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مقدمه

ترکیبى  ا  سیمان. صنعت سیمان و فوالد، دو صنعت کلیدی در توسعه اقتصادی هستند•

لیسىیم، اکسىید با ساير اکسیدها نظیر اکسید آلومینیم، اکسىید سی( آهک)اکسید کلسیم 

اشد و پس ا  اصلی بتن، سیمان می بماده . استآهن، اکسید منیزيم و اکسیدهاى قلیاي  

در سىاتت تانىه ها، . آب، به لحاظ و ن و  حجم، دومین کاالی پرمصرف در جهان است

ن مراکز ور شی و تفريحی، شبکه آب و فاضىبب و بسىیاری ا  پروه هىای دياىر ا  بىت

ثرگىاار تغییر اساسی در هر يک ا  بخش ها می تواند بر با ار سىیمان ا. استفاده می شود

سىیمان در هىر مترمربى ، کیلوگرم 400حداکثر و 100برای ساتت بتن، حداقل .باشد

.بسته به نوع بتن، نیا  است

یکی و سیمان هايی که در امور مربوط به ساتت و سا  به کار می روند، به دو گروه هیدرول•

د در محیط های سیمان های غیرهیدرولیکی قابلیت کاربر. غیر هیدرولیکی تقسیم می شوند

ر اثر اين نوع سیمان د. به کار می رودمحیط های تشک مرطوب يا  ير آب را نداشته و در 

حیط های سیمان های هیدرولیکی در مکاربرد . می شودواکنش با دی اکسید کربن سخت 

سىیمان های پرتلنىد جىزی ايىن گىروه. مرطوب بوده و در واکنش با آب سخت می شوند

. طبقه بندی می شوند

400سیمان دارای محدوديت است و فروش صادراتی آن تىا حىداکثر صادرات •

ی بیشىتر و کیلومتر توجیه اقتصادی دارد ولی کلینکر به سىب  سىر ت بىارگیر

ور را شىامل آسی  پايری کمتر نسبت به سیمان، حجم بیشتری ا  صادرات کش

.می شود

در اين مصرفیانری . صنعت سیمان ا  جمله صناي  انری بر محسوب می شود•

به طىور متوسىط . است%( 80)و حرارتی %( 20)صنعت به دو صورت الکتريکی 

مترمکعى  گىا  120کیلىووات سىا ت بىر  و 110برای تولید هر تن سیمان 

بىا توجىه بىه کمبىود بىر  در سىاا های اتیىر و  ىدم رشىد . مصرف می شود

 يرساتت های حو ه انری، قطعی بر  ا  جمله چالش های پىیش روی صىنعت 

.است

رد شرکت پرپتانسیل سیمانی مو12در اين گزارش با نااهی به صنعت سیمان، •

. بررسی قرار گرفته اند
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فرآیند تولید

صىورت معىدنبىه گى  مارا و سنگ مواد اولیه سیمان، تصوصا سنگ آهک، تاک رس، معادن •

 شکن هاى سنگاولیه توسط سنگ شکن هاى متحرک و يا پس ا  استخراج، مواد . روبا  م  باشند

شىک و تر، نیمىه تر، نیمىه تروش چهار براى تولید سیمان . ثابت ترد و در انبار ذتیره می شوند

.تشک وجود دارد

در روش تشک تولید سیمان، ضرورت دارد که مواد تام قبل ا  ورود به کوره بىه صىورت پىودر •

نجىام اين کار او يا آسیاب هاى مواد تام غلطک  گلوله اى که توسط آسیاب های مواد تام درآيند 

فلىزى کوره سىیمان، يىک اسىتوانه. م  گیردقسمت اصل   مل پختن در کوره صورت . می شود

اراى کلینکىر تروجى  ا  کىوره د. م  باشىداست که طوا و قطر آن، متناس  با ظرفیت کارتانه 

با ياب  ايىن مقىدار حىرارت و . سانتیاراد م  باشددرجه 1،200تا 1،000درجه حرارت  حدود 

کلینکر . همچنین مشکل بودن جابجا کردن کلینکر داغ، ضرورت سرد کردن آن را ايجاب م  نمايد

.  گرددتروج  ا  تنک کن، قبل ا  ورود به آسیاب سیمان، در سیلو، يا انبار، يا سالن ذتیره م

و سپس در آسىیاب سىیمان می شود درصد سنگ گ  افزوده 4به کلینکر تروجی ا  کوره حدود •

لینکىر ا  طريق دو نوار تغايه مجهز به سیستم تو ين، سنگ گ  تىرد شىده و ک. می گردندپودر 

ق بىاالبر ا  طري( سیمان)و پس ا  پودر شدن، پودر حاصله گلوله ای می شوند وارد آسیاب سیمان 

.سیلوهای ذتیره سیمان فرستاده می شودبه 

نگ گى  يىا سیمان پرتلند سیمانی است که ا  آسیاب کردن کلینکر به همراه مقدار مناسىبی سى•

شىک در منىاطق ت. مجاورت هوا فاسد می شودمی آيد و در سولفات کلسیم متبلور تام به دست 

021-00069243.پاکت سیمان را روی هم انبار کرد12حداکثر می توان 
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عرضه و تقاضای جهانی

دريراناوترکیهآمريکا،ويتنام،هند،.می شودتولیدچیندرجهانسیمانا نیمیا بیش•

.دارندقراربعدیرده های

.استداشتهتوجهیقابلرشدجهاننقاطا بسیاریدر2021ساادرسیمانجهانیمصرف•

هطوری کبهاستشدهسودحاشیهکاهشبهمنجرهزينها ناشیفشارهایحاا،اينبا

هنبوداساسیهزينه هایافزايشبزرگمقیاسباشدنهماامبهقادرفروشقیمت های

.است

بههانجدرکروناوضعیتجديد،دارويیدرمان هایا رونمايیوواکسیناسیوننرخافزايشبا•

.باشداشتهدهمراهبهراسیمانبرایتقاضابهبودمی تواندکهاستبهبودحاادرپیوستهطور

ندرتهبکشوریبینمسافت هایدرنقل،وحملدردشواریوبودنسناین لتبهسیمان•

دالرمیلیارد10حدودجهانکلینکروسیمانصادراتار ش2020ساادر.شودمیمبادله

درصد3وهیدرولیکیسیمان هایدرصد5کلینکر،درصد25مقداراينا کهاستبوده

.استبودهآلومینوسیمان
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عرضه و تقاضای داخلی

201۹ساابهنسبتکهرسیدتنمیلیون۶8حدودبهايرانسیمانتولید13۹۹ساادر•

ساادرکشورسیمانتنمیلیون۶4ظاهریمصرف)يافتافزايشتنمیلیون8معادا

در.تگرفقرارجهانسیمانبزرگتولیدکنندهششبیندرايرانترتی اينبهو(13۹۹

آمارهایبهتوجهبا.رسیدتنمیلیون۶3بهکاهشدرصد۷باکشورسیمانتولید1400ساا

تن1,200,00هفتایصورتبهسیمانبهکشورنیا متوسطمیزانحاضرحاادررسمی

.(ساامختلففصوادرمتغیرالبته)است

88یدتولظرفیتباايرانوهستندفعالیتبهمشغواسیمانتولیدکارتانه۷8ايراندر•

هند،،چینا بعدجهانکشورهایبیندرراظرفیتنظرا ششمرتبهسیمان،تنمیلیون

.دارداتتیاردرويتناموترکیهآمريکا،متحدهاياالت

واندنتايرانتااستشدهبا ثصادراتدرآمدهبوجودمحدوديت هایو مرانیبودجهکاهش•

دلیلبه،دتولیظرفیت،می رسدنظربهنمايد،استفادهتودتولیدظرفیتا  مده ایبخشا 

.برسدتنمیلیون100حدودبه1402سااپايانتااحداثدستدرکارتانجاتتکمیل

يجاداسب  مرانیفعالیت هایومسکنبخشدررکودکشور،دراقتصادیرکوداستمرار•

.می شودکشوردرسیمان رضه کنندگانبینرقابت
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شرکت های سیمانی

مفروضات تحلیل 

1401کارشناسی واحدمتغیرهای مهم

%45درصدتورم 

 270,000رياادالر 
ه درصد افزايش نرخ فروش نسبت ب

فصل گاشته 
%25درصد

%25درصددرصد رشد مواد اولیه

 5,000رياا(متر مکع )نرخ گا 

 1,600رياا در هر کیلووات سا تبر نرخ 

بربالغاستاناين.می باشدداراراتولیدظرفیتبیشترينتولیدیواحد۷بااصفهاناستانآمارهاطبق•

۷/۷و۶/۶ابترتی بهرضویتراسانوتهراناستان هایوداردسیمانتولیدظرفیتتنمیلیون1/8

تولیدظرفیتا مجموعدرتولیدیواحد11بانیزفارساستان.قراردارندبعدیرتبه هایدرتنمیلیون

.استبرتوردارراسیمانتنمیلیون2/۷

.استرسیدهکیلوگرم۶15 ددبهکشوردرسیمانمصرفسرانهحاضرحاادر•

.استشدهارائهآن ها1401سودپیش بینیومعرفیسیمانیپرپتانسیلشرکت12ادامهدر•
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سا مان
تامین اجتما ی

سیمان ساوهسیمان صوفیان سیمان ارومیه
سیمان فارس و 
تو ستان

سیمان شاهرود

51%۶0%51%5۷%24%

سیمان قائن

53%

سیمان تزرسیمان تو ستان سیمان غرب سیمان ساوهسیمان آبیک

۷3%45%2۷%51%54%

سیمان بجنورد

40%

سرمايه گااری 
اجتما یتامین 

سرمايه گااری 
سیمان تامین

سیمان سپاهان

2%

سیمان تو ستان

3%

سیمان فارس نو

40%

سیمان بهبهان

40%

سیمان فارس

40%

سیمان درود

40%

سیمان تاش

40%

سیمان سفید نی ريز

40%

سیمان شر 

40%

سیمان فارسیت اهوا 

40%

سیمان ما ندران

40%

سیمان سپاهان

40%

سیمان صوفیان

5%

سیمان ارومیه

1.3%

هلدینگ های سیمانی

00069243-021

www.aminb.com



10

سیمان ساروجسیمان شر  صناي  سیمان 
دشتستان سیمان سپاهانسیمان کردستان

54%42%3۶%40%2۹%

سیمان سفید نی ريز

4%

صندو  با نشستای
نیروهای مسلح

سرمايه گااری
غدير

توسعه سرمايه و 
صنعت غدير

بانک سپه

سیمان ساوه سیمان هرمزگانسیمان بجنورد سیمان ايبم

84%

33%

34%31%15%

سیمان تاش

10%

سرمايه گااری امید

هلدینگ های سیمانی
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بانک ملی

سیمان آرتا اردبیلسیمان شماا سیمان ما ندران سیمان ساروجسیمان کرمان

5۹%۶۶%51%20%28%

سیمان قائن

31%

سرمايه گااری
گروه توسعه ملی

سرمايه گااری
توسعه صناي  سیمان

هلدینگ های سیمانی

سیمان داراب

5%

بنیاد مستضعفان

سیمان هامتانسیمان ايبم

۶8%

گسترش صناي  
معدنی کاوه پارس

سیمان تهران

48%
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بورس کاال-نرخ 
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دالری بورس کاالنرخ سیمان 

قیمت پايانی

میاناین

سپرده همینطور راه اندا ی معامبت گواهی و 1400با  رضه سیمان در بورس کاال در ترداد ماه •

وار کااليی می توان به مرور  مان امیدوار بود نرخ سیمان نسىبت بىه نىرخ گىااری دسىتوری اد

اساس آترين نرخ پايه سیمان بر. گاشته که کامب ناکارا بود، کشف نرخ واقعی تری داشته باشد

 می باشد و اببغیه شرکت بورس کاال میاناین مو ونی ا  معامبت چهار هفته گاشته بورس کاال

مبنىا بىرای در صورتیکه نسبت به قیمت مبنا، قیمت پايانی باالتر م  شىود، بىا شىرايطی نىرخ

. هفته های آتی افزايش می يابد

کسىاله ارائىه سیمان در با ه  مانی يدر نموادر روبرو میاناین اتتبف قیمت پايانی و قیمت پايه •

در گىا  همانطور که مشخص است نرخ سیمان به دلیل قط  بر  در تابستان، قطى . شده است

.  مستان و در نهايت افزايش هزينه های تولید افزايش قیمت داشته است

ارائىه در نمودار روبرو نیز نرخ دالری سیمان معامله شده در بورس کاال در با ه  مىانی يکسىاله•

دالر بىوده اسىت، ايىن در شىرايطی /تن20میاناین نرخ سیمان در اين با ه  مانی . شده است

.دالر  معامله می شود/تن۷0الی ۶0است که سیمان در منطقه بین 

00069243-021

www.aminb.com



13

سیمان فارس نو

بىه صىورت سىهامی تىا  در اداره ثبىت 13۶۹آذر 11شرکت سیمان فارس نىو در تىاري  •

مرکىز اصىلی شىرکت بىه 13۷8و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسىیده و در سىاا شرکت ها 

، ا  سهامی تىا  بىه 1382همچنین نوع شرکت در ساا . شهرستان شیرا  انتقاا يافته است

مرکز اصلی. در بورس اورا  بهادار تهران پايرفته شد1388سهامی  ام تغییر يافت و در ساا 

شرکت در شهر شیرا  واق  و جزی واحدهای تجاری فر ی شرکت سیمان فىارس و تو سىتان

.است

ه آن و همچنىین فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه، تولید سیمان و صناي  جانبی و وابسته ب•

هام جديد و تعهد سشرکت های ا  طريق تاسیس و يا تعهد سهام شرکت ها مشارکت در ساير 

تىن در رو  در 3،000ا  کارتانه شرکت بىا ظرفیىت بهره برداری . می باشدموجود شرکت های 

۹00،000در فیرو آباد آغا  شده است و در حاا حاضر با ظرفیت اسمی 1384اسفند 1تاري  

.می باشدتن سیمان در ساا مشغوا به تولید ۹3۶،000تن کلینکر و 

سیمان فارس 

وتو ستان

۷۷%

کارتانجات سیمان 

صوفیان

2%

سیمان داراب

2%

سیمان ساوه

2%

سیمان فارس

1%

ساير

1۶%

ترکیب سهامداران سفانو

00069243-021
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(میلیون رياا) يان صورت سود و 

1401کارشناسی 1400 ملکرد ۹۹ ملکرد ۹8 ملکرد 

 7,298,907 5,375,110 3,698,078 2,454,752فروش
(3,498,587)(2,715,428)(1,896,069)(1,229,189)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 3,800,319 2,659,682 1,802,009 1,225,563ناتالص(  يان)سود 
%52%49%49%50حاشیه سود ناتالص

(666,687)(499,932)(622,066)(409,069)اداری و تشکیبتی,  مومیهزينه های 
0 6,579 163,348 91,076ی ملیاتدرآمدها و هزينه های ساير تالص 

 3,133,632 2,166,329 1,343,291 907,570 ملیاتی(  يان)سود 
%43%40%36%37حاشیه سود  ملیاتی

(22,168)(15,673)(11,331)(12,808)مالیهزينه های 
 364,696 305,247 176,774 206,811هزينه های غیر ملیاتیو تالص درآمدها 

 3,476,160 2,455,903 1,508,734 1,101,573سود قبل ا  مالیات
 0 227,000(235,934) 0مالیات
 3,476,160 2,682,903 1,272,800 1,101,573تالص(  يان)سود 

%48%50%34%45حاشیه سود تالص
 6,952 5,366 2,546 2,203سود هر سهم 

481,055500,000500,000500,000سرمايه

سیمان فارس نو

تود  1401اسفند می باشد و در مجم  2۹ساا مالی شرکت منتهی به 1.

.درصد سود را تقسیم نموده است۹4

رياا سود ساتته است 5،3۶۶به ا ای هر سهم 1400ساا شرکت در 2.

با سىرمايه )رياا ۶،۹52به ا ای هر سهم 1401می تواند برای ساا و 

. سود بسا د( میلیارد ريالی500

سىىفانو، قیمىىت هىىر سىىهم ( 1401/03/02)در تىىاري  تهیىىه گىىزارش 3.

، بىا مفروضىات و تحلیىل انجىام استP/E TTM ۶.35ورياا 34,000

P/Eگرفته Forward می باشدمرتبه 4.8، 1401برای ساا.

00069243-021

www.aminb.com
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سیمان خوزستان

کیلىومتری شىر  120هکتار در منطقه دشت دنىا در 100کارتانه سیمان تو ستان در  مینی به مساحت •

کت شهرستان اهوا  احداث شده و تحت پوشش هلدينگ شرکت فارس تو ستان و سىیمان تىامین شىر

آغا  شد و فا  اوا 13۷2ساتت کارتانه در ساا  ملیات . می باشد( شستا)تامین اجتما ی سرمايه گااری 

به تولید رسید و فا  دوم نیىز بىا ظرفیىت 13۷۶کلینکر در اسفندماه ساا تن 3،000آن با ظرفیت رو انه 

آب های آسان به دسترسی . گرفتقرار بهره برداری مورد 1388کلینکر در دی ماه ساا تن 5،000رو انه 

ان، تو سىت مرانی در اسىتان طرح های به مر های تاکی و آبی کشور  را  و وجود فارس، نزديکی تلیج 

.برای اين شرکت فراهم نموده استامتیا ات ويژه ای 

شىامل تی هىای میلیون تن کلینکر و سىیمان 2/5شرکت سیمان تو ستان در حاا حاضر با تولید ساالنه•

کارتانىه های ا  بزرگتىرين و سرباره ای يکىی پو والنی و سیمان های ( Gکبس)سیمان چاه نفت و 5،2،1

.می شودسیمان کشور محسوب 

ان شامل انىواع فعالیت اصلی شرکت، تولید و فروش محصوالت مرتبط با فرآيند تولید در کارتانجات سیم•

تنىی و سیمان، کلینکر و محصوالت مرتبط با  نجیره تدمات پىس ا  تولیىد ا  جملىه بىتن، فرآورده هىای ب

.می باشدپیش ساتته 

سیمان فارس 

وتو ستان

45%

سرمايه گااری ملی 

ايران

11%

سیمان شر 

4%

سرمايه گااری 

انیانتدبیرگران آتیه اير

3%

سرمايه گااری سیمان 

تامین

3%

سیمان سپاهان

2%

سرمايه گااری گروه 

مالی سپهرصادرات

2%

صندو  سرمايه گااری

آوای سهام کیان

2%

گروه توسعه مالی 

مهرآيندگان

2%

سیمان فارس

1%
ساير

25%

ترکیب سهامداران سخوز

00069243-021

www.aminb.com
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(میلیون رياا) يان صورت سود و 

1401کارشناسی 1400 ملکرد ۹۹ ملکرد ۹8 ملکرد 

5,177,9558,083,74812,824,11715,266,264فروش
)7,136,813()6,208,752()3,789,830()3,085,138(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

2,092,8174,293,9186,615,3658,129,451ناتالص(  يان)سود 
%53%52%53%40حاشیه سود ناتالص

)1,965,308()1,779,303()1,030,517()969,095(اداری و تشکیبتی,  مومیهزينه های 
73,369210,21600ی ملیاتدرآمدها و هزينه های ساير تالص 
1,197,0913,473,6175,001,9236,164,143 ملیاتی(  يان)سود 

%40%39%43%23حاشیه سود  ملیاتی
)4,595()4,617()52,717()134,733(مالیهزينه های 

24,776436,609343,956635,573هزينه های غیر ملیاتیو تالص درآمدها 
1,087,1343,857,5095,341,2626,795,121سود قبل ا  مالیات

)141,815()111,473()174,187()58,672(مالیات
1,028,4623,683,3225,229,7896,653,306تالص(  يان)سود 

%44%41%46%20حاشیه سود تالص
7352,6313,7364,752سود هر سهم 

1,400,0001,400,0001,400,0001,400,000سرمايه

سیمان خوزستان

تود  1401اسفند می باشد و در مجم  2۹ساا مالی شرکت منتهی به 1.

.درصد سود را تقسیم نموده است۹2

رياا سود ساتته است 3،۷3۶به ا ای هر سهم 1400ساا شرکت در 2.

با سىرمايه )رياا 4،۷52به ا ای هر سهم 1401می تواند برای ساا و 

. سود بسا د( میلیارد ريالی1،400

سىخو ، قیمىت هىر سىهم ( 1401/03/02)در تاري  تهیىه گىزارش 3.

، بىا مفروضىات و تحلیىل انجىام استP/E TTM ۷.38ورياا 2۷,5۹0

P/Eگرفته  Forward می باشدمرتبه 5.8، 1401برای ساا.

00069243-021

www.aminb.com
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سیمان شاهرود

شهرسىتان شىرکت های اداره ثبىت در تىا  به صىورت سىهامی 13۶3ساا شرکت سیمان شاهرود در •

بهره بىرداری سىاا بىه موجى  پروانىه . يافتسهامی  ام تغییر به 13۶۶رسید و در ساا شاهرود به ثبت 

۶۹0/000ظرفیىت ا  تط يک کارتانه، با بهره برداری توسط سا مان صناي  و معادن صادر شده که 13۷۷

صىادره دربهره بىرداری و با اجرای طرح توسعه و افزايش ظرفیت به موجى  پروانىه آغا  شد در ساا تن 

ا پروانه همچنین شرکت نسبت به ات. تن سیمان سالیانه در سه شیفت رسید1،80۹،۶00به 13۹۹تاري  

ی و بىتن سىیاا معمىولغیرمسلح قطعات بتنی مسلح، تن 124،200ظرفیت با 13۹۹بهره برداری در ساا 

.ستاقدام نموده است ولیکن هنو  جوا  تاسیس اتا نشده است و هیچاونه  ملیات اجرايی آغا  نشده ا

.فروش صادراتی شرکت به کشورهای روسیه، ترکمنستان، سومالی و قزاقستان می باشد•

درصد افزايش يافته است که هدف ا  128به میزان ۹۹نسبت به ساا 1400تسهیبت مالی در پايان ساا •

.اين تسهیبت، تريد پاکت، آجرنسو ، قطعات و لوا م يدکی  نوان شده است

تولیىد، شرکت مواد اولیه مورد نیا  تود را ا  معادن کارتانه تامین می کند و به دلیل نزديکی معادن بىه تىط•

.هزينه های کمتری نسبت به ساير شرکت های سیمانی دارد

سرمايه گااری 

سیمان تامین

52%

موسسه صندو  بیمه اجتما ی 

روستائیان و شاير

شخص حقیقی3%

2%

سیمان داراب

2%

سرمايه گااری 

تدبیرگران آتیه

ايرانیان

2%

گروه توسعه مالی 

مهرآيندگان

2%

صندو  سرمايه 

گااری سهم آشنا

1%

سرمايه گااری 

مدبران اقتصاد

1%

سرمايه گااری سايه

گسترسرمايه

1%

صندو  سرمايه گااری 

سروسودمندمدبران

1%

ساير

33%

سرودترکی  سهامداران 

00069243-021
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(میلیون رياا) يان صورت سود و 

1401کارشناسی 1400 ملکرد ۹۹ ملکرد ۹8 ملکرد 

 9,329,804 7,106,031 4,329,980 2,453,602فروش
(3,662,259)(3,427,071)(1,977,518)(1,423,594)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 5,667,545 3,678,960 2,352,462 1,030,008ناتالص(  يان)سود 
%61%52%54%42حاشیه سود ناتالص

(1,025,534)(751,239)(537,904)(384,182)اداری و تشکیبتی,  مومیهزينه های 
 0 40,189 108,312 15,441ی ملیاتدرآمدها و هزينه های ساير تالص 
 4,642,011 2,967,910 1,922,870 661,267 ملیاتی(  يان)سود 

%50%42%44%27حاشیه سود  ملیاتی
(361,592)(315,735)(110,270)(109,161)مالیهزينه های 

 564,592 509,459 116,641 31,587هزينه های غیر ملیاتیو تالص درآمدها 
 4,845,011 3,161,634 1,929,241 583,693سود قبل ا  مالیات

(808,324)(333,463)(125,191)(64,056)مالیات
 4,036,687 2,828,171 1,804,050 519,637تالص(  يان)سود 

%43%40%42%21حاشیه سود تالص
 4,984 3,492 2,227 642سود هر سهم 

 810,000 810,000 810,000 810,000سرمايه

سیمان شاهرود

تود  1401اسفند می باشد و در مجم  2۹ساا مالی شرکت منتهی به 1.

.درصد سود را تقسیم نموده است۹۶

رياا سود ساتته است 3،4۹2به ا ای هر سهم 1400ساا شرکت در 2.

با سىرمايه )رياا 4،۹84به ا ای هر سهم 1401می تواند برای ساا و 

. سود بسا د( میلیارد ريالی810

سىىرود، قیمىىت هىىر سىىهم ( 1401/03/02)در تىىاري  تهیىىه گىىزارش 3.

گرفتىه، با مفروضات و تحلیل انجام استP/E TTM ۶ورياا 21,1۷0

P/E Forward می باشدمرتبه 4، 1401برای ساا.

00069243-021

www.aminb.com
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سیمان مازندران

در بورس اورا  بهادار پايرش و مىورد معاملىه قىرار گرفتىه 13۷4شرکت سیمان ما ندران در ساا •

.است

تن در ساا بىوده هزار ۶24معادا 13۷1برداری ساا تولید کارتانه سیمان طبق پروانه بهره ظرفیت •

تن بوده و ۶،000تن به 2،000تط قديم ا  افزايش ظرفیت تنی و 3،200تط تولید راه اندا ی که با 

.استسالیانه ارتقای يافته تن 2،2۷۷،۶00ظرفیت به 13۹۶پروانه بهره برداری ساا 

شىور، فعالیت شرکت در داتل کشور، استان ما ندران و استان همجوار گلسىتان و در تىارج کگستره •

.اشدمی بکشورهای قزاقستان، آذربايجان، ترکمنستان، روسیه و ساير کشورهای آسیای میانه 

.شده استواق  استان ما ندران شهرستان نکا محل کارتانه در •

تن سىنگ معدن سنگ آهک و مارن رسی کارتانه سیمان نکا با توان تولید سالیانه حدود چهار میلیون•

هکتار معدن 381مجموع ا  . استآهک و مارن رسی، به  نوان بزرگترين معدن روبا  استان ما ندران 

ته واگاار شده توسط سا مان صنعت، معدن و تجارت به شرکت سىیمان ما نىدران در سىالیان گاشى

جمىوع ابتدای  مىر معىدن تىاکنون ماست که ا  هکتار توسط مناب  طبیعی تايید گرديده 10۹حدود 

. هکتار بوده است۷0 رصه های استخراجی حدود 

سرمايه گااری 

وتوسعه صناي  

سیمان

13%

مان گروه صناي  سی

کرمان

13%

سیمان شماا

12%

سیمان فارس 

وتو ستان

۶%
سیمان قاين

2%

سیمان ارومیه

شخص حقیقی2%

1%

ت آينده سا ان صنع

سیمان

1%

ساير

50%

سهامداران سما نترکی  
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www.aminb.com



20

(میلیون رياا) يان صورت سود و 

1401کارشناسی 1400 ملکرد ۹۹ ملکرد ۹8 ملکرد 

 13,846,884 8,904,537 4,840,393 2,824,866فروش
(6,009,952)(4,234,148)(2,399,151)(1,540,140)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 7,836,932 4,670,389 2,441,242 1,284,726ناتالص(  يان)سود 
%57%52%50%45حاشیه سود ناتالص

(691,960)(460,810)(354,464)(387,167)اداری و تشکیبتی,  مومیهزينه های 
0(32,379)(48,883)(17,765)ی ملیاتدرآمدها و هزينه های ساير تالص 

 7,099,646 4,177,200 2,037,895 879,794 ملیاتی(  يان)سود 
%51%47%42%31حاشیه سود  ملیاتی

(12,970)(26,594)(67,097)(102,315)مالیهزينه های 
 338,636 272,876 245,788 46,224هزينه های غیر ملیاتیو تالص درآمدها 

 7,425,313 4,423,482 2,216,586 823,703سود قبل ا  مالیات
(996,768)(556,809)(285,700)(125,893)مالیات
 6,428,544 3,866,673 1,930,886 697,810تالص(  يان)سود 

%46%43%40%25حاشیه سود تالص
 2,607 1,568 783 283سود هر سهم 

 2,466,000 1,644,000 1,644,000 1,644,000سرمايه

سیمان مازندران

تىود  1400آذر می باشىد و در مجمى  30ساا مالی شرکت منتهی به 1.

.درصد سود را تقسیم نموده است85

رياا سود ساتته است 1،5۶8به ا ای هر سهم 1400ساا شرکت در 2.

با سىرمايه )رياا 2،۶0۷به ا ای هر سهم 1401می تواند برای ساا و 

. سود بسا د( میلیارد ريالی2،4۶۶

سىما ن، قیمىت هىر سىهم ( 1401/03/02)در تاري  تهیىه گىزارش 3.

گرفتىه، با مفروضات و تحلیل انجام استP/E TTM ۶ورياا 11,420

P/E Forward می باشدمرتبه 4، 1401برای ساا.

00069243-021
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سیمان بهبهان

قىرار کیلومتری شماا شر  شهرستان بهبهان 10شرکت سیمان بهبهان واق  در استان تو ستان، در •

رتانىه  ملیات نص  کارتانه توسط متخصصین اپنی و آلمىانی انجىام شىد و بهره بىرداری ا  کا. دارد

يکىی ا  واحىدهای تابعىه 13۷8اين کارتانىه در سىاا . آغا گرديد135۷سیمان بهبهان در بهمن ماه 

کارتانه بدهی های و دارائی ها کلیه 138۷ساا شرکت سهامی  ام سیمان فارس و تو ستان بود که در 

رکت ها اداره ثبىت شىدر سیمان بهبهان به موج  مبايعه نامه به شرکت تا ه تأسیس سىیمان بهبهىان 

سىاا در شهرستان بهبهان به صورت شرکت سهامی تا  به ثبت رسید و شخصیت حقوقی شىرکت

. شىددر بىورس اورا  بهىادار پايرفتىه 1382ا  سهامی تا  به سهامی  ام تبديل شد و در 1381

تن سیمان در رو  در حاا فعالیت 2،500فعالیت اصلی شرکت تولید و فروش سیمان بوده و با ظرفیت  

همچنین اين شىرکت مجىو  تولیىد تولیىد. می کندرا تولید 2و تی 5، که دو نوع سیمان تی می باشد

.اتا نموده است1-425سیمان سرباره ای و سیمان 

تان، تو سىسیمانی بورسی و شرکت ارجان صنعت فىارس شرکت های شرکت در سرمايه گااری  مده •

منطقىه، ر رقی  شرکت سىیمان بهبهىان دمهمترين .استمتمرکز  را ، در العماره تولیدکننده سیمان 

ولیىد محصىوا ظرفیت کوره و تباال را به دلیل تو ستان است که توانايی تولید و تحويل در تنا سیمان 

. دارا است1سیمان تی 

ا به اين به دلیل همجواری با کشور  را ، شرکت سیمان بهبهان در سنوات گاشته  مده صادرات تود ر•

.کشور انجام داده است

سهامداران سبهانترکی  

سیمان فارس 

وتو ستان

51%

نشرکت سیمان قاي

1۷%

گروه توسعه مالی

مهرآيندگان

8%

شخص حقیقی

2%

سیمان سپاهان

1%

ساير

21%
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(میلیون رياا) يان صورت سود و 

1401کارشناسی 1400 ملکرد ۹۹ ملکرد ۹8 ملکرد 

 5,614,052 4,473,084 2,705,081 1,557,602فروش
(3,617,803)(2,558,050)(1,404,847)(842,744)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 1,996,249 1,915,034 1,300,234 714,858ناتالص(  يان)سود 
%36%43%48%46حاشیه سود ناتالص

(1,162,179)(1,032,469)(478,554)(296,916)اداری و تشکیبتی,  مومیهزينه های 
 405,625 323,188 206,504 18,353ی ملیاتدرآمدها و هزينه های ساير تالص 
 1,239,695 1,205,753 1,028,184 436,295 ملیاتی(  يان)سود 

%22%27%38%28حاشیه سود  ملیاتی
(8,500)(12,005)(16,013)(23,573)مالیهزينه های 

 70,995 56,566 280,374 328,293هزينه های غیر ملیاتیو تالص درآمدها 
 1,707,815 1,250,314 1,292,545 741,015سود قبل ا  مالیات

(157,093)(115,010)(87,559)(108,101)مالیات
 1,550,722 1,135,304 1,204,986 632,914تالص(  يان)سود 

%28%25%45%41حاشیه سود تالص
 7,754 5,677 6,025 3,165سود هر سهم 

 200,000 200,000 200,000 200,000سرمايه

سیمان بهبهان

تود  1401اسفند می باشد و در مجم  2۹ساا مالی شرکت منتهی به 1.

.درصد سود را تقسیم نموده است۹8

رياا سود ساتته است 5،۶۷۷به ا ای هر سهم 1400ساا شرکت در 2.

با سىرمايه )رياا ۷،۷54به ا ای هر سهم 1401می تواند برای ساا و 

. سود بسا د( میلیارد ريالی200

سىبهان، قیمىت هىر سىهم ( 1401/03/02)در تاري  تهیىه گىزارش 3.

گرفتىه، با مفروضات و تحلیل انجام استP/E TTM 8ورياا 48,0۹0

P/E Forward می باشدمرتبه ۶، 1401برای ساا.

00069243-021
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سیمان سپاهان

منظور احداث يک کارتانه سیمان در نزديکی کارتانه ذوببه 1348در ساا سیمان سپاهان شرکت •

ورت آهن اصفهان جهت تولید سیمان پرتلند با استفاده ا  سرباره کىوره ذوب آهىن اصىفهان بىه صى

در 13۷5تبىديل و در سىاابه شرکت سهامی  ىام 13۷0تأسیس و در ساا شرکت سهامی تا  

.پايرفته شدبورس اورا  بهادار 

عت در حاا حاضر شرکت سیمان سپاهان جزی واحدهای تجاری فر ی شرکت توسعه سىرمايه و صىن•

کیلىومتری 45کارتانىه در محىل . می باشىدغدير غدير و واحد تجاری نهايی شرکت سرمايه گااری 

.استجنوب غربی اصفهان واق  

تىن سىیمان در 3،۶۶0،000شرکت سیمان سپاهان با دارا بودن سه تط تولیدی و با ظرفیت اسمی •

.می باشدسیمان در استان اصفهان تولیدکنندگان ساا ا  بزرگترين 

ملىه سیمان اصفهان، اردستان، ساروج، کوير کاشان، نايین، شهرکرد،  مران انارک و نیزار قىم ا  ج•

.هستندرقبای منطقه ای برای سیمان سپاهان 

سهامداران سپاهاترکی  

توسعه سرمايه 

وصنعت غدير

3۶%

سرمايه گااری آذر

18%
گروه توسعه مالی 

مهرآيندگان

5%
سیمان فارس 

وتو ستان

4%

ان سرمايه گااری سیم

تامین

2%

سیمان ساوه

2%

سیمان ارومیه

1%

ساير

32%
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(میلیون رياا) يان صورت سود و 

1401کارشناسی 1400 ملکرد ۹۹ ملکرد ۹8 ملکرد 

 16,465,659 10,147,614 4,193,898 3,182,205فروش
(9,880,637)(5,950,586)(2,884,606)(2,603,804)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 6,585,021 4,197,028 1,309,292 578,401ناتالص(  يان)سود 
%40%41%31%18حاشیه سود ناتالص

(864,399)(543,217)(310,815)(241,892)اداری و تشکیبتی,  مومیهزينه های 
(204,344)(22,394)(5,911)(14,339)ی ملیاتدرآمدها و هزينه های ساير تالص 
 5,516,278 3,631,417 992,566 322,170 ملیاتی(  يان)سود 

%34%36%24%10حاشیه سود  ملیاتی
(44,208)(141,954)(146,959)(310,325)مالیهزينه های 

 499,956 264,730 140,813 303,229هزينه های غیر ملیاتیو تالص درآمدها 
 5,972,026 3,754,193 986,420 315,074سود قبل ا  مالیات

(838,635)(527,072)(158,562)(31,768)مالیات
 5,133,391 3,227,121 827,858 283,306تالص(  يان)سود 

%31%32%20%9حاشیه سود تالص
 2,095 1,317 338 116سود هر سهم 

 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000سرمايه

سیمان سپاهان

تىود  1400شهريور می باشد و در مجمى  31ساا مالی شرکت منتهی به 1.

.درصد سود را تقسیم نموده است83

و رياا سود ساتته اسىت 1،31۷به ا ای هر سهم 1400ساا شرکت در 2.

بىا سىرمايه )ريىاا 2،0۹5به ا ای هىر سىهم 1401می تواند برای ساا 

. سود بسا د( میلیارد ريالی2،450

10,230سىپاها، قیمت هر سىهم ( 1401/03/02)در تاري  تهیه گزارش 3.

P/Eگرفته ، با مفروضات و تحلیل انجام استP/E TTM ۶ورياا  Forward

.می باشدمرتبه 5، 1401برای ساا 

00069243-021
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سیمان صوفیان

و مالکیت صىنعتیشرکت ها اداره ثبت در و تاسیس 1345سیمان صوفیان در ساا کارتانجات •

ن با انتقاا بخش  مده سهام به سا مان تأمین اجتما ی، اي13۷۶در ساا . گرديدشبستر ثبت 

1384اجتما ی قىرار گرفىت و طىی سىاا سرمايه گااری تأمین تحت پو شش شرکت شرکت 

و نهايتاً ن تأمیو شرکت صبا تأمین ، صدر شرکت های سرمايه گااری سیمان تأمینسهام آنها به 

أمین تىسرمايه گااری سیمان به شرکت تأمین و صبا تأمین صدر شرکت های ا  1388در ساا 

یان سیمان صوفکارتانه . استمیلیون تن سیمان در ساا 2ظرفیت اسمی شرکت . يافتانتقاا 

.استگرفته قرار شهر تبريز شمالغرب کیلو متری 33فاصله در 

سهامداران سصوفیترکی  

سرمايه گااری سیمان

تامین

۶5%

نگروه مالی بانک مسک

۶%

صندو  سرمايه گااری

مشترک پیشتا 

1%

ساير

28%
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(میلیون رياا) يان صورت سود و 

1401کارشناسی 1400 ملکرد ۹۹ ملکرد ۹8 ملکرد 

 11,062,897 8,166,123 4,546,249 2,730,411فروش
(6,216,795)(4,851,657)(2,990,949)(1,877,173)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 4,846,102 3,314,466 1,555,300 853,238ناتالص(  يان)سود 
%44%41%34%31حاشیه سود ناتالص

(516,853)(413,482)(347,085)(302,047)اداری و تشکیبتی,  مومیهزينه های 
 3,103 82,158(71,550)ی ملیاتدرآمدها و هزينه های ساير تالص 
 4,329,249 2,904,087 1,290,373 479,641 ملیاتی(  يان)سود 

%39%36%28%18حاشیه سود  ملیاتی
 0 0(14,871)(66,869)مالیهزينه های 

 274,429 237,498 353,829 37,535هزينه های غیر ملیاتیو تالص درآمدها 
 4,603,678 3,141,585 1,629,331 450,307سود قبل ا  مالیات

(500,057)(341,243)(163,874)(78,000)مالیات
 4,103,621 2,800,342 1,465,457 372,307تالص(  يان)سود 

%37%34%32%14حاشیه سود تالص
 3,731 2,546 1,332 338سود هر سهم 

 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000سرمايه

سیمان صوفیان

تود  1401اسفند می باشد و در مجم  2۹ساا مالی شرکت منتهی به 1.

.درصد سود را تقسیم نموده است85

رياا سود ساتته است 2،54۶به ا ای هر سهم 1400ساا شرکت در 2.

با سىرمايه )رياا 3،۷31به ا ای هر سهم 1401می تواند برای ساا و 

. سود بسا د( ريالیمیلیارد 1،100

سصىوفی، قیمىت هىر سىهم ( 1401/03/02)در تاري  تهیه گىزارش 3.

گرفتىه، با مفروضات و تحلیل انجام استP/E TTM ۷ورياا 18,5۹0

P/E Forward می باشدمرتبه 5، 1401برای ساا.

00069243-021
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سیمان ارومیه 

میلیون رياا بمدت نامحدود تأسیس و بنىام شىرکت4۹2با سرمايه 1354اين شرکت در ساا •

راسىاس سهامی  ام سیمان رضائیه در اداره ثبت شرکت های شهرستان ارومیه به ثبت رسید و ب

شرکت به شرکت سهامی  ام سیمان ارومیىه تغییىرنام 135۹مصوبه مجم   مومی فو  العاده 

تولیىد 13۶8آغا  و در اواتر بهمن ماه 13۶0ساا ا اوايل  ملیات اجرائی احداث کارتانه . يافت

. استسیمان آغا  شده تولید 13۶۹آ مايشی کلینکر و متعاق  آن ا  ارديبهشت ماه ساا 

۷1۷هزار تن کلینکر و ۶۹0کارتانه اسمی ، ظرفیت 13۷1در ساا اولیه بهره برداری پروانه طبق •

  و پس ا  اتا مجو  افزايش ظرفیت ا  اداره صنايکه است بوده تن سیمان  در ساا ۶00هزار و 

تىن در 2،850تن بىه 2،300ظرفیت کوره ا  ، 1384اجرای طرح افزايش ظرفیت کوره در ساا 

هىزار تىن کلینکىر و 855برای تولید ساالنه 1385بهره برداری در ساا رو  تغییر يافته و پروانه 

ولید هم چنین مجو  طرح توسعه تط ت. اتا گرديداستان تن سیمان ا  اداره کل صناي  هزار 8۹0

اداره صناي  اتا و با توجىه ا  1385در ساا تن کلینکر در رو  3،300به ظرفیت ( 2فا  )شرکت 

اقىدام بىه اتىا پروانىه ۹0تطوط تولید در ابتدای سىاا راه اندا ی دستااه های به اتمام پروه و 

تا شده دائم ابهره برداری طبق پروانه . ا  اداره صناي  استان آذربايجان غربی گرديدبهره برداری 

کلینکىر و تولیىد 1،845،000اسمی تجمیعی دو فا  کارتانه در سىاا بىه ظرفیت 13۹3در ساا 

.تن تولید سیمان اصبح شده است1،۹20،000

سهامداران سارومترکی  

سرمايه گااری سیمان

تامین

5۷%
سرمايه گااری ملی 

ايران

13%

گروه سرمايه گااری 

تدبیر

3%

شخص حقیقی

2%

سیمان فارس 

وتو ستان

1%

سیمان داراب

1%

صندو  سرمايه گااری

مشترک پیشتا 

1%

ساير

22%
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(میلیون رياا) يان صورت سود و 

1401کارشناسی 1400 ملکرد ۹۹ ملکرد ۹8 ملکرد 

 11,637,438 7,506,331 4,346,023 2,251,460فروش
(5,258,628)(3,255,376)(2,111,994)(1,310,326)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 6,378,810 4,250,955 2,234,029 941,134ناتالص(  يان)سود 
%55%57%51%42حاشیه سود ناتالص

(365,640)(285,043)(85,258)(63,127)اداری و تشکیبتی,  مومیهزينه های 
 4,725 3,738 50,256 41,899ی ملیاتدرآمدها و هزينه های ساير تالص 
 6,017,894 3,969,650 2,199,027 919,906 ملیاتی(  يان)سود 

%52%53%51%41حاشیه سود  ملیاتی
0 0(5,328) 0مالیهزينه های 

 470,632 969,608 592,606 68,671هزينه های غیر ملیاتیو تالص درآمدها 
 6,488,527 4,939,258 2,786,305 988,577سود قبل ا  مالیات

(555,319)(439,928)(203,480)(71,900)مالیات
 5,933,208 4,499,330 2,582,825 916,677تالص(  يان)سود 

%51%60%59%41حاشیه سود تالص
 5,933 4,499 2,583 917سود هر سهم 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000سرمايه

سیمان ارومیه 

درصىد ا  محىل مطالبىات و 43شرکت اتیرا افزايش سرمايه ای به میزان 1.

ده آورده نقدی انجام داده که هدف ا  انجام آن بهسا ی تط تولید  نوان ش

.است

۹5تود  1401اسفند می باشد و در مجم  2۹ساا مالی شرکت منتهی به 2.

.درصد سود را تقسیم نموده است

و رياا سود ساتته اسىت 4،4۹۹به ا ای هر سهم 1400ساا شرکت در 3.

بىا سىرمايه )ريىاا 5،۹33به ا ای هىر سىهم 1401می تواند برای ساا 

. سود بسا د( ريالیمیلیارد 1،000

2۷,۷50سىاروم، قیمت هر سهم ( 1401/03/02)در تاري  تهیه گزارش 4.

P/Eگرفته ، با مفروضات و تحلیل انجام استP/E TTM ۶ورياا  Forward

.می باشدمرتبه 4.۶، 1401برای ساا 

00069243-021
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سهامداران ساوهترکی  

سیمان ساوه

ت و مالکیت صنعتی تهران به ثبىشرکت ها اداره ثبت در 13۶۷ساوه در ساا سیمان شرکت •

مىورد رسىمی افتتىاح و بصىورت 13۷5شىرکت در سىاا کارتانىه سىیمان سىفید . رسید

ت واحد تجاری فر ی شرکجزی حاا حاضر، شرکت سیمان ساوه در . گرفتقرار بهره برداری 

ه واقى  کارتانه شرکت در استان مرکزی شهرستان  رنديىو بوده سیمان فارس و تو ستان 

.گرديده است

صىناي  و معىادن، ظرفیىت ا  و ارت 1381و 13۷5برداری در سىاا موج  پروانه بهره به •

تن می باشد و طرح احداث کارتانجىات سىیمان 1،000تولید کارتانه سیمان سفید رو انه 

رسىما 138۶ترداد مىاه شروع و ا  1381ساا در تن در رو  ۷،200تاکستری با ظرفیت 

.رسیدبهره برداری و به افتتاح 

سیمان فارس 

وتو ستان

2۷%

سرمايه گااری 

سیمان تامین

24%

صندو  .س

با نشستای

کشوری 

21%

سرمايه .م.گروه

گااری امید

1۶%

ساير

12%
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(میلیون رياا) يان صورت سود و 

1401کارشناسی 1400 ملکرد ۹۹ ملکرد ۹8 ملکرد 

 15,750,541 11,351,159 7,208,698 3,917,739فروش
(7,359,323)(5,199,910)(2,952,358)(1,959,861)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 8,391,218 6,151,249 4,256,340 1,957,878ناتالص(  يان)سود 
%53%54%59%50حاشیه سود ناتالص

(1,018,995)(732,994)(888,297)(323,609)اداری و تشکیبتی,  مومیهزينه های 
(27,547) 159,893 88,662ی ملیاتدرآمدها و هزينه های ساير تالص 
 7,372,224 5,390,708 3,527,936 1,722,931 ملیاتی(  يان)سود 

%47%47%49%44حاشیه سود  ملیاتی
(51,368)(48,568)(43,009)(44,400)مالیهزينه های 

 0 454,231 275,300 142,288هزينه های غیر ملیاتیو تالص درآمدها 
 503,662 5,796,371 3,760,227 1,820,819سود قبل ا  مالیات

(855,128)(689,705)(396,742)(307,561)مالیات
 6,969,389 5,106,666 3,363,485 1,513,258تالص(  يان)سود 

%44%45%47%39حاشیه سود تالص
 10,722 7,856 5,175 2,328سود هر سهم 

 650,000 650,000 650,000 650,000سرمايه

۹۶تود 1401اسفند می باشد و در مجم  2۹ساا مالی شرکت منتهی به 1.

.درصد سود را تقسیم نموده است

و رياا سود ساتته اسىت 3،404به ا ای هر سهم 1400ساا شرکت در 2.

بىا سىرمايه )ريىاا 4،۶4۶به ا ای هىر سىهم 1401می تواند برای ساا 

. سود بسا د( ريالیمیلیارد ۶50

51،۷00سىاوه، قیمت هر سىهم ( 1401/03/02)در تاري  تهیه گزارش 3.

P/Eگرفته ، با مفروضات و تحلیل انجام استP/E TTM ۷رياا و Forward

.می باشدمرتبه 5، 1401برای ساا 

سیمان ساوه

00069243-021
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سهامداران سهامتترکی  

سیمان هگمتان

اداره در به صورت شرکت سهامی تىا  تاسىیس و 13۶8ساا سیمان هامتان در شرکت •

شخصىیت 1388در سىاا . اسىتو مالکیت صنعتی تهران به ثبىت رسىیده شرکت ها ثبت 

بىورس اورا  در 1382سهامی تا  به سهامی  ام تبديل گرديىده و در ا  حقوقی شرکت 

اهنجرين تهران به استان همدان روستای شا  مرکز اصلی شرکت . بهادار پايرفته شده است

. رسیدثبت به استان همدان شرکت های منتقل و در اداره ثبت ( کارتانهمحل )

تىن در سىاا ا  ۶۹0،000تىن در رو  و 2،300ا  کارتانه شرکت بىا ظرفیىت بهره برداری •

موجىود و روی تط تن در رو  بر ۹00افزايش ظرفیت آغا  و با توجه به اجرای طرح 13۷۶

بابت تط جديىد توسىط سىا مان بهره برداری پروانه ، 1384ا  طرح ماکور در بهره برداری 

در سىاا صىادر تن ۹۶0،000و تن در رو  3،200ظرفیت با صناي  و معادن استان همدان 

.شد

بىرداری و بهره 138۷لغايت 1383همچنین در اجرای طرح توسعه کارتانه طی ساا های •

بهىره بىرداری دائىم پروانه 1388/02/31در تاري  گرفته ا  تط جديد طرح ماکور، صورت 

تن 1،020،000وتن در رو  3،400ظرفیت با توسط سا مان صناي  و معادن استان همدان 

. در ساا صادر شده است

حد و وااست حاا حاضر، شرکت سیمان هامتان ا  واحدهای فر ی شرکت سیمان تهران در •

.می باشدآن بنیاد مستضعفان انقبب اسبمی ايران کنترا کننده نهايی 

سیمان تهران

۶8%

بیمه البر 

2%

صندو  سرمايه 

گااری ار ش کاوان 

آينده

2%

سیمان داراب

2%

شخص حقیقی

2%

صندو  سرمايه 

گااری مشترک 

پیشتا 

2%

شخص حقیقی

1%

صندو  سرمايه 

اگااری سپهرکاريزم

1%

سرمايه گااری 

ارشک

1%

ساير

1۹%
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(میلیون رياا) يان صورت سود و 

1401کارشناسی 1400 ملکرد ۹۹ ملکرد ۹8 ملکرد 

 10,177,312 6,258,519 4,169,376 3,020,127فروش
(4,736,366)(3,031,353)(1,852,457)(1,536,931)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 5,440,946 3,227,166 2,316,919 1,483,196ناتالص(  يان)سود 
%53%52%56%49حاشیه سود ناتالص

(1,364,501)(768,193)(570,671)(543,301)اداری و تشکیبتی,  مومیهزينه های 
 0(100,437)(3,654)(125,035)ی ملیاتدرآمدها و هزينه های ساير تالص 
 4,076,445 2,358,536 1,742,594 814,860 ملیاتی(  يان)سود 

%40%38%42%27حاشیه سود  ملیاتی
(97,503)(66,371)(118,366)(159,349)مالیهزينه های 

 701,236 834,047 259,150 70,734هزينه های غیر ملیاتیو تالص درآمدها 
 4,680,178 3,126,212 1,883,378 726,245سود قبل ا  مالیات

(655,225)(407,103)(194,579)(118,068)مالیات
 4,024,953 2,719,109 1,688,799 608,177تالص(  يان)سود 

%40%43%41%20حاشیه سود تالص
 5,523 3,731 2,317 835سود هر سهم 

 728,789 728,789 728,789 728,789سرمايه

تىود 1401دی می باشىد و در مجمى  30ساا مالی شرکت منتهىی بىه 1.

.درصد سود را تقسیم نموده است100

و رياا سود ساتته اسىت 3،۷31به ا ای هر سهم 1400ساا شرکت در 2.

۷2۹با سىرمايه )رياا 5،523به ا ای هر سهم 1401می تواند برای ساا 

. سود بسا د( ريالیمیلیارد 

25،110سهامت، قیمت هر سهم ( 1401/03/02)در تاري  تهیه گزارش 3.

P/Eگرفته ، با مفروضات و تحلیل انجام استP/E TTM ۶رياا و Forward

.می باشدمرتبه 5، 1401برای ساا 

سیمان هگمتان
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سهامداران سکرماترکی  

سیمان کرمان

عه سرمايه گااری وتوس

صناي  سیمان

سرمايه گااری ملی 5۹%

ايران

14%

صندو  سرمايه 

لبا ارگردانی توسعه مل.ا.گااری

2%

نگروه مالی بانک مسک

2%

بانک ملی ايران

2%

ساير

21%

یده کرمان به صورت شرکت سهامی به ثبت رسشرکت های اداره ثبت در 134۶ساا شرکت در •

ه بورس اورا  بهادار تهىران پايرفتىه شىددر شرکت سهامی  ام تبديل و به 1351در ساا و 

ی و توسىعه سىرمايه گاار شىرکت تجىاری فر ىی حاا حاضر شرکت جزی واحدهای در . است

لی نیز جز گروه توسعه مشرکت . می باشدتوسعه ملی گروه واحد تجاری نهايی سیمان و صناي  

محىل در جاده تهىران و 1۷مرکز اصلی شرکت در کرمان کیلومتر . بانک ملی استشرکت های 

. کارتانه واق  است

بهره برداری توسط اداره صناي  و معادن صادر شده، که 138۶بهره برداری در ساا طبق پروانه •

شىرکت های ضمناً فعالیت . می پايرددر رو  انجام تن 3،۶00جمعاً ظرفیت اسمی ا  کارتانه با 

چنىین تدمات حمل و جنبی کارتانه گروه صناي  سیمان کرمان و هم مینه ارائه فر ی  مدتاً در 

. می باشدتريد و فروش سهام 
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(میلیون رياا) يان صورت سود و 

1401کارشناسی 1400 ملکرد ۹۹ ملکرد ۹8 ملکرد 

 6,874,600 3,950,769 2,628,693 1,721,423فروش
(4,044,653)(2,640,858)(1,609,684)(1,112,522)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 2,829,947 1,309,911 1,019,009 608,901ناتالص(  يان)سود 
%41%33%39%35حاشیه سود ناتالص

(275,852)(192,957)(154,404)(125,003)اداری و تشکیبتی,  مومیهزينه های 
 0 957(2,283) 1,920ی ملیاتدرآمدها و هزينه های ساير تالص 
 2,554,095 1,117,911 862,322 485,818 ملیاتی(  يان)سود 

%37%28%33%28حاشیه سود  ملیاتی
 0 0 0 0مالیهزينه های 

 1,346,950 1,248,640 529,777 403,820هزينه های غیر ملیاتیو تالص درآمدها 
 3,901,045 2,366,551 1,392,099 889,638سود قبل ا  مالیات

(171,398)(107,460)(165,703)(101,250)مالیات
 3,729,647 2,259,091 1,226,396 788,388تالص(  يان)سود 

%54%57%47%46حاشیه سود تالص
 2,486 1,506 818 526سود هر سهم 

 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000سرمايه

85تىود 1400آذر می باشىد و در مجمى  30ساا مالی شرکت منتهی به 1.

.درصد سود را تقسیم نموده است

و رياا سود ساتته اسىت 1،50۶به ا ای هر سهم 1400ساا شرکت در 2.

بىا سىرمايه )ريىاا 2،48۶به ا ای هىر سىهم 1401می تواند برای ساا 

. سود بسا د( ريالیمیلیارد 1،500

13،340سىکرما، قیمت هر سهم ( 1401/03/02)در تاري  تهیه گزارش 3.

P/Eگرفته ، با مفروضات و تحلیل انجام استP/E TTM ۷رياا و Forward

.می باشدمرتبه 5، 1401برای ساا 

سیمان کرمان
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سهامداران سشر ترکی  

سیمان شرق

اداره در نام شرکت سىیمان به میلیون رياا 30اولیه با سرمايه 1332ساا در سیمان شر  شرکت •

شرکت سیمان نام شرکت به 1355ساا و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در شرکت ها ثبت 

ا و با انتقاا مرکز اصلی شرکت به مشهد، در اداره ثبت شىرکت ه13۹1يافت و در ساا تغییر شر ، 

سا مان بورس اورا  بهادار در 135۶موسسات غیر تجاری ناحیه دو مشهد به ثبت رسید و در ساا 

. شدتهران پايرفته 

ت حاا حاضر ، شرکت سیمان شر  جزی واحد های تجاری فر ی شرکت توسعه سرمايه و صىنعدر •

محىل . د می باشىغدير است و واحدهای کنترا کننده نهايی سا مان تامین اجتما ی و با نشسىتای 

.می باشدجاده اتتصاصی سیمان 8کیلومتر مشهد در کارتانه 

ه ارائىتاکسىتری، آهىک، تولیىد سىیمان  مینه های در آن  مدتا فر ی شرکت های اصلی و شرکت •

.دارندلیت فعا غاا سنگ تولید سیمان سفید و تولید فرآورده های بتنی، تولید نقل، تدمات حمل و 

سیمان تاکستری در سىاا و در دو تىط تن 2،000،000تولید در صنعت سیمان با ظرفیت شرکت •

صىلی با ارهای شرکت شامل با ارهای داتلی و صادراتی می باشد و با ارهای ا. می کندمجزا فعالیت 

.می باشدداتل استان شرکت، فروش 

توسعه سرمايه 

وصنعت غدير

42%

سیمان سپاهان

12%

سیمان فارس 

وتو ستان

3%

سرمايه گااری آذر

2%

سرمايه گااری 

ا تضادغدير

1%

سرمايه گااری دی

1%

گروه توسعه مالی

مهرآيندگان

1%

ساير

38%
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(میلیون رياا) يان صورت سود و 

1401کارشناسی 1400 ملکرد ۹۹ ملکرد ۹8 ملکرد 

 10,379,517 6,015,203 3,433,069 2,504,873فروش
(5,587,530)(3,408,646)(2,260,572)(1,951,522)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 4,791,988 2,606,557 1,172,497 553,351ناتالص(  يان)سود 
%46%43%34%22حاشیه سود ناتالص

(865,542)(624,320)(278,526)(153,012)اداری و تشکیبتی,  مومیهزينه های 
 100,610(87,071)(16,717) 31,171ی ملیاتدرآمدها و هزينه های ساير تالص 
 4,027,056 1,895,166 877,254 431,510 ملیاتی(  يان)سود 

%39%32%26%17حاشیه سود  ملیاتی
(231,356)(186,707)(193,404)(359,813)مالیهزينه های 

 928,847 1,117,927 268,347 769,441هزينه های غیر ملیاتیو تالص درآمدها 
 4,724,547 2,826,386 952,197 841,138سود قبل ا  مالیات

(606,779)(361,186)(88,165) 0مالیات
 4,117,768 2,465,200 864,032 841,138تالص(  يان)سود 

%40%41%25%34حاشیه سود تالص
 1,552 929 326 317سود هر سهم 

 2,653,560 2,653,560 2,653,560 2,653,560سرمايه

تىود 1400شهريور می باشد و در مجمى  31ساا مالی شرکت منتهی به 1.

.درصد سود را تقسیم نموده است8۶

و رياا سىود سىاتته اسىت ۹2۹به ا ای هر سهم 1400ساا شرکت در 2.

بىا سىرمايه )ريىاا 1،552به ا ای هىر سىهم 1401می تواند برای ساا 

. سود بسا د( ريالیمیلیارد 2،۶54

8،۹۷0سشىر ، قیمت هر سىهم ( 1401/03/02)در تاري  تهیه گزارش 3.

P/Eگرفته ، با مفروضات و تحلیل انجام استP/E TTM 8رياا و Forward

.می باشدمرتبه 5.8، 1401برای ساا 

سیمان شرق
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سود ناخالصحاشیه P/E-ttmP/S(همت)ار ش با ار نماد

%39 4.0 10.4 5.16سآبیک 
%32 4.1 12.6 4.79ستران 
%52 8.6 16.5 3.71سدشت 
%41 2.6 6.4 3.28سخو  
%45 2.7 6.1 3.12ساوه 
%60 3.7 6.1 2.80ساروم 
%24 7.2 30.1 2.73سصفها 
%44 2.8 6.3 2.67سما ن 
%29 2.9 10.2 2.45سهرمز 
%38 7.9 20.9 2.33سفار 
%25 5.2 20.9 2.30سکرد 
%33 1.8 5.3 2.30سپاها 
%37 2.7 7.3 2.26ساروج 
%42 3.0 7.2 2.15سشر  
%34 2.5 7.2 2.05سصوفی 
%68 4.7 6.9 2.00ساراب 
%63 4.4 7.1 1.94سکرما 
%51 3.8 7.4 1.93سمتا  
%45 2.7 6.1 1.85سهامت 
%40 2.4 6.0 1.67سرود 
%50 3.0 6.0 1.61سفانو 
%50 4.2 8.5 1.59سشماا 
%37 2.7 7.1 1.58سبجنو 
%27 5.2 19.4 1.56سجام 
%41 3.5 8.6 1.45ساربیل 
%40 5.7 14.4 1.38سبزوا 
%39 3.0 7.7 1.23سخاش 
%23 2.2 9.4 1.14سخزر 
%46 4.1 9.0 1.11سقاين 
%21 3.7 17.5 1.07سکارون 
%27 7.9 29.1 0.99سبر 
%24 2.0 8.4 0.90سغرب 
%27 2.0 7.8 0.89سبهان 
%18 5.1 28.7 0.85سنیر 
%10 2.1 20.1 0.82سیبم 
%33 2.9 8.8 0.80سباقر 
%31- 55.0 0.46سخواف 
%6 1.1 16.6 0.45سدور 

۷3جم 

مقایسه شرکت ها
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شرکت های بررسی شده

نماد
ی ساا مالی منته

به
ار ش 

(همت)با ار
قیمت 
سهم 

P/E 

ttm

EPS
1401P/E F

حاشیه سود 
تالص 
پیشنار

تولید به 
ظرفیت

میاناین  درصد 
تقسیم سود دو 
مجم  گاشته 

%95%81%43 4.2 4,984 6.1 21,110 12/291.71سرود

%73%۹۶%4۶ 4.4 2,607 6.5 11,450 09/302.82سما ن

%108%۶۷%40 4.5 5,523 6.1 25,000 10/301.83سهامت

%95%82%55 4.7 5,933 6.2 27,980 12/292.80ساروم

%95%۷۷%44 4.8 10,722 6.6 51,500 12/293.35ساوه

%68%48%31 4.8 2,095 5.8 10,100 06/302.47سپاها

%98%112%48 4.9 6,952 6.3 34,000 12/291.70سفانو

%89%82%3۷ 5.1 3,731 7.4 18,920 12/292.08سصوفی

%87%112%54 5.4 2,486 7.3 13,520 09/302.03سکرما

%63%8۹%40 5.8 1,552 7.9 8,970 06/302.38سشر 

%89%108%44 5.8 4,752 7.4 27,590 12/293.86سخو 

%97%48%28 6.2 7,754 8.4 47,720 12/290.95سبهان
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نتیجه گیری

ادر آن ا  مهم ترين شاتص های رشد اقتصادی يک کشور، رشد ناشىی ا  توسىعه يافتای صىناي  مى•

  در حىو ه صنعت سیمان نه تنها به  نوان يکىی ا  قىديمی ترين و بنیىادين ترين صىناي. کشور است

ان نهاده هىا در ساتت وسا  در کشور شناتته می شود، بلکه به  نوان يکی ا  اصىلی ترين تأمین کننىدگ

درنهايت حو ه  مران، ساتتمان و  يرساتت، سهم بسزايی در توسعه اقتصادی کشور ايفا می کند و

یمان آن يکی ا  مهم ترين سنجه های توسعه اقتصادی هر کشوری، میزان تولید و مصرف صىنعت سى

واه ای است که ا  لغىت سىمنتوم رومىی گرفته شىده و ترکیى  ( Cement)سیمان . کشور می باشد

ا  سیمان در ساتت وسا ها کىاربرد دارد و پىس. پودری ا  سنگ آهک، رس، سیلیس و آهن می باشد

اد ترکی  با آب، در مجاورت هوا به مرور سخت، دارای مقاومت می گىردد و تاصىیت چسىبندگی ايجى

سىاا دارد و ردپىای آن را می تىوان در آثىار باسىتانی 100صنعت سیمان در ايران قىدمت . می کند

وران بقايای بجا مانده ا  تخىت جمشىید، سىا ه های د. به جامانده ا  سی قرن پیش نیز مشاهده کرد

 هىای مبتهمای حاکی ا  شناتت ترکی  های آهکی و استفاده ا  ايىن ... صفويه، سد ايزدتواست و 

سمته با آغا  قرن چهاردهم تورشیدی و گام برداشتن کشور ب. آبی در اين سا ه های باستانی است

مىومی بیش ا پیش راه اندا ی طرح هايی ا  قبیل سدها، جاده ها، پل ها، ساتتمان و امىاکن  شدن، صنعتی 

ا  رده اسىتفاده گسىتساتت اين قبیل طرح های  مرانی بیش ا  هىر چیىزی نیا منىد . مدنظر قرار گرفت

بىا ظرفیىت 1312دی مىاه 8بنابراين اولین کارتانه سیمان در رو  . مصالح به رو  در رأس آن سیمان بود

.به بهره برداری رسید« شرکت سیمان ری»تن در رو  در 100

ند، بلکه به دلیىل سیمان نه تنها به دلیل نقش بسزايی که در توسعه  يرساتت کشور ايفا می کصنعت •

ذتاير نفىت و فراوانیسیلیسی و موقعیت جغرافیای و قرارگیری کشور در بین سلسله کوه های آهکی 

کارتانىه تولیىد سىیمان ۷8ايران در . را توجیه پاير  می کنددر اين صنعت کشور، سرمايه گااری گا  

میلیون تىن سىیمان، جاياىاه مناسىبی ا نظىر 88مشغوا به فعالیت هستند و ايران با ظرفیت تولید 

ته ا  ذات ولیکن مشکبت  ديده تحمیلی يا برتواسى. ظرفیت در بین کشورهای جهان در اتتیار دارد

ش اين صنعت در دهه های گاشته با ث شده اسىت تىا اکثىر کارتانىه های سىیمانی نتواننىد ا  بخى

.نند مده ای ا  ظرفیت تولید تود استفاده نمايند و  مدتاً  ير ظرفیت  ملیاتی تود تولید ک
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رخ مبتنىی نظام قیمت گااری دولتی و ناکارآمدی کشف ن: مهم ترين مشکبت اين صنعت  بارت اند ا •

ی و نىرخ بر حاشیه سود توسط و ارت صمت در ادوار گاشته، ايجاد شکاف قیمتی بین نرخ های جهان

هىت صىادرات دستوری داتلی که ا  طرفی موج  رقابت منفی و دامپینگ قیمت بین تولیدکنندگان ج

افىزايش محصوا شده و ا  طرفی ديار به دلیل ناکارا بودن سیستم تو ي  موجى  کمبىود سىیمان و

ود وجود واسطه های متعدد در صىنعت سىیمان و کسى  سىاست، قیمت سیمان در با ار داتلی شده 

ش تولیىد دلیل شکاف قیمتی بین درب کارتانه و با ار آ اد محصوا، کىاهاين واسطه ها به غیرمتعارف 

  در قط  بر  در فصىوا گىرم سىاا و قطى  گىا)در ادوار گاشته به دلیل انری بر بودن اين صنعت 

ه دلیىل ،  دم امکان با سا ی، نوسا ی و انتقاا فناوری به کارتانه های سىیمانی بى(فصوا سرد ساا

شىار افت سود در دهه های گاشته، کاهش حاشیه سود در ادوار گاشته به دلیل سىرکوب قیمتىی و ف

.... حاصل ا  افزايش هزينه ها و 

شىاهد  رضىه 1400پس ا  گاشت چندين دهه ا  فعالیت صنعت سیمان باالتره در تردادماه ساا •

بىا دير ولىی هر چند. سیمان در بورس کاال و کشف نرخ آن به وسیله مکانیسم  رضه و تقاضا هستیم

و راه اندا ی معامبت گواهی سپرده سیمان برای مشتريان ترد، کوتاه شىدن دسىت واسىطه گىران

 تىر همچنین در ادامه با راه اندا ی رينگ صادراتی در بورس کاال، اين صىنعت بىا کشىف نىرخ واقعی

. برسىدداده و به تعىادامی تواند به صورت کاراتر نیا  داتلی و همچنین صادرات در منطقه را پوشش 

 های تعامل بیشتر بین و ارت نیرو و و ارت صمت جهىت مىديريت در تخصىیص انىری بىه شىرکت

ری جهت تولید کلینکر مصرفی داتل کشور و حاف تىدريجی يارانىه حامل هىای انىسیمانی، حداقل 

ی به ارتقىا و واحدهای سیمانی در يک برنامه تدريجی بلندمدت چندساله جهت تشويق صناي  سیمان

دولىت سرمايه گااری در فناوری پیشرفته، می تواند درنهايت در کنار برنامىه های توسىعه ای  مرانىی

.رددموج  افزايش راندمان و حاشیه سود صنعت سیمان گ، (قوت گرفتن طرف تقاضا)سیزدهم 

نتیجه گیری

00069243-021

www.aminb.com




