
سیمان فارس و خوزستانبنیادی تحلیل

شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی

1400تیرماه 



بر حسب میلیون تنعمده کشورهای تولید کننده سیمان در جهان 
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چین هند ویتنام ایاالت متحده اندونزی ترکیه ایران  برزیل روسیه ژاپن مصر

2019 2020

صنعت سیمان

شی  باشی  هیه  صنعتی استراتژیک جهت توسعه اقتصادی میی

مصرف آن د  طول زمان با  ش  اقتصادی جوامی  ریرخ ریو دخ 

میزان تولی  سیمان د  جهان  ون ی  و به  شی  دا د بیه. است

و 2.3بیه ترتییب بیا 2020و 2019د  سال چینای هه رونه

ان جهان ترین تولی هنن رمیلیا د تن سیمان د  ص   بز گ2.2

هایقرا  ررفت و پس از آن هن ، ویتنام و ایاالت متح خ د   دخ

.ریرن بع ی قرا  می

به ترتیب 2020و 2019د  سال ایران میزان تولی  سیمان د 

.میلیون تن ساالنه بودخ است60



واردکنندگان و صادرکنندگان سیمان در جهان

2020(رمیلیون دال)سیمان در جهان بر حسب واردکنندهکشورهای 

1,518چین

1,429ایاالت متحده 

478فیلیپین

420فرانسه

317هلند

308بنگالدش

292اسراییل

226هنگ کنگ

183استرالیا

182آلمان

2020(میلیون دالر)جهانسیمان در صادرکنندهکشورهای

1,400ویتنام

876.5ترکیه

677.4تایلند

542.8کانادا

542.1آلمان

374.9اسپانیا

347.3چین

341.1ژاپن

256.8جنوبیکره 

243.4سعودیعربستان 



2020-ترین شرکت های تولید کننده سیمان در جهانبزرگ

موقعیت جغرافیاییتنمیلیون-تولید ساالنه سیمانهانام شرکت 

CNBM521چین

Anhui Conch Cement355چین

LafargeHolcim287سوئیس

Heidelberg Cement187آلمان

Jidong Development Group Co., Ltd170چین

UltraTech Cement117هند

Shandong Shanshui Cement Group Limited چین100باالی

Huaxin Cement Co., Ltd100چین

CEMEX93چین

Hongshi Cement83چین

2019پرمعامله ترین نوع سیمان در جهان در سال 

(میلیا د دال 6.34: )به استثنای سیمان سفی پرتلن  سیمان •

(میلیا د دال 4.01: )هلینکرهای سیمانی•

(  میلیون دال 757(: )سفی  یا سفی  مصنوعی)پرتلن  سیمان •

(  میلیون دال 390)یا آلومینیومی پرتلن  های هی  ولیکی به جز سیمان•

سرانه مصرف سیمان در جهان 

:2019در سال 

520نفر،هرازایبه2019سالد دنیاد سیمانمصرفسرانهمتوسط•

.استبودخهیلوررم

بایبترتبهجنوبیهرخوچینبهمتعلقسیمانمصرفسرانهبیشترین•

.استبودخنفرهرازایبههیلوررم1250و1700

.استبودخنفرهرازایبههیلوررم680ایراند سیمانمصرفسرانه•
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متحدهقیمت هر تن سیمان در ایاالت 

 ودمیا انتظمتح خایاالتپرتلن سیمانانجمنهایبینیپیشاساسبر

 ون 2022و2021د سیمانمصرفوسازوساختهایفعالیت

مانیزبازخایند سیمانتقاضایافزایشباعثههباش داشتهصعودی

.ررددمی

سازوسارت هنی،هایوامنرخمان نباقیپایینانتظا باچنینهم

.هردرواه پی ا ونقنیزشخصیهایرانه



55.2

۶0.4

۶7.8

۶2.1

۶۶.2

70.3

1397 1398 1399

تولید سیمان و کلینکر در کشور

سیمان  کلینکر

5.00 5.40 5.08

50.50
53.50

۶3.۶4

55.50
58.90

۶8.72

1397 1398 1399

آمار صادرات و مصرف داخلی کشور

صادرات مصرف داخلی کل بازار



تعداد خط تولید تعداد کارخانه نام هلدینگ

29 33 بخش خصوصی

30 19 فارس و خوزستان

9 ۶ سیمان تهران

7 5 غدیر

5 5 اسپندار

5 3 سیدکو

2 1 گذاری امیدسرمایه

3 1 خیریه همدانیان

1 1 بنیاد مسکن

2 2 سهام عدالت

های سیمان در ایرانهلدینگ های سیمانی در دست اقدام سیمان کشورپروژه

سال راه اندازی (تن)ظرفیت  شرح محصول پیشرفت شهرستان شرکتنام

1400 1000000 سیمان خاکستری معمولی 95 دهلران سیمان دهلران

1401 1000000 سیمان خاکستری معمولی 75 اندیمشک سیمان عمران آریا

1401 1000000 سیمان خاکستری معمولی 78 مسجد سلیمان (طرح توسعه)سیمان کارون 

عدم فعالیت 1000000 سیمان خاکستری معمولی ۶5 الر )طرح توسعه)سیمان الرستان 

عدم فعالیت 1۶5000 سیمان سفید ۶0 ابرکوه سیمان سفید ابرکوه

1402 1000000 سیمان خاکستری معمولی ۶5 شاهرود سیمان بیارجمند

عدم فعالیت 1000000 سیمان خاکستری معمولی 70 خرم آباد سهامی خاص-سیمان خرم آباد

1401 180000 سفید و رنگیسیمان 70 ازنا سفید زاگرس

عدم فعالیت 1000000 سیمان خاکستری معمولی 50 خرامه  سیمان خرامه

1400 1000000 سیمان خاکستری معمولی 90 چابهار سیمان تیس چابهار

عدم فعالیت 1000000 سیمان خاکستری معمولی 50 شهرکرد سیمان شهرکرد

عدم فعالیت 1000000 سیمان خاکستری معمولی 35 کهکیلویه سیمان سپو



هاها و تهدیدنقاط ضعف، قوت، فرصت

تهدیدها فرصت ها

مصرفیافزایش نرخ انرژی

و قطع برق

محدودیت های زیست محیطی

عدم حضور در بازار های جهان

رای مازاد تولید و عرضه سیمان و نبود بازار ب

این محصول

بورس کاالورود به

جذب سرمایه گذار خارجی در صورت 

برداشته شدن تحریم

امکان جذب دانش فنی

بهبود بازاریابی جهت فروش محصوالت 

صادراتی

نقاط قوت نقاط ضعف

باالی تولید سیمانظرفیت

وجود نیروی کار ارزان

قیمت گذاری دستوری

آالینده بودن این صنعت

مصرف انرژی باال

سیمانیتنوع پایین محصوالت

یمانانرژی مصرفی و کربن دی اکسید تولید شده در واحدهای مختلف تولید س

اینسازیبهینهههاستهاهنررمپیشوهو خد شدهتولیداکسیددیکربنمیزانبیشترینوش خمصرفانرژیمق ا بیشترین•

.داشترواه اهسی دیهربنانتشا هاهشبرتوجهیقابلتاثیربخش



شرکتوبرنامهسازمانمشتركگذاریسرمایهباخوزستانوفارسسیمانشرکت

به155شمارهتحتوتاسیسریالمیلیون200اولیهسرمایهباشیرازسیمانسهامی

هب(شیراز)فارساستانهایشرکتثبتادارهدر«فارسسیمانسهامیشرکت»نام

ثبتادارهدرویافتانتقالتهرانبهشیرازازشرکتمحل1332سالدر.رسیدثبت

باشیرازسیمانکارخانه1334سالدر.رسیدثبتبهتهرانصنعتیمالکیتوهاشرکت

کارخانه1339سالدرسپسورسیدبرداریبهرهبهتن200روزانهاسمیظرفیت

وخریدباتدریجبهوخریداریبرنامهسازمانازتن۶00اسمیظرفیتبادورودسیمان

.فزوداخودتولیدیظرفیتحجمبرقبلیکارخانجاتتوسعهوجدیدکارخانجاتاحداث

فارسسیمانعامسهامیشرکت»بهشرکتناموتبدیلعامسهامیبه1351سالدر

بهاداراوراقبورسسازماندرشرکتسهام1354ماهدیدر.یافتتغییر«وخوزستان

.شدپذیرفتهتهران

سفارسنماد

1329/03/28سال تاسیس

%(51.28)سیتاعمدهسهامدار

تهرانموقیت جغرافیایی

5,۶25(میلیارد ریال)سرمایه 

107,2۶8(میلیارد ریال)بازارارزش

بر سیمان آبیک% 98ترین تولیدکننده سیمان در خاورمیانه، مالکیت بزرگنکات خاص

سیمان فارس و خوزستانمعرفی شرکت 



سیمان فارس و خوزستان

سفانو

ساوخ

سخوز

سشرق

س و 

سنیر

سپاها

سمازن

سفا 

سخاش

سبجنو

سبهان

سغرب

سخز 

سیمان فارس و 
خوزستان

76.8
26.8

44.7

3.3

38

57.6

4.3
9

90

42.7

40.3

50.5

50.8

54

زیرمجموعه های بورسی سفارس

.درصد می باشد98آبیک یکی از زیرمجموعه های بزرگ غیربورسی سیمان فارس و خوزستان با درصد مالکیت سیمان* 



14001401مفروضات

%35%35نرخ تو م

220,000250,000نرخ دال 

3,400,0004,590,000نرخ سیمان فله

4,420,0005,967,000نرخ سیمان پاهتی 

1.301.30نسبت پاهتی به فله

2424(دال )سیمان صاد اتینرخ

3,4584,669(هیلووات ساعت)برق نرخ 

1112(سنت/مترمکعب)راز رو اک نرخ 

3,3404,501( یال/لیتر)نرخ مازوت 

%35%300نرخ  ش  برق

%10%10ضریب راز صنعت سیمان

شده گرفته تفاوت هایی به علت بازار فروش و موقعیت جغرافیایی دارد که برای هر شرکت به طور مجزا در نظرصادراتی برای شرکت های زیرمجموعه سفارسکلینکر نرخ *
.است

سفارسمفروضات تحلیل زیر مجموعه های



ساوهنماد

%(24)و سیتا %( 27)سفارسعمدهسهامدار

و خاکستریسیمان سفیدمحصوالت

سفید310000و خاکستری1850000سیمانتولید

سفید47خاکستری و 19(دالر)کلینکر صادراتی نرخ

%1۶درصد صادرات

جاده ساوه25کیلومتر موقیت جغرافیایی

13۶7سال تاسیس

%14سهم انرژی از بهای تمام شده

353۶5(میلیارد ریال)بازار ارزش

 کننده سیمان سفیدتولیدنکات خاص

1401کارشناسی 1400کارشناسی 9899صورت و سود زیان

 15,391,691 11,792,918 7,208,698 3,917,739د آم های عملیاتی 

(6,138,239)(4,608,962)(2,952,358)(1,959,861)عملیاتی د آم  بهای تمام  ش خ 

 9,253,452 7,183,956 4,256,340 1,957,878ناخالص ( زیان)سود 

(1,094,376)(926,436)(888,297)(323,609)فروش، ادا ی و عمومی هزینه  

 2,333 2,333 159,893 88,662سایر اقالم عملیاتی 

 8,161,410 6,259,853 3,527,936 1,722,931سود عملیاتی 

(56,879)(49,460)(43,009)(44,400)هزینه های مالی 

 501,734 371,655 275,300 142,288سایر اقالم غیرعملیاتی 

 8,606,264 6,582,048 3,760,227 1,820,819سود قبل از مالیات 

(860,626)(658,205)(396,742)(307,561)مالیات بر د آم  

 7,745,638 5,923,843 3,363,485 1,513,258خالص سود 

 11,916 9,114 5,175 2,328سود هر سهم  

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

%60%61%59%50حاشیه سود نارالص 

%50%50%47%39حاشیه سود رالص 

سیمان ساوهشرکت



سخوزنماد

%(51)سفارسعمدهسهامدار

سیمان و کلینکرمحصوالت

1,650,000سیمانتولید

5دالرتیپ 20و 2دالر تیپ1۶(دالر)کلینکر صادراتی نرخ

%45درصد صادرات

خوزستانموقیت جغرافیایی

1372سال تاسیس

%10سهم انرژی از بهای تمام شده

3۶358(میلیارد ریال)ارزش بازار 

بر ارض العماره% ۶0مالکیت نکات خاص

1401کارشناسی 1400کارشناسی 9899صورت و سود زیان

5,177,9558,083,74811,108,71813,725,706د آم های عملیاتی 

(7,684,675)(5,723,643)(3,789,830)(3,085,138)عملیاتی د آم  بهای تمام  ش خ 

2,092,8174,293,9185,385,0746,041,031ناخالص ( زیان)سود 

(1,447,524)(1,240,772)(1,030,517)(969,095)فروش، ادا ی و عمومی هزینه  

73,369210,216220,226250,257سایر اقالم عملیاتی 

1,197,0913,473,6174,364,5284,843,764سود عملیاتی 

(52,717)(52,717)(52,717)(134,733)هزینه های مالی 

24,776436,609335,714419,934سایر اقالم غیرعملیاتی 

1,087,1343,857,5094,647,5255,210,981سود قبل از مالیات 

(235,303)(209,860)(174,187)(58,672)مالیات بر د آم  

1,028,4623,683,3224,437,6644,975,678خالص سود 

7352,6313,1703,554هر سهم  سود 

1,400,0001,400,0001,400,0001,400,000سرمایه 

%44%48%53%40حاشیه سود نارالص 

%36%40%46%20حاشیه سود رالص 

سیمان خوزستانشرکت



سبجنونماد

%(32.5)و وامید %( 40)سفارسعمدهسهامدار

سیمان و کلینکرمحصوالت

1,500,000سیمانتولید

%5درصد صادرات

جاده بجنورد37کیلومتر موقیت جغرافیایی

1372سال تاسیس

%14سهم انرژی از بهای تمام شده

14531(میلیارد ریال)ارزش بازار 

1401کارشناسی 1400کارشناسی 9899صورت و سود زیان

 8,016,750 6,015,000 3,204,363 2,276,214د آم های عملیاتی 

(3,657,626)(2,764,898)(1,811,352)(1,293,361)عملیاتی د آم  بهای تمام  ش خ 

 4,359,124 3,250,102 1,393,011 982,853ناخالص ( زیان)سود 

(314,102)(260,625)(110,881)(101,486)فروش، ادا ی و عمومی هزینه  

 2,333 2,333 16,262 19,903سایر اقالم عملیاتی 

 4,047,355 2,991,810 1,298,392 901,270سود عملیاتی 

(119,243)(103,690)(90,165)(115,680)هزینه های مالی 

 397,487 294,435 218,100 127,425سایر اقالم غیرعملیاتی 

 4,325,599 3,182,556 1,426,327 913,015سود قبل از مالیات 

(443,121)(326,026)(146,115)(122,465)مالیات بر د آم  

 3,882,478 2,856,530 1,280,212 790,550خالص سود 

 9,904 7,287 3,266 2,017هر سهم  سود 

392،000392،000392،000392،000سرمایه 

%54%54%43%43حاشیه سود نارالص 

%48%47%40%35حاشیه سود رالص 

سیمان بجنوردشرکت



سغربنماد

%(51)سفارس عمدهسهامدار

سیمان و کلینکرمحصوالت

750,000سیمانتولید

%17درصد صادرات

جاده همدان15کرمانشاه ،کیلومتر موقیت جغرافیایی

135۶سال تاسیس

%15سهم انرژی از بهای تمام شده

11475(میلیارد ریال)ارزش بازار 

درصدی بر سیمان بجنورد10.5مالکیت نکات خاص

1401کارشناسی 1400کارشناسی 9899صورت و سود زیان

 5,365,960 4,150,252 2,395,424 1,668,986د آم های عملیاتی 

(2,847,842)(2,141,356)(1,312,845)(1,007,175)عملیاتی د آم  بهای تمام  ش خ 

 2,518,118 2,008,896 1,082,579 661,811ناخالص ( زیان)سود 

(640,107)(527,791)(390,926)(244,210)فروش، ادا ی و عمومی هزینه  

 2,333 2,333(10,785)(1,701)سایر اقالم عملیاتی 

 1,880,344 1,483,438 680,868 415,900سود عملیاتی 

(36,377)(31,632)(27,506)(30,686)هزینه های مالی 

 302,314 223,937 165,879 88,753سایر اقالم غیرعملیاتی 

 2,146,282 1,675,743 819,241 473,967سود قبل از مالیات 

(198,794)(155,211)(75,880)(58,643)مالیات بر د آم  

 1,947,488 1,520,532 743,361 415,324خالص سود 

 3,895 3,041 1,487 831هر سهم  سود 

500،000500،000500،000500،000سرمایه 

%47%48%45%40حاشیه سود نارالص 

%36%37%31%25حاشیه سود رالص 

سیمان غربشرکت



سبهاننماد

%(17)و سیمان قاین %( 50)سفارس عمدهسهامدار

سیمان و کلینکرمحصوالت

۶15,000سیمانتولید

%31درصد صادرات

جاده سیمان10بهبهان ، کیلومترموقیت جغرافیایی

1357سال تاسیس

%13سهم انرژی از بهای تمام شده

12124(میلیارد ریال)ارزش بازار 

درصدی بر ارض العماره20مالکیت نکات خاص

1401کارشناسی 1400کارشناسی 9899صورت و سود زیان

 5,317,275 4,208,555 2,705,081 1,557,602د آم های عملیاتی 

(2,763,632)(2,105,994)(1,404,847)(842,744)عملیاتی د آم  بهای تمام  ش خ 

 2,553,643 2,102,561 1,300,234 714,858ناخالص ( زیان)سود 

(688,217)(558,026)(478,554)(296,916)فروش، ادا ی و عمومی هزینه  

 2,333 2,333 180,050 18,353سایر اقالم عملیاتی 

 1,867,759 1,546,868 1,001,730 436,295سود عملیاتی 

(21,177)(18,415)(16,013)(23,573)هزینه های مالی 

 309,828 309,828 309,828 328,293سایر اقالم غیرعملیاتی 

 2,156,410 1,838,281 1,295,545 741,015سود قبل از مالیات 

(145,740)(124,240)(87,559)(108,101)مالیات بر د آم  

 2,010,670 1,714,042 1,207,986 632,914خالص سود 

 10,053 8,570 6,040 3,165هر سهم  سود 

200،000200،000200،000200،000سرمایه 

%48%50%48%46حاشیه سود نارالص 

%38%41%45%41حاشیه سود رالص 

سیمان بهبهانشرکت



سنیرنماد

%(1۶)و سرمایه گذاری خوارزمی %( 57)سفارس عمدهسهامدار

کلینکر و سیمان سفیدمحصوالت

180,000سیمانتولید

%44درصد صادرات

جاده نی ریز24کیلومتر -نی ریز موقیت جغرافیایی

13۶۶سال تاسیس

%5از بهای تمام شدهسهم انرژی

19389(میلیارد ریال)بازار ارزش

کننده سیمان سفیدتولیدنکات خاص

1401کارشناسی 1400کارشناسی 9899صورت و سود زیان

 2,080,561 1,673,290 1,193,134 527,403د آم های عملیاتی 

(1,188,856)(887,850)(629,850)(318,067)عملیاتی د آم  بهای تمام  ش خ 

 891,705 785,439 563,284 209,336ناخالص ( زیان)سود 

(318,600)(256,771)(225,118)(78,834)فروش، ادا ی و عمومی هزینه  

 20,127 17,712 13,218 13,612سایر اقالم عملیاتی 

 593,232 546,380 351,384 144,114سود عملیاتی 

(9,443)(9,443)(9,443)(5,371)هزینه های مالی 

 32,405 27,276 22,977 14,555سایر اقالم غیرعملیاتی 

 616,194 564,213 364,918 153,298سود قبل از مالیات 

(29,988)(27,458)(17,759)(13,521)مالیات بر د آم  

 586,206 536,755 347,159 139,777خالص سود 

 5,862 5,368 3,472 1,398هر سهم  سود 

 100,000 100,000 100,000 100,000سرمایه 

%43%47%47%40حاشیه سود نارالص 

%28%32%29%27حاشیه سود رالص 

سیمان سفید نی ریزشرکت



سفانونماد

%(2.3)و سصوفی%( 77)سفارس عمدهسهامدار

کلینکر و سیمانمحصوالت

1,100,000سیمانتولید

%25درصد صادرات

جاده شیراز به فیروزآباد55کیلومتر موقیت جغرافیایی

1381سال تاسیس

%7انرژی از بهای تمام شدهسهم

13975(میلیارد ریال)بازار ارزش

درصدی بر ارض العماره20مالکیت نکات خاص

98991,4001,401صورت و سود زیان

2,454,7503,698,0795,313,7416,849,798د آم های عملیاتی 

(3,902,816)(2,916,267)(1,896,069)(1,229,189)عملیاتی د آم  بهای تمام  ش خ 

1,225,5611,802,0102,397,4752,946,982ناخالص ( زیان)سود 

(718,873)(607,659)(622,066)(409,069)فروش، ادا ی و عمومی هزینه  

91,077163,348174,696201,922سایر اقالم عملیاتی 

907,5691,343,2921,964,5122,430,031سود عملیاتی 

(11,331)(11,331)(11,331)(12,808)هزینه های مالی 

206,811176,774212,190255,239سایر اقالم غیرعملیاتی 

1,101,5721,508,7352,165,3702,673,939سود قبل از مالیات 

 0 0(235,934) 0مالیات بر د آم  

1,101,5721,272,8012,165,3702,673,939خالص سود 

2,2902,5464,3315,348هر سهم  سود 

481,055500,000500,000500,000سرمایه 

%43%45%49%50حاشیه سود نارالص 

%39%41%34%45حاشیه سود رالص 

سیمان فارس نوشرکت



سدورنماد

%(38)سفارس عمدهسهامدار

کلینکر و سیمانمحصوالت

700,000سیمانتولید

%15درصد صادرات

دورودموقیت جغرافیایی

1338سال تاسیس

%13سهم انرژی از بهای تمام شده

5249(میلیارد ریال)ارزش بازار 

نکات خاص
و رسیدن به سود انباشته در سال دارای زیان انباشته

جاری  بعد از چند سال زیان و باال بودن مصرف انرژی 
به ازا هر تن سیمان

1401کارشناسی 1400کارشناسی 9899صورت و سود زیان

 5,315,246 4,006,572 2,469,110 1,387,217د آم های عملیاتی 

(3,505,907)(2,581,074)(1,758,804)(1,121,619)عملیاتی د آم  بهای تمام  ش خ 

 1,809,339 1,425,498 710,306 265,598ناخالص ( زیان)سود 

(900,143)(666,773)(399,172)(186,321)فروش، ادا ی و عمومی هزینه  

 0 0 0 0سایر اقالم عملیاتی 

 909,196 758,725 311,134 79,277سود عملیاتی 

(67,284)(67,284)(67,284)(66,109)هزینه های مالی 

 0 0(1,480) 77,255سایر اقالم غیرعملیاتی 

 841,912 691,441 242,370 90,423سود قبل از مالیات 

(42,096)(34,572)(45,123) 0مالیات بر د آم  

 799,816 656,869 197,247 90,423خالص سود 

 1,246 1,024 307 141هر سهم  سود 

641،697641،697641،697641،697سرمایه 

%34%36%29%19حاشیه سود نارالص 

%15%16%8%7حاشیه سود رالص 

سیمان دورودشرکت



سخاشنماد

%(42)سفارس عمدهسهامدار

کلینکر و سیمانمحصوالت

820,000سیمانتولید

%15درصد صادرات

شهرستان خاش-سیستان و بلوچستان موقیت جغرافیایی

1374سال تاسیس

%15از بهای تمام شدهسهم انرژی

11431(میلیارد ریال)ارزش بازار 

مصرف سوخت مازوتنکات خاص

1401کارشناسی 1400کارشناسی 9899صورت و سود زیان

 5,375,631 4,062,255 2,703,782 1,563,539د آم های عملیاتی 

(3,099,707)(2,305,086)(1,610,046)(954,473)عملیاتی د آم  بهای تمام  ش خ 

 2,275,923 1,757,169 1,093,736 609,066ناخالص ( زیان)سود 

(387,353)(286,928)(228,914)(120,922)فروش، ادا ی و عمومی هزینه  

 0 0 0 0سایر اقالم عملیاتی 

 1,888,570 1,470,240 864,822 488,144سود عملیاتی 

 0 0 0(8,475)هزینه های مالی 

 0 0 118,433 95,152سایر اقالم غیرعملیاتی 

 1,888,570 1,470,240 983,255 574,821سود قبل از مالیات 

(183,854)(143,130)(95,721)(89,358)مالیات بر د آم  

 1,704,716 1,327,111 887,534 485,463خالص سود 

 13,638 10,617 7,100 3,884هر سهم  سود 

125،000125،000125،000125،000سرمایه 

%42%43%40%39حاشیه سود نارالص 

%32%33%33%31حاشیه سود رالص 

سیمان خاششرکت



سخزرنماد

%(15)و ونیکی %( 54)سفارس عمدهسهامدار

کلینکر و سیمانمحصوالت

1,150,000سیمانتولید

%0درصد صادرات

جاده قزوین80کیلومتر موقیت جغرافیایی

13۶۶سال تاسیس

%13سهم انرژی از بهای تمام شده

11105(ریالمیلیارد)ارزش بازار 

فروش تمام محصوالت داخلی و در شمال کشورنکات خاص

1401کارشناسی 1400کارشناسی 9899صورت و سود زیان

 6,147,848 4,553,961 2,499,097 1,577,170د آم های عملیاتی 

(3,863,558)(2,888,307)(1,648,331)(1,089,207)عملیاتی د آم  بهای تمام  ش خ 

 2,284,289 1,665,654 850,766 487,963ناخالص ( زیان)سود 

(177,850)(131,741)(97,586)(62,319)فروش، ادا ی و عمومی هزینه  

 0 0(1) 8,416سایر اقالم عملیاتی 

 2,106,439 1,533,913 753,179 434,060سود عملیاتی 

(25,000)(25,000)(28,223)(33,106)هزینه های مالی 

 75,000 75,000 76,820 29,665سایر اقالم غیرعملیاتی 

 2,156,439 1,583,913 801,776 430,619سود قبل از مالیات 

(306,746)(225,306)(114,050)(62,407)مالیات بر د آم  

 1,849,693 1,358,607 687,726 368,212خالص سود 

73۶1،3752،7173،۶99هر سهم  سود 

500،000500،000500،000500،000سرمایه 

%37%37%34%31حاشیه سود نارالص 

%30%30%28%23حاشیه سود رالص 

سیمان خزرشرکت



سابیکنماد

%(98)سفارسعمدهسهامدار

سیمان و کلینکرمحصوالت

2,900,000سیمانتولید

18(دالر)کلینکر صادراتی نرخ

%10درصد صادرات

اتوبان تهران قزوین80کیلومتر موقیت جغرافیایی

1348سال تاسیس

%14سهم انرژی از بهای تمام شده

لند اولین تولید کننده سیمان پرتلند آهکی و پرتنکات خاص
در ایران، احتمال عرضه در بورسمرکب

989914001401صورت و سود زیان

5,194,3878,444,11713,542,85617,903,228د آم های عملیاتی 

(8,563,679)(6,492,325)(4,340,906)(2,875,483)بهای تمام  ش خ د آم های عملیاتی 

2,318,9044,103,2117,050,5329,339,548ناخالص ( زیان)سود 

(1,402,839)(1,164,674)(950,001)(435,346)هزینه های فروش، ادا ی و عمومی 

65,223114,206114,846125,930سایر اقالم عملیاتی 

1,948,7813,267,4166,000,7048,062,639سود عملیاتی 

(221,345)(221,345)(221,345)(573,570)هزینه های مالی 

205,114213,112283,971378,960سایر اقالم غیرعملیاتی 

1,580,3253,259,1836,063,3308,220,254سود قبل از مالیات 

(1,124,452)(829,405)(445,825)(139,878)مالیات بر د آم  

1,440,4472,813,3585,233,9257,095,802خالص ( زیان)سود 

5221,0191,8962,571هر سهم  سود 

2,760,0002,760,0002,760,0002,760,000سرمایه 

%52%52%49%45حاشیه سود نارالص 

%40%39%33%28حاشیه سود رالص 

سیمان آبیکشرکت



سفارنماد

%( 90)سفارس عمدهسهامدار

کلینکر و سیمانمحصوالت

620,000سیمانتولید

%0درصد صادرات

شیرازموقیت جغرافیایی

1327سال تاسیس

%14سهم انرژی از بهای تمام شده

27,808(ریالمیلیارد)ارزش بازار 

1401کارشناسی 1400کارشناسی 9899صورت و سود زیان

 3,245,811 2,404,304 1,499,975 1,162,539د آم های عملیاتی 

(2,189,381)(1,529,586)(992,658)(766,996)عملیاتی د آم  بهای تمام  ش خ 

 1,056,430 874,719 507,317 395,543ناخالص ( زیان)سود 

(115,569)(85,957)(63,672)(65,118)فروش، ادا ی و عمومی هزینه  

 2,333 2,333(2,905)(7,300)سایر اقالم عملیاتی 

 943,194 791,094 440,740 323,125سود عملیاتی 

(1,038)(903)(785)(846)هزینه های مالی 

 472,088 349,695 259,033 67,733سایر اقالم غیرعملیاتی 

 1,414,243 1,139,886 698,988 390,012سود قبل از مالیات 

(167,203)(134,767)(82,640)(73,456)مالیات بر د آم  

 1,247,040 1,005,120 616,348 316,556خالص سود 

 5,352 4,314 2,645 1,359هر سهم  سود 

233،000233،000233،000233،000سرمایه 

%33%36%34%34حاشیه سود نارالص 

%38%42%41%27حاشیه سود رالص 

سیمان فارسشرکت



99140014011402صورت و سود زیان سفارس

4,840,3728,978,12114,265,57018,244,900د آم  سود سهام 

 2,500,000 8,894,868 3,393,705 1,242,795سود فروش سرمایه رذا ی ها 

6,083,16712,371,82623,160,43820,744,900ناخالص ( زیان)سود 

هزینه های فروش، ادا ی و عمومی 
(151,900)(220,964)(298,301)(402,707)

 388,712 28,101213,285287,935سایر اقالم عملیاتی 

5,959,36812,364,14723,150,07120,730,905سود عملیاتی 

 0 0 0 0هزینه های مالی 

 7,879 744,3235,836سایر اقالم غیرعملیاتی 

5,959,44212,368,47023,155,90720,738,783سود قبل از مالیات 

مالیات بر د آم  
(463)(1,974)(3,696)(3,310)

5,958,97912,366,49623,152,21220,735,473خالص ( زیان)سود 

1,0592,1984,1163,686هر سهم  سود 

5,625,0005,625,0005,625,0005,625,000سرمایه 

سیمان فارس و خوزستانشرکت



سبجنو،روزستان،وفا سسیمانزیرمجموعهشرهت هایبیند 

تشرهودا ن  اسودبهقیمتنسبت هایهمترینسفانووساوخ

قیمتنسبتهمتریندا ای4.5ع دبارودروزستانوفا سسیمان

نسبتینبیشترنیزسنیروسفا ،سخاش.می باش آین خ نگرسودبه

.دا ن  اسودبهقیمت

7ودسبهقیمتنسبتباآبیکسیمانجا یسالد استش خفرض

.شودعرضهسرمایهبازا د واح 

14001401P/Eقیمت شرکت

4.5 3,686 18,6604,116سفارس

5.1 9,904 37,0707,287سبجنو

6.0 11,916 54,4089,114ساوه

6.5 5,348 27,9504,331سفانو

7.1 10,053 60,6208,570سبهان

7.5 3,895 22,9503,041سغرب

8.0 1,246 8,1801,024سدور

8.2 3,699 22,2102,717سخزر

8.2 3,554 25,9703,170سخوز

8.6 13,638 91,45010,617سخاش

27.7 5,352 119,3504,314سفار

36.1 5,862 193,8905,368سنیر

قیمت به سود شرکت هانسبت های



نتهرازابهسیمانی،ها رانه هایجایگزینیا زشتخمینبرای

سیمانتنهربرایودال 120جایگزینیا زشراهستریسیمان

.استش خررفتهنظرد دال 170جایگزینیا زشسفی 

بیند فعلیبازا ا زشوجایگزینیا زشبهتوجهبا

سخز وسبجنو،س و روزستانوفا سسیمانزیرمجموعه های

ودا ن  اجایگزینیا زشبهبازا ا زشنسبتهمتریندا ای

.دا ن  انسبتبیشترینسنیروسفا ،سخوز

ارزش بازار به جایگزینیارزش جایگزینی(میلیون ریال)ارزش بازار ظرفیت عملیاتیشرکت

%800,0005,249,00021,120,00025سدور

%1,350,34514,531,00035,649,10841سبجنو

%1,000,00011,105,00026,400,00042سخزر

%833,48911,475,00022,004,11052سغرب

%820,00011,431,00021,648,00053سخاش

%1,000,00013,975,00026,400,00053سفانو

%1,850,00035,365,00054,538,00065ساوه

%600,00012,124,00015,840,00077سبهان

%1,740,17336,358,00045,940,56779سخوز

%620,00027,808,00016,368,000170سفار

%150,00019,389,0005,610,000346سنیر

ارزش بازار به جایگزینی شرکت هانسبت 



NAV

101,767,807ارزش افزوده پورتفوی بورسی

34,057,184ارزش افزوده پورتفوی غیر بورسی

21،287،104حقوق صاحبان سهامآخرین

0ذخیره کاهش ارزش

5,625,000سرمایه

13,331,250سود سهام پرداختنی

NAV143,780,845

NAV 25,561به ازای هر سهم

17,780قیمت سهم

P/NAV70%

ازبیشباودارلتولی از%30دادنارتصاصباروزستانوفا سسیمانشرهت

شو هسیمانیهل ینگبز رترینهشو سراسرد سیمانتولی ها رانه12

تولی هنن خبز رتریند ص 98دا ایروزستانوفا سسیمانشرهت.می باش 

سیمانتشرهبو سیغیردا اییمهم ترینههمی باش آبیکسیمانایران،سیمان

تقریبیا زشباآند ص 20می  ودانتظا ومی آی حساببهروزستانوفا س

.ررددعرضهسهامبازا د 1400سالطید تومانمیلیا د3600

تومانمیلیا دهزا 14.3روزستانوفا سسیمانشرهتدا ایی هایفعلیا زش

زدختخمینسهمهرازابهتومان410شرهتاینبرای1401سالسودو

.می شود

خالص ارزش دارایی هابررسی


