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 .1کلیات :
.1.1گزیده اطالعات مالی :
 .1.1.1گزیده اطالعات مالی شرکت 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

درآمدهای عملیاتی
سود عملیاتی
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
سود خالص
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

جمع دارایی ها
جمع بدهیها
سرمایه ثبت شده
جمع 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 آخرین سرمایه)

1.361

747

ارزش دفتری هر سهم – ریال

1.000

1.000

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

د) سایر اطالعات:
42

تعداد کارکنان شرکت اصلی– نفر (پایان سال)
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 .1.1.2گزیده اطالعات مالی شرکت 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

درآمدهای عملیاتی
سود عملیاتی
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
سود خالص
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):
جمع دارایی ها
جمع بدهیها
سرمایه
جمع حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
جمع 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 مجمع
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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 .1.2پیام هیأت مدیره به مجمع :
آرمااان شاارکت در نیاال بااه اهااداف و رسااالت اخالقاای و اجتماااعی ،همااواره باار ارزش آفریناای باارای صاااحبان سااهام و
ذینفعان استوار باوده و کلیاه مادیران و کارکناان مجموعاه باا نگااه بار ناوآوری ،رشاد و بهباود مساتمر فعالیتهاا و کساب
عایادات بیشااتر ماموریاات یافتااه انااد .عملکاارد و دسااتاوردهای شاارکت در طااول سااال هااای فعالیات و همچناین موفقیات
های حاصل شاده ،در ایان ساال ماالی خاود دلیلای بار ایان ادعاا مای باشاد کاه شارکت سارمایه گاذاری سایمان تاامین
(سهامی عام) از جایگاه مناسبی در صنعت برخوردار می باشد.
در سالی که گذشت شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) علیرغم بسیاری از مشکالت اقتصادی که بصورت
سیستماتیک منجر به رشد اقتصادی منفی و کاهش بودجه های عمرانی و فقدان بازارهای هدف صادراتی گردید ،توانست در
میزان فروش و صادرات در بین شرکت های سیمانی رتبه اول را کسب نمایند و در سایه همراهی سهامداران محترم با افزایش
درآمد و کاهش و کنترل هزینه های تولید و همچنین مدیریت منابع انسانی ،موفق گردید با کسب سود بیش از دو برابری
نسبت به سال قبل به اهداف مالی و عملیاتی گروه دست یابد.
هیااات ماادیره ضاامن سااقاس و قاادردانی از اعتماااد و همراهاای سااهامداران محتاارم  ،تااالش خااواهیم نمااود تااا در سااال
جاری نیز باا تکیاه بار الطااف الهای و باا پشاتوانه نیروهاای مادیریتی در مجموعاه ،و باا اساتفاده از فرصات هاای موجاود
در اقتصاد داخلای و فااای باین المللای و پشاتیبانی ساهامداران محتارم در ساایه تعهاد و تاالش ،باا تمرکاز بار بازارهاای
هاادف و حااذف واسااطه هااا در بااازار و شناسااایی مصاارف کنناادگان نهااایی و ایجاااد شاافافیت و عرضااه محصااول در بااورس
کاال شاهد ادامه مسیر رو به رشد شرکت و تامین منافع و رضایت مندی همه ذینفعان باشیم.
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 .1.3چکیده دستاوردهای گروه سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) طی دو سال اخیر:
 رشااد  143درصاادی درآمدهای عملیاتی تلفیقی شاارکت های گروه ساایمان تامین از  3،470میلیارد تومان در سااال  1397به
 84.617میلیارد تومان در سال .1399
 رشد  335درصدی سود عملیاتی تلفیقی شرکت های گروه سیمان تامین از  699میلیارد تومان در سال  1397به  3،038میلیارد
تومان در سال .1399
 رشد  505درصدی سود خالص تلفیقی شرکت های گروه سیمان تامین از  505میلیارد تومان در سال  1397به  30،532میلیارد
تومان در سال .1399
 در طی سالهای  1397لغایت ،1399حاشیه سود عملیاتی تلفیقی شرکت های گروه سیمان تامین از  20درصد به  36درصد ارتقا
و بهبود یافته است.
 در طی سالهای  1397لغایت ،1399حاشیه سود خالص تلفیقی شرکت های گروه سیمان تامین از  15درصد به  36درصد ارتقا و
بهبود یافته است.
 در طی سالهای  1397لغایت ،1399نسبت بهای تمام شده به فروش تلفیقی از  73درصد به  55درصد کاهش یافته است.
 کسب رکورد باالترین مقدار تولید در سال  99از زمان فعالیت تاکنون در  14شرکت سیمانی (از  17شرکت).
 کسب رکورد تولید در  16شرکت نسبت به متوسط تولید در سه سال اخیر.
 رشد  26درصدی تولید سیمان طی این دو سال در شرایطی که رشد تولید رقبا  22درصد بوده است.
 رشد  32درصدی فروش طی این دو سال در شرایطی که رشد فروش رقبا  24درصد بوده است.
 رشد  70درصدی صادرات طی دو سال اخیر در مقایسه با رشد صفر درصدی رقبا.
 کاهش ظرفیت بالاستفاده تولید در شرکتهای سیمانی از  24درصد در سال  1397به  10درصد در سال .1399
 کاهش هزینه های مالی گروه به میزان  50درصد.
 تعیین تکلیف و تسویه تسهیالت ارزی گروه و پیشگیری از تحمیل هزینهای بالغ بر  1،150میلیارد تومان.
 کاهش متوسط دوره وصول مطالبات تجاری در شرکتهای تابعه طی دو سال اخیر ،از متوسط  82روز به  34روز البته از مرداد 99
کل فروش به صورت نقدی انجام گرفته است.
 کل سود سهام دو سال اخیر و بدهی سنواتی سود سهام جمعا به مبلغ  1،244میلیارد تومان تماماً پرداخت شده است.
 پذیرش و عرضه عمومی سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در بازار دوم بورس اوراق بهادارتهران با مشارکت قریب به 4.5
میلیون نفر در  11تیرماه .1399
 استقرار و راه اندازی سامانه سیمان یاب و عرضه سیمان داخلی به صورت آنالین.
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 افاازایش تعااداد گاازارش مقبااول حسااابرس مسااتقل و بااازرس قااانونی طاای دو سااال از  23شاارکت بااه  34شاارکت تابعااه (از
مجمااو  37شاارکت) برگاازاری مجمااع عمااومی عااادی سااالیانه ظاارف ماادت  45روز پااا از پایااان سااال مااالی منتهاای بااه
( 1400/02/31با تلفیق  37شرکت).
 استقرار کمیته ساماندهی و تعیین تکلیف تعداد  21شرکت زیان ده و کم بازده.
 سازماندهی واحد حقوقی و پی گیری منافع گروه به ارزش  7،424میلیارد تومان و استیفای  1،320میلیارد تومان حقوق از دست
رفته مجموعه تا کنون.
 جمع آوری و انتقال دفتر مرکزی  17شرکت سیمانی به محل کارخانه.
 ا ستقرار حاکمیت شرکتی و کمیته های تخ ص صی جهت بهبود فرآیند ها و ارتقای شفافیت در شرکت از طریق ت شکیل و فعالیت
موثر کمیته های حسابرسی ،سرمایه گذاری ،وصول مطالبات ،انتصابات و . ...
 ت شکیل کمیته فنی ه لدینگ و انجام بازر سی های فنی دقیق و ایجاد برنامه های ا صالحی و پی شگیرانه جهت تولید بهینه ،کاهش
هزینه ها و ایجاد تنو در محصوالت.
 ارایه و تکمیل اطالعات در سامانه های اطالعاتی و شفافیتی شستا شامل سامانه های سما ،سینا ،سیما ،سامان و . ...
 بومی سازی برخی از تجهیزات وارداتی در راستای اقتصاد مقاومتی.
 ایجاد پایگاه دانش جهت به اشتراک گذاری فعالیت های تخصصی در سطح گروه.
 برگزاری سمینارها ،وبینارها و کارگاه های آموزشی در راستای رشد و یادگیری پرسنل کارخانجات.
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 .1.4تاریخچه شرکت :
شارکت ساارمایه گااذاری ساایمان تاامین (سااهامی عااام) در تاااریخ  1378/03/12تحاات شاماره  151394بااا نااام اولیااه شاارکت
مادیریت سارمایه گااذاری صانایع ساایمان تاامین (ساهامی خاااص) در اداره ثبات شاارکتها و ميسساات غیار تجاااری تهاران بااه
ثباات رساایده اساات  ،بااه اسااتناد مصااوبه مجمااع عمااومی فااوق العاااده مااور  1379/08/21صاااحبان سااهام نااام شاارکت بااه
ماادیریت ساارمایه گااذاری باارق و لااوازم خااانگی تااامین (سااهامی خاااص) بااه منظااور ساارمایه گااذاری و راهبااری واحاادهای
صنعتی در بخش برق و لوازم خانگی تغییر یافت.
بااه اسااتناد مصااوبه مجمااع عمااومی فااوق العاااده مااور  1382/6/25صاااحبان سااهام نااام شاارکت بااه شاارکت ساارمایه گااذاری
ساایمان تااامین (سااهامی خاااص) بااه منظااور ساارمایه گااذاری و راهبااری واحاادهای ساایمانی و صاانایع وابسااته بااه آن و
واحاادهای معاادنی ،تغییاار یافتااه اساات  .بااه اسااتناد مصااوبه مجمااع عمااومی فااوق العاااده مااور  1383/10/30صاااحبان سااهام
شخصیت حقوقی شارکت از "ساهامی خااص"باه "ساهامی عاام" تغییار و همچناین موضاو فعالیات و اساسانامه شارکت نیاز
تغییریافته اسات ،باه اساتناد مصاوبه مجماع عماومی فاوق العااده ماور 1384/01/15صااحبان ساهام ،ساال ماالی شارکت از
اول خارداد هار ساال آغااز و در پایاان اردیبهشاات مااه ساال بعاد باه پایااان مای رساد .شارکت در تااریخ  1392/11/22تحاات
شااماره  11227ناازد سااازمان بااورس اوراق بهااادار بعنااوان نهاااد مااالی شاارکت مااادر (هلاادینگ) سااهامی عااام پذیرفتااه شااده
اسات .در اجارای سیاسااتهای ساهامدار عماده و باار اسااس تصاامیمات مجماع عماومی عااادی باه طاور فااوق العااده همزمااان و
مشااترک مااور  1397/02/25شاارکت ساارمایه گااذاری عمااران و حماال و نقاال تااامین (سااهامی خاااص) "بعنااوان شاارکت
ادغااام شااونده" در شاارکت ساارمایه گااذاری ساایمان تااامین (سااهامی عااام) "بعنااوان شاارکت موجااود" ،کلیااه دارایاای هااا،
مطالبات ،دیاون و تعهادات شارکت ادغاام شاونده باه قیمات دفتاری و بار اسااس موضاو بناد "الاف" لغایات "و" مااده 111
قااانون مالیااات هااای مسااتقیم اصااالحیه مصااوب سااال  1380در شاارکت موجااود ،ادغااام و در تاااریخ  1397/05/02تحاات
شااماره  21396در اداره ثباات شاارکتها و مالکیاات صاانعتی ایااران بااه ثباات رساایده اساات .همچنااین سااهام شاارکت در تاااریخ
 1399/04/11در بااازار دوم بااورس اوراق بهااادار عرضااه گردیااد و مرکااز اصاالی شاارکت واقااع در خیابااان ساایدجمال الاادین
اسدآبادی ،نبش خیابان  ،25پالک  219می باشد.
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.1.5موضوع فعالیت شرکت :
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده  3اساسنامه شرکت مصوب  1398/09/04عبارتست از :
الف -موضوع فعالیت های اصلی :
 -1ساارمایه گااذاری درسااهام ،سااهم الشاارکه ،واحاادهای ساارمایه گااذاری صااندوق هااا یااا سااایر اوراق بهااادار دارای حااق ر ی بااا
هدف کساب انتفاا باه طاوری کاه باه تنهاایی یاباه هماراه اشاخاص تحاتک کنتارل یااشاخاص تحات کنتارل واحاد ،کنتارل
شاارکت ،ميسسااه یااا صااندوق ساارمایه پااذیر را در اختیااار گرفتااه یااا در آن نفااوذ قاباال مالحظااه یابااد و شاارکت ،موسسااه
صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه هاى زیر فعالیت کند :
 -1-1تهیه و تولید انوا مواد ،مصالح و محصوالت معدنی ،ساختمانی و صنایع وابسته .
 -1-2اجرای پروژه های سرمایه گذاری و پیمانکاری در حوزه های عمرانی ،ساختمانی و حمل و نقل .
 -1-3ارائه خدمات حمل و نقل ،امالک و بازرسی کاال و خدمات .
 -1-4سرمایه گذاری در شرکت ها و پروژه های معدنی ،ساختمانی و صنایع وابسته و حمل و نقل .
 -2انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضو بند  1فوق :
 -2-1خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آالت برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر .
 -2-2خدمات طراحى و مهندسى اصولى و تامین پروژه ها براى اشخاص حقوقى سرمایه پذیر .
 -2-3انجام مطالعاات ،تحقیقاات و بررساى هااى تکنولاوژیکى ،فناى ،علماى ،بازرگاانى و اقتصاادى باراى بهاره باردارى توساط
اشخاص حقوقى سرمایه پذیر .
 -2-4تااامین منااابع مااالى اشااخاص حقااوقى ساارمایه پااذیر از منااابع داخلااى شاارکت یااا از طریااق سااایر منااابع از جملااه اخااذ
تسااهیالت بااانکى بااه نااام شاارکت یااا شااخص حقااوقى ساارمایه پااذیر بااا تااامین وثیقااه یااا تااامین بازپرداخاات از طریااق
شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تامین بازپرداخت .
 -2-5تدوین سیاست هاى کلى و راهبردى و مدیریتى اشخاص حقوقى سرمایه پذیر .
 -2-6شناسایى فرصت هاى سرمایه گذارى درخصوص بند  1فوق به منظور معرفى به اشخاص حقوقى سرمایه پذیر .
 -2-7ارائه سایر خدمات فنى ،مدیریتى ،اجرایى و مالى به اشخاص حقوقى سرمایه پذیر .
 -3ساارمایه گااذارى بااا هاادف کسااب انتفااا و کنتاارل عملیااات یااا نفااوذ قاباال مالحظااه در سااهام ،سااهم الشاارکه و سااایر اوراق
بهادار داراى حق ر ى آن عده از اشاخاص حقاوقى کاه خادمات زیار را منحصاراً باه اشاخاص سارمایه پاذیر باه دیگاران ارائاه
مى نمایند .
 -3-1خدمات موضو بند  2فوق .
 -3-2حمل و نقل ،انباردارى ،بازاریابى ،توزیع و فروش محصوالت .
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ب -موضوع فعالیت های فرعی:
 -1ساارمایه گااذاری در مسااکوکات ،فلاازات گااران بهااا ،گااواهی سااقرده بااانکی و سااقرده هااای ساارمایه گااذاری ناازد بانااک هااا و
موسسات مالی اعتباری مجاز .
 -2ساارمایه گااذاری در سااهام ،سااهم الشاارکه ،واحاادهای ساارمایه گااذاری صااندوق هااا یااا سااایر اوراق بهااادار دارای حااق رای
شرکت ها ،موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری باا هادف کساب انتفاا باه طاوری کاه باه تنهاایی یاا باه هماراه اشاخاص
تحاات کنتاارل و اشااخاص تحاات کنتاارل واحااد ،کنتاارل شاارکت ،موسسااه یااا صااندق ساارمایه گااذاری ساارمایه پااذیر را در
اختیار نگرفته یاا در آن نفاوذ قابال مالحظاه نیاباد ،یاا در صاورت در اختیاار گارفتن کنتارل یاا نفاوذ قابال مالحظاه ،شاخص
حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای  1و  2قسمت الف این ماده فعالیت نماید .
 -3سرمایه گاذاری در ساایر اوراق بهاادار کاه باه طاور معماول دارای حاق رای نیسات و تواناایی انتخااب مادیر یااکنترل ناشار را
به مالک اوراق بهادار نمی دهد .
 -4سرمایه گذاری در سایر دارایی های فیزیکی ،پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفا  .
 -5ارائه خدمات 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.
 -5-4تامین نقدشوندگی ،اصل با حداقل سود اوراق بهادار.
 -6شرکت می تواند در راساتای اجارای فعالیات هاای ماذکور در ایان مااده ،در حادود مقاررات و مفااد اساسانامه اقادام باه اخاذ
تسهیالت مالی یا تحصیل دارایای نمایاد یاا اساناد اعتبااری باانکی افتتااح کناد و باه واردات یاا صاادرات کااال بقاردازد و اماور
گمرکاای مربوطااه را انجااام دهااد ،ایاان اقاادامات فقااط در صااورتی مجاااز اساات کااه در راسااتای اجاارای فعالیاات هااای شاارکت
ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند .
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 .1.6سرمایه و ترکیب سهامداران :
 .1.6.1سرمایه شرکت :
ساارمایه شاارکت بااه اسااتناد مجااامع عمااومی فااوق العاااده مااور  1384/03/23و  1384/08/16بااه ترتیااب از مبلااغ یااک
هاازار ( )1000میلیااون ریااال بااه یااک میلیااون و هفتصااد هاازار ( )1.700.000میلیااون ریااال و سااقا بااه دو میلیااون و
پانصد هزار ( )2.500.000میلیاون ریاال افازایش یافتاه اسات  .توضایحاً اینکاه افازایش سارمایه هاای تحقاق یافتاه تمامااً
از محاال مطالبااات حااال شااده سااهامداران (شاارکت ساارمایه گااذاری تااامین اجتماااعی) باباات واگااذاری سااهام ،انجااام
پذیرفتاه اسات .باا عنایات باه ادغااام شارکت سارمایه گاذاری عماران و حماال و نقال تاامین (ساهامی خااص) در شاارکت
ساارمایه گااذاری ساایمان تااامین (سااهامی عااام) در تاااریخ  1397/02/25مبلااغ ساارمایه از  2.500.000میلیااون ریااال بااه
مبلاااغ  2.701.000میلیاااون ریاااال افااازایش یافااات و در نهایااات در تااااریخ  1399/02/22مبلاااغ سااارمایه از مبلاااغ
 2،701،000میلیااون ریااال بااه  11،000،000میلیااون ریااال (منقساام  11.000،000.000سااهم عااادی یکهاازار ریااالی بااا
نام) افزایش یافت.

تغییرات سرمایه شرکت
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 تامین

1399/02/22

307

11.000.000

مطالبات حال شده
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 .1.6.2ترکیب سهامداران شرکت 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

درصد

تعداد سهام

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

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

2

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

3

شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین

317.633

4

شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین

271.000

0

5

شرکت 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

.1.7مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل :

اعضای هیئت مدیره

نام نماینده اشخاص
حقوقی

سمت

شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین

مهدی صیدی

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

رضا جمارانیان

شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین

سیدحامد عسگری

عضو هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین

علیرضا رضوانی

عضو هیأت مدیره

-

عضو هیأت مدیره

شرکت 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
دکتری
تخصصی

غیر

فوق

موظف

لیسانس

-

-

1399/02/10
1397/11/28
1399/10/06
1399/12/19
-
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 .1.8شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :
شاارکت ساارمایه گااذاری ساایمان تااامین (سااهامی عااام) در تاااریخ  3تیاار ماااه  1399تحاات شااماره  122/66210بااه
عنوان ناشر و در گروه سیمان ،آهک و گچ با نماد سیتا نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردیده است.
ایاان شاارکت در  11تیرماااه  1399بااه عنااوان پانصددد و چهددل و یکمددین شاارکت در فهرساات ناار هااای بااازار دوم
بورس اوراق بهادار پذیرفته و عرضاه شاده اسات .شاایان ذکار اسات در عرضاه اولیاه ،معاادل  15درصاد از کال ساهام
شرکت به عموم عرضه گردیده است.

وضعیت معدامالت سدهام بدا نمداد «سدیتا» بدرای سدال مدالی منتهدی بده  1400/02/31بده شدرح
جدول ذیل می باشد :
تعداد سهام معامله
شده (میلیون سهم)

ارزش سهام معامله
شده (میلیارد ریال)

تعداد روزهای
معامله شده

ارزش بازار
(میلیارد ریال)
در 1400/02/31

سرمایه ثبت شده
(میلیارد ریال)

7.966

150.592

208

165.000

11.000

ترکیب دارایی سهامداران در تاریخ  1400/02/31به شرح نمودار ذیل می باشد :
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 .1.9خالصه اطالعات اصلی شرکت های سرمایه پذیر هلدینگ سیمان تامین :

نام شرکت

زمینه فعالیت

سرمایه

درصد مالکیت

(میلیون ریال)

مستقیم

شرکتهای فرعی (بورسی) :
هلدینگ صنعت سیمان

5.625.000

51/28

سیمان فارس و خوزستان
سیمان صوفیان

تولید سیمان

1.100.000

65/18

سیمان ارومیه

تولید سیمان

700.000

56/94

سیمان شاهرود

تولید سیمان

810.000

51/45

سیمان قاین

تولید سیمان

250.000

52/81

سازه فلزی

100.000

86/30

سولیران (درحال تصفیه)
شرکتهای فرعی (غیر بورسی) :
ایران سازه

ساختمانی

1.137.100

100

ساختمان سد و تاسیسات آبیاری -سد (سابیر)

پیمانکاری

588.222

51

خدمات بازرسی

370.552

88/38

حملو نقل و خدمات دریایی آبادان

حمل و نقل

300.000

28/50

صنایع آلومنیوم دورال

درب و پنجره

2.100

92/17

سیمان زنجان

تولید سیمان

375.000

10/06

تدبیر سازه تامین

ساختمانی

11.000

100

پایانه احداث (در حال تصفیه)

پایانه حمل

80.000

100

قند سحر ماکو (در حال تصفیه)

قند و شکر

30.000

70

بینالمللی بازرسی کاالی تجاری

وابسته (بورسی) :
سیمان ساوه

تولید سیمان

650.000

24/30

وابسته (غیر بورسی) :
سیمان فیروزکوه

تولید سیمان

600.000

45

سیمان آبیک

تولید سیمان

2.959.301

0/57
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 .1.10مروری بر برنامه های راهبردی شرکت :
 .1.10.1چشم انداز و ماموریت شرکت :
هلدینگ سیمان تامین یک هلدینگ تخصصی سرمایهگذاری در صنعت سیمان ،ساختمان ،حمل و نقل و صنایع وابسته
است که با تکیه بر منابع خود و استفاده بهینه از آن باالترین بازده سرمایه گذاری را کسب خواهد نمود و نقش رهبری در
صنعت سیمان منطقه خاورمیانه را ایفا خواهد کرد .حفظ و ارتقا ثروت سهامداران برای هلدینگ یک اصل است و در کنار
آن سرمایههای انسانی مهمترین محور ایجاد ارزش هلدینگ است .مهمترین شیوه ایجاد ارزش توسط هلدینگ انتخاب
مدیران شایسته در سطوح ارشد شرکتهای گروه و بررسی عملکرد اجرایی مدیران از طریق شاخصهای استراتژیک عملکرد
است .این شاخصها از باالترین سطح عملکردی مانند شاخصهای سودآوری و بازدهی دارایی ها انتخاب میشود و کنترل
جزئیات برای تامین انتظارات عملکردی هلدینگ به شرکتها سقرده خواهد 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 خواهد 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.

.1.10.2اهداف شرکت :
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 ایجاد ارزشافزوده مینماید؛



توسعه نشان تجاری



ایجاد شبکههای همافزا بین شرکتهای تابعه ،تامینکنندگان ،مشتریان



توسعه بازار با تاکید بر تنو بخشی به محصوالت ،خدمات و بازارسازی درجهت افزایش مصرف اقتصادی سیمان



مدیریت بهینه منابع در اختیار برای ایجاد بیشترین بازدهی از سبد منابع
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 .1.10.3ارزش های محوری شرکت :
 قانونمندی
 راستگویی ،وفای به عهد و امانتداری
 شفافیت عملکرد و سالمت اقتصادی
 پاسخگویی دقیق ،سریع و شایسته به صاحبان سهام
 انجام مسئولیتهای اجتماعی بهویژه کمک به حفاظت از محیطزیست و توجه به توسعه پایدار
 شایستهساالری و پایبندی به اخالق حرفهای

.1.10.4راهبردهای شرکت :
 ارتقاء بهرهوری با بهرهگیری از فناوریهای نوین ،شرکتهای دانشبنیان و مراکز دانشگاهی
 عرضه محصول در بورس کاال و سامانه های فروش
 توسعه باازار باا تاکیاد بار بازاریاابی خاارجی ،تنو بخشای باه محصاوالت و توساعه نشاان تجااری و شناساایی مصارف
کننده نهایی و حذف واسطه ها
 تکمیاال زنجیااره ارزش صاانعت ساایمان  ،ساااختمان بااا هاادف کاااهش بهااای تمامشااده محصااوالت از طریااق ایجاااد
همافزایی در شبکه تولید ،حمل و توزیع محصوالت و خدمات
 بهره مندی از فرصت های بهینه محیط بین الملل
 اصالح ساختار سرمایهگذاری در شرکتهای تابعه در راستای کسب باالترین بازده
 همکاری با نیروهای جوان و متخصص در امور مدیریتی و تخصصی هلدینگ
 همکاری با نیروهای متخصص و باتجربه در اداره شرکت های زیرمجموعه
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 .1.10.5تحلیل 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 وضع تعرفه تا ممنوعیت
 افزایش ظرفیت سیمان تولیدی در کشور (با توجه به بهره برداری از طرح های توسعه ای موجود)


قیمت گذاری دستوری نر سایمان (البتاه باا توجاه باه پاذیرش در باورس کااال امیادواریم ایان معاال در
آینده مرتفع گردد)
 باال بودن هزینه حمل و نقل
 پائین آمدن شاخص توان خرید مسکن در جامعه
 حذف یارانه های انرژی
 نبود زیرساخت های مناسب جهت حمل و نقل

فرصت ها :
 پذیرش محصول در بورس کاال و عرضه آن
 سابقه تولید و برند شناخته شده کارخانه ها
 کیفیت تولیدات
 دسترسی مطلوب کارخانجات سیمان به منابع و مواد اولیه
 نزدیکی عمده کارخانجات سیمان به مراکز مصرف و بازارهای صادراتی
 امکااان برخااورداری از مزایااای همافزایاای بااین شاارکتهای گااروه و اسااتفاده از پتانساایل هااای موجااود (بااه
خصوص در بخش حمل و نقل) و پیمانکاری معدن
 شناسایی بازارهای جدید صادراتی
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نقاط قوت :
 باال بودن سهم بازار
 نیروی انسانی متخصص و باتجربه
 کیفیت و تنو محصول
 دسترسی آسان به مواد اولیه
 برند
 توان مالی مناسب
 ارتباطات مناسب درون سازمانی
 حاشیه سود مناسب
 پراکندگی مناسب جغرافیایی

نقاط ضعف :
 قیمت گذاری دساتوری نار سایمان (البتاه باا توجاه باه پاذیرش در باورس کااال امیادواریم ایان معاال
در آینده مرتفع گردد)
 باال بودن مصرف انرژی
 وابستگی به آب (کمبود ذخایر آبی)
 عدم ثبات مدیریتی
 فرسودگی تجهیزات و مشکالت تامین قطعات و لوازم یدکی با توجه به تحریم های بین المللی
 ضعف در فرآیندهای حوزه منابع انسانی
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 .1.11محیط حقوقی شرکت :
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :


قانون تجارت



قانون بورس و اوراق بهادار



قوانین پولی و بانکی



قانون کار و تامین اجتماعی



قانون تامین اجتماعی



قانون مالیاتهای مستقیم



مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره



استانداردهای حسابداری و حسابرسی



اساسنامه و آئین 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 تامین اجتماعی



سایر قوانین مرتبط
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 .1.12نمودار سازمانی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین :
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 .2مروری کلی بر وضعیت صنعت سیمان ،ساختمان و حمل و نقل :
 .2.1وضعیت صنعت سیمان در جهان ،منطقه و ایران :
همانطور که در نمودار زیر مالحظه می گردد روند مصرف سیمان در جهان طی  5سال اخیر از نوسانات کمی برخوردار
بوده و در سال  2020مصرف سیمان جهان در پی رکود اقتصادی ناشی از شیو 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 برآورد 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 پا از آن 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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تولیدکنندگان بزرگ سیمان در سال 2020
(ارقام به میلیون تن)

هم اکنون در ایران  78کارخانه 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 آمریکا در اختیار
دارد.
در سطح جهانی پا از کاهش مصرف که در پی رکود سال  2008اتفاق افتاد وضعیت به تدریج بهبود یافت و مصرف سیمان
طی  12سال اخیر رشد مالیمی را تجربه می کرد با این حال با توجه به شیو بیماری کووید  19درسطح جهان و رکود
فراگیر اقتصادی تولید سیمان جهان حدود  80میلیون تن کاهش یافت و به نظر می رسد با برنامه های وسیع 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 برآوردها از کاهش نسبی مصرف سیمان جهانی در سال 2020
حکایت دارد و تخمین های اولیه  6درصد کاهش مصرف جهانی سیمان در سال  2020را برآورد 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 تجربه 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 پا از سال 2007
اولین سالی بود که افزایش مصرف را تجربه می کرد  ،در سال  2020با کاهش مصرف همراه و پیش بینی می شود سال
 2021را با مازاد تولید بگذراند .حتی جنوب صحرای بزرگ آفریقا نیز که سال ها طالیه دار رشد مصرف سیمان جهان بود با
وجود رشد های منطقه ای در مجمو به تولید و مصرف متعادل رسید .تنها منطقه ای از جهان که رشد خیره کننده 8
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درصدی را تجربه نمود خاورمیانه بود که پا از سال ها رکود رشد خیره کننده ای در مصرف به دلیل رشد بی سابقه ساخت
و ساز داشت  .بازار این منطقه اکنون یک بازار  200میلیون تنی است.
با این حال در سطح جهانی کماکان انتظار رشد مصرف سیمان می رود .در برخی 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 تجارت جهانی بازی نمی کند و به علت سنگین بودن و حمل
ونقل سخت آن 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 آلومینو  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 کلینکر
(ارقام به میلیون تن)

مهمترین دالیلی که شرایط رقابت را برای واحدهای تولید کننده سیمان بوجود می¬آورد نیاز به سرمایهگذاری باال ،محدود
بودن شعا بازار به سبب هزینه حمل و نقل و فراگیر بودن مصرف در مناطق محلی است .به عنوان مثال فرض کنید یک
کارخانه سیمان اگر تحت پوشش یک هلدینگ نباشد انرژی زیادی را برای شناسایی بازار و بازاریابی جهانی باید صرف نماید؛
اما یک شرکت هلدینگ با انجام این کار میتواند آن را برای تمام شرکتهای تحت پوشش انجام دهد ،فرض کنید یک
هلدینگ در ارزیابیهای خود بازار جدیدی را کشف میکند که از منطقه تمرکز خود  3.000کیلومتر فاصله دارد ،در این
موارد هلدینگ معموالً به جای صادرات که مستلزم هزینههای گزاف حمل و نقل است ترجیح میدهد یک کارخانه سیمان
در بازار هدف تاسیا و یا خریداری نماید .تولید و مدیریت بازار سیمان در جهان توسط هلدینگ های بزرگ انجام می پذیرد.
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فهرست هلدینگ هایی که 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 هجدهمین 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 خود اختصاص داد ،و با وجود
رونق نسبی در ساخت و ساز داخلی  ،کاهش بودجه عمرانی و محدودیت های بوجود آمده در صادرات باعث شد تا ایران نتواند
از بخش عمده ای از ظرفیت تولید خود استفاده نماید ،با این حال به نظر می رسد ،ظرفیت تولید ،به دلیل تکمیل کارخانجات
در دست احداث تا سه سال آینده به حدود  100میلیون تن بالغ شود.
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مروری بر تحوالت بازار سیمان در سال گذشته :
پا از شش سال کاهش پیاپی در کلیه شاخص های حیاتی صنعت سیمان ،در پی رونق ساخت و ساز ،شاخص های صنعت
از سال  1398شرو به بهبود نمود ،و این روند در سال  1399نیز ادامه یافت به نحوی که مصرف داخلی سیمان در حدود
 13درصد افزایش یافت .علت عمده این رشد پا از سال ها رکود ،حصول نتیجه اجرای طرح های هلدینگ برای مدیریت
عرضه سیمان و همکاری انجمن صنفی و سایر تولید کنندگان است .تجربیات بدستآمده از اجرای طرح مدیریت بازار حاکی
از آن است که هر قدر حسن اعتماد بین شرکتهای سیمانی منسجمتر و هماهنگی بین آنها بیشتر باشد نتایج مطلوب تری در
صنعت حاصل خواهد شد.
همچنین صادرات سیمان و کلینکر از 14.5میلیون تن در سال  1398به حدود  13.9میلیون تن کاهش یافت .علت این
کاهش ایجاد محدودیت های انتقال پول و بارگیری از بنادر کشور و همچنین عدم صرفه اقتصادی صادرات برای برخی از
شرکت هایی بود که در مناطق دورتر قرار داشتند و از طرفی کمبود سیمان داخلی و تقاضای باالی مصرف در داخل کشور
برخی از شرکت ها را وادار به پوشش تقاضای داخلی نمود .
از آنجائیکه تمرکز برصادرات میتواند منافع بهتری نصیب شرکتهای تولید کننده سیمان نماید اقداماتی برای ایجاد هماهنگی
بین هلدینگهای سیمان برنامه ریزی گردید که همراه با نوسانات ارزی رفته رفته مبنای فروشهای ریالی صادرات با نر
ارزهای معتبر تعیین گردد و از این راه درآمد مناسبی برای شرکت های صادرات محور حاصل گردید.
در نمودار ذیل روندهای مهم تولید  ،مصرف و صادرات طی سال های اخیر را مالحظه می فرمایید.
روند تولید،فروش و صادرات سیمان ایران طی دهه اخیر (ارقام به میلیون تن)
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امید است با همکاری و هماهنگی کلیه مدیران و دست اندرکاران صنعت سیمان بتوان شرایط مناسبی را برای این صنعت ایجاد و با
افزایش بودجه طرحهای عمرانی و استفاده از دیقلماسی تجاری مناسب مصرف داخلی و فروش صادراتی را بمنظور استفاده از ظرفیت
های بالاستفاده افزایش داد ت ا 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:

 .2.1.1وضعیت شرکت در صنعت سیمان جهان و ایران :
سهم تولید سیمان شرکت 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 کشور از سال 93لغایت  99به شرح جدول زیر میباشد :
میزان تولید ،تحویل و صادرات سیمان (مقادیر به میلیون تن)
سال

تولید کلینکر

تولید سیمان

تحویل سیمان

صادرات سیمان و کلینکر

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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جایگاه شرکت در سال  1399از نظر تولید ،تحویل و صادرات سیمان و کلینکر بشرح زیر است :
میزان تولید و مقایسه با صنعت (مقادیر به میلیون تن)
تولید کلینکر

شرح

درصد افزایش (کاهش)

تولید سیمان

سال  1399به 1397

1399

1398

1397

1399

1398

1397

کلینکر

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

کل 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 کل صنعت

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

فروش داخلی سیمان

جمع کل فروش

صادرات سیمان و کلینکر

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

کل 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 کل صنعت

داخلی

صادراتی

کل

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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 .2.1.2جایگاه شرکت در صنعت سیمان کشور :
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 خصوصی نیز طی سالهای اخیر رشد قابل مالحظهای یافته است .سهم بازار هلدینگ-
های مختلف در بازار سیمان در پایان سال ( 1399بدون کلینکر) به شرح جدول زیر میباشد :
(ماخذ  :انجمن 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 صنایع سیمان

5/5

8

4

سرمایه گذاری غدیر

4/7

7

5

سرمایه گذاری سیمان اسقندار

2/9

4

6

سرمایه گذاری امید

2/2

3

7

سهام عدالت

1

1

8

صندوق بازنشستگی

0/2

0

9

بخش خصوصی (غیرهلدینگی)

24/1

35

68/8

100

جمع کل

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
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 .2.2وضعیت صنعت عمران و ساختمان :
بازار مسکن یکی از متغیر های موثر بر اقتصاد کالن کشورهاست که سهم بسزائی در تولید ناخالص داخلی آنها دارد .در ایران نیز با توجه
به سهم باالی مسکن در تولید ناخالص داخلی ،نوسانات آن از اهمیت ویژه ای برخوردار 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 مشخص می شود که رونق و رکود همواره به صورت دوره ای تکرار شده است .آخرین دوره رونق
بازار مسکن ایران در سال های  90تا  92بوده و از اواسط سال  1392رکود در بازار حاکم گردید .در سال  1395پا از تغییر نسبی
شرایط کسب و کار کشور به واسطه رفع برخی تحریم ها ،کاهش نر سود سقرده ها ،افزایش عرضه تسهیالت مسکن و سایر سیاست
گذاری های ملی و مشکالت پیشروی بخش بانکی کشور ،امید به ایجاد رونق در بخش مسکن و ساختمان شکل گرفت .ولیکن در سال
های اخیر با احیاء تحریم های گذشته و اعمال تحریم جدید ،ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت و سبب ایجاد تقاضا برای ملک 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 کلنگی
بر اساس داده های سازمان ملی آمار ایران ،در تابستان  1399متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی
کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در کل کشور  73.334هزار ریال با میانگین مساحت  267مترمربع 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 ساختمان مسکونی کلنگی انجام 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 اسااتانهای کشااور ،بیشترین متوسااط قیمت خرید و
فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساااختمان مسااکونی کلنگی معامله شااده  255.561هزار ریال با میانگین مساااحت  251مترمربع
در اسااتان تهران و کمترین آن  2.206هزار ریال با میانگین مساحت  243مترمربع در استان کهکیلویه و بویراحمد بوده است .از سوی
دیگر ،کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی در معامالت انجام شده در این
فصل مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با  1.138هزار ریال و بیشترین میزان آن مربوط به استان تهران با  1.550.000هزار ریال
است .همچنین از کل معامالت انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان 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
خراسان جنوبی فاقد معامله ثبت شده هستند.
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متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی :
بر اساس دادههای سازمان ملی آمار ایران ،در تابستان  1399متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از
طریق بنگاههای معامالت ملکی در سطح کل کشور  71726هزار ریال با میانگین مساحت  105مترمربع و متوسط عمر بنای  12سال
بوده است ،که نسبت به فصل قبل 24.8 ،درصد و نساابت به فصاال مشااابه سااال قبل  95.8درصااد افزایش داشااته اساات،
همچنین تعداد معامالت فروش زیربنای مسااکونی انجام شااده 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 خرید و فروش هر مترمربع زیربنای
مسکونی در میان استانهای کشور نشان میدهد که بیشترین آن  187910هزار ریال با میانگین مساحت  88مترمربع و متوسط عمر
بنای  12سال در استان تهران و کمترین آن  5744هزار ریال با میانگین مساحت  192مترمربع و متوسط عمر بنای  12سال در استان
کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
از ساوی دیگر ،کمترین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مساکونی در معامالت انجام شاده در این فصال مربوط به اساتان
کهکیلویه و بویر احمد با  2513هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با  1308271هزار ریال بوده است .همچنین در
تابستان  ،1399از کل معامالت انجام شااده برای فروش زیربنای مسااکونی در کشااور ،اسااتان تهران با  37/3درصااد ،دارای بیشترین
سهم و استان خراسان 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 مجددا به دوران رکود وارد شود .از طرفی با توجه به اعالم
مشکل بیکاری به عنوان بزرگترین معال کشور ،به نظر می رسد مهمترین راه کار موجود در راستای برون رفت از وضعیت فعلی ،استفاده
از پتانسیل اشتغال زایی بخش مسکن و ساختمان می باشد .بررسی اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد در کل کشور نشان می دهد،
بخش ساختمان اشتغال زاترین بخش اقتصاد بوده است .با بررسی رفتار فعاالن در بخش مسکن ،دو نو تقاضا در بازار مسکن شناسایی
می شود که می توان آن را تحت عنوان «تقاضای سرمایه ای» و «تقاضای مصرفی» تقسیم بندی نمود .در حقیت میزان تاثیر گذاری و
تاثیرپ ذیری تغییر خط تقاضا ،بیشتر ناشی از شرایط و چگونگی حاور این دو گروه در بازار می باشد .کاربرد مسکن در تقاضای مصرفی
برای سکونت بوده و کاربرد مسکن در بخش تقاضای سرمایه ای ،عمدتا سودآوری می باشد.

عرضه
بازار مسکن

تقاضای مصرفی

تقاضا
تقاضای سرمایه ای

همان طور که در شکل باال مشخص شده است ،تقاضای مصرفی ناشی از وضعیت کلی اقتصاد خانواده 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 خود را نمایان می کند.

صفحه  35از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

پروانه های ساختمانی :
میزان عرضه واحدهای مسکونی و تعداد پروانه های صادر شده از اصلی ترین شاخص های نشان دهنده وضعیت رونق و رکود بازار مسکن
می باشد .آنچه مشخص است هر چه تعداد پروانه های اخذ شده توسط فعاالن بخش مسکن از حجم باالتری برخوردار باشد ،میزان
احتمال ورود به رونق بخش مسکن محتمل تر خواهد بود و بالعکا کاهش حجم پروانه های صادره ،نشان دهنده کاهش حجم فعالیت
و سرمایهگذاری و کاهش حجم عرضه در این بازار میباشد .بدلیل اهمیت اطالعات شهر تهران و به منظور حفظ قابلیت مقایسه اطالعات
با دورههای قبل ،آمار 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 آمار ایران ،در تابستان سال  1399تعداد  1823پروانه ساختمانی 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 ساختمانی کشور را تشکیل میدهد .از کل پروانههای صادرشده  4پروانه ( 0/2درصد) مربوط به افزایش
بنا و  1819پروانه ( 99/8درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل
گذشته حدود  8/3درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود  14درصد کاهش داشته است.
مجمو مساحت زیربنای تعیین شده در پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در تابستان سال  1399در
حدود  2426هزار مترمربع 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 مجمو کل زیربنای تعیین شده در پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان از
سوی شهرداریهای کشور را تشکیل میدهد .همچنین متوسط مساحت زیربنا در پروانههای احداث ساختمان حدود  1324مترمربع و
در پروانههای احداث ساختمان مسکونی حدود  1228مترمربع بوده است.
تعداد واحدهای مسکونی پیشبینی شده در پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان 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 ساختمان
صادرشده از سوی شهرداریهای کشور را تشکیل میدهد .با توجه به تعداد پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان در شهر تهران،
متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانههای احداث ساختمان  7/6واحد و در پروانههای احداث ساختمان مسکونی  7/5واحد بوده است.
مجمو مساحت زمین پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان در حدود  579هزار مترمربع 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 ساختمان
 318مترمربع و در پروانههای احداث ساختمان مسکونی حدود  284مترمربع بوده است.
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ب)نقاط شهری کشور :
بر اساس دادههای سازمان ملی آمار ایران ،در تابستان سال  1399تعداد  53071پروانهی ساختمانی 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 ساختمان بوده
است که پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود  29درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته
28.9درصد افزایش داشته است.
مجمو مساحت زیربنای پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان در حدود  25952هزار مترمربع 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
ساختمان  524مترمربع و در پروانههای احداث ساختمان مسکونی  490مترمربع بوده است.
تعداد واحد مسکونی پیشبینی شده در پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان 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 ساختمان ،متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانههای احداث ساختمان  2/8واحد و در
پروانههای احداث ساختمان مسکونی  2/9واحد بوده است .مجمو مساحت زمین پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان در حدود
 16111هزار مترمربع 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 ساختمان  326مترمربع و در پروانههای احداث ساختمان مسکونی  282مترمربع بوده
است.
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جمعبندی:


از یک طرف با توجه به تحریم ها و کاهش فروش نفت  ،احتمال می رود برنامه ها و بودجه های عمرانی دولت تحت الشعا
تحریم ها قرار گرفته و از حجم و میزان برنامه های عمرانی دولت کاسته شود .افزایش حجم نقدینگی کشور و روند رشد
سریع قیمت مسکن در سال گذشته و کاهش انتظارات تورمی پا 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 ،ساخت خانه های مسکونی برای مناطق سیل زده،
طرح های ملی ساخت مسکن با مدیریت دولت و  ...شرکت های ساختمانی و تامین کننده مصالح میتوانند برای تداوم فعالیت
خود 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 داخل خوشبین باشند.
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 .2.3وضعیت صنعت حمل و نقل :
امروزه حمل و نقل بعنوان یکی از شاخصه های اصلی توسعه یافتگی جوامع بشری می باشد که روند توسعه آن نقش مهمی در
تکامل جوامع 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 یک واسطه برای مبادالت تجاری
بلکه به عنوان بستر و سنگ بنای جهش های اقتصادی و دروازه ارتباطات تجاری  -فرهنگی در میان ملل مختلف یاد می کنند و
حمل و نقل به عنوان یکی از شاخصهای کالن اقتصادی در هر کشور به شمار می رود و سهمی که بخش حمل و نقل در تولید
ناخالص داخلی به خود اختصاص می دهد بیانگر اهمیت آن در کل اقتصاد کشور میباشد .در ایران در حدود  %8.5از تولید ناخالص
داخلی و در کشورهای صنعتی بین  ٪ 12تا  ٪ 15به بخش حمل و نقل اختصاص دارد .سهم حمل و نقل دریایی در جابه جایی
کاالها در تجارت بین المللی ،حدود  80درصد کل این تجارت (به لحاظ مقدار کاالی جابه جا شده) را تشکیل میدهد .این میزان
به لحاظ تناژی حدودا  9.7میلیارد تن از انوا کاالست که تقریبا یک سوم آن را کاالهای نفتی و یک سوم آن را کاالهای خشک و
فله و بقیه را کاالهای غیر فله تشکیل می دهند .با توجه به احراز چنین درصدی از جابه جایی کاال در تجارت جهانی ،اهمیت
تجارت و حمل و نقل دریایی بعنوان دو بخش جدانشدنی قابل تامل 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 سوخت از مهمترین چالشهای امروز صنعت حمل و نقل دریایی است.
در سالهای اخیر شاهد افت شدید نرخها در مسیرهای اصلی بویژه آسیا ،اروپا هستیم .موضو حمل ونقل دریایی بدلیل تاثیرگذاری
آن بر قیمت تمام شده کاال در کشورهای در حال توسعه جایگاه واالیی یافته و توجه بدان در عرصه فعلی تجارت آزاد و محیط
کامال رقابتی موجود در میان صاحبان صنایع و مواد اولیه ،نقشی حیاتی یافته است .در چنین شرایطی اعمال خواسته یا ناخواسته
هرگونه وقفه یا ایجاد هزینه های غیرضروری در چرخه حمل و نقل دریائی کاال به نوبه خود می تواند منجر به حذف بسیاری از
فعاالن در بخش واردات و صادرات شود به گونه ای که دیگر قادر به حفظ حاشیه درآمدها نخواهند بود و از چرخه فعالیت خارج
خوا هند شد .با کاهش شدید نر کرایه های حمل و پایین آمدن درآمدها و از سوی دیگر باال رفتن قیمت سوخت ،حاشیه سود
شرکتهای کشتیرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.
از آن جایی که سهم نفت در بودجه عمومی دولت هنوز بخش قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد بنابراین ،کاهش درآمدهای
نفتی موجب کاهش تجارت و به تبع آن کاهش تردد کشتی در بنادر کشور و در نتیجه کاهش درآمد شرکتهای کشتیرانی ،فعاالن
و ذینفعان در بنادر خواهد شد .به عالوه در حدود  90تا  95درصد تجارت خارجی کشور از طریق دریا انجام می شود ،اما به دلیل
نداشتن تسهیالت ارزان قیمت بانکی و محدودیت بندری آن طور که باید و شاید از این ظرفیت استفاده نمی شود و در برخی کاالها
معادل قیمت آن باید هزینه حمل پرداخت گردد ،با این وجود ،صنعت حمل ونقل دریایی همچنان با مشکالتی چون ،تاثیر بحران
اقتصاد جهانی بر کشتیرانی ایران ،ایجاد ناامنی در آبه 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 جامع 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 ،حجم 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 کاال در سال ( -1398ماخذ :بانک مرکزی)
دریایی
%20
هوایی
%14

زمینی
%66

دریایی

هوایی

زمینی

همچنین همانطور که در نمودار باال مشخص است ،حمل و نقل زمینی  66درصد از سهم حمل و نقل کشور در جابه جایی کاال را
پوشش داده است.
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 .3مروری بر وضعیت و عملکرد مالی در سال جاری و مقایسه آن با سال قبل :
 .3.1صورت وضعیت مالی تلفیقی :
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 پرداخت ها
موجودی مواد و کاال
دریافتنی های تجاری 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

دارایی های جاری نگهداری شده برای فروش

52.867.599
328.445

42.011.229
277.623

25.84
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

حقوق مالکانه و بدهی ها:
حقوق مالکانه :
سرمایه
اندوخته قانونی
سایر اندوخته ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود انباشته
سهام خزانه
آثار معامالت با منافع 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 شرکت اصلی

36.398.319

23.229.917

56.69

منافع 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 :
پرداختنی های بلندمدت
تسهیالت مالی بلندمدت
ذخیره مزایای پایان خدمت 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
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گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

بدهی های جاری :
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
مالیات پرداختنی
سود سهام پرداختنی
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

صفحه  42از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 .3.2صورت 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 درآمدهای 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 درآمد 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 درآمدها 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 درآمد

()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 منافع فاقد حق کنترل

8.349.795

4.338.303

92.47

30.532.086

14.945.290

104.29

شرح

درآمدهای عملیاتی

سود خالص
سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان
شرکت 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

صفحه  43از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 .3.3صورت وضعیت مالی شرکت 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 پرداخت ها
دریافتنی های تجاری 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
اندوخته قانونی
سایر اندوخته ها
سود انباشته
سهام خزانه

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 :
پرداختنی های بلندمدت
تسهیالت مالی بلندمدت
ذخیره مزایای پایان خدمت 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 :
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
سود سهام پرداختنی
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

صفحه  44از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 .3.4صورت سود و زیان شرکت اصلی :
میلیون ریال
سال مالی منتهی

سال مالی منتهی

درصد تغییرات

به 1400/02/31

به 1399/02/31

 1400به 1399

درآمدهای 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 درآمدها 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 درآمد :
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

صفحه  45از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 .3.5تغییرات در ارزش کل سرمایه گذاری های شرکت اصلی :
نام شرکت

بهای تمام شده سرمایه گذاری ها
1399/2/31

1400/2/31

ارزش روز سرمایه گذاری ها مطابق با تابلو بورس

درصد تغییرات

1399/2/31

1400/2/31

درصد تغییرات

شرکت های بورسی
4.027.361

4.068.391

1.02

60.097.625

41.396.087

)(31.12

سیمان صوفیان

956.553

909.229

)(4.95

12.864.339

8.647.306

)(32.78

سیمان ارومیه

429.836

437.968

1.89

9.771.019

14.117.683

44.49

سیمان قاین

194.508

197.821

1.70

5.643.195

7.088.046

25.60

سیمان شاهرود

782.560

788.451

0.75

6.938.461

6.729.987

)(3.00

سولیران

100.955

100.954

)(0.00

1.925.069

2.293.021

19.11

سیمان ساوه

239.684

242.042

0.98

7.640.822

6.185.079

)(19.05

آذریت

210

3

)(98.57

10.010

6

)(99.94

سیمان بجنورد

910

910

0.00

9.490

10.423

9.83

سیمان بهبهان

38

38

0.00

226

513

126.99

سیمان خوزستان

100.540

100.540

0.00

532.572

817.086

53.42

سیمان سقاهان

271.195

77.694

)(71.35

1.733.509

265.472

)(84.69

سیمان فارس

1.486

76.826

5،069.99

26.435

160.509

507.18

سیمان مازندران

23.656

497

)(97.90

168.114

2.726

)(98.38

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

3.650

3.650

0.00

89.071

66.166

)(25.72

مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران

6.361

6.169

)(3.02

58.918

173.844

195.06

سرمایه گذاری نفت و گاز و پترو شیمی تامین

3

4.544

151،366.67

24

3.291

13،612.50

سرمایه گذاری صدر تامین

2

5.027

502،600

13

4.320

33،130.77

سرمایه گذاری داروئی تامین

1

16.143

1،614،200

57

9.362

16،324.56

سرمایه گذاری صبا تامین

0

4.710

100

21

4.041

19،204.76

سایر شرکت ها

14

13

)(7.14

429

210

)(51.05

جمع بورسی

7.139.522

7.041.622

)(1.37

107.509.417

87.975.193

)(18.17

سیمان فارس و خوزستان

شرکت های غیربورسی
1.145.134

1.145.134

0.00

-

-

0

بین المللی بازرسی کاالی تجاری

649.484

646.558

)(0.45

-

-

0

حمل و نقل و خدمات دریایی آبادن

271.353

271.353

0.00

-

-

0

ساختمان سد و تاسیسات آبیاری – سابیر

373.446

373.446

0.00

-

-

0

سیمان زنجان

38.521

38.521

0.00

-

-

0

سیمان آبیک

14.558

14.558

0.00

-

-

0

سیمان فیروزکوه

271.890

271.890

0.00

-

-

0

سیمان یاسوج

119.525

119.525

0.00

-

-

0

سیمان استهبان

10.824

10.824

0.00

-

-

0

تدبیر سازه تامین

11.040

11.040

0.00

-

-

0

صنایه آلومنیوم دورال

40.843

40.843

0.00

-

-

0

حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی ج.ا.ا

65.712

65.712

0.00

-

-

0

ناوگان ریل الوند نیرو

3.300

3.300

0.00

-

-

0

سایر شرکت ها

72.493

72.499

0.01

-

-

0

جمع غیربورسی

3.088.123

3.085.202

)(0.09

0

0

0

جمع کل

10.227.645

10.126.824

)(0.99

107.509.417

87.975.193

)(18.17

ایران سازه

صفحه  46از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 .3.6تغییرات در ساختار و سیاست های تامین مالی :
الف) تغییرات در حقوق مالکانه شرکت اصلی
شرح

میلیون ریال

1400/02/31

1399/02/31

درصد تغییرات

سرمایه

11.000.000

11.000.000

0

اندوخته قانونی

1.100.000

680.916

61.55

سایر اندوخته قانونی

4.634.179

0

100

سود انباشته

11.915.833

10.464.061

87.13

سهام خزانه

()1.003.282

0

)(100

27.646.730

22.144.977

24.84

جمع

ب) تغییرات در بدهی های بلند مدت سهام شرکت اصلی
شرح

حساب ها و اسناد پرداختنی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
تسهیالت بلند مدت
جمع

میلیون ریال

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

صفحه  47از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 .3.7تغییرات در وضعیت نقدینگی :
میلیون ریال

گروه
1400/02/31

شرکت اصلی
1399/02/31

1400/02/31

1399/02/31

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی :
نقد حاصل از عملیات

18.059.324

12.760.040

10.233.696

6.439.507

پرداخت های نقدی بابت مالیات بردرآمد

()163.113

()273.857

0

0

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

17.896.211

12.486.183

10.233.696

6.439.507

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

()3.356.647

()995.392

()117.684

()1.844.431

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

1.003.516

185.155

0

0

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

()165.520

()14.554

()555

()198

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

341.752

70.112

0

0

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

2.052.292

979.951

0

0

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

()124.607

225.272

()118.239

()1.844.629

17.771.604

12.711.455

10.115.457

4.594.878

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :
پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه

()2.750.059

0

()1.003.282

0

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت

()2.264.625

()3.957.116

()427.449

()359.044

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

()931.410

()1.528.276

()129.695

()198.129

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی

()8.356.316

()3.975.116

()8.356.316

()3.975.116

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل

()6.235.514

()1.381.617

0

0

آثار معامالت با منافع فاقد حق کنترل-تحصیل سرمایه گذاری

()610.092

0

0

0

آثار معامالت با منافع فاقد حق کنترل-واگذاری سرمایه گذاری

2.675.101

0

0

0

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

()18.472.915

()10.842.125

()9.916.742

()4.532.290

خالص افزایش در موجودی نقد

()701.311

1.869.330

198.715

62.588

مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی

4.533.642

2.327.737

147.473

84.885

457.051

336.575

0

0

4.289.382

4.533.642

346.188

147.473

0

18.598.519

0

17.978.140

تاثیر تغییرات نر ارز
مانده موجودی نقد در پایان سال مالی
مبادالت غیر نقدی

صفحه  48از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 .3.8نسبت های مالی :
الف) نسبت های مالی شرکت 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 آنی

دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری

6.28

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

6.26

4.78
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 :
سود خالص تقسیم بر ارزش ویژه

0.54

0.37

نسبت بازده حقوق مالکانه

سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها

0.46

0.30

خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی تقسیم بر سود خالص

0.68

0.78

نسبت بازده دارایی ها
نسبت نقدشوندگی سود

ب) نسبت های مالی تلفیقی گروه :
شرح نسبت

نحوه محاسبه

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی

1400/02/31

به 1399/02/31

نسبت های نقدینگی:
نسبت جاری
نسبت آنی

دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری

1.41

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

0.70

1.26
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
نسبت بازده دارایی ها
نسبت نقدشوندگی سود

سود خالص تقسیم بر ارزش ویژه

0.65

0.42

سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها

0.34

0.20

خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی تقسیم بر سود خالص

0.59

0.85
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 .3.9اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته :
اطالعااات معااامالت ماااده  129قااانون تجااارت بااه شاارح یادداشاات شااماره  41پیوساات صااورت هااای مااالی حسابرساای
شده دوره منتهی به  1400/02/31افشا گردیده است.

 .3.10تعهدات ،بدهی ها و دارایی های احتمالی :
اطالعااات مربااوط بااه تعهاادات ،باادهی هااا و دارایاای هااای احتمااالی شاارکت در شاارح یادداشاات شااماره  42پیوساات
صورت های مالی حسابرسی شده دوره منتهی به  1400/02/31افشا گردیده است.
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 .4نظام راهبری شرکت :
 .4.1ترکیب اعضای هیات مدیره :

اعضای هیئت مدیره

نام نماینده اشخاص
حقوقی

سمت

شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین

مهدی صیدی

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

رضا جمارانیان

شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین

سیدحامد عسگری

عضو هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین

علیرضا رضوانی

عضو هیأت مدیره

-

عضو هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و
پتروشیمی تأمین

رئیس هیأت مدیره
مدیرعامل و نائب
رئیس هیأت مدیره

نوع
عضویت

مدرک /

تاریخ عضویت

رشته

در هیأت

تحصیلی

مدیره

غیر

فوق

موظف

لیسانس

موظف
موظف

فوق
لیسانس
دکتری
تخصصی

غیر

فوق

موظف

لیسانس

-

-

1399/02/10
1397/11/28
1399/10/06
1399/12/19
-

 .4.2کمیتههای تخصصی فعال شرکت :
کمیته های تخصصی هیات مدیره و مشخصات اعضاء هر یک از کمیته ها به شرح ذیل است:

 .4.2.1کمیته مطالعات راهبردی و برنامههای استراتژیک :
ترکیب اعضاء کمیته مزبور به شرح ذیل میباشد :


مدیر عامل



مدیر نظارت بر هلدینگ سیمان از شستا



معاونین و مدیران هلدینگ



مشاور مطالعات راهبردی و برنامه های استراتژیک هیات مدیره
جلسااات کمیتااه هااای راهبااردی در شاارکت هااای تابعااه نیااز برگاازار ماای شااود و صااورت جلسااات آنهااا باارای
هلادینگ ارساال ماای گاردد .کلیاه شارکت هااای تابعاه در مرحلاه اجاارای اساتراتژی هااا از مشااوره و آمااوزش
هلدینگ استفاده می نمایند.
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 .4.2.2کمیته سرمایه گذاری :
ترکیب اعضاء کمیته مزبور به شرح ذیل میباشد :


معاونت مالی و پشتیبانی



معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی



مدیر حسابرس داخلی



مدیر حقوقی هلدینگ



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

 .4.2.3کمیته ارزیابی عملکرد :
ترکیب اعضاء کمیته مزبور به شرح ذیل میباشد :


مدیر عامل



معاونین و مدیران هلدینگ



مشاور فنی و برنامه های استراتژیک هیات مدیره



مدیر حسابرس داخلی



مدیر حقوقی هلدینگ



مدیر حراست هلدینگ



نمایندگان شرکت های فرعی
جلسات کمیتاه هاای ارزیاابی عملکارد کلیاه شارکت هاای تابعاه باه صاورت هار ساه مااه یکباار در هلادینگ
برگزار و کلیه عملکرد ،وضعیت مالی و گزارش نقدی با بودجه مقایسه و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 .4.2.4کمیته هوش تجاری :
ترکیب اعضاء کمیته هوش تجاری به شرح زیر میباشد :
 عاو موظف هیات مدیره به عنوان عاو و رئیا کمیته
 نماینده معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی به عنوان عاو و دبیرکمیته
 نماینده معاونت امورمالی و پشتیبانی
 نماینده معاونت امورفنی و پروژه ها
 نماینده معاونت امورمجامع و شرکت ها
 نماینده بخش  ITبه عنوان پشیبان زیر ساخت
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 .4.2.5کمیته حسابرسی :


ترکیب و ویژگیهای اعااء کمیته حسابرسی به شرح زیر میباشد :



کمیته حسابرسی از  5عاو تشکیل شده است.

ترکیب اعاای کمیتاه حسابرسای شارکت و تعاداد جلساات کمیتاه حسابرسای برگازار شاده در ساال ماالی منتهای
به  1400/02/31به شرح زیر بوده است:
ردیف

بازه زمانی

اعضای کمیته حسابرسی

1399/03/01

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

رئیا کمیته حسابرسی
عاو غیرموظف هیات مدیره
عاو مستقل کمیته
عاو مستقل کمیته
عاو مستقل کمیته

1399/12/01

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

رئیا کمیته حسابرسی
عاو غیرموظف هیات مدیره
عاو مستقل کمیته
عاو مستقل کمیته
عاو مستقل کمیته

1400/02/01

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

رئیا کمیته حسابرسی
عاو غیرموظف هیات مدیره
عاو مستقل کمیته
عاو مستقل کمیته
عاو مستقل کمیته

1
تا
1399/11/30
2
تا
1400/01/31

3

سمت

تا
1400/02/31

مدیر
حسابرسی

حسن قیامی

تعداد
جلسات
برگزار شده

14

خالصه اقدامات انجام شده در سال مالی منتهی به  1400/02/31به شرح زیر است :
 -1بررسی و تصویب برنامه ساالنه حسابرسی داخلی.
 -2برگاازاری جلسااه مشااترک بااا اعاااای کمیتااه حسابرساای شاارکت ساایمان فااارس و خوزسااتان بااا موضااو بررساای رویااه
گزارشدهی واحد حسابرسی داخلی شرکتهای فرعی.
 -3بررسی وضعیت برگزاری جلسات کمیته حسابرسی شرکتهای فرعی.
 -4بررساای سااوابق کاااری و تحصاایلی اعاااای کمیتااه حسابرساای و ماادیران حسابرساای داخلاای شاارکتهااای فرعاای و
پیشنهاد تغییر برخی از اعاا به هیاتمدیره.
 -5بررسی و ارزیاابی عملکارد کمیتاه حسابرسای و واحاد حسابرسای داخلای شارکتهای سایمان فاارس و خوزساتان ،ساابیر،
ایران سازه ،بین المللی بازرسی کاالی تجاری ایران و شرکت حمل و نقل آبادان.
 -6برگاازاری جلسااه بااا کمیتااه حسابرساای و ماادیر حسابرساای داخلاای شاارکتهااای ایااران سااازه و سااابیر و بررساای عملکاارد
ایشان.
صفحه  53از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 -7برگاازاری جلسااه بااا حسااابرس و بااازرس قااانونی شاارکت بااا هاادف ارزیااابی برنامااهریاازی کلاای و راهبااردی حسابرساای در
اجرای بند  5ماده  10منشور کمیته حسابرسی.
 -8تعیااین تعااداد اعاااای کمیتااه حسابرساای شاارکتهااای فرعاای مطااابق بااا مفاااد دسااتورالعمل نحااوه تشااکیل کمیتااههااای
حسابرساای و تاییااد صااالحیت حرفااهای اعاااای کمیتااههااای حسابرساای مصااوب هیاااتماادیره شاارکت ساارمایهگااذاری
تامین اجتماعی.
 -9بررساای و تصااویب چااک لیساات پیشاانهادی واحااد حسابرساای داخلاای باارای اسااتفاده از آن در شاارکتهااای فرعاای
سیمانی جهت رسیدگی به عملیات بازاریابی ،فروش و وصول مطالبات.
 -10بررسی گزارش عملکرد فصلی شرکتهای فرعی.
 -11بررسی پیشنویا آیاینناماههاای نحاوه اداره حسابرسای داخلای و کمیتاه حسابرسای و آیاینناماه وظاایف هیااتمادیره
در ارتباط با واحد حسابرسی داخلی.
 -12بررسی وضعیت فروش در سامانه سیمان یاب.
 -13بررسی پیشنویا صورتهاای ماالی و گازارش حسابرسای شارکتهاای سارمایهگاذاری سایمان تاامین ،ساولیران ،پایاناه
احداث ،تدبیر سازه تامین(سنگ تزئینی کالردشت) ،حمل و نقل آبادان و شرکت دورال.
 -14بررساای گاازارش حسابرساای داخلاای در خصااوص ف اروش زمااین بنااک آباااد ،انعقاااد قاارارداد عملیااات بارگیرخانااه ،وصااول
مطالبااات از خااانم کراماات دالونااد ،فااروش ساایمان پاااکتی ،خریااد پاکاات ،وضااعیت اشااتغال بااه کااار ساااکنین منااازل
سااازمانی ،انعقاااد قاارارداد حماال و بااارگیری ،واریاازی مشااتریان بااه حساااب ماادیر فااروش و قاارارداد بیمااه کارخانااه باارای
شرکت سیمان دورود.
 -15بررسی گزارش حسابرسی داخلی در خصوص شرکت صنعت بستهبندی سیمان فارس و خوزستان.
 -16بررسی گزارش امکانسنجی احداث واحد صنعتی تولید آجر 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 داخلی شرکت های فرعی.
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خالصه برنامه های آتی کمیته حسابرسی :
 -1بررسی گزارش تجمیعی موجودی مواد و کاالی راکد در شرکتهای فرعی.
 -2بررسی گزارش تجمیعی وضعیت کلینکرهای سنواتی در شرکتهای فرعی.
 -3برر سی گزارش تجمیعی نحوه حفاظت از داراییها و موجودیها و گزارش صورتریز اموال و موجودی های بال ا ستفاده شامل اموال
مستعمل و مطابقت عینی اموال موجود در شرکت با صورت ریز اموال به صورت متقابل در شرکتهای فرعی.
 -4بررسی گزارش تجمیعی ارزیابی چرخه عملیات فروش در شرکتهای فرعی.
 -5بررسی گزارش تجمیعی شناسایی و انعقاد قراردادهای پیمانکاری عملیاتی در شرکتهای فرعی.
 -6بررسی گزارش تجمیعی خرید و مصرف اقالم عمده شامل پاکت ،آجر نسوز و گلوله در شرکتهای فرعی.
 -7بررسی گزارش تجمیعی وضعیت اجرای تکالیف مجمع و نامه مدیریت در شرکتهای فرعی.
 -8بررسی گزارش تجمیعی مطابقت مقادیر صورت وضعیت شده توسط پیمانکاران استخراج ،حمل و بارگیری و مقادیر خریداری شده
با مقادیر رسید شده توسط انبار در  6ماهه اول سال  1400در شرکتهای فرعی.
 -9بررسی گزارش تجمیعی مطابقت مقادیر اقالم مواد اولیه مصرف شده از انبار با مقادیر تولید در  6ماهه اول سال  1400و مقایسه با
احجام محاسبه شده از توپوگرافی و مطابقت مقایر انرژی مصرفی با میزان تولید به تفکیک هر ماه در شرکتهای فرعی.
 -10برر سی گزارش تجمیعی سرمایه در گردش ماهانه و ک سری و مازاد نقدینگی و مقای سه نر تامین مالی با نر سود مبالغ سقرده
گذاری شده در بانک ها و سایر سرمایه گذاری ها در شرکتهای فرعی.
 -11بررسی گزارش تجمیعی آخرین ضعیت دیون دولتی در شرکتهای فرعی.
 -12بررساای گزارش تجمیعی وضااعیت اقدامات تکمیلی جهت انجام تکالیف مجمع و نامه مدیریت و گزارش رعایت مفاد بخشاانامههای
حاکمیتی صادره از هلدینگ در شرکتهای فرعی.
 -13برر سی گزارش اقدامات انجام شده در خ صوص نامه مدیریت و تکالیف مجمع شرکت سرمایهگذاری سیمان تامین و شرکتهای
فرعی فاقد کمیته حسابرسی.
 -14بررسی برنامهکاری حسابرسی داخلی و بودجه برای سال مالی آتی.
 -15بررسی اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل در شرکتهای فرعی.
 -16بررسی و مطالعه گزارشهای حسابرسی داخلی شرکتهای فرعی و پیگیری موارد بااهمیت.
 -17مذاکره با حسابرس مستقل درباره برنامهریزی کلی و راهبردی حسابرسی.
 -18پایش عملکرد واحد حسابرسی داخلی.
 -19پایش عملکرد کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکتهای فرعی.
 -20بررسی پیشنویا صورتهای مالی و پیشنویا گزارش حسابرس و مذاکره با حسابرس مستقل در خصوص پیشنویا گزارش.
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 -21بررسی گزارش مقایسه بودجه با عملکرد فصلی شرکتهای گروه.

 .4.3سیاست کلی پاداش و حقوق و دستمزد :
 .4.3.1سیاست های کلی شرکت در رابطه با پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره :
طبق سیاسات هاای ساهامدار عماده از ساال  1397هیچگونده پااداش باه مادیرعامل و اعااای هیاات مادیره اعام از
حقیقی و حقوقی تعلق نگرفته است و مبلغ پرداختی در این بخش به صفر رسیده است.

 .4.3.2فرآیند تصمیم گیری درخصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره :
حقااوق و مزایااای ماادیرعامل و اعاااای موظااف هیااات ماادیره باار اساااس ضااوابط شاارکت ساارمایه گااذاری تااامین
اجتماااعی تعیااین و پااا از از تصااویب هیاات ماادیره اجرایاای مای شااود .در مااورد اعاااای غیرموظااف هیاات ماادیره باار
اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین و اجرایی می گردد.

 .4.3.3فرآیند تصمیم گیری درخصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران و پرسنل شرکت :
حقوق و مزایای مدیران و پرسانل شارکت بار اسااس آئاین ناماه خادمات پرسانلی مصاوب و باا رعایات بخشانامه هاای
شورای عالی کار تعیین و محاسبه شده است.

 .4.3.4تعداد جلسات هیأت مدیره و وضعیت حضور اعضاء در جلسات :
تعااداد جلسااات هی اات ماادیره از تاااریخ  1399/03/01لغای ات  31 ،1400/02/31مااورد جلسااه از شااماره  331تااا 362
بوده است.
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 .4.4اطالعات مربوط به مدیران ارشد اجرایی شرکت :
نام و نام

سابقه اجرایی

سمت

تحصیالت

سیدسجاد
ابراهیمی راد

معاون مالی و
پشتیبانی

دکتری
تخصصی

 24ماه

ژیال سماواتی

معاون برنامه
ریزی و توسعه
اقتصادی

کارشناسی
ارشد

 26ماه

مدیر امورمجامع 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 خوزستان ،عاو هیئت مدیره شرکت سیمان ارومیه.

عزت اله زنگنه

معاون مجامع
و امور شرکتها

کارشناسی
ارشد

 26ماه

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

حسن قیامی

مدیر حسابرس
داخلی

کارشناسی

 24ماه

مدیر حسابرس داخلی شرکت بین المللی توسعه ساختمان ،شریک موسسه
حسابرسی آرمان پیام و مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی داریاروش.

نیما خواجه
مهمدی

مدیر فنی
گروه سیمان

کارشناسی

 8ماه

مدیرعامل و نایب رئیا هیئت مدیره شرکت سیمان دورود ،مدیر مجتمع
کارخانجات سیمان دورود و مدیرعامل شرکت فرآیند بهبود ایده ،مدیر
کارخانه سیمان ممتازان کرمان ،عاو هیئت مدیره سیمان خزر.

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 آسای سرما و
عاو هیئت مدیره شرکت ایرانسازه.

محمدرضا
رحیمی

مدیر حراست

کارشناسی

 18ماه

مدیر حراست شرکت سیمان فارس و خوزستان ،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 خوزستان ،سردبیر روزنامه گسترش
صنعت ،پژوهشگر فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران.

خانوادگی

سوابق مهم اجرایی

درشرکت

مدیرمالی سرمایه گذاری سیمان تامین ،رئیا هیئت مدیره شرکت سیمان
قاین ،مدیرمالی و اداری شرکت خدمات انفورماتیک راهبر ،مدیرمالی و اداری
شرکت پتروشیمی فاتح کیمیا ،حسابرس ارشد موسسات عاو جامعه
حسابداران رسمی ،عاو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی.
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 .4.5اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی :
بر اسااس مصاوبه مجماع عماومی عاادی سااالنه ماور  1399/05/08ساازمان حسابرسای بعناوان حساابرس مساتقل و
بازرس قاانونی شارکت انتخااب گردیاده اسات و بار اسااس مصاوبه مزباور ،تعیاین حاق الزحماه آناان باه هیاات مادیره
شاارکت تفااویه شااده اساات .حااق الزحمااه حسابرساای باارای رساایدگی بااه صااورتهای مااالی شاارکت اصاالی و صااورتهای
مااالی تلفیقاای باارای سااال مااالی منتهاای بااه  1400/02/31باار اساااس قاارارداد منعقااده بااه مبلااغ  4.551میلیااون ریااال
تعیین گردیده است .
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 .5چالش ها (ریسک ها و راهکارها) :
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین مانند سایر شرکت های سرمایه گذاری ،الجرم با انوا ری سک های سی ستماتیک ازقبیل
ری سک بازار (نو سانات قیمت سهام ،بخ شنامه های دولت و  )...ری سک نا شی از نر بهره (اعالم سیا ست های پولی و مالی تو سط
بانک مرکزی) تورم و ری سک نو سانات نر ارز مواجه می با شد که در ادامه این ری سک ها به طور مف صل تر برر سی خواهد شد.
ری سک های سیا سی و اقت صادی که بر او ضا 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 برخی از این ری سک ها به طور غیرم ستقیم از طریق شرکت
های تابعه و برخی دیگر به طور مستقیم ،بر شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین تاثیر می گذارند.
ریسک مربوط به عوامل بینالمللی و تغییر مقررات دولتی :
تحاریم هااای بااین المللای موجااب اخااتالل کساب و کااار گردیااده و فعالیاات شارکتها را تحاات تاااثیر قارار ماای دهااد و شاارکت
های سارمایه پاذیر از ایان قاعاده مساتثنی نیساتند .تحاریم هاای باین المللای و تغییارات جهاانی قیمات کاالهاا و خادمات و
تامین قطعات و تجهیزات خارجی کاه باه دلیال تحاریم هاای باین المللای بسایار ساخت شاده اسات و بار ساود ویاژه و ارزش
بازار شارکت هاای موجاود در پرتفاوی هلادینگ اثار داشاته و برخای مقاررات دولتای منجملاه تعرفاه هاای صاادرات و واردات
حائز اهمیت بشمار می روند.
ریسک حاکم بر شرایط اقتصادی :
رکااود حاااکم باار اقتصاااد کااهش معنای داری در چهااار عاماال تولیاد ،درآمااد ،اشااتغال و تجااارت ایجاااد مای کنااد و ادامااه آن
منجر به کاهش شدید تولیاد ،سارمایه گاذاری انادک ،انقبااض اعتبااری ،ساقوط قیمات هاا ،بیکااری گساترده ،اشاتغال کوتااه
ماادت ،و  ...مای شااود .باار ایان اساااس ادامااه رکااود بااه ویاژه در بخاش مسااکن ،کاااهش ساااخت و ساااز ،کاااهش پااروژه هااای
عمرانی و فقدان بازارهای هدف صادراتی منجر به فزونی عرضه بر تقاضا خواهد شد.
ریسک قیمت گذاری و نوسانات قیمت محصوالت :
افاازایش ظرفی ات هااای جدی اد تولیااد و کاااهش بودجااه عمران ای و محاادودیتهای صااادراتی موجااب رقاباات داخل ای و کاااهش
قیمات هاا مای گاردد .همچناین سیاسات نحاوه تعیاین نار فاروش سایمان توساط ساازمان حمایات از مصارف کننادگان و
تولیدکنناادگان نیااز جاازء مااوارد ریسااک صاانعت ماای باشااد .ایاان نحااوه قیماات گااذاری منجاار بااه عاادم رشااد قیماات ساایمان
متناسب با نر تورم و یاا کاالهاای جاایگزین از جملاه فاوالد باوده اسات .البتاه باا توجاه باه عرضاه محصاول در باورس کااال
امید است این معال در آینده مرتفع گردد.
ریسک قیمت نهادههای تولیدی :
شرکت های سرمایه گاذاری باه واساطه شارکت هاای سارمایه پاذیر از چناین ریساک هاائی اثار مای پذیرناد و ایان دساته از
ریسک ها هم بر درآمد حاصال از سارمایه گاذاریها باه دلیال تغییار بهاای تماام شاده و فاروش شارکت هاای سارمایه پاذیر و
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هم بر درآمد حاصل از فاروش سارمایه گاذاری هاا باه دلیال تغییار ساود ویاژه و ارزش بنگااه شارکت هاای ماورد نظار بارای
فاروش اثرگذارناد .از مهمتارین تحاوالتی کاه مای تواناد قیمات نهااده هاای تولیاد شارکت هاای سارمایه پاذیر را دسااتخوش
تغییر قارار دهاد ،افازایش نار و مقادار مصارف انارژی  ،افازایش حقاوق و دساتمزد  ،افازایش نار ارز و وضاع جدیاد تعرفاه
های دولتی و  ...بر اساس قوانین مربوطه می باشد.
ریسک نوسانات نرخ ارز :
تغییاارات در ناار ارز ،از یااک طاارف درآمااد ارزی گااروه را تحاات تاااثیر قاارار ماای دهااد و از طرفاای دیگاار تااامین تجهیاازات و
قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات را نیز متاثر می سازد.
ریسک محیط زیست :
صنعت سیمان به دلیال آالینادگی در معارض کنتارل و نظاارت بیشاتر باه لحااظ رعایات الزاماات زیسات محیطای مایباشاد.
بهینهساازی فیلتراسایون ،رعایات کلیاه ماوارد زیسات محیطای ،جاایگزینی فیلترهاای کیساهای باا الکتروفیلترهاای قادیمی و
همچنین حفظ فاای سابز در حاد اساتاندارد از جملاه اقاداماتی اسات کاه در ایان خصاوص توساط شارکتهای سارمایهپاذیر
انجام پذیرفته است و همچناین کمباود مناابع آبای کشاور باا توجاه باه مصارف آب در صانعت سایمان و کمباود ذخاایر آبای
به عنوان یک ریسک با اهمیت و موثر قابل شناسایی است.
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 .6دعاوی مطروحه له و علیه شرکت :

ردیف

خواهان /شاکی

خوانده /مشتکی عنه

موضو

مبلغ خواسته

1

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

شرکت کشتی سازی و
صنایع فراساحلی
دلفین
آرش رضایی

محکومیت
خواندگان به
پرداخت وجه یک
فقره چک
خسارت دادرسی
خسارت تاخیر
تادیه

1.000.000.000

2

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

امیر حسین پژوهی
هوشنگ پژوهی
شرکت نیرو سابین

مطالبه وجه دو
فقره چک
خسارت دادرسی
خسارت تاخیر
تادیه

4،200،000،000

3

زری ماریا
محمودی

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

رفع مزاحمت از
نهر و اعاده به
وضع سابق

0

4

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

آقای مجید احمدی
(شرکت راه پل دایانا)

مطالبه ضرر و
زیان ناشی از
جرم همراه با
خسارت تاخیر
تادیه

5،136،690،647

5

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

آقای مجید احمدی
(شرکت راه پل دایانا)

مطالبه ضرر و
زیان ناشی از
جرم همراه با
خسارت تاخیر
تادیه

6

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

7

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

حسامالدین امتیاز
جمالالدین امتیاز

8

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

حسامالدین امتیاز
(شرکت آوند کاال
نیاکان)

شرکت آوند کاال نیاکان

حسامالدین امتیاز
جمالالدین امتیاز
شرکت آوند کاال نیاکان

38،098،060،953

مرحله
رسیدگی

اجرای
احکام

اجرای
احکام

تجدیدنظر

اجرای
احکام

آخرین وضعیت

مبلغ 1.000.000.000مور 1392/12/27
توسط محکومله پرداخت شده است .خسارت
دادرسی و تاخیر تادیه هنوز پرداخت نشده
است.

رای له شرکت صادر شد و خواندگان فرجام
خواهی نمودهاند .فرجام خواهی رد و دادنامه
فرجام خواسته توسط دیوان عالی ابرام شده
است .پرونده در اجرای احکام شیراز در حال
پیگیری میباشد .محکوم علیه ممنو الخروج
گردیده و حکم جلب سیار صادر شده است.
همچنین ممنو الخدمات نیز گردیده است.
شعبه  110دادگاه حقوقی تهران به موجب رای
صادره ،شرکت را محکوم به رفع مزاحمت نموده
است .با توجه به آن که ابالغ وقت رسیدگی و رای
وفق قانون به عمل نیامده و نیز در تاریخ طرح
دادخواست شرکت عمران حمل و نقل در شرکت
سیمان تامین ادغام شده بوده ،واخواهی بعمل آمد.
متاسفانه دادگاه واخواهی را قبول ننموده که از این
رای تجدیدنظر خواهی شد .دادگاه تجدیدنظر نیز به
علت وجود ایراد شکلی درخواست را رد نمود.

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

بدوی

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

مطالبه وجه دو
فقره چک

45،707،200،000

اداره تصفیه

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

مطالبه وجه یک
فقره چک

5،656،000،000

اداره تصفیه

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

الزام به تنظیم
سند رسمی

21،000،000

بدوی

دادخواست بدوی تقدیم شده و هنوز تعیین
وقت و شعبه انجام نشده است.
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9

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

علیرضا افتخار عمرانی
بیژن یغمایی
کامران جلیل زاده
افشاری

مطالبه وجه یک
فقره چک
خسارت دادرسی
خسارت تاخیر
تادیه

356،664،000

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

شرکت مهرطب ماکو
خانم مهربان قاسمی

اجرای
احکام

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

مطالبه وجه چک
خسارت تاخیر
تادیه خسارات
دادرسی

3،092،000،000

تجدیدنظر

محکومیت تاامنی خواندگان توسط دادگاه
بدوی صادر که توسط خوانده واخواهی به عمل
آمد .دادگاه به لحاظ وجود شرط داوری قرار
عدم استما صادر نمود .از قرار صادره
تجدیدنظرخواهی شد .دادگاه تجدیدنظر بدلیل
تک اماا بودن ،دادخواست تجدیدنظرخواهی را
نقذیرفته است.

11

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

شرکت مهرطب ماکو
خانم مهربان قاسمی

مطالبه وجه چک

3،000،000،000

اجرای ثبت

از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی ،اجرائیه صادر
و خانم مهربان قاسمی ممنو 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 مور  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
مطالبهخسارت

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
خاورمیانه ،سید محمد
هاشمی نسب ،سید
محمد علی هاشمی
نسب و بورس اوراق و
بهادار

18

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

مدیران وقت شرکت
آتیه تامین

10

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

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

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

مطالبه وجه یک
فقره چک

مطالبه وجه دو
فقره چک

6،221،222،406

12،442،444،812

تجدیدنظر

مختومه

مختومه

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

مختومه

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

فسخ قرارداد
شماره  738/89و
تنفیذ فسخ

0

کمیته
سازش
کانون
کارگزاران
بورس و
اوراق بهادار

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

تصییع 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 ارجا شده است.

مطالبه وجه دو
فقره چک

12،442،444،812

صفحه  62از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400
(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
مجید پاکساز
گرشاسب خزائنی
مازیار حسینی
حسین کاشی
حجت شادرو
اصار خطیبی
مهدی آزادی
علیرضاخورسندی
علیرضا جاوید

تصرف غیر قانونی
در اموال دولتی
تدلیا در
معامالت دولتی
سوء استفاده از
اختیارات و اموال
شرکت بر خالف
مافع شرکت
تبانی در معامالت
شرکت وابسته به
دولت

0

20

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

آقایان علیرضا روحانی
دارا روحانی
مهدی ثقهاالسالمی

خیانت در امانت
نسبت به اموال
شرکت ،سوء
استفاده از
اعتبارات شرکت
برای شرکتهایی
که خود متهم در
آن ذی نفع است
(شرکت ایران
پرسیت)

0

21

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

آقایان 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

آقایان علیرضا روحانی
دارا روحانی
مهدی ثقه االسالمی

سوء استفاده از
اختیارات برخالف
منافع شرکت
(نقه 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
خسارات

374،853،784

24

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

حجتاله محمدی،
حسین وطن پرست،
حسین یحیایی فر

مطالبه وجه و
خسارات

662،690،780

صفحه  63از 100

تحقیقات
مقدماتی
دادسرا

بدوی

بدوی

تحقیقات
مقدماتی
دادسرا

مختومه

مختومه

شکواییه تنظیم و در تاریخ  1398/6/10ثبت
گردیده است .برخی مشتکی عنهم از جمله
برخی کارشناسان رسمی دادگستری و آقای
افتخار عمرانی با تودیع وثیقه آزاد 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.

بدواً نسبت به هر دو عنوان مجرمانه منع تعقیب
صادر شد .با اعتراض صورت گرفته نسبت به
عنوان مجرمانه نقه ماده  ، 97جلب به
دادرسی صادر شد که پرونده جهت تفهیم اتهام
به دادسرا ارجا شده است.

پا از واخواست سفته و طرح دعوی ،مبلغ
سفته بعالوه خسارات وارده توسط بدهکار
پرداخت و پرونده مختومه شد.
پا از واخواست سفته و طرح دعوی ،مبلغ
سفته بعالوه خسارات وارده توسط بدهکار
پرداخت و پرونده مختومه شد.

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

25

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

26

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

آقای بایرام اکبری
اقدام

27

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

شرکت آذریت

صدور اجراییه

28

شرکت آذریت

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

ابطال اجرائیه

29

شرکتهای
سرمایهگذاری
سیمان تامین
سیمان ارومیه
سیمان صوفیان
شرکت صنایع
خاک چینی

شرکت آذریت

30

شرکتهای
سرمایهگذاری
سیمان تامین
سیمان ارومیه
سیمان صوفیان
شرکت صنایع
خاک چینی

شرکت آذریت

31

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

لطفاله نامور کهن

محمدحسین وکیلی،

مختومه

پا از واخواست سفته و طرح دعوی ،مبلغ
سفته بعالوه خسارات وارده توسط بدهکار
پرداخت و پرونده مختومه شد.

اجرای
احکام

رای قطعی مبنی بر محکومیت آقای اکبری
اقدام به تحمل  7سال حبا تعزیری بابت
کالهبرداری و سه سال بابت جعل و رد مال
صادر شده است .حکم جلب آقای بایرام اکبری
صادر شده است .تقاضای شناسایی و توقیف
اموال از اجرای احکام شده است.
اجراییه علیه شرکت آذریت توسط دفترخانه
اسناد رسمی شماره  1099مور 1399/5/07
صادر شده است .ملک مربوطه در استان
آذربایجان توقیف شده است .نسبت به صدور
اجرائیه دعوی ابطال اجرائیه از طرف شرکت
آذریت مطرح شده است .دادگاه بدوی نسبت
به قسمتی از دعوا قرار رد دعوا و نسبت به
قسمت دیگر قرار عدم استما دعوا صادر کرده
است.
در راستای توثیق مطالبات از شرکت آذریت،
ملک محل کارخانه شرکت مذکور در رهن قرار
گرفته و پا از عدم واریز مطالبات از طریق
اجرای ثبت اجرائیه صادر و عملیات اجرایی
تعقیب شد .شرکت آذریت با طرح دعوی به
خواسته 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 استما دعوا صادر کرده است.

علیرضا محسنی ازغندی،

مطالبه وجه و
خسارات

جعل و
کالهبرداری

44.100.000.000

70،213،501،196

اجرای ثبت

70،213،501،196

بدوی

محمدصادق فروغی بزرگ

درخواست داوری
(مطالبه خسارت
و وجهالتزام)

634،130،997

56،356،796،986

تامین خواسته

56،356،769،986

مسامحه و سهل
انگاری در اظهارنظر
نقه قوانین و
مقررات در
اظهارنظر
کارشناسی ،انجام
کارشناسی خالف
واقع

0

صفحه  64از 100

بدوی

بدوی

بدوی

با توجه به شرط داوری مندرج در سند رهنی با
شرکت آذریت ،جهت وصول وجه التزام و
خسارت تاخیر تادیه تقاضای داوری شد .داور
منصوب تعیین و درخواست داوری به ایشان
ارائه شد .رای داوری له شرکت صادر شده است.

قرار تامین خواسته مور  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 فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

32

شرکت تعاونی
اعتبار کارکنان
کرمانیت

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

مطالبه وجه،
اعسار از پرداخت
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

خانم نسیم بیابانی
آقای جواد کارگذاری

رفتار خالف شان
وکالت،
خیانت نسبت به
موکل ،تخلف از
قسم ،سایر

0

35

رضا مالئی

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

حقوق معوقه سال
1397
بنکارگری
مرخصی استحقاقی

نامشخص

بدوی

جلسه رسیدگی بدوی مور  1400/1/21برگزار
شده است .نسبت به اعسار از پرداخت هزینه
دادرسی له خواهان درمرحله بدوی رای صادر
شده است .نسبت به رای صادره
تجدیدنظرخواهی بعمل آمده است.

اجرای
احکام

رای هیات حل اختالف له خواهان 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 تشخیص
برگزار خواهد شد.

عیدی /پاداش
سنوات خدمت
36

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

رضا مالئی

خیانت در امانت

0

37

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی شمال شرق
تهران

تحقیقات
مقدماتی
دادسرا

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

نقه و ابطال رای
هیات حل
اختالف
(رضا موالیی)

.

تجدیدنظر

در خصوص رای صادره هیئت حل اختالف له
آقای رضا موالیی در محاکم دادگستری اعتراض
بعمل آمد.دادگاه بدوی بدلیل عدم طرح دعوی
به طرفیت آقای رضا موالیی دعوای مطروحه را
رد نمود .از رای صادره تجدیدنظرخواهی بعمل
آمده است.

38

رضا مالئی
سیدآبادی

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

مطالبه خسارت
تاخیر تادیه

270،000،000

تحقیقات
مقدماتی
دادسرا

پرونده به لحاظ عدم صالحیت شعبه 261
مجتمع شماره شش شورای حل اختالف شهر
تهران به دادگاه شهبد بهشتی ارجا شده است.
تاکنون تعیین شعبه نشده است.

39

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

شهرام مسلم پور
حسن افسری
مهرداد خیراندیش
علیرضا خورسندی

شکایت کیفری از
مدیران وقت
شرکت دورال و
کارشناسان
تصرف غیرقانونی
در اموال عمومی،
تاییع اموال
عمومی،
گزارش خالف واقع،
خیانت در امانت

0

40

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

آقایان رحیم کریمی
محمدرضا کریمی

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

مقوم201،000،000

صفحه  65از 100

تحقیقات
مقدماتی
دادسرا

تجدیدنظر

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

پا از صدور رای دادگاه بدوی علیه شرکت
دورال ،شرکت سرمایهگذاری سیمان تامین به
عنوان ثالث وارد پرونده شد .رای دادگاه
تجدیدنظر صادر و به نفع شرکت دورال رای
قطعی صادر گردید.

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400
مشارکت در
تصرف غیرقانونی
در اموال عمومی
مشارکت در
تاییع اموال
عمومی
معاونت در خیانت
در امانت

41

شرکت
سرمایهگذاری
سیمان تامین

آقایان 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 خسارت
تاخیر تادیه و
مطالبه خسارت
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 مور  1400/04/19برگزار
می شود.

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

شکایت انتظامی ثبت و در مرحله تحقیقات
مقدماتی است.

45

سیمان فارس
خوزستان

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

بطالن معامله
ساختمان سعادت
آباد

مقوم201،000،000

بدوی

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

46

نسیم بیابانی

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

مطالبه وجه

60،000،000

بدوی

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

47

طاهره سلطانزاده

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

الزام به تنظیم
سند رسمی ملک
و مطالبه خسارت
الزام به اخذ
صورتمجلا
تفکیکی و الزام به
اخذ پایان کار و
تسلیم مبیع
(کالسه
)0000252

مقوم201،000،000

48

طاهره سلطانزاده

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

مطالبه خسارت
دادرسی
مطالبه خسارت و
الزام به اخذ پایان
کار و الزام به
تنظیم سند
رسمی ملک و
الزام به اخد
صورتمجلا

مقوم201،000،000

صفحه  66از 100

بدوی

بدوی

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

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

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400
تفکیکی و تسلیم
مبیع
(کالسه
)0000253

49

طاهره سلطانزاده

شرکت سرمایهگذاری
سیمان تامین

الزام به اخذ
صورتمجلی
تفکیک و الزام به
تنظیم سند
رسمی ملک و
تسلیم مبیع و
مطالبه خسارت
دادرسی
و الزام به اخذ
پایان کار
(کالسه
)0000254

مقوم201،000،000

بدوی

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

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


اصالح ساختار اماور حقاوقی شارکت هاای تابعاه (دساتورالعمل اصاالح سااختار باا تاکیاد بار جاذب نیاروی تماام وقات 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

صفحه  67از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 .7وضعیت عملکرد اجتماعی شرکت :
گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت های تابعه در سال : 1399
درطی سال  1399متوسط میازان بارق مصارفی بارای هار تان سایمان خاکساتری  102کیلاووات سااعت و بارای هار تان سایمان
ساافید  137کیلااووات ساااعت بااوده اساات .همچنااین میاازان اناارژی حرارتاای باارای تولیااد هاار کیلااوگرم کلینکاار خاکسااتری 873
کیلوکالری و برای تولید هار کیلاوگرم سایمان سافید  1263کیلوکاالری باوده اسات .میازان مصارف انارژی باه میازان ،ناو تولیاد،
نو سوخت ،ناو تکنولاوژی ،اخاتالف ارتفاا از ساطح دریاا ،میازان رطوبات محایط ،وضاعیت آب بنادی سیساتم ،وضاعیت اجارای
سیسااتم نگهااداری و تعمیاارات پیشااگیرانه ،نحااوه اپراتااوری ماشااین آالت ،دانااش ،مهااارت و تخصااص نیااروی انسااانی و راناادمان
تولیااد بسااتگی دارد  .در سااال مااورد گاازارش بعلاات مشااکالت شاارکت باارق و شاارکت گاااز در تااامین اناارژی خصوصااا در فصاال
زمسااتان ،در بیشااتر خطااوط س ایمان شاارکتهای تابعااه در مقاااطع زمااانی مختلااف  ،توقااف سیسااتم پخاات اعمااال گردی اده اساات.
درایان راسااتا باباات همکاااری صااورت گرفتااه جهاات مشااارکت درطاارح تابسااتانه و زمساتانه کااه دوره پیاک مصاارف باارق درکشااور
بوده شرکتهای سیمان تابعه توانسته اند مبلغ  229.645میلیون ریال تشویقی دریافت نمایند.

صفحه  68از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

اقدامات انجام شده جهت صرفه جوئی در مصرف انرژی :


تالش جهت استفاده بهینه از ماشینآالت و تجهیزات وافزایش بازده خطوط تولید.



مدیریت توقفات تولید با اجرای تعمیرات دورهای و جلوگیری از توقفات برنامهریزی نشاااده ( .)EMو اساااتقرار و گساااترش
تعمیرات پیشبینی شده (.)PM



رعایت ساااعات پیک مصاارف برق در کارخانجات شاارکت های تابعه بمنظور جلوگیری از تعلق جرایم و بعااااً برخورداری از
پاداش رعایت الگوی مصرف.



تولید ساایمانهای آمیخته با اسااتفاده از پوزوالن طبیعی ،ساانگ آهک و یا روباره کورههای ذوبآهن و ما بمنظور کنترل
قیمت تمام شده و با حفظ پارامترهای کیفی و برگزاری سمینارهای آموزشی جهت ایجاد فرهنگ نحوه استفاده از سیمانهای
آمیخته.



آموزش اپراتورها جهت اپراتوری مطلوب سیستم پخت و آسیابهای مواد و سیمان.



استقرار تکنیکهای جدید نگهداری و تعمیرات با رویکرد  CBMدر شرکتهای تابعه.



بررسی امکان بکارگیری تکنولوژیهای جدید در دپارتمانهای تولید.



کالیبراسیون کنتورهای برق و گاز و برنامه ریزی جهت جایگزین کردن کنتورهای برق دیجیتال به جای کنتورهای آنالوگ.



ممیزی انرژی توسط سیستم ایزو  50001و پیاده سازی این استاندارد باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و تداوم در برقراری
سیستم مدیریت انرژی.



ادامه تجهیز فنهای کارخانجات به دستگاه  FCبمنظور کاهش قابل توجه در برق مصرفی.



کنترل و کاهش نشتی هوای سرد به درون دپارتمان های پخت و آسیاب های سیمان  ،مواد و خروج هوای فشرده.



کاهش مصرف انرژی ساختمان های جنبی و پشتیبانی و روشنایی با راه کارهای بهینه سازی مصرف انرژی.



تعویه به موقع الینرهای آسیاب های غلتکی و گلوله ای و افزایش بازده.



سورتینگ گلوله های آسیاب های گلوله ای و افزایش بازده .
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شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

عملکرد زیست محیطی شرکت های تابعه در سال  1399و پیش بینی روند آتی :
 -1در اجاارای بنااد «ز» ماااده  38برنامااه پنجساااله ششاام و بااه اسااتناد تصااویب نامااه مااور  1391/12/12هیئاات محتاارم
وزیران ضمن ابالغ اهداف مقرر در دستورالعمل شامل :
الف ا اطال رسانی و ارتقای آموزش کارکنان در زمینه برنامه مدیریت سبز.
ب ا بهینه سازی مصرف انوا حامل های انرژی.
ج ا بهینه سازی مصرف آب.
د ا کاهش مصرف کاغذ با توجه به نو فعالیت دستگاه ها و ميسسات.
ها ا مصرف بهینه مواد اولیه ،مواد مصرفی و تجهیزات.
و ا کاهش تولید پسماند از طریق بهره گیری از فناوری های مناسب و افزایش بهره وری.
ز ا بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسائل و تجهیزات به جای تعویه.
ح ا بازیافت ضایعات ا تصفیه و بازچرخانی آب با سیستم های مناسب.
ط ا استفاده از فنآوری های پاک و سازگار با محیط زیست.
ی ا کاربرد موارد مصرفی سازگار با محیط زیست.
ک ا مدیریت پسماندهای جامد با تاکید بر تفکیک از مبداء.
سعی گردید در تدوین پروژه ها و برنامه های زیست محیطی واحدهای تابعه مدنظر قرار گیرد و حتی المقدور اجرایی شود.
 -2پایشها و بررسی وضعیت زیست محیطی شرکتهای تابعه :
به جهت ضرورت ارزیابی اهداف زی ست محیطی شرکتهای تابعه بطور م ستمر و همانند سالهای قبل در سال  1399نیز
گزارشااات مکتوب به هلدینگ منعکا و پا از بررساای توسااط دفتر محیط زیساات ،در صااورت نیاز به اصااالح و اقدام
مجدد،مراتب توسط مدیریت هلدینگ به شرکتهای مرتبط ابالغ تا نسبت به رفع مشکالت اقدام گردد.
 -3پایش های فصلی و لحظه ای :
 -3-1با توجه به صااراحت تبصااره  3ماده  11قانون هوای پاک ضاامن الزام اجرای پروژه های  online monitoringبر
روی خروجی دودکش های اصلی ،بمنظور پاسخگوئی به مطالبات ادارات کل حفاظت محیط زیست شرکتهای تابعه هر سه
ماه یکبار در ساااال  1399نسااابت به اجرای برنامه های خوداظهاری از ذرات معلق و گازهای خروجی دودکش ها ،هوای
محیطی ،صدای محیطی و خروجی سی ستم ت صفیه فا ضالب ان سانی مبادرت گردیده و نتایج به دفتر محیط زی ست و نیز
ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها منعکا می گردد.
 -3-2با توجه به الزام اجرای پروژه های  online monitoringو نظارت ساااازمان حفاظت محیط زیسااات بر عملکرد
خروجی دودکش ها و پساب ها طبق استاندارد ملی  ،22315در سال  1399بصورت روزانه تمامی نمودارها مورد بررسی و
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شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

ارزیابی قرار گرفته و در صورت مالحظه عدم تامین استانداردهای مصوب مراتب ظرف همان روز جهت رفع مشکل و اهتراز
از برخورد سلبی ا تنبیهی و ابالغ جرائم زیست محیطی از طریق مدیریت هلدینگ به واحد مربوطه منعکا می گردد.
 -4پایش عملکرد شرکتها از حیث مسائل زیست محیطی :
به منظور برر سی عملکرد واحدهای تابعه در سال  1399با توجه به تبیین اهداف زی ست محیطی در جداول  TLRبخش
محیط زیست ،گزارش های عملکرد هر سه ماه به هلدینگ گزارش می شود و پا از بررسی و تجزیه و تحلیل دفتر محیط
زیست هلدینگ ،در صورت وجود نقائص یا عدم انطباقها،به واحد مربوطه جهت انجام اقدامات مرتبط اعالم می گردد.
 -5بمنظور اهتراز شرکتهای تابعه از شمول آالیندگی وفق تب صره الف ماده  38قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1399
کلیه مکاتبات ادارات کل حفاظت محیط زیساات اسااتانها به دفتر محیط زیساات منعکا و در خصااوص اخطاریهها ،عدم
ر ضایت محیط زی ست محل ،شکایات ارجاعی از سوی محیط زی ست ا ستان برر سی گردیده و پا سخهای الزم تهیه و جهت
انعکاس به محیط زی ست ا ستان به کارخانجات ابالغ و تالش گردیده ا ست که حتیاالمکان واحدهای تابعه از شمول جرائم
سنگین آالیندگی مبرا شوند.
 -6در سال  1399کلیه واحدهای سیمانی تابعه به منظور رعایت الزامات ابالغی سازمان حفاظت محیط زی ست ،اقدام به درج
اطالعات زی ست محیطی واحد متبو خود در سامانه محیط زی ست ان سانی ( سازمان حفاظت محیط زی ست) نمودند که
طبق اعالم سازمان محیط زیست در سطح کشور از لحاظ همکاری و شفافیت اطالعات کم نظیر بوده است.
 -7به منظور حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در سال  ،1399تدوین شاخص اصالح الگوی مصرف و به ویژه مصرف آب و
کاغذ بیش از قبل مورد توجه و نظارت قرار گرفت.
 -8دریافت تشویقها ،لوح صنعت سبز برگزیده ،صنعت سبز و صنعت قابل تقدیر :
در سال  1399به پاس اقدامات ارز شمند زی ست م حیطی سیمان خوز ستان و سیمان بهبهان در سطح ملی و واحدهای
سیمان سفید ساوه  ،سیمان خاک ستری ساوه ،سیمان شاهرود و سیمان خزر در سطح ا ستانی موفق به دریافت جوایز
صنعت سبز شدند.
 -9پایش و بررسی حوادث و شبه حوادث در واحدهای تابعه :
در ساااال  1399گزارش حوادث و شااابه حوادث ر داده در واحدهای تابعه بصاااورت ماهانه به هلدینگ گزارش و پا از
بررساای در دفتر محیط زیساات در صااورت نیاز به اقدامات اصااالحی ،موارد از طریق مدیرعامل محترم هلدینگ به واحد
مربوطه اعالم شده است.
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 .8وضعیت منابع انسانی شرکت :
میانگین تعداد کارکنان دائم  ،قراردادی و کارکنان خدماتی گروه  10.931نفر و شرکت اصلی  42نفر میباشد.

الف) اقدامات انجام شده جهت بهبود کیفیت منابع انسانی هلدینگ و شرکت های سرمایه پذیر :
ترکیااب پرساانل شاارکت هااای تابعااه متشااکل از نیروهااای رساامی ،قااراردادی ،پرساانل تااامین نیاارو و پیمانکاااران
موضااوعی هسااتند کااه پااا از نهادینااه شاادن اصاال باارون سااقاری در سااطح کشااور ،تحااولی جاادی در نااو بکااارگیری
نیروی انسانی در شرکت هاا ر داده اسات .بارای هماهناگ ساازی مساائل مرباوط باه ایان گاروه از کارکناان ،کاارگروه
مناابع انساانی ماوارد را بررسای و راه حاال هاای مناساب جهات ایجااد انگیازه و بااال باردن بهاره وری و تغییار وضااعیت
در یاک فرآینااد چنااد ساااله فااراهم م ای نمایاد  .در سااال مااالی مااورد گاازارش در شاارکت هااای گااروه و شاارکت اصاالی
اقدامات زیر جهت بهبود کیفیت منابع انسانی انجام شده است :
 تجدید نظر در چاارت ساازمانی و ارائاه باه هیئات مادیره هلادینگ جهات اصاالح سااختار مناابع انساانی ساتاد و
در راستای تحقق استراتژی های شرکت با توجه به فاای کسب و کار.
 برنامااه ریاازی جهاات شناسااائی ماادیران از طری اق ایجاااد بانااک اطالعاااتی ماادیران آینااده و تربی ات کارشناسااان و
مدیران مستعد در شرکت های گروه با رویکرد جانشین پروری.
 بهباود حاوزه هاای مارتبط باا مادیریت مناابع انسااانی شارکت هاای تابعاه و برناماه ریازی جهات استانداردسااازی
ساختار سازمانی آنها بر اساس اندازه ،موقعیت جغرافیابی و ماهیت هر شرکت.
 بازدیاادهای ادواری از شاارکت هااای تابعااه و بررساای مشااکالت و مسااائل در حااوزه منااابع انسااانی و ارائااه
راهکارهای بهبود و تجربیات موفق سایر شرکت های سیمانی.
 برگزاری جلسات بررسای عملکارد در مقااطع ساه ماهاه ،و کنتارل و پاایش شارکت هاا در حاوزه مناابع انساانی از
منظر رشد و یادگیری.
 نصااب و راه اناادازی سااامانه ماادیریت منااابع انسااانی جهاات پرساانل دفتاار مرکاازی و برنامااه ریازی جهاات ایجاااد و
تکمیل پایگاه اطالعاتی مدیران ،معاونین و مدیران عامل شرکت های تابعه.

ب) عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی ،بهداشتی و آموزشی کارکنان :


قرار دادن پرساانل شاارکت اصاالی و شاارکت های تابعه تحت پوشااش بیمههای تکمیلی ،عمر و حوادث در قالب طرح
تجمیع بیمه ای و برخورداری از تعهدات باالتر و پرداخت هزینه کم تر.



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



انجام امور مراقبتی و پز شکی و تهیه لوازم بهدا شتی و رعایت د ستورالعملهای بهدا شتی در خ صوص کنترل بیمانی
کووید  19در سطح کلیه شرکت های تابعه و کمکهای الزم در راستای ایفاء مسئولیتهای اجتماعی.
صفحه  72از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 .9اطالعات طرح های توسعه ای شرکت :
رديف

1

نام شركت

پروژه طرح احداث خط تولید فاز 4
شرکت 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 کلینکر روزانه

415.120

11.919.880

زمان بهره
برداري

آذر ماه
1401
اسفند ماه
1402

در حال حاضر پروژه انتقال کارخانه سیمان فارس به خرامه بدلیل عدم تامین تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز ناشی از تحریم های بین
المللی و عدم تامین منابع مالی الزم توسط بانک ها متوقف می باشد.

صفحه  73از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 .10اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع :
تکالیف مجمع

بند حسابرس و بازرس قانونی

اقدامات انجام شده

به شرح یادداشت توضیحی  ،31-1-6طبق مواد  3و  5آیین نامه
اجرایی تبصره  2ماده  20قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و
ارتقاء نظام مالی کشور (مصوب  )1394/04/31که با آخرین
اصالحیه تا پایان خرداد  1398تمدید شده است ،تسهیالت ارزی
شرکت فرعی سیمان آبیک با نرخ ارز مرجع سابق به عالوه 15
درصد سود از تاریخ  1391/07/03جمعاً به مبلغ  2.050میلیارد

پیگیری الزم در خصوص اخذ تاییدیه از بانک مرکزی

کلیه اقدامات و پیگیری های الزم در این خصوص انجام

صورت پذیرد.

و اخذ تاییدیه از بانک مرکزی در حال انجام می باشد.

ریال به تسهیالت مالی ریالی تبدیل شده است .شرکت فرعی
مذکور در مهلت مقرر اقدام به تسویه تسهیالت مالی فوق نموده
که تا تاریخ این گزارش به تایید بانک مرکزی نرسیده است.
ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با موارد
ذیل رعایت نگردیده است:
دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات:
بند  1و  2ماده 7

افشداء صدورتهای مالی و گزارش
هیئت مدیره ،حداقل  10روز قبل
از برگزاری مجمع عمومی عادی
ساالنه.

تبصره  7ماده 7

اخذ گزارش ها و صددورتهای مالی
حسدددابرسددی شدددده برخی از
شددرکت های فرعی ظرف مه لت
مقرر.

تبصره  8ماده 7

تهیه گزارش تفسددیری مدیریت
م طابق ضددوابط مقرر ( عدم ارا ئه
اطالعات مالی منا سب آینده نگر
و افشددا حقوق و مزا یای ه یأت
مدیره).

دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی در بازار اوراق
بهادار:

بند  1ماده 7

اختصدداص حداقل  80درصددد از
دارایی ها به سددرمایه گذاری در
اوراق ب هادار (نسدد بت فعلی 37

ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار رعایت
گردد.

شرکت می باشد.

درصد)
بند  2ماده 7

اختصدداص حداقل  70درصددد از
دارایی ها به سددرمایه گذاری در
واحد سددرمایه گذاری دارای حق
رأی (نسبت فعلی  35درصد).

دستورالعمل حاکمیت شرکتی :
ماده 3

ایجاد اسددتقرار و تقویت سددازو
کار های اثر بخش ج هت کسددب
اطمینان معقول از محقق شدددن
اصددول حاکم یت شددرکتی در
شرکت ا صلی و شرکتهای فرعی
و م ستند سازی آن تو سط هیئت
مدیره.

ماده 21

ت شکیل دبیرخانه م ستقل هیئت
مدیره.

ماده 42

رعایت و بکارگیری کلیه دستورالعمل ها ،آئین نامه ها و
بخشنامه های سازمان بورس اوراق بهادار در دستور کار

درج اطال عات با اهم یت از قب یل
کمیته های تخصصی هیأت مدیره
و اع ضای آن ،ع ضویت در هیأت
مدیره سایر شرکتها به ا صالت یا
به نمایندگی ،رویه های حاکمیت

صفحه  74از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400
شرکتی و ساختار آن و حقوق و
مزایای مدیران اصددلی در پایگاه
ا ی ن تر تی شددر کت و گزارش
تفسیری مدیریت.
ماده 43

ارائه گزارش اقدامات شددرکت در
خ صوص رعایت ا صول حاکمیت
شرکتی.
برنامه های ساماندهی شرکت اعم از انحالل و ادغام های
برنامه ریزی شده با هماهنگی کامل با معاونت برنامه
--

ریزی و توسعه شستا تا حصول نتیجه پیگیری و در پایان
هر ماه گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات انجام شده
به شستا ارائه گردد.

صفحه  75از 100

اقدامات الزم در خصوص ساماندهی شرکت های کم
بازده و متوقف با هماهنگی شستا در حال انجام می باشد
و گزارش اقدامات انجام شده به صورت دوره ای به شستا
ارسال می گردد.

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 .11اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به : 1400/02/31
 .11.1اقدامات انجام شده برای افزایش فروش :


استقرار و راه اندازی سامانه سیمان یاب در شرکتهای سیمانی و انجام  %100فروش داخلی 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 سریع 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
داخلی از طریق بورس کاال عرضه می شود.



حذف تدریجی 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 اخیر بودجههای عمرانی و تا حدی ساخت و ساز مردمی کاهش یافته
است ،ضمن تالش برای گسترش بازارهای داخلی (راه اندازی سامانه سیمان یاب) ،تمرکز بر صادرات در برنامه های استراتژی
هلدینگ قرار گرفت ،به نحوی که حجم صادرات به میزان  70درصد در سال  99نسبت به سال  97افزایش یافت (در مقابل
افزایش صفر درصدی صادرات رقبا) .همچنین فروش داخلی نیز نسبت به دو سال قبل از  27درصد افزایش برخوردار بوده است.



افزایش کیفیت فروش از جمله کاهش دوره وصول مطالبات (از متوسط  82روز به 34روز طی دو سال) ،کاهش تخفیفات ،اخذ
اعتبارسنجی مشتریان و بهبود کیفیت تاامین.



تالش در جهت اصالح قیمت های صادراتی فروش سیمان ،در این رابطه هلدینگ جهت باالبردن منافع 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 اخذ ابالغیه از وزارت صمت به گمرک جهت اعطای مجوز 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 تجربیات کارخانجات در مجموعه.



تسویه کامل تعهدات ارزی سنوات گذشته.

در نتیجه اقدامات فوق مقدار فروش سیمان و محصوالت جانبی طی دو سال اخیر  32درصد افزایش یافت.

صفحه  76از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

نتیجه اقدامات فوق منجر به تحقق درآمدهای عملیاتی تلفیقی سال  99درکل گروه بالغ بر  8،462میلیارد
تومان با رشد  144درصدی نسبت به سال  1397گردید.

 .11.2اقدامات انجام شده برای افزایش تولید :
در راستای فرمایش مقام معظم رهبری و نامگذاری سال " 99سال جهش تولید" مجموعه 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 خود ثبت نماید و
همچنین در  16شرکت به رکورد در تولید نسبت به متوسط تولید در سه سال اخیر دست یابد .در نهایت تولید سال  99به میزان
 21میلیون تن نسبت به  16.7میلیون تن تولید سال  97از رشد  26درصدی برخوردار گردید.

 .11.3اقدامات انجام شده برای کاهش 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 رفع مشکالت آنها.



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



با توجه به جاری بودن استاندارد سیمان درکلیه کشورهای همجوار ،هلدینگ نسبت به تطبیق محصوالت سیمانی کارخانههای
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 درکارخانهها و استفاده تدریجی از این
موجودی ها.



علیرغم افزایش تجمعی حدود  85درصد حقوق و دستمزد طی دو سال اخیر ،افزایش چند برابری قیمت آجر نسوز تحت تاثیر
نوسانات نر ارز ،افزایش  250درصد قیمت پاکت ،افزایش بیش از  300درصد کرایه حمل و تاثیر تورم بر هزینه ها و نهاده
های تولید طی دو سال اخیر ،با انجام 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 مجموعه و تشابه اقالم مورد نیاز آنها ،تالش شد خریدهای کلی از طریق یک
کانال مشترک با هدف هم افزایی در گروه و همچنین بهرهمندی از تخفیفات اعطایی فروشندگان و در نتیجه کاهش هزینهها
انجام شود .در همین رابطه با تشکیل جلساتی با هلدینگ انرژی شستا قراردادی به منظور تامین برق مورد نیاز شرکتها تنظیم
شد که در مجمو کاهش هزینه قابل توجهی برای مجموعه را به همراه داشت .همچنین جهت تامین نیاز آجر نسوز کارخانجات
صفحه  77از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

با شرکت فرآمورده های نسوز ایران (از شرکت های تابعه مجموعه 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 کل نهاده های تولید ،نسبت بهای تمام شده به فروش نه تنها افزایش
پیدا نکرد بلکه از  73درصد به  57درصد طی دو سال کاهش یافت.

.11.4اقدامات انجام شده برای کاهش هزینه های عمومی و اداری :


با عنایت به رهنمودهای سهامدار عمده در سال  ،98تمامی دفاتر مرکزی  17شرکت سیمانی مجموعه جمع آوری و در لیست
فروش اموال مازاد قرار گرفت و در نتیجه تمام ارکان مدیریتی و پرسنل شرکت ها به محل کارخانه منتقل گردید و دراین
خصوص بهینه سازی ساختار نیروی انسانی انجام پذیرفت.

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

 .11.5اقدامات انجام شده برای کاهش هزینه های مالی :
مهمترین اقدام انجام شده طی دو سال اخیر دربخش هزینههای مالی مربوط به تعیین تکلیف و تسویه تسهیالت ارزی سیمان آبیک
و سیمان خوزستان بشرح زیراست :


تسهیالت صندوق ذخیره ارزی (سیمان آبیک) :
با توجه به تمهیدات ایجاد شده در قانون رفع موانع تولید ،تسهیالت ارزی صندوق ذخیره ارزی در تاریخ  1391/07/04با نر
زمان اخذ تسهیالت تبدیل به تسهیالت ریالی با نر  15درصد شد و قبل از تاریخ  1398/03/31و انقاای مهلت تعیین شده،
با اخذ تسهیالت ریالی خرید دین به مبلغ  180میلیارد تومان ،تسهیالت ارزی صندوق ذخیره ارزی به طور کامل تسویه شد.
همانگونه که پیش از این به عرض رسانده است درصورت عدم انجام این کار ،شرکت ناچار به تسویه با نرخهای نیمایی و تحمیل
هزینه ای بالغ بر هزار میلیارد تومان می شد.

صفحه  78از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400



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 جمعاً بالغ بر  27/7میلیون یورو بوده که بانر ارز آزاد معادل  360میلیارد تومان مورد مطالبه بانک واقع
شده بود .با پیگیری های بعمل آمده و جلسات متعدد برگزار شده با ارکان بانک و همچنین مدیر عامل و اعااء محترم هیات
مدیره بانک صادرات ،درنهایت موفق به اخذ موافقت بانک 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 نر نیمایی به جای نر بازارنتیجه اقدامات دو مورد فوق منجر به کاهش  150میلیارد تومانی مانده تسهیالت فاینانا خودگردان شد.
در مجمو 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 درآمدهای 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 ریسک برای این مجموعه 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 آن در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام و تا اواخر اخرداد ماه ( 1400با بهبود شرایط بازار سرمایه)
عرضه اولیه سهام صورت می پذیرد.
در مورد سیمان خوزستان 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 کاهش یافت و از تحمیل هزینه ای بالغ بر
 1.150میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمد.

صفحه  79از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

.11.6اهم سایر اقدامات هلدینگ :


بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری از طریق فروش برخی از شرکت های سرمایه پذیر با توجه به فرصت های مناسب بازار
سهام ،جایجایی سهام ،خروج تدریجی 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  ،1399انجام این امر ضمن دریافت کل طلب سود
سهام معوق؛ امکان پرداخت بدهی سود سهام به شستا و تسویه کامل سنوات قبل را فراهم آورد .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 انجام گرفته
است.



تشکیل کمیته ساماندهی و برگزاری جلسات مستمر در خصوص بررسی وضعیت و تعیین تکلیف شرکت های زیانده و کم بازده
(تعداد  21شرکت کم بازده و زیانده در گروه شناسایی شده که پا از پیگیری های الزم در کمیته مذکور ،تعداد  8شرکت
مشمول انحالل شد که آگهی ختم تصفیه و انحالل  3شرکت از آنها در روزنامه رسمی منتشر شده و ثبت آگهی  1شرکت دیگر
در جریان می باشد و فرآیند ختم تصفیه و انحالل  4شرکت دیگر در دست اقدام می باشد .همچنین تعداد  1شرکت مشمول
ادغام در سایر شرکت ها بود که فرآیند ادغام آن انجام شده است  .یکی از شرکت ها هم با تغییر نو فعالیت در گروه شرکت
های ساختمانی قرار گرفت و تعداد  5شرکت با توجه به ماهیت شرکت و در راستای زنجیره ارزش و بمنظور هم افزایی در گروه
مجدداً سازماندهی و فعال شدند ،و در نهایت تعداد  6شرکت باقیمانده جهت خروج از سهامداری برنامه ریزی شده اند .به شرح
جدول .)11.7



با توجه به مسائل و مواردی که به خصوص در زمان مدیران پیشین شرکتهای عمران و حمل و نقل اتفاق افتاده بود ،هلدینگ
نسبت به جمع آوری اطالعات و اسناد و مدارک مرتبط با حقوق تاییع شده شرکت اقدام کرده و پروندههای حقوقی به سرعت
تشکیل شد که خالصه اقدامات انجام شده به شرح زیر است :
 تعداد پروندههای با اهمیت  451 :مورد ارزش دعاوی با اهمیت  7،424 :میلیارد تومان جمع 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 ساختار سهامداری و ترکیب هیات مدیره شرکت های تابعه.



برگزاری مستمر جلسات کمیته حسابرسی هلدینگ و ارایه گزارشات حسابرسی داخلی.
صفحه  80از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400



اقدام جهت حاور موثرتر هلدینگ و شرکت های گروه در انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ،باتوجه به نقش راهبری
این هلدینگ در صنعت سیمان.



برگزاری جلسات مدیران عامل شرکت های تابعه هلدینگ جهت انتقال تجربیات و ایجاد همافزائی.



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



برگزاری مجامع اکثر شرکت های تابعه گروه مطابق با برنامه زمانبندی ارایه شده که علیرغم شیو بیماری کرونا تا اواخر
اردیبهشت ماه  1400مجامع خود را برگزار نمودند .هلدینگ سیمان فارس و خوزستان نیز برای اولین بار ظرف مدت  30روز
پا از پایان سال مالی (با تلفیق  23شرکت) با اخذ گزارش مقبول مجمع خود را برگزار نمود.



هلدینگ سدرمایه گدذاری سدیمان تدامین ظارف مادت  46روز پاا از پایاان ساال ماالی منتهای باه 1400/02/31
(با تلفیق  37شرکت) با اخذ گزارش مقبول مجمع خود را برگزار می نماید.

صفحه  81از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

.11.7اهم اقدامات انجام شده در خصوص شرکت های زیانده و کم بازده طی سال مالی جاری :
در سال جاری جلسات متعاددی در خصاوص شناساایی و تعیاین تکلیاف شارکتهای کام باازده تشاکیل گردیاد کاه آخارین برناماه
تعیین تکلیف شرکتهای مزبور به شرح زیر می باشد:

نام شرکت

ردیف

سهامدار

درصد

آخرین وضعیت

سهام

1

سنگهای تزئینی کالردشت

سیمان تامین

100

تغییر ماهیت فعالیت شرکت در حوزه های ساختمانی وتغییر نام به تدبیرسازه تامین.

2

کرمانیت

سیمان تامین

24

با توجه به توقف فعالیت شرکت بدلیل مسایل زیست محیطی و میزان مالکیت هلدینگ
( )٪23مذاکره با سایر سهامداران در خصوص انحالل یا واگذاری شرکت و سایر اقدامات
حقوقی در جریان است.

3

قند سحر ماکو

سیمان تامین

70

در تاریخ  1396/02/12آگهی انحالل ثبت شده است .ادامه فرآیند انحالل شرکت در جریان
است.

4

پایانه احداث

سیمان تامین

100

در تاریخ  1396/01/07آگهی انحالل ثبت شده است .ادامه فرآیند انحالل شرکت در جریان
است.

5

یونگل بتون  /یاقوت خلخال

فارس و خوزستان

51

ختم تصفیه در تاریخ  1399/10/21انجام شده است.

6

فارسیت دورود

فارس و خوزستان

-

کلیه سهام به فروش رسید و شرکتهای گروه هیچ سهمی ندارند.

7

صنایع آلومنیوم دورال

سیمان تامین

92

در حال حاضر فعالیت شرکت متوقف شده و با بخش عمده ای از پرسنل تسویه حساب شده
است .با توجه به پرونده های حقوقی موجود ،شرکت به حالت پوسته جهت بهره برداری در
آینده باقی خواهد ماند.

8

سولیران

سیمان تامین

87

در حال حاضر فعالیت شرکت متوقف و با اکثر پرسنل شرکت تسویه حساب شده است .با
توجه به اخذ گزارش توجیهی بازرس قانونی در خصوص انحالل شرکت ،مجمع فوق العاده
جهت انحالل در تاریخ  1399/04/08برگزار شد و انحالل شرکت ثبت و فرآیند تصفیه در
حال انجام است.

9

خدمات مهندسی فارس و آذربایجان

سیمان تامین

100

ختم تصفیه در تاریخ  1398/09/09اگهی شده است.

10

پنبه نسوز نهبندان

فارس و خوزستان

100

ختم تصفیه در تاریخ  1399/06/10اگهی شده است.

11

سنگ تزئینی نخل و کویر نهبندان

فارس و خوزستان

100

ختم تصفیه در تاریخ  1399/10/03اگهی شده است.

12

خدمات مهندسی فارس و خوزستان

فارس و خوزستان

93

در تاریخ  1398/09/27انحالل شرکت ثبت شد .آگهی نوبت سوم دعوت از بستانکاران در
تاریخ  1399/02/24منتشرشد .اختالف حساب های فی ما بین گروه حل و فصل و فرآیند
تصفیه در جریان است.

13

لوله و الیاف بهراد

فارس و خوزستان

30

در حال پیگیری مدیریتی و حقوقی جهت تعیین تکلیف شرکت می باشد.

14

ساخت و نصب صنعتی البرز

فارس و خوزستان

100

با برگزاری مجمع ادغام در تاریخ  1398/09/30در شرکت سیمان آبیک ادغام گردید و کلیه
دارایی ها و بدهی های شرکت در تاریخ ادغام به شرکت سیمان آبیک منتقل شد.

15

تهران بتن

فارس و خوزستان

98.7

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت در راستای زنجیره هدف گروه و با عنایت به برند کارخانه
تصمیم بر آن شد پا از تعیین تکلیف کارگاه تهران ،کارگاه آبیک فعال باقی بماند.

16

فارسیت اهواز

فارس و خوزستان

60

جهت خروج تدریجی برنامه ریزی شده است.

17

ایران پرسیت

سیمان تامین

22

با توجه به عدم امکان اجرای مفاد تفاهم نامه واگذاری سهام طبق نظر واحد حقوقی شستا ،
پیگیری ادامه دعوی حقوقی از شرکت ایران پرسیت توسط واحد حقوقی سیمان تامین در
جریان می باشد .

18

آذریت

سیمان تامین

0

با خروج تدریجی از سهامداری ،سهم گروه از حدود  24درصد به  0/4درصد کاهش یافت.

19

نوآوران صنعت سبز

فارس و خوزستان

100

اقدامات فروش به نتیجه مطلوب نرسید و باتوجه به بهبود وضعیت شرکت و سودآوری آن
تصمیم بر آن شد مجدد سازماندهی گردد و به فعالیت خود ادامه دهد.

20

فوالد و چدن و ماشین سازی دورود

فارس و خوزستان

100

باتوجه به ماهیت فعالیت شرکت و در راستای زنجیره هدف به منظور هم افزایی در گروه،
مجدداً سازماندهی و فعال گردید.

21

صنایع بسته بندی فارس و خوزستان

فارس و خوزستان

100

باتوجه به ماهیت فعالیت شرکت و در راستای زنجیره هدف به منظور هم افزایی در گروه و
همچنین ایجاد ارزش افزوده مجموعه مجدداً سازماندهی و فعال گردید.

صفحه  82از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 .12پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود :
پیشنهاد هیاات مادیره براسااس صاورت هاای ماالی شارکت بارای حاداکثر میازان تقسایم ساود ،مبلاغ  8.008میلیاارد ریاال
(مبلغ  728ریال برای هرسهم) است.
برنامههای پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده :
برنامااه زمانبناادی شاارکت جهاات پرداخاات سااود سااهام باارای سااال مااالی منتهاای بااه  1400/02/31در سااامانه کاادال اطااال
رسانی و از طریق شرکت سقرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت خواهد شد.

صفحه  83از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

 .13برنامه های آتی شرکت :


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



تمرکز بر روی عملیات بازارگردانی سهام شرکت های گروه.



تمرکز بر عرضه صد در صد ظرفیت فروش داخلی کارخانجات سیمان در بورس کاال در راستای افزایش شفافیت و
کیفیت فروش.



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



بررسی اصالح ساختار سرمایه شرکتهای فرعی.



عرضه اولیه سهام شرکت سیمان آبیک در بازار بورس اوراق بهادار.



عرضااه اولیااه سااهام شاارکت سااابیر در بااازار پایااه فرابااورس جهاات تسااهیل عرضااه سااهام ترجیحاای متعلااق بااه
کارکنان در نتیجه خصوصی سازی.



هماااهنگی بااا انجماان صاانفی کارفرمایااان صاانعت ساایمان و شاارکت هااای گااروه و همچنااین بااا هلاادینگهااای
سیمانی در جهت اصالح قیمتهای فروش داخلی و صادراتی در قالب طرح جامع تولید و تحویل انجمن.



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



ارزش آفریناای از طریااق ایجاااد هاام افزایاای در بااین شاارکت هااای گااروه و اسااتفاده از پتانساایل هااای موجااود در
صنایع سیمان ،عمران و حمل و نقل.



پیگیری مستمر پرونده های حقوقی و احقاق حقوق مجموعه.



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



تاکید بر تنو محصول (توسعه محصول) شرکت های تابعه.



ارائااه خاادمات مشاااورهای در زمینااه مسااائل زیساات محیطاای ،مالیاااتی ،منااابع انسااانی،کار و تااامین اجتماااعی بااه
شرکت های تابعه.



برنامه ریزی منساجم در خصاوص مادیریت هزیناه هاا و کااهش بهاای تماام شاده تولیاد و افازایش بهاره وری در
مجموعه با توجه به پتانسیل های موجود و استفاده کامل از ظرفیت های بالستفاده.



برنامااه ریاازی جهاات بررساای فناای انبارهااای کارخانجااات و شناسااایی قطعااات و تجهیاازات کلیاادی مااورد نیاااز بااا
توجه به شرایط تحریمی کشور و تامین منابع مورد نیاز آن.



برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از انرژی الکتریکی و حرارتی در زمان پیک مصرف در کارخانجات.
صفحه  84از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400



برنامهریزی جهت انجام کنترل کیفی توسط شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان در شرکت های تابعه.



برنامااه ریاازی جهاات بررساای و ممیاازی معااادن  ،خطااوط تولیااد و کیفیاات محصااول شاارکت هااای تابعااه بمنظااور
رفع اشکاالت و بهره برداری علمی و سیستماتیک از آنها.



برنامه ریزی جهات تشاکیل کمیتاه راهباردی در جهات شناساایی ریساک هاای مجموعاه ،اساتفاده از فرصات هاا
و نقاط قوت مجموعه و رفع نقاط ضعف و کاهش تهدیدات موجود در صنعت.



اصالح ساختار سازمانی به منظور سهولت و بهبود جریان اطالعات ،انعطافپذیری و چابکی و چرخش سریع اطالعات.



برنامااه ریاازی جهاات ارزیااابی کمیتااه هااای حسابرساای و ماادیران حسابرساای داخلاای مجموعااه و تقویاات سیسااتم
کنترلهای داخلی در شرکت های گروه.



اجرای پروژههای بهبود در شرکت های تابعه و اندازهگیری درصد پیشرفت آنها بر اساس جدول  TLRو همچنین
اندازهگیری نتایج حاصل از انجام پروژههای بهبود بر شاخصهای تعیین شده از چهار منظر جدول .BSC



بهره مندی صحیح از طرح هوش تجاری ( ) BIدر شرکت اصلی و شرکت های تابعه (برنامه ریزی جهت ورود اطالعات
صحیح و بموقع در سامانه های اطالعاتی طراحی شده در مجموعه بزرگ شستا).



استفاده مطلوب از برند تجاری و تقویت آن.



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



تهیه گزارشات تحلیلی و بنچمارک و نشر آن در گروه.



برناماه ریازی جهات اصاالح سااختار مناابع انساانی شارکت هاای فرعای باا بهاره گیاری از قاوانین کاار خصوصااً
قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و...

 .14اطالعات تماس با شرکت :


دفتر مرکزی  :تهران ،خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ،نبش خیابان بیست و پنجم ،شماره 219



کد پستی 1517614111 :



تلفن 88551373-6 :



دورنگار 88706613 :
info@tamin-cement.com
ایمیل :
www.tamin-cement.com
وب سایت :




صفحه  85از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

پیوست گزارش فعالیت هيات مدريه هلدینگ

صفحه  86از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

شركت سيمان فارس و خوزستان (سهامي عام)
الف) مشخصات عمومي :

نو فعالیت  :سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه صنعت سیمان و کلیه فعالیت های مالی ،بازرگانی و پشتیبانی مرتبط
سال تاسیا 1329 :

سال بهره برداری 1334 :

سرمایه ثبت شده  5.625.000 :میلیون ریال

نو شرکت  :بورسی  -سهامی عام

شناسه ملی 10100235615 :

شماره ثبت 4081 :

ب) وضعيت مالکيت گروه تامين و ساير سهامداران (در مقطع : )1400/02/31
عنوان سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

سرمایه گذاری سیمان تامین

2.884.744.769

51/28

سیمان ارومیه ،صوفیان ،قاین و خوزستان و سرمایه
گذاری صبا تامین و سرمایه گذاری تامین اجتماعی

3.678.814

0/07

جمع گروه تامین

2.888.423.583

51.35

سایر

2.736.576.417

48/65

جمع کل

5.625.000.000

100

ج) نيروي انساني :

رسمی

قراردادی

جمع

پیمانکاری

1400 1399 1400 1399 1400 1399 1400 1399
312

241

6115 6117 2907 2974 2967 2831

د) عملکرد :

ميليون ريال

شرح

سال مالی منتهی
به 1398/02/31

سال مالی منتهی
به 1399/02/31

درصد تغییرات

سال مالی منتهی
به 1400/02/31

 1398به 1399

 1399به 1400

فروش /درآمد

18.391.879

30.850.780

49.589.288

67.74

60.74

سود عملیاتی

5.134.193

10.698.991

18.374.047

108.39

71.74

سود (زیان) پا از کسر مالیات

3.860.761

10.062.566

17.127.487

160.64

70.21

جمع دارایی های جاری

15.730.669

20.363.327

27.937.406

29.45

37.19

جمع دارایی های غیر جاری

18.794.906

18.772.843

21.263.439

)(0.12

13.27

جمع کل دارایی ها

34.525.575

39.136.170

49.200.845

13.35

25.72

جمع بدهی ها

21.917.527

20.436.657

24.915.411

)(6.76

21.92

جمع حقوق صاحبان سهام

12.608.048

18.699.513

24.285.434

48.31

29.87

تولید (مجمو محصوالت)

11.800.153

12.842.911

14.185.658

8.84

10.46

صادرات (میلیون ریال)

3.036.193

5.856.859

14.821.685

92.90

153.07

ه) تركيب اعضاي هيات مديره :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

موظف/غیرموظف

نمایندگی از شرکت

1

-

عاو هیات مدیره

غیرموظف

سیمان صوفیان

2

-

عاو هیات مدیره

غیرموظف

سرمایه گذاری صبا تامین

3

علی کریمی

عاو هیات مدیره

غیرموظف

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

4

حمید توتونچیان

عاو هیات مدیره

موظف

سیمان خوزستان

5

مجید وفاپور

رئیا هیات مدیره

غیرموظف

سیمان ارومیه

6

حمیدرضا هوشیاری

مدیرعامل و نایب رئیا هیات مدیره

موظف

سرمایه گذاری سیمان تامین

موظف 2 :

غیرموظف 1 :

تعداد اعاای هیات مدیره انتخابی گروه تامین 3 :

صفحه  87از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

شركت سيمان صوفيان (سهامي عام)
الف) مشخصات عمومي :

نو فعالیت  :تولید و فروش سیمان با ظرفیت اسمی  2.130.000تن
سال تاسیا 1345 :

سال بهره برداری 1349 :

سرمایه ثبت شده  1.100.000 :میلیون ریال

نو شرکت  :بورسی  -سهامی عام

شناسه ملی 10200007381 :

شماره ثبت 11219 :

ب) وضعيت مالکيت گروه تامين و ساير سهامداران (در مقطع : )1400/02/31
عنوان سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

سرمایه گذاری سیمان تامین

717.023.754

65

سیمان قاین

11.852.996

1

سیمان ارومیه

10.940.626

1

سیمان فارس و خوزستان و سیمان شاهرود

3.099

0

جمع گروه تامین

739.820.475

67

سایر

360.179.525

33

جمع کل

1.100.000.0000

100

ج) نيروي انساني :

رسمی

قراردادی

جمع

پیمانکاری

1399 1398 1399 1398 1399 1398 1399 1398
49

44

494

319

530

862

266

840

د) عملکرد :

ميليون ريال

شرح

سال مالی منتهی
به 1397/12/29

سال مالی منتهی
به 1398/12/29

درصد تغییرات

سال مالی منتهی
به 1399/12/30

 1397به 1398

 1398به 1399

فروش /درآمد

1.753.984

2.730.411

4.546.249

55.67

66.50

سود عملیاتی

228.399

479.641

1.290.373

110.00

169.03

سود (زیان) پا از کسر مالیات

117.092

341.729

1.536.066

191.85

349.50

جمع دارایی های جاری

921.858

1.363.087

1.592.280

47.86

16.81

جمع دارایی های غیر جاری

1.703.311

1.580.952

2.419.172

)(7.18

53.02

جمع کل دارایی ها

2.625.169

2.944.039

4.011.452

12.15

36.26

جمع بدهی ها

1.886.817

1.461.462

1.300.809

)(22.54

)(10.99

جمع حقوق صاحبان سهام

738.352

1.482.577

2.710.643

100.80

82.83

تولید (مجمو محصوالت)

1.369.216

1.433.753

1.825.418

4.71

27.32

صادرات (میلیون ریال)

68.021

178.969

364.542

163.11

103.69

ه) تركيب اعضاي هيات مديره :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

موظف/غیرموظف

نمایندگی از شرکت

1

-

عاو هیات مدیره

-

سیمان شاهرود

2

علی فاقدی

عاو هیات مدیره

غیرموظف

سیمان فارس و خوزستان

3

آرش بیک پور

عاو هیات مدیره

موظف

سیمان ارومیه

4

کوروش جامعی

رئیا هیات مدیره

غیرموظف

سیمان قاین

5

ولی اله اخالقی فرد

مدیرعامل و نایب رئیا هیات مدیره

موظف

سرمایه گذاری سیمان تامین

موظف 2 :

غیرموظف 2 :

تعداد اعاای هیات مدیره انتخابی گروه تامین 4 :

صفحه  88از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

شركت سيمان اروميه (سهامي عام)
الف) مشخصات عمومي :

نو فعالیت  :تولید و فروش سیمان با ظرفیت اسمی  1.920.000تن
سال تاسیا 1353 :

سال بهره برداری 1369 :

سرمایه ثبت شده  700.000 :میلیون ریال

نو شرکت  :بورسی  -سهامی عام

شناسه ملی 10220016318 :

شماره ثبت 263 :

ب) وضعيت مالکيت گروه تامين و ساير سهامداران (در مقطع : )1400/02/31
عنوان سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

سرمایه گذاری سیمان تامین

398.579.429

56/94

سیمان قاین

2.387.090

0/34

سیمان فارس و خوزستان

9.413.724

1/34

سیمان بهبهان

3.064.515

0/44

جمع گروه تامین

413.444.758

59/06

سایر

286.555.242

40/94

جمع کل

700.000.000

100

ج) نيروي انساني :

قراردادی

رسمی

جمع

پیمانکاری

1399 1398 1399 1398 1399 1398 1399 1398
5

2

275

259

276

539

247

525

د) عملکرد :

ميليون ريال

شرح

سال مالی منتهی
به 1397/12/29

سال مالی منتهی
به 1398/12/29

درصد تغییرات

سال مالی منتهی
به 1399/12/30

 1397به 1398

 1398به 1399

فروش /درآمد

1.700.836

2.251.460

4.346.023

32.37

93.03

سود عملیاتی

526.884

919.906

2.210.406

74.59

140.29

سود (زیان) پا از کسر مالیات

460.706

916.677

2.582.825

98.97

181.76

جمع دارایی های جاری

1.172.881

1.731.170

3.509.613

47.60

102.73

جمع دارایی های غیر جاری

847.350

696.385

798.982

)(17.82

14.73

جمع کل دارایی ها

2.020.231

2.427.555

4.308.595

20.16

77.49

جمع بدهی ها

677.665

518.312

842.027

)(23.52

62.46

جمع حقوق صاحبان سهام

1.342.566

1.909.243

3.466.568

42.21

81.57

تولید (مجمو محصوالت)

1.327.169

1.283.546

1.820.992

)(3.29

41.87

صادرات (میلیون ریال)

345.461

91.251

269.370

)(73.59

195.20

ه) تركيب اعضاي هيات مديره :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

موظف/غیرموظف

نمایندگی از شرکت

1

-

عاو هیات مدیره

-

سیمان صوفیان

2

کوروش ظفری

عاو هیات مدیره

غیرموظف

سیمان قاین

3

زین العابدین تمایل

عاو هیات مدیره

موظف

سیمان فارس و خوزستان

4

ژیال سماواتی

رئیا هیات مدیره

غیرموظف

سیمان شاهرود

5

عبدالمجید نیکنام جهرمی

مدیرعامل و نایب رئیا هیات مدیره

موظف

سرمایه گذاری سیمان تامین

موظف 2 :

غیرموظف 2 :

تعداد اعاای هیات مدیره انتخابی گروه تامین 4 :

صفحه  89از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

شركت سيمان شاهرود (سهامي عام)
الف) مشخصات عمومي :

نو فعالیت  :تولید و فروش سیمان با ظرفیت اسمی  1.809.600تن
سال تاسیا 1363 :

سال بهره برداری 1377 :

سرمایه ثبت شده  810.000 :میلیون ریال

نو شرکت  :بورسی  -سهامی عام

شناسه ملی 10480015652 :

شماره ثبت 212 :

ب) وضعيت مالکيت گروه تامين و ساير سهامداران (در مقطع : )1400/02/31
عنوان سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

سرمایه گذاری سیمان تامین

416.717.470

51/45

سیمان قاین

1.193.989

0/14

سیمان فارس و خوزستان ،ارومیه و صوفیان

26.875

0

جمع گروه تامین

417.938.334

51/59

سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه

21.591.760

2/67

سایر

370.469.906

45/74

جمع کل

810.000.000

100

ج) نيروي انساني :

قراردادی

رسمی

جمع

پیمانکاری

1399 1398 1399 1398 1399 1398 1399 1398
6

4

187

372

179

368

565

551

د) عملکرد :

ميليون ريال

شرح

سال مالی منتهی
به 1397/12/29

سال مالی منتهی
به 1398/12/29

درصد تغییرات

سال مالی منتهی
به 1399/12/30

 1397به 1398

 1398به 1399

فروش /درآمد

1.258.793

2.453.602

4.329.980

94.92

76.47

سود عملیاتی

258.465

661.267

1.922.870

155.84

190.79

سود (زیان) پا از کسر مالیات

163.297

519.637

1.804.050

218.22

247.18

جمع دارایی های جاری

1.293.053

1.301.698

3.334.382

0.67

156.16

جمع دارایی های غیر جاری

1.138.623

1.080.902

1.302.370

)(5.07

20.49

جمع کل دارایی ها

2.431.676

2.382.600

4.636.752

)(2.02

94.61

جمع بدهی ها

1.322.216

915.503

1.884.005

)(30.76

105.79

جمع حقوق صاحبان سهام

1.109.460

1.467.097

2.752.747

32.24

87.63

تولید (مجمو محصوالت)

1.122.296

1.359.061

1.630.805

21.10

19.99

صادرات (میلیون ریال)

28.257

794.940

1.171.398

2،713.25

47.36

ه) تركيب اعضاي هيات مديره :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

موظف/غیرموظف

نمایندگی از شرکت

1

هدایت مصطفائی

عاو هیات مدیره

غیرموظف

سیمان ارومیه

2

رضا درویش

عاو هیات مدیره

غیرموظف

سیمان فارس و خوزستان

3

مجید صباغان

عاو هیات مدیره

موظف

سیمان قاین

4

محمدجعفر باجالن

رئیا هیات مدیره

غیرموظف

سیمان صوفیان

5

محمدرضا بازوی

مدیرعامل و نایب رئیا هیات مدیره

موظف

سرمایه گذاری سیمان تامین

موظف 2 :

غیرموظف 3 :

تعداد اعاای هیات مدیره انتخابی گروه تامین 5 :

صفحه  90از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

شركت سيمان قاين (سهامي عام)
الف) مشخصات عمومي :

نو فعالیت  :تولید و فروش سیمان با ظرفیت اسمی  812.500تن
سال تاسیا 1360 :

سال بهره برداری 1373 :

سرمایه ثبت شده  250.000 :میلیون ریال

نو شرکت  :بورسی  -سهامی عام

شناسه ملی 10100917154 :

شماره ثبت 46491 :

ب) وضعيت مالکيت گروه تامين و ساير سهامداران (در مقطع : )1400/02/31
عنوان سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

سرمایه گذاری سیمان تامین

132.017.999

52/81

سیمان ارومیه

9.393

0

سیمان صوفیان

18.786

0

سیمان فارس و خوزستان

13.000

0

جمع گروه تامین

132.059.178

52/81

سایر

117.940.822

47/19

جمع کل

250.000.000

100

ج) نيروي انساني :

قراردادی

رسمی

جمع

پیمانکاری

1399 1398 1399 1398 1399 1398 1399 1398
36

28

62

89

60

94

187

182

د) عملکرد :

ميليون ريال

شرح

سال مالی منتهی
به 1397/12/29

سال مالی منتهی
به 1398/12/29

درصد تغییرات

سال مالی منتهی
به 1399/12/30

 1397به 1398

 1398به 1399

فروش /درآمد

699.970

1.128.681

1.791.747

61.25

58.75

سود عملیاتی

125.714

370.370

607.425

194.61

64.00

سود (زیان) پا از کسر مالیات

171.755

402.822

1.327.678

134.53

229.59

جمع دارایی های جاری

851.605

908.806

1.060.618

6.72

16.70

جمع دارایی های غیر جاری

377.501

427.835

968.721

13.33

126.42

جمع کل دارایی ها

1.229.106

1.336.641

2.029.339

8.75

51.82

جمع بدهی ها

794.242

661.455

498.169

)(16.72

)(24.69

جمع حقوق صاحبان سهام

434.865

675.186

1.531.170

55.26

126.78

تولید (مجمو محصوالت)

698.443

746.068

790.218

6.82

5.92

صادرات (میلیون ریال)

213.355

405.907

654.717

90.25

61.30

ه) تركيب اعضاي هيات مديره :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

موظف/غیرموظف

نمایندگی از شرکت

1

حسن بیگ محمد لو

عاو هیات مدیره

غیرموظف

سیمان شمال

2

مهرداد پناهی

نایب رئیا هیات مدیره

غیرموظف

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

3

جعفر گرجی

عاو هیات مدیره

موظف

سیمان فارس و خوزستان

4

سیدسجاد ابراهیمی راد

رئیا هیات مدیره

غیرموظف

سیمان ارومیه

5

محمد غفران خلقی

مدیرعامل و عاو هیات مدیره

موظف

سرمایه گذاری سیمان تامین

موظف 2 :

غیرموظف 1 :

تعداد اعاای هیات مدیره انتخابی گروه تامین 3 :

صفحه  91از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

شركت سيمان زنجان (سهامي خاص)
الف) مشخصات عمومي :

نو فعالیت  :تولید و فروش سیمان با ظرفیت اسمی  650.000تن
سال تاسیا 1377 :

سال بهره برداری 1386 :

سرمایه ثبت شده  375.000 :میلیون ریال

نو شرکت  :غیربورسی  -سهامی خاص

شناسه ملی 10980263952 :

شماره ثبت 1279 :

ب) وضعيت مالکيت گروه تامين و ساير سهامداران (در مقطع : )1400/02/31
عنوان سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

سرمایه گذاری سیمان تامین

37.708.111

10

سیمان صوفیان

160.867.008

43

سیمان قاین

28.977.215

8

سیمان فارس و خوزستان

86.852.505

23

جمع گروه تامین

314.404.839

84

سایر

60.595.161

16

جمع کل

375.000.000

100

ج) نيروي انساني :

قراردادی

رسمی

جمع

پیمانکاری

1399 1398 1399 1398 1399 1398 1399 1398
2

1

222

68

215

292

67

283

د) عملکرد :

ميليون ريال

شرح

سال مالی منتهی
به 1397/12/29

سال مالی منتهی
به 1398/12/29

درصد تغییرات

سال مالی منتهی
به 1399/12/30

 1397به 1398

 1398به 1399

فروش /درآمد

414.227

700.834

1.299.787

69.19

85.46

سود عملیاتی

()25.402

6.104

196.863

)(124.03

3،125.15

سود (زیان) پا از کسر مالیات

()50.899

10.612

172.633

)(120.85

1،526.77

جمع دارایی های جاری

312.053

348.424

525.176

11.66

50.73

جمع دارایی های غیر جاری

364.233

363.845

358.600

)(0.11

)(1.44

جمع کل دارایی ها

676.286

712.269

883.776

5.32

24.08

جمع بدهی ها

459.037

507.013

505.887

10.45

)(0.22

جمع حقوق صاحبان سهام

181.249

205.256

377.889

13.25

84.11

تولید (مجمو محصوالت)

358.858

458.092

553.719

27.65

20.88

صادرات (میلیون ریال)

0

0

0

0

0

ه) تركيب اعضاي هيات مديره :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

موظف/غیرموظف

نمایندگی از شرکت

1

-

عاو هیات مدیره

-

سیمان قاین

2

افشار ابراهیم نژاد

عاو هیات مدیره

غیرموظف

سیمان سقاهان

3

محمد غفاری شهری

نایب رئیا هیات مدیره

موظف

سرمایه گذاری سیمان تامین

4

زهرا درویش کلیسا

رئیا هیات مدیره

غیر موظف

سیمان صوفیان

5

مجدالدین خادمی

مدیرعامل و عاو هیات مدیره

موظف

سیمان فارس و خوزستان

موظف 2 :

غیرموظف 1 :

تعداد اعاای هیات مدیره انتخابی گروه تامین 3 :

صفحه  92از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

شركت ساختمان سد و تاسيسات آبياري سابير (سهامي عام)
الف) مشخصات عمومي :

نو فعالیت  :طراحی و اجرای انوا سد ،تونل های آبرسان وانحراف ،تصفیه خانه ها ،طراحی واجرای نیروگاه های برق آبی ،طراحی
واجرای جاده های اصلی ،فرعی و بزرگراه ،راه های ریلی ،فرودگاه ،تونل ،پل ،راه های زیرزمینی حمل و نقل شهری و ریلی(مترو)
سال تاسیا 1345 :

سال بهره برداری - :

سرمایه ثبت شده  588.222 :میلیون ریال

نو شرکت  :غیربورسی  -سهامی عام

شناسه ملی 10100443946 :

شماره ثبت 11169 :

ب) وضعيت مالکيت گروه تامين و ساير سهامداران (در مقطع : )1400/02/31
عنوان سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

سرمایه گذاری سیمان تامین

299.993.010

51

ایران سازه

50

0

سرمایه گذاری صبا تامین

50

0

جمع گروه تامین

299.993.110

51

سایر

288.228.670

49

جمع کل

588.221.780

100

ج) نيروي انساني :

رسمی

قراردادی

جمع

پیمانکاری

1399 1398 1399 1398 1399 1398 1399 1398
16

13

81

1453 1334 1363 1237

77

د) عملکرد :

ميليون ريال

شرح

سال مالی منتهی
به 1397/12/29

سال مالی منتهی
به 1398/12/29

درصد تغییرات

سال مالی منتهی
به 1399/12/30

 1397به 1398

 1398به 1399

فروش /درآمد

3.618.044

4.222.061

6.868.240

16.69

62.68

سود عملیاتی

340.141

577.335

444.443

69.73

)(23.02

سود (زیان) پا از کسر مالیات

224.771

546.570

110.176

143.17

)(79.84

جمع دارایی های جاری

5.708.378

6.130.315

6.761.662

7.39

10.30

جمع دارایی های غیر جاری

1.758.966

1.981.385

2.823.696

12.64

42.51

جمع کل دارایی ها

7.467.344

8.111.700

9.585.358

8.63

18.17

جمع بدهی ها

7.281.849

7.579.632

8.943.114

4.09

17.99

جمع حقوق صاحبان سهام

185.495

532.069

642.244

186.84

20.71

تولید (مجمو محصوالت)

-

-

-

-

-

صادرات (میلیون ریال)

-

-

-

-

-

ه) تركيب اعضاي هيات مديره :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

موظف/غیرموظف

نمایندگی از شرکت

1

غالمرضا عابدینی

عاو هیات مدیره

موظف

سرمایه گذاری استان گیالن

2

سید محمد جعفری

عاو هیات مدیره

موظف

ایران سازه

3

حمید مهدوی راد

عاو هیات مدیره

موظف

سرمایه گذاری سیمان تامین

4

احمد یزدان پناه

رئیا هیات مدیره

غیرموظف

سرمایه گذاری استان هرمزگان

5

سید علیرضا سجادی

مدیرعامل و نایب رئیا هیات مدیره

موظف

سرمایه گذاری صبا تامین

موظف 3 :

غیرموظف 0 :

تعداد اعاای هیات مدیره انتخابی گروه تامین 3 :

صفحه  93از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

شركت ايران سازه (سهامي خاص)
الف) مشخصات عمومي :

نو فعالیت  :کلیه امورمربوط به سرمایه گذاری و مشارکت درامراحداث ساختمان های مسکونی ،تجاری ،اداری و شهرک سازی
سال تاسیا 1368 :

سال بهره برداری - :

سرمایه ثبت شده  1.137.100 :میلیون ریال

نو شرکت  :غیربورسی  -سهامی خاص

شناسه ملی 10101233963 :

شماره ثبت 78552 :

ب) وضعيت مالکيت گروه تامين و ساير سهامداران (در مقطع : )1400/02/31
عنوان سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

سرمایه گذاری سیمان تامین

1.137.099.750

99/99

پایانه احداث ،صنایع آلومینیوم دورال ،بین
المللی بازرسی کاالی تجاری ،سولیران ،سرمایه
گذاری تامین اجتماعی ،سرمایه گذاری نفت و
گاز و پتروشیمی تامین ،سرمایه گذاری صدر
تامین ،سرمایه گذاری صبا تامین

250

0/1

جمع کل

1.137.100.000

100

ج) نيروي انساني :

قراردادی

رسمی

جمع

پیمانکاری

1399 1398 1399 1398 1399 1398 1399 1398
0

0

137

51

107

60

188

167

د) عملکرد :

ميليون ريال

شرح

سال مالی منتهی
به 1397/12/29

سال مالی منتهی
به 1398/12/29

درصد تغییرات

سال مالی منتهی
به 1399/12/30

 1397به 1398

 1398به 1399

فروش /درآمد

2.984.154

1.791.230

1.708.064

)(39.98

)(4.64

سود عملیاتی

949.632

1.142.234

1.312.204

20.28

14.88

سود (زیان) پا از کسر مالیات

922.726

1.163.204

1.261.099

26.06

8.42

جمع دارایی های جاری

6.776.063

6.696.894

7.236.341

)(1.17

8.06

جمع دارایی های غیر جاری

1.387.421

1.040.957

1.024.468

)(24.97

)(1.58

جمع کل دارایی ها

8.163.484

7.737.851

8.260.809

)(5.21

6.76

جمع بدهی ها

6.023.669

5.244.832

5.626.734

)(12.93

7.28

جمع حقوق صاحبان سهام

2.139.815

2.493.019

2.634.075

16.51

5.66

تولید (مجمو محصوالت)

0

0

0

0

0

صادرات (میلیون ریال)

0

0

0

0

0

ه) تركيب اعضاي هيات مديره :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

موظف/غیرموظف

نمایندگی از شرکت

1

اصغر مخلوقی

عاو هیات مدیره

غیرموظف

سرمایه گذاری سیمان تامین

2

محمد مختاری

عاو هیات مدیره

غیرموظف

سرمایه گذاری صبا تامین

3

سید حامد محتشمی پور

عاو هیات مدیره

موظف

صنایع آلومینیوم دورال

4

قاسم قانعی

رئیا هیات مدیره

غیرموظف

سولیران

5

داریوش احمد تبار

مدیرعامل و نایب رئیا هیات مدیره

موظف

بین المللی بازرسی کاالی تجاری

موظف 2 :

غیرموظف 3 :

تعداد اعاای هیات مدیره انتخابی گروه تامین 5 :

صفحه  94از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

شركت بين المللي بازرسي كاالي تجاري (سهامي خاص)
الف) مشخصات عمومي :

نو فعالیت  :بازرسی کمی و کیفی کلیه کاالهای مجاز و نظارت بر امور ساخت ،تولید ،بسته بندی و حمل کلیه کاالها و نظارت
بر اندازه گیری معیار مصرف سوخت و بررسی و تایید ارزش کاال و انجام پایش های زیست محیطی
سال تاسیا 1363 :

سال بهره برداری - :

سرمایه ثبت شده  370.552 :میلیون ریال

نو شرکت  :غیربورسی  -سهامی خاص

شناسه ملی 10100974144 :

شماره ثبت 52268 :

ب) وضعيت مالکيت گروه تامين و ساير سهامداران (در مقطع : )1400/02/31
عنوان سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

سرمایه گذاری سیمان تامین

3.274.794

88/38

ایران سازه

14.822

0/4

حمل و نقل آبادان ،سیمان شاهرود ،قاین ،ارومیه

29.644

0/8

جمع گروه تامین

3.319.260

89/58

سایر

386.264

10/42

جمع کل

3.705.524

100

ج) نيروي انساني :

قراردادی

رسمی

جمع

پیمانکاری

1399 1398 1399 1398 1399 1398 1399 1398
1

1

54

24

70

15

79

86

د) عملکرد :

ميليون ريال

شرح

سال مالی منتهی
به 1397/12/29

سال مالی منتهی
به 1398/12/29

درصد تغییرات

سال مالی منتهی
به 1399/12/30

 1397به 1398

 1398به 1399

فروش /درآمد

213.678

341.512

595.087

59.83

74.25

سود عملیاتی

170.929

210.593

377.714

23.20

79.36

سود (زیان) پا از کسر مالیات

178.281

203.622

370.254

14.21

81.83

جمع دارایی های جاری

324.610

385.448

491.491

18.74

27.51

جمع دارایی های غیر جاری

21.734

28.351

434.359

30.45

1،432.08

جمع کل دارایی ها

346.344

413.799

925.850

19.48

123.74

جمع بدهی ها

152.064

185.897

162.192

22.25

)(12.75

جمع حقوق صاحبان سهام

194.280

227.902

763.658

17.31

235.08

تولید (مجمو محصوالت)

0

0

0

0

0

صادرات (میلیون ریال)

101.267

180.181

316.765

77.93

75.80

ه) تركيب اعضاي هيات مديره :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

موظف/غیرموظف

نمایندگی از شرکت

1

بی بی مرجان فیاضی

عاو هیات مدیره

غیرموظف

سیمان قاین

2

مرتای بیک لریان

عاو هیات مدیره

غیرموظف

ایران سازه

3

رضا بهروزی نیا

عاو هیات مدیره

موظف

حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان

4

اشکان عیوق

رئیا هیات مدیره

غیرموظف

سیمان ارومیه

5

حمید محمودی

مدیرعامل و نایب رئیا هیات مدیره

موظف

سرمایه گذاری سیمان تامین

موظف 2 :

غیرموظف 3 :

تعداد اعاای هیات مدیره انتخابی گروه تامین 5 :

صفحه  95از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

شركت حمل و نقل و خدمات دريايي آبادان (سهامي خاص)
الف) مشخصات عمومي :

نو فعالیت  :حمل و نقل جاده ای و دریایی (داخلی و خارجی) ،اخذ نمایندگی بیمه و ارائه خدمات بیمه ای ،تخلیه و بارگیری،
واردات کلیه ماشین آالت و قطعات یدکی مورد نیاز ،انجام حمل و نقل ترکیبی و انجام کلیه عملیات مجاز بازرگانی و خدمات
سال تاسیا 1364 :

سال بهره برداری - :

سرمایه ثبت شده  300.000 :میلیون ریال

نو شرکت  :غیربورسی  -سهامی خاص

شناسه ملی 10101023339 :

شماره ثبت 57252 :

ب) وضعيت مالکيت گروه تامين و ساير سهامداران (در مقطع : )1400/02/31
عنوان سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

سرمایه گذاری سیمان تامین

854.700

28/49

بین المللی بازرسی کاالی تجاری

1.200.000

40

ایران سازه

200

0/01

صنایع آلومنیوم دورال

100

0

جمع گروه تامین

2.055.000

68/50

طریق القدس

900.000

30

سایر

45000

1/5

جمع کل

3.000.000

100

ج) نيروي انساني :

رسمی

قراردادی

جمع

پیمانکاری

1399 1398 1399 1398 1399 1398 1399 1398
130

124

85

552

112

440

767

676

د) عملکرد :

ميليون ريال

شرح

سال مالی منتهی
به 1397/12/29

سال مالی منتهی
به 1398/12/29

درصد تغییرات

سال مالی منتهی
به 1399/12/30

 1397به 1398

 1398به 1399

فروش /درآمد

4.115.785

4.196.218

6.935.940

1.95

65.29

سود عملیاتی

()186.133

()237.127

181.841

27.40

)(176.69

سود (زیان) پا از کسر مالیات

()226.500

()210.459

854.938

)(7.08

)(506.23

جمع دارایی های جاری

1.417.097

2.074.542

2.417.645

46.39

16.54

جمع دارایی های غیر جاری

535.870

502.247

547.695

)(6.27

9.05

جمع کل دارایی ها

1.952.967

2.576.789

2.965.340

31.94

15.08

جمع بدهی ها

2.049.860

3.113.968

2.647.581

51.91

)(14.98

جمع حقوق صاحبان سهام

()96.893

()537.179

317.759

454.40

)(159.15

ه) تركيب اعضاي هيات مديره :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

موظف/غیرموظف

نمایندگی از شرکت

1

محمد برهانی پور

عاو هیات مدیره

غیرموظف

طریق القدس

2

شاهین کوچکیان

عاو هیات مدیره

موظف

سرمایه گذاری سیمان تامین

3

ابوالفال بختیاری

عاو هیات مدیره

موظف

صنایع آلومینیوم دورال

4

پیمان نوری

رئیا هیات مدیره

غیرموظف

ایران سازه

5

اصغر سلطانی

مدیرعامل و نایب رئیا هیات مدیره

موظف

بین المللی بازرسی کاالی تجاری

موظف 3 :

غیرموظف 1 :

تعداد اعاای هیات مدیره انتخابی گروه تامین 4 :

صفحه  96از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

شركت تدبيرسازه تامين (سهامي خاص)
الف) مشخصات عمومي :

نو فعالیت  :سرمایه گذاری ،مدیریت ،نظارت ،خرید و فروش پروژه های ساختمانی و اکتشاف و استخراج و بهره برداری مواد
معدنی و انجام کلیه امور بازرگانی
سال تاسیا 1378 :

سال بهره برداری - :

سرمایه ثبت شده  11.000 :میلیون ریال

نو شرکت  :غیربورسی  -سهامی خاص

شناسه ملی 10102036156 :

شماره ثبت 160969 :

ب) وضعيت مالکيت گروه تامين و ساير سهامداران (در مقطع : )1400/02/31
عنوان سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

سرمایه گذاری سیمان تامین

10.999.998

100

سیمان ارومیه

1

0

جمع گروه تامین

10.999.999

100

معدنی و صنعتی فوالد سنگ مبارکه اصفهان

1

0

جمع کل

11.000.000

100

ج) نيروي انساني :

قراردادی

رسمی

جمع

پیمانکاری

1399 1398 1399 1398 1399 1398 1399 1398
0

0

4

0

11

0

4

11

د) عملکرد :

ميليون ريال

درصد تغییرات

شرح

سال مالی منتهی
به 1397/12/29

سال مالی منتهی
به 1398/12/29

سال مالی منتهی
به 1399/12/30

 1397به 1398

 1398به 1399

فروش /درآمد

0

0

0

0

0

سود عملیاتی

()2.729

()4.552

()14.582

66.80

220.34

سود (زیان) پا از کسر مالیات

()2.718

()4.521

()15.381

66.34

240.21

جمع دارایی های جاری

69

182

688.366

163.77

378،123.08

جمع دارایی های غیر جاری

2.392

2.466

172.824

3.09

6،908.27

جمع کل دارایی ها

2.462

2.649

861.190

7.60

32،410.00

جمع بدهی ها

32.414

37.122

911.044

14.52

2،354.19

جمع حقوق صاحبان سهام

()29.952

()34.473

()49.854

15.09

44.62

تولید (مجمو محصوالت)

0

0

0

0

0

صادرات (میلیون ریال)

0

0

0

0

0

ه) تركيب اعضاي هيات مديره :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

موظف/غیرموظف

نمایندگی از شرکت

1

علی قربانی

عاو هیات مدیره

موظف

سیمان ارومیه

2

احمد خاقانی پور

رئیا هیات مدیره

غیرموظف

معدنی و صنعتی فوالد سنگ مبارکه اصفهان

3

فرشاد شاه وردی فرد

مدیرعامل و نایب رئیا هیات مدیره

موظف

سرمایه گذاری سیمان تامین

موظف 2 :

غیرموظف 0 :

تعداد اعاای هیات مدیره انتخابی گروه تامین 2 :

صفحه  97از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

شركت سيمان ساوه (سهامي عام)
الف) مشخصات عمومي :

نو فعالیت  :تولید و فروش سیمان با ظرفیت اسمی  2.250.000تن سیمان خاکستری و  322.500تن سیمان سفید
سال تاسیا 1367 :

سال بهره برداری 1375 :

سرمایه ثبت شده  650.000 :میلیون ریال

نو شرکت  :بورسی  -سهامی عام

شناسه ملی 10101175572 :

شماره ثبت 72641 :

ب) وضعيت مالکيت گروه تامين و ساير سهامداران (در مقطع : )1400/02/31
عنوان سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

سرمایه گذاری سیمان تامین

157.972.023

24/30

سیمان فارس و خوزستان

174.486.185

26/84

سیمان آبیک

10.000

0

جمع گروه تامین

332.468.208

51/14

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

139.181.603

21/41

سایر

178.350.189

27/45

جمع کل

650.000.000

100

ج) نيروي انساني :

قراردادی

رسمی

جمع

پیمانکاری

1399 1398 1399 1398 1399 1398 1399 1398
5

2

490

50

478

71

545

551

د) عملکرد :

ميليون ريال

شرح

سال مالی منتهی
به 1397/12/29

سال مالی منتهی
به 1398/12/29

درصد تغییرات

سال مالی منتهی
به 1399/12/30

 1397به 1398

 1398به 1399

فروش /درآمد

2.213.364

3.917.739

7.208.698

77.00

84.00

سود عملیاتی

772.775

1.722.931

3.527.936

122.95

104.76

سود (زیان) پا از کسر مالیات

699.709

1.513.258

3.363.485

116.27

122.27

جمع دارایی های جاری

2.180.087

2.780.778

5.444.488

27.55

95.79

جمع دارایی های غیر جاری

625.702

588.373

595.743

)(5.97

1.25

جمع کل دارایی ها

2.805.789

3.369.151

6.040.231

20.08

79.28

جمع بدهی ها

1.295.194

1.008.298

1.810.893

)(22.15

79.60

جمع حقوق صاحبان سهام

1.510.595

2.360.853

4.229.338

56.29

79.14

تولید (مجمو محصوالت)

1.504.454

1.781.109

2.140.896

18.39

20.20

صادرات (میلیون ریال)

103.432

672.415

1.986.663

550.10

195.45

ه) تركيب اعضاي هيات مديره :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

موظف/غیرموظف

نمایندگی از شرکت

1

سعید حیدری

عاو هیات مدیره

غیرموظف

مدیریت سرمایه گذاری امید

2

مقصود پورابولی

عاو هیات مدیره

غیرموظف

سیمان آبیک

3

منوچهر زحمتکش

نایب رئیا هیات مدیره

غیرموظف

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

4

نادر غفاری

رئیا هیات مدیره

غیرموظف

سرمایه گذاری سیمان تامین

5

کمال صدیقی

مدیرعامل و عاو هیات مدیره

موظف

سیمان فارس و خوزستان

موظف 1 :

غیرموظف 2 :

تعداد اعاای هیات مدیره انتخابی گروه تامین 3 :

صفحه  98از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

شركت سيمان فيروزكوه (سهامي عام)
الف) مشخصات عمومي :

نو فعالیت  :تولید و فروش سیمان با ظرفیت اسمی  878.592تن
سال تاسیا 1381 :

سال بهره برداری 1385 :

سرمایه ثبت شده  600.000 :میلیون ریال

نو شرکت  :غیربورسی  -سهامی عام

شناسه ملی 10100040154 :

شماره ثبت 230 :

ب) وضعيت مالکيت گروه تامين و ساير سهامداران (در مقطع : )1400/02/31
عنوان سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

سرمایه گذاری سیمان تامین

269.999.925

45

سیمان ارومیه

75

0

جمع گروه تامین

270.000.000

45

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

329.399.775

54/90

سایر

600.225

0/1

جمع کل

600.000.000

100

ج) نيروي انساني :

قراردادی

رسمی

جمع

پیمانکاری

1399 1398 1399 1398 1399 1398 1399 1398
0

0

225

132

220

128

357

348

د) عملکرد :

ميليون ريال

شرح

سال مالی منتهی
به 1397/12/29

سال مالی منتهی
به 1398/12/29

درصد تغییرات

سال مالی منتهی
به 1399/12/30

 1397به 1398

 1398به 1399

فروش /درآمد

719.720

1.273.598

2.003.792

76.96

57.33

سود عملیاتی

216.824

406.443

824.814

87.45

102.93

سود (زیان) پا از کسر مالیات

181.459

350.775

754.102

93.31

114.98

جمع دارایی های جاری

887.606

1.155.794

1.591.138

30.21

37.67

جمع دارایی های غیر جاری

451.459

411.859

440.179

)(8.77

6.88

جمع کل دارایی ها

1.339.065

1.567.653

2.031.317

17.07

29.58

جمع بدهی ها

573.080

549.893

439.455

)(4.05

)(20.08

جمع حقوق صاحبان سهام

765.985

1.017.760

1.591.862

32.87

56.41

تولید (مجمو محصوالت)

681.906

912.627

1.056.426

33.83

15.76

صادرات (میلیون ریال)

0

0

0

0

0

ه) تركيب اعضاي هيات مديره :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

موظف/غیرموظف

نمایندگی از شرکت

1

محمدرضا عبدلی

عاو هیات مدیره

غیرموظف

سیمان ارومیه

2

محمدصالح امامی

عاو هیات مدیره

موظف

سیمان کرمان

3

یعقوب رشنوادی

عاو هیات مدیره

موظف

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

4

شایان غائبی مهماندوست علیا

نایب رئیا هیات مدیره

موظف

سیمان شمال

5

علی نیکوکالم معنوی

رئیا هیات مدیره

غیرموظف

سرمایه گذاری سیمان تامین

6

ابراهیم معدن پیشه

مدیر عامل

موظف

-

موظف 0 :

غیرموظف 2 :

تعداد اعاای هیات مدیره انتخابی گروه تامین 2 :

صفحه  99از 100

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  31ارديبهشت 1400

شركت سيمان ياسوج (سهامي خاص)
الف) مشخصات عمومي :

نو فعالیت  :تولید و فروش سیمان با ظرفیت اسمی  255.000تن
سال تاسیا 1371 :

سال بهره برداری 1384 :

سرمایه ثبت شده  200.480 :میلیون ریال

نو شرکت  :غیربورسی  -سهامی خاص

شناسه ملی 10101392626 :

شماره ثبت 95197 :

ب) وضعيت مالکيت گروه تامين و ساير سهامداران (در مقطع : )1400/02/31
عنوان سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

سرمایه گذاری سیمان تامین

9.553.700

47/65

جمع گروه تامین

9.553.700

47/65

سرمایه گذاری آتیه صبا

9.553.699

47/65

آستان قدس رضوی

742.052

3/71

سایر

198.549

0/99

جمع کل

20.048.000

100

ج) نيروي انساني :

قراردادی

رسمی

جمع

پیمانکاری

1399 1398 1399 1398 1399 1398 1399 1398
0

0

132

39

123

39

171

162

د) عملکرد :

ميليون ريال

شرح

سال مالی منتهی
به 1397/12/29

سال مالی منتهی
به 1398/12/29

درصد تغییرات

سال مالی منتهی
به 1399/12/30

 1397به 1398

 1398به 1399

فروش /درآمد

286.592

406.883

586.049

41.97

44.03

سود عملیاتی

16.009

24.509

47.333

53.10

93.12

سود (زیان) پا از کسر مالیات

12.794

17.623

45.633

37.74

158.94

جمع دارایی های جاری

187.528

238.815

317.543

27.35

32.97

جمع دارایی های غیر جاری

194.563

195.216

202.605

0.34

3.79

جمع کل دارایی ها

382.091

434.031

520.148

13.59

19.84

جمع بدهی ها

194.591

206.508

261.992

6.12

26.87

جمع حقوق صاحبان سهام

187.500

227.523

258.156

21.35

13.46

تولید (مجمو محصوالت)

237.437

234.356

168.740

)(1.30

)(28.00

صادرات (میلیون ریال)

0

29.835

227.438

0

662.32

ه) تركيب اعضاي هيات مديره :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

موظف/غیرموظف

نمایندگی از شرکت

1

محمدحسین مومنی

عاو هیات مدیره

غیرموظف

سرمایه گذاری سیمان تامین

2

احمد قربانی پناه

عاو هیات مدیره

غیرموظف

شرکت آزادراه امیرکبیر

3

افشین غریب پور جهان آباد

عاو هیات مدیره

موظف

سرمایه گذاری آتیه صبا

4

مقصود امیری

رئیا هیات مدیره

غیرموظف

صندوق بازنشستگی کشوری

5

سیدیعقوب موسوی جهان آباد

نایب رئیا هیات مدیره و مدیرعامل

موظف

عمران و ساختمان تراز پی ریز

موظف 1 :

غیرموظف 1 :

تعداد اعاای هیات مدیره انتخابی گروه تامین 1 :

صفحه  100از 100

