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 سیمانصنعت  معرفی 

یکی از صنایع پایه، نقش اساسی را در توسعه زیربنای اقتصادی هر کشور دارد. ایران  عنوانبهصنعت سیمان 

 به لحاظ جمعیت هفدهمین و به لحاظ وسعت هجدهمین کشور بزرگ دنیا و دومین کشور خاورمیانه در منطقه

. شودمصرف می درصد سیمان دنیا در این کشور و پانزده همسایه آن 12الجیشی اوراسیا قرار دارد و حدود سوق

 بر بودن وای هر کشور، سرمایههای توسعهزیرساخت سیمان به دلیل کاربردهای فراوان و اهمیت تولید در بخش

 ترسدسقابلشود. عالوه بر این، منابع معدنی ای محسوب میترین کاالهای توسعهداشتن قابلیت صادرات، از مهم

آالت خطوط تولید سیمان در کشور نیز از مزایای تولید ماشیندرصد از تجهیزات و  82و توانایی ساخت حدود 

 دهد:این محصول است. جدول زیر ظرفیت و میزان تولید سیمان کشور را طی سنوات اخیر نمایش می
 میزان ظرفیت و تولید سیمان کشور -1جدول 

 8931 8931 8932 8932 

 79،721،277 82،152،132 83،274،712 81،222،222 ظرفیت اسمی تولید سیمان )تن(

 58،795،791 55،215،219 54،849،351 54،521،122 میزان تولید سیمان )تن(

 

 هایرساختز یجاددر خصوص ا یاقدامات یدارد، در صورت اجرا ییباال یارزآور یتقابل یمانس ینکهبا توجه به ا

صادرات  بر یرگذاریدر تأث ییباال یاربس یتصنعت قابل ینا المللی،ینو برداشته شدن موانع ب هایمو رفع تحر

شکالت و م یمانس یدتول یتنامتناسب ظرف زایشاف ی،عمران هایدارد. رکود در بخش مسکن، کاهش پروژه یرنفتیغ

 یمانو فروش صنعت س یدتول هایشاخص یروند نزول یاصل یلدال توانندیم یمهم صادرات یمربوط به بازارها

 سوب شوند.مح

و  دیتول یتظرف یر،اخ هایسال در هااز طرح یاریبس برداریو بهره یمانس یدیتول هایطرح ازپیشبیش رشد

به کشور عراق سبب شد که  ویژهبهداده است. امکان صادرات  یشافزا ی،داخل یازرا مازاد بر ن یمانعرضه س یزانم

. سهم بازار عراق از کل فروش صنعت یابد اصمهم اختص ینبه ا یمانصنعت س یتاز ظرف یقبل، بخش هایدر سال

 عمده یلکاهش صادرات به کشور عراق از دال دهدینشان م یزن یبوده است. آمار تجارت گمرک توجهقابل یمانس

شور و اقدامات ک یمانس یدتول برافزایش یدر سال گذشته بوده است. تالش دولت عراق مبن یمانکاهش صادرات س

 نموده که بدون یجادرا ا یطیمشترک خود در کشور عراق، شرا هایپروژه یبرا موردنیاز حمصال مینتأجهت  یهترک

 .نباشد پذیربه عراق به سهولت امکان یمانگذشته صادرات س یطکارآمد، بازگشت به شرا هاییاستاتخاذ س
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 4حداقل  ی،جهان هاییمتق یدر کشور است، چراکه بر مبنا یادیبن یعاز صنا یکی یمانصنعت س یراندر ا

 ینسب هاییتداشته و با داشتن مز یاررا در اخت یناخالص مل یددرصد تول 2مصوب حدود  یمتق یدرصد و بر مبنا

با  ینشاخه از صنعت را داراست. همچن ینا رافزوده دارزش یجادا ییتوانا ی،انسان یرویو ن یمعدن، تکنولوژ ی،انرژ

 ینا یمیتوسعه، بعد از صنعت پتروش هایطرح اندازیدن صادرات و راهو آزاد ش یتیاز سبد حما یمانخروج س

سال سابقه،  82از  یشبا ب یرانا یمانکشور در دست خود دارد. صنعت س یصادرات یدصنعت رتبه دوم را در تول

و  لیتحو هاییتنتوانسته است از تمام ظرف یوساز داخلبه علت رکود در ساخت تهگذش هایسال یمتأسفانه ط

 ایقو آفر یانهخاورم یبه کشورها یمانصادرات س یاست که تقاضا برا یدر حال ین. ایدفروش خود استفاده نما

د، موجو یواحدها یدتول یتظرف یشافزا رغمیعل یراخ هایدر سال کهیطوراست. به یافته ایمالحظهقابل یشافزا

و توسعه  یدجهت احداث کارخانجات جد یو خصوص یدولت هایتوسط بخش یاگسترده هایگذارییهسرما

صورت  باشند،یم یخوب یصادرات هاییتموقع یکه دارا یکارخانجات موجود به خصوص آن دسته از کارخانجات

 است. یرفتهپذ

 های سیمانی در کشورساختار مالکیت شرکت -1-1

 های سیمانی کشور از منظر ظرفیت تولید و سهم بازار نسبی مطابق جدول زیر است. ساختار مالکیت شرکت
 سیمانی هایشرکتساختار مالکیت  -2جدول 

 درصد سهم بازار نسبي ظرفیت روزانه بازيگران اصلي صنعت سیمان

 32% تن 79،222بیش از  تأمینسیمان فارس و خوزستان و سیمان 

 27% تن 11،222بیش از  خصوصیبخش 

 14% تن 35،222 از یشب سیمان تهران

 12% تن 24،222بیش از  گذاری و توسعه صنایع سیمانسرمایه

 9% تن 23،222بیش از  گذاری سیمان غدیرگذاری غدیر و سرمایهسرمایه

 1% تن 15،222بیش از  اسپندار

 2% تن 1،222بیش از  گذاری امیدسرمایه
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 شرکت  جایگاه -1-2

سیمان ایران( در مقدار تحویل کل در  هایشرکتشرکت سیمان خوزستان در مقایسه با آمار کشوری )کل 

رتبه هفتم را  1397رتبه نهم قرار دارد. همچنین در آمار کل صادرات در سال در رتبه هشتم و در تحویل داخلی 

 مدیرهیئتهطبق گزارش فعالیت  1397شرکت در سال  سیمان کسب نموده است. آمار فروش داخلی و صادراتی

 به شرح جدول زیر است:
 از نظر فروش سیمان سهم شرکت از بازار -3جدول 

 33/83/8931سال مالي منتهي به 

 سیمان کشور سهم شرکت از کل بازار

 درصد از کل فروش کشور فروش کل )تن( فروش صادراتی )تن( فروش داخلی )تن(

1،121،264 213،275 ،334،1 539 2.96 
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 معرفی شرکت 

شده و  تأسیس خاصشرکت سهامی  صورتبه 22/29/1318)سهامی عام( در تاریخ  خوزستانشرکت سیمان 

ر و دها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده ثبت شرکتکل در اداره  22/29/1318مورخ  77821شماره  تحت

رسمی خط اول شرکت از ابتدای آبان ماه سال  برداریبهره .سهامی عام تبدیل گردیدبه  27/24/1387تاریخ 

در تن  3222روز کاری و روزانه  322هزار تن و بر مبنای  922با ظرفیت ساالنه  برداریبهرهانجام و پروانه  1377

 1522با ظرفیت ساالنه  1389 ماهبهمندریافت گردیده است. همچنین خط دوم شرکت در  24/11/1382 تاریخ

 27/12/1394رسیده است. شرکت سیمان خوزستان در تاریخ  برداریبهرهروز کاری به  322هزار تن بر مبنای 

.در باشدمی 12422282717در بازار بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است. شماره شناسه ملی شرکت 

 تجاری فرعی شرکت سیمان فارس و خوزستان است. یواحدهاحال حاضر شرکت سیمان خوزستان جز 

 جلسهصورتبه استناد  ضمناً. باشدمیاجتماعی )شستا(  تأمین گذاریسرمایهشرکت  گروهواحد تجاری نهایی 

شهرستان رامهرمز،  -شرکت به استان خوزستان، اقامتگاه قانونی 32/22/1382مورخ  العادهفوقمجمع عمومی 

  هفتکل، دشت دنا انتقال یافته است. –مز جاده رامهر 22کیلومتر 

 فعالیت اصلی -2-1

ته وابسکارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی  تأسیساساسنامه ایجاد و  2موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

کارخانه از داخل و خارج کشور و نیز  تأسیسبرای  موردنیاز آالتماشینو کلیه مواد و وسائل  تأمینبه آن و 

جدید و سهیم شدن در سایر  هایشرکت تأسیسو  موردنیازاز کلیه معادن  برداریبهرهتخراج و اکتشاف و اس

 .باشدمیصنعتی ، تجاری و بازرگانی  هایشرکت

 ترکیب سهامداران -2-2

 بانامریالی  1،222میلیون سهم  152میلیون ریال، شامل  152،222مبلغ  29/12/1397سرمایه شرکت در 

 . ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:باشدمی شدهپرداختتمام 
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 ترکیب سهامداران شرکت -4جدول 

 33/83/8931 33/83/8931 

 درصد تعداد سهام درصد سهامتعداد  سهامداران

 44.88 291،875،423 44.90 291،725،423 (عامسیمان فارس و خوزستان )سهامی 

 4.33 94،427،137 14.53 28،128،252 ) سهامی عام( سیمان سپاهان

 5.00 34،948،591 5.38 32،522،279 توسعه سرمایه و صنعت غدیر )سهامی عام(

 4.79 31،121،181 4.79 31،121،181 سیمان آبیک )سهامی عام(

 1.64 14،243،211 2.16 12،135،455 سیمان فارس )سهامی عام(

 - 99 - 99 )سهامی عام( گچ ماشینی فارس

 39.37 183،578،348 28.24 255،844،221 سایر سهامداران

 822 122،222،222 822 122،222،222 جمع

 

 سرمایه شرکت -2-3

به ارزش اسمی هر سهم سهم  12،222میلیون ریال )شامل تعداد  122مبلغ  تأسیسسرمایه شرکت در بدو 

سهم به  152،222،222میلیون ریال )شامل تعداد  152،222به مبلغ ریال( بوده که طی چند مرحله  12،222

در جدول زیر  افزایش یافته است. 29/12/1397ریال( در پایان سال مالی منتهی به  1،222ارزش اسمی هر سهم 

 سه افزایش سرمایه اخیر شرکت نشان داده شده است:
 وضعیت سرمایه شرکت -5جدول 

 تاریخ افزایش

 سرمایه
 درصد افزایش سرمایه

 سرمایه جدید

 )میلیون ریال(

17/11/1381 22 482،222 

21/12/1387 29 122،222 

11/28/1388 5 152،222 

 ترازنامه -2-4

باشد:به شرح جدول ذیل می 1397تا  1393های برای سال خوزستانترازنامه شرکت سیمان 
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 ترازنامه شرکت -6جدول 

 

 

 

 1397 8931 1395 1394 1393 (میلیون ريال(

 202,117 84,026 135,431 56,221 90,784 موجودی نقد

 52,446 224,679 1,961 2,493 87,141 مدتکوتاههای گذاریسرمایه

 دریافتنی تجاری هایحساب
166,224 

241,376 333,620 543,444 612,971 

 19,720 37,094 223,368 84,500 غیرتجاریدریافتنی  هایحساب

 1,095,555 736,620 738,546 770,076 685,440 موجودی مواد و کاال

 403,631 143,068 57,832 61,789 90,407 هاپرداختپیشسفارشات و 

 2,386,440 1,768,931 1,490,758 1,216,455 1,119,996 های جاری :جمع دارايي

 5,479 7,298 7,706 8,231 6,648 بلندمدتهای دریافتی

 625,915 335,429 40,794 46,000 34,526 های بلندمدتگذاریسرمایه

 66,771 66,771 66,771 66,771 66,771 های نامشهوددارایی

 1,314,471 1,592,986 1,830,909 2,063,526 2,056,603 های ثابت مشهوددارایی

 30,722 22,797 28,099 18,916 9,034 هاداراییسایر 

 2,043,358 2,025,281 1,974,279 2,203,444 2,173,582 های غیر جاریجمع دارايي

 4,429,798 3,794,212 3,465,037 3,419,899 3,293,578 هاجمع کل دارايي

 های تجاریپرداختنی
244,647 

60,733 84,290 83,448 98,921 

 599,781 568,008 421,834 310,966 غیرتجاریهای پرداختنی

 - - 37,508 33,340 45,019 مالیات پرداختنی

 749,776 673,893 753,751 518,790 23 سود سهام پرداختنی

 1,048,293 1,000,452 956,591 885,903 1,151,097 تسهیالت مالی

 - - - - 57,001 ذخایر
 95,258 44,904 56,719 47,386 - هاپیش دریافت

 2,592,029 2,370,705 2,310,693 1,857,118 1,497,787 های جاریجمع بدهی

 - 23,744 - 168,606 255,971 بلندمدتتسهیالت مالی دریافتی 
 85,888 114,988 105,879 107,017 89,066 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 85,888 138,732 105,879 275,623 345,037 های غیر جاریجمع بدهي

 2,677,917 2,509,437 2,416,572 2,132,741 1,842,824 هاجمع بدهي

 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 سرمایه

 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 اندوخته قانونی

 529 529 529 529 529 هاسایر اندوخته

  1,036,352  569,246  332,936  571,629  735,225 سود)زیان(انباشته

  1,751,881  1,284,775  1,048,465  1,287,158  1,450,754 جمع حقوق صاحبان سهام

ها و حقوق صاحبان جمع بدهي

 سهام
3,293,578  3,419,899  3,465,037  3,794,212  4,429,798  
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 صورت سود و زیان -2-5

 گذارد:به نمایش می 1397-1393های جدول زیر صورت سود و زیان شرکت را برای سال
 صورت سود و زیان -7جدول 

 8931 8931 1395 1394 1393 (میلیون ريال(

 2,812,032 2,536,133 2,258,275 2,301,436 2,769,645 درآمدهای عملیاتی

 (1,669,621) (1,837,692) (1,784,312) (1,665,806) (1,928,731) درآمدهای عملیاتی شدهتمامبهای 

 1,142,411 698,441 473,963 635,630 840,914 سود)زيان( ناخالص

 (273,056) (271,525) (258,385) (220,386) (157,578) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 41,357 - - - - سایر اقالم عملیاتی

 910,712 426,916 215,578 415,244 683,336 سود)زيان( عملیاتي

 (229,102) (128,166) (82,461) (92,907) (104,740) های مالیهزینه

 38,935 5,162 2,789 53,181 - هاگذاریسرمایهدرامد  -غیرعملیاتیهای سایر درآمدها و هزینه

 7,439 3,206 62,659 66,226 77,217 غیرعملیاتیهای سایر درآمدها و هزینه

 727,984 307,118 198,565 441,744 655,813 سود)زيان( قبل از مالیات

 (33,378) (33,347) (20,633) (33,340) (45,019) مالیات بر درآمد

 694,606 273,771 177,932 408,404 610,794 سود)زيان( خالص

 1,069 421 274 628 940 سود)زيان( هر سهم

 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 سرمایه شرکت
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 خوزستانبینی عملکرد شرکت سیمان پیش 

 مفروضات کلی -3-1

ده شدر این گزارش برای سنوات آتی در جدول زیر نشان داده مورداستفادهاقتصادی  متغیرهایمفروضات کلی 

 است:
 مفروضات کلی -8جدول 

 1398 1399 1400 

 %2992 %31.0 %37.2 نرخ تورم

 %2.3 %2.7 %2.0 نرخ تورم امریکا

سامانه نیمانرخ دالر   114,920 147,442 186,809 

پول  المللیینتوسط صندوق ب شدهارائهبر اساس گزارش  1422تا  1398 یهاسال یبرا مورداستفادهنرخ تورم 

(IMFاست. نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم ا )برآورد شده است. یسنوات آت یبرا یکاو آمر یران 

 ظرفیت اسمی  -3-2

ظرفیت تولید  درمجموعکه  باشدمیدر حال حاضر شرکت سیمان خوزستان دارای دو خط تولید سیمان مجزا 

. در جدول زیر ظرفیت اسمی خطوط تولید شرکت به تفکیک باشدمیتن سیمان یا کلینکر را دارا  2،422،222

 است: شدهارائه
 ظرفیت اسمی )تن( -9جدول 

 1400 1399 1398 8931 8931 1395 1394 1393 تن

 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 1کلینکر خط

 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2کلینکر خط

 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 مجموع

 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 1سیمان خط 

 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2سیمان خط 

 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 مجموع
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 مقدار تولید -3-3

 تولید کلینکر تغییر محسوسی نداشته مقدار گذشتهکه در جدول زیر قابل مشاهده است در طی سال  گونههمان

سیمان العماره مقدار  اندازیراهبا توجه به در نظر گرفتن  درصد کاهش یافته است. 12است اما تولید سیمان حدود 

ید سیمان دلیل اصلی کاهش تول رسدمیبه نظر  شد. بینیپیشآتی با اندکی افزایش  هایسالتولید کلینکر برای 

. در کل به نظر باشدمیاین محصول  بلندمدتکاهش مقدار فروش سیمان و از سوی دیگر عدم امکان انبارداری 

. به همین دباشمیکلینکر و تولید سیمان بر اساس تقاضای بازار ثبات در تولید  ،سیاست تولید شرکت رسدمی

 مقدار تولید لحاظ شده است.  بینیپیشدر  مشیخطمنظور این 
 مقدار تولید )تن( -10جدول 

 1400 1399 1398 8931 8931 1395 1394 1393 تن

  866,332  866,332  866,332  868,002  864,662  791,338  872,573  873,921 1کلینکر خط

  1,395,005  1,395,005  1,395,005  1,304,792  1,335,469  1,394,977  1,471,468  1,468,321 2کلینکر خط

 2,261,337 2,261,337 2,261,337 2,172,794 2,200,131 2,186,315 2,344,041 2,342,242 مجموع

  574,019  574,019  574,019  544,678  687,648  674,147  713,826  724,930 1سیمان خط 

  759,007  759,007  759,007  798,854  832,849  864,051  959,764  1,078,336 2سیمان خط 

  1,333,027  1,333,027  1,333,027  1,343,532  1,520,497  1,538,198  1,673,590  1,803,266 مجموع

 

 مقدار فروش -3-4

 هایسالموجود در مورد آینده صنعت سیمان از حیث مقدار فروش، لذا مقدار فروش سیمان  اتبه ابهامبا توجه 

در نظر گرفته شده است. سپس مقدار کلینکر مصرفی جهت تولید  1397سال مقدار فروش آتی شرکت برابر 

ان ساخت پایان دوره سیمان و مقدار کلینکر فروشی و مقدار کلینکر پایان دوره تحت عنوان موجودی در جری

فکیک شرکت همان ت هایگزارشمقادیر فروش شرکت تالش شده است تا طبق  بینیپیششده است. در  بینیپیش

عملکرد شرکت،  خردادماهالزم به ذکر است طبق گزارش  انواع سیمان و کلینکر داخلی و صادراتی رعایت شود.

ینکر افزایش موجودی کل تواندمیاین فروش شرکت امسال با احتساب  مشهود است. وضوحبهافزایش فروش کلینکر 

این افزایش فروش ناشی از فروش کلینکر به شرکت ارجان و  رسدمیبه نظر  درنهایتخود را به فروش برساند. 

 : دهدمیجدول زیر مقادیر تولید شرکت را نشان  سیمان ارض العماره باشد. درنهایت
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 مقدار فروش )تن( -11جدول 

 1400 1399 1398 8931 8931 1395 1394 1393 تن

         سیمان داخلي

 22,952 22,952 22,952 22,657 2,125 1,068 74 789 1سیمان  فله تیپ 

 350,877 350,877 350,877 334,749 444,368 463,500 528,424 511,588 2سیمان  فله تیپ 

 91,324 91,324 91,324 101,759 92,786 112,763 124,651 147,261 5سیمان  فله تیپ 

 465,153 465,153 465,153 459,165 539,279 577,331 653,149 659,638 جمع سیمان  فله

 55,948 55,948 55,948 57,125 62,538 678,374 34,444 52,255 2پاکتی تیپ 

 505,264 505,264 505,264 503,409 577,780 - 443,633 454,672 5پاکتی تیپ 

 70,878 70,878 70,878 101,565 48,839 - - - 1پاکتی تیپ

 632,090 632,090 632,090 662,099 689,157 678,374 478,077 506,927 جمع سیمان پاکتي

 1,097,243 1,097,243 1,097,243 1,121,264 1,228,436 1,255,705 1,131,226 1,166,565 جمع سیمان داخلي

         داخلي کلینکر

 153,574 153,574 153,574 154,056 - - 1,290 - 2تیپ  آماده

 44,679 44,679 44,679 44,819 65,264 10,000 - - 5تیپ  آماده

 198,253 198,253 198,253 198,875 65,264 10,000 1,290 - جمع کلینکر داخلي

 1,295,496 1,295,496 1,295,496 1,320,139 1,293,700 1,265,705 1,132,516 1,166,565 مجموع فروش داخلي

         سیمان صادراتي

 - - - - - - 51,756 113,146 1پاکتی تیپ 

 - - - - - 0 263,877 466,854 5پاکتی تیپ 

 - - - - - 176,512 104,502 0 1فله تیپ 

 127,699 127,699 127,699 114,772 299,111 95,502 127,506 52,026 5فله تیپ 

 109,598 109,598 109,598 98,503 0 0 1,980 1,980 2فله تیپ 

 237,296 237,296 237,296 213,275 299,111 272,014 549,621 634,006 جمع سیمان صادراتي

         کلینکر صادراتي

 - - - - - - 9,973 - 1تیپ  آماده

 475,169 425,089 375,009 175,235 299,777 452,419 358,121 460,382 2تیپ  آماده

 88,426 79,106 69,786 32,610 451,220 333,317 212,017 369,853 5تیپ  آماده

 563,595 504,195 444,795 207,845 750,997 785,736 580,111 830,235 جمع کلینکر صادراتي

 800,892 741,492 682,092 421,120 1,050,108 1,057,750 1,129,732 1,464,241 جمع فروش صادراتي

 2,096,387 2,036,987 1,977,587 1,741,259 2,343,808 2,323,455 2,262,248 2,630,806 مجموع کل فروش
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 فروش نرخ -3-5

اشاره شد با توجه به ابهام موجود در صنعت سیمان، نرخ فروش سیمان در سال جاری با  ترپیشکه  طورهمان

 ایهنرخ تأثیرت سود هر سهم به نرخ فروش سیمان، نظر گرفته شد. با توجه به حساسی درصدی در 25افزایش 

ماه  3فروش  هاینرخهمچنین  مختلف بر روی سود هر سهم در بخش تحلیل حساسیت نشان داده شده است.

نرخ سیمان، با توجه به نوسانات قابل جدی  بینیپیش. در بخش دهندمیافزایش بیشتری را نشان  98اول سال 

ول ذیل جد شده است. بینیپیشفروش تنها در سرفصل اقالم  هاینرخانواع سیمان و کلینکر،  هاینرختاریخی در 

 :دهدمیدر سنوات آتی رانشان محصوالت  فروش نرخ بینیپیش
 نرخ فروش )ریال( -12جدول 

 1400 1399 1398 1397 1391 1395 1394 1393 (ريال )

  2,732,969  2,118,581  1,617,237  1,260,272  1,089,356  982,282  947,851  982,308 داخلی سیمان  فله

  3,317,889  2,572,007  1,963,364  1,570,691  1,289,108  1,108,473  1,062,254  1,144,082 داخلی سیمان پاکتی

  2,138,845  1,658,019  1,265,664  1,204,158  377,390  578,000  686,047 - کلینکر داخلی

  4,292,677  3,327,656  2,540,196  2,459,032  1,317,498  1,220,592  1,154,174  1,348,082 سیمان صادراتی

  3,195,290  2,476,969  1,890,816  2,066,343  854,278  765,384  929,591  827,499 کلینکر صادراتی

 مبلغ فروش -3-6

ی توجهقابلافزایش  1397سال  نسبت به 1398سال   کلینکر داخلی غ فروشبلکه م که مشهود است طورهمان

 .ناشی از افزایش مقدار فروش داخلی کلینکر است عمدتاًداشته است که 
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 مبلغ فروش )میلیون ریال( -13جدول 

 1400 1399 1398 8931 8931 1395 1394 1393 (میلیون ريال(

         سیمان داخلي

 1,271,248 985,463 752,262 578,673 587,467 567,102 619,088 647,968 جمع سیمان  فله

 2,097,204 1,625,740 1,241,023 1,039,953 888,398 751,959 507,839 579,966 جمع سیمان پاکتی

 3,368,452 2,611,203 1,993,285 1,618,626 1,475,865 1,319,061 1,126,927 1,227,934 داخلی جمع سیمان

         کلینکر داخلي

 1,907,831 1,478,939 1,619,448 239,477 24,630 5,780 885 0 جمع کلینکر داخلی

 5,276,283 4,090,142 3,612,733 1,858,103 1,500,495 1,324,841 1,127,812 1,227,934 مجموع فروش داخلي

         سیمان صادراتي

 1,018,637 789,641 602,779 524,450 394,078 332,018 634,358 854,692 جمع سیمان صادراتی

         کلینکر صادراتي

 339,527 263,200 403,122 429,479 641,560 601,390 539,266 687,019 جمع کلینکر صادراتی

 1,358,164 1,052,841 1,005,901 953,929 1,035,638 933,408 1,173,624 1,541,711 صادراتيجمع فروش 

 6,634,447 5,142,982 4,618,634 2,812,032 2,536,133 2,258,249 2,301,436 2,769,645 مجموع کل فروش

 

 مواد مستقیم مصرفی -3-7

 مقدار مواد مستقیم -3-7-1

مقدار مواد  بینیپیشموجود نیست، در  97با توجه به اینکه اطالعات مربوط به مقدار مواد اولیه پیش از سال 

بینی مقدار مواد مستقیم مصرفی پیش است ذکریانشا.است شدهاستفاده 97سال  یهانسبتمصرفی سنوات آتی از 

میزان پاکت مصرفی بر اساس برآورد شده است.  به کلینکر 1397سال  با توجه به نسبت تاریخی تبدیل مواد اولیه

 شده است. بینیپیشمیزان تولید سیمان پاکتی 
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 مقدار مواد مصرفی )تن( -14جدول 

 1400 1399 1398 1397 )تن(

  88,239  88,239  88,239  84,784 گچ

  858,738  858,738  858,738  825,114 مارل

  2,593,960  2,593,960  2,593,960  2,492,393 آلویوم

  81,870  81,870  81,870  78,664 آهنسنگ

  38,539  38,539  38,539  37,030 سیلیس

  13,484,131  13,484,131  13,484,131  14,124,302 پاکت )عدد(

  17,145,477  17,145,477  17,145,477  17,642,287 مجموع

 

 مصرفی  نرخ مواد مستقیم -3-7-2

 بینیپیشهریک از مواد مصرفی به قیمت سیمان  نرخ تاریخینسبت  با توجه به نرخ مواد مستقیم مصرفی 

واد م هاینرخ بینیپیش دهندهنشانشده است. همچنین نرخ پاکت بر اساس تورم رشد داده شده است. جدول زیر 

 مصرفی است:
 )ریال/تن(نرخ مواد مصرفی  -15جدول 

 1400 1399 1398 1397 )ريال بر تن(

  295,163  228,809  174,663  136,111 گچ

  75,145  58,252  44,467  34,652 مارل

  107,155  83,066  63,409  49,413 آلویوم

  1,623,493  1,258,522  960,704  748,652 آهنسنگ

  273,297  211,858  268,812  209,479 سیلیس

  27,479  21,302  16,261  11,852 پاکت

 

 مبلغ مواد مستقیم -3-7-3

بق طالزم به ذکر است  باشد.با توجه به برآوردهای صورت گرفته مبلغ مواد اولیه مصرفی به شرح جدول زیر می

 .شودمیگزارش  شدهتمامو در بخش  شودمیاین بخش آورده ن سرجمعشرکت مبلغ هزینه پاکت در  هایگزارش
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 مبلغ مواد مصرفی )میلیون ریال( -16جدول 

 1400 1399 1398 1397 )میلیون ريال(

 26,045 20,190 15,412 11,540 گچ

 64,530 50,023 38,186 28,592 مارل

 277,956 215,470 164,481 123,157 آلویوم

 132,915 103,035 78,652 58,892 آهنسنگ

 10,533 8,165 10,360 7,757 سیلیس

 370,530 287,233 219,262 167,399 پاکت

  511,980  396,884  307,093  229,940 مجموع

 هزینه سربار -3-8

ی های مختلف به نسبت تاریخهزینه دستمزد با توجه به تعداد پرسنل و رشد سرانه حقوق کارکنان بین بخش

استهالک برآورد شده است. سایر اقالم سربار با استفاده تسهیم شده است. هزینه استهالک نیز با توجه به نرخ مؤثر 

 بینی شده است.از تغییرات تولید و نرخ تورم پیش
 هزینه سربار )میلیون ریال( -17جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

 790,759 612,992 467,933 374,346 332,386 282,900 249,424 223,696 غیرمستقیمحقوق و دستمزد 

 428,552 413,018 395,988 384,081 358,504 375,217 297,097 394,212 هزینه استهالک

 576,976 447,268 341,426 248,853 197,114 175,709 150,219 150,746 خرید خدمات

 22,620 17,535 13,385 9,756 10,037 27,943 44,109 46,194 و وسایل نقلیه آالتماشیناجاره 

 68,076 52,772 40,284 29,593 32,514 29,075 55,453 66,453 ابزار و لوازم مصرفی

 3,030 2,349 1,793 1,307 3,131 4,297 6,612 30,355 مواد نسوز

 99,764 77,337 59,036 43,368 32,799 24,246 22,248 21,650 تعمیر و نگهداشت

 560,866 434,780 331,893 243,811 230,662 236,632 294,348 272,234 ، روغن و بنزینگاز ،مازوت 

 413,492 320,537 244,685 179,747 174,827 163,258 166,729 143,383 آب و برق مصرفی

 40,245 31,198 23,815 17,358 15,758 15,609 16,265 8,471 بیمه عمر حوادث بهداشت و درمان

 25,942 20,110 15,351 11,189 13,809 15,434 14,718 13,628 ذهابایاب و 

 60,670 47,031 43,511 19,532 19,609 12,796 2,534 3,612 و تخلیه و بارگیری ونقلحمل

 61,507 49,288 39,382 27,381 23,440 22,928 37,959 37,777 سایر

 3,152,501 2,526,215 2,018,482 1,590,322 1,444,590 1,386,044 1,357,715 1,412,411 جمع سربار تولیدی

 (52,851) (42,352) (33,840) (29,815) (21,354) (16,007) (14,572) (12,902) فروش و اداری و عمومی از سربار هایهزینهسهم 

 3,099,650 2,483,863 1,984,643 1,560,507 1,423,236 1,370,037 1,343,143 1,399,509 جمع
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 درآمدهای عملیاتی شدهتمامبهای   -3-9

است. موجودی کاالی در  قرارگرفتهمواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار مطابق توضیحات فوق در جدول 

 نیز با توجه به مجموع هزینه ساخت برآورد شده است. شدهساختهو کاالی  جریان ساخت

 
 یال()میلیون ر شدهتمامبهای  -18جدول 

 1400 1399 1398 8931 8931 1395 1394 1393 (میلیون ريال(

 511,980 396,884 307,093 229,940 230,620 254,488 263,596 275,994 مواد مستقیم  

 145,783 113,010 86,268 69,014 61,519 65,315 51,346 43,495 دستمزد مستقیم  

 3,099,650 2,483,863 1,984,643 1,560,507 1,423,236 1,370,037 1,343,143 1,399,509 سربار   

 3,757,413 2,993,758 2,378,003 1,859,461 1,715,375 1,689,840 1,658,085 1,718,998 هزينه تولید طي دوره  

 335,500 266,495 558,240 204,767 241,708 258,600 139,563 195,119 موجودی در جریان ساخت اول دوره

 -  -  -  -  -  10,017 24,318 -  جریان ساخت خرید در

 (421,080) (335,500) (266,495) (558,240) (204,767) (241,708) (258,600) (139,563) موجودی در جریان ساخت پایان دوره

 تولیدشدهکلینکر  شدهتمامبهای 

 طي دوره
1,774,554 1,563,366 1,716,749 1,752,316 1,505,988 2,669,748 2,924,752 3,671,833 

 (1,420,587) (1,131,868) (1,344,410) (274,834) (480,567) (470,047) (471,614) (137,033) کلینکر فروش رفته

 2,251,246 1,792,885 1,325,338 1,231,154 1,271,749 1,246,702 1,091,752 1,637,521 تولیدشدهسیمان  شدهتمامبهای 

 27,128 20,054 20,581 17,226 23,386 14,766 20,167 15,371 اول دوره شدهساختهموجودی سیمان 

 (34,064) (27,128) (20,054) (20,581) (17,226) (23,386) (14,766) (20,167) پایان دوره شدهساختهموجودی سیمان 

 370,530 287,233 219,262 167,397 79,620 76,583 97,392 159,644 پاکت مصرفی

 (728) (580) (429) (409) (404) (400) (353) (671) مصارف داخلی سیمان

 2,614,112 2,072,463 1,544,698 1,394,787 1,357,125 1,314,265 1,194,192 1,791,698 سیمان فروش رفته شدهتمامبهای 

 1,420,587 1,131,868 1,344,410 274,834 480,567 470,047 471,614 137,033 کلینکر فروش رفته شدهتمامبهای 

 4,034,700 3,204,331 2,889,109 1,669,621 1,837,692 1,784,312 1,665,806 1,928,731 مجموع

 هزینه عمومی، اداری و فروش  -3-11

صادراتی بر اساس فروش صادراتی  هایهزینه هزینه پرسنلی و استهالک مانند قسمت قبل محاسبه شده است.

 سایر اقالم هزینه عمومی، اداری و فروش است. شدهگزارش 1395سال  بندیطبقهشده است و طبق  بینیپیش

هزینه عمومی، اداری و فروش برای سنوات آتی  درنهایتنیز با استفاده از تورم برآورد شده است.  استهالک جزبه

 باشد.به شرح جدول زیر می
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 داری و عمومی )میلیون ریال(ا هایهزینه -19جدول 

 1400 1399 1398 8931 8931 1395 1394 1393 (میلیون ريال(

  105,566  81,834  62,469  49,975  36,739  34,065  30,456  21,721 هزینه حقوق و دستمزد

 حمل هایهزینه -صادرات 

89,035 143,948 184,043 

105,010  96,878  

  54,617  74,975 بندری هایهزینهسایر  -صادرات  286,552 222,134 222,350

  3,383  8,042 و تخلیه و بارگیری ونقلحمل

  21,356  16,555  12,637  9,211  7,572  5,968  7,067  4,738 خرید خدمات

  7,044  5,460  4,168  3,038  1,790 -  -  -  حسابرسی هایهزینه

  15,407  11,943  9,117  6,645  3,214  2,421  3,841  1,388 حقوقی و خدمات الزحمهحق

  3,179  2,464  1,881  1,371  1,793  1,790  1,215  1,128 ایاب و ذهاب

  1,781  1,716  1,645  1,596  1,545  1,277  956  869 استهالک

  6,235  4,833  3,689  2,689  1,346  1,467  1,503  1,426 کمک و اعانات

  39,813  20,928  15,165  13,838  8,144  11,347  16,828  24,371 سایر

  52,851  42,352  33,840  29,815  21,354  16,007  14,572  12,902 اداری و فروش از سربار هایهزینهسهم 

  539,783  410,219  366,962  273,056  271,524  258,385  220,386  157,578 مجموع  

 

 عملیاتی درآمدهایخالص سایر  -3-11

. است شدهزیر گزارشارز در قالب سایر اقالم عملیاتی طبق جدول  تأثیردر این بخش سود و زیان ناشی از 

 ت.اظ شده اسآتی نیز لح هایسالتسعیر ارز برای  تأثیرات
 ریال( میلیونعملیاتی )  درآمدهایسایر  -20جدول 

 1400 1399 1398 8931 8931 1395 1394 1393 (میلیون ريال(

  88,604  73,198  56,052  41,357 -  -  -  -  سایر اقالم عملیاتی

  88,604  73,198  56,052  41,357 -  -  -  -  مجموع

 

 یاتیعملغیر درآمدهای یرخالص سا -3-12

ر نظر با توجه به اینکه دسود سپرده بانکی با استفاده از نسبت تاریخی آن به موجودی نقد محاسبه شده است. 

 1398لذا سود  تخمینی سال  ،رسدمی برداریبهرهبه  1398شده است شرکت سیمان ارض العماره در سال  گرفته

ر گذاری دسود سرمایهشرکت سیمان خوزستان با احتساب نسبت مالکیت لحاظ شده است.  1399آن برای سال 

http://www.novinic.com/


 

          گذاری تأمین سرمايه نوين   مشاور سرمايه شرکت تحلیل بنیادی شرکت سیمان خوزستان 

 

 سرمايه نوين نیتأمی گذارهيسرماشرکت مشاور  -طبقه سوم غربي-39پالک-بلوار گل آذين-بلوار آفريقا)جردن(

 33292922:دورنگار  33292922-9تلفن:

www.novinic.com 

81 

سهام نیز با توجه به رشد سود عملیاتی شرکت برآورد شده است. سایر اقالم نیز با توجه به میزان فروش و نرخ 

 تورم برآورد شده است. 

 
 غیرعملیاتی )میلیون ریال( درآمدهایسایر  -21جدول 

 1400 1399 1398 1397 8931 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

  81,651  63,296  56,842  37,972  4,191  1,842  52,485  71,286 های  بانکیسود حاصل از سپرده

  877,701  645,322 - - - - - - در شرکت فرعی گذاریسرمایهسود حاصل از 

  2,191  1,634  1,458  963  971  944  1,014  445 هاشرکتدر سهام  گذاریسرمایهسود حاصل از 

 - - -  1,064 (657) (1,245)  319 (2,293) هاگذاریسرمایهسود )زیان( ناشی از ارزیابی 

  405  334  256  925  1,086  510 (523)  2,224 سود تسعیر ارز بانکی

 - - -  0 (81)  1 - - هاسود)زیان( حاصل از فروش دارایی

 - - - (37) - - - - اقالم راکد و ناب

  207,277  152,843  7,845  5,478  2,858  63,346  66,112  5,555 سایر

  1,090,829  805,790  66,402  46,365  8,368  65,398  119,407  77,217 مجموع

 تسهیالت -3-13

الت شده است . در جدول زیر تسهی بینیپیشآتی بر اساس مبلغ فروش  هایسالمقدار تسهیالت دریافتی برای 

 شده نشان داده شده است: بینیپیشو هزینه مالی 

 
 تسهیالت و هزینه مالی )میلیون ریال( -22جدول 

 1400 1399 1398 8931 8931 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

 133,169 123,053 81,278 91,603 104,248 سود و کارمزد تسهیالت بانکی

 62,089 - - - - سود و کارمزد اوراق سلف موازی 356,700 288,801 233,159

 21,815 - - - - سود و کارمزد اوراق سلف موازی )بازار گردانی(

 17,912 15,003 11,304 12,029 5,113 1,183 1,304 492 سایر

 374,612 303,804 244,463 229,102 128,166 82,461 92,907 104,740 هزينه مالي

 1,959,078 1,746,819 1,078,791 1,048,293 1,000,452 956,591 885,903 57,001 مدتکوتاهتسهیالت 

 - - - - - - - 255,971 بلندمدتتسهیالت 

 1,959,078 1,746,819 1,078,791 1,048,293 1,000,452 956,591 885,903 312,972 مجموع تسهیالت
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 صورت سود و زیان -3-14

با توجه به برآوردهای صورت گرفته به شرح جدول  خوزستانصورت سود و زیان سنوات آتی شرکت سیمان 

 باشد.ذیل می
 )میلیون ریال( و زیانصورت سود  -23جدول 

 1400 1399 1398 8931 8931 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

 6,634,447 5,142,982 4,618,634 2,812,032 2,536,133 2,258,275 2,301,436 2,769,645 درآمدهای عملیاتی

 (4,034,700) (3,204,331) (2,889,109) (1,669,621) (1,837,692) (1,784,312) (1,665,806) (1,928,731)  شدهتمامبهای 

 2,599,747 1,938,652 1,729,526 1,142,411 698,441 473,963 635,630 840,914 سود)زيان( ناخالص

 (539,783) (410,219) (366,962) (273,056) (271,525) (258,385) (220,386) (157,578) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 88,604 73,198 56,052 41,357 0 0 0 0 سایر اقالم عملیاتی

 2,148,567 1,601,630 1,418,615 910,712 426,916 215,578 415,244 683,336 سود)زيان( عملیاتي

 (374,612) (303,804) (244,463) (229,102) (128,166) (82,461) (92,907) (104,740) های مالیهزینه

های سایر درآمدها و هزینه

 هاگذاریسرمایهدرامد  -غیرعملیاتی
0 53,181 2,789 5,162 38,935 58,300 64,930 83,843 

 129,285 95,538 8,101 7,439 3,206 62,659 66,226 77,217 غیرعملیاتیهای سایر درآمدها و هزینه

 1,987,084 1,458,294 1,240,553 727,984 307,118 198,565 441,744 655,813 سود)زيان( قبل از مالیات

 (153,433) (112,602) (95,790) (33,378) (33,347) (20,633) (33,340) (45,019) مالیات بر درآمد

 1,833,651 1,345,692 1,144,764 694,606 273,771 177,932 408,404 610,794 سود)زيان( خالص

 2,821 2,070 1,761 1,069 421 274 628 940 سود)زيان( هر سهم

 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 سرمایه شرکت
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 گذاریارزش 

 گذاریمفروضات ارزش -4-1

 گذارد:گذاری را به نمایش میکاررفته در این ارزشجدول زیر مفروضات به
 گذاریارزشمفروضات  -24جدول 

 به بعد 8222 8222 1399 1398 

  %20 %20 %20 نرخ بازده بدون ریسک

  %10.13 %10.13 %10.13 صرف ریسک

 1 0.65 0.68 0.64 بتای اهرمی

 %30.1 %26.6 %26.9 %26.5 نرخ بازده مورد انتظار

 DDMروش  -4-2

و سپس با استفاده از نرخ بازده مورد  یدهساالنه شرکت برآورد گرد یروش، سود نقد ینبه ا یگذارارزش یبرا

 دوره بر اساس ینآخر یسود نقد بینی،یشدوره پ ینپس از آخر یهاسال ی. براگرددیم یلانتظار سهامداران تنز

 79آن  ییختار یانگینبا توجه به م یآت واتسود در سن یم. درصد تقسگرددیفرمول رشد ثابت گوردون محاسبه م

 شده است.درصد در نظر گرفته
 DDMروش  -25جدول 

 به بعد 8222 1400 1399 1398  

    1,833,651  1,345,692  1,144,764 خالصسود 

   %79 %79 %79 نسبت تقسیم سود

  8,004,124  1,448,229  1,062,836  904,142 سود تقسیمی

 %10.2 نرخ رشد بلندمدت شرکت

 %30.1 %26.6 %26.9 %26.5 نرخ بازده مورد انتظار سهامداران

  3,632,299  713,978  660,068  714,814 سود تقسیمی تنزیل شده

  5,721,159 ارزش فعلي شرکت

  650,000,000 تعداد سهام

  8,802 ارزش فعلي هر سهم شرکت
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 در جدول ذیل نحوه محاسبه نرخ رشد نشان داده شده است:
 بلندمدتنرخ رشد  -26جدول 

 نرخ رشد بلندمدت

 %21.0 نسبت انباشت سود

صاحبان سهامبازدهی حقوق   48.5% 

 %10.2 نرخ رشد سود سهام

 تحلیل حساسیت -4-3

ن در ای، است خوزستانبر سودآوری شرکت سیمان  تأثیرگذار عوامل ازجملهبه نرخ فروش محصوالت با توجه 

پرداخته شده  1398در سال بر روی سود هر سهم  سیمان و نرخ ارزتغییرات نرخ فروش  تأثیربخش به بررسی 

 است.  1398درصد افزایش قیمت محصوالت در سال  دهندهنشانسطر افقی  ترتیباینبه است.

 
 حساسیت سود هر سهم به درصد تغییرات قیمت محصوالت -27جدول 

 نرخ رشد قیمت فروش محصوالت 

 %40 %35 %30 %25 %20 نرخ دالر

100,000 1,462 1,713 1,964 2,215 2,466 

110,000 1,495 1,745 1,996 2,247 2,498 

114,920 1,510 1,761 2,012 2,263 2,514 

120,000 1,527 1,777 2,028 2,279 2,530 

130,000 1,559 1,810 2,060 2,311 2,562 

140,000 1,591 1,842 2,093 2,343 2,594 
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