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 اطالعات گزيده( 1

 

    

 سال

1394 

 سال 

1395 

 سال 

1396 

 شرح گزیده اطالعات 

 (:ریال ميليون به مبالغ) مالي عملكرد اطالعات( الف      

 خالص درآمد  933،577  539،675  314،733

 عملياتي )زیان( سود  582،210  282،034  89،275

   غيرعملياتي درآمدهاي  256  1067 178

 ماليات كسر از پس – خالص)زیان(  سود  582466  283،101  89،453

 سنواتي تعدیالت  -  --  (100)

 عملياتي فعاليتهاي از حاصل نقد وجوه  43،924  29،725  35،292

 (:ریال ميليون به مبالغ) سال پایان در مالي وضعيت اطالعات( ب      

 ها دارایي جمع  1،512،914  895165  601،583

 ها بدهي جمع  178،223  86241  65،636

   شده ثبت سرمایه  202،500  202500  202،500

948،535   808924  691،334،1  سهام صاحبان حقوق جمع  

 (:درصد) بازده نرخ( ج      

  دارایيها بازده نرخ  38  31  15

 (ویژه ارزش)  سهام صاحبان حقوق بازده نرخ  44  34  17

 :سهم هر به مربوط اطالعات( د      

  مجمع برگزاري زمان در سهام تعداد  202،500،000  202،500،000  202ر500ر000

 ریال – سهم هر سود بيني پيش اولين  2210  222  507

 ریال – سهم هر سود بيني پيش آخرین  2565  1268  234

 ریال – سهم هر واقعي سود  2876  1398  442

  ریال – سهم هر نقدي سود  300  280  50

  ریال  گزارش تایيد تاریخ در سهم هر قيمت آخرین  16333  12590  4712

  ریال – سهم هر دفتري ویژه ارزش  6591  3995  2647

 مرتبه – سهم هر واقعي درآمد به قيمت نسبت  36/6  29/7  11

 : اطالعات سایر( ه      

 (سال پایان) نفر – كاركنان تعداد  379  354  344
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 مديره هيئت پيام( 2

 بسم اهلل الرحمن ارحيم

 
 كليه سهامداران محترمسالم و احترام به عرض با 

و  سربدهه فعاليت با هدف توليد كنستانتره  6شركت معادن بافق با قدمتي قریب به كه عنایت فرمود تا  منانسپاس از خداوند  با و

قدرداني  تحقق این مهمدر  سهامداراناز جایگاه و نقش انكار ناپذیر تا داشته باشيم  مجدد و ما فرصتيداشته باشد همچنان تداوم  روي

، با رعایت آخرین نكات ایمني و استاندارد هاي توليدي م وظيفهت به انجانسبمجموعه از همكاري صادقانه پرسنل  همچنين نمایيم و

د خویش بر حفظ در راستاي اثبات تعه الزم به ذكر است، اصلي را ایفا مينمایند سپاسگزاریمكه در تحقق اهداف این مجموعه نقش 

هدایت مستمر و همچنين و متخصص  زحمات بي دریغ پرسنلمتعال و  پروردگار با الطاف یادآور شویم كه منافع سهامداران گرامي 

 و شاخص بهاي فلزات قيمت هاي جهاني سرب و روي سال ابتداي عليرغم اینكه در،  سال مورد گزارش صحيح هيأت مدیره محترم در

كاهش هزینه هاي  سرب و روي و LMEروند افزایش  با سال طي دراما ، روندي نزولي داشت و نازلترین قيمت جهاني را شاهد بودیم

در  ،ریال افزایش یافت  2،876ه مبلغ ریال ب  2،210بودجه پيش بيني شده از مبلغ  در سود هر سهم ،في و هزینه هاي توليدمواد مصر

 :به شرح ذیل به استحضار سهامداران محترم ميرسانيمخالصه اي از عملكرد و تالش هيأت مدیره را  پایان

فلوتاسيون با تمام فراز و نشيب هاي اجرائي مراحل ساخت و نصب را پشت سر گذاشته و در حال تست و توسعه خطوط كارخانه  -1

 مراحل اجرائي توليد ميباشد.

وضعيت معيشتي  بهبود به منظور و در راستاي بهينه سازي عملكرد منابع انسانياجراي طرح اصالح و بازنگري طبقه بندي مشاغل  -2

 .كاركنان

 ي و سعي بر نوسازي تجهيزات فرسوده با هدف افزایش عمر كارخانجات و ماشين آالتبازسازي نسب -3

 ایجاد اشتغال پایدار در نتيجه توسعه خطوط توليد -4

 موثر در راستاي ایجاد صنعت سبز با اجراي پروژه هاي زیست محيطي اقدامات -5

 برگزاري دوره هاي آموزشي به جهت ارتقا سطح آگاهي پرسنل. -6

و جلب مقاومتي موجود بيش از پيش در عرصه اقتصاد اميد است با تالش موثر همكاران و سهامداران گرامي شاهد تعالي وضعيت 

 .آنچه شایسته این شركت است دست یابيم به بوده و  رضایت سهامداران گرامي

 

 با سپاس از شما همراهان گرامي                                                                                                                                     

 هيئت مدیره                                                                                                                                                    
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 و تحوالت صنعت در سال مورد گزارش:وضعيت  -

 در خصوص دستيابي به بازار فروش مناسب همواره با مشكالت تحریمهاي بين المللي، شركت با توجه به 1396سال در  -1

 تحميل هزینه هاي اضافي نيز گردیده است.كه این امر باعث عدیده اي روبرو بوده است 

نسبت به سال قبل رشد داشته است، بطوریكه با توجه به اینكه ابتداي سال قيمت ها  LMEبررسي یكساله بازار جهاني  -2

را  2683و  2036و همچنين براي فلز سرب  3618و  2434روند نوسانات قيمت حداقل و حداكثر را براي فلز روي به ترتيب 

 .رقم زده است

 جایگاه شركت در صنعت و وضعيت رقابتي در سال مورد گزارش: -

فلز روي بعد از آهن و آلومينيوم و مس و چهارمين  سولفوره سرب و روي فعاليت ميكند، در زمينه توليد كنسانتره شركت

شركت مورد استفاده در دنيا ميباشد. از موارد استفاده روي ميتوان توليد آلياژهاي مختلف برنج و فوالد و گالوانيزه نام برد. 

سانتره سولفوره روي و سرب به خارج از كشور بوده و به لحاظ كيفيت نوع محصول كن از صادر كننده هاي برترمعادن بافق 

 قابل رقابت با مشابه خارجي مي باشد.

 استراتژي شركت: -

 و فرآوري و افزایش توليد  كنسانتره سولفوره سرب و روي * توسعه فرآیند اكتشاف، استخراج 

 و توسعه معادن  يوليد* استراتژي خالقيت و نوآوري در كليه فعاليت هاي ت 

 * استراتژي مدیریت هزینه ها و كاهش بهاي تمام شده محصوالت 

 بيان برنامه ها و چشم انداز وضعيت شركت براي سال مالي آتي:  -

از برنامه هاي مهم در آینده  تن 000/30به  تن 000/18 از توليديتوسعه كارخانه فلوتاسيون دستيابي به ظرفيت  با عنایت به

 بوده است. %14كه در سال مورد گزارش افزایش توليد به ميزان  ميباشدشركت 

 بيان ریسک هاي عمده شركت : -

  نوسانات بازار بورس لندنLME و نوسانات نرخ ارز در داخل كشور 

  ریسک تجاري : كاهش تقاضا، بحران اقتصادي، مازاد عرضه و تغييرات قيمت جهاني و وجود تحریمها مجموعه اصلي

 كه ميتوانند بر شرایط فروش محصوالت تاثير قابل توجهي داشته باشند.هستند 

  ریسک نوسان قيمت : بخش عمده تغييرات قيمت هاي جهاني وابسته به مكانيزم عرضه و تقاضا در بازار جهاني

 2826بوده است كه ميانگين  3500و باالترین قيمت  1900پایين ترین قيمت  1396است و در همين راستا در سال 

 دالر نوسان داشته است. 2900ضمناً در تاریخ تهيه گزارش در حدود دالر براي روي بوده است.
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 شركت درباره كلياتي( 3
 

 : تاریخچه -1

 ي خاص تاسيسـبه صورت شركت سهام 1345ماه سال  خرداد16درتاریخ  شركت معادن بافق )سهامي عام(                     

مورخ   57دراداره ثبت شركتها ومالكيت صنعتي تهران وطي شماره 1345خردادماه  18مورخ 10725شده وطي شماره 

به شركت  21/3/1370خ ـدر اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي بافق به ثبت رسيده است. شركت در تاری 14/5/1372

اصلي    است، درحال حاضر مركز ادار تهران  پذیرفته  شدهـدر بورس  اوراق  به 20/12/1375سهامي عام تبدیل و در تاریخ 

 محور بافق ـ بهاباد دركنار روستاي كوشک ميباشد. 45كيلومتر  -شهرستان بافق -استان یزدشركت  

 فعاليت اصلي شركت:   -2

 موضوع اصلي شركت عبارتست از :

 ،اكتشاف و استخراج و بهره برداري از معادن بطور اعم 

  نقاط مناسب كشور و  تصفيه و تكليس و ذوب مواد معدني درخردكردن و شستشو و دانه بندي و تغليظ و

 جات مربوطه،تأسيس كارخان
 جات مربوطه،ش سنگهاي تزئيني و ایجاد كارخانتوليد پودرهاي مواد معدني و بر 

 ،تهيه طرحهاي اكتشاف و بهره برداري از معادن 

 وطه،تجزیه فيزیكي و شيميایي مواد معدني و ایجاد و توسعه آزمایشگاههاي مرب 

 ،وارد كردن ماشين آالت و تجهيزات معدني و صنایع وابسته وواردات كليه اقالم مجاز 

 ر شكل ، حالت ، نوع و مرحله،ه صدور سنگها ومواد و فرآورده هاي معدني و فروش انواع توليدات شركت به 

 مستقيم با موضوع  انجام كليه امور بازرگاني و صادرات و واردات و كليه عملياتي كه بطور مستقيم یا غير

 شركت ارتباط داشته باشد .

 موضوع فرعي:

مشاركت و سرمایه گذاري در سایر شركتهایي كه موضوع آنها با موضوع مطروحه در بندهاي فوق منطبق باشد از طریق  

تأسيس یا تعهد سهام شركتهاي موجود بطوریكه شركت بتواند به كليه عمليات فني و معامالت مالي و تجاري و صنعتي كه 

   ضوعات فوق مربوط باشد مبادرت كند .بطور مستقيم یا غير مستقيم یا تمام یا هریک از مو
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 سهامداران تركيب و سرمایه  -3
 

 10ر000 سهم هر اسمي ارزش به سهم، 8400 تعداد شامل) ریال ميليون 84 مبلغ تاسيس بدو در شركت سرمایه

 اسمي ارزش به سهم، 202ر500ر000 تعداد شامل) ریال ميليون 202ر500 مبلغ به زیر شرح به مرحله چند طي كه بوده( ریال

 .است یافته افزایش 29/12/1394 به منتهي مالي سال پایان در( ریال 1ر000 مسه هر

 تغييرات سرمایه شركت

 سرمایه جدید   درصد افزایش سرمایه  تاریخ افزایش سرمایه

 )ميليون ریال(

 محل افزایش سرمایه

--  --  450 -- 

 از محل سود انباشته 1350  200  20/3/1370

 از محل سهام جایزه و مطالبات 3375  150  25/12/1375

 از محل مطالبات و آورده نقدي 10125  200  1/9/1382

 (سهام جایزهسود انباشته )از محل  50625  400  20/4/1390

 از محل سود انباشته)سهام جایزه( 202ر500  300  29/4/1393

 

تایيد  تاریخ و 29/12/1396 به منتهي مالي سال پایان در شركت سهام %1 از بيش مالكيت داراي سهامداران همچنين

 :است زیر جدول شرح به گزارش

 6/4/1397 و تاریخ تائيد گزارش 1396عمده شركت در پایان سال  انسهامدار

 ردیف ام سهامدارن 6/4/1397 29/12/1396

 تعداد سهام درصد تعداد سهام درصد

 1 شركت خدمات بازرگاني پيمان امير 155،726،529 77 155،726،529 77

 2 آقاي آرمين پيله رودي 3،039،700 1 3،039،700 1

 3 سایر 43،733،771 22 43،733،771 22

  جمع 202،500،000 100 202،500،000 100
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 وضعيت نقد شوندگي وكيفيت افشاء اطالعات 

 واقعي عملكرد و سهم هر درآمد هاي بيني پيش اي مقایسه اطالعات -1

 به آن واقعي عملكرد و 29/12/1396 به منتهي مالي سال براي شركت سهم هر درآمد هاي بيني پيش به مربوط اطالعات

 : است بوده زير شرح

 ميليون ریال مبالغ      

شرح اقالم جدول پيش بيني در 

 آمد هر سهم
 اولين

بيني در  پيش

29/11/96 

 آخرین

 بيني در پيش 

 31/6/96 

 عملكرد واقعي دوازده ماهه 

 933،577 841،664 766،188 فروش

بهاي تمام شده كاالي فروش 

 رفته
(235،099) (231،897) (256،831) 

 676،746 609،767 531،089 سود )زيان( ناخالص

هزينه هاي 

 عمومي،اداري،تشكيالتي
(83،474) (90،441) (94،536) 

 ساير )هزينه هاي( عملياتي
--- --- --- 

 582،210 519،326 447،615 سود)زيان(عملياتي

خالص در آمد )هزينه( هاي 

 متفرقه
--- --- 256 

 582،466 519،326 447،615 سود)زيان(قبل از ماليات

 582،466 519،326 447،615 سود خالص

 2،876 2،565 2،210 سود هر سهم )ريال(

 202،500 202،500 202،500 سرمايه
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 صنعت در شركت جایگاه -2

 

 شركت معادن بافق در بين توليد كنندگان سرب و روي كشور پس از شركتهاي كالسيمين و باما در رتبه سوم این صنعت قرار

 رشد را نشان ميدهد. %73دارد.وضعيت فروش این محصول و مقایسه آن با سال قبل با توجه به جدول زیر 

 

 

 30/12/1395سال مالي منتهي به   29/12/1396سال مالي منتهي به   

كل   نوع محصول

بازار 

 داخلي

سهم شركت از 

 بازار داخلي

كل   صادرات 

بازار 

 داخلي

سهم شركت از 

 بازار داخلي

 صادرات 

ميليون   

 ريال
ميليون 

 ريال
ميليون   ميليون ريال  درصد

 ريال
ميليون 

 ريال
 ميليون ريال درصد

كنسانتره روي 

 سولفوره

 -- -- --  877،109  -- -- -- 457،519 

كنسانتره 

 سرب سولفوره

 -- -- --  56،468  -- -- -- 821،55 

 539،674 -- -- --  933،577  -- -- --  جمع

ات تهيه نقشه هاي زمين شناسي، مطالع تكنولوژي مورد استفاده: عمليات اكتشافي شامل شناسایي، پي جویي، -

با توجه به توليد كنسانتره سولفوره روي و  تعریف نقاط حفاري، حفاري دریل واگن و مغزه گيري مي باشد.ژئوفيزیكي 

جي معادن مورد بهره برداري شركت استفاده ميشود.تاسيون )پر عيار كردن( سنگهاي استخراسرب از تكنولوژي فلو  

 3- محيط حقوقي شركت

 :از عبارتند شركت فعاليت بر حاكم مقررات و قوانين مهمترین

 )قوانين و مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت( قوانين بهره برداري از معادن -1

 قوانين بورس اوراق بهادار -2

 قانون تجارت -3

 رفاه اجتماعيقوانين و مقررات كار و  -4

 قوانين و مقررات زیست محيطي -5

 قوانين و مقررات مالياتي كشور -6
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 جاري سال در شركت عملياتي و مالي عملكرد بر مروري (4

 الف( عملكرد مالي

 ترازنامه

 

   

 30/12/1395 29/12/1396 دارائيها

 ریال ریال دارائيهاي جاري:

 2،907،155،983 26،499،270،070 موجودي نقد
 673،130،649،984 1،242،187،532،245 حسابهاي دریافتني تجاري و غير تجاري

 117،203،385،984 147،471،726،653 موجودي مواد وكاال

 6،670،409،747 117،561،227 سفارشات و پيش پرداختها 

 799،911،601،698 1،416،276،110،195 جمع دارائيهاي جاري 

   دارائيهاي غيرجاري :

 28،561،000 30،280،456 سرمایه گذاري هاي بلند مدت

 90،130،748،793 91،420،797،893 دارایي هاي ثابت مشهود

 2،701،104،360 2،701،104،360 دارایي هاي نامشهود

 2،394،108،868 2،485،891،401 سایر دارائيها 

 95،254،523،021 96،638،074،110 جمع دارائيهاي غير جاري

 895،166،124،719 1،512،914،184،305 جمع دارائيها
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 مابدهيهاوحقوق صاحبان سه
29/12/1396 30/12/1395 

 ریال ریال بدهيهاي جاري:
 60،984،571،813 142،217،353،628 و غير تجاريحسابها و اسنادپرداختني تجاري 

 --- --- ماليات پرداختني

 4،449،735،091 7،950،030،381 پرداختنيسود سهام 

 65،434،306،904 150،167،384،009 جمع بدهيهاي جاري

   بدهيهاي غيرجاري :

 20،807،042،884 28،055،631،078 ذخيره مزایاي پایان خدمت كاركنان

 86،241،349،788 178،223،015،087 جمع بدهيها 

   حقوق صاحبان سهام :

سهم یكهزار هزار  50625)سرمایه

 ریالي تمام پرداخت شده(

202،500،000،000 202،500،000،000 

 20،250،000،000 20،250،000،000 اندوخته قانوني

 4،060،000،000 4،060،000،000 سایراندوخته ها

 582،114،508،657 1،107،881،169،218 انباشته سود )زیان( 

 808،924،774،931 1،334،691،169،218 ماجمع حقوق صاحبان سه

 895،165،858،445 1،512،914،184،305 م اجمع بدهيهاوحقوق صاحبان سه
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 صورت سود و زیان

  
 

             

 1395سال  1396سال  

 ریال ریال 

 فروش خالص 
933،577،101،726 539،674،710،000 

   كسر ميشود : 

 (193،864،522،408) (256،831،080،371) بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 

 345،810،157،592 676،746،021،355 ناخالص )زیان( سود

   كسر ميشود :

 (63،776،072،665) (94،535،566،582) عمومي و هزینه هاي فروش ، اداري 

 -- -- خالص سایر در آمد ها )هزینه هاي( عملياتي

 282،034،084،927 582،210،454،773 عملياتي   )زیان(سود

 1،067،631،378 255،939،514 در آمدهاي غير عملياتي

 283،101،982،579 582،466،394،287 سود قبل از ماليات

 -- -- ماليات

 283،101،982،579 582،466،394،287 سود)زیان(خالص 

 1،398 2،876 سود هر سهم 
 

كه از معادن  تن مي باشد 193،175معدني تن و مصرف سنگ  192،675  معدنياستخراج سنگ :   عمده اوليه مواد مصرف و خرید آمار

 روباز و زیر زميني استخراج ميگردد.

  :شامل ها گذاري سرمایه در تغييرات

 طرح توسعه كارخانه مربوط به خرید تجهيزات بابت خرید دارائي هاي ثابتميليون ریال افزایش  1،290مبلغ  :ثابت هاي دارایي تغييرات( الف

 ميباشد و ماشين آالت

 ميباشد سرمایه گذاري مليسهم  1000خرید ميليون ریال بابت  2: ها شركت سایر سهام در گذاري سرمایه كل دفتري ارزش در تغييرات( ب

 تغييري نداشته است. :ها دارایي سایر در تغييرات( ج

 :شامل مالي تامين هاي سياست و سرمایه ساختار در تغييرات

 مي باشد.  525،767 سال مالي مختص به سود عملكرد دوره جاري و  :سهام صاحبان حقوق در تغييرات( الف

ميليون ریال بدهي هاي بلند مدت كه مختص ذخيره   7،249در طي سال مورد گزارش مبلغ : مدت بلند هاي بدهي در تغييرات( ب

 افزایش داشته است. ،ميباشد پایان خدمت كاركنان  يمزایا
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 :شامل نقدینگي وضعيت در تغييرات

 : قبل سال با مقایسه در آنها تغييرات و عمده نقدي مصارف و نقدینگي اصلي منابع( الف 

 1395سال  1396سال    

 ریال   ریال   

 فعاليتهاي عملياتي :
قد      جه ن خالص ورود )خروج( و یان  ــي از   جر ناش

 فعاليتهاي عملياتي 

  43،924،101،773   29،725،240،629 

 بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختي

 بابت تامين مالي:

      

  دریافتي سود سپرده بانكي كوتاه مدت

 

 دریافتي سهام سود

 

 سهام پرداختي سود

 255،889،514 

  

  50،000 

(9،596،276،590) 

 

 

  1،067،397،652 

 

500،000 

 

(4،356،478،550) 

 

شي از بازده  جریان  خالص ورود )خروج( وجه نقد نا

 سرمایه گذاریها و سود پرداختي بابت تامين مالي

  (9،340،337،076)   (3،288،580،898) 

       ماليات بر درآمد: 

ــامل پيش پرداخت        يات بر درآمد پرداختي )ش مال

 ماليات بردرآمد(

 

  -   -  

       فعاليتهاي سرمایه گذاري : 

 (22،824،650،323)     (10،989،911،154)  پرداختي جهت خرید دارائيهاي ثابت مشهودوجوه 

ــهود      نامش هاي  بت دارایي با وجوه وجوه پرداختي از 

 پرداختي بابت تحصيل سرمایه گذاري بلند مدت

 - 

(1،719،456) 

    (2،500،000،000) 

- 

ــي از          ناش قد  جه ن خالص ورود)خروج( و یان  جر

 فعاليتهاي سرمایه گذاري 

       

(10،991،630،610)   (25،324،650،323) 

 1،112،009،408   23،592،134،087   خالص افزایش)كاهش(دروجه نقد

 1،795،146،575   2،907،155،983   مانده وجه نقد درآغازسال 

 2،907،155،983   26،499،290،070   سالپایان مانده وجه نقد در 
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 :قبل سال با مقایسه در عملياتي نقدي هاي جریان وضعيت( ب

 1395سال  1396سال  

 ریال ریال

 282،034،084،927 582،210،454،773 سود)زیان(عملياتي 

 11،255،007،744 9،699،862،054 هزینه استهالك 

 4،636،016،794 7،248،588،194 در ذخيره مزایاي پایان خدمت كاركنان  )كاهش(خالص افزایش

 (270،064،491،016) (569،056،882،261) عملياتيكاهش)افزایش(حسابهاي دریافتني 

 (3،331،448،230) (30،268،340،669) كاهش)افزایش(موجودي مواد وكاال

 (5،005،001،095) 6،552،848،520 سفارشات و پيش پرداختها )افزایش(    اهشك

 - (91،782،533) كاهش و افزایش سایر دارایيها

 10،201،071،505 37،629،353،695 عملياتيافزایش )كاهش(حسابها و اسناد پرداختني 

 29،725،240،629 37،629،353،695 جریان خالص ورود )خروج( وجه نقدناشي از فعاليتهاي عملياتي
 

 

 : گردش در سرمایه در تغييرات

 ميليون ریال  531،632 % افزایش به مبلغ     

  نسبت هاي مالي شامل:

 نسبت شرح

  الف( نسبت هاي فعاليت:

 94/1 دوره گردش موجودي ها -1

 1 دوره گردش مطالبات تجاري -2

  ب( نسبت نقدینگي :

 4/9 نسبت جاري

 11/0 ج( نسبت بدهي

  د( نسبت هاي سود آوري شامل :

38% )درصد( نسبت بازده اي مجموعه دارایي ها -1  

31% (سود خالص / ميانگين حقوق صاحبان نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ) -2  

7% (خالص نقد عملياتي /سود خالص)نسبت نقد شوندگي      -3  

  اطالعات مربوط به هر سهم : ه( 

 2876 (EPSسود هر سهم ) -1

 300 پيشنهادي هيأت مدیره – (DPSسود نقدي هر سهم ) -2

 216 جریان نقدي هر سهم -3
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 ب( فعاليت هاي عملياتي

 استخراج معادن  -1

 1396عملكرد معدن زیرزميني در سال  -1-1
كارگاههاي آماده سازي شده كه از  1396جدول آمار استخراج سنگ معدني از معدن زیرزميني در سال      

 بشرح ذیل مي باشد.استخراج از آنها امكان پذیر بوده است 

 

 استخراج سنگ معدني )تن( ماه

 3171 فروردین

 4452 اردیبهشت

 3556 خرداد

 2751 تير

 4190 مرداد

 4074 شهریور

 4603 مهر

 5468 آبان 

 5432 آذر

 6980 دي

 5680 بهمن

 4872 اسفند

 55229 جمع

 

 

 



 شرکت معادن بافق )سهامی عام(

      گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1396 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 

 

15 

 

 نمودار استخراج سنگ معدني از معدن زیر زمين
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 عملكرد معدن روباز -2-1

 به شرح جدول ذیل ميباشد. 1396استخراج معدن روباز در طي سال 

 

 تن –باطله  تن -سنگ معدني  ماههاي سال

 86909 12052 فروردین
 30000 10753 اردیبهشت

 47900 11788 خرداد
 0 11670 تير

 40357 10366 مرداد
 157802 16718 شهریور

 0 9231 مهر
 140000 7811 آبان
 18000 11067 آذر
 120000 12513 دي

 0 12323 بهمن
 0 11154 اسفند

 640968 137446 جمع كل
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تن(-)واحد باطله برداري معدن روباز -نمودار استخراج   

 

 

 

12052 10753 11788 11670 10366

16718

9231 7811
11067 12513 12323 11154

25000

30000

47900

0

40357

157802

0

140000

18000

120000

0 0
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

سنگ معدنی

(تن)باطله 



 شرکت معادن بافق )سهامی عام(

      گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1396 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 

 

18 

 

 

     1396آمار توليد كارخانه تغليظ سال 

 

 

 

                                              

 

 ماه 

 

 كنسانتره سرب  كنسانتره روي 

 عيار تناژ توليد  عيار تناژ توليد 

 9/41 143 53/46 1127 فروردین 

 48/50 149 59/46 1291 اردیبهشت 

 78/49 169 67/47 1537 خرداد 

 42/54 109 98/48 1295 تير 

 02/58 134 27/47 1770 مرداد 

 24/54 203 29/48 2208 شهریور 

 79/46 132 13/44 1486 مهر 

 66/51 119 76/44 1377 آبان 

 76/55 175 04/46 1994 آذر 

 65/52 171 01/45 1938 دي 

 03/55 125 42/42 1527 بهمن 

 17/56 108 42/46 1350 اسفند 

 26/52 1737 18/46 18900 جمع كل 
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 توليد و عملكرد كارخانه فلوتاسيون -1

 مقدار توليدات روي -نمودار عيار
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 سربمقدار توليدات  –نمودار عيار 
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 5( اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

 عنوان
نام شخص 

 وابسته
نوع 

 وابستگي

 1395سال  1396سال 

 موضوع معامله

آيا مشمول 

 129مفاد ماده 

ق.ت مي 

 باشد؟

نحوه تعيين 

 قيمت
 مبلغ معامله

سود )زيان( 

ناخالص 

 معامله

مانده 

طلب 

 )بدهي(

مبلغ 

 معامله

سود 

)زيان( 

ناخالص 

 معامله

مانده 

طلب 

 )بدهي(

شركت 

 مادر 

شركت 

خدمات 

بازرگاني پيمان 

 امير

رئيس 

هيات 

 مديره

اجاره دفتر 

 مركزي
 -- - (293) - - (293) هيات مديره √

" " 

)دريافت( و 

پرداخت وجه 

 نقد
√ -- (43،828) - - (19،097) - -- 

 -- - 19،390 - - - -- √ نقل و انتقاالت " "

 -- - -- (44،121) - (44،121) جمع

اشخاص 

داراي 

كنترل 

 مشترک

شركت نوين 

 آلياژ سمنان 

عضو 

هيات 

 مديره

خريد مواد اوليه 

  و قطعات
 

  √ 
 -- - (22،963)  - (11،586) هيات مديره

" " 
واردات مواد 

 -- - (5،251)  - (8،059) -- √ شيميايي

 -- - (17،647)  - (30،528) -- √ حق العملكاري " "

" " 
بدهي  انتقال

 -- - 539،674  - 933،577 -- √ مشتريان خارجي

 -- - (19،390)  - - -- √ نقل و انتقاالت  " "

" " 
كرايه حمل 

 محصوالت
√ -- (33،416) -  (23،008) - -- 

 " - 
)دريافت( و 

 پرداخت وجه نقد
√ -- (283،739) -  (179،024) - -- 

 671،694 - 272،391 1،237،943 - 566،249 جمع

 ساير
شركت تعاوني 

 مصرف كاركنان

سایر 
اشخاص 

 وابسته

تامين كاالي غير 

 نقدي پرسنل
 -- - (15،896)  - (25،311) قيمت بازار --

)دريافت( و 

 پرداخت وجه نقد
-- -- 25،162 -  15،314 - -- 

 (2،770) - (582) (2،919) - (149) جـــــــمــــع

 ساير
صندوق رفاه 

 كاركنان

سایر 
اشخاص 

 وابسته

 -- - (3،602)  - (4،338) -- -- وام كاركنان
)دريافت( و 

 پرداخت وجه نقد
-- -- 4،557 -  3،597 - -- 

 (643) - (5) (424) - 219 جـــــــمــــع
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 6( نظام راهبردي شركت :

 اطالعات مربوط به هيات مدیره -1

 جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هيات مدیره

زمينه هاي  تحصيالت سمت نام و نام خانوادگي

 سوابق كاري

تاریخ عضویت در 

 هيات مدیره

 موظف /

 غير موظف

 غير موظف 29/4/93 تجارت و توليد ليسانس مدیره رئيس هيئت محمد عليمحمدي

 غير موظف 30/11/81 تجارت و توليد ليسانس نائب رئيس مهدي محمد خاني

 غير موظف 14/4/91 تجارت و توليد فوق ليسانس عضو هيات مدیره مسعود شميمي نوري

 موظف 1/7/1384 تجارت و توليد ليسانس مدیرعامل و عضو هيات مدیره محمود عليمحمدي

 غير موظف 30/4/89 مالي و توليد فوق ليسانس عضو هيات مدیره غالمرضا ميرابي

 جلسات هيات مدیره و حضور اعضا در جلساتاطالعات در مورد تعداد  -2

 تعداد نفر جلسات هيات مدیره اعضاي هيات مدیره تعداد جلسات هيات مدیره

12 5 60 

 مدیره هيئت اعضاء و مدیرعامل پاداش و مزایا حقوق، دولج -3

اعضاء هيات مدیره 

 فعلي : 

 نام و نام خانوادگي

 1395سال  1396سال 

حق حقوق و

 نقدي : حضور

جمع حقوق  پاداش مصوب

 و مزایا

حقوق و مزایا : 

 نقدي

جمع حقوق و  پاداش مصوب

 مزایا

 ميليون ریال    ميليون ریال    ميليون ریال    ميليون ریال ميليون ریال   ميليون ریال

 121 61 60 285 225 60 محمد عليمحمدي

 121 61 60 285 225 60 مهدي محمدخاني

 121 61 60 285 225 60 مسعود شميمي نوري

 1،210 61 1،149 1،512 225 1،287 محمود عليمحمدي

 121 61 60 285 225 60 غالمرضا ميرابي
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 (مدیره هيئت عضو غير) شركت اجرایي مدیران و مدیرعامل سوابق و مشخصات به مربوط جدول -4

تحصيالت / مدارك  سمت نام و نام خانوادگي

 حرفه اي

سابقه اجرایي در 

 شركت

 سال 13 ليسانس عامل مدیر محمود عليمحمدي

 سال 13 ليسانس و اداري مدیر مالي رضا بيات

 

 :قانوني بازرس و مستقل حسابرس به مربوط اطالعات -5

 آن انتخاب فرایند و حسابرس نام( الف

مجمع عمومي عادي ساليانه مورخه توسط بعنوان حسابرس و بازرس قانوني شركت  كاربرد ارقامموسسه حسابرسي 

 .براي مدت یكسال انتخاب شده است 25/4/1396

 الزحمه الزحمه حق تعيين فرآیند و حسابرسي هزینه و الزحمه حق( ب

 465 تنظيمي و طي قراردادگردیده حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني از طرف مجمع به هيات مدیره محول 

شش  اي ميان دورهميليون ریال عمليات حسابرسي  251مبلغ ميليون ریال عمليات حسابرسي عملكرد یكساله و 

 شده است. ماهه تعيين

 البدل علي بازرس نام( ج

بعنوان بازرس علي البدل شركت بر اساس تصميمات مجمع انتخاب گردیده  فراگير اصول پایهموسسه  حسابرسي 

 اند.

 

 شركت ريسك تحليل و تجزيه گزارش( 7
 

خطر قابل مالحظه اي در سال آینده از این جهت متوجه   LMEدر این خصوص بنظر ميرسد با توجه به روند بهاي 

، از سوي دیگر بازار مصرف مواد معدني در داخل و خارج از كشور نيز ميتواند یكي از زمينه هاي ایجاد نباشدشركت 

ر خواهد بود.البته دليل طبيعتاً روي عمليات شركت موثریسک براي شركت باشد. بطوریكه عدم رونق بازار به هر 

والت شركت بر اساس نرخ فلز روي در قيمت محص قابل توجهي وجود ندارد. ریسکدر این ارتباط در حال حاضر 

بازار بورس فلزات لندن تعيين ميشود. در حال حاضر پيش بيني ميشود قيمت در بازه محدودتري نسبت به سال 

 دالر نوسان داشته باشد. 2900مالي گذشته و حدود قيمت 
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 شركت اجتماعي عملكرد گزارش( 8
 

 شركت در انرژي مصرف وضعيت زارشگ -9 -1

در مصرف انرژي صرفه جویي ميگردید، و به لحاظ اینكه در گذشته نيز گازوئيل و بنزین مي باشد  ،در شركت شامل برق انرژيمصرف 

 اجباراً مصرف انرژي كما في السابق حالت عادي را خواهد داشت.

 آن آتي روند بيني پيش و گزارش مورد مالي سال در شركت محيطي زیست عملكرد گزارش -9 -2

 هكتار 40سبز در حدود  سنجد وغيره( و بهينه سازي فضاي -انار-زیتون-حفظ و نگهداري انواع گونه هاي درختي )كاج -

 استقرار و گسترش آبياري قطره اي در فضاي سبز -

 و بروزرساني تكنولوژي تصفيه خانهتصفيه فاضالب سيستم  استفاده از -

 احتمالي )هر سه ماه یكبار( از منابع آالیندهآزمایشات پارامتر هاي آالیندگي و نمونه گيري فصلي  -

 HSEو رعایت اصول و مقررات  برنامه ریزي در رابطه با كاهش عوامل زیان آور احتمالي -

 مداوم محيط كار در معدن روباز و محوطه پر تردد به منظور جلوگيري از ایجاد غبار محلي و رعایت استاندارد يآبپاش -

، مدیریت ارزیابي ایمني و سالمت حرفه اي  ISO9001،مدیریت كيفيت ISO14001استقرار استانداردهاي زیست محيطي  -

OHSAS18001  و سيستم مدیریت ایمني، بهداشت شغلي كارفرماHSE-MS و مراقبت و بازنگري و نگهداري 

اریم كه نتيجه آن براي سه ماهه دوم سال مد نظر قرار گرفته و اميدو خروج شركت از ليست آالینده هاي زیست محيطي -

 مطلوب گزارش گردد. 1396

 :انساني منابع توسعه فعاليتهاي( 9

 برگزاري دوره هاي آموزشي -1-10

 دوره هاي آموزشي مدیریت انرژي و برق -

 ایمني در معادن و محيط زیستدوره هاي آموزشي  -

 (و پولشویي تامين اجتماعيمالياتي ،یمني در معادن، تجارت، شركت در سمينار هاي آموزشي )ا -

 بهبود كيفيت و مشكالت منابع انساني  -2-10

 بهبود سطح تحصيالت و سن كاركنان از طریق جذب نيروي انساني جوان -

 بطور مداوم سال سابقه كار 20بازنشستگي پرسنل باالي  -

 هاي غير ماهر در رده شغليو ارتقاء سطح مهارت و دانش پرسنل و پرهيز از بكارگيري نيرو آموزش كاركنان -

 رسيده كه در سال مالي آتي نهایي ميگردد %90كه پيشرفت آن تا  بازنگري چارت سازماني و طرح طبقه بندي مشاغل -

 گزارش عملكرد رفاهي، بهداشتي كاركنان  -3-10

 یزد در خصوص انجام معاینات دوره اي پرسنلعقد قرارداد با دانشگاه علوم پزشكي  -

 در خصوص افزایش قدرت خرید پرسنل تعاوني كاركنان حمایت از شركت -

آتيه پرسنل و خانواده  تامين جهت افزایش رفاه وبيمه مسئوليت مدني  بيمه تكميلي درمان و عمر و حوادث هايانعقاد قرارداد -

 هاي آنان

 اعطاء كمک هاي غير نقدي به كاركنان به مناسبتهاي روز كارگر، عيد فطر، عيد نوروز و ... -

 اعطاي وام قرض الحسنه بطور موردي و مستمر توسط صندوق رفاه كاركنان از محل سپرده و پس انداز -
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 تشویق كاركنان به ورزش و تجهيز و بازسازي سالن ورزشي -

 تجهيز و بازسازي ساختمانها اداري و خدمات و پشتيباني و توليدي -

 برنامه هاي آینده شركت:

 رفت داشته استش% درصد پي 20كه  و اتوماسيون اداري استقرار سيستم یكپارچه توليد و سهام -1

 در وضعيت توليد پيشرفت حاصل شده است. %80كه حفظ وضعيت توليد و بهبود استخراج از معادن روباز -2

 ميباشد %30كه مراحل پيشرفت آن حدود  طراحي و شروع عمليات روباز نمودن معادن زیر زميني -3

جدید كه حدوداً با توجه به  و تجهيز خطوط توليد فعلي و ایجاد خطوط توليد كنسانترهارتقاء ميزان توليد از طریق بازسازي  -4

 پيشرفت داشته است. %90چشم انداز برنامه 

 افزایش سرمایه از طریق آورده نقدي و مطالبات و سود انباشته -5

رنامه ریزي جامعي كه در این راستا ب سرمایه گذاري در جهت كاهش عوامل سخت و زیان آور و عوامل زیست محيطي -6

 صورت گرفته است.

ليتر بر ثانيه سازمان  5و با توجه به مجوز محدود  سرمایه گذاري در جهت افزایش آب رساني به خطوط توليد و فضاي سبز -7

 آب روستایي شهرستان بافق

 كه صد در صد اجرایي گردیده است.سرمایه گذاري در جهت آب آشاميدني لوله كشي به داخل مجتمع معدني  -8

 .اكتشاف در محدوده هاي متعلق به شركت و گسترش آن به خارج از شركتتداوم عمليات  -9

 داشته است. %50خرید و احداث واحد سنگ شكن بمنظور تامين خوراك كارخانه فلوتاسيون كه پيشرفت  -10

 .ميباشدو تركيب توزیع به شرح جدول ذیل  نفر 379تعداد كل كاركنان شاغل در شركت 

حوزه مالي و اداري و  حوزه مدیریت مدرك تحصيلي

 تداركات و پشتيباني
حوزه امور 

 معادن

حوزه بهره 

 برداري و كارخانه

 جمع

 3 1 2 - - فوق ليسانس

 29 9 9 9 2 ليسانس

 27 9 10 5 3 فوق دیپلم

 160 77 58 20 5 دیپلم

 160 60 85 13 2 زیر دیپلم

 379 156 164 47 12 جمع

تكليفي   25/4/6139مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ   : مجمع تكاليف خصوص در شده انجام اقدامات( 10

  جهت هيات مدیره تعيين نگردیده است.
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 سود تقسيم براي مديره هيئت پيشنهاد( 11
 :درباره اطالعات ارائه -

 ميليون ریال   1،107،881:  تخصيص قابل سود ميزان( الف

 ریال  ميليون 56،700 شامل مورد نقدي به مبلغ 25/4/1396سود سهام مصوب مجمع مورخه :  سود تخصيص نحوه( ب

 ميليون ریال 1،107،881:  تقسيم قابل سود ميزان( ج

 ميليون ریال 60،750: سود پرداخت توان و نقدينگي وضعيت به توجه با تقسيم قابل سود حداكثر( د

 ميليون ریال 60،750 ریال به ازاي هر سهم به مبلغ  300 : سود تقسيم پيشنهاد( و

 شركت توسعه طرحهاي اطالعات( 12

 طرح ها و پروژه هاي عمده شركت شامل موارد ذیل است:

 طرح روباز كردن معدن زیر زميني -1

روند اجرایي آن در خصوص روباز نمودن معدن  1393 سال درنظر به افزایش سرمایه انجام شده 

فراهم  از طریق بازار داخليماشين آالت مورد نياز  ؛زیر زميني و همچنين توسعه معدن روباز 

 گردیده است و با توجه به حجم باطله برداري و وسعت معدن نياز به سرمایه گذاري مجدد ميباشد.

 طرح گسترش كارخانه فلوتاسيون -2

را پشت سر  مراحل تست و راه اندازيعمليات توسعه كارخانه فلوتاسيون  1396طي سال در 

 .در سال آتي شاهد بهره برداري و افزایش راندمان توليد كنسانتره خواهيم بودگذاشته و 

 شركت با تماس اطالعات( 13
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