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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 4۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 4۱۴۰۰

سهامداران محترم؛

سال 1400، علیرغم شرایط اقتصادی و پاندمی کرونا، یک سال موفق دیگر 
برای همکاران سیستم بود. این موفقیت نه تنها حاصل شناخت دقیق و 
پاسخگویی  برای  مناسب  راهکار های  ارائه  و  مشتریان  نیازهای  به هنگام 
به نیاز آنان بوده، بلکه حاصل تحلیل و شناخت دقیق شرایط محیطی و 
از وجود ظرفیت  از مناظر مختلف بوده است که حاکی  روندهای پیش رو 
تفکر استراتژیک در کنار ظرفیت و زیرساخت های عملیاتی و فرهنگ سازمانی 

قوی در همکاران سیستم می باشد.

تحقق 103 درصدی سود خالص تلفیقی گروه که 49 درصد رشد نسبت به 
سال 1399 داشته، رشد 73 درصدی درآمدهای عملیاتی تلفیقی، در کنار 20 
درصد افزایش تعداد کل مشتریان، بیانگر عملکرد موفق همکاران سیستم 
در این سال است. این موفقیت با اتکا به اعتماد سهامداران و مشتریان، 
در  که  توسعه یافته ای  زیرساخت های  شایسته،  و  متمایز  انسانی  منابع 
مسیر به روز رسانی مستمر قرار دارند و همچنین استراتژی های صحیحی 
که در سال های گذشته انتخاب شده بودند، حاصل گردید. با هدف پایداری 
مستمر، همکاران سیستم نه تنها مسیر موفقیت های سه دهه گذشته 
را برای  اثربخشی  آینده، استراتژی های  با نگاه مثبت به  ادامه داده بلکه  را 

توسعه کسب و کار خود، تدارک دیده است. 

ایجاد  قابل توجهی  پیشرفت های   ،1400 سال  استراتژیک  اهداف  تحقق  در 
شده است، اما از آنجا که همواره باالترین انتظار را در تحقق این اهداف از 
این استراتژی ها،  با توجه به شرایط و نیز نو بودن  خود داریم، الزم است 

تمرکز، زمان و انرژی بیشتری را به این حوزه معطوف کنیم.

55 درصد از مشتریان جدید، محصوالت راهکاران ابری را انتخاب نموده اند 
کشور  در  ابری  تکنولوژی  بر  مبتنی  محصوالت  مناسب  نفوذ  از  حاکی  که 
است، اما این موفقیت ما را راضی نکرده و به دنبال تحقق کامل استراتژی 
ارائه  ابرآمد جهت  این استراتژی، شرکت  Cloud First هستیم. در راستای 
گسترده تر سرویس های حوزه ابری تأسیس شده است. در این شرکت در 
طی سال گذشته، تغییرات استراتژیکی ایجاد شده تا مطمئن شویم که در 

آینده نزدیک، موفقیت های جدی خلق خواهد کرد. 

به  سیستم،  همکاران  محصول  توسعه  از  باالیی  ظرفیت  گذشته،  سال 
تغییر تکنولوژی محصوالت، تخصیص داده شد؛ بر این باوریم که این، یکی 
از مهم ترین سرمایه گذاری هایی است که آینده محصوالت مان را تضمین 

می کند. زیرساخت »فانوس« و انتقال ماژول های پایه راهکاران 
این  ارزشمند  بسیار  خروجی های  از  یکی  زیرساخت،  این  به 
سرمایه گذاری است که در کنار تکمیل ویژگی ها، ما را به سمت 

نسل آینده محصوالت مان حرکت می دهد.

همچنیــن ایجــاد »بــازار همــکاران سیســتم1« کــه اولیــن 
Marketplace نرم افزارهای سازمانی در ایران است را با موفقیت 
ارائه ی  برای  محلی  سیستم،  همکاران  بازار  برده ایم.  پیش 
نرم افزارهای شرکای تجاری ما بر بستر راهکاران به مشتریان 
است که عالوه بر تکمیل سبد محصولی مشتریان و رضایت 
بیشتر آن ها، باعث ایجاد سود مناسب در آینده برای همکاران 

سیستم، خواهد بود.

افتخار  ایران،  در   ERP تولید  صنعت  پرچم دار  عنوان  به  سیستم  همکاران 
می کند که با تکیه بر کامل ترین سبد محصولی در بازار،  پاسخگوی نیازهای 
متنوع و روزافزون شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک در صنایع مختلف 
و همچنین اصناف می  باشد. امروز، همکاران سیستم در بازار شرکت های 
بوده  اساسی  رقابتی  مزیت های  دارای  کشور،  استراتژیک  صنایع  و  بزرگ 
اکنون حدود 85,000  دارد.  را دراختیار  این صنایع  از  بازار مناسبی  و سهم 
از راهکارهای  همکاران  از صنایع و کسب و کارها،  مشتری در گستره بزرگی 
سیستم استفاده می کنند. وقتی صحبت از این گستره می شود، از صنایع 
و  پخش  اساسی،  فلزات  دارویی،  غذایی،  پتروشیمی،  مانند  گرفته  کلیدی 
مدنظر  اصناف  حتی  و  کوچک  متوسط،  کسب وکارهای  تا  خرده فروشی 
می باشند. ما در بسیاری از صنایع کلیدی کشور، سهم بازاری بیش از 50 
درصد را به خود اختصاص داده ایم. بیش از 8,500 شرکت در حوزه راهکاران 
و راهکاران ابری، حدود 53,000  شرکت در حوزه محصول سپیدار و حدود 
24,000 صنف نیز در حوزه نرم افزار دشت، مجموعه بزرگ مشتریان همکاران 

سیستم را تشکیل می دهند.  

هسته متمرکز و قدرتمند تولید همکاران سیستم در کنار شبکه گسترده 
و کارآمد فروش، استقرار و پشتیبانی که مجموعه ای از شرکت های داخلی 
فرهنگ  یک  استاندارد،  یک  تحت  می دهند،  تشکیل  را  آن  تجاری،  شرکای  و 
سازمانی و یک نام، گرد آمده اند. سال گذشته نیز با افزایش برون سپاری 
عملیات، موفق شدیم ضمن ایجاد محیط کسب وکاری بزرگ تر برای شرکای 
تجاری مان، با تبدیل بخش دیگری از هزینه های ثابت به هزینه های متغیر 

پیامهیأتمدیره
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 5۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 5۱۴۰۰

و افزایش اثربخشی، شرکت را در شرایط پایدارتری قرار بدهیم. سازمان کار 
مستعد و محیط کاری حرفه ای با تمرکز بر سرمایه های انسانی توانمند، 
برند تجاری و برند کارفرمایی مستعدی را ایجاد نموده است که نوید بخش 
توسعه مستمر و پایدار همکاران سیستم برای سهامداران، مشتریان و 

کارکنان این شرکت است.

در کنار تمام این موفقیت های کسب وکاری، همکاران سیستم با تعهد کامل 
به تمام اصول بنیادینی که مؤسسین شرکت از ابتدا برای آن تعیین کرده اند، 
انتخاب  است.  بوده  کسب وکاری  سالمت  و  شفافیت  سردمدار  همواره 
همکاران سیستم به عنوان یکی از 15 ناشر برتر بورس در سال 1400 و تنها 
شرکت بورسی در حوزه فن آوری اطالعات، حاکی از اجرای بهترین شیوه های 

کاری در نظام حاکمیت شرکتی همکاران سیستم است.

همکاران سیستم در حال حاضر رهبری محصول ERP را در ایران دارد. سال 
آینده، سال سرمایه گذاری بیشتر روی این رهبری محصولی برای 5 سال آینده، 
سال تداوم تمرکز بر رایانش ابری و خلق موفقیت های جدید در این زمینه و 
سال افزایش سطح خشنودی مشتریان خواهد بود و هیأت مدیره تمام تالش 
خود را معطوف پیشبرد استراتژی های انتخاب شده، تقویت توان مدیریتی 
شرکت و توسعه کیفی سرمایه های انسانی و افزایش اثربخشی شرکت خواهد 
کرد و به عنوان تیمی منسجم، در کنار تیم قدرتمند اجرایی شرکت شامل 

مدیرعامل و معاونین  وی، به راهبری کالن شرکت خواهد پرداخت.

مأموریت
همکاران سیستم با باور عمیق به اهمیت مدیریت خردمند بر 
مبنای راهکارهای هوشمند، به توسعه کاربرد فناوری اطالعات 
در سازمان ها و شرکت های کشور می پردازد. از این رو، ما خود 
را شریک استراتژیک موفقیت مشتریان مان می دانیم. همکاران 
سیستم با تمرکز بر فناوری اطالعات، ارائه راهکارهای سازمانی 
کارآمد مبتنی بر تکنولوژی های روزآمد در این حوزه را تعهد خود 
دانسته و این تعهد، ما را در مسیر بهبود مستمر قرار می دهد. 
با  و  کارکنان حرفه ای  آگاه،  به روشنی دریافته ایم که مشتریان 
یاری  در مسیر موفقیت  را  ما  تجاری متعهد،  و شرکای  انگیزه 

می دهند.

نگاهبهآینده
در سال 1401، با شروع قرن جدید در تقویم کشورمان، همکاران سیستم با 
وفاداری به فرهنگ توسعه نوآوری و با نگاه به نیازهای آینده مشتریان خود 
بر اساس روند تحول تکنولوژی، مسیر سرمایه گذاری بر روی آینده را با هدف 
تداوم اعتماد مشتریان، حمایت سهامداران و جذب افراد مستعد در توسعه 
محصول، انتخاب و اهداف استراتژیک خود را در این مسیر تعریف نموده است.

COVID-19 به گونه ای بر جهان تاثیر گذاشت که هیچ کس قبال آن را پیش بینی 
نکرده بود و سختی های زیادی را برای حیات و معیشت جامعه بشری ایجاد 
نمود. اما آموزه های زیادی را نیز برای جوامع و شرکت های تجاری به عنوان 
بازیگران اصلی عرصه اقتصاد و کسب و کار به همراه داشت و تاثیرات عمیقی 
اطالعات داشته  ویژه در حوزه فن آوری  به  این شرکت ها  استراتژی  روی  بر 
است. این بحران جهانی به مثابه یک شتاب دهنده برای تحول دیجیتال عمل 
در  کسب و کارها  نمود.  خلق  عرصه  این  در  را  جدیدی  فرصت های  و  کرده 
صنایع مختلف و اندازه های متفاوت با هدف تطابق سریع با تحول بازار و 
نیازهای جدید مشتریان، بیش از گذشته به دیجیتالی کردن جامع و یکپارچه 
عملیات خود، از فروش و خدمات مشتری گرفته تا مدیریت زنجیره تأمین 
رو آورده اند. اما، نیازهای جدید مشتریان سازمانی و موفقیت در پاسخگویی 
تکنولوژی های  بر  مبتنی  که  می کند  طلب  را  جدیدی  محصوالت  آن ها،  به 

جدید بوده و ظرفیت های جدید و فزاینده ایجاد کنند.

COVID-19 بهمثابهیک
شتابدهندهبرایتحولدیجیتال
عملکردهوفرصتهایجدیدی

رادراینعرصهخلقنمودو
آموزههایزیادیرانیزبرایجوامع

وشرکتهایتجاریبهعنوان
بازیگراناصلیعرصهاقتصادو
کسبوکاربههمراهداشتوو

تاثیراتعمیقیبررویاستراتژی
اینشرکتهابهویژهدرحوزه
فنآوریاطالعاتداشتهاست.

   با احترام
هیأت مدیره گروه همکاران سیستم                                                                              

بهار سال 1401                                    
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 6۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 6۱۴۰۰

بلکه  سیستم،  همکاران  کسب و کار  و  حرفه  تنها  نه  حوزه  این  در  تمرکز 
برای  سیستم  همکاران  است.  مشتریان  برابر  در  شرکت  این  مسئولیت 
از  نیازهای محصولی مشتریان خود در هریک  به عمده ترین  پاسخگویی 
بازارهای هدف، راهکارهایی را ارائه می دهد که سرآمد، مبتنی بر تکنولوژی های 
روز جهان و جامع هستند و با نیازهای پیدا و پنهان مشتریان تطبیق دارند. 

هدفرهبریمحصولی
نرم افزارهای سازمانی،  بازار  همکاران سیستم در جایگاه رهبری محصولی 
تمرکز بیشتری را در حوزه  رایانش ابری هدف گیری نموده است و توسعه 
به  رو  این  از  دارد.  خود  برنامه  در  را  ابری  تکنولوژی  بر  مبتنی  محصوالت 
تدریج و  با استفاده از فناوری های نوین، تمام محصوالت خود را بصورت 
Cloud Native تولید کرده و شبکه فروش و پشتیبانی را نیز به این سمت 
هدایت می کند. این استراتژی، انتخاب شرکت سپیدار سیستم نیز می باشد 
 Cloud Native و بر این اساس، نه تنها راهکاران، بلکه سپیدار نیز بصورت
تولید و عرضه خواهد شد. در سال 1401، محصول جدید سپیدار بر بستر 
ابر، محصول جدید اتوماسیون همکاران سیستم و مهاجرت راهکاران به 
رابط  زیرساخت فانوس تکمیل خواهد شد. فانوس یک زیرساخت جدید 
کاربری است که در جهت راحتی بیشتر کاربر و تجربه ی لذت بخش تر کار با 

نرم افزار و مبتنی بر فناوری های نوین توسعه یافته است.

هدفارائهیخدماتزیرساختیITبربستر
رایانشابری

شرکت ابرآمد که عرضه کننده سرویس های نوآورانه در زمینه زیرساخت های 
ابری است، مجری تحقق هدف استراتژیک ارائه خدمات زیرساختی ابری بوده 
و مسیر توسعه آینده و موفقیت و ظرفیت رقابتی همکاران سیستم در این 
حوزه را تأمین می کند. در تکمیل زنجیره ارزش رهبری محصولی همکاران 
سیستم، شرکت ابرآمد مسیر تبدیل شدن به سرویس دهنده برتر خدمات 
مبتنی بر ابر در بازارهای هدف همکاران سیستم را پیش می  برد و با بهره مندی 
از پورتفوی سرویس های خود، راهکارهای مقرون به صرفه، کارآمد و امنی را 
ارائه خواهد کرد که موفقیت مشتریان را بیش از پیش تسهیل می کنند. 
سرمایه گذاری  اصلی  محورهای  از  یکی  ابرآمد،  سنتر  دیتا  اولین  ایجاد 

این هدف استراتژیک خواهد بود که آسودگی خیال  همکاران سیستم در 
را فراهم می آورد. همچنین  آن ها  امنیت داده های  از  و اطمینان مشتریان 
تمرکز بر تجهیز یک تیم حرفه ای و با انگیزه و نیز توسعه محصوالت جدید 

متناسب با نیاز بازار، در دستور کار سال 1401 قرار دارد.

هدفتبدیلشدنبهمحیطکاریمنتخبافراد
شایستهوموثر

استراتژی رهبری محصولی را سرمایه های انسانی خالق و متخصص همکاران 
سیستم  همکاران  انسانی  منابع  سیاست های  می برند.  پیش  سیستم 
انتخاب های  اولین  از  یکی  به  را  شرکت  این  همواره  گذشته،  سال های  در 
فارغ التحصیالن ممتاز و نیروهای مستعد و توانمند بازار کار تبدیل نموده 
است. بر همین اساس است که جذب، آموزش و نگهداشت نیروی انسانی 
الزم برای پیشبرد هدف رهبری محصولی بر مبنای تکنولوژی روز دنیا، دیگر 
توانمندی  افزایش  را تشکیل می دهد.  هدف استراتژیک همکاران سیستم 
سرمایه های انسانی و تعریف سیاست های جذب و نگهداشت نخبگانی که 
ظرفیت توسعه نرم افزار و پیشرفت های تکنولوژیک را عملی می کنند، یکی از 
اصلی ترین نقاط تمرکز برای تحقق این هدف استراتژیک است. فرهنگ سازمانی 
و  مستمر  یادگیری  فرهنگ،  این  است.  نوآوری  توسعه  سیستم،  همکاران 
کنجکاوی برای دستیابی به راهکارهای جدید را ارج نهاده و آن را تشویق می کند.

هدفتقویتماندگاریووفاداریمشتری
موفقیت و رضایت مشتریان دغدغه ی همیشگی مدیران همکاران سیستم 
بوده و از درجه ی اهمیت باالیی برخوردار است که برای اطمینان مضاعف از حفظ 
و ارتقای این عوامل در سایه موفقیت استراتژی های فوق، رضایت مشتریان، 

چهارمین هدف استراتژیک همکاران سیستم در سال 1401 می باشد.

ما اطمینان داریم که این چهار هدف استراتژیک منسجم و جامع، همکاران 
سیستم را قادر می سازد که نه تنها مسیر موفقیت آینده را هموار سازد، 
بلکه از آن ها فرصت هایی به منظور ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان، ایجاد 
منافع پایدار و رقابتی برای سهامداران و ایجاد محیطی حرفه ای و شاداب برای 

توسعه سرمایه های انسانی خلق کند.
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 7۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 7۱۴۰۰

هیأت مدیره و تیم مدیریتی همکاران سیستم همواره اطالعات کلیدی را بر 
اساس داشبوردهای مدیریتی پایش می کنند و بر چگونگی حرکت شرکت 
این  تحلیل  دارند.  نظارت  و  تمرکز  هدف گذاری ها،  و  شاخص ها  اساس  بر 
می کند.  ایجاد  بعدی  گام های  تعریف  برای  را  اهمیتی  با  ورودی  اطالعات، 

نمودارهای این بخش، نمونه ای از داشبوردهای مذکور می باشند.

روند سـوددهی شـرکت و اسـتفاده از بخـش با اهمیتـی از آن در جهـت 
سرمایه گذاری و توسعه شرکت در قالب افزایش سرمایه، پتانسیل خوبی را 
برای ادامه این رشد در سال های آتی فراهم می کند. در همین راستا، شرکت 
ارزیابی  از دو محل مازاد تجدید  در سال گزارش اقدام به افزایش سرمایه 

دارایی های ثابت )طبقه زمین( و سود انباشته نموده است.

درآمد خالص تلفیقی گروه با 73 درصد رشد از 5,425 میلیارد ریال در سال 
1399 به 9,370 میلیارد ریال در سال 1400 افزایش یافت. افزایش درآمدها 
به دلیل رشد 73 درصدی درآمد نر م افزار و 64 درصدی درآمد کنترل 

 ٍ
عمدتا

از  کیفیت تولید سيستم ها بوده است. عمده رشد درآمد نرم افزار، ناشی 
بزرگ،  مشـتریان  به  فروش   توسـعه  مشتریان،  به  تعدادی  فروش  رشد 
افزایش درآمد در صنعت غذایی، قطعه ساز و خودرو، سیمان و پتروشیمی 
می باشد. به عالوه، رشد و توسعه بازار در محصوالت سپیدار و دشت نیز از 

دیگر دالیل افزایش درآمد بوده است. 

مانند  کسب و کار  جدید  خطوط  از  بازار  استقبال   ،1400 سال  در  همچنین 
امر رشد سهم  این  و  افزایش داشته  به سال 1399  ابری نسبت  راهکاران 
خطوط مذکور را در ترکیب درآمدی همکاران سیستم در سال های آینده به 

همراه خواهد داشت.

رشد محسوس درآمدها و توسعه بازار در کنار رویکرد تیم مدیریتی شرکت به 
منظور ایجاد هسته ای چابک و قوی در کنار ساختار شبکه ای بزرگ، منجر شد 
تا با ایجاد 4 شرکت برون سپاری دیگر در سال 1400، مجموع تعداد شرکت های 
برون سپاری در پایان سال 1400 به 58 شرکت افزایش یابد و درکنار ارتقای 
بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت های داخلی، هزینه های ثابت سازمان به 

هزینه های متغیر و متناسب با عملیات شرکت تبدیل شود. 

از 54 درصد در سال 1399 به 56  راستا حاشیه سود عملیاتی  در همین 
درصد در سال 1400 افزایش یافت و سود عملیاتی به حدود 5,203 میلیارد 

ریال رسید. 

همچنین سود خالص تلفیقی دوره گزارش نیز از 3,636 میلیارد ریال در سال 
1399 با حدود 49 درصد رشد، به 5,403 میلیارد ریال در سال 1400 افزایش 

یافت.

داشبوردهاواطالعاتکلیدی
براساسصورتهایمالی

تلفیقی

روند رشد سرمایه شرکت اصلی- میلیارد ریال
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 8۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 8۱۴۰۰

روند رشد سود خالص- میلیارد ریال
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 9۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 9۱۴۰۰

عملکردو
دستآوردهای1400

1
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 10۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 10۱۴۰۰

نوآوری  و  توسعه  محور  بر  همواره  سیستم  همکاران  کالن  رویکردهای 
تعریف شده است. در سال 1400 نیز این رویکردهای توسعه محور بر اساس 
خطوط استراتژیک شرکت ادامه یافته و به دستاوردهای مناسبی رسیده 
است، اگرچه انتظار شرکت فراتر از این است. در ادامه با نگاه  تحلیل عملکرد، 

دستاوردهای آن ها در سال 1400 ارائه شده است.

هدفCloudFirstو
CloudServiceProviding

توسعه راهکار مبتنی بر رایانش ابری در کنار تمرکز بر فروش به شرکت های 
بزرگ و صنایع استراتژیک، یکی از اساسی ترین رویکردهای همکاران سیستم 
در سال 1400 بود. بالغ بر 55 درصد از مشتریان جدید همکاران سیستم 
 54 درصدی، مشتریان ابری 

ٍ
این سرویس را انتخاب نموده اند. با رشد حدودا

نسبت به سال گذشته به حدود 2,000 مشتری در پایان سال 1400 رسید. 

در حوزه خدمات زیرساختی بر بستر ابر “شرکت توسعه زیرساخت های 
فناورانه ابرآمد” به ارائه خدمات زیرساخت به عنوان سرویس)IaaS( و 
به  را  تا جایگاه خود  پرداخته است   )PaaS( به عنوان سرویس  پلتفرم 
یک Cloud Service Provider کامل ارتقاء دهد. شرکت ابرآمد در سال 
1400، با توجه به انتظارات متفاوت گروه، تغییرات استراتژیکی داشت و 
به شراکت در این شرکت پایان داده شد و با تکمیل و تجهیز تیم این 
شرکت، یکی از نقاط تمرکز جدی هیأت مدیره قرار گرفته و با تمرکز بر 
با سطح  ارائه خدمات  و  زیرساخت ها، تکمیل سبد محصولی  تقویت 
کیفیت باال، مسیر رشد سریعی را آغاز کرده و تاکنون موفق به جذب 

بیش از 170 مشتری شده است. 

هدفنوآوریمبتنیبرتکنولوژیدرتولید
محصولوارائهخدمت

در سال 1400، چهار ماژول پرکاربرد راهکاران به زیرساخت فانوس مهاجرت 
کردند و طرح عرضه  آن ها شروع شد و مشتریان به زودی از این امکانات و تجربه 
جدید بهره مند خواهند شد. با توجه به تعدد ماژول های راهکاران، این تغییرات 
همچنان برای در برگرفتن ماژول های دیگر ادامه دارد و در سال 1401 نیز بخش 
مهمی از فعالیت های تولید همکاران سیستم را به خود اختصاص خواهد داد.

پروژه فانوس که مبتنی   بر تکنولوژی روز جهان است در کنار بهبود تجربه ی 
انسانی  نیروی  جذب  زمینه  سیستم،  همکاران  محصوالت  با  مشتریان 
برای همکاران  را  دنیا  روز  تکنولوژی های  در  کار  به  و عالقه مند  متخصص 

سیستم فراهم نمود.

هدفتوسعهکسبوکار)همکارانسیستم(از
طریقتولیدوعرضهمحصوالتدراکوسیستم

بازار
 Marketplace اولین  عنوان  به  سیستم«  همکاران  »بازار   ،1399 سال  در 
ضمن  پلتفرم،  این  شد.  عرضه  بازار  به  ایرانی،  سازمانی  نرم افزارهای 
توانمندسازی شرکت های توسعه دهنده محصولی )Build Partners(، کانال 
یکپارچه ای برای عرضه محصوالت ایشان و تسهیل دسترسی مشتریان به 
این راهکارها را فراهم نموده و از سوی دیگر توان پاسخگویی به نیازهای 
محصولی مشتریان را افزایش داده و همگام با مسیر شرکت های بین المللی 
در سال های اخیر قرار می دهد. در سال 1400، همکاران سیستم با استقبال 
رو به رشد مشتریان و توسعه دهندگان محصول مواجه بود، به طوری که 
موفق به جذب 76 مشتری شده و با تولید 46 محصول جدید و جذب 
12 شریک توسعه، تعداد محصوالت بازار به 68 محصول و تعداد شرکای 

توسعه به 21 افزایش یافت.

چشم انداز این رویکرد استراتژیک در سال 1401، جذب و تقویت 
همکاران  کنار  در  محصول  توسعه  شرکای  از  فعالی  شبکه  
از نیازهای خاص  سیستم است که می تواند طیف وسیع تری 
با  و  باالتر  سرعت  با  را  مختلف  سگمنت های  در  مشتریان 
داخل  تولید  ظرفیت  کنار  در  بیرونی  شبکه  بازوی  از  استفاده 

پاسخ دهد.

بازارهمکارانسیستم؛
اولینMarketplaceنرمافزارهای

سازمانیایران

تسلطبربازارکسبوکارهای
متوسطباتوسعهکسبوکار

ابریهمکارانسیستم

CloudServiceProvider
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 11۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 11۱۴۰۰

رویکردچابکسازیوتوسعهساختارشبکهای
یکی دیگر از رویکردهای اساسی همکاران سیستم، ایجاد هسته ای چابک و 
قوی در کنار ساختار شبکه ای بزرگ برای موفقیت و توسعه کسب وکار بوده 
است که از سال 1397، همکاران سیستم این استراتژی را با دو رویکرد در 
دستور کار خود قرار داد. رویکرد اول »برون سپاری با تمرکز بر توسعه شبکه 
بیرونی فروش، استقرار و پشتیبانی نرم افزارها« و رویکرد دوم »همکاری با 
شرکای تجاری و شرکت های فعال در صنعت نرم افزار برای توسعه محصول 

و خدمات« است. 

این حوزه در سال 1400، حجم قابل مالحظه ای  انجام شده در  با اقدامات 
که  شده  برون سپاری  شبکه،  به  پشتیبانی  و  استقرار  فروش،  عملیات  از 
در  آنچه  است.  شده  سود  حاشیه  درصدی  دو  افزایش  باعث  مجموع  در 
پیشبرد این برون سپاری از اهمیت برخوردار است، موفقیت در حفظ رضایت 
مشتریان و دستاوردهای حاصل شده در زمینه رشد کسب وکار می باشد. 
ادامه  نیز   1401 سال  در  مهم  سیاست  یک  به عنوان  برون سپاری  رویکرد 

خواهد داشت.

سپیدار
شرکت  یک  عنوان  به  سیستم  سپیدار  شرکت   1400 سال  در 
اهداف  تحقق  در  توانست  مشتری،   77,000 حدود  با  بورسی 
خود موفق عمل کرده و حاشیه سود عملیاتی 78 درصدی 
را کسب نماید. در مجموع رشد 78 درصدی  کسب وکار و 78 
درصدی  سود عملیاتی در کنار جذب بیش از 12,000 مشتری 
در سال 1400، اساسی ترین شاخص های این موفقیت هستند.

به روزآوری تکنولوژی راهکاران با هدف ارتقای عملکرد و بهبود 
ماژول  تکمیلی  امکانات  عرضه  سیستم ها،  کاربری  تجربه 
خرده فروشی، تکمیل امکانات »فرسان«، تکمیل راهکار تولید 
تکمیل  لوازم خانگی،  برای صنعت  راهکاران   )manufacturing(
و عرضه موفق ماژول  مدیریت سریال )Mixed model( جهت 
تسهیل در مدیریت عملیات مونتاژ در خطوط تولید صنایع 
لوازم خانگی، تکمیل راهکار همکاران سیستم برای صنایع دارویی 
و غذایی، تکمیل راهکار همکاران سیستم برای صنایع معدنی، 
پتروشیمی و شیمیایی، عمده ترین دست آوردهای محصولی 

سال 1400 بوده اند که در پیوست توضیح داده شده است.

۸,5۰۰+
تعدادکلمشتریانراهکارانو

راهکارانابری

حدود5۳,۰۰۰

تعدادمشتریانسپیدار

حدود2۴,۰۰۰

تعدادمشتریاندشت

مدیریت کارآمد فناوری 
اطالعات

راهکارهای هوشمند،
مدیریت خردمند

بینش عمیق،
تصمیم دقیق
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 12۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 12۱۴۰۰

در مجموع، پوشش نیازمندی و کیفیت باالی محصوالت تخصصی راهکاران، 
موجب اعتماد به همکاران سیستم و همراهی روزافزون مشتریان در صنایع 
مختلف به ویژه در صنایع مهم و اساسی شده است و توسعه قابل توجه 

سهم بازار در این صنایع را برای همکاران سیستم به ارمغان آورده است. 

۷1٪صنعتسیمان

۶0٪صنعت
داروسازی

۶۹٪شرکتهای
بورسوفرابورس

41٪صنعت
قطعهسازی

1۹٪صنعتپخش

۶۳٪صنعتغذایی

1۵٪صنعتلوازمخانگی

۷۲٪صنعتپتروشیمی
وفرآوردههاینفتی

۷0٪صنعتکاشیو
سرامیک

۶۵٪شرکتهایبرترایران
)طبقشرکتهایاعالمشده

درآخرینارزیابیسازمان
مدیریتصنعتی(

https://www.systemgroup.net
https://www.systemgroup.net/products/راهکارهای-همکاران-سیستم-ویژه%E2%80%8Cی-صنایع/راهکار-صنعت-سیمان-همکاران-سیستم/
https://www.systemgroup.net/products/راهکارهای-همکاران-سیستم-ویژه%E2%80%8Cی-صنایع/نرم-افزارهای-همکاران-سیستم-برای-صنعت-د/
https://www.systemgroup.net/products/راهکارهای-همکاران-سیستم-ویژه%E2%80%8Cی-صنایع/نرم-افزارهای-صنعت-قطعهسازی-همکاران-س/
https://www.systemgroup.net/products/راهکارهای-همکاران-سیستم-ویژه%E2%80%8Cی-صنایع/راهکار-صنعت-پتروشیمی-همکاران-سیستم/
https://www.systemgroup.net/products/راهکارهای-همکاران-سیستم-ویژه%E2%80%8Cی-صنایع/راهکار-صنعت-غذایی-همکاران-سیستم/
https://www.systemgroup.net/products/راهکارهای-همکاران-سیستم-ویژه%E2%80%8Cی-صنایع/pakhsh/


 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 13۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 13۱۴۰۰
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 14۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 14۱۴۰۰
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 15۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 15۱۴۰۰

قالب شرکت سهامی  در  تاریخ 1368/06/07  در  شرکت همکاران سیستم 
خاص، با شماره 76396 و با سرمایه ای معادل 1.2 میلیون ریال تأسیس 
شد. در سال 1383 به شرکت سهامی عام تبدیل شده و در شهریور ماه 
سال 1390 برای اولین بار، سهام شرکت در بازار فرابورس عرضه گردید. در 
سال 1395 با توجه به سابقه مطلوب عملکرد در فرابورس، این شرکت در 
بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و در مردادماه سال 1397، شرکت با احراز 

شرایط تابلوی فرعی بازار اول، از بازار دوم به این بازار منتقل گردید.

با رویکردهای گروه همکاران سیستم و همچنین  انطباق فعالیت ها  برای 
همکاران  کسب وکار  ساختار  عملیاتی،  و  استراتژیک  اهداف  به  دستیابی 
سیستم در قالب شرکت مادر و شبکه ای از شرکت های تخصصی، منطقه ای، 
هم پیمان،  تحت لیسانس، نمایندگان، همکاران فروش، شرکت های پشتیبان یار 
گسترده  شبکه های  صورت  به  و  گرفته  شکل  محصول  توسعه  شرکای  و 
و یکپارچه در حوزه های فروش، استقرار و پشتیبانی فعالیت می کنند. این 
موفق  مدل های  که  خالق  و  کارآمد  کارکنانی  و  مدیران  حضور  با  ساختار 
مدیریت جهانی را پیاده سازی و اداره می کنند، همکاران سیستم را به یک 
سازمان کالس جهانی تبدیل نموده و به این ترتیب از آن می توان  به عنوان 
یک برند ملی در حوزه رشد و توسعه زیرساخت های مدیریتی کشور نام برد.

گروه همکاران سیستم متشکل از شرکت های زیرمجموعه، وابسته، فرعی و 
شرکای تجاری به شکل زیر است که در سراسر کشور و در قالب یک مجموعه 
و تحت یک استاندارد، محصوالت و خدمات خود را به بازار هدف ارائه می کند.
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 16۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 16۱۴۰۰

زیر  به صورت  زیرمجموعه  پراکندگی جغرافیایی شرکت های  و  تخصص ها 
است:

• شــرکت های منطقــه ای، شــرکت هایی هســتند کــه مســئولیت بازاریابــی، 
  فروش، استقرار، پشتیبانی و آموزش نرم افزارهای همکاران سیستم در 

استان ها را بر عهده دارند.

همکاران سیستم با رویکرد افزایش چابکی در سازمان کار و توسعه سهم 
بازار خود در کشور، بر آن شد تا زمینه ای فراهم آورد که در آن عالوه بر 
توسعه کّمی و کیفی کانال های فروش خود، مشتریان در سراسر کشور 
همین راستا،  در  شوند.  بهره مند  یکسان  کیفیت  با  خدماتی  از  بتوانند 
شرکت   12  ،1400 سال  انتهای  تا  جدید،  هم پیمان  شرکت   4 تاسیس  با 
این  با  نمود.  فعال  مستقل،  تجاری  شریک  بصورت  را  خود  منطقه ای 
توضیح که خدمات پشتیبانی مربوط به استان ها از طریق پناه تهران و 
پناه اصفهان ارائه شده و شرکت های هم پیمان صرفا در حوزه فروش و 

استقرار متمرکز می باشند.

و  سیستم«  همکاران  دماوند  »پیمان  استقرار  تخصصی  شرکت های   •
سیستم«  همکاران  البرز  »پیمان  و  سیستم«  همکاران  الوند  »پیمان 
به طور تخصصی در حوزه فروش و استقرار فعال می باشند. دو شرکت 
استقرار  و  فروش  مسئولیت  تهران،  در  واقع  دماوند،  و  الوند  پیمان 

پروژه های بزرگ را بر عهده دارند.

هوشمندی  راهکارهای  استقرار  و  پیاده سازی  طراحی،  تحلیل،  خدمات   •
تجاری  »هوشمندی  شرکت  توسط   )Business Intelligence( تجاری 
 شرکت های 

ٍ
همکاران سیستم« به مدیران و کاربران مشتریان خصوصا

هلدینگ و سرمایه گذاری ارائه می گردد. 

پراکندگی جغرافیایی شرکت های همکاران سیستم
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 17۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 17۱۴۰۰

شرکت »مدیریت طرح های عمومی همکاران سیستم« در قالب یک شرکت   •
تخصصی، مسئولیت فروش، استقرار و پشتیبانی نرم افزارها درحوزه  دولت 

و نهادهای عمومی را بر عهده دارد.

شرکت اطالعات مدیریت، کارخانه تولید نرم افزار همکاران سیستم است.   •
این شرکت، مسئولیت تحقیق در تکنولوژی، طراحی و تولید محصوالت 
همکاران سیستم را به عهده داشته و از اهم وظایف آن، می توان تمرکز بر 
مکانیزم های توسعه ظرفیت پاسخ گویی به مشتریان، تولید محصوالت 
جدید، نگهداشت و به روزرسانی محصوالت موجود و رصد تکنولوژی های 
این  داشتن  برعهده  برشمرد.  را  نرم افزار  تولید  حوزه  در  اهمیت  با 
مسئولیت ها باعث شده است که شرکت اطالعات مدیریت به عنوان یک 
شرکت استراتژیک و تخصصی در مجموعه شرکت های همکاران جایگاه 

ویژه ای داشته باشد.

پشتیبانی  خدمات  ارائه  مسئولیت  تهران«  پناه  سیستم  »همکاران   •
نیز  و  تهران  استان  سطح  در  سیستم  همکاران  مشتریان  تمامی  به 
استان هایی را که شرکت های منطقه ای آن ها به هم پیمان، تغییر ماهیت 
داده اند، بر عهده دارد. در سال 1397 این شرکت با هدف باال بردن چابکی 
سازمان و افزایش کیفیت پاسخ گویی به مشتریان، با کمک افراد کلیدی از 
درون خود، اقدام به برون سپاری بخشی از خدمات خود به شبکه ی در حال 
توسعه همکاران سیستم نموده است. شرکت هایی به نام »پشتیبان یار« 
این وظیفه را عهده دار شده اند که ایجاد، آموزش و مراقبت از موفقیت و 
کیفیت عملکرد آن ها در اولین سال های تأسیس بر عهده پناه تهران است 
و تحت نظارت و کنترل دقیق پناه تهران قرار دارند. شرکت های پشتیبان یار 
با در اختیار داشتن نیروهای متخصص، بخشی از خدمات تعهد  شده ی 

پناه تهران را به مشتریان ارائه می کنند. 

»مؤسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم« در سال 1381 و با هدف   •
به  سیستم  همکاران  نرم افزارهای  آموزش  زمینه  در  خدمات  ارائه  اولیه 
کارشناسان همکاران سیستم و مشتریان شرکت، تأسیس شده است. 
هدف این مؤسسه، آن است که تمامی افراد و گروه هایی که به هر ترتیبی 
مخاطب فعالیت های کسب وکاری همکاران سیستم هستند، به واسطه 
کیفیت، به روز بودن و در دسترس بودن خدمات و محصوالت آموزشی، 
مؤسسه را به عنوان مرجع توسعه دهنده خود در مسیر شغلی انتخاب 

کنند.

مؤسسه به عنوان یکی از مجهزترین مؤسسات آموزشی کشور در حوزه 
IT، عالوه بر آموزش در حوزه های مختلف شامل مالی، بازرگانی، مفاهیم 
دوره های  صورت  به  که  مدیریتی  و  نرم افزاری  تکنولوژی های   ،IT حوزه 
به  است،  گرفته  قرار  مخاطبین  اختیار  در  الکترونیکی  و  آنالین  حضوری، 

انتشار کتاب های کاربری نرم افزار به صورت الکترونیکی نیز می پردازد. 

RFID و  اتکا به فناوری  با  پایوند«  »شرکت مهندسی فناوری های نوین   •
بیومتریک )Biometric( و با پیاده سازی سیستم های جامع مدیریتی و 
امنیتی، به اجرای راهکارهای انبار مکانیزه، مدیریت امنیت سازمانی و  کنترل 
تردد به تکمیل چرخه ارزش راهکارهای موجود همکاران سیستم می پردازد.

شرکت »توسعه شبکه فروش همکاران سیستم« با هدف بازارگشایی و   •
افزایش سهم بازار به توسعه کّمی و کیفی شرکت های تحت لیسانس و 
سایر کانال های متنوع فروش می پردازد. سیاست همکاران سیستم در 
شرکت های  شبکه  توسعه  و  ایجاد  طریق  از  شرکت  توسعه  حاضر  حال 
مستقلی است که شریک تجاری و بسیار نزدیک گروه هستند و استقالل 
خواهد  سیستم  همکاران  به  را  سریع  توسعه  امکان  عملیات،  در  آن ها 
کلیدی  نقش  سیستم«  همکاران  فروش  شبکه  »توسعه  شرکت  داد. 
ایفا  آینده  سال های  در  سیستم  همکاران  استراتژی  این  پیاده سازی  در 

می نماید.

- شـرکت های تحت لیسـانس همـکاران سیسـتم، شـرکای تجـاری گروه 
هسـتند کـه فعالیت فـروش و اسـتقرار محصوالت همکاران سیسـتم 
می دهنـد.  انجـام  تعریف شـده،  کیفـی  اسـتانداردهای  براسـاس  را 
زمینـه  در  باسـابقه    و  باتجربـه  متخصصـان  توسـط  شـرکت ها  ایـن 
از  و مجموعـه ای  تأسـیس شـده اند  محصـوالت همـکاران سیسـتم 
نیروهـای انسـانی ماهـر در زمینـه  فـروش و اسـتقرار سیسـتم های 

نرم افـزاری، در آن هـا بـه ارائـه خدمـت می پردازنـد. 

- همـکاران سیسـتم در کنـار ایجـاد شـبکه فروش و شـبکه پشـتیبانی 
برون سـپاری شـده، شـبکه فعالی از شـرکای توسـعه محصول در کنار 
در سـگمنت های  نیازهـای مشـتریان  بتوانـد  کـه  نمـود  ایجـاد  خـود 
مختلـف را بـا سـرعت بیشـتر و بـا اسـتفاده از بـازوی شـبکه بیرونـی 
در کنـار ظرفیـت تولیـد داخـل پاسـخ دهـد. این شـبکه  در سـال 1398  
پاسـخگویی  بدنـه سـازمان، جهـت  از  بیـرون  از ظرفیـت  اسـتفاده  بـا 
نرم افزارهـای  تولیـد  در   

ٍ
خصوصـا مشـتریان  نیازمنـدی  بـه  کامل تـر 
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 18۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 18۱۴۰۰

عنـوان  بـا  تجـاری  شـرکای  ایـن  نمـود.  کار  بـه  آغـاز  خاص منظـوره 
»توسـعه دهنده بیرونـی)Build Partner(« شـناخته می شـوند که به 
نوعی شـرکای توسـعه محصول همکاران سیسـتم محسـوب شـده و 
مسـئولیت مدیریـت و نظـارت بـر عملکـرد آن ها، همچون شـرکت های 

تحت لیسـانس بـر عهـده شـرکت توسـعه می باشـد.

- همـکاران سیسـتم با هدف توسـعه فروش محصول راهـکاران ابری، 
تصمیـم گرفت از مشـارکت اثربخش شـرکت های باتجربه و متخصص 
بـه عنـوان »نماینـدگان فـروش و اسـتقرار راهـکاران ابری« بهـره گیرد. 
در  فعـال  ابـری، شـرکت های  راهـکاران  اسـتقرار  و  فـروش  نماینـدگان 
حـوزه خدمـات مالـی، مشـاوره مدیریـت یـا فنـاوری اطالعات هسـتند 
کـه بـا برخـورداری از ارتباطـات گسـترده  در بـازار، مسـئولیت پیشـبرد 
فـروش و پیاده سـازی راهـکاران ابری را بر اسـاس اسـتانداردهای کیفی 

شـرکت، برعهـده دارند.

 Corporate Venture شرکت »توسعه کسب وکارهای دانه« به عنوان یک •
Capital در سال 1396 تأسیس شد. مأموریت این شرکت سرمایه گذاری 
نیز توسعه شبکه ای  و  ایجاد سود  با هدف  استارتاپ ها  اکوسیستم  در 

همکاران سیستم است. این شرکت در سال 1400 فعالیتی نداشته است.

و  نقش  به  توجه  با  سیستم«  همکاران  کارکنان  آتیه   »تأمین  مؤسسه    •
جایگاه سرمایه انسانی و اهمیت آن در پیشبرد کسب وکار گروه، در سال 
با  تا  است  باور  این  بر  همواره  سیستم  همکاران  شد.  تأسیس   1396
استفاده از ظرفیت های موجود سازمان و با هدف توسعه، نگهداشت و 
رشد افراد در سازمان، خدماتی را در زمینه های رفاهی تعریف و ارائه نماید. 
در همین راستا، اصلی ترین رویکرد این مؤسسه، ارائه تسهیالت متناسب 

با نیازهای ضرورِی کارکنان می باشد. 

• شرکت سپیدار سیستم آسیا در سال 1387 با هدف پاسخگویی به نیازهای 
نرم افزاری بازار شرکت های کوچک و اصناف و ارائه خدمات به مشتریان این 
 در زمینه اجرای 

ٍ
بخش از بازار، تأسیس شد. موضوع عملیات شرکت عمدتا

طرح های جامع فناوری اطالعات شامل تحلیل، تولید، استقرار، راه اندازی 
و پشتیبانی راه کارهای مبتنی بر نرم افزار و همچنین تجارت الکترونیک در 
بازارهای کسب وکار کوچک و اصناف شامل تحلیل، طراحی، تولید، فروش، 
اجاره و پشتیبانی نرم افزار های جامع کاربردی و ایجاد بسترهای الزم، انجام 

خدمات مشاوره در زمینه های فناوری اطالعات و سایر موضوعات مرتبط 
با موضوع شرکت است.

شرکت همکاران سیستم، در نیمه دوم سال 1396 تصمیم گرفت تا با ورود 
شرکت سپیدار سیستم آسیا به بورس اوراق بهادار، نسبت به ارزش گذاری 
واقعی سهام شرکت و نمایش شفاف وضعیت آن به عموم عالقمندان به 
سرمایه گذاری در این صنعت، اقدام نماید. با تغییر نوع شرکت به سهامی 
عام، در 17 دی ماه سال 1399 برای اولین بار سهام شرکت سپیدار سیستم 

در بازار فرابورس عرضه گردید.   

بر  بازارهای مختلف عالوه  در  توسعه محصوالت  در همکاران سیستم،   •
گسترش سبد محصولی، از طریق سیاست مشارکت با شرکای استراتژیک 
با مشارکت شرکت  راستا، همکاران سیستم  این  در  دنبال می شود.  نیز 
با  ارتباط  »مدیریت  محصول  سرونو«،  مدیریت  راهکارهای  »توسعه 
مشتریان )CRM(« این شرکت را با سبد محصولی راهکاران یکپارچه نموده 
و  از سال 1398 به مشتریان ارائه نمود. بنابراین شرکت »سرونو« در حال 
حاضر به عنوان یکی از شرکای تجاری همکاران سیستم مشغول به ارائه 

خدمت در حوزه CRM می باشد.
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 19۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 19۱۴۰۰

باتوجه به روند توسعه تکنولوژی کالود در جهان و روند رو به رشد این   •
خدمات  ارائه  برای  بازار  در  مناسبی  فرصت  و  جذابیت  ایران،  در  خدمات 
زیرساخت ابری وجود دارد. همکاران سیستم با اتکا به پایگاه مشتریان 
خود، ظرفیت منابع انسانی متخصص، برند و شبکه گسترده و عالوه براین، 
که  دارد  را  امکان  این  سرمایه گذاری،  جهت  مالی  ظرفیت  و  توانمندی 
بتواند در طول زنجیره ارزش صنعت، IT Diversification داشته باشد و 
در حوزه های مختلف این صنعت ورود کند و پورتفوی کسب وکار خود را 
 SaaS گسترش دهد. همکاران سیستم تا سال 98 در حوزه کالود خدمات
را ارائه کرده بود. از سال 98 باتوجه به جذابیت و پتانسیل بازاری که در این 
حوزه وجود دارد و با توجه به رویکرد Diversification و کامل کردن سبد 
خدمات  حوزه های  سایر  وارد  ابرآمد  شرکت  تأسیس  با  ابری،  کسب و کار 
ابری شده است. »شرکت ابرآمد« که در سال 1400 تحت مالکیت کامل 
همکاران سیستم قرار گرفت، عرضه کننده سرویس های نوآورانه در زمینه 

زیرساخت های ابری است. 

خدمات  برتر  سرویس دهنده  به  شدن  تبدیل  ابرآمد  شرکت  مأموریت 
مبتنی بر ابر در بازارهای هدف خود، در کشور است. این شرکت با بهره مندی 
از پورتفولیوی محصوالت و خدمات خود به دنبال فراهم کردن راهکارهای 
مقرون به صرفه، کارآمد و امنی است که آسودگی خیال و اعتماد را برای 
مشتریان هدف خود شامل کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ فراهم کند.

ابرآمد، خدمات زیرساختی ابری را به صورت مدیریت شده به کسب و کارها 
IT و بسیار  این معنا که شرکت ها بدون داشتن دانش  به  ارائه می کند، 
این  که  کنند  ابرآمد دریافت  از  را  زیرساختی خود  بتوانند خدمات  ساده 

مهمترین مزیت رقابتی ابرآمد است.

اصلی ترین اهداف و رویکردهای ابرآمد در سال 1401 به شرح زیر است:
- توسعه پورتفو محصوالت و خدمات زیرساخت

- ایجاد آگاهی و تمایل به برند ابرآمد
- تحقق فروش و درآمد

- راه اندازی اولین دیتاسنتر ابرآمد 
پیاده ســازی فرایندهــای  و  افزایــش کیفیــت ســرویس ها  بــر  - تمرکــز 

اســتاندارد

روند جهانی نشان می دهد که بازار ابری و خدمات مربوط به آن، بازار بزرگ و در 
حال رشدی است که با گذشت هرسال، گرایش و مهاجرت کسب وکارها به 
این فناوری بصورت جهشی افزایش می یابد. تقاضا در این بازار در حال رشد 
است و منابع معتبر نیز این روند را تائید می کنند. شرایط این بازار باعث 
شده تعداد پرشماری از شرکت های پیشگام حوزه فناوری اطالعات در سطح 
جهان، به صورت جدی روی بازار ابری و خدمات مربوط به آن تمرکز کرده و 
سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی های دقیقی در این جهت انجام دهند. بازار 
خوشبختانه  و  نیست  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  ایران  کشور  در  موجود 
دارند  ابری  خدمات  از  استفاده  به  نسبت  باالیی  تمایل  ایرانی  شرکت های 
پتانسیل  و  می یابد  افزایش  گذشته  از  بیشتر  تمایل  این  نیز  هرسال  و 

بسیارخوبی وجود دارد که هنوز به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است. 

نیازهای رو به رشد کسب وکارها به خدمات ابری، اندازه ی بزرگ بازار ابری و 
همچنین روند جهانی رشد آن، عوامل بسیار مهمی بودند که باعث شدند 
همکاران سیستم استراتژی تمرکز بر ارائه خدمات ابری و تسلط بر این بازار 

را انتخاب کند.

منابعانسانی
گروه همکاران سیستم به عنوان یک سازمان دانش محور همواره در راستای 
افزایش اثرگذاری منابع انسانی در موفقیت سازمان، بر بهبود شرایط محیط 
کار و باال بردن جذابیت سازمان با هدف جذب و  توسعه منابع انسانی خود 
تمرکز داشته است و تالش نموده در طول بالغ بر سه دهه فعالیت خود، 
نیروی انسانی متخصص و با اشتیاق برای یادگیری و توسعه را گرد هم آورد. 

در سال 1400 نیز با توجه به شرایط محیطی و در مسیر توسعه کسب وکار 
همکاران سیستم، توسعه زیرساخت های منابع انسانی بیش از پیش مورد 
توجه بوده و به عنوان یکی از رویکردهای اصلی در دستورکار قرار داشت. 
و  کارکنان  سالمت  حفظ  سیستم  همکاران   ،covid-19 پاندمی  تداوم  با 
و به همین منظور  اولویت قرار داده  را همانند پیش، در  مشتریان خود 

مدل های دورکاری کارکنان را حفظ نمود. 

با توجه به مسیر توسعه ای که همکاران سیستم برای بازه 5 سال آینده 
خود تصویر کرده، تقویت تیم مدیریتی شرکت و توسعه توان حرفه ای و 
است.  ترسیم شده  پیش نیاز موفقیت،  و  الینفک  تیم، جزء  این  تخصصی 
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 20۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 20۱۴۰۰

در همین راستا توسعه مدیران در جهت تقویت توان مدیریتی در الیه های 
میانی و ارشد در سال 1401 از رویکردهای اساسی همکاران سیستم است. 

توسعه نوآوری، فرهنگ همکاران سیستم است. این رویکرد غالب در کنار 
سیاست های منابع انسانی همکاران سیستم در سال های گذشته، همواره 
این شرکت را به یکی از اولین انتخاب های فارغ التحصیالن ممتاز و نیروهای 
مستعد و توانمند بازار کار تبدیل نموده است. جذب، آموزش و نگهداشت 
نیروی انسانی الزم برای پیشبرد رهبری محصولی بر مبنای تکنولوژی روز 
دنیا، رویکرد استراتژیک همکاران سیستم است و  توسعه محصوالت مبتنی 
اینترنت  بر تکنولوژی های جدید به ویژه رایانش ابری، هوش مصنوعی و 
اشیاء، فرصت های بدیعی را پیش روی نیروی انسانی متخصص و کارآمد 
شاغل در شرکت و همچنین نیروهای خالق و مستعد بازار کار قرار داده تا  
توانایی های خود را در محیطی حرفه ای و صمیمی به کار گیرند و تجربه کار 

در یکی از شرکت های بزرگ و صاحب نام حوزه نرم افزار را به دست آورند.

همواره  ایشان  شغلی  رضایت  و  انسانی  منابع  وضعیت  مستمر  بهبود 
در دستور کار همکاران سیستم قرار داشته است. در همین راستا، شرکت 
و  استخدام  فرایند  بهبود  خصوص  در  برنامه هایی  مستمر  طور  به 
جامعه پذیری، آموزش های تخصصی و مهارتی، توسعه مسیرهای شغلی، 
مدیریت اثربخش عملکرد، توسعه مستمر مدیران و سایر موارد مرتبط 
را در دستور کار خود دارد که برآیند همه این اقدامات توانسته بر افزایش 
تأثیرگذار  ایشان  شغلی  رضایت  میزان  و  انسانی  منابع  بهره وری  و  کارایی 
باشد و همکاران سیستم را به یکی از شرکت های برتر جهت اشتغال در حوزه 

IT تبدیل نماید.

استراتژی توسعه شبکه همکاران سیستم با تمرکز بر تشکیل شرکت های 
هسته  در  انسانی  نیروی  تعداد  درصدی   20 کاهش  به  منجر  هم پیمان، 
اصلی و در مقابل آن توسعه شبکه شده است. بدین ترتیب، امروز گروه 
بزرگی از سرمایه های انسانی همکاران سیستم در شبکه حضور دارند که 
خدمات  فروش، استقرار و پشتیبانی به این شبکه برون سپاری شده است.
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 21۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 21۱۴۰۰

نمودار توزیع تعداد منابع انسانی به تفکیک نقش در هسته داخلی همکاران 
سیستم

٪28

%44

٪6

%15
٪5 ٪2

استقرار و پشتیبانی

سایر

ستاد

فروش و بازاریابی

مالی

محصول و تولید

در مقاطع تحصیلی  از تخصص ها  و مناسبی  ترکیب همگن  همکاران سیستم، 
مختلف را بر اساس مصاحبه های تخصصی و توانایی های علمی و عملی آن ها 
در حوزه های مختلف فعالیت شرکت جذب می کند. نمودار زیر، توزیع تعداد منابع 
انسانی به تفکیک سطح تحصیالت را در هسته داخلی همکاران سیستم در پایان 

سال 1400 نشان می دهد.

نمودار تحصیالت گروه شغلی بدون شبکه

نمودار توزیع منابع انسانی به تفکیک جنسیت در هسته داخلی 

همکاران سیستم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

سایر

خانم

آقا

٪2

%41 %55

٪2

%44 %56

تبع  به  سیستم  همکاران  انسانی  نیروی  ترکیب  فوق،  موارد  مجموعه  کنار  در 
از تناسب جنسیتی متعادلی برخوردار است و این تناسب در  حوزه های فعالیت 

الیه های مختلف کارشناسی و مدیریتی نیز در حال افزایش می باشد.
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 22۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 22۱۴۰۰

فعالیتهایبازاریابی
همکارانسیستمدر

سال1400

۳

https://www.systemgroup.net


 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 23۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 23۱۴۰۰

صنعت نرم افزار  پویا بوده و تغییرات مکرر در فناوری ها و مدل های تجاری 
این صنعت به طور مداوم فرصت هایی را برای توسعه بازار و افزایش سهم 
ایده ها  خلق  برای  فرصتی  صنعت،  این  در  تغییر  هر  می کند.  ایجاد  آن  در 
است.  جدید  بازارهای  ایجاد  یا  و  موجود  بازارهای  در  جدید  محصوالت  و 
برند،  از  مراقبت  و  آن ها  از  استفاده  و  جدید  فرصت های  کشف  بازار،  رصد 
با  می دهد.  تشکیل  را  سیستم  همکاران  بازاریابی  فعالیت های  مهم ترین 
کاهش محدودیت های پاندمی در سال 1400،  فعالیت های بازاریابی همکاران 
سیستم به شکل ترکیبی از آنالین و حضوری برنامه ریزی و اجرا شد. برنامه 
تا  است  برخوردار  زیادی  تنوع  و  گستردگی  از  سیستم  همکاران  بازاریابی 
معرفی دقیقی از محصوالت و خدمات تخصصی این شرکت را به بخش های 
متفاوت  اندازه های  با  شرکت هایی  و  مختلف  صنایع  از  اعم  بازار  مختلف 
ارائه دهد و آن ها را با راهکارهای تخصصی و کارآمد همکاران سیستم برای 

مدیریت خردمند و هوشمندانه کسب و کارهایشان آشنا سازد.

اهم فعالیت های بازاریابی در سال 1400 به شرح زیر است: 

حفظوتقویتارتباطاتبیرونیوجایگاهبرند
همکارانسیستم

درسه   1400 سال  در  سیستم  همکاران  برندینگ  فعالیت های  مجموعه 
حوزه مشتریان، سهامداران، برنامه نویسان و پرسنل داخلی متمرکز بوده 
ذی نفعان  از  دسته  سه  این  بیشتر  آشنایی   

ٍ
عمدتا رویکرد  این  در  است. 

برند همکاران سیستم با فعالیت های شرکت و ارتقای سهم آوای همکاران 
انجمن ها و نهادهای فعال  با  سیستم مورد تمرکز بوده است. همکاری 
ایران  اتاق بازرگانی  و معتبر در صنعت همچون انجمن حسابداران خبره، 
اکران بیلبوردهای محیطی در  انجمن تجهیزات پزشکی و پلیمر،  آلمان،  و 
تهران و 6 استان و انتشار ویژه نامه مالکیت فکری و همچنین اطالع رسانی 
با  همکاری  طریق  از  سهامداران  و  سرمایه  بازار  به  شرکت  عملکرد 
رسانه های تخصصی بورس و تحلیلگران برتر بازار بورس از جمله مهم ترین 

فعالیت های صورت گرفته در این بخش است.

فعالیتهایبازاریابی
همکارانسیستمدرسال

1400

تقویتجایگاهراهکارانابریدربازار
ترویج راهکاران ابری و آشنایی مشتریان با ویژگی ها و ارزش های این محصول، 
بخش مهمی از استراتژی Cloud First همکاران سیستم را تشکیل می دهد. 
برای  گسترده تری  فعالیت های  مجموعه   1400 سال  در  دلیل،  همین  به 
بازاریابی راهکاران ابری برنامه ریزی و انجام شده و در این راستا، کمپین های 
دیجیتال، رویدادها، ویدئوها و پادکست های آموزشی و مقاالت متعددی در 

حوزه های مالی و مالیاتی، نقدینگی و... پیش برده شد.

تبیینجایگاهراهکاراندرصنایعهدف
در سال 1400، تمرکز اصلی این بخش بر تبیین جایگاه راهکاران به عنوان 
راهکاری یکپارچه و فرآیندمحور برای پاسخ به نیازهای نرم افزاری شرکت ها 
و  سیمان  فروشی،  خرده  پخش،  جمله  از  تخصصی  صنایع  بر  تمرکز  با 

پتروشیمی بوده است.

در این راستا نشست های انتقال تجربه و میزگردهای ماهانه در حوزه های 
و  صنایع  این  کسب و کارهای  مؤسسین  حضور  با  خرده فروشی  و  پخش 
رویدادهای حضوری و آنالین با محوریت تحول دیجیتال برگزار شده است. از 
مهمترین فعالیت های این حوزه میتوان به انتشار مقاالت متعدد و اخبار و 

داستان های موفقیت مشتریان اشاره کرد.

توسعهبازارهمکارانسیستم
 B2B حوزه نرم افزارهای Marketplace بازار همکاران سیستم به عنوان اولین
در ایران، یکی از استراتژی های اصلی بازاریابی سال 1400 همکاران سیستم 
بوده است. در سال 1400 توسعه بستر سایت بازار به عنوان محل اصلی 
مراجعه مشتریان همکاران سیستم به بازار آنالین در دستور کار قرار گرفت. 
همچنین به منظور ایجاد سرنخ و ثبت آن در وب سایت، کمپین های مبتنی 
بر گروه محصوالت در راستای تکمیل زنجیره ارزش پیش برده شد. برگزاری 
یک رویداد ترکیبی حضوری و آنالین در محل باغ کتاب با حضور بیش از 350 
نفر و برگزاری بیش از 12 رویداد صنعت محور از مهم ترین فعالیت های این 

حوزه بوده است.
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 24۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 24۱۴۰۰

حضوردرفضایدیجیتالوبهبودجایگاه
همکارانسیستمدرشبکههایاجتماعی

بازدید  سیستم  همکاران  وب سایت  از  نفر   1,900,000 بیش   1400 سال  در 
داشته اند. 

شــبکه های  در  سیســتم  همــکاران  دنبال کننــدگان  مجمــوع  همچنین 
اجتماعــی بـه بیـش از 50,000 نفـر رسـیده و بیش از 210 محتوا نیز منتشر 
شده است. در مجموع بیش از 13,000 نفر در بیش از 80 وبینار و رویداد 

همکاران سیستم شرکت کرده اند.

تحقیقاتبازار
به  شرکت  داخل  به  آن  انتقال  و  مختلف  بازارهای  در  رقبا  پروفایل  تهیه 
منظور کمک به اتخاذ تصمیمات استراتژیک به تفکیک بخش های مختلف 
بازارهای مهم و هدف گذاری شده همکاران  اندازه  بازار، بررسی مستمر  از 
رفتارشناسی  همچنین  و  بخش  هر  در  شرکت  این  بازار  سهم  و  سیستم 
مستمر مشتریان همکاران سیستم در بازارهای مختلف به منظور افزایش 
اثربخشی برنامه های بازاریابی از جمله مهم ترین اقداماتی است که در این 
حوزه انجام شده است. این داده ها  و تحلیل های بدست آمده، ورودی های 
مهمی برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک در اختیار مدیران ارشد شرکت قرار 
داده است که آثار و نتایج آن ها، در رویکردهای استراتژیک 1401 و اهداف اتخاذ 

شده برای آن ها مشهود است.
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 25۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 25۱۴۰۰

گزارشنظام
حاکمیتشرکتی

4
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 26۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 26۱۴۰۰

شرکت همکاران سیستم به تفکیک حوزه مدیریت که بر عملیات و تحقق 
اهداف تمرکز می کند، از نظام حاکمیت شرکتی که یک مفهوم نظارتی است، 
را  گزارش نظام حاکمیت شرکتی  که  اساس است  بر همین  و  دارد  اعتقاد 
یک جزء الینفک از گزارش هیأت مدیره به مجمع قلمداد می کند. حاکمیت 
آورد  فراهم  را  ساختاری  باید  و  است  بنگاه  راهبری  نظام  همان  شرکتی، 
معقول  اطمینان  کسب  امکان  و  تنظیم  بنگاه،  هدف های  آن،  طریق  از  تا 
در  شرکتی  حاکمیت  شود.  میسر  عملکرد  بر  نظارت  و  هدف ها  تحقق  از 
همکاران سیستم از طریق کمیته های هیأت مدیره و همچنین هیأت مدیره 
شرکت های زیرمجموعه اعمال میگردد و وظایف این کمیته ها و گزارش گری 
تا منافع کلیه  اجرا می شود  برنامه ریزی و  آن ها به هیأت مدیره به نوعی 
ذی نفعان درون سازمانی و برون سازمانی در نظر گرفته شده و اطمینان 
شود.  ایجاد  در شرکت  و شفافیت  پاسخگویی  ذی نفعان،  حقوق  رعایت  از 
سهامداران،  ترکیب  کنار  در  هیأت مدیره  ترکیب  و  ساختار  بدین ترتیب، 
کمیته ها، بررسی ریسک ها، محیط حقوقی شرکت و انجام مسئولیت های 
را  اساسی ترین موضوعات حاکمیت شرکتی همکاران سیستم  اجتماعی، 

تشکیل می دهند که گزارش آن در زیر ارائه می گردد.

نظام
حاکمیتشرکتی

هیأتمدیره

مدیرعامل،
معاونینو

مدیرانستـاد

هیأتمدیرهو
مدیرانعامل

شرکتهای
زیرمجموعه

وظایف  هیأت مدیره:
-  هدایت استراتژیک

-  نظارت و کنترل استراتژیک
-  ارائه پشتیبانی و مشاوره جمعی به مدیرعامل در حوزه های مختلف

-  نظارت بر عملکرد مدیریت ارشد
-  نظارت استراتژیک بر عملکرد هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های 

زیرمجموعه
-  اطمینان از وجود زیرساخت های مناسب برای موفقیت برنامه های اجرایی

-  تقویت ارتباطات برون سازمانی و شبکه سازی با محیط بیرونی
-  شناسایی استعدادهای مدیریتی
-  مراقبت و توسعه منابع انسانی 

-  مراقبت از توسعه مالی شرکت و منافع سهامداران

وظایف:
ــزی در جهــت ســرفصل های اســتراتژیک مصــوب،  ــذاری و برنامه ری هدف گ
ــرل و  ــری و کنت ــازماندهی، گزارش گی ــتادها، س ــت س ــزی و مدیری بودجه ری

مدیریت  منابع انسانی

وظایف:
ــاس  ــر اس ــه ب ــب وکارهای زیرمجموع ــت کس مدیری

سیاست ها و استراتژی های گروه

کمیته
منابعانسانی

کمیته
استراتژی

کمیته
حسابرسی

کمیته
اقتصادی

وظایف:
تدویــن اســتراتژی ها و سیاســت های کلــی منابــع 

انسانی در سطح گروه و نظارت  بر اجرای آن

وظایف:
بیــن اعضــای هیأت مدیــره در  ایجــاد هم ســویی 
خصوص چشم انداز آینده کسب وکار و  اطمینان از 
تطابق منابع و قابلیت های همکاران سیستم  برای 

تحقق چشم انداز

وظایف:
بررسـی وضعیـت نظـام راهبـری، ریسـک  و کنتـرل، 
اثربخشـی  و  اسـتقالل  مالـی،  گزارش گـری  سـالمت 
حسـابرس مسـتقل و حسـابرس داخلـی و چگونگـی 

رعایـت قوانیـن و مقـررات

وظایف:
تحلیــل وضعیــت اقتصــادی و تهیــه ورودی بــرای 
تقویــت  هیأت مدیــره،  اقتصــادی  تصمیم  ســازی 

ظرفیت پایداری مالی و توسعه سودآوری شرکت
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 27۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 27۱۴۰۰

اعضایهیأتمدیره
ومدیرعامل

فریدفوالدی
رئیس  هیأت مدیره و عضو اصلی

سابقه عضویت در هیأت مدیره همکاران سیستم: 9 سال
سابقه فعالیت در سمت مدیرعاملی گروه همکاران سیستم : 3 سال

تخصص: مدیریت بازاریابی،  مدیریت محصول و مدیریت استراتژی های بازار و سازمان
تحصیالت: کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه  تهران 

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
  کمیته منابع انسانی

  کمیته استراتژی

مهدیانصاریان
عضو اصلی هیأت مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم :  20 سال 
تخصص: مدیریت مالی، مدیریت محصول و مدیریت استراتژیک

تحصیالت: کارشناسی حسابداری دانشگاه قزوین

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
  کمیته حسابرسی                 کمیته اقتصادی

آراسباحمدیان
عضو اصلی هیأت مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم:  3 سال
استراتژیک،  برنامه ریزی  استراتژیک،  مدیریت  مدیریت،  تخصص: 

مدیریت پروژه، مدیریت برند، مدیریت کیفیت
تحصیالت: کارشناسی فیزیک دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد 

ژئوفیزیک دانشگاه آزاد تهران، دکترای مدیریت کسب و کار دانشگاه 
BORDEAUX فرانسه، پست دکترای مدیریت کسب و کار دانشگاه 

Grenoble فرانسه

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
  کمیته استراتژی                کمیته حسابرسی               کمیته منابع انسانی

علیاکبرصمدزاده
عضو علی البدل هیأت مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم:  9 ماه
بازار، مدیریت  استراتژی های  مدیریت فروش، مدیریت  تخصص: 

استقرار و عملیات
تحصیالت: کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی 

خواجه نصیر
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

سایر سمت های کنونی:
  معاونت توسعه بازار

محمدمهدیمیرمطهری
عضو اصلی هیأت مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم :  3 سال و 4 ماه 
تخصص: مدیریت مالی، مدیریت بازارهای مالی و سرمایه گذاری، 

مدیریت اقتصاد و مدیریت استراتژیک
تحصیالت: کارشناسی حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی

کارشناسی ارشد بهره  وری و سیستم  ها دانشگاه علم و صنعت

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
  کمیته حسابرسی                 کمیته اقتصادی

سعیدمرادی
عضو علی البدل هیأت مدیره

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم :  5 ماه
تخصص: طراحی و تولید نرم افزار

تحصیالت: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

سایر سمت های کنونی:
  مدیرعامل شرکت اطالعات مدیریت

محمدعزیزاللهی
مدیرعامل گروه همکاران سیستم

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم : 4 سال 
تخصص: مدیریت فروش، مدیریت عملکرد و مدیریت منابع انسانی

تحصیالت: کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد

محسنطالئی
نائب رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی

سابقه حضور در هیأت مدیره همکاران سیستم :  5 سال 
تخصص: طراحی و توسعه   نرم افزار، فناوری اطالعات و مدیریت استراتژیک

تحصیالت: کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، هوش ماشین و رباتیک دانشگاه تهران   

سایر سمت های کنونی:
  معاونت توسعه محصول

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
  کمیته منابع انسانی

  کمیته استراتژی

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
  کمیته منابع انسانی     

عضویت در کمیته های هیأت مدیره:
  کمیته استراتژی
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 28۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 28۱۴۰۰

تحلیلترکیباعضاازنظرتخصصوسوابق
برای اداره  یک شرکت بزرگ تولیدکننده نرم فزار در ابعاد گروه همکاران سیستم، 
با شبکه ای از شرکت ها و نمایندگان، سهامداران و مشتریان، تخصص هایی 
مالی  اقتصادی،  تحلیل  مهارت های  کسب وکار،  هوشمندی  رهبری،  نظیر 
است.  ضروری  تکنولوژی  و  محصول  بازار،  از  شناخت  سرمایه گذاری،  و 
موظف  عضو   3 و  غیرموظف  عضو   4 از  متشکل  شرکت  هیأت مدیره 
می باشد که  ترکیب آن ها تخصص های متنوع مورد نیاز برای اداره شرکت 

را گرد آورده است. 

عالوه بر ظرفیت داخلی هیأت مدیره، همکاران سیستم همواره برآن بوده 
است تا بر اساس دانش و تخصص افراد صاحب نظر در حوزه های مختلف 
کسب وکار خود، تصمیمات راه گشایی در مسیر حرکت رو به جلوی شرکت 
اتخاذ نماید. بر همین اساس، استفاده از نظر مشاوران در سطوح مختلف 
استراتژی و عملیاتی شرکت از سالیان پیش در دستور کار هیأت مدیره قرار 

داشته و در سال 1400 نیز ادامه داشته است.

هیأت مدیره در سال 1400، 66 جلسه هیأت مدیره داشته است. تعداد و 
فاصله زمانی میان جلسات هیأت مدیره، متناسب با موضوعات و شرایط 
هر مقطع زمانی، توسط دبیرخانه هیأت مدیره مشخص و با تأیید رئیس 
هیأت مدیره به نحوی تنظیم شده است که در هر ماه بیش از یک جلسه 
در  هیأت مدیره  جلسات  برگزاری  تاریخ  و  ترتیب  شود.  برگزار  هیأت مدیره 
در  و  مشخص  هیأت مدیره،  دبیرخانه  توسط  و  هیأت مدیره  تقویم  قالب 
به تصویب هیأت مدیره رسانده  برای دوره های شش ماهه  اولین جلسه 

می شود.

حقوقومزایایاعضایهیأتمدیرهومدیرعامل
و  مجمع  مصوب  تصمیمات  اساس  بر  غیرموظف  اعضای  حضور  حق 
حقوق و مزایای مدیرعامل و معاونین وی مطابق با آیین نامه های داخلی 

گروه و بر اساس تصویب هیأت مدیره پرداخت  می شود. 

نقاطتمرکزهیأتمدیرهدرسال1400
اهم موضوعات راهبردی مطرح شده در جلسات هیأت مدیره و کمیته های 
را در سال 1400 تشکیل می دهند،  تخصصی که نقاط تمرکز هیأت مدیره 

عبارتند از: 

- تدوین استراتژی های سال 1401

- توجه و تمرکز بر کالود و رایانش ابری

- بازطراحی ساختار شرکت ابرآمد و ترکیب سهامداری آن

تیم  در  شرکت  باسابقه  و  متخصص  جوان،  نیروی های  از  بهره گیری   -
مدیریتی و تقویت هیأت مدیره گروه در جهت تقویت حاکمیت شرکتی

- تدوین برنامه و بودجه کالن و مراقبت از تحقق هدف گذاری های مصوب

- تنظیم رابطه با سهامداران و بازار سرمایه

سیاست های  و  استراتژی ها  تدوین  و  شرکت  انسانی  منابع  به  توجه   -
مناسب با شرایط و توجه به معیشت پرسنل

- نظارت بر تحقق اهداف استراتژیک و حفظ رویکردهای اصلی گروه

- نظارت بر فروش ، مدیریت و اجرای پروژه های بزرگ و استراتژیک

- پایش فعالیت های رقبای تجاری در بازار

- بررسی و نظارت های مستمر مالی و عملیاتی 

- تقویت حوزه توسعه محصول و طراحی مسیر آینده محصوالت همکاران 
سیستم

- تحلیل محیط بیرونی و بررسی مستمر وضعیت بازار و مشتریان
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 29۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 29۱۴۰۰

کمیتههایزیرمجموعههیأتمدیره
به  و   شرکتی  حاکمیت  نظام  چارچوب  در  سیستم  همکاران  هیأت مدیره 
شرکت،  ذی نفعان  تمامی  قبال  در  خود  وظایف  انجام  از  اطمینان  منظور 
ایجاد کمیته های زیرمجموعه هیأت مدیره نموده  از سال 1390 اقدام به 
منابع  کمیته  استراتژی،  کمیته  حسابرسی،  کمیته   1400 سال  در  است. 
انسانی و کمیته اقتصادی به منظور کمک به تصمیم سازی در اصلی ترین 

وظایف هیأت مدیره در این چهار حوزه فعال بوده اند.

در ادامه گزارشی از عملکرد هر یک از چهار کمیته   حسابرسی، استراتژی، 
منابع انسانی و اقتصادی آورده شده است. 

کمیتهحسابرسی
مأموریت کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی در سال 1390 به منظور اجرای اصول حاکمیت شرکتی 
در  است.  گردیده  ایجاد  شرکت  فعالیت های  بر  مؤثر  نظارت  اعمال  و 
حال حاضر این کمیته متشکل از پنج عضو است که اکثریت آنان مستقل 
این  شده اند.  انتخاب  هیأت مدیره  توسط  و  بوده  مالی  تخصص  دارای  و 
و  هیأت مدیره  نظارتی  وظایف  به  کمک  راستای  در   ،1400 سال  در  کمیته 
انجام پنج وظیفه اصلی خود شامل بررسی وضعیت نظام راهبری، ریسک  
و کنترل، سالمت گزارشگری مالی، استقالل و اثربخشی حسابرس مستقل، 
اثربخشی کار حسابرسی داخلی و چگونگی رعایت قوانین و مقررات، ضمن 
با کلیه اعضای کمیته در خصوص موضوعات  ایجاد هماهنگی های الزم 

مرتبط با وظایف کمیته حسابرسی، تعداد 6 جلسه برگزار نموده است.

فعالیتهاودستاوردهایکمیتهدرسال1400
اهم فعالیت های کمیته حسابرسی در راستای ایفای وظایف خود در سال 

1400 شامل موارد زیر بوده است:

تعیین  و  آن  زمان بندی  داخلی،  حسابرسی  واحد  کاری  برنامه  تصویب   -
اولویت های رسیدگی

- کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه ارزیابی و رسیدگی های حسابرسان 
داخلی از نظام کنترل های داخلی

- ارزیابی فعالیت های واحد حسابرسی داخلی و بررسی گزارش های صادرشده 
عملیاتی  فرآیندهای  و  ریسک  مدیریت  داخلی،  کنترل های  زمینه  در 
و  زیرمجموعه  و عملیات شرکت های  فعالیت های مهم ستادی  شامل 

فعالیت های مشاوره ای

- کسب اطمینان معقول از ارائه یافته ها و توصیه های مهم از سوی واحد 
حسابرسی داخلی به مدیریت و پیگیری اقدامات الزم

مشتمل  ریسک  مدیریت  فرآیند  اثربخشی  از  معقول  اطمینان  کسب   -
ارزیابی مدیریت و نظارت بر  اندازه گیری، تجزیه و تحلیل،  بر شناسایی، 

سیستم مدیریت ریسک

- بررسی سالمت گزارشگری مالی در سطح گروه
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 30۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 30۱۴۰۰

و  اصلی  شرکت  قانونی  بازرس  و  مستقل  حسابرس  گزارش   بررسی   -
حصول  منظور  به  آن ها  مدیریت  نامه های  و  زیرمجموعه  شرکت های 

اطمینان از اثربخشی گزارش های صادره 

- جایگزینی تعدادی از حسابرسان مستقل شرکت های زیر مجموعه برای 
سال مالی 1400

- بررسی کلیه شرایط قراردادهای حسابرسی و تناسب حق الزحمه دریافتی 
حسابرسان مستقل

- بررسی عملکرد حسابرسان مستقل و پایش استقالل آن ها

- نظارت بر رعایت قوانین و مقررات و الزامات درون سازمانی و برون سازمانی

- برگزاری جلسات دوره ای مابین اعضای کمیته حسابرسی و هیأت مدیره و 
همچنین مدیران ارشد شرکت جهت بررسی گزارشات حسابرسی داخلی و آشنا 
نمودن آن ها به نقش و اهمیت حسابرسی داخلی در نظام حاکمیت شرکتی

اطالعاتمربوطبهحسابرسمستقلوبازرس
قانونی

حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی گــروه در ســال 1400، مؤسســه 
رایمند و  بازرس علی البدل مؤسسه حسابرسی  رایان و  بیات  حسابرسی 

همکاران می باشد. 

معیارهای گروه برای گزینش حسابرس مستقل به شرح ذیل  می باشد:

و  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  معتمد  حسابرسان  لیست  در  حضور   -
عدم تعلیق از فهرست مذکور

امتیاز کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی در خصوص مؤسسات   -
حسابرسی 

با  متناسب  حسابرسی  گروه  استقرار  جهت  الزم  تمهیدات  و  شرایط   -
وضعیت شرکت و شرایط صنعت

توسط  حرفه ای  ضوابط  و  اصول  و  حسابرسی  استانداردهای  رعایت   -
مؤسسات حسابرسی

کمیتهاستراتژی
مأموریت کمیته استراتژی

ساالنه  استراتژی های  پیشنهاد  استراتژی،  کمیته  مسئولیت  مهمترین 
اقدامات  پیشنهاد  همچنین  و  آن ها  پیشرفت  مانیتورینگ  و  شرکت 
هدف  با  کالن  سطح  در  کمیته  این  است.  شرایط  با  متناسب  استراتژیک 
تمرکز بر مسائل استراتژیک و ایجاد ظرفیتی برای راهبری بلند مدت سازمان 
برای  محرک هایی  ایجاد  و  شرکت  درون  و  بیرون  شرایط  بررسی  طریق  از 
زیر تشکیل شده است.  انجام وظایف  از طریق  پایدار کسب وکار  توسعه 

اهم وظایف این کمیته عبارتند از:

- تحلیل محیط بیرونی، رصد تحرکات و جایگاه رقبا در بازار و پایش روند 
تغییرات بازار 

- شناسایی ریسک های بالقوه موجود در استراتژی های جاری شرکت 

- کشف فرصت های موجود برای توسعه کسب وکار و ارائه راهکار پیشنهادی 
به هیأت مدیره 

- پیشنهاد اهداف و موضوعات استراتژیک هر سال همراه با اولویت بندی 
پیشبرد به هیأت مدیره

ــوص  ــل در خص ــاز مدیرعام ــب نی ــل حس ــه مدیرعام ــاوره ب ــه مش - ارائ

   موضوعـات استراتژیک جهـت عمـق بخشیدن به موضوعـات، پیش از 
ورود به هیأت مدیره

- کسب شناخت از روند تغییرات تکنولوژی مرتبط با خطوط اصلی فعالیت 
از طریق کانال های داخلی و بیرونی و ارائه پیشنهادات استراتژیک جهت 

به روزرسانی و یا توسعه این فعالیت ها

- بررسی سیاست های محصولی پیشنهادی برای هر سال از سوی تیم اجرا 

فعالیت ها و دستاوردهای کمیته استراتژی در سال ۱۴۰۰
محیط  مجدد  تحلیل  محیطی،  مختلف  عوامل  از  حاصل  متغیر  شرایط 
بازبینی رویکردهای استراتژیک بر اساس شرایط را ضروری ساخت. بر  و 
جلسه   9 تعداد   ،1400 سال  در  استراتژی  کمیته  ضرورت،  همین  اساس 

برگزار نموده است و عمده اقدامات و فعالیت های آن عبارتند از:
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 31۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 31۱۴۰۰

- پایش وضعیت کالن اقتصادی کشور و تحلیل مجدد شرایط سال 1400 

- مراقبت از موفقیت استراتژی های مصوب سال 1400

- تحلیل مستمر محیط و رقبا و پیشنهاد اهداف استراتژیک سال 1401 به 
هیأت مدیره

گذاری  هدف  و  تعیین  شامل   1401 سال  اهداف  شناسنامه  تدوین   -
به  آن ها  پیشنهاد  و  اجرایی  رویکردهای  تعیین  و  موفقیت  معیارهای 

هیأت مدیره

- بازبینی دوره ای اهداف استراتژیک و به روزرسانی آن ها بر اساس شرایط 
محیطی جدید در طول سال 1400

کمیتهمنابعانسانی
مأموریت کمیته منابع انسانی

در  انسانی  منابع  سیاست های  اصلی  چارچوب های  بازطراحی  و  تدوین 
سال  در  انسانی  منابع  کمیته  مهم  اهداف  از  یکی  آن،  مختلف  حوزه های 
جهانی  مدل های  جدیدترین  و  بازار  مستمر  رصد  است.  بوده   1400
منابع  کمیته  که  بود  هایی  روش  از  یکی  حوزه ها  این  در  به کارگرفته شده 
انسانی برای پیشبرد این هدف از آن استفاده کرده و به این ترتیب توانسته 
نقش موثری در تهیه ورودی های الزم برای تصمیم گیری هیأت مدیره در 

حوزه منابع انسانی ایفا کند. 

با مدیریت منابع  اجرای کالن مصوبات هیأت مدیره که مرتبط  بر  نظارت 
بیشتر  قوت  به  که  موضوعاتی  و  سیاست ها  بر  نظارت  و  بوده  انسانی 
تیم مدیریتی کمک می کند، از سایر اهداف مهم کمیته منابع انسانی در 
این سال بود. همچنین مراقبت از اثربخشی مکانیسم های افزایش توان 
در  همواره  نیز  استعدادها  کشف  و  مدیران  ظرفیت  توسعه  مدیریتی، 
دستورکار این کمیته بوده و جزو اصلی ترین محورهای تمرکز آن می باشد.

فعالیت ها و دستاوردهای کمیته در سال ۱۴۰۰
کمیته منابع انسانی در سال 1400، 13 جلسه تشکیل داده است که اهم 

فعالیت ها و دستاوردهای آن به شرح زیر است.

 - بازبینی سیاست های کالن منابع انسانی و متناسب سازی آن با شرایط 

و   مدیران  توانمندسازی  بر  تمرکز  بازار،  در  رقابت پذیری  زاویه  از  موجود، 
نگهداشت و توسعه افراد موثر سازمان 

نشاط  و  روحیه  سطح  ارتقای  بر  تمرکز  و  پرسنل  سالمت  از  مراقبت   - 
عمومی در سازمان

 - پایش سازمان و نظارت بر وضعیت فرهنگ سازمانی به ویژه در شرایط 
دورکاری و تمرکز بر حداقل نمودن تأثیرات دورکاری بر فرهنگ سازمانی

رقابت  بر  تمرکز  با  خدمات  جبران  مدل  بر  حاکم  سیاست های  بازنگری   - 
پذیری در بازار و نیز ارتقای سطح رفاه پرسنل

 - ایجاد مکانیسم توسعه خالقیت در سازمان و تدوین سازوکارهای اجرایی 
آن با هدف شناسایی و مدیریت استعدادها

 - تعیین استراتژی ها و سازوکار نظارت بر فرایند توسعه و توانمندسازی 
مدیران 

 - نظارت بر  مکانیسم های جانشین پروری مدیران ارشد و میانی در سازمان

ایجاد  انسانی  منابع  حوزه  در  سیستم  همکاران  مهم  اقدامات  از  یکی 
روال سال  این کمیته طبق  »کمیته سالمت« در سال 1395 بوده است. 
از سالمت منابع  ایفای نقش خود پرداخته و در مراقبت  به  های گذشته 

انسانی همکاران سیستم و خانواده ی ایشان تاثیر بسزایی داشته است.

کمیتهاقتصادی
مأموریت کمیته اقتصادی

فعالیــت کمیتــه اقتصــادی، متمرکــز بــر تصمیم ســازی های اقتصــادِی 
کســب و کار و طرح هــای ســرمایه گذاری گــروه اســت.

ورودی های  کسب وکار،  مالی  خروجی هاِی  تحلیل  و  بررسی  با  کمیته  این 
اقتصادی محیطی و فرصت های سرمایه گذاری، تصویر دقیق و شفافی از 
شرایط اقتصادی موجود در کسب وکار گروه و انطباق آن با شرایط بیرونی 
جدید  طرح های  و  بهبود  پیشنهاد  ارائه  با  و  می دهد  هیأت مدیره  به  را 
سرمایه گذاری، ظرفیت پایداری مالی و توسعه سودآوری را تقویت می کند. 

اغلب تصمیمات هیأت مدیره ها منتج به آثار مالی در کسب و کار می گردد و 
به همین جهت، داشتن تصویری مستمر و یکپارچه از شرایط اقتصادی-

کلیدی ترین  از  کسب و کار  شرایط  با  آن  انطباق  بررسی  و  محیطی  مالی، 
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 32۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 32۱۴۰۰

نیازهای تصمیم گیری است. برای هیأت مدیره مهم است که:

 -  بر اساس شرایط اقتصادی چگونه می تواند سودآوری حداکثری را ایجاد کند.

دریافت  مؤثر  و  موقع  به  گزارشاتی  قالب  در  را  خود  قبلی  تصمیمات   - 
را  آتی  اتکا آن ها به موقع تغییر مسیر بدهد و یا بهبودهای  کند و به 

برنامه ریزی نماید.

 - فرصت هــای مناســب کســب وکار را بــه موقــع تشــخیص دهــد و بــا 
     سرمایه گذاری روی آن ها بتواند ظرفیت و پایداری کسب وکار را تقویت کند.

به همین منظور کمیته اقتصادی باید ظرفیت و جایگاهی را تقویت کند 
که هیأت مدیره همواره اطمینان معقولی از درستی تصمیمات کسب وکار 
نماید.  کسب  اقتصادی  خروجی های  زاویه  از  آن ها  موقع  به  تغییر  یا  و 
همچنین مکانیسمی را فعال می کند که پایه های سودآوری کسب و کار از 

محل فرصت های جدید را مورد بررسی قرار دهد.

فعالیت و دستاوردهای کمیته در سال ۱۴۰۰
کمیته اقتصادی در سال 1400، 7 جلسه تشکل داده و موارد زیر را به عنوان 
مهمترین موضوعات مربوط به حوزه ی خود مورد توجه و بررسی قرار داده است.

ــی آن هــا در  ــار احتمال  - بررســی روندهــای اقتصــادی و منعکــس کــردن آث
  کسب وکار همکاران سیستم به هیأت مدیره

 - تحلیل نسبت ها و روندهای مالی شرکت جهت اطمینان یافتن از پایداری 
کافی شرکت و بررسی ریسک های مالی 

مناسب  ساختار  و  مالی  اطالعات  صحت  و  شفافیت  از  یافتن  اطمینان   - 
رگوالتوری  سازمان های  و  سهام  صاحبان  هیأت مدیره،  به  گزارش دهی 
مانند بورس، چه از منظر ساختار و چه از منظر محتوا )مانند گزارش 

تفسیری و گزارش هیأت مدیره به مجمع و صورت های مالی(

و  نقدینگــی  مدیریــت  از  یافتــن  اطمینــان  و  نقدینگــی  مانیتورینــگ   - 
   سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 - بررسی پیشنهادهای سرمایه گذاری )کوتاه مدت و بلند مدت( از منظر 
مالی و تحلیل اقتصادی و مقرون به صرفه بودن آن ها

 - تحلیــل پیشــنهادهای خرید/ادغــام شــرکت ها و تصمیم ســازی بــرای 
هیأت مدیــره

سرمایهوترکیبسهامداران
سرمایه شرکت در بدو تأسیس در تاریخ 1368/06/07 مبلغ 1.2 میلیون 
ریال شامل تعداد 120 سهم به ارزش اسمی هر سهم 10,000 ریال بوده 
است که طی چندین مرحله به شرح نمودار زیر به مبلغ 10,000 میلیارد 
ریال )شامل تعداد 10,000 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 
ریال( در پایان سال مالی منتهی به 1400/12/29 رسیده است. در مجموع 
 از محل سود انباشته بوده که حاکی از آن 

 ٍ
افزایش سرمایه شرکت عمدتا

است که سود خوبی در هر سال ایجاد و از محل آن صرف سرمایه گذاری 
منجر به افزایش توان ساختار مالی شرکت شده 

  ٍ
مجدد در شرکت و نهایتا

است.

همکاران سیستم به منظور اصالح ساختار مالی و تأمین مالی برای اجرای 
سرمایه  افزایش  مرحله  دو   1400 سال  در  شرکت،  توسعه ای  طرح های 
تجدید  محل  از  درصدی   403 حدود  سرمایه  افزایش  با  ابتدا  داد.  انجام 
ارزیابی دارایی ها، سرمایه خود را از مبلغ 1,700,000 میلیون ریال به مبلغ 
8,543,604 میلیون ریال افزایش داد و سپس در مرحله دوم با افزایش 
را به مبلغ 10,000,000 میلیون  سرمایه حدود 17 درصدی، سرمایه خود 

ریال رساند.
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 33۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 33۱۴۰۰

در  نیازهای جدید مشتریان  ایجاد  و  تکنولوژی  در صنعت  تغییرات سریع 
استفاده از نرم افزارهای عملیاتی، مالی و مدیریتی، گروه همکاران سیستم 
ایجاد کسب وکارهای  تا همواره سرمایه گذاری های جدید و  را برآن می دارد 
نوآورانه را در دستور کار داشته باشد. در همین راستا از جمله سرفصل های 
سرمایه گذاری شرکت در سال های اخیر می توان به ارائه و توسعه خدمات بر 
بستر ابر در شرکت ابرآمد، سرمایه گذاری روی زیرساخت های فنی توسعه 
محصول و افزایش درآمدهای تکرارپذیر، ایجاد محصوالت جدید متناسب 

با نیاز شرکت ها اشاره کرد.

سهامداراناصلی
سهامداران دارای مالکیت بیش از 1 درصد سهام شرکت در پایان سال مالی 

1400/12/29 و در تاریخ تأیید گزارش در جدول زیر مشخص شده اند.

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی 1400 و تاریخ تأیید گزارش

نام سهامدار
تاریخ تأیید گزارش 1400/12/29

 1401/02/31

درصدتعداد سهامدرصدتعداد سهام

61/66%61.666,165,881,129%6,165,881,129شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا 

4/98%4.98498,447,532%498,447,532شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

4/39%4.39439,284,621%439,284,621شرکت .گ .م .اقتصاد و سرمایه گذاری پاسارگاد

2/14%2.13214,410,408%213,000,000شرکت جی آی اف .اس پی سی.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 
1/25%1.26125,269,975%125,750,103تاک دانا

11/27%11.271,127,172,524%1,127,172,524جمع اشخاص حقیقی )باالی 1 درصد(

14/30%14.31,429,533,811%1,430,464,091سایر سهامداران

100%10010,000,000,000%10,000,000,000جمع

وضعیتمعامالتوقیمتسهام
شرکت در تاریخ بیست و دوم شهریور ماه 1390 به عنوان چهل وچهارمین 
نماد معامالتی و با نماد »سیستم« در فهرست نرخ های بازار اول فرابورس 
ایران در گروه رایانه و فعالیت های وابسته درج شد و به بازار معامالت سهام 
راه یافت. سهام شرکت برای اولین بار در تاریخ 1390/06/28 مورد معامله 

قرار گرفته است. 

در تاریخ 1395/08/08 درخواست شرکت در هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار 
بررسی و ورود شرکت به فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار، تأیید و نماد »سیستم« در مورخ 1395/08/23 به بازار بورس اوراق 
با احراز شرایط  راه یافت و در مردادماه سال 1397 توانست  بهادار تهران 

تابلوی فرعی بازار اول، از بازار دوم به این بازار منتقل شود.

کنون، همکاران سیستم  تا  ابتدا  از  پایدار و عملکرد خوب شرکت  توسعه 
را برای سرمایه گذاران جزء شرکت های کم ریسک و دارای افق مناسب برای 
رشد آتی سهام تبدیل کرده است. نمودار زیر روند تغییرات ارزش بازار سهام 
شرکت را در مقایسه با شاخص کل بورس، شاخص کل هم وزن و شاخص 

صنعت رایانه نشان می دهد.

مقایسه روند ارزش بازار سیستم در مقایسه با شاخص کل شاخص کل هم وزن و شاخص صنعت رایانه

ارزش بازار سیستم     ــــــــــــــــ             شاخص صنعت رایانه     ـــــــــــــــــ              شاخص کل هم وزن      ـــــــــــــــــ              شاخص کل     ـــــــــــــــــ  
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 34۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 34۱۴۰۰

»سیستم«  حرکت  روند  می شود،  مشاهده  باال  نمودار  در  که  همان طور 
طی سال 1400 روندی با ثبات و رو به رشد بوده است. علیرغم اینکه سهم 
سیستم در بازه هایی از زمان، متاثر از نوسانات بازار شده است اما در نهایت 
با بازدهی 26 درصدی )مجموع رشد ارزش سهم و سود تقسیمی( عملکرد 
درصدی(،   4.5 بازدهی  )با  کل  شاخص  به  نسبت  مطلوب تری  مراتب  به 
)با  رایانه  گروه  شاخص  و  درصدی(   21 منفی  بازدهی  )با  هم وزن  شاخص 
بازدهی منفی 12 درصدی( داشته و فضایی کم ریسک تر و امنیت بیشتری را 

در سرمایه گذاری برای سهامداران خود ایجاد کرده است.

وضعیتنقدشوندگیسهاموکیفیتافشاء
اطالعاتشرکت

وضعیت معامالت سهام شرکت در چهار سال اخیر به شرح جدول زیر است. 
تمامی  در  مراتب  به  »سیستم«  سهم  می شود  مشاهده  که  همانطور 

روزهای قابل معامله، از نقدشوندگی الزم برخوردار بوده است.

وضعیت معامالت

تعداد سهام دوره  مالی
معامله شده

ارزش سهام 
معامله شده 
)میلیارد ریال(

تعداد 
روزهای 

معامالتی 
کل بازار

تعداد 
روزهايی

که نماد باز 
بوده است

تعداد 
روزهایی 
که نماد 
معامله 

شده است

نسبت حجم 
معامالت 

به میانگین 
موزون 
سرمایه

ارزش بازار 
)میلیارد 

ریـال(

قیمت 
سهم
)ریـال(

سرمایه
)میلیارد 

ریـال(

1397/12/29243,999,8931,248241229228%24.36,2794,9831,260

1398/12/29309,231,0543,600238234234%24.517,82914,1501,260

1399/12/30500,123,24714,776243233233%38.245,79826,9401,700

1400/12/29430,934,9344,493239188188%6.6753,6005,36010,000

نمودار زیر روند افزایش سود خالص ساالنه و همچنین سود تقسیمی طی 
4 سال اخیر را نشان داده شده است.

روند افزایش سود خالص ساالنه  -میلیارد ریال

سود خالص شرکت اصلیسود تقسیم شده یا پیشنهادی

896

5,212
5,000

5,431

1,594

سال  در  ریال  میلیارد   5,000 مبلغ  باال  نمودار  در  است  توضیح  به  الزم   *
سود  محل  از  سود  تقسیم  برای  هیأت مدیره  پیشنهاد  صورت  به   1400
انباشته و صرف سهام خزانه نمایش داده شده است که در صورت تصویب 

سهامداران، توزیع خواهد شد.
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 35۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 35۱۴۰۰

شفافیتوقابلیتدسترسیگزارشهاو
مستنداتبرایسهامداران

شرکت همکاران سیستم )سهامی عام( و شرکت های زیرمجموعه آن، برای 
اطمینان بیشتر بازار از شفافیت اطالعات صورت های مالی هر یک از شرکت های 
زیرمجموعه و صورت های مالی تلفیقی، توسط حسابرسان معتمد بورس 
اوراق بهادار تهران حسابرسی می شوند و گزارش های حسابرس و بازرس 

قانونی ضمیمه گزارش صورت های مالی هر شرکت می باشد.

گزارش  انضمام  به  اصلی  شرکت  نیز  و  گروه  شرکت های  مالی  صورت های 
 www.codal.ir حسابرس و بازرس قانونی در سایت کدال بورس به آدرس

قابل مشاهده است.

میزان شفافیت اطالعات در گروه شرکت های همکاران سیستم در سطحی 
منابع  و  مالی، عملیاتی  از  اعم  حیاتی شرکت ها  اطالعات  تمامی  که  است 
گزارش های  از  مجموعه ای  طریق  از  و  روزآمد  دائم،  صورت  به  انسانی 
پیشرفته مدیریتی که داشبورد پیشرفته مدیریت است در اختیار رده های 
دارند.  قرار  زیرمجموعه  شرکت های  و  اصلی  شرکت  ستادی  و  مدیریتی 
نتیجه این اقدامات، به  دست  آوردن باالترین امتیاز در شاخص اطالع رسانی 
و  ریال  تا 20,000 میلیارد  بازار 5,000  ناشران بورسی در  اتکا بودن  قابل  و 
کسب عنوان »شفاف ترین ناشر بورسی« در سال 1397 و همچنین انتخاب 
همکاران سیستم به عنوان یکی از 15 ناشر بورسی برتر کشور و تنها شرکت 
صنعت رایانه، در زمینه ی شفافیت و اطالع رسانی صورت های مالی از سمت 

سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1400، بوده است. 

شرکت  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  شامل  کمیته ای  را  اخیر  رتبه بندی 
سازمان  و  خبره  حسابداران  انجمن  ایران،  فرابورس  شرکت  تهران،  بورس 
حسابرسی با در نظر گرفتن شاخص هایی از جمله روند تحقق سودآوری 
و عملکرد مالی ساالنه شرکت، شفافیت در اطالع رسانی موضوعات مالی، 
نداشتن بند بااهمیت حسابرسی و پرداخت سود از طریق سامانه سجام، 

انجام می دهند.

گزارشریسکها
هدف مدیریت ریسک عالوه بر شناسایی و کاهش سطح ریسک ها، شامل 
از امکانات و فرصت ها نیز می باشد که این مهم  شناسایی و بهره برداری 
از طریق کمیته های مختلف و طی فرآیندهای  در گروه همکاران سیستم 
محیط  تغییرات  درک  و  شناسایی  در  چابکی  می شود.  کنترل  مشخصی 
بیرونی و درونی شرکت برای هیأت مدیره همواره از ضرورت باالیی برخودار 
و  اطالعات  فراهم آوری  هدف  با  مربوطه  کمیته  های  بنابراین  است،  بوده 
تحلیل هایی از شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور و وضعیت پیشبرد 
استراتژی ها در داخل شرکت، هیأت مدیره را در شناسایی متغیرهای تأثیرگذار 
بر کسب  وکار شرکت و ایجاد درک مناسبی از آن یاری می کنند. از سوی دیگر، 
کمیته  حسابرسی با ایجاد محیط های کنترلی و نظارت بر فعالیت های شرکت، 
قوت تصمیمات هیأت مدیره در واکنش های چابک نسبت به عوامل ریسک 

و تغییرات را ارتقا می دهد. 

ساز وکار مدیریت ریسک، همکاران سیستم را در برابر سه دسته از ریسک ها 
مجهز کرده است که به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف(ریسکهایمرتبطباتأثیراتشرایطاقتصادیحاکمبرکشوربرفعالیت
مشتریانهمکارانسیستم

یکی از مهمترین ریسک های موجود، مربوط به تأثیراتی است که شرایط 
اقتصادی کشور بر فعالیت مشتریان همکاران سیستم و به تبع آن بر توان 
خرید مشتری می گذارد و ممکن است باعث عدم تصمیم گیری مشتری و 
طوالنی شدن فرایند خرید وی شود.  همکاران سیستم در سال های اخیر 
ارائه  بسته های محصولی  به  اقدام  اثر ریسک مذکور،  برای کاهش شدت 
و خدماتی متناسب با توان مالی مشتریان در طیف های مختلف نموده و 

ادامه دادن آن را نیز در دستورکار خود دارد.

ب(ریسکهایعملیاتی

حوزه  در  که  است  ریسک هایی  از  دسته  آن  شامل  عملیاتی  ریسک های 
آن تأثیر می گذارد. ریسک منابع  یا بر فعالیت های اجرایی  عملیات بوده و 
انسانی، سیستم های اطالعاتی و زیرساختی، ریسک کنترل های حسابداری 
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 36۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 36۱۴۰۰

و ریسک حقوقی در این گروه قرار می گیرند که با توجه به اقدامات سال های 
اخیر، تحت کنترل و مدیریت قرار دارند.

در حوزه منابع انسانی، علی رغم وجود شرایط اقتصادی تورمی و ناپایدار، 
توسعه  و  آموزش  نگهداشت،  جذب،  حوزه  در  تصمیمات  و  سیاست ها 
کارکنان و مدل جبران خدمات، به نحوی اتخاذ شد که  ریسک های سال 1400 

و همچنین ریسک های پیش رو در این حوزه را پوشش دهد. 

پ(ریسکبازار

از رکودها، تغییر در نرخ بهره، تحریم های بین المللی و... 
  ٍ
ریسک بازار، عمدتا

ناشی می شود. علی رغم تنوع و تعدد مشتریان شرکت و صنایع مختلفی 
که در آن فعالیت می کند، رکود و یا کاهش فعالیت برخی صنایع به ویژه در 
شرایط کنونی و به دلیل اثرات ناشی از استمرار  شیوع کرونا می توانست 
بر کسب وکار تاثیرگذار باشد، لیکن، با توجه به اقدامات گروه در  شناسایی 
قبولی  قابل  سطح  در  حوزه  این  ریسک های  جدید،  بازارهای  و  فرصت ها 

مدیریت شده است.

مواجه  نقدینگی  کمبود  ریسک  با  را  سازمان ها  تعهدات،  ایفای  و  فعالیت 
می سازد. در همکاران سیستم به دلیل وجود مشتریان در طیف گسترده ای 
از صنایع و کسب وکارهای مختلف و همچنین عدم وابستگی فعالیت های 
به  سخت افزار  خرید  استثنای  )به  آن  تغییرات  و  ارز  نرخ  به  شرکت  جاری 
خصوص خرید سرورها(  نقدینگی شرکت در وضعیت مناسبی قرار دارد. اما 
نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تجهیزات سخت افزاری و عالوه بر 
آن، استمرار محدودیت های ناشی از شیوع کرونا در جهان منجر به افزایش 
قیمت تجهیزات سخت افزاری شده است که مجموع این دو عامل بر میزان 

توان خرید مشتریان همکاران سیستم تأثیرگذار بوده است. 

موقع  به  پرداخت  در  مشتریان  ناتوانی   از  ناشی   اعتبار   ریسک  همچنین 
بدهی های خود از مهمترین ریسک ها محسوب می شود که به دلیل تأخیر 
از  استفاده  با  و  ایجاد  عملیاتی  درآمدهای  از  ناشی  مطالبات  وصول  در 
متوسط دوره وصول مطالبات محاسبه می شود. با توجه به سیاست های 
استقرار،  خدمات  نرم افزارها،  الیسنس  شامل  مطالبات  وصول  در  گروه 
پشتیبانی و آموزش، دوره وصول مطالبات کنترل شده و ریسک اعتباری به 

حداقل رسیده است.

محیطحقوقیشرکت
مجموعه  در  حقوقی  دفتر  جایگاه  ارتقاء  و  تقویت  هدف  با   1400 سال  در 
شرکت همکاران سیستم برای ایفای نقش قوی تر و همسان سازی ساختار 
این واحد با سایر واحدهای شرکت، واحد حقوقی به عنوان یکی از واحدهای 
ستادی شرکت تعیین شد و در ارتباطی منسجم تر، موضوعات ذیل را مانند 

سالهای گذشته پیش برده است: 

1.شناساییمقرراتحاکمبرحوزهکسبوکار

دفتر حقوقی شرکت همکاران سیستم با شناسایی و بررسی مقررات حاکم 
بر حوزه کسب وکار خود سعی نموده است که مقررات یاد شده را به طور 
فعالیت های  بر   

 ٍ
مشخصا که  عمده ای  مقررات  نماید.  اجرا  و  رعایت  کامل 

شرکت حاکم بوده و رعایت می شوند، عبارتند از:

 - قانون تجارت و الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت

 - مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 

 - مجموعه قوانین مالیاتی )اعم از قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر 
ارزش افزوده و غیره(

 - قوانین کار و تأمین اجتماعی

 - قانون مدنی

 - قانون چک

 - قانون مبارزه با جرائم رایانه ای 

 - قانون تجارت الکترونیک

 - قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای 

 - قانون ثبت عالئم، اختراعات و طرح های صنعتی

۲.قراردادها

واحد حقوقی شرکت همکاران سیستم به منظور تطبیق حداکثری قرارداد ها 
با قوانین و مقررات مرتبط و همچنین رعایت حداکثری حقوق مشتریان و 
شرکت  همکاران سیستم و شرکت های زیرمجموعه آن همواره سعی نموده 
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است با شناسایی ضرورت های عملی و اجرایی، اصالحات الزم را در متن های 
از بازبینی گسترده در سال 1399  قراردادهای تنظیمی اعمال نماید. پس 
راجع به قرارداد »فروش و همکاری در استقرار و آموزش نرم افزار های همکاران 
مذاکرات  در  شده  انجام  تغییرات  تاثیر  پایش  با   1400 سال  در  سیستم«، 
فروش و انعقاد قرارداد با مشتریان، نسبت به تکمیل و بهبود حداکثری 
اصالحات اقدام شد. این رویکرد در سایر قراردادهای شرکت مانند قرارداد 
حفظ محرمانگی، قرارداد همکاری با نمایندگان و شرکت های تحت لیسانس 

و هم پیمان ها نیز اعمال شد.   

۳.برگزاریکارگاهآموزشیچکبرایمدیرانعاملومدیرانوسرپرستهای
مالی

بخش عمده ی معامالت و قراردادهای شرکت مبتنی بر چک است. بنابراین 
ضرورت شناخت ماهیت این سند و آثار، الزامات و ضمانت اجراهای قانونی 
مترتب بر آن، برای مدیران شرکت و کارشناسان مالی اجتناب ناپذیر است. 
تغییرات  و  چک  موضوع  با  کارگاهی  مالی،  واحد  همراهی  با  حقوقی  واحد 
آخرین قانون مصوب آن برگزار نمود. بدیهی است این آموزش ها عالوه بر 
تربیت نسل مدیران کار آزموده، ریسک شرکت های گروه را در این خصوص 

به حداقل ممکن خواهد رساند. 

4.حقوقمالکیتفکری

یکی از دارایی های شرکت های دانش بنیان، دارایی های فکری است. دارایی فکری 
طیف وسیعی از اموال ارزشمند غیرمادی و غیرمحسوسی را دربرمی گیرد 
کارکنان شرکت  و  ایده و خالقیت مجموعه  مدیران  که حاصل فکر، تالش، 
است. شرکت همکاران سیستم، شرکتی پیشرو درحوزه مالکیت فکری است 
همواره  و  می کند  فعالیت  حوزه  این  در  تاکنون  پیش  سال   15 حدود  از  و 
برای معرفی و شناساندن این حقوق به فعاالن بازار کوشش کرده  است. 
در این راستا شرکت همکاران سیستم و به طور ویژه واحد حقوقی همکاران 
سیستم با همکاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی به انتشار ساالنه ویژه نامه 
موضوع  با   1401 ویژه نامه  کرده است.  اقدام  فکری  مالکیت  جهانی  روز  در 
منتشر  ماه  اردیبهشت  در   )NFT( تکنولوژیک  تحوالت  و  فکری  مالکیت 
شد. همچنین پس از ترجمه موفق نقشه راه مالکیت فکری اتاق بازرگانی 

بین المللی 2014، در سال 1400 ترجمه نسخه 2020 نقشه راه مالکیت فکری 
اتاق بازرگانی بین المللی انجام گردید که در دست چاپ است. 

الزم به ذکر است واحد حقوقی شرکت همکاران سیستم در راستای حفظ 
از دارایی های فکری متعلق به شرکت همکاران سیستم مانند  و حراست 
کپی رایت نرم افزارها، اسرار تجاری، عالئم تجاری، نام تجاری و نام دامنه های 
شرکت، همواره اقدامات ذیل را انجام و در صورت لزوم نسبت به تمدید 

اعتبار اقدام می کند:

میزان  اساس  بر   )NDA( افشاء  عدم  مختلف  توافق نامه های  انعقاد   - 
دسترسی اشخاص به اطالعات محرمانه

 - ثبت نرم افزارها در شورای عالی انفورماتیک، بررسی و پیگیری موارد نقض 
کپی رایت

 - ثبت عالئم تجاری شرکت و بررسی موارد ناقض حقوق قانونی شرکت در 
فضای مجازی و فیزیکی 

 - مراقبت دائمی و همیشگی برای جلوگیری از موارد سوء استفاده از نام 
تجاری و نام دامنه اینترنتی

مسئولیتهایاجتماعی
نقش آفرینــی مؤثــر و هدفمنــد در جامعــه یــک اصــل کلیــدی در کســب وکار 
همکاران سیستم است. با ورود همکاران سیستم به بورس، فعالیت های 
از گذشته و به شکل  شرکت در زمینه ی مسئولیت اجتماعی، هدفمندتر 
سیستماتیک در چارچوب موضوعات پیشنهاد شده از سوی استانداردهای 
این بخش ادامه پیدا کرده است. در ادامه مهم ترین فعالیت های شرکت در 

این زمینه را مرور می کنیم:

مراقبتازسالمتجسموروانپرسنل
در  است.  شده  تشکیل   1395 سال  در  سیستم  همکاران  سالمت  کمیته 
شرایط شیوع پاندمی، حفظ سالمت افراد همواره در اولویت تصمیم های 
شرکت قرار داشته است. در ادامه ی مجموعه فعالیت های این کمیته برای 
مراقبت از روان پرسنل در دوران دورکاری، سال 1400 هم کارگاه ها و وبینارهایی 

را در این راستا برگزار کرد. 
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مؤسساتوسازمانهایعمومیوعامالمنفعه

-دانشگاههاومراکزآموزشی

آینده   انسانی  سرمایه   به  روز  دانش  انتقال  هدف  با  سیستم،  همکاران 
جامعه، دوره ها و محصوالت آموزشی خود را به شکل رایگان یا با قیمتی 
مناسب در اختیار مراکز آموزشی و دانشگاه ها قرار می دهد. در سال 1400 
با هدف ایجاد ارتباط مستقیم با دانشجویان دانشگاه ها، مؤسسه آموزش 
و پژوهش همکاران سیستم در ادامه فعالیت های سال های گذشته، با 11 
دانشگاه همکاری داشته است و دوره های آموزشی رایگان و با تخفیف ویژه را 

برای حدود 1,152 دانشجو برگزار کرده است.  

-سازمانهایمردمنهادوخدماتعامالمنفعه

کمک به تقویت زیرساخت های نرم افزاری سازمان های مردم نهاد و نیکوکاری 
نیز بخشی از فعالیت های اجتماعی همکاران سیستم است. در سال 1400 
بیش از 12 مؤسسه عام المنفعه به شکل رایگان یا با پرداخت حداقل  هزینه 

از نرم افزارهای راهکاران ابری و سپیدارسیستم بهره برده اند.

در سال 1400، همکاری همکاران سیستم با انجمن حمایت از کودکان کار نیز 
ادامه یافته است.

-حمایتازشرکتهاینوپا

به  آن ها  تجهیز  و  نوپا  شرکت های  از  حمایت  همواره  سیستم  همکاران 
و  شرکت  از 47   بیش  سال 1400  در  دارد.  مدنظر  را  نرم افزاری  راهکارهای 
با تخفیف 50  را  تاکنون 287 شرکت استارتاپ نرم افزار سپیدار  در مجموع 

درصدی تهیه کرده اند. 

-حمایتازحقوقمالکیتفکری

و  آگاهی بخشی  برای  اتکا  قابل  مرجعی  سیستم،  همکاران  حقوقی  دفتر 
فرهنگ سازی در زمینه ی مالکیت فکری در کشور است. در سال 1400 هم 
ویژه نامه ی ساالنه این شرکت با موضوع مالکیت فکری در کسب وکارهای 

کوچک و متوسط و با همکاری کمیته ی ایرانی اتاق بازرگانی منتشر شد. 

واحد حقوقی شرکت همکاران سیستم به منظور تحقق مسئولیت اجتماعی 
قبلی  فعالیت های  تأثیرگذاری  افزایش  راستای  در   ،1398 سال  در  خود 
انجام شده در این حوزه، اقداماتی جهت تشکیل کمیسیون مالکیت فکری 
در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی انجام داد و تفاهم کلی در این خصوص حاصل 
شد. با تغییر دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، انجام و اجرای 
این موضوع اجرایی  افتاد ولی در نهایت در سال 1400  این امر به تعویق 
شده و کارگروه مالکیت فکری کمیته ایرانی زیر نظر دبیرکل کمیته، اقای دکتر 
خزاعی تشکیل شد و بنا به اقتضائات دوره کرونا، سه جلسه بصورت آنالین 

برگزار شد و در ادامه در سال 1401 نیز فعال تر خواهد شد.
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گزارشمالی

۵
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خالصه ای از عملکرد مالی شرکت طی سال های 1398، 1399 و 1400  به شرح جداول پیوست تقدیم می گردد.

گزارشمالی

۱۴۰۰۱۳۹۹۱۳۹۸

الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

9,369,7855,425,0263,286,340درآمد خالص

5,202,6402,946,9791,575,145سود عملیاتی

873,312937,607301,601خالص درآمدهای غیرعملیاتی

5,403,0013,636,2991,615,156سود خالص

5,948,2823,871,9261,786,862وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

21,467,90311,207,8305,094,153جمع دارایی ها

5,412,9723,320,7851,896,486جمع بدهی ها

10,000,0001,700,0001,260,000سرمایه ثبت شده

16,054,9307,887,0453,197,668جمع حقوق مالکانه

ج( نرخ بازده )درصد(:

37%45%33%نرخ بازده دارایی ها

59%66%45%نرخ بازده حقوق مالکانه

د( اطالعات مربوط به هر سهم:

10,0001,7001,260تعداد سهام )میلیون(

5173481,282سود پایه هر سهم – ريال )بر اساس آخرین سرمایه(

1,605789320ارزش دفتری هر سهم – ریال )بر اساس آخرین سرمایه(

ه( سایر اطالعات:

1,1021,0161,098تعداد کارکنان – نفر )پایان سال(

گزیدهاطالعاتمالی–شرکتاصلیگزیدهاطالعاتمالی–تلفیقی

 ۱۴۰۰۱۳۹۹۱۳۹۸

الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

6,642,4163,458,5752,140,630درآمد خالص )شامل درآمد سرمایه گذاری در سهام شرکت های فرعی(

5,010,5492,494,3571,452,902سود عملیاتی

646,1363,198,017384,317خالص درآمدهای غیرعملیاتی

5,211,6075,430,5171,594,284سود خالص

3,972,2422,112,1241,236,640وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

19,777,1189,861,3164,743,281جمع دارایی ها

4,642,7892,773,6461,571,828جمع بدهی ها

10,000,0001,700,00010,000,000سرمایه ثبت شده

15,134,3297,087,6703,171,453جمع حقوق مالکانه

ج( اطالعات مربوط به هر سهم:

10,0001,7001,260تعداد سهام  )میلیون(

528550162سود پایه هر سهم – ریال )بر اساس آخرین سرمایه(

2,3501,000-سود نقدی هر سهم – ریال

6,18021,17018,330آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش – ریال

1,513709317ارزش دفتری هر سهم – ریال )بر اساس آخرین سرمایه(

1238113نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم  – مرتبه

د( سایر اطالعات:

216219238تعداد کارکنان – نفر )پایان سال(
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صورتسودوزیانشرکتاصلی

سال1400عملیاتدرحالتداوم
میلیونریال

سال1۳۹۹
میلیونریال

درصدتغییرات

92%6,642,4163,458,575درآمدهای عملیاتی

90%)461,132()876,200(بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

92%5,776,2162,997,443سود ناخالص

50%)503,086()755,667(هزینه های فروش، اداری و عمومی

101%5,010,5492,494,357سود عملیاتی

80%-646,1363,198,017سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

1%-5,656,6855,692,374سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

68%)265,056()444,671(هزینه مالیات بر درآمد

113%-3,199)406(سال های قبل

)445,077()261,858(%70

4%-۵,۲11,۶0۷۵,4۳0,۵1۷سودخالصعملیاتدرحالتداوم
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 42۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 42۱۴۰۰

 ۱۴۰۰/۱2/2۹
میلیون ریال

 ۱۳۹۹/۱2/۳۰

میلیون ریال

بدهی های غیر جاری

123,44973,608ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

123,44973,608جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری

1,709,0841,518,668پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

451,778259,863مالیات پرداختنی

41,35030,267سود سهام پرداختنی

2,317,128891,239پیش دریافت ها

4,519,3402,700,037جمع بدهی های جاری

4,642,7892,773,646جمع بدهی ها

19,777,1189,861,316جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورتوضعیتمالیشرکتاصلی

دارایی ها

 دارایی های غیرجاری

9,484,3542,565,109دارایی های ثابت مشهود

172,766165,476دارایی های نامشهود

1,409,1961,150,137سرمایه گذاری های بلندمدت

75,77241,048دریافتنی های بلندمدت

48,34839,773سایر دارایی ها

۱۱,۱۹۰,۴۳63,961,543جمع دارایی های غیرجاری

دارایی های جاری

12,55538,622پیش پرداخت ها

14,858138موجودی مواد و کاال

2,751,8441,260,826دریافتنی های تجاری و و سایر دریافتنی ها

5,546,6064,214,324سرمایه گذاری های کوتاه مدت

260,819385,864موجودی نقد

8,586,6825,899,774جمع دارایی های جاری

19,777,1189,861,316جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه

10,000,0001,700,000سرمایه

121,675169,585صرف سهام خزانه

430,580170,000 اندوخته قانونی

-16,396مازاد حاصل از تجدید ارزیابی

5,029,2155,471,970سود انباشته

سهام خزانه )در تملک شرکت فرعی و صندوق
بازارگردان(

)463,537()423,885(

۱5,۱۳۴,۳2۹7,۰87,67۰جمع حقوق مالکانه

 ۱۴۰۰/۱2/2۹
میلیون ریال

 ۱۳۹۹/۱2/۳۰
میلیون ریال
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 43۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 43۱۴۰۰

جزئیاتاطالعاتزمینوساختمانشرکتهمکارانسیستمطبقابالغیهشماره1۲1/1۵4۶1۶مورخ1400/0۶/1۵سازمانبورساوراقبهادار

مطابقباصورتهایمالیحسابرسیشدهمنتهیبه1400/1۲/۲۹

فهرستجزئیاتزمینوساختمان

                          زمین

شرح داراییردیف
 بهای تمام شده
 )میلیون ریال(

 استهالک انباشته
)میلیون ریال(

 ارزش دفتری
)میلیون ریال(

تشریح پرونده های حقوقیتشریح وضعیت وثیقه متراژ موقعیت مکانیوضعیت مالکیتنوع کاربری

مورد نداردمورد ندارد 738 تهران، یوسف آباد، خ ابن سینا، نبش خ 15.1، پ 24شش دانگ- تک برگاداری 959,647  -    959,647 زمین تهران1

مورد نداردمورد ندارد 580 تهران، یوسف آباد، خ ابن سینا، خ 15.1، پ 20شش دانگ- تک برگاداری 637,450  -    637,450 زمین تهران2

مورد نداردمورد ندارد 1,903 تهران، خ ولیعصر، باالتر از میدان ونک، خ عطار، پ8شش دانگ- تک برگاداری 1,784,000  -    1,784,000 زمین تهران3

مورد نداردمورد ندارد 2,089 تهران، خ ولیعصر، باالتر از میدان ونک ، خ عطار، پ20شش دانگ- تک برگاداری 1,875,000  -    1,875,000 زمین تهران4

 1,292,362  -    1,292,362 زمین تهران5
 مسکونی،

 موقعیت اداری 
مورد نداردمورد ندارد 803 تهران، میدان ونک، خ ونک، خ آرارات جنوبی، پ 77پنج دانگ از شش دانگ- تک برگ

مورد نداردمورد ندارد 820 تهران، میدان ونک، خ ونک، خ آرارات جنوبی، پ 73پنج دانگ از شش دانگ- تک برگاداری 719,500  -    719,500 زمین تهران6

 96,000  -    96,000 زمین زنجان7
 مسکونی،

 موقعیت اداری
مورد نداردمورد ندارد 240 زنجان، غرب شهرک کارمندان، خ دهم، شماره 3768شش دانگ- دفترچه ای

مورد نداردمورد ندارد 306 قزوین، میدان ولی عصر، خ توحید، کوچه یگانگی، پ 11شش دانگ- دفترچه ایاداری، تجاری 183,600  -    183,600 زمین قزوین8

 155,183  -    155,183 زمین تبریز9
 مسکونی، 

موقعیت اداری
مورد نداردمورد ندارد 324 تبریز، خ امام خمینی، خ بزرگمهر، ششم شرقی، پ8شش دانگ- دفترچه ای

مورد نداردمورد ندارد 510 مشهد، بلوار وکیل آباد، جنب پل سیدرضی، پ426شش دانگ- تک برگاداری، تجاری 200,000  -    200,000 زمین مشهد10

مورد نداردمورد ندارد 414 چالوس، شهرک توریستی نمک آبرود، خ نرگس، نرگس 6، پ 64شش دانگ- دفترچه ایمسکونی 110,000  -    110,000 زمین نمک آبرود11

مورد نداردمورد ندارد 20 کرمان، بلوار جمهوری، جنب هتل بین المللی پارس، مجتمع تجاری و اداری سایهشش دانگ-تک برگاداری، تجاری 10,100  -    10,100 زمین کرمان121

مورد نداردمورد ندارد 36 کرمان، بلوار شهید صدوقی، چهارراه فیروزه، ساختمان بانک قرض الحسنه رسالتشش دانگ- تک برگاداری 15,610  -    15,610 زمین کرمان132

مورد نداردمورد ندارد 34 اراک، خ هفده متری ملک، جنب پست بانک، مجتمع اداری و تجاری ایرانیان، ط 4شش دانگ- دفترچه ایاداری، تجاری 13,436  -    13,436 زمین اراک 14

مورد نداردمورد ندارد 575 یزد، بلوار جمهوری اسالمی، جنب بانک ملی غدیر، کوچه30، پ99 شش دانگ- دفترچه ایمسکونی 48,875  -    48,875 زمین یزد15

مورد نداردمورد ندارد 450 کرج، میدان سپاه، ابتدای بلوار جمهوری شمالی، خ نیلوفر ، پ 5شش دانگ- تک برگاداری 225,000  -    225,000 زمین کرج16

مورد نداردمورد ندارد 191 اصفهان، بلوار توحید شمالی، ساختمان سلیمانشش دانگ-تک برگاداری 300,200  -    300,200 زمین اصفهان17

مورد نداردمورد ندارد 76 گرگان، بلوار ناهار خوران، نبش خ عدالت 61، ساختمان کارآفرینشش دانگ- تک برگاداری 22,632  -    22,632 زمین گلستان18

مورد نداردمورد ندارد 47 رشت، بلوار امام خمینی، بعد از سه راهیه منظریه، ساختمان بانک سینا مبایعه نامه اداری 18,964  -    18,964 زمین  گیالن19

مورد نداردمورد ندارد 47 اهواز، امانیه، خ سقراط شرقی، حد فاصل عارف و انقالب، ساختمان آرادشش دانگ- تک برگاداری 18,796  -    18,796 زمین خوزستان20

مورد نداردمورد ندارد 88 ساری، بلوار طالقانی، نبش خ معلم، ساختمان سینا شش دانگ- تک برگاداری 35,328  -    35,328 زمین ساری21

مورد نداردمورد ندارد 46 همدان، میدان بیمه، ابتدای بلوار مصیب مجیدی، مجتمع اداری تجاری نیاورانشش دانگ- تک برگاداری، تجاری 27,402  -    27,402 زمین همدان22

مورد نداردمورد ندارد 36 بندر عباس، بلوار امام خمینی، چهارراه نخل ناخدا، ساختمان اورستشش دانگ- تک برگاداری 8,200  -    8,200 زمین بندرعباس23

مورد نداردمورد ندارد 28 کرمانشاه، میدان فاطمیه، خ مصوری، مجتمع تجاری و اداری محمدشش دانگ- تک برگاداری، تجاری 14,095  -    14,095 زمین کرمانشاه 24

مورد نداردمورد ندارد 119 شیراز، معالی آباد، نبش خ دنا، مجتمع تجاری اداری هرم نورشش دانگ- تک برگاداری، تجاری 47,444  -    47,444 زمین شیراز 25

مورد نداردمورد ندارد 26 اردبیل، خیابان امام خمینی، ایستگاه سرین، مجتمع تجاری اداری اولدوز پاسارگادشش دانگ- تک برگاداری، تجاری 8,412  -    8,412 زمین اردبیل26

 8,827,۲۳۶  8,827,۲۳۶  جمع 
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 44۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 44۱۴۰۰

فهرستجزئیاتزمینوساختمان

                           ساختمان

شرح داراییردیف
 بهای تمام شده
 )میلیون ریال(

 استهالک انباشته
)میلیون ریال(

 ارزش دفتری
)میلیون ریال(

تشریح پرونده های حقوقیتشریح وضعیت وثیقه متراژ موقعیت مکانیوضعیت مالکیتنوع کاربری

مورد نداردمورد ندارد 2,034 تهران، یوسف آباد، خ ابن سینا، نبش خ 15.1، پ 24شش دانگ- تک برگاداری 17,994  6,996  24,990 ساختمان تهران1

 "تهران، یوسف آباد، خ ابن سینا، خ 15.1، شش دانگ- تک برگاداری 66,546  33,838  100,384 ساختمان تهران2
مورد نداردمورد ندارد 2,740 پ 20"

 "تهران، خ ولیعصر، باالتر از میدان ونک ،شش دانگ- تک برگاداری 16,995  11,815  28,810 ساختمان تهران3
مورد نداردمورد ندارد 1,672  خ عطار، پ8"

 "تهران، خ ولیعصر، باالتر از میدان ونک ، شش دانگ- تک برگاداری 3,668  8,550  12,218 ساختمان تهران4
مورد نداردمورد ندارد 937 خ عطار، پ20"

مورد نداردمورد ندارد 2,763 تهران، میدان ونک، خ ونک، حدفاصل شیراز شمالی، آرارات جنوبی، پ 73پنج دانگ از شش دانگ- تک برگاداری 287,197  57,239  344,436 ساختمان تهران5

 "مسکونی، 1,195  1,133  2,328 ساختمان زنجان 6
مورد نداردمورد ندارد 340 زنجان، غرب شهرک کارمندان، خ دهم، شماره 3768شش دانگ- دفترچه ای موقعیت اداری"

مورد نداردمورد ندارد 615 قزوین، میدان ولی عصر، خ توحید، نبش کوچه یگانگی، پ 11شش دانگ- دفترچه ایاداری، تجاری 739  1,503  2,242 ساختمان قزوین7

 "مسکونی، 8,017  1,774  9,791 ساختمان تبریز8
مورد نداردمورد ندارد 450 تبریز، خ امام خمینی، خ بزرگمهر، ششم شرقی، پ8شش دانگ- دفترچه ای موقعیت اداری"

مورد نداردمورد ندارد 1,310 مشهد، بلوار وکیل آباد، جنب پل سیدرضی، پ426شش دانگ- تک برگاداری، تجاری 6,564  7,541  14,105 ساختمان مشهد 9

مورد نداردمورد ندارد 91 کرمان، بلوار جمهوری، جنب هتل بین المللی پارس، مجتمع تجاری و اداری سایهشش دانگ- تک برگاداری، تجاری 113  336  449 ساختمان کرمان 101

مورد نداردمورد ندارد 205 کرمان، بلوار شهید صدوقی، چهارراه فیروزه، ساختمان بانک قرض الحسنه رسالتشش دانگ- تک برگاداری 1,079  911  1,990 ساختمان کرمان 2 11

مورد نداردمورد ندارد 145 اراک، خ هفده متری ملک، جنب پست بانک، مجتمع اداری و تجاری ایرانیان، ط 4شش دانگ- دفترچه ایاداری، تجاری 312  763  1,075 ساختمان اراک12

مورد نداردمورد ندارد 567 یزد، بلوار جمهوری اسالمی، جنب بانک ملی غدیر،کوچه 30، پ99 شش دانگ- دفترچه ایمسکونی 724  1,282  2,006 ساختمان یزد13

مورد نداردمورد ندارد 390 کرج، میدان سپاه، ابتدای بلوار جمهوری شمالی، جنب بانک سامان، خ نیلوفر ، پ 5شش دانگ- تک برگاداری 1,092  1,745  2,837 ساختمان البرز14

مورد نداردمورد ندارد 805 اصفهان، بلوار توحید شمالی، ساختمان سلیمانشش دانگ- تک برگاداری 32,428  11,147  43,575 ساختمان اصفهان15

مورد نداردمورد ندارد 220 گرگان، بلوار ناهار خوران، نبش خ عدالت 61، ساختمان کارآفرینشش دانگ- تک برگاداری 1,133  751  1,884 ساختمان گلستان16

مورد نداردمورد ندارد 220 رشت، بلوار امام خمینی، بعد از سه راهیه منظریه، ساختمان بانک سینا مبایعه نامه اداری 2,117  1,130  3,247 ساختمان گیالن17

مورد نداردمورد ندارد 273 اهواز، امانیه، خ سقراط شرقی، حد فاصل عارف و انقالب، ساختمان آرادشش دانگ- تک برگاداری 3,468  2,131  5,599 ساختمان خوزستان18

مورد نداردمورد ندارد 332 ساری، بلوار طالقانی، نبش خ معلم، ساختمان سینا شش دانگ- تک برگاداری 3,218  1,654  4,872 ساختمان ساری19

مورد نداردمورد ندارد 150 همدان، میدان بیمه، ابتدای بلوار مصیب مجیدی، مجتمع اداری تجاری نیاورانشش دانگ- تک برگاداری 4,258  1,927  6,185 ساختمان همدان20

ساختمان 21
مورد نداردمورد ندارد 257 بندر عباس، بلوار امام خمینی، چهارراه نخل ناخدا، ساختمان اورستشش دانگ- تک برگاداری 7,359  3,144  10,503 بندرعبارس

مورد نداردمورد ندارد 267 کرمانشاه، میدان فاطمیه، خ مصوری، مجتمع تجاری و اداری محمدشش دانگ- تک برگاداری 4,785  1,425  6,210 ساختمان کرمانشاه22

مورد نداردمورد ندارد 539 شیراز، معالی آباد، نبش خ دنا، مجتمع تجاری اداری هرم نورشش دانگ- تک برگاداری 12,227  3,178  15,405 ساختمان شیراز23

مورد نداردمورد ندارد 176 اردبیل، خ امام خمینی، ایستگاه سرین، مجتمع تجاری اداری اولدوز پاسارگادشش دانگ- تک برگاداری 4,748  948  5,696 ساختمان اردبیل24

مورد نداردمورد ندارد saba tower 3 ,jumeirah lake towers,Dubai,UAE 113شش دانگمسکونی 2,349  3,809  6,158 ساختمان دبی251

مورد نداردمورد ندارد green lake towers S3, jumeirah lake towers, Dubai,UAE 208 شش دانگ مسکونی 4,684  7,486  12,170 ساختمان دبی262

مورد نداردمورد ندارد executive heights tower, barsha heights,Dubai,UAE 191شش دانگاداری 4,966  7,922  12,888 ساختمان دبی273

 499,۹75  182,078  682,053  جمع 

            ساختمان در جریان ساخت

شرح داراییردیف
 بهای تمام شده
 )میلیون ریال( 

 استهالک انباشته
)میلیون ریال(

 ارزش دفتری
)میلیون ریال( 

تشریح وضعیت وثیقه متراژ موقعیت مکانیوضعیت مالکیتنوع کاربری
تشریح پرونده های 

حقوقی

مورد نداردمورد ندارد 414 چالوس، شهرک توریستی نمک آبرود، خ نرگس، نرگس 6، پ 64شش دانگ- دفترچه ایمسکونی 1,700  1,700 ساختمان نمک آبرود1

 1,700  1,700  جمع 

 9,328,911  182,078  9,510,989  جمع کل  
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 45۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 45۱۴۰۰

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

4,224,4492,307,546نقد حاصل از عملیات

)195,422()252,207(پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

3,972,2422,112,124جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

 جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

11,21850,616دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

)1,364,458()148,318(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

399دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود

)53,607()49,120(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

-2,098,176دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه گذاری های بلندمدت

)774,379()2,361,110(پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های  بلندمدت

486,9083,664,290دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

)5,938,914()1,819,190(پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های کوتاه مدت

573,2653,112,415دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

)1,304,028()1,208,132(جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

2,764,109808,096جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

)375,000()569,562(پرداخت های نقدی حاصل از خرید سهام خزانه

529,910137,058دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

)1,242,040()3,926,303(پرداخت های نقدی بابت سود سهام

1,076,719914,745دریافت های نقدی  از شرکت های فرعی

)565,237()2,889,236(جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

242,859)125,126(خالص افزایش )کاهش( در موجودی نقد

385,864129,353مانده موجودی نقد در ابتدای سال/ دوره

8113,652تاثیر تغییرات نرخ ارز

26۰,8۱۹۳85,86۴مانده موجودی نقد در پایان سال

صورتجریانهاینقدیشرکتاصلی

سال ۱۴۰۰ 

میلیون ریال

سال ۱۳۹۹ 

میلیون ریال

صورتسودوزیانتلفیقی

سال 1400 
میلیون ریال

سال 1399 
میلیون ریال

درصد تغییرات

73%9,369,7855,425,026درآمدهای عملیاتی

75%)1,707,179()2,991,056(بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

72%6,378,7293,717,847سود ناخالص

53%)770,868()1,176,089(هزینه های فروش، اداری و عمومی

77%5,202,6402,946,979سود عملیاتی

7%-873,312937,607سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

56%6,075,9523,884,586سود قبل از احتساب سهم گروه از زیان شرکت های وابسته

73%-42,195154,300سهم گروه از سود )زیان( شرکت های وابسته

51%6,118,1474,038,886سود  قبل از مالیات

هزینه مالیات بر درآمد

79%)398,529()711,967(سال جاری

22%-)4,058()3,179(سال های قبل

4۹٪۵,40۳,001۳,۶۳۶,۲۹۹سودخالص
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 46۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 46۱۴۰۰

  تنوع و تعدد مشتریان همکاران سیستم در صنایع و حوزه های مختلف 
باعث شد تا کسب وکار این شرکت کمتر تحت تأثیر همه گیری بیماری کرونا 
واقع شود. ضمن آن که در چنین شرایطی، خدمات ابری یکی از مهم ترین 
حوزه هایی است که توجه کسب وکار ها را به خود جلب نموده است. از آنجا 
را به عنوان بستر  ابری  که همکاران سیستم در سال های اخیر راهکاران 
نرم افزاری حرفه ای، امن و با دسترسی آسان برای شرکت ها معرفی و ارائه 
نموده است، با استناد به مزیت های این فناوری نوین برای کسب وکارها، 
کسب وکار  توسعه  برای  مناسبی  فرصت  بتواند  که  می شود  پیش بینی 
و نیز توسعه سبد درآمدی همکاران سیستم در سال های آینده فراهم 

نماید.

 افزایش 73 درصدی درآمد های عملیاتی، عمدتا به دلیل رشد 73 درصدی 
درآمد نرم افزار و 64 درصدی درآمد کنترل کیفیت تولید سیستم ها بوده 

است. از دالیل رشد درآمد نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- رشد 78 درصدی فروش محصوالت سپیدار و دشت  

افزایش حدود 42 درصدی میانگین قیمت محصوالت  -

- رشد حدود 130 درصدی فروش به مشتریان بزرگ 

- رشد حدود 76 درصدی فروش به صنایع قطعه ساز خودرو

- رشد حدود 41 درصدی فروش به صنایع غذایی

- رشد 81 درصدی فروش به صنایع دارویی

- شد حدود 118 درصدی فروش به صنایع سیمان

- رشد حدود 53 درصدی فروش به صنایع نفت و پتروشیمی

   استراتژی توسعه شبکه همکاران سیستم با تکیه بر هسته مرکزی کارآمد 
و متخصص همکاران سیستم و با هدف افزایش چابکی در سازمان کار و 
توسعه سهم بازار در کشور، که تاثیر زیادی بر بهبود ساختار همکاران 
در  گذشته،  در  استراتژی  این  درخشان  نتایج  به  بنا  و  داشته  سیستم 
پایه  بر  که  هسته  این  است.  داشته  قرار  کار  دستور  در  نیز   1400 سال 
یافته  مأموریت  گرفته،  شکل  سیستم  همکاران  کلیدی  شایستگی های 
است که توسعه سازمانی ناشی از توسعه کسب وکار و ورود به بازارهای 

شرکت های  قالب  در  و  تجاری  شرکای  شبکه  توسعه  طریق  از  را  جدید 
و  بهره وری  ارتقای  عالوه بر  رویکرد  این  دهد.  انجام  برون سپاری شده 
استفاده بهینه از ظرفیت منابع انسانی، منجر به تسریع رشد سهم بازار 
مشتریان  به  گسترده تر  و  مطلوب تر  خدمات  ارائه  و  سیستم  همکاران 

خواهد شد و استمرار آن در دستور کار سال 1401 نیز قرار دارد.

  همکاران سیستم در سال 1400 همچون گذشته ظرفیت عملیاتی خود 
را برای سودآوری و دیدگاه استراتژیک قوی برای پرداختن به آینده بر پایه 
توسعه  محرک های  اساسی ترین  که  کرده  تقویت  جدید  تکنولوژی های 
طرح های  می باشند.  گسترده تر  خدمات  ارائه  و  محصول  توسعه  بازار، 
رویکردهای  پیاده سازی  زمینه  شرکت  سرمایه  افزایش  و  سرمایه گذاری 
فراهم می کند. بسط  را هم   1401 در سال  استراتژیک همکاران سیستم 
و توسعه خدمات مبتنی بر رایانش ابری، نوآوری مبتنی بر تکنولوژی در 
تولید محصول و ارائه خدمت و توسعه بیشتر شبکه و تقویت هسته 

مرکزی تخصصی اصلی ترین این رویکرد ها را تشکیل می دهند.
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 47۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 47۱۴۰۰

صورتوضعیتمالیتلفیقی

۱۴۰۰/۱2/2۹

میلیون ریال

۱۳۹۹/۱2/۳۰

میلیون ریال

دارایی ها

دارایی های غیرجاری

10،595،0783،205،776دارایی های ثابت مشهود

319,500336،321سرقفلی

214،957195،215دارایی های نامشهود

73،41265،852سرمایه گذاری در شرکت های وابسته

529،367720،574سایر سرمایه گذاری های بلندمدت

103،72762،146دریافتنی های بلندمدت

52،89644،721سایر دارایی ها

11,888,9374،630،604جمع دارایی های غیرجاری

دارایی های جاری

92،61565،192پیش پرداخت ها

86،71655،724موجودی مواد و کاال

1,598,952822،251دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

7,085,1404،828،002سرمایه گذاری های کوتاه مدت

715،543806،058موجودی نقد

9,578,9666،577،227جمعداراییهایجاری

21,467,90311،207،830جمعداراییها

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه

10،000،0001،700،000سرمایه

124،6092،426،314مازاد ناشی از معامالت با منافع فاقد حق کنترل

243،964291،322صرف سهام خزانه

486,612188،053اندوخته قانونی

-126،450مازاد حاصل از تجدید ارزیابی

5,144,8053،299،947سود انباشته

)528,662()568,816(سهام خزانه )سهام شرکت در تملک شرکت فرعی و بازارگردان(

15,557,6257,376,974حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

497,305510,071منافع فاقد حق کنترل

16,054,9307,887,045جمع حقوق مالکانه

  افزایش سرفصل دریافتنی  های تجاری و سایر دریافتنی ها عمدتاً  بدلیل توسعه کسب  وکار شرکت 
بوده است.

  افزایش سرفصل دارایی  های ثابت مشهود بدلیل تجدید ارزیابی طبقه زمین در سال 1400 و خرید 
تجهیزات زیرساخت بر بستر ابر در راستای اجرای طرح افزایش سرمایه بوده است.

   افزایش سرفصل پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی  ها عمدتاً مربوط به بیمه و مالیات حقوق 
و مالیات برارزش افزوده بوده که تا تاریخ تهیه گزارش پرداخت شده است.

 به دليل افزایش حجم قراردادهای فروش، خدمات و  کنترل 
ٍ
  افزايش سرفصل پيش  دريافت  ها عمدتا

کیفیت تولید سیستم ها و وصول بخشی از آن قبل از آغاز سال مالی می  باشد.

بدهی ها

بدهی های غیر جاری

96,54970,087پرداختنی های بلندمدت

523,406348,962ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

619,955419,049جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری

651,658393,100پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

735,735391,644مالیات پرداختنی

43,82930,267سود سهام پرداختنی

3,361,7962,086,725پیش دریافت ها

4,793,0172,901,736جمع بدهی های جاری

5,412,9723,320,785جمع بدهی ها

21,467,90311,207,830جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

۱۴۰۰/۱2/2۹

میلیون ریال

۱۳۹۹/۱2/۳۰

میلیون ریال
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 48۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 48۱۴۰۰

صورتجریانهاینقدیتلفیقی

سال ۱۴۰۰

میلیون ریال

سال ۱۳۹۹

میلیون ریال

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

6.314.1594,178,604نقد حاصل از عملیات

)306,678()365,877(پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

5,۹۴8,282۳,87۱,۹26جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

 جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

42,0755,525دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

)1,904,531()626,287(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

17121دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود

)91,804()45.947(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

)7,560(پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته

-191,207دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه گذاری های بلند مدت

)947,332(-پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

5,571,290-دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

)8,115,073()2,257,221(پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت

838,764900,305دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

)4,581,599()1,864,797(جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

)709,673(4,083,485جریان خالص ورود )خروج( نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

 جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

142,5382,426,314دریافت  )پرداخت( نقدی حاصل از خرید/فروش سهام شرکت های فرعی

دریافت  )پرداخت( نقدی حاصل از خرید/فروش سهام شرکت های فرعی -سهم منافع فاقد 
حق کنترل

)251,621(173,346

12,48310,089تامین مالی شرکت توسعه کسب و کارهای دانه از طرف فناوری های نوین سپیدز ایرانیان

530,3622.068.695دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

)2.320.128()617,874(پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

)1,209,604()3,906,787(پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی

)1()83,162(پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل

1,148,711)4,174,061(جریان خالص خروج  نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

439,038)90.576(خالص افزایش )کاهش( در موجودی نقد

806,058352,915مانده موجودی نقد در ابتدای سال/ دوره

6014,104تاثیر تغییرات نرخ ارز

715,543806,058مانده موجودی نقد در پایان سال/ دوره

14001۳۹۹عنوان

نقدینگی

4,785,9493,675,491سرمایه در گردش-میلیون ریال

2.002.27نسبت جاری

1.982.25نسبت آنی

اهرمی

0.250.30نسبت بدهی

0.340.42نسبت بدهی به حقوق مالکانه

0.750.70نسبت مالکانه

سودآوری

0.330.45نسبت بازده مجموع دارایی ها

0.450.66نسبت بازده حقوق مالکانه

1.101.06نسبت نقدشوندگی سود

605394جریان نقدی هر سهم-ریال

517347سود هر سهم )EPS(-ریال

69%68%نسبت سود ناخالص

54%56%نسبت سود عملیاتی

74%65%نسبت سود قبل از کسر مالیات

67%58%نسبت سود خالص

نسبتهایمالیتلفیقی 

 بدلیل خرید تجهیزات زیرساخت بر بستر ابر در راستای اجرای 
ٍ
کاهش نسبت جاری و آنی عمدتا   
طرح افزایش سرمایه بوده است.

به حقوق مالکانه  دارایی ها و نسبت بدهی  بازده مجموع  و  بازده حقوق مالکانه  کاهش نسبت    
بدلیل افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی زمین بوده است.

نسبت های سودآوری عملیاتی نسبت به سال قبل رشد داشته که بدلیل افزایش فروش و کسب    
درآمد بیشتر از یک طرف، استفاده بهینه از ظرفیت و باال بردن کارایی از طرف دیگر منجر به افزایش 

سود و حاشیه سود عملیاتی شرکت شده است.
نسبت سود خالص نسبت به سال قبل کاهش داشته که بدلیل کاهش 7 درصدی درآمدهای    
غیرعملیاتی و افزایش مالیات پرداختنی ناشی از توسعه کسب و کار و افزایش سود عملیاتی شرکت 

بوده است.
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 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 49۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 49۱۴۰۰

سایر اطالعات شرکت به شرح زیر است:
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک، خیابان عطار، 

پالک 8
021-83382001 تلفن دفتر مرکزی: 

021 -83382222 نمابر دفتر مرکزی: 
www.systemgroup.net  :سایت اینترنتی
Info@systemgroup.net :پست الکترونیک

هیأت مدیــره براســاس صورت هــای مالــی و بــا توجــه بــه ســود انباشــته 
ــه  ــن مصوب ــفند 1400 و همچنی ــه 29 اس ــی ب ــی منته ــال مال ــرای س ب
تقســیمی  نقــدی  ســود   1401 اردیبهشــت   31 مــورخ  هیأت مدیــره 
ــی  ــرکت تمهیدات ــدارد ش ــالم می ــنهاد و اع ــال پیش ــهم را 500 ری ــر س ه
اندیشــیده اســت تــا ســود ســهام نقــدی متعلــق بــه کلیــه ســهامداران 
حقیقــی و حقوقــی )بــه جــز ســهامدار عمــده(، از طریــق ســامانه ســجام 

و در تاریــخ 1 تیــر مــاه پرداخــت گــردد.

واحــد امــور ســهام در شــرکت همــکاران سیســتم بــه منظــور تســهیل 
ارتبــاط بــا ســهامداران و معرفــی همــکاران سیســتم بــه بــازار ســرمایه، 
ــانی و  ــردآوری، به روزرس ــر گ ــالوه ب ــد ع ــن واح ــت. ای ــه اس ــکل گرفت ش
آنالیــز روندهــا و اطالعــات مــورد نیــاز ســهامداران، اســناد افشــای 
در مقاطــع مختلــف ســال  بودجه ریــزی شــرکت  و  مالــی  اطالعــات 
www.systemgroup.net/ ــه آدرس ــهام ب ــور س ــش ام ــی را در بخ مال
stock و ســایت کــدال بــه آدرس www.Codal.ir بارگــذاری و در اختیــار 

ــد. ــرار می ده ــوم ق ــهامداران و عم س

تلفن: 84372222
فکس : 83382222

stock@systemgroup.net :ایمیل
ــر از میــدان ونــک،  ــان ولیعصــر، باالت نشــانی واحــد امــور ســهام: خیاب

ــان عطــار، پــالک 8 خیاب

پیشنهاد
هیأتمدیره

برایتقسیمسود

ارتباطبا
سهامداران

اطالعات
تماسباشرکت

تماسبا
امورسهام

https://www.systemgroup.net
https://www.systemgroup.net
https://www.systemgroup.net
http:// Info@systemgroup.net 
http:// Info@systemgroup.net 
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معرفیمحصوالتوخدماتهمکارانسیستمو
آخرینتغییراتآنهادرسال1400

نیاز فزاینده صنایع و کسب و کارها در حوزه فناوری اطالعات، بازار بزرگی را در اختیار 
همکاران سیستم قرار داده است. پاسخ گویی به این نیاز باعث شده محصوالت 
متنوعی در طول سال های گذشته تا به امروز در سبد محصولی همکاران سیستم 
قرار بگیرند که هر کدام از این محصوالت برای بخش مشخصی از بازار طراحی و 

تولید شده اند. 
نیروی انسانی متخصص و کارآمد، در کنار بهره برداری از تکنولوژی های روز دنیا در 
تحلیل و تولید نرم افزار در صنایع متنوع مشتریان و بالغ بر سه دهه تجربه حضور 
در صنعت نرم افزار کشور، اساسی ترین منابع و قابلیت های همکاران سیستم را 
به  یکپارچه تشکیل می دهند. همکاران سیستم  و  تولید محصوالت جامع  برای 
عنوان پرچم دار صنعت تولید ERP در ایران، افتخار می کند که با تکیه بر کامل ترین 
سبد محصولی در بازار، پاسخ گوی نیازهای متغیر و روزافزون شرکت های بزرگ و 
همچنین شرکت های متوسط و کوچک در صنایع مختلف می باشد. هم اکنون سبد 
محصولی همکاران سیستم  از اصناف )کسب و کارهای خرد( تا شرکت های خیلی 
بزرگ در صنایع مختلف را پوشش می دهد. این مجموعه محصوالت با اقبال بازار 
مواجه بوده و داستان های موفقیت پرشماری را در بخش های مختلف بازار ایجاد 

نموده است.
و  سو  یک  از  بازار  نیازهای  تحلیل  از  منبعث  محصولی  سیاست های  مجموعه 
از سوی دیگر، مجموعه اقدامات تولید، تکمیل و  رویکردهای استراتژیک شرکت 
بهبود محصوالت همکاران سیستم را شکل می دهند. عمده ترین این اقدامات در 

سال 1400 در ادامه به تفصیل بیان شده است.

محصوالتبازارشرکتهایبزرگ
راهکاران

»راهکاران« محصول اصلی همکاران سیستم است به عنوان یک ERP جامع 
بازار عرضه شد. تیم تحقیق و توسعه  از سال 1391 به  ایرانی  و پیشرفته 
همکاران سیستم با استفاده از تجربیات چندین ساله این شرکت در ارائه 
محصوالت متنوع به صنایع مختلف کشور، راهکاران را به گونه ای طراحی 
کرده اند که در کنار قابلیت پاسخ گویی به نیازهای اساسی صنایع مرجع، قابلیت 
ارائه رویه های استاندارد کسب وکاری به این صنایع و سایر صنایع را نیز دارا 

پیوست
باشد. راهکاران، دارای سبد محصولی متنوعی در حوزه های مالی، حسابداری 
مدیریت، اداری، لجستیک، بازرگانی، خرده فروشی، مدیریت تولید و بخش 
عمومی )دولت( است که به طور مستمر در حال توسعه و بهبود می باشد. 
سبد  در  تاکنون   1400 فروردین ماه  از  که  توسعه هایی  اهم  راستا،  این  در 
محصولی راهکاران انجام شده، به صورت خالصه در ادامه بیان شده است.

تجربه  بهبود  و  عملکرد  ارتقای  هدف  با  راهکاران  تکنولوژی  به روزآوری   
کاربری سیستم ها

تکنولوژی  مستمر  به روزآوری  مبنی بر  شرکت  استراتژیک  هدف  ادامه  در 
کاربران، در سال 1400 چهار  برای  ایجاد تجربه کاربری مدرن  و  محصوالت 
ماژول پر کاربرد راهکاران به این تکنولوژی مجهز شدند و طرح عرضه آنها 
تکنولوژی  از  راهکاران  از  مهمی  بخش  اکنون  دستاورد،  این  با  شد.  شروع 
جدید طراحی شده به نام »فانوس« استفاده می کند و مشتریان به زودی 

از این امکانات و تجربه جدید بهره مند خواهند شد. 

با توجه به تعدد ماژول های راهکاران این تغییرات همچنان برای در برگرفتن 
ماژول های دیگر ادامه دارد و در سال 1401 نیز بخش مهمی از فعالیت های 

تولیدی را به خود اختصاص خواهند داد.

  عرضه امکانات تکمیلی ماژول خرده فروشی

ماژول خرده فروشی در قالب یک راهکار جامع در راهکاران با استقبال گسترده 
مشتریان این صنعت مواجه شده و با طراحی و تولید امکانات جدید در 
سال 1400 شرایط برای ورود به فروشگاه های زنجیره ای و هایپرمارکت ها 
فراهم شده است. پوشش گسترده نیازهای این صنعت و امکان پاسخگویی 
به حجم باالی تراکنش ها از مهمترین رویکردهای سال 1400 بوده که به 

تدریج به مشتریان عرضه شدند.

  تکمیل امکانات »فرسان«

راهــکار »فرســان« بــه عنــوان پــل ارتباطــی میــان فروشــگاه ها )اصنــاف( و 
تأمین کنندگان، با هدف تسهیل فرایند سفارش دهی یکپارچه فروشگاه ها با 

ماژول پخش راهکاران در سال های قبل به بازار عرضه شده است. 

https://www.systemgroup.net
https://www.systemgroup.net/products/راهکاران/
https://www.systemgroup.net/products/farsan/
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در سال 1400، در کنار ارائه نسخه جدید که هم زمان روی پلتفرم های اندرويد 
و IOS قابل استفاده است، تکمیل امکانات راهکارهای عرضه شده نیز در 
دستور کار بوده است. بهبود مدیریت حساب مشتریان، ایجاد تسهیالت 
مواردی  از  نقشه  مبتنی  بر  امکانات  از  گسترده تر  استفاده  و  گزارش دهی 

هستند که در سال 1400 به این محصول اضافه شدند.

 

  تکمیل راهکار تولید )manufacturing( راهکاران برای صنعت لوازم خانگی

جهت   )Mixed model( سریال  مدیریت  ماژول  موفق  عرضه  و  تکمیل 
تسهیل در مدیریت عملیات مونتاژ در خطوط تولید صنایع لوازم خانگی 
بطور یکپارچه با سایر سیستم های راهکاران در سال 1400 از دستاوردهای 
مهم محصولی در حوزه کارخانجات تولیدی است که فرصت جدیدی را پیش 

روی همکاران سیستم قرار می دهد.

  تکمیل راهکار همکاران سیستم برای صنایع دارویی و غذایی

ارائه امکانات مرتبط با آزمایشات پایداری، مدیریت موجودی بلوکه شده 
و تسهیالت در ثبت نتایج کیفی در ماژول کنترل کیفیت متناسب با نیازهای 
صنایع دارویی و غذایی در سال 1400 توانسته موقعیت متمایزی را برای 
راهکاران در صنعت دارو و غذا ایجاد نماید که به مشتریان اجازه می دهد 

مدیریت دقیق تری در بخش کنترل کیفیت محصوالت خود داشته باشند.

  

و  پتروشیمی  معدنی،  صنایع  برای  سیستم  همکاران  راهکار  تکمیل   
شیمیایی

تکمیل کارکردهای مرتبط با مدیریت تجهیزات و برنامه ریزی سرویس های 
مورد نیاز آنها در ماژول نگهداری و تعمیرات متناسب با نیازهای  این صنایع 
در  حساس  و  بزرگ  صنایع  دغدغه های  از  یکی  شد  باعث   1400 سال  در 
نگهداری ماشین آالت گران قیمت پوشش داده شوند و مشتریان بتوانند 
در یک نرم افزار جامع، بخش عمده ای از نیازهای حوزه تولید خود را مرتفع 

نمایند. 

https://www.systemgroup.net
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فرایارراهکاریجهتمتناسبسازیو
پوششفرایندهایخاصشرکتها

هرچند راهکاران بر مبنای بهترین شیوه های کاری )Best Practices( موجود، 
فرایندهای اصلی شرکت ها را پوشش می دهد، اما همواره فرایندهای جانبی 
یا رویه های خاص منظوره ای در صنایع و شرکت های کوچک و بزرگ وجود 
دارند که نیازمند پاسخ دهی هستند. امروزه متناسب سازی محصول برای 
 ٍ
انطباق پذیری بیشتر با فرایندها و سناریوهای کسب و کاری متنوع خصوصا
در شرایط پرنوسان اقتصادی  از ضرورت های یک راهکار جامع سازمانی به 
شمار می رود. این نیاز در صنایع مختلف پررنگ است و هر شرکتی به دلیل 
که  دارد  جانبی  فرایندهای  از  مجموعه ای  خود،  ساختار  و  کسب وکار  نوع 
 ERP عمومیت ندارند و خاص آن شرکت هستند. مهم ترین ارزش افزوده  یک
پیشرفته آن است که عالوه بر ایجاد امکان پوشش دهی چنین فرایندهایی، 

امکان یکپارچه کردن آنها با خود را هم فراهم کند. 

امکان  این  فرایار،  عنوان  تحت  راهکاران  متناسب سازی  ابزارهای  مجموعه 
فرایندها  متناسب سازی،  عالوه بر  بتوانند  شرکت ها  تا  می کند  فراهم  را 
سایر  و  راهکاران  با  یکپارچه  صورت  به  نیز  را  خود  خاص  سیستم های  و 
نرم افزارهای خود پیاده سازی کرده و از مزیت یکپارچگی اطالعات در سطح 
را  جدیدی  مسیر  ارزشمند،  ابزار  این  واقع  در  شوند.  بهره مند  سازمان 
برای آینده »راهکاران« ترسیم کرده است که طی سال های آینده جایگاهی 
متفاوت را در بازار نرم افزارهای کاربردی برای آن رقم خواهد زد. بهره گیری از 
این مجموعه ابزارها در کنار کارکردهای استاندارد موجود، مزايای عمده ای 

برای صنایع و شرکت ها به شرح زیر ایجاد می کند:

  امکان متناسب سازی راهکاران بر اساس فرایندهای دلخواه مشتریان
  افزایش تعامالت سیستمی محصوالت راهکاران بدون نیاز به تغییر در 

نرم افزار اصلی
  امکان توسعه ماژول های مورد نياز مشتريان در بستر راهکاران توسط مشتری 
  امکان اتصال سیستم های داخلی سازمان ها با پورتال ها و سیستم های 

بیرونی
»بازار همکاران سیستم« که شبکه  ای گسترده  و فعال از شرکای توسعه 
محصول در قالب استراتژی »توسعه کسب وکار همکاران سیستم از طریق 
تولید و عرضه محصوالت در اکوسیستم بازار« در ارائه محصوالت مستقل 
از مهم ترین بسترهای گسترش کسب وکار  است  به مشتریان  تکمیلی  و 

همکاران سیستم در آینده است که بر مبنای ابزارهای فرایار بنا شده است.

هوشمندیراهکاران
از دیگر ابزارهای مهمی که امروزه اطالعات دقیق و تحلیلی را برای تصمیم گیری 
است.  کسب وکار  هوشمندی  ابزارهای  می آورد،  فراهم  سازمان ها  مدیران 
 در شرایط فعلی و با وجود نوسانات پیش بینی نشده در زنجیره 

ٍ
خصوصا

لزوم تصمیمات دقیق مدیریتی به ویژه تصمیمات  کسب وکار شرکت ها، 
می شود.  دوچندان  عملیاتی،  اطالعات  صحت  بر  اطمینان  با  استراتژیک 
ماژول »هوشمندی راهکاران« با قابلیت گردآوری اطالعات به روز، ترکیب و 
تحلیل آنها و نمایش آنها در قالب نمودارها و داشبوردهای متنوع، کمک 
شایانی در جهت نظارت بر عملیات کسب وکار و مدیریت بر مبنای اطالعات 
اتخاذ  جهت  در  مدیران  برای  را  دقیقی  اطالعات  و  نموده  سازمان ها  در 
تصمیمات هوشمندانه مهیا می سازد. در سال 1400، بهبودهای متنوعی 
در کارکرد این محصول ایجاد شده است که از مهم ترین آنها، اضافه  شدن 

امکان یکپارچگی با Power BI می باشد. 

راهکاربخشعمومی
»راهکار بخش عمومی« همکاران سیستم که از دو سال پیش به بازار عرضه 
را پوشش  بر بودجه کشور  شد و حوزه های دولتی و سازمان های مبتنی 

می دهد، یکی از نقاط قوت محصوالت همکاران سیستم است. 
در سال 1400، تکمیل امکانات راهکارهای عرضه شده در دستور کار بوده که 
از مهم ترین آنها می توان به پیاده سازی راهکار حساب مستقل در حوزه های 
اداری و انبار، اضافه شدن امکان دریافت گزارشات چندسازمانی در سیستم های 
مالی مانند گزارش سناما و عملیاتی سازی گزارش تفریغ بودجه اشاره نمود. 

راهکاراتوماسیوناداریتحتوب
در سال 1400، تکمیل امکانات اتوماسیون اداری صورت گرفت. این اقدامات 
شامل امکان ویرایش و کانورت متن نامه های مبتنی بر Word مستقل از 
ابزار، پشتیبانی از مدیریت نگهداری تاریخچه، اعمال تغییرات جهت تطابق 
 ECE سیستم با استانداردهای کسب گواهینامه امنیت و ارتباط با ایمیل و

و پیام دولت در بستر روش جدید ارتباطی با ایمیل صورت گرفت.

https://www.systemgroup.net
https://www.systemgroup.net/products/راهکاران/راهکار-هوشمندی-تجاری/
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راهکارانابری
حال  در  و  جامع   ERP یک  عنوان  به  سیستم  همکاران  راهکاران  محصول 
گسترش، توانسته نیاز بخش های مختلفی از صنایع و کسب وکارهای کشور 
در حوزه فناوری اطالعات را مرتفع سازد. تنوع کارکردهای این محصول در کنار 
برند همکاران سیستم باعث شده که شرکت های زیادی متقاضی استفاده 
از این محصول بوده و تقاضای آن در بازار زیاد باشد اما همان طور که در 
دنیا نیز مرسوم است گاهی شرکت ها در پرداخت هزینه های مستقر کردن 
یک ERP با دشواری هایی مواجه می شوند. عرضه راهکاران با مدل اشتراک 
محور و بر بستر ابر، پاسخی است که منطبق بر راهکارهای جهانی، به عنوان 
یک محصول مستقل همراه با خدمات متناظر به متقاضیان این بازار داده 
شده است. پیش بینی های جهانی و گرایشات تکنولوژی، نشان می دهد که 
این مسیر در آینده بسیار با اهمیت بوده و مخاطبان عمده ای خواهد داشت.

توسعه امکانات محصول راهکاران ابری که با هدف پاسخ گویی به نیازهای 
بازار شرکت های متوسط تولید شده است، همانند محصول راهکاران در 

حال تکمیل بوده و هر ساله به ویژگی های کاربردی آن اضافه می شود.

ابرآمد
شرکت ابرآمد سرویس های متنوعی برای پاسخ گویی به بخش های مختلف 

بازار، طراحی و ارائه می کند.

این شرکت با ارائه دو گروه محصولی زیرساخت ابرآمد و فضای ذخیره سازی 
ابرآمد این امکان را برای مشتریان فراهم کرده است تا عالوه بر بهره مندی 
به فضای  با دسترسی  بتوانند  اطالعات حرفه ای  فناوری  زیرساخت  یک  از 
در  را  ابری  سرویس  های  از  کاملی  مجموعه   خود،  نیاز  با  متناسب  ابری 
اختیار داشته باشند. این سرویس ها بنا به درخواست مشتریان به صورت 
مدیریت  شده به همراه خدمات پشتیبانی در اختیارشان قرار می گیرد که در 

ادامه به زیرمجموعه های هریک از این گروه ها اشاره شده است:

پردازشی،  زیرساخت  شامل  کامل  زیرساخت  یک  که  ابرآمد  زیرساخت   .۱
خدمات زیرساختی شبکه، ذخیره سازی، امنیت و پشتیبانی است که با توجه  

به نیازهای مخاطبین خود به سه شکل ارائه می شود:

سرویس های  دسته  در  محصول  این  ابرآمد:  شده  مدیریت   زیرساخت   
تجهیز  عالوه بر  که  است  معنی  این  به  و  می گیرد  قرار   Managed-IaaS

محصوالتبازارشرکتهای
متوسط

زیرساخت پردازشی مورد نیاز، خدمات زیرساختی شبکه، ذخیره سازی، امنیت، 
بروزرسانی و پشتیبانی نیز توسط تیم متخصص ابرآمد ارائه می گردد.

با  متناسب  محصول  این  راهکاران:  مشتریان  ویژه  ابرآمد  زیرساخت     
نیازهای مشتریان On-premise همکاران سیستم طراحی شده است و 

به صورت مدیریت شده ارائه می شود.

است  شده  طراحی  به گونه ای  محصول  این  ابرآمد:  مجازی  زیرساخت   
که مدیریت آن در حیطه مسئولیت مشتری است و ابرآمد تنها منابع 

درخواستی و دسترسی به خدمات زیرساخت را در اختیارش قرار می دهد.

مشتریان  محصول،  این  از  استفاده  با  ابرآمد:  ذخیره سازی  فضای   .2
می توانند انواع فایل های سازمانی نظیر مستندات و نسخه های پشتیبانی 
خود را به راحتی در ابر ذخیره کنند و به هنگام نیاز، از هر مکانی به آن ها 
دسترسی داشته باشند. این محصول باتوجه  به نیازهای مخاطبین خود 

به سه شکل ارائه می شود:

  پشتیبان گیری مدیریت شده ابرآمد: با استفاده از این محصول، در صورت 
تواند  راهکارهای متداول پشتیبان گیری، می  از  یکی  از  استفاده مشتری 

تنها فضای ابری مورد نیاز برای ذخیره سازی را از ابرآمد تهیه کند.

با نیاز مشتریان  این محصول متناسب  ابرآمد:    پشتیبان گیری سپیدار 
سپیدار سیستم تهیه شده و این مشتریان به راحتی می توانند از داخل 
نرم افزار سپیدار خود بر بستر ابرآمد از اطالعات نرم افزار سپیدار، نسخه 

پشتیبان تهیه کنند.

  ذخیره سازی فایل بر بستر ابر: این محصول امکان نگهداری اطالعات در 
فضای ذخیره سازی ابری را فراهم می کند.

ابرآمد عالوه بر برنامه ریزی برای باال بردن کیفیت خدمات ذکر شده، برنامه 
آماده سازی زیرساخت سپیدار ابری را نیز برعهده دارد. 

این شرکت با توجه به اندازه بازار و مدل کسب و کار در یک بازه 
زمانی 5 ساله می تواند بازده بسیار مناسبی ایجاد کرده و سهم 
قابل توجهی از درآمد گروه را تشکیل دهد. از سال گذشته و 
همکاران  توسط  شرکت  این  سهام  کل  خریداری  به  باتوجه 
خواهد  صورت  ابرآمد  بر  بیشتری  سرمایه گذاری  سیستم، 

گرفت و در سال 1401 نیز این مسیر ادامه خواهد یافت.

ارتقاءجایگاههمکارانسیستمبه
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سپیدارودشت،محصوالتبازارشرکتهای
کوچکواصناف

همکاران سیستم نیازهای نرم افزاری شرکت های کوچک و اصناف را از طریق 
شرکت سپیدار سیستم آسیا پوشش می دهد. این شرکت که محصوالت 
رویکردهای  آینده نگری  با  دارد  را در سبد محصولی خود  سپیدار و دشت 
جدیدی را در توسعه محصوالت خود دنبال کرده است. با توجه به اینکه 
کسب  برای  لطفا  دارد  حضور  فرابورس  در  آسیا  سیستم  سپیدار  شرکت 

اطالعات بیشتر به گزارش مستقل شرکت سپیدار مراجعه فرمایید.

دستگاهکنترلترددوحضوروغيابپايوفای
همکاران  سخت افزاری  محصول  اولین  که  پایوفای  تردد  مدیریت  دستگاه 
به  گذشته  سال  چند  از  تکمیلی  محصول  یک  عنوان  به  است  سیستم 
بازار معرفی شده است. در سال 1400، در راستای بهبود عملکرد دستگاه، 
دنیا،  روز  تکنولوژی  مسیر  در  حرکت  همچنین  و  تمام شده  بهای  کاهش 
امکان تشخیص چهره هوشمند به این دستگاه اضافه و آماده عرضه به 

شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک شده است. 

قابلیت  و  مدرن  ظاهری  با  پایوفای  دستگاه  دوم  نسل  تولید  و  طراحی 
پشتیبانی از سه روش شناسایی افراد به صورت هم زمان شامل تشخیص 
به  آینده  سال  و  است  شده  آغاز   1400 سال  در  کارت  و  انگشت  اثر  چهره، 

مشتریان در بخش های مختلف عرضه خواهد شد.

در سال 1400، 538 دستگاه پایوفای برای حدود 400 مشتری بزرگ و کوچک 
به  مشتریان  تعداد  این  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد  عملیاتی  صورت  به 

مشتریان قبلی مجموعه پایوند اضافه شدند.

https://www.systemgroup.net
https://www.systemgroup.net/products/نرم%E2%80%8Cافزار-حسابداری-سپیدار-همکاران-سی/
https://www.systemgroup.net/products/نرم%E2%80%8Cافزار-دشت-همکاران-سیستم/
https://www.systemgroup.net/products/دستگاه-حضور-و-غیاب-و-مدیریت-تردد-پایوفا/
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استقرارمحصوالتهمکارانسیستم
همکاران سیستم با بهره گیری از دانش روز مدیریت پروژه، ظرفيت گسترده 
تيم های استقرار، شبکه سازی در سطح گروه و با تاکید بر تجارب آموخته  
شده در استقرار پروژه های گذشته، توانسته است سیستم های نرم افزاری 
را در بازه زمانی مناسب و با کیفیت مورد نظر برای کسب وکارهای مختلف 

پیاده سازی و عملیاتی نماید.

بزرگ،  پروژه های  در  به خصوص  پروژه ها  استقرار  در  فرایار  ابزار  به کارگیری 
منجر به افزایش روزافزون کیفیت استقرار پروژه ها نسبت به گذشته شده و 
همچنین امکان متناسب سازی های خاص منطبق با نیاز مشتریان را بیش 
آورده است. وجود فرایار به عنوان یک مزیت رقابتی باعث  از پیش فراهم 
اقبال روزافزون مشتریان بازار بزرگ به ERP همکاران سیستم شده است 
و همین امر منجر به رشد ساالنه فروش پروژه های بزرگ و به تبع آن رشد 
تعداد استقرارهای این پروژه ها در هر سال می شود. در سال 1400 حجم ریالی 
پروژه های بزرگ نسبت به سال گذشته رشد دو برابری داشته است. برهمین 
تخصص  بهبود  بر  مستمر  تمرکز  با  ساله  هر  سیستم  همکاران  اساس 
به  پاسخ گویی  برای  الزم  ظرفیت  استقرار،  پروژه های  مدیران  و  کارشناسان 
افزایش تعداد استقرار پروژه های بزرگ و تحویل به موقع آنها را فراهم می آورد.  

همکاران سیستم در سال 1400، با تحويل 1,209 پروژه در حوزه راهکاران ابری، 
شاهد رشد بالغ بر 1.5 برابری میزان تحویل پروژه های ابری نسبت به سال 

گذشته بوده است. 

رعایت  ضرورت  و   1400 سال  در  کرونا  پاندمی  ادامه  به  توجه  با 
پرسنل،  و  مشتریان  سالمت  حفظ  جهت  بهداشتی  پروتکل های 
بخش قابل توجهی از پروژه های استقرار ضمن رعایت استانداردها 
شده اند.  اجرا  دور  راه  از  حوزه،  این  در  انتظار  مورد  کیفیت های  و 
و چابکی در حین  بهره وری  افزایش  با  توانست  همکاران سیستم 
انسانی شرکت،  نیروی  و  دورکاری، ضمن حفظ سالمت مشتریان 
عملکردی مطابق با هدف گذاری های از پیش  تعیین شده داشته 
باشد. اطالعات حاکی از آن است که در سال 1400، همکاران سیستم 
نزدیک  استقرار،  حوزه  در  مناسب  زیرساخت های  آوردن  فراهم  با 
به 60 درصد فعاليت های استقرار در اغلب پروژه ها را ضمن حفظ 
کیفیت استقرار و رعایت تعهدات زمانی ارائه شده به مشتریان، از راه 

دور پیش ببرد.

پشتیبانیمحصوالتهمکارانسیستم
پشتیبانی به عنوان آخرین بخش از مجموعه فرآیندهای یکپارچه همکاران 
سیستم برای مشتریان، یکی از خطوط اصلی کسب وکار همکاران سیستم 
را نیز تشکیل می دهد. شرکت تالش می کند با ارائه مدل های نوين مراقبت و 
حمایت های مستمر، همواره در کنار مشتریان خود بوده و شرایط الزم برای 
ارائه خدمات باکيفيت و استفاده  بهینه تر مشتریان از راهکارهای همکاران 
سیستم را فراهم کند. شبکه گسترده و متنوع پشتیبانی همکاران سیستم 

یکی از مزیت های رقابتی اساسی شرکت در حوزه خدمات است.

همکاران سیستم هم سو با روند تغییرات جهانی و با الگوگیری از شرکت های 
پیشرو در دنیا، استراتژی تعدد و توسعه  کانال های ارائه  خدمات پشتیبانی 
را به گونه ای طراحی نموده است که »پرتال مشتریان«، کانال اصلی  خود 
شکل گیری و شکل دهی تجربه  ارتباط مشتریان با گروه همکاران سیستم 
قرار گرفته و مدل های ارائه  خدمات پشتیبانی، بر محوریت این کانال ارتباطی 
خدمات  دریافت  اصلی  درگاه  مشتریان،  پرتال  هم اکنون،  یابد.  توسعه 
پشتیبانی است. در سال 1400، هم چون سال گذشته تالش همکاران سیستم 
بر آن بوده است تا با تداوم فعالیت های خود در راستای تقویت کانال پرتال 
مشتریان، توسعه سلف سرویس، افزایش سرعت پاسخ گویی برای طیف 
متنوع مشتریان و درنهایت، افزایش کیفیت ارائه خدمات در کنار توجه به 
نیاز مشتریان خاص و استراتژیک و طراحی و ارائه خدمات خاص برای این 
دسته از مشتریان، توسعه سودآوری شرکت از محل خدمات پشتیبانی را 

حاصل نماید. 

سرخط عمده اقدامات انجام شده در سال 1400، در راستای تداوم رضایت، 
و  ظرفیت  توسعه  و  افزایش  همچنین  و  خدمات  ارائه  سرعت  و  کیفیت 

گسترش شبکه ارائه خدمات پشتیبانی، به صورت زیر بوده است.

ایجاد  منظور  به  درخواست،  بر  مبتنی    پشتیبانی  خدمات  ارائه  توسعه   
تناسب میان هزینه و خدمات دریافتی

  تداوم رویکرد رشد توان ارائه خدمات پشتیبانی از طریق افزایش ظرفیت 
شرکت های پشتیبان یار قبلی و تأسیس یک شرکت پشتیبان یار جدید که 

مجموع تعداد شرکت های پشتیبان یار را به هفت شرکت رساند.

توسعه ارائه سرویس های ارزش افزوده ای )VAS( از جنس سرویس های   
پیش گیرانه با هدف تداوم رضایت مشتریان

رشدبیشاز1.۵برابریپروژههای
تحویلشدهراهکارانابرینسبت

بهسالگذشته

4,4۹۶پروژهتحویلشده،8۲
درصدرشددرحجمتحویل

پروژهها

خدماتهمکارانسیستم
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توسعه ارائه خدمات پشتیبانی متمرکز عالوه بر تهران در استان ها و ایجاد   
این مکانیزم در پناه اصفهان

در ادامه ارتقای کیفیت خدمات پشتیبانی به مشتریان همکاران سیستم، 
افزایش  جهت  در  پشتیبانی  خدمات  از  بخشی  هوشمند سازی  پایه های 
سرعت پاسخ گویی به مشتریان، در سال 1400 انجام شده و در دستورکار 

سال 1401 نیز قرار دارد. 

و علی رغم دورکاری جهت حفظ سالمت  کرونا  به شیوع ویروس  با توجه 
روال  مطابق  بازه،  دراین  سیستم  همکاران  پشتیبانی  خدمات  پرسنل، 
معمول و با کیفیت به مشتریان ارائه شد. در سال 1400 علی رغم افزایش 
تعداد مشتریان و به تبع آن افزایش حجم سرویس، سطح رضایت مشتریان 

از خدمات پشتیبانی مانند سال قبل در سطح مناسبی قرار داشته است.

آموزش
مأموریت اصلی مؤسســه پژوهش و آموزش همکاران سیســتم، ارائه خدمات 
آموزشــی با هدف پوشــش دهی نیازهای آموزشــی کســب وکارها جهت استفاده 
بهینــه از محصــوالت همکاران سیســتم و توســعه بــازار آموزش های ســازمانی 
مرتبط با صنعت و کســب وکار گروه اســت. ارائه این خدمات آموزشــی با رویکرد 
مهارت آمــوزی و یادگیــری اصــول و مفاهیــم در کنــار کار عملــی بــا نرم افزارهــای 
همــکاران سیســتم صــورت می پذیــرد. شــناخت سیســتم های نرم افــزاری 
همکاران سیستم و کسب مهارت در استفاده از آنها، یکی از عوامل مؤثر در 

کاربردی شدن و سهولت استفاده از محصوالت برای مخاطبان است. 

از سالمت  و مراقبت  راستای حفظ  در  کرونا،  پاندمی  در شرایط  مؤسسه 
فراگیران و اساتید خود، اقدام به کاهش حداکثری دوره های آموزشی حضوری 
نمود و با هدف رضایت مندی فراگیران و عدم ایجاد وقفه در آموزش آنها، 
داد.  ادامه  آنالین  آموزشی  فضای  بستر  در  را  آموزشی  دوره های  برگزاری 
 کیفی فراهم شد و تمامی 

ٍ
زیرساخت برگزاری دوره های آنالین به صورت کامال

برقراری  نرم افزار،  با  کار  شامل  حضوری  دوره های  قابلیت های  و  امکانات 
ارتباط با مدرس و سایر فراگیران، در بستر آموزش آنالین نیز فراهم گردید. با 
توجه به همین رویکرد، عمده فعالیت های بازاریابی دیجیتال مؤسسه نیز 

در جهت استفاده از دوره های آنالین و الکترونیکی انجام گردید.

مخاطبین خدمات مؤسسه سه گروه هستند:

گروه اول مخاطبین مؤسسه، کاربران نرم افزارهای همکاران سیستم هستند 
بهره مند  محصوالت  کاربری  و  راهبری  با  مرتبط  آموزشی  خدمات  از  که 
می شوند. این گروه از مشتریان، عالوه بر بهره مندی از خدمات آموزش های 
آنالین و حضوری، از مجموعه آموزش های الکترونیکی که به  صورت فراگیر 

در اختیار تمامی کاربران راهکاران قرار می گیرد، نیز استفاده می کنند. 

 6,400 نفر-دوره از 1,307 شرکت از مشتریان همکاران 
ٍ
در سال 1400، مجموعا

سیستم در دوره های آموزشی آنالین و حضوری مؤسسه حضور داشته اند 
که از این تعداد، 4,171 نفر-دوره معادل 65 درصد از دوره های آنالین استفاده 
کرده اند که رشد 44 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. در سال 
1401، آموزش های سازمانی این شرکت ها نیز با هدف ارتباط بیشتر با مدیران 
آموزش و منابع انسانی مشتریان توسط مؤسسه صورت خواهد پذیرفت.

همچنین با توجه به نیاز این گروه از مخاطبین به آموزش های الکترونیکی 
دوره هـای تخـصصـی، نسـبت به تولیـد محتـوای آمـوزش های الکتـرونیـکی،
سیستم های پخش، موبایل سرویس، خرده فروشی، کنترل عملیات تولید 

و پذیرش و توزین اقدام شد.

در  آن،  توسعه  و  آموزشی  منابع  از  استفاده  سهولت  هدف  با  مؤسسه 
دسترس بودن منابع و براساس تقاضای مشتریان بالقوه و بالفعل خود، در 
نظر دارد تا عرضه پلتفرم جامع یادگیری تخصصی نیازمندی های آموزشی 

)Learning Hub( را به کلیه مخاطبین خود در سال 1401، ارائه دهد.

https://www.systemgroup.net
https://www.systemgroup.net/موسسه-پژوهش-و-آموزش-همکاران-سیستم/


 گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 57۱۴۰۰ گزارش هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم.  سال 57۱۴۰۰

گروه دوم از مخاطبین مؤسسه، نیروی انسانی جویای کار، دانشجویان و 
فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند که به واسطه استفاده از این خدمات و 
با افزایش سطح تخصص کاربردی خود، احتمال اشتغال و یا ارتقای شغلی 
خود را باال خواهند برد. خدمات آموزشی این حوزه، عالوه بر ارائه در مؤسسه 
پژوهش و آموزش همکاران سیستم به طور مستقیم، توسط مجموعه ای از 
دانشگاه های سراسری، آزاد و نمایندگی های آموزشی به صورت غیرمستقیم 
با  آموزش  با نظارت مؤسسه صورت می گیرد. در سال 1400، مؤسسه  و 
هدف توسعه ارتباط و برند آموزشی خود با 20 دانشگاه همکاری مشترک 

داشته که نتیجه آن برگزاری حدود 1,154 نفر-دوره بوده است.

با  آموزش دیده اند که در مقایسه  نفر-دوره  این گروه مجموعا 9,700  در 
نفر-دوره  تعداد، 8,520  این  از  و  داشته  رشد  درصد  حدود 30  قبل  سال 
معادل 88 درصد از دوره های غیرحضوری استفاده کرده اند. توسعه فروش 
کشور  سطح  در  الکترونیکی  و  آنالین  دوره های  فروش  بازارکار،  بسته های 
و تمرکز بر روی دوره های مهارتی از عمده دالیل رشد در این بخش بوده 
است که این تعداد مخاطب و نرخ رشد آن، حاکی از پتانسیل باالی کسب وکار 
آموزش و بازار مناسب افراد عالقه مند به محصوالت همکاران سیستم و 
حوزه فناوری اطالعات می باشد. در راستای این موضوع، مؤسسه، فراگیران 
دارای گواهینامه را جهت ورود به بازار کار به مشتریان همکاران سیستم 

معرفی می کند.

همچنین با توجه به سیاست همکاران سیستم مبنی بر تمرکز منطقه ای، 
شرکت های پناه و ایجاد شعبه توسط مؤسسه، عالوه بر استان خراسان که 
در سال 1400 حدود 1,275 نفر-دوره جذب داشته، شعبه استان فارس هم 
در سال 1400 ایجاد گردیده و راه اندازی شعبه آذربایجان شرقی در سال 1401 

در دستورکار قرار دارد. 

گروه سوم از مخاطبین مؤسسه، کلیه ی پرسنل شرکت همکاران سیستم، 
از  می باشد.  مدیران  و  سرپرستی  کارشناسی،  مختلف  الیه های  شامل 
جمله مهم ترین اهداف در این حوزه برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی 
براساس مسیرهای آموزشی تدوین شده و پیاده سازی مدل ارزیابی دانش 
در دو بخش  آموزشی  این خدمات  که  افراد است  کاری  الزامات  با  منطبق 
جهت  که  است  ذکر  قابل  می شود.  ارائه  پرسنل  به  مهارتی  و  سیستمی 
تعیین شاخص های عملکردی و دانشی پرسنل و همچنین باال بردن سطح 
دانش وتخصص، آزمون هایی بنابر سابقه کاری و شغل افراد طراحی و اجرا 

می شود. 

در سال 1400، در مجموع تعداد 3,745 نفر در دوره های مؤسسه شرکت 
کرده اند که در مقایسه با سال قبل خود، حدود 20 درصد رشد داشته است. 
همچنین تمامی خدمات مؤسسه در این سال به صورت غیرحضوری به 

پرسنل ارائه شده است.

همچنین باتوجه به نیاز این گروه از مخاطبین به آموزش های الکترونیکی، 
مفاهیم  غیرسیستمی  الکترونیکی  آموزش های  محتوای  تولید  به  نسبت 
اظهارنامه  فصلی،  فروش  و  خرید  ارزش افزوده،  مالیاتی  کارگاه های  مالی، 

مالیاتی، تهیه و تجزیه صورت های مالی و اکسل حسابداری اقدام شد.

از  که  شرکت کنندگانی  تعداد   1400 سال  در  کلی  طور  به 
از  بیش  به  کرده اند  استفاده  مؤسسه  آموزشی  خدمات 
49,720 نفر-دوره رسیده است که رشد 46 درصدی نسبت 
به سال گذشته، استقبال بی نظیری از آموزش های مؤسسه 

را نشان می دهد.

همچنین در راستای توسعه زیرساخت ها و بهبود کیفیت 
خدمات مؤسسه، داشبورد مدیریتی کسب و کار مؤسسه 

هم راه اندازی گردید.

برگزاری4۹,۷۲0نفر-دورهآموزشی
درسال1400،رشد4۶درصد
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