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 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

های اقتصادیمعاونت بررسی  
 

 ژنادتهیه شده توسط مهسا رجبی
  1398ماه   ـآرذ

 

اطالعات  با سهم . خدمات مالی و فناوریاسترا معرفی کرده  2019مدیرعامل برتر جهان در سال  100 طی گزارشی،هاروارد، وکار واحد کسب

درصد از مدیران برتر را زنان تشکیل  4مدیرعامل برتر داراست. فقط  100درصدی بیشترین سهم را از حیث حوزه فعالیت در فهرست  17

، ملیت امریکایی دارند که بیشترین سهم را در فهرست 2019برتر جهان در سال  رعاملمدی 37مانده مرد هستند. درصد باقی 96اند و داده

 اند. مدیران برتر جهان به خود اختصاص داده
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 معاونت بررسی های اقتصادی
 

 استخراج فهرستبرای . استرا معرفی کرده   2019مدیرعامل برتر جهان در سال  100 طی گزارشی،هاروارد،  وکارکسب واحد

، S&P Global 1200های فهرست بنگاهدر  2018هایی که در اواخر سال بنگاهاز فهرست ، در ابتدا برتر مدیرعامل 100

 جهان سهام بازار در گذاری درصد سرمایه 70کشور جهان را پوشش داده و  31اند، استفاده شده است. شاخص مزبور درج شده

 دهد. را پوشش می استرالیا و التین آمریکای ، آسیا اروپا،، شمالی آمریکایمهم  های شرکتتوسط 

مورد  ه بودند،کار خود را ترک کرد 2019قبل از ژوئیه  و یا ،ندکه کمتر از دو سال در این شغل بود انیبندی مدیردر این رتبه

بعد شرکت) 876مدیرعامل از  883مدیرعامل برتر از میان  100نهایت در ه و از فهرست اولیه، حذف شدند. بررسی قرار نگرفت

 اند.انتخاب شدهگانه ذیل های سهبر اساس شاخصکشور  29( در از حذف مدیران مشترک

 مالی شاخص 

  پایداریشاخص 

 مسئولیت اجتماعی  شاخص 

مورد  2019آوریل  30مدیرعامل تا زمان انتصاب هر فرد به عنوان از  ،اطالعات روزانه مالی هر شرکت، مالی شاخصبرای 

 از موارد ذیل است: برای هر مدیرعامل بررسی شده که عبارتدر زیرمجموعه شاخص مالی، سه معیار  .بررسی قرار گرفته است

 مجدد( گذاری سرمایهدر قالب  سهام سود جمله )از بازده کل سهام  

  صنعت بخش بازده سهام 

 رحسب تورم دالر، تعدیل ب که ،(ماسه بازخرید و تقسیم ، سهام سود برای شده تعدیل) بازار در گذاریسرمایه در تغییر

  شده است. 

از آثار ناشی از شرکت صرف نظر بر بازده مالی عملکرد مدیرعامل تاثیر فقط  ،در محاسبه معیارهای مالیشایان ذکر است 

 مورد بررسی قرار گرفته است. و یا تحوالت بازار سرمایه، صنعت، کشوراقتصادی شرایط 

شده و در نهایت میانگین سه معیار  بندیرتبه مالی معیارهای از یک هر در ،(بدترین) 883 تا( بهترین) 1هر مدیرعامل، از 

 مالی بوده است. شاخص مذکور، مشخص کننده رتبه کلی 

 شاخص پایداری

زیست، حکمرانی محیط ها درعملکرد آن بر اساسرا  ها بنگاهشرکتی است که میزان پایداری  Sustainalyticsشرکت 

بندی در شاخص پایداری از رتبه 2019مدیران برتر سال  بندیبرای رتبهکند. بندی میگیری و رتبهاندازه، اجتماعی و شرکتی

 شرکت مذکور استفاده شده است. 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 شاخص مسئولیت اجتماعی

   بیش از به مربوط اطالعات و پایداری بندی رتبه و شرکت اجتماعی مسئولیت اطالعات به دسترسی CSRHub شرکت

بندی شاخص مسئولیت اجتماعی برای مدیران که برای رتبه کندمی فراهم را کشور 141 در صنعت 134 از شرکت 17268

 بندی این شرکت استفاده شده است.عامل برتر نیز از رتبه

 

در نهایت پس از آنکه رتبه هر مدیرعامل در سه معیار مالی، پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی مشخص گردید، میانگین 

برای دو شاخص پایداری و شاخص مسئولیت  0.15برای شاخص مالی و   0.7با احتساب ضرایب وزنی از این سه معیار 

 اند.    بندی، شدهمدیران عامل بر اساس آن رتبهو تعیین  اعمال و از طریق جمع عوامل مزبور، شاخص کل اجتماعی،

 

 بندی نتایج ارزیابی و رتبه

نفر بیشترین  11نفر و  37 تعداد فرانسه به ترتیب باو  مدیر عامل برتر جهان کشورهای آمریکا 100، از میان 1مطابق نمودار 

مدیر برتر در سطح جهان  7اند. کشورهای ژاپن و انگلستان نیز هرکدام با تعداد مدیران برتر جهان را به خود اختصاص داده

 به طور مشترک در جایگاه سوم قرار دارند.

 مدیرعامل برتر جهان )نفر( 100. ملیت 1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

11

7 7 6 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

کا
ری

آم

سه
ران

ف

ن
ژاپ

ن
ستا

گل
ان

ادا
کان

ن
ما

آل

ند
هل

نیا
سپا

ا

ش
ری

ات

گ
هن

گ
کن

/
ن

چی

ک
ژی

بل

ک
ار

نم
دا

س
ویی

س

ن
نتی

رژا
آ

ن
چی

ند
ال

فن

ک
زی

مک وژ
نر

ور
گاپ

سن

ئد
سو

 منبع: هاروارد بیزینس
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 معاونت بررسی های اقتصادی

فعالیت در ، 2019مدیرعامل برتر جهان در سال  100حوزه فعالیت  14مشخص است، در میان  2همانطور که از نمودار 

، هاو پس از آن خود اختصاص داده بهدرصدی باالترین سهم را  17با سهم  ،خدمات مالی و فناوری اطالعاتزمینه ارائه 

 رد.دا درصدی قرار 11کاالهای مصرفی با سهم عرضه  فعالیت

  )درصد(جهان برتر مدیرعامل 100 هایشرکت فعالیت حوزه. 2نمودار

لی هایی که مسئولیت مدیرعامسابقه فعالیت قبلی در شرکتدارای  مدیرعامل برتر جهان، 100از نفر  86 ، 4و  3 بق نمودارمطا

  دهند. میاز آنها را زنان تشکیل  نفر 4مدیرعامل جهان را مردان و تنها  100از  نفر 96همچنین اند. داشته ،آن را برعهده گرفتند
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86%

1%

سابقه فعالیت دارند

سابقه فعالیت ندارند

4%

96%

زن

مرد

در  جهان . سابقه فعالیت قبلی مدیرعامالن برتر3نمودار

 )درصد(دارند که مسئولیت مدیرعاملی آن را برعهدهشرکتی 

مدیر عامل برتر جهان  100توزیع جنسیتی . 4نمودار

 )درصد(
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 

همچنین هستند. ها دارای مدرک مدیریت اجرایی درصد آن 39مدیرعامل برتر جهان تنها  100در میان ،  5با توجه به نمودار 

  دارای مدرک مهندسی هستند. ،درصد از این مدیران 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال قرار  60تا  50در گروه سنی  2019برتر سال ان عامل درصد از مدیر 54مشخص است،  6همانطور که از نمودار 

 سال قرار دارند. 70تا  60ها در گروه سنی آندرصد از  40گیرند و پس از آن می

 مدیرعامل برتر )نفر( 100های سنی گروه . 6 نمودار
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 نخست مدیران عامل برتررتبه 

 1993ال در س مدیر ارشد اجرایی و بازرگان ،کارآفرین ساله تایوانی تبار به عنوان 56دیر م 1جن سون هوانگ

 هایبازیدر  گرافیک ارتقاء قابلیت تولید برای قدرتمند ایرایانه هایتراشه تمرکز وی بر ساخت کرد.را تأسیس  2انویدیا شرکت

رشد  ،. در این دورهکرد رشد میالدی 2000 دهه در ووارد بازار شد  1999 سال در شرکت باال بود. این سرعت با ویدیویی

 استنفورد و اورگان ایالت در برق مهندسی رشته در که تایوانی مهاجر یک هوانگ،ولی  ای همچنان ادامه داشتهای رایانهبازی

انجام  دیتا برای ایجاد امکانحوزه  تقاضای متخصصانبه دلیل  .ببرد پیش به را متفاوت مسیری توانست کرد،می تحصیل

هایی که از برنامه میلیاردها دالر برای تحقیق و توسعه در زمینه ساخت تراشه انویدیاشرکت تر، تر محاسبات پیشرفتهسریع

 مصنوعی هوش بر تمرکز با این شرکت هایتراشه ،2010 سال اواسط در ، هزینه کرد.کردندهوش مصنوعی پشتیبانی می

 هواپیماهای ها، روبات ،خودکار نقلیه وسایل ها در انواعکاربرد وسیع آن و شدند ، عرضهی این محصوالتنوپا بازار بر تسلط برای

 اواخر از دهد کهمی نشان ،انویدیا سهام نمودار به نگاهی .شد ظاهر پیشرفته تکنولوژی با دیگر ابزار ها ده و سرنشین بدون

 جدول صدر در را ساله 56 هوانگ که عملکردی ،است شده برابر 14 شرکت این سهامارزش  ، 2018 سال اواخر تا 2015 سال

 قرار داده است. 2019جهان در سال  برتر ان عامل مدیر

 ارائه شده است.  2019مدیرعامل برتر جهان در سال  100کلیه اطالعات مربوط به ، 1 در جدول

 مدیرعامل برتر جهان 100بندی رتبه. 1جدول

 اطالعات شرکت/نام و نام خانوادگی  

1
 

Jensen Huang 
NVIDIA 

 | آمریکا :کشور | فناوری اطالعات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :سال شروع

 | خیر : دارای مدرک4MBA | شرکت3: بله

رتبه  | 11 :رتبه پایداری | 6 :رتبه مالی5

اجتماعی شرکتیمسئولیت  : 1 

2
 

Marc Benioff* 

Salesforce.com 

 | آمریکا :کشور | فناوری اطالعات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :سال شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

                                                           
1 Jen-Hsun Huang 

2 NVIDIA 
3 Insider 

 مدیریت اجرایی 4
5 Financial Rank 
6 Sustainalytics 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 اطالعات شرکت/نام و نام خانوادگی  

رتبه  | 1 :رتبه پایداری | 6 :رتبه مالی

  :1مسئولیت اجتماعی شرکتی

3
 

François-Henri Pinault 
Kering 

 | فرانسه :کشور | کاالهای مصرفی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :سال شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 118 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

4
 

Richard Templeton 
Texas Instruments 

 | آمریکا :کشور | فناوری اطالعات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :سال شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 6 :رتبه مالی

 1 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

5
 

Ignacio Galán 
Iberdrola 

   | اسپانیا :کشور | خدمات رفاهی :صنعت

همان سابقه فعالیت در  | 1 :سال شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | خیر :شرکت

رتبه  | 6 :رتبه پایداری | 8 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

6
 

Shantanu Narayen 
Adobe 

 | آمریکا :کشور | فناوری اطالعات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :سال شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 8 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

7
 

Ajay Banga 
Mastercard 

 | آمریکا :کشور | فناوری اطالعات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :سال شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 166 :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

 8 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

                                                           
1 CSRHUB 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 اطالعات شرکت/نام و نام خانوادگی  

8
 

Johan Thijs 
KBC 

  سال | بلژیک :کشور | خدمات مالی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 : شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 6 :رتبه پایداری | 8 :رتبه مالی

 111 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

9
 

Satya Nadella 
Microsoft 

 | آمریکا :کشور | فناوری اطالعات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :سال شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 86 :رتبه مالی

 1 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

10
 

Bernard Arnault 
LVMH 

 | فرانسه :کشور | کاالهای مصرفی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 18 :سال شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | خیر :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 1 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

11
 

Erik Engstrom 
RELX 

 | انگلستان :کشور | خدمات بازرگانی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :سال شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

12
 

Michael Mussallem 
Edwards Lifesciences 

 | آمریکا :کشور | مراقبت های بهداشتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :سال شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری | 18 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

13
 

Elmar Degenhart 
Continental 

سال  | آلمان :کشور | اتومبیل :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | خیر :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری | 6 :رتبه مالی

 1 :مسئولیت اجتماعی شرکتی
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 اطالعات شرکت/نام و نام خانوادگی  

14
 

Anders Runevad** 

Vestas 

سال  | دانمارک :کشور | صنعتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | خیر :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 11 :رتبه مالی

 8 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

15
 

Bernard Charlès 
Dassault Systémes 

 | فرانسه :کشور | فناوری اطالعات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :سال شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 1 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

16
 

Nancy McKinstry 
Wolters Kluwer 

سال  | هلند :کشور | خدمات بازرگانی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 11 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 8 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

17
 

Hamid Moghadam 
Prologis 

سال  | آمریکا :کشور | مشاور امالک :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

پایداریرتبه  |  :رتبه مالی رتبه  | 111 :

 8 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

18
 

Benoît Potier 
Air Liquide 

سال  | فرانسه :کشور | مواد :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 61 :رتبه پایداری | 66 :رتبه مالی

 8 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

19
 

Jean-Paul Agon 
L’Oréal 

 | فرانسه :کشور | کاالهای مصرفی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 6 :سال شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

 1 :مسئولیت اجتماعی شرکتی
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20
 

Mark Parker 
Nike 

 | آمریکا :کشور | کاالهای مصرفی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 6 :سال شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 18 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

21
 

Jacques Aschenbroich 
Valeo 

سال  | فرانسه :کشور | اتومبیل :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | خیر :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

 1 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

22
 

Simon Borrows 
3i 

سال  | انگلستان :کشور | خدمات مالی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

پایداریرتبه  | 1 :رتبه مالی :  |  رتبه

 1 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

23
 

Jamie Dimon 
JPMorgan Chase 

سال  | آمریکا :کشور | خدمات مالی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 188 :رتبه پایداری | 8 :رتبه مالی

 11 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

24
 

Laurence Fink 
BlackRock 

سال  | آمریکا :کشور | خدمات مالی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 188 :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 8 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 1 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

25
 

Gregory Goodman 
Goodman 

سال  | استرالیا :کشور | مشاور امالک :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 8 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی
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26
 

Lisa Su 
Advanced Micro Devices 

 | آمریکا :کشور | فناوری اطالعات :صنعت

فعالیت در همان سابقه  | 1 :سال شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 11 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 8 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

27
 

Xavier Huillard 
Vinci 

سال  | فرانسه :کشور | صنعتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 6 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 6 :رتبه پایداری | 83 :رتبه مالی

 18 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

28
 

Alfred Chan 
Hong Kong and China Gas 

کنگچین/هنگ :کشور | خدمات رفاهی :صنعت  | 

سابقه فعالیت در همان  | 1 :سال شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 66 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

29
 

Debra Cafaro 
Ventas 

سال  | آمریکا :کشور | مشاور امالک :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | خیر :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 6 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

30
 

Gilles Andrier 
Givaudan 

سال  | سوییس :کشور | مواد :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

31
 

Martin Bouygues 
Bouygues 

سال  | فرانسه :کشور | صنعتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 18 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 18 :مسئولیت اجتماعی شرکتی
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32
 

Chuck Robbins 
Cisco Systems 

 | آمریکا :کشور | فناوری اطالعات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :سال شروع

MBA | بله :شرکت مدرکدارای   | خیر : 

رتبه  | 8 :رتبه پایداری | 186 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

33
 

Hisashi Ietsugu 
Sysmex 

 | ژاپن :کشور | مراقبت های بهداشتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 16 :سال شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 8 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

34
 

Richard Fairbank 
Capital One 

سال  | آمریکا :کشور | خدمات مالی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 6 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

35
 

Heinz-Jürgen Bertram 
Symrise 

سال  | آلمان :کشور | مواد :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری | 18 :رتبه مالی

 6 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

36
 

Michitaka Sawada 
Kao 

سال  | ژاپن :کشور | کاالهای مصرفی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

 6 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

37
 

Marillyn Hewson 
Lockheed Martin 

سال  | آمریکا :کشور | صنعتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 1 :مسئولیت اجتماعی شرکتی
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38
 

Douglas Baker Jr. 
Ecolab 

سال  | آمریکا :کشور | مواد :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 2004 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 6 :رتبه مالی

 188 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

39
 

Fabrizio Freda 
Estée Lauder 

 | آمریکا :کشور | کاالهای مصرفی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :سال شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 8 :رتبه پایداری | 6 :رتبه مالی

 1 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

40
 

Reinhard Ploss 
Infineon Technologies 

 | آلمان :کشور | فناوری اطالعات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :سال شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 6 :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

41
 

Carlos Rodriguez 
ADP 

 | آمریکا :کشور | فناوری اطالعات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 11 :سال شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری | 11 :رتبه مالی

 68 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

42
 

Feike Sijbesma 
DSM 

سال  | هلند :کشور | مواد :صنعت

در همان سابقه فعالیت  |  :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

 61 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

43
 

Shigenobu Nagamori 
Nidec 

سال  | ژاپن :کشور | صنعتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری | 16 :رتبه مالی

 6 :مسئولیت اجتماعی شرکتی
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44
 

Luis Maroto 
Amadeus IT 

 | اسپانیا :کشور | فناوری اطالعات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 11 :سال شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

شرکتیمسئولیت اجتماعی  :  

45
 

Douglas Peterson 
S&P Global 

سال  | آمریکا :کشور | خدمات مالی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

 161 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

46
 

Íñigo Meirás 
Ferrovial 

سال  | اسپانیا :کشور | صنعتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 16 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

47
 

Michael Mahoney 
Boston Scientific 

 | آمریکا :کشور | مراقبت های بهداشتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :سال شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری | 8 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

48
 

Jean-Pascal Tricoire 
Schneider Electric 

سال  | فرانسه :کشور | صنعتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 6 :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 6 :رتبه پایداری | 11 :رتبه مالی

 8 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

49
 

Glenn Chamandy 
Gildan Activewear 

 | کانادا :کشور | کاالهای مصرفی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :سال شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 18 :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

 8 :مسئولیت اجتماعی شرکتی
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50
 

George Kwok Lung 

Hongchoy 
Link REIT 

کنگچین/هنگ :کشور | مشاور امالک :صنعت  | 

سابقه فعالیت در همان  | 1 :سال شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 8 :رتبه مالی

اجتماعی شرکتیمسئولیت  :  

51
 

Olivier Filliol 
Mettler Toledo 

 | سوییس :کشور | مراقبت های بهداشتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 8 :سال شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

52
 

Masahiko Uotani 
Shiseido 

سال  | ژاپن :کشور | کاالهای مصرفی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | خیر :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

53
 

Frederick Smith 
FedEx 

سال  | آمریکا :کشور | حمل و نقل :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 11 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری | 8 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

54
 

Tadashi Yanai 
Fast Retailing 

سال  | ژاپن :کشور | خرده فروشی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 18 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 86 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 6 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

55
 

Robert Iger 
Disney 

سال   | آمریکا :کشور | ارتباطات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 6 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی
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56
 

Michael Zahn 
Deutsche Wohnen 

سال  | آلمان :کشور | مشاور امالک :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 8 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 66 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

57
 

Michael Lamach 
Ingersoll-Rand 

سال  | آمریکا :کشور | صنعتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

58
 

Rune Bjerke*** 

DNB 

سال  | نروژ :کشور | خدمات مالی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | خیر :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 11 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

59
 

Mike Lawrie**** 

DXC Technology 

 | آمریکا :کشور | فناوری اطالعات :صنعت

 سابقه فعالیت در همان | 1 :سال شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

 8 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

60
 

Peter Wennink 
ASML 

سال  | هلند :کشور | فناوری اطالعات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 8 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

61
 

Jean-François van 

Boxmeer 
Heineken 

سال  | هلند :کشور | کاالهای مصرفی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 11 :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

شرکتی مسئولیت اجتماعی : 18 
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62
 

Tim Cook 
Apple 

 | آمریکا :کشور | فناوری اطالعات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 11 :سال شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 6 :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

 6 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

63
 

Ma Huateng 
Tencent 

سال  | چین :کشور | ارتباطات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 18 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 6 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 6 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

64
 

Carlos Tavares 
Peugeot 

سال  | فرانسه :کشور | اتومبیل :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | خیر :شرکت

رتبه  | 8 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 1 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

65
 

Paolo Rocca 
Tenaris 

سال  | آرژانتین :کشور | انرژی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 6 :رتبه مالی

 6 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

66
 

Florentino Pérez 

Rodríguez 
ACS 

سال  | اسپانیا :کشور | صنعتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 66 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 1 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

67
 

David Simon 
Simon Property 

سال  | آمریکا :کشور | مشاور امالک :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 66 :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

 6 :مسئولیت اجتماعی شرکتی
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 اطالعات شرکت/نام و نام خانوادگی  

68
 

Dean Connor 
Sun Life Financial 

مالیخدمات  :صنعت سال  | کانادا :کشور | 

سابقه فعالیت در همان  | 11 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 188 :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

 1 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

69
 

Oliver Bäte 
Allianz 

سال  | آلمان :کشور | خدمات مالی :صنعت

همان سابقه فعالیت در  | 1 :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 68 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

70
 

Jeffrey Sprecher 
Intercontinental Exchange 

سال  | آمریکا :کشور | خدمات مالی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 61 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 68 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

71
 

George Cope***** 

BCE 

سال  | کانادا :کشور | ارتباطات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 8 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 16 :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

اجتماعی شرکتیمسئولیت  : 16 

72
 

Takahisa Takahara 
Unicharm 

سال  | ژاپن :کشور | کاالهای مصرفی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 6 :رتبه پایداری | 11 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

73
 

Greg Case 
Aon 

سال  | انگلستان :کشور | خدمات مالی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | خیر :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

 61 :مسئولیت اجتماعی شرکتی
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 اطالعات شرکت/نام و نام خانوادگی  

74
 

Yves Guillemot 
Ubisoft 

سال  | فرانسه :کشور | ارتباطات :صنعت

فعالیت در همان سابقه  | 188 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری | 8 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

75
 

Marc Casper 
Thermo Fisher Scientific 

 | آمریکا :کشور | مراقبت های بهداشتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :سال شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 6 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

76
 

Jean-Sébastien Jacques 
Rio Tinto 

سال  | انگلستان :کشور | مواد :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 16 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

پایداریرتبه  | 168 :رتبه مالی : 18 |  رتبه

 6 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

77
 

Pascal Soriot 
AstraZeneca 

 | انگلستان :کشور | مراقبت های بهداشتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :سال شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | خیر :شرکت

رتبه  | 16 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

شرکتیمسئولیت اجتماعی  :  

78
 

Simon Wolfson 
Next 

 | انگلستان :کشور | خرده فروشی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :سال شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 6 :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

79
 

Raymond McDaniel Jr. 
Moodyʼs 

سال  | آمریکا :کشور | خدمات مالی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی
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 اطالعات شرکت/نام و نام خانوادگی  

80
 

Daniel Amos 
Aflac 

سال  | آمریکا :کشور | خدمات مالی :صنعت

در همان  سابقه فعالیت | 1 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 61 :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

 618 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

81
 

Bobby Kotick 
Activision Blizzard 

سال  | آمریکا :کشور | ارتباطات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 11 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 61 :رتبه پایداری | 11 :رتبه مالی

 88 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

82
 

James Robo 
NextEra Energy 

سال  | آمریکا :کشور | خدمات رفاهی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 16 :رتبه مالی

اجتماعی شرکتی مسئولیت :  

83
 

Paul Perreault 
CSL 

 | استرالیا :کشور | مراقبت های بهداشتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :سال شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

 1 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

84
 

Ivan Menezes 
Diageo 

 | انگلستان :کشور | کاالهای مصرفی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :سال شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 8 :رتبه پایداری | 8 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

85
 

André Desmarais† 
Power Corporation of 

Canada 

سال  | کانادا :کشور | خدمات مالی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 16 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 6 :رتبه پایداری | 116 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی
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 اطالعات شرکت/نام و نام خانوادگی  

85
 

Paul Desmarais Jr.† 
Power Corporation of 

Canada 

سال  | کانادا :کشور | خدمات مالی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 16 :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 6 :رتبه پایداری | 116 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

87
 

Alfred Kelly Jr. 
Visa 

 | آمریکا :کشور | فناوری اطالعات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 16 :سال شروع

MBA | خیر :شرکت مدرکدارای   | بله : 

رتبه  | 1 :رتبه پایداری | 186 :رتبه مالی

 6 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

88
 

Sheng Yue Gui 
Geely Automobile 

کنگچین/هنگ :کشور | اتومبیل :صنعت  | 

سابقه فعالیت در همان  | 6 :سال شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 686 :رتبه پایداری | 6 :رتبه مالی

 6 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

89
 

Piyush Gupta 
DBS Bank 

سال  | سنگاپور :کشور | خدمات مالی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | خیر :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

 1 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

90
 

Colin Goldschmidt 
Sonic Healthcare 

 | استرالیا :کشور | مراقبت های بهداشتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :سال شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

91
 

Marc Grynberg 
Umicore 

سال  | بلژیک :کشور | مواد :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 8 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 6 :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

 11 :مسئولیت اجتماعی شرکتی



   اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 



 

 معاونت بررسی های اقتصادی
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92
 

Jussi Pesonen 
UPM 

سال  | فنالند :کشور | مواد :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 1 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

93
 

Leonard Schleifer 
Regeneron Pharmaceuticals 

 | آمریکا :کشور | مراقبت های بهداشتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 188 :سال شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 68 :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

 6 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

94
 

Jens Bjørn Andersen 
DSV 

سال  | دانمارک :کشور | حمل و نقل :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 8 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

اجتماعی شرکتی مسئولیت : 8 

95
 

Björn Rosengren****** 

Sandvik 

سال  | سوئد :کشور | صنعتی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | خیر :شرکت

رتبه  | 1 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 8 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

96
 

Masayoshi Son 
SoftBank 

سال  | ژاپن :کشور | ارتباطات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 181 :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری | 1 :رتبه مالی

 6 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

97
 

Daniel Hajj Aboumrad 
América Móvil 

سال  | Mexico :کشور | ارتباطات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 8 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی
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 اطالعات شرکت/نام و نام خانوادگی  

98
 

Gary Dickerson 
Applied Materials 

 | آمریکا :کشور | فناوری اطالعات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  | 1 :سال شروع

 | بله : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  |  :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

 16 :مسئولیت اجتماعی شرکتی

99
 

Brian Roberts 
Comcast 

سال  | آمریکا :کشور | ارتباطات :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 6 :رتبه پایداری | 68 :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

100
 

Bruce Flatt 
Brookfield Asset 

Management 

سال  | کانادا :کشور | خدمات مالی :صنعت

سابقه فعالیت در همان  |  :شروع

 | خیر : دارای مدرکMBA | بله :شرکت

رتبه  | 8 :رتبه پایداری |  :رتبه مالی

  :مسئولیت اجتماعی شرکتی

 منبع: هاروارد بیزینس 


