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 سیمانصنعت 

 سیمان و کارخانجات تولید ایجاد تاسیس و اساسنامه، 1سیمان شمال)سهامی عام(طبق ماده موضوع فعالیت شرکت 

 و این صنایع درداخل نیاز ماشین آالت مورد و دستگاهها وسایل، تامین کلیه مواد، تهیه و صنایع جانبی وابسته به آن،

سهیم  یا و کلیه معادن مورد نیازاین صنعت ،تاسیس شرکتهای جدید بهره برداری از استخراج و اکتشاف، کشور، خارج از

 بازرگانی و تولیدی و معامالت مجازکلی انجام کلیه  بطور جهت تعقیب اهداف شرکت و در شرکتهای موجود شدن در

 موضوعات فوق دراساسنامه می باشد. یک از هر مستقیم به تمام یا غیر مستقیم و صنعتی بطور

تن درسال 6.133.333معادل 11/61/6000مورخ 70170 کارخانه سیمان طبق پروانه بهره برداری شماره ظرفیت تولید

 است.بوده 

 بیانیه ماموریت شرکت 

عرضه انواع سیمان باکیفیت موردنیازبازارمنطقه وکشورهای همجوار یكی ازاولویتهای ماموریت شرکت میباشدکه  و تولید

باتالشهای صورت گرفته توسط کارشناسان زحمتكش بخصوص واحدکنترل کیفیت وهمچنین رضایتمندی مشتریان 

به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست  موجب گردیدتاهمواره ازسوی دست اندرکاران ومسئوالن محترمومصرف کنندگان 

استفاده ازاین مواددرجهت کاهش قیمت تمام شده  مكفی، و گیرد.همچنین باعنایت به معادن غنیموردتقدیروتشكرقرار

 مواداولیه نیزجزوءدیگراولویتهای شرکت بوده است.

 *تامین منافع وحقوق کلیه ذینفعان

 *رعایت استانداردهای زیست محیطی،بهداشت وایمنی

 وتوسعه کارتیمی یادگیری*ایجادشور،نشاط،رشد،
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 محل کارخانه

 واقع شده است. )ازتوابع استان تهران(کیلومتری شهرستان پردیس0ی باغكمش درکارخانه سیمان شمال درروستا

 :بازارهای اصلی،وضعیت رقابتی شرکت وجایگاه شرکت درآن بازارها

 

     باحجم فروش معادل تانهای تهران وشهرهای همجواربوده ،که سیمان شمال بازارهای اصلی شرکت شامل اس

 .است به خوداختصاص داده فروش کل کشوررا درصد 6.70 ، 03/30/03منتهی به  مالی سال در نت  6.316.331

 زیربوده است.رداخلی وصادرات بشرح سهم فروش این شرکت ازکل بازا

 

تن  0830103.33به میزان  03/31/9018 مالی منتهی به سالتحویل سیمان کل کشوردر -  

 تن  9837713111به میزان  03/31/9011 مالی منتهی به سالتحویل سیمان کل کشوردر - - 

 

  محرکهای اصلی برشدت رقابت دربازارشرکت سیمان شمال

محصوالت تولیدی  وکیفیت در بازاراین شرکت قیمت فروش،هزینه حمل ونقلازمهمترین محرکهای اصلی برشدت رقابت 

 ونحوه فروش اعتباری به مشتریان می باشد.

 

 

نوع 

 محصول

 03/30/9007سال مالی منتهی به 03/30/9008مالی منتهی به سال

 سهم شركت ازكل بازار سهم شركت ازكل بازار

 فروش داخلی

 )تن(

فروش 

 صادراتی

 )تن(

 فروش كل

 )تن(

درصداز

 فروش 

 كل كشور

 فروش داخلی

 )تن(

 فروش صادراتی

 )تن(

 فروش كل

 )تن(

 درصدازفروش 

 كل كشور

 9310 8973181 - 8973181 9310 .93379388 73.10 933913790 سيمان
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 محصوالت وخدمات اصلی شرکت

  می باشد. محصوالت اصلی سیمان شمال )سهامی عام(به شرح زیر

 محصولنام  ردیف محصولنام  ردیف

 کیلویی10سفیدپاکتیسیمان  0 1سیمان خاکستری پاکتی تیپ 6

 کیلویی03سیمان سفیدپاکتی 1 1سیمان فله خاکستری تیپ 1

 کیلویی03سیمان سفیدپاکتی 7 سیمان فله سفید 0

   سیمان سفیدصادراتی 0
 

 محیط حقوقی شرکت

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

 قانون تجارت .6

 قانون بازار اوراق بهادار .1

 مالیات های مستقیمقانون  .0

 دهوقانون مالیات بر ارزش افز .0

 قانون کار .0

 قوانین ومقررات صادرات وواردات/گمرک .1

 قوانین ومقررات مربوط به نظام بانكی وسرمایه گذاری .7

 قوانین ومقررات زیست محیطی .3

 مصوبات ودستورالعملهای صادره ازطرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان .0

 ابالغی ازطرف سهامدارعمده دستورالعمل وبخشنامه های .63

 اساسنامه شرکت .66
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کتت مدیران شراطالع  

:جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران و مدیران اجرایی شرکت به شرح ذیل می باشد  

ای تحصیالت/مدارک حرفه سمت نام    
سابقه اجرایی در 

 شرکت

تجربی(–فوق لیسانس)حقوق  مدیرعامل ونایب رئیس هیات مدیره آقای علی اکبرصفریان  79/31/9010  

 آقای محمدهمتی
معاونت برنامه ریزی،توسعه ومطالعات 

عضوهیئت مدیره-راهبردی  

مهندسی -کارشناسی ارشد

سیستمهای اقتصادی-صنایع  
39/99/9010  

اقتصاد-کارشناسی ارشد معاونت بازرگانی آقای عباس طالبی  30/97/9010  

وسرمایه گذاری معاونت مالی آقای داریوش باقری 9018/.70/3 کارشناسی ارشدحسابداری   

 معاونت فنی و اجرائی کارخانه آقای سام بیرانوند
شیمی -کارشناسی ارشد

 وپتروشیمی
73/31/9017  

         آقای سیدعبدالرسول 

فرهنگی      
30/9010/.9 کارشناسی مکانیک معاونت طرح وتوسعه کارخانه  

یجوادجعفر یآقا یداخل یرحسابرسیمد  یحسابدارارشد  یکارشناس   39/37/901.  

مدیریت-کارشناسی ارشد مدیریت امور اداری و منابع انسانی آقای عبدالحمیداکبرآبادی  39/39/9018  

خبرنگاری-کارشناسی سرپرست حراست آقای حبیب باجالنی  39/31/9019  

 مدیربازرگانی  آقای قاسم نجفی
مدیریت -کارشناسی ارشد

 استراتژیک
30/97/9017  

 مدیربازاریابی وفروش خانم کیاناوثوقی
مدیریت -کارشناسی ارشد

 بازرگانی
39/97/9010  

برق والکترونیک-کارشناسی مدیربرق و الکترونیک آقای علی هاشمی  71/99/9080  

معدن،استخراج-کارشناسی رئیس معادن آقای علیرضا ختمی  99/3./9080  

تولید وبهره برداری مدیر آقای روزبه بهادری 39/93/9010 کارشناسی شیمی کاربردی   

 مدیر دفتر فنی آقای محمد لک
طراحی ونقشه -کارشناسی

 کشی
39/99/9017  

ریاضی محض-کارشناسی سرپرست آزمایشگاه آقای حمزه جمالی  71/93/9080  



 شرکت سیمان شمال)سهامی عام(

 گزارش تفسیری مدیریت

9018آذر03سال مالی منتهی به   

 

        

7 

 

 برای دستیابی به آن اهداف اتخاذ شدههای  اهداف مدیریت و راهبرد

 های توسعه ها و برنامه طرحها،  پروژه

 عبارت است از: طراحی شده،قالب برنامه ریزی استراتژیک در که  اهداف وراهبردهای کالن مدیریت

 .کاهش بهای تمام شده وافزایش بهره وری0.افزایش سودآوری                                                6

 .بهبود کیفیت0                        .افزایش تولید وراندمان                  1

 .بهبودکیفیت منابع انسانی وافزایش بهره وری نیروی کار1.افزایش فروش وسهم بازار                                      0

به این اهداف وراهبردها وجهت دستیابی به این امرباتشكیل کارگروه وجلسات منظم ماهانه  ننائل شدشرکت به منظور

 وپایش مستمرعملكرد درپارامترهای گوناگون اقدام می نماید.

                                   جهت کسب آن.اقدامات الزم  حفظ سهم بازارومطالعه وشناسایی فضای خالی بازارو  -6

 ومراجعه حضوری درشهرهای مختلفCRM))تاکیدبیشتربرنظام ارتباط بامشتریان -1 

ای ازکارخانه  مداوم به مشتریان بزرگ واصلی)مانندصنایع سیمانبر(وبازدیدهای دورهارائه کمكهای فنی وآموزشی  -0

 وآشنایی بافرایندتولید

 تعامل بارقبا دربازارهای هدف وجلوگیری ازایجادرقابت ناسالم وکاهش قیمت ازطریق مدیران ارشد. -0

 محصول كان فروش اینترنتیمایجادا -0

 بازارفروش داخلی)استان تهران واستانهای همجوار( گسترش -1

 حضورفعال درنمایشگاههای مرتبط باصنعت سیمان دربازارهای هدف صادراتی اعم ازداخلی وخارجی -7

 کاهش هزینه های غیرضروری درامرتولیدوخدمات -3

 مدیریت برنقدینگی جهت استفاده بهینه ازوجوه -0

 ITافزاری ونرم افزاریبهبودونوسازی سیستمهای سخت  -63

 )هوش تجاری(BIپیاده سازی سیستم -66

 (CRM)ارتقای سیستم مدیریت ارتباط بامشتری-61

 حفظ وافزایش سهم بازارداخلی وصادرات -60
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 ازطریق مدیران ارشد رقابت ناسالم وکاهش قیمت، بازارهای هدف وجلوگیری ازایجاد در رقبا تعامل با -60

 دربازار جهت فروش وبهبود خدمات شناسایی فرصتهای جدید -60

 وفاداری مشتریان افزایش سطح رضایتمندی و -61

 حضورمستمروفعال درنمایشگاههای مرتبط باصنعت سیمان دربازارهای هدف -67

بابكارگیری نیروهای  ((EMP,EMS پیگیری جهت تدوین برنامه جامع مدیریت زیست محیطی کارخانه ومعدن -63

 متخصص

 الزم جهت جلوگیری ازقطعی گازونصب آنالین گازبرروی دودکش اصلی کارخانهپیگیری های  -60

 قطره ای نمودن آبیاری آنتوسعه فضای سبزکارخانه و -13

 ابایتگیگ3به ابایتگیگ1توسعه پهنای بانداینترنت از -16

 درصدی پروژه بازسازی خط تولیدکلینكرسفید73درصدپیشرفت باالی -11

درصدی 13)ازمحل افزایش سرمایه وانتقال سنگ آهک ازمعدن کوه بادام به کارخانهخریدتجهیزات استخراج  -10

 (6003درسال
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 گزارش عملکرد اجتماعی 

 خالصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی

 8931 8931 واحد 

 - -  تعداد شعب و دفاتر

 154 168 نفر تعداد کل کارکنان

 258 924 نفر تعداد مشتریان

بندی وضعيت رتبه  

)تابلوفرعی(دومرتبه دربازار   33 33 

 218 218  رتبه افشا

 اقتصادی

ریال میلیون سود عملیاتی  951.514 896.315 

ریال میلیون سود قبل از مالیات  546.469 294.881 

)EPS(ریال میلیون سودهرسهم  124 838 

ریال میلیون هزینه های عمومی اداری  855.258 865.521 

 وضعيت مالياتی

ریال میلیون مبلغ مالیات پرداخت شده  13.284 51.333 

 سالمتی و ایمنی

 - -  تعداد تلفات کارکنان

روز کارمند 9تصادفات منجر به غیبت بیش از    - - 



 شرکت سیمان شمال)سهامی عام(

 گزارش تفسیری مدیریت

9018آذر03سال مالی منتهی به   

 

        

11 

 

 خالصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی

 8931 8931 واحد 

گذاری اجتماعی سرمایه  

المنفعه های عام کمک عمومی مربوطه()با اشاره به مصوبه مجمع   ریال میلیون   8.114 8.444 

 محيط زیست

 34.122.141 13.169.511 مترمکعب گازمصرفی

 848.251.444 884.391.569 کیلووات ساعت برق مصرفی

 - - لیتر مصرف مازوت

 184.444 118.628 مترمکعب مصرف آب

 

 

 

 بهبود آن هکارامتیاز شفافیت اطالعاتی شرکت و را

      03/30/6003 درسال مالی منتهی بهوضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات 

 ساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:بر ا

 11سالرتبه  18سالرتبه در  شرح

 789 136 رسانیافشا و اطالعکیفیت 

 700 110 تعداد روزهای گشایش نماد

 700 110 تعداد روزهای معامالتی

 689.81 616.16 موزون سرمایهمعامالت به میانگیننسبت حجم

 

 

 

32 
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 ها و روابط مهمترین منابع، ریسک. پ

 شرکت گزارش تجزیه و تحلیل ریسک

 :ریسک تغییر تكنولوژی

ت و تجهیزات التلقی می شود. در زمان احداث کارخانه دقت شده تا ماشین آ میانسالکارخانه شرکت، کارخانه ای نسبتاً 

از بهترین و به روزترین انواع خود تهیه گردند. روند تغییر تكنولوژی در صنعت سیمان روندی کند است و به نظر نمی 

تكنولوژی استفاده شده جای رسد در چند سال آتی جهش قابل توجهی در تكنولوژی پدید آید، لذا از بابت منسوخ شدن 

 ت.نگرانی چندانی نیس

 :ات قانونیظحالریسک م

به استثناء قوانین و مقرات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حكمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، 

ر، منابع طبیعی و محیط تامین اجتماعی ، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادا

 .زیست به نحو احسـن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشكال قابل توجهی به چشم نخورده است

 

 ریسک ورود رقبای جدید:

)بطور مشخص جزءتولیدکنندگان برترسیمان تاریخچه فعالیت و کیفیت محصوالت باتوجه به اینكه شرکت به لحاظ 

ازاین بابت  ،واز طرفی دسترسی به بازار مقیم با کمترین هزینه حمل کیفیت باالی محصوالت راداشته،که ( سفیدسیمان 

 نمی کند.  هیچگونه خطری شرکت رادرمقابله باسایررقبا تهدید

 

 
 

 منابع مالی در اختیار شرکت

های تجاری و  میلیون ریال، دریافتنی 00.103معادل  موجودی نقد و بانک ، 03/30/6003 منتهی به مالی سالدر پایان 

میلیون ریال، مجموع دارایی جاری 000.013ریال، موجودی مواد و کاال معادل میلیون  130.770غیرتجاری معادل 

 . می باشدریال میلیون  377.010میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل  6.076.330معادل 
 

 اندازها نتایج عملیات و چشم

 مطالبات

ناشی از   افزایشاین که یافته است.  افزایشدرصد  63معادل  نسبت به سال مالی مشابه6003درسال شرکت  مطالبات

 بوده است.شناسایی سود سهام سرمایه گذاری ها و همچنین فروش اعتباری محصوالت 
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جهت تامین منابع ی تسهیالت مالازمدیریت شرکت انتظار دارد تا با وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد، 

مانده  از %70 به نحوی که پیش بینی می گردد براساس اقدامات انجام شده تاپایان سال حدودموردنیاز استفاده نماید 

 راشامل گردد. مالیاصالح ساختار یا مطالبات راکدسنواتی وصول و

گزارش حسابرسی  0موضوع دربندبه منظورشفاف سازی حسابها درسنوات گذشته اصالحات ذیل صورت گرفته بود که 

 نیز به آن اشاره شده است: 6007سال مالی

 ریال. میلیارد16/0اصالح حساب پرداختنی ها به طرفیت حسابهای دریافتنی به مبلغ -

 میلیارد ریال. 13اصالح حساب دریافتنی وپیش پرداختها به طرفیت تعدیالت سنواتی به مبلغ -
 

 موجودی مواد و کاال

که  استداشته  فزایشادرصد  66.0 حدودبه  دوره مشابه سال قبل و کاالی شرکت نسبت به موجودی مواد

  .می باشدوآجروموادنسوز مصرفی و غیره  ازافزایش نرخ خرید قطعات ولوازمعمدتاناشی 

 

 های ثابت  دارایی

ناشی  ااست که عمدتً افزایش داشته درصد 3 حدود قبلسال مشابه نسبت به  جاری  سالهای ثابت شرکت در  دارایی

 ازپروژه های درجریان تكمیل وتعمیرات ماشین آالت تولیدی می باشد.
 

 و سیاست توزیع سود سهام سود سهام پرداختنی
 

بین سهامداران تقسیم  سود میلیون ریال603.063 مبلغ 03/30/6007به بر اساس مصوبه مجمع سال مالی  منتهی 

میلیون ریال ازسود سهام  33.311مبلغ  شرکت توانسته درطی سال جاری  کهریال(، 603)به ازای هر سهم  گردیده 

 .نمایدپرداخت  رامصوب ومعوق ازسالهای گذشته 
 

 تسهیالت مالی

مانده مذکور با میلیون ریال بوده ،که تاکنون  00.106بدهی شرکت به بانک ملی بابت تسهیالت انرژی به مبلغ مانده 

 درحال مذاکره می باشد. انه بودن آنتوجه به ماهیت یار
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 گزارش تفسیری مدیریت

9018آذر03سال مالی منتهی به   
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 به شرح جدول زیرارائه شده است:03/31/9018سال مالی منتهی به شرکت برای  واقعی عملکرد

 

 

 شرح

 

 سه ماهه 

 

 ماهه  شش

 

 نه ماهه

 

 دوازده ماهه

 .93179311 9377.3709 813.11. 00.3300 درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده درآمدهای 

 عملیاتی

(7913880) (0933000) (8.93131) (939193301) 

 0913191 0.93077 91130.9 8.3917 سود ناخالص

های فروش، اداری و  هزینه

 عمومی

(713000) (093983) (9333930) (9003709) 

 (013178) 3 (993103) (.9.300) سایر اقالم عملیاتی

 0093093 7.93991 833909 9337.0 سود عملیاتی

 (080) (770) (90) (91) های مالی هزینه

 (سایر درآمدها )هزینه های

 غیرعملیاتی

093170 103799 9393108 9093138 

 03.33.0 3903..0 9003.37 1039.1 سود قبل از کسر مالیات

 (003919) (073701) (.90313) (83391) مالیات بر درآمد

 9033017 0903819 .901381 13973. سود خالص
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 فروش محصوالت شرکت رابصورت خالصه نشان میدهد:جدول زیر،مبلغ 

 )میلیون ریال(                                                

 نام محصول
مالی منتهی به  سال

03/31/9018 

سال مالی منتهی 

 03/31/9011به 

درصدتغییر نسبت به 

 قبل سال

 933.9 93983 .90310 کیلویی70سیمان سفید

 933 - 703.90 کیلویی03سفیدسیمان 

سیمان 

 کیلویی93سفیدپاکتی
0939.7 793.11 903 

سیمان 

 یلوییک03سفیدصادراتی
13111 

- 
933 

 080 80 930 فله سیمان سفید

سیمان فله خاکستری 

 7تیپ
8033999 01933.0 98331 

سیمان پاکتی خاکستری 

 7تیپ
1.13.19 9983017 1930 

مجموع درآمدهای 

 عملیاتی
93179311. 933903.91 .93.. 
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 درآمدهای عملیاتی

که  ریال بودهیلیون م 6.716.771 مبلغبرابر 03/30/03منتهی به مالی سالمجموع درآمدهای عملیاتی شرکت برای 

میزان فروش محصوالت شرکت رابصورت خالصه  درصدی داشته است.جدول زیر، 10.11قبل افزایش  سالبه نسبت 

 دهد:نشان می 

 

 نام محصول
سال مالی منتهی 

 03/31/9018به

سال مالی منتهی 

 03/31/9011به
 درصد-تغییر

 98331 01933.0 8033999 سیمان فله خاکستری

سیمان خاکستری 

 پاکتی
1.13.19 9983017 1930 

 080 80 930 سیمان سفیدفله

 033 773811 193099 سیمان سفیدپاکتی

 933 3 13111 سیمان سفیدصادراتی

مجموع درآمدهای 

 عملیاتی
93179311. 933903.91 .93.. 

 

ریال در  939813039به مبلغ  سال قبلریال به ازای هرتن در  939903803 ، ازمبلغ1نرخ فروش سیمان فله تیپ متوسط

 قبل به مبلغسال  به ازای هرتن در ریال 930003898 ،ازمبلغ1ونرخ فروش سیمان پاکتی تیپ سال جاری

فروش سیمان سفیدفله  داشته است. افزایشهردومحصول  فروش نرخ هایکه ،رسیده  سال جاری در .938003.0ریال

بیش  )داخلی وصادراتی(درصدافزایش وفروش سیمان سفیدپاکتی 007به لحاظ مقداری نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  درصدافزایش تولیدوفروش داشته است.170از
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 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 

یافته است،که این  افزایش  درصد 3. سال قبل حدودسال قبل به نسبت بهای تمام شده کاالی فروش رفته نسبت 

 بوده است. هزینه های تولید افزایشفروش محصول و همچنین تولیدومقدارافزایش ًناشی از عمدتا افزایش

 های فروش، اداری و عمومی هزینه

ناشی  کاهشداشته،که این میزان  کاهشدرصد 1هزینه های عمومی ،اداری وفروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  بوده است.  غیرهجرائم مربوط به اداره امورمالیاتی وهزینه بازاریابی ،پاداش بهره وری،ملزومات مصرفی،کمكهای بالعوض،از

 سایردرآمدهاوهزینه های غیرعملیاتی:

افزایش داشته،که این میزان افزایش  درصد 00مشابه سال قبل دورهبه عملیاتی نسبت غیر های  سایر درآمدها و هزینه

 . بوده است فروش سرمایه گذاری در سهام شرکت هاناشی از  اعمدتً

 

 چشم اندازآتی

کارفرمایان صنعت سیمان باتوجه به جداول فوق وهمچنین تجارب گذشته وبادرنظرگرفتن محدودیتهای انجمن صنفی 

نیزادامه  18-11درخصوص تعیین نرخ فروش وحجم تولید،به اعتقادمدیریت روندسودآوری شرکت در سال مالی

جهت کاهش هزینه تعمیرات  03/30/6000.مطابق بابودجه مصوب سال مالی منتهی به  خواهدیافت

دارد وهمچنین به جهت کاهش هزینه های دردستورکارقرارRCC وگردوغبارموجودوعامل زیست محیطی اجرای پروژه

دستگاه کامیون دراختیارواحدترانسپورت نیزمورد مصوب هیات مدیره قرارگرفته است.باتوجه به 0موادمصرفی خرید

تولیدکلینكرسفید به چرخه محصوالت شرکت اضافه 6000درصدی به پروژه سیمان سفیددرسال 73پیشرفت فیزیكی 

ضمناً اقدامات الزم درخصوص  دکاهش بهای تمام شده تولیدسیمان سفیدخواهدشد.ن حیث شرکت شاهخواهدشدکه اازی

تحقق افزایش سرمایه درسال مالی پیش رو ومتعاقباً تامین نقدینگی الزم جهت اجرای پروژه های سرمایه گذاری درحوزه 

 دردست انجام می باشد.تجهیزات حمل و نقل  سیمان سفید و

 

 

 

 باتقدیم احترام                                                                                                                            

 


