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  برترو گروه شرکت های ها ارزیابی هلدینگ نظام نامه

 جشنواره ملی معرفی هلدینگ های برتر ایران

 

 مقدمه

ها در دوره های متوالی به منظور تشخیص روند عملکرد شرکتوجود نظام ارزیابی عملکرد سبب می شود امکان مقایسه 

مناسب ارتقاء کیفیت و تشویق شرکت ها به استفاده از تجارب ها، زمینه های بهبود، تعیین الگوهای ظرفیت ها، توانایی

موفق امکان پذیر گردد. از سوی دیگر تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد به برنامه ریزان و تصمیم گیران کمک می کند تا 

ا تدوین و های بهبود رتصویری مناسب از وضع موجود ترسیم نموده و با استفاده از شناسایی نقاط قوت و ضعف، برنامه

 معرفی ملی نتایج حاصله را از ابعاد مختلف مورد بازنگری و بررسی قرار دهند. از این رو جشنواره 

ها از طریق تالش در جهت بهبود عملکرد، ارتقاء ها و گروه شرکتبا هدف کمک به هلدینگ ایرانهای برتر هلدینگ

ها از طریق اخذ بازخورد و ارائه تصویری روشن و واقعی از وضعیت موجود فعالیت مند کردنپاسخگویی، شفافیت و نظام

 اقتصادی هر ساله برگزار خواهد شد. هلدینگ ها و گروه شرکت ها

 

 هاتعریف هلدینگ

 هایشرکت ها،آن بر کنترل و نفوذ اعمال و تابعه شرکت چند بودن دارا با که است شرکتی هلدینگ، یا مادر شرکت

های شرکتهای مهمی که از مزیت .کندمی رهبری و هدایت افزاییهم و آفرینی ارزش مسیر در راخود  پوشش تحت

 گروه، امکان به ی همهاتوان به کاهش ریسک، امکان استفاده از منابع شرکتهلدینگ از آن برخوردارند می

رقابتی و تسهیل فعالیت در عرصه  های زیر مجموعه، افزایش توان، حمایت مالی از شرکتهاتوانمندی شتنگذااشتراک

 یاعمده نقش و دارند کسب و کار هعرص در طوالنی قدمت هلدینگ هایشرکت چند هرالمللی اشاره کرد. ملی و بین

های بیشتری به مطالعات، تحقیقات و ارزیابی هاآن ، رهبری و توسعهمدیریت هنحو ولی کنند،می ایفا کشورها اقتصاد در را

، در )نقاط قوت و ضعف( و شرکت ( و عملکرد مدیریتهاها و تهدیدها )فرصتبستر فعالیت آن بهترتا با شناخت  نیاز دارد

 های مؤثرتری برداشته شود. ها گامتوانمندسازی و افزایش کارایی و اثربخشی آنجهت توسعه، 

 خود، اهداف مجموعه به رسیدن جهت در که هستند حقوقی شخصیتیهمانگونه که گفته شد  هلدینگ، یا مادر شرکت

 راهبردی، مدیریت از استفاده با و گیردمی اختیار در را دارند فعالیت رشته یک در که هاییشرکت سهام از بخشی یا تمام

های دیگر اند تا از طریق تملک شرکتدر تالش هاشرکتاین  .دنکنمی اداره را خود پوشش تحت هایشرکت مجموعه

برخوردار  نمایند یک گروه تخصصی را تشکیل داده تا بدین طریق بتوانند از مزایاییدر صنایع مشابه فعالیت می که عموماً

معموالً به طور مستقیم به تولید کاال یا خدمات  هاهلدینگ .افزایی اشاره داشتتوان به همشوند که از آن جمله می

های هلدینگ، بندی شرکتدر کتابچه راهنمای خود در زمینه رتبه DBRSموسسه  اند.پردازند، اما از آن نیز منع نشدهنمی
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دارد که هر دو اصطالح شرکت مادر و هلدینگ مشابه یکدیگر تفاوتی میان شرکت مادر و هلدینگ قائل شده و بیان می

های تابعه ر شرکتگذاری دباشند با این تفاوت که یک شرکت هلدینگ نوعاً فعالیتی ندارد و تنها به منظور سرمایهمی

های گذاری و نگهداری سهام شرکتشود. این در حالی است که یک شرکت مادر ممکن است در کنار سرمایهتشکیل می

 های دیگری را هم انجام دهد.تابعه، فعالیت

 در مرکزی شرکت یک عنوان به و باشد دیگر شرکت چند یا یک سهام مالک که شرکتی به آکسفورد، فرهنگ در

لدینگ شرکتی تعریف شده است که دارای هنیز در فرهنگ بریتانیکا  .شودگفته می مادر شرکت کند، مداخله آنان سیاست

لدینگ اکثریت سهام ها اعمال کنترل کند. شرکت هتواند بر آنسهام )با حق رأی( در یک یا چند شرکت است و می

 .نیز کنترل شرکت تابعه امکان پذیر استتابعه را داراست، ولی گاهی با مالکیت اقلیت سهام های شرکت

 باشد:سایر تعاریف نسبتاً جامع به شرح زیر می

 آنان سیاست در مرکزی شرکت کی عنوان به و باشدمی دیگر شرکت چند یا یک سهام مالک که شرکتی به 

 .شودمی گفته مادر شرکت ،کندمی مداخله

 شکلها آن رأی قح عمده مالکیت آوردن به دست طریق ها ازشرکت دیگر کنترل هدف با که است شرکتی  

 رایج دارد کنترل تحت تابعه شرکت عنوان به را شرکت چند که دیگری شرکت هر برای طالحاص این .گیردمی

 .باشدمی

 های کنترل شرکت جهت در نفوذ این از و دارد را خود تابعه هایشرکت در نفوذ اعمال توانایی که است شرکتی

 .کندمی استفاده تابعه

این چنین تعریف  شرکت مادر )هلدینگ(یران، ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ا 22بند بر اساس 

که برای  کندقدر حق رأی کسب میپذیر جهت کسب انتفاع، آنگذاری در شرکت سرمایهشرکتی که با سرمایه"شود می

  "مدیره مؤثر باشد.ب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت انتخامدیره را کنترل عملیات شرکت، هیئت 

های معمولی ها را بر عهده دارند با شرکتهای هلدینگ که در عمل مدیریت گروهی از شرکتالگوی مدیریت شرکت

 های فکری، دانش فنی، تجارب انباشته شده و منابع انسانی بسیار بیشتر ازها سرمایهمتفاوت است. در این شرکت

رو به رو هستند و  ذینفعان از تریمتنوع تر ووسیع هگستر ها باهلدینگهای فیزیکی اهمیت دارد. از سوی دیگر دارایی

افزاید. هر تصمیم صحیح یا غلط مدیریتی عالوه بر های آنان میهای مختلف ذینفعان بر مسئولیتپاسخگویی به گروه

هایی از فضای کسب و کار و محیط اقتصادی گذارد، بخشها اثر میهای زیرمجموعه و تحت کنترل آناینکه بر شرکت

سازی از تجارب موفق بر با الگوتواند های کشور میبندی هلدینگارزیابی و رتبهرو، از اینکند. و اجتماعی را نیز متأثر می

 های بهتر فرصت گذاران را باسرمایه و و توسعه بهترین عملکردها بیفزاید غنای ادبیات مدیریت هلدینگ

 گذاری آشنا سازد. سرمایه

های هلدینگ تفکیک نشده اند و همانگونه که در ادامه های مادر در قوانین کشور از شرکتبا توجه به اینکه شرکت

های مادر( و ها )شرکتگردد هلدینگاند، در این جشنواره تالش میها به عنوان نهاد مالی شناسایی شدهآید، هلدینگمی

های تولیدی و خدماتی هم که به مدیریت و کنترل ها مورد بررسی و اریابی قرار گیرند تا بدین صورت شرکتوه شرکتگر

 پردازند، تحت پوشش قرار گیرند.های زیر مجموعه خود میشرکت
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 های هلدینگ در ایرانشرکت محیط قانونی فعالیت

در  سخنی به میان نیامده است. 1347قانون تجارت مصوب های هلدینگ در قانون اصالح قسمتی از در خصوص شرکت

-( در فصل دوم مربوط به ساماندهی شرکت137۹-13۸3قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور )

وری و اداره بهره های دولتی و افزایش بازدهی وامکانات شرکت استفاده مطلوب از و ساماندهی به منظورهای دولتی، 

ی که یهافراهم کردن زمینه واگذاری شرکت بخش دولتی باقی بمانند و نیز ی که ضروری است دریهامطلوب شرکت

 شود نسبت به واگذاری، انحالل، ادغام وبخش دولتی غیرضروری است، به دولت اجازه داده می ها درادامه فعالیت آن

معامالتی، تصویب  های مالی ونامهها، تصویب آئینشرکتتصویب اساسنامه  های دولتی، اصالح وسازمان شرکت تجدید

 انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و ی ویجابجا قوانین مربوط و رعایت مقررات و بیمه، با های استخدامی ونامهآئین

 که این استاقدامات و در این راستا یکی از  ها اقدام کندهای وابسته به آنشرکت های دولتی وهای شرکتیایدار

چارچوب اساسنامه  نظر وزارتخانه ذیربط در سازماندهی شده و زیر "های مادر تخصصیشرکت"قالب  های دولتی درشرکت

 اشاره شده است. های مادر تخصصیشرکتنیز در مواردی به  توسعه چهارمدر قانون برنامه  .مربوط اداره شوند

مصوب  ایران اسالمی جمهوریماده یک قانون بازار اوراق بهادار  22بند در به طور مشخص،  ،همانگونه که گفته شداما 

پذیر جهت کسب انتفاع، سرمایه گذاری در شرکتکه با سرمایهتعریف شده است شرکتی شرکت مادر )هلدینگ( ، 13۸4

اعضای  مدیره را انتخاب کند و یا در انتخابکند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئتقدر حق رأی کسب میآن 

-شرکت ،مصوب هیئت وزیرانبهادار اجرایی قانون بازار اوراق  هنامآیین 4ماده بر اساس همچنین  مدیره مؤثر باشد.هیئت

  شوند.محسوب می مصادیق نهادهای مالی از های هلدینگ

قانون  ۹۹ هـ مادهبند  مفادبایست میشود نهاد مالی محسوب می ،های هلدینگمثل شرکتوقتی که یک شخص حقوقی 

بر اساس این بند از قانون  را رعایت نماید. 13۸۹ماه وسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب دی پنجم ت برنامه پنج ساله

 مالی موضوع نهادهای عناوین از یکی تحت که حقوقی اشخاص تمامی عامل مدیر و مدیرههیئت اعضاء"برنامه پنجم، 

 اجرای منظور تسهیل به جدید مالی نهادهای و ابزارها هتوسع قانون یا و ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون

 به کشور سراسر ها درشرکت ثبت مرجع نزد و اندشده تشکیل تاکنون ،اساسی قانون چهارم و چهل اصل هایسیاست

 مالی نهاد موظفند است مالی نهاد هاآن اصلی فعالیت موضوع که حقوقی اشخاص از دسته آن نیز و اندرسیده ثبت

 محسوب تخلف مالی نهاد ثبت از خودداری .برسانند ثبت به بهادار اوراق و بورس سازمان نزد را خود مدیریت تحت

 سازمان. است ایران جمهوری اسالمی بهادار اوراق بازار قانون 4۹ هماد یک بند مشمول هاآن مدیران فعالیت و شودمی

 از و نموده ثبت بهادار اوراق و بورس سازمان مجوز با فقط را مالی نهادهای است مکلف کشور امالک و اسناد ثبت

 تأیید به منوط نیز مالی نهادهای سرمایه و اساسنامه در تغییرات هرگونه. نماید خودداری مجوز بدون مالی نهادهای ثبت

 اساس بر مالی نهادهای مدیران ایحرفه صالحیت تأیید. است مربوطه ضوابط طبق بهادار اوراق و بورس سازمان

شده توسط شورای یاداین دستورالعمل نیز  ".رسدمی بهادار اوراق و بورس عالی شورای تصویب به که است دستورالعملی

سعه ابزارها و نهادهای مالی قانون تو 13بر اساس ماده  تصویب و سازمان بورس آن را به نهادهای مالی ابالغ کرده است.
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بررسی  مرتبط تجربی سوابق و تحصیالت حیث از صرفاً مذکور مدیران ایحرفه صالحیت معیارهایشرایط و جدید، 

 این ماده توسط هیأت وزیران تصویب و ابالغ شده است.نامه ینئآدر این راستا نیز  .شدخواهد 

مقررات به منظور تشریح شرایطی که تحت آن شرایط یک شخص حقوقی، نهاد مالی محسوب شده و لذا مشمول 

قانون  2۸ هو ماد 7ماده  6در اجرای بند گردد و ان بورس و اوراق بهادار مینهادهای مالی از جمله الزام به ثبت نزد سازم

به موجب اختیار  و ذکر گردیدکه پیش از این قانون برنامه پنجم  ۹۹بازار اوراق بهادار و همچنین در اجرای بند هـ ماده 

شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار " قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعمل 7 هماد 2حاصله از بند 

بر طبق  است. سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده تنظیم و به تصویب هیأت مدیره  "نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

 به ثبت نرسیدهو اوراق بهادار  بورس هاد مالی نزد سازمانشخص حقوقی که قبالً به عنوان نهر این دستورالعمل  2ماده 

درخواست نماید تا به  بورس ملزم است کتباً از سازمانشود ها اشاره میبه بخشی از آنزیر  ی که درباشد،  در شرایط

سازمان ثبت گردد یا به دالیل مندرج در این عنوان یک نهاد مالی متناسب با موضوع فعالیت یا متناسب با نام خود، نزد 

 مستثنی گردد:بورس و اوراق بهادار این دستورالعمل، از الزام به ثبت به عنوان نهاد مالی، نزد سازمان 

  : باشد نموده استفاده زیر شرح به را که در نام خود یک یا چند عنوان از عناوین مختص نهادهای مالیدر صورتی - 2-1

 از جمله اســـت  قانون بازار اوراق بهادار برای نهادهای مالی ذکر شـــده 22تا  13و  7بندهای  عناوینی که در

 باشد. را استفاده نموده )هلدینگ( ادرگذاری و شرکت مشرکت سرمایه

 ــوب شــ آیین 4 هعناوینی که در اجرای ماد ورای نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، برای نهادهای مالی مص

 اند از جمله شرکت مادر )هلدینگ(بورس، انتخاب شدهعالی 

صورتی  -2-2 سعه ابزارها و نهادهای  که یک یا چند نوع از فعالیتدر  هایی که طبق قانون بازار اوراق بهادار و قانون تو

های امهمالی جدید و مقررات مصوب ارکان بازار اوراق بهادر در مورد تأسیس و فعالیت نهادهای مالی و همچنین اساسن    

اند های منحصر به نهاد مالی و مستلزم اخذ مجوز قلمداد شدهمصوب سازمان برای نهادهای مالی، از جمله فعالیت هنمون

گذاری در اوراق بهادار فعالیت منحصر به نهادهای مالی  باشد. سرمایه   را در موضوع فعالیت در اساسنامه خود قید نموده   

 شود. محسوب نمی

 منحصر به نهاد مالی اشتغال ورزد.که شخص حقوقی به هر نحو به موضوعات فعالیت در صورتی -2-3

گذاری در اوراق بهادار اختصاص  های خود را به سرمایه درصد از دارایی  50که شخص حقوقی بیش از  در صورتی  -2-4

گذاری در اوراق بهادار )سـود  ایهسـال مالی، از محل سـرم  صـد از درآمد عملیاتی آن در طول یک  در 50دهد یا بیش از 

 باشد: و یکی از شرایط زیر را داشته  تخصیصی یا درآمد ناشی از افزایش قیمت اوراق بهادار(، کسب شده باشد

 صورت شرکت سهامی عام به ثبت رسیده باشد، یا  ها به نزد مرجع ثبت شرکتکه در صورتی .1

 سهامی عام به ثبت رسیده صورت اشخاص حقوقی به غیر از شرکتها به نزد مرجع ثبت شرکتکه در صورتی .2

های سهامی عام یا اوراق بهادار گذاری در سهام شرکتهای آن به سرمایهدرصد از دارایی 50باشد و بیش از 

درصد درآمد عملیاتی آن در طول یک  50باشد یا بیش از  های عمومی اختصاص داده شدهمنتشره در عرضه

گذاری در سهام و اوراق بهادار یادشده )ناشی از سود تخصیصی یا افزایش قیمت(، سال مالی از محل سرمایه

 باشد؛  دست آمدهبه
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نهاد دستورالعمل(   2 هماد 4-2)بند  باال شخص حقوقی که براساس بند  الذکر فوقدستورالعمل   5ماده مطابق با همچنین 

سوب می  ساس معیارهای    مالی مح ش شود برا سرمایه زیر به عنوان  شرکت مادر ) رکت  سازمان  گذاری یا  هلدینگ( نزد 

سط      و اوراق بهادار بورس شده تو سیده و باید در مهلت تعیین  شرایط خود را با مقررات مربوطه     این به ثبت ر سازمان، 

 تطبیق دهد: 

است، در   ص داده شده های شخص حقوقی که به اوراق بهادار اختصا  درصد از دارایی  50که بیش از در صورتی  .1

گذاری شده باشد که   ها، سرمایه ها، مؤسسات یا صندوق   گذاری شرکت الشرکه یا واحدهای سرمایه  سهام، سهم  

گذاری، شــخص حقوقی به تنهایی یا به همراه اشــخاص تحت کنترل خود در شــرکت، به موجب این ســرمایه

سرمایه       صندوق  سه یا  س ست، آن   نترل آن را بهپذیر نفوذ قابل مالحظه یافته یا کمؤ ست آورده ا شخص  د گاه 

 گردد. حقوقی به عنوان یک شرکت مادر )هلدینگ( محسوب می

صورتی  .2 شده در بند      در  شرایط قید  شد، آن  فوق مطابقت ن 1که وضعیت شخص حقوقی با  شته با گاه شخص  دا

 گردد.گذاری محسوب میعنوان یک شرکت سرمایهحقوقی به 

گیری از کنارهشرایط  همچنینو نهاد مالی به نوعی دیگر تبدیل یک نوع شرایط یادشده در خصوص دستورالعمل  6ماده 

هر شخص حقوقی نیز دستورالعمل  7بر اساس ماده . عالوه بر آنچه گفته شد کندفعالیت به عنوان نهاد مالی صحبت می

رسد، ملزم است به ثبت میو اوراق بهادار گذاری یا شرکت مادر )هلدینگ( نزد سازمان بورس که به عنوان شرکت سرمایه

 های خود، موارد زیر را رعایت نماید: در ترکیب دارایی

 گذاری در اوراق بهادار اختصاص دهد؛ های خود را به سرمایهدرصد از دارایی ۸0حداقل  .1

الشرکه یا گذاری در سهام یا سهمهای خود را به سرمایهدرصد از دارایی 70مادر )هلدینگ( باید حداقل  شرکت .2

گذاری دیگر اختصاص دهد سرمایههای ها، مؤسسات یا صندوقگذاری دارای حق رأی شرکتواحدهای سرمایه

پذیر، به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل های سرمایهها، مؤسسات یا صندوقکه در شرکتطوریبه 

 دست آورد؛ ها را بهخود نفوذ قابل مالحظه یافته یا کنترل آن

گذاری در اوراق بهاداری اختصاص های خود را به سرمایهدرصد از دارایی 70گذاری باید حداقل سرمایه شرکت .3

گذاری در این اوراق بهادار، به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت در اثر سرمایهدهد که 

 دست نیاورد. ناشر اوراق بهادار یادشده، نفوذ قابل مالحظه پیدا نکند یا کنترل آن را به

سازمان بورس     شرکت مادر )هلدینگ( از ثبت نزد  صورتی که  شد   و اوراق بهادار در  ش معاف با شرایط و  م مول برخی از 

که به انجام  یبر اساس ابالغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، آن دسته از اشخاص حقوق الزامات پیش گفته نخواهد بود. 

سرمایه فعالیت سرمایه آن نمایند، گذاری یا مادر )هلدینگ( اقدام میهای  ست، از   100ها از مبلغ اما  میلیارد ریال کمتر ا

سازمان این ن به عنوان نهاد مالی معاف هستند، مشروط به اینکه طبق سایر مقررات ملزم به ثبت نزد سازمااین ثبت نزد 

بورس و اوراق بهادار اشخاص حقوقی که بر اساس این مصوبه از ثبت نزد سازمان     نباشند.  عام به عنوان شرکت سهامی   

 اصالح نمایند.اند متعاقباً نام خود را شوند، در صورت ضرورت ملزممعاف می

کمیســیون هاســت. محدودیت در اعطای تســهیالت بانکی به این شــرکتها از دیگر مقررات حاکم بر فعالیت هلدینگ

سه        ست و دومین جل سات اعتباری در بی س ست    21/07/13۹2خود مورخ مقررات و نظارت مؤ سیا های بانک با توجه به 
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ــیص بهینه منابع بانک    مرکزی در ارتباط با    ــهیالت و   ها  تخصـ ــی در اعطای تسـ  تأمین منابع به    و لزوم اولویت بخشـ

شور     بخش صاد ک ضروری و حیاتی اقت شرکت   مقرر نمود کههای  سهیالت به  صلی   اعطای ت ضوع ا های هلدینگی که مو

  .باشد، ممنوع استها میها مدیریت شرکتفعالیت آن

 

 :ها در کشورفعالیت هلدینگحاکم بر قانونی  ای از شرایطخالصه

شرایط و الزاماتی رعایت برخی  صورت ثبت  که در ادامه می از  سازمان بورس و اوراق   (هلدینگشرکت مادر ) آید در  نزد 

ضرورت پیدا می  صورتی  کندبهادار  سازمان بورس   هلدینگکه و در  شد  و اوراق بهاداراز ثبت نزد  شمول   ،معاف با آن م

 نخواهد بود:شرایط 

 بهادار( اجرایی قانون بازار اوراق  نامهآیین 4ماده ) .شوندمحسوب می مالی مصادیق نهادهای از هاهلدینگ 

 قانون  ۹۹هـ ماده بند ). باید نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسندها نهادهای مالی از جمله هلدینگ

 برنامه پنج ساله پنجم(

 اوراق بهادار بایســتی شــرایط ثبت نزد این ها برای ثبت نزد ســازمان بورس و نهادهای مالی از جمله هلدینگ

شوند،       . سازمان را احراز نمایند  سازمان معاف  ست از ثبت نزد  شرایط ممکن ا سب  از الزام به  این نهادها بر ح

ــازمان ثبت  ــتثنی گردند و یا نزد س ــرایط )ابالغیه  .دننمای گیریکناره مالی نهاد یک عنوان به فعالیت ازمس ش

 این سرمایه  حداقل وبورس و اوراق بهادار  سازمان  نزد ثبت از( هلدینگ) مادر و گذاریمعافیت شرکت سرمایه  

ســازمان  نزد بهادار اوراق بازار در فعال مالی نهادهای ثبت و دســتورالعمل شــناســاییو  مالی نهادهای از نوع

 بورس و اوراق بهادار(

   سناد  ثبت سازمان ست  مکلف کشور  امالک و ا  بهادار اوراق و بورس سازمان  مجوز با فقط را هاهلدینگ ا

 قانون برنامه پنج ساله پنجم( ۹۹هـ ماده بند نماید. ) ثبت

 ها باید به تأیید ســازمان بورس و اوراق بهادر مدیران این شــرکتمدیره و ای اعضــای هیئتصــالحیت حرفه

ن سابقه سای دارا بودن سوابق علمی، تحصیلی و تجربی مرتبط با مدیریت و حمنظور از صالحیت حرفه برسد.

ــ مادبا مدیریت از سوی مدیر تعریف شده است. فعالیت مرتبط   هپنجم، ماد هپنج سال قانون برنامه ۹۹ه )بند هـ

 نامه آن(قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و آئین 13ماده  ،قانون بازار اوراق بهادار 2۹

  سرمایه سنامه، نحوه    حداقل  سا ضوع فعالیت در ا سی    ههای ویژدهی و نوع گزارشگزارش ، مو سابر  نهادهایح

 قانون بازار اوراق بهادار( 2۹ اده)م برسد.سازمان بورس و اوراق بهادار باید به تأیید  هاهلدینگاز جمله  مالی

 ضوابط  طبق بهادار اوراق و بورس سازمان  تأیید به منوط هاسرمایه هلدینگ  و اساسنامه   در تغییرات هرگونه 

 قانون برنامه پنج ساله پنجم( ۹۹هـ ماده بند ) .است مربوطه

 به ثبت و اوراق بهادار بورس که یک شــخص حقوقی که قبالً به عنوان نهاد مالی نزد ســازمان  در صــورتی

و اوراق بهادار ، ملزم اســـت کتباً از ســـازمان بورس احراز کندثبت به عنوان نهاد مالی را  شـــرایط، نرســـیده

ــت نماید تا به عنوان یک  ــازمان ثبت گردد نهاد درخواس ــوع فعالیت خود، نزد این س ــب با موض و  مالی متناس

ست  ساس معیارهای   ممکن ا شود.    شرکت مادر )هلدینگ(   مربوطه به عنوانبرا و  2ماده  4-2بند )شناخته 

http://seo.ir/Upload/FileGallery/SeoFiles/130303782901245698_Eb-15-12020016.pdf
http://seo.ir/Upload/FileGallery/SeoFiles/130303782901245698_Eb-15-12020016.pdf
http://seo.ir/Upload/FileGallery/SeoFiles/130303782901245698_Eb-15-12020016.pdf
http://seo.ir/Upload/FileGallery/SeoFiles/130303782901245698_Eb-15-12020016.pdf
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ــتورالعمل 5ماده  ــایی  دس ــناس ــازمان بورس و اوراق  نزد بهادار اوراق بازار در فعال مالی نهادهای ثبت و ش س

 بهادار(

  ــیس ــازمان هاهلدینگاز جمله  مالی نهادهایتأس ــت و فعالیت و اوراق بهادار  بورس منوط به ثبت نزد س اس

 قانون بازار اوراق بهادار( 2۸ اده)مشود. انجام می این سازمانها تحت نظارت آن

 

 های برترارکان جشنواره هلدینگ

 

 
 

 

 سیاستگذاری شورای مسئولیت

 و داده جلسه تشکیل جایزه اعطاء دوره هر شروع در و دارد عهده بر را جایزه فرآیند انجام حسن بر نظارت مسئولیت
 :پردازد می زیر موارد بررسی به

 گردد می ارائه دبیرخانه توسط و تهیه ارزیابی کمیته توسط که دوره هر اجرایی عملیاتی زمانی برنامه تصویب. 

 آنها به امتیازدهی و ارزیابی معیارهای تصویب 

 سطوح از یک هر امتیاز نصاب حد تصویب  

 آنها انتخاب و ارزیابان صالحیت تعیین رویه و معیارها تصویب  

 نامه نظام اصالحات تصویب و بررسی  

 

 

شورای سیاستگذاری جشنواره

دبیرخانه

ابیکمیته ارزی یکمیته اجرای



۸ 

 

 مرتبط های کمیته و جشنواره دبیرخانه مسئولیت

 جایزه دبیرخانه فعالیتهای مورد در اجرایی های مشی خط تعیین  

 تصویب جهت سیاستگذاری یشورا به آن ارائه و تهیه و دوره هر اجرایی عملیات زمانی برنامه بررسی 

 جشنواره فرآیند بهتر چه هر اجرای جهت الزم های مساعدت انجام و احتمالی مشکالت رفع  
 تصویب جهت گذاری سیاست شورای به پیشنهاد و نظامنامه ضروری اصالحات بررسی  

 گذاری سیاست شورای به پیشنهاد و آنها امتیازات و فرعی معیارهای اصلی، ارزیابی معیارهای تعیین و بررسی 

 تصویب جهت

 تصویب جهت گذاری سیاست شورای به پیشنهاد و برتر واحدهای انتخاب معیارهای بازنگری 

 نتیجه اعالم و آنها به رسیدگی و متقاضیان اعتراضات و شکایات بررسی  

 پروژه اجرای مدت درسیاستگذاری  شورای به الزم پیشنهادهای ارایه  

 تصویب جهت گذاری سیاست شورای به پیشنهاد و جایزه سطوح از یک هر امتیاز هایحدنصاب تعیین و بررسی 

 گذاری سیاست شورای به پیشنهاد و ارشد ارزیابان و ارزیابان انتخاب و صالحیت تعیین رویه و معیارها تعیین 

 تصویب جهت

 ارشد ارزیابان و ارزیابی گروه های عملکرد بر نظارت  

 جشنواره برگزاری برای الزم هماهنگیهای و فعالیتها بررسی  
 مرتبط نشریات انتشار بر نظارت 
 هماهنگی های فعالیت کلیه انجام  

 جایزه ارکان نیاز مورد کارشناسی فعالیتهای کلیه هماهنگی 

 متقاضیان نام ثبت جهت مقتضی نحو به عمومی فراخوان انجام  

 اجرایی و علمی کمیته و گذاری سیاست شورای جلسات برگزاری جهت الزم هماهنگیهای انجام  

 ارشد ارزیابان و ارزیابان جهت آموزشی های دوره و ها سازمان برای سمینارها برگزاری  

 آنها تحلیل و تجزیه و بندی طبقه جایزه، متقاضیان از اطالعات دریافت  

 متقاضی واحدهای ارزیابی جهت ارزیابان اعزام تدارک و ریزی برنامه  

 علمی کمیته نهایی تصمیم اتخاذ برای ها ارزیابی از حاصل نتایج و گزارشات ارجاع  

 (ها گواهینامه و ها تقدیرنامه ها، تندیس)  جوایز تهیه و طراحی 

 

 اجرائی هکمیت مسئولیت

برای هر مین کلیة زیرساختها را أو ت جشنوارهتشکیل و وظیفة طرح ریزی عملیات اجرائی  دبیرخانهنظر  کمیتة اجرائی زیر

 دارد.عهده بر  جشنوارهچه بهتر برگزار شدن 

 

 

 

 



۹ 

 

 کمیته ارزیابی  مسئولیت

این کمیته متشکل از کارشناسان، مشاوران و صاحبنظرانی است که با مباحث حقوقی، قانونی، مالی و مدیریتی مربوط به 

هلدینگ ها و گروه شرکت ها آشنایی دارند و به ارزیابی هلدینگ ها گروه شرکتها می پردازند. در ارزیابی هلدینگ ها و 

انتخاب بزرگترین ها و سودآورترین ها اهمیت دارد و یکی از اهداف اصلی  گروه ها انتخاب بهترینها و برترین ها بیش از

هر ساله بیش از پیش از شاخص های کیفی بهره کمک به توسعه و ترویج بهترین عملکردهاست، لذا این کمیته  جشنواره

 می برد.

 

 ارزیابان انتخاب

 طی به منوط متقاضی های شرکت ارزیابی فرآیند در را ارزیاب عنوان به همکاری متقاضیان حضور جشنواره دبیرخانه

  .داند می جشنواره ارزیاب تربیت آموزشی کارگاه

 :باشند ذیل های مهارت و ها صالحیت دارای بایست می جایزه ارزیاب عنوان به همکاری متقاضیان

 (کارشناسی سطح در حداقل) دانشگاهی تحصیالت 

 شهرت حسن 

 ارتباطی های مهارت 

 ارزیابی و گری تحلیل مدیریتی، های مهارت و دانش 

 مدیریتی های حوزه در شغلی سابقه 

 جدی بسیار زمانی های االجل ضرب به دستیابی توانایی 

 دبیرخانه های رویه براساس کافی وقت اختصاص 

 تخصصی های دوره کردن طی 
 

 

 ارزیابان وظایف

 ارشد ارزیابان

 تیم از یک هر هماهنگی و هدایت مسئولیت که شده انتخاب ارشد ارزیاب عنوان به تعدادی جایزه ارزیابان میان از

 :است زیر شرح به ارشد ارزیاب وظایف اهم .دارند برعهده را ارزیابی های
 ارزیابی  تیم هدایت و متقاضیان نامه اظهار ارزیابی در الزم های هماهنگی ایجاد 
 دبیرخانه سوی از شده اعالم های زمان به توجه با ارزیابی تیم های فعالیت اجرای بندی زمان 

 ارزیابان اجماع جلسات برگزاری 

 محل از بازدید ریزی برنامه 

 ارزیابی نهایی و اولیه گزارشات تدوین 

 ارزیابان به الزم های راهنمایی ارائه 

 دبیرخانه به ارزیابی اجرای احتمالی مشکالت انتقال 
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 ارزیابان

 را ارزیابی های تیم اجرایی و علمی کمیته طرف از شده صالحیت تایید ارزیابان یهای ویژگ به توجه با دبیرخانه

 :است زیر شرح به ارزیابان وظایف اهم . دهد می تشکیل

 مواردی و امتیاز بهبود، قابل های زمینه قوت، نقاط استخراج و متقاضیان های اظهارنامه ارزیابی 

 گیرد قرار بررسی مورد باید محل از بازدید در که. 

 متقاضیان ادعاهای سقم و صحت بررسی و محل از بازدید انجام 

 محل از بازدید و ها اظهارنامه ارزیابی وضعیت خصوص در نظر اتفاق 

 متقاضی های شرکت اطالعات و اسرار حفظ 

 شود یم  اعالم دبیرخانه سوی از که ارزیابی های نامه آیین رعایت. 

 

 مبانی ارزیابی

 معیار نه دارای که است EFQM سازمانی تعالی مدل شده، استوار آن بر هاشرکت گروه و هاهلدینگ ارزیابی که مدلی
 .هستند نتایج دیگر معیار چهار و توانمندسازها آن، معیار پنج است.

  خدمات و محصوالت فرآیندها، منابع، و ها شراکت کارکنان، استراتژی، رهبری، توانمندسازها:

  کلیدی نتایج جامعه، نتایج کارکنان، نتایج مشتریان، نتایج نتایج:

 شرکت یک که را آنچه ،“نتایج” معیارهای و دهندمی پوشش دهدمی انجام شرکت یک را آنچه ،“توانمندساز” معیارهای
 بهبود “نتایج” از بازخورد گرفتن با “توانمندسازها” و آیند می بدست “توانمندسازها” اجرای اثر بر “نتایج” آورد.می بدست

 .یابندمی
 را معیار مختلف ابعاد که است جزء چند شامل برتر هایهلدینگ جشنواره ارزیابی مدل گانه نه معیارهای از یک هر

  سازد.می مشخص
 آنجایی از و باشدمی پایه سال به نسبت سال سه حداقل اطالعات داشتن نیازمند بودن، سرآمد میزان مورد در قضاوت البته
 کالن تصویری EFQM مدل ،است فراگیر و کامل ای نقشه نیازمند مسیر این در حرکت و ندارد پایانی تعالی مسیر که
 و یکپارچه قالی در را خود عملیاتی و مدیریتی مختلف وجوه و گرفته بهره آن از تواندمی سازمانی هر که است اینقشه از

 بخشد. تعالی و بهبود جامع،
 به نتایج( برای امتیاز 500 و توانمندسازها برای امتیاز 500) دارند امتیاز 1000 هم، روی معیارها EFQM مدل در

  .بگیرد امتیاز 1000 تواند می کند، پیاده خود سازمان در کامالً را مدل این که شود موفق سازمانی اگر عبارتی
 برتر شرکت عنوان به باشند کرده اخذ را امتیاز بیشترین زیر محورهای در که هایی شرکت ، جشنواره این در همچنین

 :شد خواهند معرفی

 

 تلفیقی مالی صورت آخرین مبنای )بر گذاری سرمایه از حاصل درآمد یا و خدمات هئارا و شروف از حاصل درآمد 
 شده( حسابرسی ساالنه

 هستند.( برخوردار باالتری امتیاز از آموزشی عدالت توسعه راستای در شده انجام اقدامات) اجتماعی هایمسئولیت 
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 ها و گروه های برتر هلدینگمعرفی 

با توجه به اینکه در قوانین و ادبیات اقتصادی کشور تعریف و تفکیک دقیقی در خصوص هلدینگ ها، شرکت های مادر 

 و گروه شرکت ها صورت نگرفته است، شرکت های برتر این کنفرانس در سه بخش زیر معرفی خواهند شد:

 

ماده یک قانون بازار اوراق  22تعاریف موجود در قوانین کشور از جمله بند ها مطابق با شامل هلدینگ :برترهلدینگ 

 بهادار و دستورالعمل های مربوطه

 :امتیاز را کسب نمایند. 650شرکت هایی که بیش از  سطح تندیس 

 :امتیاز را کسب نمایند. 500شرکت هایی که بیش از  سطح تقدیر نامه 

 

گروه های صنعتی، معدنی، خدماتی و اقتصادی فعالیت میکنند ولی در  هایی که به صورتشامل شرکت :برترگروه 

 تعریف هلدینگ قرار نمی گیرند.

 :امتیاز را کسب نمایند. 650شرکت هایی که بیش از  سطح تندیس 

 :امتیاز را کسب نمایند. 500شرکت هایی که بیش از  سطح تقدیر نامه 

 

 های پیشرو قرار های هلدینگ و گروهدسته شرکتهایی که در شامل شرکت گروه کارآمد اقتصادی:

های زیر مجموعه و پرتفوی خود قابل تقدیر هستند. همچنین شرکت هایی گیرند ولی به دلیل مدیریت موفق شرکتنمی

 که تصمیم دارند ساختار شرکت های هلدینگ را پیاده سازی کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


