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** بخش اول : مقدمه **

اردیبهشت 5به منظور ساخت خودرو و متعلقات تاسیس و در نام شرکت ایران کاوه ، شرکت سایپا دیزل تحت1342در سال 
جهت مونتاژ کامیون ماك ثبت و با موافقت وزارت اقتصاد در خصوص تاسیس 9863در ادارة ثبت شرکتها به شمارة 1344

با انتقال کارخانه به محل فعلی .ت نمـوددستگاه کامیــون شــروع به فعـالیــ400کارخانه ساخت کامیون با ظرفیــت ساالنه 
1362تولید محصول ماك متوقف شد . در سال 1356دستگاه در روز بالغ گردید اما در سال 10تولید به 1348خود در سال 

طبق مصوبات مجمع عمومی فوق العاده 1371در سال .از کشور سوئد منعقد گردیدC.K.Dقرارداد خرید کامیون ولوو بصورت 
1373سازمان بورس بهادار تهران پذیرفته شده و در سال در1372اسفند ماه شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در

1375در سال .ریال مورد معامله قرار گرفت12,196براي اولین بار تعداد ده هزار برگ از سهام شرکت از قرار هر سهم به قیمت 
و انواع تریلر از سوي وزارت صنایع دریافت گردید . با انتقال F12دستگاه ولوو 8,000االنه پروانه تاسیس استفاده از ظرفیت س

.شرکت بعنوان صادر کننده نمونه انتخاب گردید1377از شرکت زامیاد در سال NL12خط تولید کامیون
دستگاه انواع 10,000انۀ بهره برداري با تولید محصول بادسان و عقد قرارداد همکاري با سازمان پایانه ها ، پرو1379در سال 

و تولید انبوه ISO9001با توفیق اخذ گواهینامه 1380محصوالت در دو شیفت از وزارت صنایع و معادن اخذ گردید . در سال 
به شرکت انتقال FM9تکنولوژي تولید 1381در سال .، شرکت بعنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب گردیدFH12محصول

یافت .
با ایجاد سیستم رباتیک براي اولین بار در شرکت و تغییرات عمده در ساختار خطوط تولید و دریافت استاندارد 1383در سال 

در سال .دستگاه انواع محصوالت در سال گردید13,540شرکت موفق به شکستن رکورد تولید OHSASزیست محیطی 
و FH16 ،FM12انتخاب و همزمان با تولید محصوالت جدید شرکت براي دومین بار بعنوان واحد نمونه صنعتی1384

، فروش کامیونهاي چینی نیز آغاز گردید .6*2میدالم 
دستگاه تریلر ) ظرفیت 4,000کاوه به شرکت سایپا و تعدیل ظرفیت تولید ( با توجه به واگذاري شرکت ایران1386در سال 

شرکت سایپا دیزل مقام اول خدمات پس از فروش از موسسه بازرسی 1387در سال .دستگاه تقلیل یافت6,000نهائی شرکت به 
دوره پیاپی و عنوان دومین شرکت صادر کننده در میان شرکتهاي زیر مجموعه سازمان گسترش 9کیفیت و استاندارد ایران براي 

.بخود اختصاص داده استاز صادرات کل گروه خودرو سازي سایپا را %80وسازي را کسب نموده و بیش از نو 
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و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور نیز از دستاوردهاي مهم شرکت 1387کسب عنوان صادرکننده نمونه کشور در سال 
در انتهاي .با نام ایرانی البرز را راه اندازي نمودT375شرکت خط تولید کامیونهاي 1388می باشد . در سال 1387در سال 

موفق به ثبت رکورد بیشترین مبلغ فروش از ابتداي فعالیت خود میلیارد ریال فروش ،10,143شرکت با عبور از مرز 1390سال 
یدوره طوالنکیمجدداٌ و بعد از دیموفق گردیرانیشرکت انیبه عنوان اولزلیدپایشرکت سا1393شده است . در سال 

فروش محصوالت شرکت ولوو در سال مزبور انجام شیراستا پنیدر همدینماشروع ییاروپايفهاخود را با طرتیفعالمیتحر
همکاري با شرکت ولوو ادامه داشت 1397لغایت آبان ماه 1394سال از .دیمواجه گردانیخوب مشتراریکه با استقبال بسدیگرد

به روز شرکت ولوو تولید و به مشتریان ارائه میگردید. متاسفانه با شروع دوباره تحریم هاي ظالمانه محصوالتکه در این مدت 
.علیه شرکت هاي تولیدي در ایران شرکاي خارجی نیز همکاري خود را نیز با شرکت سایپا دیزل قطع نمودند

:تیموضوع فعال
ها و مالکیت اداره ثبت شرکت24/04/1371مورخ6/7422ره موضوع فعالیت شرکت طبق آخرین اساسنامه ثبت شده به شما

صنعتی تهران بشرح ذیل می باشد :
تولید و ساخت انواع خودرو و متعلقات و انجام امور صنفی مربوطه .)1
ایجاد و نگهداري انبار لوازم یدکی و سایر ملزومات وسائط نقلیه .)2
وسایط نقلیه ارتباط دارد .انجام هر گونه معامله اي که به نحوي از انحاء با )3
سرمایه گذاري یا مشارکت به صورتهاي دیگر در هر گونه شرکت یا پروژه و فعالیت هاي دیگر.)4
همکاري و شرکت در هر گونه مشارکت سهامی یا انواع دیگر موسسات تجاري .)5
انجام سایر اموري که مربوط به هر یک از موضوعات فوق باشد .)6
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:(ارقام به میلیون ریال) تغییرات سرمایه شرکت 
توضیحاتسرمایه ثبت شدهسال
کاوه و مونتاژ محصول ماكرانیبنام اتیاداره ثبت و شروع فعالثبت شرکت در134480
12اف ولوو ونیکامدیانعقاد قرارداد خر13581,080
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

سهامداران عمده شـرکت :
میلیون 2,635,713با سرمایه 97سهامداران عمده شرکت ، میزان و درصد سرمایه گذاري هریک از آنان در پایان سال وضعیت 

ریالی به شرح ذیل می باشد :

میلیون ریال_مبلغ درصدتعداد سهاماسامی سهامداران
351,300,00013,33351,300توسعه گستر برنا

368,900,55514,00368,900ستاره سفیران آینده
345,000,00013,09345,000توسعه سرمایه رادین

373,744,50014,18373,745تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت
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اعضـاي هیئت مدیره :

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

ردیف
حقوقییتشخص

دیرهمعضو هیئت
سمتنماینده

تاریخ 

عضویت

محمد حسن محمدزادهستاره سفیران آینده1
مدیرعامل و 

عضوهیئت مدیره
31/02/1398

14/02/1398عضو هیئت مدیرهمحمدرضا آقایی مغانجوقیتوسعه گستر برناواسپاري2

15/10/1397عضو هیئت مدیرهمحسن محمدي پالرتیشرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت3

12/09/1397رئیس هیئت مدیرهمیرحکیم حسینی خشه حیرانشرکت توسعه سرمایه رادین4

حسین خضريمرکز تحقیقات و نوآوري صنایع خودرو4
نایب رئیس هیئت 

مدیره
15/10/1397



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

29/12/1397براي ســال مالــی منتهــی به 

٧

ساختار سازمانی شرکت :
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**شرکت تـابعـه شرکت خدمات فنی رنا ( سهامی خاص ) ** 

به منظور واردات کامیون ولوو ، ماشین آالت کشاورزي و 1336شرکت خدمات فنـی رنا ( سهامی خاص) در تاریخ اول آذر ماه 
میلیارد 7ه سهم نهایتأ بلوازم یدکی آنها با سرمایه اولیه ده میلیون ریال که طی چند مرحله افزایش سرمایه و با تغییر ارزش هر 

ریال بالغ گردیده است .
در مجمع عمومی فوق العاده ، سرمایه شرکت از مبلغ 23/03/1397آخرین تغییرات سرمایه بر اساس مصوبه صورتجلسه مورخ 

افزایش یافته است .مطالبات سهامدار عمده میلیارد ریال از محل 1,219میلیارد ریال به 839
سهام متعلق ی، مابقرهیمدئتیهيسهم مربوط به اعضا3رنا به جز مجموع یسهم شرکت خدمات فنونیلیم1,219از مجموع 

باشد .یمزلیدپایبه شرکت سا
79/3106بموجب قرارداد شماره 21/09/1379در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و درتاریخ 5853این شرکت تحت شماره 

صددرصد سهام این شرکت به شرکت تولیدي سایپا دیزل واگذار گردید

اعضاي هیات مدیره :
تاریخ عضویتسمتنام و نام خانوادگیردیف

97-11-28رئیس هیئت مدیرهحسین خضري1

97-02-18مدیر عاملعضوء هیئت مدیره و بابک منصوري2

97-10-05عضوء هیئت مدیره عباس صفري3
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سود و زیان :

جدول مقایسه اي سود ( زیان ) خالص حاصل از عملکرد شرکت خدمات فنی رنا
1394سال 1395سال  1396سال 1397سال شرح

816,361391,681392,672361,096جمع کل فروش و خدمات

)330,524()384,971()388,909()616,350(قیمت تمام شده

200,0112,7727,70130,572سود ناخالص

)126,781()136,761()133,591()171,041(هزینه اداري و فروش

37,124)5,844(31,250)6,735(درآمد (هزینه هاي)عملیاتی

)59,085()134,904()99,569(22,235سود(زیان) عملیاتی

)367()3,015()2,434()236(هزینه مالی

14,64210,88211,01310,495درآمد (هزینه هاي) غیر عملیاتی

)2,163()11,343(مالیات

)48,957()126,906()93,284(25,298سود(زیان) خالص

میلیارد ریال 553معادل1397اسفند 29الزم به ذکر است زیان انباشته شرکت خدمات فنی رنا در پایان سال مالی منتهی به 
می باشد .
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:نیروي انسانی
1394سال 1395سال 1396سال 1397سال شرح

1010412دکترا و فوق لیسانس
61545066لیسانس

32294046فوق دیپلم
59596986دیپلم

19182743زیر دیپلم
181170190253جمع

دارائی ثابت :

شرح
ارزش دفتريبهاي تمام شده

29/12/139729/12/139629/12/139729/12/1396
261,642261,642261,642261,642زمین

140,181137,739113,762121,795ساختمان
1,3141,156436349تاسیسات

1,7611,7618294ماشین آالت
5,3134,782591214ابزار آالت

11,6636,3036,3271,339وسائل نقلیه
28,20926,65610,66211,271اثاثه اداري

167167167167پیش پرداختهاي سرمایه
450,250440,206393,669396,871جمع
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**اصلیشرکت يتهای** بخش دوم : فعال

واحد تولیـــد :

بودجه سال شرح
1394سال 1395سال 1396سال 1397سال 1398

5001,5022,942600450انواع محصول ولوو
1,600388312396396انواع محصول دانگ فنگ

1,9001,0491,2502,0121,449انواع محصول فوتون
4,0002,9394,5043,0082,295جمع

97و96جدول مقایسه تعداد تولید و تجاري سازي انواع محصوالت شرکت در 

1396سال 1397سال شرح
تجاريتولیدتجاريتولید

1,5021,4152,9423,029انواع محصول ولوو
388387312316انواع محصول دانگ فنگ

1,0491,0561,2501,401انواع محصول فوتون
2,9392,8584,5044,746جمع

 تجاري سازي شده است97محصوالت تولید شده در سال %2/97حدود
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1397جدول ترکیب تولید اداره مونتاژ در سال 

واحد برنامه ریزي :

:1397خالصه فعالیت هاي صورت گرفته در واحد برنامه ریزي شرکت سایپا دیزل در سال 
:اداره برنامه ریزي کنترل تولید

نوع محصوالت 
تعداد 

PDIتجاريتولید 

VOLVO

FH-460(6*415299177(کشنده 
FH-500(4*21,2501,2131,230(کشنده 

FMT-460(ishift) 03152کشنده
FMR-460(6*4) 505079باري

FMX-460 (6*4) 505060کمپرسی

DONG FENG
KT480 244244262کشنده کاوه 2*4

KX480 4*2 144143107کشنده 

FOTON

* 4تن) خوابدار6( 2 349355412باري
* 4تن) بدون خواب6( 2 200200260باري
* 4خوابدار-تن ) 8,5(  2 500501502باري

2,9392,8583,241مجموع 
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دستگاه 2,858تعداد دستگاه تولید،2,939، تعداد 1397با توجه به پیش بینی و برنامه ریزي هاي انجام شده در پایان سال 
.گردید PDIدستگاه 3,241تجاري و تعداد 

:اداره انبارهاي غیر تولیدي
انبار –6حمل و نقل داخلی و لیفتراك -5بارانداز -4ملزومات -3رینگ و الستیک -شیمیایی -2عمومی و فنی -1شامل:
که به اختصار اشاره میگردد :دباشنمیداراراخودخاصومربوطوظایفوهابرنامهکدامهرکهباشدمیبازیافت

عدد نوار به سالن مونتاژ 1394عدد تیوب و 1501عدد رینگ و20542حلقه الستیک و 15457تغذیه (وازکامیون تخلیه-1
الستیک.

تحویل.ادارهبسته بندي و ارسال بهودستگاه انواع محصوالت تولیديDTC3364دریافت قطعات -2
بســته بندي کیلو  1300000کیلو/ چوب وتخته به وزن297430جمع آوري و بار گیري آهن آالت ضــایعاتی به وزن -3

.پارتی28انواع پالت هاي ولویی به تعداد
سرویس .380) به سازمان فروش SD1بارگیري و انتقال اقالم درخواستی اداره تحویل از ( -4
کانتینر در محوطه بارانداز .1603به تعداد C.K.Dتخلیه -5

:اداره انبارهاي تولیدي
د.باشیدستگاه دانگ فنگ و فوتون و ولوو م2,764انجام فعالیت انبارهاي تولیدي در حوزه آنپک در مجموع 

انبار ولوو:-
.انجام مزایده و همکاري جهت بازدید قطعات  و تحویل قطعات مزایده-1
قطعه.104779ردیف و 147قطعاتی که با نظر شرکت ولوو تحویل شرکت رنا گردید شامل شمارش و رسید -2
مکاري،جمع آوري وتحویل قطعات نمایشگاهی جهت تحویل به واحد روابط عمومی در نوبتهاي مختلف.ه-3

انبار فوتون و دانگ فنگ :-
در امر مزایده و پروسه تحویل قطعات به برندگان .همکاري-1
.صندوق شمارش ورسید انبار13عدد گاردان کوتاه فوتون 800دریافت حدود-2

محموله  شمارش، رسید وجانماییos(70دریافت قطعات ارسالی ازشرکت فوتون (-3
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:برنامه ریزي کنترل مواداداره
ضایعات و                -1 سري و  شات خرید مربوط به ک سفار ساس برنامه تولید و مکاتبات ،  ساالنه بر ا شات خرید  سفار صدور 

به پیوست است).1ردیف خرید . ( نمودار 544ردیف خرید داخل ، 477سفارشات موردي محصوالت مشتمل بر 
صدور مجوز خروج امانی به تعداد    -2 سی و  صوالت چینی و  192برر 2ردیف از انبار ولوو.( نمودار 187ردیف از انبار مح

به پیوست است).
836ردیف جهت انبار ولوو و انبار راکد 15جهت انبار چینی و ردیف1623بررســـی و صـــدور مجوز فروش به تعداد -3

به پیوست است).3ردیف و مابقی انبارها فاقد مجوز می باشند.( نمودار 
ردیف جهت محصــول الوند و 550ردیف جهت محصــول دانگ فنگ و 509ردیف کلیم شــامل 2104ارســال تعداد -4

حدودمربوطه صادر شده است . درخصوص محصول دانگ فنگ      ردیف کلیم محصول ولوو به شرکتهاي   1045تعداد 
درصــد تامین شــده و یا در حال تامین و مابقی در دســت بررســی شــرکت دانگ فنگ می باشــد. در خصــوص 62%

درصد تامین شده و یا در حال تامین و مابقی در دست بررسی شرکت فوتون می باشد.       %79حدودمحصول الوند نیز  
درصد تامین شده و یا در حال تامین و مابقی در دست بررسی شرکت ولوو       %47حدودخصوص محصول ولوو نیز   در

می باشد.

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

نیز در 97التیهاي خود را در دو قالب ساختار فرایندي و ساختار وظیفه اي انجام می دهد. گزارش عملکرد سال هاي فرایندي، فع
(وظیفه اي) تدوین شده است.دو قسمت فعالیتهاي پروژه اي (به تفکیک فرایندهاي سازمانی) و فعالیتهاي جاري
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:1397سایپا دیزل در سال خالصه فعالیت هاي صورت گرفته در واحد مهندسی فرآیند شرکت
بخش اول : ساختار فرآیندي :

:حوزه توسعه محصوالتالف : 
در راستاي استاندارسازي ایستگاههاي کاري و با هدف تطابق طراحی و :تدوین مدارك مونتاژي محصوالت

جهت تدوین مدارك 97تولید محصول و ایجاد مرجعی جهت استفاده اپراتورهاي خطوط تولید صورت میگیرد. در سال
نفر ساعت تخصیص داده شده است.1675مونتاژي محصوالت مختلف  

 جهت رفع مشکالت خطوط تولید و ممانعت از توقف خطوط به دلیل کسري و عیوب :ساخت قطعات محصوالت
قطعات، در مواردي برخی از قطعات محصوالت در کارگاه ابزار سازي ، ساخته و یا اصالح شده است.

وزه تولید :حب : 
 : جهت فعالیتهاي اداره مهندسی تولیددرسه حوزه پشتیبانی اتاقسازي، نقاشی و مونتاژ شامل ارائه پشتیبانی تولید

نفرساعت 4285راهکار و دستورالعمل جهت رفع یا عدم بروز ایراد هاي فنی و کیفی محصول، قطعه و مجموعه 
.تخصیص یافته است

 : جهت تدوین مدارك مشخصات جوشکاري تولید 97درسالمستند سازي عیوب محصوالت و دوباره کاریها
کابین محصوالت، به روز نگهداري فایل دوباره کاري محصوالت ، تهیه برنامه و پیگیري بهبود شاخص دوباره کاري 

445ور ایجاد رویه یکسان در رفع ایرادات و تهیه و بروز رسانی پارت لیست مواد شیمیایی فرآیندي و تعمیراتی ، بمنظ
نفر ساعت در اداره مهندسی تولید تخصیص یافته است.

: تیبانی فعالیتهاي مربوط به پشطراحی، ساخت، تغییرات و جایگزینی تجهیزات تولیدي و کمک تولیدي
اقدامات مهندسی فرایندزیرساختهاي خطوط تولید با هدف آماده سازي به هنگام تجهیزات، بعنوان یکی از مهمترین

نیز مانند سنوات گذشته صورت پذیرفته است.97در فرایند تولید، در سال 
 : این پروژه در راستاي افزایش ظرفیت خطوط اتاقسازي و تجاري سازي بهبود ظرفیت تولید محصوالت

اجرا گردید.97محصوالت و با هدف تحقق برنامه تولید سال 
این پروژه با هدف بهبود فرایندهاي لجستیکی سازمان و حصول اطمینان کی : بهبود ظرفیت بخشهاي لجستی

از امکان پشتیبانی لجستیکی تولید و کاهش کانتینرهاي حمل قطعات، با مشارکت واحدهاي ذیربط اجرا گردید.
 ایجادCbs : طراحی و بروز رسانی طرحهاي انواع محصوالت تولیديcbs سالن هاي اتقسازي ولوو ، مونتاژ

و تزئینات ولوو ، محصوالت چینی ، آماده سازي زیرساختهاي نصب لیبل هاي شناسایی قطعات و کنترل و نظارت بر 
.cbsاجراي طرحهاي 
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حوزه توسعه زیر ساختها : پ : 
 پروژه راه اندازي خطوط اتاقسازيKX.
 امکان سنجی راه اندازي اتاقسازيM4.

بخش دوم ساختار وظیفه اي : 
 بازنگري لی اوت
شرکت در جلسات
فعالیتهاي جاري

:محصول مهندسی 
نیز همانند سالهاي قبل عالوه 1397داره مهندسی محصول به عنوان مرجع ارائه مدارك و پشتیبانی فنی در خط تولید، در سال ا

، بررسی و حل مشکالت DCNبر سرفصلهاي عمومی، به صورت امور محوله روزانه که شامل اعالم تغییرات محصول در قالب 
اژي ، رفع مشکالت عملکردي محصوالت مونتاژ شده در فینال چک و ، بررسی و حل مشکالت مونتCKDکیفی قطعات 

فرآیند قبل از تحویل ، رفع مشکالت آدیتی، بررسی و رفع مغایرتهاي مصرف قطعات در خط تولید در قالب اضافات، کسریات و 
ه اندازي یفیت به صورت رامجهوالت، اخذ تائیدیه کلیم از شرکاي تجاري خارجی ، آموزش مونتاژ محصوالت به پرسنل تولید و ک

تولید محصوالت جدید، مدیریت حضور و عملکرد نمایندگان کارشناسی شرکاي تجاري در شرکت در راستاي بهره برداري 
حداکثري حضور ایشان در رفع مسائل و مشکالت تولیدي، کیفی و لجستیکی، دعوت مدیریت و برگزاري چندین تیم رده مدیران 

، فوتون و ولوو در راستاي تعریف محصوالت جدید و ارتقاي محصوالت موجود به همراه آموزشهاي ارشد شرکتهاي دونگ فنگ 
واحدهاي مربوطه میباشد.مورد نیاز 

:1397پروژه هاي مهندسی محصول در سال 
. اخذ تائیدیه قطعات اعالم شده از سوي واحد بازرگانی براي محصول فوتون
 ون فایی محصوالت گروه فوتخودکارتقاء
 ئی محصوالت گروه دونگ فنگ خودکفاارتقاء
ت گروه ولوو د کفائی محصوالخوارتقاء
 جایگزینی مواد رنگED آستر و رویه ،Basf.یا مواد تولید کنندگان ایرانی
 راه اندازي خط تولید فوتونM4 جایگزین فوتون نسل)M3 گانه و محیط زیست.85) با اعمال استانداردهاي
 گانه و محیط زیست محصول.85واریانتهاي محصوالت دونگ فنگ جهت تطابق با ) استانداردهاي بروز نمایی
 توسعه و تولید جدید محصول کشنده کاوه با عنوانKL.
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 توسعه و تولید نسل جدید محصول باري کاوه با عنوانKR.
 تجهیز محصوالتKX ،KT. با آپشن هاي رفاهی
 تجهیز محصوالتKX وKTتم ضد جرقه و حمل کاالي خطرناك به سیسADR با توجه به درخواست

نفتی .VIPمشتریان 
 ایجاد پارت لیست پارتی هاي تولیديCKD.
) اعالمیه تغییرات صادر شده قطعات محصوالتDCN.(
.صدور کد کاال

واحد مهندسی ساخت و خودکفایی:
وجهانیمعتبرشرکتهايجذبساخت داخلتوسعهخودکفاییساخت و هاي ترسیم شده جهت ایجاد واحد مهندسیدیدگاه
منظوربهیداخلکنندگانتولیدوگذارانسرمایهبامشارکتاولویتباومستقیمشکلبهداخلیتولیدزنجیرهدرايمنطقه

ت،حکمعزت،اساسبرحقوقیوقانونیموانعرفعباتولیديخدماتوکاالهاصادراتوپذیريرقابتتوانمندي،افزایش
باشد.غربی میفرهنگنفوذعدمبهمشروطومصلحت

دیزل:سایپادرسازيداخلیتاریخچه
1369سالدردیزلسایپاشرکتدرخودکفاییواحدتشکیل* 
1376سالدرسایپاخودروکاوهشرکتبهخودکفاییواحدانتقال* 
1393سالدردیزلسایپاشرکتدرخودکفاییواحدمجدداحیاي* 
1394سالدرخریدواحددرتامینادارهبهخودکفاییواحدتبدیل* 
1395سالدرخریدواحدبهآنوظایفشرحانتقالوسایپاخودرويکاوهمأموریتاتمام* 

1396سالدر سه ماهه چهارمدیزلسایپاشرکتدرکفاییخودوساختمهندسیواحدمجدداحیاي* 
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:1397درصد ساخت داخل محصوالت در سال وضعیت 

نام محصول
درصد ساخت 

داخل
نام محصول

درصد ساخت 

داخل

26,2تن بدون خواب6فوتون 420*2ولوو کشنده اف اچ 

22,5تن خوابدار6فوتون 622*4ولوو کشنده ولوو اف اچ 

26,5تن 8فوتون 420*2ولوو اف ام کشنده 

428*2کامیون کاوه  21,9کمپرسیولوو اف ام 

27کی ایکسکامیون 21,9ولوو اف ام باري

، برنامه توسعه ساخت داخل 98خودکفایی در سال %30به%20با توجه به اهمیت توسعه ساخت داخل جهت رسیدن از 
در 98قطعات انتخاب و در سال محصوالت مدون شده و در این راستا، با استراتژي انتخاب لیستهاي قطعات از محصوالت ، ریز 

.برنامه توسعه ساخت قرار داده می شود

واحد کنتــرل کیفیت :
تالش مجموعه سایپا دیزل در راستاي اطمینان از استمرار فعالیتهاي تولیدي و ستادي علیرغم تحریمهاي بین المللی و نیل 

سازمان، واحد کنترل کیفیت با هدف قرار داد خط به اهداف مصوب سازمان بوده است با نگاه ارتقاء سطح کیفی محصوالت
مشی کیفی در راستاي تحقق اهداف متعالی شرکت با بکار بردن مکانیزم هاي کنترلی تعریف شده در زمینه بررسی کیفیت 
مواد شیمیایی، قطعات فلزي و همچنین تحت کنترل قراردادن ابزارهاي پایش و اندازه گیري تولید و کیفیتی در مراحل 

صوب در دستورالعملها همچون گذشته به فعالیتهاي خود پرداخته است.م
در حوزه هاي مختلف عملیاتی در این واحد بشرح زیر می باشد :مورد گزارش فعالیتهاي انجام شده در سال 

انجام آدیت هاي مستمر بر روي کلیه محصوالت تجاري شده شرکت.)1
خطوط مونتاژي.انجام آدیت نقاط بحرانی محصوالت ولوو در )2
همکاري با آدیتور شرکت بازرسی استاندارد و کیفیت ایران جهت آدیت محصوالت.)3
انجام تست باران بر روي کلیه محصوالت قبل از تائید تجاري.)4
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97تا 94روند نمرات منفی آدیت محصوالت از سال
1394سال 1395سال 1396سال 1397سال شرح

FH110,7302217محصول ولوو
FM113,3000محصول ولوو 

004451)375محصول البرز (تی 
27000360محصول آر و دي 

0111810محصول کی ایکس
235,9105,22062محصول کاوه

23548,32924محصول فوتون

:یواحد خدمات فن

دستاوردها :
 تمدید گواهینامه استانداردISO50001.درخصوص مدیریت مصرف بهینه انرژي براي دومین سال پی در پی
.اخذ تندیس و لوح تقدیر به عنوان مجموعه صنعتی کم مصرف از سوي شرکت توزیع نیروي برق استان تهران
 96کاهش مصرف انرژي به ازاء واحد تولید نسبت به دوره مشابه در سال.
 جام کار برنامه ریزي شده.از درخواست هاي ان%95پاسخگویی به بیش از
 صرفه جویی در هزینه هاي برون سپاري ، با بهره گیري از پتانسیل داخلی ( پرسنل تولید و خدمات فنی ) در انجام

ریال.  2,141,770,000فعالیت هاي رنگ آمیزي معادل  
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توسعه ، بهسازي و حفظ و نگهداري زیر ساخت هاي تولیدي و غیر تولیدي :

ت و نصب میز باالبر در ورودي خط احداث پیPT.جدید
 احداث پیت و نصب میز باالبر در ایستگاه سندینگ اتاقسازيFM.
 درجه اي یک دستگاه میز باالبر در سالن 90احداث و اصالح پیت جهت نصب دو دستگاه میز باالبر و چرخاندن

.FHاتاقسازي 
 احداث پیت جهت نصب فیکسچر و میز باالبر در سالن اتاقسازي البرز جهت تولید محصوالتKX.
 3احداث پیت و نصب میز باالبر در سالن تزئینات شماره.
 اصالحPiping. آب چاه در سایت سازمان فروش
. انجام عملیات ساختمانی جهت بهسازي نماي ساختمان اداري

:یابیواحد فروش و بازار
( دستگاه )1398به همراه بودجه سال 1397تا 1396مقایسه اي تعداد فروش واقعی از سال جــدول

پیش بینی شرح
1398سال 

1395سال 1396سال 1397سال  درصد تحققواقعیپیش بینی
5005,1001,760352,581639محصوالت ولوو

1,60068233950244873محصوالت دانگ فنگ
1,9001,7001,241731,1871,869محصوالت فوتون

4,0007,4823,340454,0123,381جمع
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( دستگاه )1398به همراه بودجه سال 1397تا 1395فروش واقعی از سال مبلغمقایسه اي جــدول

پیش بینی شرح
1398سال 

1397سال 
1395سال 1396سال  درصد واقعیپیش بینی

تحقق
2,019,25022,248,0007,928,1353610,540,0082,809,918ولووگروه 
11,991,0432,084,0501,000,33648562,9241,824,666دانگ فنگگروه 
4,358,8391,607,3251,325,170821,086,1201,472,242فوتونگروه 

0050,07540,03417,019لوازم یدکی
)354,622()535,883(93)246,735()266,000()900,087(کارمزدهاوتخفیفات

17,469,04425,673,37510,056,9823911,693,2035,769,223جمع

میلیارد ریال 17,469دستگاه از انواع محصوالت و در مجموع بمبلغ 4,000براي فروش 1398الزم به ذکر است که برنامه سال 
افزایش پیش بینی گردیده است .برابر 2به کینزد1397طراحی گردیده است که نسبت به سال 

)الیرونیلیهر واحد محصول (مخالصفروشمتیقنیانگیجدول م
13971396نام محصول

4,3953,920محصول ولوو
2.8751,992محصول دانگ فنگ

1.045884محصول فوتون
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: یابیهاي واحد بازاراهم فعالیت
هاي تحقیقات بازار در زمینه انواع محصوالت و بازارهاي هدف از منظر توسعه بازار و نیازسنجی میدانی مشتریان به پروژهانجام

صورت تخصصی 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 پیگیري رویکرد جدید 
رف قرارداد طياز سازمانهازلیدپایطلب شرکت سايریگیپیش فاکتور جهت متقاضیان ، اخذ مجوز شماره گذاري محصوالت ، پ

، مشارکت در نمایشگاههاي عمومی و تخصصی برگزار يدر دوره ارضایت مشتریان،سنجش، تهیه گزارش کیفیت از محصول 
تهایفعالریشده و سا

:محصوالتسهم بازار

بر مبناي فروشبر مبناي تولیدنام محصول
1397139613971396

%41%56%43%43,8کشنده
%14%12%24,6%7,8باري

%12%8%16,8%5,4کمپرسی
%13%26%14,8%24,5کامیونت

%24%35%27,12%29,5جمع کـــل

:ترکیب مدلهاي فروش
درصد به کل فروش1397سال نوع فروش

43213خودروهاي فرسوده
1,42643پیش فروش نقدي

2477لیزینگیپیش فروش 
36011لیزینگیتحویل فوري

87526تحویل فوري نقدي
00تسهیالتی شرکت

3,340100جمع
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ترتیب نوع فروشترکیب فروش رده اينوع رده

درصد1397سال نوع فروش1396سال 1397سال
2,30189/68نقدي1,9842,582کشنده

00وام شرکتی55136باري
60717/18لیزینگ60107کمپرسی
43293/12خودرو فرسوده1,2411,187کامیونت

3,340100جمع3,3404,012جمع

خرید خارجی ) :وو تامین واحد بازرگانی ( خرید داخلی 

ی :الف ) خرید داخل
:1397جدول خرید هاي داخلی در سال 

سال 
خریدهاي 

تولیدي
خریدهاي 
نسبت خریدهاي تولیدي به کل کل خرید داخلیغیرتولیدي

خرید میلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال
13974237750085
13967728285490
13952453928486
13941045515965
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:خرید مواد اولیه داخلی تولیدي از شرکتهاي تابعه

7139139613951394شرح
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

0017,50124,358خرید از شرکتهاي گروه
422,8375771,59227,29979,642خرید از سایر شرکتها

422,837771,595244,800104,000جمع

به دوره میلیون ریال میباشد که نسبت500,000توسط اداره تامین بالغ بر مبلغ 1397کل مبلغ خرید انجام شده براي سال 
ش را نشان میدهد.کاهدرصد 45مشابه سال قبل در حدود 

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

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

راهکارهایی جهت کاهش هزینه خرید :
.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.
.یکسان سازي مجموعه قطعات و مشخص نمودن قطعات مشترك در پارت لیست محصوالت جهت ساخت

) خرید خارجی :ب
میلیون ریال می باشد که نسبت به دورة مشابه سال قبل به 6,327,463مبلغ "جمعا1397خریدهاي خارجی شرکت در سال 

.درصد کاهش داشته است46میلیون ریال11,769,739مبلغ 
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ت :خارجی به تفکیک خانواده محصوالجدول مقایسه اي خریدهاي

7139139613951394شرح
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

4,886,5519,750,6921,785,7971,387,336محصول ولوو
527,571774,17791,019417,737محصول دانگ فنگ

905,6901,069,6881,310,026701,936محصول فوتون
7,651175,18265,9060سایر
6,327,46311,769,7393,252,7482,507,009جمع

:1397خریدهاي سی کی دي در سال جدول 
(یورو)مبلغ ارزيتعداد تحویل شدهتعداد خریدخانواده محصول

90090085,590,400محصول ولوو
1961968,987,539محصول دانگ فنگ

50045015,435,975محصول فوتون
002,135,742خریدهاي متفرقه

1,5961,546112,149,656جمع
 می باشد.1396دستگاه تحویل شده است که بخشی از آنها خریدهاي سال 2,496تعداد 1397در سال
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واحد طرح و برنامه :
بشرح زیر می باشد :1397برنامه در سال اهم اقدامات انجام شده در واحد طرح و 

ISO9001:2015صدور به روز آوري گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت منطبق با ویرایش جدید استاندارد -1

ISO14001:2015صدور به روز آوري گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست منطبق با ویرایش جدید استاندارد -2

OHSAS18001:2007تمدیدگواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  منطبق با استاندارد -3

ISO50001:2011تمدیدگواهینامه سیستم مدیریت انرژي منطبق با استاندارد -4

از مرکز ISO/IEC17025:2005تمدید گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه کالیبراسیون منطبق بر استاندارد -5
حیت ایران(موسسه استاندارد ایران)تایید صال

وريبهره-انرژيوريبهره-کارکنانوريبهره-کاروريبهره-)TFP(کلوريوري سازمان(بهرهمحاسبه بهره-6
سرمایه) مطابق با متدهاي مدون شده گروه سایپا با همکاري حسابداري مدیریت

-انرژيوريبهره-کارکنانوريبهره-کارريوبهره-)TFP(کلوريوري سازمان(بهرهطرح پیاده سازي بهره-7
درصدي10سرمایه) مطابق با متدهاي مدون شده گروه سایپا با درصد پیشرفت وريبهره

پیاده سازي پورتال نمایندگان جهت ثبت انصراف مشتریان(حذف مراجعه حضوري مشتري به سازمان)-8
درصدي50تغییر محصول با درصد پیشرفت پروژه توسعه پورتال نمایندگان جهت ثبت تغییر نام / -9

واحد منابع انسانی :

الف ) اداره کارگزینی :
اداره کارگزینی در راستاي هدف متعالی توسعه منابع انسانی ، متولی انجام امور مربوط به نیروي انسانی شرکت میباشد که امروزه 

جهت افزایش رضایت و ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان ، ابتدا بایستی بعنوان مهمترین عامل برتري سازمانها شناخته میشود. به 
خدمات جذب، گزینش و جبران خدمت کارکنان و برخی امور رفاهی توسط دایره امور استخدامی انجام میگیرد که میبایست با 

ا حاصل نماید.ازمان میباشند، رکیفیتی ارائه گردد که بیشترین میزان پاسخگوئی و جلت نظر مشتریان خود که همان کارکنان س
بهحصیالتتمیزانوشغلنوع–وضعیت نیروي انسانی شرکت سایپا دیزل(سهامی عام) در سال مورد گزارش به تفکیک سن 

:میباشدذیلشرح
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13971396139513941393سال
30-2199174060
40-31572685774836903
50-41630541476427380
60-518266696256

6068432باالي 
1,2991,3091,3401,3681,401جمع

07/41بوده که میانگین سنی پرسنل شرکت سال41-50بینسنیردهدرشرکتانسانینیرويتوزیعبیشترین
سال میباشد.

 تگی عواملی نظیر اجراي طرح بازنشسترکیب سنی نیروي انسانی شرکت سایپادیزل طی چند سال اخیر تحت تاثیر
.پیش از موعد، بازنشستگی سخت و زیان آور و تبدیل وضعیت استخدامی نیروي انسانی شرکت پیمانکار بوده است

 نفر قراردادي و یک نفر مامور می باشد.1,250نفر رسمی ، 49نفر از پرسنل شرکت 1,299از تعداد
96تا 93میزان تحصیالت از سال برحسبجدول ترکیب پرسنل سایپا دیزل

13971396139513941393سال
2524252525دکترا و فوق لیسانس

323310298289286لیسانس
135135150164175فوق دیپلم

527544563566586دیپلم
289296304324329زیر دیپلم

1,2991,3091,3401,3681,401جمع
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:ب ) اداره آموزش
نان آبه نحوي که باعث افزایش کارآیی و اثربخشیکارکنان ارتقاي دانش، اصالح نگرش و بهبود مهارتهاي آموزش مهمهدف

که سازمانیاستراتژيپیشبردهاي آموزشی مختلف درجهت بهروري وبا استفاده از دورهگردد واین مهم محقق نخواهد شد مگر 
شهاي دانهاي سرمایهقابلیتمنابع انسانی در دسترس (تحقق این اهداف را در شرکت سایپا دیزل میتوان:عوامل موثر در 

موسسات آموزشی معتبر دانست که در راستاي این مهـم نیازهاي آمـوزشی -هاي گروه تعامل فی مابین شرکت-) سازمان
برنامه ریزي گردیده است. 

ها تعریف نموده است که اهم آن به شرح ذیل هایی را به تناسب لزوم برگزاري دورهآموزش اولویتها، اداره در نحوه اجراي دوره
باشد:می

الزامات استانداردي و ایمنی در محیط کار و محیط زیست.-1
پروژه هاي سازمان.-2
گیري از مشارکت شرکاء خارجی.بهره-3
هاي گروه سایپا.استفاده از پتانسل-4

هاي تخصصیهاي گروه سایپا، اداره آموزش برخی از دورهگیري از پتانسیل موجود در شرکتها و بهرهدر راستاي کاهش هزینه
ها، اجرایی نموده است. شرکتریزي آموزش را با در نظر گرفتن تقویم آموزشی تدوین شده از سوي و عمومی مدون در طرح

باشـد:بـشرح ذیل می1397برگزار شـده در سال هاي توضیحات اجمالی در رابطه با برخی از مهمترین دوره

استانداردالزاماتباآشناییISO 50001.
  ریچتراكباکارایمنیورانـندگیدوره آموزشی.
خدمات اداري.پرسنلویژهکارکنانعمومیبـهداشت
داخلیممیزيISO9001:2015.
سایپادیزلمحصوالتشناسیقطعهآموزشیدوره .
الزاماتباآشناییدورهISO 17025.
نابتولــیدآمـوزشـیدوره.
قدماتیـمسطححرارتیعملیاتفرآیـند.
پیـشرفته.سطححرارتیعملیاتفرآیـند
جوشنقطههايگـانتعمیراتوآشناییآموزشیدورهZENAچینیکارشناسانتوسط.
جوشعملیوتئوريآموزشیدورهCO2.
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:درمان رفاهج ) ادارة پیشگیري 
:يریشگیپرهیدا
شامل بازدید از سالنها و کارگاهها ، صدور مجوز ایمنی ، تجزیه و تحلیل گزارشات 1397جمله اقدامات این دایره در طی سال از

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

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

جلسات داخلی و اندازه گیري عوامل آالینده هاي زیست محیطی
درمان :رهیدا

پزشکان ، معاینات قبل از استخدام ، اعزام به مراکز درمانی ، ارائه خدمات دندانپزشکی ، مراجعه جهت داروهاي اولیه ، ویزیت
شارژ جعبه کمکهاي اولیه ، آزمایش پاراکیلینیکی  

:و امور بین المللواحد ارتباطات 
یزل               یپــاد ــا ــرکــت ســ ملــل شـ ل ین ا ب مور  تبــاطــات و ا ــکــل از اداره   واحــد ار یغــات        متشـ ل ب ت ــگــاه هــا و  نمــایشـ

د.دمی گرارائه به صورت تفکیک 97گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته در سال. روابط عمومی تشکیل شده استو اداره 

:ینمایشگاهفعالیتهاي تبلیغاتی و  -1
نوع 12واحد ارتباطات جهت ارائه اطالعات دقیق فنی به مشـــتریان و مراجعین ،  اقدام به چاپ 97در ســـال امور چاپی : 

ست.     شرح ذیل نموده ا سی به  صوالت نیز چاپ  12500در این مدت تعداد کاتالوگ فار جلد انواع دفتر چه راهنما و کارانتی مح
هزار جلد افزایش داشته است . 5گردیده است که نسبت به کل سال گذشته 

هاي طراحی فعال بوده به ترتیبی که هیچ یک از طرحهاي مورد بخش طراحی واحد ارتباطات در کلیه زمینه:طراحی امور
ــرک   یاز شـ تالوك   –ت در زمینه تبلیغات (اعم از بنر   ن ــتر–کا هاي  بچه کتا –انواع کارت تبریک ودعوعتنامه     -بیلبورد-پوسـ
صوالت  سبت ها     –تابلوها –آگهی مطبوعات و مجالت –مح ست  . بنرهاي که در منا سپاري نگردیده ا مهرها و.........) برون 

سازمانی و برون سازمانی تهیه و نصب می گردد.ملی ، مذهبی و اعیاد مختلف با توجه به نیاز درون 
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به شرح ذیل میباشد.97در سال هاي نمایشگاهی فعالیت
 یازدهمین نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه تهران.
وري گروه سایپا سومین نمایشگاه بهره
 متر مربع مساحت350هفدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز با
متر مربع مساخت650المللی خودرو مشهد با هجدهمین نمایشگاه بین
 متر مربع مساحت 800بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو تبریزبا
 متر مربع مساحت280سومین نمایشگاه بین المللی خودرو قطعات و صنایع وابسته ارومیه با
 روزه دفاع مقدس8نمایشگاه و همایش

فعالیتهاي تشریفات و امور بین الملل: -2
الملل شامل اخذ روادید ، ویزاي فرودگاهی و ویزاي عادي براي کارشناسان و اتباع خارجی انجام کلیه  امور تشریفات و امور بین

ا شرکت داد بکه به شرکت ورود و خروج داشته، تمدید اقامت و پروانه کار براي نمایندگان و کارشناسان شرکاي خارجی طرف قرار
خشی از فعالیت هاي حوزه تشریفات و امور بین الملل شرکت سایپادیزل بو تهیه بلیط هاي داخلی و خارجی در ماموریتهاي اداري 

. میباشد

:روابط عمومیفعالیتهاي -3
ن اشد که در اییکی از مهمترین وظائف ذاتی واحد ارتباطات، اطالع رسانی به مخاطبین درون سازمانی و برون سازمانی می ب

نماید. راستا، روابط عمومی، با درك مناسب از رخدادهاي سازمانی، اقدام به اطالع رسانی در مواقع الزم می

.تهیه اخبار-1
.سازمانیو برون اطالع رسانی درون سازمانی-2
.ارتباط با روابط عمومی شرکت هاي تابعه-3
.هاپوشش خبري مراسم هاي مختلف نظیر گردهمایی و همایش-4
.97برگزار شده طی سال نمایشگاه هاياز تهیه گزارش -5
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واحد حقوقی :
بشرح  زیر می توان تشریح نمود :را1397عملکرد واحد حقوقی طی سال 

هاي مطروحه در مراجع قضاییوضعیت پرونده

تعدادوضعیتشرحردیف

159در جریان1397هاي مطروحه در مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی در سال پرونده1

65در جریانهاي مطروحه در مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی در سنوات قبلپرونده2

20مختومه1397هاي مختومه مراجع قضایی در سال پرونده3

244در جریان1397در جریان سنوات قبل و سال تعداد کل پرونده4

244-هاتعداد کل پرونده
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**ی** بخش سوم : اطالعات مال

سرانه فـروش ؛ تولیــد و هزینه هاي پرسنلی :

شرح
1395سال 1396سال 1397سال 

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
1,3211,3451,368تعداد پرسنل
10,056,98211,693,2035,769,223فروش خالص
7,6138,6944,217فروش سرانه

9,338,61510,412,0854,832,495قیمت تمام شده
7,0697,7413,533ارزش تولید سرانه
1,184,2201,040,380735,176هزینه هاي پرسنلی
896773538سرانه هزینه پرسنل
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: ترازنامه
29/12/139729/12/1396بدهی ها و حقوق صاحبان سهام29/12/139729/12/1396دارائیها

5,654,2456,879,214غیر تجاريپرداختنی هاي تجاري و 410,0211,377,812موجودي نقد
19,2720مالیات پرداختنی3,001,2654,355,613دریافتنی هاي تجاري و غیر تجاري

2,7733,053سود سهام پرداختنی3,091,7213,642,204موجودي مواد و کاال
16,190,7239,793,728تسهیالت مالی243,147667,316پیش پرداختها

489,06480,280ذخایر290,926290,530نگهداري شده براي فروشدارائیهاي 
3,137,7566,686,696پیش دریافتها68,650354,810دریافتنی هاي بلند مدت

00تسهیالت مالی بلند مدت905,802525,802سرمایه گذاریهاي بلند مدت
406,083307,001خدمت کارکنانذخیر مزایاي پایان 2,2108,293سرقفلی و دارائی نا مشهود

2,635,7132,635,713سرمایه1,498,9611,515,449دارائی ثابت مشهود
60,00060,000اندوخته قانونی386,059615,105سایر دارائی ها 

3,0003,000سایر اندوخته ها
)13,095,751()18,699,867(زیان انباشته

9,898,76213,352,934جمع بدهی ها و حقوق صاحیان سهام9,898,76213,352,934جمع دارائی ها
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سود و زیان :
29/12/139730/12/1396سال

10,056,98211,693,203درآمد عملیاتی
)10,412,085()9,338,615(بهاي تمام شده درآمد عملیاتی

718,3671,281,118سود ناخالص
)823,009()856,214(فروش، اداري و عمومیهزینه هاي 

)369,805()1,984,072(سایر اقالم عملیاتی
88,304)2,121,919(سود (زیان)عملیاتی

)2,587,018()3,682,073(هزینه مالی
252,986265,042سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

)2,233,672()5,551,006(زیان خالص قبل از مالیات
)30,125()53,110(زیان خالص شرکت فرعی منحل شده

)2,263,797()5,604,116(زیان خالص
)10,860,286()13,095,751(زیان انباشته ابتداي دوره

028,332تعدیالت سنواتی
)13,095,751()18,699,867(زیان انباشته در پایان دوره

: دول دارائی هاي ثابتج

شرح
ارزش دفتريبهاي تمام شده

29-12-9730-12-9629-12-9730-12-96
1,200,2521,200,2521,200,2521,200,252زمین

320,894320,894177,825188,381ساختمان
188,615188,45730,94639,754تاسیسات

80,57880,2722,0152,179ماشین آالت
216,695206,76945,54642,263ابزار آالت

23,53623,5361924قالبها
49,40947,58810,0807,493وسائل نقلیه
24,55623,3903,3203,134اثاثه اداري

32,84732,0092,9332,690تجهیزات رایانه اي
26,02529,27926,02529,279سایر دارائیها

2,163,4072,152,4461,498,9611,515,449جمع
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مقایسه نسبتهاي مالی :
1396سال 1397سال شرح

نسبتهاي 
نقدینگی

2744نسبت جاري (درصد)
1224نسبت آنی (درصد)

7077نسبت دارائیهاي جاري (درصد)

نسبتهاي 
فعالیت

10588نسبت گردش دارائی (درصد)
134131دوره وصول مطالبات (روز)

121128دوره گردش کاال (روز)
254259دوره گردش عملیات (روز)

نسبتهاي 
سرمایه 
گذاري

)14,6()9,4(دارائی ثابت به ارزش ویژه (درصد)
)228()160(کل بدهی ها به ارزش ویژه (درصد)

)78()167(نسبت مالکانه (درصد)
)44()62(نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی (درصد)

نسبتهاي 
سود آوري

)19()56(خالص به فروش (درصد)نسبت سود 
1)21(نسبت سود عملیاتی به فروش (درصد)
711نسبت سود ناخالص به فروش(درصد)
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مسائل و موضوعات **ری** بخش چهارم : سا
رویدادهاي بعد از تاریخ ترازنامه :

1398شرکت و کاهش هزینه هاي مالی در سال تسویه بخشی از تسهیالت مهمترین رویداد بعد از تاریخ ترازنامه 
می باشد

و سنوات آتی8139برنامه هاي هیئت مدیره براي سال 
برنامه تداوم فعالیت :

هیئت مدیره معتقد است با توجه به پیگیریهاي انجام شده درخصوص از سرگیري روابط تجاري بابت تامین و تولید 
تهاي دانگ فنگ و فوتون و پیرو مکاتبات انجام شده در مورخ محصوالت با برند شرکاي خارجی از جمله شرک

CKDو اعالم آمادگی شرکت فوتون و شرکت دانگ فنگ براساس پروفرماي تائید شده جهت تامین 19/06/2019

مورد نیاز شرکت و همچنین تعهد سهامدار عمده (شرکت سایپا) مبنی بر تامین منابع مالی و راه اندازي تولید و 
ماه آتی به صورت عادي ادامه خواهد یافت، شایان ذکر 12ی شرکت سایپا دیزل فعالیت شرکت حداقل براي شکوفای

است با حمایت سهامدار عمده و تالش هیئت مدیره درخصوص تسویه تسهیالت دریافتی از بانکها اقدام جدي در 
سویه ک صادرات تسویه شده و پس از تبرنامه میباشد که تا تاریخ تائید صورتهاي مالی تسهیالت دریافتی از بان

تسهیالت اقدامات الزم جهت اصالح ساختار مالی شرکت در دستور کار میباشد.
برنامه کاهش هزینه مالی

و کاهش هزینه مالی و متعاقب آن اصالح ساختار مالی شرکت از تسهیالت تسویه بخش عمده اي )1
رکتش

قیمت از طریق اخذ ارز اعتباري فروشندگان خارجی به میزان تامین سرمایه در گردش و تامین مالی ارزان )2
هر سال با در نظر گرفتن ریسک نوسانات نرخ ارز ، تامین مالی از یخارجيدهایحاصل از خريارزازین

باشد نرخ باال میاطریق پیش فروش محصوالت با نرخهاي ارزان قیمت که جایگزین تسهیالت بانکی ب
ش هزینه مالی شرکت می باشدکه یکی از راه هاي کاه



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

29/12/1397براي ســال مالــی منتهــی به 

٣٧

برنامه توسعه محصول جهت افزایش فروش
بهبود کیفیت محصوالت وکاهش نمره منفی محصوالت تولیدي شرکتيبرايزیبرنامه ر)1
يتجاريرده ها  از حجم بازار خوردوهایدر تمامزلیدپایتوسعه و گسترش سهم محصوالت سا)2
ناوگان تجاري خودروهاي فرسوده از طریق صندوق توسعه ملیتالش جهت تحقق اجراي طرح نوسازي )3

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

ده قیمت تمام شو نهایتاً افزایش درصد ساخت داخل موجب کاهش هزینه سود بازرگانی و عوارض گمرکی میگردد 
رقابتی با سایر محصوالت در بازار کامیون هاي تجاري از امتیاز بهتري در شرایطاین امر .نیز کاهش خواهد یافت

.برخوردار خواهد بود


