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با احترام

در اجــرای مفــاد مــاده 7 دســتورالعمل اجرایــی افشــای اطالعــات شــركت های ثبــت شــده 

نــزد ســازمان بــورس اوراق بهــادار تهــران مصــوب 1386/05/03 و اصالحیه هــای مــورخ 

1388/04/06، 1389/06/27، 1396/04/28،  1396/09/14 و 1397/08/06 هیــات مدیــره 

ــادار  ــورس اوراق به ــزد ب ــا ن ــهام آن ه ــه س ــرکت هایی ک ــادار، ش ــورس اوراق به ــازمان ب س

ــزارش  ــای گ ــه و افش ــه تهی ــف ب ــده اند، موظ ــه ش ــران پذیرفت ــورس ای ــا فراب ــران و ی ته

تفســیری مدیریــت در مقاطــع میــان دوره ای 3، 6 و 9 ماهــه و همچنیــن مقطــع ســاالنه 

می باشــند.

گــزارش تفســیری مدیریــت شــركت ســپیدار سیســتم )ســهامی عــام( مطابــق بــا 

ــه  ــورخ 1396/10/04 و اصالحی ــوب م ــت )مص ــیری مدیری ــزارش تفس ــه گ ــط تهی ضواب

مــورخ 1397/08/06 هیــات مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار( و راهنمــای بکارگیری 

ــه  ــخ 1400/02/07 ب ــده و در تاری ــه ش ــت تهی ــیری مدیری ــزارش تفس ــه گ ــط تهی ضواب

ــت. ــیده اس ــرکت رس ــره ش ــات مدی ــد هی تایی

شركت سپیدار سیستم آسیا

گزارش تفسیری مدیریت
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مقدمه
گــزارش تفســیری مدیریــت بایــد همــراه بــا صورت هــای مالــی و یادداشــت های همــراه 

آن مطالعــه شــود. ایــن گــزارش شــامل مفاهیــم آینده نگــری اســت کــه بــا رویدادهــای 

آتــی یــا عملکــرد مالــی آتــی شــرکت در ارتبــاط می باشــد. کلماتــی نظیــر »پیش بینــی«، 

اصطالحــات  و  »احتمــاال«  »خواســته«،  »تمایــل«،  »انتظــار«،  »بــرآورد«،  »بــاور«، 

ــت بیانگــر جمــالت آینده نگــر اســت. ــوط اس ــه شــرکت مرب ــه ب ــابهی ک مش

از  جــاری  پیش بینی هــای  یــا  باورهــا  انتظــارات،  نشــان دهنده  آینده نگــر  مفاهیــم 

رویدادهــا و عملکــرد مالــی آتــی اســت. ایــن جمــالت در معــرض ریســک ها، عــدم 

قطعیت هــا و مفروضــات غیــر قطعــی قــرار دارنــد. بنابرایــن نتایــج واقعــی ممکــن اســت 

ــند. ــار باش ــورد انتظ ــج م ــاوت از نتای متف
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خالصه مدیریتی
149 درصد رشد سود عملیاتی در عملکرد سال 1399 نسبت به سال قبل

ــده، در  ــاذ ش ــای اتخ ــه رویکرده ــه ب ــا توج ــت ب ــال 1399 توانس ــتم در س ــپیدار سیس س

تحقــق اهــداف موفــق عمــل کنــد. 149 درصــد رشــد ســود عملیاتــی نســبت بــه ســال 

قبــل و 106 درصــد رشــد در فــروش و جــذب بیــش از 9.000 مشــتری جدید اساســی ترین 

شــاخص های موفقیــت ســپیدار سیســتم در ســال گذشــته بــوده اســت. ایــن موفقیــت 

ــبکه  ــب ش ــروش و تقوی ــای ف ــود فرآینده ــجم، بهب ــق و منس ــزی دقی ــل برنامه ری حاص

نماینــدگان فــروش از طریــق جــذب نماینــده در سراســر کشــور بــوده اســت. 

بــا توجــه بــه شــرایط همه گیــری ویــروس کرونــا در ســال گذشــته هیــات مدیــره ســپیدار 

ــای دورکاری و  ــرای رویه ه ــا اج ــرایط، ب ــن ش ــل از ای ــک های حاص ــا درک ریس ــتم ب سیس

رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی، حفــظ ســالمت کارکنــان را در اولویــت برنامه هــای خــود 

قــرار داد. خوشــبختانه ســپیدار سیســتم بــا فراهــم کــردن زیرســاخت های مــورد نیــاز در 

ســازمان، توانســته اســت عملکــرد مناســبی داشــته باشــد و در کنــار پاســخگویی دقیــق 

بــه نیــاز مشــتریان، موفقیــت و رشــد کســب وکار را بــه دســت آورده اســت.  

ــش از  ــه بی ــیس ب ــدای تاس ــده در ابت ــتم، از 5 نماین ــپیدار سیس ــدگان س ــبکه نماین  ش

290 نماینــده فعــال در حــوزه هــای فــروش، آمــوزش و پشــتیبانی در ســال 1399 افزایــش 

پیــدا کــرده اســت کــه حــدود 70 نماینــده مســتقر در اســتان تهــران و مابقــی مســتقر 

در ســایر اســتان ها می باشــند. ایــن شــبکه نمایندگــی وظیفــه ارائــه خدمــت بــه طیــف 

وســیع مشــتریان در سراســر کشــور را در حــوزه فــروش، آمــوزش و پشــتیبانی بــر عهــده 

دارنــد. ســپیدار سیســتم بــه اتــکا شــبکه نمایندگــی خــود موفــق شــده اســت تعــداد 

مشــتریان محصــوالت ســپیدار و دشــت را از 240 مشــتری در ابتــدای فعالیــت بــه بیــش 

از 63.000 مشــتری تــا بــه امــروز افزایــش دهــد. 

بــازار شــرکت های کوچــک، بــازار مســتعدی اســت کــه همــواره بــا رشــد و زایــش مواجــه 

اســت و از آنجــا کــه بهــره منــدی از نرم افزارهــای یکپارچــه کســب وکار نقــش بســیار پررنگی 

در تصمیم گیــری درســت و دقیــق مدیــران دارد لــذا ســپیدار سیســتم همســو بــا رشــد 
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ــالش  ــواره پرت ــازار هم ــش از ب ــن بخ ــاز ای ــه نی ــخگویی ب ــت پاس ــزار و جه ــت نرم اف صنع

ــتم  ــپیدار سیس ــی س ــوزه محصول ــال 1399 در ح ــتم در س ــپیدار سیس ــت. س ــوده اس ب

بــا برقــراری ارتبــاط بــا CRM شــرکت ســرونو، تکمیــل ســبد محصولــی در حــوزه پخــش، 

عرضــه سفارشــات خارجــی و سیســتم مدیریــت تــردد تشــخیص چهــره موفــق عمــل 

ــاور  ــن ب ــر ای ــتم ب ــپیدار سیس ــه س ــه این ک ــه ب ــا توج ــاف ب ــوزه اصن ــت و در ح ــرده اس ک

اســت کــه محصــول دشــت جــزو محصوالتــی اســت کــه طیــف وســیعی از مشــتریان را 

تحــت پوشــش قــرار می دهــد و کارایــی بســیار زیــاد و مفیــدی بــرای اصنــاف دارد لــذا بــر 

ایــن بــاور اســت کــه محصــول دشــت مــی توانــد مســیر رو بــه رشــد را بیــش از آنچــه تــا 

امــروز تجربــه کــرده اســت در پیــش رو داشــته باشــد. در ســال 1399 در حــوزه محصولــی 

دشــت بــا تمرکــز ویــژه بــر ســرعت و ویژگی هــای سیســتمی ایــن محصــول، نســبت بــه 

ــه از  ــی ک ــا اصناف ــود ت ــدام نم ــاف اق ــص اصن ــت مخت ــابداری دش ــه حس ــد و عرض تولی

رویه هــای حســابداری پیــروی می کننــد بتواننــد بــا اســتفاده از ایــن محصــول ســهولت 

و ســرعت در عملیــات خــود داشــته باشــند. 

بــا اســتقبال بــازار و تــوان بالقــوه مشــتریان در بــازار کســب وکارهای کوچــک و اصنــاف و 

تــوان نیــروی انســانی و تکنولوژیــک شــرکت ســپیدار سیســتم، در ســال 1400 نیــز در کنار 

رویکردهــای جــاری ســازمان، تولیــد محصــوالت بــر بســتر ابــر و عرضــه ایــن محصــوالت 

بــرای مشــتریان،  ایــن نرم افزارهــا  ارزش افــزوده  در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. 

ــاختی  ــات زیرس ــخت افزار و ارتباط ــن س ــه تامی ــه هزین ــک ک ــركت های کوچ ــاً ش خصوص

قابــل مالحظــه ای را بایــد متحمــل شــوند، مقــرون بــه صرفــه هســت زیــرا بــا توجــه بــه 

ــركت ها  ــت و ش ــه اس ــاخت پرهزین ــت زیرس ــن و نگهداش ــاد، تأمی ــی اقتص ــرایط كنون ش

ــاخت های  ــه زیرس ــی در تهی ــا صرفه جوی ــد ب ــک می توانن ــب وکارهای کوچ ــوزه کس در ح

مــورد نیــاز خــود و بــا امنیــت بــاال نیازهــای نرم افــزاری خــود را بــا پرداخــت حــق اشــتراک 

ماهانــه و هزینــه کمتــر تجربــه کننــد. 

در ســال 1400 ســپیدار سیســتم بــا پایــش مســتمر محیــط بــرای حفــظ انطبــاق خــود با 

ــا،  ــه فرصت ه ــا ب ــل تهدیده ــد و تبدی ــای جدی ــایی فرصت ه ــب وکار، شناس ــرایط کس ش

مصمــم و مشــتاقانه مســیر موفقیــت را دنبــال خواهــد کــرد.
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بخش اول: ماهیت کسب  و کار



صنعت نرم افزار در کسب و کارهای کوچک و اصناف

امــروزه تکنولــوژی و فنــاوری بــه صــورت مســتقیم بــر روی موفقیــت و افزایــش انعطــاف 

پذیــری کســب وکارها تاثیرگــذار اســت. یکــی از ابزار هــای فنــاوری محــور کــه بــه رشــد و 

ــه  ــای یکپارچ ــدی از نرم افزاره ــد، بهره من ــایانی می کن ــک ش ــا کم ــب و کاره ــعه کس توس

کســب وکار ماننــد حســابداری، حقــوق و دســتمزد، فــروش و ... اســت کــه نقــش بســیار 

ــران دارد.  ــق مدی ــت و دقی ــای درس ــر رنگــی در تصمیم گیری ه پ

بــا پیشــرفت روز افــزون علــم و دانــش بشــر، بســیاری از امــوری کــه قبــالً توســط 

انجــام  مختلــف  کســب وکارهای  و  ســازمان ها  در  دســتی  صــورت  بــه  و  انســان ها 

می شــده، بــه نرم افزارهــا ســپرده شــده اســت بــه طوری کــه می تــوان ادعــا کــرد امــروزه 

وجــود یــک سیســتم نرم افــزاری در ســازمان ها و شــرکت ها از ضروری تریــن امــور اســت، 

ــای  ــایانی در تصمیم گیری ه ــک ش ــازمان ها کم ــه س ــی ب ــتم اطالعات ــن سیس ــرا چنی زی

مهــم می کنــد. رشــد ســریع صنعــت نرم افــزار طــی چنــد ســال گذشــته در جهــان نیــز 

مویــد همیــن امــر اســت.

حــوزه  در  ســرمایه گذاری  بــا  نرم افــزاری  شــرکت های  اســت  الزم  راســتا  هميــن  در 

ســرمایه های انســانی و تحقیــق و پژوهــش در فناوری هــای نویــن، همــواره خــود را 

بــه روز و مســتعد بــرای پاســخ گویی بــه نیازهــای مشــتریان نگــه دارنــد. در ایــن میــان، 

ــرح  ــی مط ــای متنوع ــت، فناوری ه ــن صنع ــریع ای ــوالت س ــرات و تح ــه تغیی ــه ب ــا توج ب

ــای آن   ــس داده و بق ــود را پ ــون خ ــه آزم ــی ک ــا، فناوری های ــان آن ه ــه از می ــوند ک می ش

قطعــی اســت، قابــل اطمینــان بــوده و مــی توانــد ســازمان را بــه ســمت موفقیــت ســوق 

ــد  ــرعت می توان ــه س ــز ب ــای روز نی ــا فناوری ه ــدن ب ــراه نش ــر هم ــوی دیگ ــد. از س ده

شــرکت هــای نرم افــزاری را از گردونــه رقابــت خــارج کــرده و بقــای آن هــا را بــه خطــر 

ــدازد. بیان

بــدون تردیــد تمــام کســب وکارها بــا توجــه بــه ابعــاد، گســتردگی و انــدازه فعالیــت خــود 

نیازهــای متفــاوت نرم افــزار را طلــب می کننــد کــه توجــه ویــژه بــه نیازهــای هــر قســمت 

می توانــد بــه ارائــه مطلــوب خدمــات نرم افــزاری و کمــک بــه بقــاء و ارتقــاء ســطح 

ــتعدي  ــازار مس ــاف، ب ــک و اصن ــرکت هاي کوچ ــازار ش ــد. ب ــایانی کن ــک ش ــتریان کم مش
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ــا رشــد و زایــش موجــه اســت و شــرکت ســپیدار سیســتم آســیا  اســت  کــه همــواره ب

در راســتای موضــوع و حــوزه فعالیــت خــود، از بــدو تاســیس تاکنــون بــا قــدرت و 

برنامه ریــزی دقیــق و منســجم وارد آن شــده اســت و رشــد فزاینــده ســهم از بــازار ایــن 

ــوالت آن در  ــت محص ــی و محبوبی ــای رقابت ــای مزیت ه ــال ها گوی ــن س ــی ای ــرکت، ط ش

ــازار اســت. ب

ســپیدار سیســتم یــک شــرکت دانش بنیــان و متشــکل از ســرمایه انســانی متخصــص 

اســت کــه متناســب بــا نیــاز و ابعــاد کســب و کارهــای کوچــک و متوســط در حوزه هــای 

مختلــف، محصــول عرضــه می کنــد. اصلی تریــن محصــول ایــن شــرکت،  مجموعــه نــرم 

افزار هــای »ســپیدار« اســت، نــرم افــزاری کــه بــرای مدیریــت هوشــمندانه شــرکت های 

نرم افــزار حســابداری  ایــن شــرکت  دیگــر  اســت. محصــول  کوچــک طراحــی شــده 

ــت. ــگاه ها اس ــاف و فروش ــژه اصن ــت« وی ــگاهی »دش فروش



سپیدار سیستم در یک نگاه 

بــا توجــه بــه بــازار بالقــوه مشــتریان در حــوزه کســب وکارهای کوچــک و اصنــاف ســپیدار 

سیســتم آســیا بــه عنــوان یكــی از شــرکت های عضــو گــروه همــكاران سیســتم )ســهامی 

ــت" و  ــپیدار" و "دش ــوالت "س ــاری محص ــه انحص ــدف عرض ــا ه ــال 1387 ب ــام( از س ع

ارائــه خدمــات بــه مشــتریان ایــن دو محصــول تاســیس شــد. شــرکتی کــه امــروزه جــزو 

موفق تریــن و شــناخته شــده ترین شــرکت های فعــال در حــوزه نرم افــزاری کوچــک و 

اصنــاف ایــران محســوب می شــود.

موضــوع عملیــات شــرکت مطابــق اساســنامه شــرکت عمدتــا در زمینــه اجــرای 

و  راه انــدازی  اســتقرار،  تولیــد،  تحلیــل،  شــامل  اطاعــات  فنــاوری  جامــع  طرح هــای 

ــای  ــک در بازاره ــارت الكترونی ــن تج ــزار و همچنی ــر نرم اف ــی ب ــای مبتن ــتیبانی راه کاره پش

کســب وکار کوچــک و اصنــاف شــامل تحلیــل، طراحــی، تولیــد، فروش، اجــاره و پشــتیبانی 

نــرم افزارهــای جامــع کاربــردی و ایجــاد بســترهای الزم، انجــام خدمــات مشــاوره در 

ــا موضــوع شــرکت اســت. ــاوری اطاعــات و ســایر موضوعــات مرتبــط ب زمینه هــای فن

 پروانــه بهــره بــرداری شــرکت در تاریــخ 1398/05/06  توســط وزارت صنعــت، معــدن و 

تجــارت بــا شــماره 60/126917جهــت تولیــد نرم افــزار بــه شــرکت ســپیدار سیســتم آســیا 

بــه منظــور توســعه فنــاوری اطالعــات اعطــا شــده اســت.

از آنجــا کــه یكــی از ویژگی هــای شــرکت هــای موفــق در هــر حوزه ای، تقســیم بنــدی صحیح 

و اصولــی بازارهــای هدفشــان اســت. ایــن تقســیم بنــدی مــی توانــد بــر اســاس ویژگــی 

هــای مختلفــی همچــون انــدازه، حجــم ریالــی مبــادالت، منطقــه جغرافیایــی و ... کســب 

ــازی  ــزوم متناسب س ــازار و ل ــش از ب ــر بخ ــای ه ــاوت در نیازمندی ه ــد. تف ــا باش وکاره

راهكارهــای مالــی بــرای هــر بخــش از ایــن بــازار بــه قــدری اســت کــه بــه منظــور پاســخ 

ــوالت  ــته محص ــه بس ــه ارائ ــاز ب ــاف نی ــک و اصن ــرکت های کوچ ــای ش ــه نیازه ــی ب گوی

ــازار از گذشــته احســاس می شــد.  ــا ایــن بخــش از ب متناســب ب

ــوط  ــمت های مرب ــود در قس ــوه موج ــتریان بالق ــاد مش ــداد زی ــه، تع ــل توج ــه قاب نكت

بــه شــرکت های کوچــک و اصنــاف اســت کــه طبــق آخریــن برآوردهــا تعــداد شــرکت های 

ــش از 3  ــاف بی ــداد اصن ــرکت و تع ــزار ش ــش از 250 ه ــران بی ــازار ای ــال در ب ــک فع کوچ

ــت. ــگاه اس ــون فروش میلی
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ســپیدار سیســتم بــا گذشــت بیــش از یــک دهــه از آغــاز فعالیــت خــود بیــش از 63.000  

مشــتری در حــوزه شــرکت های کوچــک و اصنــاف دارد. 

شــرکت ســپیدار سیســتم در تاریــخ 1387/12/20 در قالــب شــركت ســهامی خــاص، بــا 

ــال  ــد. در س ــیس ش ــال تأس ــون ری ــادل 10 میلی ــرمایه ای مع ــا س ــماره 348134 و ب ش

ــل شــد و در دی مــاه ســال گذشــته ســهام آن در  ــه شــرکت ســهامی عــام تبدی 1399 ب

بــازار عرضــه شــد.

همچنیــن وجــود پتانســیل بــاال و زمینــه ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر موجــب شــده تــا 

هیــات مدیــره شــرکت ســپیدار سیســتم تصمیــم بــه ســرمایه گــذاری در شــرکت هایی 

بگیرنــد کــه زنجیــره ارزش شــرکت را در بــازار تكمیــل نمایــد و بخش هــای دیگــری از بــازار 

را نيــز جــذب نمایــد. در همیــن راســتا ســرمایه گــذاری در 40 درصــد از ســهام شــرکت 

نــرم افــزاری فنــاوران نویــن ســپیدز ایرانیــان بــا خریــد از شــرکت مدیریــت ســرمایه گذاری 

دانــا در مــرداد مــاه ســال 1397، صــورت پذیرفــت.



شبکه نمایندگان سپيدار سيستم 

شــبکه نماینــدگان فــروش و خدمــات پــس از فــروش، از مزیت هــای رقابتــی مهــم ایــن 

شــرکت اســت و امــکان ارائــه محصــوالت و خدمــات شــرکت را در سراســر کشــور میســر 

می نمایــد. ایــن شــبکه تجــاری، مشــتمل بــر290 نماینــده فــروش پشــتیبانی و آمــوزش 

ــران  ــتان ته ــتقر در اس ــده مس ــه 69 نماين ــوده ک ــد ب ــروش( داراي تعه ــده ف )188 نماین

و مابقــي مســتقر در اســتان ها مي باشــند. ايــن نمايندگي هــا در واقــع بــه عنــوان 

کانال هــاي بازارســازی و فــروش عمــل مي کننــد و فــروش محصــوالت در تهــران و 

اســتان ها را بــه انجــام مي رســانند. 

در راســتای اهمیــت شــبکه نماینــدگان ســپیدار سیســتم در فرآینــد فــروش محصــوالت، 

الزم بــه ذکــر اســت کــه طــی 3 ســال گذشــته، 23 درصــد از فــروش توســط نماینــدگان 

جدیــد صــورت پذیرفتــه اســت کــه ایــن امــر اهمیــت ویــژه گســترش شــبکه نماینــدگان 

فــروش ســپیدار سیســتم را مشــخص می نمایــد.

نماینــدگان فــروش ســپیدار سیســتم، شــرکت های فعــال در حــوزه خدمــات مالــی 

ــپیدار و  ــوالت س ــروش محص ــاوره و ف ــر مش ــالوه ب ــه ع ــتند ک ــات هس ــاوری اطالع و فن

دشــت، بنــا بــه درخواســت مشــتریان، خدماتــی نظیــر دمــوی رایــگان، نصــب و آمــوزش 

را نیــز انجــام می دهنــد. 

این شبکه نمایندگی در تمامی استان های کشور گسترده است. 
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محصوالت و خدمات سپیدار سیستم برای 
بخش های مختلف بازار

بازاریابی

فروش و بازاریابی:

بازاریابــی  فعالیت هــای  بــر  ویــژه ای  تمرکــز  بازاریابــی  بخــش  در  ســپیدار سیســتم 

دیجیتــال داشــته اســت. بــه طوریکــه میــزان کاربــران ســایت در ســال 1399 بــه بیــش از 

2.500.000 کاربــر افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه رشــد 212% را نســبت بــه دوره مشــابه 

ســال گذشــته تجربــه کــرده اســت. همچنیــن در حــدود 7.000.000 بازدیــد از صفحــات 

ســایت ســپیدار سیســتم انجــام شــده اســت. میــزان ورود مخاطبــان بــه ســایت ســپیدار 

ــد  ــه رش ــوده ک ــه ب ــش از 3.600.000 مرتب ــتجو بی ــای جس ــق موتوره ــتم از طری سیس

7 برابــری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته داشــته اســت. هــم اکنــون ســایت 

ســپیدار سیســتم در بیــن 500 ســایت برتــر ایــران از لحــاظ رتبــه الکســا قــرار گیــرد.

در جهــت بهبــود ارتباطــات بــا جامعــه حســابداران و مدیــران مالــی در سراســر کشــور، 

ــا  هــر مــاه مســابقه ای تحــت عنــوان حســابدار حســابی برگــزار می شــود.  ایــن طــرح ب

بیــش از 300.000 بازدیــد و  150.000  بازدیدکننــده همــراه بــود کــه حــدود 6.000 دنبــال 

کننــده بــه اینســتاگرام ســپیدار اضافــه شــد. در همیــن راســتا، نــرخ تعامــل کاربــران بــا 

شــبکه های اجتماعــی بــه 4.6 درصــد افزایــش یافــت. 

ــا  ــتم ت ــپیدار سیس ــی س ــبکه های اجتماع ــابقه، ش ــن مس ــزاری ای ــس از برگ ــن پ همچنی

پایــان ســال 1399 بــه بیــش از 35.000 مخاطــب در شــبکه های اجتماعــی رســید کــه بــه 

نســبت مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد 270 درصــدی را در ایــن حــوزه تجربــه کــرده 

اســت. بــه کارگیــری محتــوای کاربــردی و ارتبــاط مســتمر بــا مخاطبــان در ایــن شــبکه ها 

ــه  ــار ارائ ــازار را در کن ــای ب ــه بازخورده ــت ک ــتم داده اس ــپیدار سیس ــه س ــکان را ب ــن ام ای

محتــوای کاربــردی بــه آن هــا دریافــت کنــد.

امــا رادیــو مالــی ســپیدار سیســتم جــذب بیــش از 11.000 مخاطــب فعــال جدیــد در ســال 

1399 را بــه همــراه داشــته اســت. در مجمــوع بیــش از 28.500 کاربــر تــا بــه امــروز ایــن 
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اپلیکیشــن را بــر روی دســتگاه های تلفــن همــراه خــود نصــب کرده انــد کــه بــا توســعه 

آن انتظــار مــی رود ایــن تعــداد بــه بیــش از 40.000 نصــب ارتقــا پیــدا کنــد. 

ــا و  ــزاری رویداده ــا، برگ ــروس کرون ــیوع وی ــم ش ــته و علی رغ ــال های گذش ــد س همانن

ســمینارهای گســترده در سراســر کشــور بــه شــیوه آنالیــن ادامــه یافــت و بــا برگــزاری 

بیــش از 145 رویــداد آنالیــن در ســال 1399، بیــش از18.000 مخاطــب در وبینارهــا و 

پخش هــای زنــده اینترنتــی حضــور داشــته اند کــه عــالوه بــر افزایــش ســهم آوای 

ســپیدار سیســتم در بــازار، منجــر بــه افزایــش رضایــت مخاطبــان و اقبــال بــازار نســبت 

ــد. ــتم گردی ــپیدار سیس ــوالت س ــد محص ــه خری ب



سپیدار

فروش:

نرم افــزار ســپیدار، بــا 15 سیســتم و 9 زیــر سیســتم بــه مشــتریان حوزه هــای بازرگانــی، 

تولیــدی، خدماتــی، پیمانــکاری، پخــش و ســفارش گیری ارائــه خدمــت می نمایــد. شــرکت 

ــون  ــد  57 میلی ــن خری ــا میانگی ــد ب ــتری جدی ــدود 8.600 مش ــال 99 ح ــپیدار در س س

ریــال جــذب کــرده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 42 درصــد رشــد 

در جــذب مشــتری جدیــد داشــته اســت. الزم بــه ذکــر اســت 20 درصــد از فــروش دوره 

ــت  ــوده اس ــد ب ــتریان جدی ــه مش ــد ب ــی و 80 درص ــتریان قدیم ــه مش ــزارش ب ــورد گ م

همچنیــن 54 درصــد از فــروش مربــوط بــه تهــران و 47 درصــد مربــوط بــه اســتان ها 

می باشــد.

محصول سپیدار را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود: 
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محصــول ســپیدار شــامل سیســتم هــای حســابداری، دریافــت و پرداخــت، حقــوق 

و دســتمزد، مدیریــت دارایی هــا، انبــار، مشــتریان و فــروش، پخــش، ســفارش گیری، 

قالــب  در  کــه  اســت  و سفارشــات خارجــی  پیمانــكاری  کار،  ســفارش  خرده فروشــی، 

ــر  ــرای مدیریــت چابک ت ــكاری و پخــش ب ــی، پیمان ــی، بازرگان بســته های تولیــدی، خدمات

ــب وکارها،  ــن کس ــای ای ــا نیازه ــب ب ــت و متناس ــده اس ــی ش ــک طراح ــرکت های کوچ ش

ــه: ــوان ب ــی ت ــپیدار، م ــوت س ــاط ق ــاده ای دارد. از نق ــیار س ــری بس کارب

تمایــز امکانــات نرم افــزار در بــازار محصــوالت شــرکتی در عیــن ســادگی و بــدون   •

ــودن  ــا ب خط

یکپارچگی سیستم ها  با استفاده از دانش تیم مجرب تولید کننده  •

شبكه گسترده نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش   •

اشــاره کــرد همچنیــن بــا اضافــه کــردن مزایایــی چــون، سیســتم ارزی و چنــد زبانــه بــودن 

ایــن محصــوالت و همچنیــن بومــی بــودن و منطقــه ای بــودن آن هــا، بــه درســتی مــی 

تــوان ادعــا کــرد کــه در حــوزه شــرکتی، رقیبــی کــه در سراســر کشــور بتوانــد بــا مزایــای 

ایــن محصــوالت رقابــت کنــد حضــور نــدارد.

ســپیدار سیســتم ایــن محصــوالت را بــا همــکاری شــبكه نماینــدگان فــروش و خدمــات 

پــس از فــروش کــه از مزیت هــای رقابتــی مهــم ســپیدار سیســتم اســت و امــكان ارائــه 

محصــوالت و خدمــات شــرکت را در سراســر کشــور میســر می نمایــد در سراســر کشــور 

ــب  ــزاری مناس ــدار« نرم اف ــاده و پای ــعار »س ــا ش ــپیدار ب ــول س ــد. محص ــه می کن عرض

ــای  ــه ای از نرم افزاره ــامل مجموع ــک ش ــرکت های کوچ ــمندانه ش ــت هوش ــرای مدیری ب

مالــی و اداری و عملیاتــی ویــژه کســب وکارهای کوچــک اســت کــه راه انــدازی آســان، 

ــكان را  ــن ام ــتریان ای ــه مش ــود در آن ب ــوع موج ــای متن ــتفاده و گزارش ه ــهولت اس س

می دهــد تــا بــا ســهولت و دقــت بــاال  فعالیــت هــای شــرکت خــود را مدیریــت نماینــد. 

در حــال حاضــر ایــن راهــكار بــه بیــش از 42.000 مشــتری عرضــه گردیــده اســت. 
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دشت
ســپیدار سیســتم بــا عرضــه محصــول دشــت از ســال 1393 وارد بــازار اصنــاف و 

فروشــگاه ها شــد، بــا توجــه بــه جــوان بــودن ایــن بــازار و ورود جدیــد شــرکت ســپیدار 

ــازار صــورت گرفــت ســپیدار  سیســتم در ایــن حــوزه، پیشــرفت قابــل توجهــی در ایــن ب

سیســتم بــه ایــن ضــرورت پــی بــرد کــه الزم اســت تــا نرم افزارهــای تخصصــی بــرای هــر 

صنــف داشــته باشــد ایــن امــر باعــث شــد تــا زیرســاخت نرم افزارهــای دشــت بازنگــری 

ــال  ــردد. در ح ــه گ ــازار عرض ــه ب ــاف ب ــاز اصن ــر نی ــق ب ــی منطب ــتم های تخصص و سیس

ــراق آالت،  ــزار و ی ــاف پوشــاک، آرایشــی و بهداشــتی، ســوپر مارکــت، اب ــرای اصن حاضــر ب

لــوازم یدکــی خــودرو، قنــادی و آجیــل و خشــکبار و ...  نرم افزارهــای تخصصــی بــه بــازار 

ارائــه شــده اســت و تولیــد نرم افزارهــای ســایر اصنــاف در دســت اجــرا اســت. محصــول 

ــه  ــازار عرض ــه ب ــاه ب ــفند م ــه در اس ــت ک ــت" اس ــابداری دش ــاف "حس ــوزه اصن ــر ح دیگ

عمومــی شــد. در حــال حاضــر بیــش از 21.000 نســخه از ایــن نرم افــزار بــه بــازار اصنــاف 

عرضــه شــده اســت. 

محصول دشت را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود:
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محصــول دشــت شــامل سیســتم های خریــد، فــروش، دریافــت و پرداخــت و مدیریــت 

ــژه ای  ــزاری وی ــرم  اف ــته های ن ــی، بس ــخه عموم ــک نس ــر ی ــالوه ب ــه ع ــد ک ــام می باش پی

بــرای اصنــاف پوشــاک، ســوپرمارکت، آرایشــی و بهداشــتی، لــوازم یدکــی، ابــزار و یــراق نيــز 

بــه بــازار عرضــه گردیــده اســت. از مزایــای دشــت می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

مطابقت محصولی برای پاسخ گویی به نیاز صنوف مختلف  •

مدیریت فروشگاه و حوزه مالی   •

سادگی و  سهولت کاربری  •

ارتباط با سامانه سفارش گیری همکاران سیستم )فرسان(  •

ارتباط با دستگاه کارتخوان "پرداخت الکترونیک فن آوا کارت"   •

 

اهــم توســعه هایی کــه در ســال 1399 در ســبد محصولــی ایجــاد شــده، بــه صــورت زیــر 

: ست ا

ارتباط محصول CRM شرکت سرو نو با سبد محصولی سپیدار سیستم

ــاز  ــورد نی ــته م ــل بس ــر تکمی ــالوه ب ــو ع ــرو ن ــپیدار و CRM س ــتم س ــی سیس یکپارچگ

شــرکت ها در قالــب یــک پکیــچ و بــا جلوگیــری از دوبــاره کاری در ثبــت اطالعــات مشــتریان 

یــا فــروش محصــوالت بــرای کاربــران تســهیل ایجــاد می کنــد و در مجمــوع بــرای 

ــت. ــده اس ــازی ش ــاده س ــال 1399 پی ــتری در س 48مش

تکمیل سبد محصولی در حوزه پخش با انتشار موبایل پخش گرم

بــا توجــه بــه نیــاز مشــتریان در بــازار شــرکت های پخــش کســب وکارهای کوچــک و 

ــم  ــط تی ــده توس ــام ش ــی های انج ــا بررس ــا، ب ــاز آن ه ــورد نی ــاص م ــی خ ــیوه های مال ش

ــادی  محصــول ســپیدار سیســتم، مشــخص شــد کــه در حــوزه پخــش، شــرکت های زی

ــس(  ــک آفی ــی )ب ــای مال ــع نیازه ــورت جام ــه ص ــه ب ــزاری ک ــن نرم اف ــتند لیك ــال هس فع

و نیازهــای تخصصــی )صنعــت پخــش( مشــتریان ایــن حــوزه را بــه صــورت هــم زمــان 

ــده در ــع آوری ش ــای جم ــدی ه ــاس نیازمن ــر اس ــن رو ب ــدارد. از ای ــود ن ــد وج ــخ ده پاس
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ایــن صنعــت، ســپیدار سیســتم اقــدام بــه تدویــن ســند نیازمندی هــای ایــن محصــول 

ــل  ــراه موبای ــه هم ــش ب ــفارش گیری و پخ ــتم س ــل سیس ــود. تحلی ــال 1397 نم در س

ســفارش گیری  در اواخــر ســال 1397 انجــام و طــی ســال 1398 عرضــه گردیــد. در ســال 

1399 نیــز بــا انتشــار موبایــل پخــش گــرم نســبت بــه تکمیــل ایــن ســبد محصولــی اقدام 

شــد و ایــن محصــول تــا کنــون مــورد اســتقبال خــوب مشــتریان قــرار گرفتــه اســت.

تهیه و تحلیل سند محصولی سفارشات خارجی

در ســال 1399 ســپیار سیســتم بــر تحلیــل نیازمندی هــا و تولیــد سیســتم سفارشــات 

خارجــی اقــدام نمــود و در زمســتان ایــن محصــول عرضــه شــد و مــورد توجــه بــازار  قــرار 

. گرفت

عرضه نسخه حسابداری دشت 

محصــول دشــت جــز محصوالتــی اســت که طیــف وســیعی از مشــتریان را تحت پوشــش 

قــرار می دهــد و بــه دلیــل کارایــی کــه بــرای اصنــاف دارد مــی توانــد مســیر رو بــه رشــد، 

بیــش از آنچــه تــا امــروز تجربــه کــرده اســت را پیــش رو داشــته باشــد بــه همیــن دلیــل 

ــر افزایــش ویژگی هــای سیســتمی و ســرعت سیســتم  ــژه ای ب ــز وی در ســال 1399 تمرک

اتفــاق افتــاد و بــا بهره گیــری از ظرفیت هــای بیرونــی از منظــر محصولــی سیســتم 

توســعه بیشــتری پیــدا کــرد همچنیــن نســبت بــه تولیــد و عرضــه حســابداری دشــت 

مختــص اصنــاف اقــدام شــد تــا اصنافــی کــه از رویه هــای حســابداری پیــروی می کننــد 

ــته  ــود داش ــات خ ــرعت در عملی ــهولت و س ــول س ــن محص ــتفاده از ای ــا اس ــد ب بتوانن

باشــند. 

دستگاه مدیریت تردد پایوفای

»دســتگاه مدیریــت تــردد پایوفــای« ســاخت شــرکت پایونــد بــه عنــوان اولیــن محصــول 

ــازار  ــه ب ــازار محصــوالت ســپیدار در ســال 1398 ب ــا ب ســخت افزاری در بخــِش متناظــر ب

عرضــه شــد. در ســال 1399 امــکان شناســایی و ثبــت تــردد بــر اســاس چهــره نیــز بــه 

دســتگاه اضافــه و بــه بــازار عرضــه شــد.  
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خدمات سپیدار سیستم
آموزش

یکــی از مهمتریــن رســالت های فعالیت آموزشــی ســپیدار سیســتم عــالوه بر بازارگشــایی 

گاهــی مخاطبــان  و ایجــاد تصویــر مناســب از برنــد ســپیدار، افزایــش ســطح تخصــص و آ

ــرمایه گذاری در  ــا س ــن ب ــت. بنابرای ــا آن اس ــط ب ــی مرتب ــش مال ــزار و دان ــوزه نرم اف در ح

زیرســاخت های الزم چــون رادیــو مالــی، برگــزاری دوره هــا و ســمینارهای آنالیــن آموزشــی، 

همــکاری بــا موسســات و دانشــگاه ها  و ... توانســته اســت ســهم عمــده ای در ارتقــاء 

دانــش مالــی کاربــران داشــته باشــد.

 نماینــدگان آمــوزش ســپیدار سیســتم، موسســات، دانشــگاه ها و آموزشــگاه هایی 

هســتند کــه در راســتای برگــزاری دوره هــای آموزشــی تشــكیل شــده اند و پــس از برگــزاری 

هــر دوره، بــه شــرکت کننــدگان گواهــی حضــور اعطــا می نماینــد. 

ســپیدار سیســتم درحــوزه آمــوزش مشــتریان بــه دو شــیوه حضــوری و مجــازی عمــل 

می نمایــد. نماینــدگان فــروش و آمــوزش پــس از خریــد مشــتری بــه صــورت حضــوری 

الکترونیکــی  آموزش هــای  کادمــی  آ همچنیــن  می دهنــد.  ارائــه  آموزشــی  خدمــات 

ســپیدار بــا مجموعــه ی گســترده و کاملــی از دوره هــای آموزشــی بــه صــورت رایــگان و 

24 ســاعته در اختیــار مشــتریان اســت تــا حتــی در وضعیــت شــیوع ویــروس کرونــا در 

ســال 1399 و محدودیت هــای برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــه صــورت حضــوری، خللــی 

در فرآینــد آموزشــی مشــتریان ایجــاد نشــود .

ــا  ــز ب ــابداری نی ــجویان حس ــازار کار و دانش ــه ب ــن ورود ب ــه داوطلبی ــوزش ب ــوزه آم در ح

توجــه بــه شــتاب فزاینــده تعــداد مشــتریان ســپیدار و نیــاز بــازار کار بــه نیــروی انســانی 

ــش از 400  ــذب بی ــت. ج ــده اس ــی ش ــش بین ــازی پی ــوری و مج ــیوه حض ــر، دو ش ماه

ــث  ــور باع ــر کش ــپیدار در سراس ــی س ــی آموزش ــرای نمایندگ ــگاه ب ــگاه و دانش آموزش

ــد.  ــا ســاالنه بیــش از 10.000 نفــر ســپیدار را آمــوزش ببینن شــده اســت ت

همچنیــن بــا توجــه بــه آماده ســازی زیرســاخت های آموزش هــای مجــازی حتــی بــا 

وجــود محدودیت هــای شــیوع بیمــاری کرونــا، فرآینــد آموزشــی ســپیدار سیســتم 

متوقــف نشــده و عالقمنــدان مــی تواننــد از آموزش هــای مجــازی آنالیــن و آفالیــن 
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ســپیدار بــرای توســعه خــود بهــره ببرنــد. افزایــش نیــروی ماهــر و مســلط بــه نــرم افــزار 

ســپیدار در بــازار کار بــه توســعه فــروش و افزایــش مشــتری بالقــوه در آینــده نیــز کمــک 

قابــل توجهــی مــی کنــد.

ــی  ــتمر آموزش ــای مس ــز فعالیت ه ــوزش نی ــروش و آم ــدگان ف ــوزش نماین ــوزه آم در ح

طراحــی و اجــرا شــده اســت . آمــوزش نماینــدگان در حوزه هــای فنــی و مهارت هــای 

ــت. ــتم اس ــپیدار سیس ــداوم س ــات م ــب وکار از اقدام کس

ــی،  ــازار آموزش ــوذ در ب ــت و نف ــش کیفی ــرای افزای ــده، ب ــر ش ــای ذک ــر فعالیت ه ــالوه ب ع

محصولــی بــا نــام نســخه آموزشــی ســپیدار کــه دقیقــا همــان نســخه اصلــی بــا همــه 

فروشــگاه های  و  افــزار  نــرم  فروشــندگان  نمایندگی هــا،  ســطح  در  اســت  امکانــات 

ــف و در  ــز تالی ــپیدار نی ــوزش س ــاب آم ــر آن کت ــالوه ب ــت؛ ع ــده اس ــه ش ــی عرض اینترنت

ــت .  ــه اس ــرار گرفت ــدان ق ــار عالقمن اختی

تعــداد کل نماینــدگان آموزشــی و دانشــگاه هایی کــه تاکنــون بــا شــرکت ســپیدار 

سیســتم آســیا تفاهــم نامــه امضــا کــرده انــد، بالــغ بــر 400 نماینــده اســت کــه از ایــن 

ــه دانشــجویان  ــردی سیســتم ســپیدار ب ــه آمــوزش کارب تعــداد 250 دانشــگاه اقــدام ب

شــامل  می شــود  انجــام  دانشــگاه ها  در  کــه  آموزشــی  فعالیت هــای  می نماینــد، 

برگــزاری واحــد درســی کارگاهــی نرم افــزار ســپیدار و همچنیــن دوره هــای فــوق برنامــه، 

در راســتای تقویــت دانشــجویان حســابداری اســت. نماینــدگان آموزشــگاهی شــرکت نیــز 

بــا برگــزاری دوره هــای آمــوزش نــرم افــزار ســپیدار بــرای دانش پذیــران در ســطح کشــور 

فعالیــت می کننــد.



پشتیبانی محصوالت سپیدار سیستم
محصــوالت ســپیدار سیســتم بــا ســادگی و بــدون خطــا بــودن نیــاز بــه دریافــت خدمــات 

ــکالت  ــع مش ــخ گویی و رف ــت پاس ــه جه ــا ب ــت، ام ــانده اس ــل رس ــه حداق ــتیبانی را ب پش

احتمالــی مشــتریان بــا مشــارکت شــبکه نماینــدگان خدمــات پــس از فــروش، نســبت 

بــه ارائــه خدمــات پشــتیبانی در دو قســمت بروزرســانی نســخه های نرم افــزار )منطبــق 

بــر تغییــرات قانونــی( و ارائــه خدمــات پشــتیبانی از طریــق چــت آنالیــن، تمــاس تلفنــی و 

پنــل پرســش و پاســخ اقــدام می نمایــد. 

شــرکت ســپیدار سیســتم آســیا بــا ســرمایه گذاری کافــی در ایجــاد زیرســاخت های الزم، 

گام موثــری در راســتای برطــرف ســاختن نیازهــای کاربــران برداشــته و باعــث شــده اســت 

تــا مشــتریان بــه ســهولت و بــا اســتفاده از فایــل راهنمــا، نســبت بــه نصــب نرم افزارهــای 

ســپیدار و دشــت اقــدام نماینــد. از دیگــر هدف هــای شــرکت ســپیدار سیســتم، بــه روز 

نــگاه داشــتن سیســتم های مشــتریان و امــكان پشــتیبانی خــود محــور اســت. ســپیدار 

ــتیبانی  ــات پش ــی، خدم ــتریان گرام ــری مش ــهولت کارب ــی و س ــت راحت ــتم در جه سیس

متنوعــی را ارائــه می نمایــد. پشــتیبانی پرتــال و چــت آنالیــن، تمــاس تلفنــی و پنــل 

پرســش و پاســخ از جملــه امكاناتــی اســت کــه در اختیــار مشــتریان قــرار گرفتــه اســت. 

آنچــه کــه در ارائــه خدمــات پشــتیبانی بــرای شــرکت حائــز اهمیــت اســت، دقــت و ســرعت 

در ارائــه خدمــات توســط کارشناســان پشــتیبانی اســت. تمامــی مشــتریان جدیــد 

می تواننــد در دوران گارانتــی، پــس از تهیــه سیســتم های نــرم افــزار ســپیدار، تــا یكســال 

بــه صــورت رایــگان از خدمــات پشــتیبانی بهره منــد شــوند. تمدیــد پشــتیبانی نیــز پــس 

ــد  ــی توانن ــتریان م ــت. مش ــوردار اس ــی برخ ــرعت باالی ــهولت و س ــی از س از دوران گارانت

ــپیدار  ــتریان س ــگاه مش ــق باش ــاب و از طری ــود انتخ ــاز خ ــر نی ــات را بناب ــک از خدم هری

سیســتم، اقــدام بــه تمدیــد آن نماینــد. 

ــوده  ــد ب ــال 1399، 95 درص ــرای س ــتیبانی ب ــات پش ــتریان از خدم ــت مش ــد رضای درص

ــت. اس
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اطالعات مدیران شرکت



جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و هیات مدیره شرکت به شرح زیر می باشد:

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

محمد عزیزاللهی  رئیس هیات مدیره )غیر موظف(

تخصص:
مدیریت فروش، مدیریت عملكرد و مدیریت منابع انسانی، توسعه کسب و کار

تحصیالت :
كارشناسی مهندسی كامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی 

سوابق هیات مدیره:
عضویت در هیات مدیره گروه همکاران سیستم و شرکت های زیرمجموعه 

)از سال 1384 تا کنون(

تخصص:
مدیریت استراتژیک

تحصیالت :
دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه Bordeaux )فرانسه(
فوق لیسانس مدیریت اجرایی از دانشگاه Kempten )آلمان(

فوق لیسانس ژئوفیزیک دانشگاه تهران
لیسانس فیزیک دانشگاه تهران

سوابق هیات مدیره:
عضویت در هیات مدیره گروه همکاران سیستم و شرکت های  زیرمجموعه 

)از سال 1398 تا کنون(

آراسب احمدیان  نایب رئیس هیات مدیره )غیر موظف( 
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تخصص:
مدیریت بازاریابی و فروش، برندینگ

تحصیالت :
دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مديريت دانشگاه شیراز
کارشناسی مدیریت دانشگاه آزاد شیراز

سوابق هیات مدیره:
عضویت در هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه همکاران سیستم

)از سال 1386 تا کنون(

تخصص:
فناوری اطالعات، طراحی و توسعه نرم افزار 

تحصیالت :
کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق هیات مدیره:
عضویت در هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه همکاران سیستم

)از سال 1389 تا کنون(

تخصص:
مدیریت مالی، مدیریت فروش و عملکرد، مدیرت بازاریابی، توسعه کسب و کار

تحصیالت :
کارشناسی حسابداری دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی تهران

كارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی
سوابق هیات مدیره:

عضویت در هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه همکاران سیستم
)از سال 1391 تا کنون(

حمیدرضا رنجبری   مدیر عامل و عضو هیات مدیره )موظف(

سعید مرادی   عضو هیات مدیره )غیر موظف(

علی الیاسی  عضو هیات مدیره )غیر موظف(
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تحلیل تركیب اعضا از نظر تخصص و سوابق 
هیــات مدیــره ســپیدار سیســتم آســیا بــا تخصص هایــی نظیــر فــروش، مدیریــت 

عملکــرد، توســعه کســب و کار، مدیریــت اســتراتژیک، طراحــی و توســعه نرم افــزار، 

مدیریــت مالــی و ســرمایه گذاری، بازاریابــی و برندینــگ بــه مدیرعامــل کمــک می نماینــد 

تــا در اداره یــک شــركت نرم افــزاری بــا شــبكه ای از نماینــدگان، تصمیمــات راه گشــایی در 

مســیر حركــت رو بــه جلــوی شــركت اتخــاذ نمایــد. 

هیــات مدیــره ســپیدار سیســتم در ســال 1399 تعــداد 27 جلســه برگــزار نمــوده اســت 

و بــا توجــه بــه نیــاز شــرکت در مقاطــع زمانــی مختلــف از نظــرات مشــاوران نیــز بهــره 

گرفتــه اســت.

نقاط تمركز هیأت مدیره در شش ماهه اول سال 1399:

جلســات هیــات مدیــره بــا محوریــت تمرکــز بــر موضوعــات زیــر در ســال 1399 برگــزار 

شــده اســت:
نظارت بر تحقق برنامه و بودجه مصوب در سال 1399  -

اهــداف اســتراتژیک ســال 1399 در حــوزه محصــوالت جــاری و  بــر تحقــق  نظــارت   -

محصــوالت   جدیــد، بــازار، مشــتريان، توســعه شــبکه نماینــدگان، پشــتیبانی،  آمــوزش و 

انســانی ســرمايه های 

بررســی و نظــارت بــر طــرح توســعه کســب وکار در بخش هــای بازاریابــی و فــروش،   -

پشــتیبانی و  آمــوزش  دشــت، 

نظــارت بــر شناســايي و بهره گيــري از آخريــن تكنولوژي هــاي روز دنيــا در محصــوالت و   -

خدمــات بــا هــدف تولیــد محصــوالت جدیــد

تمرکز بر فرایند ورود به فرابورس و عرضه موفق اولیه سهم  -

نظارت بر بهبود مستمر پاسخگویی به نیاز مشتریان  -

نظارت مستمر بر بازار با هدف توسعه محصولی و تکمیل سبد محصوالت  -

نظارت بر عملیات بازاریابی و سهم آواي سپیدار در بازار  -

نظارت مستمر عملیاتی و مالی    -

نظارت بر ساختار سازمانی و توسعه ظرفيت مديريتی   -

ــان و همچنیــن حفــظ  ــا حفــظ مراقبــت از ســالمت کارکن ــر شــرایط دور کاری ب نظــارت ب  -

مشــتریان. رضایتمنــدی  رونــد 

بهره گیری از ظرفیت برون سازمانی در جهت تکمیل و بهبود محصوالت  -
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کمیته های زیر مجموعه هیات مدیره:
زیــر مجموعــه هیــات مدیــره ســپیدار سیســتم، کمیتــه حسابرســی و کمیتــه ریســک و 

اســتراتژی وجــود دارنــد کــه بــا هــدف کمــک بــر تصمیــم ســازی اعضــاء هیــات مدیــره، 

در دوره مــورد گــزارش فعالیت هایــی بــه شــرح زیــر داشــته انــد.

کمیته حسابرسی: 
این کمیته در راستای کمک به وظایف نظارتی هیأت مدیره و 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، تعداد3جلسه در دوره مورد گزارش برگزار کرده است. اهم 

فعالیت های کمیته در این دوره به شرح زیر بوده است:

بررسی گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی سال 1398 و میان دوره ای  -

منتهی 1399/06/31

بررسی ساختار کنترل های داخلی   -

بررسی وضعیت ورود به بورس و الزامات حاکمیت شرکتی  -

پیشنهاد موسسه حسابرسی جدید برای سال 1399    -

ــی درون  ــای مال ــن نامه ه ئي ــی آ ــات اجرائ ــررات و الزام ــن و مق ــت قوانی ــر رعای ــارت ب نظ  -

ســازمانی

تصميم گيري در خصوص چگونگي فعاليت حسابرسي داخلی و اولويت رسيدگي ها   -

چگونگــی تعامــل واحــد حسابرســی داخلــی شــرکت بــا حسابرســی داخلــی شــرکت اصلی   -

و همچنیــن حسابرســان مســتقل در راســتای ایفــای وظایــف واحــد

کمیته ریسک و استراتژی:
اایــن کمیتــه در ســال 1399 عمــده تمرکــز خــود را بــر نظــارت بــر عملکــرد تیــم اجرایــی در 

مواجــه بــا ریســک های اســتراتژیک، بــازار، عملیــات جــاري و همچنیــن نظــارت بــر رونــد 

پیشــرفت تحقــق اهــداف اســتراتژیک کالن هیــات مدیــره نمــوده اســت. 

از ابتــداي ســال 1399 و همزمــان بــا گســترش شــيوع كرونــا لــزوم بررســی و بازنگــری در 

ــتراتژيک،  ــداف اس ــه و اه ــق بودج ــازار و تحق ــور در ب ــتراتژي های حض ــت ها و اس سياس

فعاليــت رقبــا، جــذب مشــتريان و همچنيــن ارائــه خدمــت بــه طيــف گســترده ای از 

ــتراتژي  ــك و اس ــه ريس ــه کمیت ــوده ك ــي ب ــده موضوعات ــزء عم ــی ج ــتريان قديم مش

ــای  ــه راهكاره ــعي در ارائ ــتمر س ــی مس ــل و بررس ــازار و تحلي ــات از ب ــت اطالع ــا درياف ب

ــت. ــا داش ــا آن ه ــي ب ــراي روياروي ــجم ب منس 27



ــازار  ــاز ب ــاس ني ــر اس ــد ب ــوالت جدي ــه محص ــد و عرض ــل، تولي ــواره تحلي ــه هم از آنجاک

ــراي  ــت ب ــوده اس ــتم ب ــپيدار سيس ــداف س ــده اه ــوژي روز از عم ــري از تكنول ــره گي و به

پاســخ بــه ايــن مهــم بــا تشــكيل ايــن کمیتــه ضمــن دريافــت اطالعــات مســتمر از بــازار، 

موضــوع تحليــل، توليــد و عرضــه محصــوالت جديــد بــا انســجام و طبــق برنامه ريــزي 

دقيقــی هم ســو بــا اهــداف اســتراتژيک شــركت دنبــال مي شــود و گــزارش آن در کمیتــه 

ــه و تمهيــدات الزم انديشــيده مي شــود. ــره ارائ اســتراتژيک و همچنيــن هيــات مدي

همچنيــن در حــوزه ســالمت کارکنــان نيــز بــا نظــر تيــم يــاد شــده و نظــر مســاعد هيــات 

ــا فرآينــد دوركاري پرســنل بصــورت حداكثــري در دســتور كار قــرار  ــره مقــرر شــد ت مدي

ــن  ــا ضم ــدی آن ه ــطح رضایت من ــتریان و س ــه مش ــات ب ــه خدم ــطح ارائ ــرد. در س گي

نظــارت دقیــق بــر فرآيندهــاي اجرایــي، بــه طريقــی برنامه ريــزی صــورت گرفــت كــه خللــي 

در رونــد ارائــه خدمــت صــورت نگيــرد.

سرمایه و تركیب سهامداران
ســرمايه شــرکت از بــدو تأســيس تاکنــون طــی مراحــل مختلــف به شــرح جــدول ذيــل، 

تغيیــرات داشــته اســت.

ميزان سرمايه قبلرديف
)ریال(

 تاريخ تصويب تغيير
 سرمايه در مجمع

عمومی فوق العاده

 ميزان تغيير
 سرمايه

)ریال(
آخرين سرمايه

 )ریال(

110.000.0001393/03/199.990.000.00010.000.000.000

210.000.000.0001396/09/08190.000.000.000200.000.000.000
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همچنین ترکیب سهامداری شرکت در تاریخ 1399/12/30 به شرح جدول زیرمی باشد؛

درصد سهام تعداد سهام سهامداران رديف

74.5 148.942.443 شركت همكاران سيستم    )سهامي عام(  1

3.3 6.699.218 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی 
بازارگردانی تاک دانا

2

22.2 44.358.339 سایر 3

100 200.000.000 جمع )100% سهامداران(
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بخش دوم: اهـداف مدیریـت و راهبردهای 
مدیریت برای دستیابی به آن اهداف 



میزان دستیابی به هدف گذاری های سال 1399 
اهــداف ســال 1399 ســپیدار سیســتم و اقدامــات انجــام شــده در راســتای آن هــا در دوره 

مــورد گــزارش بــه شــرح زیــر اســت:

تولیــد و توســعه محصــوالت جدیــد و شناســایی فرصت هــای همــكاری بــا ديگــر 

شــركت های نــرم افــزاری بــا هــدف توســعه  بــازار  و کســب و کار

ســپیدار سیســتم همــواره جهــت ایجــاد مزیت هــای رقابتــی و توســعه کســب و کار خــود 

ســعی در ارائــه محصــوالت جدیــد و تکمیــل ســبد محصــوالت بــا اتــکا بــر تکنولوژی هــای 

دارد. جدید 

 ســپیدار بــا ارائــه محصوالتــی نظیــر پخــش و سفارشــات خارجــی  بــازار تحــت پوشــش 

خــود را گســترش داده اســت. ارتبــاط محصــول CRM شــرکت ســرو نــو با ســبد محصولی 

ــتم  ــکاران سیس ــری هم ــفارش گی ــامانه س ــا س ــت ب ــزار دش ــرم اف ــاط ن ــپیدار، و ارتب س

)فرســان( و ارتبــاط بــا دســتگاه کارتخــوان وتولیــد "حســابداری دشــت" بــه عنــوان 

محصــول جدیــد شــرکت در حــوزه اصنــاف نیــز از دیگــر اقدامــات ســپیدار سیســتم در 

راســتای توســعه محصــوالت خــود بــوده اســت.

ــازی و  ــال 1399 پایدارس ــتان س ــه  زمس ــه ماه ــد در س ــم تولی ــای تی ــت ه ــده فعالی عم

عرضــه عمــده دو محصــول حســابداری دشــت و سفارشــات خارجــی و رفــع مشــکالت 

احتمالــی آن بــوده اســت. همچنیــن  تحقیــق و توســعه بــرای محصــول جدیــد شــرکت 

ــای  ــوارد ویژگی ه ــن م ــار ای ــت. در کن ــوده اس ــول ب ــم محص ــتور کار تی ــپیدار در دس س

ــت و   ــا در دش ــردن آن ه ــروز ک ــد و ب ــای جدی ــخت افزاره ــا س ــاط ب ــد ارتب ــدی مانن جدی

ــت.  ــده اس ــق ش ــاز  محق ــا فروشگاه س ــپیدار ب ــی س ــکار یکپارچگ ــه راه عرض

ــرف  ــه مص ــه کاال ب ــت عرض ــی جه ــروش اینترنت ــتفاده از ف ــدی اس ــش نیازمن ــرو افزای پی

کننــدگان، شــرکت های زیــادی از ایــن امــکان جهــت عرضــه کاالهــای خــود اســتفاده 

می کننــد .بنابــر همیــن نیــاز ، امــکان ســنجی ارتبــاط آنالیــن بــا نــرم افــزار ســپیدار مطــرح 

ــپیدار و  ــاط س ــرویس ارتب ــه وب س ــروژه تهی ــال 1399 پ ــدای س ــه از ابت ــد. در ادام گردی

فروشــگاه ســازهای اینترنتــی آغــاز گردیــد و مســتندات مربــوط بــه ارائــه عمومــی ایــن 

امــکان  )وب ســرویس( بررســی شــد. در زمســتان ســال 1399 عرضــه محــدود ایــن 
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راهــکار انجــام شــد و در ســال آینــده عرضــه گســترده ایــن راهــکار و همچنیــن برقــراری 

ارتبــاط بــا محصــول دشــت در دســتور کار قــرار دارد و پیش بینــی می کنیــم کــه بــا ارائــه 

ــر  ــا عمــده شــرکت های دارای فروشــگاه ســازهای معتب ــی بتوانیــم ب API هــای محصول

ــاط نرم افــزاری داشــته باشــیم. ارتب

ــه  ــکاری موسس ــا هم ــود ب ــی خ ــالت اجتماع ــق رس ــه تحق ــپیدار در ادام ــن س همچنی

حامیــان نواندیــش افــرا، شــرکت ابرآمــد و شــرکت ســرونو ســامانه ویــژه "واره" را بــرای 

ــه  ــاز ب ــدون نی ــد ب ــات بتوانن ــن موسس ــا ای ــت ت ــرده اس ــه ک ــوکاری ارائ ــات نیک موسس

صــرف هزینــه زیرســاخت یــا خریــد نــرم افــزار از محصــوالت پایــه ســپیدار در جهــت قــوت 

بخشــیدن بــه فرایندهــای مالــی خــود بهــره بگیرنــد.

توسعه کمی و کیفی شبکه نمایندگان

از آنجــا کــه شــبکه نماینــدگان ســپیدار سیســتم بــا گســتردگی در سراســر کشــور 

فعالیــت می نماینــد، یکــی از راه هــای افزایــش فــروش و درآمــد شــرکت، توســعه کمــی و 

کیفــی شــبکه فــروش بــوده اســت؛ عــالوه بــر گســترش تعــدادی نماینــدگان بســته بــه 

پتانســیل بالقــوه ای کــه در ســطح هــر یــک از اســتان های کشــور وجــود دارد، توجــه بــه 

تقویــت تخصــص و آمــوزش نماینــدگان همــواره از اهمیــت بســیار زیــادی بــرای ســپیدار 

ــا جــذب 62 نماینــده جدیــد  سیســتم برخــوردار بــوده اســت. در ســال 1399 ســپیدار ب

در حــوزه ســپیدار و 39 نماینــده جدیــد در حــوزه دشــت و آمــوزش بــه گســترش شــبکه 

ــت.  ــه اس ــور پرداخت ــر کش ــای سراس نمایندگی ه

توسعه آموزش و افزایش سطح آگاهی مخاطبان

از آنجــا کــه ســپیدار سیســتم یکــی از رســالت های خــود را گســترش و بــاال بــردن ســطح 

ــه  ــا توج ــال 1399 ب ــت در س ــته اس ــد توانس ــی می دان ــوزه مال ــان در ح ــش مخاطب دان

ــا  ــوزش ب ــبکه آم ــازی ش ــوزش و نوس ــدل آم ــر م ــا تغیی ــا و ب ــاری کرون ــیوع بیم ــه ش ب

ســاختاری جدیــد فعالیــت نمایــد و عــالوه بــر برندینــگ و بازارســازی بــرای محصــوالت 

گاهــی بیــش از  1.200 دانــش پذیــر بــا برگــزاری 42  ســپیدار سیســتم بــر افزایــش ســطح آ

دوره بــه صــورت مســتقیم و بیــش از 2.300 دانش پذیــر از طریــق نماینــدگان آموزشــی 

ــای  ــر در دوره ه ــش از 4.400 نف ــن بی ــردازد. همچنی ــرارداد  بپ ــرف ق ــگاه های ط و دانش

الکترونیکــی و 8.390  نفــر از طریــق خریــد نســخه های آموزشــی ســپیدار سیســتم 

آمــوزش دیده انــد. 
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حفــظ جایــگاه ســپیدار سیســتم بــه عنــوان رهبــر بــازار در ارائــه راه کارهــای نرم افــزاری 

در بــازار کســب وکارهای کوچــک 

ظــرف چنــد ســال اخیــر ســپیدار سیســتم بــا برنامه ریــزی دقیــق و اعتمادســازی 

ــدای  ــت. از ابت ــوده اس ــم نم ــد را فراه ــتریان جدی ــذب مش ــه ج ــازار، زمین ــترده در ب گس

ســال 99 بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور، شــرکت رویکردهــای کاربــردی 

در راســتای حفــظ جایــگاه خــود در بــازار را مدنظــر قــرار داد، تقویــت بازاریابــی دیجیتــال 

کــه منجــر بــه افزایــش بیــش از  55 درصــد ســرنخ های فــروش بــه نســبت دوره مشــابه 

ســال گذشــته و همچنیــن ارائــه خدمــات متنــوع  پشــتیبانی و آمــوزش آنالیــن بــه 

ــت. ــوده اس ــال 1399 ب ــات س ــه اقدام ــه از جمل ــت ک ــوده اس ــان ب ــتریان و مخاطب مش

توسعه توان مدیریتی شرکت سپیدار

ــرکت و  ــی ش ــت مدیریت ــش ظرفی ــزوم افزای ــتم و ل ــپیدار سیس ــعه س ــر توس ــز ب تمرک

تقویــت الیــه مدیــران پــس از هیات مدیــره و مدیرعامــل بــه نحــوی در دســتور کار قــرار 

ــی  ــود و مکانیزم ــف ش ــای مختل ــتم از زوای ــپیدار سیس ــعه س ــه توس ــر ب ــه منج دارد ک

ایجــاد نماینــد کــه در طوالنــی مــدت منجــر بــه تحقــق حداکثــری کلیــه برنامه هــا 

و اهــداف اســتراتژیک شــرکت شــده و  تقویــت تــوان رقابتــی ســپیدار سیســتم را در 

بازارهــای محصولــی مختلــف، گســترش شــبکه نماینــدگان، ورود بــه بازارهــای جدیــد و 

قــدرت تصمیــم گیــری داخلــی ســپیدار سیســتم را در شــرایط بهینــه تــری قــرار دهــد.

حفظ جایگاه مناسب رضایت مندی مشتریان از پشتیبانی

نــرم افزارهــای ســپيدار بــه گونــه ای طراحــي شــده اند كــه بــا آمــوزش ســاده ی كاربــری، 

كمتريــن نيــاز ممكــن بــه پشــتيباني را داشــته باشــند.

بــا توجــه بــه اهمیــت ویــژه ای کــه همــواره مشــتریان بــرای ســپیدار سیســتم داشــته اند 

ــتريان  ــه مش ــي ب ــات كيف ــه خدم ــت ارائ ــی در جه ــورت فصل ــی بص ــاي منظم برنامه ه

ــات  ــتریان از خدم ــت مش ــرخ رضای ــش ن ــا افزای ــا ب ــت ت ــه اس ــرار گرفت ــتور كار ق در دس

پشــتیبانی ، آموزش هــاي كاربــری، رفــع خطاهــاي لحظــه ای و بهره گيــري از ظرفيــت تيــم 

متخصــص در ســال 1399، بــر روی افزایــش رضایتمنــدی مشــتریان تمرکــز نماینــد. 

ــود در  ــای موج ــع خطاه ــده و رف ــی نماین ــتر اینترنت ــود بس ــا بهب ــتم ب ــپیدار سیس  س

خطــوط پشــتیبانی در ســرویس چــت آنالیــن و بررســی خطاهــای احتمالــی توســط تیــم 

تولیــد توانســت در راســتای افزایــش و تثبیــت ســطح رضایتمنــدی مشــتریان گام بردارد.
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عرضه اولیه سهام

عرضــه ســهام شــرکت ســپیدار سیســتم در بــازار فرابــورس از جملــه اهــداف مدیریــت 

ایــن شــرکت در ســال 1399 بــود در همیــن راســتا ایــن شــرکت موفــق بــه پذیــرش نــزد 

بــازار دوم فرابــورس شــد و در 1399/07/05 تحــت شــماره 11750 نــزد ســازمان بــورس و 

اوراق بهــادار بــه ثبــت رســید و نمــاد شــرکت بــا نــام "ســپیدار" در تاریــخ 1399/08/12 در 

فرابــورس ایــران بــه ثبــت رســید. 

ســپیدار در تاریــخ 23 آذرمــاه یــک نشســت تخصصــی آنالیــن بــا هــدف آشــنایی دقیــق 

ــازار  ــا حضــور 60 نفــر از فعــاالن ب ــا ســپیدار سیســتم ب ــازار ســرمایه ب ــر تحلیلگــران ب ت

ســرمایه برگــزار کــرد. و در 17 دی مــاه عرضــه اولیــه ســهام ایــن شــرکت انجــام شــد.
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برنامه ها و هدف گذاری های تا پایان سال 1400
سرمایه گذاری در حوزه تولید سیستم های سپیدار ابری

 IT ــه نــرم افزارهــا و ســایر خدمــات ــرای ارائ رایانــش ابــری، بســتری اســت کــه امــروزه ب

در جهــان بــه کار گرفتــه می شــود و بــا توجــه بــه توســعه خطــوط ارتباطــی و اینترنــت 

ــا  ــت. ب ــده اس ــل ش ــان تبدی ــد در جه ــم جدی ــک پارادای ــه ی ــا ب ــدن ارتباط ه ــدار ش و پای

اســتفاده از رایانــش ابــری، مشــتریان بــه جــای خریــد نــرم افــزار و ســخت افزار و پیــاده 

ســازی آنهــا در محــل خــود، از راهکارهــای پیاده ســازی شــده آمــاده از طریــق اینترنــت 

ــد. ــت می کنن ــتفاده پرداخ ــاس اس ــا براس ــه ی ــت آن ماهیان ــد و باب ــتفاده می کنن اس

بــرای مشــتریان، خصوصــاً شــركت های  ایــن مــدل عرضــه نرم افــزار  ارزش افــزوده 

کوچــک کــه هزینــه تامیــن ســخت افزار و ارتباطــات زیرســاختی قابــل مالحظــه ای را بایــد 

ــا  ــاال و ب ــار امنیــت ب ــا هزینــه کمتــر در کن متحمــل شــوند، ایــن اســت کــه می تواننــد ب

پرداخــت حــق اشــتراک ماهانــه کســب وکار خــود را مدیریــت نماینــد. بنابرایــن فرصــت 

بســیار خوبــی اســت كــه بــا از بیــن بــردن دغدغــه زیرســاخت، بــه مشــتریان خــود كمــک 

ــوالت  ــد. محص ــز نماین ــود تمرك ــای خ ــب وكار و فراینده ــود كس ــوزه بهب ــا در ح ــم ت كنی

ابــری ایــن امــكان را بــه مشــتریان می دهــد كــه بــا پرداخــت حــق اشــتراک ماهیانــه و بــا 

هزینــه تمــام شــده پاییــن و بــدون نیــاز بــه تهیــه زیرســاخت های ســخت افزاری در کنــار 

ــاز  ــا نی ــب ب ــتم متناس ــپیدار سیس ــه  روز س ــوالت ب ــاال از محص ــت ب ــدی از امنی بهره من

خــود اســتفاده نماینــد. 

از ایــن رو ســپیدار سیســتم بــا شــروع تحلیــل و توســعه نرم افزارهــای ابــری، نخســتين 

گام هــای خــود در پهنــه رو بــه رشــد نرم افزارهــاي مبتنــی بــر تكنولــوژي ابــري را برداشــته 

ــک  ــب وکارهای کوچ ــرای کس ــود را ب ــر خ ــتر اب ــر بس ــوالت ب ــد دارد، محص ــت و قص اس

مبتنــی بــر ایــن تکنولــوژی بــه بــازار عرضــه نمایــد. 
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توسعه کمی و کیفی شبکه نمایندگان

ــر  ــتم ب ــپیدار سیس ــروش س ــد و ف ــترش برن ــی در گس ــل توجه ــهم قاب ــدگان س نماین

عهــده دارنــد از ایــن رو در ســال 1400 جــذب  نماینــده جدیــد و دارای پتانســیل فــروش، 

تمرکــز بــر توســعه  کمــی و کیفــی شــبکه فــروش، برنامــه ریــزی آموزش هــای کاربــردی 

ــپیدار  ــای س ــده برنامه ه ــدگان از عم ــط نماین ــه توس ــال تجرب ــات انتق ــزاری جلس و برگ

سیســتم در ایــن حــوزه اســت.

توسعه آموزش 

ــوزش  ــانه های آم ــات و رس ــترش امکان ــا گس ــال 1400 ب ــه در س ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ه

و یادگیــری ســپیدار سیســتم از طریــق ارتبــاط بــا دانشــگاه ها، موسســات و مراکــز 

آموزشــی زمینــه یادگیــری ســپیدار را بــرای طیــف گســترده ای از متقاضیــان و مخاطبــان 

ــعه  ــر توس ــالوه ب ــر ع ــراد آموزش پذی ــداد اف ــش تع ــا افزای ــا ب ــه طبیعت ــازیم ک ــا س مهی

جــدی برنــد ســپیدار زمینــه ایجــاد ســرنخ هــای فــروش جدیــد نیــز بــه نحــو مطلوبــی 

فراهــم خواهــد شــد.

حفظ جایگاه در بازار و تمرکز ویژه بر فعالیت های بازاریابی و برندینگ

برنامــه ســپیدار سیســتم بــرای ســال 1400 تقویــت و توســعه شــبکه نماینــدگان فروش 

ــتریان  ــه مش ــروش ب ــت و ف ــش کار در دس ــدف افزای ــا ه ــور ب ــطح کش ــات در س و خدم

جدیــد اســت تــا در کنــار تولیــد محصــوالت جدیــد، توســعه محصــوالت فعلــی و برگــزاری 

کمپین هــای تبلیغاتــی مــورد نظــر، شــرکت بتوانــد جهــش درآمــدی قابــل مالحظــه ای 

را تجربــه کنــد.

در ســپیدار سیســتم بــا ارائــه محصــوالت جدیــد، بهــره گیــری از تکنولوژی هــای روز دنیــا، 

پاســخگویی و ارائــه خدمــت گســترده بــه مشــتریان در سراســر کشــور، توجــه بــه جلــب 

رضایــت مشــتریان، نظــارت بــر بــازار و رقبــا و بــا نــگاه اســتراتژی رقابتــی، شــرایط را بــرای 

کســب رهبــری بــازار محصــوالت شــرکتی فراهــم نمــوده اســت و برنامــه داریــم بــا تحقــق 

اهــداف برنامــه ای، زمینــه گســترش ایــن موضــوع را در ســال 1400 فراهــم نماییــم.

سرمایه گذاری در توسعه فضای کسب و کار

ســپیدار سیســتم قصــد دارد تــا جهــت توســعه کســب وکار، اختصــاص فضای آموزشــی، 
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 توســعه پشــتیبانی بــا هــدف افزایــش رضایتمنــدی مشــتریان و .... نســبت بــه توســعه 

فضــای کســب وکار خــود اقــدام نمایــد و در ســال 1400 جهــت ســاخت زمیــن خریــداری 

شــده در ســال 1399 اقــدام خواهــد نمود.عهــده دارنــد از ایــن رو در ســال 1400 جــذب  

ــبکه  ــی ش ــی و کیف ــعه  کم ــر توس ــز ب ــروش، تمرک ــیل ف ــد و دارای پتانس ــده جدی نماین

فــروش، برنامــه ریــزی آموزش هــای کاربــردی و برگــزاری جلســات انتقــال تجربــه توســط 

نماینــدگان از عمــده برنامه هــای ســپیدار سیســتم در ایــن حــوزه اســت.



بخش سوم: مهمترین منابع، ریسک ها 
و روابط 



سرمایه انسانی و فكری

ــا هســته  شــرکت ســپیدار سیســتم از ابتــدا در طــرح کســب و کار، بــه عنــوان شــرکتی ب

ــدود،  ــرات مح ــداد نف ــم تع ــه علی رغ ــود ک ــده ب ــف ش ــص تعری ــک و متخص ــی چاب اصل

ــس  ــات پ ــه خدم ــروش و ارائ ــعه ف ــور توس ــه منظ ــی را ب ــرکت های بیرون ــبکه ای از ش ش

از فــروش در سراســر کشــور مدیریــت می كــرد. تعــداد و ترکیــب پرســنل متخصــص در 

شــرکت ســپيدار سيســتم بــر اســاس ســطح تحصيــالت و جنســیت در نمودارهــای ذيــل 

نشــان داده شــده اســت. همچنــان انتظــار داريــم در ســال جــاري نيــز بــا افزايــش ســطح 

تخصــص تيــم فعلــي و توســعه تــوان مديريتــی بــا هســته اي كوچــك، مديريــت شــبكه 

فــروش و ســاير نماينــدگان را بــا قــوت دنبــال كنيــم. 

نمــودار تعــدادی منابــع انســانی بــه تفکیــک نقــش و نیــروی متخصــص بــه شــرح زیــر 

اســت:
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نمودار تعدادی منابع انسانی به تفکیک مدرک تحصیلی:
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گزارش ریسک ها

هــدف از مديريــت ريســک، عــالوه بــر شناســايی و کاهــش ســطح ريســک های تاثیرگــذار 

ــر موفقيــت  ــات و فرصت هايــی اســت کــه ب ــرداری از امکان ــر موفقيــت ســازمان، بهره ب ب

ســازمان مؤثــر هســتند. از آنجــا کــه چابکــی در شناســايي و درک تغييــرات محيــط بيرونی 

و درونــي شــرکت همــواره از ضــرورت بااليــی برخــوردار اســت، در ادامــه بــه بررســی شــش 

دســته از ريســک ها پرداختــه شــده اســت:

الف( حضور شرکت های نرم افزاری و رقبای خارجی: 

ــزاري در  ــوالت نرم اف ــه محص ــد و عرض ــه تولي ــتارتاپي در زمين ــركت هاي اس ــور ش حض

داخــل كشــور و همينطــور بــا برداشــته شــدن تحريم هــا و حضــور رقبــاي خارجــي ممكن 

اســت نگرانــي در خصــوص تحــت تاثيــر قــرار گرفتــن بــازار ســپيدار را در پي داشــته باشــد. 

در تمــام ســال هاي گذشــته، ســپيدار موفقيــت خــود را بــه جــز نرم افــزار جامــع و بــدون 

خطایــی کــه تولیــد کــرده اســت در زمینــه شبکه ســازی و نمایندگــی در ســطح کشــور و 

ارتبــاط ســازنده و آموزشــی خــود در دانشــگاه ها می دانــد و تعــداد شــرکت ها و اشــخاص 

ــت.  ــترده اس ــیار گس ــتند بس ــپیدار هس ــزار س ــتفاده از نرم اف ــد اس ــه نیازمن ــی ک حقیق

پاســخ گویی بــه نیــاز ایــن حجــم از شــرکت ها و اشــخاص حقیقــی نیازمنــد شــبکه ســازی 

دقیقــی اســت.  ســپیدار سیســتم بــا اســتفاده از شــبکه گســترده نماینــدگان دشــت و 

ســپیدار و آمــوزش، در ایــن حــوزه موفــق عمــل کــرده اســت بنابرایــن شــرکت های کوچکی 

ــا ایــن گســترگی وارد شــوند و موفقیــت کســب کننــد نیازمنــد  ــازاری ب کــه بتواننــد در ب

ــی  ــای مدیریت ــانی و ظرفیت ه ــع انس ــی، مناب ــای مال ــادی در حوزه ه ــرمایه گذاری زی س

ــای  ــه نرم افزاره ــند ک ــتارتاپی باش ــا و اس ــرکت های نوپ ــه ش ــه چنانچ ــن اینک ــت ضم اس

ــا  ــد ي ــر کنن ــتم را کامل ت ــپیدار سیس ــه س ــد مجموع ــند و بتوانن ــته باش ــبی داش مناس

حتــي شــركت هــاي خارجــي، شــرکت ســپیدار سیســتم آســیا بــا برقــراري ارتبــاط موثــر بــه 

جــاي رقابــت مســير را بــرای مشــارکت هم افــزا فراهــم خواهــد كــرد.
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ب( ریسک صنعت: 

ــاً در  ــات خصوص ــاوری اطالع ــت فن ــوژی در صنع ــرات تکنول ــرعت تغیی ــه س ــه ب ــا توج ب

ــور  ــده حض ــواره پدی ــوزه، هم ــن ح ــالن در ای ــاد فارغ التحصی ــداد زی ــزار و تع ــوزه نرم اف ح

رقیــب در ایــن بــازار وجــود دارد. اگــر چــه بســیاری از ایــن شــرکت ها یــا تیم هــا در همــان 

ابتــدای کار و پــس از مواجهــه بــا پیچیدگی هایــی کــه در ایــن صنعــت وجــود دارد، از 

بــازار رقابــت حــذف مــی شــوند، امــا حداقــل در مقیــاس کوچــک، همــواره احتمــال 

حضــور محصــوالت جدیــد و بعضــاً باکیفیــت در بــازار وجــود دارد. بــرای مقابلــه بــا ایــن 

ریســک، شــرکت ســپیدار سیســتم بــا تمرکــز بــر فراینــد تولیــد و نگه داشــت محصــول و 

اســتفاده بــه موقــع و درســت از تکنولوژی هــای روز در صنعــت نرم افــزار تــالش می کنــد 

تــا فاصلــه کیفــی محصــوالت خــود را از رقبــا بیشــتر نمایــد. همچنیــن ســپیدار سیســتم 

بــا شــبکه فــروش و خدمــات پــس از فــروش گســترده خــود در سراســر کشــور، امــکان 

دسترســی آســان را بــرای مشــتریان فراهــم نمــوده اســت.

ج(  ريســک مرتبــط بــر تاثیــرات شــرایط اقتصــادی حاکــم بــر کشــور بــر فعالیــت 

مشــتریان:

بــه هــر حــال مشــتریان ســپیدار سیســتم در حــوزه اصنــاف و شــرکت های کوچــک نیــز 

ــا  ــد آن ه ــدرت خری ــر ق ــرایط ب ــن ش ــند و ای ــور می باش ــادی کش ــرایط اقتص ــر از ش متاث

تاثیــر گــذار اســت. ســپیدار سیســتم بــرای کاهــش تاثیــر ایــن ریســک اقــدام بــه ارائــه 

ــا تــوان مالــی مشــتریان نمــوده اســت. بســته محصولــی و خدمــات متناســب ب

د( ریسک بازار، نقدینگی و اعتباری:

رکــود، تحریــم، تغییــر در نــرخ بهــره و .... از جملــه عواملــی هســتند کــه باعــث ایجــاد 

ریســک بــازار، نقدینگــی و اعتبــاری می شــوند. شــیوع ویــروس کرونــا در ســال گذشــته 

نیــز از جملــه عوامــل افزاینــده ای بــود کــه باعــث افزایــش رکــود در کســب وکار برخــی از 

مشــتریان شــد کــه بــر تــوان نقدینگــی آن هــا تاثیــر گــذار بــوده اســت و منجــر بــه افزایش 

احتمــال ریســک نقدینگــی و اعتبــاری می شــود. 

ــروش  ــی از ف ــات ناش ــول مطالب ــتم در وص ــپیدار سیس ــت های س ــه سیاس ــه ب ــا توج ب

کاال و خدمــات ریســک نقدینگــی و اعتبــاری در ســپیدار سیســتم مدیریــت شــده اســت.
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ه( ريسک های مرتبط با قوانين و مقررات حاکم بر فعاليت ها: 

ــي  ــروه از ريســک ها شــامل ريســک قوانيــن تجــارت، کار، تأميــن اجتماعــي، مدن ــن گ  اي

و جزايــي، قانــون بــازار اوراق بهــادار و دســتورالعمل هاي مرتبــط، قوانيــن مالياتــي، 

و  مصوبــات  و  اداری  ســالمت  پولشــويي،  حسابرســي،  و  حســابداري  اســتاندارد 

ــا توجــه بــه وجــود نظارت هــاي  مقــررات ســازمان فنــاوری اطالعــات کشــور اســت کــه ب

ــل  ــوص قاب ــن خص ــرکت در اي ــات ش ــش، اقدام ــازماني اثربخ ــرون س ــازماني و ب درون س

ــد. ــد نمي کن ــرکت را تهدي ــي ش ــل توجه ــک قاب ــوده و ريس ــول ب قب

و( ريسک های عملياتی: 

از اصلي تريــن ريســک های حــوزه عملياتــي و کســب وکار، رقابــت در بــازار و جــذب منابــع 

ــر  ــور موث ــتم، حض ــپيدار سيس ــتراتژي س ــت. اس ــور اس ــل کش ــد در داخ ــاني کارآم انس

ــي  ــر توانمندي هــا وســرمايه هاي کنون ــه ب ــا تکی ــان ب ــا همتاي ــت ب ــازار هــدف و رقاب در ب

شــرکت اســت.

از طــرف ديگــر، فعاليت هــاي منابــع انســاني شــرکت، شــامل جــذب، نگهداشــت، آمــوزش 

و توســعه ي کارکنــان جهــت شناســايي و کنتــرل ريســک هاي پيــش رو از اثربخشــي الزم 

برخــوردار اســت. عــالوه بــر آن در جهــت نگهداشــت و توســعه ي منابــع انســاني، شــرکت 

ــت  ــود را جه ــاني خ ــع انس ــاي مناب ــش و مهارت ه ــه دان ــد ک ــال مي کن ــه اي را دنب برنام

ارائــه محصــول و خدمــات در ســطح گســترده اي از بــازار هــدف مهيــا ســازد.
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بخش چهارم: نتایج عملیات، 
چشم اندازها و مهمترین معیارها و 

شاخص های عملکرد



وضعیــت مالــی شــركت در دوره شــش ماهــه منتهــی بــه 
1399/12/30

 صورت سود و زیان مجموعه

درصد رشد  برآورد سال 1400  سال مالی
 منتهی به 

 1398/12/29

 سال مالی
منتهی به 1399/12/30  شرح 

1,313,000 %106 382,635 788,602  درآمدهای عملياتی 

)211,497( %26 )109,932( )138,555(  بهای تمام شده درآمدهای 
عملياتی 

1,101,503 %138 272,703 650,047  سود ناخالص 

)65,911( %37 )26,596( )36,562(  هزینه های فروش, اداری و عمومی 

1,035,592 %149 246,107 613,485  سود عملیاتی 

80,000 %197 57,920 172,149  خالص سایر درآمدها)هزینه های( 
غیرعملیاتی 

1,115,592 %158 304,027 785,634  سود قبل از احتساب سهم 
مجموعه از سود )زیان( شرکت 

وابسته 

 23,482 %1469 )9,869( 145,020  سهم مجموعه از سود )زیان( 
شرکت وابسته 

 1,139,074 %216 294,158 930,654  سود قبل از مالیات 

)4,928( )%50( )14,073( )7,050(  مالیات جاری و سنوات قبل 

 1,134,146 %230 280,085 923,604  سود خالص  

ارقام به میلیون ریال
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خالصه صورت وضعیت مالی شرکت اصلی                                                                

1398/12/29 1399/12/30 شرح

     209,849 445,727 دارایی های غیرجاری

     351,419 751,338 دارایی های جاری

     561,268      1,197,065 جمع دارایی ها

     523,530 1,149,621 حقوق مالکانه

     8,371 12,934 بدهی های غیرجاری 

     29,367 34,510 بدهی های جاری

     561,268 1,197,065 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

ارقام به میلیون ریال

صورت سود و زیان شرکت اصلی                                                                                                          

برآورد سال 
1400

درصد 
رشد

سال مالی 
منتهی به 
1398/12/29

سال مالی منتهی 
به 1399/12/30 شرح

 1,313,000 %106  382,635  788,602 درآمد های عملياتی

)211,497( %26 )109,932( )138,555( بهای تمام شده 
درآمدهای عملياتی

 1,101,503 %138  272,703  650,047 سود ناخالص

)65,911( %37 )26,596( )36,562( هزینه های فروش, 
اداری و عمومی

 1,035,592 %149  246,107  613,485 سود عملیاتی

             
 80,000

%420                        
 59,254

                       
 308,140

خالص سایر 
درآمدها)هزینه های( 

غیرعملیاتی

 1,115,592 %202  305,361  921,625 سود قبل از مالیات

)4,928( )%50( )14,073( )7,050( مالیات

 1,110,664 %214 291,288 914,575 سود خالص 

ارقام به میلیون ریال
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توضیحات مربوط به صورت سود و زیان به شرح ذیل می باشد. 

درآمد حاصل از فروش و خدمات

درآمــد حاصــل از فــروش و خدمــات شــركت اصلــی شــامل ســه بخــش درآمــد فــروش 

)نرم افــزار و ســخت افزار(، پشــتیبانی و آمــوزش می باشــد كــه در ادامــه بــه اختصــار 

تشــریح خواهــد شــد. 

درآمدهــای عملیاتــی شــرکت اصلــی نســبت بــه دوره مشــابه ســال گذشــته حــدود 106 

درصــد رشــد داشــته اســت. 

بــرآورد می شــود مجمــوع درآمدهــای عملیاتــی ســال 1400 نســبت بــه عملکــرد ســال 

1399 حــدود 66 درصــد رشــد داشــته باشــد.

در ادامه به بررسی جزییات درآمدهای حاصل از فروش و خدمات می پردازیم:

درآمد فروش )نرم افزار و سخت افزار(

درآمــد نــرم افــزار در دوره گــزارش نســبت بــه ســال گذشــته حــدود 111 درصــد و درآمــد 

ســخت افــزار حــدود 91 درصــد رشــد داشــته اســت.

درآمد پشتیبانی

ــد  ــد رش ــدود 59 درص ــته ح ــال گذش ــه س ــبت ب ــزارش نس ــتیبانی در دوره گ ــد پش درآم

ــت.  ــته اس داش

هزینه های عملیاتی

هزینه هــا متشــكل از دو گــروه هزینه هــای حقــوق و دســتمزد و ســایر هزینه هــای 

عمومــی می باشــد كــه در دو ســرفصل بهــای تمــام شــده درآمدهــای عملیاتــی و 

ــای  ــوع هزینه ه ــت. مجم ــده  اس ــدی ش ــی، طبقه بن ــروش، اداری و عموم ــای ف هزینه ه

شــرکت اصلــی در بــازه زمانــی گــزارش حــدود 28 درصــد نســبت بــه دوره گذشــته رشــد 

داشــته  اســت کــه عمدتــا مربــوط بــه افزایــش هزینه هــای حقوق و دســتمزد می باشــد.
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درآمدهای غیرعملیاتی 

درآمدهــای غیرعملیاتــی ســال 1399 شــرکت اصلــی نســبت بــه دوره مشــابه ســال 

گذشــته بیــش از 5 برابــر رشــد داشــته اســت. 44 درصــد از درآمدهــای غیــر عملیاتــی 

دوره مــورد گــزارش ناشــی از ســهم ســپیدار سیســتم از ســود حاصــل از فــروش 

ســاختمان شــرکت وابســته )فنــاوران نویــن ســپیدز ایرانیــان( بــه مبلــغ 132.483 

میلیــون ریــال بــوده اســت و مابقــی عمدتــا بدلیــل ســرمایه گذاری مــازاد نقدینگــی در 

ســبدهای ســرمایه گذاری بــا درآمــد ثابــت و ســرمایه گذاری در ســبد ســهام می باشــد.

مالیات

شــرکت ســپیدار سیســتم در مــرداد مــاه ســال 1398 موفــق بــه دریافــت پروانــه 

بهره بــرداری از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت شــده اســت. از ایــن رو مطابــق بــا مــاده 

ــروع  ــخ ش ــال از تاری ــا 5 س ــدی ت ــای تولی ــی از فعالیت ه ــرازی ناش ــد اب 132 ق.م.م،  درآم

ــده  ــه ش ــی ارائ ــش بین ــند. در پی ــات می باش ــر مالی ــرخ صف ــمول ن ــرداری مش ــره ب به

ــت. ــده اس ــور گردی ــده منظ ــر ش ــی ذک ــای مالیات معافیت ه
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نسبت های مالی شرکت اصلی

سال مالی 
منتهی به 
1398/12/29

سال مالی 
منتهی به 
1399/12/30

نسبت مالی عنوان

11/97 21/77 نسبت جاري نقدینگی

11/71 21/59
نسبت آني

0/07 0/04 نسبت بدهي اهرمی

0/07 0/04 نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام

0/93 0/96 نسبت مالكانه

0/63 1/04 نسبت بازده مجموع دارايي ها
سودآوری

0/70 1/09 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

1 0/72 نسبت نقدشوندگي سود

1,409 3,315 جريان نقدي هر سهم

1,456 4,573 )EPS( سود هر سهم

%64 %78 نسبت سود عملياتي

%80 %117 نسبت سود قبل از كسر ماليات

%76 %116 نسبت سود خالص

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود  

ــا توجــه بــه ســود انباشــته بــرای ســال  ــی و ب هیــات مدیــره بــر اســاس صورت هــای مال

مالــی منتهــی بــه 30 اســفندماه 1399، ســود نقــدی هــر ســهم را 2.000 ریــال پیشــنهاد 

و اعــالم مــی دارد.

بــا توجــه بــه طــرح توســعه آتــی تهیــه شــده، هیــات مدیــره در نظــر دارد پــس از تاییــد 

ســازمان بــورس اوراق بهــادار در اولیــن مجمــع فــوق العــاده صاحبــان ســهام، پیشــنهاد 

افزایــش ســرمایه  بــه مبلــغ 500 ميليــارد ريــال را از محــل ســود انباشــته جهــت تصویب 

بــه ســهامداران محتــرم ارائــه نمایــد.
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