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** بخش اول : مقدمه **
در ادارة ثبت 1344اردیبهشت 5به منظور ساخت خودرو و متعلقات تاسیس و در شرکت سایپا دیزل تحت نام شرکت ایران کاوه ، 1342در سال 

جهت مونتاژ کامیون ماك ثبت و با موافقت وزارت اقتصاد در خصوص تاسیس کارخانه ساخت کامیون با ظرفیــت ساالنه 9863شرکتها به شمارة 
ستگاه در روز بالغ گردید اما د10تولید به 1348با انتقال کارخانه به محل فعلی خود در سال .دستگاه کامیــون شــروع به فعـالیــت نمـود400

با انتقال .از کشور سوئد منعقد گردیدC.K.Dقرارداد خرید کامیون ولوو بصورت 1362تولید محصول ماك متوقف شد . در سال 1356در سال 
1362متوقف شد . در سال تولید محصول ماك 1356دستگاه در روز بالغ گردید اما در سال 10تولید به 1348کارخانه به محل فعلی خود در سال 
طبق مصوبات مجمع عمومی فوق العاده شرکت از سهامی 1371در سال .از کشور سوئد منعقد گردیدC.K.Dقرارداد خرید کامیون ولوو بصورت 

از سهام شرکت از براي اولین بار تعداد ده هزار برگ1373خاص به سهامی عام تغییر و در سازمان بورس بهادار تهران پذیرفته شده و در سال 
و F12دستگاه ولوو 8,000پروانه تاسیس استفاده از ظرفیت ساالنه 1375در سال .ریال مورد معامله قرار گرفت12,196قرار هر سهم به قیمت 

وان صادر کننده شرکت بعن1377از شرکت زامیاد در سال NL12انواع تریلر از سوي وزارت صنایع دریافت گردید . با انتقال خط تولید کامیون 
دستگاه انواع 10,000با تولید محصول بادسان و عقد قرارداد همکاري با سازمان پایانه ها ، پروانۀ بهره برداري 1379در سال .نمونه انتخاب گردید

، FH12نبوه محصول و تولید اISO9001با توفیق اخذ گواهینامه 1380محصوالت در دو شیفت از وزارت صنایع و معادن اخذ گردید . در سال 
با ایجاد سیستم 1383به شرکت انتقال یافت . در سال FM9تکنولوژي تولید 1381در سال .شرکت بعنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب گردید

شکستن شرکت موفق به OHSASرباتیک براي اولین بار در شرکت و تغییرات عمده در ساختار خطوط تولید و دریافت استاندارد زیست محیطی 
شرکت براي دومین بار بعنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب و همزمان 1384در سال .دستگاه انواع محصوالت در سال گردید13,540رکورد تولید 

، فروش کامیونهاي چینی نیز آغاز گردید .6*2و میدالم FH16 ،FM12با تولید محصوالت جدید 
6,000دستگاه تریلر ) ظرفیت نهائی شرکت به 4,000انکاوه به شرکت سایپا و تعدیل ظرفیت تولید ( با توجه به واگذاري شرکت ایر1386در سال 

دوره 9شرکت سایپا دیزل مقام اول خدمات پس از فروش از موسسه بازرسی کیفیت و استاندارد ایران براي 1387در سال .دستگاه تقلیل یافت
از صادرات %80وسازي را کسب نموده و بیش از نن شرکتهاي زیر مجموعه سازمان گسترش و پیاپی و عنوان دومین شرکت صادر کننده در میا

و دریافت لوح تقدیر از ریاست 1387کسب عنوان صادرکننده نمونه کشور در سال .کل گروه خودرو سازي سایپا را بخود اختصاص داده است
با نام ایرانی البرز را T375شرکت خط تولید کامیونهاي 1388می باشد . در سال 1387محترم جمهور نیز از دستاوردهاي مهم شرکت در سال 

موفق به ثبت رکورد بیشترین مبلغ فروش از ابتداي میلیارد ریال فروش ،10,143شرکت با عبور از مرز 1390در انتهاي سال .راه اندازي نمود
میتحریدوره طوالنکیمجدداٌ و بعد از دیموفق گردیرانیشرکت انیبه عنوان اولزلیدپایشرکت سا1393فعالیت خود شده است . در سال 

اریال بسکه با استقبدیوش محصوالت شرکت ولوو در سال مزبور انجام گردفرشیراستا پنیدر همدیشروع نماییاروپايفهاخود را با طرتیفعال
دستگاه 450در سال مذکور تعداد کهیبطوردیشروع گردییمحصوالت اروپالیو تحودیتول1394.در آغاز سال دیمواجه گردانیخوب مشتر

.دیگردلیتحوانیو متقاضانیمحصوالت به مشترنیدستگاه از ا400و حدود دیتول4*2محصول اف اچ 
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:تیموضوع فعال
ها و مالکیت صنعتی تهران بشرح اداره ثبت شرکت24/04/1371مورخ6/7422موضوع فعالیت شرکت طبق آخرین اساسنامه ثبت شده به شماره 

ذیل می باشد :
تولید و ساخت انواع خودرو و متعلقات و انجام امور صنفی مربوطه .)1
نگهداري انبار لوازم یدکی و سایر ملزومات وسائط نقلیه .ایجاد و )2
انجام هر گونه معامله اي که به نحوي از انحاء با وسایط نقلیه ارتباط دارد .)3
سرمایه گذاري یا مشارکت به صورتهاي دیگر در هر گونه شرکت یا پروژه و فعالیت هاي دیگر.)4
دیگر موسسات تجاري .همکاري و شرکت در هر گونه مشارکت سهامی یا انواع)5
انجام سایر اموري که مربوط به هر یک از موضوعات فوق باشد .)6

:تغییرات سرمایه شرکت 
توضیحاتآخرین سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)سال

کاوه و مونتاژ محصول رانیبنام اتیاداره ثبت و شروع فعالثبت شرکت در134480
ماك

12اف ولوو ونیکامدیخرانعقاد قرارداد 13581,080

عامیخاص به سهامیشرکت از سهاملیتبد13713,000

77کشور در سال و صادر کننده نمونهادیز شرکت زاماNH12انتقال خط 137712,300

هایتن در انواع کاربر19ونیمحصول مهسان و کامدیتول137936,900

ISO9001نامه یواخذ گواه12اف اچ انبوه محصولدیتول138067,400

9ف ام محصواليانعقاد قرارداد انتقال تکنولوژ1381150,000

دالمیو م9اف ام انبوه محصول دیتول1382300,000

دستگاه در روز50دیشکستن رکورد تول1383600,000

شرکتیاطالح ساختار مال13932,100,000

(زمین)ثابتيهایدارائیابیارزدیاز محل تجدهیسرماشیافزا13952,635,713
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سهامداران عمده شـرکت :
میلیون ریالی به شرح 2,635,713با سرمایه 96وضعیت سهامداران عمده شرکت ، میزان و درصد سرمایه گذاري هریک از آنان در پایان سال 

ذیل می باشد :

ریالمیلیون _مبلغ درصدتعداد سهاماسامی سهامداران
363,744,50013,80373,744توسعه گستر برنا

368,900,55514,00368,900ستاره سفیران آینده
357,545,93913,56357,546توسعه سرمایه رادین

373,744,50014,18373,744تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت

اعضـاي هیئت مدیره :
آخرین تغییرات  بشرح ذیل می باشد :اسامی اعضاي هیئت مدیره بر اساس 

تاریخ عضویتسمتنمایندهشخصیت حقوقی عضوء هیئت مدیرهردیف

26/09/1396مدیر عامل و نایب رئیسمحمد هادي نوريشرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت1

26/09/1396رئیس و عضو هیئت مدیرهرسول شیرزادشرکت توسعه گستر برنا2

26/09/1396عضو هیئت مدیرهمحمدرضا زارعیشرکت ستاره سفیران آینده3

شرکت توسعه سرمایه رادین4

16/02/1396عضو هیئت مدیرهروح ا... گلشن امیر حسینیروح ا... گلشن امیر حسینی5
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ساختار سازمانی شرکت :
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شرکتهـاي تـابعـه :
خدمات فنی رنا ( سهامی خاص ) :شرکت

به منظور واردات کامیون ولوو ، ماشین آالت کشاورزي و لوازم یدکی آنها با 1336شرکت خدمات فنـی رنا ( سهامی خاص) در تاریخ اول آذر ماه 
یارد ریال بالغ گردیده است .میل7سرمایه اولیه ده میلیون ریال که طی چند مرحله افزایش سرمایه و با تغییر ارزش هر سهم نهایتأ به 

میلیارد ریال 500در مجمع عمومی فوق العاده ، سرمایه شرکت از مبلغ 01/12/1394آخرین تغییرات سرمایه بر اساس مصوبه صورتجلسه مورخ 
ثابت افزایش یافته است .يهایدارائیابیارزدیمیلیارد ریال از محل تجد839به 

پایسهام متعلق به شرکت سای، مابقرهیمدئتیهيسهم مربوط به اعضا5رنا به جز مجموع یسهم شرکت خدمات فنونیلیم839از مجموع 
باشد .یمزلید

صددرصد سهام 79/3106بموجب قرارداد شماره 21/09/1379در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و درتاریخ 5853این شرکت تحت شماره 
سایپا دیزل واگذار گردیداین شرکت به شرکت تولیدي

اعضاي هیات مدیره :

تاریخ عضویتسمتنام و نام خانوادگیردیف

رئیس هیئت مدیرهمحمد هادي نوري1

عضوء هیئت مدیره و نایب رئیسبهرام سبزواري2

عضوء هیئت مدیره و مدیر عاملمحمد حسین مهدي3
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سود و زیان :
سود ( زیان ) خالص حاصل از عملکرد شرکت خدمات فنی رناجدول مقایسه اي 

1393سال 1394سال 1395سال 1396سال شرح
391,681392,672361,096569,919جمع کل فروش و خدمات

)476,231()330,524()384,971()388,909(قیمت تمام شده
2,7727,70130,57293,688سود ناخالص

)131,291()126,781()136,761()134,753(فروشهزینه اداري و 
37,1241,004)5,844(31,539درآمد (هزینه هاي)عملیاتی

)36,599()59,085()134,904()100,442(سود(زیان) عملیاتی
)6,832()367()3,015()2,434(هزینه مالی

10,59211,01310,49533,028درآمد (هزینه هاي) غیر عملیاتی
مالیات

)10,403()48,957()126,906()92,284(سود(زیان) خالص

میلیارد ریال می باشد .563معادل1396اسفند 29الزم به ذکر است زیان انباشته شرکت خدمات فنی رنا در پایان سال مالی منتهی به 

نیروي انسانی

1393سال 1394سال 1395سال 1396سال شرح
1041211لیسانسدکترا و فوق

54506670لیسانس
29404650فوق دیپلم

57698694دیپلم
17274348زیر دیپلم

167190253273جمع
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دارائی ثابت :

شرح
ارزش دفتريبهاي تمام شده

29-12-9630-12-9529-12-9630-12-95
262,629261,642261,642261,642زمین

137,739136,752121,796130,232ساختمان
1,1561,156349449تاسیسات

1,7611,76195107ماشین آالت
4,7824,766214428ابزار آالت

6,3036,0351,3391,408وسائل نقلیه
26,65625,47711,26912,259اثاثه اداري

167167167167پیش پرداختهاي سرمایه

شرکت **يتهایبخش دوم : فعال** 
واحد تولیـــد :

شرح
پیش بینی 

1393سال 1394سال 1395سال 1396سال 1397سال 

4,3002,9426004500محصول ولووانواع 
2003123963962,844دانگ فنگمحصول انواع 
1,5001,2502,0121,4492,417محصول فوتونانواع 
6,0004,5043,0082,2955,261جمع

شده PDIزانیدستگاه و م4,746شده يتجارزانیدستگاه انواع محصوالت و م4,504معادل 1396در سال دیتولزانیاست محیالزم به توض
%5(1396بوده که در سال 1395از سال دستگاه 242تعداد . دلیل افزایش تعداد تجاري شده نسبت به تولید شده باشدیدستگاه م4,510

تولید تجاري) تجاري گردیده است.
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اهم فعالیتهاي واحد تولید :

افزایش تولیدFMT دستگاه در روز 29به 23از 2*4
افزایش تولیدFH دستگاه در روز30به 24از 2*4
افزایش تولیدFMR دستگاه در روز24به 17از 4*6
 افزایش تولیدFMX دستگاه در روز24به  20به از 4*6
در فینال چکدستگاه در روز40به 32سازي از افزایش روند تجاري
 افزایشPDI دستگاه در روز45تا 32محصوالت به از
 در اداره رنگدستگاه30دستگاه به 24افزایش ظرفیت تولید محصوالت ولوو از
 افزایش تولیدFH دستگاه در روز در اداره ساخت26به 24از 2*4
 افزایش تولیدFM دستگاه در روز در اداره ساخت28به  24از 2*4

 یافتافزایش%21به میزان 1396ماه آخر سال 3در مجموع ظرفیت تولید در

واحد برنامه ریزي :
:1396دیزل در سال خالصه فعالیت هاي صورت گرفته در واحد برنامه ریزي شرکت سایپا

اداره برنامه ریزي کنترل تولید
دستگاه تجاري و تعداد 4,746تعداد دستگاه تولید،4,504، تعداد 1396با توجه به پیش بینی و برنامه ریزي هاي انجام شده در پایان سال 

گردید PDIدستگاه 4,510
اداره انبارهاي غیر تولیدي

بازیافتانبار–6حمل و نقل داخلی و لیفتراك -5بارانداز -4انبار ملزومات -3رینگ و الستیک -انبار شیمیایی -2ر عمومی و فنی انبا-1شامل:
که به اختصار اشاره میگردد :دباشنمیداراراخودخاصومربوطوظایفوهابرنامهکدامهرکهباشدمی

واحد خدمات فنی در جهت پشتیبانی و تحویل قطعات ضروري قبل ار صدور حواله سیستمی همکاري مستمر وروزانه با کلیه بخش هاي-1
ردیف حواله موقت صادر گردید1160که بدین منظور تعداد 

.عدد رینگ و متعلقات مربوط28436حلقه الستیک و23937تخلیه -2
دستگاه4294تحویل انواع ملزومات متعلق به مشتریان به تعداد -3
.تریلی251بارگیري انواع ضایعات چوبی و فلزي بتعداد جمع آوري و -4
OSوKXدستگاه کانتینر سی کی دي الوند ، ولوو،کاوه،3158تخلیه  -5

کاوه خودرو وغیره,شرکت رنا,سرویس بار بوسیله کامیون به سازمان فروش 551انتقال مجموعآ -6
اقالم خوراکی به زلزله زدگان استان کرمانشاهسرویس  کمک هاي اهدایی شرکت (انواع چوب و تخته و 6انتقال -7
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:اداره انبارهاي تولیدي
د.باشیدستگاه دانگ فنگ و فوتون و ولوو م2,864در مجموع آنپکانجام فعالیت انبارهاي تولیدي در حوزه 

انبار ولوو:-
به انبار آنپک ولوو ، تغییر آدرس و الصاق پالکهاي شناسایی جدید6000از طبقه دوم سالن  004انتقال موجودي انبار -1
ردیف1495به تعداد 017جمع آوري شمارش وتحویل اقالم مزایده انبار -2

شمارش ، رسید و انبارش ضایعات خط تولید ولوو در انبار قطعات راکد -3
فوتون و دانگ فنگ :انبار -
جابجایی کلیه اقالم انبار راکد و اتاقسازي و مونتاژ چینی  از بارانداز به فضاي داخل انبار-1
ردیف مزایده قطعات فوتون و دانگ فنگ4500جمع آوري تحویل وبارگیري -2

برنامه ریزي کنترل مواداداره
، دانگ فنگ و ولوو براساس زمانبندي توافق شده و ارسال به واحد بازرگانی جهت تنظیم فهرست کسري هفتگی اقالم ضروري الوند-1

تامین فوري .
، اعمال تغییرات مربوط به سفارشات خرید محصوالت ولوو و چینی و زمانبندي تامین آن اقالم .D.C.Nروزآوري فایلب-2
اعالمیه خرید قطعی کاال جهت سفارشات خرید ، کلیمها و سایر موارد جهت محصوالت ولوو و چینی. 3956تامین -3
ردیف 2431ردیف جهت محصول الوند و تعداد 961ردیف جهت محصوالت دانگ فنگ و 628ردیف کلیم شامل 4020ارسال تعداد -4

کلیم محصول ولوو به شرکتهاي مربوطه صادر شده است .

واحد مهندسـی فرآیند :
، يواحد مهندسی فرایند با رویکرد همگرایی با اهداف و برنامه هاي سازمان و تعامل حداکثري با واحدهاي مختلف سازمانی و کمیته هاي فرایند

و قسمت فعالیتهاي پروژه اي نیز در د96فعالتیهاي خود را در دو قالب ساختار فرایندي و ساختار وظیفه اي انجام می دهد. گزارش عملکرد سال 
(به تفکیک فرایندهاي سازمانی) و فعالیتهاي جاري(وظیفه اي) تدوین شده است.

:1396خالصه فعالیت هاي صورت گرفته در واحد مهندسی فرآیند شرکت سایپا دیزل در سال 

ساختار فرآیندي
حوزه توسعه محصوالت:)1
 تدوین مدارك مونتاژي محصوالت
 خطوط تولید (راه اندازيStartupمحصوالت (
ساخت قطعات محصوالت
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حوزه تولید:)2
پشتیبانی تولید
مستند سازي عیوب محصوالت و دوباره کاري ها
طراحی،ساخت،تغییرات و جایگزینی تجهیزات تولیدي و کمک تولیدي
بهبود ظرفیت تولید محصوالت
 بهبود ظرفیت بخشهاي لجستیکی
 ایجادsbsمحصوالت
توسعه زیرساختهاحوزه )3
 پروژه راه اندازي خطوط اتاقسازيKX

پروژه بهبود زیرساخت نگهداري مواد شیمیایی و رنگ
پروژه توسعه سازمان فروش

ساختار وظیفه اي
بازنگري لی اوت
شرکت در جلسات
فعالیتهاي جاري

چکیده عملکرد مهندسی فرایند در حوزه هاي مختلف
نفرساعت تخصیص یافتهحوزه

3,723وسعه محصولت
20,262تولید

535توسعه زیرساخت
1,491غیر پروژه اي

26,011جمع
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:واحد تحقیق و توسعه
نیز همانند سالهاي قبل عالوه بر 1396به عنوان مرجع ارائه مدارك و پشتیبانی اطالعات فنی در خط تولید ، درسال واحد تحقسق  و توسعه

دعوت و مدیریت و برگزاري چندین تیم رده مدیران ارشد شرکتهاي مادر دونگ فنگ ، فوتون و ولوو در راستاي تعریف اقدام به سرفصلهاي عمومی 
نموده است حصوالت موجود به همراه آموزشهاي مورد نیاز  و ... محصوالت جدید و ارتقاء م

:  1396اهم فعالیتهاي واحد پشتیبانی تولید در سال 
312دستگاه محصوالت مختلف دونگ فنگ (4504که  منجر به تحقق اجرائی تولید مجموعا  CKDایجاد پارت لیست پارتی هاي تولیدي -1

دستگاه) گردید 1250وتون (دستگاه) و ف2942دستگاه)، ولوو (
محصوالت جدید Try outراه اندازي و -2

FH460محصول - 6X4 PCA مطابق درخواست بازاریابی)OPTIONو افزایش I-shiftکشنده ( با گیربکس 9104
-FH500 4X2 جدید ( افزایشOPTION(مطابق درخواست بازاریابی
-FM460 6X4باري
-FM460 4X2کشنده
-FMX460 6X4 کمپرسی
FMاتاقسازي -

KX480راه اندازي مجدد - 4X2 کشنده با توجه به بروز وقفه بعد تولید اولین پارتی و همچنین افزودنDPFبه محصول بصورت انبوه
-KT420 4x2 محصول ارتقاء یافته )Euro4 باDPF(
با دو برند آلمانی و چینی و افزایش Euro4 ، (DPFو ارتقا به DPF( نصب انبوه سیستم EURO4+DPFتن 5/8و 6فوتون -

لیتر200ظرفیت تانک سوخت به 
درصد) و کاهش گمرکی و همچنین کاهش هزینه حمل 4با هدف افزایش درصد ساخت داخل (KXآغاز پروژه راه اندازي اتاقسازي -

CKD دستگاه اتاق 5( مجموعه جیگ و فیکسچرها دریافت شده است و به محض رسیدCKDاندازي خواهد شد نصب و راه–
)97برنامه خرداد 

جدید تنظیم اکسل که شرکت ولوو ارائه رایگان تجهیز را موافقت مذاکرات با ولوو و اخذ نتیجه از ولوو در خصوص استفاده از تجهیزات  -3
نصب و راه اندازي می گردد ) .97نموده است ( نصب تجهیز داراي برنامه زمانبندي منظم بوده و تا آذرماه 

از SUNپیگیري نوسازي تجهیزات رولر تست با مشارکت شرکت ولوو ، بررسی هاي اولیه انجام گردیده و مدارك درخواستی براي شرکت -4
انجام خواهد گردید .97در تابستان SUNطریق ولوو ارسال گردیده و بازدید تیم ولوو و 

واحد مهندسی ساخت و خودکفایی:
رهزنجیدرايمنطقهوجهانیمعتبرشرکتهايجذبساخت داخلتوسعهساخت و خودکفاییایجاد واحد مهندسیهاي ترسیم شده جهت دیدگاه

صادراتوذیريپرقابتتوانمندي،افزایشمنظوربهداخلیکنندگانتولیدوگذارانسرمایهبامشارکتاولویتباومستقیمشکلبهداخلیتولید
باشد.غربی میفرهنگنفوذعدمبهمشروطومصلحتحکمت،عزت،اساسبرحقوقیوقانونیموانعرفعباتولیديخدماتوکاالها

سالانپایتادیزلسایپاشرکتمحصوالتداخلساختتوسعهبرنامهعامل محترم؛مدیرنظراساسبراین مهم بهو توجهاهتمامراستايدر
،مونتاژکاريمیزانکاهشحمایت از بخش تولید داخلی و ایجاد افزایش میزان  اشتغال،پایهبراینکهاستشدهگرفتهنظردر1397،30%

.استشدهتعریفکشوردرافزودهارزشایجادباداخلساختعمقافزایش
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دیزل:سایپادرسازيداخلیتاریخچه
1369سالدردیزلسایپاشرکتدرخودکفاییواحدتشکیل* 

1376سالدرسایپاخودروکاوهشرکتبهخودکفاییواحدانتقال* 

1393سالدردیزلسایپاشرکتدرخودکفاییواحدمجدداحیاي* 

1394سالدرخریدواحددرتامینادارهبهخودکفاییواحدتبدیل* 

1395سالدرخریدواحدبهآنوظایفشرحانتقالوسایپاخودرويکاوهمأموریتاتمام* 

1396سالدر سه ماهه چهارمدیزلسایپاشرکتدرکفاییخودوساختمهندسیواحدمجدداحیاي* 

:1396وضعیت درصد ساخت داخل محصوالت در سال 

نام محصول
درصد ساخت 

داخل
نام محصول

درصد ساخت 

داخل

22تن بدون خواب6فوتون 420*2ولوو کشنده اف اچ 

22تن خوابدار6فوتون 622*4ولوو کشنده ولوو اف اچ 

22تن 8فوتون 420*2ولوو اف ام کشنده 

420*4802کامیون کاوه 21ولوو اف ام باري

422*4202کامیون کاوه 21ولوو اف ام کمپرسی

%30به%20مقرر گردید جهت رسیدن از 96با توجه به اهمیت توسعه ساخت داخل و قرار دادن این سال به نام سال تولید و اشتغال در سال 

برنامه توسعه ساخت داخل محصوالت مدون شده و در این راستا، با استراتژي انتخاب لیستهاي قطعات از نحصوالت انتخاب 97خودکفایی در سال 

در برنامه توسعه ساخت قرار داده شود.97سال و در 
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واحد کنتــرل کیفیت :
تالش مجموعه سایپا دیزل در راستاي اطمینان از استمرار فعالیتهاي تولیدي و ستادي علیرغم تحریمهاي بین المللی و نیل به 1396در سال 

اهداف مصوب سازمان بوده است با نگاه ارتقاء سطح کیفی محصوالت سازمان، واحد کنترل کیفیت با هدف قرار داد خط مشی کیفی در راستاي 
کت با بکار بردن مکانیزم هاي کنترلی تعریف شده در زمینه بررسی کیفیت مواد شیمیایی، قطعات فلزي و همچنین تحقق اهداف متعالی شر

تحت کنترل قراردادن ابزارهاي پایش و اندازه گیري تولید و کیفیتی در مراحل مصوب در دستورالعملها همچون گذشته به فعالیتهاي خود 
پرداخته است.

:در حوزه هاي مختلف عملیاتی در این واحد بشرح زیر می باشد96سال فعالیتهاي انجام شده در

ماهیانه آدیت شرکت بازرسی از انواع محصوالت شرکت به صورت منظمبررسی روند )1
1396در طی سال PDIدستگاه آمار کل 4,507دستگاه کل تجاري محصوالت در دایره فینال چک و تعداد 4,746تعداد )2
1396دستگاه طی سال 4,504ید سفokتائید )3

96تا 93روند نمرات منفی آدیت محصوالت از سال
1393سال 1394سال 1395سال 1396سال شرح

3022170محصول ولوو
0445137)375محصول البرز (تی 
00041)375محصول البرز (دي 
27003600محصول آر و دي 

1118100محصول کی ایکس
105,2206238محصول کاوه

48,3292439محصول فوتون
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:یواحد خدمات فن

ماموریت واحد فنی و انرژي
: واحد فنی و انرژي همسو با اهداف و برنامه هاي استراتژیک شرکت ، برنامه اي در دو فاز به شرح ذیل طراحی و تدوین نموده است
 پشتیبانی تولید و بهبود زیر ساخت ها
بهینه سازي مصرف انرژي

: 1396ي سال دستاورد ها
 ریال پاداش از شرکت توزیع برق استان تهران جهت شرکت در طرح 180,000,000اخذTime Of Use

 95ماهه سال 10مصرف انرژي به ازاي واحد تولید به نسب %35کاهش
 95ماهه سال 10ازاي واحد تولید به نسبت هزینه انرژي به %33,2کاهش
 حذف پیمانکار نگهداري صنعتی با میزان صرفه جویی

:1397سال مهترین برنامه هاي 
اجراي سیستم مانیتورینگ انرژي

طراحی سیستم آبیاري قطره اي جهت فضاي سبز
KXراه اندازي خط اتاقسازي 

:یابیواحد فـــروش و بازار
( دستگاه )1397به همراه بودجه سال 1396تا 1395مقایسه اي تعداد فروش واقعی از سال جــدول

شرح
پیش بینی 

1397سال 

1396سال 
1395سال 

واقعیپیش بینی
درصد 
تحقق

4,3002,6592,58197639محصوالت ولوو

200239244102873محصوالت دانگ فنگ

1,5001,1021,1871081,869محصوالت فوتون

00000سایر

6,0004,0004,0123,381جمع
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( دستگاه )1397به همراه بودجه سال 1396تا 1395فروش واقعی از سال مبلغمقایسه اي جــدول

شرح
پیش بینی سال 

1397
1396سال 

1395سال 
درصد تحققواقعیآخرین پیش بینی

19,496,00010,757,00010,540,008982,809,918ولوومحصوالت 

576,000547,000562,9241031,824,666محصوالت دانگ فنگ

1,420,0001,007,0001,086,1201081,472,242محصوالت فوتون

0040,03417,019سایر

)354,622(166)535,883()323,000()911,000(کارمزدهاوتخفیفات

20,581,00011,988,00011,693,20397,55,769,223جمع

میلیارد ریال 20,581دستگاه از انواع محصوالت و در مجموع بمبلغ 6,000براي فروش 1397الزم به ذکر است که برنامه سال 
افزایش پیش بینی گردیده است .برابر 2به کینزد1396طراحی گردیده است که نسبت به سال 

)الیرونیلیفروش هر واحد محصول (ممتیقنیانگیمجدول 
13961395نام محصول

3.9204.168محصول ولوو

1.9921,910محصول دانگ فنگ
884762محصول فوتون

: یابیهاي واحد بازاراهم فعالیت
هاي تحقیقات بازار در زمینه انواع محصوالت و بازارهاي هدف از منظر توسعه بازار و نیازسنجی میدانی مشتریان به صورت تخصصی پروژهانجام

و به تفکیک رده و از طریق مطالعه محیط صنعت و اخذ نظرات مبادي اطالعاتی موجود در عرصه تولید خودروهاي تجاري می باشد
، همکاري با لیزینگها ، ارائه وام شرکتی ، ارائه طرح فروش مناسب در زمان مناسب ، انعقاد قرارداد ، صدور پیش فاکتور پیگیري رویکرد جدید 

طرف قرارداد ، تهیه گزارش کیفیت از ياز سازمانهازلیدپایطلب شرکت سايریگیجهت متقاضیان ، اخذ مجوز شماره گذاري محصوالت ، پ
تهایفعالری، مشارکت در نمایشگاههاي عمومی و تخصصی برگزار شده و سايدر دوره ارضایت مشتریان،سنجشمحصول 
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:محصوالتسهم بازار

نام محصول
بر مبناي فروشبر مبناي تولید

1396139513961395
%34%41%28%43کشنده

%3%14%2%24,6باري
%7%12%2%16,8کمپرسی
%20%13%22%14,8کامیونت

%21%24%20%27,12لـــکجمع 

:ترکیب مدلهاي فروش
درصد به کل فروش1396نوع فروش

75118,9خودروهاي فرسوده
1,48437پیش فروش نقدي

2817لیزینگیپیش فروش 
40410لیزینگیتحویل فوري

1,04726تحویل فوري نقدي
451,1تسهیالتی شرکت

4,012100جمع

ترتیب نوع فروشفروش رده ايترکیب 
درصد1396سال نوع فروش1395سال 1396سالنوع رده

2,53063نقدي2,5821,381کشنده
451,1وام شرکتی13630باري

68617لیزینگ107101کمپرسی
75118,9خودرو فرسوده1,1871,869کامیونت
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خارجی ) :خریدوو تامین واحد بازرگانی ( خرید داخلی 
ی :الف ) خرید داخل

:1396جدول خرید هاي داخلی در سال 

سال 
کل خرید داخلیخریدهاي غیرتولیديخریدهاي تولیدي

نسبت خریدهاي تولیدي به کل خرید
میلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال

13967728285490
13952453928486
13941045515965

:خرید مواد اولیه داخلی تولیدي از شرکتهاي تابعه

شرح
139613951394

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
17,50124,358خرید از شرکتهاي گروه
771.594227,29979,642خرید از سایر شرکتها

771.595244,800104,000جمع

به دوره مشابه سال قبل در میلیون ریال میباشد که نسبت854.000توسط اداره تامین بالغ بر مبلغ 1396کل مبلغ خرید انجام شده براي سال 
درصد افزایش را نشان میدهد.200حدود 

اداره تامین و آهداف پیش رو :
ه عهده داشته که هدفهاي ذیل دنبال میکنداداره تامین داخلی مسئولیت خرید کاال و خدمات را از منابع داخلی ب

.تامین به موقع اقالم مورد نیاز شرکت با قیمت و کیفیت مناسب
.تحلیل و جستجوي دائم بازار براي دستیابی به منابع جدید
.خرید کاال و خدمات مطابق نظر واحدهاي درخواست کننده و همسو با تغییرات در محصوالت تولیدي

هش هزینه خرید :راهکارهایی جهت کا
.بررسی منابع جهت افزایش قدرت چانه زنی با تامین کنندگان
.دریافت برنامه زمانبندي بلندمدت از سوي واحد برنامه ریزي جهت انعقاد قرارداد (تیراژ باال) موجب کاهش هزینه هاي تولید میگردد
صوالت جهت ساخت.یکسان سازي مجموعه قطعات و مشخص نمودن قطعات مشترك در پارت لیست مح
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) خرید خارجی :پ
3,252,748میلیون ریال می باشد که نسبت به دورة مشابه سال قبل به مبلغ 11,769,739مبلغ "جمعا1396خریدهاي خارجی شرکت در سال 

است .افتهیشیدرصد افزا262میلیون ریال 

ت :خارجی به تفکیک خانواده محصوالجدول مقایسه اي خریدهاي

شرح
139613951394

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
9,750,6921,785,7971,387,336محصول ولوو

774,17791,019417,737محصول دانگ فنگ
1,069,6881,310,026701,936محصول فوتون

175,18265,9060سایر
11,769,7393,252,7482,507,009جمع

:1396کی دي در سال خریدهاي سی جدول 
)یورو(مبلغ ارزيتعداد تحویل شدهتعداد خریدخانواده محصول

3,4463,194229,159,614محصول ولوو
50450422,199,936محصول دانگ فنگ

1,7001,10024,720,184محصول فوتون
00528,245خریدهاي متفرقه

5,6504,798276,607,979جمع

برنامه :واحد طرح و 
بشرح زیر می باشد :1396اهم اقدامات انجام شده در واحد طرح و برنامه در سال 

ISO9001-2008منطبق بر استاندارد تیفیکتیریمدستمیسنامهیگواهدتمدی)1
ISO14001استاندارد يبر مبناستیزطیمحتیریمدستمیسنامهیگواهدتمدی)2
OHSAS18001استاندارد يبرمبنایو بهداشت شغلیمنیاتیریمدستمیسنامهیگواهدتمدی)3
(موسسه استاندارد)رانیایملتیصالحدییاز مرکز تاISO/IEC17025استاندارد يبرمبناشگاهیآزماتیصالحدییتانامهیگواهدتمدی)4
ISO50001يانرژتیریاستاندارد مدتمدید)۵
ISO90001-2015تیریمنطبق با استاندارد مدتیفیکتیریمدستمیسيسازادهپیطرح)۶
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واحد منابع انسانی :
الف ) اداره کارگزینی :

راستاي هدف متعالی توسعه منابع انسانی ، متولی انجام امور مربوط به نیروي انسانی شرکت میباشد که امروزه بعنوان مهمترین اداره کارگزینی در
نعامل برتري سازمانها شناخته میشود. به جهت افزایش رضایت و ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان ، ابتدا بایستی خدمات جذب، گزینش و جبرا

و برخی امور رفاهی توسط دایره امور استخدامی انجام میگیرد که میبایست با کیفیتی ارائه گردد که بیشترین میزان پاسخگوئی و جلت خدمت کارکنان 
نظر مشتریان خود که همان کارکنان سازمان میباشند، را حاصل نماید.

:میباشدیلذشرحبهتحصیالتمیزانوشغلنوع–وضعیت نیروي انسانی شرکت سایپا دیزل(سهامی عام) در سال مورد گزارش به تفکیک سن 
1396139513941393سال

30-219174060
40-31685774836903
50-41541476427380
60-5166696256

608432باالي 
1,3091,3401,3681,401جمع

سال میباشد.07/41بوده که میانگین سنی پرسنل شرکت سال31-40بینسنیردهدرشرکتانسانینیرويتوزیعبیشترین
 ،ترکیب سنی نیروي انسانی شرکت سایپادیزل طی چند سال اخیر تحت تاثیر عواملی نظیر اجراي طرح بازنشستگی پیش از موعد

.زیان آور و تبدیل وضعیت استخدامی نیروي انسانی شرکت پیمانکار بوده استبازنشستگی سخت و 
 نفر از نیروي انسانی شرکت در سال بازنشستگی ، استعفاء ، فوت ، اتمام قرارداد و غیر ه می باشد. 31از عمده دالیل کاهش
 نفر مامور می باشد.نفر قراردادي و یک 1,254نفر رسمی ، 54نفر از پرسنل شرکت 1,309از تعداد

96تا 93برحسب میزان تحصیالت از سال جدول ترکیب پرسنل سایپا دیزل
1396139513941393سال

24252525دکترا و فوق لیسانس
310298289286لیسانس

135150164175فوق دیپلم
544563566586دیپلم

296304324329زیر دیپلم
1,3091,3401,3681,401جمع
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:ب ) اداره آموزش
در راستاي اعالم نیاز هاي آموزشی پرسنل در سال جاري  ، اداره آموزش در جهت محقق نمودن این مهم دوره هائی را به شرح ذیل 

برنامه ریزي و برگزار نمود : 
هاي شیمیایی ، دوره عملی نحوه اطفاء حریق ، دوره عمومی واکنش در شرایط اضطراري ، شناسایی جنبهاسترس شغلی ، نکات ایمنی کار با مواد 

ا ، هزیست محیطی و اثرات آن ، زندگی سالم ، مبانی ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با فساد ، روش هاي حل مسئله ، تربیت ارزیاب نظام پیشنهاد
دوره هاریمهارت هاي مدیران ، دوره بازاریابی و فروش ، مدیریت خرید و سفارشات خارجی و سا) ، توسعه 2) و (1زبان انگلیسی سطح (

ج ) ادارة پیشگیري درمان رفاه
:يریشگیپرهیدا
شامل بازدید از سالنها و کارگاهها ، صدور مجوز ایمنی ، تجزیه و تحلیل گزارشات ارسالی ، جلسات 1396جمله اقدامات این دایره در طی سال از

ایمنی و بهداشت و محیط زیست ، بررسی حوادث ، تکمیل فرم معاینات قبل از استخدام و جابجائی پرسنل ، انتخاب لوازم حفاظت فردي ، اطالح
در خواست وسایل حفاظت فردي پرسنلو جانمایی تابلوهاي ایمنی و بررسی و صدور

:ستیزطیمحرهیدا
کارگروه ، مکاتبات محیط زیستی ، بررسی و ارجاع گزارشات ، درخواستهاي انجام کار ، بازدیدهاي محیط زیستی ، جلسات داخلی و اندازه جلسات

ل آالینده هاي زیست محیطیگیري عوام
درمان :رهیدا

پزشکان ، معاینات قبل از استخدام ، اعزام به مراکز درمانی ، ارائه خدمات دندانپزشکی ، مراجعه جهت داروهاي اولیه ، شارژ جعبه ویزیت
کمکهاي اولیه ، آزمایش پاراکیلینیکی  
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واحد ارتباطات :
فعالیتهاي اطالع رسانی :.1

.طریق اینترنتاطالع رسانی از .1,1
.تغذیه روزانه پورتال داخلی شرکت.1,2
.بردهاي سازمانی.1,3
.سیستم پیام کوتاه.1,4
.ارسال اخبار ویژه خودرو و صنعت به معاونین و مدیران.1,5
تها ، درج آگهی ، اشتراك نشریاخبرگزاري، ارسال اطالعیه خبري: هاارتباط با رسانه.1,6

ی :هاي افکارسنجفعالیت.2
محصوالت شرکت.نظر سنجی از مشتریان .2,1
هاي خودرو.نظر سنجی در نمایشگاه.2,2
از واحدهاي مسکونی در جوار شرکت.سنجش میزان رضایتمندي .2,3

ی : هاي طراحی و تبلیغاتفعالیت.3
مربوط به کاتالوگ انواع محصوالت تولیدي شرکت.امورچاپی .3,1
مینه تبلیغات.درخصوص انواع طرحهاي مورد نیاز شرکت در زامورطراحی .3,2
لبوردهاینصب بنرهاي مناسبتی و بروزرسانی پرچم هاي اطراف شرکت ، هدایاي تبلیغاتی ، ب.3,3

ت :هاي نمایشگاهی و تشریفافعالیت.4
دومین دوره نمایشگاه بهره وري گروه ، از قبیل یازدهمین نمایشگاه بورس ، بیمه و بانکداري نمایشگاه10در 1396شرکت در سال .4,1

انواع نمایگاه خودرو حضوري فعال داشته است.سایپا و 
از قبیل مراسم هاي درون سازمانی و برون سازمانی.هابرگزاري مراسم و همایش.4,2
میباشد.1396برگزاري شده در سال تهیه عکس و فیلم از مراسمهاي از قبیل هاي سمعی و بصريفعالیت.4,3

الملل :هاي امور بینعالیتف.5
الملل شامل اخذ روادید و ویزاي فرودگاهی و عادي براي کارشناسان و اتباع خارجی ، تهیه بلیط هاي داخلی و کلیه امور تشریفات و امور بینانجام

68و یداخلطیفقره بل508معادل 1396در سال نیخارجی و تمدید اقامت و پروانه کار براي نمایندگان شرکاي خارجی حاضر در کشور ، همچن
است .دهیاخذ گردیخارجطیه بلقر
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واحد حقوقی :
را بشرح جدول زیر می توان تشریح نمود :1396عملکرد واحد حقوقی شرکت طی سال 

هاي مطروحه در مراجع قضاییوضعیت پرونده

فقره33= 1396هاي مطروحه در سال تعداد کل پرونده
فقره10= 1396مختومه سال هاي مطروحه تعداد کل پرونده
فقره23= 1396هاي مطروحه در جریان سال تعداد کل پرونده

فقره83هاي مطروحه از سنوات قبل = تعداد کل پرونده
فقره20= 1396هاي مطروحه مختومه سنوات قبل در سال تعداد کل پرونده
فقره63هاي مطروحه در جریان از سنوات قبل = تعداد کل پرونده

**ی** بخش سوم : اطالعات مال

سرانه فـروش ؛ تولیــد و هزینه هاي پرسنلی :

شرح
1394سال 1395سال 1396سال 

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
1,3041,3401,368تعداد پرسنل
11,693,2035,769,2234,023766فروش خالص
8,9674,3052,941فروش سرانه

10,412,0854,832,4953,197,653قیمت تمام شده
7,9843,6062,337ارزش تولید سرانه
1,040,380735,176638,508هزینه هاي پرسنلی
798549467سرانه هزینه پرسنل
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: ترازنامه

29/12/139630/12/1395بدهی ها و حقوق صاحبان سهام29/12/139630/12/1395دارائیها
6,530,6054,028,240پرداختنی هاي تجاري و غیر تجاري1,377,812441,291موجودي نقد

0مالیات پرداختنی4,966,6134,051,833دریافتنی هاي تجاري و غیر تجاري
3,0533,053سود سهام پرداختنی3,564,740743,251موجودي مواد و کاال

9,793,7287,392,273تسهیالت مالی744,780337,322پیش پرداختها
80,280117,612ذخایر290,530308,050دارائیهاي نگهداري شده براي فروش

7,035,1394,051,772پیش دریافتها354,81036,378دریافتنی هاي بلند مدت
0281,091تسهیالت مالی بلند مدت525,802525,802سرمایه گذاریهاي بلند مدت
307,001234,479ذخیر مزایاي پایان خدمت کارکنان8,2938,293سرقفلی و دارائی نا مشهود

2,635,7132,635,713سرمایه1,515,4491,518,954دارائی ثابت مشهود
60,00060,000اندوخته قانونی4,1054,105سایر دارائی ها 

3,0003,000سایر اندوخته ها
)10,831,954()13,095,751(زیان انباشته

13,352,9347,975,279جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام13,352,9347,975,279دارائی هاجمع 
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سود و زیان :
29/12/139630/12/1395سال

11,693,2035,769,223درآمد عملیاتی
)4,832,495()10,412,085(بهاي تمام شده درآمد عملیاتی

1,281,118936,728سود ناخالص
)569,190()823,009(هزینه هاي فروش، اداري و عمومی

)244,444()369,805(سایر اقالم عملیاتی
88,304123,094سود (زیان)عملیاتی

)2,463,580()2,587,018(هزینه مالی
265,042146,242سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

)2,194,244()2,233,672(زیان خالص قبل از مالیات
)277,615()30,125(زیان خالص شرکت فرعی منحل شده

00مالیات بر درآمد
)2,471,859()2,263,797(زیان خالص

)8,253,518()10,860,286(زیان انباشته ابتداي دوره
)106,577(28,332تعدیالت سنواتی

)10,831,954()13,095,751(زیان انباشته در پایان دوره

: جدول دارائی هاي ثابت

شرح
ارزش دفتريبهاي تمام شده

29-12-9630-12-9529-12-9630-12-95
1,200,2521,200,2521,200,2521,200,252زمین

320,894320,984188,382198,939ساختمان
188,457186,49439,75448,870تاسیسات

104,281105,0941,9192,499ماشین آالت
206,769200,78542,26241,561ابزار آالت

23,53623,53616قالبها
23,57819,9397,7792,309وسائل نقلیه
23,38923,0693,1333,490اثاثه اداري

32,00932,7102,6883,932تجهیزات رایانه اي
29,27917,90629,27917,096سایر دارائیها

2,152,4442,129,8691,515,4491,518,954جمع



شــرکت سایپــا دیــزل ( سهامـــی عـــام )
به مجمــع عمومــی عــادي سالیانــه صاحبــان سهــامگــزارش هیــأت مدیــره 

29/12/1396براي ســال مالــی منتهــی به 

٢٧

مقایسه نسبتهاي مالی :

1395سال 1396سال شرح

نسبتهاي 
نقدینگی

4738)درصدنسبت جاري (
2729)نسبت آنی (درصد

8274)نسبت دارائیهاي جاري (درصد

نسبتهاي 
فعالیت

8872)نسبت گردش دارائی (درصد
155256(روز)دوره وصول مطالبات 

12556دوره گردش کاال (روز)
280312دوره گردش عملیات (روز)

نسبتهاي 
سرمایه 
گذاري

)19()15()دارائی ثابت به ارزش ویژه (درصد
)198()228()کل بدهی ها به ارزش ویژه (درصد

)102()78(نسبت مالکانه (درصد)
)295()494()نسبت پوشش بدهی(درصد

نسبتهاي 
سود آوري

)43()19((درصد)نسبت سود خالص به فروش
12(درصد)نسبت سود عملیاتی به فروش
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مسائل و موضوعات **ری** بخش چهارم : سا
رویدادهاي بعد از تاریخ ترازنامه :

افزایش نرخ خرید مواد اولیه و افزایش بهاي تمام منجر به  کهشدن ارز می باشد یکسانمهمترین رویداد بعد از تاریخ ترازنامه 
.میگردد1397شده در سال 

و سنوات آتی1397برنامه هاي هیئت مدیره براي سال 
برنامه کاهش هزینه مالی

یمالنهیو کاهش هزافزایش و کاهش سرمایه شرکت (بانک پارسیان)تسویه بخشی از تسهیالت )1
اصل حيارزازیارزان قیمت از طریق اخذ ارز اعتباري فروشندگان خارجی به میزان نتامین سرمایه در گردش و تامین مالی)2

هر سال با در نظر گرفتن ریسک نوسانات نرخ ارز ، تامین مالی از طریق پیش فروش محصوالت با یخارجيدهایاز خر
هاي کاهش هزینه مالی شرکت می نرخ باال می باشد که یکی از راه انرخهاي ارزان قیمت که جایگزین تسهیالت بانکی ب

باشد

برنامه توسعه محصول جهت افزایش فروش
محصوالت رنو میدالم و ولوودیتوسعه و گسترش تول)1

خود ییاروپايبا شرکايهمکاردیکه اقدام به تجدباشدیدر کشور ميشرکت خودرو ساز تجارنیبه عنوان اولزلیدپایشرکت سا
یکمپرسويباريهايکاربرنهیودر زمنیسنگمهیسنگین و نيجهت تولید محصوالت اروپائی از جمله محصول ولوو و رنو در تناژها

باشدیم1397سال يشرکت برايجزء برنامه هاحصوالتمی باشد که گسترش تولید این م
تولیدي شرکتبهبود کیفیت محصوالت وکاهش نمره منفی محصوالتيبرايزیبرنامه ر)2
يتجاريرده ها  از حجم بازار خوردوهایدر تمامزلیدپایتوسعه و گسترش سهم محصوالت سا)3
افزایش سهم شرکت سایپا دیزل در طرح جایگزینی خودروهاي فرسوده)4

برنامه کاهش هزینه ها
افزایش درصد ساخت داخل محصوالت تولید شده در شرکت

هزینه سود بازرگانی و عوارض گمرکی میگردد و به تبع آن قیمت تمام شده نیز کاهش افزایش درصد ساخت داخل موجب کاهش 
خواهد یافت. و نهایتاً در شرایط رقابتی با سایر محصوالت در بازار کامیون هاي تجاري از امتیاز بهتري برخوردار خواهد بود


