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 گزیده اطالعات -1

سال مالی منتهی به  عناوین
 1399آذر30

 تجدید ارائه شده
30/09/1398 30/09/1397 
 الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):

 1,045,617 1,721,776 2,402,731 درآمد خالص
 136,985 354,155 593,692 سود عملیاتی

 101,669 151,908 157,810 ي غیرعملیاتیو هزینه ها درآمدهاخالص 
 189,593 450,592 632,881 پس از کسر مالیات –سود خالص 

 )24,191( )33,875( - تعدیالت سنواتی
 247,960 234,573 612,298 نقد حاصل از عملیات

 ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
 2,534,738 2,883,096 3,511,239 جمع داراییها

 890,430 938,705 1,100,603 هاجمع بدهی
 1,075,071 1,075,071 1,290,085 ثبت شده سرمایه

 0 0 0 افزایش سرمایه در جریان
 1,644,308 1,944,391 2,410,636 جمع حقوق صاحبان سهام

 ج) نرخ بازده (درصد):
 %8 %16 %18 نرخ بازده داراییها

 %12 %24 %26 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
 

 1,075,071,231 1,075,071,231 1,290,085,477 تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع
 144 180 413 ریال –بینی سود هر سهم اولین پیش

 186 361 551 *ریال –بینی سود هر سهم آخرین پیش
 182 368 501 *ریال –سود واقعی هر سهم 
 140 355 49 ریال –سود نقدي هر سهم 

 1,372 7,570 13,040 ریال – 1آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش
 1,529 1,809 1,868 ریال –ارزش دفتري هر سهم 

 54/7 57/20 02/26 مرتبه  – 2نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم
 ) سایر اطالعات :ه

 450 461 460 نفر (پایان سال) –تعداد کارکنان 
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، مفتخریم کارنامه یک سـال پـر فـراز و فـرود در     خدمت سهامداران عزیز اداي احترام  و بابا یاد خدا و استطاعت از او 
 صنعت سیمان کشور که به لطف خدا با موفقیت به پایان رسیده را به پیشگاهتان تقدیم نمائیم.

به همه همکاران پر تالش در شرکت سیمان شمال خداقوت عرض نموده و توفیق و تائید همگـان را از خـداي بـزرگ    
 تقاضامندیم.

مدیران، روسا و کارکنان، امانتداران صاحبان محترم سهام، مالکان و ذینفعان هستند و در قبال سرمایه هاي بـه امانـت   
 سپرده مسئول می باشند.

 -لذا با اعتقاد راسخ به این اصل مسلم، تالش کردیم با نهادینه کردن فرهنگ کار و تالش مبتنی بر آموزه هاي اسالمی
مدلی و تالش مضاعف و شناخت حقوق متقابل، به وظایف و ماموریتهاي محولـه بدرسـتی عمـل    انسانی و با همت و ه

 کنیم.
یقین پیشرفت و بالندگی در عرصه هاي صنعت و اقتصاد مرهون نقشه مهندسـی رسـم شـده بدسـت توانمنـد       به قطع

بـوم اسـت. و ایـن قشـر از     مهندسین با کفایت و کار و تالش متعهدانه کارگران خدوم و مسئولیت شناسی این مـرز و  
 اثرگذاران ممتاز  و نقش آفرینان شایسته تحسین در اقتدار ملی و عزت و عظمت ایران اسالمی اند.

اهداف، خط مشی و ماموریتهـاي شـرکت سـیمان شـمال مبتنـی بـر خـدمت صـادقانه، تـالش مسـئوالنه و فعالیـت            
در جهت رشـد و بالنـدگی صـنعت و تحصـیل اسـتقالل و      خداپسندانه با بهره گیري از دانش و تجارب و همه تواناییها 

 اقتدار و عظمت ملی می باشد.
شرکت سیمان شمال همواره در حال تغییر و تحول و حرکت به سوي جلو بـوده و در مسـیر سـازندگی هرگـز توقـف      

 نداشته است. نقطه کمال و ایده آلی تدوین نموده و با شتاب به پیش می رویم.
هاي سیمانی کماکان با افت شدید تقاضا و عدم تعادل بین عرضـه و تقاضـا مواجـه هسـتند.     چند سال متوالی شرکت 

از ظرفیت سیمان تولیدي شده انـد و ایـن درحالیسـت کـه قیمـت       %60الجرم همه شرکتها مکلف و متعهد به فروش 
ایط، تـداوم فعالیـت   کاال، خدمات، قطعات و تجهیزات هرگز ثبات نداشته و هر روز رو به افزایش اسـت. در چنـین شـر   

 مراکز تولیدي و اداره امور مربوطه بسیار سخت و دشوار شده است.
در شرایط کنونی بسیاري از شرکتهاي سیمانی با همه توانائیها، متاسفانه زیان ده بوده اند. اما به لطف خداوند و همـت  

 لی ارایه نمود.ه قابل قبومو اراده همکاران ارجمند، شرکت سیمان شمال خوش درخشید و کارنا
امید است با نگاه به چشم انداز و افق بلند و با تدبیر همه جانبه کمـافی السـابق، مسـیر شـکوفایی و بالنـدگی را طـی       
نماییم و این اتفاق مبارك به فضل الهی و با تفاهم و همدلی، وجود انگیزه سرشار، برخورداري از دانش و بهـره گیـري   

ه خواهد افتاد. بحول و قوه الهی و با اندیشه ورزي و درایت و بکارگیري همه تـوان، ایـن   از توانمندیها و ظرفیتهاي بالقو
یقـین قـادر بـه آن     بـه  مسیر و معبر پر موانع، پر چالش و البته سخت و دشوار را پشت سر خـواهیم گذاشـت و قطـع   

 .هستیم
 

را بـه استحضـار سـهامداران     30/09/1399مع الوصف گزارش اجمالی از عملکرد و دستاوردهاي سال مالی منتهی بـه  
 محترم می رسانیم.
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 استراتژي شرکت  -1-2

سیمان شمال بعنوان شرکتی با سوابق طوالنی موثر از نظر تولید سیمان خاکستري و نخستین تولید کننده سیمان 
سال تجربه خود در صنعت  چهارسفید و تنها تولید کننده سیمان رنگی در سطح کشور و با اتکا بر بیش از شصت و

سیمان ، استراتژي خود را عالوه بر رعایت استانداردهاي ملی ، برنامه عملی در جهت کاهش بهاي تمام شده 
 محصوالت خودر را تدوین نموده است که بشرح زیر ارائه می شود:

 بازار و افزایش سود.اعمال مدیریت هزینه جهت دستیابی به قیمت تمام شده مناسب در جهت رقابت پذیري در  -1

و ممانعت از بروز حوادث غیر مترقبه و ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و سالمت  HSEرعایت کامل موضوع   -2
 انسان ها.

ارتقاء کارکرد و بهبود بهره وري سیستم یکپارچه اطالعات مدیریت براساس اهداف استراتژیک خود که در قالب   -3
 است که شامل موارد ذیل می باشد: موضوع اساسی تنظیم گردیده شش

 حوزه مالی: 2-1-2

 مدیریت بر هزینه ها 
 کاهش بهاي تمام شده متناسب با فعالیتها 
  افزایش سود دهی 
 افزایش بازدهی سرمایه گذاري 

 حوزه فرایندهاي داخلی و بهبود روشها -3-1-2

  بهبود فرایند بازاریابی و فروش 
  ارتقاي نظام نگهداري و تعمیرات 
 بهینه سازي مصرف انرژي 
 افزایش بهره وري تولید 

 حوزه فروش و بازار -4-1-2

 مان خاکستري و سیمان سفید. یشامل س بهبود کیفیت و و ایجاد تنوع در محصوالت تولیدي 
  و ایجاد بازار صادراتی افزایش سهم بازار داخلی 
 نهادینه سازي استانداردهاي زیست محیطی 

 

 

 حوزه منابع انسانی -5-1-2

 ارتقاء ایمنی و بهداشت 
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 ارتقاء مهارتها و قابلیت هاي کارکنان 
 استفاده موثر تر از نرم افزارها در جهت توسعه زیرساختهاي اطالعات مدیریت 
 ارتقاي مدیریت منابع انسانی 

 حوزه حسابرسی داخلی: -6-1-2

 اهداف و جایگاه کمیته حسابرسی 
 اعضاء کمیته حسابرسی 
  فعالیت و اقدامات حسابرسی داخلیاهم 
 برنامه پیشنهادي جهت اجراي حسابرسی داخلی 

 ریسک هاي عمده  -2-2

  عدم اختصاص بودجه به طرح هاي عمرانی توسط دولت 
 افزایش ظرفیت تولید سیمان در کشور بدلیل ایجاد کارخانه هاي جدید بدون توجه به نیازسنجی کشور 
  فروش توسط تولید کنندگان ضعیف ترروش هاي غیر متعارف در بازار 
  باالبودن هزینه حمل و نقل و تاثیر آن بر قیمت تمام شده محصوالت جهت مشتریان چه داخلی و چه

 صادراتی
 فتن عرضه در بازار داخلی می گرددمحدود بودن بازار صادرات که باعث باالر 

 کلیاتی درباره شرکت -3

 تاریخچه -1-3

 مورخ   4492  شماره  و طی  تاسیس شده  20/06/1333  در تاریخ شرکت سیمان شـمال (سهامی عام)                      
 ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهــران به ثبت رسیده است.اداره  در 30/06/1333

 است در حـــال حاضر، شرکت سیمان در بورس اوراق بهادار تهــــران پذیـرفته شده 1347شرکت در اسفند ماه  
 شمال جزء واحدهاي تجاري فرعی شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان است و واحد تجاري نهایی گروه،

  شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملی می باشد. مرکز اصلی شرکت در شهر تهران خیابان شهید دکتر بهشتی 
  جاده آبعلی واقع است. 36 و کارخانجات آن درکیلومتر 269شماره 

 
 فعالیت اصلی -3 -2

 اساسنامه عبارتست از :            2موضوع فعالیت شرکت طبق ماده            

ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تامین کلیه مواد و وسائل  -
 نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور .ماشین آالت مورد   دستگاهها و 

اکتشاف و استخـراج و بهـره بـرداري از کلیـه معادن مـورد نیاز ایـن صنـعت از قبیـل سنگ آهـک، خاك   -
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 رس، سنگ آهن، سیلیس و غیره. 

تاسیـس شـرکتهاي جدید و یا سهیم شـدن در شرکت هاي مـوجود در جهت تعقیب اهداف شرکت و بطور   -
کلی انجام کلیـه عملیات و معامالت مجاز تولیـــدي و بازرگانی و صنعتی که بطور مستقیم یا غیـــر مستقیم 

 از مـوضوعات مشروحه فوق مربوط  می باشد. با تمام یا هر یک

 سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت هاي جدید یا تعهد شرکت هاي موجود .مشارکت در  -

 فعالیت اصلی شرکت طی دوره مالی مورد گزارش تولید و فروش سیمان بوده است.  -

 
   تاریخ بهره برداري از واحدهاي تولیدي شرکت با ظرفیتهاي مورد نظر به شرح زیر بوده است: -3-3

   به دالیل زیست محیطی متوقف شده  1392(واحد مذکور در سال  1334تنی سیمان سفید از سال  60واحد
 است)

  به دالیل زیست محیطی  1394(واحد مذکور از ابتداي سال  1349تنی سیمان سفید از سال   200واحد
 متوقف شده است)

  بطور رسمی راه  31/06/1387(توضیحاً واحد مذکور از تاریخ  1386تنی سیمان خاکستري از سال  4000واحد
 اندازي گردیده است)

تعداد کارکنان-4-3            
  میانگین تعداد کارکنان در استخدام شرکت و نیز تعداد کارکنان شرکت هاي خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت    

 شرح زیر بوده است:

  
 شــــــرح

 
30/09/1399 

 
30/09/1398 

  

       
 نفر  

 
 نفر  

  

  
 کارکنان رسمی

 
4 

 
4 

  

  
 کارکنان قراردادي

 
378 

 
386 

  

  
     

382 
 

390  
              

  
 کارکنان شرکت هاي خدماتی

 
78 

 
71  

 جمع    
 

460 
 

461    
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 سرمایه و ترکیب سهامداران -4

سـهم، بـه ارزش اسـمی هـر سـهم       3000میلیـون ریـال (شـامل تعـداد      30سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلـغ      
سهم، به  1,290,085,477میلیون ریال (شامل تعداد 1,290,085ریال) بوده که طی چندین مرحله به مبلغ 10,000

 افزایش یافته است. ریال)  1000ارزش اسمی هر سهم 
 

 تا کنون به شرح جدول ذیل می باشد.  1375فهرست آخرین افزایش سرمایه هاي صورت گرفته از سال 

 تغییرات سرمایه شرکتآخرین  
جدید (میلیون سرمایه  درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه

 ریال)
 محل افزایش سرمایه

 مطالبات حال شده 10,210 50 1375

 واریز نقدي و مطالبات حال شده 15,314 50 1376

 واریز نقدي و مطالبات حال شده 30,629 100 1381

 واریز نقدي و مطالبات حال شده 91,886 200 1383

 واریز نقدي و مطالبات حال شده 183،772 100 1385

 واریز نقدي و مطالبات حال شده 275،659 50 1387

 د انباشتهسو 826،978 200 1388

 واریز نقدي و مطالبات حال شده 1,075,071 30 1396

 واریز نقدي و مطالبات حال شده 1,290,085 20 1398

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۹ 
 

 

به شرح  30/09/1399% سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1همچنین سهامداران داراي مالکیت بیش از 
 جدول زیر است:

 عمده شرکت  انسهامدار

 نام سهامدار ردیف
30/09/1399 30/09/1398 

 ترکیبدرصد تعداد سهام ترکیبدرصد تعداد سهام

شرکت سرمایه گذاري و توسعه  1
 (سیدکو) صنایع  سیمان

857,720,590 49/66 727,463,174 68 

مهر  یشرکت گروه توسعه مال 2
 ( سهامی عام)ندگانیآ

67,918,800 26/5 56,599,000 5 

 4 45,792,274 01/4 51,750,728 گروه مالی مسکن( سهامی عام) 3

 0 0 23/2 28,781,452 بانک ملی ایران 4
شرکت سرمایه گذاري ملی  5

 عام)ایران(سهامی 
15,791,591 22/1 7,917,629 1 

(سهامی  سیمان دارابشرکت  6
 عام)

13,726,695 06/1 11,438,913 1 

 21 225,860,241 73/19 254,395,621 سایر سهامداران 7
 100 1،075،071،231 100 1,290,085,477 جمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۱۰ 
 

 
 

 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران-5
 

 معامالت و قیمت سهاموضعیت -5-1
درج  سشمال با نماد  سیمان ، گچ و آهک در بورس اوراق بهادار تهران در گروه  1347اسفند ماه شرکت در 

 مورد معامله قرار گرفته است. همان تاریخ شده و سهام آن براي اولین بار در 
 سال اخیر به شرح زیر بوده است:  3وضعیت سهام شرکت طی 

 پایان سال مالی 

تعداد سهام معامله  سال مالی منتهی به
 شده

ارزش سهام 
 معامله شده

تعداد 
روزهاي 
باز بودن 

 نماد

تعداد 
روزهایی که 
نماد معامله 
 شده است

قیمت  ارزش بازار
 سهم

 سرمایه

 میلیون ریال ریال میلیون ریال   میلیون ریال  

        
30/09/1397 141،607،164 194،940 235 235 1،405،118 1،307 1،075،071 

30/09/1398 929,471,731 2,523,545 224 224 4,231,480 3,936 1,075,071 
30/09/1399 913,473,049 9,310,357 238 238 12,784,747 9,910 1,290,085 

 
  

 شرکتو نقد شوندگی سهام کیفیت افشاء اطالعات -5-2

وضعیت رتبه بندي شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات بین شرکتهاي پذیرفته شده در 
بر اساس ارزیابی سازمان بورس به شرح زیر بوده 1399مالی منتهی به آذر ماه  سالسازمان بورس و اوراق بهاداردر 

 است.

 98رتبه در سال  99رتبه در سال شـــــــــــــرح

 281 281 فشاء و اطالع رسانیکیفیت ا

 %86,46 %70,81 موزون سرمایهبه میانگین معامالت نسبت حجم

 

 

 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۱۱ 
 

 

 جایگاه شرکت در صنعت -6

تن 1،248،000 تن کلینکر و  1،200،000از حیث ظرفیت تولید ساالنه، شرکت سیمان شمال با ظرفیت اسمی تولید 
 درکشور می باشد.سیمان خاکستري بیستمین شرکت تولید کننده سیمان 

درصد  5تن  1,021,886تن سیمان نسبت به سال قبل  1,074,334 شرکت سیمان شمال با فروش 1399در سال 
 رشد داشته است. 

 
عملکرد سیمان شمال در مواجهه با مشکالت بازار و جلوگیري از کاهش سودآوري در شرایط  -6-1

 رکود اقتصادي 

جهت سنجش میزان عرضه و تقاضا و با هدف توسعه و افزایش سهم  تحقیقات مستمر در بازارهاي داخلی و خارجی
درجهت  مدیریت تضمین کیفیت هماهنگی و همکاري با، و انجام اقدامات مقتضی مرتبطآمار و اطالعات  بازار، تحلیل

اثربخش مانند حضور در  تبلیغاتنفوذ در پروژه هاي عمرانی عمده و پر مصرف، افزایش کیفیت محصوالت، 
ت تقویت برند، کاهش ریسک عدم وصول مطالبا معرفی توانمندي هاي سازمان برايجهت  نمایشگاهها و بازاریابی

مشتریان، ارتباط مستقیم با مشتریان با هدف افزایش رضایتمندي آنها، رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات ذینفعان و 
پیگیري تا جلب رضایت آنها، نظرسنجی از مشتریان و تحلیل نتایج در حال انجام می باشد. اقدامات فوق منتج به 

 ه کسب نتایج زیر شده است:عملکرد موفق این شرکت در فروش محصوالت و بطور خالص
 باالترین تناژ تحویل(نسبت به سهمیه) بین رقبا  

 باالترین قیمت فروش سیمان در مقایسه با رقبا
 گسترش بازار و جذب مشتریان جدید

 ) روي کامیونهاGPSمنطقه بندي توزیع با استفاده از نصب ردیاب( سیستم  
 ل کشور به سیمان شمال جلوگیري از تسري اعتصابات طوالنی مدت حمل و نق

 

 مقایسه مقداري و ریالی با سال مالی قبل
 مبلغ فروش (میلیون ریال) تناژ فروش سال مالی

30/09/1398 1,021,886 1,721,776 
30/09/1399 1,074,334 2,402,730 

 %5/39 %5 نرخ رشد
 
 
 
 
 
 

http://www.bpsico.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-N183


 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۱۲ 
 

 
 قبلنسبت به سال  98مالی  سال درفروش محصول شرکت میزان مقایسه                 

 نرخ رشد (تن) 30/09/1398 (تن) 30/09/1399 نوع سیمان
 %7 991,286 1,059,384 سیمان خاکستري 

 %)51(  30,600 14,950 سیمان سفید

 %5 1,021,886 1,074,334 مجموع

 
 سهم تناژي محصوالت شرکت سیمان شمال از کل تحویل درسال مالی

 
 

 
بروزآوري خط تولید سیمان سفید جهت تبدیل سیستم قدیمی تر به سیستم خشک  که  قرارداد الزم بذکر است 

منعقد و درحال اجرا می باشد و امیدواریم در سال آینده، شرکت از خرید کلینکر سفید از شرکتهاي دیگر بی نیاز 
 شود.

 
تعیین شده از سیمان شمال با هدف حفظ منافع ذینفعان، ضمن افزایش قیمت محصوالت موفق به فروش سهمیه 

 سوي انجمن صنفی شد.
 از سهم بازار داخلی کشور را دراختیار داشته است . % 1,6تقریباٌ  30/09/1399سیمان شمال در سال مالی منتهی به 
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 فروش
 کیلویی  ۴۰سفید   ۲پاکتی تیپ  ۲فلھ تیپ 

 کیلویی  ۲۵سفید  كیلویي ۵۰سیمان سفید صادراتي  کیلویی  ۵۰سفید 

 سفید فلھ 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۱۳ 
 

 محیط حقوقی شرکت -7

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

 .قانون بورس اوراق بهادار -1

 مستقیمقانون مالیاتهاي  -2

 مصوبات و دستورالعمل هاي صادره از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان -3

 قانون تجارت -4

 قانون کار و تامین اجتماعی  -5

 قوانین و مقررات صادارات و واردات / گمرك -6

 قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و سرمایه گذاري -7

 قوانین و مقررات زیست محیطی  -8

 مده ابالغیه هاي سهامدار ع -9

 قانون مدنی  -10

 استاندارد هاي حسابداري و حسابرسی -11

 قانون معادن  -12

 آیین نامه هاي حفاظتی و ایمنی معادن  -13

 قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده  -14

علیرغم خروج سیمان از سبد حمایتی، تصمیم گیري در خصوص افزایش قیمت سیمان همواره در اختیار وزارت 
 سیمان بوده است. انجمن صنفی صنعت صنعت و تجارت و

 

 

 

 

 

 

 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۱٤ 
 

 مروري بر عملکرد مالی و عملیاتی  -8

 اقالم سود و زیان -8-1

 عناوین
سال مالی منتهی 

 30/9/1399به 
سال مالی منتهی به 

30/9/1398 
 درصد تغییرات

 نوسان
 الیر ونیلیم الیر ونیلیم میلیون ریال 
     اقالم سود و زیان شامل : -1

     الف: فروش 
 40 680,955 1,721,776  2،402،731   محصوالت داخلی  -فروش 

  0 0 0 خارجی محصوالت  -فروش
 33 393,449 )1,174,057( ) 1،567،506( ب: بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

 )0,8( )1300( )155,636( ) 154,336( ج: هزینه هاي فروش، عمومی و اداري 
 130 49,269 )37,928( )87,197( د:سایرهزینه هاي عملیاتی

 4 5,902 151,908 157,810   سایردرآمدهاوهزینه هاي غیرعملیاتی
 48 245,439 506,063 751,502   و: سود قبل از کسر مالیات

 40 182,289 450,592 632,881   ز: سود خالص 
 

  آمار تولید و فروش-8-2
  

 آمار تولید محصولالف) 
تغییرات 1398/09/30 1399/09/30 شرح

درصد مقدار-تناژ مقدار-تناژ
6 1,000,386  1,058,307 سیمان خاکستري 

(55) 31,818 14,376 سیمان سفید  
4 1,032,204 1,072,683

 
 
 
 
 
 
 
 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۱٥ 
 

 آمار فروش محصولب)
 

تغییرات 1398/09/30 1399/09/30 شرح

درصد مقدار-تناژ مقدار-تناژ
7 991,286 1,059,384 سیمان خاکستري 

(51) 30,600 14,950 سیمان سفید  
5 1,021,886 1,074,334

 
 

 آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده -3-8
 

 آمار خرید مواد اولیهالف) 
تغییرات 1398/09/30 1399/09/30 شرح
درصد مقدار-تناژ مقدار-تناژ

30  1,294,772 1,683,973 سنگ آهک 
(46)  29,601 15,972 سنگ آهن 
157  20,044 51,451 سنگ بوکسیت
(0)  50,266 50,122 سنگ گچ ، کائولن، تراس، سیلیس

(58)  32,059 13,409 کلینکر سفید خریداري شده از شرکت سیمان سفید شرق
-  - 9,346 کلینکرخاکستري خریداري شده از شرکت سیمان فیروز کوه

28 1,426,742 1,824,273 
 
 

 آمار مصرف مواد اولیهب) 
 

تغییرات 1398/09/30 1399/09/30 شرح
درصد مقدار-تناژ مقدار-تناژ

12 1,286,537 1,443,797 سنگ آهک 
32 21,042 27,879 سنگ آهن 
1 21,031 21,237 سنگ بوکسیت
(1) 52,840 52,454 سنگ گچ ، کائولن، تراس، سیلیس

(55) 31,019 13,895 کلینکر سفید خریداري شده از شرکت سیمان سفید شرق
10 1,412,469 1,559,262 

 
 
 
 
 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۱٦ 
 

 تغییرات در سرمایه گذاري ها شامل:-4-8
 هاي ثابت(قیمت تمام شده) الف)تغییرات دارایی

تغییرات 1398/09/30 1399/09/30 شرح

درصد میلیون ریال میلیون ریال

0 56,696 56,696 زمین و معادن

0 258,955 260,127 ساختمان و تأسیسات 
29 374,991 482,675 ماشین آالت و تجهیزات  
5 31,884 33,562 وسایط نقلیه  
18 20,575 24,251 ابزارآالت و قالبها 
48 34,855 51,698 اثاثیه و منصوبات 
17 777,956 909,009

 
 ب)تغییرات در ارزش دفتري کل سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها

 
تغییرات1399/09/301398/09/30سرمایه گذاري

درصدمیلیون ریالمیلیون ریال

%725,000725,0000شرکتهاي پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

%35-1,8182,818شرکتهاي غیربورسی

726,818727,818

 
 

 ج)تغییرات در سایر دارایی ها

تغییرات1399/09/301398/09/30شرح 
درصدمیلیون ریالمیلیون ریال

121,691121,6870سایرداراییها

 
 
 
 
 
 
 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۱۷ 
 

 
 
 

 مالی شامل:تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهاي هاي تأمین -5-8
  

تغییرات 1398/09/30 1399/09/30 شرح

درصد میلیون ریال میلیون ریال

24 1,944,391 2,410,636 الف)حقوق صاحبان سهام  

15 877,524 1,010,520 ب)بدهی هاي جاري  

47 61,181 90,083 ج)بدهی هاي بلند مدت 
40 450,592 632,881 د)سود خالص 

381,650 - ه)تقسیم سود  

 
 
 
 
 

 تغییرات در وضعیت نقدینگی-6-8
تغییرات 1398/09/30 1399/09/30 شرح

درصد میلیون ریال میلیون ریال
161 234,573 612,298 الف)جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهاي عملیاتی  
(467)   11,726 (43,064) ب)جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري

(37) (79,210) (50,004) ج)جریان خالص وجه نقد پرداختی بابت مالیات بر درآمد  
(189) (88,862) (257,082) ه)جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهاي تأمین مالی  

(235) 78,227 262,148 خالص افزایش (کاهش)در وجه نقد

        

 
 سیاستهاي تأمین مالی و سیاستهاي اعتباري شرکت-7-8
 

 تأمین کسري نقدینگی شرکت در مواقع ضروري به یکی از طرق اشاره شده در زیر انجام می پذیرد:
 وام بانکی کوتاه و بلند مدت در قالب عقود جعاله،مشارکت مدنی و فروش اقساطیاستفاده از تسهیالت -1
 مدیریت بهینه نقدینگی در راستاي افزایش سود غیر عملیاتی شرکت-2
 فروش ضایعات و آهن آالت قراضه-3
دارایی  سایر اي شرکت در سهام سایر شرکتها ، دارایی هاي نگهداري شده براي فروش و فروش سرمایه گذاري ه -4

 هاي بال استفاده
 افزایش سرمایه در صورت نیاز ترجیحاً از طریق صدور سهام جدید-5



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۱۸ 
 

 
 
 
 
 

  تغییرات در سرمایه در گردش-8-8
تغییرات 1398/09/30 1399/09/30 شرح
درصد میلیون ریال میلیون ریال

68 494,361 830,810 سرمایه در گردش 

 
 نسبت هاي مالی-9-8

  الف)نسبتهاي فعالیت 
تغییرات 1398/09/30 1399/09/30 شرح

درصد

12  2.51  2.80 دوره گردش موجودي ها  

(32) 112 77 دوره گردش مطالبات تجاري(به روز) 
26 59.7 75 گردش دارایی ها(به درصد)

 
 

 ب)نسبت هاي نقدینگی
 

تغییرات 1398/09/30 1399/09/30 شرح
درصد
17 1.56 1.82 نسبت جاري  
(2) 1.00 0.98 نسبت آنی

 
 

 ج)نسبت بدهی
 

تغییرات 1398/09/30 1399/09/30 شرح
درصد
(4) 0.33 0.31 نسبت بدهی(به درصد)  

  
 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۱۹ 
 

 د)نسبت هاي سودآوري
 

تغییرات 1398/09/30 1399/09/30 شرح
درصد ریال ریال

36 368 501  (EPS)سود هر سهم
(86) 355 49  (D D D )

 
 

 ه)نسبت هاي مربوط به هر سهم
 

تغییرات 1398/09/30 1399/09/30 شرح
درصد

1 0.26 0.26 نسبت بازده فروش(ROS)(به درصد)  .......................
15 0.16 0.18 نسبت بازده  دارایی ها(ROA)(به درصد)  ................
13 0.23 0.26 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)(به درصد) 
86 0.52 0.97 نسبت نقدشوندگی سود ........................................

 
 
 

 اهم اقدامات و دستاوردها -9
 

شرکت در سال مالی شرکت در سال مورد گزارش توانسته کل بودجه پیش بینی شده را محقق نماید . درآمدعملیاتی 
میلیون ریال،که نسبت به سال قبل 1,721,776میلیون ریال وسال قبل به مبلغ  2,402,731مبلغ ه مورد گزارش ب

سود خالص شرکت در سال مالی منتهی به "درصدافزایش یافته است ضمنا40میلیون ریال معادل 680,955مبلغ
درصد  40میلیون ریال که معادل  450,592به مبلغ  میلیون ریال ودرسال قبل 632,881 به مبلغ 30/09/1399

 افزایش یافته است . 

 ها و دیون دولتی  فعالیت شرکت از منظر تسویه بدهی  -9-1
 

 مالیات عملکرد 

تا  235قطعی و تسویه شده است. و مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده     1397شرکت تا پایان سالمالیات عملکرد 
حسابهاي شرکت توسط سازمان مالیاتی   1398پایان سال مذکور اخذ شده است و در خصوص مالیات عملکرد  سال 

 مورد بررسی قرار گرفته و شرکت  با سازمان امور مالیاتی توافق نموده است.



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۲۰ 
 

 
 همالیات و عوارض ارزش افزود 

 قطعی وتسویه گردیده است. 1397شرکت تا پایان سالمالیات و عوارض ارزش افزوده 
 

  مالیات و عوارض آالیندگی 

بدهی مر بوط به آالیندگی با کمترین هزینه تسویه گردیده و تا به این تاریخ از طرف اداره محیط  1394تا پایان سال 
 .زیست و سازمان امور مالیاتی بدهی بابت مالیات و عوارض آالیندگی به شرکت اعالم نشده است 

 
   مالیات حقوق 

 ست . قطعی و تسویه شده ا 1397درخصوص مالیات حقوق تاسال 
   مالیات تکلیفی 

درخصوص مالیات هاي تکلیفی که به موجب قانون کسر و واریز آن در وجه سازمان امور مالیاتی الزامی می باشد، تا 
 قطعی و تسویه شده است .   1397سال 
  وضعیت بیمه هاي تامین اجتماعی 

 مورد بررسی قرار گرفته ،که تاکنون 98عملکرد سال و  قطعی وتسویه شده است.  1397عملکرد شرکت جهت  سال 
 است. برگ تشخیص صادرنگردیده

 
 حوزه فنی و تولید: -9-2

 

      یکی از مهمترین اقداماتی که در راستاي کاهش مصرف انرژي توسط تیم فنی کارخانه بـه انجـام رسـید کـاهش
کوره ریزش آجر و نسـوز و   ارتفاع و حجم هود کوره می باشد. در قسمت گنبدي حجم هود باال بود و همچنین در هود

سایش وجود داشت که جهت جلوگیري از این مشکل تغییرات سـاختار هـود انجـام شـد. همچنـین موجـب افـزایش        
 سرعت گاز داخل ثالثیه شده و بر فرایند تولید تاثیر مثبت دارد.

  کامل بـه  نصب استپ رینگ جدید و تغییر استپ رینگ موجود: استپ رینگ قبلی یک رینگ بود که یک رینگ
از سرشـکن شـدن آجرهـا      جلوگیري  خروجی و همینطور  دهانه  بتن آن اضافه شد که موجب جلوگیري از تخریب 

 می گردد.

   تراز گرم کوره و رفع مشکل حرکت نسبی: یکی از اشکاالت فنی طراحی شرکت سماگ، ناچیزبودن یا بعضا صـفر
بهره برداري متفـاوت باعـث بـروز مشـکل و عـدم امکـان       بودن حرکت نسبی رینگ پایه وسط کوره بود که در شرایط 

 انعطاف پذیري کوره با تغییر شرایط بوده و نهایتا باعث فرسایش زودرس نسوز کوره می گردید.



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۲۱ 
 

  تغییر حجمVortex         در اینلت کوره: با انجام تغییرات اینلت تنگ تـر شـد کـه موجـب افـزایش سـرعت گـاز و
 کاهش ریزش بار از این قسمت می شود.

  عدد نوار نقاله بصورت کامل در محل خروجی سیلو جهت بـارگیري کلینکـر،    4طراحی و ساخت و اجراي پروژه
هزار تومان در روز می گردد. (قیمـت یـک سـاعت کـارکرد      800که باعث کاهش هزینه بارگیري توسط لودر به مبلغ 

 ومان در روز می باشد)هزارت 800ساعت کار می کند که معادل  10هزار تومان که در روز  80لودر 

  ورق کشی داکت خروجی ایرتوایر: بعلت سایش مواد، گاز و نرمه باعث سوراخ شدن این قسمت شده بود که روي
 راندمان فن بگ هاوس گریت و فرایند تولید تاثیر منفی داشت، که بطور کامل ورق کشی شد و سوراخ ها گرفته شد.

 ن طول کیسه و کیج و لوله خروجی، تعویض ایرتانک و رفع نواقص افزایش ظرفیت بگ فیلتر هازماگ، اضافه کرد
 سیستم جت پالس.

تعمیرات و ساخت تجهیزات دپارتمان هاي مختلف در کارگاه ساخت سیمان شمال، از جمله: مجموعه کامل چرخ 
چ برقی ریکالیمر موتور و کال -3ساخت مجموعه کامل پرشر رولر استاکر سالن مواد  -با محور 5الواتور تحتانی سیمان 

جفت یاتاقان بابیتی جهت محور  2ساخت  -4ساخت شاسی کامل بگ هاوس هازماگ سنگ شکن  -3سالن مواد 
عدد تیغه مقاوم به  70ساخت  -عدد پره هاردکس سپراتور لوشه 50ساخت  -گیربکس اصلی آسیاب مواد گلوله اي

 ساخت اسکروي کولینگ تاور و ... -حرارت گریت کولر
 

 حوزه فروش -3-9
 

میلیون تن سیمان در کشور فعال هستند. نکته  88کارخانه با مجموع ظرفیت تولید تقریباً  79بیش ازدر حال حاضر، 
که بیش از  میلیون تن بود 67حدود 1398حائز اهمیت آنکه مجموع مصرف بازار داخل و صادرات سیمان در سال 

دهد.رقابت منفی کارخانجات، ناشی از فزونی ظرفیت عرضه بر میزان ازاد ظرفیت عرضه را نشان می میلیون تن م20
 سیمان از دالیل اصلی بحران این صنعت در سال هاي اخیر می باشد.  دستوري  قیمت گذاري  تقاضا و همچنین

با توجه به وضعیت کنونی بازار فروش سیمان و به جهت ضرورت ارتقاء سهم بازار ،شرکت سیمان شمال در سال 
همانند سال قبل با اتخاذ سیاستهاي مبتنی بر نیاز بازار و با هدف حفظ مشتریان و درصورت لزوم جذب  1398

سنجش مداوم رضایت مندي مشتریان و دریافت باکیفیت و با پیگیري و مشتریان جدید از طریق ارائه محصوالت 
 .اقدام مقتضی را انجام خواهد داد نظرات و نیازهاي آنان نسبت به استمرار سیاست متخذه در سالهاي آتی نیز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۲۲ 
 

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته -10
 

 
 

 اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت -11
 
 30/09/1399 1398/09/30 
 میلیون ریال میلیون ریال 

  اصالحیه قانون تجارت : 235بدهی هاي احتمالی موضوع ماده 

  25،800   -      صنایع سیمان (سیدکو) شرکت سرمایه گذاري و توسعه

   :سایر بدهی هاي احتمالی  

  4,750    1,750   دعاوي حقوقی مطروحه علیه شرکت  

  1750 30,550 
 
 

 نظام راهبري شرکت -12
 
 اطالعات مربوط به ساختارهیئت مدیره -1-12
 

 موظف می باشد.غیر نفرعضو 3نفرعضوموظف و 2نفر،متشکل از 5اعضاء هیات مدیره شرکت 
 
 

:)مشخصات هریک ازاعضاء هیات مدیرهالف

بدهیطلببدهیطلب

 واحد تجاري اصلی و 
سهامدار

 شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع 
سیمان (سیدکو) - سهامی عام

  -   -   -  (1,246) (82,894) (84,140)  -  (210,303)

 -  214   -  934  (2)  -   -  216720شرکت سیمان فیروز کوه (سهامی خاص)

 -  36,779   -  160   -  (33)  -  1930شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)

 -  407   - 410  (2)  -  412  0-شرکت سیمان کرمان (سهامی عام)

 -  37,400   -  1,504  (4) (33) 412  720  409   جمع

  409  720  412 (1,279) (82,898)  1,504 (84,140)  37,400 (210,303)  جمع

نام شخص وابستهشرح
سایر 

دریافتنی ها
سود سهام 

دریافتنی
پیش 

پرداختها

 شرکت هاي تحت کنترل 
واحد (هم گروه)

سایر 
پرداختنی ها

1399/09/301398/09/30
خالصخالص سود سهام پرداختنی



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۲۳ 
 

ردیف
نام و نام خانوادگی عضو هیات 

مدیره موظف/مدیر عامل
سوابق کاري غیر مرتبطسوابق کاري مرتبط پست فعلی آخرین سمتثبت و مدارك تحصیلیتاریخ انتصاب

1-مدیرعامل سیمان آبیک

مدیرعامل سیمان زنجان -2

مدیرعامل توسعه صادرات       -3

4--مدیرعامل سیمان شمال

شرکت مخابرات ایران یک سال کارشناس مخابرات سیار- -1

مدیر پروژه توسعه تلفن هاي GSM مدیرعامل شرکت ICT روستایی استان ایالم ) خصوصی  - 2

ریس الکترونیک و اتوماسیون سیمان ایالم  - 3

معاون برق و راه اندازي طرح توسعه سیمان ایالم  - 4

مدیر دفتر فنی و تحقیق وتوسعه سیمان ایالم  - 5

معاون فنی کارخانه سیمان ایالم ) از شهریور 1391 - 1395 ) 4 سال  - 6

شرکت معدنی و حمل ونقل متعلق به سیمان ایالم ( از 1394 تا 1396 عضو هیت مدیره شرکت پویا مانشت بار )   - 7

ریس کمیته طبقه بندي مشاغل و انضباطی، عضو کمیته فروش و کمیته هاي تخصصی شرکت سیمان ایالم  - 8

عضوموظف هیت مدیره ومدیر پروژه سیمان دهلران 1395 - 13  - 9

معاون فنی و تولیدي و مدیر کارخانه سیمان ایالم ) خرداد ماه 97 تا شهریور 98 )..  - 10

مدیر کارخانه سیمان مازندران ) مهر 98 تا کنون ..  - 11

عضوشوراي مرکزي ومشاورعالی نظام مهندسی ساختمانی کشور -1

عضوهیات رئیسه فدراسیون والیبال جمهوري اسالمی ایران -2

نائب رئیس شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور -3

عضوناظرشوراي عالی معماري شهرسازي ایران -4

2

دکتراي کارآفرینی1399/07/13

مشخصات وسوابق هیات مدیره ومدیرعامل 

3

عضوهیات مدیره گروه صنایع سیمان کرمان مدیرعامل سیمان فیروز کوهکارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک1399/07/13انوشیروان باقري1

مدیرعامل شرکت ساختمانی یورت گستر

نماینده سیمان مازندران-عضوغیرموظفمدیرکارخانه سیمان مازندراندکتراي مهندسی برق-الکترونیک1398/09/18علی پورنظري

نماینده مجلس شوراي اسالمی

-

مسئول مالی پروژه مخابرات از 1395 به بعد حسابداري شرکت پیمانکاري پرهون -  مدیرسرمایه گذاري شرکت توسعه مالی مهرآیندگان

-99/06/30محمد قربانی شندي3 مدیرمالی  شرکت هلدینگ سیدکوکارشناسی ارشد حسابداري

97/11/16
نماینده گروه توسعه مالی مهرآیندگان-

عضوغیرموظف
کارشناسی ارشد-مدیریت مالی مجیدبهرامی3

شهرام کوسه غراوي



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۲٤ 
 

 
 تعداد جلسات هیات مدیره  -2-12

ضمناًدر ) تشکیل شده است.  87الی  74جلسه هیات مدیره (از شماره  13تعداد1399/ 30/09درسال مالی منتهی به 
مدیرعامل ونائب رئیس هیات بعنوان اکبرصفریان نودهی (آقاي انوشیروان باقري جایگزین آقاي علی  30/06/99مورخ 

امدادي(بعنوان نماینده  مجید مدیره  ونماینده گروه صتایع سیمان کرمان) وآقاي محمد قربانی شندي جایگزین آقاي
 جایگزین آقاي  غراوي شهرام آقاي 10/10/99درمورخ  وهم چنین شرکت سرمایه گذاري وتوسعه صنایع سیمان)

 گردیده است.)فیروزکوه سیمانتولیدي (بعنوان نماینده شرکت همتیمحمد 

  مدیر عامل و هیات مدیرهحقوق و مزایا و پاداش  -3-12
حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء موظف هیات مدیره بر اساس آئین نامه هاي مصوب توسط سهامدار عمده 

 شرکت (سیدکو) و احکام حقوقی پرداخت گردیده است.
 اطالعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل -4-12

 ايتحصیالت/مدارك حرفه سمت خانوادگینام و نام
سابقه اجرایی در 

 شرکت

 13/07/1399 کارشناسی ارشدمدیریت استراتژیک مدیرعامل ونایب رئیس هیات مدیره آقاي انوشیروان باقري

 13/07/1399 کسب و کارمدیریت  -يدکترا معاونت بازرگانی آقاي شهرام کوسه غراوي

 23/06/1398 کارشناسی ارشد حسابداري معاونت مالی وسرمایه گذاري آقاي داریوش باقري

 20/07/1392 شیمی وپتروشیمی-کارشناسی ارشد معاونت فنی و اجرائی کارخانه آقاي سام بیرانوند

 13/07/1399 کارشناسی مکانیک معاونت طرح وتوسعه کارخانه آقاي علیرضا امین افشار

 04/02/1396 يحسابدارارشد  یکارشناس یداخل یرحسابرسیمد يجوادجعفر يآقا

 01/11/1366 مترجمی زبان انگلیسی –کارشناسی  مدیریت امور اداري و منابع انسانی آقاي مجتبی میرزایی

 01/07/1394 خبرنگاري-کارشناسی مدیر حراست آقاي حبیب باجالنی

 16/05/1395 کارشناسی مکانیک مدیرمکانیک آقاي عبدالرسول فرهنگی

 01/12/1393 مدیریت بازرگانی-کارشناسی ارشد مدیربازاریابی وفروش خانم کیاناوثوقی

 29/11/1383 برق والکترونیک-کارشناسی مدیربرق و الکترونیک آقاي علی هاشمی

 01/08/1399 عمران -کارشناسی رئیس معادن آقاي حامد شنوایی

 01/11/1392 طراحی ونقشه کشی-کارشناسی مدیر دفتر فنی آقاي محمد لک

 11/06/1383 معدن، استخراج-کارشناسی مدیر بهره برداري سیمان سفید آقاي علیرضا ختمی

 29/10/1383 ریاضی محض-کارشناسی سرپرست آزمایشگاه آقاي حمزه جمالی

 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۲٥ 
 

 
 حسابرس مستقل و بازرس قانونیاطالعات مربوط به  -5-12

 ،انتخاب گردیده است.سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس وبازرس قانونی شرکت  ، 17/02/1399الف) طبق  تصمیم مجمع عمومی عادي سالیانه مورخ 

تعیین حق الزحمه حسابرس وبازرس قانونی وانعقادقراردادباحسابرس وبازرس قانونی براي عملکرد سال مالی  17/12/1399تصمیمات مجمع عمومی عادي  سالیانه  مورخ   2ب)طبق بند
میلیون ریال تعیین گردیده 3,046 حق الزحمه حسابرسی به مبلغ مبلغ گذاري وتوسعه صنایع سیمان به هیات مدیره تفویض شده،که با هماهنگی شرکت سرمایه 30/09/1399منتهی به 

 است.

 مصوبات مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام باسازمان حسابرسی می باشد2ج)حسابرس وبازرس قانونی شرکت طبق بند 
 

 گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت -13
 

باشد که شناسایی و اتخاذ تمهیدات مناسب در صورت بروز هر یک از این ریسک ها ، تداوم فعالیت اطمینان بخش شرکت و شرکت در محیط فعالیت خود با ریسک هاي مختلفی روبرو می 
 اشد:د با آنها به شرح ذیل می بدر نتیجه حفظ منافع سهامداران و سایر ذینفعان را تضمین می نماید. ریسک هاي شناسایی شده در شرکت و راهکارهاي پیش بینی شده در برخور

 
 :ریسک تغییر تکنولوژي -1-13

ت و تجهیزات از بهترین و به روزترین انواع خود تهیه گردند. روند تغییر التلقی می شود. در زمان احداث کارخانه دقت شده تا ماشین آ میانسالکارخانه شرکت، کارخانه اي نسبتاً 
سال آتی جهش قابل توجهی در تکنولوژي پدید آید، لذا از بابت منسوخ شدن تکنولوژي استفاده شده جاي نگرانی  تکنولوژي در صنعت سیمان روندي کند است و به نظر نمی رسد در چند

 ت.چندانی نیس
 
 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۲٦ 
 

 

 ریسک نوسانات نرخ بهره: -2-13

 وهزینه مالی شرکت ندارد نوسانات نرخ بهره تاثیري درحسابهابابت  نموده ، وتاکنون اقدام به اخذتسهیالت ننموده است.از 97باتوجه به اینکه شرکت اقدام به تسویه تسهیالت خوددرسال

 ریسک کیفیت محصوالت:  -3-13

راکه باعث افت محصول  ، خطراتیشرکت دراستان تهران وهمجوار  وشناخته شدن محصوالتiso) محصوالت شرکت توسط اداره استاندارد( واحدتضمین کیفیت وتایید باتوجه به وجود
 نمی کند.  شود شرکت راتهدیدن مشتري وازدست داد

 ریسک نوسانات نرخ ارز: -4-13

ازداخل، نوسانات نرخ ارز تاثیرچندانی در روندفعالیت شرکت ومتورم نمودن هزینه هاي مالی درحسابهاي ول تولید محصاولیه  تامین موادو هاي ارزي محدود شرکت مانده حساب باتوجه به 
 شرکت ندارد.

 هاي تولیدي:ریسک قیمت نهاده  -5-13

وبالتبع درصورت افزایش نرخ هزینه هاي  مواد وقیمت تمام شده آن ،نرخ فروش محصوالت نیزافزایش یافته  قیمت محصوالت تولیدي تابعی ازهزینه هاي تولید ونرخ مواداولیه می باشد
 وتاثیرچندانی درروند سودآوري وجودنخواهدداشت.

 

 ریسک کاهش قیمت محصوالت: -6-13

صنعت ، معدن و  محصول که از عوامل مهم درچرخه فعالیت و تداوم سودآوري شرکت می باشد، در صنعت سیمان توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و وزارت نرخ فروش
رقابتی تعیین بها می گردند. شرکت سیمان شمال  تجارت تعیین و تائید می شود در پاره اي موارد تولید کنندگان به مشتریان خود تخفیفاتی می دهند. فروش هاي صادراتی به قیمت

ریت نماید که تاکنون در این زمینه همواره سعی بر آن داشته تا با ایجاد شرایط مطلوب مانند کیفیت باالي محصوالت تولیدي و رضایتمندي مشتریان ریسک کاهش نرخ فروش را مدی
 نتایج مورد نظر حاصل شده است.

 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۲۷ 
 

 عوامل بین المللی ویاتغییرمقررات دولتی:ریسک مربوط به  -7-13

مله تحریم توسط کشورهاي غربی تاثیري باتوجه به عدم وابستگی شرکت به تامین مواداولیه وسفارشات خارجی وبه تبع آن عدم فروش سیمان به کشورهاي غربی ،قوانین بین المللی ازج
مقرات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی ، به استثناء قوانین و  درروندفعالیت شرکت وسوددهی آن نداشته،

به چشم  ته و تاکنون اشکال قابل توجهیمالیات هاي مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان هاي بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسـن مورد توجه قرار داش
 .نخورده است

 ریسک ورود رقباي جدید: -8-13

سیمان سفیدوافزایش  واحدهاي تولیدي جدیدي به صنعت سیمان اضافه نشد. براي سال آینده باتوجه به تعمیروراه اندازي خط تولیدکلینکرسفیدوکاهش بهاي تمام شده 1399در سال 
 تولیدوفروش سیمان سفیدتحوالت چشمگیري درراستاي سودآوري وفروش ،درشرکت ایجادخواهدشد.

 

 ریسک تجاري: -9-13

.عواملی ازقبیل افزایش درهزینه آالیندگی محیط زیست،هزینه هاي حقوق دولتی وکار در یک صنعت خاص یا یک محیط خاص را ریسک تجاري گویند از انجام تجارت و کسبریسک ناشی 
 آوري شرکتهاي سیمانی می باشد.،هزینه هاي مربوط به بیمه ودارایی ازیک طرف، وعدم افزایش قیمت سیمان وباال رفتن قیمت تمام شده ،تاثیرگذاردرروند سود

 

 ریسک نقدینگی: -10-13

ت صــنعت ، القتصــادي مصــرف کنندگان محصــوفروش اعتباري وبه تبع آن افزایش دوره و صول مطالبات به یک روال معمول در صنعت سیمان تبدیل شده که با توجه به شــرایط ا
اســتهاي دولتی و نیز عوامل بیرونی موثر بر پایه پولی ،که خارج از کنترل شــرکتها می باشــد موجب کاهش نقدینگی در بازار اجتناب ناپذیر اســت. همواره کمبود نقدینگی و ســی

ن با نهایت دقت با توجه به مقوله نقدینگی و خطرات ناشی از آ شمال صنعت و در نتیجه افزایش دوره و صول مطالبات ودر نهایت کاهش نقدینگی شرکتها شده است . شرکت سیمان
 .روز کاهش داده و با اخذ وثایق و ضمانت نامه هاي بانکی مخاطرات عدم وصول مطالبات به حداقل برساند 108توانسته دوره وصول مطالبات خود را تا سقف متوسط 

 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۲۸ 
 

 گزارش عملکرد اجتماعی -14
 

جدي به حفظ و ارتقاي محیط زیست داشته و براي مباحث مرتبط با آن جایگاه ویژه اي قائـل و همیشـه در   شرکت سیمان شمال با نگرشی مبتنی بر مبانی اسالمی و اصول انسانی، اهتمام 
 اولویت موضوعات مورد توجه و مداقه قرار می دهد.

آنها با الزامات زیست محیطی و تالش در جهـت   لذا واحد محیط زیست بعنوان یک واحد مستقل در دو بخش فیلتراسیون و فضاي سبز وظیفه نظارت بر کلیه فعالیت هاي کارخانه و تطبیق
 حفظ و ارتقاي سالمت محیط زیست را بر عهده دارد.

 
 از اقدامات شایان توجه در بخش فیلتراسیون می باشد. 4در این راستا تعمیر و نگهداري تجهیزات غبارگیر در دپارتمانهاي مختلف و اورهال اساسی الکتروفیلتر سیمان 

 
و  IMSمورد تاکید سازمان حفاظت محیط زیسـت و ایجـاد شـبکه     EMPو  EMSراه اندازي سامانه نرم افزاري مدیریت پسماند، تدوین دستورالعمل و تعیین مسئولیت ها و اجراي طرح 

 از جمله اقدامات در حوزه محیط زیست می باشد. PMاستفاده از نرم افزارهایی مثل تیمار و 
 یبندي هر واحد تولیدي به حفظ محیط زیست، میزان توسعه فضاي سبز در آن می باشد.یکی از شاخص هاي پا

% از کل مساحت کارخانه رسـاند  28نوع گونه هاي گیاهی بومی سازگار با محیط، سطح فضاي سبز را به بیش از  70هزار اصله درخت، درختچه و  35شرکت سیمان شمال با کاشت بیش از 
 داردهاي مورد نظر می باشد.که رقمی باالتر از استان

 دي ماه سال جاري برگزار شد بعنوان واحد برتر در مدیریت محیط زیست معرفی گردید. 19و  18شایان ذکر است، شرکت سیمان شمال در دهمین نمایشگاه صنعت سیمان که در تاریخ 
 
 
 
 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۲۹ 
 

 سالمتی و ایمنی

 - - نفر تعداد تلفات کارکنان
 - - وقوع روز کارمند 3از تصادفات منجر به غیبت بیش 

 گذاري اجتماعی سرمایه
عمومی (با اشاره به مصوبه مجمع  المنفعه هاي عام کمک

 مربوطه)
 1,440 1,440 ریال میلیون

 محیط زیست

 92,273,261 93,806,054 مترمکعب گازمصرفی

 115,689,000 119,681,436 کیلووات ساعت برق مصرفی
 - 14,153,778 لیتر مصرف مازوت

 841,621 859,113 مترمکعب مصرف آب

 فعالیت هاي توسعه منابع انسانی -15
 شرکت در سال مورد رسیدگی دوره هاي آموزشی مختلفی را جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي فردي و گروهی کارکنان برگزار نموده است.

 
 

 اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع -16



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۳۰ 
 

 
 

پروندهاي تا به این تاریخ جهت پیگري و وصول اکثر 
حقوقی از جمله : علی اکبر میرزاي و محمد حیدري و 
محمدي متین و ... طبق فرمت اعالمی ، به شرکت 

 مدیریت توسعه نگاه پویا تسلیم گردید .

گزارش حسابرس مستقل و  4در خصوص بند 
کلیه  اوالً,  بازرس قانونی ، مجمع مقرر نمود

و  اطالعات و صورت ریز حسابهاي تهاتر شده
مانده  دارايحساب هاي دریافتنی و پرداختنی 

با ارائه مستندات منشاء ایجاد  خالف ماهیت را 
سهامدار در این خصوص و به طور کامل براي 

و  مستمر يها يریگیپ، ثانیآ  دعمده ارسال گرد
و وصول مبالغ کماکان  جهیتا حصول نت مجدانه
ه اقدامات انجام شده هر سه ما جیو نتا ابدیادامه 

 یکبار به سهامدارعمده ارسال گردد .

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

ها و  هاي تجاري و سایر دریافتنی  سرفصلهاي دریافتنی
) مشتمل بر 19و  16یادداشتهاي توضیحی (ها  پرداخت پیش
 16ریال مطالبات راکد و سنواتی و مبلغ   میلیارد 107مبلغ 

اقدامات رغم  باشد که علی ریال چکهاي واخواستی می  میلیارد
حقوقی براي برخی از اقالم مذکور، تا تاریخ این گزارش 

اند و بابت آنها زیان کاهش ارزش منظور  وصول نشده
نگردیده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند احتساب زیان 
کاهش ارزش ضروري است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به 

براي  نتایج نهایی اقدامات انجام شده، تعیین تعدیالت قطعی
 .این سازمان میسر نگردیده است

 
 
 
 
4 
 
 
 
 

1 

بجز اقدا مات صورت گرفته در زمان تهیه و ارسال اولیه 
تکالیف مجمع ، تا به این تاریخ اقدام قابل ذکري صورت 

 نپذیرفته است

گزارش حسابرس مستقل و بازرس  5در ارتباط با بند 
قانونی مبنی بر تعیین تکلیف قرارداد فیمابین با 
سماگ خاورمیانه مجمع مقرر نمود ضمن انجام 

هاي ارزي ضبط اقدامات الزم جهت وصول ضمانتنامه
اي مرکب از  فنی ، مالی و شده ، با تشکیل کمیته

حقوقی نسبت به جمع آوري و مستند سازي اسناد و 
مدارك پروژه افزایش ظرفیت اقدام و پیگیري الزم با 

حصول نتیجه در نظر گرفتن صرفه و صالح شرکت تا 

2 

، بدلیل 1388، شرکت در سال 18-3به شرح یادداشت توضیحی 
عدم ایفاي تعهدات توسط پیمانکار پروژه افزایش ظرفیت تولید 

ورمیانه)، اقدام به ضبط کلینکر کوره (شرکت سماگ خا
هاي بانکی شرکتهاي سماگ آلمان و سماگ خاورمیانه  نامه ضمانت

میلیارد ریال نموده 10/8هزار یورو و  1ر424به ترتیب به مبالغ 
هزار  576که از محل وجوه ارزي مذکور در سنوات قبل معادل 

یورو، با گشایش اعتبار اسنادي، قطعات موردنیاز خطوط تولیدي 
هزار  848شرکت خریداري گردیده و باقیمانده ارز معادل مبلغ 

٥ ۲ 

ق  دامات صورت گرفتها
 

 تکالیف مجمع عمومی

شماره 
 بند

کلیف  ت
سابرسی  شرح بندهاي ح

شماره بند 
ف حسابرسی

ردی
 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۳۱ 
 

ادامه یافته و در صورت لزوم ، اقدامات قانونی جهت 
 حل و فصل موضوع انجام پذیرد. 

همچنین در رابطه با ضمانتنامه ریالی ضبط شده که 
از طریق راًي دادگاه وجه مربوط از حسابهاي شرکت 

هاي الزمه جهت برداشت گردیده مقرر گردید پیگیري
ورت پذیرد. احقاق حقوق شرکت با جدیت کامل ص

الزم بذکر است گزارش نتایج اقدامات انجام شده 
دراین بند به صورت هر سه ماه یکبار براي سهامداران 

 گردد.عمده ارسال 

ه عنوان میلیارد ریال)، ب12/6به نرخ تاریخ ایجاد معادل )یورو 
مطالبات از بانک ملی به طرفیت حسابهاي پرداختنی در دفاتر 
ثبت شده است. مضافا درپی شکایت شرکت سماگ خاورمیانه، 

شرکت سیمان شمال  13/4/1395طبق راي دادگاه در تاریخ
میلیارد ریال به شرکت مذکور  10/3محکوم به پرداخت مبلغ 

در سرفصل سایر گردیده که مبلغ برداشت شده از حساب شرکت، 
) انعکاس یافته است. 16-1-6-2یادداشت توضیحی (ها  دریافتنی

با توجه به مراتب فوق هر چند اصالح حسابها از بابت تسویه 
حساب با شرکتهاي فوق ضرورت دارد، لیکن بدلیل عدم دسترسی 
به مستندات الزم، تعیین میزان دقیق آن در شرایط حاضر براي 

 .اشداین سازمان میسر نمی ب

تن طی نامه  48,528کسري کلینکر به مقدار علت 
صورت  به 24/03/1399مورخه  99/الف/357شماره 

همچنین جهت  کامل به هلدینگ سیدکو ارسال گردید.
کنترل فرآیندهاي اجراي با موسسه ایران مشهود شرکت 

 در حال همکاري می باشد . 

گزارش حسابرس مستقل و  7-1در خصوص بند 
مقرر گردید: به دلیل عدم ارائه بازرس قانونی 

مستندات و دالیل ایجاد کسري کلینکر به 
هلدینگ سیدکو و با توجه به اعمال کسري 
سنوات قبل و تغییر ضرایب هر ساله، در این 
خصوص مقرر شد موضوع از طریق  حسابرسی 
ویژه توسط حسابرس مستقل جهت رسیدگی از 
شروع خط تولید (تحویل) تا فروش انجام و 

راتب مورد رسیدگی به هلدینگ ارسال تا  در م
 این خصوص تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. 

3 

، در انبارگردانی سال مالی 9-2به شرح یادداشت توضیحی 
تن کسري کلینکر شناسایی  48ر528مورد گزارش مقدار 

 هامیلیارد ریال در سرفصل سایر هزینه 38شده که به مبلغ 
 .است گردیده منعکس

۱-۷ ۳ 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۳۲ 
 

با توجه به اینکه بابت تسهیالت مذکور در امور مالی و 
سیستم بانکی قرارداي یافت نشد سند طبقه بندي آن 
صادر و از حساب تسهیالت پرداختی به سایر حسابهاي 

  پرداختنی به تفصیل بانک ملی انتقال یافت 

گزارش حسابرس مستقل  7-3بند  ارتباط بادر 
اگر قراردادي  و بازرس قانونی مقرر گردید

فیمابین بانک ملی و شرکت در خصوص اخذ 
تسهیالت موجود نیست مانده مبلغ به سرفصل 

هاي پرداختنی منتقل گردد همچنین حساب
موضوع از طریق انجمن صنفی کارفرمایان 

باشد هیاًت صنعت سیمان  در حال پیگیري می
مدیره مکلف شده تا حصول نتیجه موضوع را 

 پیگیري نمایند.

4 
، مانده تسهیالت یارانه 25-1به شرح یادداشت توضیحی 

کنون تسویه  از بانک ملی تا 1388انرژي دریافتی در سال 
 .باشد گیري می نگردیده که نحوه تسویه آن در جریان پی

۳-۷ ٤ 

 اطالعات در خواستی به هلدینگ سیدکو ارسال گردید است . 

گزارش بازرس قانونی  10در خصوص بند 
گزارش جامع و کاملی در خصوص , مقررگردید

ضرورت و شرایط قرارداد منعقده به شرکت 
سیدکو ارسال تا پس از رسیدگی در این خصوص 
در  رابطه با تصویب و یا عدم تصویب اتخاذ 

 تصمیم صورت پذیرد.

٥ 

در سال مالی مورد گزارش بابت دریافت خدمات مشاوره 
تناسب  میلیارد ریال هزینه شده که2/15مالیاتی مبلغ 

خدمات دریافتی با هزینه مزبور براي این سازمان محرز 
 .)24-1-5-1و  8-3هاي توضیحی  نگردیده است (یادداشت

10 ٥ 

اصالحیه قانون تجارت در خصوص 240مفاد ماده 
پرداخت به موقع سود سهام سهامداران ، در سال جاري 

  با مدیریت وجه نقد پرداخت به موقع صورت پذیرفت . 

گزارش  بازرس قانونی  11-1خصوص بند در 
 240ضمن رعایت مفاد ماده  مقررگردید ،

، برنامه زمانبندي پرداخت  اصالحیه قانون تجارت
ماه تهیه و با سود سهامداران عمده ، ظرف یک

 ها توافق گردد. شرکت

٦ 

اصالحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت  240مفاد ماده 
هشت ماه پس از تصویب سود به صاحبان سهام ظرف مدت 

توسط مجمع عمومی عادي ساالنه صاحبان سهام، بطور 
 کامل رعایت نگردیده است.

۱-۱۱ ٦ 

اقدامات الزم جهت در یافت سند تک برگی در حال  -الف
 پیگیري می باشد . 

سود سهام شرکت هاي سرمایه پذیر بابت سال هاي قبل  -ب
تنها با بت سود سهام سیمان مازندران باز مانده بود در سال 

انونی در خصوص بند الف گزارش بازرس ق
مقررگردید اقدامات الزم نسبت به اخذ سند 
مالکیت کارخانه انجام گردد. و گزارش اقدامات 
انجام شده هر سه ماه یکبار به شرکت سیدکو 

7 

هاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر درمجمع  پیگیري
با توجه به   صاحبان سهام،25/12/1397عمومی عادي مورخ 

این  15و  14، 11-1، 5و  4موارد مندرج در بندهاي 
  :گزارش و در موارد زیر به نتیجه نرسیده است

۲-۱۱ ۷ 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۳۳ 
 

 جاري دریافت و نسویه گردید . 
بر اساس توضیح بند الف فوق، اقدامات الزم جهت انتقال  -پ

 اسناد مالکیت در حال پیگیري می باشد. 
 

 ارسال گردد.
در خصوص بند ب گزارش بازرس قانونی 
مقررگردید اقدامات و پیگیري هاي الزم جهت 
وصول مطالبات از شرکتهاي سرمایه پذیر در 

 .وقت ، صورت پذیرد اسرع
در خصوص بند پ گزارش بازرس قانونی 
مقررگردید سند مالکیت کلیه امالك تحصیل 
شده درقبال مطالبات بنام شرکت انتقال و با در 
نظر گرفتن صرفه و صالح شرکت نسبت به 

 فروش آنها اقدام نمایند.

اخذ اسناد مالکیت آن قسمت از اراضی کارخانه که فاقد -الف
 .باشد سند مالکیت می

پذیر بابت  هاي سرمایه وصول کامل مطالبات از شرکت-ب 
  .سالهاي قبل سهم سود

انتقال کامل اسناد مالکیت امالك تحصیل شده در قبال -پ
  .)18-2یادداشت توضیحی (مطالبات، به نام شرکت 

 

گزارش حسابرس مبنی بر رعایت  14در ارتباط با بند 
سقف کمکهاي بالعوض و ... در سال جاري بند مذکور 

 کامال رعایت گردیده است .    

گزارش حسابرس  14بند در ارتباط با  
مقررگردید ، کلیه ضوابط و مقررات سازمان 
بورس و اوراق بهادار در مواعد مقرر رعایت گردد 
همچنین پرداخت سود سهام مصوب به موقع 
انجام پذیرد و صورت ریز مستندات مربوط به 

هاي کمک هزینه بالعوض به تفکیک پرداخت
 اشخاص حقوقی و حقیقی در اسرع وقت به گروه
سیدکو ارسال تا در صورت تایید توسط مسئولین 

 هلدینگ مورد تنفیذ قرار گیرد.

8 

ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق 
ات اعضاي بهادار عمدتا  در خصوص افشاي فوري تغییر

هیات مدیره ، پرداخت به موقع سود سهام مصوب، انتشار 
لیت هیات صورت هاي مالی حسابرسی شده و گزارش فعا

مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و ارائه صورتجلسه 
مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکت ها در موعد مقرر و 
پرداخت هر گونه کمک بالعوض مازاد بر سقف مصوب 

 نگردیده است.مجمع عمومی رعایت 

۱٤ ۸ 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۳٤ 
 

شرکت آقاي بهروز عبداهللا زاده را به عنوان مسئول 
حکمی معرفی و کلیه  مبارزه با پولشویی شرکت طی

پرسنل مالی دوره مذکور را در انجمن حسابدارن خبره 
 33طی نموده و در نتیجه کلیه ضوابط اجرایی ماده 

 دستور العمل قانون مذکور رعایت گردید .

گزارش حسابرس مستقل و  15در خصوص بند 
 ییضوابط اجرا هی، کل دیمقررگرد یبازرس قانون

قانون  مبارزه با  ییدستورالعمل اجرا 33ماده 
 گردد . تیبه طور کامل رعا ییپولشو

9 

دستورالعمل اجرایی مبارزه باپولشویی،  33در اجراي ماده 
ها و  نامه رعایت مفاد قانون مبارزه باپولشویی و آئین

لیستهاي  هاي اجرایی مرتبط، در چارچوب چک دستورالعمل
 ابالغی مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسی، توسط این

سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به 
اندازي واحد پولشویی و معرفی نماینده آن،  استثناي عدم راه

هاي مناسب و طراحی ساز و کار الزم جهت  اتخاذ رویه
نظارت و کنترل بر فرایندهاي مبارزه با پولشویی، شناسایی 

آموزشی هاي  کامل ارباب رجوع در معامالت و برقراري دوره
مستمر، این سازمان به موارد با اهمیت دیگري حاکی از عدم 

 .رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است

۱٥ ۹ 

   

 
 سایر تکالیف :

 
 

  

از  30/09/1398نامه مدیریت سال مالی منتهی به 
سازمان حسابرسی دریافت و پس از طرح در کمیته 

نامه مدیریت سال مالی منتهی به  دیگرد مقرر
حداکثر ظرف سه ماه از حسابرس  30/09/1398

10 
 

   
 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۳٥ 
 

الزم جهت رعایت حسابرسی و هیات مدیره اقدامات 
موارد عنوان شده در نامه مدیریت را انجام و یک نسخه از 

 اقدامات به هلدینگ ارسال گردید .

اخذ و گزارش مزبور به همراه اقدمات انجام شده 
اسرع وقت و پس از طرح در کمیته حسابرسی در 

 . گرددبه سهامدار عمده ارسال 

 
 

10 
 
 
 

 
با توجه به اینکه تا به این تاریخ نتیجه نهاي تولید کلینکر 
سفید از طرف پیمانکار مشخص نشده است در همین راستا و 
براي آخرین مرحله طبق مصوب هیات مدیره مدت قرارداد 

 تمدید گردید .   1399دي ماه  10پیمانکار مذکور تا 

برنامه جامع پیشرفت پروژه و زمان  دیگرد مقرر
کمیل و زمان اتمام خط سیمان سفید در بندي  ت

 . اسرع وقت به شرکت سیدکو ارسال گردد
11   ۱۱ 

در مهرماه با افزایش تولید سیمان و به واسطه آن افزایش 
هزار تن در ماه شرکت موفق به  110تحویل تا سقف 

کاهش بهاي ساخت سیمان فله و افزایش سود خالص تا 
 میلیارد ریال گردید .  100سقف 

عنایت به باال بودن عوامل قیمت بهاي تمام  با
شده محصوالت در مقایسه با صنعت سیمان، 
مقرر گردید در اسرع وقت کمیته کاهش بهاي 
تمام شده در شرکت تشکیل و گزارش اقدامات 

هاي سه ماهه به هلدینگ انجام شده در دوره
 سیدکو ارسال گردد.

12 
 
 
 

  ۱۲ 

مصوبات کمیته فروش از تیر با توجه به شرایط بازار و 
ماه،  فروش سیمان پاکتی به صورت نقد و سیمان فله با 

ماهه در حال انجام می باشد که ادامه این روند  3اعتبار 
باعث کاهش دوره وصول مطالبات خواهد شد. همچنین 
تضامین الزم عمدتاً در قالب ضمانت نامه بانکی و اسناد 

و در حسابها کارسازي ملکی از مشتریان اعتباري دریافت 
 گردیده است.

با عنایت به باال بودن متوسط دوره وصول 
مطالبات  در شرکت ، مقرر گردید ضمن اخذ 
تضامین کافی و معتبر از خریداران، کمیته وصول 
مطالبات شرکت وصول مطالبات را به نحوي 
مدیریت نماید که متوسط دوره وصول مطالبات 

 . تر نروداز سطح نرمال صنعت سیمان باال

13 
 
 
 

  ۱۳ 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۳٦ 
 

شهریور تیم  19در همین راستا در مورخه چهارشنبه 
موسسه حسابرسی ایران مشهود در شرکت شروع بکار 

 نمودند .  

در راستاي استقرار کامل دستورالعمل حاکمیت 
شرکتی و رفع نقاط ضعف کنترلهاي داخلی مقرر 
گردید رسیدگی به کنترل هاي داخلی در کلیه 

-فرآیندهاي اجرائی همچنین حسابحوزه ها و 
هاي تهاتر شده سنوات قبل  توسط تیم 
حسابرسی ویژه منتخب مورد رسیدگی و گزارش 

 آن جهت اتخاذ تصمیم به هلدینگ ارسال گردد

14 
 
 
 

  ۱٤ 

کلیه ایین نامه هاي شرکت گرد آوري و به ترتیب در 
 حال بروز رسانی می باشد مواردي که به روز شده : 

آیین  -3آیین نامه وام  -2آیین نامه تنخواه  -1
 نامه داراي ثابت و مخارج سرمایه اي 

ها، دستورالعمل شرکت در چارچوب نامهکلیه آیین
هاي شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملی سیاست

ماهه آتی یک   6و سیدکو مورد بازنگري و حداکثر تا 
 نسخه به سیدکو ارسال گردد.

15 
 
 
 

  ۱٥ 

در این خصوص اقدامات الزم صورت گرفته است. و برنامه 
دوره آموزشی کلیه پرسنل مالی نیز از طرق انجمن حسابدارن 

 خبره به پایان رسید  . 

رعایت کامل مفاد دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با 
پولشویی و قوانین مالیاتی در خصوص فروش سیمان 

خریداران جزء رعایت به مشتریان عمده و توزیع آن به 
و جلوگیري از تحمیل جرایم مالیاتی مربوطه مد نظر 

 قرار گیرد.

16   ۱٦ 

کلیه ابالغهاي هلدینگ سیدکو رعایت و از جمله گزارش 
رسیدگی عملکرد ماهانه نیز در هیات مدیره مطرح 

 میگردد. 

هاي ارسالی از سوي شرکت سیدکو کلیه ابالغیه
توسعه ملی به طور و شرکت سرمایه گذاري گروه 

 کامل رعایت گردد.
17   ۱۷ 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۳۷ 
 

 
 

 پیشنهاد هیات مدیره براي تقسیم سود  -17
 
 يبرا الیر 49(مبلغ  الیر ونیلیم 63,288% درصد سود خالص به مبلغ 10سود،  میتقس يبرا رهیمد اتیه شنهادیپ

 هر سهم ) است.
در حال حاضر و در دوره  ینگینقد تیو توان پرداخت سود از جمله وضع ینگینقد تیبا توجه به وضع رهیمد اتیه

 تیگذشته، وضع يشده در سال ها میوجوه نقد جهت پرداخت سود، درصد سود تقس نیپرداخت سود، منابع تام
پرداخت  تیوضع ره،یمد اتیه يانبندپرداخت به موقع آن طبق برنامه زم ثیگذشته از ح يپرداخت سود در سال ها

 شیافزا قیاز طر هیانتقال سود به سرما تیو وضع یپرداخت آن ظرف مهلت قانون ثیگذشته از ح يسود در سال ها
 نیشرکت، ا یآت يو مقررات موجود و برنامه ها نیبا توجه به قوان زیگذشته، ون ياز محل مطالبات در سال ها هیسرما

 است. هرا ارائه نمود شنهادیپ
 

 اطالعات طرح هاي توسعه شرکت چشم انداز و  -18
  

نیزادامه خواهدیافت . مطابق بابودجه مصوب سال  1399-1400به اعتقادمدیریت روندسودآوري شرکت در سال مالی

 جهت کاهش هزینه تعمیرات وگردوغبارموجودوعامل زیست محیطی اجراي پروژه 30/09/1400مالی منتهی به 

RCC  درصدي به پروژه سیمان 96باتوجه به پیشرفت فیزیکی  .درصد پیشرفت در حال انجام می باشد 98با
ین حیث شرکت شاهدکاهش اتولیدکلینکرسفید به چرخه محصوالت شرکت اضافه خواهدشدکه از1399سفیددرسال 

 ام شده تولیدسیمان سفیدخواهدشد. بهاي تم

تن 1،248،000 تن کلینکر و  1،200،000از حیث ظرفیت تولید ساالنه، شرکت سیمان شمال با ظرفیت اسمی تولید 
 سیمان خاکستري بیستمین شرکت تولید کننده سیمان درکشور می باشد.

درصد  5تن)  1,021,886ل قبل (تن سیمان نسبت به سا 1,074,334شرکت سیمان شمال با فروش  1399در سال 
 رشد داشته است. 

عملکرد سیمان شمال در مواجهه با مشکالت بازار و جلوگیري از کاهش سودآوري در شرایط رکود -1-18
 اقتصادي 

تحقیقات مستمر در بازارهاي داخلی و خارجی جهت سنجش میزان عرضه و تقاضا و با هدف توسعه و افزایش سهم 
درجهت  مدیریت تضمین کیفیت هماهنگی و همکاري با، و انجام اقدامات مقتضی مرتبطآمار و اطالعات  بازار، تحلیل

اثربخش مانند حضور در  تبلیغاتنفوذ در پروژه هاي عمرانی عمده و پر مصرف، افزایش کیفیت محصوالت، 
تقویت برند، کاهش ریسک عدم وصول مطالبات  معرفی توانمندي هاي سازمان برايجهت  نمایشگاهها و بازاریابی

دگی به پیشنهادات و انتقادات ذینفعان و مستقیم با مشتریان با هدف افزایش رضایتمندي آنها، رسیمشتریان، ارتباط 
پیگیري تا جلب رضایت آنها، نظرسنجی از مشتریان و تحلیل نتایج در حال انجام می باشد. اقدامات فوق منتج به 

 عملکرد موفق این شرکت در فروش محصوالت و بطور خالصه کسب نتایج زیر شده است:
 قبا)  باالترین تناژ تحویل(نسبت به سهمیه) بین ر1
 

http://www.bpsico.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-N183


 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۳۸ 
 

 
 
 ) باالترین قیمت فروش سیمان در مقایسه با رقبا2
 )گسترش بازار و جذب مشتریان جدید3
 ) روي کامیونهاGPSمنطقه بندي توزیع با استفاده از نصب ردیاب( سیستم  )4
 )جلوگیري از تسري اعتصابات طوالنی مدت حمل و نقل کشور به سیمان شمال 5
 

 در حوزه فنی و تولید:اقدامات اساسی صورت گرفته  -2-18

      یکی از مهمترین اقداماتی که در راستاي کاهش مصرف انرژي توسط تیم فنی کارخانه بـه انجـام رسـید کـاهش
ارتفاع و حجم هود کوره می باشد. در قسمت گنبدي حجم هود باال بود و همچنین در هود کوره ریزش آجر و نسـوز و  

تغییرات سـاختار هـود انجـام شـد. همچنـین موجـب افـزایش         سایش وجود داشت که جهت جلوگیري از این مشکل
 سرعت گاز داخل ثالثیه شده و بر فرایند تولید تاثیر مثبت دارد.

   نصب استپ رینگ جدید و تغییر استپ رینگ موجود: استپ رینگ قبلی یک رینگ بود که یک رینگ کامل بـه
جلوگیري از سرشـکن شـدن آجرهـا      و همینطور  خروجی  بتن دهانه  از تخریب  آن اضافه شد که موجب جلوگیري

 می گردد.

   تراز گرم کوره و رفع مشکل حرکت نسبی: یکی از اشکاالت فنی طراحی شرکت سماگ، ناچیزبودن یا بعضا صـفر
بودن حرکت نسبی رینگ پایه وسط کوره بود که در شرایط بهره برداري متفـاوت باعـث بـروز مشـکل و عـدم امکـان       

 ا تغییر شرایط بوده و نهایتا باعث فرسایش زودرس نسوز کوره می گردید.انعطاف پذیري کوره ب

  تغییر حجمVortex         در اینلت کوره: با انجام تغییرات اینلت تنگ تـر شـد کـه موجـب افـزایش سـرعت گـاز و
  کاهش ریزش بار از این قسمت می شود.

 
  روجی سیلو جهت بـارگیري کلینکـر،   عدد نوار نقاله بصورت کامل در محل خ 4طراحی و ساخت و اجراي پروژه

هزار تومان در روز می گردد. (قیمـت یـک سـاعت کـارکرد      800که باعث کاهش هزینه بارگیري توسط لودر به مبلغ 
 هزارتومان در روز می باشد) 800ساعت کار می کند که معادل  10هزار تومان که در روز  80لودر 

 
  مواد، گاز و نرمه باعث سوراخ شدن این قسمت شده بود که روي ورق کشی داکت خروجی ایرتوایر: بعلت سایش

 راندمان فن بگ هاوس گریت و فرایند تولید تاثیر منفی داشت، که بطور کامل ورق کشی شد و سوراخ ها گرفته شد.

 
  افزایش ظرفیت بگ فیلتر هازماگ، اضافه کردن طول کیسه و کیج و لوله خروجی، تعویض ایرتانک و رفع نواقص
 ستم جت پالس.سی

      تعمیرات و ساخت تجهیزات دپارتمان هاي مختلف در کارگاه ساخت سیمان شـمال، از جملـه: مجموعـه کامـل
موتـور و کـالچ برقـی     -3ساخت مجموعه کامل پرشر رولر استاکر سالن مـواد   -با محور 5چرخ الواتور تحتانی سیمان 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

۳۹ 
 

جفت یاتاقان بابیتی جهـت   2ساخت  -4سنگ شکن ساخت شاسی کامل بگ هاوس هازماگ  -3ریکالیمر سالن مواد 
عدد تیغه مقاوم  70ساخت  -عدد پره هاردکس سپراتور لوشه 50ساخت  -محور گیربکس اصلی آسیاب مواد گلوله اي

 ساخت اسکروي کولینگ تاور و ... -به حرارت گریت کولر
محترم به ترکیب سود تلفیقی  با عنایت به مراتب ذکر شده در بخش دوم این گزارش و جلب نظر مجمع عمومی

نتیجه شده در سال مالی مورد گزارش و همچنین سود انباشته ابتداي سال ،پیشنهاد  هیأت مدیره در مورد تقسیم 
سود به سهامداران،با توجه به مشکالت نقدینگی و منافعی که بابت استفاده از نقدینگی مورد نظر در سرمایه در 

هد گردید و تداوم فعالیت آتی شرکت را تقویت و تثبیت خواهد نمود ،با عنایت به گردش شرکت عاید سهامداران خوا
 اصالحیه قانون تجارت بشرح زیر می باشد: 90مفاد ماده

ریال  براي هر سهم طبق زمانبندي جهت پرداخت سود سال مالی  49در صورت موافقت سهامداران محترم با تقسیم
 بشرح جدول زیر پیشنهاد می گردد: 1399آذر ماه  30منتهی به  

 توضیحاً سود سهام  از طریق بانک سپه به حساب سهامداران محترم واریز خواهد شد.
ه می باشدنامه هاي آتی هیات مدیرمیلیارد ریال به شرح بر280اطالعات طرح هاي توسعه شرکت به مبلغ 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

٤۰ 
 

 

 ه کمیته حسابرسی گزارش فعالیت ساالن -19

 اهداف و جایگاه کمیته حسابرسی -1-19
هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفاي مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول 

سالمت گزارشگري مالی، اثربخشی از اثربخشی فرآیندهاي نظام راهبري، مدیریت ریسک و کنترل هاي داخلی، 
حسابرسی داخلی، استقالل واثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات می باشد. کمیته در 
چارچوب اهداف تعیین شده با بررسی و و بازبینی گزارشهاي مالی وغیرمالی و گزارشهاي حسابرس مستقل وداخلی و 

یره و مدیریت ارشد، عهده دار انجام مسئولیتهاي خویش در خصوص موارد فوق الذکر مذاکرات الزم با آنان و هیأت مد
 می باشد.

 ) اعضاء کمیته حسابرسی2-19
 نفر بشرح زیر می باشند: 3اعضاي کمیته حسابرسی داخلی شرکت متشکل از 

 سمت نام و نام خانوادگی
 

 خاتمه عضویت تاریخ عضویت عضو
 

 اهم سوابق

 
 مجید بهرامی

 
 کمیته رئیس

 
 عضومالی هیأت مدیره

 
29/01/1397 

 
--------- 

 سال  6مدیر سرمایه گذاري شرکت گروه توسعه مهرآیندگان 
 سال  3مدیر عامل شرکت صبا تجارت یاس 

 سال  7سرپرست موسسه حسابرسی دیلمان و ترازنما به مدت 

 
 
 

 ناصر توکلی
 
 

 
 
 

 عضو کمیته

 
 
 

 عضو مستقل

 
 
 

23/08/1396 

 
 
 

--------- 

قائم مقام  سال  30سابقه حسابرسی در سازمان حسابرسی به مدت 
عضو هیاًت عامل سازمان  -90الی  86سازمان حسابرسی سال 

حسابرسی عضو هیاًت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی از سال 
 تا کنون 1394

 

 
 

 یلیرضا اسماع

 
 

 عضو کمیته

 
 

 عضو مستقل

 
 

01/05/1396 
 

 
 

--------- 

مدیر   سابقه حسابرسی در سازمان حسابرسی  سال 11 از بیش
تابعه  هاي  مدیره شرکت ، عضو هیئت ، مشاورمدیرعامل مالی

 شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان

 تاریخ  مقطع رشته تحصیالت سمت نام و نام خانوادگی
 انتصاب

 اهم سوابق

 
 يجواد جعفر

 یحسابرسریمد
 ریودب یداخل

 یحسابرس تهیکم

 
 يحسابدار

 
 یکارشناس
 ارشد

 
06/02/96 

 شرکت سیمان شمال 
 شرکت سیمان مند دشتی عضو کمیته حسابرسی 

 موسسه حسابرسی نواندیش 
 مدیر مالی شرکت پشتوانه آینده سازان 

 مدیر مالی شرکت نیروي برق زرقان صبا
 مدیرمالی شرکت مهندسین مشاور افراز پیمایش

 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

٤۱ 
 

 
 مدیر حسابرسی داخلی

 
در صورت تغییراعضاي هیأت مدیره شرکت، اعضاي کمیته منتخب بایستی مجدداً توسط هیأت مدیره انتخاب و یا ابقاء 
گردند و اعضاي قدیم نیز تا انتخاب اعضاي جدید باید به وظائف خود در کمیته عمل نمایند.در این راستا با توجه به تعییرات 

ي آقاي غالمرضا مثنوي  به عنوان رئیس قبلی کمیته حسابرسی وعضو مالی هیأت حاصله درهیأت مدیره شرکت، ارتباط کار
مدیره قطع و مطابق مصوبه هیأت مدیره مجید بهرامی  به عنوان رئیس جدید کمیته منصوب و عضویت اعضاي مستقل کمیته 

 منصوب گردید.
هیأت مدیره از تاریخ مذکور تشکیل و فعالیت خود  21/11/1394مورخ  283کمیته حسابرسی شرکت براساس مصوبه شماره 

را باتوجه به دستورالعمل سیستم هاي کنترل داخلی مقرر در منشور کمیته حسابرسی ابالغی از سوي سازمان بورس اوراق 
ه توسعه ملی و شرکت هلدینگ آغاز نمود در این رابطه به صورت بهادار و با رعایت الزامات شرکت سرمایه گذاري گرو

 مستمر و برگزاري جلسات ماهیانه نسبت به بررسی وپایش سیستم هاي موجود شرکت اقدام و طی صورتجلسات تنظیمی، 
موضوعات جلسه برگزار شده،  6توصیه هایی در خصوص بهینه سازي کنترل هاي داخلی ارائه گردید. کمیته حسابرسی طی 

 مختلف گزارش شده توسط حسابرس داخلی را مورد بحث و بررسی قرار داده که اهم موارد به شرح زیر می باشد:
 .1399بررسی وتصویب برنامه ساالنه کمیته حسابرسی وحسابرسی داخلی سال مالی  .1
 بررسی گزارشات ماهیانه حسابرسی داخلی ونظارت بر برنامه وفعالیت آن. .2

و تکالیف مجمع و بندهاي گزارش حسابرس مستقل براي  1398کت در خصوص نامه مدیریتبررسی عملکرد شر .3
 1398عملکرد 

 پیگیري و کنترل رعایت قوانین و مقررات والزامات بورس ودستور العمل هاي صادره هلدینگ. .4

 بررسی فرآیند فروش، درآمدها،دریافتها و بدهکاران و فرآیند حقوق و دستمزد ،  .5

 ي منعقده شرکت.بررسی قراردادها .6

 اهداف و جایگاه واحد حسابرسی داخلی -3-19
حسابرسی داخلی یک فعالیت اطمینان بخشی و مشاوره اي مستقل و بی طرفانه است که با هدف ارزش آفرینی و بهبود 
عملیات، مدیریت ریسک و کنترلهاي داخلی سازمان انجام می شود. همچنین به مدیریت سازمانها کمک می کند تا 

داف خود را با استفاده از رویکردي منظم و روشمند براي ارزشیابی وبهبود اثربخش فرآیندهاي مدیریت ریسک، اه
کنترل نموده واطمینان حاصل شود که اهداف و برنامه هاي شرکت در چارچوب سیاستهاي از پیش تعیین شده اجراء و 

شناسایی وارزیابی ریسک و اثربخشی اقدامت و  رعایت و یا محقق شده است. حسابرسی داخلی وظیفه تدوین فرآیند
فعالیتهاي کنترلی مدیریت، شناسایی حیطه هاي نیازمند بهبود استقرار کنترلهاي داخلی و کسب اطمینان از رعایت قوانین 
ومقررات را به عهده داشته و هدف حسابرسی داخلی باید منطبق با اهداف و برنامه هاي شرکت بوده تا رشد و توسعه 

 کت پایدار باشد. تأکید حسابرسی داخلی بر هر کنترل خاص نشانه میزان ریسکی است که متوجه سازمان می باشد.شر

 

 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
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٤۲ 
 

براي آنکه وظائف کنترلی و نظارتی شرکت، از استقالل و ارزیابیهاي تخصصی الزم برخوردار بوده و بطور مطلوب 
ی فعالیت می نماید. ساختار واحد حسابرسی داخلی انجام شود. واحد حسابرسی داخلی تحت نظر مستقیم کمیته حسابرس

متشکل از یک مدیرحسابرسی داخلی واجد شرایط و حسب ضرورت کارشناسان مجرب می باشد که متناسب با تعداد 
 اهداف و اولویتهاي رسیدگی، توسط هیأت مدیره شرکت تعیین می گردد.

 
شرکت را بدون هیچگونه محدودیتی پوشش دهد. حسابرس داخلی دامنه فعالیت حسابرسی داخلی باید تمام فعالیتهاي 

درانجام وظایف خود باید به کلیه مستندات، مدارك، دفاتر داراییها و... دسترسی داشته باشد. از آنجا که استقالل حرفه 
ر نظر اي براي حسابرس یک ضرورت است موقعیت و جایگاه حسابرسی داخلی از لحاظ ساختار سازمانی به گونه اي د

  گرفته شده که این امر محقق گردد.
 30/09/1400سال مالی منتهی به برنامه پیشنهادي جهت اجراي حسابرسی داخلی در  -4-19

 بررسی صورتهاي مالی حسابرسی نشده در پایان سال مالی قبل از ارائه به هیئت مدیره و حسابرس مستقل )1

 بررسی فرایند هاي فروش، خرید، دستمزد، داراییهاي ثابت  ، بهاي تمام شده ، سهام  )2

 بررسی مقایسه بودجه با عملکرد و بررسی دالیل انحرافات آن )3

 حسابداري استانداردهاي رعایت به نسبت معقول اطمینان کسب )4

 ان مناسبدریافت و بررسی پیش نویس گزارش ساالنه حسابرس مستقل و بازرس قانونی در زم )5

 مستقل حسابرس با اختصاصی جلسه )6

 ریسک مدیریت فرایند اثربخشی ارزیابی خصوص در گزارش )7

  داخلی هاي کنترل اثربخشی ارزیابی خصوص در گزارش )8

 بررسی گزارش در خصوص رعایت مفاد آیین نامه خرید و معامالت )9

 30/09/1399 مجمع تکالیف جهت شده انجام اقدامات گزارش بررسی )10

 30/09/1399 مدیریت نامه موضوعات جهت شده انجام اقدامات گزارش بررسی )11

 فرآیند داراییهاي ثابت، شامل: تحصیل، معاوضه، کنارگذاري، اسقاط، نگهداري و خرید  )12

 بررسی گزارش در خصوص آخرین وضعیت پرونده هاي حقوقی بر علیه و به نفع شرکت )13
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٤۳ 
 

 مستقل حسابرس با اختصاصی جلسه برگزاري  )14

 و ساالنه نهایی ماهه شش دوره انبارگردانی اجراي بر نظارت انبارگردانی، فرایند بررسی )15

 مناسب زمان در قانونی بازرس و مستقل حسابرس ماهه شش گزارش نویس پیش بررسی و دریافت )16

 صورتهاي براي قانونی بازرس و مستقل حسابرس گزارش در مندرج موارد خصوص در شده انجام اقدامات پیگیري )17
 30/09/1399 سال مالی

 : 1399اهم فعالیتها واقدامات حسابرسی داخلی طی سال مالی  -5-19

ارائه گزارش در خصوص شرایط احراز شغلی و شرح وظایف و مسئولیتهاي واحد حسابرسی داخلی، ارجاع شده از  )1
 سوي واحد اداري.

 2 بند( 1400آذرماه 30و حسابرسی داخلی براي سال مالی منتهی به   کمیته حسـابـرسـی فعالیت سـاالنه و برنامه تنظیم )2
 ).داخلی حسابرسی منشور 6 ماده 1 بند و حسابرسی کمیته منشور 8 ماده

 6(بند  1399آذرماه  30تنظیم گزارش سـاالنه فعالیت حسـابـرسـی داخلی و حسابرسی داخلی براي سال مالی منتهی به  )3
 منشور حسابرسی داخلی).  6ماده  8منشور کمیته حسابرسی و بند  8ماده 

 ).خلیدا حسابرسی فعالیت منشور 6 ماده 8 بند(برگزاري جلسه با مدیرعامل در خصوص موارد فوق الذکر  )4

 بارائه گزارش جلسات کار گروه رفع نامه مدیریت )5

 فرآیندهاي شرکت مطابق با برنامه کمیته حسابرسی و طرح برنامه حسابرسی داخلی )6

و تکالیف مجمع و بندهاي گزارش حسابرس مستقل براي  1398بررسی عملکرد شرکت در خصوص نامه مدیریت )7
 1398عملکرد 

 لی ونظارت بر برنامه وفعالیت آن.بررسی گزارشات ماهیانه حسابرسی داخ )8
 حقوق و دستمزد ،  ندیو بدهکاران و فرآ افتهایفروش، درآمدها،در ندیبررسی فرآ )9

 قراردادهاي منعقده شرکت. بررسی )10
براي سال مالی منتهی به  یساالنه حسابرس مستقل و بازرس قانونشش ماهه و گزارش  سینو شیپ یو بررس افتیدر )11

 1399آذر ماه 30

 بررسی گزارشات عملکرد ماهانه و گزارش تولید و فروش  )12

 بررسی افشاء گزارشات به موقع در سامانه کدال  )13

 و حسابرس مستقل رهیمد ئتیقبل از ارائه به ه یسال مال انیپا شش ماهه ونشده  یحسابرس یمال يصورتها یبررس )14
 دوره شش ماهه و ساالنه نهایی یانبارگردان ينظارت بر اجرا ،یانبارگردان ندیفرا یبررس )15

 مستقل حسابرس با اختصاصی جلسه برگزاري )16
 

 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 

٤٤ 
 

 

 

 

 1399براي سال  1398تحقق برنامه هاي پیش بینی شده در مجمع  -20

 
با توجه به موانع و مشکالت موجود قابل پیش بینی  1398اهم برنامه هاي پیش بینی شده در سال مالی قبل که در سال 

 محقق شده است  بشرح ذیل می باشد. 
 پیش بینی شده EPSتحقق بودجه مصوب و دستیابی به  -1

سیمان سفید) بـا هزینـه اي    1(بهینه سازي، افزایش ظرفیت و تبدیل سیستم تر به خشک خط  EPCشروع پروژه  -2
تـن در روز خواهـد    200، ظرفیت 1تن در روز، که مقدمه اي براي احیا واحد  150میلیون ریال و ظرفیت  1,321معادل 

 بود.

، از تشـویقات مربوطـه بـالغ بـر     97در حوزه انرژي ضـمن کـاهش مصـارف حاملهـاي انـرژي در مقایسـه بـا سـال          -3
برتـر   میلیون ریال بهره مند شدیم. ضمنا در دهمین نمایشگاه صنعت سیمان، شرکت سیمان شمال بعنـوان واحـد  2,939

 در مدیریت انرژي در بین واحدهاي سیمانی معرفی گردید.

 تحقق افزایش کیفیت سیمان سفید -4

 و تعمیرات پیشگیرانه و تالش در تداوم و ارتقاي روز افزون آن PMتقویت سیستم کنترل فرایند  -5

نمایشـگاه  ارتقاي سطح سالمت محیط زیست که دریافت عنوان واحد برتر در مـدیریت محـیط زیسـت در دهمـین      -6
 صنعت سیمان موید این مدعاست.

 تنی انجام گرفت. 4000تالش و اقدامات موثري جهت اخذ پروانه بهره برداري براي پروژه  -7

 پیگیري  بمنظور اخذ سند مالکیت تک برگ کارخانه سیمان شمال و تعیین حدود حریم آن  -8

 گردید.حصارکشی محیط پیرامونی کارخانه شروع شد و بخشی از پروژه محقق  -9

 
 اقدامات اساسی صورت گرفته در حوزه فنی و تولید:

   یکی از مهمترین اقداماتی که در راستاي کاهش مصرف انرژي توسط تیم فنی کارخانه به انجام رسید کاهش ارتفـاع
و حجم هود کوره می باشد. در قسمت گنبدي حجم هود باال بود و همچنین در هود کوره ریزش آجـر و نسـوز و سـایش    

د داشت که جهت جلوگیري از این مشکل تغییرات ساختار هود انجام شد. همچنین موجب افزایش سرعت گاز داخل وجو
 ثالثیه شده و بر فرایند تولید تاثیر مثبت دارد.

    نصب استپ رینگ جدید و تغییر استپ رینگ موجود: استپ رینگ قبلی یک رینگ بود که یک رینگ کامـل بـه آن
  ب جلوگیري از تخریب بتن دهانه خروجی و همینطور جلوگیري از سرشکن شدن آجرها می گردد.اضافه شد که موج
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      تراز گرم کوره و رفع مشکل حرکت نسبی: یکی از اشکاالت فنی طراحی شرکت سماگ، نـاچیزبودن یـا بعضـا صـفر
شکل و عدم امکـان انعطـاف   بودن حرکت نسبی رینگ پایه وسط کوره بود که در شرایط بهره برداري متفاوت باعث بروز م

 پذیري کوره با تغییر شرایط بوده و نهایتا باعث فرسایش زودرس نسوز کوره می گردید.

  تغییر حجمVortex     در اینلت کوره: با انجام تغییرات اینلت تنگ تر شد که موجب افزایش سـرعت گـاز و کـاهش
 ریزش بار از این قسمت می شود.

  دد نوار نقاله بصورت کامل در محل خروجی سیلو جهت بـارگیري کلینکـر، کـه    ع 4طراحی و ساخت و اجراي پروژه
 80هزار تومان در روز می گردد. (قیمت یک سـاعت کـارکرد لـودر     800باعث کاهش هزینه بارگیري توسط لودر به مبلغ 

 هزارتومان در روز می باشد) 800ساعت کار می کند که معادل  10هزار تومان که در روز 

 اکت خروجی ایرتوایر: بعلت سایش مواد، گاز و نرمه باعث سوراخ شدن این قسمت شـده بـود کـه روي    ورق کشی د
 راندمان فن بگ هاوس گریت و فرایند تولید تاثیر منفی داشت، که بطور کامل ورق کشی شد و سوراخ ها گرفته شد.

 ،تعـویض ایرتانـک و رفـع نـواقص      افزایش ظرفیت بگ فیلتر هازماگ، اضافه کردن طول کیسه و کیج و لوله خروجی
 سیستم جت پالس.

تعمیرات و ساخت تجهیزات دپارتمان هاي مختلف در کارگاه ساخت سیمان شمال، از جمله: مجموعه کامل چرخ الواتور 
موتور و کالچ برقی ریکالیمر سالن  -3ساخت مجموعه کامل پرشر رولر استاکر سالن مواد  -با محور 5تحتانی سیمان 

جفت یاتاقان بابیتی جهت محور گیربکس  2ساخت  -4اخت شاسی کامل بگ هاوس هازماگ سنگ شکن س -3مواد 
عدد تیغه مقاوم به حرارت گریت  70ساخت  -عدد پره هاردکس سپراتور لوشه 50ساخت  -اصلی آسیاب مواد گلوله اي

 ساخت اسکروي کولینگ تاور و ... -کولر
 
 برنامه هاي آینده -21 
 

 .مهیاست بزرگ اقدامات بنیادي براي تحول و جهش یک جهت اولیه که مقدمات می کنیم آغاز حالی در را 1399سال
توانمندي  و از ظرفیت ها بهینه استفاده منظور به شمال سیمان راهبردي شرکت اهداف به دستیابی است توجه شایان

فنی،  دانش از بهره گیري توان، همه مستلزم به کارگیري مستمر، بهبود و تولید کمی کیفی و ارتقاء هاي موجود،
 .می باشد مجموعه شرکت و وظیفه شناسی کاري تعهد عمل، ابتکار و نوآوري خالقیت،

 تدوین عملی، و علمی ارائه راهکارهاي و فرصت ها و تهدیدها خطر، آسیب، نقاط ضعف، شناسایی و تالش امید است با
 ایجاد جدید با سال در و فراهم بیشتر چه هر بالندگی شکوفایی و براي را مسیر چشم انداز، و افق به و نگاه جامع برنامه
 .ارائه گردد کشور سیمان صنعت شایانی به خدمت شرکت این در تحول
 : می باشد ذیل ماموریت هاي به و دستیابی آرمانی اهداف به نیل بنیادي جهت تحول سال 1399سال

 راه اندازي پروژه خط تولید کلینکرسفید -1

 توقفات با انجام تعمیرات اساسی وافزایش راندمان تولیدکاهش  -2

 سیمان تولید شده قیمت تمام کاهش جهت تالش و برنامه ریزي -3



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30براي سال مالی منتهی به 
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  ازطریق خرید برق از نیروگاه بورس انرژي. انرژي هزینه حاملهاي  کاهش جهت تالش و برنامه ریزي -4

 .مناسب معدن به دستیابی و شناسایی و سیمان سفید کیفیت بردن باال جهت در تالش -5

ماشین  و نگهداري تجهیزات و اضطراري و پیشگیرانه تعمیرات و.p.m فرآیند کنترل سیستم تقویت و جدیت -6
 آالت

هزارتن وباطله برداري از معدن باغکمش جهت رسیدن به مواد  500افزایش ذخیره دپوي معدن به باالتر از  -7
 معدنی با کیفیت.

 5و4سیمان تعمیرات اساسی آسیابهاي  -8
 . محیطی اقدامات زیست و محیط سالمت سطح ارتقاء -9

 .مربوطه امتیازات از برخورداري و تنی  4000پروژه  براي برداري بهره پروانه اخذ پیگیري -10
 .آن حریم و حدود تعیین و شمال سیمان براي کارخانه برگی تک مالکیت سند اخذ پیگیري -11
 کارخانه پیرامونی محیط و حریم کشی حصار -12

 .بسته مدار هاي و دوربین الکترونیکی حفاظت سیستم نصب پیگیري -13

 تبدیل دارائیهاي غیر مولد به مولد و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت. -14
 مدیریت بهینه پرتفوي سرمایه گذاري شرکت. -15
 پیگیري مستمر در خصوص ورود محصوالت به بورس کاالي ایران. -16
و متعاقبًا افزایش درگاههاي عرضه و تحویل  1397شرکت از اوایل سال  راه اندازي پلت فرم فروش اینترنتی -17

 سیمان.
 توسعه صادرات سیمان به کشورهاي همسایه و آسیاي میانه و برون مرزها  -18
 بررسی پروژه بازسازي و نوسازي خط تولید سیمان سفید شرکت -19

 طالعات تماس با شرکتا -22
 1514611496کد پستی  269بهشتی،شماره آدرس دفتر مرکزي:تهران،خیابان شهید 

  4571/15875صندوق پستی:
 88733650 - 88731106و 7:دفتر مرکزي تلفن

  88734996فاکس:
 آبعلی،کارخانه سیمان شمال-جاده تهران 36آدرس کارخانه:کیلو متر 

واحد سهام مراجعه و یا با شماره تلفن هاي دفتر سهامداران محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس دفتر مرکزي، 
   مرکزي تماس حاصل فرمایند.
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