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 .1.1معرفی شركت :
شررکت سرررمایه گررذاری سرریمان ترأمین (سررهامی عررام) در ترراریخ  1378/03/12تحررت شرماره  151394بررا نررام اولیرره شرررکت
مردیریت سررمایه گررذاری صرنایا سرریمان ترأمین (سرهامی دررا ) در اداره ثبرت شرررکتها و ميسسرات غیرر ت رراری تهرران برره
ثبررت رسرریده اسررت  ،برره اسررتناد مصرروبه م مررا عمررومی فرروق العرراده مررورخ  1379/08/21صرراحبان سررهام نررام شرررکت برره
مرردیریت سرررمایه گررذاری برررق و لرروازم دررانگی تررأمین (سررهامی دررا ) برره منظررور سرررمایه گررذاری و راهبررری واحرردهای
صنعتی در بخش برق و لوازم دانگی تغییر یافت.
برره اسررتناد مصرروبه م مررا عمررومی فرروق العرراده مررورخ  1382/6/25صرراحبان سررهام نررام شرررکت برره شرررکت سرررمایه گررذاری
سرریمان تررأمین (سررهامی دررا ) برره منظررور سرررمایه گررذاری و راهبررری واحرردهای سرریمانی و صررنایا وابسررته برره ن و
واحرردهای معرردنی ،تغییررر یافترره اسررت  .برره اسررتناد مصرروبه م مررا عمررومی فرروق العرراده مررورخ  1383/10/30صرراحبان سررهام
شخصیت حقوقی شررکت از "سرهامی درا "بره "سرهامی عرام" تغییرر و همچنرین موضروف فعالیرت و اساسرنامه شررکت نیرز
تغییریافته اسرت ،بره اسرتناد مصروبه م مرا عمرومی فروق العراده مرورخ 1384/01/15صراحبان سرهام ،سرال مرالی شررکت از
اول دررداد هرر سرال غراز و در پایران اردیبهشررت مراه سرال بعرد بره پایرران مری رسرد .شررکت در تراریخ  1392/11/22تحررت
شررماره  11227نررزد س رازمان بررورس اوراق بهررادار بعنرروان نهرراد مررالی شرررکت مررادر (هلرردینگ) سررهامی عررام پذیرفترره شررده
اسرت .در اجررای سیاسررتهای سرهامدار عمرده و بررر اسراس تصررمیمات م مرا عمرومی عررادی بره طرور فرروق العراده همزمرران و
مشررترم مررورخ  1397/02/25شرررکت سرررمایه گررذاری عمررران و حمررل و نقررل تررأمین (سررهامی دررا ) "بعنرروان شرررکت
ادغررام شررونده" در شرررکت سرررمایه گررذاری سرریمان تررأمین (سررهامی عررام) "بعنرروان شرررکت موجررود" ،کلیرره دارایرری هررا،
مطالبات ،دیرون و تعهردات شررکت ادغرام شرونده بره قیمرت دفترری و برر اسراس موضروف بنرد "الرف" لغایرت "و" مراده 111
قررانون مالیررات هررای مسررتقیم اصررالحیه مصرروب سررال  1380در شرررکت موجررود ،ادغررام و در ترراریخ  1397/05/02تحررت
شررماره  21396در اداره ثبررت شرررکتها و مالکیررت صررنعتی ایررران برره ثبررت رسرریده اسررت .همچنررین سررهام شرررکت در ترراریخ
 1399/04/11در بررازار دوم بررورس اوراق بهررادار عرضرره گردیررد و مرکررز اصررلی شرررکت واقررا در دیابرران سرریدجمال الرردین
اسد بادی ،نبش دیابان  ،25پالم  219می باشد.
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 .1.2تركیب سهامداران شركت در پایان سال مالی منتهی به  31اردیبهشت  1400به شرح زیر می باشد :
ردیف

1400/02/31
نام سهامدار

تعداد سهام

1399/02/31
درصد
سهام

تعداد سهام

درصد
سهام

9.731.125.346

%88/5

10.999.996.000

%99/9

321.000

0

1.000

0

0

1.000

0

1.000

0
0

1

شركت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

2

شركت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

3

شركت سرمایه گذاری صدر تأمین

317.633

4

شركت سرمایه گذاری صبا تأمین

271.000

0

5

شركت سرمایه گذاری داروئی تأمین

289.183

0

1.000

6

سایر سهامداران

1.267.675.838

%11/5

0

0

11.000.000.0000

% 100

11.000.000.0000

% 100

جمع
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 .1.3موضوع فعالیت شركت :
موضوع فعالیت شركت طبق ماده  3اساسنامه شركت مصوب  1398/09/04عبارتست از :
الف -موضوع فعالیت های اصلی :
 -1سرررمایه گررذاری درسررهام ،سررهم الشرررکه ،واحرردهای سرررمایه گررذاری صررندوق هررا یررا سررایر اوراق بهررادار دارای حررق ر ی بررا
هدف کسرب انتفراف بره طروری کره بره تنهرایی یابره همرراه اشرخا

تحرت کنتررل واحرد ،کنتررل

تحرتک کنتررل یااشرخا

شرررکت ،ميسسرره یررا صررندوق سرررمایه پررذیر را در ادتیررار گرفترره یررا در ن نفرروذ قابررل مالحظرره یابررد و شرررکت ،موسسرره
صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا دارجی) در زمینه یا زمینه هاى زیر فعالیت کند :
 -1-1تهیه و تولید انواف مواد ،مصالح و محصوالت معدنی ،سادتمانی و صنایا وابسته .
 -1-2اجرای پروژه های سرمایه گذاری و پیمانکاری در حوزه های عمرانی ،سادتمانی و حمل و نقل .
 -1-3ارائه ددمات حمل و نقل ،امالم و بازرسی کاال و ددمات .
 -1-4سرمایه گذاری در شرکت ها و پروژه های معدنی ،سادتمانی و صنایا وابسته و حمل و نقل .
 -2ان ام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخا

سرمایه پذیر موضوف بند  1فوق :

 -2-1ددمات اجرایی در تهیه و درید مواد اولیه و ماشین الت برای اشخا
 -2-2ددمات طراحى و مهندسى اصولى و تضمین پروژه ها براى اشخا

حقوقی سرمایه پذیر .
حقوقى سرمایه پذیر .

 -2-3ان ام مطالعرات ،تحقیقرات و بررسرى هراى تکنولروژیکى ،فنرى ،علمرى ،بازرگرانى و اقتصرادى برراى بهرره برردارى توسرط
اشخا

حقوقى سرمایه پذیر .

 -2-4تررأمین منررابا مررالى اشررخا

حقرروقى سرررمایه پررذیر از منررابا دادلررى شرررکت یررا از طریررق سررایر منررابا از جملرره ادررذ

تسررهیالت بررانکى برره نررام شرررکت یررا شررخ

حقرروقى سرررمایه پررذیر بررا تررأمین وثیقرره یررا تضررمین بازپردادررت از طریررق

شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپردادت .
 -2-5تدوین سیاست هاى کلى و راهبردى و مدیریتى اشخا
 -2-6شناسایى فرصت هاى سرمایه گذارى دردصو

حقوقى سرمایه پذیر .

بند  1فوق به منظور معرفى به اشخا

 -2-7ارائه سایر ددمات فنى ،مدیریتى ،اجرایى و مالى به اشخا

حقوقى سرمایه پذیر .

حقوقى سرمایه پذیر .

 -3سرررمایه گررذارى بررا هرردف کسررب انتفرراف و کنترررل عملیررات یررا نفرروذ قابررل مالحظرره در سررهام ،سررهم الشرررکه و سررایر اوراق
بهادار داراى حق ر ى ن عده از اشرخا

حقروقى کره دردمات زیرر را منحصرراش بره اشرخا

مى نمایند .
 -3-1ددمات موضوف بند  2فوق .
 -3-2حمل و نقل ،انباردارى ،بازاریابى ،توزیا و فروش محصوالت .
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ب -موضوع فعالیت های فرعی:
 -1سرررمایه گررذاری در مسررکوکات ،فلررزات گررران بهررا ،گررواهی س ر رده بررانکی و س ر رده هررای سرررمایه گررذاری نررزد بان ر

هررا و

موسسات مالی اعتباری م از .
 -2سرررمایه گررذاری در سررهام ،سررهم الشرررکه ،واحرردهای سرررمایه گررذاری صررندوق هررا یررا سررایر اوراق بهررادار دارای حررق رای
شرکت ها ،موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری برا هردف کسرب انتفراف بره طروری کره بره تنهرایی یرا بره همرراه اشرخا
تحررت کنترررل و اشررخا

تحررت کنترررل واحررد ،کنترررل شرررکت ،موسسرره یررا صررندق سرررمایه گررذاری سرررمایه پررذیر را در

ادتیار نگرفته یرا در ن نفروذ قابرل مالحظره نیابرد ،یرا در صرورت در ادتیرار گررفتن کنتررل یرا نفروذ قابرل مالحظره ،شرخ
حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای  1و  2قسمت الف این ماده فعالیت نماید .
 -3سرمایه گرذاری در سرایر اوراق بهرادار کره بره طرور معمرول دارای حرق رای نیسرت و توانرایی انتخراب مردیر یراکنترل ناشرر را
به مال

اوراق بهادار نمی دهد .

 -4سرمایه گذاری در سایر دارایی های فیزیکی ،پروژه های تولیدی و پروژه های سادتمانی با هدف کسب انتفاف .
 -5ارائه ددمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :
 -5-1پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری.
 -5-2تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار.
 -5-3مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار.
 -5-4تضمین نقدشوندگی ،اصل با حداقل سود اوراق بهادار.
 -6شرکت می تواند در راسرتای اجررای فعالیرت هرای مرذکور در ایرن مراده ،در حردود مقرررات و مفراد اساسرنامه اقردام بره ادرذ
تسهیالت مالی یا تحصیل دارایری نمایرد یرا اسرناد اعتبراری برانکی افتتراح کنرد و بره واردات یرا صرادرات کراال ب رردازد و امرور
گمرکرری مربوطرره را ان ررام دهررد ،ایررن اقرردامات فقررط در صررورتی م رراز اسررت کرره در راسررتای اجرررای فعالیررت هررای شرررکت
ضرورت داشته باشند و ان ام ن ها در مقررات منا نشده باشند .
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 .1.4مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل :

اعضای هیئت مدیره

نام نماینده اشخاص
حقوقی

سمت

شركت سرمایه گذاری داروئی تأمین

مهدی صیدی

شركت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

رضا جمارانیان

شركت سرمایه گذاری صدر تأمین

سیدحامد عسگری

عضو هیأت مدیره

شركت سرمایه گذاری صبا تأمین

علیرضا رضوانی

عضو هیأت مدیره

-

عضو هیأت مدیره

شركت سرمایه گذاری نفت و گاز و
پتروشیمی تأمین

رئیس هیأت مدیره
مدیرعامل و نائب
رئیس هیأت مدیره
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نوع
عضویت

مدرک /

تاریخ عضویت

رشته

در هیأت

تحصیلی

مدیره

غیر

فوق

موظف

لیسانس

موظف
موظف

فوق
لیسانس
دكتری
تخصصی

غیر

فوق

موظف

لیسانس

-

-

1399/02/10
1397/11/28
1399/10/06
1399/12/19
-
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 .1.5مروری كلی بر وضعیت صنعت سیمان ،ساختمان و حمل و نقل :
وضعیت صنعت سیمان در جهان ،منطقه و ایران :
همانطور که در نمودار زیر مالحظه می گردد روند مصرف سیمان در جهان طی  5سال ادیر از نوسانات کمی بردوردار
بوده و در سال  2020مصرف سیمان جهان در پی رکود اقتصادی ناشی از شیوف بیماری کووید 19 -اندکی کاهش یافته
است.

روند تولید سیمان جهان در  25سال گذشته

پیش بینی می شود که تولید سیمان جهان در سال  2030به  4.83میلیارد تن افزایش یابد .چین بیشترین تولید سیمان
در سراسر جهان را دارد و بر ورد می شود بالغ بر  2.2میلیارد تن در سال  2020تولید نموده و در حال حاضر بیش از نیمی
از سیمان جهان در چین تولید می شود و پس از ن هند با  340میلیون تن قرار دارد.
نمودار زیر تولید سیمان در سراسر جهان توسط کشورهای عمده تولید کننده در سال  2020را نشان می دهند در سال
 2020تولید سیمان ایران به حدود  68میلیون تن رسید که نسبت به سال  2019معادل  8میلیون تن افزایش یافت و به
این ترتیب ایران در بین شش تولید کننده بزرگ سیمان جهان قرار دارد.
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شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

تولیدكنندگان بزرگ سیمان در سال 2020
(ارقام به میلیون تن)

هم اکنون در ایران  78کاردانه تولید کننده سیمان مشغول به فعالیت هستند و ایران با ظرفیت تولید  88/3میلیون تن
سیمان از نظر ظرفیت نیز چهارمین رتبه را در کشورهای جهان بعد از چین  ،هند ،ویتنام و ایاالت متحده مریکا در ادتیار
دارد.
در سطح جهانی پس از کاهش مصرف که در پی رکود سال  2008اتفاق افتاد وضعیت به تدریج بهبود یافت و مصرف سیمان
طی  12سال ادیر رشد مالیمی را ت ربه می کرد با این حال با توجه به شیوف بیماری کووید  19درسطح جهان و رکود
فراگیر اقتصادی تولید سیمان جهان حدود  80میلیون تن کاهش یافت و به نظر می رسد با برنامه های وسیا واکسیناسیون
و مهار پاندمی در سال جاری وضعیت بهتری در انتظار صنعت سیمان جهان باشد.
با وجود این که تولید سیمان کاهش قابل توجهی نداشت اما بر وردها از کاهش نسبی مصرف سیمان جهانی در سال 2020
حکایت دارد و تخمین های اولیه  6درصد کاهش مصرف جهانی سیمان در سال  2020را بر ورد می نمایند ،این کاهش در
کشورهای توسعه یافته به  11درصد و در کشورهای در حال توسعه به  3درصد رسید .چین کماکان کاهش مصرفی در حدود
 7درصد را ت ربه می کند .در حالی که انتظار می رفت بازار هند هر چند مختصر ولی رشد داشته باشد  ،مصرف سیمان در
شبه قاره با سقوط بیش از  10درصدی مواجه شد  .ایاالت متحده که در سال  2019با  2.1درصد رشد پس از سال 2007
اولین سالی بود که افزایش مصرف را ت ربه می کرد  ،در سال  2020با کاهش مصرف همراه و پیش بینی می شود سال
 2021را با مازاد تولید بگذراند .حتی جنوب صحرای بزرگ فریقا نیز که سال ها طالیه دار رشد مصرف سیمان جهان بود با
وجود رشد های منطقه ای در م موف به تولید و مصرف متعادل رسید .تنها منطقه ای از جهان که رشد دیره کننده 8
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شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

درصدی را ت ربه نمود داورمیانه بود که پس از سال ها رکود رشد دیره کننده ای در مصرف به دلیل رشد بی سابقه سادت
و ساز داشت  .بازار این منطقه اکنون ی

بازار  200میلیون تنی است.

با این حال در سطح جهانی کماکان انتظار رشد مصرف سیمان می رود .در بردی مناطق جهان  ،مصرف سرانه سیمان فقط
 91کیلوگرم است و این در حالی است که همچنان با میانگین جهانی  521کیلوگرم  ،فاصله زیادی دارد .با وجود اهمیت
صنعت سیمان در اقتصاد های ملی  ،سیمان نقش مهمی در ت ارت جهانی بازی نمی کند و به علت سنگین بودن و حمل
ونقل سخت ن در مسافت های بین کشوری به ندرت مبادله می شود .در سال  2020ارزش صادرات سیمان و کلینکر جهان
حدود  10میلیارد دالر بود که از این مقدار ترکیب کلینکر  25درصد  ،سیمان های هیدرولیکی  5و سیمان لومینو  3درصد
بوده است.
نمودار زیر بزرگترین کشورهای صادر کننده در جهان را در سال  2018نشان می دهد و ایران در رتبه چهارم قرار دارد.
حجم صادرات سیمان و كلینکر
(ارقام به میلیون تن)

مهمترین دالیلی که شرایط رقابت را برای واحدهای تولید کننده سیمان بوجود می¬ ورد نیاز به سرمایهگذاری باال ،محدود
بودن شعاف بازار به سبب هزینه حمل و نقل و فراگیر بودن مصرف در مناطق محلی است .به عنوان مثال فرض کنید ی
کاردانه سیمان اگر تحت پوشش ی
اما ی

هلدینگ نباشد انرژی زیادی را برای شناسایی بازار و بازاریابی جهانی باید صرف نماید؛

شرکت هلدینگ با ان ام این کار میتواند ن را برای تمام شرکتهای تحت پوشش ان ام دهد ،فرض کنید ی

هلدینگ در ارزیابیهای دود بازار جدیدی را کشف میکند که از منطقه تمرکز دود  3.000کیلومتر فاصله دارد ،در این
موارد هلدینگ معموالش به جای صادرات که مستلزم هزینههای گزاف حمل و نقل است ترجیح میدهد ی

کاردانه سیمان

در بازار هدف تأسیس و یا دریداری نماید .تولید و مدیریت بازار سیمان در جهان توسط هلدینگ های بزرگ ان ام می پذیرد.
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شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

فهرست هلدینگ هایی كه بیشترین تولید وقعی سیمان جهان را در سال  2020داشته اند

هلدینگ سرمایه گذاری سیمان تامین با تولید واقعی بالغ بر  21میلیون تن سیمان در سال بعنوان بزرگترین هلدینگ
سیمانی کشورو در رتبه ه دهمین فهرست هلدینگ های بزرگ سیمانی جهان طبقه بندی می شود .
در سال  2020میالدی ایران با حدود  68.3میلیون تن تولید سیمان رتبه ششم جهانی را به دود ادتصا

داد ،و با وجود

رونق نسبی در سادت و ساز دادلی  ،کاهش بودجه عمرانی و محدودیت های بوجود مده در صادرات باعث شد تا ایران نتواند
از بخش عمدهای از ظرفیت تولید دود استفاده نماید ،با این حال به نظر می رسد ،ظرفیت تولید ،به دلیل تکمیل کاردان ات
در دست احداث تا سه سال ینده به حدود  100میلیون تن بالغ شود.
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شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

مروری بر تحوالت بازار سیمان در سال گذشته :
پس از شش سال کاهش پیاپی در کلیه شاد

های حیاتی صنعت سیمان ،در پی رونق سادت و ساز ،شاد

های صنعت

از سال  1398شروف به بهبود نمود ،و این روند در سال  1399نیز ادامه یافت به نحوی که مصرف دادلی سیمان در حدود
 13درصد افزایش یافت .علت عمده این رشد پس از سال ها رکود ،حصول نتی ه اجرای طرح های هلدینگ برای مدیریت
عرضه سیمان و همکاری ان من صنفی و سایر تولید کنندگان است .ت ربیات بدست مده از اجرای طرح مدیریت بازار حاکی
از ن است که هر قدر حسن اعتماد بین شرکتهای سیمانی منس متر و هماهنگی بین نها بیشتر باشد نتایج مطلوب تری در
صنعت حاصل دواهد شد.
همچنین صادرات سیمان و کلینکر از 14.5میلیون تن در سال  1398به حدود  13.9میلیون تن کاهش یافت .علت این
کاهش ای اد محدودیت های انتقال پول و بارگیری از بنادر کشور و همچنین عدم صرفه اقتصادی صادرات برای بردی از
شرکت هایی بود که در مناطق دورتر قرار داشتند و از طرفی کمبود سیمان دادلی و تقاضای باالی مصرف در دادل کشور
بردی از شرکت ها را وادار به پوشش تقاضای دادلی نمود .
از ن ائیکه تمرکز برصادرات میتواند منافا بهتری نصیب شرکتهای تولید کننده سیمان نماید اقداماتی برای ای اد هماهنگی
بین هلدینگهای سیمان برنامه ریزی گردید که همراه با نوسانات ارزی رفته رفته مبنای فروشهای ریالی صادرات با نرخ
ارزهای معتبر تعیین گردد و از این راه در مد مناسبی برای شرکت های صادرات محور حاصل گردید.
در نمودار ذیل روندهای مهم تولید  ،مصرف و صادرات طی سال های ادیر را مالحظه می فرمایید.
روند تولید،فروش و صادرات سیمان ایران طی دهه اخیر (ارقام به میلیون تن)
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شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

امید است با همکاری و هماهنگی کلیه مدیران و دست اندرکاران صنعت سیمان بتوان شرایط مناسبی را برای این صنعت ای اد و با
افزایش بودجه طرحهای عمرانی و استفاده از دی لماسی ت اری مناسب مصرف دادلی و فروش صادراتی را بمنظور استفاده از ظرفیت
های بالاستفاده افزا یش داد تا صنعت سیمان کشور بتواند مثل گذشته در جایگاه بهتری قرار گیرد .در حال حاضر 10طرح قابل اجرا با
ظرفیت تولید  10میلیون تن سیمان در سال در دست اجراست  ،چنانچه کلیه واحدهای در دست اجرا به بهره برداری برسند ،ظرفیت
تولید سیمان کشور به  100میلیون تن بالغ می گردد.
در ادامه نگاهی کلی به وضعیت صنعت سیمان در کشور و مقایسه با هلدینگ در سال  99می پردازیم:

وضعیت شركت در صنعت سیمان جهان و ایران :
سهم تولید سیمان شركت در جهان :
نام

واحد

تولید سیمان

تولید سیمان

تولید سیمان

سهم هلدینگ از تولید

سهم هلدینگ از تولید

محصول

محصول

جهان

ایران

هلدینگ

سیمان در جهان

سیمان در ایران

سیمان

میلیون تن

4.100

68/3

21

%0/5

%31

میزان تولید ،تحویل و صادرات سیمان كشور از سال 93لغایت  99به شرح جدول زیر میباشد :
میزان تولید ،تحویل و صادرات سیمان (مقادیر به میلیون تن)
سال

تولید كلینکر

تولید سیمان

تحویل سیمان

صادرات سیمان و كلینکر

مصرف داخلی سیمان

1399

70/9

68/3

68/8

13/9

63/7

1398

66/2

60/4

59/8

14/5

54/1

1397

61/9

55/4

54/7

12/3

49

1396

58/7

55/7

56/1

12

48/9

1395

57/6

55/2

55/1

13

47/8

1394

60/1

58/7

58/8

15/1

48/6

1393

70/1

66/4

66/4

17/6

54/5
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شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

جایگاه شركت در سال  1399از نظر تولید ،تحویل و صادرات سیمان و كلینکر بشرح زیر است :

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

شرح

درصد افزایش (كاهش)

تولید سیمان

سال  1399به 1397

1399

1398

1397

1399

1398

1397

كلینکر

سیمان

گروه سیمان تامین

20/4

18/8

17/9

21

18/1

16/7

14

26

رقبا

50/5

47/4

44

47/3

42/3

38/7

15

22

كل صنعت سیمان

70/9

66/2

61/9

68/3

60/4

55/4

15

23

29

28

29

31

30

30

درصد گروه سیمان
تامین از كل صنعت

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

فروش داخلی سیمان

جمع كل فروش

صادرات سیمان و كلینکر

1399

1398

1397

1397 1398 1399

1399

گروه سیمان تامین

19/9

17/8

15/7

3/9

3/4

2/3

23/7

رقبا

43/8

36/3

33/3

10

11

10

كل صنعت

63/7

54

49

13/9

14/5

12/3

77/5

31

33

32

28

24

19

31

درصد گروه سیمان
تامین از كل صنعت

داخلی

صادراتی

كل

18

27

70

32

47/3 53/8

43/4

32

0

24

68/5

61/4

30

13

26

31

29
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1397 1398

درصد افزایش (كاهش)

21/2

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

جایگاه شركت در صنعت سیمان كشور :
در سال  1399سهم بازار هلدینگ از کل کشور حدود  31درصد بوده است .هماکنون عمده سرمایهگذاری درصنعت سیمان متعلق به
هلدینگهاست با این حال سهم شرکت های بخش دصوصی نیز طی سالهای ادیر رشد قابل مالحظهای یافته است .سهم بازار هلدینگ-
های مختلف در بازار سیمان در پایان سال ( 1399بدون كلینکر) به شرح جدول زیر میباشد :
(مادذ  :ان من صنفی کارفرمایان صنعت سیمان)

ردیف

مقدار فروش سیمان

سهام مدیریتی

سهم از بازار (درصد)

(میلیون تن)

1

سرمایه گذاری سیمان تامین

21

31

2

سیمان تهران

7/2

11

3

سرمایه گذاری توسعه صنایا سیمان

5/5

8

4

سرمایه گذاری غدیر

4/7

7

5

سرمایه گذاری سیمان اس ندار

2/9

4

6

سرمایه گذاری امید

2/2

3

7

سهام عدالت

1

1

8

صندوق بازنشستگی

0/2

0

9

بخش دصوصی (غیرهلدینگی)

24/1

35

68/8

100

جمع كل

بخش خصوصی

سیمان تامین

(غیرهلدینگی)

%31

%35
صندوق بازنشستگی

%0/3
سهام عدالت

سیمان تهران

%1

%11
سیمان سیدکو

سیمان غدیر

اسپندار

%8

%7

%4

صفحه  17از 76

سرمایه گذاری امید

%3

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

وضعیت صنعت عمران و ساختمان :
بازار مسکن یکی از متغیر های موثر بر اقتصاد کالن کشورهاست که سهم بسزائی در تولید نادال
به سهم باالی مسکن در تولید نادال

دادلی نها دارد .در ایران نیز با توجه

دادلی ،نوسانات ن از اهمیت ویژه ای بردوردار می باشد .تاثیر مستقیم و غیر مستقیم این بخش

از اقتصاد بر بازار مسکن بالغ بر  17تا  18درصد و به شرح زیر میباشد.


تاثیر مستقیم حدود  5.3درصد بر  GDPبدون نفت



تاثیر مستقیم حدود  4.5درصد بر GDP



تاثیر غیر مستقیم  12تا  13درصد بر GDP

با بررسی زمانی بازار مسکن در ایران مشخ

می شود که رونق و رکود همواره به صورت دوره ای تکرار شده است .درین دوره رونق

بازار مسکن ایران در سال های  90تا  92بوده و از اواسط سال  1392رکود در بازار حاکم گردید .در سال  1395پس از تغییر نسبی
شرایط کسب و کار کشور به واسطه رفا بردی تحریم ها ،کاهش نرخ سود س رده ها ،افزایش عرضه تسهیالت مسکن و سایر سیاست
گذاری های ملی و مشکالت پیشروی بخش بانکی کشور ،امید به ای اد رونق در بخش مسکن و سادتمان شکل گرفت .ولیکن در سال
های ادیر با احیاء تحریم های گذشته و اعمال تحریم جدید ،ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت و سبب ای اد تقاضا برای مل

شد.

این افزایش تقاضا به صورت هماهنگ با دیگر بازارها سبب افزایش چشم گیر قیمت ها شد .که هم اکنون با توجه به افزایش چشمگیر
قیمت ها و عدم ارزندگی در این ارقام ،بازار وارد رکود نسبی شده است.
متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی كلنگی
بر اساس داده های سازمان ملی مار ایران ،در تابستان  1399متوسط قیمت درید و فروش هر مترمربا زمین یا زمین سادتمان مسکونی
کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در کل کشور  73.334هزار ریال با میانگین مساحت  267مترمربا بوده است ،که
نسبت به فصل قبل 28.4 ،درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  101.8درصد افزایش داشته است ،همچنین تعداد معامالت فروش
زمین یا زمین سادتمان مسکونی کلنگی ان ام شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی درکل کشور نسبت به فصل قبل  86.7درصد و
نسبت به فصل مشابه سال قبل  151.2درصد افزایش داشته است .در میان اسررتانهای کشررور ،بیشترین متوسررط قیمت درید و
فروش ی

مترمربا زمین یا زمین سررادتمان مسررکونی کلنگی معامله شررده  255.561هزار ریال با میانگین مسرراحت  251مترمربا

در اسررتان تهران و کمترین ن  2.206هزار ریال با میانگین مساحت  243مترمربا در استان کهکیلویه و بویراحمد بوده است .از سوی
دیگر ،کمترین میزان قیمت درید و فروش ی

مترمربا زمین یا زمین سادتمانهای مسکونی کلنگی در معامالت ان ام شده در این

فصل مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با  1.138هزار ریال و بیشترین میزان ن مربوط به استان تهران با  1.550.000هزار ریال
است .همچنین از کل معامالت ان ام شده برای فروش زمین یا زمین سادتمان مسکونی کلنگی در کشور در تابستان ،1399استان البرز
با  14/2درصد ،دارای بیشترین سهم و استان سیستان و بلوچستان با  0/1درصد دارای کمترین سهم و استانهای کرمان ،سمنان و
دراسان جنوبی فاقد معامله ثبت شده هستند.
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متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی :
بر اساس دادههای سازمان ملی مار ایران ،در تابستان  1399متوسط قیمت درید و فروش هر مترمربا زیربنای مسکونی معامله شده از
طریق بنگاههای معامالت ملکی در سطح کل کشور  71726هزار ریال با میانگین مساحت  105مترمربا و متوسط عمر بنای  12سال
بوده است ،که نسبت به فصل قبل 24.8 ،درصد و نسرربت به فصررل مشررابه سررال قبل  95.8درصررد افزایش داشررته اسررت،
همچنین تعداد معامالت فروش زیربنای مسررکونی ان ام شررده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در کل کشور نسبت به فصل قبل
 33.8درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  74.2درصد افزایش داشته است .مقایسه متوسط قیمت درید و فروش هر مترمربا زیربنای
مسکونی در میان استانهای کشور نشان میدهد که بیشترین ن  187910هزار ریال با میانگین مساحت  88مترمربا و متوسط عمر
بنای  12سال در استان تهران و کمترین ن  5744هزار ریال با میانگین مساحت  192مترمربا و متوسط عمر بنای  12سال در استان
کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
از سروی دیگر ،کمترین قیمت درید و فروش هر مترمربا زیربنای مسرکونی در معامالت ان ام شرده در این فصرل مربوط به اسرتان
کهکیلویه و بویر احمد با  2513هزار ریال و بیشترین میزان ن متعلق به استان تهران با  1308271هزار ریال بوده است .همچنین در
تابستان  ،1399از کل معامالت ان ام شررده برای فروش زیربنای مسررکونی در کشررور ،اسررتان تهران با  37/3درصررد ،دارای بیشترین
سهم و استان دراسان جنوبی با  0/01درصد دارای کمترین سهم هستند.
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لذا با توجه به افزایش چند برابری قیمت ها پیشبینی میشود بازار مسکن م ددا به دوران رکود وارد شود .از طرفی با توجه به اعالم
مشکل بیکاری به عنوان بزرگترین معضل کشور ،به نظر می رسد مهمترین راه کار موجود در راستای برون رفت از وضعیت فعلی ،استفاده
از پتانسیل اشتغال زایی بخش مسکن و سادتمان می باشد .بررسی اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد در کل کشور نشان می دهد،
بخش سادتمان اشتغال زاترین بخش اقتصاد بوده است .با بررسی رفتار فعاالن در بخش مسکن ،دو نوف تقاضا در بازار مسکن شناسایی
می شود که می توان ن را تحت عنوان «تقاضای سرمایه ای» و «تقاضای مصرفی» تقسیم بندی نمود .در حقیت میزان تاثیر گذاری و
تاثیرپ ذیری تغییر دط تقاضا ،بیشتر ناشی از شرایط و چگونگی حضور این دو گروه در بازار می باشد .کاربرد مسکن در تقاضای مصرفی
برای سکونت بوده و کاربرد مسکن در بخش تقاضای سرمایه ای ،عمدتا سود وری می باشد.

عرضه
بازار مسکن

تقاضای مصرفی

تقاضا
تقاضای سرمایه ای

همان طور که در شکل باال مشخ

شده است ،تقاضای مصرفی ناشی از وضعیت کلی اقتصاد دانواده و تقاضای سرمایه ای متاثر از شرایط

محیطی می باشد .بنابراین تغییرات شرایط محیطی ابتدا بر روند تقاضای سرمایه ای تاثیر گذاشته و در ادامه با سرعت کمتری بر روی
تقاضای مصرفی تاثیرات دود را نمایان می کند.
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پروانه های ساختمانی :
میزان عرضه واحدهای مسکونی و تعداد پروانه های صادر شده از اصلی ترین شاد
می باشد .نچه مشخ

های نشان دهنده وضعیت رونق و رکود بازار مسکن

است هر چه تعداد پروانه های ادذ شده توسط فعاالن بخش مسکن از ح م باالتری بردوردار باشد ،میزان

احتمال ورود به رونق بخش مسکن محتمل تر دواهد بود و بالعکس کاهش ح م پروانه های صادره ،نشان دهنده کاهش ح م فعالیت
و سرمایهگذاری و کاهش ح م عرضه در این بازار میباشد .بدلیل اهمیت اطالعات شهر تهران و به منظور حفﻆ قابلیت مقایسه اطالعات
با دورههای قبل ،مار مربوط به شهر تهران ارایه شده است .بر همین اساس ،اطالعات در دو بخش "الف" برای شهر تهران و "ب" برای
نقاط شهری کل کشور ،تهیه و به شرح زیر ارایه میشود.

الف)شهر تهران :
بر اساس داده های سازمان ملی مار ایران ،در تابستان سال  1399تعداد  1823پروانه سادتمانی توسط شهرداری تهران صادرشده است
که نسبت به فصل گذشته  8.4درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته  14.2درصد کاهش داشته است ،این تعداد پروانه
حدود  3.4درصد از کل پروانههای سادتمانی کشور را تشکیل میدهد .از کل پروانههای صادرشده  4پروانه ( 0/2درصد) مربوط به افزایش
بنا و  1819پروانه ( 99/8درصد) مربوط به احداث سادتمان بوده است که پروانههای صادرشده برای احداث سادتمان نسبت به فصل
گذشته حدود  8/3درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود  14درصد کاهش داشته است.
م موف مساحت زیربنای تعیین شده در پروانههای صادرشده برای احداث سادتمان از سوی شهرداری تهران در تابستان سال  1399در
حدود  2426هزار مترمربا بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود  6/4درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 9
درصد کاهش داشته است و در حدود  9/4درصد از م موف کل زیربنای تعیین شده در پروانههای صادرشده برای احداث سادتمان از
سوی شهرداریهای کشور را تشکیل میدهد .همچنین متوسط مساحت زیربنا در پروانههای احداث سادتمان حدود  1324مترمربا و
در پروانههای احداث سادتمان مسکونی حدود  1228مترمربا بوده است.
تعداد واحدهای مسکونی پیشبینی شده در پروانههای صادرشده برای احداث سادتمان از سوی شهرداری تهران در تابستان سال 1399
بالغ بر  13822واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود  7/8درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 4/9
درصد کاهش داشته است .این تعداد واحد مسکونی 10/1 ،درصد از واحدهای مسکونی پیشبینی شده در پروانههای احداث سادتمان
صادرشده از سوی شهرداریهای کشور را تشکیل میدهد .با توجه به تعداد پروانههای صادرشده برای احداث سادتمان در شهر تهران،
متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانههای احداث سادتمان  7/6واحد و در پروانههای احداث سادتمان مسکونی  7/5واحد بوده است.
م موف مساحت زمین پروانههای صادرشده برای احداث سادتمان در حدود  579هزار مترمربا بوده است که نسبت به فصل گذشته
 14.1درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته  10/3درصد کاهش داشته است .متوسط مساحت زمین در پروانههای احداث سادتمان
 318مترمربا و در پروانههای احداث سادتمان مسکونی حدود  284مترمربا بوده است.
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ب)نقاط شهری كشور :
بر اساس دادههای سازمان ملی مار ایران ،در تابستان سال  1399تعداد  53071پروانهی سادتمانی توسط شهرداریهای کشور صادرشده
است که نسبت به فصل گذشته حدود  29.9درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود  28.5درصد افزایش داشته است .از کل
پروانههای صادرشده  3579پروانه ( 6/7درصد) مربوط به افزایش بنا و  49492پروانه ( 93/3درصد) مربوط به احداث سادتمان بوده
است که پروانههای صادرشده برای احداث سادتمان نسبت به فصل گذشته حدود  29درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته
28.9درصد افزایش داشته است.
م موف مساحت زیربنای پروانههای صادرشده برای احداث سادتمان در حدود  25952هزار مترمربا بوده است که نسبت به فصل گذشته
 33/9درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود  46درصد افزایش داشته است .متوسط مساحت زیربنا در پروانههای احداث
سادتمان  524مترمربا و در پروانههای احداث سادتمان مسکونی  490مترمربا بوده است.
تعداد واحد مسکونی پیشبینی شده در پروانههای صادرشده برای احداث سادتمان در تابستان سال  1399بالغ بر  137431واحد بوده
است که نسبت به فصل گذشته حدود  34.5درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود39.3درصد افزایش داشته است .با توجه
به تعداد پروانههای صادرشده برای احداث سادتمان ،متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانههای احداث سادتمان  2/8واحد و در
پروانههای احداث سادتمان مسکونی  2/9واحد بوده است .م موف مساحت زمین پروانههای صادرشده برای احداث سادتمان در حدود
 16111هزار مترمربا بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 34درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  40.6درصد افزایش داشته
است .متوسط مساحت زمین در پروانههای احداث سادتمان  326مترمربا و در پروانههای احداث سادتمان مسکونی  282مترمربا بوده
است.
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جمعبندی:


از ی

طرف با توجه به تحریم ها و کاهش فروش نفت  ،احتمال می رود برنامه ها و بودجه های عمرانی دولت تحت الشعاف

تحریم ها قرار گرفته و از ح م و میزان برنامه های عمرانی دولت کاسته شود .افزایش ح م نقدینگی کشور و روند رشد
سریا قیمت مسکن در سال گذشته و کاهش انتظارات تورمی پس از این افزایش قیمت می تواند مسکن را وارد دوره رکود
نماید..


با توجه به حمایت دولت و شهرداری ها از نوسازی بافت های فرسوده ،سادت دانه های مسکونی برای مناطق سیل زده،
طرح های ملی سادت مسکن با مدیریت دولت و  ...شرکت های سادتمانی و تامین کننده مصالح میتوانند برای تداوم فعالیت
دود از این موقعیت استفاده نمایند .همچنین از دیدگاه سرمایه گذاری نیز شرکت ها می توانند با نیم نگاهی به احتمال لغو
تحریم ها و رونق اقتصادی در سطح کل کشور ،به رونق بخش مسکن در دادل دوشبین باشند.
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وضعیت صنعت حمل و نقل :
امروزه حمل و نقل بعنوان یکی از شادصه های اصلی توسعه یافتگی جواما بشری می باشد که روند توسعه ن نقش مهمی در
تکامل جواما بشری داشته و دارد ،به طوری که دستیابی به شبکه حمل و نقل پویا ،ایمن و اقتصادی به عنوان یکی از معیارهای
توسعه یافتگی در جهان امروزی محسوب می گردد .در عصر حاضر از حمل و نقل نه به عنوان ی

واسطه برای مبادالت ت اری

بلکه به عنوان بستر و سنگ بنای جهش های اقتصادی و دروازه ارتباطات ت اری  -فرهنگی در میان ملل مختلف یاد می کنند و
حمل و نقل به عنوان یکی از شاد های کالن اقتصادی در هر کشور به شمار می رود و سهمی که بخش حمل و نقل در تولید
نادال

دادلی به دود ادتصا

می دهد بیانگر اهمیت ن در کل اقتصاد کشور میباشد .در ایران در حدود  %8.5از تولید نادال

دادلی و در کشورهای صنعتی بین  ٪ 12تا  ٪ 15به بخش حمل و نقل ادتصا

دارد .سهم حمل و نقل دریایی در جابه جایی

کاالها در ت ارت بین المللی ،حدود  80درصد کل این ت ارت (به لحاظ مقدار کاالی جابه جا شده) را تشکیل میدهد .این میزان
به لحاظ تناژی حدودا  9.7میلیارد تن از انواف کاالست که تقریبا ی

سوم ن را کاالهای نفتی و ی

سوم ن را کاالهای دش

و

فله و بقیه را کاالهای غیر فله تشکیل می دهند .با توجه به احراز چنین درصدی از جابه جایی کاال در ت ارت جهانی ،اهمیت
ت ارت و حمل و نقل دریایی بعنوان دو بخش جدانشدنی قابل تأمل می باشد.
صنعت حمل و نقل دریایی بزرگترین صنعت بین المللی در جهان است و بیش از  2٫5میلیون نفر در این صنعت مشغول به کارند.
رکود در بازارهای جهانی ،وجود مازاد ظرفیت و افزایش قیمت سودت از مهمترین چالشهای امروز صنعت حمل و نقل دریایی است.
در سالهای ادیر شاهد افت شدید نردها در مسیرهای اصلی بویژه سیا ،اروپا هستیم .موضوف حمل ونقل دریایی بدلیل تاثیرگذاری
ن بر قیمت تمام شده کاال در کشورهای در حال توسعه جایگاه واالیی یافته و توجه بدان در عرصه فعلی ت ارت زاد و محیط
کامال رقابتی موجود در میان صاحبان صنایا و مواد اولیه ،نقشی حیاتی یافته است .در چنین شرایطی اعمال دواسته یا نادواسته
هرگونه وقفه یا ای اد هزینه های غیرضروری در چرده حمل و نقل دریائی کاال به نوبه دود می تواند من ر به حذف بسیاری از
فعاالن در بخش واردات و صادرات شود به گونه ای که دیگر قادر به حفﻆ حاشیه در مدها نخواهند بود و از چرده فعالیت دارج
دوا هند شد .با کاهش شدید نرخ کرایه های حمل و پایین مدن در مدها و از سوی دیگر باال رفتن قیمت سودت ،حاشیه سود
شرکتهای کشتیرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.
از ن جایی که سهم نفت در بودجه عمومی دولت هنوز بخش قابل توجهی را به دود ادتصا

می دهد بنابراین ،کاهش در مدهای

نفتی موجب کاهش ت ارت و به تبا ن کاهش تردد کشتی در بنادر کشور و در نتی ه کاهش در مد شرکتهای کشتیرانی ،فعاالن
و ذینفعان در بنادر دواهد شد .به عالوه در حدود  90تا  95درصد ت ارت دارجی کشور از طریق دریا ان ام می شود ،اما به دلیل
نداشتن تسهیالت ارزان قیمت بانکی و محدودیت بندری ن طور که باید و شاید از این ظرفیت استفاده نمی شود و در بردی کاالها
معادل قیمت ن باید هزینه حمل پردادت گردد ،با این وجود ،صنعت حمل ونقل دریایی همچنان با مشکالتی چون ،تاثیر بحران
اقتصاد جهانی بر کشتیرانی ایران ،ای اد ناامنی در به ا از سوی دزدان دریایی ،تاثیر منفی هزینه های ترانزیت بر رقابت پذیری،
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فقدان سرمایه گذاری کافی در بنادر ،عدم وجود طرح های جاما در این زمینه و چالش وجود تحریم های عمومی و نفتی و حذف
حمل و نقل نفت ،مواجه است.

همانطور که در نمودار باال نشان داده شده است ،ح م کاالی جابه جا شده در سال  94با کاهش شدید روبه رو شده ولی در سال های
 95و  96در حال افزایش بوده است که این عدد در سال  1396به  793میلیون تن رسیده است.

سهم بخش های مختلف حمل و نقل از جابه جایی كاال در سال ( -1398ماخذ :بانک مركزی)
دریایی
%20
هوایی
%14

زمینی
%66

دریایی

همچنین همانطور که در نمودار باال مشخ

هوایی

زمینی

است ،حمل و نقل زمینی  66درصد از سهم حمل و نقل کشور در جابه جایی کاال را

پوشش داده است.
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 .1.6محیط حقوقی شركت :
مهمترین قوانین و مقررات حاكم بر فعالیت شركت عبارتند از :


قانون ت ارت



قانون بورس و اوراق بهادار



قوانین پولی و بانکی



قانون کار و تامین اجتماعی



قانون تأمین اجتماعی



قانون مالیاتهای مستقیم



مصوبات م ما عمومی و هیئت مدیره



استانداردهای حسابداری و حسابرسی



اساسنامه و ئین نامه های شرکت



دستورالعمل های اجرائی مبارزه با پولشویی



دستورالعمل حاکمیت شرکتی



قانون هدفمند سازی یارانه ها



بخشنامه های مربوط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده



دستورالعمل ها و سیاستهای ابالغی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی



سایر قوانین مرتبط
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بخ
ش دوم

کس
ن
اهداف مدرییت و راهبرداهی مدرییت ربای ب آ ها

صفحه  28از 76

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 .2.1چشم انداز و ماموریت شركت :
هلدینگ سیمان تأمین ی

هلدینگ تخصصی سرمایهگذاری در صنعت سیمان ،سادتمان ،حمل و نقل و صنایا وابسته

است که با تکیه بر منابا دود و استفاده بهینه از ن باالترین بازده سرمایه گذاری را کسب دواهد نمود و نقش رهبری در
صنعت سیمان منطقه داورمیانه را ایفا دواهد کرد .حفﻆ و ارتقا ثروت سهامداران برای هلدینگ ی

اصل است و در کنار

ن سرمایههای انسانی مهمترین محور ای اد ارزش هلدینگ است .مهمترین شیوه ای اد ارزش توسط هلدینگ انتخاب
مدیران شایسته در سطوح ارشد شرکتهای گروه و بررسی عملکرد اجرایی مدیران از طریق شاد های استراتژی

عملکرد

است .این شاد ها از باالترین سطح عملکردی مانند شاد های سود وری و بازدهی دارایی ها انتخاب میشود و کنترل
جزئیات برای تأمین انتظارات عملکردی هلدینگ به شرکتها س رده دواهد شد و با تکیه به دانش و فعالیت مدیران و
کارکنان شایسته ،ارزش هلدینگ ارتقا یافته ،بازدهی و بهرهوری افزایش یافته و این افزایش حفﻆ دواهد شد .فعالیت
هلدینگ در جهتی است که قانونمندی ،شفافیت عملکرد ،پاسخگویی و پایبندی به مسئولیتهای اجتماعی در کنار
فعالیتهای اقتصادی قرار گیرد ،چنین فعالیتی حقوق سهامداران را حفﻆ نموده و شرایط توسعه پایدار را فراهم میسازد.

 .2.2اهداف شركت :
هلدینگ با اجرای این راهبردها در یک دوره  5ساله میتواند به اهداف استراتژیک خود دست یابد :


مشارکت و همکاری با رهبران بازار جهانی سیمان در منطقه در فعالیتهایی که ای اد ارزشافزوده مینماید؛



توسعه نشان ت اری



ای اد شبکههای همافزا بین شرکتهای تابعه ،تأمینکنندگان ،مشتریان



توسعه بازار با تأکید بر تنوفبخشی به محصوالت ،ددمات و بازارسازی درجهت افزایش مصرف اقتصادی سیمان



مدیریت بهینه منابا در ادتیار برای ای اد بیشترین بازدهی از سبد منابا
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 .2.3ارزش های محوری شركت :
 قانونمندی
 راستگویی ،وفای به عهد و امانتداری
 شفافیت عملکرد و سالمت اقتصادی
 پاسخگویی دقیق ،سریا و شایسته به صاحبان سهام
 ان ام مسئولیتهای اجتماعی بهویژه کم

به حفاظت از محیطزیست و توجه به توسعه پایدار

 شایستهساالری و پایبندی به ادالق حرفهای

 .2.4راهبردهای شركت :
 ارتقاء بهرهوری با بهرهگیری از فناوریهای نوین ،شرکتهای دانشبنیان و مراکز دانشگاهی
 عرضه محصول در بورس کاال و سامانه های فروش
 توسعه بازار با تأکید بر بازاریابی دارجی ،تنوف بخشی به محصوالت و توسعه نشان ت اری و شناسایی مصرف کننده نهایی
و حذف واسطه ها
 تکمیل زن یره ارزش صنعت سیمان  ،سادتمان با هدف کاهش بهای تمامشده محصوالت از طریق ای اد همافزایی در
شبکه تولید ،حمل و توزیا محصوالت و ددمات
 بهره مندی از فرصت های بهینه محیط بین الملل
 اصالح سادتار سرمایهگذاری در شرکتهای تابعه در راستای کسب باالترین بازده
 همکاری با نیروهای جوان و متخص
 همکاری با نیروهای متخص

در امور مدیریتی و تخصصی هلدینگ

و بات ربه در اداره شرکت های زیرم موعه
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 .2.5تحلیل محیطی (تحلیل : (SWOT
تهدید ها :
 استمرار رکود اقتصادی در سطح کشور و کاهش بودجه های عمرانی
 رقابت بین عرضه کنندگان سیمان
 اعمال محدودیت برای واردات سیمان توسط کشورهای هدف صادراتی از طریق وضا تعرفه تا ممنوعیت
 افزایش ظرفیت سیمان تولیدی در کشور (با توجه به بهره برداری از طرح های توسعه ای موجود)
 قیمت گذاری دسررتوری نرخ سرریمان (البته با توجه به پذیرش در بورس کاال امیدواریم این معضررل در ینده
مرتفا گردد)
 باال بودن هزینه حمل و نقل
 پائین مدن شاد

توان درید مسکن در جامعه

 حذف یارانه های انرژی
 نبود زیرسادت های مناسب جهت حمل و نقل

فرصت ها :
 پذیرش محصول در بورس کاال و عرضه ن
 سابقه تولید و برند شنادته شده کاردانه ها
 کیفیت تولیدات
 دسترسی مطلوب کاردان ات سیمان به منابا و مواد اولیه
 نزدیکی عمده کاردان ات سیمان به مراکز مصرف و بازارهای صادراتی
 امکرران بردررورداری از مزایررای همافزایرری بررین شرررکتهای گررروه و اسررتفاده از پتانسرریل هررای موجررود (برره
دصو

در بخش حمل و نقل) و پیمانکاری معدن

 شناسایی بازارهای جدید صادراتی
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نقاط قوت :
 باال بودن سهم بازار
 نیروی انسانی متخص

و بات ربه

 کیفیت و تنوف محصول
 دسترسی سان به مواد اولیه
 برند
 توان مالی مناسب
 ارتباطات مناسب درون سازمانی
 حاشیه سود مناسب
 پراکندگی مناسب جغرافیایی

نقاط ضعف :
 قیمت گذاری دسرتوری نررخ سریمان (البتره برا توجره بره پرذیرش در برورس کراال امیردواریم ایرن معضرل
در ینده مرتفا گردد)
 باال بودن مصرف انرژی
 وابستگی به ب (کمبود ذدایر بی)
 عدم ثبات مدیریتی
 فرسودگی ت هیزات و مشکالت تامین قطعات و لوازم یدکی با توجه به تحریم های بین المللی
 ضعف در فر یندهای حوزه منابا انسانی
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 .3.1سرمایه و منابع مالی :
سرمایه شرکت به استناد م اما عمومی فوق العاده مورخ  1384/03/23و  1384/08/16به ترتیب از مبلغ ی
میلیون ریال به ی

هزار ()1000

میلیون و هفتصررد هزار ( )1.700.000میلیون ریال و س ر س به دو میلیون و پانصررد هزار ()2.500.000

میلیون ریال افزایش یافته است  .توضیحاش اینکه افزایش سرمایه های تحقق یافته تماماش از محل مطالبات حال شده سهامداران
( شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) بابت واگذاری سهام ،ان ام پذیرفته ا ست .با عنایت به ادغام شرکت سرمایه گذاری
عمران و حمل و نقل تأمین ( سهامی دا ) در شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین ( سهامی عام) در تاریخ 1397/02/25
مبلغ سرمایه از  2.500.000میلیون ریال به مبلغ  2.701.000میلیون ریال افزایش یافت و در نهایت در تاریخ 1399/02/22
مبلغ سرمایه از مبلغ  2،701،000میلیون ریال به  11،000،000میلیون ریال (منقسم  11.000،000.000سهم عادی یکهزار
ریالی با نام) افزایش یافت.
تغییرات سرمایه شركت
درصد افزایش

سرمایه جدید (میلیون ریال)

محل افزایش سرمایه

تاریخ افزایش سرمایه

سرمایه

مطالبات حال شده

1384/03/23

170.000

1.700.000

1384/08/16

47

2.500.000

مطالبات حال شده

1397/02/25

8

2.701.000

ادغام هلدینگ عمران و حمل و نقل تأمین

1399/02/22

307

11.000.000

مطالبات حال شده
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.3.2تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی :
 .3.2.1تغییرات در حقوق مالکانه شركت اصلی:
میلیون ریال

1400/02/31

1399/02/31

درصد تغییرات

شرح

سرمایه

11.000.000

11.000.000

0

اندودته قانونی

1.100.000

680.916

61.55

سایر اندودته قانونی

4.634.179

0

100

سود انباشته

11.915.833

10.464.061

87.13

سهام دزانه

()1.003.282

0

)(100

27.646.730

22.144.977

24.84

جمع

 .3.2.2تغییرات در بدهی های بلندمدت شركت اصلی:
میلیون ریال

شرح

حساب ها و اسناد پردادتنی بلند مدت
ذدیره مزایای پایان ددمت کارکنان
تسهیالت بلند مدت
جمع

1400/02/31

1399/02/31

درصد تغییرات

1.636.643

2.106.365

)(22.30

12.831

7.173

78.88

0

500.694

)(100

1.649.474

2.614.232

)(36.90
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 .3.2.3صورت سود و زیان شركت اصلی :
میلیون ریال
سال مالی منتهی

سال مالی منتهی

درصد تغییرات

به 1400/02/31

به 1399/02/31

 1400به 1399

در مدهای عملیاتی

15.159.460

8.392.156

80.64

هزینه های فروش  ،اداری و عمومی

()204.476

()95.250

114.67

سود عملیاتی

14.954.984

8.296.906

80.25

هزینه های مالی

()129.695

()198.129

)(34.54

سایر در مدها و هزینه های غیر عملیاتی

149.746

117.538

27.40

14.975.035

8.216.315

82.26

شرح

سود قبل از مالیات
مالیات بر در مد :
سال جاری

0

0

0

سال های قبل

0

0

0

سود خالص

14.975.035

8.216.315

82.26

سود پایه هر سهم
عملیاتی – ریال
غیرعملیاتی – ریال
سود پایه هر سهم – ریال

1.364

2.855

)(52.22

2

()28

)(92.86

1.366

2.827

)(51.68
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 .3.2.4صورت سود و زیان تلفیقی :
تجدید ارائه شده
میلیون ریال
سال مالی منتهی

سال مالی منتهی

درصد تغییرات

به 1400/02/31

به 1399/02/31

 1400به 1399

84.617.469

50.778.551

66.64

بهای تمام شده در مدهای عملیاتی

()48.438.811

()30.576.172

58.42

سود ناخالص

36.178.658

20.202.379

79.08

سهم گروه از سود شرکت های وابسته

1.322.275

594.980

122.24

هزینه های فروش  ،اداری و عمومی

()7.952.221

()5.119.441

55.33

سایر در مد ها

1.455.353

632.474

130.10

سایر هزینه ها

()618.926

()375.041

65.62

سود عملیاتی

30.385.139

15.935.351

90.68

هزینه های مالی

()931.410

()1.528.276

)(39.05

سایر در مدها و هزینه های غیر عملیاتی

3.443.929

2.079.402

67.79

سود قبل از مالیات

32.897.658

16.486.477

99.54

هزینه مالیات بر در مد

()2.365.572

()1.541.187

)(53.49

سود خالص

30.532.086

14.945.290

104.29

قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

22.182.291

10.606.987

109.13

قابل انتساب به منافا فاقد حق کنترل

8.349.795

4.338.303

92.47

30.532.086

14.945.290

104.29

شرح

در مدهای عملیاتی

سود خالص
سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان
شركت اصلی
عملیاتی – ریال
غیرعملیاتی – ریال
سود پایه هر سهم – ریال

1.870

3.528

()46.99

155

122

27.05

2.025

3.650

)(44.52
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 .3.2.5صورت وضعیت مالی شركت اصلی :
میلیون ریال

شرح

سال مالی منتهی

سال مالی منتهی

درصد تغییرات

به 1400/02/31

به 1399/02/31

 1400به 1399

دارایی ها :
دارایی های غیرجاری :
دارایی های ثابت مشهود
دارایی های نامشهود
سرمایه گذاری های بلندمدت

3.574.613
10.468
10.126.824

3.536.245
10.173
10.227.645

1.08
2.90
0.99

جمع دارایی های غیرجاری

13.711.905

13.774.063

0.45

دارایی های جاری :
پیش پردادت ها
دریافتنی های ت اری و سایر دریافتنی ها
سرمایه گذاری های کوتاه مدت
موجودی نقد

48.869
18.084.133
4.000
346.188

46.070
13.641.706
4.000
147.473

6.08
32.57
0.00
134.75

دارایی های جاری نگهداری شده برای فروش

18.483.190
55.474

13.839.249
55.474

33.56
0.00

جمع دارایی های جاری

18.538.664

13.894.723

33.42

جمع دارایی ها

32.250.569

27.668.786

16.56

حقوق مالکانه و بدهی ها :
حقوق مالکانه :
سرمایه
اندودته قانونی
سایر اندودته ها
سود انباشته
سهام دزانه

11.000.000
1.100.000
4.634.179
11.915.833
()1.003.282

11.000.000
680.916
0
10.464.061
0

0.00
61.55
100.00
13.87
))100.00

جمع حقوق مالکانه

27.646.730

22.144.977

24.84

بدهی ها :
بدهی های غیرجاری :
پردادتنی های بلندمدت
تسهیالت مالی بلندمدت
ذدیره مزایای پایان ددمت کارکنان

1.636.643
0
12.831

2.106.365
500.694
7.173

)(22.30
))100.00
78.88

جمع بدهی های غیرجاری

1.649.474

2.614.232

))36.90

بدهی های جاری :
پردادتنی های ت اری و سایر پردادتنی ها
سود سهام پردادتنی
تسهیالت مالی کوتاه مدت

2.332.287
113.684
508.394

2.474.428
0
435.149

)(5.74
100.00
16.83

جمع بدهی های جاری

2.954.365

2.909.577

1.54

جمع بدهی ها

4.603.839

5.523.809

)(16.65

جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

32.250.569

27.668.786

16.56
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 .3.2.6صورت وضعیت مالی تلفیقی :
تجدید ارائه شده
میلیون ریال

شرح

سال مالی منتهی

سال مالی منتهی

درصد تغییرات

به 1400/02/31

به 1399/02/31

 1400به 1399

دارایی ها :
دارایی های غیرجاری :
دارایی های ثابت مشهود
سرقفلی
دارایی های نامشهود
سرمایه گذاری درشرکت های وابسته
سرمایه گذاری های بلندمدت
دریافتنی های بلندمدت
سایر دارایی ها

26.979.746
647.053
702.219
2.670.270
2.109.804
2.114.092
1.043.264

25.513.931
823.276
552.246
1.598.921
1.074.150
1.528.414
1.037.369

5.75
)(21.41
27.16
67.00
96.42
38.32
0.57

جمع دارایی های غیرجاری

36.203.448

32.128.307

12.68

دارایی های جاری :
پیش پردادت ها
موجودی مواد و کاال
دریافتنی های ت اری و سایر دریافتنی ها
سرمایه گذاری های کوتاه مدت
موجودی نقد

6.467.863
20.469.647
13.211.313
8.429.394
4.289.382

2.718.285
15.604.744
16.179.344
2.975.214
4.533.642

137.94
31.17
)(18.34
183.32
)(5.39

52.867.599

42.011.229

25.84

328.445

277.623

18.31

جمع دارایی های جاری

53.196.044

42.288.852

25.79

جمع دارایی ها

89.399.492

74.417.159

20.13

دارایی های جاری نگهداری شده برای فروش

حقوق مالکانه و بدهی ها:
حقوق مالکانه :
سرمایه
اندودته قانونی
سایر اندودته ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات دارجی
سود انباشته
سهام دزانه
ثار معامالت با منافا فاقد حق کنترل

11.000.000
1.961.756
3.634.557
1.023.297
19.463.759
()2.750.059
2.065.009

11.000.000
1.432.240
126.545
771.855
9.899.277
0
0

0.00
36.97
2772.15
32.58
96.62
)(100
100

جمع حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شركت اصلی

36.398.319

23.229.917

56.69

منافا فاقد حق کنترل

10.710.173

12.000.750

)(10.75

جمع حقوق مالکانه

47.108.492

35.230.667

33.71

بدهی های غیرجاری :
پردادتنی های بلندمدت
تسهیالت مالی بلندمدت
ذدیره مزایای پایان ددمت کارکنان

1.703.278
759.953
2.107.328

2.106.365
1.900.010
1.656.703

)(19.14
)(60.00
27.20

جمع بدهی های غیرجاری

4.570.559

5.663.078

)(19.29

بدهی های جاری :
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پردادتنی های ت اری و سایر پردادتنی ها
مالیات پردادتنی
سود سهام پردادتنی
تسهیالت مالی
پیش دریافت ها

14.331.662
3.841.515
9.514.863
4.405.118
5.627.283

17.787.692
2.114.794
4.565.712
5.529.686
3.525.530

)(19.43
81.65
108.40
)(20.34
59.62

جمع بدهی های جاری

37.720.441

33.523.414

12.52

جمع بدهی ها

42.291.000

39.186.492

7.92

89.399.492

74.417.159

20.13

جمع حقوق مالکانه و بدهی ها
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گزارش تفسيري مديريت
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 .3.3سرمایه انسانی و فکری :
میانگین تعداد کارکنان دائم  ،قراردادی و کارکنان ددماتی گروه  10.931نفر و شرکت اصلی  42نفر میباشد.

الف)اقدامات انجام شده جهت بهبود كیفیت منابع انسانی هلدینگ و شركت های سرمایه پذیر :
ترکیررب پرسررنل شرررکت هررای تابعرره متشررکل از نیروهررای رسررمی ،قررراردادی ،پرسررنل تررأمین نیرررو و پیمانکرراران
موضرروعی هسررتند کرره پررس از نهادینرره شرردن اصررل برررون سر اری در سررطح کشررور ،تحررولی جرردی در نرروف بکررارگیری
نیروی انسانی در شرکت هرا رخ داده اسرت .بررای هماهنرگ سرازی مسرائل مربروط بره ایرن گرروه از کارکنران ،کرارگروه
منرابا انسرانی مروارد را بررسری و راه حررل هرای مناسرب جهرت ای راد انگیرزه و براال برردن بهرره وری و تغییرر وضررعیت
در یر

فر ینررد چنررد سرراله فررراهم م ری نمایرد  .در سررال مررالی مررورد گررزارش در شرررکت هررای گررروه و شرررکت اصررلی

اقدامات زیر جهت بهبود کیفیت منابا انسانی ان ام شده است :
 ت دید نظر در چرارت سرازمانی و ارائره بره هیئرت مردیره هلردینگ جهرت اصرالح سرادتار منرابا انسرانی سرتاد و
در راستای تحقق استراتژی های شرکت با توجه به فضای کسب و کار.
 برنامرره ریررزی جهررت شناسررائی مرردیران از طری رق ای رراد بان ر

اطالعرراتی مرردیران ینررده و تربی رت کارشناسرران و

مدیران مستعد در شرکت های گروه با رویکرد جانشین پروری.
 بهبرود حروزه هرای مررتبط برا مردیریت منرابا انسررانی شررکت هرای تابعره و برنامره ریرزی جهرت استانداردسررازی
سادتار سازمانی نها بر اساس اندازه ،موقعیت جغرافیابی و ماهیت هر شرکت.
 بازدیرردهای ادواری از شرررکت هررای تابعرره و بررسرری مشررکالت و مسررائل در حرروزه منررابا انسررانی و ارائرره
راهکارهای بهبود و ت ربیات موفق سایر شرکت های سیمانی.
 برگزاری جلسات بررسری عملکررد در مقراطا سره ماهره ،و کنتررل و پرایش شررکت هرا در حروزه منرابا انسرانی از
منظر رشد و یادگیری.
 نصررب و راه انرردازی سررامانه مرردیریت منررابا انسررانی جهررت پرسررنل دفتررر مرکررزی و برنامرره ریرزی جهررت ای رراد و
تکمیل پایگاه اطالعاتی مدیران ،معاونین و مدیران عامل شرکت های تابعه.

ب) عملکرد شركت در رابطه با افزایش سطح رفاهی ،بهداشتی و آموزشی كاركنان :


قرار دادن پرسررنل شرررکت اصررلی و شرررکت های تابعه تحت پوشررش بیمههای تکمیلی ،عمر و حوادث در قالب طرح
ت میا بیمه ای و بردورداری از تعهدات باالتر و پردادت هزینه کم تر.



اعطای پاداش بهرهوری مطابق امتیاز ارزیابی عملکرد بمنظور ارتقاء بهرهوری کارکنان شرکت های تابعه.



ان ام امور مراقبتی و پز شکی و تهیه لوازم بهدا شتی و رعایت د ستورالعملهای بهدا شتی در د صو
کووید  19در سطح کلیه شرکت های تابعه و کم های الزم در راستای ایفاء مسئولیتهای اجتماعی.
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اطالعات مربوط به مدیران ارشد اجرایی شركت :
نام و نام

سابقه اجرایی

سمت

تحصیالت

سیدس اد
ابراهیمی راد

معاون مالی و
پشتیبانی

دکتری
تخصصی

 24ماه

ژیال سماواتی

معاون برنامه
ریزی و توسعه
اقتصادی

کارشناسی
ارشد

 26ماه

مدیر امورم اما سرمایه گذاری سیمان تامین ،مدیر سرمایه گذاری و مدیر
مالی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر ،کارشناس ارشد برنامه ریزی و
بودجه سیمان فارس و دوزستان ،عضو هیئت مدیره شرکت سیمان ارومیه.

عزت اله زنگنه

معاون م اما
و امور شرکتها

کارشناسی
ارشد

 26ماه

معاون مالی و پشتیبانی سرمایه گذاری سیمان تامین ،معاون مالی و اداری
شرکت مهندسی سامان بیس ،مدیرمالی گروه صنعتی سدید ،معاون مالی و
اداری شرکت توسعه مخابراتی ریا سل.

حسن قیامی

مدیر حسابرس
دادلی

کارشناسی

 24ماه

مدیر حسابرس دادلی شرکت بین المللی توسعه سادتمان ،شری موسسه
حسابرسی رمان پیام و مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی داریاروش.

نیما دواجه
مهمدی

مدیر فنی
گروه سیمان

کارشناسی

 8ماه

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان دورود ،مدیر م تما
کاردان ات سیمان دورود و مدیرعامل شرکت فر یند بهبود ایده ،مدیر
کاردانه سیمان ممتازان کرمان ،عضو هیئت مدیره سیمان دزر.

محمد مختاری

مدیر
امورحقوقی

کارشناسی
ارشد

 22ماه

مشاور حقوقی و سرپرست اداره حقوقی شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران،
مشاور حقوقی شرکت برسیان دارو ،مشاور حقوقی شرکت گل سای سرما و
عضو هیئت مدیره شرکت ایرانسازه.

محمدرضا
رحیمی

مدیر حراست

کارشناسی

 18ماه

مدیر حراست شرکت سیمان فارس و دوزستان ،مدیر حراست موسسه
حسابرسی سازمان تامین اجتماعی ،سرپرست معاونت اقتصادی دفتر مرکزی
حراست سازمان تامین اجتماعی و سرپرست حراست گروه هتل های هما.

امیر حسن
مهرزاد

مدیر روابط
عمومی

کارشناسی

 12ماه

مدیر روابط عمومی سیمان فارس و دوزستان ،سردبیر روزنامه گسترش
صنعت ،پژوهشگر فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران.

خانوادگی

سوابق مهم اجرایی

درشركت

مدیرمالی سرمایه گذاری سیمان تامین ،رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان
قاین ،مدیرمالی و اداری شرکت ددمات انفورماتی راهبر ،مدیرمالی و اداری
شرکت پتروشیمی فاتح کیمیا ،حسابرس ارشد موسسات عضو جامعه
حسابداران رسمی ،عضو هیئت علمی دانشگاه زاد اسالمی.
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 .3.4كمیته ها و كارگروه های تخصصی :
 .3.4.1كمیته مطالعات راهبردی و برنامههای استراتژیک :
تركیب اعضاء كمیته مزبور به شرح ذیل میباشد :


مدیر عامل



مدیر نظارت بر هلدینگ سیمان از شستا



معاونین و مدیران هلدینگ



مشاور مطالعات راهبردی و برنامه های استراتژی

هیات مدیره

جلسررات کمیترره هررای راهبررردی در شرررکت هررای تابعرره نیررز برگررزار مرری شررود و صررورت جلسررات نهررا برررای
هلردینگ ارسرال مرری گرردد .کلیره شررکت هررای تابعره در مرحلره اجرررای اسرتراتژی هررا از مشراوره و مرروزش
هلدینگ استفاده می نمایند.

 .3.4.2كمیته سرمایه گذاری :
تركیب اعضاء كمیته مزبور به شرح ذیل میباشد :


معاونت مالی و پشتیبانی



معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی



مدیر حسابرس دادلی



مدیر حقوقی هلدینگ



مدیر حراست هلدینگ
جلسات کمیته سرمایه گذاری به صورت دوره ای در هلدینگ برگزار می گردد.

 .3.4.3كمیته ارزیابی عملکرد :
تركیب اعضاء كمیته مزبور به شرح ذیل میباشد :


مدیر عامل



معاونین و مدیران هلدینگ



مشاور فنی و برنامه های استراتژی



مدیر حسابرس دادلی



مدیر حقوقی هلدینگ



مدیر حراست هلدینگ

هیات مدیره
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نمایندگان شرکت های فرعی
جلسات کمیتره هرای ارزیرابی عملکررد کلیره شررکت هرای تابعره بره صرورت هرر سره مراه یکبرار در هلردینگ
برگزار و کلیه عملکرد ،وضعیت مالی و گزارش نقدی با بودجه مقایسه و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 .3.4.4كمیته هوش تجاری :
تركیب اعضاء كمیته هوش تجاری به شرح زیر میباشد :
 عضو موظف هیات مدیره به عنوان عضو و رئیس کمیته
 نماینده معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی به عنوان عضو و دبیرکمیته
 نماینده معاونت امورمالی و پشتیبانی
 نماینده معاونت امورفنی و پروژه ها
 نماینده معاونت امورم اما و شرکت ها
 نماینده بخش  ITبه عنوان پشیبان زیر سادت

 .3.4.5كمیته حسابرسی :


ترکیب و ویژگیهای اعضاء کمیته حسابرسی به شرح زیر میباشد :



کمیته حسابرسی از  5عضو تشکیل شده است.

ترکیب اعضای کمیتره حسابرسری شررکت و تعرداد جلسرات کمیتره حسابرسری برگرزار شرده در سرال مرالی منتهری
به  1400/02/31به شرح زیر بوده است:
ردیف

بازه زمانی

اعضای كمیته حسابرسی

1399/03/01

مهدی اسماعیلی
مهدی صیدی
کامبیز جاما
سید مهدی حسینی
محمد علی شیرازی

رئیس کمیته حسابرسی
عضو غیرموظف هیات مدیره
عضو مستقل کمیته
عضو مستقل کمیته
عضو مستقل کمیته

1399/12/01

مهدی اسماعیلی
مهدی صیدی
کامبیز جاما
سید مهدی حسینی
محمد جواد شریف زاده

رئیس کمیته حسابرسی
عضو غیرموظف هیات مدیره
عضو مستقل کمیته
عضو مستقل کمیته
عضو مستقل کمیته

1400/02/01

مهدی صیدی
علیرضا رضوانی
کامبیز جاما
سید مهدی حسینی
محمد جواد شریف زاده

رئیس کمیته حسابرسی
عضو غیرموظف هیات مدیره
عضو مستقل کمیته
عضو مستقل کمیته
عضو مستقل کمیته

1
تا
1399/11/30
2
تا
1400/01/31

3

سمت

تا
1400/02/31
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خالصه اقدامات انجام شده در سال مالی منتهی به  1400/02/31به شرح زیر است :
 -1بررسی و تصویب برنامه ساالنه حسابرسی دادلی.
 -2برگررزاری جلسرره مشررترم بررا اعضررای کمیترره حسابرسرری شرررکت سرریمان فررارس و دوزسررتان بررا موضرروف بررسرری رویرره
گزارشدهی واحد حسابرسی دادلی شرکتهای فرعی.
 -3بررسی وضعیت برگزاری جلسات کمیته حسابرسی شرکتهای فرعی.
 -4بررسرری سرروابق کرراری و تحصرریلی اعضررای کمیترره حسابرسرری و مرردیران حسابرسرری دادلرری شرررکتهررای فرعرری و
پیشنهاد تغییر بردی از اعضا به هیاتمدیره.
 -5بررسی و ارزیرابی عملکررد کمیتره حسابرسری و واحرد حسابرسری دادلری شررکتهای سریمان فرارس و دوزسرتان ،سرابیر،
ایران سازه ،بین المللی بازرسی کاالی ت اری ایران و شرکت حمل و نقل بادان.
 -6برگررزاری جلسرره بررا کمیترره حسابرسرری و مرردیر حسابرسرری دادلرری شرررکتهررای ایررران سررازه و سررابیر و بررسرری عملکرررد
ایشان.
 -7برگررزاری جلسرره بررا حسررابرس و بررازرس قررانونی شرررکت بررا هرردف ارزیررابی برنامررهریررزی کلرری و راهبررردی حسابرسرری در
اجرای بند  5ماده  10منشور کمیته حسابرسی.
 -8تعیررین تعررداد اعضررای کمیترره حسابرسرری شرررکتهررای فرعرری مطررابق بررا مفرراد دسررتورالعمل نحرروه تشررکیل کمیتررههررای
حسابرسرری و تاییررد صررالحیت حرفررهای اعضررای کمیتررههررای حسابرسرری مصرروب هیرراتمرردیره شرررکت سرررمایهگررذاری
تامین اجتماعی.
 -9بررسرری و تصررویب چرر

لیسررت پیشررنهادی واحررد حسابرسرری دادلرری برررای اسررتفاده از ن در شرررکتهررای فرعرری

سیمانی جهت رسیدگی به عملیات بازاریابی ،فروش و وصول مطالبات.
 -10بررسی گزارش عملکرد فصلی شرکتهای فرعی.
 -11بررسی پیشنویس یریننامرههرای نحروه اداره حسابرسری دادلری و کمیتره حسابرسری و یریننامره وظرایف هیراتمردیره
در ارتباط با واحد حسابرسی دادلی.
 -12بررسی وضعیت فروش در سامانه سیمان یاب.
 -13بررسی پیشنویس صورتهرای مرالی و گرزارش حسابرسری شررکتهرای سررمایهگرذاری سریمان ترامین ،سرولیران ،پایانره
احداث ،تدبیر سازه تامین(سنگ تزئینی کالردشت) ،حمل و نقل بادان و شرکت دورال.
 -14بررسرری گررزارش حسابرسرری دادلرری در دصررو

فررروش زمررین بن ر

برراد ،انعقرراد قرررارداد عملیررات بارگیردانرره ،وصررول

مطالبررات از دررانم کرامررت دالونررد ،فررروش سرریمان پرراکتی ،دریررد پاکررت ،وضررعیت اشررتغال برره کررار سرراکنین منررازل
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سررازمانی ،انعقرراد قرررارداد حمررل و بررارگیری ،واریررزی مشررتریان برره حسرراب مرردیر فررروش و قرررارداد بیمرره کاردانره برررای
شرکت سیمان دورود.
 -15بررسی گزارش حسابرسی دادلی در دصو

شرکت صنعت بستهبندی سیمان فارس و دوزستان.

 -16بررسی گزارش امکانسن ی احداث واحد صنعتی تولید جر نسوز در قاین.
 -17بررسی گزارش بودجه شرکت سرمایهگذاری سیمان تامین برای سال مالی منتهی به .1401/2/31
 -18بررسی برنامه ساالنه کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی دادلی شرکت های فرعی.

خالصه برنامه های آتی كمیته حسابرسی :
 -1بررسی گزارش ت میعی موجودی مواد و کاالی راکد در شرکتهای فرعی.
 -2بررسی گزارش ت میعی وضعیت کلینکرهای سنواتی در شرکتهای فرعی.
 -3بررسرری گررزارش ت میعرری نحرروه حفاظررت از داراییهررا و موجودیهررا و گررزارش صررورتریررز امرروال و موجررودی هررای بررال
استفاده شامل امروال مسرتعمل و مطابقرت عینری امروال موجرود در شررکت برا صرورت ریرز امروال بره صرورت متقابرل در
شرکتهای فرعی.
 -4بررسی گزارش ت میعی ارزیابی چرده عملیات فروش در شرکتهای فرعی.
 -5بررسی گزارش ت میعی شناسایی و انعقاد قراردادهای پیمانکاری عملیاتی در شرکتهای فرعی.
 -6بررسی گزارش ت میعی درید و مصرف اقالم عمده شامل پاکت ،جر نسوز و گلوله در شرکتهای فرعی.
 -7بررسی گزارش ت میعی وضعیت اجرای تکالیف م ما و نامه مدیریت در شرکتهای فرعی.
 -8بررسرری گررزارش ت میعرری مطابقررت مقررادیر صررورت وضررعیت شررده توسررط پیمانکرراران اسررتخراج ،حمررل و بررارگیری و
مقادیر دریداری شده با مقادیر رسید شده توسط انبار در  6ماهه اول سال  1400در شرکتهای فرعی.
 -9بررسی گزارش ت میعری مطابقرت مقرادیر اقرالم مرواد اولیره مصررف شرده از انبرار برا مقرادیر تولیرد در  6ماهره اول سرال
 1400و مقایسه با اح ام محاسربه شرده از توپروگرافی و مطابقرت مقرایر انررژی مصررفی برا میرزان تولیرد بره تفکیر

هرر

ماه در شرکتهای فرعی.
 -10بررسرری گررزارش ت میعرری سرررمایه در گررردش ماهانرره و کسررری و مررازاد نقرردینگی و مقایسرره نرررخ تررامین مررالی بررا نرررخ
سود مبالغ س رده گذاری شده در بان

ها و سایر سرمایه گذاری ها در شرکتهای فرعی.

 -11بررسی گزارش ت میعی درین ضعیت دیون دولتی در شرکتهای فرعی.
 -12بررسرری گررزارش ت میعرری وضررعیت اقرردامات تکمیلرری جهررت ان ررام تکررالیف م مررا و نام ره مرردیریت و گررزارش رعایررت
مفاد بخشنامههای حاکمیتی صادره از هلدینگ در شرکتهای فرعی.
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نامره مردیریت و تکرالیف م مرا شررکت سررمایهگرذاری سریمان ترامین

 -13بررسی گزارش اقدامات ان رام شرده در دصرو
و شرکتهای فرعی فاقد کمیته حسابرسی.

 -14بررسی برنامهکاری حسابرسی دادلی و بودجه برای سال مالی تی.
 -15بررسی اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل در شرکتهای فرعی.
 -16بررسی و مطالعه گزارشهای حسابرسی دادلی شرکتهای فرعی و پیگیری موارد بااهمیت.
 -17مذاکره با حسابرس مستقل درباره برنامهریزی کلی و راهبردی حسابرسی.
 -18پایش عملکرد واحد حسابرسی دادلی.
 -19پایش عملکرد کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی دادلی شرکتهای فرعی.
 -20بررسرری پرریشنررویس صررورتهررای مررالی و پرریشنررویس گررزارش حسررابرس و مررذاکره بررا حسررابرس مسررتقل در دصررو
پیشنویس گزارش.
 -21بررسی گزارش مقایسه بودجه با عملکرد فصلی شرکتهای گروه.

 .3.5سیاست كلی پاداش و حقوق و دستمزد :
 .3.5.1سیاست های كلی شركت در رابطه با پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره :
طبق سیا ست های سهامدار عمده از سال  1397هیچگونه پاداش به مدیرعامل و اع ضای هیات مدیره اعم از حقیقی و حقوقی تعلق
نگرفته است و مبلغ پردادتی در این بخش به صفر رسیده است.

 .3.5.2فرآیند تصمیم گیری درخصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره :
حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره بر اساس ضوابط شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی تعیین و پس از تصویب
هیات مدیره اجرایی می شود .در مورد اعضای غیرموظف هیات مدیره بر اساس مصوبه م ما عمومی عادی سالیانه تعیین و اجرایی می
گردد.

 .3.5.3فرآیند تصمیم گیری درخصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران و پرسنل شركت :
حقوق و مزایای مدیران و پرسنل شرکت بر اساس ئین نامه ددمات پرسنلی مصوب و با رعایت بخشنامه های شورای عالی کار تعیین و
محاسبه شده است.

 .3.5.4تعداد جلسات هیأت مدیره و وضعیت حضور اعضاء در جلسات :
تعداد جلسات هیات مدیره از تاریخ  1399/03/01لغایت  31 ،1400/02/31مورد جلسه از شماره  331تا  362بوده است.
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 .3.6حسابرس مستقل و بازرس قانونی :
بر اساس مصوبه م ما عمومی عادی ساالنه مورخ  1399/05/08سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
انتخاب گردیده است و بر اساس مصوبه مزبور ،تعیین حق الزحمه نان به هیأت مدیره شرکت تفویض شده است .حق الزحمه حسابرسی
برای ر سیدگی به صورتهای مالی شرکت ا صلی و صورتهای مالی تلفیقی برای سال مالی منتهی به  1400/02/31بر ا ساس قرارداد
منعقده به مبلغ  4.551میلیون ریال تعیین گردیده است.

 .3.7چالش ها (ریسک ها و راهکارها) :
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین مانند سایر شرکت های سرمایه گذاری ،الجرم با انواف ری س
ری س
بان
ری س

بازار (نو سانات قیمت سهام ،بخ شنامه های دولت و  )...ری س
مرکزی) تورم و ری س

های سی ستماتی

ازقبیل

نا شی از نرخ بهره (اعالم سیا ست های پولی و مالی تو سط

نو سانات نرخ ارز مواجه می با شد که در ادامه این ری س

ها به طور مف صل تر برر سی دواهد شد.

های سیا سی و اقت صادی که بر او ضاف کلی اقت صاد جهانی ،منطقه ای و اقت صاد ک شور اثر گذارند ،یکی از مهمترین عوامل

تاثیرگذار بر روند بازار سرمایه مح سوب می شوند .شایان ذکر ا ست بردی از این ری س

ها به طور غیرم ستقیم از طریق شرکت

های تابعه و بردی دیگر به طور مستقیم ،بر شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین تاثیر می گذارند.
ریسک مربوط به عوامل بینالمللی و تغییر مقررات دولتی :
تحرریم هررای بررین المللری موجررب ادررتالل کسرب و کررار گردیررده و فعالیررت شررکتها را تحررت تررأثیر قررار مرری دهررد و شرررکت
های سررمایه پرذیر از ایرن قاعرده مسرتثنی نیسرتند .تحرریم هرای برین المللری و تغییررات جهرانی قیمرت کاالهرا و دردمات و
تامین قطعات و ت هیزات دارجی کره بره دلیرل تحرریم هرای برین المللری بسریار سرخت شرده اسرت و برر سرود ویرژه و ارزش
بازار شررکت هرای موجرود در پرتفروی هلردینگ اثرر داشرته و بردری مقرررات دولتری من ملره تعرفره هرای صرادرات و واردات
حائز اهمیت بشمار می روند.
ریسک حاكم بر شرایط اقتصادی :
رکررود حرراکم بررر اقتصرراد کراهش معنری داری در چهررار عامررل تولیرد ،در مررد ،اشررتغال و ت ررارت ای رراد مری کنررد و ادامرره ن
من ر به کاهش شدید تولیرد ،سررمایه گرذاری انردم ،انقبراض اعتبراری ،سرقوط قیمرت هرا ،بیکراری گسرترده ،اشرتغال کوتراه
مرردت ،و  ...مری شررود .بررر ایرن اسرراس ادامرره رکررود برره ویرژه در بخرش مسررکن ،کرراهش سررادت و سرراز ،کرراهش پررروژه هررای
عمرانی و فقدان بازارهای هدف صادراتی من ر به فزونی عرضه بر تقاضا دواهد شد.
ریسک قیمت گذاری و نوسانات قیمت محصوالت :
افررزایش ظرفی رت هررای جدی رد تولیررد و کرراهش بودجرره عمران ری و محرردودیتهای صررادراتی موجررب رقابررت دادل ری و کرراهش
قیمرت هرا مری گرردد .همچنرین سیاسرت نحروه تعیرین نررخ فرروش سریمان توسرط سرازمان حمایرت از مصررف کننردگان و
تولیدکننرردگان نیررز جررزء مرروارد ریسر

صررنعت مرری باشررد .ایررن نحرروه قیمررت گررذاری من ررر برره عرردم رشررد قیمررت سرریمان
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متناسب با نرخ تورم و یرا کاالهرای جرایگزین از جملره فروالد بروده اسرت .البتره برا توجره بره عرضره محصرول در برورس کراال
امید است این معضل در ینده مرتفا گردد.
ریسک قیمت نهادههای تولیدی :
شرکت های سرمایه گرذاری بره واسرطه شررکت هرای سررمایه پرذیر از چنرین ریسر
ریس

هرائی اثرر مری پذیرنرد و ایرن دسرته از

ها هم بر در مد حاصرل از سررمایه گرذاریها بره دلیرل تغییرر بهرای تمرام شرده و فرروش شررکت هرای سررمایه پرذیر و

هم بر در مد حاصل از فرروش سررمایه گرذاری هرا بره دلیرل تغییرر سرود ویرژه و ارزش بنگراه شررکت هرای مرورد نظرر بررای
فرروش اثرگذارنرد .از مهمتررین تحروالتی کره مری توانرد قیمرت نهراده هرای تولیرد شررکت هرای سررمایه پرذیر را دسررتخوش
تغییر قررار دهرد ،افرزایش نررخ و مقردار مصررف انررژی  ،افرزایش حقروق و دسرتمزد  ،افرزایش نررخ ارز و وضرا جدیرد تعرفره
های دولتی و  ...بر اساس قوانین مربوطه می باشد.
ریسک نوسانات نرخ ارز :
تغییرررات در نرررخ ارز ،از ی ر

طرررف در مررد ارزی گررروه را تحررت ترراثیر قرررار مرری دهررد و از طرفرری دیگررر تررامین ت هیررزات و

قطعات یدکی مورد نیاز کاردان ات را نیز متاثر می سازد.
ریسک محیط زیست :
صنعت سیمان به دلیرل الینردگی در معررض کنتررل و نظرارت بیشرتر بره لحراظ رعایرت الزامرات زیسرت محیطری مریباشرد.
بهینهسرازی فیلتراسریون ،رعایرت کلیره مروارد زیسرت محیطری ،جرایگزینی فیلترهرای کیسرهای برا الکتروفیلترهرای قردیمی و
همچنین حفﻆ فضای سربز در حرد اسرتاندارد از جملره اقرداماتی اسرت کره در ایرن دصرو

توسرط شررکتهای سررمایهپرذیر

ان ام پذیرفته است و همچنرین کمبرود منرابا بری کشرور برا توجره بره مصررف ب در صرنعت سریمان و کمبرود ذدرایر بری
به عنوان ی

ریس

با اهمیت و موثر قابل شناسایی است.
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 .3.8دعاوی مطروحه له و علیه شركت :

ردیف

دواهان /شاکی

دوانده /مشتکی عنه

موضوف

مبلغ دواسته

1

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

شرکت کشتی سازی و
صنایا فراساحلی
دلفین
رش رضایی

محکومیت
دواندگان به
پردادت وجه ی
فقره چ
دسارت دادرسی
دسارت تادیر
تادیه

1.000.000.000

2

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

امیر حسین پژوهی
هوشنگ پژوهی
شرکت نیرو سابین

مطالبه وجه دو
فقره چ
دسارت دادرسی
دسارت تادیر
تادیه

4،200،000،000

3

زری ماریا
محمودی

سازمان تامین
اجتماعی
عمران و حمل نقل
اداره امالم و
مستغالت سازمان
تامین اجتماعی

رفا مزاحمت از
نهر و اعاده به
وضا سابق

0

4

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

قای م ید احمدی
(شرکت راه پل دایانا)

مطالبه ضرر و
زیان ناشی از
جرم همراه با
دسارت تادیر
تادیه

5،136،690،647

5

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

قای م ید احمدی
(شرکت راه پل دایانا)

مطالبه ضرر و
زیان ناشی از
جرم همراه با
دسارت تادیر
تادیه

6

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

7

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

حسامالدین امتیاز
جمالالدین امتیاز

8

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

حسامالدین امتیاز
(شرکت وند کاال
نیاکان)

شرکت وند کاال نیاکان

حسامالدین امتیاز
جمالالدین امتیاز
شرکت وند کاال نیاکان

اجرای
احکام

اجرای
احکام

ت دیدنظر

اجرای
احکام

مبلغ 1.000.000.000مورخ 1392/12/27
توسط محکومله پردادت شده است .دسارت
دادرسی و تادیر تادیه هنوز پردادت نشده
است.

رای له شرکت صادر شد و دواندگان فرجام
دواهی نمودهاند .فرجام دواهی رد و دادنامه
فرجام دواسته توسط دیوان عالی ابرام شده
است .پرونده در اجرای احکام شیراز در حال
پیگیری میباشد .محکوم علیه ممنوف الخروج
گردیده و حکم جلب سیار صادر شده است.
همچنین ممنوف الخدمات نیز گردیده است.
شعبه  110دادگاه حقوقی تهران به موجب رای
صادره ،شرکت را محکوم به رفا مزاحمت نموده
است .با توجه به ن که ابالغ وقت رسیدگی و رای
وفق قانون به عمل نیامده و نیز در تاریخ طرح
داددواست شرکت عمران حمل و نقل در شرکت
سیمان تامین ادغام شده بوده ،وادواهی بعمل مد.
متاسفانه دادگاه وادواهی را قبول ننموده که از این
رای ت دیدنظر دواهی شد .دادگاه ت دیدنظر نیز به
علت وجود ایراد شکلی دردواست را رد نمود.

رای قطعی له شرکت صادر شده و در مرحله
اجرای حکم است.

بدوی

جلسه ی بدوی دادگاه مورخ 1400/03/10
برگزار شده است.

مطالبه وجه دو
فقره چ

45،707،200،000

اداره تصفیه

حکم محکومیت دواندگان صادر شده لیکن
شرکت وند کاال اعالم ورشکستگی نموده است.
مطالبات از طریق اداره تصفیه در حال پیگیری
است.

مطالبه وجه ی
فقره چ

5،656،000،000

اداره تصفیه

حکم محکومیت دواندگان صادر شده لیکن
شرکت وند کاال اعالم ورشکستگی نموده است.
مطالبات از طریق اداره تصفیه در حال پیگیری
است.

21،000،000

بدوی

داددواست بدوی تقدیم شده و هنوز تعیین
وقت و شعبه ان ام نشده است.

الزام به تنظیم
سند رسمی

38،098،060،953

مرحله
رسیدگی

درین وضعیت
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9

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

علیرضا افتخار عمرانی
بیژن یغمایی
کامران جلیل زاده
افشاری

مطالبه وجه ی
فقره چ
دسارت دادرسی
دسارت تادیر
تادیه

356،664،000

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

شرکت مهرطب ماکو
دانم مهربان قاسمی

اجرای
احکام

رای بدوی له شرکت صادر و به دلیل عدم
ت دیدنظردواهی قطعی شده است .مبلغ
محکومبه توسط محکومله به صندوق
دادگستری واریز و دردواست تشکیل پرونده
اجرایی جهت وصول مبلغ شده است.

مطالبه وجه چ
دسارت تادیر
تادیه دسارات
دادرسی

3،092،000،000

ت دیدنظر

محکومیت تضامنی دواندگان توسط دادگاه
بدوی صادر که توسط دوانده وادواهی به عمل
مد .دادگاه به لحاظ وجود شرط داوری قرار
عدم استماف صادر نمود .از قرار صادره
ت دیدنظردواهی شد .دادگاه ت دیدنظر بدلیل
ت امضا بودن ،داددواست ت دیدنظردواهی را
ن ذیرفته است.

11

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

شرکت مهرطب ماکو
دانم مهربان قاسمی

مطالبه وجه چ

3،000،000،000

اجرای ثبت

از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی ،اجرائیه صادر
و دانم مهربان قاسمی ممنوف الخروج شده،
لیکن مبلغ اجرائیه هنوز منتج به وصول نشده
است.

12

شرکت مهر طب
ماکو

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

ابطال اجرائیه و
دستور موقت

3،000،000،000

بدوی

جلسه بدوی مورخ  1400/01/17برگزار گردید.
هنوز رای صادر نشده است .پرونده مقید به
وقت نظارت تا تاریخ  1400/4/19است.

13

شرکت مهر طب
ماکو

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

الزام به ایفای
تعهد
مطالبهدسارت

163،000،000،0000

14

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

15

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

16

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

17

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

شرکت توسعه و
سرمایهگذاری صدر
داورمیانه ،سید محمد
هاشمی نسب ،سید
محمد علی هاشمی
نسب و بورس اوراق و
بهادار

18

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

مدیران وقت شرکت
تیه تامین

10

شرکت توسعه و
سرمایه گذاری صدر
داورمیانه
سید محمد هاشمینسب
سید محمدعلیهاشمینسب

شرکت توسعه و
سرمایه گذاری صدر
داورمیانه
سید محمد هاشمینسب
سید محمدعلیهاشمینسب

شرکت توسعه و
سرمایه گذاری صدر
داورمیانه
سید محمد هاشمینسب
سید محمدعلیهاشمینسب

مطالبه وجه ی
فقره چ

مطالبه وجه دو
فقره چ

6،221،222،406

12،442،444،812

ت دیدنظر

مختومه

مختومه

به لحاظ اقاله قرارداد ،رای بدوی له شرکت
سیمان تامین صادر شده است .شرکت مهرطب
ماکو از رای صادره ت دیدنظر دواهی نموده
است.
دادنامه حضوری له شرکت و علیه سید محمد
علی هاشمی نسب و غیابی علیه سایر دواندگان
صادر شده لیکن توفیقی در اجرا حاصل نشده
است .با عنایت به طرح دعوی فسخ معامله،
اجرای حکم منتفی است( .مرجا رسیدگی
شعبه  27دادگاه عمومی حقوقی تهران)
دادنامه حضوری له شرکت صادر شده لیکن
توفیقی در اجرا حاصل نشده است .با عنایت به
طرح دعوی فسخ معامله ،اجرای حکم منتفی
است(.مرجا رسیدگی شعبه  29دادگاه عمومی
حقوقی تهران)

مختومه

دادنامه حضوری له شرکت صادر شده لیکن
توفیقی در اجرا حاصل نشده است .با عنایت به
طرح دعوی فسخ معامله ،اجرای حکم منتفی
است( .مرجا رسیدگی شعبه  35دادگاه عمومی
حقوقی تهران)

فسخ قرارداد
شماره  738/89و
تنفیذ فسخ

0

کمیته
سازش
کانون
کارگزاران
بورس و
اوراق بهادار

مورخ  1400/02/29گواهی عدم سازش توسط
کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق
بهادار صادرشده است.

تصییا اموال و
وجوه دولتی

0

تحقیقات
مقدماتی
داسرا

پرونده در شعبه 13دادسرای ناحیه  28تهران
(ویژه کارکنان دولت) مطرح است .حسب نظر
بازپرس ،پرونده به کارشناسی ارجاف شده است.

مطالبه وجه دو
فقره چ

12،442،444،812
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(رشید جاللی جعفری
و غیره)

(مربوط به
شرکت)

19

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین و
شرکت سرمایه
گذاری تامین
اجتماعی

مدیران وقت شرکت
ایران سازه
علیرضا افتخار عمرانی
محمد افتخار عمرانی
علیرضا نیاوند
م ید پاکساز
گرشاسب دزائنی
مازیار حسینی
حسین کاشی
ح ت شادرو
اصضر دطیبی
مهدی زادی
علیرضادورسندی
علیرضا جاوید

تصرف غیر قانونی
در اموال دولتی
تدلیس در
معامالت دولتی
سوء استفاده از
ادتیارات و اموال
شرکت بر دالف
مافا شرکت
تبانی در معامالت
شرکت وابسته به
دولت

0

20

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

قایان علیرضا روحانی
دارا روحانی
مهدی ثقهاالسالمی

دیانت در امانت
نسبت به اموال
شرکت ،سوء
استفاده از
اعتبارات شرکت
برای شرکتهایی
که دود متهم در
ن ذی نفا است
(شرکت ایران
پرسیت)

0

21

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

قایان علیرضا روحانی
دارا روحانی
مهدی ثقه االسالمی

مطالبه ضرر و
زیان ناشی از
جرم
(شرکت ایران
پرسیت)

مقوم201،000،000

22

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

قایان علیرضا روحانی
دارا روحانی
مهدی ثقه االسالمی

سوء استفاده از
ادتیارات بردالف
منافا شرکت
(نقض مقررات
ماده  97قانون
تامین اجتماعی و
فرارمالیاتی)
(شرکت ایران
پرسیت)

0

23

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

علیرضا محسنی
ازغندی
محمد حسین وکیلی
حسین قربانی

مطالبه وجه و
دسارات

374،853،784

24

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

ح تاله محمدی،
حسین وطن پرست،
حسین یحیایی فر

مطالبه وجه و
دسارات

662،690،780
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تحقیقات
مقدماتی
دادسرا

بدوی

بدوی

تحقیقات
مقدماتی
دادسرا

مختومه

مختومه

شکواییه تنظیم و در تاریخ  1398/6/10ثبت
گردیده است .بردی مشتکی عنهم از جمله
بردی کارشناسان رسمی دادگستری و قای
افتخار عمرانی با تودیا وثیقه زاد میباشند.

پرونده در شعبه  1039در حال رسیدگی است.
نظریه کارشناسی تکمیلی صادر و به طرفین
ابالغ شده است در مرحله ی رسیدگی به
اعتراضات احتمالی طرفین به نظریه کارشناسی
و مقید به وقت نظارت است.

پرونده در شعبه  1039در حال رسیدگی است.

بدواش نسبت به هر دو عنوان م رمانه منا تعقیب
صادر شد .با اعتراض صورت گرفته نسبت به
عنوان م رمانه نقض ماده  ، 97جلب به
دادرسی صادر شد که پرونده جهت تفهیم اتهام
به دادسرا ارجاف شده است.

پس از وادواست سفته و طرح دعوی ،مبلغ
سفته بعالوه دسارات وارده توسط بدهکار
پردادت و پرونده مختومه شد.
پس از وادواست سفته و طرح دعوی ،مبلغ
سفته بعالوه دسارات وارده توسط بدهکار
پردادت و پرونده مختومه شد.
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براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

25

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

26

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

قای بایرام اکبری
اقدام

27

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

شرکت ذریت

صدور اجراییه

28

شرکت ذریت

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

ابطال اجرائیه

29

شرکتهای
سرمایهگذاری
سیمان تامین
سیمان ارومیه
سیمان صوفیان
شرکت صنایا
دام چینی

شرکت ذریت

30

شرکتهای
سرمایهگذاری
سیمان تامین
سیمان ارومیه
سیمان صوفیان
شرکت صنایا
دام چینی

شرکت ذریت

31

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

لطفاله نامور کهن

محمدحسین وکیلی،

مختومه

پس از وادواست سفته و طرح دعوی ،مبلغ
سفته بعالوه دسارات وارده توسط بدهکار
پردادت و پرونده مختومه شد.

اجرای
احکام

رای قطعی مبنی بر محکومیت قای اکبری
اقدام به تحمل  7سال حبس تعزیری بابت
کالهبرداری و سه سال بابت جعل و رد مال
صادر شده است .حکم جلب قای بایرام اکبری
صادر شده است .تقاضای شناسایی و توقیف
اموال از اجرای احکام شده است.
اجراییه علیه شرکت ذریت توسط دفتردانه
اسناد رسمی شماره  1099مورخ 1399/5/07
صادر شده است .مل مربوطه در استان
ذربای ان توقیف شده است .نسبت به صدور
اجرائیه دعوی ابطال اجرائیه از طرف شرکت
ذریت مطرح شده است .دادگاه بدوی نسبت
به قسمتی از دعوا قرار رد دعوا و نسبت به
قسمت دیگر قرار عدم استماف دعوا صادر کرده
است.
در راستای توثیق مطالبات از شرکت ذریت،
مل محل کاردانه شرکت مذکور در رهن قرار
گرفته و پس از عدم واریز مطالبات از طریق
اجرای ثبت اجرائیه صادر و عملیات اجرایی
تعقیب شد .شرکت ذریت با طرح دعوی به
دواسته ابطال اجرائیه تقاضای توقف عملیات
اجرایی را نموده است .دادگاه بدوی نسبت به
قسمتی از دعوا قرار رد دعوا و نسبت به قسمت
دیگر قرار عدم استماف دعوا صادر کرده است.

علیرضا محسنی ازغندی،

مطالبه وجه و
دسارات

جعل و
کالهبرداری

44.100.000.000

70،213،501،196

اجرای ثبت

70،213،501،196

بدوی

محمدصادق فروغی بزرگ

دردواست داوری
(مطالبه دسارت
و وجهالتزام)

634،130،997

56،356،796،986

تامین دواسته

56،356،769،986

مسامحه و سهل
انگاری در اظهارنظر
نقض قوانین و
مقررات در
اظهارنظر
کارشناسی ،ان ام
کارشناسی دالف
واقا

0
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بدوی

بدوی

بدوی

با توجه به شرط داوری مندرج در سند رهنی با
شرکت ذریت ،جهت وصول وجه التزام و
دسارت تادیر تادیه تقاضای داوری شد .داور
منصوب تعیین و دردواست داوری به ایشان
ارائه شد .رای داوری له شرکت صادر شده است.

قرار تامین دواسته مورخ  1400/2/5له شرکت
صادر شده است.

پرونده در دادسرای انتظامی کانون کارشناسان
رسمی استان تهران در حال بررسی میباشد.

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

32

شرکت تعاونی
اعتبار کارکنان
کرمانیت

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

مطالبه وجه،
اعسار از پردادت
هزینه دادرسی

1،824،379،569

33

حسین
حسین زاده

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

حقوق معوقه/
اضافه کار /عیدی
و پاداش /حق
بیمه /فوقالعاده
ماموریت /سایر

385.864.276

34

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

دانم نسیم بیابانی
قای جواد کارگذاری

رفتار دالف شان
وکالت،
دیانت نسبت به
موکل ،تخلف از
قسم ،سایر

0

35

رضا مالئی

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

حقوق معوقه سال
1397
بنکارگری
مردصی استحقاقی

نامشخ

بدوی

جلسه رسیدگی بدوی مورخ  1400/1/21برگزار
شده است .نسبت به اعسار از پردادت هزینه
دادرسی له دواهان درمرحله بدوی رای صادر
شده است .نسبت به رای صادره
ت دیدنظردواهی بعمل مده است.

اجرای
احکام

رای هیات حل ادتالف له دواهان صادر و
نسبت به بازگشت به کار و حقالسعی ایام
بالتکلیفی حکم بر بیحقی صادر شد.

تحقیقات
مقدماتی
دادسرا
انتظامی
کانون وکال

شکایت انتظامی در دادسرای کانون وکالی
دادگستری مرکز ثبت گردیده و در حال
رسیدگی است.

بدوی

در تاریخ  1400/04/19جلسه هیات تشخی
برگزار دواهد شد.

عیدی /پاداش
سنوات ددمت
36

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

رضا مالئی

دیانت در امانت

0

37

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی شمال شرق
تهران

تحقیقات
مقدماتی
دادسرا

پرونده به شعبه  5بازپرسی ارجاف شده است.
قرار ارجاف به کارشناسی صادر و پرونده تحت
بررسی کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

نقض و ابطال رای
هیات حل
ادتالف
(رضا موالیی)

.

ت دیدنظر

در دصو رای صادره هیئت حل ادتالف له
قای رضا موالیی در محاکم دادگستری اعتراض
بعمل مد.دادگاه بدوی بدلیل عدم طرح دعوی
به طرفیت قای رضا موالیی دعوای مطروحه را
رد نمود .از رای صادره ت دیدنظردواهی بعمل
مده است.

38

رضا مالئی
سید بادی

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

مطالبه دسارت
تادیر تادیه

270،000،000

تحقیقات
مقدماتی
دادسرا

پرونده به لحاظ عدم صالحیت شعبه 261
م تما شماره شش شورای حل ادتالف شهر
تهران به دادگاه شهبد بهشتی ارجاف شده است.
تاکنون تعیین شعبه نشده است.

39

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

شهرام مسلم پور
حسن افسری
مهرداد دیراندیش
علیرضا دورسندی

شکایت کیفری از
مدیران وقت
شرکت دورال و
کارشناسان
تصرف غیرقانونی
در اموال عمومی،
تضییا اموال
عمومی،
گزارش دالف واقا،
دیانت در امانت

0

40

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

قایان رحیم کریمی
محمدرضا کریمی

ورود ثالث مبنی
بر :ابطال مبایعه
نامه (مالی غیر
منقول)

مقوم201،000،000
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تحقیقات
مقدماتی
دادسرا

ت دیدنظر

پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای
کارکنان دولت مطرح رسیدگی است .حسب
نظر بازپرس ،پرونده به کارشناس رسمی
دادگستری ارجاف شده است.

پس از صدور رای دادگاه بدوی علیه شرکت
دورال ،شرکت سرمایهگذاری سیمان تامین به
عنوان ثالث وارد پرونده شد .رای دادگاه
ت دیدنظر صادر و به نفا شرکت دورال رای
قطعی صادر گردید.

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400
مشارکت در
تصرف غیرقانونی
در اموال عمومی
مشارکت در
تضییا اموال
عمومی
معاونت در دیانت
در امانت

41

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

قایان رحیم کریمی
محمدرضا کریمی

42

شرکت عمران نما
گستر پارسیان

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

مطالبه وجه بابت
(تقاضای مطالبه
وجه به موجب
قرارداد)

مقوم201،000،000

43

ستار کریمی

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

الزام به ایفای
تعهد
مطالبه دسارت
تادیر تادیه و
مطالبه دسارت
دادرسی

مقوم201،000،000

44

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

کارشناسان پرونده
ایران پرسیت

شکایت از
کارشناسان
پرونده ایران
پرسیت

0

0

تحقیقات
مقدماتی
دادسرا

بدوی

بدوی

دادسرای
کانون
کارشناسان

شکایت کیفری ثبت شده است.

جلسه دادگاه بدوی مورخ  1400/04/19برگزار
می شود.

جلسه دادگاه بدوی مورخ  1400/02/01برگزار
شد.

شکایت انتظامی ثبت و در مرحله تحقیقات
مقدماتی است.

45

سیمان فارس
دوزستان

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

بطالن معامله
سادتمان سعادت
باد

مقوم201،000،000

بدوی

جلسه رسیدگی مورخ  1400/5/31برگزار می
شود.

46

نسیم بیابانی

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

مطالبه وجه

60،000،000

بدوی

جلسه دادگاه بدوی مورخ  1400/02/22برگزار
شد .از سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها در
دصو دولتی بودن شرکت سیمان تامین
استعالم شده است.

47

طاهره سلطانزاده

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

الزام به تنظیم
سند رسمی مل
و مطالبه دسارت
الزام به ادذ
صورتم لس
تفکیکی و الزام به
ادذ پایان کار و
تسلیم مبیا
(کالسه
)0000252

مقوم201،000،000

48

طاهره سلطانزاده

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

مطالبه دسارت
دادرسی
مطالبه دسارت و
الزام به ادذ پایان
کار و الزام به
تنظیم سند
رسمی مل و
الزام به ادد
صورتم لس

مقوم201،000،000
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بدوی

بدوی

جلسه رسیدگی مورخ 1400/5/24ساعت
10:00برگزار میشود.

جلسه رسیدگی مورخ 1400/5/24ساعت
 09:30برگزار میشود.

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400
تفکیکی و تسلیم
مبیا
(کالسه
)0000253

49

طاهره سلطانزاده

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

الزام به ادذ
صورتم لی
تفکی و الزام به
تنظیم سند
رسمی مل و
تسلیم مبیا و
مطالبه دسارت
دادرسی
و الزام به ادذ
پایان کار
(کالسه
)0000254

مقوم201،000،000

بدوی

جلسه رسیدگی مورخ 1400/5/24ساعت
 09:00برگزار میشود.

اهم برنامه های امور حقوقی هلدینگ در راستای دفاع در دعاوی حقوقی :


اصالح سادتار امرور حقروقی شررکت هرای تابعره (دسرتورالعمل اصرالح سرادتار برا تاکیرد برر جرذب نیرروی تمرام وقرت و
مسلط به عنوان مدیر حقوقی شرکت تابعه و ارتقاء ضریب نفوذ حقوقی مدیر مربوطه)



نظارت بر پرونده های با اهمیت هر شرکت از طریق سامانه ویژه دعاوی دادرس

 .3.9تعهدات ،بدهی ها و دارایی های احتمالی :
اطالعات مربوط به تعهدات ،بدهی ها و دارایی های احتمالی شرکت در شرح یادداشت شماره  42پیوست صورت های مالی حسابرسی
شده دوره منتهی به  1400/02/31افشا گردیده است.

 .3.10اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته :
اطالعات معامالت ماده  129قانون ت ارت به شرح یاددا شت شماره  41پیو ست صورت های مالی ح سابر سی شده دوره منتهی به
 1400/02/31افشا گردیده است.
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شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

بخ
ش چهارم

چش
نی
ع
مل
تا ج یات و م اندازاه
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شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 .4.1گزیده اطالعات مالی :
 .4.1.1گزیده اطالعات مالی شركت اصلی :
الف) اطالعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
1400/02/31
15.159.460
14.954.984
149.746
14.975.035
10.233.696

در مدهای عملیاتی
سود عملیاتی
سایر در مدها و هزینه های غیرعملیاتی
سود دال
نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

1399/02/31
8.392.156
8.296.906
117.538
8.216.315
6.439.507

ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):
32.250.569
4.603.839
11.000.000
27.646.730

جما دارایی ها
جما بدهیها
سرمایه ثبت شده
جما حقوق مالکانه

27.668.786
5.523.809
11.000.000
22.144.977

ج) اطالعات مربوط به هر سهم:
11.000.000.000

11.000.000.000

سود واقعی هر سهم – ریال (براساس میانگین موزون سرمایه)

1.366

2.827

سود واقعی هر سهم – ریال (براساس درین سرمایه)

1.361

747

ارزش دفتری هر سهم – ریال

1.000

1.000

تعداد سهام در زمان برگزاری م ما

د) سایر اطالعات:
42

تعداد کارکنان شرکت اصلی– نفر (پایان سال)
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39

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 .4.1.2گزیده اطالعات مالی شركت تلفیقی :
الف) اطالعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
1400/02/31
84.617.469
30.385.139
3.443.929
30.532.086
18.059.324

در مدهای عملیاتی
سود عملیاتی
سایر در مدها و هزینه های غیرعملیاتی
سود دال
نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

1399/02/31
50.778.551
15.935.351
2.079.402
14.945.290
12.760.040

ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):
جما دارایی ها
جما بدهیها
سرمایه
جما حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
جما حقوق مالکانه

89.399.492
42.291.000
11.000.000
36.398.319
47.108.492

74.417.159
39.186.492
11.000.000
23.229.917
35.230.667

ج) اطالعات مربوط به هر سهم:
تعداد سهام در زمان برگزاری م ما
سود واقعی هر سهم – ریال (براساس میانگین موزون سرمایه)

11.000.000.000

11.000.000.000

2.025

3.650

ارزش دفتری هر سهم – ریال

1.000

1.000

د) سایر اطالعات:
10.931

تعداد کارکنان گروه – نفر (پایان سال)
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10.959

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 .4.2نسبت های مالی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی :
الف) نسبت های مالی شركت اصلی :
نحوه محاسبه

شرح نسبت

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی

1400/02/31

به 1399/02/31

نسبت های نقدینگی :
نسبت جاری
نسبت نی

دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری

6.28

4.78

(دارایی های جاری منهای موجودی کاال و پیش پردادت ها) تقسیم
بر بدهی های جاری

6.26

4.76

نسبت های اهرمی :
کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی ها

0.14

0.20

نسبت بدهی
نسبت پوشش بهره

سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر هزینه بهره

116.46

42.47

نسبت حقوق مالکانه

ارزش ویژه تقسیم بر کل دارایی ها

0.86

0.80

نسبت های سودآوری :
نسبت بازده حقوق مالکانه

سود دال

نسبت بازده دارایی ها
نسبت نقدشوندگی سود

سود دال
دال

تقسیم بر ارزش ویژه

0.54

0.37

تقسیم بر کل دارایی ها

0.46

0.30

0.68

0.78

وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی تقسیم بر سود دال

الف) نسبت های مالی گروه :
نحوه محاسبه

شرح نسبت

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی

1400/02/31

به 1399/02/31

نسبت های نقدینگی:
نسبت جاری
نسبت نی

دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری

1.41

1.26

(دارایی های جاری منهای موجودی کاال و پیش پردادت ها)
تقسیم بر بدهی های جاری

0.70

0.71

نسبت های اهرمی:
کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی ها

0.47

0.53

نسبت بدهی
نسبت پوشش بهره

سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر هزینه بهره

33.78

10.78

نسبت حقوق مالکانه

ارزش ویژه تقسیم بر کل دارایی ها

0.53

0.47

نسبت های سودآوری:
نسبت بازده حقوق مالکانه

سود دال

نسبت بازده دارایی ها
نسبت نقدشوندگی سود

سود دال
دال

تقسیم بر ارزش ویژه

0.65

0.42

تقسیم بر کل دارایی ها

0.34

0.20

0.59

0.85

وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی تقسیم بر سود دال
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شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

تجزیه و تحلیل كفایت ساختار سرمایه شركت اصلی :
سال مالی منتهی

سال مالی منتهی

به 1400/02/31

به 1399/02/31

دارایی ها

32.250.569

27.668.786

حقوق مالکانه

27.646.730

22.144.977

نسبت مالکانه

86

80

شرح

نسبت مالکانه و یا به نوعی نسبت حقوق صاحبان سهام به م موف دارائیهای شرکت حاکی از ن است که در سال مالی منتهی
به  1400/02/31میزان  %86از م موف دارائیهای شرکت در ادتیار صاحبان سرمایه شرکت بوده و میزان  %14از داراییهای
شرکت به صورت بدهی میباشد .

تجزیه و تحلیل نقدینگی و جریان های نقدی :
گروه

شرح

شركت اصلی

1400/02/31

1399/02/31

1400/02/31

1399/02/31

جریان دال ورود وجه نقد
حاصل از فعالیت عملیاتی

17.896.211

12.486.183

10.233.696

6،439،507

جریان دال ورود (دروج) وجه نقد
حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

)(124.607

)(225,272

)(118.239

)(1،844،629

)(18.472.915

)(10،842،125

)(9.916.742

)(4،532،290

جریان دال (دروج) وجه نقد
حاصل از فعالیت های تأمین مالی

تحلیل وضعیت جریان نقدی شركت اصلی  :در سال مالی مورد گزارش ،دال

جریان وجه نقد عملیاتی شرکت اصلی از مبلغ

 6.439.507میلیون ریال به مبلغ  10.233.696میلیون ریال معادل  %59افزایش یافته است .دال

جریان دروج وجه نقد حاصل

از فعالیت های تامین مالی عمدت شا بابت پردادت و تسویه سود سهام به سهامداران حقیقی و حقوقی می باشد.
تحلیل وضعیت جریان نقدی گروه  :دال

جریانات نقدی عملیاتی گروه در سال مالی مورد گزارش از مبلغ 12.486.183

میلیون ریال به  17.896.211میلیون ریال افزایش یافته و افزایش سود عملیاتی و سود دال

شرکت های گروه در نتی ه سیاست

های افزایش در مد فروش و کنترل و مدیریت بهای تمام شده تولید از دالیل عمده افزایش فوق بوده است.
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شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

بدهی ها و امکان بازپرداخت بدهی های شركت اصلی :
الف) تغییرات در بدهی های كوتاه مدت :
شرح

میلیون ریال

1400/02/31

درصد به كل

1399/02/31

درصد به كل

2.332.287

78.94

2.474.428

85.04

سود سهام پردادتنی

113.684

3.85

0

0

تسهیالت مالی کوتاه مدت

508.394

17.21

435.149

14.96

2.954.365

100

2.909.577

100

حساب ها و اسناد پردادتنی

جمع

ب) تغییرات در بدهی های بلندمدت :
شرح

حساب ها و اسناد پردادتنی

1400/02/31

درصد به كل

1399/02/31

درصد به كل

1.636.643

99.22

2.106.365

80/57

0

0

500.694

19/16

12.831

0.78

7.173

0/27

1.649.474

100

2.614.232

100

تسهیالت مالی بلندمدت
ذدیره مزایای پایان ددمت
جمع

میلیون ریال

بدهی ها و امکان بازپرداخت بدهی های گروه :
الف) تغییرات در بدهی های كوتاه مدت :
شرح

میلیون ریال

1400/02/31

درصد به كل

1399/02/31

درصد به كل

حساب ها و اسناد پردادتنی

14.331.662

37.99

17.787.962

53/06

مالیات پردادتنی

3.841.515

10.18

2.114.794

6/31

سود سهام پردادتنی

9.514.863

25.22

4.565.712

13/62

تسهیالت مالی کوتاه مدت

4.405.118

11.68

5.529.686

16/49

پیش دریافت ها

5.627.283

14.93

3.525.530

10/52

37.720.441

100

33.523.414

100

جمع

ب) تغییرات در بدهی های بلندمدت :
شرح

حساب ها و اسناد پردادتنی
تسهیالت مالی بلندمدت
ذدیره مزایای پایان ددمت
جمع

میلیون ریال

1400/02/31

درصد به كل

1399/02/31

درصد به كل

1.703.278

37.27

2.106.365

37/19

759.953

16.63

1.900.010

33/55

2.107.328

46.10

1.656.703

29/26

4.570.559

100

5.663.078

100
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شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

تركیب بدهیهای شركت اصلی  :بدهیهای شرکت اصلی در تاریخ ترازنامه ،عمدت شا مربوط مراودات مالی با شرکت های هم گروه
و سهامدار عمده (شستا) می باشد .انتظار می رود بدهی های فوق در ینده نزدی

تسویه گردد.

تركیب بدهیهای شركت در سطح گروه  :نسبت حقوق مالکانه در سطح گروه در حدود  %53است و این به معنای قدرت مالی
واحد ت اری از نظر تامین کنندگان است .همچنین سهم بدهی های جاری به کل بدهی ها حدود  %90است .در سال مالی تی
هیئت مدیره همچنان جهت اصالح سادتار مالی و سرمایه شرکت ها به منظور بهبود نسبت مالکانه برنامه ریزی نموده است.

سرمایه در گردش :
شرح

1400/02/31

1399/02/31

درصد تغییرات

گروه

15.475.603

8.765.438

76.55

شركت اصلی

15.584.299

10.985.146

41.87

تحلیل سرمایه در گردش شركت اصلی :داراییهای جاری شرکت اصلی اغلب متشکل از حسابهای دریافتنی ت اری بابت
سود سهام دریافتنی مربوط به سال مالی منتهی به  1399/12/30شرکتهای زیرم موعه می باشد که طبق زمانبندی و ظرف
مهلت قانونی به حیطه وصول در دواهد مد.
تحلیل سرمایه در گردش گروه  :دال

سرمایه در گردش گروه در پایان سال مالی قبل معادل  8.765.438میلیون ریال بوده

که با بهبود قابل مالحظه در پایان دوره جاری به حدود  15.475.603میلیون ریال رسیده است.
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنی های شركت اصلی :تغییرات این حسابها عمدتاش ناشی از دریافت سود سهام از
شرکتهای زیرم موعه میباشد .با توجه به هماهنگی و برنامه ریزیهای ان ام شده ،تالش میشود جریان نقدینگی از شرکتهای
گروه به شرکت اصلی به نحوی مدیریت شود تا در اجرای تعهدات شرکت اصلی دللی وارد نشود .همانگونه که مالحظه میشود
مانده این حسابها از  13.641.706میلیون ریال در پایان سال مالی قبل به  18.084.133میلیون ریال می باشد که در ادامه
سال مالی با برنامه زمانبندی وصول مطالبات سود سهام ،مانده حساب های دریافتنی کاهش دواهد داشت.
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنی های گروه  :این حسابها در قیاس با مانده ابتدای سال تغییراتی معادل 2.968.031
میلیون ریال کاهش از دود نشان میدهد .که عمدت شا ناشی از حذف تخفیفات و فروش اعتباری سیمان توسط شرکت های سیمانی
گروه می باشد.
موجودی مواد و كاال  :تغییر و افزایش در این حساب متأثر از تغییرات در اجزاء تشکیل دهنده مشتمل بر کاالی سادته شده،
مواد اولیه و بستهبندی و قطعات و لوازم یدکی میباشد .بررسی تغییرات دقیقتر اجزاء در یادداشت  21همراه صورتهای مالی قابل
دستیابی است.
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شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

سرمایهگذاریهای بلند مدت شركت اصلی  :کاهش سرمایه گذاریهای بلند مدت ناشی از بهینه سازی پرتفوی شرکت و
دروج از سرمایه گذاری هایی می باشد که شرکت در ن ها فاقد حق رای می باشد.
سرمایهگذاریهای بلند مدت گروه  :این شرکت در نظر دارد با برنامهریزیهای ان ام شده به تدریج نسبت به دروج از شرکتهای
کم بازده و زیانده اقدام نماید لذا انتظار میرود در سنوات تی وضعیت پرتفوی سرمایهگذاری بلند مدت مطلوبتر گردد .عرضه اولیه
سهام شرکت سیمان بی

در بورس جزء برنامه های تی شرکت می باشد.

دارائی های ثابت مشهود گروه  :دارائیهای ثابت گروه در دوره جاری نسبت به سال قبل افزایش داشته است .توضیحات مبسوط
در یادداشت  13همراه صورتهای مالی درج شده است.

در این دصو

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها شركت اصلی  :تغییرات حسابهای مزبور در شرکت اصلی عموماش مربوط به
حسابهای فیمابین با شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (سهامدار عمده) است.
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی های گروه  :مانده این سرفصل در قیاس با ابتدای سال مالی کاهش 3.456.030
میلیون ریالی داشته است جزئیات بیشتر در یادداشت  32همراه صورتهای مالی ارائه شده است.
تسهیالت مالی شركت اصلی  :مانده تسهیالت با کاهشی به مبلغ  427.449میلیون ریال نسبت به ابتدای دوره از دود نشان
میدهد .اطالعات تکمیلی در یادداشت توضیحی  33همراه صورتهای مالی ارائه شده است.
تسهیالت مالی شركت گروه  :مانده تسهیالت کوتاه مدت ،با کاهشی به مبلغ  1.124.568میلیون ریال و همچنین تسهیالت
مالی بلند مدت با کاهشی به مبلغ  1.140.057میلیون ریال نسبت به ابتدای دوره از دود نشان میدهد .اطالعات تکمیلی در
یادداشت توضیحی  33همراه صورتهای مالی ارائه شده است.
ذخیره مزایای پایان خدمت شركت اصلی  :این سرفصل در دوره مورد گزارش افزایش را به تصویر کشیده است .افزایش این
حساب متأثر از افزایش سطوح دستمزدی ،تغییرات نیروی انسانی و نیز سابقه کار پرسنل است.
ذخیره مزایای پایان خدمت گروه  :این سرفصل در دوره مورد گزارش افزایش را به تصویر کشیده است .افزایش این حساب
متأثر از افزایش سطوح دستمزدی ،تغییرات نیروی انسانی و نیز سابقه کار پرسنل است .تالشها به منظور تقلیل تدری ی نیروی
انسانی و در عین حال تبدیل کارکنان رسمی به قراردادی و استفاده از نیروی پیمانکاری همچنان توسط شرکتهای گروه در حال
پیگیری است .
سود سهام پرداختنی شركت اصلی :پردادت سود سهام سال مالی منتهی به  1399/02/31طبق برنامه زمانبندی ارائه شده
برای اشخا

حقیقی از طریق سامانه س ام واریز و برای سود سهامداران محترم حقوقی از طریق واریز به حساب بانکی اعالم شده

به این شرکت واریز گردیده است .مانده حساب فوق مربوط به سهامداران فاقد شماره حساب بانکی در سامانه س ام می باشد که
پیرو اطالعیه منتشره در سامانه کدال دریافت سود سهامداران مذکور از طریق مراجعه به بان
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رفاه کارگران فراهم گردیده است.

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

سود سهام پرداختنی گروه  :تغییرات حساب مزبور در طی دوره متأثر از تخصی

سود سهام مصوب شده در م ما عمومی

عادی سالیانه صاحبان سهام می باشد.
درآمدهای عملیاتی شركت اصلی  :در سال مالی منتهی به  1400/02/31در مدهای عملیاتی شرکت اصلی بالغ بر مبلغ
 15.159.460میلیون ریال شده است که نسبت به سال مالی قبل  %81رشد داشته است.
درآمدهای عملیاتی گروه  :در مدهای عملیاتی گروه در دوره مورد گزارش معادل  %67نسبت به سال مالی مشابه قبل رشد
داشته است .افزایش مزبور ناشی از افزایش مقدار و قیمت فروش سیمان می باشد .این مدیریت انتظار دارد در مد های عملیاتی
گروه برای سال مالی منتهی به  1401/02/31نسبت به سال مالی قبل رشد قابل مالحظه ای داشته باشد .ترکیب فروش محصوالت
گروه در یادداشت  5همراه صورتهای مالی ارائه شده است.
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی گروه  :افزایش بهای تمام شده در مدهای عملیاتی از مبلغ  30.576.172میلیون ریال به
 48.438.811میلیون ریال عموماش متأثر از افزایش هزینههای سربار سادت ،هزینههای دستمزد مستقیم و هزینه های مواد مستقیم
می باشد .اجزاء بهای تمام شده در یادداشت  6همراه صورتهای مالی ارائه شده است.
هزینه های فروش ،اداری و عمومی گروه  :هزینه های فروش ،اداری و عمومی از مبلغ  5.119.441میلیون ریال در سال مالی
قبل به  7.952.221میلیون ریال در سال جاری افزایش یافته است .جزئیات این سرفصل در یادداشت  7همراه صورتهای مالی
ارائه شده است .بررسی اقالم نشان میدهد که تغییرات حادث شده عمدتاش مربوط به هزینه کرایه حمل و هزینههای تبعی محصوالت
صادراتی شرکتها حسب شرایط مندرج در قرارداد بوده است.
هزینه های مالی شركت اصلی و گروه  :هزینه های مزبور مربوط به تسهیالت ادذ شده از سیستم بانکی است که جزئیات ن
در یادداشت  10و  33همراه صورتهای مالی ارائه گردیده است .انتظار میرود با کاهش ح م تسهیالت مالی شرکت های گروه
هزینه مالی نیز کاهش یابد.
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شركت اصلی و گروه  :تغییرات این سرفصل در سال مالی جاری عمدتاش ناشی از
افزایش سود تسعیر ارز ،افزایش سود س رده های بانکی و سود حاصل از فروش دارایی ثابت می باشد.
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 .4.3اطالعات طرح های توسعه ای شركت :
رديف

1

نام شركت

پروژه طرح احداث خط تولید فاز 4
شركت سیمان دورود

كل برآورد ارزي

كل برآورد تعديل

مخارج انجام يافته

و ريالي اوليه

شده

تا پايان سال مالي

893.000

1.280.000

300.000

برآورد مخارج

980.000

پروژه انتقال سیمان فارس به منطقه

2

خرامه با ظرفیت تولید به میزان 3.300

3.451.134

12.335.000

تن كلینکر روزانه

415.120

11.919.880

زمان بهره
برداري

ذر ماه
1401
اسفند ماه
1402

در حال حاضر پروژه انتقال کاردانه سیمان فارس به درامه بدلیل عدم تامین ت هیزات و ماشین الت مورد نیاز ناشی از تحریم های بین
المللی و عدم تامین منابا مالی الزم توسط بان

ها متوقف می باشد.

صفحه  66از 76

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
براي دوره مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 .4.4اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به : 1400/02/31
 .4.4.1اقدامات انجام شده برای افزایش فروش :


استقرار و راه اندازی سامانه سیمان یاب در شرکتهای سیمانی و ان ام  %100فروش دادلی سیمان به صورت نقدی در این
سامانه از ابتدای بهمن ماه  ،99در راستای توسعه مشتریان و فروش مویرگی (تعداد مشتریان شرکت از  500مشتری به
 24.000مشتری افزایش یافت) ،شفاف سازی ،دسترسی سریا و صحیح به اطالعات فروش ،رعایت دستور العمل های مبارزه
با پولشویی و فرار مالیاتی و . ...



برنامه ریزی و اقدام جهت عرضه سیمان در بورس کاال ،قابل ذکر است هر  17شرکت سیمانی گروه پذیرش شدند وکل فروش
دادلی از طریق بورس کاال عرضه می شود.



حذف تدری ی تخفیفهای اعطایی و فروش اعتباری از ابتدای سال  99و نهایتاَ حذف کامل تخفیفات و فروش اعتباری شرکت
های سیمانی از اول مردادماه سال  99و ابالغ دستورالعمل فروش به قیمت مصوب و به صورت نقدی در اوایل تیر ماه  99به
کلیه شرکتهای سیمانی.



در بخش مقداری فروش علیرغم اینکه طی دو سال ادیر بودجههای عمرانی و تا حدی سادت و ساز مردمی کاهش یافته
است ،ضمن تالش برای گسترش بازارهای دادلی (راه اندازی سامانه سیمان یاب) ،تمرکز بر صادرات در برنامه های استراتژی
هلدینگ قرار گرفت ،به نحوی که ح م صادرات به میزان  70درصد در سال  99نسبت به سال  97افزایش یافت (در مقابل
افزایش صفر درصدی صادرات رقبا) .همچنین فروش دادلی نیز نسبت به دو سال قبل از  27درصد افزایش بردوردار بوده است.



افزایش کیفیت فروش از جمله کاهش دوره وصول مطالبات (از متوسط  82روز به 34روز طی دو سال) ،کاهش تخفیفات ،ادذ
اعتبارسن ی مشتریان و بهبود کیفیت تضامین.



تالش در جهت اصالح قیمت های صادراتی فروش سیمان ،در این رابطه هلدینگ جهت باالبردن منافا حاصل از صادرات نسبت
به پایش قیمت های فروش صادراتی شرکت های تابعه بصورت ماهانه و یا هفتگی اقدام نمود .همچنین با پیگیری های الزم
موفق به ادذ ابالغیه از وزارت صمت به گمرم جهت اعطای م وز صادرات صرفا به شرکت های تولید کننده سیمان گردید.



برگزاری مزایده های فروش صادراتی را برای اولین بار در گروه.



استقرار و راه اندازی سامانه پایگاه دانش جهت حفﻆ و نشر ت ربیات کاردان ات در م موعه.



تسویه کامل تعهدات ارزی سنوات گذشته.

در نتیجه اقدامات فوق مقدار فروش سیمان و محصوالت جانبی طی دو سال اخیر  32درصد افزایش یافت.
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نتیجه اقدامات فوق منجر به تحقق درآمدهای عملیاتی تلفیقی سال  99دركل گروه بالغ بر  8،462میلیارد
تومان با رشد  144درصدی نسبت به سال  1397گردید.

 .4.4.2اقدامات انجام شده برای افزایش تولید :
در راستای فرمایش مقام معظم رهبری و نامگذاری سال " 99سال جهش تولید" م موعه سیتا به حول و قوه الهی توانست در سال
 99رکورد باالترین مقدار تولید را از زمان فعالیت تاکنون در  14شرکت سیمانی (از  17شرکت) در کارنامه دود ثبت نماید و
همچنین در  16شرکت به رکورد در تولید نسبت به متوسط تولید در سه سال ادیر دست یابد .در نهایت تولید سال  99به میزان
 21میلیون تن نسبت به  16.7میلیون تن تولید سال  97از رشد  26درصدی بردوردار گردید.

.4.4.3اقدامات انجام شده برای كاهش بهای تمام شده :


برنامه ریزی جهت ممیزی معادن و کنترل کیفیت محصوالت تولیدی توسط شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان از طریق
بررسی وضعیت تامین مواد اولیه شرکت های تابعه و پی گیری جهت رفا مشکالت نها.



برنامه ریزی جهت تنوف بخشی به تولید محصوالت سیمانی و تولید سیمان های میخته (کاهش کلینکر فاکتور).



با توجه به جاری بودن استاندارد سیمان درکلیه کشورهای هم وار ،هلدینگ نسبت به تطبیق محصوالت سیمانی کاردانههای
تولیدی تابعه در قیاس با استاندارد اروپا اقدام کرده است.



پیگیری جهت بهینه سازی مصرف انرژی اعم از گاز ،مازوت و برق در شرکت ها در قیاس با استاندارد مربوطه.



پیگیری جهت اجرای راهکارهای مختلف به منظور کاهش موجودی کلینکر سنواتی درکاردانهها و استفاده تدری ی از این
موجودی ها.



علیرغم افزایش ت معی حدود  85درصد حقوق و دستمزد طی دو سال ادیر ،افزایش چند برابری قیمت جر نسوز تحت تاثیر
نوسانات نرخ ارز ،افزایش  250درصد قیمت پاکت ،افزایش بیش از  300درصد کرایه حمل و تاثیر تورم بر هزینه ها و نهاده
های تولید طی دو سال ادیر ،با ان ام اقداماتی از قبیل استفاده از تخفیفات انرژی و کنترل هزینه های تولید و همچنین استفاده
از ظرفیت بالاستفاده (به طوریکه ظرفیت بالاستفاده از  24درصد سال  97به  20درصد در سال  98و  10درصد در سال 99
کاهش یافت) ،نسبت بهای تمام شده به فروش نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه از  73درصد به  57درصد طی دو سال کاهش
یافت.



با توجه به وجود تعداد  17شرکت سیمانی در م موعه و تشابه اقالم مورد نیاز نها ،تالش شد دریدهای کلی از طریق ی
کانال مشترم با هدف هم افزایی در گروه و همچنین بهرهمندی از تخفیفات اعطایی فروشندگان و در نتی ه کاهش هزینهها
ان ام شود .در همین رابطه با تشکیل جلساتی با هلدینگ انرژی شستا قراردادی به منظور تامین برق مورد نیاز شرکتها تنظیم
شد که در م موف کاهش هزین ه قابل توجهی برای م موعه را به همراه داشت .همچنین جهت تامین نیاز جر نسوز کاردان ات
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با شرکت فر مورده های نسوز ایران (از شرکت های تابعه م موعه شستا) نیز قرارداد منعقد گردید .در حال حاضر نیز نیازهای
شرکتها بابت اقالمی همچون پاکت ،روغن و مواد روان کننده احصاء شده و مذاکره با تولید کنندگان در جریان است.
در نتیجه اقدامات فوق علیرغم افزایش كل نهاده های تولید ،نسبت بهای تمام شده به فروش نه تنها افزایش
پیدا نکرد بلکه از  73درصد به  57درصد طی دو سال كاهش یافت.

 .4.4.4اقدامات انجام شده برای كاهش هزینه های عمومی و اداری :


با عنایت به رهنمودهای سهامدار عمده در سال  ،98تمامی دفاتر مرکزی  17شرکت سیمانی م موعه جما وری و در لیست
فروش اموال مازاد قرار گرفت و در نتی ه تمام ارکان مدیریتی و پرسنل شرکت ها به محل کاردانه منتقل گردید و دراین
دصو

بهینه سازی سادتار نیروی انسانی ان ام پذیرفت.

در نتیجه این اقدامات نسبت هزینههای عمومی و اداری به فروش نیز از  10درصد در سال قبل به  9درصد در
سال جاری كاهش یافته است.

 .4.4.5اقدامات انجام شده برای كاهش هزینه های مالی :
مهمترین اقدام ان ام شده طی دو سال ادیر دربخش هزینههای مالی مربوط به تعیین تکلیف و تسویه تسهیالت ارزی سیمان بی
و سیمان دوزستان بشرح زیراست :


تسهیالت صندوق ذخیره ارزی (سیمان آبیک) :
با توجه به تمهیدات ای اد شده در قانون رفا موانا تولید ،تسهیالت ارزی صندوق ذدیره ارزی در تاریخ  1391/07/04با نرخ
زمان ادذ تسهیالت تبدیل به تسهیالت ریالی با نرخ  15درصد شد و قبل از تاریخ  1398/03/31و انقضای مهلت تعیین شده،
با ادذ تسهیالت ریالی درید دین به مبلغ  180میلیارد تومان ،تسهیالت ارزی صندوق ذدیره ارزی به طور کامل تسویه شد.
همانگونه که پیش از این به عرض رسانده است درصورت عدم ان ام این کار ،شرکت ناچار به تسویه با نردهای نیمایی و تحمیل
هزینه ای بالغ بر هزار میلیارد تومان می شد.
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تسهیالت فاینانس خودگردان (سیمان آبیک) :
مانده تسهیالت مذکور شامل اصل و بهره به مبلغ  13/7میلیون یورو و با احتساب وجه التزام  22درصدی مطابق قرارداد به
مبلغ  14میلیون یورو جمعاش بالغ بر  27/7میلیون یورو بوده که بانرخ ارز زاد معادل  360میلیارد تومان مورد مطالبه بان
شده بود .با پیگیری های بعمل مده و جلسات متعدد برگزار شده با ارکان بان
مدیره بان

صادرات ،درنهایت موفق به ادذ موافقت بان

واقا

و همچنین مدیر عامل و اعضاء محترم هیأت

به شرح زیر شد :

 بخشودگی  16درصدی وجه التزام (وجه التزام از  14میلیون یورو به  3/7میلیون یورو کاهش یافت) تسویه تسهیالت مذکور به صورت ریالی با نرخ نیمایی به جای نرخ بازارنتی ه اقدامات دو مورد فوق من ر به کاهش  150میلیارد تومانی مانده تسهیالت فاینانس دودگردان شد.
در م موف با تعیین تکلیف و تسویه وامهای مذکور از تحمیل هزینهای بالغ بر  1،150میلیارد تومان جلوگیری شد و همچنین
مبلغ  43میلیارد تومان نیز از هزینههای مالی شناسایی شده در سالهای قبل که در دارایی جریان تکمیل منظور شده بود،
برگشت و تحت عنوان سایر در مدهای غیرعملیاتی شناسایی شد.
با عنایت به موارد فوق ،شرکتی که زمانی مغایرت  1،150میلیارد تومانی از بابت تسهیالت ارزی با سیستم بانکی و همچنین
 103میلیارد تومان زیان انباشته داشت و بزرگترین ریس

برای این م موعه محسوب میشد؛ به شرکتی بدون مغایرت با

سیستم بانکی و سود قابل مالحظه به میزان  281میلیارد تومان در سال  99و  196میلیارد تومان در سال  98تبدیل شده و
اقدامات الزم برای پذیرش ن در بازار بورس اوراق بهادار تهران ان ام و تا اوادر ادرداد ماه ( 1400با بهبود شرایط بازار سرمایه)
عرضه اولیه سهام صورت می پذیرد.
در مورد سیمان دوزستان نیز میتوان به تسویه کامل تسهیالت اوراق سلف به میزان  50میلیارد تومان در سال  98اشاره کرد.

در نتیجه اقدامات فوق هزینههای مالی طی دو سال اخیر به  50درصد كاهش یافت و از تحمیل هزینه ای بالغ بر
 1.150میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمد.
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 .4.4.6اهم سایر اقدامات هلدینگ :


ب هینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری از طریق فروش بردی از شرکت های سرمایه پذیر با توجه به فرصت های مناسب بازار
سهام ،جای ایی سهام ،دروج تدری ی از سهام شرکت های کم بازده و زیانده.



بررسی و تصویب برنامه و بودجه سال مالی منتهی به اسفند ماه  1400شرکت های گروه و هلدینگ سیمان در چهارچوب
دستورالعمل ابالغی از سوی سهامدار عمده.



دریافت کلیه مطالبات سود سهام مربوط به سال های گذشته از  1392تا  ،1399ان ام این امر ضمن دریافت کل طلب سود
سهام معوق؛ امکان پردادت بدهی سود سهام به شستا و تسویه کامل سنوات قبل را فراهم ورد .همچنین باعث تغییر شرایط
فروش (افزایش قابل مالحظه نسبت فروش نقدی به کل فروش) و کاهش دوره وصول مطالبات شرکتها از میانگین  82روز سال
 1397و  68روز در سال  1398به  34روز در سال  1399شد ،البته از مرداد  1399کل فروش به صورت نقدی ان ام گرفته
است.



تشکیل کمیته ساماندهی و برگزاری جلسات مستمر در دصو

بررسی وضعیت و تعیین تکلیف شرکت های زیانده و کم بازده

(تعداد  21شرکت کم بازده و زیانده در گروه شناسایی شده که پس از پیگیری های الزم در کمیته مذکور ،تعداد  8شرکت
مشمول انحالل شد که گهی دتم تصفیه و انحالل  3شرکت از نها در روزنامه رسمی منتشر شده و ثبت گهی  1شرکت دیگر
در جریان می باشد و فر یند دتم تصفیه و انحالل  4شرکت دیگر در دست اقدام می باشد .همچنین تعداد  1شرکت مشمول
ادغام در سایر شرکت ها بود که فر یند ادغام ن ان ام شده است .یکی از شرکت ها هم با تغییر نوف فعالیت در گروه شرکت
های سادتمانی قرار گرفت و تعداد  5شرکت با توجه به ماهیت شرکت و در راستای زن یره ارزش و بمنظور هم افزایی در گروه
م دداش سازماندهی و فعال شدند ،و در نهایت تعداد  6شرکت باقیمانده جهت دروج از سهامداری برنامه ریزی شده اند .به شرح
جدول .)11.7


با توجه به مسائل و مواردی که به دصو

در زمان مدیران پیشین شرکتهای عمران و حمل و نقل اتفاق افتاده بود ،هلدینگ

نسبت به جما وری اطالعات و اسناد و مدارم مرتبط با حقوق تضییا شده شرکت اقدام کرده و پروندههای حقوقی به سرعت
تشکیل شد که دالصه اقدامات ان ام شده به شرح زیر است :
 تعداد پروندههای با اهمیت  451 :مورد ارزش دعاوی با اهمیت  7،424 :میلیارد تومان جما کل وصول شده ،تامین شده یا دارای دستور موقت و فسخ و اقاله  1،320 :میلیارد تومانعالوه بر موارد فوق بالغ بر 550میلیارد تومان نیز دعاوی در شرف اقدام است.


اصالح سادتار سهامداری و ترکیب هیات مدیره شرکت های تابعه.



برگزاری مستمر جلسات کمیته حسابرسی هلدینگ و ارایه گزارشات حسابرسی دادلی.
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اقدام جهت حضور موثرتر هلدینگ و شرکت های گروه در ان من صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ،باتوجه به نقش راهبری
این هلدینگ در صنعت سیمان.



برگزاری جلسات مدیران عامل شرکت های تابعه هلدینگ جهت انتقال ت ربیات و ای اد همافزائی.



پیگیری فروش دارایی های غیرمولد و مازاد بر نیاز شرکت های تابعه بمنظور استفاده بهینه از دارایی های گروه.



برگزاری م اما اکثر شرکت های تابعه گروه مطابق با برنامه زمانبندی ارایه شده که علیرغم شیوف بیماری کرونا تا اوادر
اردیبهشت ماه  1400م اما دود را برگزار نمودند  .هلدینگ سیمان فارس و دوزستان نیز برای اولین بار ظرف مدت  30روز
پس از پایان سال مالی (با تلفیق  23شرکت) با ادذ گزارش مقبول م ما دود را برگزار نمود.



هلدینگ سررمایه گرذاری سریمان ترامین ظررف مردت  46روز پرس از پایران سرال مرالی منتهری بره 1400/02/31
(با تلفیق  37شرکت) با ادذ گزارش مقبول م ما دود را برگزار می نماید.
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 .4.4.7برنامه های آتی شركت :


تداوم برنامه ریزی جهت بهینه سازی پرتفوی هلدینگ (شامل فروش سرم های سرمایه گذاری ،جا به جایی سهام
شرکت های سیمانی ،افزایش سهم پرتفوی سادتمانی و حمل و نقل و.)...



تمرکز بر روی عملیات بازارگردانی سهام شرکت های گروه.



تمرکز بر عرضه صد در صد ظرفیت فروش دادلی کاردان ات سیمان در بورس کاال در راستای افزایش شفافیت و
کیفیت فروش.



تمرکز بیشتر در بخش صنعت سادتمان از طریق سرمایه گذاری بر امالم موجود و اجرا و اتمام پروژه های تعریف شده
و در دست اقدام با استفاده بهینه از پتانسیل های موجود درگروه.



بررسی اصالح سادتار سرمایه شرکتهای فرعی.



عرضه اولیه سهام شرکت سیمان بی



عرضرره اولیرره سررهام شرررکت سررابیر در بررازار پایرره فرابررورس جهررت تسررهیل عرضرره سررهام ترجیحرری متعلررق برره

در بازار بورس اوراق بهادار.

کارکنان در نتی ه دصوصی سازی.


همرراهنگی بررا ان مررن صررنفی کارفرمایرران صررنعت سرریمان و شرررکت هررای گررروه و همچنررین بررا هلرردینگهررای
سیمانی در جهت اصالح قیمتهای فروش دادلی و صادراتی در قالب طرح جاما تولید و تحویل ان من.



تداوم بررسی عملکرد فصلی و تقویت سیستم نظارتی بر شرکت های تابعه.



ارزش فرینرری از طریررق ای رراد هررم افزایرری در بررین شرررکت هررای گررروه و اسررتفاده از پتانسرریل هررای موجررود در
صنایا سیمان ،عمران و حمل و نقل.



پیگیری مستمر پرونده های حقوقی و احقاق حقوق م موعه.



توسعه بازارهای دادلی و صادراتی و تالش جهت یافتن بازارهای جدید.



تأکید بر تنوف محصول (توسعه محصول) شرکت های تابعه.



ارائرره درردمات مشرراورهای در زمینرره مسررائل زیسررت محیطرری ،مالیرراتی ،منررابا انسررانی،کار و تررأمین اجتمرراعی برره
شرکت های تابعه.



برنامه ریزی منسر م در دصرو

مردیریت هزینره هرا و کراهش بهرای تمرام شرده تولیرد و افرزایش بهرره وری در

م موعه با توجه به پتانسیل های موجود و استفاده کامل از ظرفیت های بالستفاده.


برنامرره ریررزی جهررت بررسرری فنرری انبارهررای کاردان ررات و شناسررایی قطعررات و ت هیررزات کلیرردی مررورد نیرراز بررا
توجه به شرایط تحریمی کشور و تامین منابا مورد نیاز ن.



برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از انرژی الکتریکی و حرارتی در زمان پی
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برنامهریزی جهت ان ام کنترل کیفی توسط شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان در شرکت های تابعه.



برنامرره ریررزی جهررت بررسرری و ممیررزی معررادن  ،دطرروط تولیررد و کیفیررت محصررول شرررکت هررای تابعرره بمنظررور
رفا اشکاالت و بهره برداری علمی و سیستماتی



از نها.

برنامه ریزی جهرت تشرکیل کمیتره راهبرردی در جهرت شناسرایی ریسر

هرای م موعره ،اسرتفاده از فرصرت هرا

و نقاط قوت م موعه و رفا نقاط ضعف و کاهش تهدیدات موجود در صنعت.


اصالح سادتار سازمانی به منظور سهولت و بهبود جریان اطالعات ،انعطافپذیری و چابکی و چردش سریا اطالعات.



برنامرره ریررزی جهررت ارزیررابی کمیترره هررای حسابرسرری و مرردیران حسابرسرری دادلرری م موعرره و تقویررت سیسررتم
کنترلهای دادلی در شرکت های گروه.



اجرای پروژههای بهبود در شرکت های تابعه و اندازهگیری درصد پیشرفت نها بر اساس جدول  TLRو همچنین
اندازهگیری نتایج حاصل از ان ام پروژههای بهبود بر شاد های تعیین شده از چهار منظر جدول .BSC



بهره مندی صحیح از طرح هوش ت اری ( ) BIدر شرکت اصلی و شرکت های تابعه (برنامه ریزی جهت ورود اطالعات
صحیح و بموقا در سامانه های اطالعاتی طراحی شده در م موعه بزرگ شستا).



استفاده مطلوب از برند ت اری و تقویت ن.



برنامه ریزی جهت فروش دارائی های راکد یا کم بازده و مازاد بر نیاز در جهت استفاده بهینه از منابا موجود.



تهیه گزارشات تحلیلی و بنچمارم و نشر ن در گروه.



برنامره ریرزی جهرت اصرالح سرادتار منرابا انسرانی شررکت هرای فرعری برا بهرره گیرری از قروانین کرار دصوصراش
قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان ور و...
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در راستای اشاعه استراتژی ها ،راهبردها و برنامه های شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ،عملکرد شرکت های تابعه به صورت پیوسته
مورد پایش قرار می گیرد .شایان ذکر است در دوره های سه ماهه و در قالب جلسات بررسی عملکرد کلیه شاد

های کمی و کیفی

این شرکت ها با بودجه مصوب مقایسه و دالیل انحراف ها به تفصیل مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد تا در ادامه نسبت به راه کارهای
جایگزین برای جبران انحراف های نامساعد به وجود مده اقدام گردد.
مهمترین معیارها برای ارزیابی عم لکرد شرکت های تابعه معیارهای مالی از قبیل در مدهای عملیاتی ،بهای تمام شده در مدهای عملیاتی،
هزینه های فروش ،اداری و عمومی ،سود عملیاتی و سود دال

می باشد.
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