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چکیده دستاوردهای گروه سرمایه 

رگذاری سیمان تامین طی دو سال اخی

 درصددددی درآمددددهای عملیددداتی 150رشدددد

ز تلفیقددی شددرکت هددای گددروه سددیمان تددامین ا

بدده 1397میلیددارد تومددان در سددال 3،470

1399میلیارد تومان در سال 8،667

 درصدددی سددود عملیدداتی تلفیقددی 358رشددد

699شددرکت هددای گددروه سددیمان تددامین از 

3،203بدده 1397میلیددارد تومددان در سددال 

1399میلیارد تومان در سال 

 درصددددی سدددود خدددالص تلفیقدددی 554رشدددد

505شددرکت هددای گددروه سددیمان تددامین از 

3،303بدده 1397میلیددارد تومددان در سددال 

1399میلیارد تومان در سال 

یقدی ارتقا و بهبدود حاشدیه  سدود عملیداتی تلف

بده ٪20شرکت هدای گدروه سدیمان تدامین از 

1399لغایت1397طی سالهای 37٪

ی ارتقددا و بهبددود حاشددیه  سددود خددالص تلفیقدد

بده٪15شرکت هدای گدروه سدیمان تدامین از 

،1399لغایت1397طی سالهای % 38

 کدداهش نسددبت بهددای تمددام شددده بدده فددروش

در طدددی سدددالهای % 55بددده % 73تلفیقدددی  از 

1399لغایت1397

ال کسب رکورد بداالترین مقددار تولیدد در سد

شددرکت 14از زمددان فعالیددت تدداکنون در 99

شرکت تابعه17سیمانی از 

 شدرکت نسدبت بده 16کسب رکورد تولید در

.متوسط تولید در سه سال اخیر

 درصدی تولیدد سدیمان طدی ایدن دو 26رشد

22سددال در شددرایطی کدده رشددد تولیددد رقبددا 

.درصد بوده است

 درصدی فروش طی این دو سال در 32رشد

درصد بوده 24شرایطی که رشد فروش رقبا 

.است

 درصدی صادرات طی دو سدال اخیدر 70رشد

.در مقایسه با رشد صفر درصدی رقبا

تهای کاهش ظرفیت بالاستفاده تولید در شدرک

10بده 1397درصد در سدال 24سیمانی از 

.1399درصد در سال 

 50کاهش هزینه های مدالی گدروه بده میدزان

.درصد

روه و تعیین تکلیف و تسویه تسهیالت ارزی گ

1،150پیشگیری از تحمیل هزینه ای بدال  بدر 

.میلیارد تومان

ر کاهش متوسط دوره وصول مطالبات تجاری د

ط شرکتهای تابعه طی دو سدال اخیدر ، از متوسد

کل بعد، به 99از مرداد . )روز34روز به 82

(.صورت نقدی انجام گرفته استبه فروش 

پرداخت کل سود سهام دو سال اخیر و بدهی

1،244سددنواتی سددود سددهام جمعددا بدده مبلدد  

.میلیارد تومان

 پدددذیرش و عرضددده عمدددومی سدددهام شدددرکت

سددیمان تددامین در بددازار دوم سددرمایه گذاری 

بورس اوراق بهادارتهران بدا مشدارکت قریدب

.1399تیرماه 11میلیون نفر در 4/5به 
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 و راه اندازی سدامانه سدیمان یداب واستقرار

عرضدده سددیمان داخلددی بدده صددورت بددرخط بددا 

.قابلیت دسترسی عمومی

 افددزایش تعددداد گددزارش مقبددول حسددابرس

23مستقل و بازرس قدانونی طدی دو سدال از 

37از مجمددو  )شددرکت تابعدده 34شددرکت بدده 

(.شرکت

برگزاری مزایده های فروش محصول سدیمان

و کلینکر جهت صادرات برای اولین بار 

یددف اسددتقرار کمیتدده سدداماندهی و تعیددین تکل

.شرکت زیان ده و کم بازده21تعداد 

  سازماندهی واحد حقدوقی و پدی گیدری منداف

میلیدددارد تومدددان و 7،424گدددروه بددده ارزش 

میلیددارد تومددان حقدددوق از 1،320اسددتیفای 

.دست رفته مجموعه تا کنون

 شدرکت 17جم  آوری و انتقال دفتر مرکدزی

عه سیمانی به محدل کارخانده در راسدتای توسد

منطقه و کاهش هزینه های اداره شرکتها

 اسدددتقرار حاکمیدددت شدددرکتی و کمیتددده هدددای

تخصصددی جهددت بهبددود فرآینددد هددا و ارتقددای 

شدددفافیت در شدددرکت از طریدددق تشدددکیل و 

ایه فعالیت موثر کمیته های حسابرسدی، سدرم

... .گذاری، وصول مطالبات، انتصابات و 

 رسدی و انجام بازهلدینگ تشکیل کمیته فنی

های فنی دقیق و ایجاد برنامه های اصدالحی و

نده پیشگیرانه جهت تولید بهینه، کداهش هزی

.ها و ایجاد تنو  در محصوالت

ی تقویت کارگاه های ساخت داخل و بومی ساز

برخدددی از تجهیدددزات وارداتدددی در راسدددتای 

اقتصاد مقاومتی

ایجاد پایگاه دانش جهت بده اشدتراگ گدذاری

فعالیت های تخصصی در سطح گروه

 برگددزاری سددمینارها، وبینارهددا و کارگدداه هددای

ل آموزشی در راستای رشد و یدادگیری پرسدن

.کارخانجات
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معرفی شرکت

به جهدت سیاسدتهای . تاسیس شد1377/11/7شرکت مدیریت سرمایه گذاری سیمان تامین  در تاریخ 

در شدرکت 1397/2/25عمدران و حمدل و نقدل تد مین در تداریخ سدرمایه گذاری سهامدار عمده، شرکت 

ری ادغدام گردیدد و حدوزه فعالیدت ایدن شدرکت وسدعت بیشدت( سهامی عام)سرمایه گذاری سیمان ت مین 

با توجه به هدد  گدذاری و اولویدت عرضده اولیده شدرکت هدا و هلددینگهای تابعده شسدتا، شدرکت. یافت

و یکمدین شدرکت در و چهدل بده عندوان پانصدد 1399/11/04مورخده سدیمان تد مین در سرمایه گذاری 

در حدال حاضدر شدرکت . فهرست بازار دوم بورس اوراق بهادار تهدران پذیرفتده و عرضده گردیدده اسدت

.سرمایه گذاری سیمان ت مین جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری ت مین اجتماعی است

:موضو  فعالیت شرکت طبق اساسنامه حوزه های ذیل می باشد

صنای  ساختمانی و معدنی•

تولید و خدمات مهندسی صنعت سیمان، گچ و بتن•

صنعت حمل و نقل •

کاالخدمات بازرسی •

سرمایه گذاری•

پیمانکاری•

معرفی و عملکرد مالی شرکت: بخش اول

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

معرفی اعضای هیئت مدیره

نماینده حقوقی
نام و نام 
خانوادگی 
ینماینده حقیق

سمت
دوره تصدی

خاتمهشرو 

رضا جمارانیانیسرمایه گذاری تامین اجتماع
مدیر عامل و  نایب رییس 

هیئت مدیره
تاکنون97/11/28

تاکنون99/02/10رئیس هیئت مدیرهمهدی صیدیسرمایه گذاری دارویی تامین

تاکنون99/10/06عضو موظف هیئت مدیرهحامد عسگریسرمایه گذاری صدر تامین

تاکنون99/12/19عضو غیرموظف هیئت مدیرهعلیرضا رضوانیسرمایه گذاری صبا تامین

سرمایه گذاری نفت و گاز و 
پتروشیمی تامین

99/10/1199/12/30عضو غیرموظف هیئت مدیرهمهدی اسماعیلی
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بدده بنددا 97هلدددینگ سددیمان تددامین تددا اواخددر سددال 

ه تصمیم سهامدار به صورت کاغذی مدیریت مدی شدد

واخدر است ولیکن با استقرار تیم مدیریتی جدیدد از ا

، ایددن هلدددینگ بدده عنددوان یددک هلدددینگ 97سددال 

غداز تخصصی با تیم مدیریتی جدیدد فعالیدت خدود را آ

. کرده است

علی رغم تمامی دشواری های موجود، با کمک خداوندد

سدددبحان و راهنمایی هدددای سدددهامدار عمدددده و تدددالش 

مجداندده همکدداران، سددازمان جدیددد بدده سددرعت شددکل 

1398و  1397گرفتدده و موفددق  شددد مجددام  سددالهای 

شرکت ها را در موعد مقرر برگدزار و در نهایدت مجمد  

عمدددومی عدددادی سددداالنه هلددددینگ بدددا اخدددذ گدددزارش 

ین حسابرسی مقبول از سدازمان حسابرسدی بدرای اولد

مرداد ماه 8بار دو ماه زودتر از سنوات قبل در تاریخ 

.  برگزار شود99

99عمومی عادی ساالنه منتهدی بده اسدفند مداه مجام  

گدزار شرکتهای تابعده نیدز تدا پایدان اردیبهشدت مداه بر

شددرکت موفددق بدده 34شددرکت تابعدده، 37گردیدد و از 

حسابرسددانگددزارش مقبددول حسابرسددی از دریافددت 

امید است در ادامه این روند، مجمد . شدندمستقل

بدددرای سدددال مدددالی منتهدددی بددده )هلددددینگ سدددیتا 

یک هفته زودتدر از سدال قبدل و تدا ( 1400/02/31

. برگزار شود1400/04/31تاریخ 

ری به هلدینگ سیمان تامین عالوه بر اهتمام در برگزا

ین ، اقدام به تدوشرکت هاموق  مجام  عادی سالیانه 

راهبددردی در چهددار حددوزه مدددیریتی مددالی، برنامدده های 

وی ، فرآیند های تولیدد و نیدر(مشتری)بازار و فروش 

کرد نموده و در جلسات عمل( رشد و یادگیری)انسانی 

عده تابشدرکت های فصلی بده نادارت و پدایش عملکدرد 

. اقدام می نماید

وان نتیجه این اقدامات و سایر اقدمات مرتبط را می ت

ابعه در عملکرد هلدینگ سیمان تامین و شرکت های ت

در ادامه برخی از شاخص های مالی . آن مشاهده نمود

کدده بیددانگر گوشدده ای از موفقیددت هددای ایددن هلدددینگ

:تخصصی است ارائه می شود

عملکرد مالی 

درآمدهای عملیاتی تلفیقی
(میلیارد تومان)

درآمدهای عملیاتی

3,470

درآمدهای عملیاتی

5,078

درآمدهای عملیاتی

8,667

97 98 99

داشدته 97درصدی نسدبت بده سدال 150و 98درصدی نسبت به سال 71افزایش 99درآمد عملیاتی شرکت در سال 

.است
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(تومانمیلیارد )تلفیقی سود عملیاتی 

سود عملیاتی

699

سود عملیاتی

1,594

سود عملیاتی

3,203

9۷ 9۸ 99

د تا سود با توجه به افزایش در درآمدهای عملیاتی تلفیقی و سیاست کاهش بهام تمام شده این هلدینگ موفق ش

.میلیارد تومان افزایش دهد3،203درصدی به 358با رشد 97میلیارد تومان در سال 699عملیاتی خود را از 

(میلیارد تومان)تلفیقی سود خالص 

میلیدارد 1،495بده 97میلیدارد تومدان در سدال 505هلدینگ سیمان تامین توانسته است سود خالص خود را از 

.میلیارد تومان افزایش دهد3،303، به 98درصدی نسبت به سال 121و با رشد قابل توجه 98تومان در سال 

سود خالص

505

سود خالص

1,495

سود خالص

3,303

9۷ 9۸ 99
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(درصد)عملیاتی حاشیه سود 

درصدد در 20حاشیه سود عملیاتی شرکت که نشان دهنده نسبت سود عملیاتی به درآمددهای عملیداتی اسدت از 

درصددی 17ایدن افدزایش . افزایش یافته اسدت99سال درصد در 37و به 98درصد در سال 31به 97سال 

های موفق هلدینگ در کاهش بهای تمام شده و افزایش درآمدهای شرکتمدیریت در یک دوره سه ساله حکایت از 

.تابعه دارد

حاشیه سود عملیاتی

20

حاشیه سود عملیاتی

31

حاشیه سود عملیاتی

3۷

9۷ 9۸ 99

(درصد)خالصحاشیه سود 

ان از سود خالص به عنوان یکی از اهدا  اساسی در فعالیت های اقتصادی است و در واق  منداف  مکتسدبه سدهامدار

خالص خود هلدینگ سیمان تامین توانسته در راستای مناف  سهامداران خود حاشیه سود. یک فعالیت اقتصادی است

. افزایش دهد99درصد در سال 38و 98درصد در سال 29به 97درصد در سال 15را از 

حاشیه سود خالص

15

حاشیه سود خالص

29

حاشیه سود خالص

3۸

9۷ 9۸ 99
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نسبت بهای تمام شده به فروش

دلیدل ه این مهدم بد. سیمان تامین کاهش نسبت بهای تمام شده به فروش استعمده هلدینگ موفقیت های یکی از 

ل قیمدت تولید علیرغم تورم باالی مواد اولیه تولید و تثبیت قیمت های فدروش سدیمان بده دلیدمدیریت هزینه های 

بب اصالح سیاست های فروش در کنار سیاست های کنتدرل بهدای تمدام شدده سد. استدولتی به دست آمده گذاری 

درصدد کداهش 18، 97نسدبت بده سدال 99درصد و در سدال 13، 97نسبت به سال 98شده این نسبت در سال 

.یافته است
نسبت بهای تمام شده 

به فروش

۷3

نسبت بهای تمام شده 

به فروش

60 نسبت بهای تمام شده 

به فروش

55

9۷ 9۸ 99

(میلیارد تومان)مالی روند هزینه های 

ه مددیریت هزیند. بدودیکی از چالش های فراروی هلدینگ سیمان و برخی از شرکت های تابعه آن، هزینه هدای مدالی 

ور کدار خواهد داشت، لدذا ایدن مهدم در دسدتسیمان های مالی تاثیر مستقیم بر سودآوری شرکتهای تابعه و هلدینک 

186با توجه به اقدامات و پیگیری هدای صدورت گرفتده ایدن مهدم میسدر شدده کده هزینده هدای مدالی از . بوده است

. رسیده است99میلیارد تومان در سال 93درصد کاهش به 50با 97میلیارد تومان در سال 

(میلیارد تومان)هزینه های مالی 

1۸6

(میلیارد تومان)هزینه های مالی 

153

(میلیارد تومان)هزینه های مالی 

93

9۷ 9۸ 99
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درآمد فروش

درصدد 82همانگونه که از نمودار فوق برمدی آیدد، 

درآمد هلدینگ سیمان از محل سیمان و محصدوالت

درصدی 8جانبی بوده و پس آن حمل و نقل با سهم 

درصدددی در جایگدداه دوم و 7و پیمانکدداری بددا سددهم 

. سوم قرار دارند

ود ولیکن در بخش سود خالص با توجه به حاشیه سد

درصدد سدود 90موضوعات فعالیت شرکتهای تابعه، 

درصد پیمانکاری 5از محل صنعت سیمان، هلدینگ 

درصد حمل و نقل می باشد3و 

سیمان و محصوالت 

جانبی

۸2%

حمل و نقل

۸%

پیمانکاری

۷%

ساختمانی

2%

ارائه خدمات

1%

سیمان و محصوالت جانبی حمل و نقل پیمانکاری ساختمانی ارائه خدمات

سود خالص

سیمان و محصوالت 

جانبی

90%

حمل و نقل

3%

پیمانکاری

5%

ساختمانی

1%
ارائه خدمات

1%

سیمان و محصوالت جانبی حمل و نقل پیمانکاری ساختمانی ارائه خدمات
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وضعیت ساختار سرمایه گذاری: بخش دوم
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جایگاه شرکت سیمان تامین در صنعت سیمان 

سهم گروه تامینظرفیت اسمی تولید گروه تامینظرفیت اسمی تولید کل صنعت

85/725/730%

(مقادیر به میلیون تن)میزان تولید و مقایسه با صنعت 

شرح

تولید سیمانتولید کلینکر

درصد افزایش 
99سال ( کاهش)

نسبت به سال 
97

سیمانرکلینک97سال 98سال 99سال 97سال 98سال 99سال 

20.418.817.92118.116.71426گروه سیمان تامین

50.547.44447.342.238.71522رقبا

70.966.261.968.360.455.41523کل صنعت 

292829313030درصد گروه سیمان تامین از کل صنعت

.ازصنعت سیمان را در اختیار دارد٪30گروه سیمان تامین مدیریت حدود 

(مقادیر به میلیون تن)میزان فروش و مقایسه با صنعت 

شرح

جم  فروشرصادرات سیمان و کلینکفروش داخلی سیمان
درصد افزایش 

99سال ( کاهش)
97نسبت به سال 

کلصادراتیداخلی97سال 98سال 99سال 97سال 98سال 99سال 97سال 98سال 99سال 

19.917.815.73.93.42.323.721.218277032نگروه سیمان تامی

43.836.333.310111053.847.343.432024رقبا

63.7544913.914.512.377.568.561.4301326کل صنعت 

درصد گروه 
سیمان تامین از 
کل صنعت

313332282419313129

.ازصنعت سیمان را در اختیار دارد٪31گروه سیمان تامین مدیریت حدود 
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اقدمات اساسی و اهم دستاوردهای کلیدی: بخش سوم

اقدامات انجام شده برای افزایش درآمد فروش

اهم اقدامات انجدام شدده در ایدن بخدش بده شدرح 

:زیرمی باشد

اعطددایی و فددروش کدداهش تدددریجی تخفیف هددای . 1

کامل نهایت حذ  در و 99اعتباری از ابتدای سال 

ی از سدیمانشدرکت های تخفیفات و فروش اعتباری 

بددا ابددالت دسددتورالعمل 99ابتدددای مردادمدداه سددال 

فددروش بدده قیمددت مصددوب و بدده صددورت نقدددی در 

بدده کلیدده شددرکتهای سددیمانی از 99اوایددل تیددر مدداه 

طر  هلدینگ

استقرار و راه اندازی سامانه سیمان یاب جهدت. 2

یدن ا: فروش مستقیم سیمان بده مصدر  کننددگان

اقدمات با اهدا  زیر در دستور کار قرار گرفدت و

ن با راه اندازی سامانه به بخش قابل تدوجهی از اید

:اهدا  دست یافته ایم

حددذ  واسددطه هددای فددروش و ایجدداد ارتبددا  •

مسدددتقیم بدددین کارخانجدددات سدددیمان و مصدددر  

بده کنندگان و کاهش مناف  دالالن و انتقال آن

ا تولیدکنندددکان و مصددر  کنندددگان واقعددی بدد

منصفانه شدن قیمت ها

د پیش از این تعداچرا که کاهش رانت سیمان •

درصدد از 70نفدر بدوده و 500مشتریان گروه 

نفر از این متشدریان داده 30محصوالت نیز به 

لیکن در حدال حاضدر تعدداد مشدتریان. می شد

نفددر رسددیده 24000کارخانجددات بدده بددیش از 

.است

ای توسعه حوزه فروش با استفاده از فناوری هد•

فدددروش در شدددرکت هدددای سدددیمانی از : ندددوین

فاصددله موجددود در اقتصدداد روز پیشددرفت های 

خدود داشته ولیکن با ایجاد این سامانه نده تنهدا

ت سدیمان همگدامی بیشدتری بدا پیشدرففروش

اده است بلکده زمینده اسدتفیافته های روز دنیا 

های نوین در سایر زنجیرهفناوری های بیشتر از 

حمددل و نقددل همچددون ارزش فددروش سددیمان 

.استآمده هوشمند بار فراهم 

ه تدر افزایش رضایت مشتریان و قیمت منصفان•

در دسترسددی بدده سددیمان بددا توجدده بدده اینکدده 

سددیمان در صددنعت سدداخت و سدداز نقشددی مددوثر

این مهم می تواند به نام دهدی . داشته و دارد

به حوزه ساخت و ساز کشدور کده یکدی از قطدب 

.های اقتصادی نیز هست کمک شایانی نماید

ر با توجه به تاکیدد مقدام معادم رهبدری مبندی بد. 3

ضددرورت ارتقددای تولیددد و جهددش آن در راسددتای 

تور پیشرفت اقتصادی کشور، این موضدو  در دسد

ش کار هلدینگ قرار گرفته و تالش شدد تدا در بخد

ال مقداری تولید و فروش علی رغم اینکه طی دو س

اخیر بودجده های عمراندی و تدا حددی سداخت و سداز 

رش مردمی کاهش یافته بود، بدا تدالش بدرای گسدت

(راه اندازی سامانه سدیمان یداب ) بازارهای داخلی

و تمرکددز بددر صددادرات در برنامدده هددای اسددترات ی 

ر محصددوالت تولیددد شددده را نیددز بدده بددازاهلدددینگ، 

به نحوی که حجدم صدادرات بدهنماید، مصر  ارائه 

97نسبت بده سدال 99درصد در سال 70میزان 

افدددزایش یافدددت، ایدددن در حالیسدددت کددده سدددایر 

رقیددب در بخددش صددادرات هیچگوندده شددرکت های 

همچنددین فددروش مقددداری . نداشددته اندافزایشددی 

درصدد 27داخلی نیز نسدبت بده دو سدال قبدل از 

.افزایش برخوردار بوده است

اسددتقرار و راه اندددازی سددامانه پایگدداه دانددش . 4

کارخانجاتجهت حفظ و نشر تجربیات 
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شرکت سدیمانی در 17با توجه به آنکه : در مجموعه

د گروه سیمان شستا وجود دارد، سدعی شدد تدا ایجدا

ای سامانه پایگاه دانش، درس آموخته های شرکت ه

ه سددیمانی بدده اشددتراگ گذاشددته و از مندداب  در حددوز

، تحقیق و توسعه و ارتقای کارگاه های سداخت داخدل

.استفاده بهینه ای صورت پذیرد

در نهایت و در مجمو ، اقدامات فوق منجر به تحقدق

میلیدارد 8،667درآمدهای عملیاتی تلفیقی بدال  بدر 

درکددل 99درصدددی  در سددال 150تومددان بددا رشددد 

.شده است1397گروه نسبت به سال 

اقدامات انجام شده برای افزایش تولید 

در راستای فرمایش مقام معام رهبری و نامگدذاری

مجموعه سیتا بده حدول"سال جهش تولید"99سال 

رکددورد بدداالترین 99و قددوه الهددی توانسددت در سددال 

14مقدددار تولیددد را از زمددان فعالیددت تدداکنون در 

در کارنامه خود ثبت( شرکت17از )شرکت سیمانی 

شرکت به رکدورد در تولیدد 16نماید و همچنین در 

ت نسبت بده متوسدط تولیدد در سده سدال اخیدر دسد

میلیون 21به میزان 99در نهایت تولید سال . یابد

از 97میلیدون تدن تولیدد سدال 16.7تن نسبت بده 

.درصدی برخوردار گردید26رشد 

اقدامات انجام شده برای کاهش بهای تمام شده 

درصدی حقدوق و 85علیرغم افزایش تجمعی حدود 

دسددتمزد، افددزایش چنددد برابددری قیمددت آجددر نسددوز 

تحددت تدداثیر نوسددانات نددرم ارز و محدددودیت هددای 

درصدددی قیمددت پاکددت، 250واردات آن، افددزایش 

درصدی کرایه حمدل و تداثیر 300افزایش بیش از 

و نهداده هدای تولیدد طدی دو سدال هزینده ها تورم بر 

فاده اخیر، تالش شد با انجام اقداماتی از قبیل اسدت

از تخفیفددات انددرژی و کنتددرل هزیندده هددای تولیددد و 

ظرفیددت بددال اسددتفاده بهدددایاز همچنددین اسددتفاده 

تمدام شرکتهای گروه، نه تنها نسدبت بهدایتمام شده 

73شددده بدده فددروش افددزایش پیدددا نکددرد بلکدده از 

بده . درصد طی دو سال کداهش یافدت55درصد به 

بدده 97سددال % 24طوریکدده ظرفیددت بالاسددتفاده از 

کدددداهش 99در سددددال % 10و 98در سددددال % 20

.داشته است

اقدامات انجام شده برای کاهش هزینه های مالی

دربخددش 98مهمتدرین اقددام انجددام شدده در سدال 

ویه هزینه های مدالی مربدو  بده تعیدین تکلیدف و تسد

ن تسددهیالت ارزی سددیمان آبیددک و سددیمان خوزسددتا

:بوده که شرح اختصاری آن به شرح زیراست

ن سدیما)صندوق ذخیدره ارزی تسویه تسهیالت •

(:آبیک

ارخانه کعنوان بزرگترین شرکت سیمان آبیک به •

سیمان کشور و منطقده خاورمیانده در سدال هدای 

پیشددین اقدددام بدده اخددذ تسددهیالت ارزی جهددت 

ه به با توجولیکن توسعه خطو  تولید خود نموده 

نوسددانات نددرم ارز و وضددعیت صددنعت سددیمان، 

شرکت مذکور امکان بازپرداخدت وام ارزی خدود 

در . را نداشته و تا مرز ورشکستگی رسیده بدود

د دوره جدید مدیریتی با توجه به تمهیددات ایجدا

رزی شده در قانون رف  موان  تولید، تسدهیالت ا

با 1391/07/04صندوق ذخیره ارزی در تاریخ 

نددرم زمددان اخددذ تسددهیالت تبدددیل بدده تسددهیالت

درصددد شددد و قبددل از تدداریخ 15ریددالی بددا نددرم  

ا و انقضای مهلت تعیین شده، بد1398/03/31

اخددددذ تسددددهیالت ریددددالی خریددددد دیددددن بدددده 

وق ارزی صندتسهیالت میلیارد تومان، 180مبل 

ه همانگوند. ذخیره ارزی به طور کامل تسویه شد

که پیش از این بیان شدده بدود درصدورت عددم 

خهای انجام این مهم، شرکت ناچار به تسویه با نر

بددال  بددر هددزار هزیندده ای و تحمیددل بدداال نیمددایی 

.شدمیلیارد تومان می 
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ان سدیم)تسویه تسدهیالت فایندانس خدودگردان • 

(:آبیک

بیدک عالوه بر تسهیات فوق الذکر، شرکت سدیمان آ

. دتسدهیالت فایندانس خدودگران نیدز اخدذ کدرده بدو

بلد  مانده تسهیالت مذکور شامل اصل و بهدره بده م

22میلیون یورو و بدا احتسداب وجده التدزام 13/7

میلیدون یدورو 14درصدی مطابق قرارداد به مبلد  

میلیون یورو بوده کده بدانرم ارز27/7جمعاً بال  بر 

میلیارد تومان مورد مطالبده باندک360آزاد معادل 

ات با پیگیری های بعمل آمده و جلس. واق  شده بود

یر متعدد برگزار شده با ارکان بانک و همچندین مدد

عامل و اعضاء محترم هی ت مددیره باندک صدادرات، 

ر درنهایت موفق به اخذ موافقت بانک بده شدرح زید

:شد

وجه التزام ) درصدی وجه التزام 16بخشودگی -

میلیون یورو کاهش 3/7میلیون یورو به 14از 

( یافت

ا ندرم تسویه تسهیالت مذکور به صورت ریالی بد-

نیمایی به جای نرم بازار 

150نتیجه اقدامات دو مورد فوق منجر به کداهش 

دگردان میلیارد تومانی مانده تسهیالت فاینانس خو

.شد

کور در مجمو  با تعیین تکلیف و تسویه وام های مذ

میلیدارد تومدان 1،150از تحمیل هزینه ای بدال  بدر 

میلیارد تومان نیز43جلوگیری شد و همچنین مبل  

ل از هزینه های مالی شناسایی شده در سال های قب

کدده در دارایددی جریددان تکمیددل مناددور شددده بددود، 

اتی برگشت و تحت عنوان سایر درآمدهای غیرعملی

. شناسایی شد

یرت با عنایت به موارد فوق، شرکتی که زمدانی مغدا

بددا میلیددارد تومددانی از بابددت تسددهیالت ارزی1،150

میلیارد تومدان زیدان 103سیستم بانکی و همچنین 

انباشددته داشددت و بزرگتددرین ریسددک بددرای ایددن 

ت مجموعه محسوب می شد؛ به شرکتی بدون مغدایر

زان بدا سیسددتم بددانکی و سددود قابدل مالحادده بدده میدد

میلیددارد 281و 98میلیددارد تومددان در سددال 196

تبدددیل شددده و اقدددامات الزم 99تومددان در سددال 

بددرای پددذیرش آن در بددازار بددورس اوراق بهددادار 

شدر  بده )1400تهران انجام و تا اواخر خرداد ماه 

م عرضده اولیده سدها( بهبود وضعیت بدازار سدرمایه

. صورت می پذیرد

ن در مورد سدیمان خوزسدتان نیدز کده مشدابه سدیما

رم آبیک تسهیالت ارزی اخذ کدرده و بدا نوسدانات ند

ده ارز هزینه مدالی سدنگینی بدر شدرکت تحمیدل شد

  بود، با استفاده از ظرفیدت هدای قدانون رفد  مواند

میزان تولید، تسویه کامل تسهیالت اوراق سلف به

.انجام شد98میلیارد تومان در سال 50
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: سایر اقدامات انجام شده

ته دریافت کل مطالبات سود سهام سالهای گذشد•

99تا 92از 

ت اسالزم با توجه به ماهیت شرکت سرمایه گذاری 

ت سود سهام شرکت های تابعه اخذ تا امکان پرداخد

یکددی از . محقددق شددودسددهامداران سددود سددهام بدده 

سددیمان تددامین وجددود هلدددینگ فددراروی چالش هددای 

مطالبات سود سدهام از شدرکت هدای تابعده و فرعدی

با پیگیری هدای انجدام شدده در دو. خود بوده است 

و سال اخیر، کل طلب سود سهام معوق دریافت شد

متعاقب آن بددهی سدود سدهام بده شسدتا پرداخدت

نین همچ. شده و تسویه کامل صورت پذیرفته است

اده افدزایش قابدل مالح)باعث تغییر شرایط فدروش 

ه و کداهش دور(  نسبت فروش نقدی به کل فروش

97روز سال 82وصول مطالبات شرکتها از میانگین 

. شد99روز در سال 34به 98روز در سال 68و  

کددل فددروش بدده 99الزم بدده ذکددر اسددت از مددرداد 

صدددورت نقددددی انجدددام گرفتددده اسدددت و مطدددابق 

دسددتورالعمل ابالغددی بدده شددرکت هرگوندده فددروش 

.اعتباری و ارائه تحفیف ممنو  می باشد

متمرکز کردن خریدهای کلی مجموعه•

شدرکت سدیمانی در مجموعده و 17با توجه به وجود 

تشابه اقالم مدورد نیداز آن هدا، تدالش شدد بدا هدد 

یق خریدهای مشابه شرکتهای تابعه از طرهم افزایی 

ز یک کانال مشترگ در گروه و همچنین بهره منددی ا

تخفیفددات اعطددایی فروشددندگان و در نتیجدده کدداهش

در همددین رابطدده بددا تشددکیل . هزیندده ها انجددام شددود

جلسدداتی بددا هلدددینگ انددرژی شسددتا قددراردادی بدده

د کده مناور تامین برق مورد نیاز شرکت ها تنایم ش

در مجمو  کاهش هزینه قابل توجهی برای مجموعده 

همچنین جهت تدامین نیداز آجدر . را به همراه داشت

نسددوز فرآمورده هددای نسددوز کارخانجددات بددا شددرکت 

نیددز ( شسددتاهددای تابعده مجموعدده شددرکت از )ایدران 

در حدال حاضدر نیدز نیازهدای . قرارداد منعقد گردید

شرکت ها بابت اقالمی همچون پاکدت، روغدن و مدواد

گان تولید کننددروان کننده احصاء شده و مذاکره بدا 

.در جریان است

تعیین تکلیف دفاتر مرکزی •

با عنایدت بده رهنمودهدای سدهامدار عمدده در سدال 

شدددرکت سدددیمانی 17، تمدددامی دفددداتر مرکدددزی 98

مجموعه جم  آوری و در لیست فروش اموال مدازاد 

قددرار گرفددت و در نتیجدده تمددام ارکددان مدددیریتی و 

ایدن . دپرسنل شرکتها به محل کارخانه منتقل گردید

اقدام به دلیدل کداهش هزینده هدای اداره شدرکت، 

حضددور بیشددتر مدددیران سددتادی شددرکت در محددل 

و کارخانه و همچندین توجده بیشدتر بده تمرکززدایدی

.توسعه منطقه ای انجام شد

اقدامات انجام شده در خصوص ایجاد شفافیت

استقرار و راه اندازی سامانه سیمان یاب 

و راه انددددازی سدددامانه سدددیمان یددداب در اسدددتقرار 

فددروش داخلددی % 100شددرکتهای سددیمانی و انجددام 

ی سیمان به صدورت نقددی در ایدن سدامانه از ابتددا

، در راسدددتای توسدددعه مشدددتریان و 99بهمدددن مددداه 

فروش مدویرگی، شدفا  سدازی، دسترسدی سدری  و

ی دسدتورالعمل هاصحیح به اطالعات فروش، رعایت 

از . انجدام شددمبارزه با پولشویی و فدرار مالیداتی و 

فواید این امر، افزایش وجه نقد شرکت ها، کداهش

ن هزینه های جانبی فروش، افزایش تعدداد مشدتریا

.و حذ  واسطه ها بوده است
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پذیرش شرکتها در بازار بورس

اولیدهشسدتا، عرضده یکدی از سیاسدت هدای اتخداذی 

بدرای. سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار است

ی از این مهم هلدینگ سیمان تامین نیز به عنوان یک

هلدینگ هدای شسدتا شدرکت هدای خدود را در جهدت 

عرضدده ارزیددابی و در نتیجدده خددود هلدددینگ سددیمان 

بده آبیدکتامین و دو شرکت سیمان سداوه و سدیمان 

عنددوان شددرکت هددای آمدداده بددرای عرضدده در بددورس 

در این راسدتا اقددامات. اوراق بهادار منتخب شدند

:ذیل انجام شد

شرکت سدیمان سداوه 98اسفند ماه سال 21در •

در بدددازار فرابدددورس بدددا قیمدددت پایددده هرسدددهم  

.ریال عرضه شد23500

شددرکت سددرمایه گددذاری سددیمان تددامین علیددرغم•

انده توانسدت بدا تدالش مجدمشدکالت، بسیاری از 

مدددیران و کارکنددان خدددوم شددرکت پددس از رفدد  

در بدازار دوم 1399تیر ماه 11موان ، در تاریخ 

بورس و اوراق بهادار تهران عرضه گردد و مورد 

میلیون سدهامدار حقیقدی و 4,5استقبال بیش از 

ارزش بازار این هلدینگ در. حقوقی قرار گرفت

هددزار میلیددارد تومددان 17حددال حاضددر بددال  بددر 

.میباشد

.عرضه سهام سیمان آبیدک نیدز در جریدان اسدت•

امید است با نهدایی شددن فرآیندد پدذیرش ایدن

ضا شرکت و بهبود وضعیت موجود بازار سرمایه ف

.برای  عرضه این شرکت نیز فراهم شود

ارباولین مزایده های فروش صادراتی برای برگزاری 

زه اساسی هلدینگ سیمان برای حدواقدامات یکی از 

فروش شرکت، برگزاری مزایدده هدای فدروش بدرای 

در اولددین گددام در شددرکت سددیمان. اولددین بددار اسددت

هدزار تدن سددیمان 60قدائن مزایدده صدادراتی بددرای 

هددزار تددن سددیمان 10صددادراتی در مددرز مدداهیرود و 

برگدزاری. صادراتی برای مرز دوغدارون برگدزار شدد

مزایده عالوه بر منافعی همچدون عددالت در فدروش، 

فددروش بددرایفرآینددد شددفافیت و قابلیددت مشدداهده 

از بابددت همدده، منجددر بدده افددزایش مندداف  شددرکت 

افددزایش قیمددت محصددول صددادراتی و همچنددین ارز 

.آوری بیشتر برای کشور شد

عرضه سیمان داخلی از طریق بورس کاال

ی در راسددتای شددفافیت بیشددتر در فددروش و برابددر

دلده، شرایط دستیابی و همچنین رسیدن به قیمت عا

ال مقرر شد فرآیند عرضه سیمان ازطریدق بدورس کدا

گیرد لدذا برنامده ریدزی و اقددامدستور کار قرار در 

جهددت عرضدده سددیمان در بددورس کدداال انجددام شددده و 

شددرکت پددذیرش 9شددرکت سددیمانی 17تدداکنون از 

و در تدداریخ محصددول در بددورس کدداال را اخددذ کددرده 

عرضه سدیمان در بدورس کداال عملیداتی1400/3/9

نیددز در مرحلدده بررسددی شددرکت ها سددایر گردیددد و 

ی مدارگ و مستندات برگزاری جلسات پدذیرش بدرا

.عرضه محصول خود توسط بورس کاال می باشند

اقدامات انجام شده در خصدوص شدرکتهای مشدمول

ساماندهی 

تعدددداد پدددس از انجدددام بررسدددی های کارشناسدددی، 

در گددروه هلدددینگ زیددان ده و شددرکت کم بددازده 21

ی هدای پیگیرسیمان تامین شناسایی شد کده پدس از 

متعدددد در کمیتدده شددرکت های مشددمول سدداماندهی 

تعیدددین تکلیدددف شدددده و اجدددرای مصدددوبات کمیتددده 

: ساماندهی در دست اقدام است

ل شرکت سنگ تزییندی کالردشدت از گدروه انحدال

خدددار  و بدددا تغییدددر حدددوزه فعالیدددت بددده شدددرکت 

. ده شدساختمانی تدبیر سازه تامین تغییر نام دا
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8 شددرکت مشددمول انحددالل شناسددایی شددد کدده

خدددمات شددرکت، 4تدداکنون آگهددی خددتم تصددفیه 

مهندسدددی فدددارس و آذربایجدددان، پنبددده نسدددوز 

ون نخددل و کددویر نهبندددان و یونگددل بتددنهبندددان، 

. خدتم تصدفیه شددند99خلخال ثبت و در سدال 

پایانده سدولیران، )شدرکت دیگدر 4آگهی انحدالل 

ی ماکو و خدمات مهندساحداث، قند و شکر سحر 

شددده و در جریددان منتشددر ( خوزسددتانفددارس و 

.اقدامات تصفیه هستند

 ز در نیدماشین سازی البرز شرکت ساخت و نصب

. سیمان آبیک ادغام گردید

 ، همچنددین چهددار شددرکت  فددوالد و چدددن دورود

نددی نوآوران صنعت سبز، تهران بتون و بسته ب

فددارس وخوزسددتان مشددمول طددرح سددازماندهی 

مجدد شده وبرنامده ریدزی الزم جهدت فعالسدازی

. حوزه فعالیتشان صورت گرفته است

طرح های توسعه ای و پروژه ها 

یکددی از اقدددامات اساسددی کدده در راسددتای توسددعه 

فعالیددت هددای هلدددینگ و شددرکت هددای تابعدده انجددام 

پذیرفته، طرح های توسعه ای و پروژه های ایجدادی،

ف بهسازی و نوسازی بدرای شدرکت هدای تابعده تعرید

فعالیت هدایاین امدر بده منادور توسدعه . شده است

ت شرکت و حفظ و ارتقای محصول و سهم بازار صور

مه در خصوص پروژه های سنواتی و نی. گرفته است

مواند ، تمام نیز تالش شد با تزریق نقدینگی و رف 

18عالوه بدر ایدن بدال  بدر. برسندپروژه ها به اتمام 

میلیدارد تومدان در 3000پروژه با هزینه ای بال  بر 

ه هلدینگ و شرکت های تابعه تعریف شده اسدت کد

امیدد اسدت بدا . خود را طی می نمایدداجرائی مراحل 

اجرای این پروژه ارزش آفرینی قابدل تدوجهی بدرای

برخددی از . هلدددینگ در سددالهای آتددی فددراهم آیددد

روژه اقدامات صورت پذیرفته برای تعیین تکلیف پد

:های سنواتی به شرح زیر است

 اتمدددام عملیدددات سددداخت، انجدددام راه انددددازی و

م علیدرغارض العمداره پروژه سدیمان بهره برداری 

ورت صمشکالت فراوان در تامین و حمل کلینکر 

بده عمدل آمددهبرنامده ریزی بر اسداس . پذیرفت

تامین کلینکر مورد نیاز شرکت از شرکتهای گروه

شددرکت ارض العمددداره طددی چهددار مددداه . گردیددد

میلیدددارد تومدددان سدددود 15فعالیدددت، توانسدددت 

بدا فعدال شددنمی شدود بدرآورد . تحصیل نمایدد

سدددودآوری آن حددددود ظرفیدددت کامدددل کارخانددده 

.  دالر در سال باشدمیلیون 5

در خصدوص نهددائی سدازی پددروژه انتقدال سددیمان

متعدددددی بدددا فدددارس بددده خرامددده نیدددز جلسدددات 

شهرداری استان فارس در خصوصفرمانداری و 

تعیددین تکلیددف زمددین هددای کارخاندده سددیمان و 

بده تصمیم گیری در پروژه انتقال سیمان فدارس

بددر اسدداس آخددرین . انجددام شددده اسددتخرامدده 

امدات مکاتبات صورت گرفته، در صورت تایید مق

زمین هددای اسددتانی بددر موضددو  تغییددر کدداربری 

بدا انتقدالعملیات سیمان فارس در شهر شیراز، 

زمین هددای فعددالمکتسددبه از مندداب  اسددتفاده از 

.ساخته خواهد شد

ت پیرو مذاکرات متعدد صدورت گرفتده بدا مقامدا

کدده در 4مقددرر شددد پددروژه فدداز لرسددتان اسددتان 

واقدد  تولیددد سددیمان از کلینکددر اسددت در ایددن 

به ل زمان نیبا توجه به تطویل . استان اجرا شود

ی، در تصمیم مشترگ بین هلدینگ و مقامات محل

ی این دوره مدیریتی تالش شدد تدا موضدو  نهدای

.سازی شود
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عملکرد شرکت های تابعه: بخش چهارم

شرکت سیمان ارومیه

شرح
ارومیه

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

43522517093156فروش

2219253140320عملیاتیسود

2589246182461خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

34714750137594

سود خالص

258
سود خالص

92
سود خالص

46

999897

سود خالص

1۸2٪461٪

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 درصدی تولید سیمان در راستای جهش تولید42درصدی تولید کلینکر و 46افزایش

 درصدی فروش مقداری صادراتی در راستای ارزآوری40افزایش

 درصد2,73درصد به 2,28افزایش سهم بازار شرکت از

 درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی102افزایش

 درصدد 48درصد و نرم بازده حقوق صداحبان سدهام از 60درصد به 38افزایش نرم بازده دارایی ها از

درصد75به 

 درصد59درصد به 41درصد و حاشیه سود خالص از 51درصد به 42افزایش حاشیه سود ناخالص از

 99روز در سال 10به 98روز در سال 45کاهش دوره وصول مطالبات از

97 98 99
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شرکت سیمان شاهرود

شرح
شاهرود

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

43324512676244فروش

1926626191644عملیاتیسود

18052162471,005خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

2076420223935

سود خالص

180

سود خالص

سود خالص52

16

999897

سود خالص

٪24۷1,005٪

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 درصدی تولید سیمان در راستای جهش تولید20درصدی تولید کلینکر و 52افزایش

 درصد 44درصد به 27درصد و حاشیه سود ملیاتی از 54درصد به 42افزایش حاشیه سود ناخالص از

درصد41درصد به 21و حاشیه سود خالص از 

 روز40روز به 81کاهش دوره وصول مطالبات از

دریافت لوح صنعت سبز در استان سمنان

راه اندازی و استفاده از مسیر ریلی جهت صادرات از مرز امیرآباد به روسیه

 درصدی صادرات در راستای ارزآوری بیشتر شرکت علیرغم محدودیت های کرونایی76افزایش

97 98 99
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شرکت سیمان صوفیان

شرح
صوفیان

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

45527317567159فروش

1294823169465عملیاتیسود

14637123491,069خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

12328103391,130

سود خالص

154

سود خالص

34
سود خالص

13

999897

سود خالص

349٪٪1,069

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 درصددی نسدبت بده متوسدط تولیدد در سده سدال 35و 98درصدی رشد تولید نسبت به سال 27افزایش

گذشته

 درصدی حاشیه سود خالص21درصدی حاشیه سود عملیاتی و 10افزایش

 روز9روز به 68کاهش دوره وصول مطالبات از

 درصدی مطالبات شرکت نسبت به دوره مشابه در سال قبل77کاهش

 درصدی وجه نقدر حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت417افزایش

 وردر چال های انفجاری برای اولین بار در صنعت سیمان کش( جهت ایجاد ستون هوا)استفاده از پاور دگ

97 98 99

(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین  22



شرکت سیمان قاین

شرح
قاین

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99
1791137059156فروش

61371364383عملیاتیسود

1334017230673خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

50014465247669

سود خالص

133

سود خالص

سود خالص40

17

999897

سود خالص

٪2306۷3٪

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 باالتر از ظرفیت اسمی و عملی کارخانه: درصدی تولید سیمان نسبت به سال گذشته6افزایش

 درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت22افزایش

 درصد74درصد به 36افزایش حاشیه سود خالص شرکت از

 99درصد در سال 65به 98درصد در سال 20افزایش نرم بازده دارایی از

قدای برگزاری اولین مزایده صادراتی در شرکت های گروه جهت فروش سیمان بده افغانسدتان در راسدتای ارت

شفافیت

97 98 99

23(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین 



شرکت سیمان زنجان

شرح
زنجان

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

130704185214فروش

3,209875(3)201عملیاتیسود

1,527439(5)171خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

000--

سود خالص

17

سود خالص

1
سود خالص

(5)

999897

سود خالص

٪1,52۷

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

راه اندازی خط دوم نیمه تعطیل کارخانه با تامین گیربکس و افزایش راندمان تولید کارخانه

 درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت178افزایش

 درصدی حاشدیه سدود 13درصدی حاشیه سود عملیاتی و 15درصدی حاشیه سود ناخالص، 20افزایش

خالص نسبت به سال گذشته

 روز6روز به 18کاهش دوره وصول مطالبات از

 درصدی میزان تولید 19افزایش

97 98 99

(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین  24



شرکت سیمان آبیک

شرح
آبیک

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

84451930663176فروش

3271958168304عملیاتیسود

2811962844892خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

85210299-

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 درصدی تولید سیمان در راستای جهش تولید10افزایش

 درصدی فروش مقداری صادراتی در راستای ارزآوری103افزایش

 درصد49درصد به 45افزایش حاشیه سود ناخالص از

 99روز در سال 16به 98روز در سال 50کاهش متوسط دوره وصول مطالبات از

سود خالص

سود خالص281

196
سود خالص

28

999897

سود خالص

44٪
۸92٪

97 98 99

25(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین 



شرکت سیمان بجنورد

شرح
بجنورد

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

32022813741135فروش

130832856367عملیاتیسود

128792262470خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

3151826473393

سود خالص

128
سود خالص

79
سود خالص

22

999897

سود خالص

62٪4۷0٪

97 98 99

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 درصدی تولید کلینکر نسبت به سال گذشته در راستای جهش تولید17افزایش

 درصد45درصد به 35درصد و حاشیه سود خالص از 41درصد به 37افزایش حاشیه سود عملیاتی از

 روز45روز به 100کاهش متوسط دوره وصول مطالبات از

 99درصد در سال 43به 98درصد در سال 28افزایش نرم بازده دارایی ها از

 99درصدی پروژه بهینه سازی و افزایش ظرفیت در سال 87پیشرفت

کسب عنوان کارفرمای سالمت محور در حوزه مقابله با ویروس کرونا در سطح کشور

(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین  26



شرکت سیمان بهبهان

شرح
بهبهان

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

27115611474137فروش

1004437130174عملیاتیسود

121633491254خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

57338516249254

سود خالص

سود خالص121

سود خالص63

34

999897

سود خالص

٪91٪254

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 درصدی تولید نسبت به متوسط سه سال گذشته7افزایش

 درصدی وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی شرکت380افزایش

 درصد 37درصد به 28درصد و حاشیه سود عملیاتی از 48درصد به 46افزایش حاشیه سود ناخالص از

درصد45درصد به 41و حاشیه سود خالص از 

 درصد81درصد به 60درصد و بازده حقوق صاحبان سهام از 52درصد به 37بهبود بازده دارایی ها از

 99درصدی فروش مقداری صارداتی در سال 81درصدی کل فروش مقداری و 20افزایش

 درصدی مانده مطالبات جاری شرکت نسبت به ابتدای دوره18کاهش

 99روز در سال 49روز به 103کاهش دوره صول مطالبات از

97 98 99

27(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین 



شرکت سیمان خاش

شرح
خاش

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

27015611373140فروش

86492377277عملیاتیسود

89492383290خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

70043014063400

سود خالص

89
سود خالص

سود خالص49

23

999897

سود خالص

۸3٪290٪

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 درصدی فروش مقداری نسبت به شال گذشته 22درصدی تولید سیمان شرکت و 18افزایش

 درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت79رشد

 99روز در سال 16به 98روز در سال 47کاهش متوسط دوره وصول مطالبات از

 99درصد در سال 55به 98درصد در سال 33افزایش نرم بازده دارایی ها از

97 98 99

(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین  28



شرکت سیمان خزر

شرح
خزر

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

2501589758158فروش

75432274241عملیاتیسود

69371887280خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

131813962236

سود خالص

سود خالص69

سود خالص37

18

999897

سود خالص

۸۷٪2۸0٪

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 (مخصوص ساخت سد)تولید سیمان پوزوالنی وی ه

 سال10رکوردشکنی تولید بیش از یک میلیون تن پس از

 درصدی نسبت بده متوسدط سده سدال گذشدته در 33درصدی تولید نسبت به سال گذشته و 12افزایش

راستای جهش تولید

 درصد28درصد به 23درصد و حاشیه سود خالص از 34درصد به 31افزایش حاشیه سود ناخالص از

 درصد به 37درصد و نرم بازده حقوق صاحبان سهام از 31درصد به 21افزایش نرم بازده دارایی ها از

درصد58

 درصد125درصد به 80افزایش نسبت کیفیت سود آوری از

97 98 99

29(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین 



شرکت سیمان خوزستان

شرح
خوزستان

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

80851828156187فروش

34712091190281عملیاتیسود

36810369258430خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

22010080120175

سود خالص

368

سود خالص

103
سود خالص

69

999897

سود خالص

25۸٪430٪

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 درصدی تولیدد سدیمان نسدبت بده سدال گذشدته در راسدتای جهدش 24درصدی تولید کلینکر و 9افزایش

تولید

اخذ لوح تقدیر واحد صنعت سبز از طر  سازمان محیط زیست

ر از انجام اقدمات اصالحی بر الکتروفیلترهای خط یک و دو در جهت رساندن غبار خروجدی بده سدطح پدائین تد

سطح استاندارد

 درصدد 43درصد به 23درصد و حاشیه سود عملیاتی از 53درصد به 40افزایش حاشیه سود ناخالص از

درصد46درصد به 20و حاشیه سود خالص از 

 درصد70درصد به 35درصد و نرم بازده سرمایه از 59درصد به 20افزایش نرم بازده دارایی ها از

 درصد بده 1.08درصد و 2.99درصد به1.38افزایش نسبت جاری از )بهبود نسبت های نقدینگی شرکت

(درصد2.23

 99روز در سال 49به 98روز در سال 53کاهش متوسط دوره وصول مطالبات از

97 98 99

(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین  30



شرکت سیمان دورود

شرح
دورود

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99
2471399478163فروش

3184292626عملیاتیسود

2095116297خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

000--

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 درصدی تولید نسبت به سال گذشته در راستای تحقق جهش تولید15افزایش

 روز 20روز به 60کاهش دوره وصول مطالبات شرکت از

 99درصدی از کل درآمد فروش در سال 24ورود شرکت به حوزه صادرات و کسب سهم

 درصد12درصد به 6درصد و حاشیه سود عملیاتی از 29درصد به 19افزایش حاشیه سود ناخالص از

 شرکت در راستای افزایش ظرفیت تولید سیمان4آغاز عملیات اجرایی پروژه فاز

سود خالص

سود خالص20

9
سود خالص

5

999897

سود خالص

٪11629۷٪

97 98 99

31(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین 



شرکت سیمان ساوه

شرح
ساوه

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

72139222184226فروش

35317277105357عملیاتیسود

33615170122381خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

487230102112377

سود خالص

336

سود خالص

سود خالص151

70

999897

سود خالص

122٪3۸1٪

97 98 99

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 درصددی نسدبت بده متوسدط سده سدال گذشدته در 35درصدی تولید نسبت به سال گذشته و 20افزایش

راستای جهش تولید

 درصدی فروش مقداری صادراتی نسبت به سال گذشته79درصدی فروش مقداری داخلی و 17افزایش

 درصد و 48درصد به 43درصد، حاشیه سود عملیاتی از 59درصد به 50افزایش حاشیه سود ناخالص از

درصد46درصد به 38حاشیه سود 

 درصدی مانده مطالبات شرکت نسبت به دوره مشابه با تغییر در سیاست فروش65کاهش

 99روز در سال 12روز به 63کاهش دوره وصول مطالبات از

 درصد 107درصد به 58افزایش کیفیت سود عملیاتی از

 با معدن کوشکک2جایگزینی کامل معدن مارن

تمرکنترل و کالیبره نمودن کلیه تجهیزات شنک های توزین کننده در تمامی دپارتمان بصورت مس

 کسب گواهینامهISO50001:2018

(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین  32



شرکت سیمان غرب

شرح
غرب

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

24016712044100فروش

68422964136عملیاتیسود

74422579193خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

1451103832282

74

42
25

999897

سود خالص

۷9٪193٪

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 درصد31درصد به 24درصد و سود خالص از 45درصد به 39افزایش سود ناخالص از

 درصدی فروش مقداری صادراتی در راستای ارتقای بازارهدای صدادراتی و افدزایش ارزآوری 26افزایش

برای کشور

 درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های ملیاتی شرکت138افزایش

 روز13روز به 60کاهش دوره وصول مطالبات تجاری از

 درصد57درصد به 36و نرم بازده حقوق صاحبان سهام از 33به 23افزایش نرم بازده دارایی ها از

97 98 99

33(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین 



شرکت سیمان فارس

شرح
فارس

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

150116752999فروش

44321537193عملیاتیسود

62321695287خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

2651584168542

سود خالص

سود خالص62

سود خالص32

16

999897

سود خالص

95٪2۸۷٪

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 درصدی تولید نسبت به سال گذشته6افزایش

 درصدد بده 89درصد و نرم بازده حقوق صاحبان سدهام از 61درصد به 36افزایش نرم بازده دارایی ها از

درصد105

 درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت99افزایش

 99درصد در سال 4به 98درصد در سال 6کاهش هزینه های عملیاتی به فروش از

 119درصد بده 96درصد و نسبت آنی از 199درصد به 126نسبت جاری از )بهبود نسبت های نقدینگی

(درصد

 99روز در سال 47روز به 88کاهش دوره وصول مطالبات از

 درصد41درصد به 27درصد و حاشیه سود خالص از 29درصد به 27افزایش حاشیه سود عملیاتی از

 واحد و کاهش مصر  سوهت های فسیلی از 209به 196بهبود راندمات عملکرد دپارتمان اسیاس مواد از

واحد879به 1071

97 98 99

(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین  34



شرکت سیمان فارس نو

شرح
فارس نو

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

37024517151116فروش

13491734883عملیاتیسود

127110871547خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

260300130(13)100

سود خالص

سود خالص127

110
سود خالص

87

999897

سود خالص

15٪
4۷٪

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 درصد نسبت به سال گذشته13.5افزایش تولید سیمان به میزان

 99روز در سال 6به 98روز در سال 40کاهش دوره وصول مطالبات از

 درصد52افزایش وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به میزان

 کیلووات ساعت به ازای یک تن سیمان107کاهش انرژی مصرفی الکتریکی به

اخذ تندیس طالیی حمایت از حقوق مصر  کننده

 از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس99صادرکننده نمونه استانی سال

انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی استان فارس از سوی خانه صنعت و معدن استان فارس

97 98 99

35(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین 



شرکت سیمان سفید نی ریز

شرح
سفید نی ریز

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

1195343126180فروش

351410144253عملیاتیسود

35149148278خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

3321879277260

سود خالص

35

سود خالص

14
سود خالص

9

999897

سود خالص

٪14۸٪2۷۸

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 نسدبت بده دوره مشدابه در راسدتای جهدش 99درصد در سدال 44افزایش تولید سیمان سفید به میزان

تولید 

 99درصدی فروش مقداری صادراتی در سال 19افزایش

 تن در سال برای اولین بار194،171دستیابی به رکورد فروش

 99درصد در سال 47به 98درصد در سال 40افزایش حاشیه سود ناخالص از

 99روز در سال 2به 98روز در سال 14کاهش دوره وصول مطالبات از

واحد نمونه صنعتی و صادر کننده استان فارس

97 98 99

(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین  36



شرکت سیمان ارض العماره

شرح
ارض العماره

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

--28500فروش

--2000عملیاتیسود

--1500خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

000--

سود خالص

15

سود خالص

0

سود خالص

0

999897

سود خالص

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 هزار تن سیمان در سال نخست علی رغدم محددودیت هدای 200آغاز عملیات بهره برداری از پروژه و تولید

کرونایی

اخذ جواز صادرات کلینکر به عراق

دریافت استانداردهای تولید در کشور عراق

حضور در بازار عراق و تثبیت برند تجاری سیمان العماره در بازار شهرهای العماره، کوت و بغداد

97 98 99

37(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین 



شرکت ایرانسازه

شرح
ایرانسازه

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

(43)(5)171179298فروش

131114951538عملیاتیسود

12611692837خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

11099711254

سود خالص

126
سود خالص

116
سود خالص

92

999897

سود خالص

۸٪
3۷٪

97 98 99

(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین  38



شرکت بین المللی بازرسی کاالی تجاری

شرح
بازرسی کاالی تجاری

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

60342174178فروش

38211780121عملیاتیسود

37201882108خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

9155466598

سود خالص

37

سود خالص

20
سود خالص

18

999897

سود خالص

٪۸210۸٪

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 کسب رتبه الف شرکت های بازرسی

دریافت پروانه ناارت بر صادرات و واردات و مبادالت نفتی

 دریافت لوح تقدیر از سازمان ملی استاندارد ایران

 دریافت پروانه صحه گذاری و ممیزی از کارخانه(GMP)

دریافت گواهینامه صالحیت ایمنی کار

 دریافت گواهینامهISO17025 DAAKS 

توسعه آزمایشگاه با تجهیزات پیشرفته و به روز در راستای توسعه حوزه های خدمات دهی

حضور در حوزه های جدید بازرسی همچون واردات الیا ، زغال سنگ و خودرو

97 98 99

39(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین 



شرکت حمل و نقل آبادان

شرح
حمل و نقل آبادان

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

6673854127362فروش

150202(19)(42)19عملیاتیسود

349484(23)(39)87خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

000--

سود خالص

87

سود خالص

(35)
سود خالص

(23)

999897

سود خالص

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

ساماندهی ساختار مالی شرکت و استقرار از سیستمهای مالی به روز

تسویه بدهی رانندگان

استقرار کمیته حسابرسی

توسعه فعالیت های مربو  به حمل و بارگیری که منجر به افزایش درآمدهای عملیاتی گردیده است.

(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین  40

97 98 99



گچ ماشینی فارس

شرح
گچ ماشینی فارس

999897
(کاهش)درصد افزایش 

97به 9899به 99

3418994279فروش

920.0229555،863عملیاتیسود

2132598917خالصسود

سهمهرتقسیمیسود
(تومان)

3،8698603103501،148

سود خالص

21

سود خالص

3
سود خالص

2

999897

سود خالص

٪59۸٪91۷

1399اهم دستاوردهای کلیدی سال 

 درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت175افزایش

 27درصدد بده 13درصدد و حاشدیه سدود عملیداتی از 34درصدد بده 22افزایش حاشیه سود ناخدالص از

درصد

افزایش تعداد مشتریان در راستای تنو  بخشی به فروش

 روز24روز به 33کاهش دوره وصول مطالبات از

41(سهامی عام)گزارش عملکرد دو ساله شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین 

97 98 99




