
  

مدیر عامل واحد تامني 
 كننده
 

:                                     ر و امضاء مه :نام و نام خانوادگي 

                      اقتصادی -معاونت مالی -٢   معاونت کیفیت -١:توزیع نسخ  
  ٥٧٦١R١  :کد فرم

  
 

 

  

  كنندگان شناسنامه تأمين
  

  :نام تأمين كننده

  :تاريخ مصاحبه

  :كد تأمين كننده

  :تاريخ تهيه

  مگاموتورشركت 

  :تذکرات        
   ý   چنانچه  .ین کننده می باشدمندرج در این شناسنامه بر عهده مدیر عامل واحد تأم صحت و بهنگام سازي اطالعاتمسئولیت

سازي اطالعات مندرج در این شناسنامه اثبات گردد تبعات منفی مرتبط نظیر توقف روند ارزیابی اولیه و  عدم صحت و بهنگام

کننـده سـاقط    کننده برعهده آن سازمان بوده و حق شـکایت و پیگیـري از تـأمین    سازي کد تأمین غیرفعال/ مسدود نمودن

  .گردد می

   ý  مواجهه با کمبود فضا  در صورت . ماییداقدام ن فرمت خاماهشمند است قبل از تکمیل شناسنامه نسبت به تهیه رونوشت ازخو

هاي معرفی شـده  در قالب فرمت صرفاً  را موارد   ، شده اعالم بروز هر گونه تغییر در اطالعاتهمچنین ، اطالعات  درج جهت 

  .اطالع دهید وتورمعاونت کیفیت مگامبه  در این شناسنامه 

  ý   صورتجلسه مجمع عمومی  ثبت و تغییرات روزنامه رسمی، این مدرك از جمله مدارك مربوط به  ربوط بههاي م ارسال رونوشت

  .مربوط به سیستم مدیریت کیفیت ، به پیوست این شناسنامه الزامی است المللی هاي داخلی و بین گواهینامه سهامداران ، 

   ý   واحد تأمین کننده برسد) امضاء مدیر عامل و مهر رسمی(یدیت این شناسنامه باید به تأکلیه صفحا. 

  ٢١از  ١صفحه 

  



مدیر عامل واحد تامني 
 كننده
 

نام و نام 
 :خانوادگي 

:                                     مهر و امضاء 

  ٥٧٦١R١   :کد فرم             اقتصادی - معاونت مالی - ٢  معاونت کیفیت - ١: توزیع نسخ 
 

   

  )سهامی خاص(شرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سایپا                 
  مشخصات عمومی

  ........................................................................................................................ :شماره ثبت 
  ................................................................................................................: ل ثبت شهر مح
  مجتمع q   موسسه      q       کارگاه   q            کارخانه  q:      نوع ثبت

q         شرکت      q     سازمان    q فروشگاه و خدمات  
q رسای:  

........................................................................................  
  شرکت

  نام کامل
  کارگاه

  تعاونی q      با مسئولیت محدود q       عام  سهامیq:   وضعیت حقوقی
                       q        خصوصیq  دولتی                     qخاص یسهام  
                       qتضامنی  

  .............................................. :سال تاسیس  ................................  :برداري سال بهره  .................................................................................................................... : شماره جواز
      .رونوشت ثبت و تغییرات روزنامه رسمی پیوست شود

  ..................................................................................................................: نماینده مدیریت ....................................................................................................................: نام مدیرعامل 
  ........................................................................................................................................................................................................................................................... :اعضاء هیات مدیره

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
صورتجلسه مجمع عمومی سهامداران که مؤید اسامی سهامداران به آخرین پیوست به - 2. باشد 100باید  مجموع درصد سهام -1(و درصد سهام به تفکیک سهامداران کامل اسامی 

  ......................................................................................................................................................................... ) :درصد می باشد ، حتماً ارائه شود 100جموع تفکیک درصد سهام با م
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  .........................................................................................................................) .................................................................................................. :شهر : (ارگاهک/آدرس کامل شرکت

  .....................................................................:کارگاه/دورنگار شرکت............................................................  : تلفنهاي ضروري...............................................  :کارگاه / تلفن شرکت 
  ......................................................................................................... :کارگاه/ کد پستی شرکت ......................................................................... .........) با قید نام و سمت: (تلفن همراه

  استیجاري  q          تحت تملکq:      کارگاه/وضعیت تملک شرکت.......................................................... .............................: کارگاه/صندوق پستی شرکت
  ..........................................................................................................................: مالحظات   -استیجاري   qتحت تملک           q: وضعیت تملک ماشین آالت و تجهیزات تولید

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................................................. ) : ............................................................................: شهر(آدرس کامل دفتر 
  ...................................................................................................................................... :دورنگار دفتر............................................................................................... : تلفن دفتر مرکزي
  ....................................................................................................................................... :کدپستی دفتر.................................................................................................: تلفنهاي ضروري

  استیجاري  q         تحت تملک q:  وضعیت تملک دفتر.............................................................................................   :صندوق پستی دفتر
  ...................................................................................................................................: WEBآدرس .............................. .....................................................: الکترونیکی  پست آدرس

  :کروکی محل کارخانه

  خیر q           بلی q   ؟ اید با شرکتهاي خارجی داشته) وره فنیتحت لیسانس، پیمان همکاري مشترك یا مشا(آیا تاکنون توافق همکاري 
  .........................................  :فقنامهتاریخ اعتبار توا...............................................................................   :زمینه همکاري ....................................................................  :نام شرکت   

  ٢١از  ٢صفحه 



مدیر عامل واحد تامني 
 كننده
 

نام و نام 
 :خانوادگي 

:                                     مهر و امضاء 

  ٥٧٦١R١   :کد فرم             اقتصادی - معاونت مالی - ٢  معاونت کیفیت - ١: توزیع نسخ 
 

)سهامی خاص( شرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سایپا  

 

  )ادامه(مشخصات عمومی 

  .......................................................................................... :مدیر کارخانه    تمام وقت  نیمه وقت
  ........................................................................................ :مدیر مهندسی  تعداد پرسنل  ..............  ..............
  ............................................................................... :مدیر تضمین کیفیت  تعداد مهندسان  ..............  ..............
  ................................................................................. :مدیر کنترل کیفیت  تعداد پرسنل تضمین کیفیت  ..............  ..............
  .............................................................................................. :مدیر تولید  تعداد پرسنل تولید  ..............  ..............
 ........................................................................................ :مدیر بازرگانی  تعداد تکنسین  ..............  ..............
  ):به تفکیک سمت(اسامی سایر مدیران   و مهندسی تعداد پرسنل طراحی  ..............  ..............
    تعداد پرسنل کنترل کیفیت  ..............  ..............
    :سایر قسمتها  ..............  ..............

    .................................. ساعت.....................................................   :مدت زمان شیفتها...............  ................................................................... :تعداد شیفت کاري
  )تکمیل این قسمت الزامی است( گروه قطعات درخواستی جهت همکاري/ نام قطعه 

    ردیف  )با قید دامنه فعالیت(گروه قطعات / نام قطعه   مالحظات  
      1    
      2    
      3    
      4    

  :تجهیزات تولیدي این شرکت جهت تولید قطعات فوق  - 1
q به طور کامل موجود می باشد.                                     q  موجود نمی باشد.  
q کامل ارائه شود به طوردر جدول زیرفهرست نواقص .(به طور ناقص موجود می باشد(  

  
  

  :سی و آزمون ، تست و کنترل این شرکت جهت محصوالت فوق تجهیزات بازر -2
q به طور کامل موجود می باشد.                                     q  موجود نمی باشد.  
q کامل ارائه شود فهرست نواقص در جدول زیر به طور.(به طور ناقص موجود می باشد(  

  

 مالحظات جتهیزات تولید/نام دستگاه نام فرایند ردیف
    
    
    
    

 

نوع جتهیزات  آزموننام  ردیف
 كنرتل/آزمون/بازرسي

 مالحظات

    
    
    
    

 

  ٢١از  ٣صفحه 



مدیر عامل واحد تامني 
 كننده
 

نام و نام 
 :خانوادگي 
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  )سهامی خاص( پاشرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سای  
  )ادامه(مشخصات عمومی                                                

 مترمربع.................................   ........................................................ :مساحت کل  مترمربع.............................................................................     :مساحت سرپوشیده

 عمترمرب ...................................................................................    :مساحت انبارها  مترمربع.........................................................................     :مساحت فضاي اداري

 مترمربع..............................................................................    :مساحت آزمایشگاه  مترمربع...................................................................     :بندي مساحت فضاي بسته

 مترمربع : ......................................................................  مساحت فضاي کامپیوتر مترمربع .........................................   : ........................مساحت فضاي نقشه کشی

 ربعمترم.........................................................................    :مساحت فضاي تولید   

  ریال............. ............................................................................................................................. ):به قیمت روز(سرمایه کل شرکت 
  ریال........................................................................................... ............................................... ):به قیمت روز(سرمایه در گردش 
  ....................................................................................................... :تعداد سهام اسمی 

    )باذکر نوع ارز(ارزي   ریالی  

  میزان فروش سال گذشته  .......................................................................  .......................................................................  

  

  بینی میزان فروش سال جاري پیش  .......................................................................  .......................................................................

  بازرسی/ ساخت  –درآمد سال گذشته   .......................................................................  .......................................................................

  درآمد سایر خدمات  .......................................................................  .......................................................................

  پیش بینی درآمد سال جاري  .......................................................................  .......................................................................

درصورت مثبت بودن جواب ، نوع همکاري را بیان ( ؟ را تحت عناوین دیگر داشته است مگاموتوربا  درخواست همکاري/آیا سازمان سابقه همکاري
  )نمائید

  ؟داشته اند  مگاموتورندگان طرف قرارداد با شرکت آیا پرسنل سازمان سابقه همکاري با تامین کن 
  )جدول ذیل را تکمیل نمائید جواب ، در صورت مثبت بودن( 
  
  
  
  
  
  
  

  

  )جدول ذیل را تکمیل نمائید جواب ، در صورت مثبت بودن(  ؟ را داشته اند مگاموتورفعالیت در شرکت / آیا پرسنل سازمان سابقه همکاري
  
  
  
  
  
  
  

  

  ٢١از  ٤صفحه 

يف
رد

  

نام تامني   مست  نام و نام خانوادگي
  كننده

زمان مهكاري با 
  تامني كننده

تاریخ 
  استخدام

  توضیحات

  تا  از
         
         
         
         

 
در   يف

تاریخ   زمان مهكاري   مست  نام و نام خانوادگي
  استخدام

  توضیحات
  تا  از

        
        
        
        

 



مدیر عامل واحد تامني 
 كننده
 

نام و نام 
 :خانوادگي 

:                                     مهر و امضاء 
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  )سهامی خاص( موتور،گیربکس و اکسل سایپا شرکت تولیدي
  مشخصات محصوالت تولیدي

q                                  خودرویی                q غیرخودرویی  
نوع محصول 

(A)  
  میزان تولید
 سال گذشته

میزان تولید تا زمان 
 مصاحبه

 قرارداد تاریخ
یف نام محصول شماره فنی قطعه نام مشتري

رد
 تاریخ انعقاد حجم تولید انبوه  تمام قراردادا 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  
         A    :1  - در محل مربوطه قید شود( سایر -8        )الستیکی و پالستیکی(قطعات پلیمري  -7      قطعات و مجموعه هاي برقی -6         فورج کار -5           قطعات استاندارد - 4          ریخته گري - 3            ماشینکاري -2           مجموعه ساز(  

  ٢١از  ٥حه صف



مدیر عامل واحد تامني 
 كننده
 

نام و نام 
 :خانوادگي 

:                                     مهر و امضاء 
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  )سهامی خاص( شرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سایپا
  مشخصات محصوالت صادراتی

 مالحظات
 میزان صادرات ریخ صادراتتا

یف نام محصول مورد مصرف کشور مقصد
رد

  ارزش کمی  ارزش پولی  از  تا 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  ٢١از  ٦صفحه 
  



مدیر عامل واحد تامني 
 كننده
 

نام و نام 
 :خانوادگي 

:                                     مهر و امضاء 
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  )سهامی خاص( شرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سایپا 
 وآزمایشگاهی تولیدي دهايمشخصات فرآین

  
        

    ردیف  .یابد کننده تحقق می فرآیندهاي تولیدي و آزمایشگاهی که در داخل سایت تامین  

    1  :سایر q  CNC,NC     qسري تراش  qمعمولی  q: ماشینکاري  

    2  :سایر qباکالیت       qفوم   qالستیک   qکامپوزیت   qپالستیک    q: پلیمر   

    3  فورج سرد  qفورج گرم        q :فورجینگ  

  q   پرسکاريq  سلولزيq   نساجیq  نوردو پروفیل سازيq   متالوژي پودرq 4  شیشه    

    5  :سایر qپالستیک      qوکیوم     qشیمیایی    qرنگ و فسفاته     qگالوانیزه     q: پوشش دهی  

  
  :ر فلزاتسای qآلومینیوم          qچدن         q:   گري ریخته
q       ماسهq     قالب دائمq    گریز از مرکزq     ویژهq       کم فشارq      پرفشارq سایر:  

6    

  

  :قالبسازي
q     فلزيq      دایکستq      پالستیکq      باکالیتq     الستیکq      رزینیq  دایکات  
q    فورجq سایر:  

7    

    8  :سایر qپلیمري    qشیمیایی    qمتالورژي    qمکانیکی    qفیزیکی    q: آزمایشگاهی  

  

  9  ):به همراه شرح مختصر ماهیت و کاربري فرآیند(سایر فرآیندها 

  

  ٢١از ٧صفحه 



مدیر عامل واحد تامني 
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نام و نام 
 :خانوادگي 
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  )سهامی خاص( شرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سایپا
  مشخصات تجهیزات تولیدي

  کاربري
 )مورد استفاده(

 سازنده 
 دستگاه  نام مشخصات فنی تعداد برداري تاریخ بهره

  کد دستگاه
در این قسمت چیزي نوشته (

 )نشود

یف
رد

  نام   ملیت 
          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

 

  ٢١ از ٨ صفحه 
  



مدیر عامل واحد تامني 
 كننده
 

نام و نام 
 :خانوادگي 

:                                     مهر و امضاء 
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  )سهامی خاص( شرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سایپا 

  مشخصات تجهیزات تست و آزمون

 یت کالیبراسیونع
 نام دستگاه  تعداد مورد کاربرد کشور سازنده شرکت سازنده مشخصات فنی دستگاه

  کد دستگاه
در این قسمت (

 )چیزي نوشته نشود

یف
رد

تاریخ  
  ندارد  دارد  اعتبار

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  ٢١از  ٩صفحه 



مدیر عامل واحد تامني 
 كننده
 

نام و نام 
 :خانوادگي 
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  )سهامی خاص( شرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سایپا
  مشخصات  سیستم مدیریت کیفیت

  سیستم کیفیت

  کاربرد   مالحظات
  ندارد

  خیر

  بلی

یف  شرح سوال
رد

  

فرآیند 
مربوطه 
اجرا 
  شود می

فرآیند 
مربوطه 
مدون 
  .شده است

  1  ؟ است دي جهت تعیین وظایف و اختیارات تعیین شدهآیا فرآین          

شده  سیستمی، تعیینکنترل مدارك و مستندات فرآیندي جهت آیا           
  2  ؟ است

  3  ؟ است کنترل مدارك و مستندات فنی، تعیین شده فرآیندي جهتآیا           

نیاز آیا فرآیند مربوط به نیاز سنجی ،بر نامه ریزي وارائه آموزشهاي مورد           
  4  ؟ کارکنان سازمان تعیین شده است

  5  ؟ شده است ها، تعیینقراردادفنی و اقتصادي بازنگري فرآیندي جهت یا آ          

        
  

  6  ؟ کنندگان، تعیین شده است جهت خرید و ارزیابی تامین آیا فرآیندي

کنترل تولید محصوالت سازمان   و  آیا فرآیندي جهت برنامه ریزي          
  7  ؟ تعیین شده است

و انطباق آن با  رد یابی محصوالت تولیدي شناسایی و آیا فرآیندي جهت     
 8  ؟ تعیین شده است الزامات مشتري

  
آیا فرایند بسته بندي محصوالت تدوین شده و از انطباق آن با الزامات         

  9  مشتري اطمینان حاصل شده است؟

  
        

  10  ؟ آالت، تعیین شده است ماشین اتیا فرآیند نگهداري و تعمیرآ

کنترل اقالم ورودي ،حین تولیدو نهایی تعیین شده  فرآیندي جهتآیا           
  11  ؟ است

در انتظار و  معیوب ، آیا فرآیندي جهت جداسازي اقالم و محصوالت سالم          
  12  ؟ بازرسی، تعیین شده است

          
  13  ؟ ی به وضعیت محصوالت نامنطبق، تعیین شده استآیا فرآیند رسیدگ

          
  14  ؟ و آزمون، تعیین شده است آیا فرآیند کالیبراسیون تجهیزات بازرسی

          
  15  ؟ ممیزي داخلی سازمان تعیین شده است فرآیندآیا 

فرآیند انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه در سازمان، تعیین شده  آیا          
  16  ؟ است

شده  ، تعیینتعریف و اجراي پروژه هاي بهبود مستمر فرآیندي جهتآیا           
  17  ؟ است

 

  ٢١از  ١٠صفحه 
  



مدیر عامل واحد تامني 
 كننده
 

نام و نام 
 :خانوادگي 

:                                     مهر و امضاء 
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  )سهامی خاص( شرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سایپا
  )ادامه( مشخصات  سیستم مدیریت کیفیت

تاریخ   مالحظات
  اعتبار

تاریخ 
 اخذ
گواهینامه

  گرید/

/ ت گواهی دهندهشرک  گرید/ ید در گواهینامهیفعالیت مورد تأ  
  صادرکننده گرید

  )/ویرایش(نام گواهینامه 
یف  نوع گرید

رد
  

              

              

              

              

  .المللی پیوست شود هاي ملی و بین گواهینامه رونوشت

  ) مگاموتورموضوع قطعات طرف قرارداد با شرکت (اطالعات تکمیلی 

کاربرد   مالحظات
  ندارد

  خیر

  بلی

  منامهنام نظا  شرح سوال
 مستندات
مربوطه 
     ا راج

  .می شود

 مستندات
مربوطه 
مدون 
  .شده است

          
  تکوین و تایید محصول مطابق با  آیا سازمان فرایند

  SQA  ؟ راتعیین نموده  استمگاموتور الزامات 

          
آیا فرایند تجزیه و تحلیل سیستمها ي اندازه گیري سازمان 

  MSA  ؟ تعیین شده است

          
آیا فرایند تجزیه و تحلیل حاالت خرابی و اثرات آن تعیین 

  FMEA  ؟ شده است

  SPC  ؟ تعیین شده است فرآیند آیا مکانیسم کنترل آماري          

  -  ؟ ویژه محصول تعیین شده استمهم و آیا مشخصات           

  -  ؟ تعیین شده است فرایند ویژه مهم و آیا مشخصات           

  -  ؟ تولیدي، تهیه شده است فرایند هاي OPCآیا           

  -  ؟ آیا طرح کیفیت محصوالت سازمان، تهیه شده است          

  -  ؟ است شدهتهیه  واحد تولیدي ) LAY OUT(آیا طرح استقرار           

  

  ٢١از  ١١صفحه 
  



مدیر عامل واحد تامني 
 كننده
 

نام و نام 
 :خانوادگي 

:                                     مهر و امضاء 
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  )سهامی خاص( شرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سایپا 
   امکانات نرم افزاريمشخصات  

 )یفیتخاص فرآیندهاي تولید و کنترل ک(

  

یف نام نرم افزار موارد کاربرد مالحظات
رد

 

     
  
  
 

  
 )در صورت کاربرد( وضعیت طراحی 

  
 مالحظات

  
 نام نرم افزار

  
 نام محصول

  
 روش طراحی

یف
رد

 

 دستی کامپیوتري

    
  
  
  
  
 

    
  
  
  
 

  
  (R&D )تحقیق و توسعه  

  خیر qبله             qمی باشد؟                      R&Dآیا شرکت داراي واحد  
  )در صورت مثبت بودن جواب جدول زیر را تکمیل نمائید( 
  ...) :منابع انسانی ، مکان ، تجهیزات ، نرم افزار و ( R&Dامکانات  -1 

  :انجام شده است  R&Dپروژه هایی که در بخش  - 2 

  :ده است انجام شده و به مرحله تولید انبوه رسی R&Dپروژه هایی که در بخش  -3 

  ٢١از  ١٢صفحه 
  



مدیر عامل واحد تامني 
 كننده
 

نام و نام 
 :خانوادگي 

:                                     مهر و امضاء 
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  )سهامی خاص( شرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سایپا

  قراردادهاي فعال خودرویی  مشخصات

 خودروییقراردادهاي فعال  مشخصات

یف نام مشتري نام قطعه شماره فنی نام خودرو تاریخ قرارداد شماره قرارداد حجم قرارداد
رد

 

       

 

 

       

 

 

        

       

 

 

       

 

 

        

        

        

        

 

  ٢١ از  ١٣صفحه 
  



مدیر عامل واحد تامني 
 كننده
 

نام و نام 
 :خانوادگي 

:                                     مهر و امضاء 
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  )سهامی خاص( شرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سایپا 
  مشخصات نیروي انسانی داراي تحصیالت دانشگاهی

 کل سابقه مالحظات
سابقه در این 
 شرکت

  کد رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
در این قسمت چیزي (

 )نشود نوشته

 سمت حصیالتمیزان ت رشته تحصیلی
نحوه 
 همکاري

یف خانوادگی نام و نام
رد

  گرایش  التحصیلی تاریخ فارغ 

      
  

  
  

          

      
  

  
  

          

      
  

  
  

          

      
  

  
  

          

  
    

  
              

  
    

  
              

  
    

  
              

      
  

  
  

          

  ٢١ از  ١٤صفحه 
  



مدیر عامل واحد تامني 
 كننده
 

نام و نام 
 :خانوادگي 

:                                     مهر و امضاء 
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  )سهامی خاص( شرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سایپا 

  صات نیروي انسانی فاقد تحصیالت دانشگاهیمشخ
        

    ردیف  تحصیالت  تعداد  واحد سازمانی  مالحظات  

    1  دیپلم        

    2  سیکل        

    3  ابتدایی        

    4  سواد بی        

            

    مشخصات هیات مدیره  

    ردیف  نام و نام خانوادگی  مدرك تحصیلی  )1(سمت   تاریخ انتصاب  

              

              

              

              

              

              

    مدیرعامل و عضو هیات مدیره، مدیرعامل، عضو هیات مدیره موظف، عضو هیات مدیره غیرموظف، معاون مدیرعامل، قائم مقام معاونت): 1(  

  ٢١از  ١٥صفحه 



مدیر عامل واحد تامني 
 كننده
 

نام و نام 
 :خانوادگي 

:                                     مهر و امضاء 
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  )سهامی خاص( شرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سایپا
   کنندگان مشخصات تامین

 نام مدیر آدرس و تلفن
یف نام شرکت نام محصول زمینه همکاري یت جاريسیستم کیف

رد
  نام  تاریخ اعتبار 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

  ٢١ از  ١٦صفحه 
  



مدیر عامل واحد تامني 
 كننده
 

نام و نام 
 :خانوادگي 

:                                     مهر و امضاء 

  ٥٧٦١R١   :کد فرم             اقتصادی - معاونت مالی - ٢  معاونت کیفیت - ١: توزیع نسخ 
 

  )سهامی خاص( شرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سایپا  
  تامین کننده وضعیت اقتصادي اطالعات

  :تاریخ تکمیل فرم   :شرکت  نوع  :نام شرکت 
  :نام مدیرعامل   :میزان آخرین سرمایه ثبت شده   :تاریخ تاسیس 

  :دفتر مرکزي                        
  : آدرس شرکت 

  :کارخانه                        
  :شماره فاکس   :شماره تلفن 

  
  . در جدول ذیل درج نمائید اطالعات مربوط به اعضاء هیات مدیره، مدیرعامل و سهامداران را

  
  درصد مالکیت  مبلغ سرمایه  ارزش هرسهم ریال  تعداد سهام  تاریخ انتصاب  نوع همکاري  سمت  اسامی  ردیف
            غیرموظف  موظف      
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    

  
  □تاحدودي              □خیر           □بلی        ؟  مدونی در این خصوص بهره می گیرد آیا شرکت جهت محاسبه بهاي تمام شده از سیستم

  
  

  □خیر           □؟     بلی   ) حسابرسی سالیانه صورتهاي مالی( ؟  آیا شرکت از خدمات حسابداران رسمی و یا سایر موسسات حسابرسی بهره می گیرد
  
  

  نفر –نفر                  سال قبل  –شرح                       سال جاري .                رج نمائیدتعداد نیروي انسانی را به تفکیک د
  تولیدي                                                                                          

  
  خدماتی                                                                      

  
  اداري                                                                       

  
                                                                                          

  جمع                                                                           
  
  

  .میزان فروش شرکت طی سه سال گذشته در جدول ذیل درج نمائید
  

  13سال            پیش بینی سال جاري   )ریال (مبلغ فروش 
  

  13سال            13سال          
  

  

  
  

  ٢١ از  ١٧صفحه 
  



مدیر عامل واحد تامني 
 كننده
 

نام و نام 
 :خانوادگي 

:                                     مهر و امضاء 
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  )سهامی خاص( شرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سایپا  
  نندهتامین کوضعیت اقتصادي  اطالعات

  
  .نام شرکت و حجم قراردادهاي متقابل را در جدول زیر درج نمائید

  
  ریال -مبلغ قراردادها  تعدادکل قراردادها  نام شرکت   ردیف  ریال  -مبلغ قراردادها  تعدادکل قراردادها  نام شرکت    ردیف
1    

  
    4        

2      
  

  5        

3        
  

6        

  
  .ر یافته است میزان این تغییر را در جدول ذیل درج نمائیددرصورتیکه سرمایه شرکت طی سنوات قبل تغیی

  
  تاریخ ثبت اداره شرکتها  افزایش سرمایه از محل  ریال –آخرین سرمایه   مبلغ افزایش سرمایه  ریال –سرمایه قبلی   ردیف

1      
  

      

2      
  

      

3      
  

      

4      
  

      

5      
  

      

  
  .)درج وامهاي تسویه شده ضرورت ندارد(جدول ذیل را تکمیل نمائید  در صورتیکه از تسهیالت بانکی استفاده نموده اید

  
  وثیقه   مانده وام   مبلغ بازپرداخت شده   نرخ وام   تاریخ سررسید اقساط   تاریخ دریافت وام   )ریال(تسهیالت دریافتنی   نوع قرارداد  مبلغ تامین کننده 

  
  

  میلغ ریال  نوع               

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  □خیر           □بلی                                                                                     ؟  آیا شرکت عالوه بر وثائق مندرج در جدول فوق داراییهاي مورد وثیقه دیگرنیز دارد
  .صورت ریز آن ارائه گردد "بلی  "درصورت پاسخ 

  

  ٢١ از  ١٨صفحه 
  



مدیر عامل واحد تامني 
 كننده
 

نام و نام 
 :خانوادگي 

:                                     مهر و امضاء 
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  )سهامی خاص( شرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سایپا  
  تامین کنندهوضعیت اقتصادي  اطالعات

 

 )کاهش(تفاوت رشد  13....قبل سال   13.... قبل  سالدو  داراییها

 درصد مبلغ  میلیون ریال  میلیون ریال

         موجودي نقد و بانک

         سرمایه گذاري کوتاه مدت

         حسابهاو اسناد دریافتنی تجاري

         سایر حسابهاو اسناد دریافتنی

          موجودي مواد و کاال

         سفارشات و پیش پرداختها  

          جمع داراییهاي جاري

          داراییهاي ثابت مشهود

          سرمایه گذاري بلند مدت

         سایر دارائیها 

         جمع داراییهاي غیر جاري

         جمع کل داراییها

         حسابها ي پرداختنی تجاري

         سایر حسابهاو اسناد پرداختنی

         پیش دریافتها

         ذخیره مالیات 

         سود سهام  پیشنهادي و پرداختنی 

         تسهیالت مالی دریافتی
 جمع بدهیهاي جاري

        

         ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان 

         تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت

         جمع  کل بدهیها

         )لیسهم                    ریا(             سرمایه

 اندوخته قانونی
  

      

         انباشته)زیان ( سود  

          جمع حقوق صاحبان سهام

          جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

  ٢١ از  ١٩صفحه 
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  )13....(دوسال قبل و ) 13....( قبلال مقایسه اي س) زیان(صورت سود و 
  .…………………………………………شر کت 

  
                                

  )سهامی خاص( شرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سایپا  
  تامین کنندهوضعیت اقتصادي  اطالعات

 شرح

 13 ....    قبل سال  13....      قبل سالدو 

تفاوت رشد 
 ساالنه

 درصد رشد مبلغ درصد رشد مبلغ
 درصد مبلغ

 نسبت به فروش میلیون ریال نسبت به فروش میلیون ریال

  ص فروش و خدمات ارائه شدهخال
 
     

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته و خدمات
 
     

  سود ناخالص
 
     

  هزینه هاي اداري و عمومی و فروش
 
     

  و درآمدهاي  عملیاتی) هزینه هاي ( سایر 
 
     

  سود عملیاتی
 
     

 هزینه هاي مالی
 
 

 
 

 
 

 
   

 هاي غیر عملیاتیو درآمد) هزینه هاي ( سایر 
 
 

 
 

 
 

 
   

 سود قبل از کسر مالیات
 
 

 
 

 
 

 
   

  
 مالیات

  
 
     

 سود خالص
  

 
     

  
  
  
 

  
  
  
  

  ٢١از  ٢٠صفحه 
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  )سهامی خاص( شرکت تولیدي موتور،گیربکس و اکسل سایپا  
  اطالعات حقوقی تامین کننده

  حقوقیÅحقیقی          Å:    شخصیت تامین کننده                                 :                           نام تامین کننده
  :             شماره فکس    :                        شماره تماس          :                                 مشخصات رابط و سمت مربوطه 

   :توجه 
  .تامین کننده الزامی است  ارائه تمام مدارك ذیل به پیوست این شناسنامه جهت بررسی وضعیت حقوقی

  
  ... ):شرکت ، موسسه ، ( مدارك الزم در خصوص اشخاص حقوقی  –الف 

  تصویر اساسنامه  -1
 تصویر آگهی تاسیس -2
 .که به لحاظ زمانی معتبر باشد تصویر آگهی روزنامه رسمی حاوي آخرین مدیران شخص حقوقی ودارندگان امضاي مجاز -3
 عات ثبت سرمایه و آخرین سهامداران شرکتتصویر آگهی روزنامه رسمی حاوي اطال -4
 تصویر آگهی روزنامه رسمی حاوي اطالعات آخرین اقامتگاه قانونی شرکت -5
در صورت وجود توضیحاتی در مورد تغییر نام ، نام خانوادگی و یا سایر مشخصات ( تصویر شناسنامه مدیران و دارندگان امضاي مجاز  - 6

 ).نیز ضروري استشناسنامه، ارسال تصویر توضیحات مزبور 
 تصویر کارت ملی افراد موضوع بند قبل -7
 تصویر دفترچه بیمه تامین اجتماعی افراد موضوع بند قبل -8
 .تصویر گواهینامه فعالیت صنعتی که به نام شخص حقوقی صادر گردیده است -9

 تصویر گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی -10
  

  ... ):روشگاه ، کارگاه ، ف( مدارك الزم در خصوص اشخاص حقیقی  –ب 
در صورت وجود توضیحاتی در مورد تغییر نام ، نام خانوادگی و یا سایر مشخصات شناسنامه ، ارسال تصویر (تصویر شناسنامه شخص حقیقی -1

  ).توضیحات مزبور نیز ضروري است
  تصویر کارت ملی -2
  .ن حرف و مشاغل آزاد استفاده نمایندتصویر صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعی در صورتی که از بیمه صاحبا -3
  .گردیده است رتصویر گواهینامه فعالیت صنعتی که به نام شخص حقیقی صاد -4
  اجاره نامه/ تصویر سند مالکیت -5
  
 :تذکر

  .شود) مهر و امضا( کلیه اسناد مذکور حسب مورد باید توسط مدیر عامل شخص حقوقی و در مورد اشخاص حقیقی توسط خود ایشان  تایید-1
شرکت  ارائه همزمان اصل مدارك فوق جهت تطبیق با تصاویر آنها ضروري است و مطابقت آنها با امضاي تصویر سند ، توسط امور حقوقی  -2

  .انجام می پذیرد)) کپی برابر اصل است (( و درج مهر  مگاموتور
  

  

  ٢١از  ٢١صفحه 
  


