقتصاد کشور است          -١

هاي اخيـر فاصـله نـرخ بيکـاري بـين             در سال  . بيشتر است   زنان  و ها  کرده  ، تحصيل ويژه در ميان اقشار جوان    

  . استباالاي  کننده  حد نگراندرها اين نرخ  هاي کشور افزايش داشته و در برخي استان استان

ترديد يکي از چالشهاي بازار کار، فضاي بسته، بدون تغيير و آزادسازي نشده قوانين و مقررات نـاظر                    بي

همـين موضـوع سـبب شـده     . د که تقاضاي بازار را غيرمنعطف و با مشکل مواجه ساخته استباش  مياين بازار بر  

جايگاه قبلي خود در فضاي کـسب و کـار را از دسـت داده و بـا            همه ساله   است تا کشور در عرصه رقابت جهاني        

 يق سـامانده  يـ ز طر ا(گـذاري      با رفع موانع توليد و سرمايه      توان  ست که مي  ا  اين در حالي  . اجه باشد وتنزل رتبه م  

گذاري از طريق فراهم نمودن امنيـت اقتـصادي و سياسـي و               ،کاهش ريسک سرمايه  ) کسب وکار در کشور    يفضا

  .و بهبود بخشيد يت بازار کار و اشتغال را ساماندهيوضع ايجاد هماهنگي بين نظام آموزشي و نيازهاي بازار کار

 ٨٠که حـدود    ( به وضوح بر عملکرد بخش خصوصي        مقررات بازار کار در ايران     م که يدر نظر داشته باش   

  ازيناشـ نـرخ بيکـاري      ، بـه نحويکـه    اسـت  تاثيرگـذار      ) تحت استخدام دارد   درصد از کل نيروي کار در کشور را       

انجـام اصـالحات در      بـی ترديـد   .رقابل انکار است  ي غ بازار کار و ساير بازارها    ن و مقررات    يقواناختالالت موجود در    

به اذعان کارشناسان بانـک     که  يبه نحو . بود دخواهت اشتغال در کشور     ي بهبود وضع  الزم برای شرط    مزبور مقررات

گذاران، استخدام نيروي کار، ثبت       با انجام اصالحات در پنج شاخص اخذ مجوز، حمايت از سرمايه          تنها  جهـاني   

ـ  و مطلـوبي ارتقـا    وضعيت فعلي به نح   جايگاه خود را از       بود دقادر خواه  ، ايران مالکيت و انحالل فعاليت     .د ده

همانگونه که در گزارش اشاره شد تنها با برخي اقدامات به ظاهر ساده از جمله توسل بـه فرآينـدهاي يـک نفـر                        

تـوان بـه نحـو چـشمگيري          پاسخگوي چند مرحله و يا الکترونيکي کردن فرآيندهاي بررسي و صدور مجوز مـي             

 وضـعيت   ،ضـر در شـرايط حا   در نظر داشته باشـيم کـه        . جايگاه خود را در ميان کشورهاي جهان ارتقاء بخشيد        

هرگونه تزريق نقدينگی به بازار به جاي تاثير ملموس بر سطح سبب شده است تا نامساعد فضای کسب وکار 

 پيـشی گـرفتن      يـا  و  سطح عمومی قيمتها      به رشد  گري و غيرتوليدي     به جهت نشت به امور واسطه      اشتغال

توان بـه عـدم تناسـب          باالتر بودن توليد بالفعل از توليد بالقوه را مي         .جرگرددتوليد بالفعل از توليد بالقوه من     

ظرفيتهاي توليدي کشور با شرايط زيرساختي اقتصاد و ناهمگوني سرعت آزادسازي متغيرهاي کالن اقتصاد             



 ٦٠

بـر ايـن اسـاس    .  با اصالحات صورت گرفته در بخش قـوانين و مقـررات و تحـوالت زيرسـاختي نـسبت داد            

 و   فضای کسب و کار با الهام از تجربه کشورهای موفـق              اصالح ين اقدام برای کمک به ساختاربازارکار     مهمتر

هاي فني بانک جهاني جهت شناسايي نقاط بحران زا و مانع بروز شرايط مطمئن براي بقا و                   استفاده از کمک  

 .هاي توليدي در جامعه است امکان فعاليت بخش

گيـري    بل مـشاهده اسـت فـضاي غيرپويـا و نـامطمئن بـراي شـکل               همانگونه که از جداول ذيل قا      

هاي مولد در کشور، باعث شده است تا اغلب پارامترهاي معرف عملکـرد اقتـصاد کـالن در ايـران در                       فعاليت

 . از وضعيت نامناسبي برخوردار باشدMENAمقايسه با کشورهاي منطقه 
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 MENA کشورهاي اقتصادي کالن هاي شاخص مقايسه         
) دالرميليارد برحسب اسمي توليددرصد ، (      

۱۰,۷۳,۳۱۷۷۶,۰۳,۰امارات

۵,۸۲,۹۳۶۹۲,۲۷,۰عربستان

۱۲,۱۹,۷۴۷۷,۰۲,۱قطر

۷,۰۴,۹۱۶۳,۴۱,۹بحرين

۳,۹۰,۸۱۷۱۵,۷۱۰,۲يمن

-۵,۱۲,۷۲۸۶,۰سوريه

۶,۲۳,۴۲۱۹۱۱,۹۱۱,۲ايران

۱,۴۰,۲۱۱۲۲,۲۱۵,۳الجزاير

۷,۳۶,۳۵۷۳,۱۱۱,۰مراکش

۶,۳۳,۹۱۴۶,۱۱۴,۸اردن

۶,۹۴,۴۱۰۷۷,۷۸,۳مصر

رشد اقتصاديرشد کشور
سرانه توليد

بيکارينرخ نرخ تورماسمي توليد

. باشندمي ۲۰۰۶ ارقام مربوط به سال ساير و ۱۳۸۵ سال براي ايرانارقام : توضيح

۲۰۰۷ سال جهانيگزارش بانک : ماخذ

۶

ــد بالفعـــل و بـــالقوه    ــد توليـ رونـ

ــال )  ــارد ريــ   ( هزارميليــ
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هـاي اقتـصادي بـه بخـش      انتقـال مالکيـت بنگـاه   . ت خصوصي سازي بدون آزادسازي ابتـر اسـ   -٢

انجامد که همراه با آزادي عمل بخش خـصوصي در        خصوصي در صورتي به بهبود شرايط اقتصادي کشور مي        

گيـري    شـکل . رقابتي کردن بازار منوط به رفع موانـع کـسب و کـار اسـت              . هاي اقتصادي باشد    انجام فعاليت 

گـذاري    هاي صنفي، افزايش امنيـت سـرمايه        يجاد صنوف و اتحاديه   هاي مديران، کاهش فساد اداري، ا       تشکل

 براين اسـاس از ملزومـات    .همه بايد در کالبد ايجاد فضاي مناسب کسب و کار صورت پذيرد           ... براي توليد و    

ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي است در غيراينصورت           قانون اساسي    ٤٤هاي اصل     سياست

  بـدون ترديـد     ، نتيجه آن جز واگذاري ثروت دولت به غير دولت نخواهد بود و            ٤٤ل  به فرض عملي شدن اص    

 .اين واگذاري به رونق و رقابت ختم نخواهد شد

سازي و پااليش قوانين و مقـررات در جهـت بهبـود فـضاي                 يکی از ارکان مهم آزادسازي، ساده      -٣

وجود در جهت کاهش مـداخالت غيرموجـه        در اين راستا، بازنگري در قوانين و مقررات م        . کسب و کار است   

هـا،    اعم از قوانين، مقررات، دستورالعمل    (رسد بازنگري قواعد بازي       به نظر مي   .شود  حاکميت اکيداً توصيه مي   

به تعبيري ديگـر در  . هاي مهم براي بهبود فضاي کسب و کار است      از ضرورت ) هاي کاري   ها و رويه    آيين نامه 

 .گردد به جانب تسهيل مشارکت بخش خصوصي به وضوح احساس مياين مقطع لزوم تنقيح قوانين 

ارزيابي درستي از چـالش هـاي فـضاي         ) بخصوص قواي مجريه و مقننه    ( تا زماني که حاکميت      -٤

کسب و کار و موانع قانوني ايجاد و توسعه کسب و کار نداشته باشند، ممکن است وضـع قـوانين و مقـررات                       

 .رسد چنين کرده است ينکه به نظر ميبيشتر، مشکل را بدتر کند، کما ا

اي اسـت کـه در تمـام دنيـا            هاي اقتصادي توسعه    آنچه مسلم است توانمند سازي از جمله سياست        

هاي اجتماعي  و اشتراک مدار اسـت کـه سـه ضـلع آن                 توانمند سازي از جمله سياست    . مورد استفاده است  

گيـري صـنوف و        ايجـاد فـضاي مناسـب بـراي شـکل          اين مهم جز با   . باشند  دولت، نهادهاي مدني و بازار مي     

تجربه چين در زمينه رشد بخش خصوصي در اقتصاد اين موضوع را به اثبات رسانيده . ها ميسر نيست   تشکل

سازي به تنهـايي   است که محيط کسب و کار مناسب شرط الزم براي رشد بخش خصوصي است و خصوصي       

تواند از انتقال اقتصاد از بخش دولتي بـه بخـش خـصوصي              و بدون توجه به الزامات محيط کسب و کار نمي         

 وظيفه بار تـصدي     ٤٤هاي کلي اصل      به عبارتي بخش خصوصي که قرار است مطابق با سياست         . کفايت کند 

اش به رسميت شناخته شده وفضا براي فعاليـت           دار شود الزم است جايگاه      هاي اقتصادي را عهده     در مديريت 

اول . اين به رسميت شناخته شدن در سه نقش قابل تبيين است          . فراهم شود  آن از حيث حقوقي و اقتصادي     
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سـاز    هـاي تـصميم     کنـد بايـد در فرآينـد        آنکه بخش خصوصي و تشکلي که بخش خصوصي را نمايندگي مي          

به عبارت ديگر تصميمي در اقتصاد گرفته نشود مگر آنکه نظر فعـاالن بخـش خـصوصي      . حضور داشته باشد  

انـد   هاي دولتي آن ها را برعهده داشـته  دوم آنکه برخي وظايف مدني که تاکنون دستگاه. اخذ و استماع شود 

کنـد    همچنان که به عنوان مثال کارت بازرگاني را اتاق بازرگاني رسيدگي مي           (به جايگاه اصلي خود بازگردد      

کـار را بـه خـود       به تعبيري وظيفه توسعه کسب و       ). صدور فعاليت را هم بايد به نهاد مدني مربوط واگذاريم         

عامل سوم به رسميت شناختن بخش خصوصي در يـک تعامـل مـنظم و مـستمر     . اهل کسب و کار بسپاريم 

 .بين دولت و بخش خصوصي و تسهيل فضاي کسب و کار است

ها و اتاق بازرگاني به عنوان تشکل فراگير بايد در قانون مـورد             بر اين اساس بخش خصوصي، تشکل      

 ،هاي دولتي قرار گيرند     هابه صورت يکه و تنها در مقابل دستگاه         تا زمانيکه بنگاه  . ندحمايت و تقويت قرار گير    

هـاي ملـي پـيش از         با اين تفسير تعجيل در واگذاري سـرمايه       . شاهد شکوفايي بخش خصوصي نخواهيم بود     

 .هاي الزم و ايجاد فضاي رقابتي بين دولت و بخش خصوصي مشکل ساز خواهد بود فراهم شدن زمينه

 صرفنظر از تاثير منفي فضاي کسب و کار بر سمت عرضه اقتـصاد، در بـازار کـار نيـز بـه نظـر                         -٥

 هزار نفر را روانه بـازار       ٧٥٠رسد گريزي از انعطاف پذيري بيشتر براي جذب نيروي کار جديد که ساالنه                مي

بيشتر و انعطـاف     (Security)به نظر مي رسد اريب مديريت بازار کار به سمت امنيت            . کند، نيست   کار مي 

(Flexibility)             مطالعـات نظـري و     .  کمتر، مشکالت فراواني را براي اقتصاد کالن کشور پديـد آورده اسـت

 (insiders) گريزناپذير بين حمايت از نيروي کار شـاغل  (trade off)دهند يک معاوضه  تجربي نشان مي

توصـيه اصـلي در ايـن زمينـه آن          . دارد وجود   (outsiders)و ايجاد فضا براي اشتغال نيروي کار غيرشاغل         

 .وري نيروي کار سازگار باشد با تغييرات بهره  حتماً(real wages)است که تعديل دستمزدهاي واقعي 

زايـي منجـر      سياسي اشتغال - تا زماني که فضاي کسب و کار کشور اصالح نشود، فشار اجتماعي            -٦

 . گريزناپذيري دارد  آثار تورميشوند که هاي پولي و مالي انبساطي مي به اعمال سياست

لـذا پيـشنهاد   .  يکي از الزامات تحقق سند چشم انداز، بهبود فضاي کـسب و کـار کـشور اسـت                -٧

هاي تقويم کننده اين فضا که در گزارش حاضر به تفصيل تـشريح شـده انـد، يـک                  شود برحسب شاخص    مي

هـاي    م شده و در دسـتور کـار دسـتگاه         ها توسط نهادهاي ذيربط تنظي      برنامه زمان بندي شده بهبود شاخص     

 .قرار گيرد) هاي کار، صنايع و معادن، بازرگاني و اقتصاد و امور دارايي به خصوص وزارتخانه(اجرايي
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از ويژگهـای    اساسي ترين معضل اقتـصاد ايـران وجـود يـک اقتـصاد بـه شـدت دولتـي اسـت                       -٨

شوند که    روي آوردن به کارآفريني تشويق مي     افراد به جاي    اقتصادهای دولتی افزايش رانت است به نحويکه        

 ساله، ايران بايد قدرت اول اقتصادي ٢٠انداز  براساس چشم.  کنندآنها ارتزاق  نزديک شده و از      رانتبه مراکز   

منطقه باشد اين هدف جز با فراهم نمودن شرايط مطلوب اقتصادي براي مشارکت فعاالنـه و رقـابتي بخـش                    

پرواضح است که خصوصي سازي واقعي بـه مفهـوم رهاسـازي            .  نخواهد بود  خصوصي در عرصه اقتصاد ميسر    

امکانات و مديريت دولتي است و ماداميکه مديريت کماکان در دست دولت باشـد خـصوصي سـازي ابتـر و                     

 .ناموفق خواهد ماند

هاي کسب و کار شـامل کليـه مراحـل فعاليـت               شفاف سازي و تسهيل قوانين در تمامي عرصه        -٩

گيري توليد تا انحالل فعاليت شرط الزم براي ترغيب به مـشارکت آحـاد اقتـصادي                   مرحله شکل  اقتصادي از 

هاي   هاي کسب و کار در کشور در مقايسه با شاخص         ماداميکه شاخص " قطعا. گذار خارجي است    بويژه سرمايه 

اشد نبايد انتظـار    اندازي غيرروشن داشته ب     اي نااميدکننده و چشم     ساير کشورها اعم ازعرصه جهاني و منطقه      

 ٢/.گذاران خارجي داشت تحولي نو در مشارکت جدي سرمايه
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Abstract 

High unemployment has been a serious challenge facing Iranian economy over 
the past years. One of the most important rigidities in labor market, which needs to be 
overcome, is the regulatory environment in Iran. There is a strong positive link 
between the quality of an economy's regulatory environment and its economic 
performance. Good business regulation encourages employment, promotes formal 
over informal economy and enhances protection to consumers, investors and public at 
large. However, in Iran, bureaucratic procedures and strict regulations to start up and 
formally operate a business such as difficulties in the way of obtaining all necessary 
licenses and permits have adversely affected business climate. It seems that despite 
policy makers' attempts to support economic enterprises through various measures 
such as raising banking facilities and cutting interest rates, these initiatives have not 
been able to enhance production to the expected level. Burdensome entry regulations 
also constrain private investment, reflected mostly in increase in demand and 
consumer prices. In other words, the amount of liquidity injected resulted in price rise 
rather than production; and productive sectors, despite abundant liquidity, still suffer 
from shortage of liquidity. 

The present report tries to measure the performance of Iranian economy across a 
range of "doing business" indices, in comparison with the best performing nations in 
the world and in the MENA region. It also stresses the importance of adopting a 
number of simplifications that should make "doing business" procedures somewhat 
less difficult. 

In sum, the study expresses the significance of deregulating ongoing mechanism 
in such a manner that each of 10 stages of a business life has to be simplified to a 
lower procedure and less sophisticated official ordinances. 
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