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 ماهیت کسب و کار: .1

 

 شرکت زرین معدن آسیا در یک نگاه:.  1.1  

( و عام)سهامی گروه شامل شرکت زرین معدن آسیا)سهامی عام( بعنوان شرکت اصلی و شرکتهای گسترش صنایع روی ایرانیان

 است.بعنوان شرکتهای فرعی )سهامی خاص( سیمین معدن قزلجا

در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای  234281 تحت شماره 19/08/1383)سهامی خاص( در تاریخ آسیاشرکت زرین معدن 

به طور عادی  و صورتجلسه مجمع عمومی    1384/ 06/ 07صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  صنعتی تهران به ثبت رسید و به موجب  

، دفتر مرکزی شرکت به زنجان منتقل و 08/12/1384مورخ  43179شماره و آگهی تغییرات  15/11/1384فوق العاده مورخ 

طبق مصوبه ت های صنعتی زنجان به ثبت رسید. در اداره ثبت شرکتها و مالکی 6285تحت شماره  03/12/84شرکت در تاریخ 

نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته و اساسنامه شرکت اصالح   ،  10/02/1386مجمع عمومی فوق العاده مورخ  

 گردید. 

 تعریف و ماهیت صنعت:.  2.1

 : موارد ذیل می باشد موضوعات اصلی فعالیت شرکت شامل

 (تولید و فرآوری مواد معدنی)کانی های فلزی و غیر فلزی –الف 

 اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن -ب

 تکلیس و ذوب مواد معدنی ، شستشو، دانه بندی، کانه آرایی، تغلیظ، تصفیه،خرد کردن -ج

 بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت:.  3.1

خارجی تولید کننده شمش روی و شمش سرب از کنسانتره تولیدی این   شامل تمامی شرکتهای داخلی وبازارهای اصلی شرکت 

مورد تایید هیئت پذیرش قرار  1390تقاضای پذیرش شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سال شرکت می باشد. 

بازار دوم نام شرکت بعنوان شصت و هفتمین نماد معامالتی در  ،1390/ 19/09گرفت و پس از انجام مقدمات الزم، از تاریخ 

سهام  روی بر "ینزرف"اولین معامله با نماد  04/10/1391در فهرست نرخ های بورس درج و در تاریخ شرکت فرابورس ایران 

 شرکت انجام گردید.

عمده و شرکت در فعالیت تولید کنسانتره سرب و روی فعالیت داشته و در بین شرکتهای فعال در این صنعت در زمره شرکتهای 

کم برتر محسوب می گردد. این شرکت تنها شرکت فرآوری کشور می باشد که موفق به تولید کنسانتره روی پرعیار از خاکهای 

ز دی انتشار یافته در سامانه کدال اطبق آخرین رتبه بن  اسیون روی اکسیده گردیده است.عیار و باطله معدن انگوران به روش فلوت

شرکت زرین معدن آسیا)سهامی عام( ته شده در فرابورس، به تفکیک امتیاز به موقع بودن و قابلیت اتکاء، کلیه شرکتهای پذیرف

 گردیده است. باالیییکی از شرکتهای برتر در صنعت بوده و حائز رتبه 
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 قوانین، مقررات و سایر عوامل برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت:.  4.1

 اساسنامه شرکت -

 قانون سازمان بورس و اوراق بهادار -

 قانون تجارت -

 قانون مالیاتهای مستقیم -

 قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار -

 کار و تامین اجتماعی قانون -

 قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 مقررات بانکی و گمرکیو قوانین  -

 مصوبات مجمع عمومی -

 مصوبات هیئت مدیره -

 آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی -

 سایر قوانین موضوع  -

 پولشویی قانون مبارزه با  -

                                :طالعات مدیران شرکتا  .  1.5

 تحصیلی  رشته تحصیالت  تاریخ عضویت نماینده سمت شخصیت حقوقی  نماینده شخصیت حقوقی عضو هیئت مدیره

 حسین سلیمی بنیاد نیکوکاری جمیلی

 

 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد 30/04/9813 رئیس هیئت مدیره

 شرکت تولید و توسعه

 سرب و روی ایرانیان 

 عضو هیئت مدیره ولی اله بیات

  

 مهندسی صنایع کارشناسی  23/03/400

 شرکت توسعه تجارت 

 امید ایرانیان

 عضو هیئت مدیره عبدالمجید قندریز

 

 DBA دکتری 27/06/9913

 شرکت سرمایه گذاری 

 ایرانیان صنعت و معدن اعتماد

 نائب رئیس  اکبر ولی پورعلی 

 هیئت مدیره

 ریاضی کارشناسی 30/04/9813

 مدیرهعضو هیئت  بابک رحیمیان شرکت کیمیای زنجان گستران

 

 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد 98/02/2313

 متالورژی کارشناسی ارشد 30/04/9813 یرعاملمد شهرام کدخدایی هیئت مدیره  شرکت
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 سهامداران اصلی شرکت .1.6

 

 ردیف

  

 نام سهامدار

30/12/1399 

 درصد سهام تعداد سهام

 15.80 170.683.842 ابراهیم جمیلی 1

 10 107.999.996 تقی کرمی 2

 8.3 89.113.492 شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران  3

 3.5 37.276.129 شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان 4

 2.4 25.555.603 شرکت بازرگانی ارمغان فوالد جم 5

 1.4 15.555.999 جم لیشرکت بازرگانی ارمغان است 6

 1.4 14.836.589 محمدصمدی جم 7

 1.1 11.607.394 ندهیصندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آ 8

 56.1 607.370.956 سایر 9

 100 1.080.000.000 جمع  

 1399فروش و بهای تمام شده در سال   .1.7

 درآمد عملیاتی نام محصول ردیف 

 )میلیون ریال( 

 بهای تمام شده

 )میلیون ریال( 

 سود

 ناخالص)زیان( 

 ریال( )میلیون 

 درصد سود ناخالص

 به درآمد عملیاتی

 24 834.364 (2.627.207) 3.461.572 کنسانتره روی 1

 35 196.973 (364.854) 561.827 کنسانتره سرب 2

 (3) ( 468) ( 16.258) 15.790 خدمات کانه آرایی 3

 26 1.030.869 (3.008.319) 4.039.189 جمع 

 :عوامل تاثیرگذار بر صنعت .1.8
 

 تغییرات نرخ ارز)دالر(                                                         -

 LMEتغییرات  -

 معدنی نوع ماده اولیه -

 حمل و نقل -

 تسهیالتنرخ بهره  -
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 :محیط کسب و کار و ریسک های حاکم بر محیط.  1.9

 ریسک تجاری -

 ریسک تامین مواد اولیه -

 ریسک ناشی از رقابت در صنعت -

 سال گذشته 5در شرکت اصلی ( EPS)سود هر سهم  اتنمودار روند تغییر *
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 سال گذشته 5نمودار روند تغییرات قیمت سود تقسیمی هر سهم  شرکت اصلی در  *
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 سال گذشته 5سهم در  قیمت بازار هرنموادر روند تغییرات *  
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 نسبتهای مهم مالی    

 

 29/12/1398                   30/12/1399                  شرح نسبت                   

 1.85                                 1.82                             )برابر(نسبت جاری

 1.46                                   1.55                                  )برابر(نسبت آنی

 0.83                                 0.98                    )برابر(نسبت گردش دارائیها

 7.7                                      69                             % نسبت پوشش بهره

 37                                         45                                    %  نسبت بدهی

 91                                      55                                    %  نسبت مالکانه

 22                                  24                        % سودعملیاتی به فروش

 24                                      26                             % سودناخالص به فروش

 28                                   26                               % سودخالص به فروش

 37                                    51                       %  بازده حقوق صاحبان سهام

 28                                      28                                       % بازده دارائیها 
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 اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف .2

 

 

شرکت در راستای ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران، ارتقاء رفاه اجتماعی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و با هیئت مدیره 

 توانمند و خالق، اهداف و استراتژیهایی را به شرح ذیل تدوین کرده است: کارکنانتکیه بر 

 توانمندسازی منابع انسانی        -                               افزایش درآمد و کاهش هزینه های عملیاتی -

 صرفه جویی در مصرف انرژی     -                                               بهینه سازی فرآیندهای شرکت -

 افزایش کیفیت محصول     -                    فعهکمک به موسسه های فرهنگی، ورزشی و عام المن -

 و افزایش سهم بازار  افزایش صادرات    -           فنی و غیرفنی در شرکتایجاد امنیت شغلی و افزایش دانش  -

 پیگیری سیستم مبارزه با پولشویی   -                                    ایجاد تنوع در فعالیت های زنجیره تولید -

 افزایش توان و ظرفیت خطوط تولید فعلی     -                                              پیگیری سیستم وصول مطالبات -

 تم های مدیریت  افزایش بهره وری با اعمال سیس     -                                                  افزایش تولید و کاهش سربار -

                                              ادامه برنامه اکتشاف معادن    -    همکاری با مراکز علمی جهت افزایش راندمان  محصول               -

 افزایش سهم بازار     -                                     جذب فارغ التحصیالن نمونه دانشگاهها -

 

 پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه   .2.1

برنامه ریزی الزم به منظور افزایش میزان تولید، بهبود کیفیت محصوالت و کاهش هزینه های تولید و ایجاد تنوع الزم در منابع 

در آینده قصد سرمایه گذاری در محدوده های شرکت در همین راستا باشد. خرید ماده معدنی از اهم برنامه های آینده شرکت می

  .جدید معدنی را دارد

سیاست کلی شرکت در گرفتن پهنه و محدوده های جدید و فعال نمودن معادنی که نیاز به مشارکت دارند می باشد. این موضوع 

 می تواند در راستای اکتشافات جدید یا خرید یا مشارکت در معادنی که پروانه بهره برداری دارند باشد.

میلیاردریال به مبلغ  500ازمبلغ  شرکت از محل سود انباشته این ه افزایش سرمای طی دومرحله 1399در سال الزم به ذکر است 

انجام و فرآیند ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری نیز به میلیاردریال  1.080میلیارد ریال وسپس به مبلغ  650

  .انجام رسید
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بین المللی صنعت و دانش بنیان نوع یک یک درصد از سهام شرکت  1399الزم به ذکر است این شرکت در اردیبهشت سال       

اکتشاف و بهره برداری از معادن، کانه آرایی، فرآوری فلزات غیر آهنی و آلیاژها، تولید فلزات با ارزش معدن آیرما را که در زمینه 

فعالیت می کند سرمایه گذاری کرده  معدنی همچون کبالت، نیکل، کادمیوم،ژرمانیوم و ... افزوده باال از پسماندها و عناصر

 معدنی را در برج فناوری دانشگاه امیرکبیر راه اندازی کرده است.  است.همچنین شرکت مذکور اولین شتاب دهنده استارتاپ های 

ام محدوده های معدنی در اختیار شرکتهای گروه در شرکت ادغ  افزایش قدرت تامین مواد اولیه برای شرکتهای گروه، به منظور 

 35.5که متعلق به شرکتهای زرین معدن آسیا)  قزلجا  بخشی از سهام شرکت سیمین معدنسیمین معدن قزلجا انجام و بدین منظور  

نتقل و در عوض برخی به شرکتهای گروه مبود  درصد( 10.89درصد از  10.35)درصد( و بنیاد نیکوکاری جمیلی 83.5درصد از 

)معدن مس جلیل آباد شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان و معادن مس پلی متال قشالق و مس شرکتهای گروه از معادن

این موضوع در زمان مقتضی  منتقل گردید. به شرکت سیمین معدن قزلجا پلی متال قلعه جوق شرکت کیمیای زنجان گستران(

 ردید.در سامانه کدال افشاء گ

شرکت زرین معدن آسیا می  درصد سهام آن متعلق به 54همچنین شرکت سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان)که       

  .نمودخواهد عرضه فرابورس ایراندر درصد 11به میزان 1400درسال راباشد( 

 مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت .2.2

الزامات سازمان محیط زیست، خوشبختانه مورد خاصی در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات مربوطه وجود با توجه به انجام تمامی 

با توجه به حد نصاب های ، آب و گاز  ، اقدامات الزم جهت کنترل مصارف برق ، همچنین در راستای مدیریت مصرف انرژی  .ندارد

 ، صورت پذیرفته است. مقرر توسط مراجع ذیربط

 راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی اقدامات ذیل صورت پذیرفته است:در 

 تامین رفاه و امنیت کارکنان •

 انجام دوره های آموزشی کارکنان •

 تالش در جهت ایجاد امنیت شغلی کارکنان •

 )کرونا(19تالش در جهت ایجاد امنیت بهداشتی کارکنان بدلیل شیوع ویروس کووید  •

 افزایش دانش فنی و غیر فنی پرسنل  •

 کمک به موسسات فرهنگی، ورزشی و عام المنفعه  •

 صرفه جویی در مصرف انرژی •

 اخذ گواهینامه )لوح( صنعت سبز •
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 کاهش صدمات و تلفات نیروی انسانی •

 نصب غبارگیر جهت جلوگیری از ایجاد آلودگی دستگاه هوی مدیا  •

 راهبردها و اهدافبرنامه ریزی برای رسیدن به  .2.3

محصول)داخلی و صادراتی(،  متقاضیو اخذ تصمیمات مناسب و با ایجاد تنوع در مشتریان صحیح هیئت مدیره با برنامه ریزی 

ریزی ایجاد منابع متعدد تهیه ماده معدنی، قصد دارد با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کالن کشور، اهداف متصور   همچنین با برنامه

 .را محقق سازد

 امنیت شفافیت اطالعات شرکت  .2.4

 96 سال در رتبه 97رتبه در سال  98رتبه در سال  99رتبه در سال  شرح

 50 - - - کیفیت افشاء و اطالع رسانی

 192 218 228 243 تعداد روزهای گشایش نماد

 192 218 228 243 تعداد روزهای معامالتی

 725، 601 1.497.285 14.963.082 62.682.847.612 ارزش سهام معامله شده)میلیون ریال(

 

 

 

 ریسک ها.3.1

باشد،کل نظر به اینکه فعالیت اصلی شرکت زرین معدن آسیا) سهامی عام( در زمینه تولید کنسانتره روی و کنسانتره سرب می

 قراردارد:شرکت در معرض ریسک های مرتبط با صنعت سرب و روی 

کاربرد محصوالت تولیدی شرکت در موارد مختلف نشان دهنده میزان وابستگی وضعیت این محصوالت به   ریسک تجاری:  –الف  

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

ه و تغییرات جهانی، مجموعه عواملی هستند که می توانند بر و سرب وابستگی دارد. لذا کاهش تقاضا، بحران اقتصادی، مازاد عرض

بازار های مصرفی این محصوالت تاثیر داشته باشند. درحال حاضر تقاضا برای محصوالت شرکت بیشتر از میزان تولید در داخل  

 باشد.کشور می

روابط  و ها ریسک منابع، مهمترین .3 
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ت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و براساس مواد اولیه عمده مورد نیاز شرکت از معدن انگوران شرک  ریسک تامین مواد اولیه:  -ب

و  (LME)موجود در آن و قیمت شمش سرب و روی بازار بورس لندنو روی سهمیه بندی تهیه می گردد و با توجه به عیار سرب 

 LC دی یاگردد. خرید ماده معدنی با توجه به توافق به عمل آمده با شرکت تهیه و تولید، به صورت نقتعیین نرخ می، نرخ دالر 

بازارهای جهانی و افزایش ، نوسانات قیمت فلزات در    شود. با این اقدامماهه انجام می  ششو یا ضمانتنامه مدت دار  سه ماهه  داخلی  

و کاهش نرخ دالر، ریسک قابل توجهی را متوجه شرکت نمی کند. در جهت تأمین نیاز مواد اولیه، شرکت زرین معدن آسیا در حال 

باشد. همچنین شرکت در راستای کاهش ریسک تأمین ماده اولیه از شرکت تهیه  ن دیگر جهت تهیه ماده معدنی میمذاکره با معاد

که )اقدام به برنامه ریزی جهت خرید ماده معدنی از سایر منابع نظیر معادن سرب و روی مهدی آباد یزد،  و تولید مواد معدنی ایران  

)یا مشارکت در معادن و همچنین یافتن معادن جدیدو شرکت سیمین معدن قزلجا  (باشدبزرگترین معدن سرب و روی کشور می 

 نموده است. جدید(

از معدن  سهمیه خاک)ماده اولیه( دومشرکت زرین معدن آسیا)سهامی خاص( در رتبه  ریسک ناشی از رقابت در صنعت: -ج

باشد. ایران با دارا بودن ذخائر سرب و سانتره سرب و روی میانگوران بوده، همچنین دارای رتبه برتر در بین تولید کنندگان کن

جهان قرار دارد. از سوی دیگر بدلیل باال بودن بهای تمام شود تولید این  مناسبی در روی، از نظر میزان بهره برداری، در جایگاه

 محصوالت در ایران، در صحنه بین المللی با ریسک رقابت در فروش مواجه هستیم. 

در اواخر سال  کرونا به محض تشدید اپیدمی ناشی از ویروس )ویروس کرونا(:19ریسک ناشی از شیوع ویروس کووید  -د  

از ورود  قبل تب سنجی تمام کارکنان و به جهت رعایت دستورات ستاد مقابله با بیماری کرونا، این شرکت اقدام به کنترل 1398

دفاتر صنعتی و اداری خویش به صورت روزانه و  نین ضمن ضدعفونی کردنهمچ مشکوک نمود. شرکت و غربالگری کارکنان به

جلسات سازمانی با رعایت فاصله اجتماعی  با ماسک و محلول ضدعفونی کننده، در جهت کاهش تعداد و زمان تجهیز کلیه پرسنل

پروتکلهای مصوب  کامل بیماری مذکور، با رعایت خویش بدلیل از پرسنل هیچیک اقدام نمود. این شرکت ضمن عدم تعدیل

حاضر  فروش و تولید جلوگیری نمود. در حال انجام و از ایجاد هرگونه خللی در میزان معمول بهداشتی، تولید خود را طبق روال 

 انجام می باشد.  نیز ادامه روند جاری تولید و فروش شرکت در حال

 

 

 وضعیت سرمایه در گردش شرکت:  .3.2

میلیون ریال، مجموع دارایی های جاری معادل 178.487  ، شرکت وجوه نقدی معادل  12/99/ 30مالی منتهی به      دورهدر پایان  

میلیون ریال داشته است. این موضوع بیانگر این  1.915.367 میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری به مبلغ3.361.498
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جهت به کارگیری مناسب از  ینگردیده است بلکه شرایط مطلوباست که نه تنها شرکت با کسری در سرمایه در گردش مواجه 

 سرمایه در گردش خواهد داشت.

 :شرکت  نقدینگی و جریانهای نقدی.3.3

 گردد:در جدول ذیل خالصه وضعیت جریان وجوه نقد ارائه می

 شرح 
1399/12/30 

 ارقام به میلیون ریال

29/12/1398 

 ارقام به میلیون ریال

29/12/1397 

 ارقام به میلیون ریال

جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد حاصل از 

 فعالیتهای عملیاتی
402.410 111.943 (150.586) 

نقد حاصل از ( خروج)ورود خالص جریان

 فعالیتهای سرمایه گذاری
(23.664 ) 74.354 261 

 حاصل از  نقد( خروج)ورود خالص جریان

 تامین مالی فعالیتهای
(413.404) 6.809 (120.188) 

 

 تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی:.3.4

مشروح در صورتهای   تآن به صورهای احتمالی  بوده و بدهی (، فاقد تعهدات سرمایه ای  1399/12/30شرکت در تاریخ ترازنامه)

 .مالی افشاء گردیده است

 دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن:.3.5

 باشد.فاقد دعاوی حقوقی اثرگذار بر صورتهای مالی شرکت می1399/12/30 شرکت در تاریخ
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 معامالت اشخاص وابسته و چگونگی تاثیرآنها بر عملکرد شرکت:.3.6

، ناشی از خرید یا فروش کاال و خدمات، تامین مالی درون گروهی و یا سود   معامالت با شرکتهای درون گروه صنعتی زرینده  عم

      باشد:به شرح زیر می دریافتنیسهام 

 فروش کاال وخدمات )میلیون ریال(                      سودسهام دریافتی)میلیون ریال(                                                         

 195.000                                             1.004.876شرکت گسترش روی ایرانیان                                 

 10.240                                                      -رکت سیمین معدن البرز                                           ش

 -                                                   1.095.395توسعه صنایع روی خاورمیانه                                

 -                                                     561.827                         ن فلز                    ذوبگران رنگی

 

 

 :شرکت  سود تقسیمی.4.1

ریال( را 100اعالم شده) به ازاء هر سهم  EPSدرصد  14 ، سودی معادل 1398 سالمجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در 

 بین سهامداران مصوب نمود.تقسیم جهت 

  درآمد و بهای تمام شده عملیاتی/ سود عملیاتی/ سود خالص.4.2  

که نسبت به دوره   هیلیون ریال گردیدم  4.039.189  ، مبلغ1399/12/30  مالی منتهی بهدوره  درآمدهای عملیاتی شرکت در 

 را نشان می دهد. افزایشدرصد  148مالی متناظر، 

ریال گردید که میلیون  3.008.320مبلغ  ،  1399/12/30  به  منتهیمالی   دوره  عملیاتی شرکت در  درآمدهای  تمام شده های  ب

 دهد.را نشان میافزایش  درصد  145نسبت به دوره مالی متناظر، 

 مالی دوره به نسبت که گردید ریالمیلیون  975.089 مبلغ ،1399/12/30مالی منتهی به  دورهدر  شرکت عملیاتی سود

 .دهدمی نشان را افزایشدرصد 170 متناظر،

 مالی دوره به نسبت که گردید ریال میلیون 1.154.414 مبلغ، 1399/12/30مالی منتهی به  دورهدر  شرکت خالص سود

 .دهدمی نشان را افزایش درصد  153 متناظر،

 

 

 نتایج عملیات و چشم اندازها.4
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 صورت سود و زیان اصلی

 1399اسفند 30سال مالی منتهی به  

                  

        
  1399   1398 

  

      
   ریال میلیون      ریال    میلیون    

  
 عملیات در حال تداوم:

  
            

  
 درآمدهای عملیاتی    

  
       4,039,189        1,626,014     

   بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی      
      (3,008,320 )     (1,229,218 )   

   سود ناخالص       
       1,030,869        396,796     

   هزینه های فروش ، اداری و عمومی       
      (57,901 )     (36,389 )   

   سایر درآمدها      
       2,121        988     

   سود عملیاتی      
       975,089        361,395     

   هزینه های مالی       
      (14,096 )     (46,708 )   

   سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی      
       307.817      211,639     

   سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات      
    1.268.810      526,326     

   هزینه مالیات بر درآمد:       
            

   سال جاری                   
      (121.322 )     (70,819 )   

   سال های قبل                   
      6,925       -     

   سود خالص عملیات درحال تداوم       
    1.154.414      455,507     

   سود پایه هر سهم:    
            

   عملیاتی )ریال(                   
       795      573     

   غیر عملیاتی )ریال(                   
       272        128     

   سود پایه هر سهم )ریال(        
       1.067     701   
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با توجه به خط مشی کیفیت، نقشه استراتژیک، اهداف کالن و عملیاتی سازمان، شاخصها و  شرکت زرین معدن آسیا)سهامی عام(

 نماید:معیارهای عملکرد را در حوزه های ذیل تعریف نموده و به طور مستمر آنها را پایش می

 :های سنجش عملکرد مالی شرکت  شاخص.5.1

 ثروت سهامداران از طریق افزایش سود ناخالص عملیاتی شرکتافزایش  .1

 تحقق سود عملیاتی و پیش بینی هر سهم از طریق کاهش انحرافات بودجه .2

 افزایش سود خالص شرکت از طریق کاهش هزینه های مالی و کاهش هزینه های غیر عملیاتی و کاهش مالیات شرکت .3

 مام شده درآمدهای عملیاتیافزایش سود ناخالص شرکت از طریق کاهش بهای ت .4

 های عملکرد درخصوص جلب رضایت مشتری  شاخص.5.3

 امتیاز ترویج مشتری .1

 نرخ گردش مالی مشتری .2

 امتیاز میزان سوددهی مشتری  .3

 نرخ حفظ مشتری  .4

 شاخص میزان رضایت مشتری  .5

 ارزش طول عمر مشتری  .6

 میزان تعامل مشتری .7

 شکایات مشتری .8

 بازاریابی:شاخص های مربوط به بازار و  .  5.3

 میزان نفوذ برند در بازار .1

 میزان سهم بازار  .2

 نرخ رشد بازار .3

 نرخ مکالمه با مشتریان .4

 رتبه جستجوی برند در اینترنت .5

 نرخ کلیک در صفحه و مشاهده سایت شرکت از سوی مشتریان  .6

اعالم شده .مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف 5  
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 شاخص های افزایش انگیزه نیروی انسانی:.  5.4 

 . آموزش و افزایش دانش نیروی انسانی1

 ایجاد و ارتقاء انگیزش کارکنان. 2

 . بکارگیری فناوری و سیستم های نوین3

 

 شاخص های بهبود مدیریت کیفیت.5.5 

 . شاخص کیفیت1

 . شاخص اثر بخشی تجهیزات 2

 . میزان دوباره کاری3

 .میزان زمان خرابی ماشین آالت4

 

 


