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دس ایي ًَضتِ تِ تشسسی ًمص هَسسات ستثِ تٌذ اص  5صاٍیِ؛ هضایا تشای تاصاسّای هالی ،حَصُ فؼالیت ٍ هذل ّای کسة ٍ
کاس ،هَسسات پیطشٍ ستثِ تٌذ دًیا ،هضایای ستثِ تٌذی تشای ًاضش ٍ الضاها فؼالیت ایي هَسسات دس ایشاى ،هَسد تشسسی لشاس
هی گیشد.
 هضایای هَسسات ستثِ تٌذ تشای تاصاسّای هالی
دس ادتیات هَضَع دٍ ًمص هَسسات ستثِ تٌذی اػتثاسی؛ کاّص ػذم تماسى اطالػاتی تیي ٍام دٌّذگاى ٍ ٍام گیشًذگاى
اص طشیك تؼییي تَاًوٌذی ٍ توایل ٍام گیشًذگاى دس ایفای تؼْذات خَد ٍ افضایص کاسائی تاصاس دس اثش افطا جشیاى سَهی اص
اطالػات هی تاضذ .تذیي تشتیة هَسسات ستثِ تٌذ ّضیٌِ ٍاسطِ گشی هالی سا کاّص ٍ دس ًتیجِ سفاُ التػادی سا افضاش
هی دٌّذ.
ّواى گًَِ کِ ػٌَاى ضذ هَسسات اػتثاسسٌجی ًمص خَد سا تا فشاّن ساصی جشیاى سَهی اص اطالػات ،ػالٍُ تش ًاضشاى ٍ
تَسس ّا ایفا هی ًوایٌذ .تذلیل دستشسی تِ اطالػات هحشهاًِ ٍ تا کیفیت ٍ ّوچٌیي ػذم ری ًفغ تَدى ایي هَسسات
دس فشایٌذ سشهایِ گزاسی ،ایي سطح اص اطالػات اص دیذ سشهایِ گزاساى تسیاس اسصضوٌذتش اص دٍ سطح دیگش هی تاضذ .دس
ًوَداس ( )1سِ سطح افط ا اطالػات دس تاصاسّای هالی ًوایص دادُ ضذُ استّ .شچمذس اص پائیي ّشم تِ سوت تاالی آى
حشکت هی کٌین ،حجن اطالػات کن ٍ لیکي کیفیت آى افضایص هی یاتذ.
اطالعات منتشره
توسط موسسه رتبه بند

اطالعات منتشره توسط بورس
اطالعات منتشره توسط ناشر
ًوَداس ( )1سطَح افطای اطالػات دس تاصاسّای هالی
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تسیاسیی اص هطالؼات ًطاى دادُ است کِ ایي هَسسات ًمص هحَسی دس جلَگیشی اص تشٍص تحشاى ّا ،حثاب ّای لیوتی ٍ
افضایص ثثات هالی ظا ّای التػادی ایفا هی ًوایٌذ.
 حَصُ ّای فؼالیت ٍ هذل ّای کسة ٍ کاس
ًمص هَسسات ستثِ تٌذ دس هماتل ًاضش ،سشهایِ گزاسٍ ،ام گیشًذُ ٍ تاًک دس ًوَداس (ً )2وایص دادُ ضذُ است.
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ًوَداس (ً )2مص هَسسات ستثِ تٌذ
دس حال حاضش ػوذُ هَسسات هزکَس دس  3حَصُ هطخع ستثِ تٌذی کطَسّا ،ضشکت ّا ٍ اتضاسّای هالی فؼالیت هی
ًوایٌذ .ػالٍُ تش  3حَصُ اغلی فَق دس طی سال ّای اخیش ایي هَسسات ًمص تؼییي کٌٌذُ ای دس هَفمیت یا ػذم
هَفمیت اتضاسّای هالی پیچیذُ داضتِ اًذ.
هذل ّای کسة ٍ کاسی هَسسات ستثِ تٌذ سا هی تَاى دس دٍ دستِ اسائِ خذهت تِ سشهایِ گزاس ٍ اسائِ خذهت تِ ًاضش
دستِ تٌذی ًوَد .دس هذل اٍل خذهات ستثِ تٌذی تِ سشهایِ گزاس اػطا هی گشدد ٍ هَسسِ ستثِ تٌذ اص طشیك دسیافت
کاسهضد اص سشهایِ گزاسً ،ظش خَد سا دس خػَظ تَاى ایفای تؼْذات تسْیالت گیشًذُ اػالم هی کٌذ .دس سٍیکشد دٍم
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خذهت هَسسِ تِ ًاضش فش ٍختِ هی ضَد .دس ایي هذل طثیؼی است کِ توایل ًاضش تش دسیافت ستثِ تاالتش جْت فشٍش
اٍساق تِ لیوت هٌاسة تش خَاّذ تَد.

 هَسات ستثِ تٌذ پیطشٍ
دس حال حاضش سِ هَسسِ اس اًذ پی ،هَدیض ٍ فیچ سِ هَسِْ تشتش ستثِ تٌذی دس دًیا هی تاضٌذ کِ تیص اص  09دسغذ
سْن تاصاس دًیا سا تِ خَد اختػاظ دادُ اد .هذل اػتثاسدّی  3ضشکت کن ٍ تیص هطاتِ ّن تَدُ ٍ ّش سِ ضشکت اص
ًوادّای حشفی تا تشکیثی اص ػولگشّای  - ٍ +دیذگاُ خَد سا دس صهیٌِ ستثِ اػتثاسی اػالم هی ًوایٌذ .دس جذٍل ()1
طثمْثٌذی ستثِ اػتثاسی تَسط ّش یک اص  3ضشکت فَق آٍسدُ ضذُ است.

جذٍل ( )1سیستن ّای ستثِ تٌذی هَسسات ستثِ تٌذ پیطشٍ دًیا
تِ غَست کلی ستثِ ّای دستِ اٍل تِ ػٌَاى ستثِ سشهایِ گزاسی ،دستِ دٍم تِ ػٌَاى سفتِ تاصی ٍ دستِ سَم سشهایِ
گزاسی ّای تسیاس سیسک داس ضٌاختِ هی ضًَذ.
 الضاهات فؼالیت دس ایشاى
یکی اص ػَاهل هْن هَفمیت هَسسِ ستثِ تٌذی ،استمالل آى است ،چشاکِ ٍاتستگی تِ ًْادّای دٍلتی ،تاًک ّا یا
ًْادّای ػوَهی هی تَاًذ دس لضاٍت تیطشفاًِ ایي هَسسات تاثیشگزاس تاضذ .اها تشکیة ٍ هالکیت ضشکت ّای ایشاًی ٍ
اػوال سیاست ّای هتٌالض دس ایي صهیٌِ ،اًذاصُ گیشی هیضاى سیسک ایي ضشکت ّا تسیاس هطکل است ،صیشا تؼییي
هیضاى سیسک ٍ ّوچٌیي ستثِ اػتثاسی ایي ضشکت ّا هستلضم اًجام هطالؼات ٍ ایجاد پایگاُ دادُ هٌسجوی است کِ اص
پیص ًیاصّای اغلی اًجام ستثِ تٌذی دس ایشاى است.
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ػذم ٍجَد ساختاس لاًًَی ٍ حمَلی هٌاسة دس ایي حَصُ هْن تشیي هطکل هَجَد تش سش ساُ هَسسات ستثِ تٌذی است
کِ ّن اکٌَى تا پایاى گشفتي هشاحل تحمیماتی ،دستَسالؼول ّای الصم دس ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس دس حال تذٍیي
است تا ایي هطکل تشطشف ضَد.
پس اص تشطشف ضذى هحذٍدیت فَق تِ ًظش هی سسذ دٍهیي ٍ هْوتشیي چالص هَضَع استمالل ایي ًْادّاستٍ .اتستگی
اکثش هَسسات تضسگ تِ ًْادّای دٍلتی ،تاًک ّا یا ًْادّای ػوَهی هی تَاًذ دس لضاٍت تیطشفاًِ ایي هَسسات تاثیشگزاس
تاضذ .لزا تشکیة ٍ هالکیت ضشکت ّای ایشاًی ٍ اػوال سیاست ّای هتٌالض دس ایي صهیٌِ ،فؼالیت ایي ضشکت ّا سا
تسیاس هطکل خَاّذ ًوَد.
 هضایای هَسسات ستثِ تٌذ تشای ًاضشاى
دس حال حاضش ٍجِْ سیاسی ستثِ ّای اػتثاسی غالة تش اص ٍجِ التػادی آى ضذُ است .ستثِ تٌذی اػتثاسی ػاهلی هْن
تشای تثلیغات ضشکت ًیض هحسَب ضَد تشای هثال ضشکتی تا ستثِ ً AAAوایص دادُ هی ضَد هی تَاًذ خَد سا تِ
ػٌَاى یکی اص تشتشیي ّا دس حَصُ فؼالیت خَد هؼشفی کٌذ.
تِ ػالٍُ دستشسی ایي ضشکت ّا تِ هٌاتغ هالی اص طشیك ًشخ ّای کوتش تسْیل ضذُ ٍ سْام آًْا ًیض تا استمثال تیطتشی
دس تاصاس ّوشاُ خَاّذ ضذ .جلة اػتواد سشهایِ گزاساىٍ ،جِْ لاتل لثَل دس تاصاس سشهایِ ،جزب سشهایِ ّای جذیذ،
کاّص ٍاتستگی تِ تاًک ّا ،تالش تشای حفظ یا استما ستثِ تا تْثَد ػولکشد ،ضفافیت اطالػاتی ،افضایص کاسایی ،کاّص
ّضیٌِ ٍام دٌّذگاى ٍ گیشًذگاى ٍ  ...اص دیگش هضایای ستثِ تٌذی اػتثاسی تشای ضشکت ّا است.
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