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به شاخص های عملکردی دسترسی سازمان ها عدم  -1
 (تحلیل عملکرد رقبا)شرکت های همگروه داخلی و خارجی 
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به شاخص های عملکردی دسترسی سازمان ها عدم  -1
 (تحلیل عملکرد رقبا)شرکت های همگروه داخلی و خارجی 



عدم دسترسی سازمان ها به شاخص های عملکردی  -1
 (تحلیل عملکرد رقبا)شرکت های همگروه داخلی و خارجی 

 :مهمترین ضعف سازمان های ایرانی
ارایه کامل نتایج عملکرد سازمان و 
 یادگیری های صورت گرفته از نتایج
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 عدم دسترسی سازمان ها به تجربه های موفق در کشور -2
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 نتیجه مشکالت مطرح شده
 
 
 
 

 پایین بودن توان رقابت پذیری سازمان های ایرانی در مقایسه با خارج از کشور

 پایین بودن شاخص های بهره وری: عالمت 
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 راهکار چیست؟
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 بهینه کاوی
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  در اجرایی ارشد مدیران روی بر مطالعه ای انجام با میالدی 1993 سال از بِین، مشاوره شرکت•
   .می کند مدیریتی مدل های و ابزارها رتبه بندی به اقدام ساله هر دنیا سراسر
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ویژگی های ابزار بهینه کاوی برای ارتقای عملکرد و 
 بهره وری

  باالتر اثربخشی•

   تر کوتاه زمانی صرف•

 خارجی و داخلی برتر های سازمان موفق های تجربه از یادگیری•

 و بهره وری ارتقای های پروژه اجرای چگونگی و تعریف نحوه با ارتباط در یادگیری•

   عملکرد

 پروژه اجرای از حاصل آمده دست به نتایج مقایسه•
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:نمونه ای از استفاده از ابزار بهینه کاوی  

 خارجی بزرگ شرکت دو و صنعت متوسط با مقایسه در مازندران سیمان شرکت وضعیت مقایسه•
 

 خارجی مشابه شرکت 5 با ایران آلیاژی فوالد شرکت دارایی ساختار مقایسه•
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 2014ساختار دارایی 

 عنوان
 متوسط صنعت

 سیمان در کشور
  Holcim Lafarge سیمان مازندران

 %5.63 %5.42 %0.86 %2.97 موجودی نقدی 

 %4.59 %6.79 %12.71 %8.22 حسابها و اسناد دريافتني تجاری 

 %2.05 %0.00 %3.57 %2.64 ساير حسابهای دريافتني 

 %0.00 %1.66 %2.44 %5.05 سرمايه گذاری کوتاه مدت 

 %0.00 %0.80 %1.53 %1.89 سفارشات و پیش پرداختها 

 %4.24 %4.69 %31.62 %19.60 موجودی مواد و کاال

 %0.35 %1.91 %0.00 %1.05 ساير دارايیهای جاری

 %16.87 %18.41 %52.74 %37.54 دارايي های جاری

 %3.40 %11.60 %0.87 %0.90 زمین 

 %4.34 %12.98 %13.86 %11.08 ساختمان 

 %0.00 %0.00 %3.07 %4.07 تأسیسات 

 %0.00 %2.39 %0.00 %5.77 تجهیزات و قالبها 

 %23.58 %20.26 %18.97 %19.31 ماشین آالت 

 %0.00 %0.00 %0.18 %0.29 ابزار کار با و لوازم آزمايشگاهي 

 %0.00 %0.00 %0.13 %0.64 وسايل نقلیه و باالبرنده 

 %0.00 %0.00 %0.72 %0.43 اثاثیه اداری 

 %0.00 %0.00 %0.65 %1.61 پیش پرداخت سرمايه ای 

 %3.45 %6.73 %0.96 %6.45 دارايیهای در جريان تكمیل 

 %0.15 %0.00 %0.41 %5.18 ساير دارايیهای ثابت مشهود 

 %34.65 %53.95 %39.81 %47.30 دارايي های ثابت مشهود

 %33.64 %40.41 %1.81 %1.38 دارايي های نامشهود

 %8.78 %4.43 %5.42 %11.44 سرمايه گذاری بلند مدت 

 %6.08 %3.26 %0.22 %3.10 ساير دارايیهای غیرجاری 

 %100 %100 %100 %100 مجموع دارايیها
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 1393سال  -سیمان مازندران و میانگین صنعت در ایران  مقایسه ساختار دارایی جاری

 مازندرانسیمان                                                                       میانگین صنعت سیمان در کشور

 1% 

24% 

7% 

5% 

3% 

60% 

0% 

موجودی نقدی   

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری   

سایر حسابهای دریافتنی   

سرمایه گذاری کوتاه مدت   

سفارشات و پیش پرداختها   

 موجودی مواد و کاال

 سایر داراییهای جاری

7.91% 

21.88% 

7.03% 

13.46% 

5.02% 

52.21% 

2.79% 
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 2014سال  -دو شرکت بزرگ سیمان در دنیا  مقایسه ساختار دارایی جاری

 Lafargeسیمان                                                                 Holcimسیمان 

29.41% 

36.88% 9.03% 

4.34% 

25.50% 

10.35% 

33.40% 

27.20% 

12.16% 

25.14% 

2.10% 

موجودی نقدی   

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری   

سایر حسابهای دریافتنی   

سرمایه گذاری کوتاه مدت   

سفارشات و پیش پرداختها   

 موجودی مواد و کاال

 سایر داراییهای جاری
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 2014ساختار بدهی  سال 

 عنوان
 متوسط صنعت

 سیمان در کشور
  Holcim Lafarge سیمان مازندران

 %10.83 %10.73 %2.88 %7.29 حسابهای پرداختني تجاری 

 %6.70 %0.00 %16.94 %14.73 ساير حسابها و اسناد پرداختني 

 %0.00 %0.00 %2.28 %3.65 پیش دريافتها 

 %0.00 %0.00 %4.87 %4.92 ذخیره مالیات 

 %0.00 %0.00 %49.39 %33.53 تسهیالت مالي دريافتي 

 %13.39 %24.47 %21.20 %12.78 ساير بدهیهای جاری 

 %30.92 %35.20 %97.56 %71.50 بدهي های جاری

 %0.00 %0.00 %1.42 %33.17 تسهیالت مالي دريافتي بلند مدت 

 %7.45 %0.00 %1.02 %3.24 ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان 

 %61.63 %129.26 %0.00 %12.47 ساير بدهیهای غیر جاری   

 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 مجموعه بدهي ها
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 2014ساختار فروش سال 

 عنوان
 متوسط صنعت

 سیمان در کشور
  Holcim Lafarge سیمان مازندران

 %100 %100 %100 %100 فروش محصوالت اصلي

 %76.60 %84.32 %56.63 %59.97 قیمت تمام شده کاالی فروخته شده

 %23.40 %15.68 %43.37 %40.03 سود ناخالص

 %1.46- %1.43 %2.09 %4.43 سود حاصل از عملیات تجاری

 %8.75 %39.36 %8.55 %11.06 هزينه های فروش و اداری

 %8.05 %4.88 %4.35 %4.44 هزينه های مالي

 %8.06 %17.64 %58.36 %26.88 سود قبل از کسر مالیات

 %3.00 %0.00 %2.35 %3.28 مالیات

 %5.06 %17.64 %56.01 %24.20 سود خالص
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 مقایسه ساختار دارایی، بدهی فروش 
 خارجیشرکت مشابه  5شرکت فوالد آلیاژی ایران با 
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2014ساختار دارایی   

  Aichi  Bohler فوالد آلیاژی ايران  عنوان
Steel 

Dynamics  

Daido 

Steel  
Asil Celik  

شرکت  5 میانگین
 مورد بررسي

 5.77 2.38 7.16 4.94 4.22 14.18 1.72 موجودی نقدی

 10.97 11.87 18.25 12.35 0.00 18.84 4.54 حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

 21.59 15.24 17.53 22.14 22.75 13.95 37.94 موجودی مواد و کاال

 6.40 4.00 1.56 1.25 16.24 2.36 12.92 سایر داراییهای جاری

 44.55 33.50 44.49 40.68 43.22 49.33 56.08 دارايي های جاری

 3.39 3.55 6.62 4.58 0.00 5.61 0.01 زمین

 4.57 5.45 6.91 5.82 0.00 7.82 1.39 ساختمان

 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 تجهیزات و قالبها

 28.65 50.24 19.43 31.81 37.56 16.85 15.99 ماشین آالت

 2.23 3.68 0.20 0.52 0.00 2.78 6.23 داراییهای در جریان تکمیل

 5.62 3.55 0.00 0.00 0.00 9.28 20.89 سایر داراییهای ثابت مشهود

 43.02 66.48 33.16 42.73 37.56 42.34 35.83 دارايي های ثابت مشهود

 5.46 0.02 0.00 15.26 14.33 0.10 3.06 دارایی های نامشهود

 4.68 0.00 15.17 0.00 0.00 8.23 4.71 سرمایه گذاری بلند مدت

 2.29 0.00 7.17 1.33 4.89 0.00 0.32 سایر داراییهای

 100 100 100 100 100 100 100 مجموع دارايیها
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 2014ساختار بدهی  سال 

  Aichi  Bohler فوالد آلیاژی ايران  عنوان
Steel 

Dynamics  

Daido 

Steel  
Asil Celik  

شرکت  5 میانگین
 مورد بررسي

 20.06 17.71 28.07 13.35 28.30 23.44 9.47 حسابهای پرداختنی تجاری

 1.50 5.50 0.00 0.00 0.79 2.12 0.56 ذخیره مالیات

 9.01 0.00 8.43 0.00 11.28 1.38 32.98 تسهیالت مالی دریافتی

 18.74 31.88 14.78 8.87 6.75 22.50 27.65 سایر بدهیهای جاری

 50.87 55.09 51.28 22.22 47.12 49.44 80.04 بدهي های جاری

 21.71 41.43 36.87 0.00 0.00 35.34 16.61 تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت

 3.56 0.00 3.01 0.00 13.77 1.32 3.25 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 23.87 3.49 8.84 77.78 39.11 13.91 0.10 سایر بدهیهای غیر جاری

 100 100 100 100 100 100 100 مجموعه بدهي ها
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 2014ساختار فروش سال 

 عنوان
فوالد آلیاژی  

 ايران
Aichi Bohler 

Steel 

Dynamics 
Daido Steel Asil Celik 

 5 میانگین
شرکت مورد  

 بررسي

 100 100 100 100 100 100 100 مجموع درآمدها

 86.18 86.59 85.29 88.97 80.05 87.29 88.88 قیمت تمام شده کاالی فروخته شده

 13.82 13.41 14.71 11.03 19.95 12.71 11.12 سود ناخالص

 0.14- 6.33 0.45- 5.54 1.06- 4.13- 7.03- عملیاتیغیر  ودرآمدهای و هزینه های عملیاتی 

 6.55 0.00 10.57 3.61 13.90 8.66 2.55 هزینه های فروش و اداری

 1.32 0.42 0.00 0.00 1.70 0.00 5.81 هزینه های مالی

 6.09 6.66 4.60 1.88 5.42 8.19 9.80 سود قبل از کسر مالیات

 1.15 1.32 1.40 0.84 1.24 1.52 0.57 مالیات

 4.94 5.34 3.19 1.05 4.18 6.66 9.22 سود خالص
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 فوالد آلیاژی ایران 2014 
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steel dynamics 2014 

Daido stell 2014 

acil celik 2014 

 میانگین صنعت

 2014مقایسه سهم دارایی های جاری و غیرجاری در مجموع دارایی ها در سال 

 23 مجموع دارایی های غیرجاری دارایی های جاری



 تجربه موفق درصنایع مختلف 700ایجاد پایگاه داده 
 دوره مسابقه ملی تجربه های موفق 5از طریق برگزاری 
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بانک و 

موسسات پولی 

 و مالی

محصوالت  پتروشیمی مخابرات

 غذایی

مواد و 

محصوالت 

 شیمیایی

خدمات فنی و  بیمه معادن خودرسازی محصوالت لبنی

 مهندسی خودرو

واسطه گری  رایانه

 های مالی

ماشین آالت و 

دستگاه های 

 برقی

الستیک و 

 پالستیک

سیمان، گچ و 

 آهک

خدمات فنی و 

 مهندسی 

 تایرسازی

 پروژه های ارسالی به  تفکیک گروه های صنعتی مختلف 
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 حوزه های مختلفپروژه های ارسالی به  تفکیک  
21 
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تیم سازی،  نوآوری

توانمندسازی، 

ارتقا و ایجاد 

 رضایت 

مدیریت دانش و  رهبری 

 فناوری اطالعات 

برنامه ریزی  بهینه کاوی 

استراتژیک و 

 توسعه 

مدیریت فرآیند و 

 توسعه 

تحصیالت، 

آموزش، توسعه و 

 یادگیری 

مسوولیت پذیری 

اجتماعی و زیست 

 محیطی 

تمرکز بر بازار و 

 مشتری 

استانداردها و  ارزیابی عملکرد 

 جوایز 

جستجو، برقراری 

 ارتباط 

روابط با تامین 

 کنندگان و شرکا

 بهره وری انرژی
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 توانمندی های شبكه بهینه کاوی ايران
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 مالی عملکرد های شاخص مقایسه امکان

 گروه اقتصادی 52در 

 ساختار های حوزه در

 دارایی•

  بدهی•

   فروش•

 خدمات جبران و انسانی منابع•

 افزوده ارزش•

 انرژی و مواد•

   سربار های هزینه•

 28 ... و•



 عضويت در شبكه جهاني بهینه کاوی

 

  جهاني، سطح در برتر شرکتهای با عملكردی شاخص های مقايسه امكان

 المللي بین استانداردهای و منطقه
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 (APQC) آمریکا کیفیت و بهره وری مرکز با همکاری•

  پایگاه به کشور داخل اقتصادی بنگاه های را اتصال امکان•

 آمریکا کیفیت و بهره وری مرکز داده های عظیم
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 توانمندی های شبكه بهینه کاوی ايران
 

  از یادگیری فرهنگ ترویج رویکرد با مختلف صنایع در موفق تجربه 700 به نزدیک آوری جمع•

 موفق های تجربه ملي مسابقه دوره 5 برگزاری طریق

  دوره 2 برگزاری طریق از مختلف صنایع در کاوی بهینه تجربه 50 به نزدیک آوری جمع•

 کاوی بهینه ملي مسابقه
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 :شبکه بهینه کاوی ایران با عضویت در شبکه جهانی بهینه کاوی

   و موفق های تجربه های پروژه گذاری اشتراک به امکان•

 المللی بین مسابقات به کاوی بهینه
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 توانمندی های شبكه بهینه کاوی ايران

 معرفی تجربه های موفق سازمان ها برای حضور در مسابقات جهانی
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 توانمندی های شبكه بهینه کاوی ايران

 2 و 3 سطح بهینه کاوی کارشناس تربیت•

   رسمی دوره های برگزاری طریق از
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 عضويت در شبكه بهینه کاوی ايران
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 با سپاس از توجه شما
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