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اطالعات کلی شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا 

معرفی شرکت
شـــرکت صنایـــع کاشـــی و ســـرامیک ســـینا )ســـهامی عـــام( در ســـال 1367 بـــه نـــام شـــرکت "کاشـــی ســـاوه"و بـــه صــــورت شـــرکت 
ــه  ــرکت بـ ــام شـ ــورخ 1377/16/11 نـ ــاده مـ ــوق العـ ــی فـ ــع عمومـ ــه مجمـ ــه موجـــب صورتجلسـ ــده و بـ ــیس شـ ــاص تأسـ ــهامی خـ سـ
ـــه اســـتناد صورتجلســـه مجمـــع عمومـــی فـــوق العـــاده مـــورخ 1379/11/24  ـــًا ب ـــع کاشـــی و ســـرامیک ســـاوه" و متعاقب شـــرکت "صنای
ـــنایع کاشـــی و ســـرامیک ســـینا" تغییـــر یافتـــه اســـت. ایـــن شـــرکت امـــروزه بـــا ظرفیـــت تولیـــد 9.5 میلیـــون متـــر مربـــع  ـــرکت "صـ بـــه شـ
ــر مربـــع کاشـــی کـــف و  2700 تـــن چینـــی بـــه  عنـــوان یکـــی از بزرگتریـــن تولیـــد کننـــدگان کاشـــی و  کاشـــی دیـــوار، 3.9میلیـــون متـ

ســـرامیک ایـــران شـــناخته مـــی شـــود.
 ســـرمایه شـــرکت در بـــدو تاســـیس مبلـــغ 200 میلیـــون تومـــان بـــوده کــــه طـــی چندیـــن مرحلـــه افزایـــش ســـرمایه  بـــه مبلـــغ
 529 میلیـــارد ریـــال  افزایـــش یافتـــه اســـت. شـــرکت تاکنـــون هیـــچ افزایـــش ســـرمایه ای از محـــل تجدیـــد دارایـــی هـــا انجـــام نـــداده 

اســـت.

ترکیب سهامداران
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صنعت کاشی و سرامیک در ایران 

نرخ گذاری محصوالت

طرح توسعه

ــد  ــا رشـ ــته بـ ــال گذشـ ــت در 60 سـ ــن صنعـ ــردد. ایـ ــی گـ ــر مـ ــال 1339 بـ ــه سـ ــران بـ ــرامیک در ایـ ــی و سـ ــت کاشـ ــه کار صنعـ ــاز بـ آغـ
چشـــمگیری روبـــرو بـــوده اســـت. مطابـــق آمـــار منتشـــر شـــده توســـط انجمـــن کاشـــی و ســـرامیک ایـــران، جایـــگاه ایـــران در ســـال 2019 
در حـــوزه تولیـــد هفتـــم و در حـــوزه صـــادرات پنجـــم دنیـــا بـــوده اســـت. ســـهم ایـــران از تولیـــد جهانـــی کاشـــی و ســـرامیک 3.1 درصـــد 

و از صـــادرات جهانـــی 5.7 درصـــد مـــی باشـــد. 
بـــر ایـــن اســـاس ظرفیـــت اســـمی تولیـــد کاشـــی و ســـرامیک در حـــال حاضـــر 705میلیـــون متـــر مربـــع مـــی باشـــد کـــه  بـــا توجـــه بـــه 
کاهـــش تقاضـــای داخلـــی بـــه دلیـــل افـــت فعالیـــت هـــای عمرانـــی و  ســـاخت وســـاز و مشـــکالت و محدودیـــت هـــای صادراتـــی ایـــن 

صنعـــت زیـــر ظرفیـــت اســـمی اقـــدام بـــه تولیـــد مـــی کنـــد.
ـــر آمـــار و داده هـــای وزارت صنعـــت،  بررســـی آمـــار و ارقـــام صنعـــت کاشـــی و ســـرامیک کشـــور در 10 ســـال گذشـــته، کـــه از ســـوی دفت

معـــدن و تجـــارت در ســـال 99 منتشـــر شـــده اســـت بـــه شـــرح ذیـــل  مـــی باشـــد:

آمار 10 ساله صنعت کاشی و سرامیک کشور ) میلیون متر مربع(

ـــر  نـــرخ گـــذاری محصـــوالت ایـــن صنعـــت توســـط انجمـــن صنفـــی تولیدکننـــدگان کاشـــی و ســـرامیک و تاییـــد اعضـــای هیئـــت مدیـــره ب
ـــرخ مـــواد  ـــرد کـــه یکـــی از نـــکات مثبـــت مهـــم در ایـــن صنعـــت مـــی باشـــد. عواملـــی همچـــون ن اســـاس تغییـــر هزینـــه هـــا صـــورت میگی

ـــر هســـتند. ـــرخ ارز در قیمـــت گـــذاری محصـــوالت ایـــن صنعـــت موث اولیـــه، هزینـــه حقـــوق و دســـتمزد، تـــورم و ن

شـــرکت  پـــروژه احـــداث کارخانـــه تولیـــد محصـــوالت پرســـالنی ســـایز بـــزرگ )اســـلب(با ظرفیـــت تولیـــد ســـالیانه 2 میلیـــون متـــر مربـــع 
ـــا پایـــان آذر مـــاه ســـال  را بـــه عنـــوان محصـــول جدیـــد و تکمیـــل ســـبد محصـــوالت در دســـتور کار دارد کـــه پیشـــرفت فیزیکـــی طـــرح ت
1400 برابـــر 25 درصـــد مـــی باشـــد، هزینـــه انجـــام شـــده تـــا کنـــون شـــامل مبلـــغ 308,228 میلیـــون ریـــال بـــه شـــرکت کارخانـــه چینـــی 
ایـــران در زمیـــن کارخانـــه ســـتبر گرانـــول بـــوده کـــه طـــرح توجیهـــی آن تهیـــه و در ســـتاد برنامـــه بنیـــاد تصویـــب گردیـــده؛ محـــل اجـــرای 
طـــرح واقـــع در تاکســـتان قزویـــن مـــی باشـــد کـــه در تاریـــخ 1398/03/21 بـــه مبلـــغ کل 308,238 میلیـــون ریـــال از شـــرکت کارخانـــه 

چینـــی ایـــران خریـــداری گردیـــده اســـت.
طبـــق پیـــش بینـــی شـــرکت ایـــن طـــرح نیازمنـــد هزینـــه ارزی 14760 هـــزار یـــورو و هزینـــه ریالـــی طـــرح 776 میلیـــارد ریـــال مـــی باشـــد کـــه 

در صـــورت تامیـــن منابـــع تاریـــخ بهـــره بـــرداری در پایـــان ســـال 1401 اعـــالم شـــده اســـت.

از نـــکات بـــا اهمیـــت مـــی تـــوان بـــه کاهـــش چشـــمگیر میـــزان واردات و افزایـــش قابـــل توجـــه صـــادرات بـــا وجـــود شـــرایط تحریـــم 
حاکـــم بـــر ایـــران در ایـــن بـــازه زمانـــی 10 ســـاله اشـــاره کـــرد کـــه کاهـــش ارزبـــری و افزایـــش ارزآوری صنعـــت نکتـــه حایـــز اهمیتـــی تلقـــی 

مـــی شـــود.
بررســـی بازارهـــای صادراتـــی نشـــان مـــی دهـــد کـــه 70 درصـــد صـــادرات ایـــران بـــه مقصـــد عـــراق بـــه عنـــوان دومیـــن وارد کننـــده 

کاشـــی دنیـــا مـــی باشـــد.

1394 13911393 1390 13921399شرح 1396
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سرمایه گذاری ها

تولید و فروش

شـــرکت کاشـــی و ســـرامیک ســـینا مالـــک 52 درصـــدی کاشـــی پـــارس مـــی باشـــد کـــه ارزش روز ایـــن ســـرمایه گـــذاری 9762 میلیـــارد 
ریـــال مـــی باشـــد.

 ظرفیـــت اســـمی تولیـــد ایـــن شـــرکت در ســـال 5.2 میلیـــون متـــر مربـــع در ســـال میباشـــد  همچنیـــن  شـــرکت اقـــدام بـــه بهـــره بـــرداری 
ـــروش  ـــد ف ـــد درآم ـــر 40 درص ـــغ ب ـــال 1400 بال ـــه دوم س ـــه در نیم ـــت ک ـــوده اس ـــالنی نم ـــی پرس ـــی کاش ـــر مربع ـــون مت ـــرح 1.5 میلی از ط

شـــرکت افزایـــش و بالتبـــع  آن ســـود شـــرکت نیـــز 45 درصـــد افزایـــش یابـــد.

ـــر مربـــع چینـــی  ـــر مربـــع کاشـــی و ســـرامیک و 2.624 هـــزار مت در بخـــش تولیـــد شـــرکت ســـال 1400 اقـــدام بـــه تولیـــد 9.26 میلیـــون مت
ـــد کـــه  ـــا هـــدف توســـعه صـــادرات افزایـــش یاب ـــد و فـــروش ب ـــرود ســـطح تولی ـــرای ســـال 1401 انتظـــار می ـــد نمـــود  و ب بهداشـــتی تولی

رونـــد مقـــداری فـــروش بـــه شـــرح جـــدول ذیـــل مـــی باشـــد:

ـــکات مثبـــت ایـــن شـــرکت تلقـــی میشـــود، کاشـــی ســـرامیک ســـینا طبـــق  ـــه کشـــورهای همســـایه از ن ـــا ب ـــاالی صادراتـــی عمدت ســـهم ب
گـــزارش عملکـــرد دوره نـــه ماهـــه منتهـــی بـــه آذر مـــاه ســـال 1400 صـــادرات بـــه ارزش ریالـــی 3557 میلیـــارد ریـــال و از نظـــر ارزی 
14.4 میلیـــون دالر انجـــام داده اســـت و طبـــق گـــزارش تجمیعـــی پایـــان ســـال مالـــی 14011 مبلـــغ ریالـــی صـــادرات 4812 میلیـــارد ریـــال 

ـــی 58 درصـــد درآمـــد فـــروش ســـهم صـــادرات مـــی باشـــد . مـــی باشـــدکه از نظـــر وزن
عمـــده فعالیـــت شـــرکت متمرکـــز بـــر بازارهـــای صادراتـــی کشـــورهای همســـایه و همجـــوار در اولویـــت نخســـت  بـــه لحـــاظ کوتـــاه بـــودن 
فاصلـــه جغرافیایـــی، کشـــورهای دارای پتانســـیل مصـــرف بـــاال بـــا روابـــط تجـــاری مطلـــوب فـــی مابیـــن کـــه در حـــال حاضـــر امـــکان نقـــل 

و انتقـــال ارز وجـــود دارد و اولویـــت بعـــدی کشـــورهای واردکننـــده اروپایـــی و بازارهـــای داخلـــی کشـــور مـــی باشـــد.

ترکیب درآمد شرکت

واحد کارشناسی 139914001401شرح 1396

2,906,4273,254,2993,286,0163,090,4672,965,7012,372,4762,770,695کیلوگرمچینی بهداشتی

5,931,0356,831,5467,841,8457,915,8058,435,9139,157,9209,543,503مترمربعکاشی و سرامیک

8,837,46210,085,84511,127,86111,006,27211,401,61411,530,39612,314,198جمع

13951398 1397

 چینی بهداشتی
%4

 کاشی و سرامیک
%37

 کاشی و سرامیک صادراتی
%57  چینی بهداشتی صادراتی

%2
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نرخ فروش
ـــب  ـــا تصوی ـــروش و ب ـــیون ف ـــط کمیس ـــی توس ـــروش داخل ـــش ف ـــرکت در بخ ـــن ش ـــروش ای ـــرخ ف ـــن ن ـــد، تعیی ـــوان ش ـــه عن ـــور ک همانط
ـــردد،  ـــی گ ـــن م ـــنهاد تعیی ـــترین پیش ـــه بیش ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــوالت صادرات ـــروش محص ـــرخ ف ـــه ن ـــال آنک ـــرد ح ـــورت می گی ـــل ص مدیرعام
بـــر ایـــن اســـاس بـــا مفروضـــات افزایـــش 30 درصـــدی نـــرخ فـــروش و نـــرخ دالر 26 هـــزار تومـــان نـــرخ فـــروش محصـــوالت بـــرای ســـال 

ـــرآورد شـــده اســـت. 1401 ب
ـــش 39  ـــا افزای ـــال 1400 ب ـــوار ( در س ـــی دی ـــالن و کاش ـــت پرس ـــرامیک )گرانی ـــی و س ـــروش کاش ـــرخ ف ـــن ن ـــت میانگی ـــر اس ـــه ذک الزم ب
درصـــدی بـــه 933،669 ریـــال در هـــر متـــر مربـــع رســـیده اســـت کـــه انتظـــار میـــرود بـــا توجـــه بـــه رشـــد هزینـــه هـــا و تـــورم حداقـــل 

افزایـــش 30 الـــی 35 درصـــدی را در ســـال 1401 شـــرکت کســـب کنـــد.

نرخ محصول )ريال در هر تن(

بهای تمام شده
یکـــی از مزیـــت هـــای مهـــم صنعـــت کاشـــی و ســـرامیک وجـــود بیـــش از 90%  مـــواد اولیـــه در داخـــل کشـــور و عـــدم وجـــود مشـــکالت 

ناشـــی از ارزبـــری بـــرای واردات مـــواد اولیـــه اســـت.

اصلـــی تریـــن بخـــش از بهـــای تمـــام شـــده را مـــواد مســـتقیم بـــا ســـهم 52 درصـــدی اختصـــاص مـــی دهـــد، مهمتریـــن مـــواد اولیـــه 
مصرفـــی جهـــت تولیـــد خـــاک رس، لعـــاب، رنـــگ و پالـــت هســـتند. 

 سربار تولید
%38

 دستمزد مستقیم
%10

 مواد مستقیم
%52
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فرآیند تولید کاشی و سرامیک

لومیـــن( و  در بررســـی فرآینـــد تولیـــد مـــواد مصرفـــی را می تـــوان بـــه ســـه دســـته مـــواد اصلی)خـــاک رس(، پرکننده)ســـیلیس و آ
ـــل  ـــودر تبدی ـــه پ ـــه ب ـــاالی محفظ ـــار ب ـــده و در فش ـــر ش ـــپری درای ـــه وارد اس ـــواد اولی ـــاب م ـــرد. دوغ ـــیم بندی ک ـــاب( تقس ـــداز آور)لع گ
می شـــود. دوغـــاب مـــواد اولیـــه وارد اســـپری درایـــر شـــده و در فشـــار بـــاالی محفظـــه بـــه پـــودر تبدیـــل می شـــود. مـــواد اولیـــه پـــودر 
ـــدود  ـــده و در ح ـــودی ش ـــک کن عم ـــده وارد خش ـــرس ش ـــوند.قالب پ ـــرس می ش ـــده و پ ـــاال ش ـــار ب ـــا فش ـــی ب ـــب  های ـــده وارد قال ش
50 دقیقـــه خشـــک می شـــود.در مرحلـــه بعـــدی، دکـــور و لعـــاب اعمـــال می شـــود.پخت در دمـــای 1020 درجـــه بـــه مـــدت 50 دقیقـــه 

صـــورت می گیـــرد.در نهایـــت محصـــول بســـته بندی شـــده و در مـــورد کاشـــی گرانیتـــی بـــدون لعـــاب، پولیـــش صـــورت می گیـــرد.

ـــز اهمیـــت ســـهم 7 درصـــدی واردات مـــواد اولیـــه  همانطـــور کـــه در ترکیـــب مـــواد مســـتقیم مصرفـــی مشـــاهده مـــی شـــود نکتـــه حائ
ـــا رنـــگ و لعـــاب مـــی باشـــد و در ســـایر بخـــش هـــا تامیـــن مـــواد اولیـــه از داخـــل کشـــور انجـــام مـــی پذیـــرد. عمدت

الزم بـــه ذکـــر اســـت افزایـــش بیـــش از 50 درصـــدی هزینـــه دســـتمزد و افزایـــش حـــدود 70 درصـــدی نـــرخ انـــرژی ســـهم هزینـــه 
ســـربار را در ترکیـــب بهـــای تمـــام شـــده افزایـــش داده اســـت کـــه ایـــن مفروضـــات در ســـال 1401 لحـــاظ شـــده اســـت.

مواد اولیه

بال میل و اسپری درایر خشک کن پخت

پرس اعمال لعاب

آماده سازی لعاب

کاشی

 خاک
%17

 رنگ
%1

 کارتن
%14

 سایر
%22

 نایلون
%5

 لعاب وارداتی
%1  سایر وارداتی

 رنگ وارداتی%3
%2

 لعاب
%35
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حاشیه سود

مفروضات سال 1401

هزينه سربار

 هزینه حقوق و دستمزد
%21

 سایر هزینه ها
%52

 هزینه مواد مصرفی
%11

هزینه انرژی
  )آب، برق، گاز و سوخت(

%11

 هزینه استهالک
%5

40%مواد مستقیم مصرفی

70%انرژی

%50افزايش دستمزد

%30درصد افزايش نرخ فروش

نرخ دالر 260000 )ريال(

%140

%120

%100

%80

%60

%40

%20

%0

کارشناسی 
1400

9 ماهه منتهی 
به 09/1400

کارشناسی 
1401

سال 1395سال 1396سال 1397سال1398سال 1399

حاشیه سود ناخالص حاشیه سود عملیاتی حاشیه سود خالص
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صورت سود و زیان

بـــا در نظـــر گرفتـــن مفروضـــات ارائـــه و در نظـــر گرفتـــن ســـود ســـهام از محـــل ســـرمایه گـــذاری در نمـــاد کپـــارس ایـــن شـــرکت بـــرای 
ســـال مالـــی 1400 انتظـــار مـــی رود بـــه ســـود 5306 ریـــال و ســـال مالـــی  1401 ســـود 8996 ریـــال قابـــل دســـترس مـــی باشـــد.

از پتانســـیل هـــای بلندمـــدت ایـــن شـــرکت می تـــوان بـــه طـــرح توســـعه، افزایـــش ســـطح صـــادرات و تجدیـــد ارزیابـــی دارایـــی مـــی 
ـــود. ـــاره نم ـــوان اش ت

واحد )میلیون ریال(

 کارشناسی
1401 

کارشناسی 
1400

9 ماهه منتهی 
به 09/1400

1399 1398 1397 صورت سود و زيان

1,884,5802,834,0085,720,9255,926,1568,233,23213,074,243فروش

8,791,468-5,772,879-3,945,265-3,241,423-2,026,247-1,266,304-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

618,276807,7612,479,5021,980,8912,460,3534,282,775سود )زیان( ناخالص

342,314-233,867-164,031-206,665-171,079-196,359-هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

98,4805,993102,055104,415127,460139,512-خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

323,437642,6752,374,8921,921,2752,353,9454,079,973سود )زیان( عملیاتی

4,183-4,183-3,576-12,338-20,237-31,755-هزینه های مالی

81,006111,444423,96038,248581,643893,940خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

372,688733,8822,786,5141,955,9472,931,4054,969,730سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

205,921-121,463-73,256-92,930-111,045-56,489-مالیات

316,199622,8372,693,5841,882,6912,809,9424,763,810سود )زیان( خالص

5971,1765,0873,5555,3068,996سود هر سهم پس از کسر مالیات
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کریـــم خـــان زنـــد، خیابـــان شـــهید عضـــدی   تهـــران ، خیابــــــــــــــــــــــان 
 )آبـــان جنوبـــی(، شـــماره 11، ســـاختمان شـــهید بهمـــن محمودپـــور
تلفن :88903293-021                                  فکس : 021-88919676

توضیح مهم:
کنیـــد، تحلیـــل آخریـــن  گـــزارش مطالعـــه مـــی  آنچـــه در ایـــن 
گذاری  وضعیـــت شـــرکت اســـت و بـــرای اتخاذ تصمیم ســـرمایه 
گـــزارش ســـعی دارد فرهنـــگ تحلیـــل  کافـــی نیســـت. ایـــن 
 را در ســـطح بـــازار ســـرمایه افزایـــش دهـــد و همچنیـــن بـــه 
هیـــچ وجـــه توصیـــه ای بـــرای خریـــد و فـــروش سهــــــــــــام نیســـت.


