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 (خاصسهامی )کارکنان سایپاشرکت گروه سرمایه گذاری 

 گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام  
 1396/10/30به سال مالی منتهی 

 

 

 بسم اّلله الرحمن الرحیم



 خالصه اطالعات اساسی شرکت 

 :مشخصات ثبتی 

 1386/09/28:ثبت تاریخ 312499:شماره ثبت  سهامی خاص:نوع شرکت  سرمایه گذاری کارکنان سایپا:نام شرکت

 1390/12/02: تاریخ ثبت بعنوان نهاد مالی هلدینگ :  نوع نهاد مالی تهران: محل ثبت 

 :موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه 

 :الف موضوع فعالیت اصلی 
اساسنامه سرمایه گذاری در سهام شرکتها و واحدهای سرمایه گذاری ، صندوق ها باا هادک ک ا      2فعالیت شرکت مطابق ماده •

انتفاع به طوری که به تنهایی یا همراه اشخاص تحت کنترل ،کنترل شرکت موس ه و یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا 
 .در آن نفوذ قابل مالحظه یابد

انجام خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه ، خدمات طراحی و مهندسی و تضمین پروژه ها برای شرکتهای حقاوقی سارمایه   •
پذیر ، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری ، انجام مطالعات و تحقیقات و بررسی هاای تننولاوژینی ، ملمای و فنای بانرگاانی و      

 .اقتصادی برای توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
 :موضوع فعالیت های فرمی ( ب 

 سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها با هدک ک   انتفاع •
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نی ت و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق •

 .بهادار نمی دهد



 سرمایه و ترکیب سهامداران

 درصد  تعداد سهام   نوع سهامدار نام

 %59/5 2.261.801.698 حقیقی گروه سایپا کارکنان شرکتهای

 %40/3 1.531.806.972 حقوقی (مام سهامی)شرکت سرمایه گذاری سایپا

 %0.0 1.757.624 حقوقی (سهامی مام) دهنده پاسارگاد شرکت ساختمانی

 /%1 4.633.706 حقوقی (سهامی خاص)آینده شرکت ستاره سفیران

 %100 3.800.000.000 جمع کل سهام

شرکت سرمایه گذاری  کارکنان گروه سایپا 

 سایپا 

شرکت ستاره سفیران  شرکت دهنده پاسارگاد 

 آینده

2.261.801.698 

1.531.806.972 

1.757.624 4.633.706 

 کارکنان گروه سایپا 

شرکت سرمایه گذاری 

 سایپا 

 شرکت دهنده پاسارگاد 

شرکت ستاره سفیران 

 آینده

59/5%  40/3%  



 اعضاء هیات مدیره

 به نمایندگی ان  آخرین سمت  نام و نام خانوادگی
 مدت مضویت نوع مضویت

 تا تاریخ ان تاریخ غیر موظف موظف

  96/06/28 98/06/28   کارکنان گروه سایپا رئیس هیات مدیره سید اکبر هاشمی

 نای  رئیس هیات مدیره محمد هادی نوری 
شرکت ساختمانی دهنده 

 پاسارگاد
   96/09/28 98/06/28 

  96/06/28 98/06/28   کارکنان گروه سایپا مضو هیات مدیره ملیرضا بادکوبه هزاوه

  96/06/28 98/06/28   کارکنان گروه سایپا مضو هیات مدیره سعید نظری 

محمدرضا حیدری کرد 
 ننگنه

 مدیر مامل و مضو هیات

 مدیره
  96/11/29 98/06/28 شرکت سرمایه گذاری سایپا



 گزارش مقایسه ای تعداد ورود و خروج سهامداران  

1396/10/30 1395/10/30 1394/10/30 

تعداد سهامداران در ابتدای سال 
 مالی

23.852 24.182 25.398 

 1.353 467 577 ت ویه کنندگان 

 1.878 706 826 دهندگان  انصراک

 137 137 184 جدیدالورود سهامداران

تعداد سهامداران در پایان سال 
 مالی

23.459 23.852 24.182 

 شرح
 سال مالی



 گزارش مقایسه ای سرمایه و ترکیب سهامداران
 

 نام سهامدار ردیف
نوع 
 سهامدار

 مرحله آتی افزایش سرمایه 1396/10/30 1395/10/30 1394/10/30

 تعداد سهام درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام
 درصد
 

 40.31 1،934،914،070 40.31 1،531،806،972 40.31 1،350،408،779 40.31 967،457،036 حقوقی شرکت سرمایه گذاری سایپا 1

 0.05 2،220،157 0.05 1،757،624 0.05 1،549،485 0.05 1،110،079 حقوقی شرکت ساختمانی دهنده پاسارگاد 2

 0.122 5،792،696 0.122 4،633،706 0.12 4،090،641 0.09 2،134،969 حقوقی شرکت ستاره سفیران آینده 3

 59.52 2،857،073،078 59.52 2،261،801،698 59.52 1،993،951،095 59.55 1،429،297،916 حقیقی سهامداران حقیقی 4

 100 4.800.000.000 100 3،800،000،000 100 3،350،000،000 100 2،400،000،000   جمع



 وضعیت افزایش سرمایه

 شرح تاریخ
مطالبات 
 سهامداران

 

 سود انباشته 
 

 جمع 
 

 سرمایهتغییرات 

 . . .  به  . . .  ان 

1395/08/25 

و همچنین اخذ 1395/11/14بر اساس مصوبه مجمع فوق العاده مورخ 
بورس افزایش ان سانمان  95/08/25مورخ 122/141814شماره مجون 

مدت دو سال ان محل مطالبات ساهامداران و ساود    سرمایه باید طی
 .انباشته انجام پذیرد

915،480 623،592 1،539،072  -   -  

 3،800،000 3،350،000 450،000  - 450،000 ان محل مطالبات % 100 مرحله اولافزایش  1395/11/14

 4.800.000 3،800،000 1،089،072 623،592 465،480 1397/08/25افزایش تا باقیمانده سرمایه قابل  1396/10/30

 :توضیح 
با توجاه  انجام نبود اما و م اله تلفیق آن ، قابل مگاموتور نیان انباشته شرکت به دلیل  96مالی افزایش سرمایه سال  -       

اقادام  افازایش سارمایه   ن بت به   97و شرکت تصمیم دارد در سال مرتفع شد مشنل ، این  96پایان سال به اقاله سهم در 
 .نماید

 ارقام به میلیون ریال 



 وضعیت افزایش سرمایه

میلیاون ریاال ان محال     915،480متشنل ان )میلیون ریال  1،539،072مجون افزایش سرمایه به مبلغ  1395/08/25در مورخ •
این افازایش سارمایه   مهلت  صادر گردید که .( میلیون ریال ان محل سود انباشته 623،592مطالبات واریزی سهامداران و مبلغ 

 .سال بوده و می بای ت با رمایت قوانین و مقررات صورت پذیرد 2حداکثر 
 
مجمع ممومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه ان محل مطالبات حال شده  1395/11/14در تاریخ •

میلیارد ریال  3،350، افزایش سرمایه شرکت را ان مبلغ (بیش ان دو سوم حاضرین)سهامداران تشنیل گردید و مجمع با اکثریت آراء
میلیون سهم مادی با  450میلیارد ریال، منق م به  450میلیارد ریال ان محل مطالبات سهامداران، جمعاً به مبلغ  3،800به مبلغ 

 .ریال تصوی  گردید 1،000نام به مبلغ اسمی هر سهم 
 
میلیون ریال  4،889،072سال، سرمایه شرکت را به مبلغ  2به هیئت مدیره شرکت تفویض اختیار نمود که در طول مدت مجمع •

به دلیل ایننه شرکت مگاموتور نیان انباشته داشت ودر تلفیق شرکت لحاظ میگردید  96افزایش سرمایه در سال مالی این .برساند
شرکت مگاموتور به شرکت سایپا منتقل شد و این مشنل نیز مرتفع گردید و شرکت تصمیم  96قابل انجام نبود اما در پایان سال 

 .این افزایش سرمایه را انجام دهد 97دارد در سال 
 
 :جهت افزایش سرمایه مدیره تصمیم هیات •
افزایش سرمایه داشته است و با منایت به صورت های مالی « مطالبات سهامداران»میلیارد ریال ان محل  450توجه به ایننه شرکت با 

میلیارد ریال می باشد  579میلیارد ریال و سود انباشته پایان دوره شرکت مبلغ  822افزایش سرمایه در جریان شرکت  1396/10/30
میلیارد ریال ان  535مبلغ سهامداران و آورده نقدی مطالبات میلیارد ریال ان محل  465لذا شرکت در افزایش سرمایه بعدی می تواند 

 محل سود انباشته را به افزایش سرمایه اختصاص دهد



 جدول مقایسه ای ترکیب پرتفوی شرکت 

 صنعت نوع
1396/10/30 1395/10/30 

 درصد مبلغ سرمایه گذاری درصد مبلغ سرمایه گذاری

 %20 56.085 %43 154.404 خودرو و قطعات

 %31 91.831 %22 78.934 واسطه گریهای مالی و پولی

 %16 45.273 %17 59.047 اطالمات و ارتباطات و رایانه

 %12 32.864 %7 23.245 انبوه سانی م نن و تولید مصالح ساختمانی

 %13 36.271 %3 9.297 باننها و موس ات امتباری

  - -  %3 11.838 نفت و پترو شیمی

و کانیفلزی محصوالت   9.449 2% 7.865 3% 

بجز قند و شنر تولید مواد غذایی   4.191 1%  - - 

 %2 6.752 - - بیمه و باننش تگی 

 %3 8.842 %2 6.406 سایر

 %100 285.783 %100  356.811 جمع 

4 



 96/10/30نمودار ترکیب پرتفوی شرکت در 

 خودرو و قطعات

43% 

 واسطه گریهای مالی و پولی

22% 

 اطالمات و ارتباطات و رایانه

17% 

انبوه سانی م نن وتولید مصالح 

 ساختمانی

6% 

 نفت و پتروشیمی

3% 

 باننها و موس ات امتباری

3% 

 محصوالت فلزی و کانی

3% 

 تولید مواد غذایی بجز قند و شنر

 سایر 1%

2% 
 خودرو و قطعات

 واسطه گریهای مالی و پولی

 اطالمات و ارتباطات و رایانه

انبوه سانی م نن وتولید مصالح 

 ساختمانی

 نفت و پتروشیمی

 باننها و موس ات امتباری

 محصوالت فلزی و کانی

 تولید مواد غذایی بجز قند و شنر

 سایر



هر  (NAV)جدول مقایسه ای ارزش خالص دارائیهای
 سهم شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا 

 درصد  1396/10/30سال مالی  1395/10/30سال مالی  نام شرکت
 (کاهش/ )افزایش

 %(83) 859 5063 رنا  

 %(38) 937 1500 سایپا 

 %100 1،208 - رایان سایپا

 %(54) 649 1411 ارنش دارائیها  خالص

 %13/5 میلیون ریال3،800،000 میلیون ریال3.350.000 سرمایه



 نمودار بهای تمام شده سهام بلوکی در مقایسه با قیمت بازار



 استراتژی سرمایه گذاری

 .سیاست کلی پرتفوی سرمایه گذاری در سهام بنیادی در بانار بورس اوراق بهادار تهران می باشد•
 ترکیب کلی پرتفوی

 درصد سرمایه گذاری شرح

 %70 سهام بنیادی

 %20 سهام رشدی 

 %10 (تننینالی)نوسان گیری 

شرکتهایی که در آینده نزدیک دارای چشم اندان روشن و دارای بنیاد مناس  ، که روند سودآوری گذشته و : سهام بنیادی •
روند سودآوری حداقل دو سال اینده شرکت تو سط تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار گیردو در صورتی که سودی مناس  و 
فراتر ان پیش بینی های ناشر سهم حاصل نماید تمامی ری ک های سهم لحاظ گردد و مدت نگهداری آن حداکثر یک سال 

 .می باشد
 . سهام برای بهینه ترین نقاط ورود و خروج به سهم جهت ک   بیشترین باندهی می باشدبررسی تننینالی •

با توجه به ایننه سهامداران این شرکت ان قشر محترم و نحمتنش گروه سایپا می باشد شرکت استراتژی کمترین ری ک و •
 .بیشترین باندهی را سرلوحه خود قرار داده است



 ترازنامه مقایسه ای شرکت اصلی

 91/10/30 92/10/30 93/10/30 94/10/30 95/10/30 96/10/30 شرح

 :دارائیها   

 891.007 1.346.630 2.341.904 1.359.376 2.165.287 2.385.268 دارائیهای جاری               

 1،768،990 1،970،212 1،803،536 3،038،060 3،160،478 4،088،413 دارائیهای غیر جاری               

 2,659,997 3,316,842 4,145,440 4,397,436 5,325,765 6,473,681 جمع دارائیها   

 :صاحبان سهام بدهیها و حقوق   

 459،987 614،829 269،153 248،058 256،603 1،150،665 بدهی های جاری                 

 38،769 1،075 1،658 1،625 1،702 2،261 بدهی های غیر جاری                 

سهم  3.800.000.000)سرمایه        
 (ریالی بانام 1000

3،800،000 3،350،000 2،400،000 2،400،000 1،900،000 1،900،000 

 261،241 800،938 1،474،629 1،747،753 1،717،460 1،520،755 اندوخته ها و سود انباشته                

 2,659,997 3,316,842 4,145,440 4,397,436 5,325,765 6,473,681 صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق   

 مبالغ به میلیون ریال



 سود و زیان مقایسه ای شرکت اصلی 

  شرح
96/10/30 95/10/30 94/10/30 93/10/30 92/10/30 

درصد به  مبلغ
درصد به  مبلغ فروش

درصد به  مبلغ فروش
درصد به  مبلغ فروش

درصد به  مبلغ فروش
 فروش

 1.352.851 1.679.147 558.786 1.347.957 709.745 فروش خالص و درآمد ارائه خدمات 

(574.896)     قیمت تمام شده کاالی فروخته شده وخدمات ارائه شده   81%    (661.686)  49%    (511.832)  92%    (669.051)  40%      (1.124.550)  83%  

%19 134.849 سود ناخالص  686.271 51%  46.954 8%  1.010.096 60%  228.301 17%  

(40.766)   هزینه های فروش اداری و ممومی  6%    (37.652)  3%    (33.400)  6%    (30.345)  2%    (24.083)  2%  

 15.828 0       خالص سایر درآمدها و هزینه های  مملیاتی 

%13 94.083 سود مملیاتی   648.619 48%  13.554 2%  979.751 58%  220.046 16%  

(8.541)    هزینه های مالی   1%    (2.183)      

%6 75.574 1.719 خالص سایردرآمدها وهزینه های غیرمملیاتی   116 298 7.969 1%  

%12 87.261 قبل ان مالیات ( نیان )سود   722.010 54%  13.670 2%  980.049 58%  228.015 17%  

(1.724)             مالیات   

%12 87.261 خالص ( نیان)سود  722.010 54%  13.670 2%  980.049 58%  226.291 17%  

 119 456 6 251 24/4 (ریال)سود هر سهم 

 15 50 - 50 (ریال)سود تخصیصی به هر سهم 

 مبالغ به میلیون ریال



 نمودار سود و زیان مقایسه ای شرکت اصلی
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 قیمت تمام شده کاالی فروخته شده وخدمات ارائه شده  فروش خالص و درآمد ارائه خدمات 

 سود مملیاتی  سود ناخالص

 خالص ( نیان)سود هزینه های فروش اداری و ممومی



 سود و زیان مقایسه ای تلفیقی

  شرح
96/10/30 95/10/30 94/10/30 

 درصد به فروش مبلغ درصد به فروش مبلغ درصد به فروش مبلغ

 1.409.027 5.763.902 3.416.246 فروش خالص و درآمد ارائه خدمات 

(3.081.541)     قیمت تمام شده کاالی فروخته شده وخدمات ارائه شده   90%    (3.175.925)  49%    (1.271.657)  90%  

%10 334.705 سود ناخالص  2.587.977 51%  137.370 10%  

(139.337)   هزینه های فروش اداری و ممومی  4%    (112.540)  3%    (93.184)  7%  

(5.490)   (1.007) خالص سایر درآمدها و هزینه های  مملیاتی   (3.082)  

%6 194.361 سود مملیاتی   2.469947 48%  41.104 3%  

(9.900)    هزینه های مالی     (26.937)  (27.201)  2%  

%6 84.604 8.965 خالص سایردرآمدها وهزینه های غیرمملیاتی   5.639 

%54 2.527.614 193.426 قبل ان مالیات ( نیان )سود   19.542 

%1  (27.688) مالیات   (13.942)  (12.577)  1% 

%4.9 165.738 خالص ( نیان)سود  2.513.672 54%  6.965 5%.  

(15.019) خالص( نیان)و  سهم اقلیت ان سود  (559.421)  (4.910)  

 2.055 1.954.251 150.719 اصلی  سود خاص قابل لنتصاب به صاحبان سهام شرکت

/.6 680/4 42/2 (ریال)سود پایه هر سهم   

 مبالغ به میلیون ریال



 نمودار سود و زیان مقایسه ای تلفیقی
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 قیمت تمام شده کاالی فروخته شده وخدمات ارائه شده  فروش خالص و درآمد ارائه خدمات 

 سود مملیاتی  سود ناخالص

 خالص ( نیان)سود هزینه های فروش اداری و ممومی



 تنوع سرمایه گذاریهای شرکت 
 مبالغ به میلیون ریال



 نمودار تنوع سرمایه گذاریهای شرکت 

0

1

1

2

2

3

3

4

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای  سرمایه گذاری در بانار سرمایه

 فرمی

سرمایه گذاری بلند مدت در سهام  سپرده های باننی

 شرکتهای بورسی 

ال
 ری
ون
یلی
م

 

1393 1394 1395 1396



 بررسی نسبت های مالی

 93/10/30 94/10/30 95/10/30 96/10/30 سنجش های مالی نسبت

 8/70 5/48 8/44 2/07 مرتبه نسبت جاری 

 8/63 5/35 8/42 2/06 مرتبه نسبت آنی

 %85 %54 %75 %36 درصد نسبت گردش حسابهای دریافتنی

 296 983 384 970 رون متوسط دوره وصول مطالبات

 %7 %6 %5 %18 درصد نسبت بدهی 

 %24 .%3 %13/6 %1/3 درصد (ROA)بازده دارائیها 

 %25 .%3 %14/2 %1/6 درصد (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام 



 1-نمودار روند تغییرات نسبت های مالی 

1392 1393 1394 1395 1396

2.2 

8.7 

5.3 

8.4 

2.0 

 ن بت جاری

1392 1393 1394 1395 1396

2% 

9% 

5% 

8% 

2% 

 آنین بت 

1392 1393 1394 1395 1396

180% 

85% 

54% 
75% 

36% 

 گردش ح ابهای دریافتنی

1392 1393 1394 1395 1396

144 

296 

983 

384 

970 

 متوسط دوره وصول مطالبات



 2-نمودار روند تغییرات نسبت های مالی

1392 1393 1394 1395 1396

19% 

7% 
6% 5% 

18% 

 بدهین بت 

1392 1393 1394 1395 1396

7% 

24% 

0.3% 

13.6% 

1.3% 

 بانده دارائیها 

1392 1393 1394 1395 1396

8% 

25% 

30% 

14.2% 

1.6% 

 بانده حقوق صاحبان سهام 



 شرکتهای فرعی

 میزان سرمایه فعالیت عمده   شرکت
   (ریال)

درصد مشارکت  
 سمیکو

تجارت النترونیک خودرو 
 تابان تاخت

واگذاری و فروش انواع خاودرو، قطعاات یادکی، و تجهیازات     
داخلی وخارجی، انجاام خادمات بانرگاانی، خادمات پاس ان      
فروش، احداث و تجهیز نمایندگی های پس ان فروش ،خرید، 

 .فروش، کلیه کاالهای مجان بانرگانی

30.000.000.000 99/9% 

 ستاره سفیران آینده 
دولتای و   نظاافتی امااکن  ،  نجام خدمات مماومی ، صانعتی  ا

خصوص و خدمات فضای سبز و تامین نیاروی ان اانی ماورد    
 .نیان شرکتها 

36.000.000.000 90% 

 پیشگامان خوراک تابان 
غاذایی آمااده ، ب اته     خدمات تهیه و پخت انواع محصاوالت 

 .بندی و فروش انواع مواد غذایی آماده و نیمه آماده
100.000.000.000 99/9% 

پیشگامان بانرگانی ستاره 
 تابان

هرگونه فعالیتهای مجان بانرگانی ، مشارکت در تاسیس  انجام
شرکتهای جدیدالورود و یاا موجاود، مشاارکت در طرحهاای     

 ساختمانی و بانرگانی
2.900.000.000.000 73% 

تجارت النترونیک خودرو 
 تابان 

هرگونه فعالیتهای مجان بانرگانی ، مشارکت در تاسیس  انجام
شرکتهای جدیدالورود و یاا موجاود، مشاارکت در طرحهاای     

 ساختمانی و بانرگانی
 

671.000.000.000 80% 



 فهرست دعاوی له و علیه شرکت

 پرونده/کالسه ردیف
/  خواهان 
 شاکی

 مرحله رسیدگی مرجع رسیدگی کننده مبلغ خواسته موضوع شنایت/ خواسته  مشتنی منه/ خوانده 

 سمینو 9609980350601260 1
شرکت کشت و صنعت توسعه 

 برسیان
 بدوی دادگاه حقوقی اصفهان 6شعبه  میلیون ریال3500 مطالبه وجه

 سمینو 9409980227500785 2
شرکت کشت و صنعت توسعه 

 برسیان
 میلیون ریال9500 مطالبه وجه

مجتمع قضایی شهید  15شعبه 
بهشتی رای بدوی به صورت غیابی 

 صادر شده است

 اجرای حنم

 اجرای رای داوری دادگاه حقوقی اصفهان24شعبه  میلیون ریال 3500 مطالبه وجه شرکت احیاء ذوب اصفهان سمینو 9609980352400669 3

 سمینو 9509980228500332 4
شرکت فوالد صنعتگر مرصه 

 جنوب
 اجرای حنم مجتمع شهید بهشتی 25شعبه  میلیون ریال 240 مطالبه وجه

 سانمان تامین اجتمامی سمینو 9509980901601589 5
ابطال رای هیات تشخیص 

 مطالبات
 بدوی دیوان مدالت اداری 66شعبه  میلیون ریال 6512

 سانمان تامین اجتمامی سمینو 9409980903700697 6
ابطال رای هیات تشخیص 

 مطالبات
 میلیون ریال 4126

بدوی رای به نفع شرکت  37شعبه 
 صادر نموده است

 اجرای حنم

 سانمان تامین اجتمامی سمینو 9409980901603160 7
ابطال رای هیات تشخیص 

 مطالبات
 میلیون ریال 1863

بدوی دیوان مدالت  16در شعبه 
 اداری

 بدوی

 اجرای حنم دادگاه جزایی تهران 1028شعبه  میلیون ریال 1135 اجرای حنم کیفری سهیل اسدی سمینو 9209972190301372 8

 اجرای حنم مجتمع شهید بهشتی 27شعبه  میلیون ریال 5000 اجرای حنم مدنی محمد ح ن ارضی سمینو 8909970228701064 9



 مجمع عمومی  گزارش اقدامات هیات مدیره در خصوص تکالیف 

 شرح اقدامات انجام شده  تنالیف مقرر توسط مجمع ممومی  بانرس قانونی/ بند گزارش ح ابرس شماره بند

4 

انجام اقدامات قانونی در خصوص برداشت سهام  سرمایه گذاریهای بلند مدت در شرکت های فرمی
توسط شرکت ش تا و در صوررت امنان حل و 

 فصل موضوع ان طریق تعامل و تفاهم ، 

استرداد سهام های برداشت و واگذار شده به شرکت سرمایه گذاری 
صبا تامین توسط شرکت سرمایه گذاری تامین اجتمامی در اواخر 

) ، متعلق به شرکتهای تجارت النترونیک خودرو تابان  1395سال 
به ) و شرکت پیشگامان ستاره تابان ( سهم  53.549.000به تعداد 
بدوا ان طریق طرح دموی در مراجاع  ( سهم  55.919.000تعداد 

قضایی و در نهایت استرداد ان طریاق مصاالحه و ساانش طارفین     
 .دموی و مختومه شدن پرونده صورت پذیرفت

6 
اختالک ح اب فیمابین شرکت بانرگانی ستاره 

 تابان و شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

 .  مذاکرات بعمل آمده منجر به نتیجه قطعی و مملیاتی نشده است حل و فصل موضوع مغایرت فیمابین

8 

مدم منظور نماودن ذخیاره کاافی جهات مالیاات      
ابرانی شرکتهای پیشگامان خوراک تابان و ساتاره  

 سفیران آینده

پیگیری النم جهت حصول به نتایج مثبات در  
رساایدگیهای مالیاااتی شاارکتهای پیشااگامان  

 خوراک تابان و ستاره سفیران آینده

ن بت به آراء صادره شرکتهای مذکور امتراض بعمل آمد و در حال 
حاضر ان طریق طرح در هیئت های مالیاتی در حال پیگیری مای  
باشد همچنین  ذخائر مالیاتی منت به در دفاتر ثبت گردید تا پس 
ان رای هیات بتوان با ذخیره مالیاتی اماالم شاده آن ساال تهااتر     

 .گردد

9 

ابهام در وضعیت انتقال اسناد مالنیت پردیس کیان 
 و نحوه ت ویه بدهی

پیگیری انتقال اسناد مالنیت پردیس کیان در 
 اسرع وقت بنام شرکت پیشگامان خوراک تابان 

انتقال قطعی به شرکت پیشگامان خوراک تابان انجام شد و پس ان 
آن بعد ان انجام تشریفات قانونی به شرکت ستاره سافیران آیناده   

 .واگذار گردید



 برنامه های عملیاتی آتی هیات مدیره

1397حوزه های برنامه سال   

برنامه سال 
97 

افزایش سود 
آوری و رشد 

 پایدار

افزایش فروش 
 و درآمدها

توسعه نظام 
 آمونشی

مدیریت 
 فرآیندها

مدیریت 
استراتژیک و 
 ینپارچه



 برنامه های عملیاتی آتی هیات مدیره

 :درآمد ها و فروش و کاهش وابستگی به گروه از طریق نفوذ در بازارهای خارج از گروه سایپا از طریق افزایش (  1

در فعالیت های پر بانده گذاری ان رشته فعالیت های کم بانده و نا مناس  و توسعه سرمایه خروج ( الف
:و نوین با همناری بخش خصوصی و ممومی ان قبیل  

 در انرژی های نو مانند ایجاد پنل های خورشیدی یا نیروگاه های خورشیدیگذاری سرمایه •

 در پاالیشگاه های تولید کننده اتانول و النل صنعتی سرمایه گذاری •

 شرکت امتباری پرداخت و تجارت النترونینی ایجاد •
به منظور ارائه خدمات ویژه به خانواده ( سایپا کارت)سی تم کارت هوشمند چند منظوره ایجاد •

 بزرگ سایپا

 نوینشرکت بیمه ای با خدمات بیمه ای متنوع و تاسیس •

 سهامدارانخدمات گوناگون به گروه خودرو سانی سایپا و افزایش ( ب
   

 خدمات به موقع و به هنگام با قیمت های رقابتیارائه ( ج

 



 برنامه های عملیاتی آتی هیات مدیره

 :طریق سودآوری و رشد پایدار از افزایش (  2 

مولد و موثر با منایت به قانون برنامه ششم گذاری رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی و سرمایه ( الف
 کشورتوسعه اقتصادی ، اجتمامی 

 سرمایهبهبود باندهی اقتصادی شرکت و بهره مندی ان یک پرتفوی تضمین شده در بانار ( ب
   

 هابهینه نمودن استفاده ان منابع و اممال شیوه های موثر مدیریت هزینه  (ج
 

ارائه خدمات کار آمد با قیمت مناس  و استفاده مطلوب ان حداکثر پتان یل موجود در گروه در کلیه ( د
رشته ها ان طریق شناسایی وضعیت های جدید ک   و کار وارائه خدمات رقابتی در گاروه ، در جهات   

 (راندمان)افزایش بانده 
 



 برنامه های عملیاتی آتی هیات مدیره

 :یکپارچه ایجاد سیستم های مدیریت استراتژیک و ( 3 

 ایجاد سی تم اتوماسیون اداری ( الف

   OHSAS 18001 - ISO 10001 - ISO 14001 - ISO 9001اخذ استانداردها و ایزو های ( ب
 

نوین و با رمایت استانداردها و موانین گزارشگری اصالح و ارتقاء ساختار مالی با توانمندی ارائه  (ج
 پذیرفته شده 

 
 هااصالح ساختار تشنیالتی مناس  با فعالیت ( د
 

 ایجاد بانک اطالماتی به رون و گ ترده سهامداران و مشتریان( ه
 



 برنامه های عملیاتی آتی هیات مدیره

 :فرآیندی بلوغ ( 4 

 افزایش قابلیت توانمندی های فرآیندهای ارائه خدمات( الف
 

تهیه و تدوین آئین نامه ها ، دستور العمل و فرم های متناس  با فعالیت های شرکت در قال  اهداک  (ب
 گروه خودرو سانی سایپا 

 م تند سانی سی تم ( ج
 

 :نظام آموزشیتوسعه ی ( 5 

 بهبود فرهنگ م ئولیت پذیری و کار تیمی و مشارکت( الف

 توسعه فرهنگ و ارنش های سانمانی ( ب
 

 کارکنانافزایش انگیزش  (ج



 پیشنهادهای هیات مدیره به مجمع عمومی عادی

 1396/10/30تصویب صورتهای مالی منتهی به 

 اصالحیه قانون تجارت پیوست صورتهای مالی 129ماده معامالت موضوع تنفیذ 

 هیات مدیره  عملیاتی آتی  موافقت با برنامه های 

 سود سال جاریتصمیم گیری در خصوص 



 برنامه های عملیاتی آتی هیات مدیره

که اجررا   اطمینان کامل دارد مدیریت این شرکت  
برنامرره یررا  هیدررنااد  بررا یممررار    یمیررار      
ساامداران محترر    هدرتینانو   معرا دد مردیریت     
ارشد گر ه سایپا   تالش یا  بو  قفره هرسرنل ایرن    

 .شرکت تحقق خواید یافت

 با سپاس                        
 هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا     


