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الف ـ ماهیت کسب و کار 
:کندیمیتدر آن فعالشرکتکه ی صنعتـ 1

شرکت سیمان هگمتان در صنعت تولید سیمان فعالیت می نماید. 
موقعیت جغرافیایی شرکت:

درهمداناستانتوابعازرزنشهرستانشرقکیلومتري28درواقعشاهنجرینمنطقهدرهگمتانسیمانکارخانه
تا محلهمدانفاصلهوکیلومتر75همدانشهرتااین شهرستانفاصلهکهداردقرارقزوینـهمدانجادهمسیر

.شده استواقعهمدانشرقیشمالدرکارخانهومی باشدکیلومتر103هگمتانسیمانکارخانه

و فعال در صنعتهايدر آن بازارها در مقایسه با شرکتشرکتو جایگاه ی رقابتی، وضعیتاصليبازارهاـ 2
ها:سهم محصوالت شرکت از بازار

:شرکتگستره فعالیت 
میلیون تن در سال می باشد که سیمان هگمتان با 83ظرفیت اسمی تولید سیمان کشور در حال حاضر بیش از  

درصد از سهم بالقوه تولید سیمان کشور را به خود اختصاص می دهد. 46/2تن  در سال 2.039.400ظرفیت اسمی 
لیکن با توجه به فزونی عرضه به تقاضاي کل کشور و تولید در سطح کمتر از ظرفیت هاي اسمی و همچنین تغییرات 

د آخرین آمار منتشره عرضه و تقاضا در فصول مختلف سال، این نسبت در حال تغییر بوده به نحوي که به استنا
درصد بوده 73/2توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان سهم این شرکت از تحویل داخلی سیمان کشور 

است.

الف ـ بازارهاي داخلی شرکت در دوره مورد گزارش، با توجه به بعد مسافت و صرفه اقتصادي حضور در 
: آنها به شرح ذیل می باشد 

ومتري کارخانه با شهر همدان، بازار استان همدان در مقایسه با سایر مراکز مصرف، کیل103علی رغم فاصله .1
کمترین کرایه حمل را داشته از اینرو این استان به عنوان اولویت اول در بازارهاي شرکت بیشترین سهم را 

ع محصوالت درصد توزی30الی 25به نحوي که در دوره مورد گزارش بیش از .در توزیع سیمان پاکتی دارد
.شرکت در بازار استان همدان بوده است

با توجه به محدودیت حجم تقاضاي بازار استان همدان نسبت به حجم تولیدات، شرکت بازار استان تهران را .2
به عنوان بازار اصلی جهت توزیع محصول فله خود انتخاب نموده که با توجه به بعد مسافت نسبتاٌ پایین و 

این استان بخشی از محصوالت فله شرکت در این بازار توزیع میگردد و بازار استان حجم باالي تقاضا در
الی 20باشد و بطور متوسط ماهیانه تهران در حال حاضر بزرگترین بازار عرضه محصوالت فله شرکت می

.گردددرصد محصوالت تولیدي شرکت در بازار تهران توزیع می25
20الی 15، سهم تقریبی ز به عنوان سومین بازار مهم شرکتاستان البرپس از بازار استان تهران بازار .3

.هاي مختلف را به خود اختصاص داده استدرصدي را از توزیع محصوالت شرکت را در ماه
هاي قزوین و زنجان نیز با توجه به همجواري با استان همدان و نزدیکی به محل استقرار بازار استان.4

توزیع محصوالت شرکت قرار دارد که البته بخش عمده تحویل محصول در دو بازار کارخانه در الویت بعدي
.باشدمذکور سیمان پاکتی شرکت می
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:باشدب ـ بازارهاي صادراتی شرکت در دوره مورد گزارش، به شرح ذیل می
فاصله کارخانه تا با توجه به مسافت قابل توجه کارخانه تا بازارچه هاي مرزي غرب و بنادر جنوب کشور (حداقل 

باشد) به ترتیب بازارچه هاي مرزي پرویزخان و باشماق در غرب کشور جهت کیلومتر می700مبادي خروجی کشور 
صادرات به کشور عراق و مرز دریایی بندر امام خمینی جهت صادرات به کشورهاي حاشیه خلیج فارس و کشورهاي 

مالی جاري عمده صادرات محصول پاکتی خود را به کشور عراق آسیاي شرقی در اولویت قرار دارد و شرکت در سال
داشته است و کشور بنگالدش و کشور عمان نیز از طریق مرز دریائی بیشترین سهم را در بازار کلینکر شرکت به خود 

.اختصاص داده است
ئی در سال مالی جاري با این وجود شرکت تحت کنترل (صنایع سیمان نهاوند) بدلیل فاصله کمتر تا مرزهاي دریا

اي از فروش محصوالت خود (عمدتاٌ کلینکر) را تمرکز بیشتري بر صادرات دریائی داشته و توانسته سهم قابل مالحظه
از طریق مرزهاي مذکور به کشورهاي حاشیه خلیج فارس صادر نماید. 

، از جمله مولفه تغییر در آنهاثر بر شرکت و احتمال وقوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مـ 3
هاي اقتصاد کالن: 

در راستاي فعالیت شرکت قوانین و مقررات متعددي حاکم می باشد از جمله: 
قانون تجارت
قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار
قوانین و مقررات مالیاتی کشور
قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده
اردات/ گمركقوانین و مقررات صادرات و و
قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی
قوانین و مقررات زیست محیطی
قوانین و مقررات تامین اجتماعی
قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور
قوانین مبازره با پولشویی
سایر قوانین موضوعه

تغییر آن در سال آتی نیز محتمل لیکن آنچه در سال مالی جاري بیش از همه دستخوش تغییرات گردیده و احتمال 
نامه هاي ارزي بوده به نحوي که  با توجه به ها و بخشاست قوانین و مقررات مربوط به صادرات و دستورالعمل

نامه هاي متعدد صادره در این هاي ابتداي سال جاري و دستورالعمل ها و بخشنوسانات شدید نرخ ارز در ماه
نامه شماره اند لیکن بدنبال بخشی از شمول این قوانین مستثنی بودهدرابتدا شرکتهاي سیمانخصوص،
صادرات به کشور ،و لزوم سپردن تعهد ارزي توسط کلیه صادرکنندگان16/05/1397مورخه ه 55633ت637930

نامه هاي ناشی از این بخشعراق که وجه حاصل از آن به شکل ریالی دریافت می شد عمالً تحت تاثیر محدودیت
وقف گردید.مت
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ریسک هاي ها و کند و فرصتدر آن صنعت فعالیت میشرکتمحیط کسب و کار و صنعتی که ـ 4
حاکم بر محیط:

بدلیل ارتباط مستقیم صنعت سیمان با صنایع ساختمانی و پروژه هاي عمرانی، رکود ایجاد شده در بخش مسکن و 
هاي اخیر، موجب افزایش عرضه عمرانی در سالشرایط اقتصادي حاکم بر کشور و در نتیجه کاهش پروژه هاي

نسبت به تقاضا در صنعت سیمان گردیده و به تبع آن رقابتی منفی جهت کسب سهم بیشتر از بازار در بین 
ها، که در صورت ادامه این روند ریسک کمبود نقدینگی و افزایش بدهی. کارخانجات این صنعت ایجاد شده است

ید خواهد نمود لیکن بازارهاي بالقوه اي در کشور هاي همسایه وجود دارد فرصتی هاي این صنعت را تهدشرکت
است که در صورت بهبود شرایط سیاسی و اقتصادي و مشارکت در بازسازي آنها بخش قابل توجهی از مشکالت این 

صنعت مرتفع خواهد شد.

یع:توزيهاو روشيتجاریندهايفرآی، محصوالت و خدمات اصلـ 5
محصوالت تولیدي شرکت:لیست 

این شرکت بر اساس استانداردهاي صنعت سیمان قادر به تولید انواع کلینکر و سیمان بشرح جدول ذیل می باشد که 
متناسب با نیاز بازار تولید و عرضه می گردد.

نحوه عرضهنام محصولردیف
پاکتیفله2سیمان تیپ 1
یپاکتفله1ـ425سیمان تیپ 3
یپاکتفله1ـ525تیپ سیمان 5
یپاکتفله5سیمان تیپ 7
یپاکتفلهسیمان پوزوالنی 9

آفرینی آن:و نحوه ارزشواحد تجاريساختار ـ6
در OHSAS18001و ISO 9001 ،ISO14001سیستم مدیریت یکپارچه شامل استاندادرهاي 1389از سال
) ارتقا داده شده است. ISO 9001 ،ISO14001(2015به ویرایش 1396استقرار یافته و در سال شرکت 

، سیستم مدیریت انرژي 1393) از سال ISO IEC 17025همچنین سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه (
)ISO50001 در سطح سازمان استقرار یافته و نیز نشان اتحادیه اروپا (1396) درسالCE اخذ و 1391) از سال

تاکنون تمدید گردیده است.
حصوالت شرکت:کیفیت م

استانداردهايسطحدروکیفیمحصوالتارایهبااستتوانستهخویشکیفیتمشیخطراستايدرشرکتاین
ISO: 9001مدیریت کیفیتسیستمگواهینامهسالیـانهتمدیدواخذجملهازچشمگیريهايموفقیتبهجهانـی،

کلادارهطریقازشرکتاینمکررشدنبرگزیده. گرددنایلCEاروپامحصولکیفیتگواهینامهاخذو2008
کیفیتسیستمهايگواهینامهاخذوکیفینمونهواحدعنوانبههمداناستانصنعتیتحقیقاتواستاندارد
عنوانبهایرانصنعتیتحقیقاتواستانـداردسازمانازصالحیتتاییدیهوISO IEC 17025آزمایشگاه
.باشدمیمداريمشترياصلومحصوالتکیفیتبهاهمیتبیانگرهمکار،آزمایشگاه
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:هاي اصلی و زیربنایی شرکت و تغییرات آنها نسبت به قبلوضعیت جاري فعالیتـ 7
تیظرف11/08/1385مورخ 1760شماره يباشد که مطابق پروانه بهره برداریميدیدو خط توليشرکت دارا

تیظرف30/10/1387مورخ 2118يتن و مطابق پروانه بهره بردار960.000کارخانه معادل کیخط يدیتول
1397بوده که در سال سالدر نکریتن کل1.980.000تن جمعاً معادل 1.020.000خط دو کارخانه معادل يدیتول

دیجديپروانه بهره برداروعیمذکور توسط اداره صنعت معدن و تجارت استان همدان تجميبهره برداريپروانه ها
در سال صادر شده است.مانیتن س1،980،000يدیتولتیبا  ظرف10/02/1397خیبه تار4503به شماره 

:و خطوط تجاري جدیدها، موقعیت فعالیتهاي فعلیفعالیتـ 8
باشد.در حال حاضر دو خط تولیدي شرکت فعال بوده و ایجاد خط تولید جدیدي در دستور کار نمی 

:داشته باشندبیرونی شرکت اي بر صنعت و محیط توانند اثر عمدهعواملی که میـ 9
باشد:یمریبر صنعت خواهد داشت به قرار زيعمده اراتیکه تاثیاز عوامل مختلفیبرخ

یعمرانيدربخش هایدولت وبخش خصوصيگذارهیکاهش سرما
 وعدم ثبات)يداریوجهان(ناپارانیاياقتصادرشدکاهشایتوقف
يانرژيهانهیهزشیافزاآنو به تبعيانرژيهاحاملمتیقشیاز پشیبشیافزا
درکشوربیش از پیش صنعت ساختمانرکود
کشوریاسیو سياقتصاديهامیتحرازیناشيهاچالش
مانیعرضه سفشرده در بازاراریرقابت بسو بالقوه درمنطقه ودیجديظهور رقبا
 حمليهانهیهزشیافزاومانیسمرتبط با ناوگان حمل و نقلمشکالت
در بخش صادرات رانهیتشدید قوانین سختگ
در حوزه  محیط زیسترانهیوضع قوانین سختگ
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اطالعات مدیران شرکت
:

مشخصات اعضاي هیئت مدیره در تاریخ 
ش

تهیه گزار
به شرح ذیل می باشد.

نام
نام خانوادگی

به نمایندگی 
از

تاریخ انتصاب
موظف/ 
غیرموظف

سمت در هیات مدیره
سمت در 

شرکت
سن

(سال)
سطح 

تحصیالت
رشته تحصیلی

تجربه 
کاري 
مرتبط
(سال)

حقوق و 
مزایاي 
(مماهیانه 
ریال)

محمد 
اسعدي

سیمان تهران
فروردین 

1398
ف

موظ
س هیات مدیره 

رئی
مدیر 

ت
صادرا

62
س

لیسان
معدن 

35
96

محسن 
رستمی

سیمان ایالم
بهمن

1395
ف

غیرموظ
س هیات 

ب رئی
نای

مدیره 
46

س
لیسان

حسابداري 
25

سال 
 ---

آرمان
ثنایی

سیمان لوشان
مرداد

1395
غیر

ف
موظ

عضو هیات مدیره 
49

س
لیسان

مهندسی 
شیمی 

26
سال 

 ---

مسعود 
حقیري

سیمان گیالن 
سبز

مهر 
1397

ف
غیرموظ

عضو هیات مدیره 
54

س
لیسان

شیمی معدن  
بازنشسته

 ---

سید مجتبی 
حسینی مقدم

ت 
شرک

پریفاب
مهر 

1397
ف

موظ
مدیرعامل و عضو 

هیات مدیره 
مدیرعامل  

46
دکترا

D
B

A
27

105

اعضاي غیر موظف هیئت مدیره 
ص

مبلغ ناخال
9

ک جلسه در ماه دریافت می کنند.
میلیون ریال به ازاء برگزاري حداقل ی
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مشخصات مدیران اجرائی شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد. در دوره مورد گزارش آقاي مهندس علی 
شرکت سیمان ایالم) جایگزین آقاي مهندس آرمان ثنائی گردید.سابقبختیاري (معاون فنی و تولید و مدیر کارخانه 

سمتنام و نام خانوادگی
سابقه اجرائی تحصیالت

در 
شرکت/سال

سابقه خارج 
از شرکت/

سال

میزان مالکیت 
در سهام 

شرکت (درصد) مدارك 
دانشگاه محل رشتهايحرفه

تحصیل

معاون فنی و تولیدعلی بختیاري
مهندسی برق لیسانس(مدیر کارخانه)

____سال23ماه3دانشگاه تهرانالکترونیک

دانشگاه آزاد اسالمی حسابداريلیسانسمعاون مالی و اداريمهران افشاري
____1813واحد اراك

معاون بازرگانی و محمدرضا مشکوة
____219دانشگاه اصفهاناقتصاد نظريلیسانستوسعه بازار
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ـ سهامداران اصلی شرکت:11
سهامداران اصلی شرکت در تاریخ ترازنامه در مقایسه با ابتداي سال مالی به شرح ذیل می باشد : 

درصد سهام در عنوانردیف
30/10/97تاریخ 

درصد سهام در 
30/10/96تاریخ 

درصد تغییرات 
افزایش (کاهش)

ـ94/7394/73شرکت سیمان تهران1
ـ31/431/4شرکت سیمان ایالم2

صندوق سرمایه گذاري مشترك توسعه بازار 3
)88/1(27/015/2سرمایه

ـ85/185/1آقاي علیرضا احمدي4
ـ67/167/1شرکت سیمان داراب5
17/1ـ17/1شرکت سرمایه گذاري مشترك بانک مسکن6
79/1608/1671/0سایر سهامداران7

ـ100100

اتخاذ شده براي دستیابی به آن اهدافب. اهداف مدیریت و راهبردهاي 
ریو سای(اهداف مالیمعقول آتیدوره زمانکیيآنها براتیمدت و اولواهداف بلندمدت و کوتاهـ1

:اهداف مرتبط با کسب و کار)
اهداف و راهبردهاي کالن مدیریت عبارت است از :

. افزایش سود آوري   1
. افزایش تولید و راندمان  2
. افزایش فروش و سهم بازار                                                 3
. کاهش بهاي تمام شده و افزایش بهره وري4
. بهبود کیفیت5
. بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش بهره وري نیروي کار6

مر با تشکیل کارگروه و جلسات منظم شرکت به منظور نائل شدن به این اهداف و راهبردها و جهت دستیابی به این ا
ماهانه و پایش مستمر عملکرد در پارامترهاي گوناگون اقدام می نماید.
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برآمده از آن روندها و نحوه يهاو فرصتدهایبازار و تهديبا روندهاریمواجهه مدیچگونگـ2
:آنیابیارزیو دوره زمانتیموفقزانیميریگاندازه

 مطالعه و شناسایی فضاي خالی بازار جهت کسب آن.حفظ سهم بازار و
) تأکید بیشتر بر نظام ارتباط با مشتریانCRM.و مراجعه حضوري در شهرهاي مختلف (
 ارائه کمک هاي فنی و آموزشی مداوم به مشتریان بزرگ و اصلی (مانند صنایع سیمان بر) و  بازدیدهاي

تولید.اي از کارخانه و آشنایی با فرایند دوره
.تعامل با رقبا در بازارهاي هدف و جلوگیري از ایجاد رقابت ناسالم و کاهش قیمت از طریق مدیران ارشد
 .ایجاد امکان فروش اینترنتی
.(استان تهران و استان هاي همجوار) گسترش بازار فروش داخلی
اعم از داخلی و خارجی.حضور فعال در نمایشگاه هاي مرتبط با صنعت سیمان در بازارهاي هدف صادراتی
.کاهش هزینه هاي غیرضروري در امر تولید و خدمات
.مدیریت بر نقدینگی جهت استفاده بهینه از وجوه
 بهبود و نوسازي سیستم هاي سخت افزاري و نرم افزاريIT.
) ارتقاي سیستم مدیریت ارتباط با مشتريCRM .(
.حفظ و افزایش سهم بازار داخلی و صادرات
 با رقبا در بازارهاي هدف و جلوگیري از ایجاد رقابت ناسالم و کاهش قیمت، از طریق مدیران ارشد.تعامل
.شناسایی فرصت هاي جدید در بازار جهت فروش و بهبود خدمات
.افزایش سطح رضایتمندي و وفاداري مشتریان
.حضور مستمر و فعال در نمایشگاه هاي مرتبط با صنعت سیمان در بازارهاي هدف
) پیگیري جهت تدوین برنامه جامع مدیریت زیست محیطی کارخانه و معدنEMS,EMP با بکارگیري (

نیروهاي متخصص.
 پیگیري هاي الزم جهت جلوگیري از قطعی گاز و نصب آنالین مانیتورینگ گاز (پایش لحظه اي)بر روي

دودکش اصلی کارخانه.

:دیخدمات جدایبرنامه توسعه محصوالت ـ3
شرکت متناسب با استاندارهاي صنعت سیمان و تقاضاي بازار تولید می شود لذا شرکت فعالٌ برنامه اي در محصوالت 

جهت توسعه محصوالت در دستور کار ندارد لیکن در صورت نیاز مشتریان به محصولی با استاندارد خاص، پس از 
دستور کار قرار گیرد.تولید آن می تواند در ، هاي اقتصادي و رعایت صرفه و صالح شرکتبررسی
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:عیتوزدیجديبازارهاایها برنامه توسعه شبکهـ4
داخلی:عیتوزدیجديبازارهاایها برنامه توسعه شبکهـ 1ـ4

انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اقدام به سهمیه بندي ،به منظور کنترل بازار و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا
مختلف سال نموده و در کارگروه هاي فروش کارخانجات سیمان نیز سهمیه هر کارخانه از هاي میزان عرضه در ماه

بازارهاي مختلف تعیین می گردد لذا در صورت پایبندي کارخانجات سیمان به سهمیه و سهم از بازارهاي تعیین 
عمالٌ توسعه اي در شبکه هاي توزیع و ایجاد بازارهاي جدید متصور نخواهد بود.،شده

صادراتی:عیتوزدیجديبازارهاایها برنامه توسعه شبکهـ2ـ4
صادرات ،با توجه به دستورالعمل هاي ارزي بانک مرکزي و عدم وجود ساز و کار الزم جهت انتقال ارز از کشور عراق

هاي حمل و به کشور مذکور از نیمه سال جاري متوقف و صادرات دریائی نیز بدلیل تحریم هاي اخیر و محدودیت
نقل دریائی، و محدودیت هاي انتقال ارز با مشکالتی مواجه گردیده است لذا شرکت به جهت گسترش شبکه توزیع 

شورهاي بنگالدش اقدام نموده و درصدد برطرف کصادراتی نسبت به شناسائی و ورود به بازارهاي جدید منجمله 
نمودن محدودیت هاي ذکر شده می باشد.

:هیمواد اولنهیهزشیمواجهه با افزايکت براشريراهبردهاـ5
بخش اعظم مواد اولیه مورد نیاز (سنگ آهک و مارن) توسط پیمانکاران از معادن مجاور کارخانه استخراج می گردد و 

.... از سایر معادن خریداري می گردد که افزایش .سایر مواد اولیه مورد نیاز از جمله سنگ آهن، سنگ گچ، سیلیس و
بدلیل افزایش هزینه هاي حمل می باشد لیکن درخصوص مواد اولیه این مواد عمدتاً بهاي تمام شده خرید 

سوخت و ، افزایش نرخ قراردادهاي استخراج متاثر از افزایش هزینه هاي تعمیر و نگهداري ماشین آالتاستخراجی،
بود که هیچ یک در کنترل شرکت نمی باشد لیکن یکی از راهبردهاي شرکت در جهت کاهش حقوق دستمزد خواهد

مدیریت در ترکیب مواد بوده به نحوي که ضمن حفظ کیفیت و رعایت کلیه استانداردها، مواد اولیه ،هزینه مواد اولیه
ترکیب شده داراي پائین ترین سطح قیمت باشد.

: ریبه اهداف ذکر شده توسط مدیابیدستيردها براو راهبیزماناهداف و برنامهـ6
شرکت سیمان هگمتان به منظورحرکت در مسیر رشد و تعالی در راستاي هدف استراتژیک سازمان سرآمد، دیدگاه 

-ها و استراتژياست. مدیریت شرکت با شناخت از موقعیت سازمان و بر پایه سیاستوسیعی از آینده را ترسیم نموده

هاي سازمانی، اهداف استراتژیک شرکت، شامل چشم انداز، ماموریت، ارزشسند راهبردي هاي بنیاد، چارچوب اصلی 
گیري از مدل دیوید و منطق هاي کلیدي عملکردي با بهرههاي استراتژیک و اهداف کوتاه مدت و شاخصو نقشه
BSCبررسیباحضوريجلسهدرسرپرستانوانمدیراند. به منظور تدوین ارکان جهت ساز گروهتدوین نموده
ازاستفادهباارکان جهت ساز راالمللی،بینوداخلیهاي برترنمونهگزارشبررسیوماموریتمتعددهايبیانیه

هاي سازمانی را با توجه سپس ارزشارزیابی نموده اند.تعیین ماموریت و چشم انداز،هايفرمدرمندرجمعیارهاي
توسط اعضاءکمیته راهبردي متشکل از مدیران سند راهبردي به ماموریت و چشم انداز غالب تعیین نموده و در قالب 

اند.ارشد شرکت، مطابق سیاست بنیاد مستضعفان تصویب کرده
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ی:اصليتطابق راهبرد با روندهاـ7
رکزهاي استراتژیک سازمان، نسبت به تعیین نقشه استراتژي منظور تعیین تممدیریت شرکت سیمان هگمتان به

هاي عملکردي منظور حصول اطمینان ازتحقق این مقاصد، شاخصانداز سازمان اقدام نموده و بهبراساس چشم
گیري، تحلیل و جهت اخذ تصمیمات صورت ماهانه اندازه) بهTLRمربوطه را تعیین و درقالب کارت امتیازي متوازن(

دي به هیات مدیره ارایه می نمایند. راهبر

:به اهداف و راهبردهادنیرسيبرايزیربرنامهـ 8
سامانه جامع مدیریت عملکرد شرکت سیمان هگمتان منطبق بر نقشه استراتژي و تعیین شاخص هاي عملکردي می 

جلسات ماهانه به منظور کنترل عملکرد سازمانی در کمیته راهبردي و تعالی تشکیل و TLRباشد. مطابق با ساختار 
عالوه بر TLRنتایج شاخص ها و عملکرد واحدها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.یکی از خروجی هاي مهم 

ایجاد گردیده و گیري مدیران منظور کمک به تصمیمباشد که بههاي مختلف، داشبورد اطالعات شرکت میگزارش
هاي راهبردي، شود. این اهداف، در قالب برنامههاي مختلف در مقایسه با اهداف نمایش داده مینتایج عملکرد حوزه

گذاري گردیده است. براي مثال مطابق برنامه بودجه، شاخص هاي تولیدي، عملیاتی و سنواتی مشخص و هدف
ه اندازه گیري می گردد.نگهداري وتعمیرات و.... بصورت روزانه و ماهان

:ریبه اهداف مدیابیدستيبراروشیپيهاسکیها و رچالشینیبشیپـ9
هاي تولیدي و اهداف وژهها، پرموقع استراتژيمنظور حصول اطمینان از اجراي موفق و بهشرکت سیمان هگمتان به

ها اقدام منظور کنترل ریسکجایگزین مناسب بهها و سناریوهاي هاي سازمان، نسبت به شناسایی ریسکو برنامه
هاي استراتژیک، اقتصادي، عملیاتی و اجرایی، مالی و قانونی و سناریوهاي مربوطه بر اساس نموده است. ریسک

دي و جلسات هیت مدیره شناسایی اطالعات محیطی و درونی سازمان در قالب جلسات طوفان فکري کمیته راهبر
شناسایی شده و FMEAلیاتی مرتبط با اجراي فرآیندهاي زنجیره ارزش بر اساس مدل هاي عمگردد. ریسکمی

هاي مالی بصورت مستمر در جلسات هیت مدیره و کمیته راهبردي بصورت دقیق تحت گردند. ریسککنترل می
گردند.مدیریت میFMEAنیز بر اساس مدل HSEهاي بررسی و نظارت قرار دارد ریسک

:گذشتهيهادورهایراهبردها نسبت به دوره ایدر اهداف تیاهمباراتییتغـ10
در راستاي هدف استراتژیک سازمان سرآمد و به منظور حصول اطمینان از حرکت رو به رشد شرکت، اعضاء کمیته 

هاي داخلی و شخص ثالث، اقدام بهمطابق مدل تعالی و پیشرفت، ممیزيراهبردي بر اساس نتایج خودارزیابی
اي بهبود در ـهاس پروژهـهاي بهبود می نمایند. بر این اسبندي و کنترل وضعیت پیشرفت پروژهشناسایی، اولویت

) و اقدامات DIPاي (هاي بهبود توسعه)، پروژهQFIPهاي بهبود سریع االجرا(شرکت سیمان به سه دسته پروژه
ي اجراي پروژه هاي بهبود در کمیته راهبردي انجام ) تقسیم بندي شده است. شناسایی و اولویت بندSIاستراتژیک(

می گیرد. در همین راستا در سال جاري تعدادي پروژه بهبود شناسایی گردیده که به منظور عملیاتی نمودن این 
اند.ساله تدوین و مسئول انجام هر پروژه را نیز تعیین نموده5پروژه برنامه زمانبندي 
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یی:اجرارانیو جبران خدمات مدریاهداف، راهبردها، اقدامات مدنیدر مورد رابطه بیمباحثـ11
حقوق و دستمزد کارکنان براساس نظام طرح طبقه بندي مشاغل و زیر نظر کمیته مربوطه :حقوق و دستمزدنظام

دستورالعمل هاي بنیاد با نامه قانون کار و بوده و در بخش مدیران که خارج از طرح می باشند، با رعایت کامل بخش
گردد. آیتم هایی شامل تحصیالت، امتیاز شغل، سابقه مرتبط و مهارت، نظر مدیرعامل، میزان حقوق و مزایا تعیین می

آموزش و تخصصص و قدرت یادگیري در تعیین حقوق و دستمزد تاثیرگذار می باشد.
دانیم تجزیه و تحلیل شغل (تعیین شرایط احراز و شرح همانطورکه می:تجزیه تحلیل و ارزشیابی شغل و شاغل

وظایف) به عنوان پیش نیاز مسئولیت پذیري افراد در سازمان می باشند. لذا شرکت سیمان هگمتان در راستاي 
رویکرد شرح وظایف کلیه مشاغل را تدوین و جاري نموده است. هدف استراتژیک اعتالي سرمایه هاي انسانی 

اهدافباکارکناني هاتالشي سازهمسووی انسانمنابعي هاياستراتژي راستادر:کارکنانازی قدردانوتشویق
وکارکنانی تمامي براالتیتسهویرفاهامکاناتوخدماتسازمانی، خاطرتعلقتیتقومنظوربهشرکتکالن
.استنمودهفراهمآنهادهاخانو

:صورت گرفته در رابطه با آنيهاو گامیشرکتيشرکت در ارتباط با راهبريهااستیسـ12
با بهره گیري از منطق دیوید و کاپالن و 94هاي خود از سال شرکت سیمان هگمتان تدوین، اجرا و پایش استراتژي

نورتون اجرا نموده است که طی آن تحلیل فضاي کسب و کار، صنعت و شرکت، بررسی نسبتا کاملی از عوامل موثر 
پذیرد. یکی از عوامل مهم مورد بررسی در تحلیل شرکت، در محیط درونی و بیرونی سازمان صورت میشناسائی شده 

)، ذینفعان سازمان را بر TLRباشد. اعضاءکمیته راهبردي و تعالی(شناسائی و تحلیل نیازها و انتظارات ذینفعان می
ها و انتظارات تصریحی و اساس، خواستهاند. بر ایناساس ماتریس (دو بعد نفوذ و اهمیت) اولویت بندي نموده

هاي ارتباطی و اطالعاتی مختلف  شناسایی، گیري از کانالتلویحی کلیه ذینفعان از طریق تعامل با سازمان و بهره
گردد.طبقه بندي و ارزیابی می

ور(محیط در تحلیل محیط بیرونی، عوامل و متغیرهاي تاثیرگذار بر کسب و کار شرکت در دو محیط بیرونی د
است. به منظور تحلیل محیط دور از مدل عمومی) و محیط بیرونی نزدیک(محیط صنعت) در نظر گرفته شده

PESTELها استفاده شده است.شرکت سیمان هگمتان به ها و ممیزيو محیط نزدیک و نتایج حاصل از ارزیابی
کمیته راهبردي وکسب نظرات اعضا، ها و تهدیدات ازشیوه هایی چون: برگزاري جلسات منظورشناخت فرصت

گیري مدیران درکارخانه و مطالعه محیط پیرامونی بهرهبامصاحبه با مدیران ارشدسازمان، برگزاري جلسات متعدد
هاي سازي شده و باتوجه به نکات برگرفته از بیان دیدگاهنموده است. حاصل این جلسات یادداشت برداري ومستند

ها درج و پس ازکسب مجدد نظرات و کمی سازي آنها، فهرستی حاوي مهمترین نقاط فرصتاعضا، موارد درجداولی 
و تهدیدات براي سیمان هگمتان استخراج گردیده است.

:شرکتیطیمحستیو زیاجتماعيهاتیدر خصوص مسئولیاطالعاتـ13
زمین «و » آفرینی پایدار براي ذینفعانارزش«هاي اخالقی شرکت با عناوین ارزشو تیمأموردر راستاي شرکت

هاي فعالیتریتأثی در خصوص المللنیبرعایت الزامات، قوانین، استانداردهاي ملی و » سبز، آسمان آبی و آب پاك
هاي مختلفی را در هاي اجتماعی رویکردتوسعه مسئولیتهدفباالزم دانسته است. شرکت بر خودسازمان را 

ورزشی، فرهنگی (برگزاري هاي ردوستانه، کمک به اشتغال افراد بومی، کمک به تیمهاي بشهاي کمکزمینه
ریزي و اجرا نموده و )، مذهبی و کمک به کمیته امداد، برگزاري مراسم افطار، کمک به زلزله زدگان را طرحهامراسم
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و مقررات یالزامات قانونتیرعاتعهد سازمان به هایی مانند تعداد پرسنل بومی، تعداد اشتغال غیر مستقیم، شاخص
نماید. ..را پایش می.ی وورزشيهامیتعداد افراد در ت،یافتینامه دریتعداد گواهی، دولت

یکی از رویکردهاي شرکت براي اندازه گیري و پایش مصرف آب، نصب کنتور براي مصارف :مدیریت منابع آب و پساب
هریک به صورت جداگانه تفکیک و مدیریت می شود. در راستاي صنعتی، شرب و فضاي سبز است که مقادیر مصرف 

و اقدامات متعددي از قبیل: راه اندازي سیستم تصفیه فاضالب و تبدیل آن به آب هامدیریت مصرف آب پروژه
1ي پخت خط هاکشاورزي مناسب، نصب دریچه فرش ایر بر روي بدنه داکت ورودي به الکتروفیلتر گریت دپارتمان

سیستم کنترل دماي کلینکر ورودي و رطوبت مواد افزودنی در بخش تولید در دپارتمانهاي آسیاب سیمان و 2و
هاي کاهش مصرف آب در کارخانه طراحی سیستم اشاره کرد. یکی دیگر از سیستم2خط 22و 21غلطکی 

از خنک کاري به باشد. بدین ترتیب که آب پسها میسیرکوالسیون آب مصرفی جهت خنک کاري در دپارتمان
مخزنی در انتهاي مسیر خط تولید منتقل شده، در آنجا دماي آب مصرفی کاهش یافته و مجددا جهت خنک کاري 

، BOD,CODمانند درصد گردد. با هدف ارزیابی اثر بخشی رویکردها شاخص تجهیزات به خط تولید تزریق می
تعریف شده است.آب (پساب)یدر مبحث آلودگ.. .کلیفرم و

ي و آورجمعدستورالعمل مدیریت پسماند، پسماندهاي تولیدي شرکت شناسایی شده و پروسه بر اساس:پسماند
ها، جاري سازي . از جمله بهبودهاي حاصله تفکیک ضایعات و فروش آنشودیمي مجاز مدیریت هامحلحمل به 

افزارهاي اتوماسیون اداري با هدف کاهش مصرف کاغذ، است.نرم
در شرکت آغاز به کار نموده اند. در 1386واحد انرژي زیر مجموعه دفتر فنی و کمیته انرژي از سال انرژي:مدیریت 

ها و تجهیزات پرمصرف انرژي شناسایی شد و در کمیته انرژي براي تمامی دپارتمانهاي خط تولید بر ابتدا دپارتمان
منظم، گزارشات مقدار مصرف انرژي خطوط تولید، اساس مقدار مصرف استاندارد شاخص تعریف گردید و در جلسات 

ي متعددي در کمیته پیشنهاد گردید که براساس هامورد بررسی قرار می گیرد. با هدف بهبود عملکرد انرژي پروژه
اهمیت اولویت بندي شد.

در ISO50001با هدف اجراي ساختار یافته مدیریت انرژي در شرکت جاري سازي و اخذ استاندارد 1396در سال 
هاي تعریف شده در پروژه، اقداماتی از قبیل خط مشی انرژي، شناسایی تجهیزات دستور کار قرار گرفت مطابق گام

.. اجرایی شد. ممیزي اخذ گواهینامه در همان سال با .بارز، ممیزي انرژي، ممیزي فنی انرژي، شناسایی نفرات بارز و
تورینگن آلمان براي اولین بار در ایران اخذ گردید. اثربخشی سر ممیزي خارجی از کشور روسیه از شرکت توف 

يانرژژهیمصرف وی، کیالکتريمصرف انرژي متعدد عملکرد انرژي مانند هاشاخصي ریگاندازهرویکرد از طریق 
و بر اساس نتایج حاصله اقدامات بهبود تعریف شودمیو گاز، شدت مصرف انرژي سنجش برق–يمصرف انرژ، کوره

شود.و اجرا می
از جمله اقداماتی که بصورت روتین انجام می گردد ترموگرافی از تجهیزات و اکسیژن متري می باشد که در این اقدام 

ه در نقاط نشتی شناسایی و برطرف می گردند. همچنین با هدف ارزیابی اثربخشی و کارائی نظام توسعه داده شد
شرکت، حضور در ارزیابی جایزه مدیریت انرژي انجام شده است. الزم به ذکر این شرکت در سالهاي قبل به عنوان 

کمترین مصرف کننده انرژي در هولدینگ انتخاب شده است.
يکاذب و بهره برداريهایرفع نشت،مستمريو نگهدارریبا تعمریاخيهادر سال:ونیلتراسیفستمیسيسازنهیبه
یفصليهاشیکه عالوه بر پادهیتر از سطح مجاز رسنیبه پائیاصلياز دودکش هایغبار خروج،تمیاز سنهیبه

يبر رويلحظه اشیپاستمیس،یغبار خروجتبر غلظیبه جهت نظارت دائمستیزطیشرکت معتمد سازمان مح
یطیمحستیزيهاتیمسئوليقدامات فوق که در راستامجموعه ااست.دهینصب گردزیمذکور نيدودکش ها

مهیتا کنون مشمول جر1392که شرکت از سال دهیادامه دارد موجب گردزیو همچنان ندهیشرکت انجام گرد
باشد نگردد.یمروش% مبلغ ف1که معادل یندگیعوارض آال
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:بهبود آنيشرکت و راهبردهایاطالعاتتیشفافازیامتـ14
می باشد که در آن 29/12/1396رتبه بندي اعالم شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به آخرین 

را 27هاي سیمانی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، شرکت سیمان هگمتان رتبه مقطع در بین شرکت
داشته است.

:هايگذارهیسرمابیاهداف شرکت در نحوه و ترکـ15
مایه گذاري هاي بلندمدت شرکت در سـایر شرکت ها در تاریخ ترازنامه و در مقایسه با ابتداي سـال مالی به شرح سر

ذیل می باشد :

درصد تغییرات نسبت 30/10/1397سرمایه گذاري ها در تاریخعنوانردیف
30/10/1396به  درصدمبلغ/ میلیون ریال

ـ371،08631/51شرکت صنایع سیمان نهاوند1
ـ36،81552/0شرکت سیمان تهران2
ـ12،04257/0شرکت سیمان ایالم3
ـ58،93927/10شرکت صنایع سیمان گیالن سبز4
ـ2،20410شرکت پریفاب5
ـ3125/1شرکت پویامانشت بار6
ـ1،90436/1شرکت توسعه صادرات سیمان7
ـ5455/0همدانشرکت سرمایه گذاري توسعه استان 8
ـ12838/0مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران9

ـ7005/0شرکت مدیریت احداث10

هاي شرکت در طی سال مالی مورد گزارش تغییري نسبت به مانده ابتداي سال مالی نداشته لیکن بر سرمایه گذاري
تواند شرکت نمی"بورس، مبنی بر اینکه سازمان27/04/1397دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 28اساس ماده 

خیاز تارکسالیظرف دیبایدر صورت دارا بودن سهام شرکت اصلتملک سهام شرکت اصلی خود را داشته باشد و 
مهلت دارد تا سهام شرکت 27/04/1398لذا شرکت تا تاریخ "ندیسهام خود را واگذار نما،دستورالعملبیتصو

ید. الزم به ذکر است که طبق بخش موخر همین ماده، مهلت مذکور در صورت موافقت سیمان تهران را واگذار نما
سازمان بورس به مدت یکسال قابل تمدید خواهد بود.

در راستاي اصالح ساختار مالی شرکت تحت کنترل (شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی خاص) و به جهت بهره 
، مقرر گردیده که شرکت مذکور از طریق 1397ده واحده بودجه سال ما10تبصره "ز"مندي از مزایاي مقررات بند 

تجدید ارزیابی زمین هاي تحت مالکیت و انتقال مازاد حاصل از این تجدید ارزیابی به حساب سرمایه، سرمایه شرکت 
ا بهاي را افزایش دهد. با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها و تفاوت قابل توجه ارزش روز زمین هاي مذکور ب

141% افزایش یافته و از شمول ماده 100تمام شده تاریخی آنها، انتظار می رود سرمایه شرکت حداقل به میزان 
الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت خارج شود.
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ي: امهیبيهاصادره در شرکتيهانامهمهیببیاهداف شرکت در خصوص ترکـ16
هاي انجام شده توسط هلدینگ، کلیه بیمه نامه هاي شرکت توسط شرکت بیمه هاي اخیر با هماهنگیطی سال

سینا صادر گردیده تا ضمن برخورداري از تخفیفات، از مزایاي تقسیط و مساعدت در نحوه بازپرداخت حق بیمه نیز 
بهره مند گردد.

:گزارش شدهجیآنها بر نتاراتیها و تاثبرآوردها و قضاوت،يمهم حسابداريهاهیروراتییتغـ17
به طور یکنواخت و بر اساس 30/10/1397کلیه رویه هاي حسابداري بکار گرفته شده در سال مالی منتهی به 

استاندارد هاي حسابداري می باشد و مبناي تهیه صورتهاي مالی مزبور، بهاي تمام شده تاریخی بوده و در موارد 
است.مقتضی از ارزش هاي جاري استفاده شده

و یکنونيپرتفوبیآنها بابت ترکلیشرکت و تحليپرتفوبیشرکت در خصوص ترکرانیراهبرد مدـ18
:خصوصنیدر ایچشم انداز آت

ترکیب پرتفوي شرکت شامل سهام شرکت سیمان تهران و ایالم می باشد که همانگونه که پیشتر عنوان گردید سهام 
مهلت مقرر، بر اساس الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان شرکت سیمان تهران در صورت عدم تمدید 

بورس در سال آتی واگذار خواهد گردید.

ها و روابطمهمترین منابع، ریسکپ ـ 
تأثیرگذار شرکتتوانند بر ارزش مدیر میاعتقاد که به ها و روابطیمنابع، ریسکاطالعاتی در خصوص ـ 1

:ها و روابطچگونگی مدیریت این منابع، ریسکو همچنینباشند
استفاده از تسهیالت عمده منابع شرکت از محل فروش محصوالت تولیدي تأمین می گردد، سایر منابع نیز شامل

.. می باشد..و ضایعات وغیر مولد مالی بانکها و فروش اموال 
مجموعه مکلف به ریزيهاشرکتهیعفان کلمستضادیبنسکیرتهیصادره توسط کمیبر اساس دستورالعمل اجرائ

و یداخليهاسکیگاه در قالب رستیبيهاسکیمستمر ريریو اندازه گیو شناسائسکیريهاتهیکملیتشک
ينموده و راهکارهايریگاندازهو یمذکور را شناسائيهاسکیرزیشرکت ننیراستا انیشده اند. در ایخارج

.ه استدیعنوان گردادامه به تفصیل در دستور کار قرار داده است که موارد عمده آنها در زیکاهش آنها را ن

به دستیابیو چگونگی استفاده از این منابع براي مهم در دسترس شرکتمنابع مالی و غیرمالی ـ 2
اعالم شده مدیر:اهداف 

هاي راکد، ضایعات هاي مازاد، موجوديدارائیوجوه دریافتی حاصل از فروش محصوالت، منابع مالی شرکت شامل 
با توجه به سقف اعتباري شرکت با تسهیالت مالی دریافتی ....... و همچنین تسهیالت دریافتی از بانکها می باشد..و

محدودیتهائی مواجه است لیکن سعی شده از طریق تغییر عقود بانکی تا حد ممکن از تسهیالت با نرخ بهره کمتر 
فروش عمده انجام داخلی و بازار حاکم بر بدلیل فضاي رقابتی ردد و در خصوص وجوه حاصل از فروش نیز استفاده گ

کاهش یافته و با افزایش وصول مطالبات عدمریسک سعی شده از طریق اعتبار سنجی مشتریانبه شکل اعتباري،
صادرات به تامین منابع مالی مورد نیاز کمک گردد.
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شرکت:ایت ساختار سرمایه تجزیه و تحلیل کفـ 3
30/10/139730/10/1396شرح

2,837,8242,651,624دارایی ها
1,255,9061,207,408حقوق صاحبان سهام

4446نسبت مالکانه

در تحلیل کفایت ساختار سرمایه از نسبت مالکانه و یا نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارائی ها استفاده شده 
درصد ازمجموع دارائی هاي شرکت متعلق به 44نسبت مذکور در سال مالی مورد گزارش حاکی از آنست که .است

هاي درصد از آن بدهی می باشد که عمده این بدهی ناشی از تسهیالت دریافتی از بانکها و بدهی56سهامداران و 
.... می باشد. .ي شده وپاکت خریدار،از جمله  بدهی بابت گاز مصرفی،مرتبط با فعالیت شرکت

وضعیت هر یک از اقالم ترازنامه، صورت سود و زیان یا صورت جریان (هاي نقديجریانونقدینگیـ 4
):دهنده وضعیت نقدینگی شرکت باشندوجوه نقد که ممکن است نشان

از آنست که مشابه سال قبل حاکیسالدر مقایسه با30/10/1397صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به 
درصد داشته است و 50قبل افزایشی قریب به سالهاي عملیاتی نسبت به خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت

ها تسویه شده است. لیکن بر اساس ارقام مندرج در مورد گزارش بخشی از اصل تسهیالت دریافتی از بانکسال طی 
میلیون ریال می باشد که بدون درنظر گرفتن مانده حساب 1,485,178ترازنامه، بدهی جاري شرکت بالغ بر 

ها که در قبال آنها سیمان و ها که قابلیت تمدید دارند و مانده حساب پیش دریافتتسهیالت دریافتی از بانک
میلیون ریال بدهی جاري وجود دارد که تنها منبع تسویه آنها وجوه ناشی 674.488کلینکر تحویل می گردد، بالغ بر 

.ها و اموال مازاد خواهد بوداز فروش تولیدات، موجودي

:سرمایه انسانی و فکريـ 5
سال و متوسط 5/41متوسط سن کارکنان شرکت 30/10/1397بر اساس آخرین آمار استخراج شده، در تاریخ 

سانی و فکري میزان تحصیالت کارکنان دیپلم می باشد که بیانگر پتانسیل مطلوب شرکت از نقطه نظر سرمایه ان
.است

ـ مشارکت کارکنان:6
بعنوان یکی از شاخص هاي میزان باالي مشارکت کارکنان می توان به موفقیت شرکت در اخذ و تمدید انواع 

گواهینامه هاي ایزو اشاره نمود زیرا الزمه اجراي سیستم هاي مذکور، آگاهی و مشارکت صد در صدي در اجراي  
شد.  دستورالعمل هاي اجرائی این سیستم ها توسط تمامی سطوح سازمان می با

:اي براي مدیریت منابع مازادهرگونه برنامهـ 7
یکی از منابع مازاد شرکت، ساختمان نیمه کاره واقع در خیابان مهدیه همدان می باشد که در حال حاضر بدلیل 
محل مناسب و موقعیت تجاري ملک، از ارزش افزوده باالئی نسبت به بهاي تمام شده برخوردار می باشد لیکن علی 

برگزاري چندین فقره مزایده، تاکنون منجر به فروش نگردیده است.رغم 
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در منابع:شده و یا مورد انتظاراي براي مدیریت کمبودهاي شناساییـ هرگونه برنامه8
هاي یکی از راهکارهاي جبران کمبود نقدینگی استفاده از ظرفیت هاي فروش صادراتی می باشد لیکن محدودیت

ا و دستورالعمل هاي ارزي متعدد و همچنین تحریم هاي اقتصادي اخیر مانع از استفاده از این نامه هناشی از بخش
ظرفیت گردیده لیکن با ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز و بدنبال آن تثبیت سیاست هاي ارزي دولت به نظر می 

.کلینکر تامین نمایدرسد در سال مالی آتی شرکت بتواند نقدینگی بیشتري از طریق صادرات سیمان و

هاي هاي اصلی راهبردي، تجاري، عملیاتی و مالی شرکت شامل ریسکقطعیتو عدم هاریسکـ 9
:هاتغییرات در آن ریسکداخلی و خارجی و 

هاي شرکت اعم از داخلی و بر اساس دستورالعمل اجرائی صادره توسط کمیته ریسک بنیاد مستضعفان کلیه ریسک
شناسائی و اندازه گیري قرار گرفته که بر اساس الگوي مذکور ریسک هاي عمده شرکت به قرار زیر می خارجی مورد 

باشد:
:یتیریمديروهاینتوسعهونیتامسکیر

صورت می آورانیزوسختمشاغلقانونکه طبقیتیریمديروهاینکارکنان از جمله موعدازشیپیبازنشستگ
گردیده و تجربهبايروهایندادندستازهاي مهم شرکت می باشد زیرا موجب ریسکپذیرد در حال حاضر یکی از 

هاي بازخرید خدمت را افزایش داده و فشار مضاعفی بر نقدینگی شرکت وارد نموده است. در در کوتاه مدت نیز هزینه
اقدام و با نیگزیجايروهاینآموزشنسبت به يپرورنیجانشنظامجهت کاهش ریسک مزبور سعی شده با استقرار

برنامه ریزي الزم جهت جذب نیروي مورد نیاز از خارج از سازمان، اقدامات به موقع انجام پذیرد.
:ارزنرخنوساناتسکیر
تحریم هاي اخیر از دالیل افزایش این ریسک می باشد که اثراتی از ویاسیستحوالتازیناشارزنرخیثباتیب

.را به همراه داشته استي تولید کنندههانهیهزشیافزاوتورمجادیاجهینتدرویملپولارزشکاهشقبیل 
مزبور موثر واقع افزایش میزان صادرات و درآمدهاي ارزي می تواند تا حدي در جهت کاهش اثرات منفی ریسک

گردد.
ریسک تورم:

هاي تحمیل شده از سوي دیگر نوسانات شدید نرخ ارز و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی از یک سو و تحریم
موجب رکود اقتصادي و افزایش ریسک تورم گردیده است. از تبعات افزایش ریسک تورم باال رفتن  هزینه هاي تولید 

ا، افزایش بهره وري در مصارف انرژي و ـرل هزینه هـرات این ریسک کنتـاي کاهش اثـمی باشد که از راهکاره
د.نگهداشت بهینه دارائی ها می باش

ریسک بازار:
کاهش یابد. قبل از تورم و رکود اقتصادي قدرت خرید باعث می گردد کهتورم، رکود و کاهش رشد اقتصادي شیافزا

اخیر نیز صنعت سیمان با فزونی عرضه بر تقاضا مواجه بوده و شرایط اقتصادي جدید نیز این عدم توازن را تشدید 
- حداکثري از این بازار موجب کاهش هر چه بیشتر نرخ فروش میجهت کسب سهم در نموده و رقابت هاي منفی 

گردد. در این شرایط تمرکز بیشتر بر صادرات و از طرفی اجراي دقیق سیاست هاي تنظیم بازار انجمن صنفی 
کارفرمایان صنعت سیمان توسط تمامی تولید کنندگان سیمان کمک شایانی به کاهش ریسک مزبور خواهد نمود.

:کاال و خدماتریسک تامین 
و خدمات، اعتصابات رانندگان ناوگان حمل و نقل، اعمال يکااليمترقبه بهاریغرییحمل، تغيهانهیهزشیافزا
از عمده دالیل افزایش ریسک مزبور می باشد که پیامدهائی از ارز و کاالییجابجاهاي نهیهزشیو افزاهامیتحر

ردش ـدر گهیرماـو سیمنابع مالنیضرورت تام،در ارائه خدمات و انجام موضوع قراردادهامانکارانینکول پجمله 
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را می شدهيزیرمستمر و برنامهدیتوقف تولهاي مالی و در برخی شرایط حتی و به تبع آن افزایش هزینهمضاعف
دیداد خرارقريروش هاینیو بازبيبازنگراز راهکارهاي کاهش ریسک مزبور می توان به تواند به همراه داشته باشد.

ی نام برد.خارجکنندگانتامین يبه جاکاال یداخلکنندگانتامین ینیگزیجاو 
:ریسک نقدینگی

سنوات گذشته، یرکود اقتصادي و در نتیجه کاهش مصرف سیمان، افزایش شدت رقابت و کاهش نرخ فروش ط
جمله عواملی است که ریسک نقدینگی صنعت سیمان را افزایش داده که از ،کشورازیمازاد بر نیداخلتیظرفشیافزا

این شرکت نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد مضاف اینکه مواردي هم مختص این شرکت می باشد که یکی از 
فیباشد که طیآور مانیاز موعد بر اساس قانون مشاغل سخت و زشیپیطرح بازنشستگياجراموارد عمده

راتیطرح در کوتاه مدت تاثنیاياست. هر چند اجرادهیشرکت را شامل گردرانیز کارکنان و از جمله مدایعیوس
شده یآن سعيسازو چابکیسازمانشده در چارت جادیاراتییبا تغکنیداشته لینگیدر کاهش نقدیقابل توجه

شرکت مشهود خواهد یپرسنليهانهیآن بر هزراتیتاثیگردد و قطعا در سنوات آتلیبه فرصت تبدسکیرنیا
يمولد، برنامه فروش به نحوریضمن در دستور کار قراردادن فروش اموال مازاد و غجهت کنترل این ریسک،بود. در 

.فراهم گرددزیشرکت ناتیالزم جهت عملینگیسود مورد انتظار، نقدهیگردد که ضمن حفظ حاشیمتیریمد

:و اثرات آن بر شرکتسودتغییرات نرخ ارز و نرخ ـ 10
موجب گردید که بانک مرکزي در مقاطع ،يسال جاریابتدائيماههادریاسیاز تحوالت سینرخ ارز ناشیثباتیب

مختلف سیاستهاي متفاوتی اتخاذ نماید به نحوي که در دستورالعمل هاي ابتدائی، صنعت سیمان از شمول سپردن 
با دستورالعمل صادره در مردادماه، این صنعت و صادرات به کشورهاي عراق و تعهد ارزي مستثنی اعالم گردید لیکن 

افغانستان که به شکل ریالی انجام می گرفت نیز مشمول قواعد سایر صادرکنندگان قرار گرفت و در نتیجه افزایش 
جه و تنها تبعات نرخ ارز که می توانست به فرصتی جهت افزایش درآمد صادراتی تبدیل گردد عمالٌ با محدودیت موا

ها شامل حال شرکتدیتوليهانهیهزشیتورم و افزاجادیاجهیو در نتیارزش پول ملکاهش منفی آن  از جمله
گردید.

:هاي شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوي شرکتبدهیـ 11

.توضیح داده شد4در بند 

توانایی شرکت در مواجهه با راهبرد و تعهدات شرکت و ،الزامات، شامل در گردشیهسرمایتوضعـ12
:کمبود سرمایه در گردش

رکود ایجاد شده در صنعت سیمان طی سالهاي اخیر موجب فزونی بدهی ها بر دارائی هاي جاري گردیده است. 
هرچند این فزونی در سال مالی مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال قبل از بهبود نسبی برخوردار بوده لیکن 

طیشرادرکهباشد یمهایوجه نقد و به تبع آن بازپرداخت و کاهش بدهشتریمستلزم ورود هر چه بآن اصالح 
،نسبتنیاشیاز افزايریجلوگياز راهکارهایکیلذا بسیار دشوار خواهد بودامر نیاسیمان امکان تحقق بازار یفعل

انجام گیرد.امدارانمانده مطالبات سهایو يباشد که از محل آورده نقدهیسرماشیافزامی تواند 
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:تغییرات در کارکنان اصلی، شامل خروج مدیران اجرایی اصلیـ 13
نفر از کارکنان شرکت که مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور شده بودند 96در سال مالی مورد گزارش تعداد 
.استنفر جایگزین آنها گردیده 45بازنشسته شده و در مقابل تعداد 

:و اثرات ناشی از آنحقوقی دعاوي احتمالینتایج ـ 14

. شرکت آفتاب ونداد کیش: 1
در راستاي حکم محکومیت صادره از طریق دادگاه عمومی همدان دائر بر پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی با 
توجه به عدم دسترسی به اموال از طریق مجتمع نیابت قضایی تهران چندین نوبت نسبت به اخذ حکم جلب سیار 

ت به متواري بودن امکان دسترسی به محل مدیر عامل شرکت آقاي حسین شیخ علیا لواسانی اقدام شده لیکن با عنای
اختفا فراهم  نگردیده است و  کماکان موضوع در حال پیگیري می باشد. ضمناً با توجه به مجرمانه بودن اقدام 
مشارالیه در خصوص سند رهنی، علیه نامبرده طرح شکایت کیفري مبنی بر کالهبرداري شده و با توجه به 

تجدید نظر استان 27در شعبه 971718اي تجدیدنظرخواهی شده و به کالسه محکومیت نامبرده از حکم تقاض
تهران در حال رسیدگی بوده و در خصوص پیگیري موضوع از طریق اداره ثبت اسناد و امالك جزئیات در قسمت 

1ر200ر000ر000ملک به ارزش گزارش پرونده هاي شرکت در مراجع ثبتی به شرح آتی قابل مشاهده می باشد. 
یال ارزیابی شده و با توجه به ابالغ نظریه کارشناس ارزیاب، پرونده در مرحله مزایده می باشد منتهی ابالغ نظریه در ر

اداره ثبت اسناد امالك کیش با مشکل مواجه و پرونده دچار اطالله شده که پیگیریها جهت رفع مشکل در حال انجام 
می باشد. ضمناً ملک داراي معارض نیز می باشد.

. آقاي قربانعلی محرابی : 2
بخشی از مطالبات از محل اموال توقیف شده وصول و بخشی نیز از محل تعهد فروشنده گچ آقاي عباسی به شرکت ( 

% درصد کل فروش به حساب آقاي محـرابی منظور و از محل 50که طی نامه اي فروشنده گچ درخواست نموده 
.بدهی کسـر گردد) در حـال وصـول می باشد

.شرکت ساروج خشت :3
تا تاریخ تهیه این گزارش کل اصل بدهی  از طریق پیگیري حقوقی وصول گردیده است.

.شرکت تکنیکان: 4
با توجه به عدم دسترسی به پرونده پس ازپیگیري هاي فراوان موفق به تکمیل مستندات جهت درخواست صدور 

ریال صادر و به محکوم علیه 3ر746ر648ر818اساس مبلغ بر 06/03/97اجرائیه شده و اجرائیه صحیح در مورخ 
ابالغ گردیده و در راستاي توقیف اموال درخواست شناسایی اموال از طریق اداره ثبت، هیچگونه اموالی به نام محکوم 
علیه شناسایی نشده و در خصوص پیگیریها جهت توقیف حسابهاي بانکی و غیره از طریق بانک مرکزي، بررسی هاي 

رت گرفته منتج به نتیجه نشده است. با توجه به آخرین پیگیري در به اسفند ماه سال جاري، به نظر می رسد صو
امکان وصول با توجه عدم تمکن مالی شرکت فراهم نگردد منتهی پیگیري تا حصول هر گونه نتیجه ادامه خواهد 

یافت. 
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شرکت پارس متال :.5
میلیون ریال  تا تاریخ مشخص از طریق شرکت به 1.596هی به مبلغ با توجه به اینکه جهت پرداخت مانده بد

محکوم علیه فرصت داده شده بود لیکن با این وجود از اداي دین خوداري نموده و عملیات اجرایی مجدد جهت 
توقیف اموال بالمعارض موجود در کارخانه  در حال پیگیري می باشد. ضمناً برابر بررسی هاي بعمل آمده تمامی 
حسابهاي شرکت به علت بدهی مالیاتی توقیف بوده و از طریق اداره ثبت اسناد و امالك نیز ملک ثبتی به نام وي 
مالحظه نگردید. ضمناً اخیراً جهت توقیف مطالبات در معیت افسر اجرا به شرکت مراجعه لیکن اموال منقول قابل 

توقیف که داراي ارزش باشد مشاهده نگردید. 

. آقاي حسین نصیري صومعه لو : 6
با توجه به عدم حصول نتیجه از پیگیري پرونده به انحاء مختلف از جمله اخذ جلب سیار به شهرهاي تهران و تبریز و 
تمدید در چندین نوبت و ممنوع الخروجی طی حکم دادستانی کل کشور، پیگیري از سازمان ثبت احوال، مراجعه به 

نه ها، بانک مرکزي، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، پلیس راهور کشور و... در حال حاضر ستاد هدفمند کردن یارا
آخرین پیگیري صرفاً تقاضاي تمدید قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه می باشد.

.آقاي هوشنگ اردستانی:7
گردیده که مقدمات آن در مبلغ بدهی نامبرده با توجه به عدم انجام تعهد خوانده، موضوع به واحد حقوقی ارجاع 

حال انجام می باشد.

):SOLO.شرکت بازرگانی پارسیان پاسارگاد ارومیه (8
پرونده در حال انجام مراحل تشریفات اجرایی بر روي وثیقه ملکی اخذ شده از شرکت مذکور بوده و با توجه به 

زیابی مجدد به کارشناس تجدیدنظر اعتراض طرفین به نظریه کارشناس بدوي  روي ملک  مورد نظر موضوع جهت ار
ارجاع و نامبرده نظریه خود را اعالم نموده و منتظر ابالغ نظریه به طرفین بوده که در صورت عدم اعتراض به نظریه 

جهت فروش ملک مزایده برگزار و در صورت اعتراض موضوع به هیأت سه نفره ارجاع خواهد شد.

.شرکت تعاونی مطالح فروشان رشت:9
خصوص موضوع، اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابالغ گردیده و متعاقباً عمده اصل بدهی وصول و به نظر می رسد در 

الباقی طی روزهاي آتی به حساب شرکت واریز گردد.

ـ شرکت الدور کویت ( راه بستر): 10
ه جهت شناسایی محکوم پیگیري موضوع نیازمند دسترسی به نشانی محکوم علیه می باشد و اقدامات صورت گرفت

منجر به 1379علیه و مدیرعامل شرکت مذکور جناب آقاي افراسیاب انصاري از مشتریران خرید سیمان در سال 
نتیجه نگردیده است. 
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:تغییرات در ظرفیت تولیدـ 15
با توجه به سیاست هاي اعمال شده توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در جهت کنترل بازار که 

را به مانیو سنکریمورد گزارش، کلیشرکت در سال مالنیامتناسب با سطح تقاضاي کشور تنظیم می گردد، 
آینده نیز تقریباٌ در همین سطح و در نظر دارد در سال نمودهدیتولیاسمتیدرصد ظرف57و 78در سطح بیترت

تولید نماید.

اندازهاو چشماتیعملجیت ـ نتا
سال:انیو پاسالیشرکت طیرمالیو غیشفاف در مورد عملکرد مالیحاتیتوضـ 1

فروش:
فروش شرکت در سال جاري و در مقایسه با سال قبل بشرح جدول ذیل می مقداريخالصه وضعیت 

باشد:

منتهی به سال مالی شرح
30/10/1397

سال مالی منتهی به 
30/10/1396

درصد افزایش یا(کاهش) نسبت 
به سال قبل

)41(77,336131,499کلینکر داخلی
)6(1,112,2551,179,202سیمان داخلی

)9(1,189,5911,310,701جمع فروش داخلی
)46(69,981128,581کلینکر صادراتی
63,54857,72310سیمان صادراتی

)28(133,529186,304یجمع فروش صادرات
)12(1,323,1201,497,005جمع کل فروش 

باشد:یملیبا سال قبل بشرح جدول ذسهیو در مقايجارسالفروش شرکت در ریالیتیخالصه وضع

سال مالی منتهی به شرح
30/10/1397

سال مالی منتهی به 
30/10/1396

یا(کاهش) نسبت درصد افزایش 
به سال قبل

)43(58,554102,911کلینکر داخلی
1,463,3511,438,9022سیمان داخلی

)1(1,521,9051,541,813جمع فروش داخلی
109,224106,0323کلینکر صادراتی
)20(49,21061,434سیمان صادراتی

)5(158,434167,466یجمع فروش صادرات
)2(1,680,3391,709,279جمع کل فروش 
)16()300,400()252,497(تخفیفات فروش

1,427,8421,408,8791فروش خالص
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اشاره لیبه موارد ذتوانی ممورد گزارش یسال مالیگذار بر عملکرد شرکت در طریتأثیاز جمله عوامل اصل
: نمود
یداخلفروش: الف

در قطعات متیقشیبه علت افزایسال مالیحمل در طيهانهی) هزيدرصد50از شی(بهیرویبشیافزاـ1
.هاونیکامیدکی

مانیدر کشور و به تبع آن شرکت سيدر حمل کاال و بروز اعتصابات سراسرلومتریقانون تن/کبیطرح و تصوـ2
.مانیفصول مصرف سنیدر بهتريروز کار25از شیهگمتان و از دست رفتن ب

ياز پرداخت نقدانیمشتریتیفله به مقاصد مختلف توسط رانندگان و نارضامانیحمل سهیکراينقدافتیدرـ3
).باشدی ماهه مکیبیدر کارخانجات رقهیحمل(عرف پرداخت کراهیکرا
جهیو در نتهیکراشیهدف با افزايشرکت در بازارهايدینرخ فروش محصوالت توليریکاهش قدرت رقابت پذـ4

مهم شرکت (از جمله بازار استان تهران). يتمام شده محصوالت در بازارهامتیقشیافزا
رقابت در منطقه با توجه به کاهش شیهگمتان و افزامانیهدف شرکت سيدر بازارهامانیعرضه سشیافزاـ5

عوارض). شیافزالیصادرات به عراق (به دل

صادرات فروش: ب
به کشور مزبور مانیعوارض ورود سيدو برابرشیافزالیبه کشور عراق بدلمانیصادرات سياقتصادهیعدم توجـ1

نیکتریهگمتان به نزدمانیاز مبداء سیارسالمانیحمل به ازاء هر تن سهیکراالیهزار ر850از شیبنیو همچن
.مرز عراق

يکشور با توجه به اجرایهگمتان به بنادر جنوبمانیحمل از مبداء سيهانهیهزيدرصد200از شیبشیافزاـ2
.لومتریقانون تن/ک

.نوسانات قابل توجه نرخ ارز بر بازارریتاثـ3
در کارخانجات کشور و نکریکليدپويحجم بااللیبه دلینرخ توسط کارخانجات در بازار صادراتنگیدامپـ4

.دالر18در بنادر به کمتر از نکریکلFOBمتیکاهش ق
و حمل يریحمل فله  جهت بارگيهایو کاهش تعداد تردد کشتیرانیبه خصوص در بخش کشتمهایتحردیتشدـ5
.رانیایاز مبداء بنادر جنوبنکریکل
.شرکت به داخل کشوريدیمحصوالت تولیاز فروش صادراتیمشکالت ورود ارز ناشـ6
با انیتوسط مشترمانیخ ارز در بازار آزاد و انجام معامالت سبا نرمایارز در سامانه نمتیاختالف قابل توجه قـ7
.فرض نرخ ارز آزادشیپ

.شدهجادیايو نحوه فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه هارانیر کشور ادبازار ارز نیمتناوب قوانراتییتغـ8
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درآمد عملیاتی:بهاي تمام شده 
اجزاي بهاي تمام شده در مقایسه با سال مالی قبل به شرح زیر می باشد:

افزایش (کاهش)

سال مالی منتهی به
30/10/1397

سال مالی منتهی به
درصدمبلغ30/10/1396

246,191197,14649,04525مواد مستقیم مصرفی
58,35546,19112,16426دستمزد مستقیم

345,556294,00551,55118دستمزد غیرمستقیم
)9()6,674(63,59270,266استهالك

93,86988,8615,0086برق مصرفی
0)679(177,360178,039سوخت

95,55655,23440,32273تعمیر و نگهداشت
67,33954,93312,40623سایر

1,147818,683984,675163,14317جمع هزینه هاي تولید
2,31245)5,188()7,500(هزینه هاي جذب نشده

1,140,318979,487160,83116جمع هزینه هاي ساخت
(افزایش) کاهش موجودي کاالي 

50,75241)125,054()175,806(درجریان ساخت

964,512854,433110,07913بهاي تمام شده ساخت
(افزایش) کاهش موجودي کاالي ساخته 

)140()7,612(5,419)2,193(شده

962,319859,852102,46712بهاي تمام شده درآمد عملیاتی

شیدرصد افزا12مورد گزارش نسبت به دوره مشابه قبل حدود یفروش رفته در سال ماليبهاي تمام شده کاال
تاثر از افزایش تورم و به تبع آن افزایش درصدي هزینه هاي تولید که عمدتاً م17با توجه به افزایش داشته است. 

رفت که بخشی از هزینه هاي دوره جذب موجودیها (عمدتاٌ موجودي کلینکر) قیمت ها است می توان نتیجه گ
با توجه به شرایط اقتصادي موجود و رشد صعودي قیمتها پیش بینی می شود که هزینه هاي تولید در .گردیده است

ی است که در ی فرصتفعلنکریکليوجود موجودسال آتی به مراتب بیشتر از سال جاري افزایش داشته باشد از اینرو 
صورت تحقق برنامه سال مالی آتی مبنی بر تمرکز بیشتر بر صادرات فروش سال آتی از حاشیه سود بیشتري 

برخوردار گردد.
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:مطالبات 
تسعیر مزبور عمدتاً بدلیل افزایشاست. افتهیافزایشدرصد 3قبل حدود یسال مالانیمطالبات شرکت نسبت به پا
.می باشدریال 215،305ریال عمان) با نرخ 255،450بدهی شرکت عمان (معادل 

با تکیه بر این اصل که در شرایط بازار رقابتی افزایش میزان فروش اعتباري ریسک عدم وصول شرکت تیریمد
نجی مشتریان در نظر مطالبات را نیز افزایش خواهد داد ضمن پیگیري مطالبات معوق گذشته و بازنگري در اعتبار س

دارد تا حد ممکن سهم فروش نقدي را نیز در سال آتی افزایش دهد تا از این طریق وجه نقد مورد نیاز بدون نیاز به 
استقراض بیشتر از بانکها تامین گردد.

:مواد و کاال يموجود
عمدتاً شیافزانیاست. اافتهیشیدرصد افزا41حدوداٌ قبل یسال مالانیشرکت نسبت به پايمواد و کااليموجود

تن ) کلینکري است که در تاریخ 84.000ناشی از افزایش موجودي کلینکر می باشد که بخشی از آن (قریب به 
تن آن بارگیري و صادر 56،977ترازنامه در بندر امام خمینی آماده بارگیري بوده و در تاریخ تهیه این گزارش مقدار 

تن از کلینکر از راه هاي زمینی 290،000امه مصوب مقرر است در سال مالی آتی حداقل گردیده است. بر اساس برن
رود در صورت برطرف شدن محدودیت هاي حمل و نقل موجودي کلینکر در پایان و دریائی صادر گردد لذا انتظار می

سال مالی آتی حداقل به همین میزان کاهش یابد.

سفارشات و پیش پرداختها:
% افزایش یافته است. این افزایش 591نسبت به مدت مشابه سال قبل حدوداًحساب سفارشات و پیش پرداختها 

مربوط به پیش پرداخت خرید آجر و مواد نسوز می باشد که همزمان با افزایش قیمت اکثر کاالها در سال دتاًعم
ر استمرار عملیات شرکت در اولویت هاي جاري قیمت این مواد نیز به شدت افزایش داشته و بدلیل اهمیت آن د

خرید قرار گرفته است. از آنجا که خریدهاي مذکور به جهت تامین آجر و مواد نسوز مورد نیاز جهت تعمیرات پیش 
روي کوره بوده لذا با توجه به پیش بینی افزایش بیش از پیش قیمت ها در سال مالی آتی، هزینه آجر و مواد نسوز 

به مراتب بیشتر از سال جاري برآورد گردیده است. جهت سال مالی آتی

مشهود:ثابتيهاییدارا
درصد کاهش داشته که عمدتاً 3مدت مشابه سال قبل نسبت به پایان سال مالی جاري ثابت شرکت در يهاییدارا

هرچند در سال مالی جاري برخی از طبقات دارائی ها از قبیل تاسیسات، .ناشی از استهالك دارائی ها بوده است
ماشین آالت و ابزار آالت افزایش هائی داشته لیکن عمدتاً ناشی از تعمیرات اساسی و ابزار و لوازم مورد نیاز بوده و 

است در سال سعی شده در جهت مدیریت نقدینگی تا حد ممکن از خریدهاي غیر ضروري خودداري شود و این سی
مالی آتی نیز در دستور کار می باشد.

ي:رتجاریهاي تجاري و غپرداختنی
میلیون ریال می باشد که نسبت به پایان سال قبل 590,165مانده حساب مذکور در پایان سال مالی جاري مبلغ 

بدلیل عدم توانائی در عمدتاًافزایش مذکور .درصد افزایش را نشان می دهد37میلیون ریال معادل 160,304مبلغ 
پرداخت بدهیهاي ناشی از گاز و برق مصرفی، مواد اولیه و حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تامین 

به منظور کنترل نقدینگی و برنامه ریزي جهت پرداخت مطالبات بستانکاران کمیته اي تشکیل . اجتماعی می باشد
د فروش، وجوه وارده متناسب با جدول سنی بستانکاران پرداخت می گردد.گردیده و هر هفته ضمن پایش عملکر
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یسهام پرداختنسود
میلیون ریال بشرح جدول ذیل می باشد:54.605مانده سود سهام پرداختنی در پایان سال مالی به مبلغ 

شرح
پرداخت شدهسود سهام مصوب

مانده هرسهم(ریال
جمعغیرنقدينقديمبلغ کل)

2,001ــــــــــــسود سنوات قبل
1391420211,218160,05150,664210,715503سود سال 
13921,200603,480577,35824,239601,5971,883سود سال 
1393750377,175213,030162,497375,5271,648سود سال 
1394300150,87031,215118,014149,2281,642سود سال 
ــــــــــــــــــ1395سود سال 
1396211106,11215,06944,11359,18246,930سود سال 
2,8811,448,855996,723399,5271,396,25054,606جمع کل

مبالغ به میلیون ریال

مانده سود سهام پرداختنی عمدتاً مربوط به شرکتهاي سیمان تهران، سیمان ایالم و پریفاب می باشد که بدلیل 
دارانی است که فاقد شماره حساب بانکی اکنون پرداخت نشده و الباقی مربوط به آن گروه از سهامکمبود نقدینگی ت

می باشند. 

ی:مالالتیتسه
یسال مالانیکه نسبت به پامی باشدالیرونیلیم772,482مبلغ 1397دیماه انیدر پایپرداختنالتیتسهمانده
صادرات و يبانک هادریافتی از التیدو فقره تسههیاز تسویکه عمدتاً ناشرا نشان می دهددرصد کاهش 6قبل 

باشد.یمنیاقتصاد نو
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:، انتظارات و عملکرد دوره قبلبررسی و تحلیل عملکرد واقعی در مقایسه با بودجهـ2
شرکت به شرح در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و بودجه 30/10/1397عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 

باشد:زیر می

شرح
سال مالی 
منتهی به 

30/10/97

سال مالی 
منتهی به 

30/10/96

افزایش (کاهش)
بودجه سال

درصد 
پوشش

نسبت به درصدمبلغ
بودجه

1,427,8421,408,87918,9631.31,408,814101درآمد عملیاتی
95)1,011,013(102،46711.9)859,852()962,319(بهاي تمام شده درآمد عملیاتی

397,801117)15.2()83,504(465,523549,027سود ناخالص
109)135,857()34.3()77,316()225,276()147,960(هزینه هاي فروش, اداري وعمومی 

258)6,816(10،76829510،4733،550سایر اقالم عملیاتی 
328,331324,0464،2851.3255,128128سود عملیاتی 

91)184,813()3.1()5،362()174,040()168,678(هزینه هاي مالی 
56,98518)89.6()88,601(10,26198,862سایر درآمد (هزینه)هاي غیرعملیاتی

127,301133)31.7()78,954(169,914248,868سود (زیان) قبل از کسر مالیات
424)3,608()28.8()6،180()21,484()15,304(مالیات 

123,693125)32()72,774(154,610227,384سود (زیان) خالص
246125)32()144.7(307.4452.1ریال-سود (زیان) هرسهم 

:و نرخ ارز بر شرکتهامتیقراتییتورم، تغریتاثـ3
شیافزادر نتیجهوتورمجادیای،ملپولارزشکاهشدر سال مالی مورد گزارش تغییرات شدید نرخ ارز موجب 

گردید، از طرفی انتظار می رفت که افزایش نرخ ارز فرصتی جهت افزایش درآمدهاي ي تولید کنندههاه نیهز
صادراتی باشد لیکن سیاست هاي پولی و بانکی و شروع مجدد تحریم هاي جدید مانع از بهره مندي از این فرصت 

هاي خریداري شده در مالی مورد گزارش بخشی از تاثیرات افزایش قیمت ها و تورم از محل موجوديگردید.در سال 
سنوات قبل تامین گردید لیکن در سال مالی آتی قطعاٌ افزایش تورم تاثیر بیشتري بر هزینه هاي تولید خواهد داشت.
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:روند آنهایمهم و بررسیماليهانسبتلیارائه و تحلـ4

سال مالی منتهی شرح
30/10/97به 

سال مالی منتهی 
درصد تغییرات30/10/96به 

0.820.765/10نسبت جاري

0.280.284/0نسبت آنی 

0.900.866/4نسبت گردش دارایی ثابت 

)3/5(0.500.53ها نسبت گردش جمع دارایی

)8/6(1.271.36نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه 

)8/2(0.440.46مالکانهنسبت 

1.181.104/7نسبت بدهی جاري به ارزش ویژه 

)9/18(0.080.09نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه 

0.560.543/2ها نسبت کل بدهی به کل دارایی

)9/32(0.110.16بازده فروش 

)6/34(0.120.19بازده ارزش ویژه 

)5/36(0.050.09بازده دارایی 
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شرح موضوعات باشدایصورت نمودار، جدول بهتواندیشرکت، که متیساله از وضعپنجي ریتصوـ5
میزان تولید کلینکر و سیمان طی پنج سال گذشته به شرح نمودار زیر می باشد:

سال گذشته به شرح نمودار زیر می باشد:5فروش داخلی و صادراتی در 


