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 دهیچک
 صرر  با  «یقرارداد»و  «یادار» کارکرددو  یدارا خود شکلِ نیترها در کاملثبت شرکت ستمیس

 یهرا سرتم یس یاقتصراد  و یحقروق  ،یخیترار  یمبرا   لیتحل کنیل .است «یاطالعات ۀنیهز» حداقل
 نرد ایفر» کیر برر   یمبتنر  و یجیصرورت تردر  بره  کارکردهرا  نیر اکه  دهدیم شان  ایدر د  یادشده

 تیشخصر  جراد یو ا یتیهرو  اطالعرات  بر یمبتن یثبت ستمیس» ۀعبور از سه مرحل یدر ط «یتکامل
 کراه  » و «یاقتصاد اطالعات به یتیهو اطالعات ازشده رهیذخ اطالعاتقلمرو  ۀتوسع» ،«یحقوق

 گرر یهما نرد د  زیر   رانیر ا یهرا ثبرت شررکت   سرتم یر ساسرت. د  افتره یتوسرعه   «یاطالعات ۀنیهز
عرد  توهره بره     کنیل ،شده یتا به امروز سپر یگذاراز آغاز عصر قا ون  درو نیا یثبت یهاستمیس

 بره  یتجرارت  یهرا شرکت ثبت  هاد لیتبدبه  رانیا یهاتحوالت در  ظا  ثبت شرکت نیاز ا کیهر
  فعران یذ بره  یقر یتنها اطالعات دقکه  ه است هو بدون منطق منجر شد یفاتیتشر صرفاً هاد  کی

 یمقاله برا  گراه   نیا .کندیارائه  م همشده  سبت به صحت اطالعات ثبت ینیضمتدهد، بلکه ی م
 ۀحروز در « بره اطالعرات   یاز منظرر دسترسر   یتجارت یهاثبت شرکت یها ظا » ا واعبه  یقیتطب

 جره ی ت نیا به هاشرکت ثبت ستمیس تحول یقحقو یمبا  لیتحل وال و حقوق کامن یاقاره یاروپا
هرا  ثبت شرکت یهاستمیس گریهما ند د یاز منظر قا و  رانیا یهاثبت شرکت ستمیکه س دهیرس

 یری، توان با حل موا ر  اهرا یشده است و مبه اطالعات ثبت یدسترس ۀنیدر هز ییهوصرفه یدر پ
 د.کر ایمدرن اح یهاستمیس گرید یرا همپا ستمیس نیا

 یدیکل واژگان

، هرو صررفه  سرتم یس ،یادار سرتم یس ،ثبرت  حقروق  مرهر ،  اطالعرات  ،یاقتصاد -یمال اطالعات
 ی.مراقبت ستمیس

                                                           
 Email: nasrintaba@ut.ac.ir   0112166411112 ویسندۀ مسئول، فکس:  *

mailto:nasrintaba@ut.ac.ir
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 مقدمه
« ثبرت »آن اسرت کره مفهرو      ۀدهنرد  شران  یتجار یهاثبت شرکتۀ در حوز یخیتار مطالعات

 از سروی ت شررک  لیتشرک  ازیر امت ۀکننرد عطاا ستمیس»  (alternative system)ینِعنوان ها شبه
ده و کرر ظهرور   یجیبه صورت تدر یتجار یهاشرکت ۀدر حوز  (chartered company)1«دولت

 تثبر  فهرو  م»اسرت.   افتره یآزمرون و خطرا تکامرل     نرد ایبرر فر  یقرن مبتن میاز    یبطی در 
 ۀسو چهرر  کیدارد که از  یاابعاد دوگا ه (mature form)خود  کردیرو نیتردر کامل« هاشرکت

بره  ؛  (Harris, 2004, p. 274-275) دارد یحقروق قررارداد   ۀچهرر  گرید یو از سو یرحقوق ادا
 یی هرا  ۀعنروان مرحلر  هرا بره  امر ثبت شررکت  یفقط تصدها  همره  ثبت شرکت ،گریعبارت د

، ص 1914، برعهرده دارد )پاسربان   -دیر  ام یآن را کرارکرد ادار  تروان یم که –ها راآن سیسأت
شررکا و شررکت و    ماتیتصرم  یما ند برخ یثبت اطالعات یعنیاز آن  فراتر یبلکه کارکرد ،(10

 یو در راسرتا  یبرر کرارکرد قررارداد    یمبتنر  -را ا هیسال یمال یهاو تراز امه ا هیسال یهاگزارش
 قر  ثبرت    زیتمرا  ۀواسرط هدار اسرت. بر  عهرده  زیر   -معامالت یقتصادو ا یحقوق تیامن نیمأت

« به اطالعرات  یدسترس» ۀها در حوزثبت شرکت یهاستمیعد، سدو بُ نیاز ا کیها در هرشرکت
اسناد متنوع و متفراوت   ۀمجموع ۀهد  از ارائ یعد ادارند. در بُهست یمتفاوت هایکارکرد یدارا

شررکت   یحقوق تیشخص جادیا برایمعتبر  یحصول توافق زا نانیها، اطمبه مره  ثبت شرکت
 کنیلر  (.101، ص 1911ی، ا یر )کاواست کت ثبت شر ۀتا مرحل فاتیتشر یۀکل تیو رعا یتجارت

 یاسرت. بررا   یحقروق  ۀرابطر  کی نیطرف انیم «یتقارن اطالعات» جادیا هد  ،یعد قرارداددر بُ
 «مسرتقل  یحقروق  تیاز شخصر  یبرخروردار » ازیدر برابر امت یدهد ، شرکت با نیبه ا یابیدست

مربرو  بره اعمرال و     عاتاطال «یعموم یافشا»تعهد شرکت به  بها، نیاکه  دکن پرداخت ییبها
 یاطالعرات  سیسرو نیو بهتر نیاول «ثبت  هاد» که ازآ جااست.  (Public Disclosure)  اقدامات

بره    فعانیذ یها و امکان دسترسثبت شرکت  هاداطالعات به  ۀافشا با ارائ نیا ،شودیم شمرده
امرا   (Sealy & Worthington, 2013, p. 715). ردیپرذ یصرورت مر   یادشرده  هاد  قیها از طرآن

 ریاست. س گرفتهصورت  یگذر از مراتب یدر پ« ها هاد ثبت شرکت» یوهه ق  دو نیحصول ا
موضوع  نیا ا گری ما یتجار یهاثبت شرکت ۀبه اطالعات در حوز یدسترس یهاستمیس یخیتار

 سه نیشده که ا یط یمدرن امروز یهاستمیبه س دنیرس یبرا یکل ۀاست که اصوال سه مرحل

                                                           
، تشکیل دیرسمی بیتصودولت به یقا و  اراتیاخت ۀلیوسکه به یاژهیعنوان منشور و ها با. در این سیستم، شرکت1

 مشروطه یاساس قا ون متمم 29 اصل در. (The Editors of Encyclopedia Britanica,1998, p. 1-3)شد دمی
دولت و  بیمنو  به تصو راو به هر عنوان  لیقب از هر یعموم یهاشرکت و یکمپا  لیتشک ازیامت هرگو ه که

 شود.یم دهید ستمیس نیااز  ییهارگه زیدا د  یم -یقرارداد یآزاد یمبنا بر ه  و -یمل یمجلس شورا 
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بره   یهرا بره سره گرروه از منظرر دسترسر      ثبرت شررکت   یهاستمیس یبندمیتقس یمرحله مبنا
 :است طرح قابل یادشده یهاستمیس اقسا  انیم زیعنوان وهه تماباشد و بهیاطالعات م

 یچارچوب حرداقل  ییبا هد  شناسا «نیادیبن ایاطالعات مره  »فراهم  مودن  ۀمرحل( الف
 یادار یهرا سرتم یس» ییآن که بره شناسرا   تیشرکت و اهل یحقوق تیشخص جادیدر خصوص ا

 .(McQueen, 2009, p. 46) شودیمنجر م« ثبت

و  یشده به اطالعات مالاطالعات ثبت»و گسترش قلمرو  اطالعات تیکم  یافزا ۀمرحل( ب
 دهیر  ام «یمراقبتر  یهرا سرتم یس»کره   نیمتعاقد انیم یتقارن اطالعات جادیبا هد  ا «یاقتصاد

 (First Council Directive, 1968, p. 42). دشو یم

 ظارت بر اطالعرات    یدولت و افزا شتریب اییبا هد  کاری اطالعات ۀنیکاه  هز ۀمرحل )ج
 (Directive 2009/101/EC, 2009, p. 14).  ددهنیم لیرا تشک« هوصرفه یهاستمیس»که 

از  کیر حرول آن در هر ت»و  «بره اطالعرات   یحرق دسترسر  » یبه مبنرا  یتوههبیحال نیابا
درک  رانیر ا یهرا سربب شرده اسرت در  ظرا  حقروق      ثبت شررکت  ستمیدر س« یادشدهمراحل 

وهود  داشته باشد  یاطالعات یهااز حوزه کیها در هر ظا  ثبت شرکت ۀاز علل مداخل یحیصح
اطالعرات   ۀاز منظرر ارائر   رانیا یتجار یهاسست در  ظا  ثبت شرکت یتیو درعمل سبب وضع

 یتجرار  یا عقاد قراردادها ۀها در مرحلثبت شرکت ستمیشود سیتنها موهب مت که  هاس دهش
 کیر  لیتشرک  نیبلکره از تضرم   ،باشد ثرؤم «یتقارن اطالعات جادیا»و  «نهیکاه  هز» توا د در 

 یطباطبائ؛ 102 ، ص1911ی، ا یکاو؛ 60 ، ص1911، زادهحسن) است اتوان  زی  یشرکت تجار
 (.429 ، ص1912 ،یستوده تهرا ؛ 16-11 ، ص1911 ،یدیوح ؛11 ، ص1916ی، حصار

 در یشررکت  تیر منظرر حاکم  ازهرا  مدرن حقروق شررکت   یهادهد،  ظا ی شان م مطالعات
 میتقسر  «یاقراره  یاروپرا  یهرا  ظرا  »و  «الکرامن  یحقروق  یهرا  ظا » ۀامروز به دو حوز یاید 
بره   یادشرده به دو  ظا   یقیتطب یدکریپژوه  با رو نیا .(2-9، ص 1910 پور،ییحی) شو دیم

 در «اطالعرات  به یدسترس منظر از هاشرکت ثبت یها ظا » ا واعتحول  کیستماتیس ییشناسا
 زیتمرا  و تشرابه  یقر یتطب یبررسر » یقر یتطب ۀمطالعر  یلرذا مبنرا   ؛اسرت  پرداختهدو حوزه  نیا

 ۀمطالعر  و هرد  ا جرا    اسرت  گفتره پری   ۀحروز  دودر  «هرا شرکت ثبت یاطالعات یهاستمیس
 نردگان ی ماعنروان  بره آلمان و ا گلستان  حقوقلکن ازآ جا که  .ستی  یکشور مشخص با یقیتطب

مردرن   یهاثبت شرکت یهاستمیس ۀال در حوزو حقوق کامن یاقاره یاروپا یحقوق ۀدو خا واد
 ظرر من از هرا شرکت ثبت یهاستمیس ا واع تحول بهدو حوزه،  نیااز  یا مو هرای بیان ب ،ندهست

 .  شد خواهد اشاره کشور دو نیا در اطالعات ۀارائ
 ۀارائر  منظر از هاشرکت ثبت یها ظا  ا واع» انیم یقیتطب کردیپژوه  حاضر با رو نیبنابرا
هرا و تحرول    ظرا   نیتحول ا یخیمطالعات تار یمبناخاص( و بر  ی) ه کشور ایدر د  «اطالعات
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 زیبرر سره وهره تمرا     دیر کأو برا ت  یادشرده  یهادر  ظا  یتجار یهاشرکت ۀمفهو  ثبت در حوز
به اطالعرات در  ظرا  ثبرت     یدسترس یهاستمیاقسا  س یمفهو  و مبا  ییبه شناسا گفته،پی 

از  رانیا یهاله است که  ظا  ثبت شرکتئمس نید بال پاسخ به ابه ،پرداخته یتجار یهاشرکت
قررار   یتجرار  یهرا برت شررکت  ث یاطالعرات  یهرا سرتم یاز س کیر در قلمرو کدا  یلحاظ مفهوم

 یرسرا  و با تمرکز بر کارکرد اطالع رانیا یها؟ تا بتوا د با توهه به  وع  ظا  ثبت شرکتردیگیم
 کررده،  ییرا شناسرا  رانیا یهاثبت شرکت یفعل ستمی،  واقص سیادشده ستمیمورد ا تظار از س

 .دده شنهادیرا پ یاصالح یهاحلراه
 

ثباات  یهااابااه اطالعااات در ن اااس یدسترساا یهاااسااتمیاقساااس س. 1
 یتجار یهاشرکت

هرا در سره دسرتۀ    های دسترسی به اطالعات ثبت شرکتگفته سیستمبندی پی مطابق تقسیم
بنردی اسرت. در ادامره بره شناسرایی ایرن       هو قابل تقسریم های اداری، مراقبتی و صرفهسیستم
 پردازیم.ها میها و مبا ی آنسیستم

 

 (نیادیبن ایبر ثبت اطالعات مرجع  یمبتن یهاستمی)س یادار یهاستمیس. 1. 1
 سرم یبرالیل»در عصرر   یتجرارت  یهرا شررکت  ۀدر حروز  یثبت ستمیس نیعنوان اولبه یادار ستمیس

برار بره    نیاولر  یبررا «  هراد ثبرت شررکت   »که مفهرو    ستمیس نیشد. در ا یگذارهیپا «یاقتصاد
 یتجرارت  یهرا که در مورد شرکت یبه اطالعات دستنتوا یعمو  مرد  م ،افتیراه  یحقوق یها ظا 
شده اطالعات ارائه«  وع» کنیل(Harris, 2004, p. 283).  است مراهعه کنند دهیثبت رسبه جادر آ 

 لیشررکت در هنگرا  تشرک    تیر هو ییاست کره در شناسرا   یاطالعات ستم،یس نیبه  هاد ثبت در ا
 ادیر  (refrence data) «نیادیر بن ایر ات مره  اطالع»عنوان  باها که از آن است ثرؤم یشرکت تجار

را دربرر  « شررکت  یحقروق  تیصر شخ یتر یو اهل یتیاطالعرات هرو  »اطالعرات کره    نیر شرود. ا یم
و  تیر داران اقلسرها   «یاقتصراد  ازیر  »کره   ستی  یاطالعات ، (Powell,et al, 2011, p. 2)ردیگیم

از  یحرداقل  یچرارچوب حقروق   کیر  ییشناسرا  یدر راسرتا  بلکه صرفاً ،دهد پاسخگذاران را هیسرما
و احترا  بره   یمحرما گ تیرعا»لزو   رایز ،(Maltby, 1998, p. 12) بودآن  تیو اهل یشرکت تجارت

مربرو  بره شررکت     یو اقتصراد  یاطالعرات مرال   ژهیر وبه شتریاطالعات ب ۀاز ارائ ،«یخصوص میحر
(Economic and Financial data) ی،  وع«اطالعات یعموم یافشا» قتید؛ درحقرکیم یریهلوگ 

 یامر که  وع نیکند و ا یرا علن یمذاکرات مهم اقتصاد بودشد که ممکن یمحسوب م «ییبازهو»
 .(Ibid, p. 23) شدیتحمل  م شرکت کنندگانکنترلها ب  ازهرگز  ،بود یدر امور اقتصاد  یتفت
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 ثبت یادار ستمیس لیتشک یخیتار یمبان .1. 1. 1
 یاعطرا  قیشرکت از طر لیتشک ستمیس» یها، الغاثبت شرکت ستمیس لیدر تشک هیاول یمبنا

امرا   ،دولرت برود   نیگزیهرا  سرتم یس کیر  جادیا و «حاکمه ۀقو بیتصو با و دولت از سوی ازیامت
محردود در   تیلمسرئو  تیر اهم لیر به دل .هد  پوش  داده شد نیاز ا یمحدود ۀدرعمل گستر

اصل » ییبا شناسا« هاثبت شرکت ستمیس»الب، ق نیااستفاده از ءها و احتمال سویگذارهیسرما
ثبرت ا رواع    ،یشروع به کار کرد و سپس در اصالحات بعرد  «یسهام یهاشرکت لیتشک یآزاد

 . (McQueen, 2009, p. 252)ددا  یافزا یجیطور تدررا به یتجار یهاشرکت
 یوا ر فرا راتییر دچرار تغ  ایر کتوریسرلطنت ملکره و   لیر هرا در اوا حقروق شررکت   ا یتایدر بر

در سال  (Gladstone Committee) 1گلداستون ۀتیبار کم نی خست  (Maltby, 1998, p. 11)شد
 هاد »حل راه ی،تجارت یها ابسامان شرکت تیو وضع یشکست اقتصاد لیدال یبررس با  1140

 تره یکم یاظهرارات اعضرا   .ددا شرنهاد یهرا پ حقروق شررکت   ۀحروز  راداتیر رفر  ا  یرا برا« ثبت
اطالعرات از   ۀبره ارائر   راهرا  شررکت  کره  «یثبت ستمیس» کیبود که وهود  کته  نیا ۀدربردار د

 ؛دوشر یو تقلرب مر   یکاه  کالهبردار موهب ،آن مکلف کند یعموم ی هاد ثبت و افشا قیطر
گلداسرتون   ۀتر یکم از سوی یشنهادیاصالح پ نیتریاصل« ها هاد ثبت شرکت» سیسأت نیبنابرا

 یادشرده  هراد   سیسر أت یبررا  یالز  و ضررور  یتنها مبنا« اتاطالع یعموم یافشا» بود و لزو 
قررار   رشیا گلسرتان مرورد پرذ     1144اصالحات در قا ون  نیا  (Op.Cit: 45).آمدیم حسابهب

از  صررفاً »و « عمرو  مررد    از سوی» یشرکت سهام لیاعال  کرد که تشک یادشدهقا ون  .گرفت
قرا ون   نیر تحقرق اهردا  ا   یدر راسرتا  زیها  ثبت شرکت یممکن است.  هاد متول« ثبت قیطر

 ۀا یسرال  یهرا گرزارش  ما ند یاطالعات مال ۀارائ یبرا زی  قیدق ستمیس کی نیهمچن .شد جادیا
غلب اهدا  ا کنیل ؛(Harris, 2004, p. 283) دش جادیها اتبر شرک ینیمنظور  ظارت پسبه یمال

 ینی شر امر به عقرب  نی شد و هم یملع «یاقتصاد -یاطالعات مال» ۀقا ون در خصوص ارائ نیا
در  یدولتر  یاز اطالعرات بره  هادهرا    یبخشر  یکره لرزو  افشرا    یاگو هبه ؛گذار منجر شدقا ون

اطالعرات   لیر از اطالعرات از قب  یگرر ید  یحجرم وسر   یعموم یو لزو  افشا  1141اصالحات 
تا اواخر  هیرو نیا  (Op.Cit: 46).دکنار گذاشته ش  1116در اصالحات  یو حسابرس یحسابدار

اصرالح قرا ون    یابرر   (Davey Committee)2یویر د ۀتر یکم نکره یترا ا  افرت یقرن  وزدهم ادامه 

                                                           
 ۀ حو یدر ههت بررس ،یدولت یازیامت یهاشرکت ییرسوا از پس که بود گلداستون ا یلیو یرهبر به یاتهیکم. 1

اقدامات آن  نیترو از مهم دش جادیا  1140 سال در –یسهام یهاشرکت خصوصاً-هاشرکت لیتشک
 .(McQueen, 2009, p. 45)شرکت بود  سیسأدر ت یمجوز سلطنت یهاه هاد ثبت ب ینیگزیها

 را یتجرارت  یهرا شررکت  روابرط  میتنظر  و یبررسر  ۀفر یوظ ستمیب قرن اول ۀده اواخر تا  1111 از یوید ۀتیکم .2
 . (Ibid, p. 252)داشت برعهده
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« اطالعرات  یعمروم  یاصرل افشرا  »اگرچه در ابتردا برا هرد      تهیکم نیا .شد لیها تشکشرکت
 ۀتراز امر  ۀها را به ارائر شرکت  1101و   1100 بوصم نیقوا  سی و یپ ۀارائ با وشد  لیتشک
 اسرت یس» جیر  گررش را  ریثأتحت تر  کنیل ،دملز  کرباال  تیفیک با یاطالعات مال ۀو ارائ ها یسال

  (Principle of non-intervention)«دولرت  ۀاصل عرد  مداخلر  »و  (Laissez fair)« اقتصاد آزاد
 موا  »عنوان را به هاییکه استثنا نیقوا این با شکست مواهه شد و  یادشده ۀتیکم یهااستیس

اصل برر عرد  افشرا اسرت و      ن،یقوا  نیادر  ییگوشد که  ریتفس یاگو هکرد بهیطرح مم «افشا
 یهرا تیر لرذا معاف  ؛شودیشده در مورد افشا را شامل مارائه هایحداقل استثنا گفتهپی  نیقوا 
 از سروی آ چره کره    نیبنرابرا  .(Ibid, p. 269) تعد  افشا وهود خواهد داش یراستا رد یاریبس

 تیر و اهل تیر  راظر برر هو   «نیادیر بن ایر اطالعات مرهر   » همان ،شدیم یمومع یشرکت افشا
  .گرفتمیها قرار ثبت شرکت اریدر اخت ستیبای اچار مبود که به یشخص حقوق

  1110 یقا ون بازرگا  «یاقتصاد سمیبرالیل ایاقتصاد آزاد  استیس» یدر راستا زیآلمان   در
(Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch or ADHGB) موهب شرکت به سیسأهواز ت

 ؛1رسمیت شرناخت به مرد  عمو  یبرا را شدهثبتبه اطالعات  ید و حق دسترسکر اعطا راثبت 
 مرهر   اطالعات ثبت چارچوب در هاشرکت ثبت ستمیس ابتدا همان از ا گلستان برخال  کنیل
 داشرته   ظارت یتجارت یهاشرکت تیفعال بر سو کی از بتوا د آ که یبرا دولت و شد یسازادهیپ

 داافتر یمر  خطربه اطالعات ۀگسترد یافشا با که یتجارت یهاشرکت مناف  از حالنیعدر و باشد
از حقوق  تیرا به تبع (Aufsichtsrat) یتجارت یهاشرکت یداخل یبازرس ستمیس د،کن محافظت

ها که یاز کالهبردار یحال موهنیابا؛ (Muchlinski, 2013, p. 349) فتریفرا سه پذ یهاشرکت
 شکسرت    برا 1119هرا را در سرال   آلمران  برود،  یموهو  و هعلر  یهاشرکت تیاز موهود ی اش

 تریپ .آورد فراهم یادشده قا ون به  سبت فراوان ا تقادات یبرا را نهیزم و ساخت مواهه یاقتصاد
 ظرا  ثبرت    ی اکارآمدرا   1110از عوامل ضعف قا ون  یکی (Peter Muchlinski)ی نسکیموچل

و  تره یفرمال فاتیتشر کی هیشب ینسکیموچل ۀدیکه به عق ستمیس نیا دا د.یم یتیاطالعات هو
موضوع سبب  نی اتوان بود. ا یتجارت یها سبت به شرکت یحیصح دگاهید ۀهد  بود، از ارائیب

 جادیها به اشرکت تیثبت هو ستمیس تیو تثب تیتقو یدر راستا  1114گذار در سال قا ون دش
سربب   تیر  هادرتحروالت   نیر ا .2ورزدهرا مبرادرت   ثبرت شررکت   سرتم یتحروالت در س  یکسری

 ها شد.ثبت شرکت یادار یهاستمیس ثبات و یریگشکل

                                                           
1. artikel12: Bei jedem Handelsgerichte ist ein Handelsregister zu führen, in welches die in diesem Gesetzbuche 

angeordneten Eintragungen aufzunehmen sind. Das Handelsregister ist öffentlich. Die Einsicht desselben ist 
während der gewöhnlichen Dienststunden einem Jeden gestattet. Auch kann von den Eintragungen gegen 

Erlegung der Kosten eine Abschrift gefordert werden, die auf Verlangen zu beglaubigen ist. 

 با مرتبط مره از اطالعات  یعنوان بخشمجموعه بهریز یهاتوان به لزو  ثبت شرکتیتحوالت م نیا ۀاز همل .2
 .(Muchlinski, 2013, p. 351-361) کرد اشاره مادر یهاشرکت
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 یال و حقروق اروپرا  حقروق کرامن   یکشرورها  در ثبت شررکت  یها ظا  در اتیرییتغ نچنی
 د،شر به ا گلستان و آلمران اشراره    بیبه ترت ها ظا  نیاز ا کیاز هر یاعنوان  مو هکه به یاقاره

 نیهمر  برد. گردی ایدر د  «هاثبت شرکت یادار یهاستمیس» ثبات و یریگسبب شکل تی هادر
د کره برا هرد  کراه   قر       کرر اطرالق   هرا سرتم یاز س یرا  وع یادار ستمیس توانیاساس م
شرکل   «اقتصاد آزاد» یتئور یدولت به  اظر صر  و بر مبنا لیگر دولت در اقتصاد و تبدمداخله

  سربت اسرت و   یتتجرار  یهاشرکت «نیادیاطالعات مره  و بن»آن ثبت  یاصل یژگیگرفته و و
 تیر و رعا یاقتصراد  سرم یبرالیتعرار  برا ل   لیشرکت به دل «یاقتصاد -یاطالعات مال» ثبت به

 در یادشرده  سرتم یس لیآشر  ۀامر پاشن نیو هم کندی م یاقدام یتشرکت تجار یخصوص میحر
 .است نیمتعاقد «یاتالعتقارن اط» یبرقرار

 

 ثبت یادار ستمیس یو اقتصاد یحقوق یمبان .2. 1. 1
 نیادیر ثبرت اطالعرات مرهر  و بن   »بره   یخیترار  ۀبره نیها در امحدود شدن  ظا  ثبت شرکت 

 لیر دال «یاقتصراد  -ی ظا  ثبت اطالعات مال یگذارهیشکست در پا»و « شرکت تیو اهل تیهو
 : د ازاکه عبارت دارد یمتعدد

 
   «اتبه اطالع یحق دسترس» نیمأدر ت ین اس ثبت ی( و تکاملیبند)مرحلهی الزوس عملکرد پله الف(
شکست در ثبت  لیاز دال یکی ،یثبت ستمیس (Gradual) «یجیتکامل تدر لزو » ینیب یپ عد 

بت گلداستون که ث ستمیاز س دهیچیو پ سخت یبود. ا تظارات قا و  «یاقتصاد -یاطالعات مال»
 سرتم یس یبود، منجر به آن شد که حت یقبل ۀتجرب گو هچیها بدون هثبت شرکت ستمیس نیاول

 Robert)کره رابررت لرو    یاگو ره  توا د برآورده سرازد؛ بره   زیگذار را  قا ون یۀا تظارات اول یثبت

Lowe) ، د کرر عنروان   تونلداسخود در  قد قا ون گ یدر سخنرا  ،ایتا یبر برالیحزب ل یاز اعضا
  حاصرل کنرد   نران یاطم مرهر  اطالعرات   یرسرا  روزهاز بر  توا رد ی مر  یها حتکه ثبت شرکت

.(McQueen, 2009, p. 51)  ازمنرد ی  کره  یدولت ترادر خصوص  ظ یتجربگیب نیا زیدر آلمان 
هرا شرد   موهب شکست آلمان در بحر   ظرارت برر شررکت     بود، یاقتصاد و یمال اطالعات ثبت

(Op.Cit: 350)کشور آن بود که  نیا  1121سال  یسقو  اقتصاد لیاز دال یکیکه  یاگو هبه ؛
شررکت   شررکت از افرراد خرارجِ    یواقعر  یری پنهران کرردن دارا   یبرا ییهاراه یآلما  یهاشرکت
  (Ibid, p. 364).داشتند
 یپر « بره اطالعرات   یدسترس یو تکامل یجیلزو  حرکت تدر»  در ا گلستان به یوید ۀتیکم

اطالعات مره  » یبر مبنا به اطالعات صرفاً یدسترس ستمیس تیدر تثب یاول سع ۀو در پلبرد 
  وزدهم میالدیکه در اواخر قرن  یاتیاز  ظر یکیکه در  قد  یاگو هبه ؛ مود شرکت «نیادیو بن
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 ۀهرا و لرزو  ثبرت هرر دو دسرت     ترر ثبرت شررکت   در صورت  قر  فعرال   یبه کاه  کالهبردار
در  قیر هرگو ره تحق »معتقد بود، عنوان کرد:  «نیادیاطالعات بن»و  «یقتصادا -یاطالعات مال»

ثر را خواسرتار اسرت   ؤا جا  کامل و م یبرا یاریبس ۀدیدموران آموزشأها مشرکت تیمورد وضع
 ایر اطالعات مره  » یآوربهتر است بر هم  کهی طلبد. درحالیم یادیز ۀنیهز ،بر بودهکه زمان

هر دو  ۀدر حوز یثرؤرمی اقص و غ قاتیآ که تحق یهاتمرکز گردد به «لکام»به  حو  «نیادیبن
 ۀدر مرحلر  یویر د ۀتیکم قتیدرحق  (McQueen, 2009, p. 254).«ردیدسته اطالعات صورت گ

دا ست و معتقرد برود    یرا کاف «نیادیبن ایاطالعات مره  » یبر مبنا یثبت ستمیس لیاول تشک
برر روش آزمرون و خطرا کره      یو مبتنر  نیادیت مره  و بناطالعا ۀابتدا در حوز یادشده ستمیس

دو ،  ۀشرود و سرپس در مرحلر    تیتثب دید، باسازیو رف  آن را فراهم م رادهایا ییشناسا مکانا
 .ردیمورد توهه قرار گ دیبا «یاقتصاد -یاطالعات مال»به یگسترش قلمرو اطالعات

 

 پس از آن راتییشرکت و تغ سیسأثبت ت ۀدیچیمقررات پ ب(
منجرر شرد کره    ی عمروم  یبه افشا ازیمورد  یو مال مره اعم از اطالعات  اطالعات  یحجم وس
 یۀاصرالح  نیتا اولر   1144 اساس حد فاصل نیشرکت برود؛ بر هم سیسأبار ت ریز یکمتر کس

 لیدر ا گلسرتان تشرک   یتنها پنج شرکت سهام  1116در سال  یمربو  به کاه  اطالعات ثبت
 . (Ibid, p. 49)شد

 
 یاقتصاد سمیبرالیل بر یمبتن طیشرا ج(

 یداران آزادطرر   . برود  ریثأتر یب «یاقتصاد -یاطالعات مال»در شکست لزو  ثبت  طیشرا نیا
 کیر همرواره   ،قررارداد  نیطررف  یحرداکثر  یطلبر منفعت لیبه دل اقتصاد معتقد بود د که اساساً

 و قررارداد اسرت   نیطررف  «یمناف  اقتصاد» تیقادر به هدا (Invisible Hand)  «یدست  امرئ»
 Robert. رابررت لرو )  سرت ی  یها در تعامالت اقتصادشرکت بت هاد ث ۀبه مداخل یازی  نیبنابرا

lowe) آن  یاقتصراد بره معنرا    یسراز معتقد است آزاد ،کندیاقتصاد اشاره م یسازگرچه به آزادا
کره ممکرن اسرت     ییبلکره تاهرا   ،بکشرد  رونیر طور کامل از اقتصاد بهکه دولت خود را ب ستی 

در خصروص   یو .(Maltby, 1998, p. 12) آزاد گذاشرت  ،بره تعرادل   دنیبازار را در رسر  یستیبا
را  ی ظرارت  اریر مع چیه اساساً دیقا ون  با» است: بر این باورخصوص  نیها در ا ق  ثبت شرکت
به  صرفاً یدبلکه با ، خواهد کرد فای ظارت ا ۀدر حوز ی قش ثبت اساساً لیدل نیشامل شود به هم

 مبرادرت کنرد؛   اتاطالع یرسا روزمربوطه و در آخر به ۀنیهز افتیدرخواست ثبت و در رشیپذ
 یقا ون  قشر  ،که مرد  خود قادر به محافظت هستند یآن است که هنگام یآزادساز ۀفلسف رایز
تفکرر حراکم در    نیهمچنر  .«تاس (Ministerial)ی  ق  ادار کی  کند؛ لذا  ق  ثبت صرفاً فایا
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دا رد مخرالف اسرت و    یکه دولت مناف  افراد را بهتر از خودشان مر  دهیعق نیبا ا سمیبرالیعصر ل
 اراده یآزاد کامرل  طرور بره  کره  ابرد ییم تحقق یصورتتنها در  یفرد ۀاست استقالل اراد دمعتق

 یاراده تلقر  یآزاد ۀتوا رد محدودکننرد  یکره مر   یزیتنها چ یتفکر نیدر چن .باشد داشته وهود
برر   .دشرو منجرر   یگرر ید ۀاراد تیبره محردود   توا دیاراده است که م یاز آزاد ییهابههن ،دشو
و  فیر به آن معتقد است قواعد مربرو  بره تعر   سمیبرالیکه ل یاز اصول تعامل یکیاساس  نیهم
اسرتدالل   کیر  .(41، ص 1911ی، )براقر  اسرت  گرران یدر مقابل دخالت د یشخص میحر تیرعا
 میو حرر  یمحرمرا گ » زیر ا گلسرتان    یهرا ثبرت شررکت   سرتم یساطالعرات در   ۀعد  ارائ یبرا

 تصرور  ههر وچیهر بره  اسرتدالل  نیر ا انیر حام منظرور  کره  داشت توهه دیبا البتهبود.  «یخصوص
 انیر م کیر عرد  تفک  لیر بلکره بره دل   ، برود  یشررکت تجرار   یبرا یخصوص میو حر یمحرما گ

 ی روع  «یاقتصراد  -یات مرال اطالع» یدوره، الزا  به افشا نیشرکت در ا« کنترل»و  «تیمالک»
 زیر  . در آلمران   (Op.Cit: 26)شرد یکنندگان و مالکان محسوب مر کنترل یخصوص می قض حر

 از سروی  هرا یگرذار هیسررما  بیشرتر  و برود  گذارهیسرما هذب بر یمبتن یاقتصاد استیس چون
داران که به سرها   یاگو هبه داشتند، یسها  عمده در شرکت تجار که گرفتیم صورت هابا ک
به  شد، تیتقو دارانسها  نیا یشخص میحر تیرعاشده بود د، اعتقاد به  لیشرکت تبد یکنترل

 شررکت  یاقتصراد  و یمال اطالعات به یدسترس به قادر که  اظر تیئه ابا تخ یکه حت صورتی
 ,Muchlinski) گرفرت  قررار  عمرده  دارانسرها   نیهمر  اریدر اخت بود د، هاآن یبررس و یتجارت

2013, p. 353) و  «رهیمرد  تیئر ه» انیر م تعمل به وحرد در ،از موارد یاریموضوع در بس نیا و
 (Kuntz, 2017, p. 3). شد یم منجر« ها اظر بر عملکرد آن تیئه»

 «یاقتصراد  -یاطالعرات مرال  » ۀبه ارائ ازیعد    یبه معنا« ثبت یادار ستمیس»اتخاذ  البته
 قیر از طر یادشرده  ازیر اما   ،همچنان وهود دارد ازی  نیآ که ابا معنا بود که  ه اینبلکه ب ،ستی 

بلکره چرارچوب    ،شرود یها برطر   مثبت شرکت یمشخص  هاد متولطور بهمداخالت دولت و 
اطالعرات   ۀفر  بازار آن است که بازار هم یپ ،گریعبارت ده کند. بیرا برطر  م ازی  نیبازار ا

 یاطالعرات کراف   یبرازار برر مبنرا    ۀدگان در صحنکنندهد و شرکتیمعامله م نیالز  را به طرف
 یکره تعرامالت اقتصراد    اییساخت حقوقریز .(16، ص 1911 ،ی)باقر ز ندیدست به ا تخاب م

 «یحقروق خصوصر  »کنرد  می لیبه اطالعات را تسه یدسترس ۀخصوص در حوزبر آن به یمبتن
منرد ارائره   قاعرده  یسرازوکارها  یسرکیآن است که  سمیبرالیدر ل ی ق  حقوق خصوص .است

سازوکارها، همان قالب  نیآن افراد بتوا ند روابط و اعمال خود را شکل دهند؛ ا قید که از طرکن
 شرود یدادگاه به اهررا گرذارده مر    قیاست که در صورت لزو  از طر نیتعهدات متعاقد قرارداد و

لرزو    یدر راسرتا  نیطرف یرا برا یتعهدات توا دیقالب قرارداد م ،اساس نیبر ا .(41، ص همان)
همراه داشته باشد که در صورت تخلرف از  اطالعات غلط به یاطالعات درست و عد  افشا یافشا
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 یاهراهرا ضرما ت   یدارا (Cupla in contrahendo) «از  قرض تعهرد   یتخلف  اشر  نیدکتر»آن 
 هرواز فسرخ  و از  قض تعهد،  ی اش یمد  تیمسئول مثل هواز عد  ا جا  تعهد متقابل، یمتعدد

 .(216، ص 1912، ولنی)کوتر و  را حکم کند ممکن است ابطال قرارداد یحت یبوده و در موارد
 

 «یاقتصاد -یمال اطالعات» و «مرجعاطالعات » انیم سمیفرمال رشیپذ یمبنا و نوع در تفاوت د(
در تعرار    «یثبتر  سرم یفرمال»برا   «یاقتصاد سمیبرالیل»اما پرس  قابل طرح آن است که اگر 

 -یاطالعرات مرال  »بره ثبرت    صررفاً  سرم یبرالیوارده در دوران سلطنت ل یهاگو ه هجمهچ ،است
 ۀدر مرحلر  یثبتر  سمیبا بح  فرمال سمیبرالیل یتئور لیو به چه دل دهششرکت وارد  «یاقتصاد

 «نیادیر بن و مرهر   اطالعرات » به یدسترس گر،ید عبارت بهو  آن تیاهل و کتشر لیثبت تشک
 است؟ شده  تعار  دچار یتجار شرکت

 یخرود حرام   یاقتصراد  سرم یبرالیل کره اساسراً   یاز موارد  رادر  یکیتوان گفت یت مأبه هر
شررکت   سیسر أبحر  ت  د،یر آیشمار مر به «به اطالعات یدسترس یادار ستمیس»و  «سمیفرمال»

 یعنر یاراده  تیاصل حاکم ۀشناسا مهم ا سان یاز مبا  یکی بر یمبتن تیحما نیااست.  یتجار
ا سران خرالق    نکره یبرر ا  قرد اسرت معت  یمکتبر  یری فردگرا .اسرت  «ییفردگرا» ای «اصالت فرد»

(؛ 111، ص 1911ی، رود )قاسرم یشرمار مر  هبر  یحقروق  یهرا  ظا  تیو غا یحقوق یهاتیوضع
بره   تیر فعال نیر گزاره، حق اختصراص ا  نیا گرید یرو .ا سان است ۀاراد از آنِ تیخالق نیبنابرا

شرمرده   ییاسرتثنا  فعال در کنار ا سان اساسراً  ۀاراد صاحبِ تیشخص کیا سان است؛ لذا وهود 
 ردیر گیشرکل مر   یحقروق  تیشخصر  رامونیدوران پ نیکه در ا یاهی ظر پایه، نیبر هم شود.می

اشرخاص   ،هیر  ظر نیبر طبق ا .است  (Fiction Theory)«یحقوق تیبودن شخص یفرض یۀ ظر»
فررع برر وهرود     فیر حرق و تکل  رایر ز ،شو دیمحسوب م فیحق و تکل یواقع ۀتنها دار د یقیحق

ن ه آتوا رد بر  یگذار مر است که تنها قا ون یالیو خ یوهود فرض کی یحقوق تیاست؛ لذا شخص
حرق اطرالع از   »اعتبرار   ال،یفر  و خ نیا ۀ( و الزم192-199، ص 1910، بخشد )صفار اتیح

شرده بره ثبرت    ارائره « و مرهر   نیادیاطالعات بن»در  سمی وع فرمال نیا یمبنا .است« آن جادیا
آن  جادیو ا بوده( مشهور 294، ص نهما) «یتیحما سمیفرمال»به  تادانکه در  ظر اس هاشرکت

شده به ارائه «یاقتصاد ی واطالعات مال» سمیفرمال یبا مبنا از اشخاص است تیماح یدر راستا
اصل  یهایدر ههت رف  کاست «یو ارشاد ی ظارت سمیفرمال»آن را  توانیکه م -هاثبت شرکت

دولرت در اقتصراد و فرراهم     یارشراد  یهااستیس یاهرا ۀنیو فراهم  مودن زم یقرارداد یآزاد
 نیمتفراوت اسرت؛ بره همر     -(241، ص همان) دی ام ،اقتصاد است بر ظارت دولت  ۀنیدن زمکر
بلکره در ههرت    ،پرردازد یموضوع به مقابلره  مر   نیتنها با ا ه یقرارداد یو آزاد سمیبرالیل لیدل

 .دیآیبرم ستمی وع س نیاز ا تیحما
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 حجم اطالعات( شیبر افزا یمبتن ستمی)س یمراقبت یهاستمیس. 2. 1

 یِخراره   فعران یذو  (شررکت  کارکنران  و خررد داران )سرها  ی  فعان داخلر یهردو قشر ذ همواره
« اشرخاص ثالر   »با شررکت کره بره اختصرار      یو اقتصاد ی)طلبکاران و افراد خواهان تعامل حقوق

در موض  « تقارن اطالعات» ( از  ظررانیمد) آنکنندگان کنترل مقابلدر  شرکتشو د( یم دهی ام
اشرخاص  »از منراف    تیحمابا هد   ثبت  هاد (Maltby,1998, p. 11). شتندقرار دا یفیضع اریبس

 -یاطالعرات مرال  »امر کره   نیااز اطالعات و مخالفت با  یشتریب قلمرو ۀدر ههت افشا و ارائ« ثال 
از مناف   تیحما نیا کنیشد. ل جادیا ر د،یگیقرار م یخصوص میها در قلمرو حرشرکت «یصاداقت

 و گرفرت  صرورت  «یاقتصراد  -یاطالعرات مرال  » ۀالزا  بره ارائر   صر  قیاز طر اشخاص ثال  صرفاً
 :رای؛ ز شد ا جا ها  ظارت بر صحت آن ایاطالعات و  نیا تیفیبهبود ک یبرا یاقدام

بروده   یکنترلر  ایر ( ی)ارشراد  ی ظرارت  سمیفرمال یدولت که بر مبنا ۀ، مداخل وع نیدر ا اوالً
برازار برعهرده    ییاراده را در ههت رف   ارسا یآزاد ۀکننددولت  ق  محدود، (241، ص نهما)

  خود قرار دارد و اقدا  دولت بررخال  یاصل گاهیکارکرد بازار همواره در ها نی؛ بنابراشته استدا
 و ذات فرمالیسرم  (orginal)مبتنری برر اصرالت     یکره اقردام   «نیادیعات بناطال» سمی وع فرمال

 Alternative of Market) «یقالرب حقروق خصوصر    نیگزیهرا »اقردا    ک، یر دوشیمحسوب م

Mechanism) محسروب  « اصرل عرد  مداخلره   »عنروان اسرتثنا برر    شکست بازار و بره  ۀواسطهب
 .کندیمت بازار اقدا  مو در خد یضیتفو اریلذا دولت در حدود اخت ؛دشویم

کره دولرت    برود  یبرر نره یهز ۀچنان پروسآن «یاقتصاد -یمالاطالعات » یِسنجتیفیک اًیثا 
گلداستون در  یهاثبت شرکت ستمیبه س که ی مو ه ا تقادات ی. برادیتوا ست از پس آن برآی م

 و یمرال  عرات اطال ۀارائر  کره  بود آن بر یمبتن شدیم مطرح اطالعات نیا یافشا فیتکلخصوص 
 باشرد داران و طلبکراران  از منراف  سرها    تیر حما ههرت  در ریخ موهب آ که از  یب یاقتصاد

 کراذب  تیر امن حرس  جراد یا و یمرال  یهاگزارش نانیعد  اطم لیبه دل را هاآن یاسباب گمراه
 سرنج  را برای  الز  ۀبوده گاهچیه دولت رایز ،آوردیم فراهم هاآن یریپذنانیاطم در یحقوق

  (Op.Cit: 25).  دارددر اختیار  اطالعات نیا تیفیک
قلمررو اطالعرات    ۀشود که بر توسرع یاطالق م ییهاستمیبه س یمراقبت یهاستمیس نیبنابرا

 ۀثبرت و ارائر   ،«نیادیر بن ایر اطالعرات مرهر    »که عرالوه برر    یاگو هبه ؛شده متمرکز استثبت
 .دا دیم یامرا هم به اشخاص ثال  الز «یاقتصاد -یاطالعات مال»
 

 یمراقبت ستمیس لیتشک یخیتار یمبنا. 1. 2. 1

 ستمیس»در دو قالب  ی، الز  است سیستم یادشدهمراقبت ستمیس یخیتار یبا مبنا ییآشنا یبرا
 قرار گیرد. یبررسمورد « گسترده ایباز  ستمیس»و « بسته



 2999، بهار و تابستان 2، شمارۀ 22مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     121

 ها(سازمان شرکت یبر تئور یبسته )مبتن ستمیسالف( 

به اطالعات در  ظرا    یدسترس یداخل ستمیس یبر رو شتریب دیکأت  1160ا ت 1190حد فاصل  در
برر   یمبتن «اطالعات به یکان دسترسام»در خصوص  یساختار حقوق رایز ،ها قرار داردثبت شرکت

و  کیررتفک یبررر مبنرا  یادشرده  یاسررت. تئرور  یشرررکت تجرار  (Enterprise) «یسرازما   یتئرور »
پس،  نیاز ا نیبنابرا؛  (Raiser, 1988, p. 114) استوار است« کنترل»و  «تیمالک» انیم یهداساز

شرود کره برا    ی( محسوب  مر رانیکنندگان )مدکنترل یخصوص میحر یتجار یهااطالعات شرکت
 یهرا قرا ون شررکت    1121از سرال   دگاه،یر د نیهمر  یعد  ارائه مواهه شود. بر مبنا یما   قا و 

داران اقردا   ما نرد سرها    «شررکت  یداخلارکان »به  «تاطالعا شتریب ۀافشا و ارائ» برایا گلستان 
کره در دفراتر    یو اقتصراد  یمرال از اطالعات  یعیبه حجم وس یدسترس زی   1141قا ون  در . مود
 لیر بره دل  زیر . در آلمران   دشر  گران یارکان درون شرکت مجاز و را یشرکت قرار داشت برا یداخل

 کره  دیر گرد عمرال هرا ا حقوق شررکت  ۀوزدر ح ی، اصالحات فور 1191سال در  یسقو  اقتصاد
 یتحرت قالرب حکرم حکرومت     یفرور  ازیر موضروع و    تیحساس ۀواسطهاصالحات ب نیاز ا یبخش

(Notverordnung-NotVO) و اطالعرات   یحسابرسر  یهاوهیو ش شتریب تیشفاف نیدر ههت تضم
ا گلسرتان    1121  وناز قا یرویبه پ انیو حساب سود و ز تراز امه ا ه،یشده در بازپرداخت سالارائه
شرد و   یریر گیاصرالحات پ  نیر ا زیر   هرا یدر دوران  از. (Muchlinski, 2013, p. 365) شد ییاهرا

مراترب درون  داران شناخته و مقرر شد روابط و سلسلهسها  یبه دفاتر شرکت حق اساس یدسترس
 (Kessler, 1938, p. 656-657). شودداده داران گزارش به سها  ا هیصورت ساله شرکت ب

 حرق  صررفاً  بسرته  یمراقبت ستمیس که شود جادیا مخاطب ذهن در پرس  نیا است ممکن
 عنروان بره  را آن توانی م و شناسدیم تیرسمبه را هاشرکت یداخل دفاتر اطالعات به یدسترس

 را موضروع  نیر ا یذهنر  تبرادر  نیر ا بررخال   کنیلر  د؛کرر  قلمداد هاشرکت ثبت  ظا  در یتحول
 بره  هاشرکت ثبت  ظا  لیتبد به که دا ست هاشرکت ثبت ستمیس در میعظ ولتح کی توانیم

 انیر م ارتبرا   ههرت  در یپلر  تروان یمر  را بسرته  ستمیس. دشویمنجر م خود حالت نیترموس 
 میشرمول حرر   اسرتنبا   از عردول  برا  کره  دا سرت  «پسابسته یهاستمیس» و «یادار ستمیس»

هرا بره دفترر    گذار ورود آنهیپا یتجارت یهاشرکت یو اقتصاد ی سبت به اطالعات مال یخصوص
 یدفراتر داخلر   ،اسراس  نیبر هم گردد.یها مشرکت یها در دفاتر داخلها با ثبت آنثبت شرکت

 ها دا ست.  از  ظا  ثبت شرکت یتوان هزئیبسته را م ستمیدر س یتجارت یهاشرکت
 ثبت  ظا  ۀطیح به یتجارت یهاشرکت یداخل دفاتر ورود در یادشده استنبا  رسدیم  ظربه

 ایر تا یمثرال در بر  یبررا  .اسرت  شرده  واق  هم آلمان و ایتا یبر گذارانقا ون دأییت مورد هاشرکت
 اسکاتلند در ،بود ا گلستان یثبت ۀحوز در اششدهثبت اقامتگاه که یشرکت یداخل دفاتر ی گهدار

 در کهرا  یتکرار اطالعات هاشرکت ثبت  هاد که لیدل نیبه ا نیهمچن. دیگرد ممنوع عکسرب و
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در محرل   یسرت یها بادفاتر ثبت شرکت ،کندی م ثبت است دهیرس ثبتبه هاشرکت یداخل دفاتر
به اطالعات هستند  یکه خواهان دسترس یشد د تا اشخاصیم یشرکت  گهدار ۀشداقامت ثبت

اقامتگراه   ۀبرا مشراهد   یاطالعات یازهای  یها و عد  ارضادر صورت مراهعه به دفاتر ثبت شرکت
 با ی از عصردر آلمان  نیهمچنکسب کنند.  دیاطالعات هد ،شرکت بتوا ند به آ جا رهوع کرده

 گو هنیا اعمال ههت در یاطالعات منب  تنها یتجارت یهاشرکت بر دیشد  ظارت بر دیکأت وهود
 The attempts to) «یتجرارت  یهرا شررکت  یسازیشخص یبرا تالش اصل» بر یمبتن ها ظارت

personalize the corporation)بود هاشرکت یداخل دفاتر در شدهثبت اطالعات (Ibid, p. 657). 
 

 ها(شرکت یاجتماع تیمسئول یبر تئور ی)مبتن باز ستمیس ب(

برر   یمتحرول شرد و اقتصراد مبتنر     زیر اقتصراد    «دولرت رفراه  » ۀهمگا  با توسع  1160سال از
 برود  یشررکت ارکران بررون   یمنیدر ههت ا یآن وض  قواعد ۀشکل گرفت که الزم ییگرامصر 
مهرم   تیقبرل مسرئول   یچنرد  ترا  کره ی درحرال ؛ (21-21، ص 1914ی، کرابر  ینیحسو  )راسخ
 یو اقتصراد  یاطالعات مال ۀارائ قیطر از یشرکتها، ارتبا  با ارکان درونکنندگان شرکتکنترل

خرارج و ارکران    یایر تبرا  برا د   لرزو  ار (Kate Davis)  سیویر د تیر ک  1160 سرال در  .برود 
 Corporate Social)«هرراشرررکت یاهتمرراع تیمسررئول یتئررور» یمبنررا بررررا  یشرررکتبرررون

Responsibility-CSR) دکرر  مطرح  .(Carrol, 1991, p. 39)تیمسرئول  کیر  ییشناسرا  یبنرا م 
 ار رد گذیم ریثأبر شرکت ت میمستقریغ ای میکه مستق ییهااساس بود که گروه نیبر ا یفراشرکت

 نیر شرکت منو  به توهه به ا یچون بقا ،ر دیمورد توهه قرار گ دیبا ر دیپذیم ریثأها تاز آن ای
، پرور یری حو ی یتفرشر  ییسرا یافتد )عیشرکت به مخاطره م یبقا صورتنیا ریغدر ؛هاستروهگ

 ی،شررکت ارکران بررون   از سروی  «بره اطالعرات   یدسترس» ۀتوسع ی(. در راستا140، ص 1912
عضرو و   یکشورها یهاشرکت یفرامل یریبا توهه به درگ 1161 سمار 1 خین اروپا در تارپارلما

اطالعررات برره ارکرران    یافشررا» ۀمصرروب« ثالرر  شررخاصاز منرراف  ا تیررحما» یدر راسررتا
 بیرا مرورد تصرو   (First Council Directive of 9 March 1968 (68/151/EEC))«یشرکتبرون

حاصل شود که  نانیاطم نیا یدعضو با یاز کشورها کیدر هر یادشده ۀمصوب یبر مبنا قرار داد.
و  رهیمد تیئشرکت، اساسنامه، هرگو ه  قل و ا تقال در ه ۀا یسال ۀتراز ام ری ظ یاسناد و مدارک

 لیر فا یسرت یبا ،برر آن  افرزون ه اسرت.  شد فشاها اثبت شرکت یثبت در  هاد متول قیطر از رهیغ
باز باشد که بتوان اسناد و مردارک موضروع افشرا را     یمومصورت عه ها بدر ثبت شرکت یگا یبا

طرور کامرل   مصروبه بره   نیر . اگرچره ا گرفت یها کپاز آن ازید و در صورت  کر یبازرس یراحتبه
 کیر  ییدر شناسرا  تروان یآن را مر  تیر اهم لیاما دل ،دشمواهه  ییهاهی شد و با اصالح ییاهرا

 -«یشررکت اشخاص ثالر  بررون   از سوی یتجار یهابه اطالعات شرکت یحق مستقل دسترس»
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همواره با  یدسترس تیاولو نیاز ا  یتا پ کهی درحال ؛افتی -یشرکتبدون سخن از ارکان درون
 .بوده است یارکان درون شرکت

 

 یمراقبت ستمیس لیتشک یو اقتصاد یحقوق یمبنا .2. 2. 1

 یرۀ اول یمبرا  » ظر در  دیبه تجد  1190دهد، سقو  بازار در سال ی شان م یخیتار یهایبررس
اصرل مسرلم و    کیر در مرورد آن منجرر شرد. امرروزه      «یحقوق خصوص یتیابزار حما»و « بازار
 ایر کارآمرد   صیمطلوب را در تخصر  ۀجی ت شهیشده آن است که تعامل آزاد عوامل بازار همثابت

 برازار  ییسرا خراص  ار  یهرا نهیاز زم یک؛ ی(42، ص 1911ی، )باقر آوردیبار  مبه ب منا ۀعادال 
(Market Failure) «ابرابر و  اقص به اطالعرات  یدسترس » (Information Asymmetry)   .اسرت
کشورها  یاتتجرب کنیل ،کندیم فایمناب  ا ۀنیبه صیدر تخص ییبسزا ریثأت یوهود اطالعات کاف

حوزه  اتوان  نی، در اقرار گرفت زادبازار آ ۀحقوق قراردادها که مورد استفاد یابزارها که  شان داد
عرد    ایر  یفارغ از برابر -به قرارداد دنیبخش رویاول، رسالت   ۀحقوق قراردادها در وهل رایبود؛ ز

از  ریغ یگرید یابزارها کهی (؛ درحال41، ص همانرا داراست ) -تیدر عالم واقع نیطرف یبرابر
گرذاران و  هیسررما مثل  یاطالعات ترفیعاطالعات به طر  ض ۀارائ برای یحقوق خصوص یابزارها
دو  هنگرا  برروز اخرتال ،     ۀدر وهلر  نیه الز  است. همچنملمعا کی انیداران خرد در هرسها 

در هنگرا  ا عقراد    تر یکه پ نیمد ظر طرف یحقوق ریبه تفس یابیدادگاه است که با دست ۀفیوظ
به بحر  حقروق   ورود  ازی  یپ نیبنابرا (؛همانبه حل اختال  بپردازد ) ،قرارداد در ظر داشتند

پر واضر    .از اختال  یریشگیعد  تقارن اطالعات، وقوع اختال  است و  ه پ ۀقراردادها در حوز
 تیر امن نیمأمحور تندهیآ کردی، بدون رویحقوق خصوص محضِ  گرِسرشت گذشته نیاست که ا

ه به ضعف با توه .خواهد داشت یرا در پ «یاتاطالع یی ارسا»در هنگا  ا عقاد قرارداد،  یاطالعات
اقتصراد از   ۀدولرت در حروز   تیوضرع  رییر اطالعات، تغ ۀدر ارائ یحقوق خصوص یو ابزارها یمبا 

و  میارشرادگر مسرتق  »بره   «یا جا  اعمال حقروق  تیو امن یآزاد ۀکنندنیمأتماشاگر صر  و ت»
که با  شدیندیب یبه راهکار یدبا دولت .(241، ص 1911ی، )قاسم شد یالزام «یآمرا ه و دستور

و  یتر اطالعاتفیاز مناف  قشر ضع تیرا در خصوص حما یبازده نیشتریبتوا د ب نهیهز نیمترک
 یتعهرد افشرا   یفرا یها بر ااستفاده از الزا  شرکت .عمل آوردهاز عد  تقارن اطالعات ب یریهلوگ

 یضما ت اهراها روشر  ریعملکردشان در کنار سا شیوۀاطالعات مربو  به محصوالت، اقدامات و 
اطالعات  ۀروش در ههت ارائ نیا یکارآمد .(61، ص نهماهد  است ) نیا نیمأت یب برامناس

 ۀقاعرد »ی هرا بره  –(Mandatory rules)« آمرره  ۀقاعد»ا تخاب قالب  رایز ،محسوس است اریبس
شرود و  یمر  «افشرا »برخال   «توافق» تیوعمنجر به ممن -Non- Mandatory rule)  «یرییخت
 .عد  تقارن اطالعات هبران کند ۀدر حوز قص بازار را  توا دیم



 121  ...یتجار یهاثبت شرکت یحقوق یهاستمیتحول س

اطالعات با اساتفاده از   ۀنیبر کاهش هز یمبتن ستمیجو )سصرفه یهاستمیس. 3. 1
 اطالعات( یفناور

 موضروع  ،دشر برا آن مواهره    یحجم اطالعات با گسترش قلمرو و یکه  ظا  ثبت یاز مشکالت یکی
از  یهرا حراک  آن یابیر اطالعرات ترا باز   یآورثبت از همر   ۀپروس  یبود. تشر «یاطالعات ۀنیهز»
 ؛اسرت  یفیو چه ک یعد کمبه اطالعات چه در بُ یدسترس ستمیس یو  اکارآمد« بر بودننهیهز»

 هداگا رۀ  یهرا و  هادهرا  به  هاد ثبت شرکت (Register in Person) اطالعات یحضور ۀائلزو  ار
 ۀو  ره ارائر   -سرازمان خرود   اییکرار   یافرزا  یبررا  اطالعات صرفاً یسنجعد صحتکه در بُ گرید

اطالعرات و   ۀارائر  ۀشردن پروسر   یبر طروال   افزون .کرد دیم تیفعال -اطالعات به اشخاص ثال 
 ینیسرنگ  یمرال  ۀنر یاطالعرات، هز  یبر ورود دست هیتک لیکار و ضعف در پردازش به دل  یافزا
 گریز طر  د. ا(Chan & Milne, 2013, p. 3) داشت یدر پ یکنندگان شرکت تجارکنترل یبرا

دفراتر   یها و محرل  گهردار  به ثبت شرکت یحضور ۀبه مراهع ازیاطالعات عالوه بر   یابیدر باز
اطالعرات   یسرنج از صرحت  یاگستردههمواره حجم  ،بود یمال ۀنیشرکت که مستلز  هز یداخل

بره   تیر فیقرار داشت و اطالعرات از  ظرر ک   یتر اطالعاتفیها بر دوش قشر ضع هاد ثبت شرکت
 سرتم یس سیسر أبرر برودن بره ت   نهیهز نیا ۀجی داشت.  ت یچندا  تیمطلوب یضعف  ظارت لیدل

 ظرا  ثبرت    یدادقررار  -یادار یهرا نره یکراه  هز  یهو در راستاصرفه ستمیبه  ا  س یدیهد
 .دشمنجر  یتجارت یهاشرکت

 

 جوصرفه ستمیس لیتشک یخیتار یمبنا. 1. 3. 1

و  ییحراکم برر هوامر  اروپرا     «یاسر ی روع  ظرا  س  »دهد که تحرول  ی شان م یخیتار مطالعات
هرا و  ثبت شررکت  یهاستمیسبب تحول س« و  ق  دولت در اقتصاد گاهیدر ها رییتغ» جهیدر ت
اروپرا   خیدر ترار  یابعرد از دوره  گرر، یاسرت. بره عبرارت د    دهشهو صرفه ستمیس جادیا جهیدر ت

 ۀآن برا ارائر   عرت یحاکم بروده و طب بر اروپا  یدارهیو  ظا  سرما سمیبرالیکه ل ( 1190-1140)
شدن عصر  یها شد و بعد از سپرثبت شرکت ی ظا  ادار جادی اسازگار و سبب ا شتریاطالعات ب

از  تیر حما برای سمیبرالی ظا  ل یاپیپ یهاشکست لیدولت به دل ۀکه لزو  مداخل« دولت رفاه»
کرد و منجر به یم جابیرا ا تیداران اقلهمچون کارگران و سها  یدرآمداز  ظر تر فیاقشار ضع

کنرد، در   دیر کأت یتجرارت  یهرا شرکت یقلمرو اطالعات ۀها بر توسعآن شد که  ظا  ثبت شرکت
 نید. بنرابرا شر مطررح   «نره یکراه  هز »دولت و « مداخالت کارآمد»بح   «ونیرگوالس»عصر 

و  یردادقررا  ۀنر یدوران ظهور کررد ترا بتوا رد هز    نیدر ا« هوصرفه ستمیس»عنوان  با یستمیس
 یادشرده  سرتم یگررفتن س  دهیبه اطالعات را کاه  دهد.  اد یو دسترس یآورهم  یادار ۀنیهز
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  یافرزا  گرر، ید انیر است. بره ب « دولت خودا تظا »و « دولت رفاه»گرفتن تفاوت  دهی اد ۀمثاببه
 یتئرور  ینیگزیدر اثر رشد و گسترش حکومرت در عصرر دولرت رفراه بره هرا       یدولت یهانهیهز

 ۀمثابر برازار بره   ،یتئرور  نیر برر اسراس ا   .دشر منجرر  (Regulatory State) « ودا تظرا  دولت خ»
هرد  دولرت    نیترر مهرم  یطیشررا  نیدر چنر  .اسرت  یمبرادالت اقتصراد   یامن بررا  یگاههیتک

 ، ص1914ی، رابر ک ینیحسر و  )راسرخ برود  بازار  یحفظ اعتماد عموم ون،یخودا تظا  و رگوالس
با ثبت  یمواز یستمیکند و آن وهود س دیرا تهد یعموم اعتماد نیتوا ست ایخطر م کی(؛ 21

از تکررار در ضربط و    یریدارد ازهملره هلروگ   یمتعردد  یایمزا« واحد ستمیس»بود. استفاده از 
 امرن و مطمرئن،   یمرال  سرتم یس شررفته، یپ سکیر تیریمد ،یتجارت یهاشرکت یهاحفظ داده

کره موهرب    -کراه  موا ر  ورود   احتمراالً  یهرا و حتر  ها در حل مشکالت شرکتنهیهز کاه 
 سرتم یوهود س -گرددیمتعدد م یمال یهابازار انیها در مگسترش رقابت و باع  کاه  تفاوت

داران و گرذاران، سرها   هیدهد که هرم بره  فر  سررما    یرا کاه  م یتوههقابل یهانهیهز ،واحد
 یتنهرا زمرا    یمنراف  اهتمراع   نیر ا کنیاسرت؛ لر   ی ظارت ی هادها  ف و هم به  یشرکت تجارت

 و اشرخاص ثالر    تیحاکم ۀرمجموعیز یهاستمیس ،یتجارت یهاکه شرکت ابدیتوا د تحقق یم
 ستمیس»ند به بیپا یبه اطالعات شرکت تجارت یحق دسترس ۀدر حوز یاصل گریعنوان سه بازبه

 .(Op.Cit: 3) خصوص ثبت اطالعات باشند رد «واحد
 ۀبرر توسرع   یثبت و ضربط اطالعرات مبتنر    یراواحد ب ستمیوهود س تیدر ها لیدال نیبه ا

 شد.  رفتهیپذ (Information Technology or IT) تاطالعا یفناور
 Self)«خود گررارروش » 2ا گلسررتان و 1آلمرران درهررا ثبررت شرررکت  سررتمیاول س ۀدر وهلرر

Registration) ارسال مردارک برا    ای یرا در کنار روش ثبت حضور اطالعات کیالکترو  ثبت بر یمبتن
 شناخت. تیرسمبه «یاقتصاد -یمال تاطالعا»و هم در ثبت « اطالعات مره »ست، هم در ثبت پ

 -2001سرپتامبر   16در  یاپارلمان اروپا در مصروبه  ،اطالعات یابیدو  در ههت بازۀ وهل در
 را (Electronic filed) «کیر الکترو  یگا یبا»اصل  - 1161در سال  یادشده ۀاز مصوب یرویبه پ

 یگرا  یبا نیر ا جادیها را به اشناخت و کشور تیرسمهب (Paper filed) «یکاغذ یگا یبا»در کنار 
 نیر از ا پیرروی بره   .باشرند  یقابل دسترس یراحتبه دمکلف  مود تا اسنا یکاغذ یگا یدر کنار با

تمرا  اسرناد و    ،کررده  یهدارهر شرکت  گ یبرا لیفا کی «هاشرکت ۀخا » مصوبه در ا گلستان،
کررده  ثبرت   لیر در آن فا شرده ها ارائه   به آن را به همان صورت که در طول سالمدارک مربو

و از  بروده  یقابل دسترسر   یفکرویم ای کیدر قالب الکترو  یصورت عموم هها بلیفا نی. ااست
ها( ارسال شرکت ۀها )خا ثبت شرکت ۀادار به یکیصورت الکترو ه ب اطالعات ۀهم 2001 یۀژا و

                                                           
1. https://www.handelsregister.de 
2. http://www.companieshouse.gov.uk/about/pdf/gbf1.pdf   

https://www.handelsregister.de/
http://www.companieshouse.gov.uk/about/pdf/gbf1.pdf
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 نیترر در مردرن  یادشرده  ظرا    نیهمچنر . (Sealy & Worthington, 2013, p. 717) شده است
حرق را   نیر ا یخصوصر  یهابه شرکت 2016ژوئن  90به اطالعات از  یدسترس ۀدر حوز کردیرو

هرا  شررکت  ۀها را به خا ر ثبت، آن یدفاتر داخل یدر  گهدار یالزامات قا و  یهاداده است که به
از  یعنروان بخشر  اطالعرات بره   نیر د و در صرورت ا تخراب، ا   وش یئه دهند تا در آ جا  گهداراار

 .1تدر دسترس عمو  قرار خواهد گرف ،شده یتلق یاطالعات عموم

 یهاامکان ورود به ثبت شرکت ،فدرال آلمان االتیا یپورتال ثبت عموم یبر مبنا زیآلمان   در
در مرورد   یضررور  اتیهزئ ۀارائاقدا   نید. هد  از اشفراهم  ا هیرا قیآلمان از طر االتیاز ا کیهر

شود که یم داده نیتضم نیو ااست معامالت بوده  تیها در ههت بهبود امنشرکت یحقوق تیوضع
دفترر ثبرت    ی،در ههت سهولت دسترس نیهمچن خواهد شد. یروزرسا هب وستهیطور پهاطالعات ب

 «الرف »بخ   یهاشرکت؛ شودیم میمجموعه به دو بخ  تقسریز یهاشرکت یها بر مبناشرکت
 نی. همچنر شرو د یثبرت مر   HRB شرو د یکره برا پ   «ب»بخ   یهاو شرکت،  HRAشو دیکه با پ

 Information on the) کررد  را هسرتجو   هرا کتاطالعرات شرر   ،ثبت شرکت ۀبدون شمار توانیم

Common Register Portal of the States in Germany, 2010, p. 1-3.) 
برا اتصرال بره     زیر   گرر ید ی هادها ازیهرگو ه اطالعات مورد  ،کپارچهی ستمیس نیا اساس بر

روز پرس از ثبرت    14مثال در ا گلسرتان   یبرااست.  ریپذها امکانثبت شرکت ۀکپارچی ستمیس
 یصرورت خودکرار بررا   ه بر  یاتیکد مال ،اتیمال ۀشده به ادارخودکار اطالعات ثبت ۀشرکت با ارائ

 لیر برر تکم  یمبنر  یدادگراه محلر   دأییر پس از ت زی  در آلمان نیهمچن. 2دشویشرکت ارسال م
هرا   هاد ثبرت شررکت   قیشود و از طریثبت شرکت صادر م ۀ امیها، گواهاطالعات و صحت آن
  .9گرددیارائه م یاتیو مقامات مال  یاطالعات به اتاق صنا

 -یالمر اطالعرات   تیر فیبهبرود ک بر  ی ظارت ی هادها یبرا یاصل ۀدغدغ ،توسعه نیبا توهه به ا
راسرتا   نیدر هم د؛یاطالعات متمرکز گرد نی سبت به ا  سبی نانیدر ههت اطم الشو ت یاقتصاد

در ا گلستان گسترش  یاقدامات  ظارت  1111در سال  مرور از دولت مارگارت تاچرا گلستان به در
ر وزارت تجرارت د  قیر شرعب تحق از سوی در امور شرکت  قیتحق ۀاکنون اهازکه همیی تاها افت؛ی

 ییو قضرا  یشواهد و ا تقال به مقامات  ظرارت  یآورم ه یفراهم آوردن قدرت گسترده برا یراستا
به بعد مقررات مربرو     1110ۀدر ده زیآلمان   در نیهمچن .(Ibid, p. 730) را فراهم آورده است

 Kontrolle und) تدر بخر  شررک   تیشرکت مثل قا ون کنترل و شفاف ی ظارت ۀبد  یبه اثربخش

Transparenz im Unternehmensbereich) یشررکت  تیر از ورود قا ون به بح  حاکم  یپ یحت 
 .(Nietch, 2005, p. 369) دیرس بیتصواطالعات به تیفیدر ههت بهبود ک

                                                           
1. https://www.gov.uk/government/publications/company-registers/company-registers 

2. https://www.gov.uk/limited-company-formation/set-up-your-company-for-corporation-tax 

3. https://www.handelsregister.de 

https://www.gov.uk/government/publications/company-registers/company-registers
https://www.gov.uk/limited-company-formation/set-up-your-company-for-corporation-tax
https://www.handelsregister.de/
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 جوصرفه ستمیس لیتشک یاقتصاد -یحقوق یمبنا .2. 3. 1

شررکت   یحقروق  تیو شخصر  قردرت اسرتفاده از  ءاز سو یریهلوگ همچون یموارد توانیم اگرچه
 یو اقتصراد  یاطالعرات مرال   ۀدر حوز « ظارت دولت»  یافزا بر یلیرا دال سکیر کنترل و یتجارت

دا ند یمدر بازار  «نانیحفظ اعتماد و اطم ای یبازساز»آن را  یاصل لیدل شمندانیاما ا د ،دکر انیب
.(Colombo, 2010, p. 578) توهه است:  انیآور دو  کته شانانی ظارت اطم نیخصوص ا در 

 رایر ز ،اسرت   شرده   وشرته  هرا شررکت  ثبرت  یبررا  ی قش چیه ی ظارت یویسنار نیادر  اوالً
 یعمروم  یتعهرد بره افشرا   » یفرا یا یبررا  ها صرفاًثبت شرکت از سویخذ اطالعات أ قتیدرحق

کراه   »هرا و  بره اطالعرات شررکت   « اشرخاص ثالر    یسهولت دسترس»و در ههت « اطالعات
و ارتبا   یهمکار نیبنابرا؛  (Sealy&Worthington, 2013, p. 717) ردیپذیمصورت « هانهیهز

 شود.یاطالعات م تیفیاست که سبب بهبود ک «ی ظارت ی هادها» گریثبت با د  هاد متقابل
مطلرق  سربت بره     یاطالعرات قطعر   ،تیر فیبهبرود ک  ۀدر حروز  ریدرگ ی ظارت ی هادها اًیثا 

کننرد؛  ی مر  نیرا تضرم  طالعرات ا نیا مطلقو صحت  دندهیارائه  م «یاقتصاد-یاطالعات مال»
شرده بره ثبرت    ارائره  یاقتصاد ی واطالعات مال یاعتباریب یبه معنا «مطلق تیقطع عد » کنیل

 یافشرا  ۀحروز در  هیو برازار سررما   یتجار یها ظا  حاکم بر شرکت قتی. درحقیستها  شرکت
تخلرف محررز    کره ی ه دا ست که ماداممآبا سی ظا  پل کیتوان یرا م یو اقتصاد یاطالعات مال

 سرتم یس کیر  ۀموهب ارائر به نیبنابرا .(122، ص 1914، انی)فرها  کندی م یاست اقدام دهش 
مگرر   ؛اسرت  یاطالعرات   یصح یفر  بر صحت ا جا  تعهدات مربو  به افشا را هیگشی ظارت پ

 یان مبنرراعنرروبرره(Efficiency principle)  «یکارآمررد اصررل»آن ثابررت شررود.  ال آ کرره خرر
مطلق  سبت بره اطالعرات    تیقطع کی ۀا تظار ارائ زی  (State Interference) تدول یگرمداخله

دولرت   ۀمداخل ،یمدآکار دیها را از دولت  دارد؛ چراکه از دصحت آن نیو تضم یاقتصادی و مال
 یکارهرا سرازو » یهرا بره « دولت التدخ»طور که همان .داشته باشد «یاقتصاد ۀصرف» یستیبا

 هیر قابرل توه  یاقتصاد ۀدارا بودن صرف یبر مبنا یدر بازار و معامالت خصوص «یحقوق خصوص
 تیر قطع یتئور ۀارائ یدخالت برا نیا ،پردازانهی ظر ۀدیاما به عق ،(60، ص 1911 ،ی)باقره بود

 ،یو اقتصراد  ی سبت به اطالعات مرال  1یاعتماد عموم یبر تئور یقابل ا کار و مبتنریو صحت غ
اعتمراد   .گرذارد یمر  یبرهرا  «یقرارداداعتماد »بر  یمخرب تأثیر رایز است؛ یاقتصاد هیتوهفاقد 

اسرت کره    لیر دل نیآن به ا تیشود و اهمیمهم در مبادالت محسوب م اریرکن بس کیهمواره 

                                                           
 بره  راهر   اطالعات ۀهم که شودیم فر  ،شده جادیا ثال  اشخاص از تیحما یمبنا بر که یتئور نیا یمبنا بر. 1

 و اسرت  یحقروق  تیر واقع برا  قمنطبر  و  یصح است شده درج یثبت دفاتر در که ثبت موضوع یحقوق تیوضع
 .(414، ص 1919 ،یحصار ی)طباطبائ ستی  اثبات قابل فر  نیا خال 
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  ادرسرتی  ایر  درسرتی  د شویمجبور م نیطرف رایز ،ابدییم  یافزا آن ابیدر غ یمعامالت ۀنیهز
دو  یادهیر پد اعتمراد  (Colombo, 2010, p. 579).کننرد   یشده را خود بررسائهاطالعات ار ۀهم

بر هلب احساسرات و   یمبتن(Affective Trust) ی عاطفآن اعتماد  یسو کیاست که در  یقطب
 دارد قررار  انیر زسرود و   لیر برر تحل  یمبتنر (Cognitive Trust) ی شناخت اعتماد گریدر قطب د

.(Ibid, p. 580) توا رد  یمر  ی ظرارت  ن یر و ب ونیرگوالس  یکه تا چه حد افزا پرس  آن است
در  ونیرگوالسر  ریثأبره تر   یرد با یادشرده را گسترش دهد؟ در پاسخ به پرس   نانیاعتماد و اطم

که در بح   ظارت عنروان   ییهاشاخص عتاًیطب یشناخت در قطب از دو قطب اشاره کرد. کیهر
 تیر قطع کیر  ۀلرذا توسرع  ؛  (Ibid, p. 581)د جامر ایتر منییپا ۀنیکمتر و هز سکیشود به ریم
 یعرد شرناخت  را در بُ یمعرامالت  سرک یهمرواره ر  یاعتماد عمروم  یبر تئور یمبتن رییقابل تغریغ
 تیر برا تقو  یاعتمراد عراطف   کنیدهرد. لر  یقابل ا کرار اطالعرات کراه  مر    ریغ تیقطع ۀواسطهب

است  نیتعامل طرف یبرا ی  روا ما  کی یقا و  یهاروش بیتصو رای؛ زرودیم نیباز ونیرگوالس
هرچه  ظارت  قتیدرحق .(Ibid, p. 582) دشویم شتریب نیبه قوا  ازیو   سکیر  یکه باع  افزا

بره   یاعتمراد یب ،ابدیتوسعه  یاعتماد عموم یتئور یبر مبنا یو اقتصاد یاطالعات مال ۀدر حوز
 ظرارت برر    ۀتوسرع  یربنایز رایزکند، پیدا میگسترش  یاز حد  هاد  ظارت  یب تیحساس لیدل

 شرتر یدهد؛ لذا  ظرارت ب یم لیتشک یاعتمادیرا ب یتجار یهاشرکت یاقتصادی و اطالعات مال
اطالعرات  »قابل  قض صحت ریهرچند اصل غ لیدل نیاست. به هم شتریب یاعتمادیب یبه معنا

 یهرا ستمیس از سوی یاعتماد عموم یرتئو یدار د بر مبنا یحقوق ۀکه وهه« مره  ای نیادیبن
شررکت   «یاقتصاد -یاطالعات مال» ۀدر حوزرا اصل  نیا رشیلکن پذ ،شده است رفتهیپذ یثبت

 .  دا ست یگذارهیسرما  یدر ههت افزا یتوان ما عیم
 افتره یدولت بهبود  از سوی ظارت  ۀبا توسع یاقتصاد ی واطالعات مال تیفیامروزه اگرچه ک

هرا در اثرر  ظرارت    شرده در مرهر  ثبرت شررکت    ثبرت  اطالعات رییتغ امکاناما همچنان  ،است
برر   رونیر  ظرارت از ب  یهرا ستمیهمواره س لیدل نیاز شرکت وهود دارد؛ به هم رونیاشخاص ب

 یاطالعرات  فیاز قشرر ضرع   تیمنظور حماو به  فعانیها در کنار  ظارت ذشرکت یاطالعات مال
و دو   یکه در بخ  سر   1111موهب بخ  چهاردهم قا ون . در ا گلستان بهاست توهه مورد

 اسرت تجارت مکلرف   ریوز ،کندیکه دادگاه حکم م یاست. در موارد دهشابقا  زی   2006قا ون 
 در و دارانسرها   یتقاضرا  برا  آن برر  افرزون  ظارت بر شرکت منصوب کنرد.   یبازرس را برایک 

 زیر لمران   در آ .(16، ص 1914، )پاسربان  دشویمنصوب م ی ظارت بازرس زی  دیصالحد صورت
و حسرابرس   زیر حرق ا تخراب مم   یمجم  عمروم  ی،سهام یهاقا ون شرکت 142 ۀموهب مادبه

 نیر اگرر ا  نی. همچندشده را دارمنعقد یگرفته و قراردادها ظارت بر اقدامات صورت برایخاص 
سرال  از پرنج   یداده بر کره از اعمرال و اقردامات ر     یدر مروارد  اوردی  أیدر مجم  ر شنهادیپ
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عرد    رامرون یادلره پ  ۀارائر  و تیداران اقلسها  یدر صورت تقاضا  دتوایدادگاه م ،باشد گذشته 
 حسابرس را منصوب کند.یک  ، قض مقررات ایصداقت در عملکرد و 

از عرد    یحراک  ،بروده  (outsider inspection) «یرو ر ی ظرارت ب »هرا از  روع    وع  ظارت نیا
شرده بره ثبرت    ارائره  یاقتصراد  ی ون اطالعات مرال بود رییتغو قابل یماعتماد عمو یتئور انیهر

ی، دیر دا ران )وح حقروق  یبررخال   ظرر برخر    نی؛ بنرابرا است یشرکت تجار از سوی هاشرکت
هرا  ثبرت شررکت   ی هاد مترول  از سوی یاقتصادی و عد اطالعات مال ظارت در بُ ،(21، ص 1911

 ی ظا  ثبت چیکه در ه رانیتنها در ا ه «لیپساتشک» ای «ینی ظارت پس» همچون ینیوتحت عنا
مشراهده   العرات اط تیر فیدر ک یتیوهود  دارد؛ بلکره اگرر مطلروب    یتجارت یهاشرکت ۀدر حوز

اطالعات در کنرار ا تخراب قالرب     تیفیدر بهبود ک ی ظارت یها هاد گری ق  د ۀواسطهشود بیم
  ودشیاطالعات م  یصح یتعهد به افشا یفایما   عد  ا است که اساساً را هیشگیپ
 

 یهاا به اطالعات در ن اس ثبات شارکت   یدسترس یهاستمیس گاهیجا. 2
 رانیا یتجار

 یادار ستمیس .1. 2

در  1هرا شررکت  یازیامت ستمی، سش1904در سال  رانیقا ون تجارت ا نیاول بیاز تصو  یپ تا
برر اسراس مقرررات     «یشرکت تجار جادیا یاصل آزاد» یادشدهدر قا ون  کنیل ،حاکم بود رانیا
اثبرات   .2شرد  رفتهیپذ«  هاد ثبت» قیعمو  و از طر از سوی -مجلس  ه هواز دولت و و -یا و ق

ثبت اسرناد   ۀریاعال  و ثبت وقوع آن به دا قیاز طر زیاز طر  شرکا   هیوهه سرما یۀتأد وتعهد 
از اساسنامه و شرکتنامه ممکن برود   یا سخه لیتحو شرکا و یشرکت به همراه اسام یاصل مرکز

دهرد  یمر  انقا ون  شر  نیا یبررس. 9شدیثبت م دیبا زی  نیادیدر اطالعات بن یرییرگو ه تغو ه
ثبرت   ی ظرا  ادار »بره اطالعرات تراب      یقا ون از لحاظ حق دسترس نیحاکم بر ا یثبت ستمیس

 :رایز ،است« هاشرکت

متمرکرز   یسرتم یقا ون، س نیموهب اها بهثبت شرکت یثبت اطالعات در  هاد متول ستمیس اوالً
 -یاقتصراد  ی وبره سرراغ اطالعرات مرال     اساساً لیدل نیاست و به هم« و مره  نیادیاطالعات بن»بر 

در  ذارگر هیسررما  ازیر کره مرورد     -ییداراو ، ا هیسال ۀتراز ام، ا هیسال یهاگزارشی، اطالعات مال ما ند

                                                           
و به  لیاز هر قب یعموم یهاو شرکت یکمپا  لیتشک ازیامت یمل یشورا بیبدون تصو»مشروطه:  .ا.ق 29 اصل .1

 .«هر عنوان از طر  دولت داده  خواهد شد
 119 ۀماد .2
 111 و 11، 91 مواد. 9
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 راتییر مثرل تغ « ه اطالعات مر» در خصوص و لزو  ثبت را صرفاً رودیاست  م یگذارهیههت سرما
 .سازدیم یمدت شرکت، ا حالل شرکت قبل از موعد و موارد مشابه هار دیاساسنامه، تمد

 یهرا  سربت بره شررکت    صررفاً « هرا دفتر ثبت شررکت »به  یقا ون حق دسترس نیدر ا اًیثا 
 26 ۀموهرب مراد  حق به نیو البته قلمرو ا 1شده است ییشناسا« عمو » یو مختلط برا یسهام

عمو   یها را براکه مراهعه به دفاتر ثبت شرکت ش1910ها قا ون ثبت شرکت یاهرا ۀ ظامنام
حرق   زیر  « شررکت  یدفراتر داخلر  ». در خصوص افتیها گسترش شرکت یتمام هدا د بیآزاد م

در مروارد مصررح در    و صررفاً  ییشرکت به صورت استثنا ناو  اظر نامفتش یبرا یحت یدسترس
 .2است ریپذقا ون امکان

 

  یمراقبت ستمیس. 2. 2
 در گرذار قرا ون  کره  دهرد یم  شان رانیا یهاشرکت ثبت ۀحوز در یگذارقا ون تحوالت یبررس

 از ابتردا  زیر   ریمس نیا در و رفته  یپ یمراقبت ستمیس رشیپذ سمت به کمکم یتجار مقررات
 از کیر هر بره  در ادامره . است آورده یرو «باز ستمیس» به سپس و کرده شروع «بسته ستمیس»
 :شودیم اشاره قسم دو نیا

 

 بسته یمراقبت ستمیس. 1. 2. 2
، اسرت « بسته ستمیس» یفکر یکه مبنای شرکت سهام ۀدر حوز خصوصاًم« شرکت یمفهو  سازما »

اسرت.   انیر  ما کرامالً  یسرطح ۀ سر یمقا کیر برا   ش1904 سبت به قا ون  ش1911در قا ون تجارت 
 ییگرو یبرا کلر   اسیر در ق -صورت مختصره هرچند ب -اهآن فیسازمان شرکت با شرح وظا یبندرکن

 است.   گذارقا وندر  ظر « ارکان شرکت» انیروابط م میتنظ تیاهم ۀدهند شان ش1904قا ون 
 قرا ون  برا  اسیر ق در ش1911 قا ون تمایز وهه نیترمهم رسدیم  ظربه تحول، نیا وهود با

 «یکنترلریغ یشرکا»به  ا   یعاتاطال فیاقشار ضع از یکی یبها دادن به حق دسترس ش1904
که حرق   یادشدهقا ون  141 ۀامر در ماد نیشرکت است. ا «یاقتصاد -یاطالعات مال»به   سبت

 یاز شررکا  کیر هر یرا بررا « شررکت  یمال تیوضع»از ای خالصه یۀ ظارت بر امور شرکت و ته
فق خال  آن را توا ، موده ییشناسا «یسهامریشرکت مختلط غ»محدود در  تیشرکت با مسئول

 مشهود است. کامالً ،9دا دیاعتبار میب

                                                           
 121 ۀماد. 1
 41و  42مواد  .2
دفراتر اسرناد    یاز رو توا رد یمحدود حق  ظارت در امرور شررکت داشرته و مر     تیبا مسئول کی: هر شر141 ۀماد. 9

کره   یهرر قررارداد  دهرد.   بیر شرکت صورت خالصه ترت یمال تیبه وضع اطالع شخص خود راه  یشرکت برا
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برا   یشررکا  یبررا  «یاقتصراد  ی وبه اطالعات مال یحق دسترس»که  یادشده ۀماد ریدر تفس
، پاسربان ؛ 941، ص 1912 ،ی)ستوده تهرا  یحقوق نیده، دکترکر ییمحدود را شناسا تیمسئول
 قیر طر از ایر  یسرهام ریت مخرتلط غ شرک یاقتصاد ی و(  ظارت بر اطالعات مال946، ص 1919

دا رد؛ امرا   ی م ریپذامکان رادو  نیو هم  ا است رفتهیرا پذ« شرکا» قیاز طر ای«  ظارت تیئه»
 :توان به دو استدالل اشاره کردی ظر م نیدر رد ا

کمتر از دوازده  فر  محدود تیو مسئول ی سب ،یتضامن یهامطابق قا ون تجارت در شرکت اوالً
حرق  »بره  گرذار  قرا ون هرا  قالرب  نیر از ا کیر چیدر ه کنیو ل ستی  ی ظارت الزام تیئوهود ه زی 

 لیر رسرد بره دل  ی ظر مبه کهی درحال ؛الشرکه اشاره  کرده استسهم ۀدار د« به اطالعات یدسترس
 ۀگذار مفاد ماداره  آن بود که قا ون یسهامریها  سبت به شرکت مختلط غقالب نیمقد  ا گاهیها

  .ددایاحاله م یادشده ۀموارد به ماد ریآورد و در سایم گفتهپی از سه قالب  یکی لیذرا در  114

 نیر ا ،نا راظر  ایآن است که در صورت ا تخاب  اظر  دیآی ظر برم نیآ چه که از ظاهر ا اًیثا 
ماده به آن اشاره  یدر ا تها گذارقا ونآ چه  کهی درحال؛ 1اعمال  خواهد داشت تیقابل گریحق د

عرد  تقرارن    جراد یبره ههرت ا   یقالرب حقروق خصوصر    اییاقرار به عد  کرار  ی وع قتاًیارد حقد
 گفتره پری  حق  تیمحدود ایبر اسقا   یمبن یتوافق گو هچیه لیدل نیاست و به هم یاطالعات

از  کره  –قرا ون تجرارت   141و  141در کنرار مرواد    یادشده ۀدادن ماد . قراریست  رشیقابل پذ
رهنمرون   ریتفسر  نیر مرا را بره ا   -دیر گویمحدود سخن مر  تیمسئول کیشر ۀالشرکا تقال سهم

شرده و تنهرا برا ا تقرال      جراد یاز شرراکت در شررکت ا   تیر تبع بره حرق   نیر ا سازد که اساساًیم
 یدسترسر از اعتبار حرق   گذارقا وناز اهدا   یکیاگرچه  نیبنابرا. الشرکه قابل ا تقال استسهم

 کیر امرا هرنس  ظرارت هر    ،اطالعرات شررکت اسرت    یسرنج  ظارت بر صرحت  یداخل دفاتر به
 قر  فعرال    کی ق  بازرس  رایز ،دا ست یگرید نیگزیرا ها یکیتوان یاست که  م یاگو هبه

ی درحرال  ؛شرود یمحسوب م یتیریرکن مد تیگر فعالکننده و کنترلدر شرکت است که محدود
 ریاقدامات مرد  ۀکنندودمحد یخواهاست که اطالع نیبه اطالعات مشرو  بر ا یدسترسحق  که

 (.114، ص «الف» 1914ی، نی)اسک شرکت  باشد یعاد ۀادار ای

                                                                                                                                        
 ار ساقط است.اعتب ۀداده شود از دره بیترت نیشرکاء برخال  ا نیب

داران در قالب سها  اراتیاخت تیمحدود اصل» عنوان با یاصل از تجارت حقوق دو  هلد در یتهرا  ستوده حسن .1
 بودن ییاستثنا اصل نیا یاقتضا (.121، ص 1912،یتهرا  ستودهبرد )ی ا  م «یعموم مجم در  ماتیتصم
 ظارت بر اعمال  اریاز اخت ویکه  یاساس هنگام نیهم بر است. یمجم  عموم از فراتر دارانسها  اراتیاخت

از عد   ،دیگویم سخن141 ۀماد چارچوب در یسهامریداران در شرکت مختلط غسها  از سویشرکت 
 از سوی ناًیع که شانیا اقدا  نیا رسدیم  ظربه (.941همان، ص ) بردیم  ا   ظار تیئهدر ا تخاب  تیممنوع

و   یست یادشدهاعتقاد به اصل  به ارتبا یب( 491، ص 1919، است )پاسبان تکرار شده زی  پاسبان محمدرضا
 .کندیرا به ذهن متبادر م متن در گفتهپی استدالل 
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برا   یو شررکا  یمخصروص شررکت مخرتلط سرهام     قاعده صرفاً نیا ایاما پرس  آن است که آ
 باورشود؟ به یها محسوب مدر حقوق شرکت یعموم ۀقاعد کیعنوان به ایمحدود است  تیمسئول

محردود شررکت    تیمسرئول  یشررکا  یبه اطالعات بررا  یعتبار حق دسترسدر ا گذارقا ون ، گار ده
 گرر یحق  سربت بره د   نیا ۀشده در ههت توسعنییتع  یپهد  از کی یدارا یسهامریمختلط غ

محردود بره آورده و    تیمسرئول  ۀواسرط هب اشرک نیا قتیبوده است؛ درحق یشرکت تجار یهاقالب
حرداقل وابسرته بره     یعنوان شررکا کنند بهیبرقرار م یبا شرکت تجارت که اصوالً یمدتکوتاه ۀرابط

از امرور شررکت    یاریضامن در بس یبا شرکا اسیاساس در ق نیشو د و بر همیشرکت محسوب م
شررکت مخرتلط    رانیعنوان مدرا به ضامن یاگر شرکا نیبنابرا؛ 1حق مداخله  دار د مختلط اساساً

 ۀنر یکراه  هز  یتوان بر مبنرا یاطالعات را مبه  یلزو  وهود حق دسترس ،میتصور کن یسهامریغ
 Conflict of interest) 2دارانسرها   -رانیدر مدل تعرار  منراف  مرد    (Agency cost)ی ندگی ما

between Shareholders and Managers) .یتجرارت  یهاشرکت یۀحق در کل نیلذا تصور ا دا ست 
 .9دمعمول باشریتوا د غی م استدا ان ظهور کرده حقوق یطور که در  ظر برخهمان

 

 باز یمراقبت ستمیس. 2. 2. 2
گرذار در  قرا ون  یکردهرا یاز رو یکر یتروان  یرا مر  1941مصوب سال  یسهام یهاقا ون شرکت

 کررد یرو کیر قرا ون   نیر ا کررد یهرا دا سرت. رو  در ثبرت شررکت   یرسرا  اطالع ستمیخصوص س
 ۀاسرتفاد  ،ادعرا باشرد   نیر ا ننردۀ کاثبرات توا د یآ چه که م . سبت به شرکت است «یفراسازما »

و  یسرازما   یبرا تئرور   اسیر قرا ون اسرت. در ق   نیر در ا 4« فر  یذ»گرذار از لغرت   متعدد قا ون
 یتئرررور کیرررشررررکت کررره  (Shareholder or Stockholder Theory) ردارمحررروسرررها 

                                                           
 ۀادار  هو حق اداره کردن شرکت را دارد  کیعنوان شرمحدود  ه به تیبا مسئول کیشر :تجارت قا ون 141 ۀماد. 1

 .او است فیامور شرکت از وظا
 دهی ام (Principal) لیاص که -سها  دار دگان هما ند گروه کیکه  دهدیر  م یزما  یندگی ما ۀنیزه ۀمسئل .2

 کنند؛یم ضیتفو -شو دیم دهی ام (Agent) لیوک که -رانیمدهما ند  گریرا به گروه د یاراتیاخت -شو دیم
 ه  و-مناف  خود نیبهتر یه بر مبناک دار د یسع، وکال ستندیدو گروه الزاماً همسو   نیازآ جا که مناف  ا یول

 در مسئله نیا .کندیم عمل گذارقا ون دو آن مناف  ییهمسو و یسازگار و مشکل حلبرای عمل کنند.  -لیاص
 .(261-261، ص 1919ی، )طوس است شهورم یندگی ما ۀنیهز ای و لیوک -لیاص ۀمسئل به یاقتصاد اتیادب

 در ظر زی  مختلط شرکت ضامن یشرکا یبرا را حق نیا یتجار یاهشرکت حقوق کتاب در پاسبان محمدرضا. 9
 یهار زی  یتضامن شرکت مورد در را اطالع حق ینیاسک ربیعا و( 491، ص 1919 پاسبان،)است  گرفته

 .(111، ص «الف» 1914ی، نیاسک) دا دیم
گرذار  اشاره کرد که قا ون یامسه یهاقا ون شرکت 121و  119، 111، 99، 1ۀ توان به مواد شماری مو ه م یبرا. 4

 کار برده است.هرا ب  ف یصراحت لفظ ذبه



 2999، بهار و تابستان 2، شمارۀ 22مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     121

  (Stakeholder Theory)یمحور ف یذ ژیدئولویا ،دشویمحسوب م  (Insider theory)گرادرون
 ریتفسر  نیترر قیکه در مض یاگو هبه(Outsider Theory)  دهدیرا پوش  م یتر یوس ۀمحدود

-902، ص 1919ی، وسر )ط ردیر گیطلبکاران را دربر م ا ندم یشرکتارکان برون یبرخ زیخود  
در ههرت  « هرا ثبرت شررکت  »شده به  هاد ارائه« حجم اطالعات» ریتفس نیاز ا تیبه تبع .(211

 سرخه   کیغلب موارد همواره ااساس در  نیبر هم .ابدییم  یافزا زی  یشرکتبروناطالع اقشار 
اسراس   برر د. شویها در ههت اطالع عمو  ارسال مبه  هاد ثبت شرکت یشرکتاز اطالعات درون

اسرت   یزیکند تمرا یآ چه مهم هلوه م« رسان هاد اطالع» کیبه « هاثبت شرکت» ق   ۀتوسع
خرذ اطالعرات   أگر در سیسأ هاد ت کی»عنوان ها به ق  ثبت شرکت انیم یدبا« گذارقا ون»که 

 -یخرذ اطالعرات مرال   أرسران در   هراد اطرالع   کی»عنوان  هاد به نیو  ق  ا« و مره  نیادیبن
 .قائل شود «یاقتصاد

 «نیادیر بن ایر  هراد ثبرت در بحر  اطالعرات مرهر        یگذار حقوق ق  اثر» انیم زیتما نیا
 «یاقتصراد  -یبه اطالعات مرال  یرسان در ههت سهولت در دسترساطالع  ق  صرفاً»شرکت با 

 .افتیقا ون تجارت  نامفسر اتیهم در  ظرو هم از  ص قا ون  توانیرا م

 یاصرالح  ۀ امر نئری آ 1 ۀکره در مراد   -ش1940ها مصروب  ثبت شرکت ۀ امنئیآ 1 ۀدر ماد 
عنروان  هرا در ثبرت شررکتنامه بره    ها را تنگذار ثبت شرکتقا ون -تکرار شده است زی  ش1916

کراه    ۀواسرط بره  نیر و ا دا رد یم یمقا  دفاتر اسناد رسمقائم، نیادیاطالعات بن یمصداق اهل
ی، شده است )ستوده تهرا  هیو به ههت سهولت کار تعب سیسأت ر در ش یمخارج شرکت تجار

د  قر   از عرد  وهرو   یحراک  یادشرده  ۀمفهو  مخالف مراد  کهی درحال ؛(411-411، ص 1912
در قرا ون   یتئرور  نی. همر اسرت  یاقتصراد  -یهرا در اطالعرات مرال   ثبرت شررکت   یسنجاصالت
قرا ون   10 ۀددر مرا  گرذار قرا ون قرار گرفتره اسرت.    رشیمورد پذ ش1941 یسهام یهاشرکت
عرا  عنروان    یسرهام  یهرا شررکت  مرورد در  یسر ی ورهیدر خصوص هواز پذ یسهام یهاشرکت

ها با مندرهات آن قیاظهار امه و ضمائم آن و تطب ۀاز مطالع ها پسمره  ثبت شرکت» :کندیم
 تاداناز اسر  یابرخال   ظر عرده  «. مودخواهد  را صادر یسی ورهیپذ یۀا تشار اعالم ۀقا ون اهاز

ی، نیدا ند )اسرک ی م هیاسناد اول یسنجبر اصالت یماده  ق  مبتن نیمورد ا   ثبت را درق  که
 ۀمطالع یعنی یو شکل یبه دو بح  ماهو گذارقا ون ۀرسد اشاریم  ظربه ،(91، ص «ب» 1914

اسرت کره همرواره سرردفتران اسرناد       یفاتیتشر یلزو  ط ۀدهند شان ،اسناد و مطابقت با قا ون
 ۀدر حوز یمتعدد تیا ظر اندا حقوق ،مباح  نیا رویآور د. پیعمل مسند به میدر تنظ یرسم

 لیتشک نیدکتر یارائه  مود د که در دو قالب کل یتجارشرکت  سیسأها در ت ق  ثبت شرکت
 یطباطبرائ ) د شرو یمر  یبنرد میموهب ثبرت تقسر  به یحقوق تیشخص یاعطا نیو دکتر یعمل

 گفتره، پری   اتیاز  ظر کیهر  یفارغ از ورود به تشر(. 221-212، ص 1911 ،یزما  ی وحصار
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 نیا توانی ق   دارد  م یتجارشرکت  یحقوق تیشخص جادیدر ا ثبت اساساً میریاگر بپذ یحت
متفاوت اسرت.   اریقبل و بعد از ثبت بس یشرکت تجار یحقوق تیموضوع را ا کار کرد که شخص

 ۀماد  یکه در تشر یاگو هبه ،قرار گرفته است زی  یعمل لیتشک روانیاستدالل مورد قبول پ نیا
را منرو    سیسأشر  تدر  که استفاده از وهوه شرکتِ -ش1941ی سهام یهاقا ون شرکت 22

 یا رد کره بررا   دا سرته  ینر یهن ۀمثابر را بره  سیسر أدر شر  ت شرکتِ تیوضع -دا دیبه ثبت م
 لیدل نیبه هم ؛اما به شر  آ که ز ده متولد شود ،تمت  دارد تیله و وارث واق  شدن اهلیموص

 .(116 ، ص1910، )صفار استفاده از وهوه را منو  به ثبت دا سته است گذارقا ون

اشراره کنرد از صرر      یفر یآ که بره تکل یب گذارقا ون ،«یاقتصاد -یاطالعات مال»عد در بُ اما
 ۀو در صرورت ارائر   1دیر گویسرخن مر   یها و درج در روز امره رسرم  اعال  به مره  ثبت شرکت

 ۀدر حروز  موضروع اساسراً   نیر از ا تی. به تبع2دا دیدهندگان را مسئول ماطالعات  ادرست ارائه
 ایر  نیادیر اطالعات بن»آن  سبت به  یحقوق یعد  اثرگذار لیبه دل «یتصاداق -یلاطالعات ما»

 اتیر اطالعرات در  ظر   ادرسرت برودن   رامرون یپ یهرا تیهرز مسرئول   یچنردا   ری، تفسر «مره 
از هم  زیدو هد  متما اساساً گذارقا وندهد یموضوع  شان م نیا .دا ان مطرح  شده استحقوق

 نی ظرر داشرته اسرت و بره همر      ها مدثبت شرکت دشده به  هارائهاطالعات ا«  وع»را بر اساس 
 –یاطالعرات مرال  »و  «نیادیر بن ایر اطالعرات مرهر    » ۀحروز  متفاوت در اتیبا دو  وع ادب لیدل

 ش1941 یسرهام  یهاگذار قا ون شرکتقا ون ،نیرابمخاطب سخن گفته است. بنا با «یاقتصاد
 ایر اطالعرات مرهر    » ق  ثبت در  انیم کیتفک هها همواره ب ق  ثبت شرکت ۀدر کنار توسع

 . ظر داشته است زی  «یاقتصاد -یاطالعات مال» و«نیادیبن
 

 جوصرفه ستمیس .3. 2

و  یادار یهرا نهیکاه  هز هو،صرفه ستمیس کیتحقق  ۀ شا  ،عنوان شد تر یکه پ طورهمان
 نیرا م یواحد اطالعات ستمیس کی جادیا قیاز طر یفیعد کو چه در بُ یعد کمچه در بُ ی،قرارداد

 یها ظا  ثبت شرکت ،حال حاضر دراست.  یبه اطالعات شرکت تجارت یدسترس ۀحوز گرانیباز
در  ی ظا  برا مروا ع   نیا یسازادهیپ کنیل ،ستا هو ظا  صرفه کی یاز منظر قا و  رانیا یتجارت
هرو در  ظرا    صررفه  تمسیاثبات س یقا و  ۀبه ادل در آغاز ،اساس نیاست. بر هم دهش روبرواهرا 

                                                           
 اریدر خصوص ثبت  ا  و مشخصات و حدود اخت 121 مادۀ و یعموم مجام  ماتیتصم خصوص در 106 ادۀم .1

 .دیگویم نها سخاطالعات در  هاد ثبت شرکت نیبودن ا یاز اعالم رعاملیمد
 هزار دویست تا ریال هزار بیست از  قدی هزای به یا سال دو تا ماه سه از دیبیأت حبس به زیر اشخاص :249 ۀماد .2

 به باید قا ون این مقررات طبق که مطالبی اعال  از هرکس -9... :شد خواهند محکو  مجازات ردوه هب یا ریال
 .دارد اعال  مزبور  مره به واق  خال  مطالب یا و  ماید خودداری کالً یا بعضاً کند اعال  شرکتها ثبت مره 
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اشراره   سرتم یس نیر بعد بره موا ر  تحقرق ا    ۀشود و در وهلیپرداخته م یتجارت یهاثبت شرکت
 .خواهد شد

 

 رانیا یتجارت یهاجو در ن اس ثبت شرکتصرفه ستمیس یاثبات تحقق قانون ۀادل .1. 3. 2

 یهرا نره یر هزصررفه د بره  سرتم یس کیر  یسازادهیها در پثبت شرکت یهامعمول در  ظا  یۀرو
 ۀنر یبه کراه  هز  یبخشتیاولو رایاست؛ ز یقرارداد یهانهیکاه  هز آغاز ،یو  ظارت یقرارداد

 رانیا در. (Chan & Milne, 2013, p. 4) دشویکل پروژه منجر م فیو تضع یبه دلسرد ی ظارت
 در هرو صرفه ستمیس یسازادهیپ یراستا در اطالعات، به یدسترس یهاستمیس ریسا هما ند زی 

خود را  تیاولو 1ش1916 سال در یکشور خدمات تیریمدقا ون  بیتصو با گذارقا ون اول ۀوهل
 «به اطالعرات  یدسترس»و  «یتجارت یهاشرکت سیسأت» سبت به  یخصوص یهانهیکاه  هز

 کراه   ههت در  خست گذارقا ون ،«یخصوص ۀنیهز کاه »ی کل اصل یراستا در. دکر اعال 
 ۀپرنجم توسرع   ۀسالپنج ۀقا ون بر ام» در شرکت با تعامل خواهان ثال  اشخاص یقرارداد ۀنیهز

 یهسرتجو  تیقابل با یحقوق اشخاص ۀشناس گاهیپا 2«ش1911مصوب  رانیا یاسالم یهمهور
هرا و  شررکت  یکر یثبرت الکترو   یچگرو گ  العملدستور» در سپس و  مود یگذارهیپا را یهمگا 

هرا روش  شررکت  سیسر أت ۀنر یدر ههت کاه  هز« ش1919سال  یابالغ یتجارریسسات غؤم
  .9شناخت معتبر را « گارروش خود»شرکت موسو  به  کیثبت الکترو 

اطالعرات کره برر     یآور سبت به هم  ی ظارت یهاسازمان ۀنیکاه  هز یدو  در راستا ۀدر وهل
 ،(Ibid, p. 3) ردیپرذ یمر  صرورت  یتجرارت  یهرا شررکت  اطالعرات ثبت  واحد ستمیس رشیپذاساس 

 خراص  طورهب و ثبت سازمان ،یادار  ظا  سالمت یارتقا قا ون موهببه ش1910 سال در گذارقا ون

                                                           
 تیر کم و تیر فیموظفند با هد  بهبود ک یاهرائ یهادستگاه ش:1916 یخدمات کشور تیریقا ون مد 91ۀ ماد .1

 یرسرا  اطرالع  -1: دهنرد  ا جرا   بیترت به را ریز اقدامات ربطیذ یهاالعملدستور تیرعا با و مرد  به خدمات
؛ دیر  ما ارائه دیبا یمتقاض که یمدارک و آن ا جا  یبندزمان اب همراه خدمات ۀارائ ۀویش خصوص در یکیالکترو 

خردمات بره    ۀارائر  -9ی؛ کر یالکترو  یهرا رسرا ه  و ابزار قیطر از خدمات ا جا  ههت ازیمورد   یفرمها ۀارائ -2
 .خدمت افتیدر یبرا یاهرائ دستگاه به مرد  یحضور ۀمراهع لزو  حذ  و یکیشهرو دان به صورت الکترو 

 یوربهرره   یو افرزا  یاطالعات، سواد اطالعرات  یصنعت فناور ک،یمنظور بسط خدمات دولت الکترو : به46 ۀماد .2
...و ر سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  :دشویم ا جا  ریز اقدامات یفرهنگ و یاهتماع ،یاقتصاد یهادر حوزه

 و الگرو  اسراس  برر  و شرده ثبرت  اتمؤسسر  و هاشرکت اطالعات ۀداد گاهیپا لیر  سبت به تکم9... :مکلف است
 و آ ها یمل کد ۀشمار و رهیمدأتیه اعضاء سهامداران، مشخصات ذکر با معاو ت توسط شدهاعال  یاستا داردها

 .دی ما اقدا  بر امه اول سال انیپا تا یهمگا  یدسترس و وهوهست تیقابل با و کتای ۀشناس زی 
 درگراه  قیر طر از یرتجرار یغ سسرات ؤم و هرا شررکت  راتییر تغ و سیسأت ثبت به مربو  یتقاضاها یۀکل: 1ۀ ماد .9

 .شودیم رفتهیپذ www.ssaa.ir آدرس به سازمان یکیالکترو 

http://www.ssaa.ir/
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 یتجرارت  یهرا شررکت  بره  مربرو   اطالعرات  یآورهمر   در واحد  هاد عنوانبه را هاشرکت ثبت  هاد
 ،یادشرده  هراد   با یاطالعات ارتباطات یبرقرار به ی ظارت ی هادها الزا  با جیتدربه و شناخت تیرسمبه

 .1شناخت معتبر یتیحاکم یهاسازمان به مربو  نیقوا  در «یعموم ۀقاعد» صورته ب را آن
 

 یهاا جاو در ن ااس ثبات شارکت    صرفه ستمیدر جهت حصول س ییاجرا موانع .2. 3. 2
 رانیا یتجارت

 سرتم یس کیر ظاهر بهدهد یم لیرا تشک رانیها در اثبت شرکت ستمیس تیکه امروزه ماه آ چه
همرواره برا    زیرر  لیر بره دال  سرتم یس نیر ا کنیلر  ،ات استالعبه اط یدسترس ۀهو در حوزصرفه

 :دارد یادیز ۀها فاصلبه اطالعات ثبت شرکت یروز دسترس یهاستمیس

دا ران از  حقوق ریرفته است که تفس  یپ یاگو هبه انیسال یها در طثبت شرکت  یۀرو اوالً
روش ، دگاهیر د نیر آمده است. مطرابق ا  نییپا یشکل یۀرو کیها تا حد  هاد ثبت شرکت فیتکال

، ص 1911ی، ا یر )کاو اسرت متفراوت   کرامالً  یبا روش ثبت اسناد رسم یتجار یهاثبت شرکت
و پرس   افرت یثبت ا واع شرکت را در برایمدارک و مستندات الز   ثبت صرفاً اراتاد رایز، (102

 نرد کنی سربت بره ثبرت ان اقردا  مر      تیر و مطابقت برا قرا ون در ها   یو سطح یشکل یاز بررس
دا ران معتقد رد  هراد    (. لرذا حقروق  411، ص 1912ی، ستوده تهرا  ؛11، ص 1911، زاده)حسن

معنرا   نیر ثبرت شررکت بره ا    یموهب آن حتر به ،بوده یاعالم ۀتاب  هنب رانیها در اثبت شرکت
برر صرحت و    یمبن استقابل رد  ۀامار کی بلکه صرفاً شته باشد،که شرکت واقعا وهود دا ستی 

وهرود داشرته    یخال  آن را ثابت کرد و اگر موهب ابطال توانیشده که ممات ا جا ااقد یدرست
 از دادگراه خواسرتار شرود    را شررکت ابطرال   یتوا رد تقاضرا  یمر  ی فعر یهر ذ ایدادستان  ،باشد
ه شکل گرفته کر  رانیا یهادر  ظا  ثبت شرکت یدر حال ریتفس نی(. ا11، ص 1911ی، دی)وح
در مرورد   یقابرل ا کرار  ریمسرلم و غ  تیر به اطالعات قطع یدسترس یادار یهاستمیدر س یحت

 .وهود داشته است یتجار یهاشرکت ۀشدثبت نیادیبن ایاطالعات مره  

  یپ یبه سمت یمتماد انیدر طول سال زیاطالعات   ۀارائ ۀها در حوزثبت شرکت یۀرو اًیثا 
ها باع  قا ون ثبت شرکت یاهرا ۀ ظامنام 26 ۀدر ماد یادشده  ف یاز لفظ ذ ریرفته که با تفس
ثبرت   یهرا دفراتر و پرو رده   ۀغلب از ارائاو  ردیصورت  پذ یسادگبه  ف یذ صیشده است تشخ

                                                           
 ،آن 12 ۀمراد  اسراس  بر که دیرس صیتشخ مجم  بیتصو به یادار  ظا  سالمت یارتقا قا ون ش1910 سالدر  .1

 10ۀمراد  در ،یعمروم  ۀقاعرد  نیا از یرویپ به .دیگرد یحقوق اشخاص اطالعات گاهیپا ادجیا یمتول ثبت سازمان
اعتبرار   بره و سازمان ثبت  یبا ک مرکز انیتبادل اطالعات م ۀکپارچی ستمیس جادیا توسعه، پنجم ۀبر ام قا ون
و سرازمان ثبرت    یاتیسازمان امور مال انیم کپارچهی ستمیس نیا جادیا زی  ش1914و در سال  دیگذار رسقا ون

 .شد شناخته تیرسمبه یتجارت یهاشرکت اطالعات به  سبت برخط یدسترس امکان آوردن فراهم ههت در
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  ف یذ لیدل یاز متقاض ، موده یها خوددارها به اشخاص مختلف و دادن رو وشت به آنشرکت
؛ (16، ص 1916ی، حصرار  ئیطباطبرا  ؛414-411ص ، 1912ی، بودن را بخواهد )ستوده تهرا ر 

 .گذار دا سترا خال  مقصود قا ون هیرو نیتوان ایم لیبه چند دل کنیل

ارائره داد کره برر     توانیم ش1904قا ون تجارت  یاست که بر مبنا یریتفس  خست، لیدل
ن تروا یهرکس م یو مختلط را برا یسهام یتجار یهااطالعات شرکت یاساس آن حق دسترس

 ۀ ظامنامر  26 ۀدر مراد  گرذار قرا ون رسرد هرد    ی ظر ماساس به نیبر هم .1شناخت تیرسمبه
حرق   یاعطرا  نیاسرت و بنرابرا   هبرود  یتجرارت  یهاشرکت یۀبه کل یادشدهمنطوق قا ون  ۀتوسع

مرورد   گفتره پری   ۀموهب  ظامنامبه یستیبا تیاولو قیعمو  به طر یبه اطالعات برا یدسترس
 .باشد قرار گرفته رشیپذ

شرود.  یارائره مر   ه ظامنامر این  پس از نِیاست که  سبت به قوا  یبر اساس  گرش ،دو  لیدل
  هراد  مشرخص طرور  به و ثبت سازمانپنجم  ۀقا ون بر ام 46 ۀماد «و»موهب فراز سو  از بند به

ههرت بهبرود    در یهمگرا   یدسترسر  تیر برا قابل  یاطالعات گاهیپا جادیها مکلف به اثبت شرکت
گرذار  فر  قرا ون  نیبنابرا؛ 2است دهیاشخاص گرد یهانهیخدمت و کاه  هز تیفیک و تیکم

 یکر یزیو خدمات ف یبر بودن مراهعات حضورنهیهز -یمراقبت ستمیس یعنی -نیشیپ یدر مبنا
برر  نره یصرورت هز ه اما ب ،عمو  یها برابه اطالعات ثبت شرکت یهمان حق دسترس نیاست و ا

 نیر اگرر امرروز ا   .اسرت  دهشر  یا رداز ها راهنهیهز نیکاه  ا یتادر راس یادشده ستمیاست و س
 برارۀ خرذ اطالعرات در  أدر خصروص   یمل ۀشناس ۀساما  ۀلیوسهصورت ا دک به هرچند ب تیقابل

 زیر   یاطالعات با مراهعات حضور نیخذ اأامکان  یستیبا تیاولو قیطره ب ،ها وهود داردشرکت
 .فراهم باشد

ها اعم از که مراهعه به دفاتر ثبت شرکت  ظامنامه 26 ۀماد یابتداشده و یاد ۀتوهه به ادل با
 یحیوصرف توضر    ف یلغت ذ رسدی ظر مبه، دا دیعمو  مرد  آزاد م یرا برا یخاره ای یداخل

هرد    نیمفهرو  مخرالف  ردارد؛ بنرابرا     عمو  مرد  محسوب شده که در علم اصول اساساً یبرا
به اطالعرات   یاعتبار حق دسترس هیدر ههت توه یلیدل ۀارائ ، ف یدر کاربرد لفظ ذ ذارگقا ون

 .فاقد مصداق است اساساً  ف یذ ریلذا غاست؛ 

 دهشر  ییشناسا یعنوان اطالعات قابل دسترسبه یمل ۀشناس ۀآ چه که در ساما  سو ، لیدل

                                                           
ثبت اسناد و دفتر  ۀریداکه به  یبه اسناد توا دیهر کس م یسهام یمختلط و شرکتها ی: در شرکتها121 ۀماد .1

 یمصدق ۀخالص ایمخارج سواد مصدق  یۀتأد باه و سپرده شده است مراهعه  مود تجارت ۀو محکم هیصلح ۀمحکم
 یداریشرکت خر ۀاز اساسنام یشرکت سواد مصدق از مرکز توا دیکس م هرعالوه به دی ما افتیاز اسناد مذکوره در

 شود. اطالع عامه  صب یعلناً در ادارات شرکت برا دیکه سپرده شده است با یاسناددر هر حال  دی ما
 یخدمات کشور تیریقا ون مد 91 ۀماد 9بند  .2
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 ازیر و اطالعرات مورد   دهرد یشده را به هستجوگر مثبت یهامربو  به شرکت اتیاست فقط کل
از اطالعرات   یعیکه حجم وسر  -که قصد ا جا  معامله با شرکت مورد ظر را دار د یاشخاص یبرا
خرذ  أو  یقابل دسترسر  -استشرکت  ۀاساسنام ا ندم نیادیبن اطالعات یو برخ یاقتصاد ی ومال
بره   یدسترسر  سرتم یس که در ستیدرحال نیا. (16، ص 1916ی، حصار ئی)طباطبا ستی  یکپ

 -شدهاطالعات ارائه شتریب اریبس تیعالوه بر هامع 2و آلمان 1ا گلستان یهااطالعات ثبت شرکت
از  یاریبسر  کیر الکترو  ۀخذ  سرخ أامکان  -هاها و ارکان شرکتمثل اطالعات مربو  به حساب

ها  هاد ثبت شرکت یاعتباریبه ب یدر موارد یضعف اطالعات نیوهود دارد. ا زیمدارک شرکت  
کره   یاگو هبه است؛ دها جامیدر ا جا  معامالت  ازیخذ اطالعات مورد أ در نیگزی هاد ها جادیو ا

هام   اشران بورس  ۀبورس اوراق بهادار، ساما  ازارشده در برفتهیپذ یهاشرکت ۀحداقل در حوز
شرفا    یفضرا  کیر  جراد یقرا ون برازار اوراق بهرادار و ا    2 ۀمراد  یاگرچه در راستا 9اوراق بهادار

بر اطالعات متعدد  افزوناما  ،شده است یا دازها راهشرکت تیالعات بااهماط یو افشا یمعامالت
 هراد   از سویکه را  یاز اطالعات یعیحجم وس ،رسدیها به ثبت  مدر  هاد ثبت شرکت که اساساً

  .دهدیپوش  م زی  ردیتحت پوش  قرار گ یدها باثبت شرکت

 کیر گذار در ههت حصرول  قا ون سویاز  فیاز اهدا  اعمال تکال یکیاگرچه  چهار ، لیدل
و بهبرود  ظرارت    ونیگسرترش رگوالسر   هرا، به اطالعرات شررکت   یدسترس یهوصرفه ستمیس

 یریپرذ شرده بره اشرخاص ثالر  و اعتمراد     اطالعات ارائه تیفیمتعدد در ههت بهبود ک یها هاد
 یفیسرط  ضرع  مختلرف در   ی ظرارت  یهرا ارتبا  با  هاد نیاما همواره ا است،شده اطالعات ارائه

در خصروص رصرد    کشرور صررفاً   یاتیر مثال ارتبا  با سازمان امور مال یبرا است. دهیبرقرار گرد
 یهرا تیو همچنان استفاده از ظرف رفتهیصورت پذ یاتیبدهکاران مال ییو شناسا یبدهکاران مال

 که  قر   -هاشرکت ۀپرو د لیو تشک یتجارت اتردر خصوص پلمب دف یکیارتبا  الکترو  شتریب
 برقررار  شرده اسرت    -براالتر اطالعرات دارد   تیر فیدر بهبود  ظارت بر اطالعات و ک یمهم اریبس

در ههرت   یارتبا  با با رک مرکرز   برایالز   یبسترها نیهمچن (.919، ص 1911، زاده)حسن
 .(911، صهمان) است دهش  یهمچنان معرف یکنترل اطالعات اشخاص حقوق

 

 جهینت

 ی ظام به یابیدست منظوربه «یحرکت تکامل» لزو  ،یو اقتصاد یحقوق ،یخیتار یاساس مبا  بر
 رانیر ا یهاثبت شرکت ستمیشود. در سیم یتلق یضرور یعنصر هاشرکت ثبت ۀحوز درهام  

                                                           
1. https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house 

2. https://www.handelsregister.de 
3. www.codal.ir 

https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house
https://www.handelsregister.de/
http://www.codal.ir/
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شرده   یتا به امروز سپر یگذاراز آغاز عصر قا ون کردیرو نیا یثبت یهاستمیس گریهما ند د زی 
در  یسع یثبت یهاستمیس گرید یپابهو پا ریخأت یبا کمهمواره  ستمیس نیا کهی طورهاست؛ ب

هرا در  ثبرت شررکت   ۀمقررات حروز  یکه بررس یاگو هبه ؛است داشتهخود  یرسا روزتحول و به
 رانیر ا یهرا  ظا  ثبت شررکت  «یقا و   یح از»پژوه   شان داد  نیا ییدر قسمت ا تها رانیا

 ازدهد  روع  ظرا  ثبرت شررکت     یت  شان ممقررا لیمتحول شده و تحل یهها  ستمیس یهمپا
فعرال برا    یعرد  همکرار   کنیاسرت. لر  « هرو  ظا  صررفه »به اطالعات منطبق با  یابیلحاظ دست

منجرر   ،ستمیس نیا ریگبانیگر «ییِاشکاالت اهرا» لیبه دل به اطالعات یدسترس ۀحوز گرانیباز
 کیموهود در قا ون،  یاهتیو برخال  ظرف« عمل در»ها به آن شده است که  هاد ثبت شرکت

را ارائره   یاطالعرات  گو ره چیتنهرا هر  و بدون منطق و محتوا محسوب شود کره  ره   یفاتی هاد تشر
شرده ارائره    سبت به صحت اطالعات ثبت ینیتضم  وع چیهم ه یسطح چیبلکه در ه ،دهدی م
 یدسترسر  ۀحوزدر  رانیا یهاثبت شرکت ستمیگذار سقا ون منظرکه از اینتوهه به  با .کندی م

 ظرر  بره  یادشرده رف  اشکاالت  یبرا ،حساب آوردههو بصرفه ستمیس کیتوان یبه اطالعات را م
 :است یالزام زیر اقداماترسد یم

 هاد در  نیترهمعنوان مها بهثبت شرکت گاهیها تیتثب تیبا محور یقا و  ۀمقرر بیتصو 
عنروان   ابر  یادشرده   هاد   ق کیو تفک یتجارت یهابه اطالعات شرکت یدسترس ۀحوز

 -یثبرت اطالعرات مرال    دررسران  اطرالع   هاد»و  «ثبت اطالعات مره  درسس ؤم  هاد»
  .«یاقتصاد

 نیر ا فیوظرا   یبه تشر  سبتها ثبت شرکت یالعمل به واحدهادستور ایبخشنامه  ابالغ 
 یابیر ازب و یآورهمر  خردمت در   ۀدهندئهاتنها ار که یادار  هاد صرفاً کیعنوان به  هاد

خواهران   ی فعیاثبات ذ یکه در پ ییشبه قضا ی ه  هاد است و ییاطالعات قابل شناسا
 .به اطالعات است یدسترس

 اظر  یهاها با  هادثبت شرکت یهمکار ی سبت به چگو گ ییاهرا یها امهنئیآ بیتصو 
و  ی ظرارت  ی هادهرا  ۀنر یهز کراه   ،یادو اقتصر  یاطالعات مال تیفیدر ههت بهبود ک

   .ها هاد ثبت شرکت از سویشده خدمات ارائه ۀوسعت

 قر    ییبرا شناسرا   یاشرخاص حقروق   ۀشناسر  گاهیپا از سویشده اطالعات ارائه ۀتوسع 
 ۀسرهولت در مبرادالت و توسرع   بررای   -یو اقتصراد  یمرال  اطالعرات  خصوصاًم–اطالعات

 .یمبادالت یازهای  یشده بر مبنااطالعات ارائه
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