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  :پيشگفتار

بخش اول شماي كلي مدل رتبه بندي شامل معيارهاي اصلي، زير معيارها، اجزا، . اين مستند شامل سه بخش مي باشد
به منظور شفافيت هر چه بيشتر و آگاهي كامل متقاضيان و تمامي . نحوه امتيازدهي و ساير اطالعات تفصيلي مي باشد

كارت هاي بازرگاني، ويرايش نهايي كه بيست و يكمين ويرايش اين مدل مي باشد، ارايه شده ذينفعان از مدل رتبه بندي 
  .است

بخش دوم شامل تاريخچه كوتاهي از اقدامات صورت گرفته در رتبه بندي كارت هاي بازرگاني و مباني نظري مدل رتبه 
  .بندي مي باشد

) 2(قيقي، حقوقي و شركت هاي تعاوني موضوع تبصره رتبه بندي اشخاص حپيشنهادي بخش سوم نيز دستورالعمل در 
  .ارايه شده است آيين نامه اجرايي قانون مقررات واردات و صادرات) 10(ماده ) 3(ذيل بند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مدل رتبه بندي كارت هاي بازرگاني: بخش اول
  :اطالعات كلي شركت. الف

 

اطالعات اعضاي هيات مديره.ب  

 

 

 

 

تاريخ تاسيسنام شركت
شماره اقتصادينوع شركت

شماره و تاريخ كارت بازرگانيعنوان فعاليت
تاريخ پذيرش در بورسنوع فعاليت
ميزان سرمايهشناسه ملي

آدرس
پايگاه اينترنتيتلفن
پست الكترونيكي فكس

مشخصات مربوط به شركت

اطالعات تماس

كد مليميزان تحصيالتتاريخ تولدنام و نام خانوادگيرديف

1
2
3
4
5
6
7

اسامي اعضاء هيات مديره



  حوزه مديريتي.1

 

 

  )رجوع شود به مباني نظري مدل. (در توانمندي مديران تعداد و تنوع اعضاي هيات مديره نيز بررسي مي گردد*

.ري مدل تشريح شده استظگواهينامه ها و تاييد صالحيت هاي معتبر امتيازآور به صورت كامل در مباني ن**

 10 سال بيشتر8 تا 10 سال6  تا 8 سال3 تا 5 سال تا 2 سال--------

داردندارد

مي باشد.نمي باشد

8 سال به باال7 و  8 سال5 و  6 سال4 سال 3سال--------

بيش از 20 سال16 تا 20 سال12 تا 16 سال8 تا 12 سال4 تا 8 سالكمتر از 3 سال

دكتراكارشناسي ارشدكارشناسيكاردانيديپلم زير ديپلم 

 چك برگشتي نداشته كمتر از 10.000.000 ريال  از 10 تا 25 ميليون ريال  از  25 تا 50 ميليون ريال  از 50 تا 100 ميليون ريال بيش از 100.000.000

بيش از بيست ميليارد ريال از پانزده تا بيست ميليارد ريال از ده تا پانزده ميليارد ريال از 5 تا 10 ميليارد ريالكمتر از 5 ميليارد ريالنزديك به صفر

داردندارد

عاليبسيار خوبخوبمتوسطضعيفبسيار ضعيف

برنامه ريزي استراتژيك كاملماتريس SWOT كاملماتريس SWOTبودجه ريزيسرفصل برنامه هاعدم ارائه گزارش

3131.00 جمع

مديريتي

توانمندي 
مديران

سابقه  
اعتباري 

گواهينامه ها و 
تاييديه ها

برنامه هاي آتي

نمره شاخص (ضريب امتيازي) معيار اصلي حوزه

پيشينه
اظهارنامهعضويت در بورس

سهامي عام

رزومه اعضاي هيئت مديره  2ميزان تحصيالت 

1اظهارنامه

2رزومه اعضاي هيئت مديره سابقه فعاليت هاي تجربي

4.00

4.00

3.00

2.00

11.00

1.00

2.00

4.00

2.00 2رسيد تسويه حساب از ماليات

گواهينامه ها و تاييديه ها

3استعالم چك برگشتي

4

گزارش برنامه هاي آتي بنگاه

وضعيت مفاصا حساب مالياتي

5

مبلغ چك برگشتي

3استعالم وضعيت اعتبارات دريافتني سابقه اعتبارات دريافتي

گواهينامه ها و تاييد صالحيت هاي معتبر 

4برنامه استراتژيك

سابقه داشتن كارت بازرگاني

درصد وزني

سابقه تاسيس

3.00

5.00

4اظهارنامه

اظهارنامه

مستند مورد نظر امتيازمعيار 



باالتر از ميانگين و رشد  باالتر از ميانگين و عدم رشد   ميانگين شاخص كشور  %5 ±پايين تر ازميانگين و رشد    پايين تر ازميانگين و عدم رشد    نزديك به صفر

باالتر از ميانگين و رشد  باالتر از ميانگين و عدم رشد   ميانگين شاخص كشور  %5 ±پايين تر ازميانگين و رشد    پايين تر ازميانگين و عدم رشد    نزديك به صفر

باالتر از ميانگين و رشد  باالتر از ميانگين و عدم رشد   ميانگين شاخص كشور  %5 ±پايين تر ازميانگين و رشد    پايين تر ازميانگين و عدم رشد    نزديك به صفر

باالتر از ميانگين و رشد  باالتر از ميانگين و عدم رشد   ميانگين شاخص كشور  %5 ±پايين تر ازميانگين و رشد    پايين تر ازميانگين و عدم رشد    نزديك به صفر

باالتر از ميانگين و رشد  باالتر از ميانگين و عدم رشد   ميانگين شاخص كشور  %5 ±پايين تر ازميانگين و رشد    پايين تر ازميانگين و عدم رشد    نزديك به صفر

باالتر از ميانگين و رشد  باالتر از ميانگين و عدم رشد   ميانگين شاخص كشور  %5 ±پايين تر ازميانگين و رشد    پايين تر ازميانگين و عدم رشد    نزديك به صفر

نزديك به صفرپايين تر ازميانگين و بهبود    پايين تر از ميانگين و عدم بهبود     ميانگين شاخص كشور  %5 ±باالتر از ميانگين و بهبود  باالتر از ميانگين و عدم بهبود  

0.04كمتر از  0.02 0.02 تا 0.06از 0.04 تا 0.08از 0.06 تا 0.1از 0.08 تا  0.1از بيشتر از

بيش از 20 ميليون ريال   از 16 تا  20 ميليون ريال     از 12 تا  16 ميليون ريال از 8 تا  12 ميليون ريال كمتر از 8 ميليون ريال   نزديك به صفر

x<0.1>نزديك به صفر 0.3<x<0.3 0.5<x<0.5 0.7<x<0.7 1>1

باالتر از ميانگين و رشد  باالتر از ميانگين و عدم رشد   ميانگين شاخص كشور  %5 ±پايين تر ازميانگين و رشد    پايين تر ازميانگين و عدم رشد    نزديك به صفر

بيش از100 ميليارد  از 70 ميليارد تا   100 ميليارد ريال از 40 ميليارد تا   70 ميليارد ريال از 10 ميليارد تا   40 ميليارد ريال كمتر از 10 ميليارد ريال نزديك به صفر  

بيش از 300 ميليارد ريال از 200 تا 300 ميليارد ريال از 100 تا 200 ميليارد ريال از 30 تا 100 ميليارد ريال كمتر از 30 ميليارد ريال نزديك به صفر  

4646

1.00

1.00

2.50

2.50

رشد پايدار افت و رشد در سال آخر   رشد و افت در سال آخر   عدم رشد ارزش افزوده منفي  

عاليخوبمتوسط ضعيف بسيار ضعيف 

مالي 

جمع

صادرات

واردات

پايين تر از ميانگين و بهبود     پايين تر ازميانگين و عدم بهبود     نزديك به صفر

غير توليدي  توليدي 

بهره وري 

نسبت هاي 
مالي 

سودآوري

نسبت سرمايه

فروش 

نزديك به صفرپايين تر ازميانگين و بهبود    پايين تر از ميانگين و عدم بهبود    

باالتر از ميانگين و عدم بهبود   باالتر از ميانگين و بهبود    ميانگين شاخص كشور  5% ±

گزارش مديريتي  حجم واردات 
ساالنه مبني بر

2.5

گزارش مديريتي  نسبت واردات به واردات محصول  
ساالنه مبني بر

، امتياز كامل و كمتر از آن به تناسب امتياز كسر گردد.2.5 %2 نسبت محاسبه شده بيش از

5.00

نسبت صادرات به صادرات محصول
گزارش مديريتي  
5ساالنه مبني بر 

نسبت محاسبه شده بيش از  5% ، امتياز كامل و كمتر از آن به تناسب امتياز كسر گردد       . 
5.00

نمره شاخص ( ضريب امتيازي ) معيار اصلي حوزه

حجم صادرات
گزارش مديريتي  
5ساالنه مبني بر 

 ميانگين شاخص كشور  %5 ±باالتر از ميانگين و بهبود  باالتر از ميانگين و عدم بهبود  

توليد و ارزش   
افزوده 

مستند مورد   
درصد وزنينظر 

11.00صورت ماليارزش افزوده به ارزش ستانده

1

1

1.00

1

1.00

توليدي يا خدماتي  

1.00

1.00

نسبت سرمايه ثبت شده به مجموع بدهي ها

دوره وصول مطالبات حساب هاي دريافتي به فروش روزانه    

4.00

5.00

5.00

1.00

صورت مالي

صورت مالي

فرم مربوطه

1 صورت مالي

4

مبلغ سه در هزار در هنگام تمديد كارت  

مقايسه وضعيت فروش با متوسط صنعت    

1

 بهره وري سرمايه

نسبت جاري

سودآوري 

نرخ برگشت سرمايه

صورت مالينسبت بدهي

صورت ماليهزينه هاي اداري و مالي و فروش بر فروش خالص  

TFP شاخص

صورت مالي

صورت مالي

صورت مالي

1.00

صورت مالي

صورت مالي

2.00

11.00

1

1

2.00صورت مالي 2

2

33.00

معيار 

رقابت پذيري هزينه نيروي كار 

امتياز  

1اظهارنامه

5رشد ارزش افزوده 

5 تركيب ارزش افزوده  

صورت مالي

  حوزه مالي.2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



878889878889بررسي ارزش افزوده متقاضي
58,091,554,958.0068,621,692,300.00108,280,492,423.00100.00118.13186.40مقدار جاري ارزش افزوده 
46,628,179,222.0048,881,173,875.0059,003,437,275.00100.00104.83126.54مقدار ثابت ارزش افزوده 

77,157,490,080.0088843046717130,725,258,652.00100.00115.15169.43مقدار جاري ارزش ستانده 
61,725,992,064.0062,786,605,454.0070,815,416,388.00100.00101.72114.73مقدار ثابت ارزش ستانده 

19,065,935,122.0020,221,354,417.0022,444,766,229.00100.00106.06117.72مقدار جاري مصارف واسطه 
15,097,812,842.0013,905,431,579.0011,811,979,113.00100.0092.1078.24مقدار ثابت مصارف واسطه 
مقايسه با ميانگين صنعت
211,542,435,999.00242,723,080,346.00301,570,196,194.00100.00114.74142.56مقدار جاري ارزش افزوده 
114,745,328,982.00132,296,386,565.00140,799,609,078.00100.00115.30122.71مقدار ثابت ارزش افزوده 

411,440,747,334.00469,672,973,936.00552,574,870,945.00100.00114.15134.30مقدار جاري ارزش ستانده 
222,918,015,494.00256,081,821,391.00257,898,461,998.00100.00114.88115.69مقدار ثابت ارزش ستانده 

199,949,501,680.00219,538,517,621.00251,295,467,855.00100.00109.80125.68مقدار جاري مصارف واسطه 
108,200,416,927.00119,743,291,129.00117,234,801,075.00100.00110.67108.35مقدار ثابت مصارف واسطه 

بررسي اجزاي ارزش افزوده (درصد)
30.8622.1722.7124.8926.4328.5 درصد سهم جبران خدمات در ارزش افزوده

42.0751.1451.4751.1546.1847.93 درصد سهم سود در ارزش افزوده
1.221.41.42.431.972.12 درصد سهم هزينه تسهيالت اعتباري در ارزش افزوده

16.4413.3811.849.3213.4610.67 درصد سهم هزينه سرمايه در ارزش افزوده 
9.4111.9112.5812.2111.9610.78درصد سهم ماليات در ارزش افزوده

بررسي رشد بررسي روند

بررسي رشدبررسي روند

ميانگين صنعت بررسي روند

  تحليل ارزش افزوده. 2.1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تمامي اعداد فوق با ميانگين هاي صنعت مربوطه مقايسه مي گردد*

  



بيشترعضويت در 2 تشكل عضويت در 1 تشكل ندارد

1

1

2323

سرمايه  
گذاري در 

مناطق محروم

اجتماعي و  
حقوقي

جمع

ندارد

عضويت در 
تشكل ها و 
انجمن هاي  
صنفي

حضور فعال  
در اتاق هاي  

بازرگاني  

اشتغال زايي 

وضعيت 
دعاوي

فعاليت هاي   
اجتماعي 

دارد ندارد

داردندارد

بيشترعضويت در 2 اتاق عضويت در 1 اتاق ندارد

700 تا 1000 نفربين 400 تا 700 نفربين 250 تا 400 نفربين 100 تا 250زير 100 نفر باالي 1000 نفربين

افزايش-افزايشكاهش- افزايشافزايش-كاهشثابت - تغيير مثبتتغيير مثبت - ثابتكاهش-كاهش

<x<0.0004 0.0006<x<0.0006 0.0008<x<0.0008 بيش از 0.0010.001

بدون دعاويله و پيروزله و مغلوبعليه و پيروزعليه و مغلوبدعاوي متعدد

توسعه يافته (كارخانه، 
دفتر مركزي)

مرز توسعه يافته 
(كارخانه، دفتر مركزي)

كمتر توسعه يافته 
(كارخانه)

كمتر توسعه يافته 
(كارخانه، دفتر مركزي)

توسعه نيافته 
(كارخانه)

توسعه نيافته (كارخانه، 
دفتر مركزي)

معيار اصلي حوزه

11.00گواهي مربوطه عضويت در تشكل ها و كميسيون هاي تخصصي اتاق

2.00

اشتغال زايي
ليست بيمه كاركنان 

2.00(تامين اجتماعي ) 2

امتياز

3.00

11.00گواهي مربوطه 

نمره شاخص (ضريب امتيازي)

داردندارد

1.00دارد 1 گواهي مربوطه عضويت در هيات رئيسه تشكل ها

3گواهي مربوطه عضويت در تشكل ها

11.00گواهي مربوطه عضويت در اتاق هاي مشترك

عضويت در هيات نمايندگان اتاق

درصد وزنيمستند مورد نظرمعيار 

2.00

11.00گواهي مربوطه عضويت در هيات رئيسه  اتاق

2صورت ماليمقايسه روند اشتغال زايي و شاخص هاي بهره وري

1

مسووليت پذيري اجتماعي (ميزان كمك/ ارزش افزوده)
گزارش مسئوليت 
33.00پذيري اجتماعي

2گواهي مربوطه سرمايه گذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته

1.00گواهي مربوطه 

5.00 5گزارش وضعيت دعاويگزارش شكايت مطروحه و دعاوي حقوقي 

عضويت در انجمن هاي اجتماعي و عام المنفعه
داردندارد

x<0.0002>صفر 0.0004

  حوزه اجتماعي، حقوقي.3
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 مباني نظري مدل رتبه بندي: بخش دوم

 اي كوتاه از طرح ملي رتبه بندي كارت هاي بازرگانيچه اريخت .1

توسط جناب آقاي دكتر نهاونديان رياست وقت اتاق بازرگاني و صنايع  1386ايده اوليه رتبه بندي كارت هاي بازرگاني در سال 
يك سلسله  بدين منظور .اين ايده با هدف اوليه ايجاد تمايز بين كارت هاي بازرگاني شكل گرفت .مطرح گشتو معادن تهران 

،  S&Pنظير روز دنيا اعتباري بين المللي  رتبه بندي  شد كه منجر به مطالعه سيستم هاي تعريففعاليت هاي تحقيقاتي 

Moody  ،Fitch همچنين فعاليت هاي صورت گرفته در اتاق هاي بازرگاني نظام هاي مورد استفاده در خاور دور و و ...  و
نظام هاي رتبه بندي در كشور و تاريخچه و  ، عالوه بر اين تمامگشت... نظير اتاق دبي، عربستان و  كشورهاي همسايه

الزم به  .اثربخشي آنها نيز مورد مطالعه قرار گرفت و تمامي آنها در قالب يك گزارش تفصيلي و گزارش مديريتي مستند گرديد
  .صفحه مستند در اين زمينه موجود مي باشد 10000هم اكنون در حدود ذكر است كه 

غضنفري در سازمان توسعه تجارت، با توصيه جناب آقاي دكتر نهاونديان دعوتي از تمام در زمان رياست جناب آقاي دكتر 
ندي كارت توسط ايشان صورت پذيرفت كه در جلسه اي در سازمان ذينفعان كارت بازرگاني در كشور در مورد موضوع رتبه ب

فعاليت انجام شده اتاق  ،بررسي و ارايه نظرات توسعه تجارت راهكارها و نظريات خويش را ابراز دارند كه بعد از يكساعت بحث و
ارايه گرديد كه با استقبال و تاييد دكتر غضنفري و اشاره ايشان )  مدير پروژه تحقيقاتي اشاره شده ( توسط آقاي شكرخدايي 

رت در دولت دستور ايجاد كميته اي با حضور اتاق ايران و تعاون و ذينفعان كا ،به قوت و صحت روش تحقيقاتي و نتايج آن
كارگروهي متشكل از نمايندگان اتاق بازرگاني و اتاق تعاون و ذي نفعان كارت بازرگاني نظير سازمان توسعه ابالغ شد كه 

و جلسات مستمر همراه با بحث و گفتگوي  تشكيل شد.... تجارت، گمرك، بانك مركزي، بيمه مركزي، سازمان استاندارد و 
پيشنهادي اتاق و اعمال نظرات و پيشنهادات منطقي ذينفعان امتيازي  100مدل سيستمي  تاييد ساختاركارشناسي منجر به 

با فضاي كسب و كار موجود در ايران و نيازهاي ذي نفعان كارت بازرگاني و حصول اطمينان از سازگاري مدل كه گشت 
  .متقاضيان به صورت توامان در آن ديده شده است

ي كارت هاي بازرگاني مدنظر اتاق بازرگاني ايران قرار داشت و مدل نيز بر پايه همين اهداف هدف عمده در رتبه بند 3از ابتدا 
  : اين اهداف عبارت اند از. و به منظور پشتيباني از آن ها طراحي شده است

 ايجاد تمايز بين كارت هاي بازرگاني از طريق بكارگيري روشهاي علمي و عادالنه رتبه بندي 

  تسهيل روابط تجاري داخلي و بين المللي از طريق اطالع رساني مناسب از رتبه كارت هاي بازرگاني اعضاء 

  فراهم آوردن بستر قابل اعتماد براي اعطاي امتيازات ويژه به دارندگان كارت هاي رتبه بندي شده 

و يك رويكرد از فعال كسب و كار عمومي كشور  انتظاراتبا اين نگاه مدل رتبه بندي بايد نشان دهنده يك شماي آرماني از 
با توجه به اين موضوع برنامه هاي تدوين شده در سطح كالن . باشد 1404هدايت گر براي دستيابي به اهداف توسعه و افق 

  .كه بايد توسط همه اجزاي نظام شامل دولت و بخش خصوصي و تعاوني پيگيري گرددمسيري را مشخص مي نمايند 
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تالش فراواني صورت گرفته است تا  انيتعالي سازمكيفيت ، بهره وري ، تخصص ويژه طراحان مدل در موضوع  با توجه به
ذي نفعان،  توجه متوازن به. اي روز دنيا باشداساس مدل، اجزا، نحوه امتيازدهي و ساير موارد با استفاده از دستاوردهاي مدل ه

سه با ميانگين گروه ها، مفهوم برنامه هاي آتي، مفهوم حاكميت ل روندها و مقايليدي عملكرد، آناليز ارزش افزوده، تحلينتايج ك
  .سازماني همگي نمونه هايي از اين توجه در نگاه طراحان مدل بوده است

راهنمايي و هدايت سازمان ها به توجه هر چه بيشتر به مقررات و قوانين كسب و كار، واردات و  ،يكي ديگر از موارد مورد توجه
كه بسياري از ناكامي هاي كسب و كار ما به دليل عدم توجه به اين مقررات و يا برداشت هاي  مي باشد چرا.... صادرات و 

  .اشتباه از آن ها مي باشد

مدلي براي كسب موفقيت بنگاه در بلند مدت سبب شده است تا مدلي طراحي همچنين داشتن نگاه سيستمي در طراحي 
تعامالت اين معيارها به خوبي در . گردد كه در آن اجزا به صورت كامل با يكديگر در تعامل بوده و يكديگر را پشتيباني نمايند

كسب و كار، غني سازي بانك  مدل ديده شده است و در نهايت سعي شده است تا هدف اصلي كه همانا شفاف سازي فضاي
  .محقق گردد ،هاي اطالعاتي و بهبود فضاي كسب و كار است

  :در طراحي مدل رتبه بندي به موارد زير توجه عميقي شده استبا اين نگاه، به صورت خالصه 

  توجه ويژه به نگاه سيستمي  
  نظام ها و مدل هاي بين المللي رتبه بندي  
  داخليتوجه ويژه به مقررات و قوانين  
  1404اهداف توسعه اي و افق 

دان ها و كارشناسان ئوالن، صاحبان كسب و كار، اقتصادسال كار بي وقفه و برگزاري نشست ها و جلسات بسيار با مس 3پس از 
به  89خرداد  8خبره اين امر و بحث و بررسي بر روي مدل رتبه بندي، طرح ملي رتبه بندي كارت هاي بازرگاني در تاريخ 

با . برسد 1ماه آيين نامه اجرايي اين طرح به تصويب كميسيون ماده  6هيات وزيران درآمد و مقرر گشت تا ظرف  تصويب
پيگيري هاي مجريان طرح مقرر گشت تا اين طرح پيش از اجباري شدن به صورت پايلوت انجام شود تا مدل كاليبره شده و 

  .همگان از حسن كاركرد اين مدل يقين حاصل نمايند

و سعي دارد به  به تفحص در اطالعات بنگاه ها بكار مي برد تمام تالش خود را براي عدم ورود اتاق بازرگانياين راستا در 
و تحليل آن ها و انجام كه توسط شخص سوم تاييد شده است صورت موازي با استفاده از اطالعات ارايه شده توسط متقاضيان 

و حاكميتي خود را به نحو احسن ايفا نموده و در سطح  نقش ملي به دست آمده، از اطالعاتبررسي هاي دقيق و كارشناسانه 
شفافيت و بهبود هر  ه،سال 5نتيجه كلي اين رتبه بندي بعد از يك دوره  .تعامل سازمان ها و شركت ها را بهبود ببخشد ملي

  . چه بيشتر در فضاي كسب و كار مي باشد

مورد مي باشد كه توزيع وزن معيارها به صورت عمومي يادگيري و بومي سازي  40معيارهاي مورد نظر در اين مدل در حدود 
شاخص  600به طور مثال در نظام هاي رتبه بندي اعتباري حرفه اي روز دنيا تا مرز . همين توزيع در سطح بين المللي است

شخص با داشتن حداقل ها مي تواند آن  مورد بررسي قرار مي گيرند اما در اين مدل آيتم هايي در نظر گرفته شده است كه هر
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تمام تالش طراحان . رداين مدل قابليت جمع آوري اطالعات را دارد و مشكل خاصي در جمع آوري وجود نداها را ارايه داده و 
 در بلند مدت مي توان انتظار داشت بااما . در گام نسخت ارزيابي ها دچار مشكل و وقفه خاصي نشودمدل اين بوده است كه 

 .به دقت اطالعات و انتشار شفاف آن ها افزود اقبال اشخاصفرهنگ سازي و 

 مقدمه .2

آيين نامه اجرايي قانون مقررات واردات و  10 ماده 3بند  2ملي رتبه بندي كارت هاي بازرگاني با توجه به متن تبصره طرح 
آمده  2تبصره در متن . به صورت آزمايشي آغاز بكار نموده است 90هيات وزيران از فروردين ماه سال  8/3/89صادرات مصوب 

عملي كه اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران موظفند براساس دستورال" :است كه
نامه اجرايي قانون مقررات  آيين) 1(نامه تهيه و به تأييد وزيران عضو كميسيون ماده  ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ اين آيين

   " .بندي نمايند رسانند؛ اشخاص و شركتهاي تعاوني را رتبه صادرات و واردات مي
يران مبني بر پياده سازي اين طرح به صورت آزمايشي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ا طبق نظر هيات رئيسه

از با ارسال فراخوان محدودي  1390شركت به صورت آزمايشي در فاز اول، اين طرح از فروردين ماه  300تا  100رتبه بندي 
ركت به ش 110زه توليد، بازرگاني، خدمات و پيمانكاري آغاز گرديد و طي مدت يكسال بهترين شركت هاي ايراني در حو

رتبه بندي شد و پس از برگزاري جلسه بازديد از محل با حضور مدير عامل و مديران ارشد پيشنهادي صورت آزمايشي با مدل 
هر شركت متقاضي، مدل رتبه بندي و پس از آن گزارش رتبه بندي تهيه شده با توجه به مستندات ارسال شده توسط 

پس از آن نظرات، بازخوردها و مستندات پشتيبان احتمالي . ارايه گشتمتقاضي به صورت كامل براي حاضرين در جلسه 
 .متقاضيان دريافت شد و پس از بررسي مجدد رتبه نهايي مشخص و گزارش فارسي تهيه و در سامانه رسمي طرح درج گرديد

چنين تجربيات ناشي رتبه پس از اين مرحله نيز با توجه به عملكرد و نظرات ارايه شده فعاالن اقتصادي رتبه بندي شده و ه
  .بندي ها مدل ويرايش شده و نسخه نهايي آماده گرديد

  :ويژگي عمده براي مدل رتبه بندي در نظر گرفته شده است 2با توجه به طراحي صورت گرفته 
تالش براي كمي كردن و قابل اندازه گيري بودن مدل به منظور جلوگيري از قضاوت و اعمال نظر شخصي در .1

  امتيازدهي
  .و نه تفحص و جمع آوري شواهدي كه توسط شخص ثالث تاييد شده است خوداظهاريمدل بر  تكيه.2

شركت به صورت آزمايشي پياده  120به صورت زير طراحي و براي  90در سال  با اين نگاه  فرايند اجرايي رتبه بندي
  .گرديد
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ارسال مدارك اوليه مندرج 
توسط  1در فرم شماره 

متقاضي به دبيرخانه

بررسي اوليه مدارك  
و تماس با نماينده سازمان 

ارسال مدارك تكميلي مندرج 
توسط  2در فرم شماره 

متقاضي به دبيرخانه

ارسال نامه رفع نواقص 
هفته پس از  1حداكثر تا 

 20با مهلت (تحويل مدارك 
)روز جهت تكميل مدارك

دريافت مدارك تكميلي 
و آغاز فرايند رتبه بندي

ظرف  (انجام رتبه بندي اوليه 
هفته پس از تكميل   4حداكثر 

)   مدارك
و تهيه گزارشات مربوطه

ارسال نامه بازديد از محل 
روز مهلت براي  10حداكثر (

و تعيين ) اعالم تاريخ جلسه
تاريخ برگزاري جلسه

برگزاري جلسه حضوري با 
مديرعامل و مديران ارشد  

شركت متقاضي

ارسال صورت جلسه،  
گزارش رتبه بندي اوليه 

و فرم نظرسنجي به متقاضي

روزه  به  10ارائه مهلت 
متقاضي جهت ارسال مدارك  

پشتيبان 
بررسي مجدد مدارك  

متقاضي و اعالم رتبه نهايي

تهيه گواهي نامه و 
گزارش نهايي رتبه بندي 
و اتمام فرآيند رتبه بندي

  
  
  

  : پيشنهادي  براي فاز دوم بندي فرايند رتبه

 

 

واريز وجه تعرفه ارايه  
رتبه بندي به خدمات 

حساب اتاق بازرگاني ايران

تحويل مستندات فرم شماره 
توسط متقاضي به واحد  1

رتبه بندي اتاق مربوطه

تحويل رسيد به متقاضي و 
ارسال مستندات به دبيرخانه  

مركزي

بررسي اوليه مدارك 
و تماس با نماينده سازمان 

ارسال مستندات فرم شماره 
توسط متقاضي به واحد  2

رتبه بندي اتاق مربوطه

تحويل رسيد و كد رهگيري  
به متقاضي و ارسال 

مستندات به دبيرخانه  
مركزي

ارسال نامه رفع نواقص حداكثر 
هفته پس از تحويل مدارك   1تا 
روز جهت تكميل  10با مهلت (

)مدارك

دريافت مدارك تكميلي 
و آغاز فرايند رتبه بندي

انجام رتبه بندي اوليه  
هفته پس  4ظرف حداكثر (

و تهيه ) از تكميل مدارك
گزارشات مربوطه

ارسال نامه بازديد از محل 
روز مهلت براي  10حداكثر (

و تعيين ) اعالم تاريخ جلسه
تاريخ برگزاري جلسه

برگزاري جلسه حضوري با 
مديرعامل و مديران ارشد 

شركت متقاضي

ارسال گزارش رتبه بندي 
اوليه و فرم نظرسنجي به 

متقاضي

روزه  به  10ارائه مهلت 
متقاضي جهت ارسال 
مدارك پشتيبان و فرم 

نظرسنجي 

ارسال مستندات پشتيبان و 
نظرسنجي توسط متقاضي 
به واحد رتبه بندي اتاق 

مربوطه

تحويل رسيد به متقاضي و 
ارسال مستندات به دبيرخانه  

مركزي

بررسي مجدد مدارك 
متقاضي و تعيين رتبه نهايي

ارسال گزارش نهايي رتبه 
بندي براي هيات رييسه 
اتاق مربوطه جهت اعالم 

نظر

ارايه مهلت يك هفته اي 
جهت اعالم نظر مستند 

مبني بر تاييد يا عدم تاييد 
رتبه اعالم شده

دريافت نظرات هيات رييسه  
اتاق مربوطه به صورت 

مستند

بررسي نهايي، تهيه 
گواهينامه و اعالم رتبه 

نهايي

ارسال گواهينامه به واحد 
رتبه بندي اتاق مربوطه

مراجعه به واحد رتبه بندي اتاق  
مربوطه و دريافت گواهينامه  

توسط متقاضي حداكثر يك ماه  
پس از اعالم رتبه
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 :مرتبط در ارزيابي و تعيين رتبه ) شاخص هاي(معيارها ي .3
 :نظام هاي بين المللي روز دنيا مي باشد به قرار زير استاز كه يادگيري طراحان مدل وزن معيارها توزيع  .3.1

  حقوقي و اجتماعي% 23مالي، و % 46مديريتي، % 31
توسط كارگروه شركت در حوزه هاي توليد، خدمات، بازرگاني و سرمايه گذاري  120كه مدلي است رتبه بندي مدل 

براي شفاف تر شدن موضوع  .با آن رتبه بندي شده اند آزمايشيبه صورت  90رتبه بندي اتاق ايران در طول سال 
  .مي شودنمايش داده  تعدادي از شركت هاي موجود در سامانه تمامي معيارهاي مدل با استفاده از اطالعات

 :حوزه مديريتي .3.1.1
  پيشينه اشخاص .3.1.1.1

در مدل هاي رتبه بندي حرفه اي روز دنيا  سابقه تاسيس بنگاه و طول دوره فعاليت موثر بنگاه به عنوان دو شاخص معتبر و 
در فضاي كسب و كار ملي نيز همين وضعيت وجود دارد و توجه به سابقه . عامل پايداري آن در بلند مدت تعريف مي گردند

از بين تمامي . فعاليتي اشخاص معيار مهمي در تصميم گيري براي برقراري تعامل و تعيين سطح برخورد با آن ها مي باشد
مواردي كه مي توانست اين نوع نگاه را پوشش دهد اين دو مورد يعني سابقه تاسيس و سابقه داشتن كارت بازرگاني درنظر 

  .است شده گرفته
امتياز را به خود % 1نوان يك آيتم در جهت شفاف بودن هر چه بيشتر فضاي كسب و كار همچنين عضويت در بورس به ع

  .اختصاص داده است
 

 :در مدل پيشنهادي نحوه امتيازدهي به پيشينه اشخاص به شرح جدول زير مي باشد

  

 

 معيار
مستند مورد 

 نظر

درصد 
 وزني 

 )ضريب امتيازي(نمره شاخص 
 امتياز

F E D C B A 

 سابقه تاسيس
و اظهارنامه 

 صورت مالي
4 

 سال 2تا  ---- 
5تا3

 سال 

 8تا   6
 سال

 10تا 8
 سال

سال  10 
 4 بيشتر

            

 عضويت در بورس
و اظهارنامه 

 صورت مالي
2 

 ندارد
  

 دارد
2 

    

سابقه داشتن كارت 
 بازرگاني

كارت بازرگاني و 
گواهي تاريخچه 

  تمديدها
 سال 4 سال 3 ‐‐‐ 4

 6و  5
 سال

 سال 8و  7
سال به  8

 4 باال
            



عادن نا و  ی و  ق بازرگا شاورزی ا انو   ا
ی ی بازرگا ندی کارت  ه  ر

 

 

 
 

 توانمندي مديران  .3.1.1.2
اين معيار توجه ويژه اي به مفهوم حاكميت سازماني و توجه به كيفيت اداره سازمان با توجه به قابليت ها و توانمندي 

اين معيار به تركيب حرفه اي اعضاي هيات مديره با نگاه به موارد قانوني كشور خصوصاً قانون . هاي هيات مديره دارد
نمندي تجربي و سابقه فعاليت افراد و مدرك تحصيلي به عنوان توانمندي تجارت نگاه دارد و دو آيتم سن به معناي توا

تنوع و تركيب مناسب اعضاي هيات مديره با تخصص هاي مرتبط با فضاي كسب و كار و نگاه به . علمي را مدنظر دارد
  . ده استنفر مي باشد از موارد مورد توجه در طراحي اين بند بو 7تا  5تعداد طاليي اعضا كه معموالً بين 

مفهوم حاكميت سازماني مفهومي است كه در بسياري از سازمان ها و بنگاه هاي ايراني مغفول باقي مانده است و اين 
مدل سعي دارد با نگاه تشويقي، هدايتگر و راهنمايي براي صاحبان كسب و كار باشد تا با كمك آن مديريت حرفه اي 

  .به صورت كامل مورد نظر مديران ارشد سازمان ها قرار گيردت سازماني تري در بنگاه ها صورت پذيرد و مفهوم حاكمي
  :به شرح جدول زير مي باشد توانمندي مديراندر مدل پيشنهادي نحوه امتيازدهي به 

  

 :سابقه اعتباري شامل .3.1.1.3

سابقه اعتباري اشخاص به عنوان يك موضوع قانوني يكي از نمايه هاي موفقيت  و قوانين داخلي كشوردر مدل هاي بين المللي 
براي اولين بار در كشور سعي شده است تا براي فعاليت بيشتر . بنگاه و نشان دهنده پايداري و سالمت بنگاه مي باشد

بنگاه هايي كه در وضعيت بهتري قرار دارند  هگستردگي آن و اداره حرفه اي تر بنگاه امتياز ويژه اي قايل شده و ب ،اقتصادي
  . توجه ويژه اي شود

بانكي نظام به استناد اعتباري كه در اين مدل براي اشخاصي كه تعامالت حرفه اي تر با سيستم بانكي كشور برقرار نموده اند 
  .امتيازي در نظر گرفته شده است اشخاص قائل مي شود اين كشور براي

شفاف بودن فعاليت ها و استناد به شرايط قانوني شركت با هدف تحكيم جايگاه قانوني شركت ها و تعامل مثبت و سازنده با 
  .آيتم مالياتي در اين معيار شده استسبب قرار گرفتن  بدنه دولت و سازمان هاي دولتي

به عنوان يكي از سوابق موثر در معرفي اشخاص به عنوان افراد خوشنام نيز ديگر موردي است كه در اين عدم چك برگشتي 
  .معيار لحاظ گرديده است

 معيار
مستند 
 مورد نظر

درصد 
وزني 

 )ضريب امتيازي(نمره شاخص 
 امتياز

F E D C B A 

سابقه فعاليت هاي 
 تجربي

رزومه
اعضاي 
هيئت 
 مديره

2 

3كمتر از
 سال

8تا4
 سال

12تا8
 سال

 16تا  12
 سال

 20تا 16
 سال

 20بيش از 
 1.2 سال

       3   
 

 ميزان تحصيالت

گواهي
آخرين 
مدرك 
 تحصيلي

2 
 كارشناسي كارداني ديپلم زير ديپلم

كارشناسي 
 ارشد

 دكترا

1.2 
      3    

 



عادن نا و  ی و  ق بازرگا شاورزی ا انو   ا
ی ی بازرگا ندی کارت  ه  ر

 

 

 
 

  
  :به شرح جدول زير مي باشد سوابق اعتباريدر مدل پيشنهادي نحوه امتيازدهي به 

 معيار

مستند 
مورد 
 نظر

درصد 
وزني 

 )ضريب امتيازي(نمره شاخص 
امتياز

F E D C B A 

مبلغ 
چك 
 برگشتي

استعالم 
چك 
 برگشتي

3 
بيش از 

100.000.000
100تا50از

 ميليون ريال 

50تا25از 
 ميليون ريال 

 25تا  10از
 ميليون ريال 

كمتر از 
 ريال  10.000.000

چك برگشتي  
 3 نداشته 

            

سابقه 
اعتبارات 
 دريافتي

استعالم
خالصه 
آخرين 
وضعيت 
اعتبارات 
دريافتني

3 

 نزديك به صفر
ميليارد5كمتر از

 ريال

ميليارد10تا5از
 ريال

از ده تا پانزده 
 ميليارد ريال 

از پانزده تا بيست 
 ميليارد ريال 

بيش از بيست 
 ميليارد ريال 

3 
            

وضعيت
مفاصا 
حساب 
 مالياتي

رسيد
تسويه 
حساب 
 از ماليات

2 

 ندارد

  

 دارد

2 
    

 

 گواهينامه ها و تاييد صالحيت هاي معتبر  .3.1.1.4
سعي شده است سازمان ها به حضور در فرايند هاي جوايز ملي و بين المللي حرفه اي كه در  مدل پيشنهادي طراحي در

  .براي سازمان بوجود مي آيد تشويق شوند...... قاي كيفي، بهره وري و قالب آن ارت
جوايز، استانداردها و گواهينامه هايي كه سازمان ها را به اين مهم رهنمون  ،هدايت گرانه مدلبا اين نگاه با توجه به نقش 

  .مي سازند و سبب كسب اعتبار مي گردد، امتياز آور تلقي مي شود
  :به شرح جدول زير مي باشدگواهينامه ها و تاييد صالحيت هاي معتبر در مدل پيشنهادي نحوه امتيازدهي به 

 معيار
مستند 

 ورد نظرم
درصد وزني 

 )ضريب امتيازي(نمره شاخص 
 امتياز F E D C B A 

گواهينامه ها 
و تاييد 

صالحيت 
 هاي معتبر

ليست 
گواهينامه ها 

و تاييديه 
ي كسب ها

 شده 

5 

 عالي بسيار خوب خوب متوسط ضعيف بسيار ضعيف

5 
            

  

  :معيار عبارت اند از نمونه اي از موارد امتيازآور در اين



عادن نا و  ی و  ق بازرگا شاورزی ا انو   ا
ی ی بازرگا ندی کارت  ه  ر

 

 

 
 

جوايز ملي مانند جايزه ملي كيفيت، جشنواره ملي بهره وري، جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني، جايزه صادركننده نمونه، 
جوايز فردي مانند مدير .... جوايز استاني مانند صادر كننده نمونه استاني و ..... حقوق مصرف كننده، جايزه محيط زيست و 

و .....  جوايز بين المللي مانند جوايز بين المللي مربوط به صنايع گوناگون، مدل هاي تعالي و ..... كارآفرين نمونه و نمونه، 
 ......و ) ايزوها(گواهينامه هاي استاندارد مديريت 

 بررسي برنامه هاي آتي .3.1.1.5

امتياز به اين  4در مدل پيشنهادي، آينده با هدف توانمند سازي و هدايت سازمان ها به دور انديشي منطقي و توجه مستند به 
بنگاهي كه عالقه مند است در سطح زرين قرار گيرد و براي آن ويژگي هاي ملي در نظر گرفته شود . مورد اختصاص يافته است

ه اين معيار عامل مميزي است بين بنگا. مي بايست نسبت به فضاي كسب و كار خود مطالعه منسجم و دقيقي انجام داده باشد
  . هايي كه به تغييرات بي توجه بوده اندعه و بازنگري قرار داده اند و آنهايي كه آينده را به صورت منظم مورد مطال

با نگاهي به معيارها و اجزاي مدل رتبه بندي مدل ارزيابي مدلي تاريخي و گذشته نگر به نظر مي آيد بدين معني كه همچنين 
بررسي چه عملكرد و خروجي از خود برجاي نهاده است در حالي كه رتبه براي يكسال متقاضي رتبه بندي در طول دوره مورد 

نكته اساسي در اين جا امكان محرمانه . در مدل جاي گرفته است%  4با اين نگاه اين آيتم با درصد وزني . آينده صادر مي گردد
 كم رنگ كردنبا مدل . دادن اين مطالب مي باشد بودن استراتژي هاي بنگاه ها و عدم عالقه متقاضيان براي در اختيار قرار

است كه دارنده كارت  موضوع حصول اطمينان از اينبه دنبال كسب  آن ها جمع آوريعناوين برنامه از مدارك درخواستي و 
ط بازرگاني توجه و حساسيت ويژه به آينده بنگاه و تحوالت دروني و بيروني دارد و نسبت به نقاط ضعف و قوت خود و شراي

  .عمومي فضاي كسب و كار آگاه است

  :به شرح جدول زير مي باشد گزارش برنامه هاي آتيدر مدل پيشنهادي نحوه امتيازدهي به 

 معيار

مستند 
 مورد
 نظر

درصد 
وزني 

 )ضريب امتيازي(نمره شاخص 
امتياز F E D C B A 

گزارش
برنامه 
هاي 
آتي 
 بنگاه

گزارش 
 4 بنگاه 

عدم ارائه
 گزارش

سرفصل
 برنامه ها

بودجه
 ريزي

بدون  SWOTماتريس
 مستندات پشتيبان

ماتريس 
SWOT كامل 

برنامه ريزي استراتژيك 
 كامل

1 
          

 

  

  استامتياز به حوزه مديريتي اختصاص يافته  100از % 31در مجموع در مدل پيشنهادي. 
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 حوزه مالي .3.1.2
 حجم صادرات كاال و خدمات فني و مهندسي .3.1.2.1

يكي از اهداف كشور در توسعه صادرات تنها حجم نيست بلكه تنوع اقالم صادراتي نيز مي باشد با اين نگاه و براي رعايت 
با هدف اهميت دادن و  تخصصي شدن صادرات و وارداتعدالت و تقويت توسعه تنوع و ورود به صادرات كاالهاي جديد و  

 سه، و اعتبار بخشي و تقويت صادركنندگان عمده كه قدرت صادراتي مناسبي دارند فارق از اين كه مبلغ آن چقدر است 
با اين توضيح كه با استفاده از كد  .در مدل در نظر گرفته شده استصادرات به صادرات محصول نسبت  تحت عنوانامتياز 

لم كاال به كل صادرات آن قلم كاال محاسبه شده و سهم صادراتي آن قلم كاال كه توسط هاي تعرفه نسبت صادرات يك ق
  . متقاضي صادر گرديده است محاسبه مي گردد

ز اهميت در اين مورد اين است كه احتمال دارد يك متقاضي ارزش ريالي بسيار بزرگي از صادرات را بر عهده ينكته حا
محصول نباشد و بدين ترتيب كل امتياز را كسب نخواهد كرد و يا امكان دارد داشته باشد اما صادركننده عمده آن 

متقاضي كااليي با ارزش ريالي كم را صادر نمايد اما تنها صادر كننده و يا صادر كننده آن عمده آن كاال باشد كه در اين 
  .صورت امتياز اين بخش را كسب خواهد كرد

ده چراغ هاي روشنايي كه در اين طرح شركت نموده است و حائز رتبه زرين به عنوان مثال شركت مازي نور توليد كنن
امتياز امتياز را كسب كرده است اما صادرات  1.8ميليارد ريال دارد كه  70تا  40گشته است صادراتي با ارزش ريالي بين 

به خود اختصاص داده است  نموده ارايهسهم صادراتي را طبق مستندات %  5به صادرات محصول آن امتياز كامل بيش از 
  .اين بخش را كسب كرده استكامل كه  امتياز 

امتياز مدل به صادرات اختصاص يابد بدين  100امتياز از  20نكته ديگر كه در اين معيار وجود دارد اين است كه اگر 
با سياست هاي عمومي و اهداف موضوع اين  .نخواهد شد زرينمعناست كه متقاضي كه صادرات ندارد به هيچ عنوان 

شاهدي رتبه بندي آزمايشي ، وجود داشته باشدنيز  زرينارد كننده بايد وچرا كه در كشور كشور هماهنگي ندارد عمومي 
شركت هاي خوشنامي چون داروسازي البرز دارو، مهندسي ساخت و توليد ژنراتور  90در سال كه است بر اين موضوع 

... اوي، گروه خودروسازي زامياد، مهندسي و ساخت بويلر مپنا، سرمايه گذاري پارس آريان و مپنا پارس، داروسازي زهر
امتياز مربوط به صادرات را كسب نكرده و از دايره شركت هاي زرين خارج  20 روشحائز رتبه زرين گشته اند و با اين 

  .مي شوند

مپنا و مهندسي ساخت و توليد ژنراتور مپنا پارس نكته ديگر اين است كه شركت هايي همچون مهندسي و ساخت بويلر 
صادرات را انجام مي دهند كه در اين صورت از دايره شركت هاي زرين خارج مي ) هولدينگ خود( توسط مپناي مادر 

و جايگزيني  الن و مليكاز شركت هاي خوشنامي هستند كه در خلق ارزش در سطح شوند در حالي كه اين شركت ها، 
اهداف اين طرح بسيار بلند نظرانه تر از اين موضوع است كه يك بازي  .سهم به سزايي دارندهاي ساخته شده واردات كاال

پيام اين مدل اين است كه همه مي توانند با فعاليت حرفه اي و . باخت براي ذي نفعان آن در نظر گرفته شود -باخت
راهي تمامي اشخاص و اتاق بازرگاني تمايل دارد تا هم. سود رساني به كشور امتياز و رتبه مناسب و در خور كسب نمايند
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البته به منظور تشويق صادر كنندگان امتياز بيشتري براي صادرات نسبت به واردات ذي نفعان را در اين طرح داشته باشد 
  .در نظر گرفته شده است

  :به شرح جدول زير مي باشد صادراتدر مدل پيشنهادي نحوه امتيازدهي به 

 معيار
مستندات مورد 

 نظر

 درصد 
وزني 

 )ضريب امتيازي(شاخص نمره 
امتياز F E D C B A 

حجم 
 صادرات 

گزارش مديريتي 
ساالنه مبني بر 

حجم ريالي صادرات 
5 

نزديك به 
 صفر

كمتر از 
ميليارد  10

 ريال

ميليارد  10از 
ميليارد  40تا 

 ريال

ميليارد  40از 
ميليارد  70تا 

 ريال

ميليارد  70از 
 100تا 

 ميليارد ريال

 100بيش از
 5 ميليارد

          
نسبت 

صادرات به 
صادرات 
 محصول

گزارش مديريتي 
ساالنه مبني بر 

حجم ريالي صادرات 
5 

، امتياز كامل و كمتر از آن به تناسب امتياز كسر %5نسبت محاسبه شده بيش از
 5 . گردد

            

  

 حجم واردات  .3.1.2.2

بازه بندي هاي صورت گرفته هم در معيار صادرات و هم در معيار واردات طي سلسله نشست هاي پيوسته بين اتاق بازرگاني 
  .ايران و گمرك ايران به جمع بندي رسيده است 

امتياز نيز همانند معيار صادرات و با همان منطق، مربوط مي شود به نسبت واردات به واردات محصول كه اگر اين نيمي از 
نكته . باشد امتياز كامل و كمتر از آن مطابق جداول طراحي شده به نسبت با كسر امتياز مواجه خواهد شد%  2نسبت بيش از 

تياز صادرات و واردات را با توجه به عملكرد خود كسب مي كنند اما به صورت اساسي در اينجا اين است كه اگرچه بنگاه ها ام
  .مشخص اين عملكرد خود را در ارزش افزوده نيز نشان ميدهد

  :به شرح جدول زير مي باشدواردات در مدل پيشنهادي نحوه امتيازدهي به 
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 حجم فروش .3.1.2.3

در اين مدل سعي شده است به اشخاصي كه كسب و كار هايي در سطح وسيع تر ايجاد نموده اند  امتياز بيشتري تعلق 
همچنين سه در هزار درآمد مشمول ماليات به عنوان يك . اين معيار بزرگي و اندازه كسب و كار را نشان مي دهدگيرد 

 ليت را نشان مي دهد و هم به مثابه اهميت دادن به كل مبلغ پرداختي بنگاه بابتبزرگي و اندازه فعاآيتم قانوني نيز هم 
در واقع فروش بيشتر سبب درآمد بيشتر و در نتيجه سه در هزار بزرگتر مي باشد كه اين . ماليات در نظر گرفته شده است

  .دو معيار  مكمل يكديگر مي باشند

  :به شرح جدول زير مي باشدفروش  يازدهي بهدر مدل پيشنهادي نحوه امت

 معيار
مستندات 
 مورد نظر

 درصد 
وزني 

 )ضريب امتيازي(نمره شاخص 
امتياز F E D C B A 

مبلغ سه در 
هزار در هنگام 
 تمديد كارت

گواهي 
 1  مربوطه

نزديك به
صفر

ميليون  8كمتر از 
 ريال 

12تا8از
ميليون ريال

 16تا  12از 
 ميليون ريال

 20تا  16از 
 ميليون ريال  

ميليون  20بيش از 
 1 ريال 

            

مقايسه وضعيت 
فروش با 

 متوسط صنعت

صورت 
 مالي

4 
نزديك به

 صفر
0.1<x<0.3 0.3<x<0.5 0.5<x<0.7 0.7<x<1 >1 

4 
            

  
نكته قابل توجه اين است كه متوسط فروش سه سال آخر متقاضي با متوسط فروش سه سال صنعت مقايسه مي گردد كه نحوه اين 

  .به صورت كامل تشريح خواهد شد 3.1.2.5و  3.1.2.4مقايسه در بند 
  
  
  
  
 

 معيار
مستندات مورد 

 نظر

 درصد 
وزني 

 )ضريب امتيازي(نمره شاخص 
امتياز F E D C B A 

 حجم واردات

گزارش مديريتي 
ساالنه مبني بر 
 حجم ريالي واردات

2.5 

نزديك به 
 صفر

كمتر از 
ميليارد  30

 ريال 

 100تا  30از 
 ميليارد ريال 

تا  100از 
ميليارد  200

 ريال 

تا  200از 
ميليارد  300

 ريال 

 300بيش از 
 2.5 ميليارد ريال

            

نسبت واردات 
به واردات 
 محصول

گزارش مديريتي 
ساالنه مبني بر 
 حجم ريالي واردات

2.5 

، امتياز كامل و كمتر از آن به تناسب امتياز كسر %2نسبت محاسبه شده بيش از
 2.5 . گردد
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 ارزش افزوده توليد و .3.1.2.4

ارزش افزوده به عنوان يك متغير اقتصادي . امتياز به آناليز ارزش افزوده اختصاص يافته است%  12 مدل پيشنهاديدر 
تمامي برنامه ريزي ها . عارضه يابي عمومي در سطح كالن مي باشدبهترين و موثرترين آيتم براي يك ارزيابي حرفه اي و 

اده شده است و در برنامه هاي توسعه توجه ويژه اي به در سطح كالن و در بعد ملي بر پايه ارزش افزوده و رشد آن بنا نه
ارزش % 8رشد  .نمي شوده و عنايت خاصي به اين مورد ديده اين مفهوم شده است اما در سطح خرد و بنگاه ها توج

  افزوده به صورت ساالنه كه از محل سرمايه گذاري ها و رشد بهره وري به دست خواهد آمد نيازمند يك همت عمومي و 
مدل با ساير مدل ها اين تمايز عمده وبزرگ . جه ويژه تصميم گيران و مديران اجرايي بنگاه ها در سطح خرد مي باشدتو

   . در مفهوم ارزش افزوده مي باشد
يكي از اهداف مدل در اين بخش جلب نگاه ها به سوي مفهوم حرفه اي ارزش افزوده به عنوان عامل موفقيت بنگاه چه در 

با مديريت ارزش افزوده به جاي مديريت . در سطح كالن با محقق كردن اهداف توسعه اي مي باشدسطح خرد و چه 
توجه به ارزش افزوده . پشتيباني نمايد 1404سود، بخش خصوصي قادر خواهد بود از اهداف برنامه هاي توسعه و افق 

،نيروي انساني با كيفيت تر و اي مناسب ترتوجه به صادرات و واردات حرفه اي تر، تجهيزات مناسب تر، ساختار سرمايه 
  .در نتيجه حاكميت سازماني موفق تر مي باشد

از زاويه ديگر كنترل نهايي تمامي معيارها و زيرمعيارهايي كه در اين مدل امتيازدهي شده اند از طريق توجه و ارزش 
سيستمي است كه هسته اصلي آن در واقع مدل رتبه بندي طراجي شده يك مدل  .گذاري اين مفهوم پايش مي گردد

  .ارزش افزوده مي باشد
  محاسبه ارزش افزوده امري است دشوار كه به همت سامانه ملي انداره گيري و تجزيه و تحليل شاخص هاي بهره وري

www.irpmc.ir  اين مهم انجام شده است كه ارزش افزوده متقاضيان بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده به دو
  .نرخ جاري و ثابت محاسبه مي گردد

با توجه به پنج سال كار كارشناسي انجام شده در زمينه جمع آوري اطالعات و تجزيه و تحليل شاخص هاي بهره وري 
و همچنين افتتاح اين سامانه،  89تا  82شور طي سال هاي شركت بورسي و غير بورسي ك 800بيش از 

www.irpmc.ir  ميانگين هاي صنعت در سرفصل ها و شاخص هاي مختلف محاسبه شده است و هم اكنون طرح ،
ملي رتبه بندي كارت هاي بازرگاني با وصل شدن به پايگاه داده اين مركز و استفاده از اطالعات آن قابليت مقايسه 

مختلف هر بنگاه با ميانگين صنعت خود، تحليل بسيار دقيق و سريع از وضعيت ارزش افزوده هر بنگاه و  شاخص هاي
ميانگين مربوط به خود را همچنين محاسبه شاخص ها و نسبت هاي ذكر شده و تحليل روند آن ها و مقايسه هر يك با 

  .داراست
توسعه در سطح كالن را به داخل بنگاه ها  د نحوه چگونگيموراين مدل در تالش است تا برنامه ها و هدف گذاري ها در 

  برده و باز تعريف نمايد

چرا كه يا  . مربوط به اين مفهوم است لبا استناد به نظر سنجي هاي صورت گرفته يكي از جذاب ترين بخش هاي مد
گاه هايي كه به آن توجه مي كردند به اين مفهوم توجهي نمي شده است و يا قدرت محاسبه آن را نداشتند و در بن اساساً 

  .سوء برداشت و يا عدم مميز مناسب همچون ميانگين صنعت نتايج جالبي را به همراه نداشته است
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مفاهيم . از منظر مدل، توجه به ارزش افزوده به عنوان مفهومي در خلق ارزش و ثروت از اهميت ويژه اي برخوردار است
مديريت اقتصادي بنگاه ( ....  واردات و صادرات مشتري، ايمني، سالمت سازماني ومتعددي همچون كيفيت، برند، رضايت 

كه پيش از اين در مدل به آن ها توجه شده است و ناخودآگاه همه آن ها را ارزش گذاري مجدد مي .... فارغ از سايز و 
  . خود را در ارزش افزوده نشان مي دهد) كند

امتياز مربوط به عدد ارزش افزوده،  5به اين ترتيب مي باشند كه  دل پيشنهاديمبا اين توضيح، نحوه امتياز دهي در 
  . روند، رشد، بررسي ورودي ها و خروجي ها و مقايسه با ميانگين صنعت و برنامه هاي توسعه مي باشد

توزيع ثروت  امتياز ديگر مربوط به توزيع ارزش افزوده بدست آمده بين ذي نفعان مي باشد كه در واقع نشان دهنده 5
  .بين آنان مي باشد

بنگاه  يك ستانده ارزش .مي شود )ارزش خروجي( مربوط به شاخص ارزش افزوده به ارزش ستاندهديگر امتياز  يك
 اغلب. است دوره همان در واحد آن توسط شده توليد خدمات و كاالها كليه ارزش برابر معين دوره يك طي اقتصادي
 يا ساخته نيمه بصورت بقيه و رسد مي فروش به دوره همان طي معموالً ساله يك مثالً دوره يك در شده توليد كاالهاي
  . شود مي نگهداري كارگاه انبار در شده ساخته
 در كه باشد كمتر يا بيشتر واحد آن توليدات ارزش از است ممكن توليدي واحد يك محصوالت فروش محل از دريافتي

 از فراتر بسيار كل ستانده ارزش در نتيجه شمول. است اصلي توليدات ارزش از بيشتر ستانده ارزش معموالً صورت دو هر
 مالك نهايي محصوالت فقط بنگاه، ستانده ارزش محاسبه در كه شود توجه بايستي ضمناً. استبنگاه  اصلي توليدات ارزش

 ارزش محاسبه در رسد، مي بمصرف محصوالت ساير توليد در كه شده توليد كاالي از قسمت آن و باشد مي محاسبه
  .شود نمي منظور ستانده

 همواره كوچكتر از يك مي باشد و زماني مساوي يك مي ارزش افزوده به ارزش ستاده شاخصبا توجه به توضيحات فوق، 
كه  بدين معني استبنابر اين هرچه اين شاخص به عدد يك نزديكتر باشد باشد كه مصارف واسطه در شركت صفر باشد 

ركت توانسته ازعوامل توليد خود حداكثر استفاده را نمايد و با صرف كمترين مصرف واسطه بيشترين ارزش را حاصل ش
  .نمايد

در صورتي كه بنگاه فعاليت توليدي انجام دهد يك  .نيز مربوط به نوع فعاليت شركت مي باشدآخر اين معيار امتياز  يك
كه در واقع اين يك امتياز، تشويق و محركي براي حركت به سوي توليد و حمايت از . امتياز اين بخش را كسب مي نمايد

  .توليد داخلي مي باشد
آينده بنگاه از لحاظ پايداري و  نكته قابل تامل در اينجا اين است كه با مطالعه ارزش افزوده به نوعي آينده نگري و بررسي

  . سالمت نيز صورت مي گيرد
همچنين با توجه به حضور شركت هاي خدماتي، بازرگاني، سرمايه گذاري و متقاضياني كه ماهيتي غير توليدي دارند 
  . توجه به ارزش افزوده و ميزان خلق ارزش توسط آن ها بهترين و موثرترين تميز دهنده براي امتياز دهي به نظر مي رسد

با توجه . خوشنام كشور در زمينه سرمايه گذاري فعاليت مي كند به عنوان مثال شركت پارس آريان يكي از شركت هاي
اگر نيز صادراتي انجام نمي دهد  3.1.2.1خدمات است و با توجه به بند  ارايهبه اين كه جنس فعاليت اين شركت از نوع 

در . ر گرفته خواهد شدبا اين ترتيب شركتي سيمين با عيار پايين در نظمفهوم توليد براي امتياز دهي در نظر گرفته شود، 
حالي كه با بررسي توليد ارزش افزوده اين شركت و مشاهده روند صعودي و پايدار آن طي سه سال گذشته و تركيب ايده 
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آل توزيع ثروت بين ذي نفعان يكي از شركت هاي زرين در رتبه بندي لقب گرفته است كه به نظر مي رسد با حقيقت 
  .دكسب و كار هم خواني بيشتري دار

  :به شرح جدول زير مي باشدارزش افزوده  در مدل پيشنهادي نحوه امتيازدهي به

 معيار
مستندات 
 مورد نظر

 درصد 
 وزني 

 )ضريب امتيازي(نمره شاخص 
امتياز F E D C B A 

، مقايسه با رشد ارزش افزوده
 ميانگين و اهداف برنامه توسعه

صورت 
 مالي

5 

ارزش 
افزوده 
منفي

رشد و افت در  عدم رشد
 سال آخر

افت و رشد در سال 
 آخر

رشد 
 پايدار

10 

5 

          

و مقايسه  تركيب ارزش افزوده
 با ميانگين

5 
بسيار
 عالي خوب متوسط ضعيفضعيف

5 
        

 

 1 ارزش افزوده به ارزش ستانده
ميانگين با  مقايسه 87 88 89

 گروه
 روند

1 1 

     

 نوع فعاليت

اساسنامه و
اظهارنامه 
 مالياتي

1 
 غيرتوليدي توليدي

 1 1 
  

  

  

  

يكي از متقاضيان رتبه  براي 1389و  1388نمودارهاي فوق درصد سهم اجزاي ارزش افزوده به روش درآمد را در سال هاي 
  .نشان مي دهد بنديرا 

  

46%

38%

3% 4% 9%

درصد سهم اجزاي ارزش افزوده به روش 
به نرخ جاري89درآمد در سال 

 در خدماتجبرانسهمدرصد
افزوده ارزش

افزوده ارزشدرسودسهمدرصد

 تسهيالت هزينهسهمدرصد
افزوده ارزش در اعتباري

 در سرمايههزينهسهمدرصد
  افزوده ارزش

 ارزش درمالياتسهمدرصد
افزوده

54%30%

1%
2% 13%

درصد سهم اجزاي ارزش افزوده به روش 
به نرخ جاري88درآمد در سال 

درصد سهم جبران خدمات در 
ارزش افزوده

درصد سهم سود در ارزش 
افزوده

درصد سهم هزينه تسهيالت 
اعتباري در ارزش افزوده

درصد سهم هزينه سرمايه در 
ارزش افزوده 

درصد سهم ماليات در ارزش
افزوده
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  :بخش تشكيل شده است 5همان گونه كه مشخص است ارزش افزوده حاصله، از 

 درصد سهم جبران خدمات در ارزش افزوده  
  تسهيالت اعتباري در ارزش افزودهدرصد سهم هزينه  
 درصد سهم ماليات در ارزش افزوده  
 درصد سهم هزينه سرمايه در ارزش افزوده  
 درصد سهم سود در ارزش افزوده 

نكته قابل توجه در اين جا اين است كه همه موارد فوق از بنگاهد خارج مي شوند و در بنگاه سرمايه گذاري نمي 
تنها آيتمي كه در بنگاه مي ماند و قابليت سرمايه گذاري مجدد .... كاركنان، ماليات و به عنوان مثال پرداختي . شوند

  .دارد كه به عنوان سريع ترين و كم هزينه ترين روش مي توان بر روي آن حساب نمود درصد سهم سود مي باشد
ين اجزا با محوريت سود مي به همين دليل در امتيازدهي در اين قسمت نگاه اصلي به توزيع بهينه و تركيب مناسب ا

درصد كل ارزش افزوده در  50تا  40بدين معنا كه در نظام هاي بين المللي براي توليد ، سود را عددي بين . باشد
همچنين اين . كل ارزش افزوده نيز پيش بيني مي گردد%  70تا  60نظر مي گيرند و براي خدمات اين عدد تا مرز 

چرا كه معادن ورودي اوليه ملموسي . كل ارزش افزوده پيش بيني مي گردد% 80 الي 70عدد براي معادن تا مرز 
ندارند و تنها بهره مالكانه معدن كه عموماً شامل حقوق دولتي و حق پروانه بهره برداري مي باشد به عنوان ورودي 

  .برايشان محسوب مي گردد
ازه باشد جذابيت براي سرمايه گذاري در بنگاه كاهش با اين نگاه اگر درصد سهم سود در ارزش افزوده كمتر از اين ب 

  . مي يابد و در بلند مدت پايداري بنگاه به مخاطره مي افتد
 .در مدل پيشنهادي عالوه در موارد ذكر شده هر يك از اين درصد ها با ميانگين گروه خود نيز بررسي مي گردد

 شاخص هاي بهره وري .3.1.2.5

شده در مورد ارزش افزوده  ارايهبا توجه به توضيحات . امتياز را به خود اختصاص داده است 7، اين معيار مدل پيشنهاديدر 
سه شاخص . چنانچه ارزش افزوده بر اجزاي تشكيل دهنده آن تقسيم شود شاخص هاي بهره وري بدست مي آيد) 3.1.2.4(

شاخص ها، شاخص هايي هستند كه در برنامه هاي توسعه  اين. عمده و كالن بهره وري در مدل مورد بررسي قرار مي گيرند
سال است كه 30بيش از . توجه ويژه اي به آن ها شده است و منطبق با هر يك اهداف توسعه اي در نظر گرفته شده است

است و كشور در سطح كالن هدف گذاري وسيعي در مفهوم بهره وري داشته است اما ابزار عملياتي در اين مورد وجود نداشته 
   .استمناسبي با توجه به اين امر صورت نگرفته گيري  ارشزهيچگاه اندازه گيري ،تجزيه وتحليل ،مقايسه وگ

در زماني كه رقابت پذيري عموماً با مفهوم بهره وري سنجيده مي شود و براي بقا و حفظ پايداري مفهوم بهره وري مورد نظر 
اور سه قوه بايد اطالعات مربوط به عدد بهره وري بنگاه هاي اقتصادي را با مقايسه با قرار دارد اتاق بازرگاني ايران به عنوان مش

براي . ميانگين صنعت هاي گوناگون در اختيار داشته باشد تا بتواند پايش مناسبي بر روي روند حركت اقتصاد ملي داشته باشد
گذاري و هدف گذاري مشخصي صورت گرفته است دومين بار است كه در برنامه هاي توسعه براي شاخص هاي بهره وري عدد

  .اما هنوز ساز و كار مناسبي براي هدايت اين موضوع در سطح كالن وجود ندارد
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اتاق بازرگاني ايران با حمايت هاي معنوي خود يكي از فعاليت هاي صورت نگرفته در اقتصاد كشور را به فعل تبديل كرده 
  .ساير نهاد هاي دولتي از انجام و عملياتي نمودن آن عاجز بوده اند فعاليتي كه سازمان ملي بهره وري و. است

همان اين كار به همت بخش خصوصي از طريق گروه پارسيان هوشمند و با حمايت هاي اتاق بازرگاني انجام گرفته است و 
اطالعات و تجزيه و تحليل با توجه به پنج سال كار كارشناسي انجام شده در زمينه جمع آوري گونه كه پيش تر ذكر گرديد 

ملي  و همچنين افتتاح سامانه 89تا  82شركت بورسي و غير بورسي كشور طي سال هاي  800شاخص هاي بهره وري بيش از 
، ميانگين هاي صنعت در سرفصل ها و شاخص هاي www.irpmc.ir، اندازه گيري و تجزيه و تحليل شاخص هاي بهره وري

امانه قابليت امتيازدهي را براي مدل رتبه بندي فراهم آورده است و وجود آن و منطق اين س. مختلف محاسبه شده است
امتيازدهي حاصل از آن كه بر مبناي ميانگين هاي گروه هاي مختلف و بررسي روند رشد شركت ها طي دوره مورد مطالعه 

تي نبود مي توان گفت منطق امتياز دهي است يكي از عوامل مثبت و نقاط قوت مدل مي باشد كه اگر چنين تالش ها و اقداما
  .مدل با چالش جدي مواجه مي شد

  ،امتياز 2بهره وري نيروي كار:  
كه از تقسيم ارزش افزوده بر جبران خدمات كاركنان حاصل مي گردد و نشان دهنده اين است كه در سال 

  .ي بنگاه ايجاد شده استريال ارزش افزوده برا چندمورد بررسي به ازاي يك ريال پرداختي به كاركنان 

  ،امتياز 2بهره وري سرمايه:  
كه از تقسيم ارزش افزوده بر استهالك دارايي ثابت حاصل مي گردد و نشان دهنده اين است كه در سال مورد 

  .بررسي به ازاي يك ريال مستهلك نمودن دارايي چند ريال ارزش افزوده براي بنگاه بوجود آمده است
 امتياز 3روش كندريك،  بهره وري كل عوامل به  

با فرمول كه از تقسيم ارزش افزوده بر جبران خدمات و استهالك دارايي با محاسبه كشش بدست مي آيد كه 
  .نشان دهنده عملكرد بنگاه و كارگربر يا سرمايه بر بودن نوع فعاليت آن مي باشد محاسبه كشش،

نحوه امتيازدهي براي شاخص هاي بهره وري بدين ترتيب است كه نيمي از امتياز به روند همان گونه كه در باال اشاره شد 
و رشد و پايداري آن شاخص در طول زمان مورد بررسي تعلق مي گيرد و نيمي ديگر مقايسه عدد آن شاخص با تغييرات 

ا سامانه اندازه گيري و تجزيه و تحليل در واقع با توجه به توضيحات مبسوط در رابطه ب. ميانگين صنعت مشابه خود مي باشد
هر يك از شاخص هاي بهره وري هر بنگاه با ميانگين صنعت  3.1.2.4در بند   www.irpmc.irشاخص هاي بهره وري 

ساله هر بنگاه و رشد آن امتياز مربوط به هر شاخص با توجه به اين  3مشابه خود مقايسه مي شود و با در نظر گرفتن روند 
  .متقاضي تخصيص داده مي شودموارد به 
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  :به شرح جدول زير مي باشدشاخص هاي بهره وري  در مدل پيشنهادي نحوه امتيازدهي به
  
  
  
  
  
  
  
  

 ميزان سرمايه ثبت شده و نسبت هاي مالي .3.1.2.6
نسبت هاي مالي نسبت هاي شناخته شده اي هستند كه براي آگاهي از وضعيت عمومي بنگاه و توانمندي آن در 

در تمامي مدل هاي بين المللي و حرفه اي و همچنين استانداردهاي داخلي . مالي مورد استفاده قرار مي گيرندمديريت 
محاسبه اين نسبت ها به يك روش استاندارد براي . به نسبت هاي مالي در طيفي از شاخص ها و نسبت ها توجه مي شود

را براي صاحبان كسب و كار بوجود ... اي سرمايه، دارايي و همه بنگاه ها، امكان مقايسه و بررسي مجدد بر روي ساختاره
اگرچه استفاده از اين نسبت ها قدمت بسياري دارد اما محاسبه آن ها و مقايسه آن به تفكيك ميانگين گروه . مي آورد

ريچه اين بررسي ها د. مورد جديدي است كه با استقبال متقاضيان رتبه بندي كارت هاي بازرگاني روبرو شده است
ير سامانه ملي اندازه گيري و تجزيه و ظجديدي و يك فرصت مناسب براي اشخاص است تا با استفاده از امكانات موجود ن

  .تحليل شاخص هاي بهره وري وضعيت خود را مرور نمايند
 با توجه به سيستمي بودن مدل هر يك از اين نسبت ها با اجزاي ديگر مدل در ارتباط مي باشد و يكديگر را

  .پشتيباني مي كنند
به عنوان مثال فروش با شاخص سوآوري، اعتبارات دريافت شده و نسبت بدهي، وضعيت دوره وصول مطالبات و ساير 

  .نسبت ها و تفسيرهاي هر يك ديد تازه اي به مديران ارشد بنگاه هاي اقتصادي ارايه مي دهد
  : امتياز به شرح ذيل امتياز بندي شده اند 7اين . ه استامتياز را به خود تخصيص داد 7 مدل پيشنهادياين معيار در 

سودآوري، نرخ برگشت   ،نسبت بدهي، نسبت جاري و نسبت هزينه هاي اداري و مالي و فروش بر فروش خالص
امتياز دارند كه همانند شاخص هاي بهره وري روند و مقايسه با  1كه هر مورد  سرمايه و دوره وصول مطالبات

  .ميانگين صنعت اجزاي امتيازدهي به هريك را تشكيل مي دهند
امتياز نيز مربوط به نسبت سرمايه ثبت شده به مجموع بدهي ها مي باشد كه اشاره مستقيمي است به يك آيتم  يك  

و حفظ  امتياز يادآوري و جلب توجهي به اين الزام قانوني فراموش شده اقع اينكه در ومغفول در قانون تجارت 
  .مي باشد تعادل مناسب بين سرمايه و ميزان بدهي

  :باشد به شرح جدول زير مينسبت هاي مالي  در مدل پيشنهادي نحوه امتيازدهي به
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  با توجه به اين كه تمامي . ز به حوزه مالي اختصاص يافته استامتيا 100از % 46 مدل پيشنهاديدر مجموع در
اين موارد نسبت به ساير اجزاي مدل علمي تر و قابل دفاع تر هستند و درك بهتري نسبت به فضاي بنگاه در 

 . اختيار قرار مي دهند امتياز بيشتري نسبت به ساير حوزه ها به خود اختصاص داده است
را رتبه بندي نمايد با  فعال خويشعضو  36000ل آينده اتاق بازرگاني ايران بتواند سا 3توجه شود كه اگر طي 

اطالعات موجود در حوزه مالي اين مدل مي توان اطالعات بسيار مناسبي را براي ارايه به دولت و بخش هاي 
  .مختلف و خود بنگاه ها آماده نمود و در اختيار تمامي ذي نفعان كسب و كار قرار داد
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 حوزه اجتماعي و حقوقي .3.1.3
 بررسي سابقه دعاوي حقوقي .3.1.3.1

مشوقي است براي جلب توجه اين معيار . اين معيار به صورت مشخص نشان دهنده كيفيت مديريت حاكميت سازمان است
اي سازمان ها جهت برقراري ارتباطات سالم، حرفه اي و مسالمت آميز با ساير ذي نفعان و با توجه به اين كه مدل بر مبن

و صداقت بنا نهاده شده است اصل بر راستي و ارايه اطالعات توسط خود متقاضيان مي باشد ولي جريمه هاي  خوداظهاري
سنگين براي متقاضياني كه اظهار خالف واقع اعالم مي دارند، در نظر گرفته شده است كه از آن جمله مي توان به لغو رتبه و 

 .دي اشاره كردمحروم شدن از ورود به فرايند رتبه بن

كه به منظور امتياز دهي به له و عليه بودن دعوي، نتيجه آن، حجم . امتياز مربوط به اين آيتم مي گردد 5 مدل پيشنهاديدر 
اين امتياز، به صورت حدي مي باشد بدين معنا كه امتياز كامل اين معيار تنها به . توجه مي گردد.... و ارزش ريالي آن و 

  .ورد بررسي هيچ گونه دعوي له وعليه آن وجود ندارداشخاصي تعلق مي گيرد كه اظهار داشته اند طي دوره م

  :باشد به شرح جدول زير مينسبت هاي مالي  در مدل پيشنهادي نحوه امتيازدهي به

  

  

  

 معيار
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 مورد نظر

 درصد 
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 حضور فعال و عضويت در اتاق، تشكل ها و انجمن هاي صنفي .3.1.3.2

يكي از مهمترين و در واقع كارويژه اتاق بازرگاني به عنوان تشكل تشكل ها و پارلمان بخش خصوصي سازمان دهي و سامان 
م از طريق امتيازدهي به اين اين مه. دهي تشكل ها و تشويق سازمان ها به حضور فعال در اين انجمن ها و تشكل ها مي باشد

در واقع اين معيار پاسداشت حضور فعال و ارزشمند اشخاصي است كه تعامالت . حضور فعال اشخاص در مدل ديده شده است
  . حرفه اي با سايرين داشته اند و به احترام راي افراد به آن ها به امتيازي براي آن ها در نظر گرفته شده است

فعال نمودن تشكل ها به صورت حرفه اي سبب ارتقاي جايگاه عمومي و مشورتي اتاق بازرگاني مي گردد و مشوقي براي جلب 
  . توجه، دعوت و حضور اشخاص با هدف آشتي فعاالن اقتصادي و اتاق بازرگاني است
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د و شناخته شده ايفا نمايد و به نوعي نيز از زاويه اي ديگر اتاق مي تواند نقش حرفه اي خود را به واسطه حضور افراد قدرتمن
تاكيد بر سوابق و پيشينه اشخاص به استناد راي صاحبان كسب و كار مي باشد كه نشان دهنده رفتار سالمت و حضور فعال 

  .بلند مدت آن ها در عرصه اجتماعي مي باشد
  :باشد به شرح جدول زير مينجمن هاي صنفي حضور فعال فعال در اتاق، تشكل ها و ا در مدل پيشنهادي نحوه امتيازدهي به

  
 

 فعاليت هاي اجتماعي و عام المنفعه .3.1.3.3

ذي نفعي به نام جامعه نقش بسيار پررنگي در . اين معيار با كاركرد امور خيريه و فعاليت هاي عام المنفعه طراحي شده است
البته مدل به گونه اي طراحي . پايداري بنگاه داردتعامل مثبت يا منفي با جامعه نقش موثري بر . پايداري بنگاه ايفا مي كند

اگر فعاالن اقتصادي خود نقش اجتماعي . شده است كه موارد ارزشمند ديگري را نيز مي توان به آن در طول زمان اضافه نمود
دولتي وظيفه بازي كنند آثار به مراتب مفيدتر و اثربخش تري در برخواهد داشت نسبت به زماني كه سازمان ها و نهاد هاي 

اگر همه اشخاص نسبت به جامعه خود احساس مسئوليت نمايند و براي ساختن جامعه بهتر و . قانوني خود را انجام مي دهند
  .پوياتر تالش نمايند و صرفاً به پرداخت ماليات خود اكتفا نكنند آنگاه شاهد جامعه اي شاداب و با طراوت خواهيم بود

 :باشد به شرح جدول زير مي فعاليت هاي اجتماعي و عام المنفعه زدهي بهدر مدل پيشنهادي نحوه امتيا
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  اشتغال زايي .3.1.3.4

با توجه به اين كه مدل به صورت سيستمي طراحي شده است اشتغال زايي با شاخص هاي بهره وري پيوند دارد و در كنار هم 
صورت مجزا سبب بروز پديده شوم شكل گيري و توجه صرف به اشتغال زايي به صورت مجزا يا بهره وري به . ديده شده اند

توسعه شركت هاي تامين نيرو شده است كه امروزه يكي از معضالت دولت را بوجود آورده و سبب اشتغال زايي غير 
يار توجه داشته اند و سعي داشته اند با همگن نمودن سطراحان مدل به اين موضوع ب. سيستميك و غيرحرفه اي گشته است

مورد و بوجود آوردن يك فضاي مناسب يعني نگاه به توليد همراه با توسعه و توليد همراه با حفظ رقابت پذيري اين دو 
  .توانمندي بنگاه را افزايش دهند

چرا كه عليرغم تاكيد . همچنين ميزان اشتغال زايي در ذيل بهره وري نيروي كار در مدل پيشنهادي در نظر گرفته شده است
لذا از ديدگاه مدل اشتغال . در برنامه هاي كالن، اغلب بنگاه ها عالقه مند به كم كردن نيروي كار مي باشندبر توسعه اشتغال 

  .امتياز براي اين مورد در نظر گرفته شده است 4با اين نگاه . زايي مفيد و موثر مي باشد كه منجر به بهره وري شود

 :باشد به شرح جدول زير ميري شاخص هاي بهره و در مدل پيشنهادي نحوه امتيازدهي به
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 سرمايه گذاري در نقاط محروم و كمتر توسعه يافته .3.1.3.5

 وفاق و ملي همبستگي ايجاد در مؤثر گامي تواند مي كشور، محروم مناطق بيشتر چه هر يافتگي توسعه جهت در تالش
با توجه به محدوديت همچنين . دآي حساب به روستايي و شهري مختلف ههاي گرو و گوناگون اقوام ميان در اجتماعي

، بايد گزينه هاي مناسب از بين فرصتهاي پيشنهادي ) كاال و يا خدمات(منابع در ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد محصول 
حاكميت، معيارهاي منظر يك سرمايه گذار ممكن است معيارهاي اقتصادي مهم باشد اما از منظر از . انتخاب شوند



عادن نا و  ی و  ق بازرگا شاورزی ا انو   ا
ی ی بازرگا ندی کارت  ه  ر

 

 

 
 

با توجه به اينكه در تعيين اولويت موضوعات سرمايه گذاري، عالوه بر معيارها . نيز مهم است... جتماعي، امنيتي و ا
عالوه بر حمايتها در مواردي الزم . در نظر گرفته مي شود.... ) مانند تخفيف، اعطاي تسهيالت، معافيت ها و (اقتصادي، 

  . اشتغال استي سرمايه گذاري، توليد و اصل هدف. داست زير ساختهايي نيز ايجاد شون
رده بندي استان هاي كشور با استفاده از آخرين اطالعات آماري از مركز آمار ايران ، دفتر آمار و فرآوري داده هاي وزارت 

صورت هاي صنعتي ايران مرتبط با توسعه زير ساخت ها پردازش و نتايج آن  متبوع و سازمان صنايع كوچك و شهرك
معاونت برنامه ريزي ، توسعه و فن آوري، گزارش رده بندي استانهاي كشور از نظر : وزارت صنايع و معادن. (است پذيرفته

  )1386توسعه يافتگي صنعتي و معدني در سال 

و  اين شش شاخص. شش شاخص براي توسعه يافتگي صنعتي و معدني بر پايه جمعيت استاني در نظر گرفته شده است 
  :از  عبارتند ضرايب آن

  درصد  1/0= در صد  60سرمايه گذاري در طرحهاي باالي              2/0= سرمايه گذاري در واحدهاي فعال 
  درصد 1/0= در  صد  60درصد              اشتغال در طرحهاي باالي  2/0= اشتغال در واحدهاي فعال 

  در صد 3/0= صنعت و معدن درصد                     ارزش افزوده    1/0= متراژ زمين صنعتي 
اين معيار . با توجه به توضيحات فوق كشور به سه منطقه توسعه يافته، كمتر توسعه يافته و توسعه نيافته تقسيم مي گردد

  .با توجه به آمارهاي موجود و مستندات ارايه شده توسط متقاضي امتياز بندي شده است

  

 درصد معيار
 وزني 

 )ضريب امتيازي(نمره شاخص 
امتيا
 ز F E D C B A 

    

سرمايه گذاري در مناطق
محروم و كمتر توسعه يافته
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  توسعه يافته 

 )كارخانه، دفتر مركزي(
مرز توسعه يافته 

 )كارخانه، دفتر مركزي(
كمتر توسعه يافته 

 )كارخانه(
كمتر توسعه يافته 

 )كارخانه، دفتر مركزي(
توسعه نيافته 

 )كارخانه(

  نيافتهتوسعه 
كارخانه، دفتر ( 

 )مركزي
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  امتياز به حوزه اجتماعي و حقوقي اختصاص يافته است 100از % 23 مدل پيشنهاديدر مجموع در. 
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موضوع تبصره  دستورالعمل رتبه بندي اشخاص حقيقي، حقوقي و شركت هاي تعاوني :بخش سوم
  اجرايي قانون مقررات واردات و صادراتآيين نامه ) 10(ماده ) 3(ذيل بند ) 2(

آيين نامه اجرايي ) 10(ذيل ماده ) 3(بند ) 2(، به استناد تبصره ...... امين جلسه خود در مورخ .................كميته دائمي مقررات واردات و صادرات در 
آن و به  6/6/1389ك مورخ 40227ت/12464الحيه شماره و اص 6/2/1373هـ مورخ 16ت/1395قانون مقررات واردات و صادرات، تصويبنامه شماره 

مركزي جمهوري اسالمي ايران، دستورالعمل رتبه بندي اشخاص حقيقي، حقوقي و  هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاونپيشنهاد مشترك اتاق
  : شركت هاي تعاوني را به شرح ذيل تاييد نمود

  :تعريف واژگان -1
حقوقي است كه خواهان رتبه بندي كارت بازرگاني خود بوده و اطالعات و مدارك الزم براي رتبه بندي  شخص حقيقي يا: متقاضي -1-1

 .نمايد را ارائه مي
فرايندي است كه طي آن براساس معيارهاي مذكور در اين دستورالعمل و با استفاده از مستندات و اطالعات مورد نياز، امتياز : ارزيابي -1-2

 .شود تبه كارت بازرگاني وي تعيين ميمتقاضي سنجش و درنتيجه ر
 .خروجي حاصل از ارزيابي و بررسي معيارها است كه در سه سطح كارت بازرگاني زرين، سيمين و برنزين تعيين مي شود: رتبه -1-3
 .ا مي باشد.ا.منظور از اتاق در اين دستورالعمل،  اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي ج: اتاق  -1-4
بيانگر وضعيت متقاضياني است كه براساس اين دستورالعمل بيش از هشتاد درصد از كل امتيازات را كسب كرده اند : كارت زرين -1-5

 .و به موجب آن حسب درخواست متقاضي توسط اتاق براي مدت يك تا پنج سال تمديد مي گردد) 100الي  81امتيازت (
راساس اين دستورالعمل بين شصت و يك الي هشتاد درصد از كل امتيازات را بيانگر وضعيت متقاضياني است كه ب: كارت سيمين -1-6

و به موجب آن حسب درخواست متقاضي توسط اتاق براي مدت يك تا سه سال تمديد مي ) 80الي  61امتيازت (كسب كرده اند 
 .گردد

الي شصت درصد از كل امتيازات را  بيانگر وضعيت متقاضياني است كه براساس اين دستورالعمل بين چهل و يك: كارت برنزين -1-7
و به موجب آن حسب درخواست متقاضي توسط اتاق براي مدت يك تا دو سال تمديد مي ) 60الي  41امتيازت (كسب كرده اند 

 .گردد
ي اولين كارت صادر شده براي متقاضي است، كه تا سه سال يكساله تمديد مي گردد و يا كارتي است كه شرايط ارزياب: كارت عادي - 8- 1

و تعيين رتبه  را نداشته، يا آنكه ارزيابي شده و براساس اين دستورالعمل كمتر از چهل و يك درصد از كل امتيازات را كسب كرده 
 .و مدت اعتبار آنها يك ساله مي باشد) 40امتيازصفر الي (است 
 

 :اهداف -2
 نه رتبه بنديايجاد تمايز بين كارت هاي بازرگاني از طريق بكارگيري روشهاي علمي و عادال -2-1

 تسهيل روابط تجاري داخلي و بين المللي از طريق اطالع رساني مناسب از رتبه كارت هاي بازرگاني اعضاء -2-2

 فراهم آوردن بستر قابل اعتماد براي اعطاي امتيازات ويژه به دارندگان كارت هاي رتبه بندي شده -2-3

 

 :شرايط عمومي دريافت كارت رتبه بندي -3
 :شود شرايط زير را دارا باشند، كارت بازرگاني  رتبه بندي شده صادر ميتنها براي متقاضياني كه 

  .باشدداراي شرايط الزم براي صدور كارت بازرگاني توسط اتاق  -3-1
سه سال منتهي به سال ارائه تقاضاي رتبه (توانايي ارائه مدارك، مستندات و اطالعات الزم براي تعيين رتبه را براي سه سال اخير  -3-2

 .ه باشدرا داشت) بندي
 .پس از شركت در فرايند ارزيابي، حداقل چهل و يك درصد از كل امتيازات را كسب نمايد -3-3
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 :معيارهاي دخيل در ارزيابي و تعيين رتبه -4
اجتماعي و «و » مالي«، »مديريتي«معيارهاي دخيل در تعيين رتبه كارت هاي بازرگاني متقاضيان شامل  معيارهايي در سه حوزه  -4-1

 .باشد مي% 23و% 46، %31درصد امتياز هر يك از اين حوزه ها به ترتيب است و » حقوقي
 :شود معيارهاي تشكيل دهنده هر يك از حوزه ها و امتياز آنها براساس جدول زير تعيين مي -4-2

 امتياز حوزه امتياز معيار اصلي حوزه

 مديريتي

 10 ) اعم از حقيقي و حقوقي(پيشينه اشخاص

31 
 4 شخص حقيقيتوانمندي مديران يا 

 8 سابقه اعتباري
 5 گواهينامه ها و تاييد صالحيت هاي معتبر 

 4 بررسي برنامه هاي آتي 

 مالي

 10 حجم صادرات كاال و خدمات فني و مهندسي

46 

 5 حجم واردات
 5 فروش

 12 توليد و ارزش افزوده 
 7 شاخص هاي بهره وري

 7 نسبت هاي ماليميزان سرمايه ثبت شده و 

 اجتماعي و حقوقي

 5 بررسي سابقه دعاوي حقوقي

23 
 8 حضور فعال و عضويت در اتاق ها، تشكل ها، انجمن ها و سنديكاها

 4 ميزان اشتغال زايي
 4 فعاليت هاي اجتماعي

 2 سرمايه گذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته
 100 100   مجموع امتيازات

توجه به اينكه كارت هاي بازرگاني رتبه بندي شده با مدت اعتبار بيش از يكسال صادر مي شوند، به منظور اطمينان از حفظ حداقل شرايط با  -5
يا  الزم براي داشتن كارت هاي مذكور، اتاق دارندگان اين كارت ها  را هرساله مورد ارزيابي قرار داده و براساس نتايج حاصل نسبت به تمديد

 .اي رتبه كارت آنها اقدام مي نمايدارتق
 .تواند تقاضاي انجام ارزيابي مجدد نمايد متقاضي به منظور ارتقاي رتبه خود، در هر زماني مي -6
د اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است به منظور هماهنگي معيارهاي رتبه بندي با سياست ها و برنامه هاي اقتصادي كشور و ايجا -7

ر بين متقاضيان در جهت حركت در مسير تحقق سياست ها و برنامه هاي مذكور،  در صورت نياز معيارهاي دخيل در ارزيابي و امتياز هر انگيزه د
 .يك را بازنگري نمايد

زه كتبي وي قابل نمايد، محرمانه تلقي شده و فقط با اجا مدارك و اطالعاتي را كه متقاضي براي استفاده در فرايند رتبه بندي ارائه مي  تمامي -8
 . باشد انتشار،  اطالع رساني يا استفاده ديگر مي

 .باشند ا براي اعضاي خود مسئول اجراي اين دستورالعمل مي.ا.صنايع و معادن ايران و اتاق مركزي تعاون جاتاق هاي بازرگاني و  -9
 :تسهيالت دارندگان كارت بازرگاني رتبه بندي شده -10

 :بندي شده تسهيالتي به شرح زير اعطا خواهد شد كه دارنده آن از مزاياي مزبور استفاده خواهد كرد به دارندگان كارت بازرگاني رتبه
  )سال 2سال، برنزين  3سال، سيمين  5زرين ( تمديد اعتبار كارت بازرگاني به مدت بيش از يك سال  -1- 10
 . ري و استاني در اولويت قرار خواهند گرفتدارندگان كارت بازرگاني زرين، سيمين و برنزين در فرايند صادركنندگان نمونه كشو -2- 10

 %)5، برنزين %10، سيمين % 15زرين( پرداخت مازادجوايز صادراتي -3- 10
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 %)30، سيمين%50زرين (افزايش ميزان تسهيالت در نظر گرفته شده،براي مشاركت در هيئت ها و نمايشگاه هاي خارج از كشور -4- 10

در بهره مندي از مزايا و اعتبار تخصيصي و تخفيفات صندوق ضمانت صادرات اولويت دادن به دارندگان كارت هاي رتبه بندي شده  -5- 10
 .و ارايه خدمات صندوق به آن ها با نرخ هاي ترجيحي

 .بهره مندي از تسهيالت مربوط به خط سبز گمركي در فرايند ترخيص و ارزيابي كاالي هاي صادراتي و وارداتي -6- 10
ي آنها و تخصيص منابع مالي مورد نياز توسط شورا هاي برنامه ريزي و توسعه ژه هاي ارائه شده از سو اولويت در انتخاب پرو -7- 10

 .استانهاو معاونت راهبردي رياست جمهوري و پرداخت آن توسط سيستم بانكي كشور
 .اولويت در تشكيل و توسعه و حمايت از شبكه هاي كسب و كار صادراتي -8- 10
اي واگذاري غرفه در نمايشگاه هاي بين المللي كه توسط شركت بر%) 15و برنزين %  30و سيمين % 50زرين( اختصاص تخفيف -9- 10

 .نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود
در هزينه دوره هاي آموزشي، سمينار ها و كنفرانس هاي مرتبط كه توسط %) 5و برنزين% 10، سيمين%15زرين ( اختصاص تخفيف -10- 10

 .وداتاق ها و سازمان توسعه تجارت ايران برگزار مي ش
 .اعضاي هيات نمايندگان و هيات رييسه اتاق ها از بين دارندگان كارت هاي رتبه بندي شده انتخاب شوند -11- 10
و با دريافت تعهد صاحب ... گمرك امكان انجام تشريفات ورود موقت بدون اخذ وثايق ملكي،ضمانت نامه بانكي ، چك ، سفته و   -12- 10

 .كاال را براي شركت هاي رتبه بندي فراهم نمايد
ايجاد تمهيدات الزم براي برقراري ارتباط و ديدار و گفتگوي دارندگان كارتهاي رتبه بندي شده با مسئولين ارشد دستگاه هاي  -13- 10

 .اقتصادي
 توسط سازمان امور مالياتي كشور % ) 10و برنزين % 20، سيمين%30زرين ( اختصاص تخفيف  -14- 10

رد نظرتوسط بانك مركزي و بانك هاي عامل و موسسات مالي و اعتبارات بانكي با نرخ هاي سود پايين و به تفكيك سطح مو -15- 10
 .اعتباري به كارت هاي رتبه بندي شده اعطا گردد

 .اختصاص تخفيف در حق بيمه سهم كارفرما  توسط سازمان تامين اجتماعي به دارندگان كارت هاي رتبه بندي شده -16- 10
 شدبر عهده سازمان توسعه تجارت مي با 10نظارت بر حسن انجام بند  -11

گاني كليه سازمان هايي كه ارائه خدمات آن ها منوط به ارائه كارت بازرگاني مي باشد، موظفند تسهيالت الزم را براي دارندگان كارت هاي بازر -12
 .كه در نظام رتبه بندي، رتبه دريافت مي نمايند، در نظر گرفته و به نحو مقتضي اطالع رساني الزم را به عمل آورند

تمامي اطالعات فرايند رتبه بندي كارت بازرگاني از شركت متقاضي گرفته شده و هيچگونه استعالم و تاييدي از هيچ نهادي  با توجه به اينكه -13
صورت نمي گيرد و تنها مرجع قانوني شركت، تاييد كننده صحت اطالعات ارسالي به دبيرخانه است لذا در صورت بروز هر گونه خطا در صحت 

 .طل اعالم گرديده و از يك تا سه سال از حضور در فرايند رتبه بندي محروم مي گردداطالعات، رتبه متقاضي با
ند با توجه به اينكه اعتبار كارت بازرگاني رتبه بندي شده يكسال مي باشد، در صورتي كه حداكثر پس از گذشت سه ماه از تاريخ ثبت نام فراي -14

منتفي بوده و جهت از سرگيري فرايند درخواست كتبي از جانب متقاضي الزامي خواهد  رتبه بندي متقاضي به پايان نرسد، فرايند رتبه بندي آن
 .بود

 

  

 


