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 گزیده اطالعات -1

سال مالی منتهی به  عناوین
 1398آذر30

 تجدید ارائه شده
30/09/1397 30/09/1396 

 الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
 938،899 1،045،617 1,721,776 درآمد خالص
 185،817 136,985 354,540 سود عملیاتی

 60,260 101,669 151,908 ي غیرعملیاتیو هزینه ها درآمدهاخالص 
 192،682 189,593 450,592 پس از کسر مالیات –سود خالص 

 (264,266) )24,191( )33,875(  تعدیالت سنواتی
 299,891 247,960 234,573 حاصل از عملیاتنقد 

 ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
 2,592,509 2,534,738 2,883,096 جمع داراییها
 954,703 890,430 938,705 هاجمع بدهی

 826،978 1،075،071 1,075,071 ثبت شده سرمایه
 234،567 0 0 افزایش سرمایه در جریان
 1,637,806 1,644,308 1,944,391 جمع حقوق صاحبان سهام

 ج) نرخ بازده (درصد):
 %8 %8 %16 نرخ بازده داراییها

 12/0 %12 %24 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
 د) اطالعات مربوط به هر سهم:

 1,075,071,231 1,075,071,231 1,075,071,231 تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع
 175 144 180 ریال –بینی سود هر سهم اولین پیش

 160 186 361 *ریال –بینی سود هر سهم آخرین پیش
 212 182 419 *ریال –سود واقعی هر سهم 
 165 140 .… ریال –سود نقدي هر سهم 

 1,159 1,372 7,570 ریال – 1آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش
 1,980 1,529 1,809 ریال –ارزش دفتري هر سهم 

 47/5 54/7 07/18 مرتبه  – 2نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم
 ) سایر اطالعات :ه

 461 450 461 نفر (پایان سال) –تعداد کارکنان 
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 پيام هيئت مدیره -2

، مفتخريم کارنامه يک  سکاپ  کر زکراف و زکرود در      خدمت سهامداران عزيز ام ادای احتر و بابا یاد خدا و استطاعت از او 

 صنعت سیمان کشور که به لطف خدا با موزقیت به  ايان رسیده را به  یشگاهتان تقديم نمائیم.

به همه همکاران  ر تالش در شرکت سیمان شماپ خداقوت عرض نموده و توزیق و تائید همگکان را اف خکدای بکزر     

 يم.تقاضامند

مديران، روسا و کارکنان، امانتداران صاحبان محترم سهام، مالکان و ذينفعان هستند و در قباپ سرمايه های بکه امانکت   

 سپرده مسئوپ می باشند.

 -لذا با اعتقاد راسخ به اين اصل مسلم، تالش کرديم با نهادينه کردن زرهنگ کار و تالش مبتنی بر آموفه های اسالمی

و همدلی و تالش مضاعف و شناخت حقوق متقابل، به وظايف و ماموريتهای محولکه بدرسکتی عمکل    انسانی و با همت 

 کنیم.

يقین  یشرزت و بالندگی در عرصه های صنعت و اقتصاد مرهون نقشه مهندسکی رسکم شکده بدسکت توانمنکد       به قطع

و بکوم اسکت. و ايکن قشکر اف      مهندسین با کفايت و کار و تالش متعهدانه کارگران خدوم و مسئولیت شناسی اين مکرف 

 اثرگذاران ممتاف  و نقش آزرينان شايسته تحسین در اقتدار ملی و عزت و عظمت ايران اسالمی اند.

اهداف، خط مشی و ماموريتهکای شکرکت سکیمان شکماپ مبتنکی بکر خکدمت صکادقانه، تکالش مسکئوینه و زعالیکت            

ها در جهت رشکد و بالنکدگی صکنعت و تحصکیل اسکتقالپ و      خدا سندانه با بهره گیری اف دانش و تجارب و همه توانايی

 اقتدار و عظمت ملی می باشد.

شرکت سیمان شماپ همواره در حاپ تغییر و تحوپ و حرکت به سوی جلو بکوده و در مسکیر سکافندگی هرگکز توقکف      

 نداشته است. نقطه کماپ و ايده آلی تدوين نموده و با شتاب به  یش می رويم.

کت های سیمانی کماکان با ازت شديد تقاضا و عدم تعادپ بین عرضکه و تقاضکا مواجکه هسکتند.     چند ساپ متوالی شر

% اف ظرزیت سیمان تولیدی شده انکد و ايکن درحالیسکت ککه قیمکت      06یجرم همه شرکتها مکلف و متعهد به زروش 

شکرايط، تکداوم زعالیکت     کای، خدمات، قطعات و تجهیزات هرگز ثبات نداشته و هر روف رو به اززايش اسکت. در چنکین  

 مراکز تولیدی و اداره امور مربوطه بسیار سخت و دشوار شده است.

در شرايط کنونی بسیاری اف شرکتهای سیمانی با همه توانائیها، متاسفانه فيان ده بوده اند. اما به لطف خداوند و همکت  

 نمود. قبولی ارايهه قابل مو اراده همکاران ارجمند، شرکت سیمان شماپ خوش درخشید و کارنا

امید است با نگاه به چشم انداف و ازق بلند و با تدبیر همه جانبه کمکازی السکابق، مسکیر شککوزايی و بالنکدگی را طکی       

نمايیم و اين اتفاق مبارک به زضل الهی و با تفاهم و همدلی، وجود انگیزه سرشار، برخورداری اف دانش و بهکره گیکری   

لقوه خواهد ازتاد. بحوپ و قوه الهی و با انديشه ورفی و درايت و بکارگیری همه تکوان، ايکن   اف توانمنديها و ظرزیتهای با

يقکین قکادر بکه آن     بکه  مسیر و معبر  ر موانع،  ر چالش و البته سخت و دشوار را  شت سر خکواهیم گذاشکت و قطکع   

 هستیم.
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را بکه استحضکار سکهامداران     06/60/8001مع الوصف گزارش اجمالی اف عملکرد و دستاوردهای ساپ مالی منتهی بکه  

 محترم می رسانیم.

 

 استراتژی شرکت  -2-1

سیمان شمال بعنوان شرکتی با سوابق طوالنی موثر از نظر تولید سیمان خاکستری و نخستین تولید کننده سیمان سفید و 

خود در صنعت سیمان ،  سال تجربه چهارتنها تولید کننده سیمان رنگی در سطح کشور و با اتکا بر بیش از شصت و

استراتژی خود را عالوه بر رعایت استانداردهای ملی ، برنامه عملی در جهت کاهش بهای تمام شده محصوالت خودر را 

 تدوین نموده است که بشرح زیر ارائه می شود:

 زایش سود.اعمال مدیریت هزینه جهت دستیابی به قیمت تمام شده مناسب در جهت رقابت پذیری در بازار و اف -7

و ممانعت از بروز حوادث غیر مترقبه و ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و سالمت  HSEرعایت کامل موضوع   -2

 انسان ها.

ارتقاء کارکرد و بهبود بهره وری سیستم یکپارچه اطالعات مدیریت براساس اهداف استراتژیك خود که در قالب   -3

 موارد ذیل می باشد: است که شامل موضوع اساسی تنظیم گردیده شش

 حوزه مالی: -2-1-2

 مدیریت بر هزینه ها 

 کاهش بهای تمام شده متناسب با فعالیتها 

  افزایش سود دهی 

 افزایش بازدهی سرمایه گذاری 

 حوزه فرایندهای داخلی و بهبود روشها -2-1-3

  بهبود فرایند بازاریابی و فروش 

  ارتقای نظام نگهداری و تعمیرات 

 ف انرژیبهینه سازی مصر 

 افزایش بهره وری تولید 
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 حوزه فروش و بازار -2-1-4

 شامل سمان خاکستری و سیمان سفید.  بهبود کیفیت و و ایجاد تنوع در محصوالت تولیدی 

  و ایجاد بازار صادراتی افزایش سهم بازار داخلی 

 نهادینه سازی استانداردهای زیست محیطی 

 حوزه منابع انسانی -2-1-5

 و بهداشت ارتقاء ایمنی 

 ارتقاء مهارتها و قابلیت های کارکنان 

 استفاده موثر تر از نرم افزارها در جهت توسعه زیرساختهای اطالعات مدیریت 

 ارتقای مدیریت منابع انسانی 

 حوزه حسابرسی داخلی: -2-1-6

 اهداف و جایگاه کمیته حسابرسی 

 اعضاء کمیته حسابرسی 

 اهم فعالیت و اقدامات حسابرسی داخلی 

 نامه پیشنهادی جهت اجرای حسابرسی داخلیبر 

 ریسک های عمده  -2-2

  عدم اختصاص بودجه به طرح های عمرانی توسط دولت 

 افزایش ظرفیت تولید سیمان در کشور بدلیل ایجاد کارخانه های جدید بدون توجه به نیازسنجی کشور 

 روش های غیر متعارف در بازار فروش توسط تولید کنندگان ضعیف تر 

 بودن هزینه حمل و نقل و تاثیر آن بر قیمت تمام شده محصوالت جهت مشتریان چه داخلی و چه صادراتیباال 

 .محدود بودن بازار صادرات که باعث باالرفتن عرضه در بازار داخلی می گردد 
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 لياتی درباره شرکتک -3

 تاریخچه -3-1

 در 33/31/7333 مورخ   3302  شماره  و طی  تاسیس شده  23/31/7333  اریخدر ت شرکت سیمان شـمال )سهامی عام(                      

 ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهــران به ثبت رسیده است.اداره 

شمال  است در حـــال حاضر، شرکت سیمان در بورس اوراق بهادار تهــــران پذیـرفته شده 7331شرکت در اسفند ماه  

شرکت  ت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان است و واحد تجاری نهایی گروه،جزء واحدهای تجاری فرعی شرک

و  210شماره   سرمایه گذاری گروه توسعه ملی می باشد. مرکز اصلی شرکت در شهر تهران خیابان شهید دکتر بهشتی 

  جاده آبعلی واقع است. 31کارخانجات آن درکیلومتر 

 فعاليت اصلی -2 -3

 اساسنامه عبارتست از :            2موضوع فعاليت شرکت طبق ماده            

ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تامین کلیه مواد و وسائل دستگاهها  -

 ماشین آالت مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور .  و 

ره بـرداری از کلیـه معادن مـورد نیاز ایـن صنـعت از قبیـل سنگ آهـك، خاک رس، اکتشاف و استخـراج و بهـ  -

 سنگ آهن، سیلیس و غیره. 

تاسیـس شـرکتهای جدید و یا سهیم شـدن در شرکت های مـوجود در جهت تعقیب اهداف شرکت و بطور کلی   -

بطور مستقیم یا غیـــر مستقیم با تمام یا  انجام کلیـه عملیات و معامالت مجاز تولیـــدی و بازرگانی و صنعتی که

 از مـوضوعات مشروحه فوق مربوط  می باشد.  هر یك 

 مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا تعهد شرکت های موجود . -

 فعالیت اصلی شرکت طی دوره مالی مورد گزارش تولید و فروش سیمان بوده است.  -

 
اریخ بهره برداری از واحدهای توليدی شرکت با ظرفيتهای مورد نظر به شرح زیر بوده ت -3-3

   است:

   به دالیل زیست محیطی متوقف شده است( 7302)واحد مذکور در سال  7333تنی سیمان سفید از سال  13واحد 

  ل زیست محیطی متوقف شده به دالی 7303)واحد مذکور از ابتدای سال  7330تنی سیمان سفید از سال   233واحد

 است(



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 

 گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت

 8031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

8 

 

 

  بطور رسمی راه  37/31/7381)توضیحاً واحد مذکور از تاریخ  7381تنی سیمان خاکستری از سال  3333واحد

 اندازی گردیده است(

تعداد کارکنان-3-4            

امور خدماتی شرکت را به عهده دارند به  میانگین تعداد کارکنان در استخدام شرکت و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از

 شرح زیر بوده است:

  

 شــــــرح

 

7308/30/33 
 

33/30/7301 

  

       

 نفر  

 

 نفر  

  

  

 کارکنان رسمی
 

3 
 

3 

  

  

 کارکنان قراردادی
 

381 
 

384  

  

  
     

303 
 

380  

  
            

  

 کارکنان شرکت های خدماتی
 

17 
 

17  

 جمع    
 

317 
 

343    
 

 

 سرمایه و ترکيب سهامداران -4

ریـال(  732333سهم، به ارزش اسـمی هـر سـهم     3333میلیون ریال )شامل تعداد  33سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ     

سهم، به ارزش اسمی هر سهم    7231423172237میلیون ریال )شامل تعداد 723142317بوده که طی چندین مرحله به مبلغ 

 افزایش یافته است.  ( ریال 7333

 تا کنون به شرح جدول ذیل می باشد.  7314فهرست آخرین افزایش سرمایه های صورت گرفته از سال 

 تغییرات سرمایه شرکتآخرین  

 محل افزایش سرمایه سرمایه جدید )میلیون ریال( درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه

 مطالبات حال شده 732273 43 7314

 واریز نقدی و مطالبات حال شده 742373 43 7311

 واریز نقدی و مطالبات حال شده 332120 733 7387

 واریز نقدی و مطالبات حال شده 072881 233 7383

 واریز نقدی و مطالبات حال شده 783،112 733 7384

 واریز نقدی و مطالبات حال شده 214،140 43 7381

 د انباشتهسو 821،018 233 7388

 واریز نقدی و مطالبات حال شده 723142317 33 7301
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 هیسرما شیبا افزا 71/30/7308فوق العاده مورخ یبر اساس مجوز سازمان بورس و اروراق بهادار و مصوبه  مجمع عموم

احل موافقت به عمل آمده که مر الیر ونیلیم 7،203،384به مبلغ  الیر ونیلیم 7،314،317% از مبلغ 23 زانیشرکت به م

 باشد. یم انیآن در جر یسینو رهیپذ

به شرح جدول زیر  33/30/7308% سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 7همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از 

 است:

 عمده شرکت  انسهامدار

 نام سهامدار ردیف
31/19/1398 31/19/1397 

 ترکيبدرصد تعداد سهام ترکيبدرصد تعداد سهام

رکت سرمایه گذاری و توسعه ش 7

 صنایع  سیمان )سیدکو(

12123132713 18 173،313،102 

 

11 

مهر  یشرکت گروه توسعه مال 2

 ) سهامی عام(ندگانیآ

4124002333 4 41،300،333 4 

 4 4123302308 3 3421022213 گروه مالی مسکن) سهامی عام( 3

شرکت سیمان داراب)سهامی  3

 عام(

7723382073 7 821102034 7 

شرکت سرمایه گذاری ملی  4

 ایران)سهامی عام(

120712120 7 120712120 7 

 22 23322432111 27 22428132237 سایر سهامداران 0

 733 7،314،317،237 733 7231423172237 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 

 گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت

 8031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

11 

 

 

 تهران بورس اوراق بهادار منظرشرکت از  -5

 وضعيت معامالت و قيمت سهام-5-1

درج شده  سشمال با نماد  سیمان ، گچ و آهك در بورس اوراق بهادار تهران در گروه  7331ه اسفند ماشرکت در 

 مورد معامله قرار گرفته است. همان تاریخ و سهام آن برای اولین بار در 

 سال اخیر به شرح زیر بوده است:  3وضعیت سهام شرکت طی 

 پایان سال مالی 

تعداد سهام معامله  سال مالی منتهی به

 شده

ارزش سهام 

 معامله شده

تعداد 

روزهای 

باز بودن 

 نماد

تعداد 

روزهایی که 

نماد معامله 

 شده است

قيمت  ارزش بازار

 سهم

 سرمایه

 میلیون ریال ریال میلیون ریال   میلیون ریال  

33/30/7301 30،323،218 11،101 700 700 7،331،333 7،243 821،018 

33/30/7301 737،131،713 703،033 234 234 7،334،778 7،331 7،314،317 

33/30/7308 02023172137 224232434 223 223 322372381 32031 723142317 

   

 شرکتو نقد شوندگی سهام کيفيت افشاء اطالعات -5-2

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات بین شرکتهای پذیرفته شده در سازمان 

 بر اساس ارزیابی سازمان بورس به شرح زیر بوده است.7308رس و اوراق بهاداردر دوره مالی منتهی به آذر ماه بو

 97رتبه در سال  98رتبه در سال شـــــــــــــرح

 287 287 کیفیت افشاء و اطالع رسانی

 73271% 81231% موزون سرمایهبه میانگین معامالت نسبت حجم

 

 نعتجایگاه شرکت در ص -6

تن سیمان 7،238،333 تن کلینکر و  7،233،333از حیث ظرفیت تولید ساالنه، شرکت سیمان شمال با ظرفیت اسمی تولید 

 خاکستری بیستمین شرکت تولید کننده سیمان درکشور می باشد.

شد درصد ر 27تن(  8322080تن سیمان نسبت به سال قبل ) 723272881شرکت سیمان شمال با فروش  7308در سال 

 داشته است. 

 



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 

 گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت

 8031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

11 

 

 

عملکرد سيمان شمال در مواجهه با مشکالت بازار و جلوگيری از کاهش سودآوری در شرایط  -6-1

 رکود اقتصادی 

تحقیقات مستمر در بازارهای داخلی و خارجی جهت سنجش میزان عرضه و تقاضا و با هدف توسعه و افزایش سهم بازار، 

درجهت افزایش  مدیریت تضمین کیفیت هماهنگی و همکاری با، مقتضیو انجام اقدامات  مرتبطآمار و اطالعات  تحلیل

اثربخش مانند حضور در نمایشگاهها و  تبلیغاتی عمرانی عمده و پر مصرف، نفوذ در پروژه هاکیفیت محصوالت، 

تقویت برند، کاهش ریسك عدم وصول مطالبات مشتریان، ارتباط  معرفی توانمندی های سازمان برایجهت  بازاریابی

پیگیری تا جلب مستقیم با مشتریان با هدف افزایش رضایتمندی آنها، رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات ذینفعان و 

رضایت آنها، نظرسنجی از مشتریان و تحلیل نتایج در حال انجام می باشد. اقدامات فوق منتج به عملکرد موفق این 

 شرکت در فروش محصوالت و بطور خالصه کسب نتایج زیر شده است:

 باالترین تناژ تحویل)نسبت به سهمیه( بین رقبا  

 ا رقباباالترین قیمت فروش سیمان در مقایسه ب

 گسترش بازار و جذب مشتریان جدید

 ( روی کامیونهاGPSمنطقه بندی توزیع با استفاده از نصب ردیاب) سیستم  

 جلوگیری از تسری اعتصابات طوالنی مدت حمل و نقل کشور به سیمان شمال 

 

 

 مقایسه مقداری و ریالی با سال مالی قبل

 مبلغ فروش )میلیون ریال( تناژ فروش سال مالی

33/30/7301 832،080 7،334،171 

33/30/7308 723272881 721272111 

 %13 %27 نرخ رشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bpsico.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-N183


 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 

 گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت

 8031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

12 

 

 

 قبلنسبت به سال  01مالی  سال درفروش محصول شرکت میزان مقایسه                 

 نرخ رشد )تن( 31/19/1397 )تن( 31/19/1398 نوع سيمان

 %18 834.915 991.286 سيمان خاکستری 

 %279 8.174 31.611 ن سفيدسيما

 %21 842.989 1.121.886 مجموع

 

 

 

 

 سهم تناژی محصوالت شرکت سيمان شمال از کل تحویل درسال مالی

 
 

 

که  قرارداد بروزآوری خط تولید سیمان سفید جهت تبدیل سیستم قدیمی تر به سیستم خشك منعقد و  الزم بذکر است 

 سال آینده، شرکت از خرید کلینکر سفید از شرکتهای دیگر بی نیاز شود.درحال اجرا می باشد و امیدواریم در 

 

سیمان شمال با هدف حفظ منافع ذینفعان، ضمن افزایش قیمت محصوالت موفق به فروش سهمیه تعیین شده از سوی 

 انجمن صنفی شد.

 شور را دراختیار داشته است .% از سهم بازار داخلی ک 7214تقریباٌ  33/30/7308سیمان شمال در سال مالی منتهی به 

 

850,144 

769,691 
54,162 

23,643 
9,997 

13,736 
403 

 فروش

 کیلویی  40سفید   2پاکتی تیپ  2فله تیپ 

 کیلویی  25سفید  كیلویي 50سیمان سفید صادراتي  کیلویی  50سفید 

 سفید فله 
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 محيط حقوقی شرکت -7

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

 .قانون بورس اوراق بهادار -7

 قانون مالیاتهای مستقیم -2

 مصوبات و دستورالعمل های صادره از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان -3

 قانون تجارت -3

  قانون کار و تامین اجتماعی -4

 قوانین و مقررات صادارات و واردات / گمرک -1

 قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و سرمایه گذاری -1

 قوانین و مقررات زیست محیطی  -8

 ابالغیه های سهامدار عمده  -0

 قانون مدنی 73-

 استاندارد های حسابداری و حسابرسی77-

 قانون معادن 72-

 آیین نامه های حفاظتی و ایمنی معادن 73-

 قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده 73-

علیرغم خروج سیمان از سبد حمایتی، تصمیم گیری در خصوص افزایش قیمت سیمان همواره در اختیار وزارت 

 صنعت و تجارت و انجمن صنفی صنعت سیمان بوده است. 

 

 

 

 

 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1398آذر  30براي سال مالی منتهی به 

١٤ 
 

 

 مروري بر عملکرد مالی و عملیاتی  -8

 اقالم سود و زیان -8-1

سال مالی منتهی عناوین
 30/9/1398به 

سال مالی منتهی به 
30/9/1397 

 درصد تغییرات
 نوسان

 الیر ونیلیم الیر ونیلیم میلیون ریال 

     اقالم سود و زیان شامل : -1
     الف: فروش 

 64 676,159 1،045،617 1,721,776 محصوالت داخلی  -فروش 
 0 0 0 0 خارجی محصوالت  -فروش

 60 441,790 (732,267) )1,174,057( ب: بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
 )6( )10,277( (165,528) )155,251( ج: هزینه هاي فروش، عمومی و اداري 

 250 27,091 )10,837(  )٣٧٫٩٢٨( د:سایرهزینه هاي عملیاتی

 (95) (8,155) )8,540( )385( یمال يها نهید: هز

 49 50,239 101,669 151,908 سایردرآمدهاوهزینه هاي غیرعملیاتی
 120 275,949 230،114 506,063 و: سود قبل از کسر مالیات

 138 260,999 189,593 450,592 ز: سود خالص 
 
 
  آمار تولید و فروش-8-2

  
 آمار تولید محصولالف) 

تغییرات 1397/09/30 1398/09/30 شرح

درصد مقدار-تناژ مقدار-تناژ
21 829,703 1,000,386 سیمان خاکستري 

286 8,244 31,818 سیمان سفید  
23 837,947 1,032,204

 
 
 
 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398آذر  30براي سال مالی منتهی به 

١٥

آمار فروش محصولب)

تغییرات 1397/09/30 1398/09/30 شرح

درصد مقدار-تناژ مقدار-تناژ
19 834,915 991,286 سیمان خاکستري 

279 8,074 30,600 سیمان سفید  
21 842,989 1,021,886

آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده-8-3

آمار خرید مواد اولیهالف) 
تغییرات 1397/09/30 1398/09/30 شرح
درصد مقدار-تناژ مقدار-تناژ

5  1,231,851 1,294,772 سنگ آهک 
7 17,093 29,601 سنگ آهن
3  19,448 20,044 سنگ بوکسیت

-6  53,532 50,266 سنگ گچ ، کائولن، تراس، سیلیس
428  6,076 32,059 کلینکر سفید خریداري شده از شرکت سیمان سفید شرق
7 1,328,000 1,426,742

آمار مصرف مواد اولیهب) 

تغییرات 1397/09/30 1398/09/30 شرح
درصد مقدار-تناژ مقدار-تناژ

6  1,215,677 1,286,537 سنگ آهک 
1 18,709 21,042 سنگ آهن
18  17,781 21,031 سنگ بوکسیت
8  48,913 52,840 سنگ گچ ، کائولن، تراس، سیلیس

286  8,032 31,019 کلینکر سفید خریداري شده از شرکت سیمان سفید شرق
8 1,309,112 1,412,469



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1398آذر  30براي سال مالی منتهی به 

١٦ 
 

 
 
 تغییرات در سرمایه گذاري ها شامل:-8-4

 الف)تغییرات دارایی هاي ثابت(قیمت تمام شده)
تغییرات 1397/09/30 1398/09/30 شرح

درصد میلیون ریال میلیون ریال
-18 69,146 56,696 زمین و معادن
-51 533,646 258,955 ساختمان و تأسیسات 
-55 842,374 374,991 ماشین آالت و تجهیزات  
8 29,497 31,884 وسایط نقلیه  
9 18,869 20,575 ابزارآالت و قالبها 
33 26,264 34,855 اثاثیه و منصوبات 

-48.81 1,519,796 777,956

 
 ب)تغییرات در ارزش دفتري کل سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها

 
تغییرات1398/09/301397/09/30سرمایه گذاري

درصدمیلیون ریالمیلیون ریال
%725,000699,5334شرکتهاي پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

%2,8182,8180شرکتهاي غیربورسی
727,818702,351

 
 

 ج)تغییرات در سایر دارایی ها

تغییرات1398/09/301397/09/30شرح 
درصدمیلیون ریالمیلیون ریال

121,6874,1402,839سایرداراییها
 

 
 
 
 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1398آذر  30براي سال مالی منتهی به 

١٧ 
 

 
 
 تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهاي هاي تأمین مالی شامل:-8-5

  
تغییرات 1397/09/30 1398/09/30 شرح
درصد میلیون ریال میلیون ریال

18 1,644,308 1,944,391 الف)حقوق صاحبان سهام  
3 852,268 877,524 ب)بدهی هاي جاري  

60 38,162 61,181 ج)بدهی هاي بلند مدت 
138 189,593 450,592 د)سود خالص 

150,510 ...... ه)تقسیم سود  
 
 تغییرات در وضعیت نقدینگی-8-6

تغییرات 1397/09/30 1398/09/30 شرح
درصد میلیون ریال میلیون ریال

(5) 247,960 234,573 الف)جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهاي عملیاتی  
(57)   27,260 11,726 ب)جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري
44 (54,999) (79,210) ج)جریان خالص وجه نقد پرداختی بابت مالیات بر درآمد  
73 (326,067) (88,862) ه)جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهاي تأمین مالی  

174 (105,846) 78,227 خالص افزایش (کاهش)در وجه نقد

        

 
 تهاي اعتباري شرکتسیاستهاي تأمین مالی و سیاس-8-7
 

 تأمین کسري نقدینگی شرکت در مواقع ضروري به یکی از طرق اشاره شده در زیر انجام می پذیرد:
 استفاده از تسهیالت وام بانکی کوتاه و بلند مدت در قالب عقود جعاله،مشارکت مدنی و فروش اقساطی-1
 کتمدیریت بهینه نقدینگی در راستاي افزایش سود غیر عملیاتی شر-2
 فروش ضایعات و آهن آالت قراضه-3
سایر دارایی  اي شرکت در سهام سایر شرکتها ، دارایی هاي نگهداري شده براي فروش و فروش سرمایه گذاري ه -4

 هاي بال استفاده
 ترجیحاً از طریق صدور سهام جدید افزایش سرمایه در صورت نیاز-5
 
 
 
 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1398آذر  30براي سال مالی منتهی به 

١٨ 
 

 
 
  تغییرات در سرمایه در گردش-8-8

تغییرات 1397/09/30 1398/09/30 شرح
درصد میلیون ریال میلیون ریال

35 365,988 494,361 سرمایه در گردش 
 
 
 نسبت هاي مالی-8-9

 الف)نسبتهاي فعالیت 
  

تغییرات 1397/09/30 1398/09/30 شرح
درصد

41 1.78  2.51 دوره گردش موجودي ها  
(7) 117 108 دوره گردش مطالبات تجاري(به روز) 
45 41.3 59.7 گردش دارایی ها(به درصد)

 
 

 ب)نسبت هاي نقدینگی
 

تغییرات 1397/09/30 1398/09/30 شرح
درصد
9 1.43 1.56 نسبت جاري  
10 0.91 1.00  نسبت آنی

 
 

 ج)نسبت بدهی
 

تغییرات 1397/09/30 1398/09/30 شرح
درصد
(7) 0.35 0.33   نسبت بدهی(به درصد)  

 



 (سهامی عام) سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1398آذر  30براي سال مالی منتهی به 

١٩ 
 

 
 د)نسبت هاي سودآوري

 
تغییرات 1397/09/30 1398/09/30 شرح
درصد ریال ریال

130 182 419  (EPS)سود هر سهم
140 .....  (DPS )

 
 
 

 ه)نسبت هاي مربوط به هر سهم
 

تغییرات 1397/09/30 1398/09/30 شرح
درصد
44 0.18 0.26 نسبت بازده فروش(ROS)(به درصد)  .......................

109 0.07 0.16 نسبت بازده  دارایی ها(ROA)(به درصد)  ................
101 0.12 0.23 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)(به درصد) 
(60) 1.31 0.52  نسبت نقدشوندگی سود ........................................

 
 اهم اقدامات و دستاوردها -9

 
سال مورد گزارش توانسته کل بودجه پیش بینی شده را محقق نماید . درآمدعملیاتی شرکت در سال مالی  شرکت در

میلیون ریال،که نسبت به سال قبل 1,045,617میلیون ریال وسال قبل به مبلغ  1,721,776مورد گزارش بمبلغ 
رکت در سال مالی منتهی به سود خالص ش"درصدافزایش یافته است ضمنا 64میلیون ریال معادل 676,159مبلغ
درصد افزایش یافته  138میلیون ریال که معادل  189,593میلیون ریال ودرسال قبل به مبلغ  450,592به مبلغ 30/09/1398

 است . 

 
 
 
 



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 
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21 

 

 

 ها و دیون دولتی  فعاليت شرکت از منظر تسویه بدهی  -9-1

 

 اليات عملکردم 

تا پایان  234قطعی و تسویه شده است. و مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده    7301شرکت تا پایان سال مالیات عملکرد 

حسابهای شرکت توسط سازمان مالیاتی مورد   7301سال مذکور اخذ شده است و در خصوص مالیات عملکرد  سال 

 لیاتی توافق نموده است.بررسی قرار گرفته و شرکت  با سازمان امور ما

 

 ماليات و عوارض ارزش افزوده 

 قطعی وتسویه گردیده است. 1730شرکت تا پایان سالمالیات و عوارض ارزش افزوده 

 

  ماليات و عوارض آالیندگی 

الیحه اعتراض تنظیم شده  ،میلیارد  ریال 71در خصوص  مالیات و عوارض آالیندگی  طبق برگ تشخیص صادره به مبلغ 

 ر هیاًت حل اختالف مالیاتی در حال رسیدگی می باشد .و د

 

   ماليات حقوق 

 قطعی و تسویه شده است .  7301درخصوص مالیات حقوق تاسال 

 

   ماليات تکليفی 

 سال تا درخصوص مالیات های تکلیفی که به موجب قانون کسر و واریز آن در وجه سازمان امور مالیاتی الزامی می باشد،

  تسویه شده است .قطعی و   7301

  وضعيت بيمه های تامين اجتماعی 

میلیون ریال به شرکت  27،333مورد رسیدگی قرار گرفته است و برگه مطالبه بمبلغ  7301عملکرد شرکت جهت  سال 

در حال  7301عملکرد جهت  سال  "نسبت به آن اعتراض نموده ، که در حال بررسی می باشد. ضمناابالغ شده و شرکت 

 توسط حسابرسان سازمان تامین اجتماعی می باشد.رسیدگی 
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 حوزه فنی و توليد: -9-2

 

      يکی اف مهمترين اقداماتی که در راستای کاهش مصرف انرژی توسط تیم زنی کارخانه بکه انجکام رسکید ککاهش

و نسکوف و   ارتفاع و حجم هود کوره می باشد. در قسمت گنبدی حجم هود بای بود و همچنین در هود کوره ريزش آجر

سايش وجود داشت که جهت جلوگیری اف اين مشکل تغییرات سکاختار هکود انجکام شکد. همچنکین موجکی ازکزايش        

 سرعت گاف داخل ثالثیه شده و بر زرايند تولید تاثیر مثبت دارد.

   نصی استپ رينگ جديد و تغییر استپ رينگ موجود: استپ رينگ قبلی ي  رينگ بود که ي  رينگ کامل بکه

زه شد که موجی جلوگیری اف تخريی بتن دهانه خروجی و همینطور جلوگیری اف سرشکن شکدن آجرهکا مکی    آن اضا

 گردد.

   تراف گرم کوره و رزع مشکل حرکت نسبی: يکی اف اشکایت زنی طراحی شرکت سما ، ناچیزبودن يا بعضا صکفر

باعک  بکروف مشککل و عکدم امککان      بودن حرکت نسبی رينگ  ايه وسط کوره بود که در شرايط بهره برداری متفکاوت  

 انعطاف  ذيری کوره با تغییر شرايط بوده و نهايتا باع  زرسايش فودرس نسوف کوره می گرديد.

  تغییر حجمVortex         در اينلت کوره: با انجام تغییرات اينلت تنگ تکر شکد ککه موجکی ازکزايش سکرعت گکاف و

 کاهش ريزش بار اف اين قسمت می شود.

 عدد نوار نقاله بصورت کامل در محل خروجی سیلو جهت بکارگیری کلینککر،    4ی  روژه طراحی و ساخت و اجرا

هزار تومان در روف می گردد. )قیمکت يک  سکاعت ککارکرد      166که باع  کاهش هزينه بارگیری توسط لودر به مبلغ 

 (هزارتومان در روف می باشد 166ساعت کار می کند که معادپ  86هزار تومان که در روف  16لودر 

  ورق کشی داکت خروجی ايرتواير: بعلت سايش مواد، گاف و نرمه باع  سوراخ شدن اين قسمت شده بود که روی

 راندمان زن بگ هاوس گريت و زرايند تولید تاثیر منفی داشت، که بطور کامل ورق کشی شد و سوراخ ها گرزته شد.

  لوله خروجی، تعويض ايرتان  و رزع نواقص اززايش ظرزیت بگ زیلتر هافما ، اضازه کردن طوپ کیسه و کیج و

 سیستم جت  الس.

تعمیرات و ساخت تجهیزات د ارتمان های مختلف در کارگاه ساخت سیمان شماپ، اف جمله: مجموعه کامل چرخ 

موتور و کالچ برقی ريکاليمر  -0ساخت مجموعه کامل  رشر رولر استاکر سالن مواد  -با محور 5الواتور تحتانی سیمان 

جفت ياتاقان بابیتی جهت محور  2ساخت  -4ساخت شاسی کامل بگ هاوس هافما  سنگ شکن  -0ن مواد سال

عدد تیغه مقاوم به  06ساخت  -عدد  ره هاردکس سپراتور لوشه 56ساخت  -گیربکس اصلی آسیاب مواد گلوله ای

 ساخت اسکروی کولینگ تاور و ... -حرارت گريت کولر
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 حوزه فروش -9-3

میلیون تن سیمان در کشور فعال هستند. نکته حائز  81کارخانه با مجموع ظرفیت تولید تقریباً  11بیش ازحاضر،  در حال

میلیون 20که بیش از  میلیون تن بود 48حدود 7308اهمیت آنکه مجموع مصرف بازار داخل و صادرات سیمان در سال 

های  بینی پیشید و توسعه کارخانجات قبلی بدون تن مازاد ظرفیت عرضه را نشان می دهد. احداث کارخانجات جد

 نرخ رشد اقتصادی و بازارهای صادراتی موجب ایجاد ظرفیت مازاد قابل توجه بهمنطبق با واقعیتهای اقتصادی کشور و 

و عامل رقابت منفی  یل اصلی بحران مالی این صنعت در سالهای اخیر استالتوجه در صنعت سیمان کشور شده که از د

 گذاری سیمان میباشد. نجات در قیمتکارخا

 7308سیمان شمال در سال با توجه به وضعیت کنونی بازار فروش سیمان و به جهت ضرورت ارتقاء سهم بازار ،شرکت 

همانند سال قبل با اتخاذ سیاستهای مبتنی بر نیاز بازار و با هدف حفظ مشتریان و درصورت لزوم جذب مشتریان جدید از 

 والت به طور مداوم و باکیفیت و درصورت نیاز اعطای مشوقهای خرید اقدام نموده و با پی گیری و طریق ارائه محص

سنجش مداوم رضایت مندی مشتریان و دریافت نظرات و نیازهای آنان نسبت به استمرار سیاست متخذه در سالهای آتی 

 .اقدام مقتضی را انجام خواهد داد نیز 

 

 ت با اشخاص وابستهاطالعات مربوط به معامال -11

 

 
 

 

 

 

 

 

بدهیطلببدهیطلب

 واحد تجاری اصلی و 

سهامدار

 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع 

سیمان )سیدکو( - سهامی عام
  359  -   687 (211,349)  -  (210,303)  -   141,624

 -  215   -  214  (1)  -   -  215شرکت سیمان فیروز کوه )سهامی خاص(

 -  105,729   -  36,779   -  35,689  1,090شرکت سیمان مازندران )سهامی عام(

 -  410   - 407  (2) 409  -شرکت سیمان کرمان )سهامی عام(

 -  106,354   -  37,400  (3)  -  36,098  1,305   جمع

  1,664  36,098  687 (211,352)  37,400 (210,303)  106,354  141,624

سود سهام 

پرداختنی

 جمع

نام شخص وابستهشرح
دریافتنی 

های تجاری

سود سهام 

دریافتنی

 شرکت های تحت کنترل 

مشتری

پرداختنی 

های تجاری

8031/33/038037/33/03

خالصخالص
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 اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت -11

 

 1398/19/31 1397/19/31 
 میلیون ریال میلیون ریال 

  :اصالحیه قانون تجارت  234بدهی های احتمالی موضوع ماده 

  24،833    24،833   شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان )سیدکو(

   :مالی سایر بدهی های احت 

   2،033    3،143  دعاوی حقوقی مطروحه علیه شرکت  

  33،443    28،133   

 

 

 

 نظام راهبری شرکت -12

 

 اطالعات مربوط به ساختارهيئت مدیره -12-1

 

 موظف می باشد.غیر نفرعضو 3نفرعضوموظف و 2نفر،متشکل از 4اعضاء هیات مدیره شرکت 

 

 :یره(مشخصات هریک ازاعضاء هيات مدالف
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ردیف
نام و نام خانوادگی عضو هیات مدیره 

موظف/مدیر عامل
سوابق کاری غیر مرتبطسوابق کاری مرتبط پست فعلی آخرین سمتثبت و مدارک تحصیلیتاریخ انتصاب

1- عضو هیات مدیره و نایب رییس شرکت پتروشمیران

2- عضو کمیسیون معامالت پتروشیمی شازند

3- عضو هیات مدیره گوهران امید

4- معاون حقوقی صنایع فلزی سازه های سنگین

5- عضو هئیت مدیره شرکت سیمان مازندران

6- هئیت  امناء مجتمع توسکا پتروشیمی شازند

7- مدیر کل حراست پتروشیمی شازند

1-کارشناس مخابرات سیار-شرکت مخابرات ایران یک سال

2 - مدیر پروژه توسعه تلفن های GSM مدیرعامل شرکت ICT روستایی استان ایالم ( خصوصی

3 - ریس الکترونیک و اتوماسیون سیمان ایالم

4 - معاون برق و راه اندازی طرح توسعه سیمان ایالم

5 - مدیر دفتر فنی و تحقیق وتوسعه سیمان ایالم

6 - معاون فنی کارخانه سیمان ایالم ( از شهریور 1391 - 1395 ( 4 سال

7 - عضو هیت مدیره شرکت پویا مانشت بار ( شرکت معدنی و حمل ونقل متعلق به سیمان ایالم ) از 1394 تا 1396

8 - ریس کمیته طبقه بندی مشاغل و انضباطی، عضو کمیته فروش و کمیته های تخصصی شرکت سیمان ایالم

9 - عضوموظف هیت مدیره ومدیر پروژه سیمان دهلران 1395 - 13

10 - معاون فنی و تولیدی و مدیر کارخانه سیمان ایالم ( خرداد ماه 97 تا شهریور 98 (..

11 - مدیر کارخانه سیمان مازندران ( مهر 98 تا کنون ..

1-عضو موظف هیات مدیره -موظف

1- مشاور مالی و اقتصادی معاون وزیر صنعت و معدن وتجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی 

صنایع ایران

2- معاونت طرح و برنامه بانک پارسیان

3- معاونت سرمایه گذاری بانک کارآفرین

4- مدرس دانشگاه صنعتی امیر کبیر

مدیر مالی و اداری شرکتهای خودرویی از سال 1380 تا 1393 -مدیر مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری و 

توسعه صنایع سیمان از سال 1393 تاکنون- عضو هیئت مدیره شرکت مازند ترابر از سال 1395 تا 1397 و عضو 

هیئت مدیره شرکت سیمان شمال از سال 1397 تاکنون- عضو کمیته حسابرسی سیمان فیروزکوه از سال 1395 

تاکنون

حسابداری شرکت پیمانکاری پرهون - مسئول مالی پروژه مخابرات از 1395 به بعد مدیرسرمایه گذاری شرکت توسعه مالی مهرآیندگان

نماینده سیدکو-عضوغیرموظف هیات مدیره97/11/16مجیدامدادی3 مدیرمالی  شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمانکارشناسی ارشد-حسابرسی

نماینده گروه توسعه مالی مهرآیندگان-عضوغیرموظف97/11/16 کارشناسی ارشد-مدیریت مالی

2

مجیدبهرامی3

 معاون توسعه برنامه ریزی راهبردی سیمان شمال1395/08/03محمد همتی

نماینده سیمان مازندران-عضوغیرموظفمدیرکارخانه سیمان مازندراندکترای مهندسی برق-الکترونیک1398/09/18علی پورنظری

1-کارشناسی ارشد مهندسی صنایع  سیستمهای 

اقتصادی و اجتماعی-دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2- کارشناس مهندسی برق -دانشگاه صنعتی 

امیر کبیر

3

1 عضو هیات مدیره گروه صنایع سیمان کرمان

2- معاون توسعه برنامه ریزی راهبردی سیمان شمال

 مدیر عامل و عضو هیات مدیره-موظفکارشناس ارشد حقوق1393/08/28علی اکبر صفریان نودهی

24 
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 تعداد جلسات هيات مدیره  -12-2

( تشکیل شده است. ضمنادرمورخ  13الی  13جلسه هیات مدیره )از شماره  73تعداد7308/ 33/30درسال مالی منتهی به 

وتوسعه صنایع آقای امدادی جایگزین آقای اسکندرپور)بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری  71/77/01

آقای علی پورنظری جایگزین آقای عباس طالبی) بعنوان نماینده سیمان مازندران( گردیده 78/30/7308سیمان(ودرمورخ 

 است.

 

  مدیر عامل و هيات مدیرهحقوق و مزایا و پاداش  -12-3

وسط سهامدار عمده حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء موظف هیات مدیره بر اساس آئین نامه های مصوب ت

 شرکت )سیدکو( و احکام حقوقی پرداخت گردیده است.
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 اطالعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل -12-4

 ايتحصیالت/مدارک حرفه سمت خانوادگینام و نام
سابقه اجرایی 

 در شركت

تجربی(–انس)حقوق فوق لیس مدیرعامل ونایب رئیس هیات مدیره آقاي علی اكبرصفریان  42/09/1393  

 آقاي محمدهمتی

معاونت برنامه ریزي،توسعه 

عضوهیئت -ومطالعات راهبردي

 مدیره

-مهندسی صنایع-كارشناسی ارشد

 سیستمهاي اقتصادي
01/11/1391  

اقتصاد-كارشناسی ارشد معاونت بازرگانی آقاي عباس طالبی  03/14/1393  

ه گذاريمعاونت مالی وسرمای آقاي داریوش باقري 43/00/1398 كارشناسی ارشدحسابداري   

شیمی وپتروشیمی-كارشناسی ارشد معاونت فنی و اجرائی كارخانه آقاي سام بیرانوند  40/07/1394  

آقاي سیدعبدالرسول          

فرهنگی      
10/01/1391 كارشناسی مکانیک معاونت طرح وتوسعه كارخانه  

يجوادجعفر يآقا یداخل یرحسابرسیمد  يحسابدارارشد  یرشناسكا   02/04/1390  

مدیریت-كارشناسی ارشد مدیریت امور اداري و منابع انسانی آقاي عبدالحمیداكبرآبادي  01/02/1398  

خبرنگاري-كارشناسی سرپرست حراست آقاي حبیب باجالنی  01/07/1392  

مدیریت استراتژیک-كارشناسی ارشد مدیربازرگانی  آقاي قاسم نجفی  01/14/1394  

مدیریت بازرگانی-كارشناسی ارشد مدیربازاریابی وفروش خانم كیاناوثوقی  01/14/1393  

برق والکترونیک-كارشناسی مدیربرق و الکترونیک آقاي علی هاشمی  49/11/1383  

معدن،استخراج-كارشناسی رئیس معادن آقاي علیرضا ختمی  11/00/1383  

تولید وبهره برداري مدیر آقاي روزبه بهادري شناسی شیمی كاربرديكار   01/10/1391  

طراحی ونقشه كشی-كارشناسی مدیر دفتر فنی آقاي محمد لک  01/11/1394  

ریاضی محض-كارشناسی سرپرست آزمایشگاه آقاي حمزه جمالی  49/10/1383  
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 حسابرس مستقل و بازرس قانونیاطالعات مربوط به  -12-5

سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس وبازرس  ، 24/72/7301خ الف( طبق  تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه مور

 ،انتخاب گردیده است.قانونی شرکت 

تعیین حق الزحمه حسابرس وبازرس قانونی  24/72/7301تصمیمات مجمع عمومی عادی  سالیانه  مورخ   2ب(طبق بند

با هماهنگی شرکت سرمایه 33/30/7308وانعقادقراردادباحسابرس وبازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 

         2273323332333حق الزحمه حسابرسی به مبلغ   مبلغ گذاری وتوسعه صنایع سیمان به هیات مدیره تفویض شده،که 

 میلیون ریال تعیین گردیده است.

ابرسی می مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام باسازمان حس2ج(حسابرس وبازرس قانونی شرکت طبق بند 

 باشد

 

 گزارش تجزیه و تحليل ریسک شرکت -13

 

شرکت در محیط فعالیت خود با ریسك های مختلفی روبرو می باشد که شناسایی و اتخاذ تمهیدات مناسب در صورت 

بروز هر یك از این ریسك ها ، تداوم فعالیت اطمینان بخش شرکت و در نتیجه حفظ منافع سهامداران و سایر ذینفعان را 

ضمین می نماید. ریسك های شناسایی شده در شرکت و راهکارهای پیش بینی شده در برخورد با آنها به شرح ذیل می ت

 باشد:

 

 :ریسک تغيير تکنولوژی -13-1

ت و تجهیزات التلقی می شود. در زمان احداث کارخانه دقت شده تا ماشین آ میانسالکارخانه شرکت، کارخانه ای نسبتاً 

روزترین انواع خود تهیه گردند. روند تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان روندی کند است و به نظر نمی  از بهترین و به

رسد در چند سال آتی جهش قابل توجهی در تکنولوژی پدید آید، لذا از بابت منسوخ شدن تکنولوژی استفاده شده جای 

 ت.نگرانی چندانی نیس

 

 ریسک نوسانات نرخ بهره: -13-2

 نموده ، وتاکنون اقدام به اخذتسهیالت ننموده است.از 01ینکه شرکت اقدام به تسویه تسهیالت خوددرسالباتوجه به ا

 وهزینه مالی شرکت ندارد. بابت نوسانات نرخ بهره تاثیری درحسابها
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 ریسک کيفيت محصوالت:  -13-3

 وشناخته شدن محصوالتiso) )محصوالت شرکت توسط اداره استاندارد واحدتضمین کیفیت وتایید باتوجه به وجود

       ن مشتری شود شرکت راتهدیدراکه باعث افت محصول وازدست داد ، خطراتی شرکت دراستان تهران وهمجوار

 نمی کند.

 ریسک نوسانات نرخ ارز: -13-4

ازداخل، نوسانات نرخ ارز ول تولید محصاولیه  تامین موادو های ارزی محدود شرکت مانده حساب باتوجه به 

 تاثیرچندانی در روندفعالیت شرکت ومتورم نمودن هزینه های مالی درحسابهای شرکت ندارد.

 ریسک قيمت نهاده های توليدی: -13-5

وبالتبع درصورت افزایش نرخ هزینه های   قیمت محصوالت تولیدی تابعی ازهزینه های تولید ونرخ مواداولیه می باشد

 الت نیزافزایش یافته وتاثیرچندانی درروند سودآوری وجودنخواهدداشت.مواد وقیمت تمام شده آن ،نرخ فروش محصو

 

 ریسک کاهش قيمت محصوالت: -13-6

نرخ فروش محصول که از عوامل مهم درچرخه فعالیت و تداوم سودآوری شرکت می باشد، در صنعت سیمان توسط 

و تائید می شود در پاره ای موارد تولید انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعیین 

کنندگان به مشتریان خود تخفیفاتی می دهند. فروش های صادراتی به قیمت رقابتی تعیین بها می گردند. شرکت سیمان 

شمال همواره سعی بر آن داشته تا با ایجاد شرایط مطلوب مانند کیفیت باالی محصوالت تولیدی و رضایتمندی مشتریان 

 نرخ فروش را مدیریت نماید که تاکنون در این زمینه نتایج مورد نظر حاصل شده است. ریسك کاهش

 

 ریسک مربوط به عوامل بين المللی ویاتغييرمقررات دولتی: -13-7

باتوجه به عدم وابستگی شرکت به تامین مواداولیه وسفارشات خارجی وبه تبع آن عدم فروش سیمان به کشورهای غربی 

به استثناء  للی ازجمله تحریم توسط کشورهای غربی تاثیری درروندفعالیت شرکت وسوددهی آن نداشته،،قوانین بین الم

قوانین و مقرات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین 

و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به اجتماعی ، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس 

 .نحو احسـن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است
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 ریسک ورود رقبای جدید: -13-8

به تعمیروراه اندازی خط  واحدهای تولیدی جدیدی به صنعت سیمان اضافه نشد. برای سال آینده باتوجه 7308در سال 

ولیدکلینکرسفیدوکاهش بهای تمام شده سیمان سفیدوافزایش تولیدوفروش سیمان سفیدتحوالت چشمگیری درراستای ت

 سودآوری وفروش ،درشرکت ایجادخواهدشد.

 

 ریسک تجاری: -13-9

.عواملی وکار در یك صنعت خاص یا یك محیط خاص را ریسك تجاری گویند ریسك ناشی از انجام تجارت و کسب

یش درهزینه آالیندگی محیط زیست،هزینه های حقوق دولتی ،هزینه های مربوط به بیمه ودارایی ازیك ازقبیل افزا

 طرف، وعدم افزایش قیمت سیمان وباال رفتن قیمت تمام شده ،تاثیرگذاردرروند سودآوری شرکتهای سیمانی می باشد.

 

 ریسک نقدینگی: -13-11

طالبات به یك روال معمول در صنعت سیمان تبدیل شده که با توجه به فروش اعتباری وبه تبع آن افزایش دوره و صول م

ت صــنعت ، اجتناب ناپذیر اســت. همواره کمبود نقدینگی و القتصــادی مصــرف کنندگان محصــوشــرایط ا

کاهش ســیاســتهای دولتی و نیز عوامل بیرونی موثر بر پایه پولی ،که خارج از کنترل شــرکتها می باشــد موجب 

شرکتها شده است . نقدینگی در بازار صنعت و در نتیجه افزایش دوره و صول مطالبات ودر نهایت کاهش نقدینگی 

با توجه به مقوله نقدینگی و خطرات ناشی از آن با نهایت دقت توانسته دوره وصول مطالبات خود را  شمال شرکت سیمان

و ضمانت نامه های بانکی مخاطرات عدم وصول مطالبات به حداقل روز کاهش داده و با اخذ وثایق  738تا سقف متوسط 

 .برساند

 

 گزارش عملکرد اجتماعی -14

 

شماپ با نگرشی مبتنی بر مبانی اسالمی و اصوپ انسانی، اهتمام جدی به حفظ و ارتقای محیط فيست شرکت سیمان 

داشته و برای مباح  مرتبط با آن جايگاه ويژه ای قائل و همیشه در اولويت موضوعات مورد توجه و مداقکه قکرار مکی    

 دهد.

و زضای سبز وظیفه نظارت بر کلیه زعالیکت   لذا واحد محیط فيست بعنوان ي  واحد مستقل در دو بخش زیلتراسیون

های کارخانه و تطبیق آنها با الزامات فيست محیطی و تالش در جهت حفظ و ارتقکای سکالمت محکیط فيسکت را بکر      

 عهده دارد.
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اف  4در اين راستا تعمیر و نگهداری تجهیزات غبارگیر در د ارتمانهای مختلف و اورهکاپ اساسکی الکتروزیلتکر سکیمان     

 مات شايان توجه در بخش زیلتراسیون می باشد.اقدا

 

و  EMSراه اندافی سامانه نرم اززاری مديريت  سماند، تدوين دسکتورالعمل و تعیکین مسکئولیت هکا و اجکرای طکر        

EMP  مورد تاکید سافمان حفاظت محیط فيست و ايجاد شبکهIMS    و استفاده اف نرم اززارهايی مثکل تیمکار وPM 

 حوفه محیط فيست می باشد. اف جمله اقدامات در

 يکی اف شاخص های  ايبندی هر واحد تولیدی به حفظ محیط فيست، میزان توسعه زضای سبز در آن می باشد.

نوع گونه های گیکاهی بکومی سکافگار بکا      06هزار اصله درخت، درختچه و  05شرکت سیمان شماپ با کاشت بیش اف 

مساحت کارخانه رساند که رقمی بایتر اف استانداردهای مکورد نظکر   % اف کل 21محیط، سطح زضای سبز را به بیش اف 

 می باشد.

دی ماه ساپ جکاری   80و  81شايان ذکر است، شرکت سیمان شماپ در دهمین نمايشگاه صنعت سیمان که در تاريخ 

 برگزار شد بعنوان واحد برتر در مديريت محیط فيست معرزی گرديد.

 سالمتی و ایمنی

 - - نفر کنانتعداد تلفات کار

 - - وقوع روز کارمند 3تصادفات منجر به غیبت بیش از 

 گذاری اجتماعی سرمایه

 72333 72333 ریال میلیون عمومی مربوطه()با اشاره به مصوبه مجمع  المنفعه های عام کمك

 محيط زیست

 0323222131 8023132488 مترمکعب گازمصرفی

 73722432333 77320332413 کیلووات ساعت برق مصرفی

 - - لیتر مصرف مازوت

 1732333 8372127 مترمکعب مصرف آب

 فعاليت های توسعه منابع انسانی -15

شرکت در سال مورد رسیدگی دوره های آموزشی مختلفی را جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت های فردی و گروهی 

 کارکنان برگزار نموده است.

 

 اليف مجمعاقدامات انجام شده در خصوص تک -16
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کمیته وصول مطالبات با مدیریت و نظارت سیدکو تشكیل شده 
است و به صورت ماهیانه کلیه مطالبات شرکت اعم از سنواتی و 

قرار می گیرد و تاکنون در خصوص  جاری  مورد بررسی
مطالبات راکد نتایج مثبتی حاصل گردیده که گزارش آن متعاقبا 

 ارسال خواهد گردید. 
 
 
 
 
 

گزارش حسابرس مستقل و  4در خصوص بند 
بازرس قانونی ، مجمع مقرر نمود, شرکت 

و  جهیمستمرو مصرانه تا حصول نت یها یریگیپ
اقدامات  جینتاو  ابدیوصول مبالغ کماکان ادامه 

انجام شده هر سه ماه یكبار به سهامدارعمده 
ارسال و درگزارش تفسیری مدیریت نیز منعكس 

 گردد .

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

های تجاری و غیرتجاری و  سرفصلهای حسابهای دریافتنی
 118مشتمل بر مبلغ  6و4ها موضوع یادداشتهای توضیحی  پرداخت پیش

ریال چكهای   میلیارد 18نواتی و مبلغ ریال مطالبات راکد و س  میلیارد
 شده علیرغم اقدامات انجام اتا تاریخ این گزارش باشد که  واخواستی می

به حیطه وصول در نیامده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند احتساب 
باشد، لیكن به دلیل عدم دسترسی  ذخیره از بابت موارد فوق ضروری می

برای این  الزمشده، تعیین تعدیالت  به نتایج نهایی اقدامات انجام
 سازمان میسر نگردیده است.

 

 
 
 

4 
 
 
 
 

8 

در خصوص مبلغ مغایرت سیستم سهام با حسابداری  -1 د
بررسی های الزم به عمل آمده و ماهیت مغایرت مشخص 

گردیده و بررسی نهایی و صدور سند اصالحی در دست اقدام 
 می باشد.

میلیارد ریال  5/21ریال  و   میلیارد 5/11در خصوص مبلغ  -2
بر اساس  گزارش موسسه  مفید راهبر و حساب های شرکت در 

 حال بررسی و اصالح می باشد
میلیارد ریال که عمدتاً مربوط به  20در خصوص مبلغ  -3

اختالف حساب شرکت با شرکت پخش فرآورده های نفتی می 

گزارش حسابرس مستقل و  5در خصوص بند 
بازرس قانونی مغایرت موجود در مانده سرفصل 
سایر حسابهای پرداختنی و سود سهام پرداختنی 

طبق دفاتر و اطالعات دریافتی از سیستم 
مكانیزه سهام شرکت ، مجمع مقررنمود اقدامات 

الزم به جهت رفع مغایرت و شفاف سازی 
حفظ حقوق سهامداران  صورتهای مالی در جهت

انجام گردد و ضمن کنترل دقیق و ردیابی 
واریزی افراد با بدهكاران سنواتی ، اصالحات 

2  

)در ارتباط با مطالبات تنیحسابهای پرداخسایر مانده سرفصلهای 
-2-2و سود سهام پرداختنی بشرح یادداشتهای توضیحی   سهامداران( 

ریال کمتر از   اردیلیم 2/2مبلغ صورتهای مالی جمعا به  14و  12
باشد. همچنین  اطالعات دریافتی از سیستم مكانیزه سهام شرکت می
شامل  12-1-1حسابهای پرداختنی تجاری به شرح یادداشت توضیحی 

که بدلیل می باشد  92ایجاد شده در سال ریال بدهی   میلیارد 5/11مبلغ 
ضمنا در سال تاکنون تعیین تكلیف نشده است. موجوداختالف حسابهای 

میلیارد ریال از دریافتنی های تجاری  5/21مالی مورد گزارش مبلغ 
صورتهای مالی با بخشی از  4-1-2-2سنواتی به شرح یادداشت 

5 2 

 دامات صورت گرفته

 
 تكاليف مجمع عمومي

شماره 

 بند

 تكليف

 شرح بندهاي حسابرسي
شماره بند 

ف حسابرسی
دی

ر
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الزم حسابها ثبت و  نتایج اقدامات انجام شده   ست.باشد، اسناد و مدارك مثبته به حسابرس ارائه گردیده ا
هر سه ماه یكبار به سهامدارعمده ارسال و 

 درگزارش تفسیری مدیریت نیز منعكس گردد.

صورتهای مالی( تهاتر  12-1های تجاری سنواتی )یادداشت پرداختنی 
میلیارد ریال از مانده های سرفصل پیش  20گردیده است.مضافا مبلغ 

پرداخت ها و دریافتنی های راکد سنواتی به صورت مستقیم به حساب 
صورتهای مالی( منظور و از  27تعدیالت سنواتی )یادداشت توضیحی 

. با توجه به مراتب فوق و به استحساب های شرکت حذف گردیده 
الزم از جمله چگونگی مستندات اطالعات و دلیل عدم دسترسی به 

ایجاد و ارتباط حساب ها با یكدیگر صحت تعدیالت مذکور و هر گونه 
، در شرایط حاضر برای این تعدیالت احتمالی از بابت موارد یاد شده

 باشد. سازمان مشخص نمی

متخصصین مالی، فنی و حقوقی تشكیل کمیته ای متشكل از 
گردیده و مقرر شده است پس از انجام بررسی های الزم نتایج 
حاصله جهت تصمیم گیری نهایی هیات مدیره و نهایتا  سیدکو 

 ارائه گردد. 

گزارش حسابرس مستقل و  6در خصوص بند 
بازرس قانونی مبنی بر وضعیت حساب شرکت 

ت شرکت سماگ خاورمیانه و گزارش اقداما
نسبت به ضبط ضمانتنامه های ریالی و ارزی به 
دلیل عدم ایفای تعهدات پیمانكار، قرائت و با 
توجه به توضیحات مدیرعامل مجمع مقرر نمود ، 
ضمن پیگیری و بررسی و مذاکرات با شرکت 
سماگ و باهمكاری  بانك ملی ، اقدامات الزم و 
قانونی جهت حل و فصل موضوع انجام و نتایج 

دامات انجام شده  هر سه ماه یكبار به اق
سهامدارعمده ارسال و درگزارش تفسیری 

 مدیریت نیز منعكس گردد.

0 

بدلیل عدم ایفای تعهدات توسط پیمانكار پروژه  1388شرکت در سال 
افزایش ظرفیت )شرکت سماگ خاورمیانه(، اقدام به ضبط 

میانه به های بانكی شرکتهای سماگ آلمان و سماگ خاور نامه ضمانت
که از محل میلیارد ریال نموده 10/ 8هزار یورو و  1ر424ترتیب به مبالغ 

هزاریورو با گشایش اعتبار  576معادل  وجوه ارزی مذکور در سنوات قبل
اسنادی، قطعات موردنیاز خطوط تولیدی شرکت خریداری گردیده و 

زد بانك میلیاردریال(، ن6/12یورو ) ارهز 848باقیمانده ارز معادل مبلغ 
باقی مانده که در سرفصل اعتبار ارزی نزد بانك ملی ایران ملی 

صورتهای مالی( انعكاس یافته و به منظور ایفای  11-2)یادداشت 
تعهدات احتمالی از این بابت معادل آن ذخیره در حسابها منظور شده که 

. مضافا درپی شكایت شرکت سماگ در حسابها تهاتر شده است
شرکت سیمان شمال 13/4/1395حكم صادره در تاریخ خاورمیانه، طبق 

میلیاردریال به شرکت مذکور گردیده که  5/10محكوم به پرداخت مبلغ 
بدون تعیین تكلیف حسابهای فی مابین در سرفصل مبلغ پرداختی 

( انعكاس یافته است. 4-1-3-2)یادداشت توضیحی حسابهای دریافتنی 
حسابها از بابت تسویه حساب با با توجه به مراتب فوق هر چند اصالح 

6 0 
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شرکتهای فوق ضرورت دارد، لیكن بدلیل عدم دسترسی به مستندات 
کافی، تعیین میزان دقیق آن در شرایط حاضر برای این سازمان میسر 

 نمی باشد.

بر اساس برگ قطعی پرداخت شده  1396مالیات عملكرد سال 
بر اساس   نیز 30/09/97است و مالیات سال مالی منتهی به 

 مبلغ ابرازی  پرداخت شده است.
 

گزارش حسابرس مستقل و  7در خصوص بند 
اقدامات الزم صورت  بازرس قانونی مقرر گردید

ماه  3گیرد و نتیجه اقدامات انجام شده هر 
و درگزارش یكبار به سهامدار عمده ارسال 

 گرددتفسیری مدیریت نیز منعكس 

4 

مالیات عملكرد سال  از بابت  ، 13با توجه به یادداشت توضیحی 
 59و سال مالی مورد گزارش )بر مبنای سود ابرازی( جمعا مبلغ 1396

که با توجه  میلیارد ریال پرداخت و یا ذخیره در حسابها منظور گردیده  
 .به مقررات و سوابق مالیاتی شرکت از کفایت الزم برخوردار نمی باشد

وری است، لیكن تعیین مبلغ با توجه به مراتب فوق،تعدیل حسابها ضر
 قطعی آن موکول به اعالم نظر مراجع مالیاتی می گردد.

7 4 

 تدابیر الزم جهت رعایت موارد قانونی اتخاذ شده است.

گزارش بازرس قانونی  11-1در خصوص بند 

اصالحیه قانون  128مفاد ماده , مقررگردید

 تجارت بطور کامل رعایت گردد

5 

قانون تجارت مبنی بر ارسال نسخه ای از اصالحیه  128مفاد ماده 
صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص انتخاب مدیرعامل و حدود 
اختیارات وی، به مرجع ثبت شرکت ها جهت آگهی در روزنامه رسمی 

 رعایت نگردیده است.

8-88 5 

طبق قرارداد منعقده با یانك سپه پرداخت سود سهامداران 
 اجرائی گردیده است.

گزارش  بازرس قانونی  11-2 در خصوص بند
 240ضمن رعایت مفاد ماده  مقررگردید

سهامداران جزء دراولویت  اصالحیه قانون تجارت
قرارگیرند و  مطالبات آنها مطابق برنامه 
زمانبندی پرداخت گردیده و جهت سهامداران 

 عمده برنامه پرداخت سود تهیه و انجام پذیرد. 

6 

جارت در خصوص پرداخت سود به اصالحیه قانون ت 240مفاد ماده 
صاحبان سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصویب توسط مجمع 

 عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام، بطور کامل رعایت نگردیده است.
2-88 6 

اقدامات الزم جهت پرداخت سود سهام سهامداران و حق -1
 تقدم در دست انجام می باشد

کارخانه در دست اقدام  اقدامات الزم جهت اخذ اسناد مالكیت-2
 می باشد

میلیارد ریال از سود سهام دریافتنی وصول گردیده  46مبلغ -3
 است

گزارش بازرس قانونی  11-3خصوص بند الفدر 
مقررگردید ضمن رعایت حقوق سهامداران 
اقدامات و پیگیری ها بصورت جدی و به موقع 
صورت و در مورد مطالبات سنوات قبل فراخوان 
عمومی و اطالعیه های الزم از طریق سایت 

 کدال سازمان بورس انجام شود.

7 

پیگیری های شرکت جهت انجام تكالیف مقرر در مجمع عمومی عادی 
 15و  6،14الی  4صاحبان سهام، در خصوص بندهای  22/12/96مورخ 

 این گزارش و موارد زیر به نتیجه نهایی نرسیده است:
حق تقدم های  پرداخت کامل سود سهام و طلب سهامداران بابت -الف

 استفاده نشده و فروش رفته سنوات قبل.
اخذ اسناد مالكیت آن قسمت از اراضی کارخانه که فاقد سند  -ب

0-88 7 
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اسناد مالكیت تمامی امالکی که خالی از اشكال بوده بنام  -4
شرکت منتقل گردیده و در خصوص برخی از امالك که اسناد 

 آن ایراد دارد در دست رفع اشكال و انتقال مالكیت می باشد

گزارش بازرس قانونی  11-3خصوص بند ب
گردید اقدامات الزم نسبت به اخذ سند مقرر

 مالكیت کارخانه انجام گردد.
گزارش بازرس قانونی  11-3در خصوص بند پ

مقررگردید اقدامات و پیگیری های الزم جهت 
وصول مطالبات از شرکتهای سرمایه پذیر 

 .صورت پذیرد
گزارش بازرس قانونی  11-3در خصوص بند ت

تحصیل مقررگردید سند مالكیت کلیه امالك 
 شده درقبال مطالبات بنام شرکت اخذ گردد

 مالكیت می باشد.
 وصول کامل مطالبات از شرکت های سرمایه پذیر. -پ
انتقال کامل اسناد مالكیت تحصیل شده در قبال مطالبات، به نام  -ت

 شرکت

ر خصوص اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس تدابیر الزم د
و اوراق بهادار و  پرداخت به موقع سود سهامداران  اتخاذ  
گردیده  و کمك های بالعوض نیز در چارچوب مصوبات مجمع 

 پرداخت می گردد.

گزارش حسابرس  14در ارتباط با  بند 
مقررگردید ، کلیه ضوابط و مقررات سازمان 

ر مواعد مقرر و بطورکامل بورس و اوراق بهادار د
رعایت گردد همچنین پرداخت سود سهام 
مصوب به موقع انجام پذیرد و چك لیست 
بورس جهت ارسال اطالعات به صورت کامل 
رعایت گردد و کمكهای بالعوض در چهارچوب 

 مصوبات مجمع اعمال و رعایت گردد.

1 

عمدتا  ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 
ات اعضای هیات مدیره ، پرداخت به در خصوص افشای فوری تغییر

موقع سود سهام مصوب، انتشار صورت های مالی حسابرسی شده و 
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و ارائه 
صورتجلسه مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکت ها در موعد مقرر و 

مازاد بر سقف مصوب مجمع عمومی  پرداخت هر گونه کمك بالعوض
 نگردیده است.رعایت 

84 1 

تدابیر الزم در خصوص اجرای کامل دستورالعمل اجرایی قانون 
 مبارزه با پولشویی اتخاذ گردیده است.

گزارش حسابرس مستقل و  15در خصوص بند 
 ییضوابط اجرا هی، کل دیمقررگرد یبازرس قانون

ن  مبارزه با قانو ییدستورالعمل اجرا 33ماده 
 گردد . تیبه طور کامل رعا ییپولشو

3 

دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط  33در اجرای ماده 
ها و دستورالعملهای  نامه حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین

اجرایی مرتبط، در چارچوب چك لیستهای ابالغی مرجع ذیربط و 
ط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته استانداردهای حسابرسی، توس

است. در این خصوص، به استثنای عدم رعایت مواردی از قبیل تهیه 
و برقراری دوره  های الزم برای اجرای قانون نویس دستورالعمل پیش

، این های آموزشی کارکنان و درج سوابق مربوطه در پرونده پرسنلی

85 3 
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عایت قوانین و مقررات یاد سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم ر
 شده برخورد نكرده است.

در مقاطع زمانی مختلف بر حسب موارد درخواستی اسناد و 
مدارك الزم به هلدینگ ارسال شده است. و تمامی ابالغیه های 
سیدکو در راستای اهداف سیدکو و شرکت سرمایه گذاری توسعه 

 ملی بطور کامل رعایت گردیده است.

کلیه ابالغیه های ارسالی از سوی مقررگردید،
شرکت سیدکو و شرکت سرمایه گذاری گروه 

 توسعه ملی بطور کامل رعایت گردد.
83  

 11 

نامه مدیریت از حسابرس و بازرس قانونی اخذ و اقدامات الزم 
 جهت رفع بند های نامه مدیریت صورت گرفته است.

نامه مدیریت سال مالی منتهی به  دیگرد مقرر
از  98حداکثر تاپایان اردیبهشت  30/09/1397

حسابرس اخذ و یك نسخه به سهامدار عمده 
 . گردد)سیدکو(ارسال 

88   11 

 تدابیر الزم جهت رعایت مفاد این بند اتخاذ شده است.

 و تیظرف شیافزا یطرحها هیکل دیگرد مقرر
 یهیتوج یطرحها قالب در دیجد محصول دیتول
 رهیمد ئتیه در بیتصو از پس یاقتصاد و یفن
 اظهارنظر و یبررس جهت دکویس شرکت به
 . گردد ارسال یینها

82 

 

 

 

  12 
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 پیشنهاد هیات مدیره براي تقسیم سود  -17
 
هر سهم )  يبرا الیر 42(مبلغ  الیر ونیلیم 45,060% درصد سود خالص به مبلغ 10سود،  میتقس يبرا رهیمد اتیه شنهادیپ

 است.
در حال حاضر و در دوره  ینگینقد تیو توان پرداخت سود از جمله وضع ینگینقد تیبا توجه به وضع رهیمد اتیه

پرداخت  تیگذشته، وضع يشده در سال ها میوجوه نقد جهت پرداخت سود، درصد سود تقس نیپرداخت سود، منابع تام
پرداخت سود در سال  تیوضع ره،یمد اتیه يانبندپرداخت به موقع آن طبق برنامه زم ثیگذشته از ح يسود در سال ها

از محل  هیسرما شیافزا قیاز طر هیانتقال سود به سرما تیو وضع یپرداخت آن ظرف مهلت قانون ثیگذشته از ح يها
را ارائه  شنهادیپنیشرکت، ا یآت يو مقررات موجود و برنامه ها نیبا توجه به قوان زیگذشته، ون يمطالبات در سال ها

 است. هنمود
 

 اطالعات طرح هاي توسعه شرکت چشم انداز و  -18
  

. مطابق بابودجه مصوب سال مالی  نیزادامه خواهدیافت 98-99به اعتقادمدیریت روندسودآوري شرکت در سال مالی
 جهت کاهش هزینه تعمیرات وگردوغبارموجودوعامل زیست محیطی اجراي پروژه 30/09/1399منتهی به 

RCCدستگاه کامیون 5دردستورکارقراردارد وهمچنین به جهت کاهش هزینه هاي موادمصرفی خرید
درصدي به پروژه 70دراختیارواحدترانسپورت نیزمورد مصوب هیات مدیره قرارگرفته است.باتوجه به پیشرفت فیزیکی 

ن حیث شرکت تولیدکلینکرسفید به چرخه محصوالت شرکت اضافه خواهدشدکه اازی1399سیمان سفیددرسال 
ضمناً اقدامات الزم درخصوص تحقق افزایش سرمایه شاهدکاهش بهاي تمام شده تولیدسیمان سفیدخواهدشد. 

درسال مالی پیش رو ومتعاقباً تامین نقدینگی الزم جهت اجراي پروژه هاي سرمایه گذاري درحوزه سیمان سفید و 
 تجهیزات حمل و نقل دردست انجام می باشد.

تن سیمان 1،248،000 تن کلینکر و  1،200،000ولید ساالنه، شرکت سیمان شمال با ظرفیت اسمی تولید از حیث ظرفیت ت
 شرکت تولید کننده سیمان درکشور می باشد. خاکستري بیستمین

درصد رشد  21تن)  842,989تن سیمان نسبت به سال قبل ( 1,021,886شرکت سیمان شمال با فروش  1398در سال 
 داشته است. 

عملکرد سیمان شمال در مواجهه با مشکالت بازار و جلوگیري از کاهش سودآوري در شرایط -18-1
 رکود اقتصادي 

تحقیقات مستمر در بازارهاي داخلی و خارجی جهت سنجش میزان عرضه و تقاضا و با هدف توسعه و افزایش سهم بازار، 
درجهت افزایش  مدیریت تضمین کیفیت ماهنگی و همکاري باه، و انجام اقدامات مقتضی مرتبطآمار و اطالعات  تحلیل

اثربخش مانند حضور در نمایشگاهها و  تبلیغاتعمده و پر مصرف،  نفوذ در پروژه هاي عمرانیکیفیت محصوالت، 
 تقویت برند، کاهش ریسک عدم وصول مطالبات مشتریان، ارتباط  معرفی توانمندي هاي سازمان برايجهت  بازاریابی

٣٦ 
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مستقیم با مشتریان با هدف افزایش رضایتمندی آنها، رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات ذینفعان و پیگیری تا جلب 

تحلیل نتایج در حال انجام می باشد. اقدامات فوق منتج به عملکرد موفق این رضایت آنها، نظرسنجی از مشتریان و 

 شرکت در فروش محصوالت و بطور خالصه کسب نتایج زیر شده است:

 (  باالترین تناژ تحویل)نسبت به سهمیه( بین رقبا7

 ( باالترین قیمت فروش سیمان در مقایسه با رقبا2

 (گسترش بازار و جذب مشتریان جدید3

 ( روی کامیونهاGPSمنطقه بندی توزیع با استفاده از نصب ردیاب) سیستم  (3

 (جلوگیری از تسری اعتصابات طوالنی مدت حمل و نقل کشور به سیمان شمال 4

 

 اقدامات اساسی صورت گرفته در حوزه فنی و تولید: -18-4

 رخانه بکه انجکام رسکید ککاهش     يکی اف مهمترين اقداماتی که در راستای کاهش مصرف انرژی توسط تیم زنی کا

ارتفاع و حجم هود کوره می باشد. در قسمت گنبدی حجم هود بای بود و همچنین در هود کوره ريزش آجر و نسکوف و  

سايش وجود داشت که جهت جلوگیری اف اين مشکل تغییرات سکاختار هکود انجکام شکد. همچنکین موجکی ازکزايش        

 ید تاثیر مثبت دارد.سرعت گاف داخل ثالثیه شده و بر زرايند تول

   نصی استپ رينگ جديد و تغییر استپ رينگ موجود: استپ رينگ قبلی ي  رينگ بود که ي  رينگ کامل بکه

آن اضازه شد که موجی جلوگیری اف تخريی بتن دهانه خروجی و همینطور جلوگیری اف سرشکن شکدن آجرهکا مکی    

 گردد.

 یت زنی طراحی شرکت سما ، ناچیزبودن يا بعضا صکفر  تراف گرم کوره و رزع مشکل حرکت نسبی: يکی اف اشکا

بودن حرکت نسبی رينگ  ايه وسط کوره بود که در شرايط بهره برداری متفکاوت باعک  بکروف مشککل و عکدم امککان       

 انعطاف  ذيری کوره با تغییر شرايط بوده و نهايتا باع  زرسايش فودرس نسوف کوره می گرديد.

  تغییر حجمVortex ره: با انجام تغییرات اينلت تنگ تکر شکد ککه موجکی ازکزايش سکرعت گکاف و        در اينلت کو

  کاهش ريزش بار اف اين قسمت می شود.

 

  عدد نوار نقاله بصورت کامل در محل خروجی سیلو جهت بکارگیری کلینککر،    4طراحی و ساخت و اجرای  روژه

وف می گردد. )قیمکت يک  سکاعت ککارکرد     هزار تومان در ر 166که باع  کاهش هزينه بارگیری توسط لودر به مبلغ 

 هزارتومان در روف می باشد( 166ساعت کار می کند که معادپ  86هزار تومان که در روف  16لودر 

 

  ورق کشی داکت خروجی ايرتواير: بعلت سايش مواد، گاف و نرمه باع  سوراخ شدن اين قسمت شده بود که روی

 اثیر منفی داشت، که بطور کامل ورق کشی شد و سوراخ ها گرزته شد.راندمان زن بگ هاوس گريت و زرايند تولید ت
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  اززايش ظرزیت بگ زیلتر هافما ، اضازه کردن طوپ کیسه و کیج و لوله خروجی، تعويض ايرتان  و رزع نواقص

 سیستم جت  الس.

   وعکه کامکل   تعمیرات و ساخت تجهیزات د ارتمان های مختلف در کارگاه ساخت سیمان شکماپ، اف جملکه: مجم

موتکور و ککالچ برقکی     -0ساخت مجموعه کامل  رشر رولر استاکر سالن مکواد   -با محور 5چرخ الواتور تحتانی سیمان 

جفت ياتاقان بابیتی جهکت   2ساخت  -4ساخت شاسی کامل بگ هاوس هافما  سنگ شکن  -0ريکاليمر سالن مواد 

عدد تیغه مقاوم  06ساخت  -هاردکس سپراتور لوشه عدد  ره 56ساخت  -محور گیربکس اصلی آسیاب مواد گلوله ای

 ساخت اسکروی کولینگ تاور و ... -به حرارت گريت کولر

با عنایت به مراتب ذکر شده در بخش دوم این گزارش و جلب نظر مجمع عمومی محترم به ترکیب سود تلفیقی نتیجه 

یشنهاد  هیأت مدیره در مورد تقسیم سود به شده در سال مالی مورد گزارش و همچنین سود انباشته ابتدای سال ،پ

سهامداران،با توجه به مشکالت نقدینگی و منافعی که بابت استفاده از نقدینگی مورد نظر در سرمایه در گردش شرکت 

 03عاید سهامداران خواهد گردید و تداوم فعالیت آتی شرکت را تقویت و تثبیت خواهد نمود ،با عنایت به مفاد ماده

 قانون تجارت بشرح زیر می باشد:اصالحیه 

زمانبندی جهت پرداخت سود سال مالی منتهی طبق برای هر سهم   ریال23در صورت موافقت سهامداران محترم با تقسیم 

 بشرح جدول زیر پیشنهاد می گردد: 7301آذر ماه  33به  

 د.از طریق بانك سپه به حساب سهامداران محترم واریز خواهد ش  توضیحاً سود سهام

میلیارد ریال به شرح برنامه های آتی هیات مدیره می باشد.283اطالعات طرح های توسعه شرکت به مبلغ 
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 ه کميته حسابرسی گزارش فعاليت ساالن -19

 اهداف و جایگاه کميته حسابرسی -19-1

کسب اطمینان معقول کمیته حسابرسی، کمك به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن جهت  تشکیلهدف از 

از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسك و کنترل های داخلی، سالمت گزارشگری مالی، اثربخشی 

واثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات می باشد. کمیته در  استقاللحسابرسی داخلی، 

رشهای مالی وغیرمالی و گزارشهای حسابرس مستقل وداخلی و چارچوب اهداف تعیین شده با بررسی و و بازبینی گزا

مذاکرات الزم با آنان و هیأت مدیره و مدیریت ارشد، عهده دار انجام مسئولیتهای خویش در خصوص موارد فوق الذکر 

 می باشد.

 ( اعضاء کميته حسابرسی19-2

 نفر بشرح زیر می باشند: 3اعضای کمیته حسابرسی داخلی شرکت متشکل از 

نام و نام 

 خانوادگی

 سمت

 
تاریخ  عضو

 عضویت

 خاتمه عضویت

 
 اهم سوابق

 

 مجید بهرامی

 

 رئیس کمیته

 

عضومالی هیأت 

 مدیره

 

20/37/7301 

 

--------- 

 یمانکاریپحسابداری شرکت 

مسئول مالی پروژه  -رهونپ

 به بعد 7304مخابرات از سال 

 

 

 

 ناصر توکلی

 

 

 

 

 

 عضو کمیته

 

 

 

 عضو مستقل

 

 

 

23/38/7301 

 

 

 

--------- 

سابقه حسابرسی در سازمان 

 سال  33حسابرسی به مدت 

قائم مقام سازمان حسابرسی 

عضو هیاًت  -03الی  81سال 

عامل سازمان حسابرسی عضو 

هیاًت عالی نظارت جامعه 

حسابداران رسمی از سال 

 کنونتا  7303
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 یلیرضا اسماع

 

 

 عضو کمیته

 

 

 عضو مستقل

 

 

37/34/7301 

 

 

 

--------- 

سابقه  سال 77 از بیش

حسابرسی در سازمان 

،  مدیر مالی  حسابرسی 

، عضو  مدیرعاملمشاور

تابعه  های  مدیره شرکت هیئت

شرکت سرمایه گذاری و 

 توسعه صنایع سیمان

 

 مدیر حسابرسی داخلی

 

یته منتخب بایستی مجدداً توسط هیأت مدیره انتخاب و یا ابقاء در صورت تغییراعضای هیأت مدیره شرکت، اعضای کم

تعییرات  ل نمایند.در این راستا با توجه بهگردند و اعضای قدیم نیز تا انتخاب اعضای جدید باید به وظائف خود در کمیته عم

ابرسی وعضو مالی هیأت حاصله درهیأت مدیره شرکت، ارتباط کاری آقای غالمرضا مثنوی  به عنوان رئیس قبلی کمیته حس

منصوب و عضویت اعضای مستقل کمیته  به عنوان رئیس جدید کمیته مجید بهرامی مدیره مدیره قطع و مطابق مصوبه هیأت 

 منصوب گردید.

و فعالیت خود  هیأت مدیره از تاریخ مذکور تشکیل 27/77/7303مورخ  283کمیته حسابرسی شرکت براساس مصوبه شماره 

اوراق  رسستورالعمل سیستم های کنترل داخلی مقرر در منشور کمیته حسابرسی ابالغی از سوی سازمان بورا باتوجه به د

صورت  بهادار و با رعایت الزامات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت هلدینگ آغاز نمود در این رابطه به

 موجود شرکت اقدام و طی صورتجلسات تنظیمی، جلسات ماهیانه نسبت به بررسی وپایش سیستم های  گزاریمستمر و بر

 

نام و نام 

 خانوادگی

رشته  سمت

 تحصيالت

 تاریخ  مقطع

 انتصاب

 اهم سوابق

 

 یجواد جعفر

 یحسابرسریمد

 ریودب یداخل

 یحسابرس تهیکم

 

 یحسابدار

 

 یکارشناس

 ارشد

 

31/32/01 

 موسسه حسابرسی نواندیش 

 مدیر مالی شرکت پشتوانه آینده سازان 

 مدیر مالی شرکت نیروی برق زرقان صبا

مدیرمالی شرکت مهندسین مشاور افراز 

 پیمایش
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جلسه برگزار شده، موضوعات  1توصیه هایی در خصوص بهینه سازی کنترل های داخلی ارائه گردید. کمیته حسابرسی طی 

 مختلف گزارش شده توسط حسابرس داخلی را مورد بحث و بررسی قرار داده که اهم موارد به شرح زیر می باشد:

 .7308کمیته حسابرسی وحسابرسی داخلی سال مالی  هبرنامه ساالن بررسی وتصویب .7

 بررسی گزارشات ماهیانه حسابرسی داخلی ونظارت بر برنامه وفعالیت آن. .2

و تکالیف مجمع و بندهای گزارش حسابرس مستقل برای  01بررسی عملکرد شرکت در خصوص نامه مدیریت .3

 01عملکرد 

 ت والزامات بورس ودستور العمل های صادره هلدینگ.پیگیری و کنترل رعایت قوانین و مقررا .3

 ، و فرآیند خرید و پرداختها ، دارائیهای ثابت، تولید و بهای تمام شدهبررسی چرخه منابع انسانی و حقوق و دستمزد .4

 .و به نفع شرکت هیبر عل یحقوق یپرونده ها تیوضع نیگزارش در خصوص آخر یبررس .1

 بررسی قراردادهای منعقده شرکت. .1

 .بررسی گزارش ارائه شده در خصوص پرونده مالیاتی و تأمین اجتماعی و تسهیالت شرکت.  8

 اهداف و جایگاه واحد حسابرسی داخلی -19-3

حسابرسی داخلی یك فعالیت اطمینان بخشی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه است که با هدف ارزش آفرینی و بهبود 

ی سازمان انجام می شود. همچنین به مدیریت سازمانها کمك می کند تا عملیات، مدیریت ریسك و کنترلهای داخل

اهداف خود را با استفاده از رویکردی منظم و روشمند برای ارزشیابی وبهبود اثربخش فرآیندهای مدیریت ریسك، 

اجراء و کنترل نموده واطمینان حاصل شود که اهداف و برنامه های شرکت در چارچوب سیاستهای از پیش تعیین شده 

رعایت و یا محقق شده است. حسابرسی داخلی وظیفه تدوین فرآیند شناسایی وارزیابی ریسك و اثربخشی اقدامت و 

فعالیتهای کنترلی مدیریت، شناسایی حیطه های نیازمند بهبود استقرار کنترلهای داخلی و کسب اطمینان از رعایت قوانین 

اخلی باید منطبق با اهداف و برنامه های شرکت بوده تا رشد و توسعه ومقررات را به عهده داشته و هدف حسابرسی د

 شرکت پایدار باشد. تأکید حسابرسی داخلی بر هر کنترل خاص نشانه میزان ریسکی است که متوجه سازمان می باشد.

ور مطلوب برای آنکه وظائف کنترلی و نظارتی شرکت، از استقالل و ارزیابیهای تخصصی الزم برخوردار بوده و بط

می نماید. ساختار واحد حسابرسی داخلی  فعالیتانجام شود. واحد حسابرسی داخلی تحت نظر مستقیم کمیته حسابرسی 

متشکل از یك مدیرحسابرسی داخلی واجد شرایط و حسب ضرورت کارشناسان مجرب می باشد که متناسب با تعداد 

 ین می گردد.اهداف و اولویتهای رسیدگی، توسط هیأت مدیره شرکت تعی
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دامنه فعالیت حسابرسی داخلی باید تمام فعالیتهای شرکت را بدون هیچگونه محدودیتی پوشش دهد. حسابرس داخلی 

داشته باشد. از آنجا که استقالل حرفه  درانجام وظایف خود باید به کلیه مستندات، مدارک، دفاتر داراییها و... دسترسی

ت و جایگاه حسابرسی داخلی از لحاظ ساختار سازمانی به گونه ای در نظر ای برای حسابرس یك ضرورت است موقعی

  گرفته شده که این امر محقق گردد.

 31/19/1399سال مالی منتهی به برنامه پيشنهادی جهت اجرای حسابرسی داخلی در  -19-4

 حسابرس مستقلبررسی صورتهای مالی حسابرسی نشده در پایان سال مالی قبل از ارائه به هیئت مدیره و  (7

 بررسی مقایسه بودجه با عملکرد و بررسی دالیل انحرافات آن (2

 حسابداری استانداردهای رعایت به نسبت معقول اطمینان کسب (3

 دریافت و بررسی پیش نویس گزارش ساالنه حسابرس مستقل و بازرس قانونی در زمان مناسب (3

 مستقل حسابرس با اختصاصی جلسه (4

 ریسك مدیریت فرایند خشیاثرب ارزیابی خصوص در گزارش (1

  داخلی های کنترل اثربخشی ارزیابی خصوص در گزارش (1

 بررسی گزارش در خصوص رعایت مفاد آیین نامه خرید و معامالت (8

 33/30/7308 مجمع تکالیف جهت شده انجام اقدامات گزارش بررسی (0

 33/30/7308 مدیریت نامه موضوعات جهت شده انجام اقدامات گزارش بررسی (73

 اراییهای ثابت، شامل: تحصیل، معاوضه، کنارگذاری، اسقاط، نگهداری و خرید فرآیند د (77

 بررسی گزارش در خصوص آخرین وضعیت پرونده های حقوقی بر علیه و به نفع شرکت (72

 مستقل حسابرس با اختصاصی جلسه برگزاری  (73

 هاییو ساالنه ن هماه شش دوره انبارگردانی اجرای بر نظارت انبارگردانی، فرایند بررسی (73
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 مشهود های دارایی و اموال ساالنه گردانی اموال بر نظارت و بررسی (74

 شرکت نفع به و علیه بر حقوقی های پرونده وضعیت آخرین خصوص بررسی گزارش در (71

 حسابداری استانداردهای رعایت به نسبت معقول اطمینان (71

 آن انحرافات دالیل بررسی و عملکرد با بودجه مقایسه (78

 مناسب زمان در قانونی بازرس و مستقل حسابرس ماهه شش گزارش نویس پیش بررسی و دریافت (70

 صورتهای برای قانونی بازرس و مستقل حسابرس گزارش در مندرج موارد خصوص در شده انجام اقدامات پیگیری (23

 33/30/7308 سال مالی

 ارزی و ریالی تسهیالت وضعیت آخرین گزارش و پیگیری (27

 

 : 1398مالی سال  برسی داخلی طیاهم فعاليتها واقدامات حسا -19-5

ارائه گزارش در خصوص شرایط احراز شغلی و شرح وظایف و مسئولیتهای واحد حسابرسی داخلی، ارجاع شده از  (7

 سوی واحد اداری.

منشور  8ماده  2)بند   7300آذرماه 33تنظیم برنامه و طـرح سـاالنه فعالیت حسـابـرسـی داخلی برای سال مالی منتهی به  (2

 منشور حسابرسی داخلی(. 1ماده  7حسابرسی و بند  کمیته

 کمیته منشور 8 ماده 2 بند) 7300آذرماه 33برای سال مالی منتهی به  کمیته حسـابـرسـی فعالیت سـاالنه و برنامه تنظیم (3

 (.داخلی حسابرسی منشور 1 ماده 7 بند و حسابرسی

منشور  8ماده  1)بند  7308آذرماه  33لی منتهی به تنظیم گزارش سـاالنه فعالیت حسـابـرسـی داخلی برای سال ما (3

 منشور حسابرسی داخلی(.  1ماده  8کمیته حسابرسی و بند 

 کمیته منشور 8 ماده 1 بند) 7308 آذرماه 33 به منتهی مالی سال برای کمیته حسـابـرسـی فعالیت سـاالنه گزارش تنظیم (4

 (. داخلی حسابرسی منشور 1 ماده 8 بند و حسابرسی

 (.داخلی حسابرسی فعالیت منشور 1 ماده 8 بند)زاری جلسه با مدیرعامل در خصوص موارد فوق الذکر برگ (1

 بررسی پرونده های مالیاتی، و حضور در هیاًتهای حل اختالف مالیاتی  (1

 بررسی و ارائه گزارش پرونده های حقوقی (8
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 ارائه گزارش جلسات کار گروه رفع نامه مدیریت  (0

 

 با برنامه کمیته حسابرسی و طرح برنامه حسابرسی داخلی فرآیندهای شرکت مطابق (73

 

 1398برای سال  1397تحقق برنامه های پيش بينی شده در مجمع  -21

 

با توجه به موانع و مشکالت موجود قابل  یش بینی  8000اهم برنامه های  یش بینی شده در ساپ مالی قبل که در ساپ 

 محقق شده است  بشر  ذيل می باشد. 

  یش بینی شده EPSق بودجه مصوب و دستیابی به تحق -8

سیمان سفید( بکا هزينکه ای    8)بهینه سافی، اززايش ظرزیت و تبديل سیستم تر به خش  خط  EPCشروع  روژه  -2

تکن در روف خواهکد    266، ظرزیت 8تن در روف، که مقدمه ای برای احیا واحد  856میلیون رياپ و ظرزیت  82028معادپ 

 بود.

، اف تشکويقات مربوطکه بکالغ بکر     00ژی ضکمن ککاهش مصکارف حاملهکای انکرژی در مقايسکه بکا سکاپ         در حوفه انر -0

میلیون رياپ بهره مند شديم. ضمنا در دهمین نمايشگاه صنعت سیمان، شرکت سیمان شماپ بعنکوان واحکد برتکر    22000

 در مديريت انرژی در بین واحدهای سیمانی معرزی گرديد.

 یدتحقق اززايش کیفیت سیمان سف -4

 و تعمیرات  یشگیرانه و تالش در تداوم و ارتقای روف اززون آن PMتقويت سیستم کنترپ زرايند  -5

ارتقای سطح سالمت محیط فيست که دريازت عنوان واحد برتر در مکديريت محکیط فيسکت در دهمکین نمايشکگاه       -0

 صنعت سیمان مويد اين مدعاست.

 تنی انجام گرزت. 4666برای  روژه تالش و اقدامات موثری جهت اخذ  روانه بهره برداری  -0

  یگیری  بمنظور اخذ سند مالکیت ت  بر  کارخانه سیمان شماپ و تعیین حدود حريم آن  -1

 حصارکشی محیط  یرامونی کارخانه شروع شد و بخشی اف  روژه محقق گرديد. -0

 

 اقدامات اساسی صورت گرفته در حوزه فنی و تولید:

 تای کاهش مصرف انرژی توسط تیم زنی کارخانه به انجام رسید کاهش ارتفکاع  يکی اف مهمترين اقداماتی که در راس

و حجم هود کوره می باشد. در قسمت گنبدی حجم هود بای بود و همچنین در هود کوره ريزش آجکر و نسکوف و سکايش    

گاف داخل وجود داشت که جهت جلوگیری اف اين مشکل تغییرات ساختار هود انجام شد. همچنین موجی اززايش سرعت 

 ثالثیه شده و بر زرايند تولید تاثیر مثبت دارد.

    نصی استپ رينگ جديد و تغییر استپ رينگ موجود: استپ رينگ قبلی ي  رينگ بود که ي  رينگ کامکل بکه آن

  اضازه شد که موجی جلوگیری اف تخريی بتن دهانه خروجی و همینطور جلوگیری اف سرشکن شدن آجرها می گردد.
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(سهامی عام)سیمان شمال شرکت 
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1398آذر  30براي سال مالی منتهی به 

١٠ 
 

شرکت سماگ، نـاچیزبودن یـا بعضـا صـفر     تراز گرم کوره و رفع مشکل حرکت نسبی: یکی از اشکاالت فنی طراحی  
بودن حرکت نسبی رینگ پایه وسط کوره بود که در شرایط بهره برداري متفاوت باعث بروز مشکل و عدم امکـان انعطـاف   

 پذیري کوره با تغییر شرایط بوده و نهایتا باعث فرسایش زودرس نسوز کوره می گردید.

غییرات اینلت تنگ تر شد که موجب افزایش سـرعت گـاز و کـاهش    در اینلت کوره: با انجام ت Vortexتغییر حجم  
 ریزش بار از این قسمت می شود.

عدد نوار نقاله بصورت کامل در محل خروجی سیلو جهت بـارگیري کلینکـر، کـه     4طراحی و ساخت و اجراي پروژه  
 80ت یک سـاعت کـارکرد لـودر    هزار تومان در روز می گردد. (قیم 800باعث کاهش هزینه بارگیري توسط لودر به مبلغ 

 هزارتومان در روز می باشد) 800ساعت کار می کند که معادل  10هزار تومان که در روز 

ورق کشی داکت خروجی ایرتوایر: بعلت سایش مواد، گاز و نرمه باعث سوراخ شدن این قسمت شـده بـود کـه روي     
 ه بطور کامل ورق کشی شد و سوراخ ها گرفته شد.راندمان فن بگ هاوس گریت و فرایند تولید تاثیر منفی داشت، ک

افزایش ظرفیت بگ فیلتر هازماگ، اضافه کردن طول کیسه و کیج و لوله خروجی، تعـویض ایرتانـک و رفـع نـواقص      
 سیستم جت پالس.

 تعمیرات و ساخت تجهیزات دپارتمان هاي مختلف در کارگاه ساخت سیمان شمال، از جمله: مجموعه کامل چرخ الواتور
موتور و کالچ برقی ریکالیمر سالن  -3ساخت مجموعه کامل پرشر رولر استاکر سالن مواد  -با محور 5تحتانی سیمان 

جفت یاتاقان بابیتی جهت محور گیربکس  2ساخت  -4ساخت شاسی کامل بگ هاوس هازماگ سنگ شکن  -3مواد 
عدد تیغه مقاوم به حرارت گریت  70ساخت  -عدد پره هاردکس سپراتور لوشه 50ساخت  -اصلی آسیاب مواد گلوله اي

 ساخت اسکروي کولینگ تاور و ... -کولر
 
 آینده هاي برنامه -21 

 
 .مهیاست بزرگ اقدامات بنیادي براي تحول و جهش یک جهت اولیه که مقدمات می کنیم آغاز حالی در را 1399سال
توانمندي هاي  و از ظرفیت ها بهینه استفاده منظور به شمال سیمان راهبردي شرکت اهداف به دستیابی است توجه شایان

 فنی، خالقیت، دانش از بهره گیري توان، همه مستلزم به کارگیري مستمر، بهبود و تولید کمی کیفی و ارتقاء موجود،
 .می باشد مجموعه شرکت و وظیفه شناسی کاري تعهد عمل، ابتکار و نوآوري

 تدوین عملی، و علمی ارائه راهکارهاي و فرصت ها و تهدیدها خطر، آسیب، نقاط ضعف، شناسایی و تالش امید است با
 ایجاد جدید با سال در و فراهم بیشتر چه هر بالندگی شکوفایی و براي را مسیر چشم انداز، و افق به و نگاه جامع برنامه
 .ارائه گردد کشور سیمان صنعت شایانی به خدمت شرکت این در تحول
 : می باشد ذیل ماموریت هاي به و دستیابی آرمانی اهداف به نیل بنیادي جهت تحول سال 1399سال

 .تولید و کیفی کمی افزایش به منظور تولید خط بهسازي -1

 آالیندگی چشمگیر به منظور کاهش هوس بک به الکتروفیلتر تبدیل -2

سیمانتولیدشدهقیمت تمامکاهشجهتتالشوبرنامه ریزي-3
٤٥ 



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 

 گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت

 8031آذر  03برای سال مالی منتهی به 
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  .انرژی هزینه حاملهای  کاهش جهت تالش و برنامه ریزی -3

 .مناسب معدن به دستیابی و شناسایی و سیمان سفید کیفیت بردن باال جهت در تالش -4

ماشین  و نگهداری تجهیزات و اضطراری و پیشگیرانه تعمیرات و.p.m فرآیند کنترل سیستم تقویت و جدیت -1

 آالت

 . محیطی اقدامات زیست و محیط سالمت طحس ارتقاء -1

 .مربوطه امتیازات از برخورداری و تنی  3333پروژه  برای برداری بهره پروانه اخذ پیگیری -8

 .آن حریم و حدود تعیین و شمال سیمان برای کارخانه برگی تك مالکیت سند اخذ پیگیری -0

 کارخانه پیرامونی محیط و حریم کشی حصار -73

 .بسته مدار های و دوربین الکترونیکی ظتحفا سیستم نصب پیگیری -77

 تبدیل دارائیهای غیر مولد به مولد و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت. -72

 مدیریت بهینه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت. -73

 پیگیری مستمر در خصوص ورود محصوالت به بورس کاالی ایران. -73

 و متعاقباً افزایش درگاههای عرضه و تحویل سیمان. 7301راه اندازی پلت فرم فروش اینترنتی شرکت از اوایل سال  -74

 توسعه صادرات سیمان به کشورهای همسایه و آسیای میانه و برون مرزها  -71

 بررسی پروژه بازسازی و نوسازی خط تولید سیمان سفید شرکت -71

 طالعات تماس با شرکتا -22
 7473177301کد پستی  210آدرس دفتر مرکزی:تهران،خیابان شهید بهشتی،شماره 

  3417/74814صندوق پستی:

 88133143 - 88137731و 1:دفتر مرکزی تلفن

  88133001فاکس:

 آبعلی،کارخانه سیمان شمال-جاده تهران 31آدرس کارخانه:کیلو متر 

دفتر سهامداران محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس دفتر مرکزی، واحد سهام مراجعه و یا با شماره تلفن های 

  مرکزی تماس حاصل فرمایند.
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