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(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 

کلیاتی درباره شرکت

: تاریخچه

 به1386/05/13 در تاریخ 10460103128به شناسه ملی  (سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی و معدنی کیمیای زنجان گستران 

در اداره ثبت و مالکیت صنعتی شهرستان ایجرود به ثبت رسید و متعاقباً از174صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره

 به موجب صورتجلسه عمومی فوق العاده1393/06/23شرکت در تاریخ . ، شروع به بهره برداری نموده است1390/08/10تاریخ 

 در فرابورس ایران پذیرفته شده است و در تاریخ1393/07/06 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1393/04/02مورخ 

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید، نشانی مرکز و محل فعالیت اصلی "کیمیا " با نماد 11320 با شماره 1393/12/27

.می باشد (زنجان)شرکت شهرستان ایجرود 

:موضوع فعالیت شرکت

 اساسنامه به شرح اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن، تولید فرآوری مواد معدنی2موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

، خرد کردن و شستشو و دانه بندی و کانه آرایی و تغلیظ و تصفیه و تکلیس و تسویه و فرآوری و ذوب(کانی های فلزی و غیر فلزی)

صادره توسط1390/08/10 مورخ 118/13852مواد معدنی در نقاط مناسب کشور، ایجاد و به موجب پروانه بهره برداری شماره 

فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش، تولید و فروش کنسانتره روی و. وزارت صنایع و معادن، به بهره برداری رسیده است

.سرب و شمش روی بوده است

پیام هیئت مدیره

سهامداران محترم

و نوسانات نرخ ارز و همچنین بهبود وضعیت استخراج ماده معدنی از (LME)ا توجه به شرایط بازار و تغییرات نرخ جهانی فلزاتب

داخلی انجام گرفته وجهت دسترسی به منابع بیشتر LCمعدن انگوران خرید ماده معدنی مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی 

بابت تامین ماده معدنی مورد نیاز بررسی های الزم در خصوص سایر منابع صورت پذیرفته و شرکت توانسته بخشی از ماده معدنی

هیئت مدیره و مدیران و کارکنان با درایت و تالش روزافزون توانسته اند ضمن دسترسی به. مورد نیاز را از سایر معادن تامین نماید

اهداف کالن شرکت، جهت رسیدن به حداکثر تولید همراه با تکنولوژی روزآمد، با توسعه فعالیتهای جاری سعی در حضور موثر در

در این راستا نظر سهامداران محترم را به آمار و اطالعات. بازار و کسب جایگاه باالتر در میان رقبای فعال در صنعت را داشته باشند

مربوط در این گزارش جلب نموده و امید است تا در آینده نزدیک شاهد تحول عظیمی در بکارگیری سیاستها و روشهای اجرائی در

.چهارچوب منافع اقتصادی شرکت باشیم
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تاریخ ثبتمنبع افزایش سرمایهآخرین سرمایهمبلغ افزایش سرمایهسرمایه قبلی

1388/05/18مطالبات حال شده سهامداران100.000.00075.900.000.00076.000.000.000

1388/10/17آورده نقدی سهامداران76.000.000.00019.600.000.00095.600.000.000

1389/02/20آورده نقدی سهامداران95.600.000.00019.600.000.000115.200.000.000

1397/02/29سود و زیان انباشته115.200.000.000115,200,000,000230,400,000,000

1399/02/14سود و زیان انباشته230400000000169,600,000400,000,000,000
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 

سرمایه و ترکیب سهامداران

بوده ( ریال 1.000 سهم ، به ارزش اسمی هر سهم 100.000شامل تعداد  ) میلیون ریال 100سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 

در پایان سال ( ریال 1.000 سهم ، به ارزش اسمی هر سهم 230.400.000شامل تعداد  ) میلیون ریال 230.400که بعداً به مبلغ 

میلیون ریال400.000، سرمایه شرکت به مبلغ 1399/02/03همچنین در تاریخ .  افزایش یافته است1397/12/29مالی منتهی به 

.افزایش یافت ( ریال 1.000 سهم ، به ارزش اسمی هر سهم 400.000.000شامل تعداد )

تغییرات سرمایه شرکت



درصدتعداد

%94,240,21041شرکت سرمایه گذاري صنایع اعتماد ایرانیان

%28,000,00012آقاي ابراهیم جمیلی

%24,360,00011موسسه بنیادنیكوکاري جمیلی

%18,400,0008آقاي رضا جمیلی

%2,672,1821شرکت تولیدي صنعتی عقاب افشان

%62,727,60827سایر سهامداران

%230,400,000100جمع

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیاي زنجان گستران 

:فهرست اسامی سهامداران، تعداد و درصد سهام هر یک بشرح جدول زیر می باشد
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1398/12/28
سهامدار

1398 اسفند 29براي سال مالی منتهی به 

 1398لیست سهامدار عمده شرکت در پایان سال 



139813971396شرح

1.505.0651.185.5251.172.046درآمد خالص

533,188391,860294,955سود عملیاتی

87,42623,34332,338درآمدهای غیرعملیاتی

604,099412,458324,345پس از کسر مالیات –سود خالص 

(4,112)(6,201)-تعدیالت سنواتی

238,21685,82657,686وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

139813971396شرح

1,681,5811,267,241832,722جمع دارایی ها

366,488406,487246,186جمع بدهی ها

230,400230,400115,200سرمایه ثبت شده

1,315,093860,754586,536جمع حقوق صاحبان سهام

(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیاي زنجان گستران 
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گزیده اي از  اطالعات مالی شرکت
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(:میلیون ریال)اطالعات عملكرد مالی طی دوره  (الف

(:میلیون ریال)اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره  (ب



(:درصد)نرخ بازده  (ج

139813971396شرح

50%39%41%نرخ بازده داراییها

70%57%56%(ارزش ویژه)نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

:اطالعات مربوط به هر سهم (د

139813971396شرح

400,000,000230,400,000115,200,000تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

1,5101,031811*ریال  –سود واقعی هر سهم 

650600-ریال –سود نقدی هر سهم 

47,03412,7977,856ریال –آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش 

3,2883,7365,091ریال –ارزش دفتری هر سهم 

:سایر اطالعات  (ه

139813971396شرح

172184193(پایان سال)نفر  –تعداد کارکنان 

(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیاي زنجان گستران 
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.افشا شده است (میلیون ریال400.000)سود هر سهم واقعی سال جاری و  مقایسه ای بر اساس سرمایه جدید  * 



سرمایهقیمت سهمارزش بازار

1396/12/2984,000,4671,111,5142112111,496,563,200  12,991  115,200  

1397/12/29178,867,4341,673,5832152152,756,044,800  11,962  230,400  

1398/12/29332,490,6906,746,7232322327,795,123,200  33,833  230,400  

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معامالت و قیمت سهام

پایان سال مالی

(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیاي زنجان گستران 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
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سال مالی منتهی به 
تعداد سهام 

معامله شده

ارزش سهام 

معامله شده

تعداد روزهاي 

باز بودن نماد

تعداد روزهایی 

که نماد معامله 

شده است

: سال اخیر به شرح زیر بوده است3وضعیت سهام شرکت طی 

درج شده و سهام آن برای "کیمیا"در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساسی با نماد 1393/12/27شرکت در تاریخ 

. مورد معامله قرار گرفته است1394/10/01اولین بار در تاریخ 
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وضعیت نقد شوندگی سهام 

بر اساس ارزیابی سازمان بورس 1398/12/29 وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام در سال مالی منتهی به 

:و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است

تعداد روزهای گشایش نماد

تعداد روزهای معامالتی

1397سال 

215

215

1398سال 

232

232

شرح



صادراتفروشصادراتفروشنوع محصول 

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

-123,099-237,948کنسانتره سرب 

717,79176,427-1,027,144کنسانتره روی

149,60353,255-164,456شمش روی

-65,350-75,517خدمات فلوتاسیون
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1398 اسفند 29براي سال مالی منتهی به 

.فرآیند تولید شامل خردایش، فلوتاسیون و فیلتراسیون می باشد -1

.آزمایشگاه شرکت توسط دستگاه جذب اتمی فعال می باشد -2

.خط تولید توانایی فلوتاسیون مواد معدنی سولفوره و اکسیده را دارا می باشد- 3

:جایگاه شرکت در صنعت

 میلیون ریال در زمره شرکتهای عمده 1.505.065شرکت در صنعت تولید کنسانتره فعالیت می کند و با حجم فروش به مبلغ 

:همچنین سهم فروش محصوالت مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است. این صنعت می باشد

1397/12/29سال مالی منتهی به 1398/12/29سال مالی منتهی به 

:    وضعیت تكنولوژي

مهمترین عامل مؤثر بر عملکرد فروش شرکت، شرایط حاکم بر تقاضا، داد و ستد، قیمت و موجودی انبارهای فلز روی در

است که بزرگترین بازار جهانی برای داد و ستد فلزات غیرآهنی (LME)بازارهای جهانی و به طور خاص بورس فلزات لندن 

قیمت محصوالت شرکت در بازارهای فروش داخلی و صادراتی، بر اساس قیمت ها در بازار بورس لندن تعیین و. می باشد

.فروخته می شود



:محیط حقوقی شرکت
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 

مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مصوب سازمان بورس اوراق بهادار              -

:مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از

قانون مالیات های مستقیم، قانون تجارت، قانون مالیات و عوارض برارزش افزوده              -

قانون تامین اجتماعی و قانون کار              -

قوانین و مقررات بانکی و گمرکی              -

سایر قوانین حاکم بر شرکتهای سهامی عام              -

ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل مالحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و

.یا انتظار می رود تاثیر قابل مالحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشد، مشاهده نشده است



:مروري بر عملكرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاري

تغییرات1398/12/291397/12/29

درصد میلیون ریالمیلیون ریال

%1,505,0651,185,52526.95فروش خالص

%23(764,099)(939,608)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

%565,457421,42634سود ناخالص

%15(29,566)(33,941)هزینه های اداری، عمومی و فروش

%100-1,672سایر درآمد ها

%533,189391,86036سود عملیاتی

%502(2,745)(16,515)هزینه های مالی

%87,42623,343275خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی

%604,099412,45846سـود خـالــص 
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(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیاي زنجان گستران 
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29براي سال مالی منتهی به 

:ارائه گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل

عنوان

 میلیون ریال سود آوری داشته که در مقایسه با دوره مشابه604.099 بالغ بر 29/12/1398شرکت در سال مالی منتهی به 

. درصد افزایش داشته است 46حدود  ( میلیون ریال 191.641) 1397سال 

.به میزان صددرصد برخوردار می باشد (1408تا سال  ) سال20م به مدت .م. ق132شرکت از معافیت مالیاتی موضوع ماده 

.با بررسی عملکرد مالی شرکت، نظر هیأت مدیره در جهت پوشش نسبت های مالی و بهبود آن می باشد



(تن)فروش (تن)تولید (تن)فروش (تن)تولید 

2,0641,8129931,539کنسانتره سرب

35,90029,59732,82931,054کنسانتره روی

33,41333,41339,06539,065فلوتاسیون

596604869811شمش روی

71,97365,42673,75672,469جمع کل

:1397 و 1398مقایسه میزان تولید و فروش محصوالت  و خدمات ارائه شده سال هاي 

(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 

1397 1398
محصول و خدمات ارائه شده
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 تن می باشد که در مقایسه با دوره 71.973 میزان تولید شرکت بالغ بر 1398بر اساس اطالعات و صورتهای مالی سال 

 تن بوده که 65.426 مقدار فروش شرکت بالغ بر1398همچنین در سال . درصد کاهش داشته است3مالی مشابه سال 

. درصد کاهش یافته است10حدود1397در مقایسه با دوره مشابه سال 



(ریال.م)مبلغ (تن)مقدار (ریال.م)مبلغ (تن)مقدار 

1,812237,9481,539123,099کنسانتره سرب

29,5971,027,14429,668717,791کنسانتره روی

604164,456563149,603شمش روی

33,41375,51739,06565,350فلوتاسیون

1,38676,427--کنسانتره روی

24853,255--شمش روی

65,4261,505,06572,4691,185,525

(تن)مصرف(تن)خرید(تن)مصرف(تن)خرید

35,31046,16131,35941,390

1,8731,8971,4891,601

فروش هاي صادراتی

فروشهاي داخلی

(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 

:مقایسه اطالعات فروش و ارائه خدمات  شرکت براي دو سال اخیر به شرح زیر می باشد

13981397
محصول نوع فروش
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روش.جمــــع کـــل فــــــ

ماده معدنی

مواد کمکی تولید

1397 1398
مواد اولیه

:آمار خرید عمده  مواد اولیه بشرح ذیل می باشد



(میلیون ریال)

کاهشافزایشکاهشافزایش

----زمین

-35,738-12,319ساختمان و مستحدثات

-1,177-1,573تاسیسات

-8,151-1,822ماشین آالت و تجهیزات

-3,756-1,910وسائط نقلیه

-1,984-3,105اثاثیه و منصوبات

-1,567-496ابزار آالت

6,489987622,87337,584دارایی های در جریان تکمیل

27,7149,87675,24637,584جمع
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:تغییرات دارایی هاي ثابت

1398/12/291397/12/29

(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 

عنوان

.درصد افزایش داشته است1حدود 1397 نسبت به دوره مشابه سال 1398دارائی های ثابت در سال 

: تغییرات دارایی های ثابت شرکت به شرح جدول زیر می باشد



(کاهش)/ افزایش 1397/12/29       1398/12/29

(میلیون ریال)(میلیون ریال)(میلیون ریال)

230,400230,4000

23,04023,0400

1,061,652607,314454,338

1,315,092860,754454,338

0

000

000

0

3,0002,500500

149,760138,24011,520

152,760140,74012,020

(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 

: تغییرات در ساختار سرمایه شرکت

شرح
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جمع سود تخصیص داده شده

سرمایه

اندوخته قانونی

سود انباشته

جمع حقوق صاحبان سهام

تغییرات در بدهی هاي بلند مدت شرکت(ب

بدهی های بلند مدت

جمع بدهی هاي بلند مدت

تقسیم سود شرکت(ج

پاداش هیئت مدیره

سود سهام تخصیص داده شده

تغییرات در حقوق صاحبان سهام(الف

شرکت



1398/12/291397/12/29

بهاي تمام شدهبهاي تمام شده

ریال -میلیونریال -میلیون ریال 

43,529,0408.701,00082,18881,707شرکت زرین معدن آسیا

1,190,00017100,000122,09171,091توسعه معادن سرب و و روی مهدی آباد

14,000,000142,00030,83630,836گسترش صنایع روی ایرانیان

205,50015100,00020,5501,500شرکت زرین روی کاسپین

-1,500,0001510,00015,000توسعه معادن زرین صبا

-10,0001010,000100توسعه معادن فالت زرین کیمیا

600,0000.381,000600600شرکت ذوب گران رنگین فلز

4,90049100,000490490شرکت توسعه معادن زرین سرب خاورمیانه

1,5005.4100,000233233سیمین معدن قزلجا

213,90011,000214214راهبران صنعت سرب و روی انگوران

5,000510,0005050شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان

200.2100,00088شرکت معدنی و صنعتی پتاس ایران

350351,0000/0350/035زرین ترابر خاورمیانه
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: سرمایه گذاري هاي بلند مدت شرکت 

(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 

ارزش اسمی
تعداد سهام شرح سرمایه گذاري ها

درصد 

سهام



میلیون ریال - 1397سال میلیون ریال - 1398سال عنوان

85,826 238,216 نقد حاصل از عملیات

(658)- پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

85,168 238,216نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی (خروج)جریان خالص ورود 

میلیون ریال - 1397سال میلیون ریال - 1398سال عنوان

(37,661)(17,838)پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

(50)(60)پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

(72,500)(5,350)پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

58,355 دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

10,000 18,099 دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

(2,796)(178,466)پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

(85,873)(شرکتهای گروه)پرداخت های نقدی بابت تسهیالت اعطایی به دیگران

2,316 33,072 دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

2,300 3,174 دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

(98,391)(174,887)نقد حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري (خروج)جریان خالص 

میلیون ریال - 1397سال میلیون ریال - 1398سال عنوان

84,100 139,561 دریافت های نقدی حاصل از تسهیالت

80,000 50 دریافت از سهامداران

(45,534)(102,260)پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیالت

(2,745)(14,891)پرداختهای نقدی بابت سود تسهیالت

(42,352)(141,553)پرداختهای نقدی بابت سود سهام

73,469 (119,093)نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جریان خالص ورود

(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 

:تغییرات در وضعیت نقدینگی
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:منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل به شرح جداول زیر می باشد

جدول جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

جدول جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري

جدول جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي تامین مالی



:وضعیت جریان هاي نقدي عملیاتی در مقایسه با سال قبل

میلیون ریال - 1397سال میلیون ریال - 1398سال شرح

412,458 604,099 سود خالص

2,745 16,515 هزینه های مالی

-(51,149)سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها

(2,725)3,658 در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان (کاهش)خالص افزایش

14,884 17,233 استهالک داراییهای غیرجاری

(21,116)(33,072)سود سرمایه گذاری در سهام

(2,300)(3,174)سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی

سود تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات  (2)-

(8,512)(49,991)جمع تعدیالت 

(276,352)136,701 دریافتنی های عملیاتی  (افزایش)کاهش 

7,419 (347,617)موجودی مواد و کاال  (افزایش)کاهش 

3,144 (14,137)پیش پرداخت های عملیاتی  (افزایش)کاهش 

(50,266)(152,044)پرداختنی های عملیاتی (کاهش)افزایش 

(2,065)61,205 پیش دریافت های عملیاتی  (کاهش)افزایش 

(318,120)(315,892)جمع تغییرات در سرمایه درگردش

85,826 238,216 نقد حاصل از عملیات

١٨

(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 

تعدیالت:

تغییرات در سرمایه در گردش:



1397سال 1398سال 

905,281               516,147               

1397سال 1398سال شرحعنوان

3.15.6دوره گردش موجودیها

2.62.4دوره گردش مطالبات تجاري

3.52.3نسبت جاري

%32%22نسبت بدهی

%33%36نسبت بازده مجموع دارایی ها

%48%46نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

%21%39نسبت نقد شوندگی سود

eps15101031نسبت سود هر سهم 

dps450650نسبت سود نقدي هر سهم 

5962129نسبت جریان نقدي هر سهم

سایر نسبتها

 میلیون ریال، مجموع دارایی های37.458، شرکت وجوه نقدی معادل 29/12/1398در پایان سال مالی منتهی به 

.میلیون ریال داشته است397.751 میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری به مبلغ1.292.485جاری معادل 

این موضوع بیانگر این است که شرکت با کسری در سرمایه در گردش مواجه نبوده، همچنین نسبت دارایی های

.جاری به بدهی های جاری گویای شرایط مطلوب شرکت از لحاظ پرداخت بدهی های کوتاه مدت می باشد

نسبتهای سودآوری 

: نسبت هاي مالی
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سرمایه در گردش

عنوان

نسبتهای فعالیت 

های نقدینگی نسبت

(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 

در خصوص تامین مالی، در حد امکان سعی بر این است که نقدینگی از محل فروش محصوالت و ارائه خدمات

در صورت نیاز به تامین نقدینگی از سایر منابع،  راهکارهای مختلف  تحلیل و بررسی می شود تا. تامین گردد

.نیازهای مالی از طریق تسهیالت با بهره پایین تامین گردد

تغییرات در سرمایه در گردش

. درصد بصورت چک یک ماهه می باشد50 درصد نقد و50فروش به مشتریان بیرون از گروه عموماً بصورت نقد یا 

سیاست شرکت مبتنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و با اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی است، تا

.ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد

 سیاست هاي اعتباري شرکت

بیان سیاستهاي تامین مالی



خرید کاال و 

دریافت خدمات

فروش کاال و 

ارائه خدمات

درآمد بازرسی 

و آنالیز خاک

قرض الحسنه 

دریافتی

قرض الحسنه 

پرداختی
تضامین اعطایی

تسویه بدهی 

توسط واحد 

تجاري از طرف 

شخص دیگر

تسویه بدهی از 

طرف واحد 

تجاري

---------عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان

-      -       -       -       -       -       -       -       

------183,135162هیات مدیره مشترکشرکت توسعه صنایع روی خاورمیانه

-68,444----1757هیات مدیره مشترکشرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان

-------83,500هیات مدیره مشترکشرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد

--------عضو هیات مدیرهشرکت زرین معدن آسیا

-------40,745عضو هیات مدیرهشرکت ذوب گران رنگین فلز

-------3,232هیات مدیره مشترکشرکت زرین روی کاسپین

--------هیات مدیره مشترکشرکت توسعه معادن زرین سرب خاورمیانه

---14,713---1,351هیات مدیره مشترکشرکت زرین ترابر خاورمیانه

--259,540119---9هیات مدیره مشترکشرکت گسترش صنایع روی ایرانیان

-------3هیات مدیره مشترکشرکت پتاس پرمنگنات ایران

-------1,022هیات مدیره مشترکشرکت توسعه معادن فالت زرین کیمیا

----1,046--50عضو هیات مدیرهبنیاد نیکوکاری جمیلی

-------14,253هیات مدیره مشترکشرکت سیمین معدن قزلجا

--------هیات مدیره مشترکشرکت بین المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما

---------مدیران اصلی واحد تجاري نهاییآقای ابراهیم جمیلی

---------مدیران اصلی واحد تجاري نهاییآقای رضا جمیلی

---------خویشاوندان مدیران اصلی آقای جهانگیر جمیلی

--264,853----1,027,512-تامین کنندگانشرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

1,060,759551,8642815085,873264,8532657

1,060,759551,8642815085,873264,8532657

(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیاي زنجان گستران 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29براي سال مالی منتهی به 

بیان سیاست ها و رویه هاي کلی شرکت در خصوص بررسی و تایید معامالت با اشخاص وابسته

 قانون تجارت مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری129تشریفات قانونی مقرر در معامالتی که مشمول مفاد ماده 

رعایت شده است که عمدتاً در جهت تکمیل زنجیره ارزش آفرینی تولیدات شرکت صورت گرفته و ارزش افزوده هر چه بیشتر محصوالت تولیدی را در پی

:معامالت با اشخاص وابسته به شرح جدول زیر می باشد. داشته است
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واحد تجاری نهایی
جمع

سایر 

اشخاص 

وابسته

جمــع

جمـــع کل

نام شخص وابستهشرح
نوع 

وابستگی

 مشمول

ماده 

129

معامالت انجام شده



نام عضو حقوقی هیئت مدیره
نام و 

(نماینده)نام خانوادگی
نوع عضویتسمت

/ تحصیالت

مدارک 

حرفه اي

تاریخ عضویت 

در هیئت 

مدیره

عضویت همزمان 

در هیئت مدیره 

سایر شرکت ها

عضویت قبلی در 

هیئت مدیره سایر 

 5شرکت ها در 

سال اخیر

موظفرئیس هئیت مدیرهمحسن عطائیانشرکت توسعه تجارت امید ایرانیان
کارشناسی 

ارشد
بلیبلی1397/11/07

بلیبلی1397/11/07کارشناسیموظفنائب رئیس غالمحسین جمیلی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان

--1398/10/22دکتراموظفمدیرعامل رضا منفرد بنیاد نیکوکاری جمیلی

بلیبلی1397/11/07دکتراغیر موظفعضوهئیت مدیره ایرج تاج الدینشرکت زرین معدن آسیا

بلیبلی1398/02/25کارشناسیغیر موظفعضوهئیت مدیره مهدی اقتصادیشرکت ذوب گران رنگین فلز

نام و نام خانوادگی
عضو غیرموظف 

هیات مدیره
عضو مستقل

تاریخ عضویت 

در کمیته 

حسابرسی

1398/12/01بلهخیرامیرپرویز فرزان

1397/04/26بلهخیرحسین سلیمی

1397/04/26خیربلهایرج تاج االدین
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مدیریت صنعتی

آخرین مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

حسابداری

حسابداری

. اقدام به تشکیل کمیته های انتصابات، ریسک و جبران خدمات نموده است1398هیئت مدیره در اسفند ماه 

(غیر عضو هیئت مدیره)جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت  

(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیاي زنجان گستران 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29براي سال مالی منتهی به 

: اطالعات درباره کمیته هاي تخصصی هیئت مدیره شامل

:اعضاء هیئت مدیره در تاریخ تنظیم این گزارش به شرح زیر می باشد  

:اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت 

.صورتهای مالی فاقد تعهدات سرمایه ای در تاریخ تایید صورتهای مالی می باشد 12-2شرکت به غیر از پروژه های در جریان تکمیل طبق یادداشت 

. ریال میباشد میلیون466.834بدهی احتمالی شرکت در تاریخ ترازنامه بابت اسناد تضمینی نزد دیگران بالغ بر 



(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیاي زنجان گستران 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29براي سال مالی منتهی به 

افشاي فرآیند تصمیم گیري در خصوص تعیین حقوق و مزایاي مدیران ارشد اجرایی

تعیین میزان حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت با هیئت مدیره و تعیین میزان حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی با مدیرعامل

.شرکت می باشد

:اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل 
حسابرس و بازرس قانونی شرکت موسسه حسابرسی شاهدان  می باشد که به موجب مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب

 تعیین گردیده و نام بازرس علی البدل میلیون ریال700میزان حق الزحمه حسابرس براساس توافق فیمابین مبلغ . گردیده است

.می باشد موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا 1398شرکت در سال 

: گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت 

سرمایه گذاران باید پیش از. با ریسک های بااهمیتی همراه نیست (سهامی عام )سرمایه گذاری در شرکت کیمیای زنجان گستران 

.تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مد نظر قرار دهند

فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید کنسانتره روی و کنسانتره سرب می باشد بنابراین بطور کلی شرکت در معرض ریسک های

:مرتبط با صنعت سرب و روی قراردارد، لیکن سایر عوامل به شرح زیر می باشد

ریسک نوسانات نرخ ارز  

آسیب پذیری از نوسان. شرکت معامالتی را به ارز انجام نمی دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار گیرد

.نرخ ارز از طریق جایگزین نمودن فروش داخلی مدیریت می شود

 ریسک قیمت نهاده هاي تولیدي

اگر چه شرکت در رتبه های باالی دریافت سهمیه ماده معدنی از انگوران قرار دارد و ساالنه بخش زیادی از ماده معدنی مورد نیاز

تامین می شود ولی در راستای کاهش (استخراج و توزیع کننده ماده معدنی انگوران )توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

ریسک ناشی از تامین مواد اولیه ، از انجا که کشور ایران از ذخایر باالی سرب و روی برخوردار است این شرکت نیز عالوه بر دریافت

سهمیه ماده معدنی تخصیص  داده شده توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ، شرکت در مزایده های وزارت صنایع و معادن

را نیز در دستور کار قرار داده و همچنین واحد بازرگانی بطور مستمر در حال بررسی و پیگیری و مذاکره با منابع مختلف معدنی

.جهت دریافت ماده معدنی می باشد از این رو ساالنه بخشی از ماده معدنی از طریق سایر منابع غیر از منابع دولتی تهیه میگردد

همچنین شرکت با توجه به برنده شدن در مزایده پهنه هلیل آباد و نصرت آباد زنجان درصدد انجام عملیات اکتشاف و بهره برداری از

.پهنه فوق جهت تامین بخشی از ماده معدنی مورد نیاز خویش می باشد

 ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

لذا عواملی از قبیل تحریمها و بیماری کرونا. نظر به اینکه شرکت بخشی از محصوالت خود را در بازارهای صادراتی عرضه می نماید

می تواند بر عرضه و تقاضای محصوالت در بازار های جهانی تاثیر گذار باشد که شرکت این محدودیت را از طریق جایگزین نمودن

.بازارهای داخلی جبران می نماید

22



:ریسک تجاري 
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(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیاي زنجان گستران 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29براي سال مالی منتهی به 

LCبا توجه با اینکه شرکت ماده معدنی دریافتی خود از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران را بصورت مدت دار ودر قالب 

داخلی دریافت می نماید لذا فرصت الزم جهت تولید و فروش محصول فراهم می آید که شرکت نیز در راستای حمایت از

 داخلی از مشتریانLCمصرف کنندگان، محصوالت خودرا بصورت نقدی همراه با چک و دریافت ضمانت نامه یا دریافت 

بفروش میرساند ، بنابراین که تضمین کافی جهت وصول مطالبات وجود دارد و از طرفی دوره وصول مطالبات بدلیل نیاز مجدد

.را برای شرکت فراهم می آورد(سود نقدی)مشتریان به محصوالت شرکت کاهش می یابدکه در نهایت و سود با کیفیت 

در رتبه های باالی دریافت سهمیه (سهامی عام)همان طور که در بخش قبل عنوان گردید شرکت کیمیای زنجان گستران

خاک از معدن انگوران در بین سایر تولیدکنندگان کنسانتره سرب و روی قرار دارد که این امر باعث افزایش توان رقابتی

شرکت توانسته با (R&D)شرکت شده و از طرفی با توجه به راه اندازی سالن پژوهش و فعال کردن واحد تحقیق و توسعه 

فن آوری های جدید راندمان تولید را به میزان قابل مالحظه ای افزایش دهد و شرکت را از سایر رقبای بالقوه و بالفعل متمایز

سازد، اگر چه بدلیل افزایش روز افزون شرکت های تولید کننده شمش که مصرف کننده محصوالت شرکت می باشند تقاضای

.کافی برای دریافت محصوالت شرکت وجود دارد

: اقبال مشتریان به محصوالت جایگزین

:ریسک نقدینگی 

استفاده از محصوالت تولیدی شرکت در تولید شمش سرب و روی نشان دهنده میزان وابستگی وضعیت این محصوالت به

میزان تقاضا در بخشهای مختلف صنعت می باشد که این میزان تقاضا به رشد اقتصادی و قدرت خرید مصرف کنندگان شمش

سرب و روی  بستگی دارد، لذا کاهش تقاضا، بحران اقتصادی و تغییرات قیمت جهانی فلزات سرب و روی مجموعه عواملی

.هستند که می توانند بر بازارهای مصرفی این محصوالت تاثیر داشته باشند



جمعدکتراکارشناسی ارشدکارشناسیفوق دیپلمدیپلمزیر دیپلم

71421128142168

7746102915-177
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1397جدول تعداد پرسنل به تفكیک میزان تحصیالت به صورت مقایسه اي با سال 

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در راستای رسیدن به اهداف و استراتژی های زیست محیطی و مسئولیت های

:اجتماعی خود اقدام به خط مشی هایی به شرح زیر نموده است

 اطالعات1398/12/29با اعتقاد کامل به سرمایه ارزشمند شرکت یعنی نیروی انسانی شاغل در مجموعه، این شرکت تا تاریخ 

:ذیل را در راستای فعالیت های منابع انسانی ضمن بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش بهره وری نیروی کار اعالم می دارد

 اجرای استانداردهای مربوط به محیط زیست و فراهم نمودن شرایط جهت توسعه و نو آوری در راستای حفاظت بهتر از محیط

زیست

1397

(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیاي زنجان گستران 
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29براي سال مالی منتهی به 

سال

1398

:گزارش عملكرد اجتماعی و زیست محیطی شرکت

:فعالیت هاي توسعه منابع انسانی 

ایجاد تمهیدات الزم و پی گیری در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی

 اجرای طرحهای سالمت در کارخانه

از مشخصات بارز این شرکت بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا، ارتباط بهینه با کارشناسان مجرب و کاهش ضایعات تولید

 بالغ10/08/1390 به تاریخ 118/ 13852ظرفیت اسمی این شرکت طبق پروانه بهره برداری شماره . و افزایش راندمان می باشد

این شرکت.  میلیارد ریال اعتبار راه اندازی گردید١١۵پروژه با .  هزار تن کنسانتره روی و کنسانتره سرب می باشد300بر 

ظرفیت اشتغالزایی این شرکت.  کارخانه تولید کننده شمش را تولید و تأمین می نماید40کنسانتره روی مورد نیاز بیش از 

 نفر بطور مستقیم و غیر مستقیم بوده و جزء معدود مراکز صنعتی است که در احداث آن مسائل زیست محیطی به دقت۵۰۰

.لحاظ و مورد توجه قرار گرفته است

کمک به موسسه های فرهنگی و ورزشی و عام المنفعه و گسترش فرهنگ ورزشی و نیکو کاری در بین کارکنان

 اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در راستای ایجاد امنیت شغلی و رفاه یکسان برای کارکنان

 تالش در جهت آموزش کارکنان در زمینه های شغلی مختلف



میلیون ریال - مبلغ

1,061,652

نقدي

1,061,652

1,061,652

180,000

زمان پرداختتا تعداد سهاماز تعداد سهام ردیف

99نیمه اول مهر ماه 11500,000

99نیمه دوم مهر ماه 2500,0011,000,000

99آبان ماه 31,000,0013,000,000

99آذر ماه 43,000,0016,000,000

99دي ماه 56,000,00110,000,000

99بهمن ماه به باال 10.000.001  6

:پیشنهاد هیئت مدیره براي تقسیم سود

پیشنهاد تقسیم سود (و
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1398 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 

شرح

میزان سود قابل تخصیص (الف

نحوه تخصیص سود (ب

در صورت)برنامه های پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده شامل سود سهام پرداخت نشده سنوات قبل 

:به شرح جدول زیر می باشد( شامل زمان بندی پرداخت و شیوه پرداخت آن)و سود سهام سال جاری  (وجود

میزان سود قابل تقسیم (ج

حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود (د

جدول زمان بندي پرداخت سود



(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران 
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 

:اطالعات طرح هاي توسعه شرکت

، معدن مس قلعه جوق و همچنین خرید و سرمایه گذاری در معدن سرب و روی2شرکت قصد دارد در طرح های معدن مس قشالق 

اراک سرمایه گذاری نماید که مراحل مقدماتی  طرح قشالق و قلعه جوق  انجام شده و  خرید معدن سرب و روی اراک در حال انجام

همچنین یکی از برنامه های هیات مدیره تجمیع معادن گروه در شرکت سرمایه پذیر سیمین معدن قزلجا است که باعث. است

.بهره  وروی و سرعت بیشتر در انجام کار می شود

:برنامه هاي آینده  شرکت

شیوه های تامین مالی  (د

ارائه گزیده داده های مربوط به بودجه مالی شرکت به ویژه داده های مربوط به صورت سود و زیان پیش بینی شده
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: اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت در خصوص

گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش (الف

تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید  (ب

مشارکت ها و سرمایه گذاری ها (ج



سایت اینترنتی پست الكترونیكیشماره فكسشماره تلفن آدرس پستی

-  جاده بیجار50زنجان، کیلومتر 

مابین روستای قمچقای و سه راه 

سعید آباد

024-58404050-1-

سعادت آباد، بین میدان سرو و میدان 

 طبقه پنجم126کتاب ، پالک 
021-25902021-22116846

 خانم شیوا یوسف نژاد:مسئول پاسخگویی به امور سهام

(سهامی عام)شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1398 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 

info@kzg.ir

saham@kzg.ir

عنوان

:نحوه ارتباط بین سهامداران و شرکت از طریق واحد امور سهام و سایت اینترنتی شرکت میسر می باشد
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021-22116791 021-25902508
سعادت آباد، بین میدان سرو و میدان 

طبقه دوم -126کتاب ، پالک 

www.kzg.ir

واحد امور سهام

دفتر تهران

کارخانه 

mailto:saham@kzg.ir

