
شرکت هلدینگ چیست و چه تفاوتی با شرکت سرمایه 

 گذاری دارد؟

  .، دارایی، موجودی و مابملک است ( Holding ) معنی کلمه هلدینگ

شرکت که در یک زمینه مشترک فعال هستند  ها در چندهلدینگ هایی هستند؟های هلدینگ چه شرکتشرکت

 دیگر را در اختیار داشته باشد شرکتی که سهام مدیریتی یک یا چند شرکت گذاری می کنند. بطور کلی هرسرمایه

 .است. به عنوان مثال شرکت سیمان فارس و خوزستان هلدینگ صنعت سیمان است هلدینگ

 «کندشرکتی است که یک یا چند شرکت دیگر را کنترل می شرکت هلدینگ توان گفتبطور ساده می»

 های شرکت هلدینگویژگی

 :کلی تقسیم میشوند های مادر، به دو دسته کلی از نظر مشخصاتشرکت

 های سهامی هستند که عالوه بر عملیات بازرگانی، بخشی از سرمایه خود راهای مادر، شرکتنوع اول از شرکت

 .ویندهای دیگر مینمایند و به آنها شرکت کنترل کننده می گدر شرکت صرف خرید سهام

هستند که تمام سرمایه خود را صرف خرید سهام در شرکتهای  های سهامیشرکت های مادر،نوع دوم از شرکت

 .دیگر می نمایند و فعالیت بازرگانی ندارند و به آنها شرکت دارنده می گویند

 دینگمزایا و معایب تاسیس شرکت هل

تابعه، کاهش ریسک به علت وجود  بهره مندی از معافیتهای مالیاتی، محفوظ ماندن شخصیت حقوقی شرکتهای

رعایت قوانین مختلف در کشورهای دیگر به علت وجود  شخصیت حقوقی جداگانه شرکتهای تابعه، امکان

 یت امالک، اگر برخی ازتابعه، حذف عملیات پر هزینه انتقال عنوان مالک شخصیت حقوقی مستقل شرکتهای

که به طور خالصه می توانیم  .عمالیت سود کافی نداشته باشند، فقط کافی است شرکت فرعی مربوطه، منحل شود

چون کاهش ریسک، کنترل با مالکیت محدود و تفکیک حقوقی  مهمترین مزایای ایجاد شرکت مادر را به مواردی

ی نسب کیل این نوع شرکتها می توان به افزایش مالیات به طوراز معایب تاسیس و تش مورد عنایت قرار دهیم و

 .اشاره نمود و نیز سهولت انحالل اجباری شرکتهای تابعه

  های هلدینگانواع شرکت

 .در مجموع چهار نوع شرکت هلدینگ وجود دارد

 هلدینگ هایی که از یک شرکت بزرگ ایجاد شده اند مانند هلدینگ ایران خودرو – 1

 های محصولی یعنی همه شرکتهای آن یک نوع محصول تولید میکنندهلدینگ – 2

هدف مشترک فعالیتهای گوناگون  های زنجیره تامین یعنی همه شرکتهای آن در راستای نیل به یکهلدینگ – 3

 تا پخش دارند مانند هلدینگهای نفتی از عملیات اکتشاف

 لف ایجاد شده استهایی با فعالیتهای مختهلدینگ مختلط یعنی از شرکت – 4
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اینکه سهام چه شرکتهایی را جهت  توجه داشته باشید، در شرکتهای مادر دو نوع استراتژی پیگیری میشود، نخست

 .مدیریتی برای اداره و کنترل شرکت تابعه استفاده نمایند کنترل بخرند و دیگر اینکه، از چه نوع روش

 تابعههای مدیریتی برای اداره و کنترل شرکت انواع روش

مادر، نقش طراح اصلی برنامه ها را داشته و  مدل برنامه ریزی استراتژیک )در این روش، شرکت -روش اول

مشخص میکند. در این روش مدیران می بایست دارای اطالعات کاملی از  مسئولیتهای شرکتهای تابعه را

 (گرددتابعه باشند زیرا که کمبود دانش، سبب ایجاد خطرات اقتصادی می شرکتهای

تفویض اختیار است. شرکت مادر، فقط در نقش یک  مدل کنترل مالی ) این روش افراطی ترین نوع -روش دوم

مادر، به مواردی چون تخصیص سرمایه، تعیین اهداف اقتصادی، ارزیابی  سهامدار است و کنترل مالی شرکت

به رقابت با یکدیگر می  مداخله برای اصالح بازار مالی محدود میشود. و شرکتهای تابعه با آزادی کامل کارآیی،

 (پردازند

توافق بر برنامه های اصلی طراحی شده توسط  مدل کنترل استراتژیک )این روش بر پایه فرآیند -روش سوم

 تراک مساعی میان شرکتهای تابعه، به ایجادبا تسهیل ارتباطات و ایجاد اش شرکت مادر استوار است. شرکت مادر

 (.ارزش افزوده می پردازد

متداول ترین سبک است . در این  حاصل مقایسه عملی و کاربردی این سه روش این است که، کنترل استراتژیک

 استراتژیهای شرکت مادر تنظیم میکنند و شرکت مادر آنها را مدل شرکتهای تابعه برنامه های خود را براساس

 :میشوند کنترل قرار میدهد. مطابق این مدل، امور محوله براساس دو وظیفه کلی تنظیم مورد بازبینی و

 اوال توسعه و رشد شرکت مادر و امور سرمایه گذاری و ثانیا اداره شرکتهای تابعه و تحت پوشش

 های تابعههای کنترل شرکت مادر بر شرکتراه

 کنترل با مالکیت محدود 
 کنترل از طریق تعیین هیات مدیره شرکت های تابعه 
 کنترل از طریق تعیین بودجه شرکتهای تابعه 
 های مالی تلفیقیصورت 

 سهام مدیریتی

درصد را سهام  33درصد و غالبا بیش از  05درصد تا  11معموال بین  تعاریف متفاوتی دارد اما سهام مدیریتی

گذاری گروه تاسیس شده اند مانند شرکت سرمایه های سرمایه گذاری که در ایرانمدیریتی میدانند. اکثر شرکت

ی هادر بخشی از سرمایه گذاری… گاز پارسیان ، غدیر، معادن و فلزات و  توسعه ملی، صنعت و معدن ، نفت و

 .کنندبه عنوان هلدینگ عمل می خود

کنند. بعضی دیگری را اداره می هایهایی هستند که شرکتبرخی شرکتهای دیگر مانند سیمان فارس هم هلدینگ

ها را سهام شرکت مدیریت که به قصد سود بردن از روند رشد سهام، ها هم نظیر بوعلی نه به قصد اعمالشرکت

 .و بنابراین فاقد فعالیت هلدینگ است کنندخرید و فروش می

می توانند به هم افزایی و سود  های خودها از طریق کنترل شرکتهلدینگ بودن هم خوب و هم بد است. هلدینگ

های تابعه چندان هم ارزان دیریت شرکتمراتب بیشتر است چون م بیشتر برسند اما در عوض هزینه سربار آنها به

 .نیست
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هایی را که معموال از نظر شرکت درصد سهام 05بعضی از شرکت های سرمایه گذاری عادت دارند که بیش از 

 . که یک هلدینگ سیمانی است سفارس صنعت مشابه یا مرتبط هستند خریداری کنند مثل

خرید غیر هلدینگ است ولی  خرید سهام شرکت های هلدینگ معموال به دلیل سبدی که دارند کم ریسک تر از

 .ممکن است بازده شان هم به همین دلیل کمتر باشد

 های پذیرفته شده در بورس ایرانمشهورترین هلدینگ

 صنایع بهشهر هلدینگ توسعه

 هلدینگ سرمایه گذاری توکا فوالد

 هلدینگ سرمایه گذاری غدیر

 هلدینگ گروه صنعتی ملی

 هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(

 های هلدینگساختار سازمانی در شرکت

ت که هایی اسعملیاتی، افراد و گروه ها، فرایندهایساختار سازمانی، چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سیستم

 .کنندمی برای نیل به یک هدف مشخص در سازمان تالش

زیرمجموعۀ آن، آرایش  هایهای هلدینگ، با توجه به ارتباط بین افراد در خود هلدینگ و شرکتدر شرکت

ها تأثیر بسزایی داشته باشد. در این روش چابکی سیستم تواند درساختار سازمانی و نقش و ارتباط بین افراد می

کرده و  ها را به وظایف مشخصی تقسیمشود که بر اساس آن، کارها و فعالیتطراحی می هاییاستراتژیمجموعه 

صرفاً یک سازوکار هماهنگی نیست، بلکه توزیع  کنیم. باید توجه کرد که ساختار،ها را فراهم میآنهماهنگی میان 

 دهد. ساختار سازمانی به الگوهاییر قرار میفرایندهای سازمانی را تحت تأث دهد وقدرت در سازمان را نشان می

های ارتباط رسمی، تعیین کانال دهی،روابط درونی سازمان، اختیار و ارتباطات داللت دارد و روابط گزارش

سازد. اگر سازمان را به زنجیر تشبیه کنیم و هر بخش می گیری را روشنمسئولیت و تفویض اختیار تصمیم

کردن  ترین نقص در طراحی ساختار و روشناست کوچکاز این زنجیر تصور کنیم، بدیهی  ایسازمان را حلقه

ها را تحت پیوستگی تمامی بخش تواند در استحکام این زنجیر خلل ایجاد کند ووظایف هر بخش یا شخص، می

 .تأثیر قراردهد

یابد و خطوط زمان آرایش میسا های داخلتوجه به این نکته ضروری است که در این روش، عملیات و فعالیت

از  باید پیششود. بنابراین فرهنگ ساختار سازمانی می مسئولیت و اختیارات هر شخص به شکل مشخص تعیین

مدیران نشان  ایجاد شود تا همگان به تأثیر این موضوع اعتقاد کامل پیدا کنند. ساختار به اجرای آن در سازمان،

ها آموزش و دستور شناساند تا از آنرا می ی هستند و به کارکنان، مدیراندهد که مسئول سرپرستی چه کسانمی

 .بگیرند

گیری دهی و گزارشسازمانی از نظر گزارشدرون ها و بیان ارتباطاتهای آنفعالیت همچنین موارد هماهنگی بین

تسهیل در های یک هلدینگ چابک، توان تسریع و کند. از ویژگیمی را به شکل درست و دقیق مشخص

 ساختار سازمانی واکنش مناسب به محیط و حل تعارضات بین واحدهاست. با توجه به اینکه در یک گیری،تصمیم

خود در مجموعه اصل چابکی سیستم خودبه افتد،با آرایش درست، جریان اطالعات با سرعت زیادی اتفاق می

 .شودایجاد می

توان به نکات زیر اشاره ها میپرداخته شود که از جملۀ آن برای رسیدن به این هدف باید به موضوعات مهمی

 :کرد

 .و بازدهی هر پست تا چه اندازه باید استاندارد شود محتوای کاری •

 .ها و اندازۀ بازدهی هر پست یا واحد باید چه میزان و به چه شکل باشدروش •
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هایی باید طراحی شود تا سرعت مکانیزم هها و واحدهای مختلف چبرای ایجاد هماهنگی و ارتباط میان پست •

 .ها زیادتر باشدهماهنگی بین این بخش

تخصصی بودنش، در بخش مناسب  ها و مشاغل واحدها، باید دقت شود تا هر شغل با توجه بهدر طراحی بخش •

 .باید تعریف شود های سازمانی در آن بخشقرار بگیرد. همچنین پست

نیاز در هر بخش و هر پست سازمان که افراد باید بر اساس آن استخدام شوند، های مورد ها و دانشمهارت •

 .بررسی شود

 .تر مشخص شوددر واحدها و واحدهای کوچک در واحدهای بزرگ بندی هر پستمکانیسم طراحی گروه •

 .باید میزان بزرگی هر واحد با توجه به فعالیت و درجه اهمیت آن طراحی شود •

یک مدیر گزارش دهند و زیر نظر  نباید از نظرها پنهان بماند، تعداد افرادی است که باید به موضوع مهمی که •

توان ها تعریف شده است که میدنیا با توجه به نوع مشاغل و مسئولیت کنند. البته استانداردهای زیادی در او کار

 .نیز بهره برد هااز آن

تعیین شود. نکتۀ قابل تأمل در این  یری در هر واحد و مدیران آنگباید میزان تفویض اختیارات و قدرت تصمیم •

به  ترین سطح سازمان نیزای صورت بگیرد تا در پایینگونهباید به بخش، این است که طراحی تفویض اختیارات

 .کارآمد اجرا شود شکل درست و

بخش انتقال یابد که در این  آنگیری مدیران صف به متخصصان ستادی و عملیاتی باید بخشی از توان تصمیم •

گیری در شرایط مختلف را به شکل کامالً واضح به افراد تصمیم گیری، باید خود مدیران ارشد میزان انتقالتصمیم

 .کنند زیرمجموعه منتقل

با توجه به اجرای نکات ذکرشده، ساختار سازمانی به شکل نمودار سازمانی که برای تمام سطوح سازمانی قابل 

 .شودباشد، طراحی و اجرا میفهم 

ترین روش به سیستم هلدینگ نزدیک های مختلف ساختار سازمانیپس از گذر از این بخش باید با مطالعه بر روش

مجموعۀ هلدینگ، به فراخور نوع محصول، هر شرکت زیر خود را انتخاب کنیم. حتی گاهی ممکن است در

 مواردی باید تی از ساختار سازمانی را طراحی کنیم. البته در چنینهای متفاوها، مدلشرکت ها و خروجیمسئولیت

 .مادر، نظم مشخصی وجود داشته باشد ها با شرکتدقت کرد که در قسمت خروجی هر شرکت و ارتباط شرکت

 هاییترین روشسازمانی، از متداول هایبندی فعالیت و بخشبرای مثال، طراحی ساختار سازمانی بر حسب گروه

در برخی شرایط با توجه به نوع فعالیت مجموعه، تنها روش چیدمان  شود. حتیها استفاده میکه در سازماناست 

 .روش است سازمان این

ها را با یکدیگر هماهنگ کرد. گروه ها را در یک گروه قرار داد و سپسای از فعالیتدر این شرایط باید مجموعه

های مختلف و های مختلف خود را به گروههای ویژه، بخشها یا گروهرهدای به این ترتیب سازمان از طریق تشکیل

 .کندحدی تخصصی، تقسیم می تا

مهندسی، مالی، تولید، کنترل پروژه،  هایهای منطقی این است که کارها را برحسب وظیفه به گروهیکی از راه

 وایر بر حسب نوع وظیفه در بسیاری ازبندی کرد. طبق تجربه تشکیل دتقسیم ها،خرید، کارگزینی و مانند این

خوبی برخوردارند، با توجه به تغییر  ها از انعطافشود. از آنجا که در این روش بخشها کارساز واقع میسازمان

 .تغییرپذیر است ها نیزاهداف سازمان، وظایف گروه

های مشابه دارای مهارت توان با گماردن افرادی کهبندی کردن بر مبنای تخصص، میهمچنین در روش دسته

ها در های اقتصادی کرد و بر میزان کارایی آنجوییصرفه های مختلفگونهبه -در واحدهای مشابه –هستند 

 .مجموعه نیز افزود

بر مبنای گستردگی  محور یا حتیمحور، مشتریمحور، محصولدر صورتی که طراحی سازمان، پروژه

کند. در ها تغییر میساختار سازمانی در هر یک از آن به طور کلی طراحیباشد،  ریزی شدهجغرافیایی برنامه

های زیرمجموعه در یک صنف یا موضوع تخصصی مشخص وجود اینکه تمامی شرکت های تخصصی باهلدینگ

تنوع زیادی برخوردار  تواند ازکنند، اما به دلیل اینکه موضوع عملکرد هر شرکت زیرمجموعه میمی فعالیت

سیستم ساختار سازمانی استفاده کرد. بنابراین بهترین حالت  ها از یک آرایشتوان در همۀ شرکتقطعاً نمیباشد، 

های بندیگروه ها مبتنی بردهی آنآوری اطالعات افراد و سازمانهلدینگ روش جمع این است که در خود
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های زیرمجموعۀ خود را یاری بتواند شرکت های شخصی طراحی شود تا در زمان نیازتخصصی، فنی و توانایی

 .کند

فنی و چه از نظر مدیریتی، باید نظارت  ها، چه به لحاظها با توجه به حساسیت نوع فعالیت آندر برخی از سازمان

مقام مسئول و معاونی انجام شود که در آن موضوع تخصص کافی دارند  و تقسیم وظایف تمام مراحل کار زیر نظر

بندی شیوۀ گروه های اصلی اینشود، بپذیرند. از مزیتمۀ کارهایی را که در آن بخش انجام میه و مسئولیت

های مربوط به یک پروژه یا محصول فعالیت افزایش میزان مسئولیت در خصوص عملکردهاست، زیرا تمام روند

 .گیردمی خاص زیر نظر و هدایت یک مدیر قرار

های مستقلی ساخت پروژه، باید گروه خدمات باشد و نه تولید محصول یا اگر کارهای یک سازمان به صورت ارائۀ

هایی مشخص و ارائه شود و همۀ افراد زیرنظر یک مسئول یا مشی تشکیل شده و برای هر یک وظایف و خط

 .شوند مدیر واحد اداره

نطقۀ جغرافیایی مبنای م های خود را برها با توجه به گستردگی فعالیت خود، بخشهمچنین برخی سازمان

های خود را در محور یا فروش، دایرۀ فعالیتبزرگ پروژه هایکنند. برای مثال، برخی از سازمانبندی میگروه

مستقلی را  کنند؛ برای مثال منطقۀ غرب، جنوب، شمال و شرق کشور و مدیرهایبندی میتقسیم مناطق مختلف

 .کنندبرای هر بخش مستقر می

بندی کنند؛ مثالً در یک تولید تقسیم های خود را بر اساس فرایندها و زیرمجموعهزیرند گروهها ناگبرخی مجموعه

را به گروهی تقسیم کرده و سازمان آن بخش … ، نظارت وHSEتأسیسات،  های ساخت،پروژه، هریک از بخش

ت کاالی رسیده، انبارداری، کیفی ای که از زمان ورود کاال به یک پروژه، کنترلگونهکنند. بهاندازی میراه را

کیفیت ساخت، ایمنی در پروژه، مدیریت زمان و هر آنچه به  های مضاعفاجرا، نظارت بر نحوۀ اجرا، کنترل

ها حوزه شود که البته با توجه به حجم کارها، ایندارد، در حوزۀ مشخصی تعریف می اجرای پروژه بستگی

د و ذیرنپهای آن بخش را میگروه تمامی مسئولیت . افراد و مدیران هرتوانند اشتراکاتی نیز با هم داشته باشندمی

 .کننداجرا می

شود؛ برای مثال بندی میگروه بندی وجود دارد که سازمان بر حسب نوع مشتریشیوۀ دیگری نیز برای گروه

یی تعریف هاشود و باز در این شرکت دایرهمستقر می صورت متمرکزهای فروش در یک شرکت بهفعالیت

 گذاران کالن، سازمان دریافت تسهیالتفروشی، سازمان جذب سرمایهسازمان خرده :اند ازشود که عبارتمی

هایی نظیر این. در المللی و سازمانبین ها و ادارات دولتی، سازمان جذب برندهایبانکی، سازمان فروش به بخش

ه هایی که بود داشته باشد، بر اساس نوع سرویسزیرمجموعۀ هلدینگ وج صورتی که شرکت حقوقی مستقلی در

 .کندهای کاری خود را طراحی میدهد، دایرهدیگر هلدینگ یا مشتریان خود می هایشرکت

کند و کارکنان هر اجرا می مقصود این است که مشخص شود هر واحد یا بخش، مسائل خاص خود را مدیریت و

کنندگان به هلدینگ و افراد داخل سیستم و مراجعه ن ترتیبای تخصص دارند. به ایبخش در کارهای ویژه

 شوند به کدام واحدراحتی متوجه میتوجه به نوع مسئله یا مشکلی که دارند، به های زیرمجموعۀ آن، باشرکت

  .مربوط مراجعه کنند

بخش حقوقی و صدای مشتری،  برداری،هایی مانند خدمات پس از فروش، بهرهتوان بخششایان ذکر است که می

 .های زیرمجموعه سرویس دهندمستقر شوند و به تمامی شرکت ها ایجاد کرد که در خود هلدینگاز این قبیل بخش

 .گیرندهای سرمایه گذاری هستند که برخی افراد آنها را با هولدینگ اشتباه میاما از طرف دیگر شرکت

 هایی هستند؟گذاری چه شرکتهای سرمایهشرکت

 گذارباشند و منابع مالی موردنیاز خود را از سهامدار یا سپردهگر مالی میگذاری واسطههای سرمایهشرکت

 .کنندتهیه می (هابانک)
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کنند و به اصطالح در آنها می دی و صنعتی را فراهمهای تولیها منابع مالی موردنیاز برای شرکتاین شرکت

گذاری مستقیما به فعالیت تولیدی و صنعتی و خدماتی غیرسرمایه هایکنند. ولی شرکتگذاری میسرمایه

 .پردازندمی

 گذاری چیست؟ارزش پرتفوی بورسی یک شرکت سرمایه

برای محاسبه  .گذاریشرکت سرمایه یکهای بورسی تحت تملک عبارتست از ارزش روز و بازاری سهام شرکت

شود. در صورتیکه سهم ضرب می ارزش پرتفوی بورسی یک شرکت تعداد سهام تحت تملک در قیمت بازار

دهنده قابلیت رشد قیمت سهام شرکت سهام موردنظر باشد نشان ارزش پرتفوی بورسی بیشتر از ارزش روز بازار

 .روزهای آتی خواهد بود گذاری طیسرمایه

 گذاری چیست؟ارزش پرتفوی غیربورسی یک شرکت سرمایه

 های بورسی فعالیت کند. در این حالتای غیر از سهام شرکتاست در زمینهممکن گذاریشرکت سرمایه یک

 .نامندغیربورسی می پرتفوی باشند راهایی که خارج از بورس میها و یا سهام آن شرکتارزش آن فعالیت

. باشدگذاری میبهای تمام شده سرمایه های غیربورسی استفاده ازارزشگذاری فعالیتدر کارانه رویکرد محافظه

گذاری ایران، پس از گذشت چند سال بهای تمام شده از ارزش واقعی سرمایه اما با توجه به وجود تورم باال در

 .گیردزیادی می فاصله

گذاری غیربورسی، سود آن را یعنی برای محاسبه ارزش یک سرمایه .باشدمی p/e نسبت یکرد دیگر استفاده ازرو

غیر بورسی  گذاریکنند ضرب کرد تا ارزش یک سرمایههای مشابه که در بورس فعالیت میشرکت p/e در نسبت

گذاری ها جمع ارزش هر یک از سرمایه گذاری های غیربورسی ازبدست آید. در نهایت مجموع ارزش سرمایه

 .بدست می آید

ای از طریق ارائه گذاری معموالً پرتفوی بورسی و غیربورسی خود را به صورت دورههای سرمایهشرکت

 .کننداطالعیه به بورس اعالم می
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