


 بزرگ بر شاخص های اقتصادیشرکت های نقش 

 در کشورتوسعه اقتصادی و  و لکوموتیو ایجاد رشد  پیشران•

 و پرورش دهنده استعداد و خالقیت نیروی کار اشتغالکمک به •

 در قبال جامعهمسئولیت پذیری توسعه •

 اجتماعیرفاه پایدار ارتقاء سطح •

 با استفاده از اهرم تولیدضد تورمی نیروی کاهنده و •

 متعادل کننده تراز تجاری•

 تولید ناخالص داخلیبر و تاثیر گذار •

 



:اصول مانایی بنگاهها  
 آینده پژوهی و برنامه ریزی  برای آغاز چرخه دوم حیات



 بنديپيكره باز و ساخت ادغام، براي بنگاه توانايي به پويا هايتوانمندي

 تغييرات با هايمحيط به پاسخگويي منظور به خارجي و داخلي هايشايستگي

 براي سازمان توانايي پويا هايتوانمندي بنابراين .شودمي گفته فناورانه سريع

 توسعه اساس بر سازي مسير و  رقابتي مزيت نوآورانه و جديد اشكال به دستيابي

 .سازد مي ميسر را (Complementary Asset)مكمل دارائي هاي

  و جديد تكنولوژي يافته، توسعه انساني نيروي جديد، برند :مكمل هاي دارايي

... 
 

 :اصول مانایی بنگاهها
 پوياتوانمندي هاي به توجه 

  



 مانايي يعني فرهنگ دوسو تواني

  موجود وضع از بهره برداري طريق از هم سازمان يعني سازمان بودن وجهيدو
Exploitation اکتشاف هم و Exploration  موفقيت براي جديد هاي افق 

   .کنندمي استفاده



 هیبریدیمانایی یعنی حرکت به سوی سازمان 
 

و از طرف ديگر داراي بال 

زا        درآمد و کار کسب و 

 . مي باشد

سازمان های هیبریدی گونه ای از 

سازمان های دوسوتوان می باشد که از 

   -ماموریت  یک طرف دارای بال

.استو زیست محیطی اجتماعی   



 مانایی یعنی توجه به اصول مشترک نوآوری ها 



 موفقیت شرکت های بزرگدلیل  10

از مدیری دوراندیش و دارای چشم انداز رفیع  -۱
 .هستندبرخوردار 

کاال یا خدماتی ارائه می دهند که مورد نیاز  -۲
   .مردم است

کاال یا خدماتی را ارائه می دهند که نیازهای   -۳
   .کندجامعه فردا را برطرف می 

 آدم مناسب در جای مناسب -۴

 

 

 
 

 

 



 دالیل موفقیت شرکت های بزرگ

به اصول کار تیمی معتقد هستند و محیط مطلوب کاری   -۵
 .کنندایجاد می 

 .دهندبه کارهای درست پاداش می  -۶
 .چسبندبه دنبال نوآوری هستند و به گذشته نمی  -۷
   از قوانین و استانداردهای محلی و بین المللی پیروی  -۸

 .کنندمی 

 



 دالیل موفقیت شرکت های بزرگ

از اصول مالی و اقتصادی سر درمی آورند و شاخص  -۹

 .کنندهای مورد نظر را دنبال و پول سازی می 

از نقاط قوت و ضعف خود آگاه هستند و تهدیدات و  -۱۰

 .شناسندفرصت های موجود در جامعه را می 



 (IMI-100) ایران برتر های شرکت رتبه بندی سابقه

انجام رتبه بندی شرکت های برتر ایران برای    

 سال متوالیبیست و دومین 

1377 



 (1377)در سال آغاز   IMI-100رتبه بندی 

 .مي شوند معرفي و رتبه بندي فروش ميزان شاخص نظر از ايران برتر شركت 100

آن فروش ميزان با ملي اقتصاد درابعاد اقتصادي بنگاه يك اثرگذاري ميزان  

 .دارد مستقيم رابطه

   :1377 سال بندي رتبه در بنابراين

 شاخص 1  :ارزيابي مورد شاخص هاي تعداد•

 اي صفحه 4 بروشور  :رتبه بندي نتيجه گزارش  •

 



 ایران برتر شرکت های رتبه بندیاف هدمهم ترین ا

فضاي کسب   سازي شفافدر مورد بنگاه هاي اقتصادي کشور و   توليد اطالعات•

 و کار  

 ميزان اثرگذاري در اقتصاد مليها از نظر  بندي شرکت رتبه•

 بين بنگاه هاي اقتصاديگسترش رقابت •

 استفاده از نتايج رتبه بندي براي کمک به برنامه ريزي صنعتي در کشور•

 

 



 IMI-100رتبه بندی های مشابه 

  بزرگ شركت 500 كه Fortune 500 رتبه بندي :جهان سطح در•
 .مي كند رتبه بندي را دنيا

  كشورهاي بزرگ شركت صد كه DS100 رتبه بندي :منطقه سطح در•
 .مي كند رتبه بندي را اسالمي همکاري سازمان عضو

  و هندوستان ، تركيه ، كانادا ، آمريکا كشورهاي در :كشوري سطح در•
 .مي شود انجام ...

 



 1398در سال  IMI-100 بندی رتبه

   
 شركت 500:  تعداد شركت هاي معرفي شده در فهرست عمومي 

 500  مشخص مي شوند( درآمد)ميزان فروش شركت براساس باالترين. 

 

500   تقسيم مي شوند پنج دسته صدتايي شركت براساس ميزان فروش به
با هم مقايسه و رتبه  شاخص ديگر  32شركت هاي هر دسته براساس    و 

 .بندي مي شوند

تاحدودي به  اندازهبه اين نحو شركت هايي با هم مقايسه مي شوند كه از نظر 
 .هم نزديك هستند

  



 شاخص های رتبه بندی

 عنوان دسته بندي شاخص ها

  اشتغال، رشد كاركنان، تعداد افزوده، ارزش سرانه، فروش فروش، رشد فروش،
 دارايي رشد دارايي،

شاخص هاي اندازه و رشد  
 شركت

  گردش ،ويژه ارزش بازده ،دارايي بازده ،فروش بازده ،سود رشد ،آوري سود
 ها دارايي کل از جاري غیر هاي دارايي سهم ،مالكانه نسبت ،دارايي

شاخص هاي سودآوري و 
 عملكرد

 شاخص هاي بهره وري بهره وري کل، بهره وري کل عوامل، بهره وري نیروي انساني، بهره وري سرمايه

 شاخص هاي صادرات ، رشد صادرات، نسبت صادرات به فروشصادرات سرانه، صادرات

نسبت خالص وجوه ناشي از ، نسبت خالص وجوه ناشي از عملیات به فروش، سبت جارين
 شاخص هاي نقدينگي عملیات به سود عملیاتي

 شاخص هاي بدهي  نسبت پوشش هزينه بهره، سبت بدهين

 شاخص هاي بازار P/Bنسبت ، P/Eنسبت ، بازده بازار حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار



 شرکت ۵00سهم هر گروه صدتایی از کل فروش 
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 شرکت ۵00سهم هر گروه صدتایی از کل اشتغال زایی 
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 شرکت ۵00هر گروه صد تایی ازکل صادرات  سهم
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 اهمیت شرکتهای بزرگ

سهم از کل  
(درصد)  

 رتبه نام کشور تعداد شرکت

 1 آمريكا 121 24/2

 2 چين 119 23/8

 3 ژاپن 52 10/4

 4 فرانسه 31 6/2

 5 آلمان 29 5/8

 6 بريتانيا 17 3/4

 ۲۰۱۸سال فورچون در در فهرست تعداد شرکت سهم کشورها از نظر 

 



 شرکتهای بزرگاهمیت  -ادامه

 28/8%آمريكا 

 24/2%چين 

 9/6%ژاپن 

 6/3%آلمان 

 5/4%فرانسه 

 3/1%بريتانيا 

 22/7%ساير 

 ۵۰۰در فهرست فورچون میزان درآمد سهم کشورها از نظر 



 اهمیت شرکتهای بزرگ -ادامه

GDP نام کشور رتبه از نظر 
رتبه در فهرست 
 فورچون جهانی

 1 آمريكا 1

 2 چين 2

 3 ژاپن 3

 4 آلمان 4

 5 فرانسه 6

 6 بريتانيا 5

 ۲۰۱۸در سال  GDP کشور اول فهرست فورچون در رتبه بندی کشورها از نظر ۶جایگاه  



 98نتایج کلی رتبه بندی سال 

 
 مقايسه ارزش افزوده شركت ها با توليد ناخالص داخلي(GDP  ) 

 
 GDPدرصد 11          شركت اول       100ارزش افزوده          
         

 GDPدرصد 13شركت                         500ارزش افزوده            
 



 98نتایج کلی رتبه بندی سال  -ادامه 

  مقايسه فروش شركت ها با توليد ناخالص داخلي(GDP                    ) 

 GDPدرصد  37             شركت اول  100فروش       

 GDPدرصد  42                   شركت  500فروش       

     
 
 
 



 مقايسه با 
 کشورهاي ديگر



 Fortune Global 500با   IMI-100 مقایسه شرکت های 

 میلیون دالر

 ۷،۱۰۸ اولين شرکت برتر ايران

۵۰۰اولين شرکت فورچون   ۵۱۴،۴۰۵ 

۵۰۰پانصدمين شرکت فورچون    ۲۴،۷۹۷ 

صد شرکت اول ايرانفروش   ۱۱۴،۹۵۶ 

 .شرکت ایران است اولینفروش برابر  72/4  نشرکت فورچو اولین فروش

 .شرکت ايران است اولين فروش برابر 3/۵شرکت فورچون پانصدمين  فروش       

 .استصد شرکت اول ایران فروش برابر  4/۵شرکت فورچون  اولینفروش         

 



 مقایسه پنج شرکت اول ایران و جهان

 فروش پنج شرکت اول ایران
 (میلیون دالر) 

 گروه صنعتی

 پتروشيمي ۷،۱۰۸ (هولدينگ)شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس 

 فرآورده هاي نفتي ۶،3۶۰ پااليش نفت اصفهان

 فرآورده هاي نفتي ۵،۸۱۸ پااليش نفت بندرعباس

 بانک ها و موسسات اعتباري ۵،۵۸3 (هولدينگ)بانک ملت 

 فلزات اساسي ۴،۲۰3 (هولدينگ)فوالد مبارکه اصفهان 

 فروش پنج شرکت اول جهان
 (میلیون دالر) 

 گروه صنعتی

Walmart  ۵۱۴،۴۰۵ گروه فروشگاه ها 

Sinopec Group ۴۱۴،۶۵۰ گروه فرآورده هاي نفتي 

Royal Dutch Shell  3۹۶،۵۵۶ گروه فرآورده هاي نفتي 

China National Petroleum 3۹۲،۹۷۷ گروه فرآورده هاي نفتي 

State Grid 3۸۷،۰۵۶ گروه انرژي 



 مقایسه ده شرکت اول ایران و جهان از نظر گروه صنعتی

فورچون 
 جهانی

 گروه صنعتی ایران 

 فرآورده هاي نفتي ۴ ۵

 بانكها و موسسات اعتباري ۲ -

 پتروشيمي ۱ -

 فلزات اساسي ۱ -

 سرمايه گذاري هاي مالي ۱ -

 شرکت هاي چند رشته اي صنعتي ۱ -

 وسايط نقليه و قطعات خودرو - ۲

 انرژي - ۱

 فروشگاه ها - ۱

 اکتشاف،استخراج و خدمات جنبي - ۱



 فهرست فورچونایران و بیشترین سهم فروش در گروه های صنعتی 

 سهم
(درصد)  

 پنج گروه اول ایران

 گروه بانكها و موسسات اعتباري ۱۷/۹

 گروه فرآورده هاي نفتي ۱۷/۵

 گروه پتروشيمي ۱3/۶

 گروه فلزات اساسي ۹/۱

۷/۰ 
گروه شرکتهاي چند رشته اي 

 صنعتي

 سهم
(درصد)  

پنج گروه اول فورچون   

گروه فرآورده هاي نفتي   ۱۱/۷  

 گروه بانكها و موسسات اعتباري ۹/۸

 گروه وسايط نقليه و قطعات خودرو ۸/۸

 گروه اکتشاف و استخراج ۴/۵

 اي گروه موسسات بيمه ۴/۱



 هندترکیه و ، شرکت بزرگ ایران  ۵00مقایسه 

 هند ترکیه   ایران شاخص

 ۸۲،۵۸۲ ۱۶،۱۸۹ ۷،۱۰۸ (میلیون دالر)فروش اولین شرکت 

 ۲،۱۷۴  ۵۲۹ ۱۹۴ (میلیون دالر)فروش صدمین شرکت  

 3۸ 3۱ 3۷ فروش اولین شرکت به صدمین شرکت  

 .است ایرانشرکت اولین  برابر فروش 2/3  ترکیهشرکت  اولینفروش 

 .است ایرانشرکت اولین  برابر فروش 11/6 هندشرکت اولین  فروش

 .است ایرانشرکت  صدمینبرابر  2/7 ترکیهشرکت صدمین  فروش

 .است ایرانشرکت  صدمینبرابر  11/2 هندشرکت صدمین  فروش



 (فروشنظر میزان از )مقایسه گروه های صنعتی در چهار کشور 

 سه گروه صنعتی اول کشور
 ۵00از کل سهم 

 (درصد) شرکت 

 ایران

 ۱۸ بانک ها و موسسات اعتباري

 ۱۷ فرآورده هاي نفتي

 ۱۴ پتروشيمي

 ترکیه

 ۱۴ (شامل نفت خام و گاز)فرآورده هاي نفتي 

 ۱۰/3 انرژي

 ۱۰ ريخته گري و فرآوري فلزات

 هند

 ۲۲ (شامل نفت خام و گاز)فرآورده هاي نفتي 

 ۱۶ بانكداري 

 ۸ خودرو

 آمریکا

 ۶/۱ فرآورده هاي نفتي  

 ۶ فروشگاه ها
 ۵ بانک ها و موسسات اعتباري



 ایراناقتصادی کشور و شرکت های  ظرفیت

 (نفت، گاز، معادن، صنعت و خدمات)اقتصادی تنوع •

 (نیروی کار تحصیل کرده)سرمایه انسانی  •

 نیازهای تولیدی و خدماتی رشد شهر نشینی و گسترش •

 (توانایی ایجاد کسب وکا رهای نوپا)فرهنگ کارآفرینی •

 موقعیت جغرافیایی راهبردی ایران•
 



 
 برخی از الزامات رونق تولید

 
 فضای کسب و کار سازی بهینه•

 (قوانين در تزاحم و تداخل) مخل توليد  اصالح قوانين 

 توليدنقدينگي در جهت افزايش مديريت •

   نظام ارزيثبات •

 بانکیاصالح نظام   •

 گذاريرفع موانع سرمايه •

 جلوگیری از واردات بی رویهو  صادراتموانع رفع •

   توليد نارتقاء کيفي و رقابت پذيرکرد•

 براي رونق توليد ي الزم هامشوق تعريف •

 

 
 
 



 آنچه از خاک تو رُست اي مرد حرّ
 آن فروش و آن بپوش و آن بخور 

 آن جهان بينان که خود را ديده اند  
 خود گليم خويش را بافيده اند

 سود و زيان در دست توسترشته 
 آبروي خاوران در دست توست
 اهل حق را زندگي از قوّت است

 .استقوّت هر ملّت از جمعيت  
 

 اقبال الهوري

 

 
 پایان سخن



 سپاس از توجه شمابا 
 سروران گرامي 


