
وارزشگذاریسیمانفارسن

معرفیشرکت
توسط شرکت سییمان فیارس   1369شرکت سیمان فارس نو در سال 

میلییون رییال تاسیی  300خوزستان   شرکت های تابعه با سرمایه ا لییه 
کیلیومتری 55کارخانه شرکت در دشت موک شهرستان فیر ز آبیاد در . شد

بیا 1384شرکت سیمان فارس نیو از اسیدند . جنوب شرقی شیراز قرار دارد
رسما فعالییت مملییاتی خیود را آ یاز 325با مقا مت 1تولید سیمان تیپ 

.کرد
ور ممده مالکیت شرکت مربوط بیه سییمان فیارس   خوزسیتان بیه  ی

.مستقیم    یر مستقیم است

سهامداران

تولیداتشرکت
د تیپ های شرکت سیمان فارس نو قادر به تولید انواع سیمان های پرتلن

قاضیای تا کنون با توجه به ت. ، سیمان های سرباره ای   پوزالنی را دارد5تا 1
  1پ بازار   کیدیت مواد ا لیه موجود در معادن شیرکت ممیدتا سییمان تیی

.تولید می کند2تیپ 
1پ در حال حاضر محصوالت ممده شیرکت، سییمان پرتلنید از نیوع تیی

سییمان 1الزم به توضیی  اسیت کیه تییپ . است2  تیپ ( 525مقا مت )
است که به معنی مییاان 525  425، 325درجه مقا مت 3پرتلند دارای 

ع بیه ازای هیر سیانتی متیر مربی( بیا  احید کیلیو  یرم)نیر ی قابل تحمیل 
.می باشد

یمان محصول شرکت با توجه به مقا مت باال   میدم تولیید مسیتمر سی
.ر استدر کارخانجات رقیب فعال در کشور از جایگاه مناسبی برخوردا525

2از 1صدحه 

ظرفیتاسمیساالنه نوعمحصول

هاار تن900 کلینکر

هاار تن936 انواع سیمان

فرآیندتولید

شرکتدرآمدیساختار
. یم می شوندمحصوالت شرکت به د  دسته کلی سیمان   کلینکر تقس

ساختارهزینههایشرکت
اده در نمودار زیر ساختار هاینه های تولیید   فیر ش شیرکت نمیای  د

. تباالترین سهم مربوط به هاینه هیای حقیوو   دسیتماد اسی. شده است
ه حمیل سایر  بقه هاینه های قابل توجه در ساختار هاینه های شرکت هاین

.  نقل   هاینه انرژی است
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وسیمانفارسنارزشگذاری

معافیتمالیاتی
10از 1384شرکت سیمان فارس نو از ابتدای بهره بیرداری در اسیدندماه 

قییانون مالیات هییای مسییتقیم 132سییال معافیییت مالیییاتی موضییوع مییاده 
به پایان رسید  لی 1394برخوردار بوده است که این معافیت در اسدند ماه 

هییات  زییران   بیه موجیب بنید 96بهمن 3براساس تصویب نامه مورخه 
13سیاله پینجم توسیعه   اصیالحیه میاده 5قانون برنامه 159ماده « ب»

معافییت صنعتی که بیانگر افاای -قانون چگونگی اداره منا ق آزاد تجاری
با پیگیری هیای شیرکت رای هییات. سال می باشد20سال به 10مالیاتی از 

ت تیا حل اختالف به ندع سیمان فارس نو صادر شده   به موجیب آن شیرک
.از مالیات مملکرد معاف است1404سال 

نرخفروش
ار ماهه میانگین  زن دار نرخ فر ش محصوالت شرکت در نمیود10ر ند 

نرخ هیای فیر ش شیرکت نسیبت بیه بیاقی. زیر نمای  داده شیده اسیت
.شرکت های سیمانی در سط  بسیار مطلوبی است

پروژهسیمانالعماره
رفیت پر ژه آسیاب سیمان العماره تحت منوان شرکت ارض العماره با ظ

رار هاار تن سیمان در سال در استان میسان شهر العماره مراو قی660تولید 
درصدی شرکت ارض العمیاره مربیوط بیه شیرکت ارجیان 100مالکیت . دارد

ر نمودار سیهامداران ارجیان صینعت در زیی. صنعت فارس   خوزستان است
.نمای  داده شده است

بینی پی . این پر ژه دارای معافیت مالیاتی مصوب د لت مراو است
لعمیاره درآمد سود متعلقه شرکت فارس نو ناشی از مملیات شیرکت ارض ا

هیاار 850هیاار دالر   675مبارتنید از 1400  1399به ترتیب در سیال های 
.دالر

2از 2صدحه 

*بیانیه رفع مسئولیت*
o تهیه شده است   افتخار سهام ( سهامی مام)سرمایه  ذاری افتخار سهام شرکت دراین  اارش صرفا برای  بررسی شرکت   اخذ تصمیمات سرمایه  ذاری محتوی

.هیچ  ونه مسئولیتی بابت تصمیمات سرمایه  ذاری سایر اشخاص براساس این  اارش نمی پذیرد
oافتخار سهام مسئولیتی بابت به ر ز رسانی این  اارش ندارد. ا المات   مدر ضات این  اارش در هر زمانی ممکن است تغییر کنند.

 1,300,000

 1,500,000

 1,700,000

 1,900,000

 2,100,000

97/10 97/11 97/12 98/01 98/02 98/03 98/04 98/05 98/06 98/07

سیمان کلینکر

60%20%

20% 0%0%0%

سیمان خوزستان سیمان فارس نو سیمان بهبهان

سیمان آبیک فارسیت  چ ماشینی فارس
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850,000 675,000 
درآمد سرمایه  ذاری 

العمارهدر ارض 
(دالر)

20% 20% رشد نرخ فر ش 
داخلی سیمان

فر ش 2,423,832 3,102,505 3,645,444

1,859,176- 1,582,278- 1,236,155- ی بهای تمام شده کاال
فر ش رفته

ناخالص( زیان)سود  1,187,678 1,520,228 1,786,268

532,588- 443,823- 369,853- ,  هاینه های ممومی
اداری   تشکیالتی

136,778 119,680 85,486 
خالص سایر درامدها 

ی ( هاینه ها)
مملیاتی

یمملیات( زیان)سود  903,311 1,196,085 1,390,457

10,000- 10,000- 17,000- هاینه های مالی

465,400 274,500 150,000 
خالص سایر درامدها 
  هاینه های 
 یرمملیاتی

1,845,857 1,460,585 1,036,311 
خالص ( زیان)سود 

مملیات در حال تدا م
قبل از مالیات

- - - مالیات

خالص( زیان)سود  1,036,311 1,460,585 1,845,857

سود هر سهم پ  از 2,073 2,921 3,692
کسر مالیات

سرمایه 500,000 500,000 500,000


