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  گسيدٌ اطالعات -1
 گشيسُ اطالعات ضزكت اصلي -1-1

   

 

  

 

 هبالغ : هيليَى ريال

   شزح
سال هالي هٌتْي بِ 

31/06/1399 
  

سال هالي هٌتْي بِ 

31/06/1398   

سال هالي هٌتْي بِ 

31/06/1397 

             الف( اطالعات عولكزد هالي طي سال هالي

 351825285   452535586   ي ػوليبتيزضآهسّب
  

251645644 

 3225178   158525174   سَز ػوليبتي
  

1885638 

 3835229   815285   زضآهسّب ٍ ّعيٌِ ّب ي غيط ػوليبتي
  

1985849 

 385921   2835386   8275858   سَز ) ظيبى ( ذبلص 

 7815618   4175387   ذبلص ٍجَُ ًمس حبصل اظ فؼبليتْبي ػوليبتي 
  

4815863 

             هالي:ب( اطالعات ٍضعيت هالي در پاياى سال 

 551495925   559965967   جوغ زاضائيْب
  

555135235 

 253435582   253925166   جوغ ثسّيْب
  

259985198 

 254585888   254585888   سطهبيِ ثجت ضسُ 
  

254585888 

 258865343   356845881   جوغ حمَق صبحجبى سْبم 
  

255235837 

             درصذ(: ج ( ًزخ باسدُ )

 8386   1338   ًطخ ثبظزُ زاضاييْب
  

83887 

 831   22397   ًطخ ثبظزُ حمَق صبحجبى سْبم ) اضظش ٍيژُ(
  

8382 

             د ( اطالعات هزبَط بِ ّز سْن:

 254585888   254585888   سْن ّعاض –تؼساز سْبم زض ظهبى ثطگعاضي هجوغ 
  

254585888 

 68   235   ضيبلپيص ثيٌي سَز ّط سْن ـ 
  

18 

 116   338   سَز ) ظيبى ( ٍالؼي ّط سْن ـ ضيبل
  

16 

 12   -   سَز ًمسي ّط سْن ـ ضيبل
  

- 

 25783   18138   آذطيي ليوت ّط سْن زض تبضيد تطاظًبهِ ـ ضيبل 
  

15323 

 1888   15888   بل اضظش اسوي ّط سْن ـ ضي
  

1888 

 24   38   ًسجت ليوت ثِ زضآهس ٍالؼي ّط سْن  ـ هطتجِ 
  

83 

             ّـ( سايز اطالعات :

 933   918   هيبًگيي تؼساز كبضكٌبى  ـ ًفط ) طي سبل هبلي هَضز گعاضش( 
  

963 
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  هالي تلفيمي اطالعات ذالصِ  -2-1

 

 
  

 
  

  

 هبالغ : هيليَى ريال   

   ضزح
سال هالي هٌتْي بِ 

31/06/1399 
  

سال هالي هٌتْي بِ 

31/06/1398 
  

ل هالي هٌتْي بِ سا

31/06/1397 

 392599711   493939630   درآهذّاي عولياتي
  

292029534 

 3249558   190339531   سَد عولياتي
  

1629533 

 3139739   819839   درآهذّا ٍ ّشيٌِ ّاي غيزعولياتي
  

2119778 

 (39434)   0   خالص تعذيالت سٌَاتي
  

(199837) 

 3049856   8099576   سياى ( خالص  سَد )
  

359623 

 7459586   4529954   خالص ٍجِ ًمذ حاصل اس فعاليتْاي عولياتي
  

3769720 

 499229938   598279389   جوع داراييْا
  

592879459 

 293979384   295289707   جوع بذّيْا
  

390669760 

 294509000   294509000   سزهايِ ثبت ضذُ
  

294509000 

 295259554   392989682   صاحباى سْامجوع حمَق 
  

292209699 
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  پيام َيأت مديرٌ -2

بي ٔٙبؾت زض اؾتفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ ٚ أىب٘بت ٔٛرٛز الساْ ثٝ تسٚيٗ ثط٘بٔٝ ٞ ، ثبثطتط زض ضلبثت وؿت قطايظ ثٝ ٔٙؾٛضقطوت 

ٚ ذسٔبت،  وبٞف ظٔبٖ  التويفيت ٔحهٛ افعايف ٚاضتمبء ثبظزٞي  ثطاي ٚ تهٕيٓ ؾبظي ٚ تهٕيٓ ٌيطي ٕ٘ٛزٜضاؾتبي ثٟجٛز 

ٚاوٙف ٘ؿجت ثٝ ٘يبظ ٔكتطيبٖ، قٙبؾبيي ٔحسٚزيت ٞب، ضفـ تٍٙٙبٞب، قٙبؾبيي ٚ حصف ٞعيٙٝ ٞبي ثسٖٚ اضظـ افعٚزٜ،  وبٞف 

زض رٟت  ضيعي ٚ اضظيبثي فقبِيت ٞبي رسيس وٝ ا٘زبْ آٖ ثط فّٕىطز قطوت ٔٛحط ثٛزٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ثط٘بٔٝ ٔؿتٕط ثٟبي  تٕبْ قسٜ

وٝ أيس اؾت ثب پكتيجب٘ي ٚ ضٕٞٙٛز ؾٟبٔساضاٖ ٔحتطْ  پػٚٞف،  تحميمبت ٚ آٔٛظـ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي، عطح ضيعي ٕ٘ٛزٜ اؾت،

 .   قبٞس ٘تبيذ آٖ ثبقيٓ

 

  هالي هَرز گشارش سالهزٍر كلي بز ٍضعيت ٍ تحَالت صٌعت هزبَط زر   -1-2

، فطضٝ ؾيٕبٖ ٘ؿجت ثٝ وبضذب٘زبت رسيس ؾيٕبٖ زض وكٛضا٘ساظي ٚ ضاٜ  1387پؽ اظ ذطٚد ؾيٕبٖ اظ ؾجس حٕبيتي زضؾبَ 

 قطايغي ٔتفبٚت ثب ٌصقتٝ ثطاي ٚاحسٞبي تِٛيسوٙٙسٜ ؾيٕبٖ ثٝ ٚرٛز آٔس ٚ    زض ثبظاضٞبي زاذّي افعايف يبفت ٚ تمبضب

ٔٙتٟي ثٝ ٔبِي  َؾب ، فعٚ٘ي فطضٝ زض ثبظاضٞبي زاذّي ٘ؿجت ثٝ تمبضب زضزض ؾبِٟبي ثقس فّيطغٓ آظاز قسٖ نبزضات ؾيٕبٖ

افعايف ليٕت  تبحيط ٕٞچٙبٖ تساْٚ يبفت. فالٜٚ ثط ايٗ افعايف ليٕت تٕبْ قسٜ تِٛيس ؾيٕبٖ تحت 1399 پبيبٖ قٟطيٛضٔبٜ

ٚ افعايف ٞعيٙٝ ٞبي ؾبِيب٘ٝ اظ يه عطف ٚ فسْ تٙبؾت افعايف ليٕت فطٚـ ؾيٕبٖ ثب ، افعايف ٘طخ اضظ ٞبي ا٘طغي حبُٔ

ٔٙزط ثٝ وبٞف حبقيٝ ؾٛز نٙقت ؾيٕبٖ اظ عطف زيٍط،  ربضي( غٓ افعايف ٘طخ ؾيٕبٖ زض ؾبَ)فّيط افعايف ليٕت تٕبْ قسٜ

 .زض عي زٜ ؾبَ اذيط قسٜ اؾت

، ثبفج ٌطزيسٜ اؾت تِٛيسوٙٙسٌبٖ ثب ٔبظاز تِٛيس ٘ؿجت ٞبي اذيط ؾبَفسْ تٙبؾت ضقس ٔهطف ؾيٕبٖ ثب ضقس تِٛيس ؾيٕبٖ زض 

 .ٔٛارٝ قٛ٘س ٍيٙي٘مسثب وؿطي  ٔٛرٛزي ٚ ٟ٘بيتبً فسْ فطٚـ ٔحهَٛ ٚ ا٘جبقت ثٝ ٔهطف ٔٛارٝ قسٜ وٝ زض ٘تيزٝ ثب

 هالي هَرز گشارش سال هزٍر كلي بز جايگاُ ضزكت زر صٌعت ٍ ٍضعيت رلابتي آى زر -2-2

ٔيّيٖٛ تٗ ثٝ  8/1تِٛيس وّيٙىط زض قطوت ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ اظ ضؾٕي ؽطفيت  1387پؽ اظ ضاٜ ا٘ساظي ذظ ؾْٛ تِٛيس زض ؾبَ 

 7/3تِٛيس ؾيٕبٖ ٘يع ثٝ  ضؾٕي ؽطفيت 1388ٖٛ تٗ ٚ پؽ اظ ضاٜ ا٘ساظي آؾيبة ؾيٕبٖ ذظ ؾْٛ زض ٘يٕٝ زْٚ ؾبَ ٔيّي 7/2

 ٔيّيٖٛ تٗ ضؾيسٜ اؾت .

ٚيػٜ ٝ ث ،تِٛيس ؾيٕبٖ زض قطوت ٚ افعايف فطضٝ ؾيٕبٖ تِٛيسي ؾبيط قطوت ٞب زض ثبظاضٞبي زاذّي  ؽطفيت ثب افعايف

، ضلبثت ثيٗ فطضٝ وٙٙسٌبٖ  ثقّت ثٟطٜ ثطزاضي اظ وبضذب٘ٝ ٞبي رسيس فيبيي فقبِيت قطوتافعايف فطضٝ ؾيٕبٖ زض ٔٙغمٝ رغطا

٘يع ازأٝ يبفت ثغٛضيىٝ زض احط ضلبثت ،  1399ٔٙتٟي ثٝ پبيبٖ قٟطيٛض ٔبٜ ٔبِي  ؾبَثطاي افعايف فطٚـ ٔحهٛالت ذٛز زض 

وكٛض ٘يع ثب تٛرٝ ثٝ تِٛيس ٔبظاز ؾيٕبٖ ٘ؿجت  ذبضد اظ ٝزض نبزضات ٔحهَٛ ث٘يع تحت تأحيط لطاض ٌطفتٝ اؾت.  ليٕت فطٚـ

. ثب تٛرٝ ثٝ قطايظ ٘طخ اضظ ٚ ثٟجٛز نبزضات، قطوت تٛا٘ؿت زض ؾبَ ٔبِي ثٝ ٔهطف زاذّي ، فطنٝ ضلبثت قست يبفت

 .، اظ افعايف لبثُ تٛرٟي ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾتؾبَ اذيط 5ٔيبٍ٘يٗ ٞعاض تٗ وّيٙىط نبزض ٕ٘بيس وٝ ٘ؿجت ثٝ  500ٌصقتٝ حسٚز 
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تالـ ٕ٘ٛز ثٝ اٞساف اظ پيف تقييٗ قسٜ زؾت يبثس ٚ ثب ٕٞت ٚ ٕٞسِي ٕٞٝ وبضوٙبٖ ثطاي ٕٞٛاضٜ ثب ٚرٛز ايٗ ٔٛاضز، قطوت 

زض قطايظ  تٗ وّيٙىط ٞعاض 494تٗ ؾيٕبٖ ٚ  ٞعاض 1،845بٔٝ ضيعي ٕ٘بيس وٝ ٘تيزٝ آٖ فطٚـ ٚضٚز ثٝ ثبظاضٞبي رسيس ثط٘

 ثٛزٜ اؾت . وكٛض اظ ؾرت ضلبثتي زض ثبظاضٞبي زاذُ ٚ ذبضد

  بياى استزاتضي ضزكت -3-2

 وٝؾبِٝ قطوت تسٚيٗ ٚ ثٝ ٔطحّٝ ارطا زضآٔسٜ اؾت  چٙسثب ٔغبِقبتي وٝ زض ذهٛل ثط٘بٔٝ ٞبي قطوت ثقُٕ آٔس اؾتطاتػيٟبي 

تطاتػيٟبي ٔصوٛض ثب اضظيبثي ٘تبيذ حبنُ اظ آٖ، اؾتطاتػيٟب ٔٛضز ثبظٍ٘طي لطاض ٌطفتٝ ٚ ثب تغييطاتي ، فّٕيبتي قسٜ ا٘س . اٞٓ اؾ

 ثكطح ظيط ٔي ثبقس :

  تَسعِ باسار زاذلي ٍ صازرات -1-3-2

طيبٖ ثب تغييط قطايظ فطٚـ ٔحهَٛ ، ٍ٘طـ قطوت ٘ؿجت ثٝ ٔكتطيبٖ ثب ضٚيىطز حفؼ ٔكتطيبٖ لجّي ٚ افعايف تقساز ٔكت
ٚ ثبظاضيبثي ٚ اضائٝ ذسٔبت  ٚاحسٞبي ٟٔٙسؾي فطٚـ تمٛيتٔس٘ؾط ثٛزٜ اؾت وٝ زض ايٗ ضاؾتب رسيس ثٕٙؾٛض حفؼ ؾٟٓ ثبظاض 

زض زؾتٛض وبض لطاض ٌطفتٝ اؾت. ٕٞچٙيٗ رٟت افعايف نبزضات ؾبظٔبٖ، ٚاحس ٔصوٛض ٔتٙبؾت ثب اٞساف ٔٛضز پؽ اظ فطٚـ 
 ٘ؾط زض زؾت انالح ٚ تغييط لطاض ٌطفتٝ اؾت.

 تَسعِ ٍ تاهيي هٌابع هالي هَرز ًياس -2-3-2
باشد كٍ باتًجٍ  ي كاَش َصيىٍ َاي مالي مسبًعٍ ميَاي باوكي  بدَي يكي اش مُم تسيه بسوامٍ َاي شسكت، كاَش حجم

َاي مًجًد تاميه شًد. َمچىيه بٍ  گرازي رازي امًال ماشاد ي سسمايٍگسفتٍ مقسز است اش محل ياگ زيصي صًزت بٍ بسوامٍ
بسوامٍ َاي آن  مىظًز بُبًد شسايظ تًليد ي كاَش بُاي تمام شدٌ تعميسات اساسي خغًط قديمي يكي اش مُم تسيه

 شسكت مي باشد كٍ وياشمىد تاميه مىابع مالي مي باشد.

  چابك ساسي ساسهاى -3-3-2

ثبظٍ٘طي ٔؿتٕط ٚضقيت ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٚ  . ٔٛضز تٛرٝ ثٛزٜ اؾت ٕٞٛاضٜ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ثقٙٛاٖ فبُٔ ضقس ٚ پٛيبيي ؾبظٔبٖ
 ازأٝٔٛضز ٌعاضـ زض  ؾبَ ٔبِئٟٙسؾي ٔزسز زض ثط٘بٔٝ ضيعي آٔٛظقٟبي ترههي ثطاي اضتمبء ؾغح زا٘ف وبضوٙبٖ ٚ 

 .السأبت ؾبِٟبي لجُ ٚ تساْٚ آٖ ثطاي ؾٙٛات آتي يىي اظ اؾتطاتػيٟبي ثطٌعيسٜ ٔي ثبقس
  هزٍر كلي بز عولكزز ضزكت ، هيشاى زستيابي بِ اّساف تعييي ضسُ -4-2

ٔٙتٟي ثٝ ٔبِي  ؾبَيف فّٕىطز ٔبٞيب٘ٝ زض عَٛ تٛؾظ ٞيأت ٔسيطٜ ٚ پب ثٝ اٞساف تقييٗ قسٜ زض ثٛزرٝتالـ ثطاي زؾتيبثي 
اؾبؾي ٔسيطيت  ٞبياظ زغسغٝ ؾبَ ٔبِي ٔٛضز ٌعاضـثب تٛرٝ ثٝ قطايظ ٔتغيط ٚ تحٛالت التهبزي زض  1399 ٔبٜ قٟطيٛض 31

 قطوت ثٛزٜ اؾت . 
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 .ثبقسٔيعاٖ زؾتيبثي ثٝ تِٛيس ٚ فطٚـ ٔحهَٛ  ثقٙٛاٖ ٔبحهُ فّٕىطز قطوت ثٝ قطح ظيط ٔي
  

 (  1399شُريًر  ماٌ  31)سال مالي  مىتُي بٍ  تًليد ـ ته 

 عولكزز بَزجِ هحصــَل
زرصس 

 پَضص

 %93 203340680 205040700 وّيٙىط

 %100 108230994 108200200 ؾيٕبٖ

 
 

 ( 1399شُريًر ماٌ   31يكليىكر )سال مالي مىتُي بٍ فريش  سيمان 

 محصــًل

 مبلغ ـ ميليًن ريال مقدار ـ ته

 عولكزز بَزجِ
زرصس 

 پَضص
 عولكزز بَزجِ

زرصس 

 پَضص

 %119 157845345 154935388 %183 151195588 158865888 ؾيٕبٖ فّٝ

 %78 153285878 156825888 %74 7255567 9835288 ؾيٕبٖ ويؿٝ

 8 35118 8 8 15281 8 ثبضٜ پٛزض قسٜؾط

 %98 351875525 351765188 %89 158465268 258785888 جوـــــــع سيواى

 %68 151125575 156475278 %62 4945343 8885888 وليٌىز

 

 ت ضزكت ياى بزًاهِ ّا ٍ چطن اًساس ٍضعيب -5-2 

زض ٔطحّٝ آظٔبيف زض ثؿتٝ ثٙسي ٞبي ٔتٙٛؿ ت رسيس ثبٔغبِقبتي وٝ زضؾبِٟبي ٌصقتٝ نٛضت ٌطفتٝ اؾت تِٛيس ٔحهٛال

ؾبيط  اظ ِحبػ ويفيت ٚ ٔمبٚٔت ٚ ٚ تفبٚت وٝ پؽ اظ عي ٔطاحُ آظٔبيكي، ايٗ ٔحهٛالت وٝ زاضاي تٙٛؿ لطاض ٌطفت

 .قس ثٝ ثبظاض فطضٝ  ثبقس ٔئقيبضٞب ثب ا٘ٛاؿ ؾيٕبٖ 

 بياى ريسكْاي عوسُ  -6-2

 قطوت ، ٘بقي اظ تهٕيٕبتي وٝ ذبضد اظ اذتيبض قطوت ٔي ثبقس ثٝ لطاض ظيط اؾت:  ىطزٚ فّٕ ضيؿه ٞبي تأحيط ٌصاض ثط فقبِيت

 .ٌصاضز ضيؿه ٘بقي اظ تحطيٓ التهبزي ايطاٖ ٚ فسْ پبيساضي قطايظ ؾيبؾي وٝ ثط نبزضات ٔحهٛالت تبحيط لبثُ تٛرٟي ٔي -1

 . يط لطاض ٔي زٞسضيؿه ٘بقي اظ ٘ٛؾب٘بت ٘طخ اضظ وٝ زاضايي ٞب ٚ ثسٞيٟبي اضظي قطوت ضا تحت تبح -2

  .ضيؿه ٘بقي اظ افعايف ٘طخ ٟ٘بزٜ ٞبي تِٛيس ٚ فٛأُ تكىيُ زٞٙسٜ ثٟبي تٕبْ قسٜ ٔحهَٛ ٚ افعايف ؾغح فٕٛٔي ليٕتٟب -3
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 ضيؿه ٘بقي اظ افعايف وطايٝ حُٕ ٚ ؾبيط ٔكىالت حٛظٜ حُٕ ٚ ٘مُ -4

  ضيؿه ٘بقي اظ افعايف ليٕت ا٘طغي ثب تٛرٝ ثٝ ا٘طغي ثط ثٛزٖ نٙقت ؾيٕبٖ -5

  ٘بقي اظ افعايف ؾغح ضلبثت زض ثبظاض ٘بقي اظ ٔبظاز تِٛيس ثط فطضٝ ٚ تبحيط آٖ ثط زضآٔسٞبي قطوت ضيؿه -6

 ضيؿه ٘بقي اظ قيٛؿ ٚيطٚؼ وطٚ٘ب وٝ ٔي تٛا٘س ثط قطايظ التهبزي وكٛض ٚ رٟبٖ تأحيط ٌصاض ثبقس. -7

 
 

  كلياتي دربارٌ شركت  -3
    
 تاريرچِ ٍسايز هطرصات   -1-3

 كليات 

ثٝ ٔٙؾٛض احساث يه وبضذب٘ٝ ؾيٕبٖ زض ٘عزيىي وبضذب٘ٝ شٚة آٞٗ انفٟبٖ  15/11/1348ٖ زض تبضيد يٕبٖ ؾپبٞبقطوت ؾ

شٚة آٞٗ انفٟبٖ  ثٝ نٛضت قطوت ؾٟبٔي ذبل تأؾيؽ قسٜ ٚ  زض  ٜرٟت  تِٛيس ؾيٕبٖ پطتّٙس ثب اؾتفبزٜ اظ ؾطثبضٜ وٛض

تي تٟطاٖ ٚ پؽ اظ ا٘تمبَ ٔطوع لب٘ٛ٘ي قطوت زض ازاضٜ حجت قطوتٟب ٚ ٔبِىيت نٙق 14617تحت قٕبضٜ  29/1/1350تبضيد 

زض ازاضٜ حجت قطوتٟب ٚ ٔبِىيت نٙقتي انفٟبٖ ثٝ حجت ضؾيسٜ اؾت. قطوت زض تبضيد  4761ثٝ قٟط انفٟبٖ تحت قٕبضٜ 

 45ثٝ قطوت ؾٟبٔي فبْ تجسيُ قسٜ اؾت. ٔطوع انّي قطوت قٟط انفٟبٖ ٔي ثبقس ٚ ٔحُ وبضذب٘ٝ زض  23/6/1370

 ٚالـ اؾت.طثي قٟط انفٟبٖ ويّٛٔتطي رٙٛة غ

 فعاليت اصلي ضزكت 

 اؾبؾٙبٔٝ آٖ فجبضتؿت اظ :  2ٔٛضٛؿ فقبِيت قطوت عجك ٔبزٜ 

تِٛيس ا٘ٛاؿ ٔرتّف وّيٙىط ، ؾيٕبٖ ٚ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ي ٔكتك اظ ؾيٕبٖ ٚ ايزبز وبضٌبٟٞبي تِٛيس ٔهبِح ؾبذتٕب٘ي احساث ٚ 

ؾيٕبٖ ٚ ؾبيط ٔهبِح ٚ ٔٛاز ؾبذتٕب٘ي ٚ نٙبيـ رب٘جي ٚ ٚاثؿتٝ ثٝ آٖ  ذطيس ، ٘هت ، ضاٜ ا٘ساظي ٚ ثٟطٜ ثطزاضي وبضذب٘زبت

ٚ ثغٛض وّي ٞط ٘ٛؿ تأؾيؿبت ، تزٟيعات ٚ ٚاحسٞبيي وٝ ٔطثٛط ثٝ تِٛيسات ٔٛضٛؿ قطوت ثبقس ثبظاضيبثي ، حُٕ ٚ ٘مُ ، 

ٚ اذص پطٚا٘ٝ ثٟطٜ ثطزاضي  تٛظيـ ٚ فطٚـ ٚ نبزض ٕ٘ٛزٖ ا٘ٛاؿ ٔحهٛالت تِٛيسي قطوت ، اوتكبف ، اؾترطاد ، ثٟطٜ ثطزاضي

 وّيٝ ٔقبزٖ ٔٛضز ٘يبظ .ثطاي 
 سزهايِ ٍ تزكيب سْاهساراى  -2-3
ضيبَ( ثٛزٜ  190009000ؾٟٓ ،  ثٝ اضظـ ٞط ؾٟٓ   100  ٔيّيٖٛ ضيبَ ) قبُٔ تقساز 100 ؾطٔبيٝ قطوت زض ثسٚ تبؾيؽ ٔجّغ 

ؾٟٓ ، ثٝ اضظـ   2945090009000) قبُٔ تقساز  ٔيّيٖٛ ضيبَ  294509000 ظيط ثٝ ٔجّغرسَٚ وٝ عي چٙس ٔطحّٝ ثٝ قطح 

 .   ضيبَ ( افعايف يبفتٝ اؾت  19000اؾٕي ٞط ؾٟٓ 
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 تغييرات سرمايٍ شركت 

 هٌابع تاهيي افشايص سزهايِ ) هيليَى ريال (      سزهايِ جسيس زرصس افشايص سزهايِ سزهايِ  افشايص تاريد

 آٚضزٜ ٘مسي  100 - ؾطٔبيٝ اِٚيٝ 

 آٚضزٜ ٘مسي ٚ ٔغبِجبت 129000 11900 11/04/1373

 آٚضزٜ ٘مسي ٚ ٔغبِجبت 209000 67 08/04/1376

 آٚضزٜ ٘مسي ٚ ٔغبِجبت 609000 200 11/03/1381

 آٚضزٜ ٘مسي ٚ ٔغبِجبت 1009000 67 02/02/1382

 آٚضزٜ ٘مسي ٚ ٔغبِجبت 2009000 100 18/11/1382

 آٚضزٜ ٘مسي ٚ ٔغبِجبت 4009000 100 17/09/1383

 آٚضزٜ ٘مسي ٚ ٔغبِجبت 8009000 100 24/02/1385

 ا٘سٚذتٝ عطح ٚ تٛؾقٝ ٚ ؾٛز ا٘جبقتٝ 192009000 50 18/05/1386

 آٚضزٜ ٘مسي ٚ ٔغبِجبت 1،800،000 50 27/03/1391

 آٚضزٜ ٘مسي ٚ ٔغبِجبت 2.100،000 16.66 28/06/1395

 آٚضزٜ ٘مسي ٚ ٔغبِجبت 2،450،000 16.66 20/06/1396

 

 تعذاد ٍ درصذ سْام ّز يه بِ ضزح سيز است: ضاهلسْاهذاراى عوذُ ٍ ســايز سْاهذاراى  اساهي

 31/66/1399يضعيت در                                                                                                                                                  

 زرصس تعسازسْام اساهي سْاهساراى رزيف

 %35 85858865754 ضطكت تَسؼِ سطهبيِ ٍ صٌؼت غسيط 1

 %28 49458985518 ِ گصاضي آشضضطكت سطهبي 2

 %6 13757425373 ضطكت  سطهبيِ گصاضي سيوبى تبهيي  3

 %6 15354665519 ضطكت سيوبى فبضس ٍ ذَظستبى  4

 %5 12656745481 ضطكت گطٍُ تَسؼِ هبلي هْط آيٌسگبى   5

 %28 68752195443 سبيط سْبهساضاى 6

 %322 4567252225222 جوـــــع
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  ظز بَرس ٍ اٍراق بْادارضزوت اس هٌ 3-3
 

  ٍضعيت هعاهالت ٍ ليوت سْام -1-3-3   

زضد قسٜ ٚ " سپاّا"زض ؾبظٔبٖ ثٛضؼ ٚ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ زض ٌطٜٚ  نٙقت ؾيٕبٖ  ثب ٕ٘بز  01/05/1375قطوت زض تبضيد ٘بْ 

 ٔٛضز ٔقبّٔٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت .  23/10/1375ؾٟبْ آٖ ثطاي اِٚيٗ ثبض زض تبضيد  

    بْ قطوت عي ؾٝ ؾبَ اذيط ثٝ قطح ظيط ٔي ثبقس :ٚضقيت ؾٟ

 زض پبيبٖ ؾبَ ٔبِي                                                                      

 سال هالي
 تعساز سْام

 ضسُِ هعاهل

ارسش سْام 

 هعاهلِ ضسُ

تعـساز رٍسّاي 

 باسبَزى

تعساز رٍسّايي 

 كِ ًواز هعاهلِ
 سزهايِ ليوت سْن ارسش باسار

 هيليَى ريال ريال هيليَى ريال ضسُ است ًوــاز هيليَى ريال

ؾبَ ٔبِي ٔٙتٟي 

 31/06/1397ثٝ 
667,646,456 4215992 232 232 352415358 15323 254585888 

ؾبَ ٔبِي ٔٙتٟي 

 31/06/1398ثٝ 
2,289,599,345 355755718 231 231 658185358 25783 254585888 

ؾبَ ٔبِي ٔٙتٟي 

 31/06/1399ثٝ 
2,665,884,346 2258385828 233 233 2458185588 185138 254585888 

 

  ٍضعيت ضزكت زر هعاهالت باسار سزهايِ -2-3-3

ثطاؾبؼ  1399قٟطيٛض ٔبٜ  31 ٔبِي  ٔٙتٟي ثٝ  ؾبَ زض ثبظاض ثٛضؼ عيؾٟبْ ٚ ٔقبٔالت ِحبػ ٘مس قٛ٘سٌي  ٚضقيت قطوت اظ

 طح ظيط ثٛزٜ اؾت :اضظيبثي ؾبظٔبٖ ثٛضؼ ٚ اٚضاق ثٟبزاض ثٝ ق

 ضـــطح 
 سبل هبلي هٌتْي

 31/86/1399ثِ  

 233 ٍظّبي گطبيص ًوبزتؼساز ض

 488858282 هيبًگيي حجن هؼبهالت ضٍظاًِ 
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 همايسِ سَز ٍ سياى ٍ سَز ّز سْن پيص بيٌي ضسُ ٍ عولكزز ٍالعي   -3-3-3
 

  . ثٝ قطح ظيط اؾتٚالقي  ثب فّٕىطز زض ٔمبيؿٝ 1399 قٟطيٛض ٔبٜ 31ٔٙتٟي ثٝ  ٔبِي ؾبَ ظيبٖ  يف ثيٙي ؾٛز ٚپ

 : هيليَى ريال هبالغ       

 عولكزز ٍالعي بيٌي پيص ضزح الالم

  452535586  457815892 زضآٔسٞبي فّٕيبتي

 (258845686) (258315828) قسٜ زضآٔسٞبي فّٕيبتيثٟبي تٕبْ 

  153685988  158785864 ؾٛز ٘بذبِم

 (3185815) (158665235) ٞعيٙٝ ٞبي فٕٛٔي ازاضي ٚ تكىيالتي

 (55918) (75137) ٞبي فّٕيبتي ذبِم ؾبيط زضآٔسٞب ٚ ٞعيٙٝ

  158525175  7975492 ؾٛز فّٕيبتي

 (1465959) (1635227) ٞعيٙٝ ٞبي ٔبِي

  815285  665219 ذبِم زضآٔس ٞب ٚ ٞعيٙٝ ٞبي غيط فّٕيبتي

  9865421  7885484 ؾٛز لجُ اظ وؿط ٔبِيبت

 (1585562) (1295868) ٔبِيبت 

  8275858  5785624 ؾٛز ذبِم

  358  326 ؾٛز فّٕيبتي ٞط ؾٟٓ ـ ضيبَ

  338  233 ؾٛز پبيٝ ٞط ؾٟٓ ـ ضيبَ

  254585888  254585888 ؾطٔبيٝ 

  جايگاُ ضزوت در صٌعت  -4-3
  جايگاُ ضزكت زر كل كطَر -1-4-3

 : قطوت زض نٙقت تِٛيس ؾيٕبٖ فقبِيت ٔي وٙس ، ؾٟٓ فطٚـ ٔحهٛالت ايٗ قطوت اظ وُ ثبظاض زاذّي ٚنبزضاتي ثٝ قطح ظيط اؾت 
 

 31/06/1398سال هالي هٌتْي بِ  31/06/1399ؾبَ ٔبِي ٔٙتٟي ثٝ 

 هحصَل

كل باسار 

 زاذلي
 سْن ضزكت اس باسار زاذلي

فزٍش 

 صازراتي

كل باسار 

 زاذلي
 سار زاذليسْن ضزكت اس با

فزٍش 

 صازراتي 

 ٔيّيٖٛ تٗ زضنس ٔيّيٖٛ  تٗ ٔيّيٖٛ تٗ ٔيّيٖٛ تٗ زضنس ٔيّيٖٛ  تٗ ٔيّيٖٛ تٗ

 8338 %4 1384 51367 1893 %1 38.1 95 سيمان
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 ّوچٌيي ٍضعيت تىٌَلَصي ضزوت ٍ همايسِ آى با تىٌَلَصي هَجَد در سطح وطَر ٍ جْاى بِ ضزح سيز است :

  تِٛيس ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ اظ قطوتٟبي ٔقتجط اضٚپبيي ؾبظ٘سٜ تزٟيعات وبضذب٘زبت ؾيٕبٖ اظ لجيُ ذغٛط   تٔبقيٗ آالت ٚ تزٟيعا

اظ رسيستطيٗ  (3تىِٙٛٛغي ذظ رسيس )ذظ   ذطيساضي قسٜ ٚٚ......    KHD ،IKN   ،LOESCHE  ٕٞجِٛتوٕپب٘ي ٞبي 

ٚ ثبظؾبظي ٚ ٘ٛؾبظي ٔبقيٗ آالت ٚ تزٟيعات  رٟت حفؼ ٚ ٍٟ٘ساضي ذغٛط لسيٓ ، تقٕيطات . ٔي ثبقستىِٙٛٛغيٟبي ضٚظ 

 ثغٛض ٔؿتٕط ا٘زبْ ٔي ٌيطز ثغٛضيىٝ ذغٛط لسيٓ ٘يع زضحبَ ثٟطٜ ثطزاضي اؾت .

  مريري بر عملكرد مالي يعملياتي شركت -4

 صَرت سيز هيباضذ :ِ ب سياى الالم صَرت سَد ٍ -1-4
 

 ضـــــــزح
سال هالي هٌتْي بِ 

31/06/1399 

سال هالي هٌتْي بِ 

31/06/1398 

 هيليَى ريال هيليَى ريال  

  391829205  492539506 زضآٔسٞبي فّٕيبتي 

 وسز هي ضَد:

 (296039804) (298849606) ثٟبي تٕبْ قسٜ زضآٔسٞبي فّٕيبتي 

  5789401  193689900 ؾٛز ٘بذبِم

 وسز هي ضَد:

 (2419892) (3109815) ٞعيٙٝ ٞبي فطٚـ، ازاضي ٚ فٕٛٔي

  119669  289396 ؾبيط زضآٔسٞب

 (269008) (349307) ؾبيط ٞعيٙٝ ٞب

  3229170  190529174 ؾٛز فّٕيبتي 

 اضافِ )وسز( هي ضَد:

 (3109325) (1469959) ٞعيٙٝ ٞبي ٔبِي 

  3039229  819205 ذبِم ؾبيط زضآٔسٞب ٚ ٞعيٙٝ ٞبي غيطفّٕيبتي 

  3150074  9860420 سَد لبل اس وسز هاليات
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  فزٍش آهار تَليس ٍ -2-4

 تَليذ سيواى  -1-2-4

قـٟطيٛض ٔـبٜ    31ٔٙتٟـي ثـٝ    ؾـبَ ٔـبِي   زض ٔمبيؿٝ ثب  1399 ٔبٜ قٟطيٛض 31ٔٙتٟي ثٝ ٔبِي  ؾبَؾيٕبٖ تِٛيسي زضٔمساض  

 قطح رسَٚ شيُ ٔي ثبقس :ٝ ث  1398
 

 نوع محصول رديف

سال هالي هٌتْي بِ 

31/06/1399 

سال هالي هٌتْي بِ 

31/06/1398 

 تن تن

 106350151 237,73111 ؾيٕبٖ ٔقِٕٛي 1

 2300500 273771 ؾيٕبٖ ضسؾِٛفبت  2

 108650651 108230994 جوـــع ول تَليذ     
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 ٍ وليٌىزفزٍش سيواى  -2-2-4

َ  زض ٔمبيؿـٝ ثـب   1399 ٔبٜقٟطيٛض  31ٔٙتٟي ثٝ  ٔبِي ؾبَ زض ٚ وّيٙىط ؾيٕبٖفطٚـ ٔمساض   31ٔـبِي ٔٙتٟـي ثـٝ     ؾـب

 قطح رسَٚ شيُ ٔي ثبقس :ٝ ث 1398قٟطيٛض ٔبٜ 
 
 

 نوع محصول رديف

سال هالي هٌتْي بِ 

31/06/1399 

سال هالي هٌتْي بِ 

31/06/1398 

 تن تن

 9515138 151855925 ؾيٕبٖ فّٝ اي زاذّي 1

 1985828 885788 ؾيٕبٖ ويؿٝ اي ضسؾِٛفبت زاذّي 2

 6755872 6265292 ؾيٕبٖ ويؿٝ اي زاذّي 3

 195143 135575 ؾيٕبٖ فّٝ اي ضس ؾِٛفبت زاذّي 4

 5688 185575 ؾيٕبٖ ويؿٝ اي نبزضاتي 5

 135248 15281 ؾطثبضٜ پٛزض قسٜ 6

 5975353 4945343 وّيٙىط نبزضاتي 7

 254685374 253485611 جوـــع ول فزٍش          
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 ذزيس ٍ هصزف هَاز اٍليِآهار  -4- 3

، ؾًٙ ، ؾًٙ ؾيّيؽ ، ؾطثبضٜ ، ؾًٙ آٞٗ زض تِٛيس ؾيٕبٖ قبُٔ ذبن ٔبضَٚ ٔهطف ٔٛاز اِٚيٝ  د، اؾترطأمبزيط ذطيس 

 ثٝ قطح رسَٚ شيُ ٔي ثبقس.  ٚ ؾًٙ آٞه ٌچ

                                            ذزيس هَاز  اٍليِ   -1-3-4 
                                  هماديز : تي                                                                                                                             

   ضــــــــزح
سال هالي هٌتْي بِ   

31/06/1399 
  

سال هالي هٌتْي بِ   

31/06/1398 

 879866   919745   سٌگ آّي

 2119884   1859907   سزبارُ

 395979160   395919841   هارل استخزاجي

 139274   0   سٌگ سيليس

 829370   969367   سٌگ گچ

 539419   0   سٌگ آّه

 400450973   3,965,860   جوع

   هصزف هَاز  اٍليِ  -2-3-4 

 : تييزداهم                                                                                                                                       

 31/06/1398سال هالي هٌتْي بِ      31/06/1399سال هالي هٌتْي بِ      ضــــــــزح

 949206  919250   سٌگ آّي

 1539525  1109635   سزبارُ

 395919732  395919841   هارل استخزاجي

 199986  69780   سٌگ سيليس

 889850  879094   سٌگ گچ

 559570  439933   سٌگ آّه

 79211  0   خان ًسَس

 400110080  309310533   جوع
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 تغييزات زر سزهايِ گذاري ّا -4-4

 هبلغ زفتزي –ت يي ّاي ثابزارا -1-4-4 

 : هيليَى ريالهبالغ                                                                                                      
 

   ضــــــــزح
سال هالي هٌتْي بِ   

31/06/1399 
  

سال هالي هٌتْي بِ   

31/06/1398 

 55881   55881   سهيي

 158545334   158545334   ساختواى ٍ تأسيسات 

 254855464   254915393   هاضيي آالت ٍ تجْيشات 

 475819   465585   ٍسائط ًمليِ

 555633   565524   ابشار ٍادٍات

 525789   545916   اثاثيِ ٍ هٌصَبات

 3165858   3145787   داراييْاي ثابت هَجَد در اًبار

 537   537   وارّاي سزهايِ اي در حال تىويل

 695185   695188   سفارضات سزهايِ اي

 185212   165952   هايِ ايپيص پزداختْاي سز

 4,105,752   4,111,015   جوع دارايي ّاي ثابت

 

 ْاا ٍ سايز سزهايِ گذاريسزهايِ گذاري زر سْام سايز ضزكتْ -2-4-4

 : هيليَى ريالهبالغ                                                                                        
 

   ضــــــــزح
سال هالي هٌتْي بِ   

31/06/1399 
  

سال هالي هٌتْي بِ   

31/06/1398 

 1669363   وَتاُ هذت سزهايِ گذاريْاي
 

1309493 

 191719984   سزهايِ گذاريْاي بلٌذ هذت
 

192379664 

 193689157   193389348   جوع سزهايِ گذاريْا
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  تغييزات زر ساذتار سزهايِ ٍ سياست ّاي تاهيي هالي -5-4

 

  حمَق صاحباى سْام  -1-5-4

 : هيليَى ريالهبالغ                                                
  

   ضــــــــزح
سال هالي هٌتْي بِ   

31/06/1399 
  

بِ  سال هالي هٌتْي  

31/06/1398 

 294509000   294509000   سزهايِ

 1809000   2359558   اًذٍختِ لاًًَي

 1769343   9199243   سَد)سياى( اًباضتِ 

 298069343   396049801   جوع حمَق صاحباى سْام

 
 
 

        بسّي ّا -2-5-4

 : هيليَى ريالهبالغ                                          
  

   ضــــــــزح
سال هالي هٌتْي بِ   

31/06/1399 
  

سال هالي هٌتْي بِ   

31/06/1398 

 291289423   291319917   ُ هذت بذّي ّاي وَتا

 2159159   2609249   بذّي ّاي بلٌذ هذت 

 293439582   293929166   جوع بذّي ّا
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 تغييزات زر ٍضعيت ًمسيٌگي -6-4
 : هيليَى ريالهبالغ                  

 

  
سال هالي هٌتْي بِ 

31/06/1399 

سال هالي هٌتْي بِ 

31/06/1399 

 فعاليت ّاي عولياتي : 

  7815618  4175387  ػوليبتي فؼبليت ّبي  اظ  ًبضي  ًمس   ٍضٍز ٍجِ  ذبلص  جطيبى

 هالي :  تأهيي  بابت ٍ سَد پزداختي  گذاري ّا  سزهايِ باسدُ 

  145947  495764 سَز زضيبفتي ثبثت سپطزُ ّبي سطهبيِ گصاضي 

 (4385693) (1985518) سَز پطزاذتي ثبثت تسْيالت هبلي

 (545696) (385487) سَز سْبم پطزاذتي 

 (4785442) (1715161) ّب ٍ سَز پطزاذتي ثبثت تبهيي هبلي گصاضي جطيبى ذبلص ذطٍج ٍجِ ًمس ًبضي اظ ثبظزُ سطهبيِ

  هاليات بز درآهذ :

 (135326) (195118) ثطزضآهس پطزاذتي هبليبت 

 فعاليت ّاي سزهايِ گذاري :

  85762  35749 هطَْز  ثبثت  زضيبفتي  ثبثت فطٍش زاضايي ّبي ٍجَُ 

 (525771) (65968) هطَْز  ثبثت  ثبثت ذطيس زاضايي ّبي  پطزاذتي ٍجَُ 

 (88) (153) ًبهطَْز  ثبثت ذطيس زاضايي ّبي  پطزاذتي ٍجَُ 

  4975641  885813 ٍجَُ زضيبفتي ثبثت فطٍش سطهبيِ گصاضي ّبي ثلٌس هست 

  4535552  765642 گصاضي سطهبيِ  اظ فؼبليت ّبي ًبضي  ًمس   ٍجِ  ذبلص ذطٍج  جطيبى

  7435482  3835758 هبلي تأهيي  ي ًمس لجل اظ فؼبليت ّب ذبلص ٍضٍز ) ذطٍج ( ٍجِ   جطيبى

 فعاليت ّاي تأهيي هالي : 

  2325392  1525225 زضيبفت تسْيالت هبلي

 (9425789) (3255328) ثبظپطزاذت اصل تسْيالت هبلي زضيبفتي

 (7185317) (1735183) هبلي  تأهيي  اظ فؼبليت ّبي ًمس ًبضي  ٍضٍز )ذطٍج( ٍجِ   ذبلص جطيبى

  335885  1385646 بّص( زض ٍجِ ًمسذبلص افعايص )ك

  295993  645785 هَجَزي ًمس زض اثتساي سبل 

  15627  155655 تبثيط تغييطات ًطخ اضظ

  64,705  211,006 هَجَدي ًقذ در پاياى سال
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  ي ضزكت اصلي اّن ًسبت ّاي هال -7-4

 

 ضـــــــــــــزح 
سال هالي هٌتْي بِ   

31/06/1399 

سال هالي هٌتْي بِ   

31/06/1398 

 ًسبت ّاي ًمذيٌگي 

 ; ٘ؿجت ربضي
 زاضايي ٞبي ربضي

; 1.40 0.9 
 ثسٞي ٞبي ربضي

 بذّي   ًسبت

 ; ٘ؿجت وُ ثسٞي
 وُ ثسٞي ٞب

; 0.40 0.46 
 وُ زاضايي ٞب

 ًسبت ّاي سَد آٍري 

 ; ٘ؿجت ثبظزٜ وُ زاضايي ٞب
 ؾٛز ذبِم

; 0.14 0.06 
 وُ زاضايي ٞب

 ; ٘ؿجت ٘مس قٛ٘سٌي ؾٛز

ذبِم ٚرٝ ٘مس حبنُ اظ 

 2.8 0.48 ; فقبِيتٟبي فّٕيبتي

 ؾٛز ذبِم 

 ; حجبٖ ؾٟبْثبظزٜ حمٛق نب
 ؾٛز ذبِم

; 0.23 0.14 
 حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ

 ; ٘ؿجت ثبظزٜ فطٚـ
 ؾٛز ذبِم

; 0.20 0.09 
 فطٚـ ذبِم

 ; رطيبٟ٘بي ٘مسي ٞط ؾٟٓ 

ذبِم ٚرٝ ٘مس حبنُ اظ 

 319 163 ; فقبِيتٟبي فّٕيبتي

 تقساز ؾٟبْ 

EPS  سَد پس اس هاليات ّز(

 سْن(
; 

 ؾٛز ذبِم
; 338 116 

 تقساز ؾٟبْ

DPS )سَد ًمذي ّز سْن( ; 
 ؾٛز لبثُ تمؿيٓ 

; 12 0 
 تقساز ؾٟبْ
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 ياّن ًسبت ّاي هالي  تلفيم -8-4
 

 ضـــــــــــــزح
سال هالي هٌتْي بِ   

31/06/1399 

سال هالي هٌتْي بِ   

31/06/1398 

 ًسبت ّاي ًمذيٌگي 

 ; ٘ؿجت ربضي
 زاضايي ٞبي ربضي

; 3811 0.86 
 ثسٞي ٞبي ربضي

 ًسبت  بذّي 

 ; ٘ؿجت وُ ثسٞي
 وُ ثسٞي ٞب

; 1831 0.49 
 وُ زاضايي ٞب

 ًسبت ّاي سَد آٍري 

 ; ٘ؿجت ثبظزٜ وُ زاضايي ٞب
 ؾٛز ذبِم

; 1833 0.06 
 وُ زاضايي ٞب

 ; ٘ؿجت ٘مس قٛ٘سٌي ؾٛز

ذبِم ٚرٝ ٘مس حبنُ اظ 

 2.45 1893 ; فقبِيتٟبي فّٕيبتي

 ؾٛز ذبِم 

 ; ثبظزٜ حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ
 ؾٛز ذبِم

; 18.9 0.12 
 ٛق نبحجبٖ ؾٟبْحم

 ; ٘ؿجت ثبظزٜ فطٚـ
 ؾٛز ذبِم

; 1835 0.01 
 فطٚـ ذبِم

 ; رطيبٟ٘بي ٘مسي ٞط ؾٟٓ 

ذبِم ٚرٝ ٘مس حبنُ اظ 

 304 311 ; فقبِيتٟبي فّٕيبتي

 تقساز ؾٟبْ 

EPS )سَد پس اس هاليات ّز سْن( ; 
 ؾٛز ذبِم

; 111 124 
 تقساز ؾٟبْ

DPS سَد ًمذي ّز سْن() ; 
 ؾٛز لبثُ تمؿيٓ 

; 3. 0 
 تقساز ؾٟبْ
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  تعُدات ي بدَيُاي احتمالي  -5
 

 نٛضتٟبي ٔبِي ، تقٟسات ظيط ٘يع ثطاي قطوت ٚرٛز زاضز . يبززاقت ٞبيتقٟسات احتٕبِي ٔٙسضد زض  فالٜٚ ثط

 

 همذار ـ تي  ضــــــــــــزح
 هيليَى ريال -هبلغ  

 407،793   137،966  زاذّي ٚ نبزضاتي يبٖثٝ ٔكتط ٚ وّيٙىط پيف فطٚـ ؾيٕبٖ

 

 

  خدمات پس از فريش -6

ثط چٟبض ضوٗ تٛؾقٝ ثبظاض، تٛؾقٝ ٔحهَٛ،  ٝيؾپبٞبٖ ثب تى ٕبٖيفطٚـ ؾ يقسٜ زض ٚاحس ٟٔٙسؾ طفتٝينٛضت پص يٞب تيفقبِ ٝيوّ

ٚ  بٖئكتط تيوؿت ضضب ٗيٚ ٕٞچٙؾپبٞبٖ زض ثبظاض  ٕبٖيثٝ ٔٙؾٛض حفؼ ٚ ٌؿتطـ ؾٟٓ ؾ ياضتمبئ ٔحهَٛ ٚ اضائٝ ذسٔبت ٟٔٙسؾ

 ثبقس: ياضوبٖ ٔصوٛض ٔ سٖيثط ٔحمك ٌطز ئجتٙ ُي. السأبت شبقسث ئ ٕبٖيفطٚـ ؾ ٙسيتساْٚ ا٘زبْ فطآ

 سيتِٛ يٚاحسٞب ٝيثٝ وّ يآٖ ثٝ چٟبض ٔٙغمٝ ثٝ ٔٙؾٛض ٔطارقٝ حضٛض يثٙس ٓيٚ ضنس ثبظاض اؾتبٖ ٚ تمؿ مبتئغبِقبت ، تحم  -1

 وٙٙسٜ ثتٗ آٔبزٜ .

 .....(.يطيحُٕ ٚ ٘مُ، ٔٛضٛفبت ثبضٌ ت،يفئرتّف) اظ رّٕٝ و يزض حٛظٜ ٞب بٖئكتط بتيثٝ قىب ييٚ پبؾرٍٛ يٌسيضؾ  -2

ثٝ ٔٙؾٛض عطح ٘مغٝ ٘ؾطات ٚ پيكٟٙبزات وؿت قسٜ ثب ٔسيطاٖ ٚ ٔؿئِٛيٗ تهٕيٓ ؾبظ  بٖياظ ٔكتط يا٘زبْ پطٚغٜ ٘ؾطؾٙز  -3

 قطوت ٚ پيٍيطي ضفـ اقىبالت ٚ ا٘زبْ انالحبت.

اضتمبء ٚ  يٚ اضائٝ ضاٞىبض ثطا يرٟت ضفـ ٔكىالت فٙ يٕب٘يؾ يٞب وٙٙسٌبٖ ثتٗ آٔبزٜ ٚ فطاٚضزٜ سيثٝ تِٛ يحضٛض ٔطارقٝ  -4

 ٚ ثتٗ. ٕبٖيؾ سيتِٛ ٙسيثٟجٛز فطا

 زبزيٚ ا يفياٞساف و ٗييٚ تق يٕب٘يثتٗ ٚ ٔهبضف ؾ سيزض تِٛ بظئٛضز ٘ ٝيٚ ٔٛاز اِٚ ٕبٖيا٘ٛاؿ ؾ يفيو يٞب قبذم يبثياضظ  -5

 ٔٛضز ا٘تؾبض. تيفيو يىٙٛاذتيثرف رٟت  ٙبٖياعٕ يبضت٘ؾ ؿتٓيؾ

پبيف ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ؾيٕبٖ ضلجب ٚ اضؾبَ آٖ ثٝ آظٔبيكٍبٜ رٟت آ٘بِيع ٚ قٙبؾبيي ٘مبط لٛت ٚ ضقف ٔحهٛالت ضلجب )پطٚغٜ  -6

 ثٙچ ٔبضن(.

 رتٝيآٔ يٞب ٕبٖيقسٜ ثب ؾ سيٚ ثتٗ تِٛ رتٝيآٔ يٕبٟ٘بيٚ تٛؾقٝ ٔهبضف ؾ يالساْ ثٝ فطًٞٙ ؾبظ -7

 ت ٚ پيٍيطي ثط حؿٗ ا٘زبْ فقبِيت آظٔبيكٍبٜ ثتٗ .٘ؾبض -8

   يترهه يٙبضٞبيٚث يثطٌعاض يطيٍيپ  -9

 ثتٗ ٚ ؾبذتٕبٖ-ٕبٖئطتجظ ثب حٛظٜ ؾ يكٍبٟٞبيٕ٘ب ئكبضوت زض ثطٌعاض -10



 شركت سيمان سپاهان ) سهامي عام (

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت 

 3111ه شهريور ما  13منتهي به  سال ماليبراي 

20 
 

  

  وظام راَبري شركت -7

    

 ساذتار ّيأت هسيزُ  -1-7  

 . اعالعات مسبًط بٍ اعضاء َيأت مديسٌ بٍ شسح جديل ذيل مي باشد 
 
 

 هذرك  سوت  ًام ًوايٌذُ شخص حقَقي  ًام شخص حقَقي

 كبضضٌبسي اضضس هسيطُ س ّيأتضئي هحوسضضب سليويبى سيوبى كطزستبى

 كبضضٌبسي اضضس هسيطُ ًبئت ضئيس ّيأت هطتضي الْي زٍست سيوبى ضطق

 كبضضٌبسي اضضس ػضَ ّيأت هسيطُ ضضب ًيک پَض گصاضي آشض سطهبيِ

 كبضضٌبسي اضضس ػضَ ّيأت هسيطُ جؼفط هؤشًي سيوبى فبضس ٍ ذَظستبى

 زكتطي ػضَ ّيأت هسيطُ ِػلَيج ػلي اصغط صبزلي تَسؼِ سطهبيِ ٍ صٌؼت غسيط

 كبضضٌبسي اضضس هسيطػبهل  ػجبسؼلي هؼيٌيبى _

 

 

پزداخت حك حضَر ٍ پاداش ّيأت هذيزُ بزاساس هصَبات هجوع عوَهي صاحباى سْام ٍ حمَق ٍهشايا ٍ پاداش هذيزعاهل 

 تَسط ّيأت هذيزُ تعييي هي گزدد.



 شركت سيمان سپاهان ) سهامي عام (

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت 

 3111ه شهريور ما  13منتهي به  سال ماليبراي 

22 
 

 تاريد ٍ هحل تطكيل جلسات ّيأت هسيزُ -2-7 

 ٔٛضز ٌعاضـ ثٝ قطح شيُ ثٛزٜ اؾت: ؾبَ ٔبِئسيطٜ زض عَٛ  ضيد ٚ ٔحُ تكىيُ رّؿبت ٞيأتتب         

 هحل تطىيل جلسِ تاريخ ضوارُ جلسِ رديف

 تْطاىزفتط هطكعي ضطكت ٍالغ زض  24/07/1398 708 1

 تْطاىزفتط هطكعي ضطكت ٍالغ زض  29/08/1398 709 2

 تْطاىزفتط هطكعي ضطكت ٍالغ زض  27/09/1398 710 3

  تْطاىزفتط هطكعي ضطكت ٍالغ زض  30/09/1398 711 4

 ضطكت تَسؼِ سطهبيِ ٍ صٌؼت غسيط 30/10/1398 712 5

 ضطكت تَسؼِ سطهبيِ ٍ صٌؼت غسيط 27/11/1398 713 6

 ضطكت تَسؼِ سطهبيِ ٍ صٌؼت غسيط 24/12/1398 714 7

 تْطاىزفتط هطكعي ضطكت ٍالغ زض  31/01/1399 715 8

 تْطاىزفتط هطكعي ضطكت ٍالغ زض  28/02/1399 716  9

 ضطكت تَسؼِ سطهبيِ ٍ صٌؼت غسيط 10/03/1399 717 10

 ضطكت تَسؼِ سطهبيِ ٍ صٌؼت غسيط 24/03/1399 718 11

 ضطكت تَسؼِ سطهبيِ ٍ صٌؼت غسيط 25/04/1399 719 12

 ضطكت تَسؼِ سطهبيِ ٍ صٌؼت غسيط 26/05/1399 720 13

 بضذبًِ سيوبى سپبّبىك 25/06/1399 721 14

 زفتط هطكعي ضطكت ٍالغ زض تْطاى 27/07/1399 722 15

 

 هسيزاى اجزايي ضزكت  -3-7  

 تحصيالت سوت ًام ٍ ًام ذاًَازگي
 سابمِ اجزايي

 زر ضزكت

 سَابك اجزايي

 ذارج اس ضزكت 

زرصس هيشاى هالكيت 

 زر سْام ضزكت 

 - سال 28 هاُ 19 کارشٌاسی ارشذ هذيز عاهل عثاسعلی هیعٌیاى

 - سال 24 سال 1 کارشٌاسی ارشذ عضَ ّیأت هذيز ٍ هعاٍى هالی ٍ التصادی رضا ًیک پَر

 - سال 17 سال 2 کارشٌاسی هعاًٍت فٌی علی سلیواًی

 - سال 19 هاُ 14 کارشٌاسی ارشذ هعاٍى هٌاتع اًساًی سیذحسیي هیزتالزی

 - سال 9 هاُ 14 کارشٌاسی هعاًٍت  صادرات حویذرضا هحوذی

 - سال 11 سال 7 کارشٌاسی ارشذ هذيز اهَر هالی اصفْاًی يحیی ًصز

 اتربش تهٕيٓ زض ذهٛل تقييٗ حمٛق ٚ ٔعايبي ٔسيطاٖ اضقس ارطائي زض چٟبضچٛة آئيٗ ٘بٔٝ عطح عجمٝ ثٙسي ٔكبغُ ٚ 

 . آئيٗ ٘بٔٝ ٞبي ٔهٛة ٞيأت ٔسيطٜ تٛؾظ ٔسيط فبُٔ ارطا ٔي ٌطزز
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 لاًًَي حسابزط هستمل ٍ باسرط -4-7  

ظٔبٖ ثٛضؼ ٚ اٚضاق تٛؾظ ٔزٕـ فٕٛٔي فبزي نبحجبٖ ؾٟبْ اظ ثيٗ حؿبثطؾبٖ ٔقتٕس ؾب ؾبٔبٖ پٙساضٔؤؾؿٝ حؿبثطؾي 

ثٝ  ثٟطاز ٔكبضٔٛؾؿٝ حؿبثطؾي ٚ انّي ربٔقٝ حؿبثساضاٖ ضؾٕي ثٝ فٙٛاٖ حؿبثطؼ ٚ ثبظضؼ لب٘ٛ٘ي  ثٟبزاض ٚ افضبي

ا٘تربة ٌطزيسٜ ٚ تقييٗ حك اِعحٕٝ  1399قٟطيٛض ٔبٜ   31ثٝ ٔبِي ٔٙتٟي  ؾبَثبظضؼ فّي اِجسَ قطوت ثطاي ؾٕت 

 حؿبثطؼ ثٝ ٞيأت ٔسيطٜ تفٛيض ٌطزيسٜ اؾت .

 

 هَضَع ًام هؤسسِ
 هبلغ

 ريالهيليَى 

 18280    1399 ضْزيَر هاُ 31هٌتْي بِ  هالي سالحسابزسي صَرتْاي هالي  هَسسِ حسابزسي ساهاى پٌذار

 

 هحيط حمَلي ضزوت   -5-7
 ٟٕٔتطيٗ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات حبوٓ ثط فقبِيت قطوت فجبضتٙس اظ :         

 لبٖ٘ٛ تزبضت 

  لبٖ٘ٛ وبض ٚ آييٗ ٘بٔٝ ٞبي ٔطتجظ 

  لبٖ٘ٛ ٔبِيبتٟبي ٔؿتميٓ ٚثركٙبٔٝ ٞبي ٔطثٛط 
 ٕٝارتٕبفيٞبي  لبٖ٘ٛ ثي 
  ٚ ٖٛ٘ٚآييٗ ٘بٔٝ ٞبي ٔطثٛط  ٔمطضات نبزضات ٚ ٚاضزات ايطاٖلب 
  ٝلبٖ٘ٛ ثبظاض ؾطٔبي 

 ِيبت ثط اضظـ افعٚزٜلبٖ٘ٛ ٔب 
  لبٖ٘ٛ حفبؽت ٚ ثٟؿبظي  ٔحيظ ظيؿت ٚ ٔمطضات ٔطتجظ  

  اؾبؾٙبٔٝ قطوت 
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  تجسيٍ ي تحليل ريسك  شركت -8
 

ثطذي اظ ضيؿىٟبي ٟٔٓ ٔٛضز ثطضؾي لطاض شيالً ثب ضيؿىٟبي ٔرتّفي ضٚثطٚ ٔي ثبقس وٝ  قطوت ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ زض ٔحيظ فقبِيت ذٛز

 ٌطفتٝ اؾت:

 ًات ًزخ ارسريسك ًَسا -1-8  

زض حٛظٜ نبزضات ٔحهَٛ ٚ ذطيس ثطذي اظ  ٘ؾط ثٝ ايٙىٝ قطوت ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ رٟت ا٘زبْ ثركي اظ فقبِيتٟبي فّٕيبتي 

ٔي ٕ٘بيس تغييط ٘طخ اضظ زض ٔٛرٛزي ٘مس ٚ ٚ نطافي ٔجبزضت ثٝ ذطيس ٚ فطٚـ اضظ اظ عطيك ؾيؿتٓ ثب٘ىي الالْ ٔٛضز ٘يبظ 

 ؾٛزآٚضي قطوت احط ٌصاض ٔي ثبقس.

 ريسك كيفيت -2-8

يىي اظ ٟٕٔتطيٗ فٛأّي وٝ قطوت ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ تٛا٘ؿتٝ زض ثبظاض ضلبثت ، ؾٟٓ ثبظاض ذٛز ضا تب حسٚز ظيبزي حفؼ وٙس  

 ويفيت ٔحهٛالت اؾت . ثطاي حفؼ ٚ اضتمبء ٔٛلقيت فقّي قطوت ، وٙتطَ ضيؿه ويفيت ضطٚضي ذٛاٞس ثٛز.

 ًْازُ ّاي تَليسريسك ليوت  -3-8  

ػي ٚ ؾبيط الالْ ٔهطفي زض ثٟبي تٕبْ قسٜ تِٛيس ؾيٕبٖ وٝ زض ؾبِٟبي  قطايظ التهبزي ٚ ٘طخ تٛضْ ٚ تبحيط ؾٟٓ ا٘ط ثب تٛرٝ 

اذيط اظ افعايف لبثُ ٔالحؾٝ اي ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾت، ؾٛزآٚضي قطوت تحت تبحيط ليٕت فٛأُ تِٛيس ٚ ثٟبي تٕبْ قسٜ 

 لطاض زاضز.

 ريسك ًمسيٌگي -4-8  

َ ٔغبِجبت، ٕٞچٙيٗ وبٞف حزٓ ٔهطف ٗ ضوٛز حبنُ زض ثبظاض ٚ قطايظ التهبزي ٚ افعايف زٚضٜ ٚنٛثب زض ٘ؾط ٌطفت

ؾيٕبٖ زض وُ وكٛض، نٙقت ؾيٕبٖ ٚ قطوت ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ تحت تبحيط قطايظ ؾرت ٘مسيٍٙي ٚ وٕجٛز ٔٙبثـ ٔبِي ٔٛضز ٘يبظ 

 لطاض زاضز. 

 ريسك ًاضي اس ضيَع ٍيزٍط كزًٍا -5-8

ٚـ قطوت ٞبي ؾيٕب٘ي اظ ظٔبٖ قيٛؿ ٚيطٚؼ وطٚ٘ب تب وٖٙٛ ،قبٞس تأحيط وٓ إٞيت آٖ ثط نٙقت ثب ثطضؾي ٚضقيت فط

زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبَ لجُ ٌٛيبي  1399ؾيٕبٖ وكٛض ٔي ثبقيٓ.آٔبض فطٚـ زاذّي قطوت ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ زض ؾٝ ٔبٜ اَٚ ؾبَ 

وكٛض زض رٟت ٔمبثّٝ ثب ٚيطٚؼ وطٚ٘ب ثٝ ٘ؾط ٔغّت فٛق اِصوط ٔي ثبقس.اظ ؾٛي زيٍط ثب تٛرٝ ثٝ السأبت نٛضت ٌطفتٝ زض 

ٔي ضؾس زض ٔبٜ ٞبي آتي تأحيطات آٖ ثط نٙقت ؾيٕبٖ ٘يع وٕتط قٛز. زض ذهٛل نبزضات ثب تٛرٝ ثٝ ٔكىالت ٔٛرٛز زض 

وكٛضٞبي حبقيٝ ذّيذ فبضؼ ٚ ثب فٙبيت ثٝ ٔٛا٘ـ ٔٛرٛز زض حُٕ ٚ ٘مُ ثيٗ إِّّي ،ثٝ ٘ؾط ٔي ضؾس نبزضات وّيٙىط ٘ؿجت 

 طٚـ زاذّي زض ٔبٜ ٞبي آتي تب حسٚزي تحت تأحيط لطاض ثٍيطز.ثٝ ف

 



 شركت سيمان سپاهان ) سهامي عام (

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت 

 3111ه شهريور ما  13منتهي به  سال ماليبراي 

25 
 

  گسارش عملكرد اجتماعي -9

 ٍضعيت هصزف اًزصي -1-9   

 هالي  سال ي اًزصي هصزفي درٌِ ّايٍواّص ّش يرابطِ با واّص هصزف اًزص اّن الذاهات اًجام ضذُ در        

 :بَدُ است بِ ضزح  سيز 1399 ضْزيَر هاُ 31بِ   هٌتْي

تعویز اساسی گیزتکس آسیاب سیواى غلطکی کِ هٌجز تِ افشايش ظزفیت تَلیذ ايي آسیاب ًسثت تِ سال هالی گذشتِ ٍ  -1

 هتعالثاً کاّش ساعت کارکزد آسیاب ّای گلَلِ ای ٍ تالطثع کاّش هصزف اًزصی الکتزيکی تزای تَلیذ سیواى گزديذ.

تِ  یکِ عالٍُ تز کاّش اًزص لٍَاتیک 132 یا غِیوپزسَر تدستگاُ ک4تا  لٍَاتیک450دستگاُ کوپزسَر کي یٌيگشيجا -2

 شذُ است. یزًٍگْذاریتعو ٌِيّش ذيٍ کاّش شذ یساعت تز تي هٌجز تِ کاّش هصزف رٍغي آب صٌعت لٍَاتیک2 شاىیه

 ،ذیدر خظ تَل یکيالکتز یاًزص یالير ٌِيٍ کاّش ّش یسائ کیهستوز در خصَص پ یزیگیهٌظن ٍپ یشيتزًاهِ ر -3

در  یتزق هٌطمِ ا یهشَل یشزکت در تزًاهِ ّاٍ هستوز ٍتذٍى ٍلفِ هحصَل  ذیدر خصَص تَل كیدل یشيتزًاهِ ر -4

 اردیلیحذالل دُ ه يیدر ساعات اٍج هصزف تاتستاى کِ هٌجز تِ صزفِ جَ یکيالکتز یخصَص کاّش هصزف اًزص

 (.گزدد یلحاظ هدر لثَض تزق  1399 واُيدر د یصزفِ جَئ شاىی.)هذيگزد یفتزق هصز ٌِيدر ّش یالير

  ،%10اعوال هذيزيت تار ٍ هصزف اًزصی ٍ رعايت ساعات پیک هتٌاسة تا رًٍذ تَلیذ تا هماديز سيز  -5

 ،6/0تا هماديز تاالی  (L.F)کٌتزل رًٍذ ضزية تار  -6

 ،ٍ کاّش ّشيٌِ ّای سزتار(P.F) کٌتزل رًٍذ ضزية لذرت  -7

 تِ صَرت هاّیاًِ،هات السم تشکیل کویتِ ّای اًزصی جْت تزرسی رًٍذ هصزف ٍ اًجام الذا -8

 ،ّواٌّگی در تعویزات سالیاًِ تا تزق هٌطمِ ای جْت کاّش هصزف ٍاستفادُ اس تخفیفْای تخصیصی -9

 ،استفادُ اس حذاکثز ظزفیت تجْیشات در جْت کاّش ٍتْیٌِ ساسی هصزف اًزصی  -10

 ،تعزيف پزٍصُ ّای تْثَد در جْت کاّش ٍتْیٌِ ساسی هصزف اًزصی -11
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 پزٍصُ ّا  بزًاهِ ّا ٍ-2-9

 ،ش هستوز رٍساًِ پاراهتزّای اًزصی يپزٍصُ پا .1

 ،ستن َّای فشزدُیپزٍصُ کاّش اًزصی هصزفی در س .2

 ،تْایٍ استفادُ حذاکثزی اس ظزف يیک سایپزٍصُ پ .3

 ،ٍ سیواىپزٍصُ تزرسی پاراهتزّای هَثز در هصزف اًزصی در کَرُ ٍآسیاب ّای هَاد  .4

ٍ کاّش تَلفات ًاخَاستِ ٍ کاّش سهاى  یٍ ًگْذار زیتعو ٌِيکاّش ّش یتادر راس 1ٍ2خطَط  َىیاتَهاس ٌذياداهِ فزا .5

 ،زاتیتعو

 ی،ٍ الشاهات لاًًَ ٌِيتَاى ٍ کاّش ّش تیفیک شيافشا یلذرت شثکِ تزق کارخاًِ در راستا ةياصالح ضز پزٍصُ .6

 یّاى در راستاسپا واىیس یاختصاص لٍَلتیک63تِ شثکِ  3جْت اتصال تزق خظ  یهتز شثکِ فشار لَ 1800 احذاث .7

 ی.ٍ الشاهات لاًًَ 3خظ  یکاّش خاهَش

 

  عولكزز سيست هحيطي -9- 3   
 كنتزل آلودگي در بخص هوا :

ثب تَجِ ثِ تؼسز تجْيعات غجبضگيطضطكت سيوبى سپبّبى  ٍ پطاكٌسگي آًْب زض طَل سِ ذط تَليس زض هجوَع ػول فيلتطاسيَى 

صَضت هيپصيطز كِ ايي هَضَع هجيي  اّويت ٍ زاهٌِ  آلَز بظ غجبضحسٍز چْبض هيليَى هتطهكؼت گزض ّطسبػت ثط ضٍي 

ٍسيغ ػولكطز ايي تجْيعات است لصا ثب تَجِ ثِ تؼْسات ظيست هحيطي ٍ حسبسيتْبي هَجَز هٌطمِ اي8 پبيص هساٍم ٍ ًظبضت 

 هستوط زض ايي ثرص اجتٌبة ًبپصيط است3

 اهن اقذاهات انجام ضذه ، با هذف كنتزل آالينذگي  :

 بزُ اظ افطاز هجطة زض ٍاحس فيلتطاسيَى8استف -

  8ٍاحس فيلتطاسيَىپطسٌل هطتجط ثب  ػلويثطزى سطح ثبال ثب ّسف يآهَظضّبي  ثطگعاضي كالس -

   3َالى هٌطمِ ٍ استبى ثطَض هٌظنئضيعي ضسُ ثِ هطاجغ  لبًًَي ٍ هس اًؼكبس الساهبت ثطًبهِ -

 اصالحات فني ضاهل : -

  8ثگ ّبٍس ٍ ّيجطيس 8طّبي هرتلف اػن اظ جتزض فيلت توطكع ثط سيستن غجبضگيطّب -

   8اي ثط اسبس ثطًبهِ ظهبى ثٌسيكيسِ  كليِ فيلسّبي الكتطيكي ٍ  اصالح -

  8اصالح َّاي ذطب زض ثسًِ ٍ هسيط گبظ ٍضٍزي ثِ فيلتط -

  8اظ ططيك الساهبت ًَسبظي ٍ تبسيسبتيثطجْبي ذٌک كي  اصالح ػولكطز    -
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 اه هعتوذ و هحيط سيست استاى  اس سال گذضته تا كنوىنتايج انذاسه گيزي هاي آسهايطگ
 

 کليِ اًذاسُ گيزي ّا تَسط ادارُ کل هحيط سيست استاى اصفْاى ٍ ساسهاى هحيط سيست تْزاى

 باشذ. دال بز رعايت کاهل سقف هجاس هي 

 هيلي گطم ثط هتطهكؼت  65هيلي گطم ثط هتطهكؼت  * هتَسط فيلتط ّبي ّيجطيس   188 استاًذارد :

 هيلي گطم ثط هتطهكؼت 75هيلي گطم ثط هتطهكؼت  * هتَسط فيلتط ّبي الكتطيكي   158 استاًذارد :

 

 (صَضت هيگيطز HSEايي ثرص ظيط ًظط ٍاحس تبسيسبت ٍ تحت ضصس ٍپبيص ٍاحس ) كنتزل آلودگي در بخص آب:  

 ثطًبهِ ضيعي الظم ثِ هٌظَض جلَگيطي اظ ٍضٍز ضٍغي ٍگطيس ثِ پسبة -

 8تصفيِ ذبًِ ثْسبظي هربظى -

 8اصالح ضٍش كلطظًي ثِ پسبة ثِ هٌظَض جلَگيطي اظ ٍجَز كليفطم -

 8ًوًَِ گيطي هساٍم اظ پسبة ذطٍجي ٍلجي ثِ هٌظَضتؼييي كيفيت ٍ سالهت پسبة -

 8سطٍيس ضيكاليوط ثِ طَض كبهل ٍ تؼَيض سيستن اًتمبل لجي ثِ هٌظَض ًگِ زاضتي ٍضؼيت لجي -

 8يص هيعاى آلَزگي زض پسبة تصفيِ ضسُ استكبّص اكسيژى هحلَل ًطبى زٌّسُ افعا -

 ظيط سمف هجبظ  ثَزُ استbod. Cod. Do.Tss,.. 3كليِ ضبذصْبي پسبة ضبهل  -
 

  1398-1399حفظ ضزايط هوجود  تجهيشات غبارگيز هطابق استانذاردهاي سيست هحيطي در سال   

 8ي ضٍظاًِثبظزيسّبثط اسبس  ِ گطٍّْبي كبضيطا تي هطرص ضسُ ثاضجبع هَاضز تؼوي ٍ ثبظضسي ٍ كٌتطل ضٍظاًِ تجْيعات   -

   8ثطآٍضز لطؼبت ٍ تجْيعات هَضز ًيبظ ٍ پيگيطي تبهيي آى ثِ هٌظَض كبّص تَلفبت  -

 ثبضس3 كِ زض حَظُ كبضي ٍاحسّبي ّوكبض هي اض ثط ضاًسهبى  تجْيعات غجبضگيطكٌتطل8 ثجت ٍ آًبليع زليك پبضاهتطّبي تبثيطگص  -

   هبيطگبُ هحيط ظيستپبيص هساٍم ضبذصْب تَسط آظ -
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 ٌاى كركااهَر رفاّي، ايوٌي  -4-9

  
 

ثط٘بٔٝ ٞبي يي وبضوٙبٖ ٚ ٕٞچٙيٗ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ ثٝ ٔٙؾٛض تٛؾقٝ ثٟساقت ٔحيظ وبض، ايزبز ٔحيظ ٔٙبؾت رٟت ضقس ٚ پٛيب 

طاء زضآٔسٜ ٔٛضز ٌعاضـ ثٝ ٔطحّٝ ار ؾبَ ٔبِئٙبؾت رٟت اٚلبت فطاغت وبضوٙبٖ، السأبت ضفبٞي ٌؿتطزٜ اي زض عَٛ 

 اؾت وٝ اٞٓ فقبِيت ٞبي ضفبٞي قطوت ثٝ قطح ظيط اؾت:

 
 

 ٍام كاركٌاى -

% اظ حمٛق حبثت ٚ ٔقبزَ 12ثطاي پطزاذت ٚاْ ثٝ وبضوٙبٖ اظ ٔحُ پؽ ا٘ساظ وبضوٙبٖ فضٛ نٙسٚق تقبٖٚ ٚاْ ، ٔبٞيب٘ٝ ٔقبزَ  

ٗ ٘بٔٝ ٚاْ تهٛيت قسٜ ، ٚاْ پطزاذت ٔي ٕٞيٗ ٔجّغ ٘يع اظ عطف قطوت زض حؿبثٟب شذيطٜ ٔي ٌطزز . ؾپؽ ثط اؾبؼ آئي

ٕٞچٙيٗ آييٗ ٘بٔٝ ٚاْ ضطٚضي ثٝ تهٛيت ٞيئت ٔسيطٜ ضؾيسٜ وٝ ثط اؾبؼ آٖ ثٝ پطؾُٙ ٔكَٕٛ عجك ضٛاثظ ٔٛرٛز . ٌطزز 

 ٚاْ ضطٚضي پطزاذت ٔي قٛز.
 

 پَضص بيوِ اي كاركٌاى -

ض ٔٛضز حٛازث ٘بقي اظ وبض9 پٛقف ثيٕٝ اي حٕبيت اظ وبضوٙبٖ ثٝ ٍٞٙبْ ٚلٛؿ ٔطي ظٚزضؼ ٚ حٕبيت آ٘بٖ ز ثٝ ٔٙؾٛض 

 ٔٙبؾجي زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ اؾت ٚ وّيٝ وبضوٙبٖ ثٝ قطح شيُ تحت پٛقف ثيٕٝ اي لطاض زاض٘س:

  ٝفٛت يب ٘مم فضٛ پٛقف ثيٕٝ اي حٛازث ٘بقي اظ وبض ٔٙزط ث 

   ) يب اظوبضافتبزٌي زائٓ پٛقف ثيٕٝ اي فٛت ظٔب٘ي )ثٝ ٞط فّت  

 ثطاي پٛقف ثيٕٝ اي قسٜبضفطٔب ٚثيٕٝ ٞعيٙٝ ٔبظاز زضٔبٖ وبضوٙبٖ اظ رّٕٝ لطاضزازٞبي ٔٙقمسثيٕٝ ٔؿئِٛيت ٔس٘ي و 

 ٔي ثبقس.  

 

 سايز اهَر رفاّي  -

اؾتفبزٜ  ضظقي ٔٛرٛز زض قطوت ٚ ذبضد اظ آٖ ٕٚٞچٙيٗ أىبٖ حضٛض زض تيٓ ٞبي ٔرتّف ٚضظقي ٚ اؾتفبزٜ اظ أىب٘بت ٚ 

 وٝ ٔٛرجبت اٍ٘يعـ ثيكتط آٟ٘ب زض تقّك ثٝ ٔحيظ وبض ضا ايزبز ٕ٘ٛزٜ اؾت. ت وبضوٙبٖ قطورٟت اظ ؾبيط أٛض ضفبٞي 
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 فعاليت َاي تًسعٍ مىابع اوساوي -16

 تغييزات كاركٌاى-1-11  

پبيبٖ ؾبَ ٔبِي ٔٛضز زض قبُٔ وبضوٙبٖ زائٓ ٚ لطاضزازي ٚ وبضوٙبٖ تبثـ قطوتٟبي پيٕب٘ىبضي تغييطات وبضوٙبٖ قطوت  

 ٔي ثبقس:رسَٚ شيُ  ثٝ قطح 1398 قٟطيٛض ٔبٜ 31ٔٙتٟي ثٝ  ٔبِي بَؾ ٌعاضـ زض ٔمبيؿٝ ثب
 

 شرح

13/60/3131مالي منتهي به سال  13/60/3133سال مالي جاري منتهي به    

 پرسنل شرکت
 پیمانکاري

 )برون سپاري(
 پرسنل شرکت جمع

 پیمانکاري
 )برون سپاري(

 جمع

 566 333 62 562 333 60 تعداد کارکنان مراکس تولیدي )نفر( 

 221 183 371 272 136 312 تعداد کارکنان مراکس خدماتي )نفر( 

 32 9 6 56 35 1 دادکارکنان مراکس توزيع وفروش )نفر( تع

 13 31 66 13 50 01 تعداد کارکنان مراکس اداري وتشکیالتي )نفر( 

 906 616 290 929 627 302 جمع تعداد كل كاركنان شركت )نفر(

 

 ي ٍ سَابك كاري كاركٌاىٍضعيت تحصيل -2-11 

 ٔبِي ؾبَ پبيبٖزض ثٝ تفىيه ؾٛاثك وبضي  وٙبٖ تبثـ قطوتٟبي پيٕب٘ىبضيزائٓ ٚ لطاضزازي ٚ وبضوبضوٙبٖ  ٚضقيت تحهيّي

 ثٝ قطح شيُ ٔي ثبقس: 31/06/1398ٔٛضز ٌعاضـ زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبَ ٔبِي ٔٙتٟي ثٝ 
 
 

 درجه تحصيالت

 1398/6/31 31/6/1399           تفكيك سالهاي تجربه پرسنل  

 2تا 

 سال

 5تا 

 سال

 10تا 

 سال

 15تا 

 سال

 20تا 

 سال

 25تا 

 سال

 30تا 

 سال
 جمع جمع

 1 1 3 - - - - - - دكترا

 166 163 6 5 11 21 61 33 35 ليسانس وفوق ليسانس

 451 448 33 30 16 30 560 71 7 ديپلم وفوق ديپلم

 311 294 30 13 55 21 00 16 53 زيرديپلم

 0 - - - - - - - - بيسواد

 929 906 32 49 94 207 315 169 40 جمع
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  اقدامات اوجام شدٌ درخصًص تكاليف مجمع -11

 

 الذاهات اًجام ضذُ  تىاليف ّيأت هذيزُ 

 2گزارش  حسابرس و بازرس قانوين در مورد   5درخصوص بند 
داخلي ، مقرر  فقره سفارش خريد خارجي و يك فقره سفارش خريد 

گرديد پيگريي الزم تا حصول نتيجو و حتويل چرخ دنده ىاي 
مذكور را معمول منايند. مهچنني در خصوص چرخدنده آسياب 
سيمان كو توسط شركت مهندسي و حتقيقات غدير مهر ايرانيان 
در حال اجنام مي باشد ، مقرر گرديد با توجو بو شرايط موجود ، 

سيمان سپاىان منتقل و توسط  موضوع بو طور كامل بو شركت
 .شركت پيگريي گردد

ىلند كل وجوه مربوط بو پرونده مذكور تا  pwt در خصوص سفارش چرخ دنده بو شركت
پرداخت گرديد، شركت محل انتخاب گرديده در حال مذاكره جهت محل  0398پايان هبمن 

ديتهاي فرانسو باتوجو بو حمدو  cmdكاال است. درخصوص سفارش چرخ دنده بو شركت
وجو بو شركت مذكور موضوع متوقف و در حال  ناشي از حترمي و عدم امكان نقل و انتقال

بررسي راه كارىاي جايگزين مي باشد/ . بو استناد تكاليف جممع درخصوص انتقال چرخ 
دنده خريد داخلي از شركت مهندسي و حتقيقات غدير مهر ايرانيان  ، موضوع در ىيات 

ليات اجرايي وتكميل چرخ دنده فوق با حلاظ كليو حساهباي مربوط مديره تصويب  وكل عم
بو پيمانكار دست دوم ، بو سيمان سپاىان منتقل شد ، باتوجو بو  تكميل عمليات 

 .ساخت ، در حال حاضر چرخدنده بو كارخانو محل  گرديده و در انبار موجود است

 يد، مقرر گردگزارش حسابرس و بازرس قانوين  7د در مورد بن
جهت اخذ اسناد مالكيت امالك مربوط تا حصول نتيجو پيگريي 

 .و اقدام الزم معمول منايند

، نامو معريف شهرداري قطعو زمني اجنام شده 06د مالكيت پيگريي الزم جهت صدور اسنا
 9نيز اجنام و سند مالکيت تعداد  بو دفرتخانو ارسال گرديده، مراحل  استعالمهاي   قانوين 

الک مذکور صادر و بو نام شرکت منتقل گرديد. در خصوص انتقال اسناد بابت از ام
باب ملک( نيز مراحل اداری در دست اقدام می باشد. در  7مالکيت اموال باقيمانده )

خصوص انتقال اسناد مالکيت اموال  شرکت فرآورده ىای بتنی نيز انتقال سند از سازمان 
م شده و در مرحلو انتقال سند بو سيمان سپاىان عمران شهرداری بو فرآورده ىای بتنی اجنا

 می باشد.

گزارش حسابرس و بازرس قانوين ، مقرر گرديدضمن   9درمورد بند 
اصالحيو قانون جتارت در مورد پرداخت 241رعايت مفادماده 

سود سهام سهامداران در مهلت ىاي مقرر در ماده مذكور ، 
سهام سنوات   نسبت بو پرداخت و تسويو مانده مطالبات سود

گذشتو سهامداران با اطالع رساين مناسب جهت اخذ مشاره 
 .حساب اقدام منايند

در سايت كدال ، حنوه پرداخت سود سهام   7/3/99و  06/01/98طبق اطالعيو تاريخ 
طريق بانك صادرات و فرم جهت اخذ مشاره حساب سهامداران  منتشر شده است و   از

نك صادرت با مراجعو  سهامداران حقيقي  پرداخت اجنام از طريق با  24/3/99از تاريخ 
 .شده است. ليكن ىنوز خبشي از سهامداران جهت تكميل اطالعات خود اقدام نكرده اند

گزارش حسابرس وبازرس قانوين ،مقرر گرديد   00در مورد بند 
اقدامات الزم درخصوص مستندات و ايفاي تعهدات ارزي معمول 

 منايند

فروش رفتو در سامانو نيما و بر اساس اعالم شفاىي مسئولني مربوطو در  با توجو بو ارز
، تعهدات ارزی شرکت سيمان سپاىان ستعالم اخذ شده از سامانو داراييبانك مركزي  و ا

 .بطور كامل برطرف شده استتا پايان سال مالی مورد گزارش 

 گزارش حسابرس و بازرس قانوين ، مقرر گرديد  05در مورد بند 
قررات و دستورالعمل ىاي تعيني شده توسط سازمان بورس و م

 .اوراق هبادار و ضوابط مربوط بو مبارزه با پولشويي رعايت گردد

در اجراي دستورالعمل مبارزه با پولشويي توجيو مشرتيان از طريق مذاكره و صدور اطالعيو 
فروش مقرر  بر اساس مصوبو كميتو  29/00/98اجنام و از تاريخ  98در دي و هبمن 

گرديده صدور سفارش و  واريز وجو و دريافت چك  بو نام  خريدار اجنام شود و بصورت 
 . دورىاي كنرتل مي شود
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  بروامٍ َاي آيىدٌ شركت -12

اظ  ثطلطاضي ٚاؾتفبزٜ ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ زض ضاؾتبي رّت ٘ؾط شيٙفقبٖ ذٛز، ثٝ ٚيػٜ حساوخط ٕ٘ٛزٖ ٔٙبفـ ؾٟبٔساضاٖ فعيع ٚ ثبقطوت      

ٚثبتٕبْ تٛاٖ، حساوخط تالـ ذٛز ضا ثطاي  وبٞف ليٕت تٕبْ قسٜ ٔحهٛالت ٚ افعايف  (BSM)ؾيؿتٓ ٔسيطيت اؾتطاتػي ٔتٛاظٖ 

EPS  ؾبِٝ اٞساف شيُ ضا تسٚيٗ ٕ٘ٛزٜ اؾت:  3ثٝ وبض ٌطفتٝ ٚ زض لبِت ثط٘بٔٝ ضاٞجطزي 

 

 ٍش گستزش باسارّاي فزٍش هحصَالت ٍ تٌَع برطي ضيَُ ّاي فز  -1-12   

اضتمبي ويفيت ٔحهٛالت زض ؾغح زاذّي ٚ اؾتب٘ساضزٞبي ثيٗ إِّّي ) وٙتطَ ربٔـ ويفيت ٔٛاز اِٚيٝ ٚ افعٚز٘ي اظ ٔقسٖ تب 

ٔسيطيت ضٚاثظ ثب ( ٌٚؿتطـ ؾٟٓ ثبظاض زاذّي ) افعايف وبضائي فطآيٙس ثبظاضيبثي ،  CEتحٛيُ ثٝ ٔكتطي، پيٍيطي اذص ٘كبٖ 

زاضي زض ٔكتطيبٖ( ٕٞچٙيٗ افعايف ٔيعاٖ نبزضات ثٝ ٔٙؾٛض ثٝ وبضٌيطي حساوخط ؽطفيت ، رّت ضضبيت ٚ ايزبز ٚفبٔكتطيبٖ

 تأٔيٗ ثركي اظ ٘يبظٞبي اضظي . ٚتِٛيسي 
 

 تٌَع هحصَالت   -2-12   

ٚ تِٛيس  رٟت تأٔيٗ ٘يبظٞبي رسيس ٔكتطيبٖ ٍٚ٘بٜ ثٝ آيٙسٜ اظ ٘ؾط تىِٙٛٛغي (R&D)تمٛيت فقبِيتٟبي تحميك ٚ تٛؾقٝ 

 يس ٚ ٔقطفي ثٝ ثبظاضٞبي ٔٛرٛزٔحهٛالت رس
 

 

 هٌابع هاليبْيٌِ هسيزيت ٍ تأهيي   -3-12   

تأٔيٗ ٔٙبثـ ٔبِي اظ عطيك اذص تؿٟيالت ٔبِي اضظاٖ ليٕت ٚ فطٚـ أٛاَ ٔبظاز ثٝ ٔٙؾٛض ٚ ٔسيطيت ثط٘بٔٝ قطوت زض ؾبَ ٔبِي آتي 

 ٔي ثبقس. قطوت فقبِيتتساْٚ غٛط تِٛيس ٚ تأٔيٗ ٔٙبثـ ٔٛضز ٘يبظ رٟت تقٕيطات اؾبؾي ذ

  

 

 هسيزيت ّشيٌِ ّا ٍ كاّص بْاي توام ضسُ -4-12  
وٝ ٔي تٛا٘س ٔٙزط    ثط٘بٔٝ تقٕيطات اؾبؾي ذغٛط لسيٕي ضا زض ثط٘بٔٝ وبض ذٛز لطاض زازٜ اؾت 98-99قطوت زض ؾبَ ٔبِي         

ٔي ثبقس. ثب تٛرٝ ثٝ قطايظ فقّي، ثٝ افعايف ؽطفيتٟبي فّٕي تِٛيس قسٜ، ٕٞچٙيٗ ثط ثٟبي تٕبْ قسٜ ٔحهٛالت ٘يع ٔٛحط 
 ثط٘بٔٝ ٞبي ٔرتّفي زض ذهٛل وٙتطَ ٚ وبٞف ٞعيٙٝ ٞب زض حٛظٜ ٞبي ٔرتّف فّٕيبتي زض زؾت ا٘زبْ ٔي ثبقس.
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 ضيَُ ّاي تأهيي هالي  -5-12     

 ٚـ ٔحهَٛ اظتحت تأحيط ٚضقيت ثبظاض ٚ تغييطات ضٚـ فط 1399قٟطيٛض ٔبٜ  31ٔٙتٟي ثٝ  ٔبِي ؾبَ٘مسيٍٙي قطوت زض  

ثٝ عٛضي وٝ يىي اظ ٔٛاضز ٟٔٓ اتربش تهٕيٕبت ثطضؾي ٚضقيت  ،ثٛزٜ اؾت زاضاي ٘ٛؾب٘بت ظيبزي ٘مسيثٝ  افتجبضي ضٚـ

ٔٙبثـ الظْ ضا  ثطاي ؾبَ ٔبِي آتي تقطيف قسٜ ئبِي ذٛز ثطاؾبؼ ثٛزرٝ ٘مسٔٙبثـ ِصا قطوت ثطاي تأٔيٗ  .٘مسيٍٙي اؾت 

 :ز شيُ ٔي ثبقسپيف ثيٙي ٕ٘ٛزٜ اؾت وٝ قبُٔ ٔٛاض

 
 

 ريال هيلياردهبلغ ـ  ضــــــــزح

 7،200 ٚ نبزضات فطٚـ

 500  زضيبفت تؿٟيالت ثب٘ىي

 150 زضآٔسٞبي فّٕيبتي ٚغيط فّٕيبتي

 78850 جوــــــــع
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 ذالصِ اطالعات سال هالي آتي ضزكت اصلي  -6-12

 يبفتٝ ٚ اظ آٖ ٘يع حتي االٔىبٖ فطاتط ضٚز :ثٝ اٞساف ظيط زض لبِت ثٛزرٝ ٔهٛة زؾت  ٓ اؾتٕقطوت ٔه     

 صورت سود و زيان سال مالي آتي
 

 شــــــــــــــزح

 هبلغ

 ريال -هيليَى 

 702070998 زضآهس ّبي ػوليبتي 

 (459225987) ثْبي توبم ضسُ زضآهسّبي ػوليبتي 

 2,285,011 سَد ًاخالص 

 (4825524) ّعيٌِ ّبي فطٍش 8 ػوَهي ٍ ازاضي 

 (465898) سبيط الالم ػوليبتي 

 1,835,589 سَد ) سياى ( عولياتي 

 (1465586) بي هبلي ّعيٌِ ّ

 875898 سبيط زضآهسّب ٍ ّعيٌِ ّبي غيطػوليبتي 

 1,776,101 سَد خالص قبل اس هاليات

 

 برنامه توليد و تحويل سيمان و كلينكر در سال مالي آتي

 تي ّشار -همذار زحــــــض

 2،500 تِٛيس وّيٙىط

 1،500 تِٛيس ؾيٕبٖ

 1،450 تحٛيُ ؾيٕبٖ زاذّي

 60 بزضاتيتحٛيُ ؾيٕبٖ ن

 1،510 رٕـ تحٛيُ ؾيٕبٖ زاذّي ٚ نبزضاتي

 1،100 تحٛيُ وّيٙىط نبزضاتي
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  اطالعات تماس با شركت  -13

 

 كارذاًِ  :  
 قطوت ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ  ـ 517/81465نٙسٚق پؿتي  8499186111وس پؿتي  ـانفٟبٖ  

  031 ـ 52454471تّفٗ : 

  031ـ 52457383زٚضٍ٘بض : 

 : زفتز اصفْاى    
   8173817551وس پؿتي   ـ  24پالن  ـحس فبنُ تٛحيس ٚ حىيٓ ٘ؾبٔي   ـذيبثبٖ قطيقتي 

  031 ـ 36280201 ـ 5تّفٗ  :   

  031 ـ 36280206زٚضٍ٘بض : 

 زفتز تْزاى  :  
  1919814611وس پؿتي  ـ 211ذيبثبٖ ٚحيس زؾتٍطزي قطلي )ؽفط ؾبثك( پالن  

  021 ـ 22277465 ـ7 تّفٗ :

  021 ـ 22250336:  زٚضٍ٘بض

 021 ـ 22224205ٌٛيبي ؾٟبْ : 

 

 http://sales.sepahancement.ir  فطٚـ ايٙتط٘تي  : 

 www.sepahancement.ir       آزضؼ ايٙتط٘ت  :
 

  

  


