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 سیمان صنعت بررسی .1

 سیمان معرفی .1.1

نرم، جاذب آب و اينکه قابليت به هم چسباندن ذرات را به يکديگر به وجود می آورد که در نتيجه جسمم لملو و   سيمان گردی است 

يکنواختی را پديد می آورد. براين اساس سيمان ترکيبی است از اکسيد کلسيم )آهک( با ساير اکسيدها نظير اکسيد آلومينيموم اکسميد   

ای قليائی که ترکيبی با آب را دارا می باشد و در مجاورت با هوا و همچنين در زيمر آب  سيليسم، اکسيد آهن، اکسيد منيزيم و اکسيده

روز کمه در زيمر آب باشمد دارای مقماومتی      ٨٢به تدريج سخت می گردد و دارای مقاومت باالئی می شود به طوريکه در زمانی حدود 

عنوان ماده ای که قابليت چسمباندن ذرات بمه يکمديگر و در     سيمان که از آن به کيلو گرم بر سانتی متر مربع می گردد. ٨٥٢حداقل 

نهايت بوجود آوردن جسم يکپارچه را داراست ياد می شود؛ شامل ترکيو مصالح آهکی، رس، سيليس و اکسيدهای معمدنی در دممای   

ز آسمياب کمردن آن بمه    گراد است که پس از حرارت دادن آنها، جسمی به نام کلينکر حالل می شود و ادرجه سانتی ۰٥٢٢تا  ۰۰٢٢

 آيد.های مختلفش بدست میهمراه مقدار مناسبی سنگ گچ، تيپ

 

 جهان در سیمان صنعت بررسی .1.2

تواند به عنموان يکمی از معيارهمای    های توسعه لنعتی مورد توجه قرار گرفته و مصرف سرانه آن میامروزه به عنوان يکی از شاخص
 عنوان يکی از مهمترين عنالر توسعه ای در تأمين زيرساخت های اقتصادی کشور، نهادهبه اين کاال  رشد لنعتی در نظر گرفته شود.

ای استراتژيک محسوب می شود به طوری که بين فرايند رشد اقتصادی و سرانه مصرف سيمان در هر کشور، همبستگی بااليی وجود 
 دارد. 

 ۰٢٢ميليمارد و   ۰ميالدی معادل  ٨٢۰۰مجموع توليد جهانی سيمان در سال ( USGS) براساس گزارش سازمان زمين شناسی آمريکا

 ٨چين با اخمتالف بسميار زيماد و بما توليمد      کشور  .ه استميليون تن بود ٢٢ميليارد و  ۰به  ٨٢۰2تن اعالم شده که اين رقم در سال 
همای پميش بمه خمود     مميالدی همچمون سمال    ٨٢۰۰ميليون تن عنوان بزرگترين توليدکننده سيمان جهان را در سال  ٥٢٢ميليارد و 

های هزار تن سيمان در رده 2٢٢ميليون و  ٢2ميليون تن و آمريکا )با احتساب پورتوريکو( نيز با توليد  ٨٢٢هند با توليد  .اختصاص داد

رتبمه چهمارم را بدسمت    ميليمون تمن    5٥بعد از ايران و ترکيه که به لورت مشترک با توليمد   .بندی جای گرفتنددوم و سوم اين رتبه

 .را بدسمت آورد  ٨٢۰۰ميليون تن سيمان عنوان پنجم بزرگترين توليدکننمدگان سميمان جهمان را در سمال      5٨آوردند، برزيل با توليد 

 ٨٢٢همچنين سازمان زمين شناسی آمريکا بيشترين ميزان ظرفيت توليد کلينکر به ترتيو متعلق به چين با دو ميليمارد تمن، هنمد بما     
 ٢٢رده چهارم نيز به لورت مشترک به ايران، روسيه و ويتنام بما   همچنينهزار تن است.  2٢٢ميليون و  ۰٢۰تن و آمريکا با  ميليون

 .ميليون تن برآورد شده است ٥5٢ميليارد  2ميليون تن اختصاص يافته است. مجموع ظرفيت کلينکر جهان نيز بالغ بر 

رده شدن ايران و ترکيه در زمينه توليد سيمان اشاره توان به همزمين شناسی آمريکا میبندی امسال سازمان از نکات جالو توجه رده
ک کرد. به اين ترتيو حاال ديگر ايران به تنهايی بزرگترين توليدکننده سيمان منطقه خاورميانه نبوده و ترکيه نيز اين رتبه را با خود يد

 .تنهايی عنوان بزرگترين توليدکننده سيمان منطقه خاورميانه را کسو کرده بودبه  ٨٢۰2کشد. اين در حالی است که ايران در سال می
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 ایران در سیمان صنعت بررسی .1.1
 

 سیمان صادرات و داخلی مصرف روند -

 ذيل خالله شده است: نمودارتاکنون در  ۰2٢5سال های طی  سيمان روند مصرف داخلی

 داخلی سیمان: روند مصرف 1 نمودار

 

و اوج آن  در مصرف سيمان در داخل کشور وجود داشمته اسمت   %8.٢نرخ رشد حدود  ۰2٢5همانگونه که مشخص شده است در سال 

به تدريج کاهش يافت به طموری کمه در سمال    اين نرخ  ۰28٢بوده است و سپس با آغاز سال  ۰٢.٨با نرخ رشد حدود  ۰2٢8در سال 

ماهه ابتدايی سال اول نيز بما کماهش    5سيمان منفی گرديد و اين روند همچنان ادامه داشته است. در نرخ رشد مصرف داخلی  ۰28٨

درلدی بيشترين کاهش را در مصرف سيمان در داخل کشور داشته ايم که نشان از عمق رکودی است که بر اقتصماد حماکم   8حدود 

  است.

به دليل افت قيمت ها، مشکالت حمل و نقل و ناوگان جاده ای و همچنين طی سال های اخير لادرات سيمان به خارج از کشور 

 بحران و جنگ داخلی در کشورهای هدف با کاهش توام بوده است:

 هزار تن -سال گذشته 11: روند صادرات سیمان و کلینکر در کشور طی 1 جدول

 97 99 94 49 49 49 49 49ماهه7 سال

 ٨٢٢ ٥.٥٢۰ ٢.9۰9 ۰٢.٥92 ۰2.55٥ ۰٢.٢۰٨ ۰8.٢29 8.٥٢9 صادرات

 

 

9.8

5.9

18.2

5.6

8.6

-3.4 -3.7

-9.1

87 88 89 90 91 92 93 94ماهه7

49تا شهریور 97سال : روند مصرف داخلی
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 شده تمام بهای و فروش قیمت رشد نرخ مقایسه -

باعث رقابتی شدن بمازار  اخت و ساز، کاهش پروژه های عمرانی، افزايش تعداد توليدکنندگان سيمان و کاهش لادرات همه کاهش س

ناچار به فروش محصوالت خود با تخفيفات باال و به مبلغی کمتر از بهای تمام شده سيمان گاها  شده است به نحوی که توليدکنندگان

آن می شوند. بررسمی قيممت سميمان از دهمه قبمل      

تاکنون نشان می دهد افزايش قيمت سيمان نسمبت  

برخوردار بوده به ساير هزينه ها از شيو ماليم تری 

 است. 

به عنوان مثال بررسمی هزينمه دسمتمزد بمه عنموان      

بهمای تممام شمده سميمان را      %٨٢عاملی که تقريبا 

تشکيل می دهد، نشان می دهد حداقل يک کمارگر  

برابر شمده   ۰٨.٥حدود  ۰2٢۰تا سال  ۰2٢٢از سال 

ن طمی  در حالی که قيمت متوسم  يمک تمن سميما    

 برابر شده است. ٥.٨همين مدت 

بهای تمام شده را تشکيل می دهد، طی بازه زمانی فوق با حذف يارانه حاممل همای انمرژی     %٨٢همچنين هزينه های انرژی نيز که 

 برابر شده است. ۰٢حدود 

 مقایسه میانگین نرخ رشد حقوق و قیمت فروش :2 جدول

 ميزان افزايش ۰28۰سال  ۰2٢٢سال  شرح

 برابر۰٨.٥ 5.۰٨۰.٨٥٢ ٥95.8٢٢ ماهيانه )ريال(حداقل حقوق 

 برابر ٥.٨ 5٢٢.٢٢٢ ۰۰8.8٢٢ قيمت متوس  هر تن سيمان )ريال(
 

  موجودی افزایشی روند -

 ميليون تن کلينکر روی زمين می باشد: ۰5 ی در حدود، مقدار8۰ماهه اول سال  5طبق آمار 

 )تن(1392ماهه اول سال 1کلینکر طی  روند افزایشی موجودی: 3 جدول

 مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين

۰9.٥۰٨.8۰٢ ۰9.2٢٨.252 ۰5.٢۰٥.۰٥٥ ۰5.5٢٨.8٢۰ ۰5.2٨8.٨2٢ ۰5.٨۰۰.٢٨8 ۰5.۰8٢.۰٢2 

لمنعت، معمدن و   مجوز تاسيس لادره برای واحدهای سيمانی که معاونت طمرح و برناممه وزارت    ۰۰2اين در حالی است که از تعداد 

واحد فعال نمی باشد که با بهره برداری از تمام ظرفيت پروانه های لادره، تعداد شرکت همای سميمانی    ۰۰تجارت اعالم نموده هنوز 

بنمابراين   واحد خواهد رسيد و عرضه سيمان در اين شراي  نابه سامان همچنان نسبت به تقاضا افمزايش خواهمد يافمت.    ۰۰2فعال به 
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، کمارايی نمدارد  نرخ گذاری دولتی و دسمتوری   در اين شراي  عالوه بر اينکهرضه سيمان درکشور مازاد بر تقاضاست و درحال حاضر ع

حمل و نقمل سميمان هزينمه بمر      از سويی. نيز به مشتريان اعطا می نمايندشرکت ها برای فروش سيمان خود تخفيفات قابل توجهی 

 .سترهای مقتصی لرفه اقتصادی ندارداست چون کاالی سنگينی است و لادرات آن جز با حمايت و ايجاد ب

 سودآوری مقایسه -

شرکت سيمانی  ٨۰در جدول ذيل به مقايسه عملکرد که  فعال در کشور وجود دارد کوره 89توليد سيمان با  کارخانه 5٨در حال حاضر 

 :شده است دادهدر سال قبل نشان مدت مشابه نسبت به  ۰28۰ماهه اول سال  9 در

 93شرکت های سیمانی با شش ماهه سال  92مقایسه سودخالص و سود عملیاتی شش ماهه اول سال  :2 جدول

 نام شرکت
ماهه 9سود خالص
 8۰اول 

ماهه 9سود خالص
 82اول 

 تغيير)%(
ماهه 9عملياتیسود 

 8۰اول 
سود عملياتی 

 82ماهه اول 9
 تغيير)%(

 (۰۰9) ۰٥،٥5٢ (5،۰٨٢) (٨٢٢) ٨8،229 (2۰،٢٨۰) سيمان درود

 (۰2۰) ۰٥۰،2۰٢ (٥٨،8۰۰) (۰9٢) ۰٨5،٢29 (5٥،5۰8) سيمان خزر

 (٢9) ٨28،٢٥٢ 2۰،۰٥8 (8٢) ٨٨٥،۰2٨ ٨٨،٢25 سيمان بجنورد

 (5٥) ٥52،٨2۰ ۰۰۰،۰٢9 (٢٨) ٥۰9،٢٥۰ 8۰،958 سيمان مازندران

 (٥9) ٨٢2،۰5٨ ۰٨۰،٥٢٨ (52) ٨٨8،٥٨٥ 9٨،۰۰8 سيمان شاهرود

 (٢٢) 9۰٥،555 5۰،28٨ (9٥) ۰٥۰،٢٥9 ۰٥9،۰٨٢ سيمان تهران

 (٥5) ۰5۰،٨59 ٨٢۰،٢2۰ (9۰) ۰٨٥،٢۰٢ ۰٥2،۰99 سيمان اروميه

 (9٢) ٨22،955 5٥،9۰٢ (9٨) ٨٥٢،95٥ 8۰،۰٢5 سيمان بهبهان

 (٥٢) ٥٢،۰۰2 ٨۰،95٥ (٥5) ٥5،۰۰5 ٨۰،58٢ سيمان نی ريز

 (۰9) 25٢،۰5۰ ۰88،۰5٥ (٥۰) ٨5٢،9۰۰ ۰٨٢،8٢5 سيمان لوفيان

 (٨5) ٨۰۰،8۰۰ ۰٥۰،۰٨٢ (٥٨) ٨٨٨،9۰٥ ۰٢9،295 سيمان ممتازان کرمان

 (٥9) ۰۰٢،۰٢٢ 9٥،5٥9 (۰8) ۰۰8،۰٥٢ 9٢،٥٢8 سيمان الفهان

 (٥٥) ٨۰٥،۰۰9 89،۰٨٢ (۰٢) ٨۰8،9٢8 ۰۰2،2٨٥ سيمان غرب

 (5٨) ٢٢،۰۰8 ٨٥،۰۰٢ (۰۰) ۰٢٨،5٨٢ ۰٢2،۰5٥ سيمان قائن

 (22) ۰۰2،٢2٨ ٨85،9٨٢ (2۰) ۰2٢،٢۰8 ٨٢٥،٢٥5 سيمان خوزستان

 (٨٥) 55،۰5۰ ٥٢،٢۰٢ (٨5) ۰۰٨،۰95 ۰٢۰،۰85 سيمان داراب

 (٨8) ٨59،289 ۰89،9٥٥ (٨۰) ٨88،2۰8 ٨٨5،٥58 سيمان فارس نو

 (٥9) ۰2٨،۰28 ٥5،5۰۰ (۰٢) 2۰۰،۰5٢ ٨٥٢،8۰۰ سيمان شمال

 (٨٥) ٢2،۰۰۰ 9٨،9٥٢ (۰٥) ۰٢5،٢5٢ 8٨،٢۰5 سيمان فارس نو

 ٨٥ ۰۰5،۰۰٢ ۰٢2،8٥2 8 2٢٢،٥٥۰ ۰۰9،2٢8 سيمان کرمان

 9۰ ۰۰8،٨28 ۰8۰،955 ٥٢ ۰٨٢،۰٥٨ ۰٢٢،59٥ سيمان خاش
 

با کاهش  8۰در شش ماهه اول سال سيمانی فوق، ( از شرکت های %8٢) شرکت ۰8با بررسی فوق مشخص گرديد که در حدود 

 سودخالص و سود عملياتی مواجه بوده اند که اين بررسی مقايسه نيز حاکی از رکود عميق اين لنعت دارد. 
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 شرکت معرفی .2

 فعالیت موضوع و تاریخچه .2.1

به نام شرکت سيمان )با مسمووليت محمدود( در اداره تبمت     ۰٢۰٢ميليون ريال تحت شماره  2٢با سرمايه اوليه  ۰22٨شرکت در سال 

بمه   ۰2٥۰، در سمال  "شمرکت سمهامی سميمان   "نام شمرکت بمه    ۰222شرکت ها و مالکيت لنعتی تهران به تبت رسيده و در سال 

 ٨٢/٢٥/۰28۰به شرکت سيمان شرق )سهامی عام( تغيير يافته و در تماريخ   ۰9/٢9/۰2٥٥و در تاريخ  "شرکت سهامی خاص سيمان"

در سمازمان   ٢2/۰٨/۰2٥9محل تبت شرکت به اداره تبت اسناد و امالک ناحيه دو مشهد انتقال يافته و در تاريخ  ۰٥8٨٢تحت شماره 

 بورس و اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است.

 سهامی عام )شرکت اللی( و شرکت های فرعی به شرح ذيل می باشد:گروه شامل شرکت سيمان شرق 

 : شرکت های فرعی1 جدول

 نام شرکت
اقامتگاه 

 قانونی

درصد مالکیت گروه 

 99/90/9949در 

تاریخ پایان سال 

 مالی شرکت
 2۰/٢٥/۰28٥ ٢8.8٢ مشهد شرکت فرآورده های سیمان شرق)سهامی عام(

 2۰/٢٥/۰28٥ 89 مشهد صنعتی سیمان شرق )سهامی خاص(شرکت آهک 

 2۰/٢٥/۰28٥ 88.۰8 مشهد شرکت معادن ذغال سنگ شرق)سهامی خاص(

 2۰/٢٥/۰28٥ 89 مشهد شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد)سهامی خاص(

 2۰/٢٥/۰28٥ 88.88 تهران شرکت سیمان سفید شرق )سهامی خاص(

 

 فرعی طبق اساسنامه، به شرح ذيل است:و شرکت های  اللی موضوع فعاليت شرکت

  تاسيس و بهره برداری از کارخانه های سيمان، اکتشاف، بهره برداری از معمادن اسمت و هرگونمه فعاليمت     : اصلیشرکت

 لنعتی و معدنی و انجام معامالت بازرگانی که به موضوع شرکت مربوط باشد.

 

 بتنمی و سميمانی، اکتشماف،    تهيه و توليد انمواع فمرآورده همای    : رده های سیمان شرق )سهامی عام(شرکت فرآو

استخراج، بهره برداری و انجام معامالت بازرگانی که به موضوع شرکت مربوط باشد و نيز مشارکت با شرکت های لنعتی و 

 معدنی در حدود موضوع شرکت.
 

 

 توليمد  بهره برداری از معمادن شناسايی، اکتشاف، استخراج و : آهک صنعتی سیمان شرق )سهامی خاص( تشرک ،

ده های آهکی و ساختمانی از ماسه و آهمک، انجمام معمامالت و عمليمات مجماز      شن، ماسه و آهک دانه بندی شده و فرآور

لنعتی، توليدی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی، اخذ نمايندگی و يا اعطای نمايندگی در کليه زمينه های مرتب  با موضوع 

 در داخل و يا خارج از کشور، شرکت در نمايشگاه داخلی و خارجی و کليه مناقصات و مزايده ها. شرکت به اشخاص
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  ذغال سمنگ سمالدره و قشمالق بمر طبمق      بهره برداری از معادن : غالسنگ شرق )سهامی خاص(ذشرکت معادن

موافقت به عمل آمده با وزارت معادن، اکتشاف معادن ديگر در حوزه تعيين شمده در پروانمه بهمره بمرداری از معمادن مزبمور       

مورد نياز از بازارهای داخلی و خارجی، فروش محصموالت معمدنی در داخمل يما     براساس موازين قانونی، خريد ماشين آالت 

و انجام هرگونه عمليات بازرگانی، لنعتی و معدنی که مستقيم يا غيرمستقيم با موضوع فعاليت شرکت مربوط  خارج از کشور

 باشد.

 

 )جماده ای داخلمی کماال از مبمدا     انجام امور حمل و نقل : شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد)سهامی خاص

نمايندگی با کسو موافقت قبلی از سازمان حمل و  شهرستان مشهد به ساير نقاط کشور و همچنين ايجاد هرگونه شعو و يا

 نقل و پايانه های کشور.

 
 

 )تاسيس و بهره برداری از کارخانه های سميمان شمامل انمواع سميمان     : شرکت سیمان سفید شرق )سهامی خاص

انجمام معمامالت   و بهره برداری از معادن مجاز و هرگونه فعاليت لمنعتی و معمدنی و   سفيد و خاکستری و رنگی و اکتشاف 

 اين شرکت بزرگترين واحد توليد سيمان سفيد در کشور محسوب می شود. بازرگانی مربوط به موضوع شرکت.

 

 به طور خالله در جدول زير نمايش داده شده است: ساير اطالعات شرکت های فرعی سيمان شرق

 : سایر اطالعات شرکت های فرعی6 جدول

 تعداد سهام گذاری در شرکت های فرعیسرمايه 
درلد سرمايه 
 گذاری

بهای تمام 
 شده

کاهش ارزش 
 انباشته

 مبلغ دفتری
ترکيو 
 مبلغ دفتری

 % ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
 ٥ 22،٢٨5 - 22،٢٨5 ۰٢٢ 5،5٥2،۰۰9 شرکت معادن ذغال سنگ شرق

 ٨٨ ۰9۰،89٢ - ۰9۰،89٢ 8٢ ٢8،855،89٢ شرکت فرآورده های سيمان شرق

 ۰ ٨9،٢98 - ٨9،٢98 89 9،۰۰۰،٢٢٢ شرکت حمل و نقل سپهر سيمان مشهد

 ۰ 8،9٢٢ - 8،9٢٢ 89 8،9٢٢،٢٢٢ شرکت آهک لنعتی سيمان شرق

 9٢ ۰88،8٥٢ - ۰88،8٥٢ ۰٢٢ ۰88،8٥٢،٢٢٢ شرکت سيمان سفيد شرق
 

به عنوان بزرگترين شمرکت فرعمی در گمروه تلقمی ممی شمود و        (%9٢ميليارد ريال ) ۰88با ارزش دفتری  شرکت سيمان سفيد شرق

 ( به عنوان دومين شرکت بزرگ گروه می باشد.%٨٨) ميليارد ريال ۰9۰با ارزش دفتری  شرکت فرآورده های سيمان شرقهمچنين 
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 تولید منظر از :صنعت در شرکت جایگاه .2.2

تن سيمان به ترتيو در رده نهم و دهم توليمد   ۰.99٢.٨٥٥و تن کلينکر  ۰.92٢.9٨9شرکت سيمان شرق، با توليد  8۰طی سال مالی 

 از کل توليد سيمان کشور را عهده دار بوده است. %2از کل توليد کلينکر و  %٨در کشور قرار دارد که  کلينکر و سيمان

 : جایگاه شرکت صنعت)از منظر تولید(1 جدول

 تولید سیمان تولید کلینکر شرح

 9٨،٥2٢،۰٢۰ 95،۰۰٨،٢٨5 کارخانجات سیمان کشور

 ۰،99٢،٨٥٥ ۰،92٢،9٨9 شرکت سیمان شرق

%٨ درصد تولید شرکت سیمان شرق از کل تولید سیمان و کلینکر کشور  2%  

 

 فروش منظر از صنعت: در شرکت جایگاه .2.1

در سميمان  تن  ۰.9٢5.٨۰2با حجم فروش معادل شرکت سيمان شرق در بين شرکت های فعال در اين لنعت  8۰در طی سال مالی 

 سهم فروش محصوالت اين شرکت از کل بازار داخلی و لادرات به شرح ذيل است: رده نهم قرار دارد. همچنين

 (فروش: جایگاه شرکت در صنعت )از منظر 8 جدول

 نوع محصول
 کلینکر سیمان

 جمع لادرات داخلیبازار  جمع لادرات بازار داخلی

 ٥،٥88،892 ٥،٥88،892 - 9٨،٨۰5،5۰٥ ۰۰،2٥2،۰٨٥ ٥٢،٢9۰،9٨٢ کارخانجات سيمان کشور

 92،8٨8 92،8٨8 - ۰،9٨2،٨٢۰ ٨۰۰،٥۰2 ۰،۰۰۰،55۰ شرکت سيمان شرق

توليد شرکت سيمان شرق از کل 
 توليد سيمان و کلينکر کشور

%2 %٨ %2 - %۰ %۰ 

 

 خراسان استان در شرکت جایگاه .2.2

 در استان خراسان نيز در جدول ذيل خالله شده است: 8۰طی سال مالی  توليد و فروشسهم شرکت سيمان شرق در 

 جایگاه شرکت در استان خراسان بزرگ: 9 جدول

 فروش تولید سیمان تولید کلینکر شرح
 9،9٢٢،598 9،۰٨2،٢۰۰ 9،٢8۰،٨۰٨ کارخانجات سيمان کشور

 ۰،9٢5،٨۰2 ۰،99٢،٨٥٥ ۰،92٢،9٨9 سيمان شرقشرکت 

 ٨9% ٨9% ٨5% درلد توليد شرکت سيمان شرق از کل توليد سيمان و کلينکر کشور
 

 گردد.درصد ار سیمان استان خراسان توسط شرکت تولید می 62همانگونه که مشخص شده است در حدود 
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 سهامداران ترکیب و شرکت سرمایه .2.2

مرحله افزايش، نهايتا سرمايه شرکت در پايان سال مالی منتهی  2۰که طی  بودهميليون ريال  2٢سرمايه شرکت در بدو تاسيس مبلغ 

ريمال( رسميده اسمت.      ۰٢٢٢سهم، به ارزش اسمی هر سهم  ۰.٢8٨.٢٢٢.٢٢٢ميليارد ريال )شامل تعداد  ۰.٢8٨به مبلغ  8۰.٢9.2۰به 

 تيرمماه  مجممع  در درلد نيم و ٨۰ ميزان به نسهامدارا نقدی آورده و مطالبات محل از سرمايه نيز با افزايش ۰28۰همچنين در سال 

و  8۰طی سال های ترکيو سهامداران شرکت در همچنين  ميليارد ريال خواهد رسيد )در جريان تبت(. ۰.2٨9، سرمايه شرکت به 8۰

 در جدول زير ارائه شده است: 82

 (92و  93)سال های  : ترکیب سهامداران شرکت11 جدول

 
8۰.٢9.2۰ 82.٢9.2۰ 

 تعدادسهام درلد سهام تعداد سهم سهامدار/دارنده
درلد 
 سهامدار

 ٨۰.52 ٨25،٨92،95۰ ٨۰.8۰ ٨28،92٢،٥٢8 شرکت توسعه سرمايه ولنعت غدير

 ۰2.8٢ ۰٥٨،929،9٢۰ ۰2.8٢ ۰٥٨،929،9٢۰ شرکت سيمان سپاهان

 ۰٨.٢٨ ۰2۰،٨2٥،9٨8 ۰٨.٢٨ ۰2۰،٨2٥،9٨8 شرکت سيمان فارس وخوزستان

 ۰۰.9٢ ۰٨5،٥۰۰،٥8۰ ۰۰.9٢ ۰٨5،٥۰٥،٥8۰ شرکت سرمايه گذاری دی

 ٨.8۰ 2٨،٢٢2،٢٥۰ ۰.25 ۰٥،٢۰۰،۰۰5 شرکت سرمايه گذاری بانک مسکن

 ٢.5۰ 5،٢٢٢،٢٢٢ - - شرکت سرمايه گذاری لندوق بازنشستگی نفت

 ٨.۰٢ ٨2،58٨،٢9۰ ٨.٥2 ٨5،9٢5،8۰٢ شرکت سرمايه گذاری ملی ايران

 ٨.2۰ ٨٥،٥9٢،٢5٨ ٨.9٨ ٨٢،9٨9،9۰٢ بيمه ايرانشرکت سهامی 

 2٨.۰2 2٥۰٢٢۰2٨۰ 22.٢9 298،985،88٥ درلد( ٥سايرين)کمتر از 

 ۰٢٢ ۰،٢8٨،٢٢٢،٢٢٢ ۰٢٢ ۰،٢8٨،٢٢٢،٢٢٢ جمع

از محل آورده  8۰.٢۰.٨2، سرمايه شرکت به موجو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده لاحبان سهام مورخ 8۰طی سال مالی همچنين 

ميليمون ريمال    ٨٥.۰٥٥ميليون ريال افزايش يافته و از اين بابت تا تاريخ ترازنامه مبلغ  ٨2۰.5٢٢نقدی و مطالبات سهامداران به مبلغ 

 سرمايه واريز شده برای تبديل سرمايه در سرفصل افزايش سرمايه در جريان انعکاس داده شده است.
 

 مدیره هیئت اعضای ترکیب .2.6

 اسامی اعضای هيوت مديره و نمايندگان آن ها و سمت هر يک به شرح ذيل است: ۰28۰.٢9.٨2 مورخ طبق جلسه هيوت مديره در

 هیئت مدیره: ترکیب 11 جدول

 سمت تاريخ عضويت نام نماينده نام

 رئيس هيوت مديره ۰2٢5 علی محمد بد سرمايه گذاری غدير

 رئيس هيوت مديرهنايو  ۰28۰ علی توکلی سرمايه گذاری دی

 عضو هيوت مديره ۰282 سعيد نايو سيمان سپاهان

 عضو هيوت مديره ۰28۰ مجيد ناموردی سيمان فارس و خوزستان

 عضو هيوت مديره ۰28۰ محمدرضا عرفانی توسعه سرمايه و لنعت غدير

 شده است.مدير عامل شرکت نيز آقای بهروز زندی می باشد که در خارج از هيوت مديره شرکت تعيين 
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 قیمتی روند .2.2

 قيمت سهم و ارزش بازاری شرکت سيمان شرق در طی سه سال گذشته در جدول ذيل به لورت خالله ارائه شده است:

 (92تا  92) از سال : روند قیمتی12 جدول

سال مالی 
 منتهی به

تعداد سهام 
 معامله شده

ارزش سهام معامله 
 شده)ميليون ريال(

تعداد روزهايی که نماد 
 معامله شده است

 پايان سال

ارزش بازار )ميليون 
 ريال(

قيمت سهم 
 )ريال(

سرمايه 
 ميليون ريال()

8٨.٢9.2۰ 2۰8،5٨5،۰۰٢٥ ٢5،52۰ ٨٢8 ۰،٢۰۰،۰٨ ٢٢،۰9٢ ٢۰٢،٢٢٢ 

82.٢9.2۰ ٨9٢،29٢،55٥ ۰،829،82٨ ٨۰5 ٨،۰8٨،529 ٨،٢٢٢ ۰،٢8٨،٢٢٢ 

8۰.٢9.2۰ ٥٢9،۰٥8،29۰ 5٢٥،٢88 ٨۰5 ۰،٢2۰،8۰٢ 8۰٥ ۰،2٨9،5٢٢ 
 

 تولید ظرفیت .2.2

به لورت مقايسه ای در  8۰و  82شرکت سيمان شرق و هر يک از شرکت های زير مجموعه در سال های  عملیو  اسمیظرفيت 

 جدول زير ارائه شده است:

 (92و  93) سال های : ظرفیت تولید13 جدول

 واحدشرکت محصول/ 

 مقدار توليد

ظرفيت 
 اسمی

ظرفيت 
 عملی

سال مالی منتهی به 
8۰.٢9.2۰ 

سال مالی منتهی به 
82.٢9.2۰ 

 شرکت اللی
    

 ۰،58۰،8۰٢ ۰،99٢،٨٥٥ ۰،88٢،2٨۰ ٨،٢٢٢،٢٢٢ سيمان خاکستری)تن(

 ۰،89٨،٢۰٢ ۰،92٢،9٨9 ٨،٢٢٢،٢٢٢ ٨،٢٢٢،٢٢٢ کلينکر)تن(

 شرکت های فرعی:
    

 ٢٥8،88٢ 2٨٥،۰٥8 ۰،٢٢٢،٢٢٢ ۰،٥٢٢،٢٢٢ بلوک )عدد(

 9٢۰،5٨٢ ٥55،۰٢٢ ۰،٢٢٢،٢٢٢ ۰،٢٢8،٢٢٢ شن و ماسه )تن(

 ٨۰٢،۰٢٨ ۰28،۰٢۰ 2۰٢،٢٢٢ 99٢،٢٢٢ تيرچه )متر طول(

 ٨9٢،٢9٢ ۰82،۰9٥ ۰٢٢،٢٢٢ ۰٥٢،٢٢٢ بتن )متر مکعو(

 ۰25،55٢ ۰2٢،٨85 ۰٥٢،٢٢٢ ۰٥٢،٢٢٢ سنگ فرش )متر مربع(

 - ۰8٢،55٢ 2٢٢،٢٢٢ 2٢٢،٢٢٢ سيمان سفيد )تن(

 - ۰۰٢،٢٥٥ 2٢٢،٢٢٢ 2۰٥،٢٢٢ کلينکر سفيد )تن(

 ۰٨2،۰٨۰ ۰٨5،٢59 ۰٨٥،٢٢٢ ۰25،٥٢٢ آهک )تن(

 ۰،٥9۰ ۰،9٥۰ ٨،۰٢٢ ٨،٥٢٢ ذغال سنگ شسته

 2،٢٢۰ ٨،9٢٢ ۰،٢٢٢ ۰،٢٢٢ ذغال سنگ کک شو

 ۰،2٢٨ 2٨٥ - - کک لنعتی
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 ترازنامه بررسی .1

 به اختصار در جدول ذيل ارائه شده است: ۰28۰تا سال  ۰28٢شرق در طی سال های ترازنامه شرکت سيمان 

 (92تا  91از سال ) ترازنامه روند :12 جدول

 سال گذشته ٥ -ترازنامه

 
8۰.٢9.2۰ ۰282 ۰28٨ ۰28۰ ۰28٢ 

 ٢،٢۰۰ ۰٥،٢28 ۰8،۰8٨ ٨٢،٨58 2۰،٥88 وجه نقد

 ٨٥8،٨٨2 ٨٥٥،٢٢٥ ٨8۰،9۰2 ٨9٨،٢٥8 ٢۰٨،8۰٢ مطالبات

 ٨٨5،٢52 ٨55،59٥ 25٨،22٥ ٨٢5،٢٥۰ - ساير مطالبات

 ۰۰٢،2٢٥ ٥٨،٢29 ۰55،8٢٨ ۰2٢،٨22 ٥5،5٢۰ سرمايه گذاری کوتاه مدت

 2٢۰،9٥٢ 2٢٥،5۰9 ٥29،۰۰۰ 92۰،8٨٢ 9٨5،95٢ موجودی کاال و مواد

 9٥،٢2۰ ٢٢،۰٢5 ۰2۰،۰٢٢ 8۰،9٥٥ ۰٢،5۰٨ پيش پرداخته ها

 ۰،٢٢٨،82۰ ۰،٢99،٢5٢ ۰،٥2۰،829 ۰،۰2٥،٢٢٥ ۰،٥5٢،5٥۰ دارايی جاریجمع 

 ٥5۰،٥٥5 995،٢٢۰ 5۰٥،22٢ ٢9٥،98٢ ٢99،9۰8 سرمايه گذاری بلندمدت

 ٨9٢،5٨٢ ٨،282،٢٥٥ ٨،8٢٢،۰۰٨ 2،٢٢٨،٨95 ٨،٨۰۰،٥2٢ اموال و تجهيزات

 ٢،2٨۰ ٢،5۰۰ ٢،٢25 ٢،8٥٢ 8،٢۰5 دارايی نامشهود

 2،55٢،58۰ ۰،٨٢5،5٢٥ ٥،۰٢۰،٢5٢ ٥،2۰٢،985 ٥،298،29٨ مجموع دارايی ها

 ٥٨،٢9٥ ٢٨،2٢2 ٨٢٢،٢٢٢ ٨99،٨٢9 ٢۰8،9٢2 حسابهای پرداختنی

 ٨٢٨،5٨2 ۰5٢،۰٨8 29٢،52٥ 25٥،٥٢۰ - ساير بستانکاران

 ۰٥،٥2٨ 9٨،٥2٢ ٢٢،٨٢٥ ۰۰٥،٢۰۰ ۰٢٢،٢99 پيش دريافت ها

 ۰،٨۰٨،٢٢2 ۰،992،8۰2 ٨،2٥٢،٢5٢ ٨،٢2۰،٨2۰ 2،5٨٨،92٢ جمع بدهی جاری

 ٨،95۰،۰۰9 ٨،8٥۰،۰٢٢ 2،5٢5،۰5۰ 2،٢22،٥۰5 ۰،٢2۰،8٨5 جمع بدهی

 ٢۰٢،٢٢٢ ٢۰٢،٢٢٢ ٢۰٢،٢٢٢ ۰،٢8٨،٢٢٢ ۰،٢8٨،٢٢٢ سرمايه

 ۰٢٨،٥۰5 2٨٢،٢۰9 ۰5٢،25۰ 2٨۰،٨92 ۰٨2،٢8٨ سودانباشته

 ۰،٢89،2۰٥ ۰،٨٥2،2٢٥ ۰،285،989 ۰،٥٢5،۰٥٢ ۰،22۰،۰2٥ جمع حقوق لاحبان سهام
 

ی شرکت در ط و بدهی های ها روند مجموع دارايی

حاکی از رشدی ماليم در  ۰28۰تا  ۰28٢سال های 

حقوق ؛ از سوی ديگر مجموع اندازه شرکت می باشد

درلدی  ۰۰با کاهشی 8۰سال  لاحبان سهام در طی

 مواجه گرديده است. 
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روند دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام

دارايی بدهی حقوق لاحبان سهام

بدهی و حقوق صاحبان سهام روند دارایی،: 3 نمودار                 
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 نيز به لورت خالله در جدول ذيل نمايش داده شده است: ۰28۰تا سال  ۰28٢ترازنامه هم مقياس شده از سال همچنين 

 (92تا  91)از سال  ترازنامه هم مقیاس شدهروند : 11 جدول

 8۰تا  8٢هم مقياس شده: سال  ترازنامه

 
8۰.٢9.2۰ ۰282 ۰28٨ ۰28۰ ۰28٢ 

 ٢ ٢ ٢ ۰ ۰ وجه نقد

 5 9 9 ٥ ۰٥ مطالبات

 9 5 5 ٥ - ساير مطالبات

 ۰ ۰ 2 ٨ ۰ سرمايه گذاری کوتاه مدت

 ٢ 8 ۰٢ ۰٨ ۰٨ موجودی کاال و مواد

 ٨ ٨ 2 ٨ ۰ پيش پرداخته ها

 ٨5 ٨٥ 2٢ ٨5 ٨8 جمع دارايی جاری

 ۰٥ ۰9 ۰۰ ۰9 ۰9 گذاری بلندمدتسرمايه 

 5 ٥5 ٥9 ٥9 ۰٨ اموال و تجهيزات

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ دارايی نامشهود

 ۰٢٢ ۰٢٢ ۰٢٢ ۰٢٢ ۰٢٢ مجموع دارايی ها

 ۰ ٨ ۰ ٥ ۰9 حسابهای پرداختنی

 5 ۰۰ 5 5 - ساير بستانکاران

 ۰ ۰ ٨ ٨ 2 پيش دريافت ها

 22 ۰٢ ۰٥ ٥2 98 جمع بدهی جاری

 5۰ 5٢ 52 5٨ 5٥ جمع بدهی

 ٨٨ ٨٢ ۰9 ٨٢ ٨٢ سرمايه

 ٥ ٢ 8 9 ٨ سودانباشته

 ٨8 2٢ ٨5 ٨٢ ٨٥ جمع حقوق لاحبان سهام

دارايی همای شمرکت بموده     %٢برابر با  8٢در سال  شرکت حساب های پرداختنی

جممع بمدهی همای     درلد رسيده اسمت.  ۰9به عدد  8۰است که اين رقم در سال 

درلد دارايی های شرکت را تشکيل داده  22برابر با  8٢جاری شرکت نيز در سال 

که با توجه بمه   درلد رسيده است. 9٢درلدی به ٨٢٢است که اين رقم با رشدی 

 .تبات نسبی دارايی های جاری، ريسک نقدينگی شرکت افزايش يافته است

از دارايی های شمرکت از محمل     %5٥در حدود  در حال حاضر ی شرکتبدهی ها

بشدت اهرمی می باشد و لمذا   بدهی ها تامين شده است که نشان می دهد شرکت

برای شرکت نامساعد تلقی می  استفاده از اهرم اقتصادی کنونی شراي   با توجه به

  گردد.

75%

25%

)%(ترکیب تامین مالی 

بدهی حقوق لاحبان سهام

 : ترکیب تامین مالی شرکت )%(2 نمودار
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 زیان و سود صورت .2

 :به لورت خالله ارائه شده است ۰28۰تا بودجه سال  ۰28۰ هایسالدر جدول ذيل لورت سود و زيان شرکت در طی 

 (92تا  91سال از اقالم سود و زیانی ): 16 جدول

 9949 9949 9949 9949 49.90.99 شرح

 9۰٨،٨٢۰ ۰،۰٢۰،٨٢٢ ۰،5٢٢،825 ۰،٥٨5،8۰٨ ۰،٨٢٢،8٨٨ فروش

 ٨٢٥،٥٥۰  25٢،٢2٢ 5٢٢،۰٥٥ 288،٥٥٨ ٢٨،99٥ سود ناخالص

 ۰٥٥،92۰ ٨٢5،5٢٢ ٥۰8،٨8۰ ٨٢٨،595 (٥2،9٢8) سود يا زيان عملياتی

 (55،5۰۰) (۰۰٢،٢59) (٨25،۰59) (٨٢2،٥98) (۰٨٨،228) هزينه مالی

 8۰،۰9٢ ٨۰2،۰۰٥ ٨5٥،589 ۰۰٨،8٨۰ (۰٢٨،٢55) سود )زيان( خالص

 ٢۰٢،٢٢٢ ٢۰٢،٢٢٢ ۰،٢8٨،٢٢٢ ۰،٢8٨،٢٢٢ ۰،٢8٨،٢٢٢ سرمايه

 ۰۰٨ ٨٥۰ ٨٥2 ۰٢2 (8۰) سود هر سهم)ريال(
 

در اوج  8٨مشخص می گردد که شرکت در سال  8۰تا  8٢طی سال های  شرکت در سودناخالص و سودخالص فروشروند با بررسی 

 ۰9بما کاهشمی    8۰فروش قرار داشته است و پس از آن روندی کاهشی را تجربه نموده است به طوری که فمروش شمرکت در سمال    

 رسيده است.ميليارد ريال  ۰.٨٢٢درلدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 

 و سودخالص روند فروش، سودناخالص: 1 نمودار
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 نيز به لورت خالله در جدول ذيل نمايش داده شده است: ۰28۰تا سال  ۰28٢هم مقياس شده از سال سود و زيان همچنين 

 (92تا  91سال از ) هم مقیاس شده اقالم سود و زیانی: 11 جدول

 (8۰تا  8٢)سال  اقالم سود و زيانی

 8۰.٢9.2۰ ۰282 ۰28٨ ۰28۰ ۰28٢ 

 ۰٢٢ ۰٢٢ ۰٢٢ ۰٢٢ ۰٢٢ فروش

 2۰ 2٨ ۰۰ ٨9 9 سود ناخالص

 ٨٥ ٨۰ 2٨ ۰8 (۰) سود يا زيان عملياتی

 (۰2) (۰٨) (۰۰) (۰8) (22) هزينه مالی

 ۰٥ ۰٢ ۰9 5 (٢) سود )زيان( خالص

 ۰25 5۰ 9۰ 5۰ ٢٥ سرمايه
 

 ۰28٢به شکل چشم گيری کاهش داشته است به طوری که در سمال   ۰28۰تا  ۰28٢در طی سال های  شرکت حاشيه سود ناخالص

 .درلد رسيده است 9به  8۰درلد بوده که در سال  2۰حاشيه سودناخالص حدود 

(92تا  91روند حاشیه سود خالص و ناخالص )از سال : 6 نمودار  

 

ايمن نسمبت   حاشيه سود خالص  رسيده است. %22به عدد  8۰بوده است که در سال  %۰2در حدود  ۰28٢در سال  شرکت هزينه مالی

 رسيده است. 8۰سال  در %-٢به حدود  ،8٨سال در  %۰9نيز دارای روندی نزولی بوده به طوری که از حدود 

ايی ريال برای همر سمهم سمود شناسم     ٨٥۰به اوج خود رسيده و  8٨ريال بوده است و در سال  ۰۰٨برابر با  8٢سود هر سهم در سال 

 ريالی برای هر سهم شناسايی نموده است. 8۰زيانی  نيز 8۰گرديده است و در سال 
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 فروش بررسی .2.1

 جهت بررسی بيشتر فروش شرکت، جدول زير نمايش داده شده است: 

 ( 92و  93)سال های  : بررسی فروش18 جدول

 فروش
 82سال مالی منتهی به شهريور 8۰سال مالی منتهی به شهريور

 تغييرات
 )%(مبلغ

 مبلغ نرخ مقدار مبلغ نرخ مقدار

 ميليون ريال تن/ريال تن ميليون ريال تن/ريال تن داخلی

 ۰ ۰،٥۰2،۰٢٢ 89۰،۰۰۰ ۰،٥98،٨٢5 ۰،٥٨8،٥9۰ ۰،٢٢٨،5٢۰ ۰،۰۰٨،9٨٥ سيمان خاکستری

 لادراتی
       

 (۰8) ۰٢٢،9٥٢ ٢٨۰،5٨2 ٨۰8،٢۰2 ۰۰٥،۰5٢ 9٢5،585 ٨۰۰،٥۰2 سيمان خاکستری

 ۰،٢58 2،٢۰2 ۰۰٥،55٨ ٢،9٨۰ ۰٥،2٢۰ 5٢٢،9۰۰ 92،8٨8 کلينکر خاکستری

 2 ۰٢۰،۰82 ٢٢5،٥29 ٨٨٢،۰9۰ ۰8٢،558 98٨،9٨8 ٨5٥،۰۰٨ لادراتیجمع 

 2۰ (۰55) - (58۰) (925) - (٢٥۰) مصارف داخلی

 ۰٥۰ (۰98،٥۰٨) - - (۰2٢،5٢۰) - - برگشت از فروش و تخفيفات

 (۰9) ۰،٥٨5،8۰٨ ٢٥٢،2۰۰ ۰،589،٢٢٢ ۰،٨٢٢،8٨٨ 592،829 ۰،9٢5،٨۰2 فروش کل
 

در  ا کاهشیب 8۰ميانگين نرخ فروش کل محصوالت شرکت در سال با بررسی دقيق تر ميزان فروش شرکت مشخص می گردد که 

رسيده است. همچنين مقدار فروش شرکت ريال به ازای هر تن  592،829به رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل  درلدی ۰٢ حدود

 درلدی مواجه گرديده است. 9 در حدود با کاهشی 82تن رسيده است که نسبت به سال  ۰،9٢5،٨۰2به رقم  8۰در سال نيز 

 مقایسه نرخ فروش: 1 نمودار
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کاهش مقدار و مبلغ فروش در شرکت ناشی از کاهش تقاضا به علت رکود در لنعت سيمان و کاهش ساخت و سماز، کماهش پمروژه    

افزايش تعداد کارخانجات توليد سيمان می باشد. همچنين فضای رقابتی فروش موجو گرديده تا به منظور حفظ های عمرانی دولت و 

سهم بازار تخفيفات شرکت افزايش يابد. تخفيفات اعمال شده نيز براساس حوزه جغرافيايی فروش و ميزان خريد مشمتری بمه اسمتناد    

 مصوبات کميسيون فروش شرکت لورت می گيرد.

 فروش: تفکیک 19 جدول

 شرح
 8۰سال مالی منتهی به شهريور

 ترکيو مبلغ

 % تن داخلی
 ٢8 ۰،٥٨8،٥9۰ سيمان خاکستری

 لادراتی
 

- 

 ٢ ۰۰٥،۰5٢ سيمان خاکستری

 2 ۰٥،2٢۰ کلينکر خاکستری

 ۰۰ ۰8٢،558 جمع لادراتی

 ۰٢٢ ۰،5٨٢،2۰2 فروش کل

آن نيز از  %۰۰از فروش شرکت از محل فروش داخلی تامين می گردد و  %٢8با بررسی ترکيو ريالی فروش مشخص می گردد که 

 . گرددلادرات تامين می
 

 اصلی نمشتریا .2.2

 به طور خالله در جدول زير نمايش داده شده است: ۰28۰و  ۰282مشتريان اللی شرکت در طی سال های 

 : مشتریان اصلی شرکت21 جدول

 نام
8۰.٢9.2۰ 82.٢9.2۰ 

 درلد )ميليون ريال( مبلغ درلد )ميليون ريال( مبلغ

 اشخاص وابسته
    

 ۰٢.۰5 ۰٥٥،2٢5 9.٢٢ ٢5،٥85 شرکت فرآورده های سيمان شرق

 - - ۰.٢۰ ٨2،٨5٨ شرکت سيمان سفيد شرق

 - - ۰.۰۰ ۰۰،٨٥2 شرکت آهک لنعتی سيمان شرق

 ساير اشخاص
 

- 
 

- 

 ۰٨.٢۰ ۰٢2،٥۰5 ۰٢.99 ۰25،2۰٢ مشتريان لادراتی

 ۰5.۰۰ ٨9٥،85٢ ۰٨.9۰ ۰9٨،٢5۰ شرکت پی تابام

 ۰5.۰٥ ٨9٨،۰۰٢ ۰٢.٥2 ۰2٥،52٢ پديده ساروج شرق

 ۰.٥8 ٨۰،2٥2 2.٨8 ۰٨،۰29 )ص( قرارگاه خاتم االنبيا

 ٨.٢٥ 2۰،2٨2 2.٨5 ۰٨،٢٢8 شرکت آپتين سپهر

 ٨.8٨ ۰۰،95٢ ٨.8٨ 25،985 معدنی گنجينهشرکت توليدی و 

 29.98 ٥9٢،٥۰2 ۰9.88 9٢٥،925 ساير

 ۰٢٢ ۰،٥٨5،8۰۰ ۰٢٢ ۰،٨٢٢،8٨٨ مجموع
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 شرکت محصوالت ترکیب .2.1

 به طور خالله در جدول زير نمايش داده شده است: ۰28۰و  ۰282ترکيو  محصوالت شرکت در طی سال های 

 محصوالت شرکت: ترکیب  21 جدول

 فروش خالص
 ترکیب سودناخالص سودناخالص بهای تمام شده درآمد عملیاتی
 % ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

 الف( داخلی
    

 ۰٨ 2۰،55٥ 2٥۰،۰٥۰ 2٢٢،8٨9 سيمان فله

 5۰ 9۰،۰2٨ 9٥9،٨٨2 5۰5،2٥٥ سيمان پاکتی

 ۰۰9 8٥،8٢5 ۰،٢۰٢،25۰ ۰،۰٢9،٨٢۰ جمع داخلی

 صادراتیب( 
   

- 

 ۰ ۰٥8 ۰،2٢5 ۰،599 سيمان فله

 (22) (٨5،9٨۰) ۰92،۰8٢ ۰2٥،٥5۰ سيمان پاکتی

 ۰5 ۰2،8٨٥ 2۰،259 ۰٥،2٢۰ کلينکر

 (۰9) (۰2،٨۰٢) ۰8٥،٢٢۰ ۰٢٨،9۰۰ جمع لادراتی

 ۰٢٢ ٢٨،995 ۰،٨٢9،٨٥٥ ۰،٨٢٢،8٨٨ مجموع
 

بيشترين سودناخالص شمرکت  سيمان فله و سيمان پاکتی. بفروش می رساند: به دو لورت والت داخلی را محصشرکت سيمان شرق 

 شود.ا شامل میرکل سود ناخالص شرکت  %5۰ و بوده استميليارد ريال  9۰در حدود است که سيمان پاکتی داخلی فروش مربوط به 

در اين بخش نيمز  . و کلينکر سيمان پاکتی ،بفروش می رساند: سيمان فلهنيز به سه لورت محصوالت لادراتی را  همچنين شرکت 

از محل فمروش   ميليارد ريال بوده است. همچنين  ۰۰است که رقمی در حدود  کلينکربيشترين سودناخالص شرکت مربوط به فروش 

 ميليارد ريال کسو نموده است. ٨5ناخالصی در حدود  زيان لادراتیسيمان پاکتی 
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 شده تمام بهای بررسی .2.2

 به طور خالله در جدول زير نمايش داده شده است: ۰28۰و  ۰282شرکت در طی سال های  بهای تمام شدهترکيو 

 : ترکیب بهای تمام شده شرکت22 جدول

 شرح
 ترکيو 82 ترکيو 8۰

 % ميليون ريال % ميليون ريال
 ۰۰ ۰٥٨،5٥٢ ۰٨ ۰۰۰،٢٥5 مواد مستقيم

 2 22،2٢8 2 28،9٥5 دستمزد مستقيم

 سربار
 

- 
 

- 

 ٨٢ ٨٨٨،9٨۰ ٨٢ ٨۰٨،٢٨5 دستمزد غير مستقيم

 ۰٥ ۰9٥،925 ۰٨ ۰۰٥،99۰ مواد بسته بندی

 ۰5 ۰٢9،٨۰2 ۰9 ۰8۰،۰9٢ استهالک

 ٨٥ ٨٢٨،5٥۰ ٨٢ ٨۰٨،922 انرژی

 ٥ ٥۰،9٢8 ٥ ٥8،٢٢8 خريد خدمات

 8 88،٥٢٢ ٢ 8٥،8۰۰ تعمير و نگهداری

 ٨ ٨٨،٢٢9 ٨ ٨٨،2٨٢ لوازم مصرفی

 - - ۰ ۰٥،8٨2 حمل و انبار داری

 (2) (٨٢،٨2٢) (2) (2٢،۰۰٥) سهم مراکز فروش

 (9) (92،٢٥5) 2 28،9٨٢ ساير

 ٢۰ 8۰٨،٨۰2 ٢٥ ۰،٢٨۰،5۰2 مجموع سربار

 ۰٢٢ ۰،۰٨٢،29٢ ۰٢٢ ۰،٨٢9،٨٥5 بهای تمام شده درآمدهای عملياتی

در بررسی ترکيو بهای تمام شده شمرکت مشمخص   

ميليمارد ريمال در    ۰.٢٨۰سربار بما مبلمغ    که می گردد

را بمه خمود    از بهای تممام شمده شمرکت    %٢٥ حدود 

 %۰٨و پس از آن مواد مسمتقيم   اختصاص داده است.

 .قرار دارد

اين نتيجه حالل می شود با بررسی سربار شرکت نيز 

و هزينه انرژی هر کمدام بمه    مدستمزد غير مستقيکه 

از کل بهای را بمه خمود اختصماص داده     %٨٢تفکيک 

 است.

 

12%

85%

)%(ترکیب بهای تمام شده

مواد مستقيم

دستمزد مستقيم

سربار

شده)%( ترکیب بهای تمام: 8 نمودار  
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 مالی های هزینه بررسی .2.2

 به طور خالله در جدول زير نمايش داده شده است: ۰28۰و  ۰282شرکت در طی سال های  هزينه های مالیترکيو 

 (92و  93)سال های  : ترکیب هزینه های مالی23 جدول

 تغییرات 49 49 شرح

 % ميليون ريال ميليون ريال 

 ۰۰8 ٨55،8٨٢ ۰۰٥،٢٥۰ سود و کارمزد تسهیالت دریافتی

 ۰۰۰ ٥،9۰8 9،۰٢٢ کارمزد خدمات بانکی

 ۰۰٢ ٨٢2،٥98 ۰٨٨،228 مجموع
 

بخشی از هزينه های مالی شرکت به بهای تمام دليل عمده افزايش هزينه های مالی ناشی از اين امر اين است که در سال مالی قبل 

 شده دارايی های واجد شراي  تخصيص می يافته است.
 

 غیرعملیاتی های هزینه و درآمدها سایر بررسی .2.6

 به طور خالله در جدول زير نمايش داده شده است: 8۰و  82ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی شرکت در طی سال های 

 میلیون ریال-سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی: 22 جدول

 تغییرات)%( 49 49 شرح

 (۰5) 85،22٥ ٢٢،٥88 سود سهام

 - - (٨٨،2٨٨) زيان حالل از فروش سرمايه گذاری ها

 ٨٢8 8،555 2٢،٢٨5 سود فروش مواد و کاال و خدمات

 ٥ ۰٢،٢٢٢ ۰٢،۰5٢ سود حالل از ساير اوراق بهادار و سپرده بانکی

 ٨۰ 2،9۰۰ ۰،2٢9 درآمد حالل از فروش اقالم ضايعاتی

 ۰،۰۰2 ۰9،8۰٢ ٨9۰،۰۰2 سود ناشی از فروش دارايی تابت مشهود

 ۰22 28 ٨٢٢ درآمد حالل از اجاره

 (8۰) (٨9،9۰٢) (٨،25٨) زيان تسعير بدهی های ارزی

 (۰٢) ٥،99٢ ٨،8٥۰ ساير

 ٨٨٢ ۰۰9،5٢٢ 252،٢5۰ مجموع

 يليارد ريمال م 252 می باشد که در حدود ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتیلورت عملکرد شرکت يکی ديگر از اقالم با اهميت 

  رشد داشته است. %٨٨٢در حدود  82که نسبت به مدت مشابه سال  را به خود اختصاص داده است

در حدود  82ميليارد ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال  ٨9۰در حدود  8۰در سال  سود ناشی از فروش دارايی تابت مشهود

ميليارد ريال از سود حالل از فروش دارايی های تابت مربموط بمه فمروش دو قطعمه از      ٨۰۰مبلغ همچنين  رشد داشته است. %۰۰٢٢

متر مربع می باشد که بمه شمرکت سمرمايه گمذاری غمدير       ۰٢٢٥جمعه به مساحت  زمين های شرکت واقع در تهران ميدان آرژانتين،

 فروخته شده است.
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 گیری نتیجه .2

را مصمرف سمرانه آن    بمه طوريکمه    اسمت  های توسعه لنعتی مورد توجه قرار گرفتمه به عنوان يکی از شاخص لنعت سيمان امروزه

در مصرف سيمان  %8.٢نرخ رشد حدود  ۰2٢5گرفت. در سال ر گرفته در نظکشورها توان به عنوان يکی از معيارهای رشد لنعتی می

بوده است و سپس اين نرخ به تدريج کاهش يافمت   ۰٢.٨با نرخ رشد حدود  ۰2٢8در داخل کشور وجود داشته است و اوج آن در سال 

ماهمه ابتمدايی    5ته اسمت. در  نرخ رشد مصرف داخلی سيمان منفی گرديد و اين روند همچنان ادامه داش ۰28٨به طوری که در سال 

درلدی بيشترين کاهش را در مصرف سيمان در داخل کشور داشته ايم که نشان از عمق رکودی است 8سال اول نيز با کاهش حدود 

که بر اقتصاد حاکم است. همچنين با توجه به هزينه حمل باالی لادرات سميمان و اوضماع اقتصمادی سياسمی کشمورهای همسمايه       

 نيز با مشکالت عديده ای مواجه گرديده است.لادرات سيمان 

نشان می دهد افزايش قيمت سيمان نسبت به ساير هزينه ها از شيو ماليم تری برخوردار بوده  گذشتهدهه  يکبررسی قيمت سيمان 

بهای تمام شده سيمان را تشکيل می دهد، نشان می دهد  %٨٢است. به عنوان مثال بررسی هزينه دستمزد به عنوان عاملی که تقريبا 

بهمای تممام شمده را     %٨٢و همچنين هزينه همای انمرژی کمه    ده برابر ش ۰٨.٥حدود  ۰2٢۰تا سال  ۰2٢٢حداقل يک کارگر از سال 

 ٥.٨تنها  در حالی که قيمت متوس  يک تن سيمان طی همين مدتبرابر شده است.  ۰٢تشکيل می دهد، طی بازه زمانی فوق حدود 

 برابر شده است.

تا  8٢های شرکت در طی سال های  شرکت سيمان شرق مشخص می گردد که روند مجموع دارايی ها و بدهی ترازنامهبا در بررسی 

درلدی مواجه گرديده  ۰۰با کاهشی  8۰دارای رشدی ماليم بوده است؛ از سوی ديگر مجموع حقوق لاحبان سهام در طی سال  8۰

درلمد   ۰9به عدد  8۰دارايی های شرکت بوده است که اين رقم در سال  %٢برابر با  8٢در سال شرکت  حساب های پرداختنیاست. 

درلد دارايی های شرکت را تشکيل داده است که اين رقم بما   22برابر با  8٢است. جمع بدهی های جاری شرکت نيز در سال رسيده 

با توجه به تبات نسبی دارايی های جاری، ريسک نقمدينگی شمرکت افمزايش يافتمه      درلد رسيده است و 9٢درلدی به ٨٢٢ی رشد

تما  ايی های شرکت از محل بدهی ها تامين شده است که نشان می دهد شمرکت  از دار  %5٥همچنين در حال حاضر در حدود . است

 اهرمی می باشد و لذا با توجه به شراي  اقتصادی کنونی  استفاده از اهرم برای شرکت نامساعد تلقی می گردد. حدود زيادی

در اوج  8٨که شرکت در سال مشخص می گردد  8۰تا  8٢با بررسی روند فروش سودناخالص و سودخالص شرکت در طی سال های 

 ۰9بما کاهشمی    8۰به طوری که فروش شمرکت در سمال    ؛فروش قرار داشته است و پس از آن روندی کاهشی را تجربه نموده است

با بررسی دقيق تر ميزان فمروش شمرکت مشمخص     ميليارد ريال رسيده است. ۰.٨٢٢درلدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 

درلدی نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۰٢با کاهشی در حدود  8۰نرخ فروش کل محصوالت شرکت در سال  ميانگينمی گردد که 

تن رسيده است  ۰،9٢5،٨۰2به رقم  8۰ريال به ازای هر تن رسيده است. همچنين مقدار فروش شرکت نيز در سال  592،829به رقم 

از فروش  %٢8بررسی ترکيو ريالی فروش مشخص می گردد که با  درلدی مواجه گرديده است. 9با کاهشی  82که نسبت به سال 

 گردد. آن نيز از لادرات تامين می %۰۰شرکت از محل فروش داخلی تامين می گردد و 
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از بهمای   %٢٥ميليارد ريال در حمدود    ۰.٢٨۰در بررسی ترکيو بهای تمام شده شرکت مشخص می گردد که سربار با مبلغ همچنين 

با بررسی سمربار شمرکت نيمز ايمن نتيجمه       قرار دارد. %۰٨به خود اختصاص داده است. و پس از آن مواد مستقيم تمام شده شرکت را 

هزينمه   از کل بهای را به خود اختصاص داده است. %٨٢و هزينه انرژی هر کدام به تفکيک  دستمزد غير مستقيمحالل می شود که 

عمده افزايش هزينه های ممالی   دليلرسيده است.  %22به عدد  8۰سال  بوده است که در %۰2در حدود  ۰28٢مالی شرکت در سال 

ناشی از اين امر اين است که در سال مالی قبل بخشی از هزينه های مالی شرکت به بهای تممام شمده دارايمی همای واجمد شمراي        

 يافته است.تخصيص می

ميليارد ريمال   252می باشد که در حدود  های غيرعملياتیساير درآمدها و هزينه لورت عملکرد شرکت يکی ديگر از اقالم با اهميت 

سود ناشی از فروش دارايمی تابمت   رشد داشته است.  %٨٨٢در حدود  82را به خود اختصاص داده است که نسبت به مدت مشابه سال 

رشمد داشمته اسمت.     %۰۰٢٢در حمدود   82ل ميليارد ريال بوده است که نسبت به مدت مشمابه سما   ٨9۰در حدود  8۰در سال  مشهود

ميليارد ريال از سود حالل از فروش دارايی های تابت مربوط به فروش دو قطعه از زمين های شرکت ممی باشمد    ٨۰۰همچنين مبلغ 

 که به شرکت سرمايه گذاری غدير فروخته شده است.

کاهش تقاضا به علت رکود در لنعت سيمان و کاهش در مجموع به نظر می رسد کاهش مقدار و مبلغ فروش شرکت عمدتا ناشی از 

ساخت و ساز، کاهش پروژه های عمرانی دولت و افزايش تعداد کارخانجات توليد سيمان می باشد. همچنمين فضمای رقمابتی فمروش     

ست. به طوری موجو گرديده تا به منظور حفظ سهم بازار تخفيفات شرکت افزايش يابد و به تبع آن سودآوری آن بشدت تنزل يافته ا

حاشيه سود خمالص شمرکت نيمز     .درلد رسيده است 9به  8۰درلد بوده که در سال  2۰حاشيه سودناخالص حدود  ۰28٢که در سال 

 8٢سود هر سمهم در سمال   رسيده است.  8۰در سال  -%٢، به حدود 8٨در سال  %۰9دارای روندی نزولی بوده به طوری که از حدود 

نيز  8۰ريال برای هر سهم سود شناسايی گرديده است و در سال  ٨٥۰به اوج خود رسيده و  8٨و در سال  ريال بوده است ۰۰٨برابر با 

 ريالی برای هر سهم شناسايی نموده است.8۰درلدی زيانی  ۰8۰با کاهشی 


