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مجمع عمومی عادي ساالنه صاحبان سهام
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

ــفندماه 232در اجراي مفاد ماده  ــوب اس ــالحیه قانون تجارت مص ــیله ار اوراق بهادار،قانون باز45و ماده 1347اص بدینوس
سال مالی منتهی به هشتمیندرباره فعالیت و وضع عمومی شصت و گزارش شرکت، براي  بر پایه 31/02/1397سال فعالیت 

گردد.تقدیم میشرح ذیل ه و بسوابق، مدارك و اطالعات موجود تهیه 
هاي مالی ه در صــورتمبتنی بر اطالعات ارائه شــد،هاي ســاالنه هیئت مدیره به مجمعگزارش حاضــر بعنوان یکی از گزارش

آورد.بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می
باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می

ش شرکت تهیه و ارائه گردیده مقرراترکت و انطباق با نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع  سنامه  سا قانونی و ا
ــت. این اطالعات هماهنگ با واقعیت بینیتوان پیشهاي موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدي که در موقعیت فعلی میاس

ـــوعی که عدم آگاهی  ـــت و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موض ـــتفاده نمود، به نحو درس از آن موجب گمراهی اس
به تأیید هیئت مدیره رسیده است.15/05/1397از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ شودکنندگان می

امضاء

عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیرهمجتبی حقیقت جوشرکت سرمایه گذاري سیمان تـأمین

عضو غیر موظف و نائب رئیس هیئت مدیرهغالمعباس میرزائیشرکت سرمایه گذاري صبا تأمین

عضو موظف هیئت مدیره و مدیر عاملعباس صفاکیششرکت سرمایه گذاري تأمین اجتمـاعی

عضو موظف هیئت مدیرهحمید فرمانی باروقشرکت کارخانجات سیمان صوفیان

عضو غیر موظف  هیئت مدیرهعلی محمد حریريشرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس

عضو غیر موظف  هیئت مدیرهعلی کریمیشرکت سرمایه گذاري اهداف

شرکت سیمان ارومیه

سمتنام و نام خانوادگی نمایندهاعضاي هیئت مدیره
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گزیده اطالعات مالی-1
گزیده اطالعات مالی شرکت اصلی -1-1

تجدید ارائه شده
سال مالی منتهی به 

1397/02/31
سال مالی منتهی به 

1396/02/31

737,678433,140درآمدهاي عملیاتی
673,137391,763سود عملیاتی

11,83010,864سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیـاتی
682,658393,015سود خالص

297-تعدیالت سنواتی
274,522410,465وجوه نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

11,794,44111,448,022جمع داراییها
1,355,4211,297,910جمع بدهی ها

5,625,0005,625,000سرمایه ثبت شــده
10,439,02010,150,112جمع حقوق صاحبان سـهام

5/83/5نرخ بازده داراییها
6/53/9نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

5,625,0005,625,000تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع- هزار سهم
127108اولین پیش-بینی سود هر سهم به ریال

11470آخرین پیش-بینی سود هر سهم به ریال
12170سود واقعی هر سهم به ریال
70طبق تصمیم مجمـعسود نقدي هر سهم به ریال

ــال 1,3321,541آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش به ری
1,8561,804ارزش ویژه هر سهم به ریــال

1121/7نسبت قیمت به درآمد هر ســهم
سایر اطالعات هـ )

6160میانگین متوسط تعداد کارکنان- در طول سال ـ نفر

اطالعات مربوط به هر سهم د )

ال) اطالعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون رـی الف)

ال) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون رـی ب)

نرخ بازده (درصد):  ج)

گزیده اطالعات (شرکت اصلی  )
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تلفیقی گروه  گزیده اطالعات مالی -2-1

تجدید ارائه شده

سال مالی منتهی به 
1397/02/31

سال مالی منتهی به 
1396/02/31

14,669,75312,872,701درآمدهاي عملیاتی
(9,690,432)(10,179,908)بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

4,489,8453,182,269سود ناخالص
1,968,746884,453سود عملیاتی

(1,235,933)(1,085,687)هزینه هاي مالی
315,777558,825سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیـاتی

خالص زیان ) (87,770)781,339سود (
زیان )خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی (300,588)241,482سود (

(298,049)(223,381)تعدیالت سنواتی
3,629,2842,790,614وجوه نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

27,870,73426,800,157جمع داراییها
17,739,74916,825,907جمع بدهی ها

5,625,0005,625,000سرمایه ثبت شــده
10,130,9859,974,250جمع حقوق صاحبان سـهام

-0.03نرخ بازده داراییها
-0.08نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

5,625,0005,625,000تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع- هزار سهم
(28)161اولین پیش-بینی سود هر سهم به ریال

(82)14آخرین پیش-بینی سود هر سهم به ریال
(53)43سود واقعی هر سهم به ریال
70طبق تصمیم مجمـعسود نقدي هر سهم به ریال

ــال 1,3321,541آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش به ری
1,8011,773ارزش ویژه هر سهم به ریــال

111,773نسبت قیمت به درآمد هر ســهم
سایر اطالعات هـ )

6,2656,505میانگین متوسط تعداد کارکنان- در طول سال ـ نفر

اطالعات مربوط به هر سهم د )

ال) اطالعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون رـی الف)

ال) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون رـی ب)

نرخ بازده (درصد):  ج)

گزیده اطالعات (تلفیقی )
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پیام هیئت مدیره -2
شیم، هیئت مدیره سهامداران گرامی با سپاس خداوند که توفیق داد تا در خدمت  سهامداران با حمد و  ضور  شکر از ح ضمن ت

داند اعتماد کلیه ســهامداران محترم را ســپاس گفته و قدردانی بر خود الزم می،محترم در مجمع عمومی عادي ســالیانه شــرکت
خود را ابراز نماید. 

سفیدشرکت 12گزارش با کنترل مؤثر بر تعداد مالی مورددورهطی  شرکت مرتبط با 13همچنین تعداد ،سیمان خاکستري و 
اي هباالترین سهم بازار را در بین سایر گروهشرکتهاي سیمانی بعنوان یکی از شرکتهاي مطرح در تولید سیمان فعالیت نموده و 

تولید سیمان کشور به خود اختصاص داده است. 
يی جهت افزایش ارزش خالص دارائیهاســهم خود در بازار ســیمان و اقدامات اســاســحفظ و افزایش شــرکت همواره اســتراتژي

میلیون 18و با ظرفیت اسمی هاي موجود بازار را مدنظر قرار داده ) در بازار سرمایه و استفاده بهینه از فرصتN.A.Vشرکت (
شور را در20تن معادل  صد توان تولید ک شکالتعلیو اختیار دارددر سیاري از م صاديرغم ب ستماتیکاقت سی صورت  ر دکه ب

کسب و کار و سودآوري و شرایط حاکم بربر این صنعت اثر گذاشته که عمده آن در چالشهاي کالن اقتصادي هاي گذشتهسال
سرمایهبنگاه صه میپذیر هاي  سکن، کاهش پروژه، شودخال سته رکود بخش م صادراتی، توان هاي عمرانی، فقدان بازارهاي هدف 

تحویل داشته باشد که میلیون تن تولید و5/11جمعا 1396در سالاست با اعمال کنترل در اداره شرکتهاي تابعه زیر مجموعه
درصد سیمان تولید و تحویل شده کشور 5/20درصد بقیه صادر شده است که مقدار 6/9درصد آن در بازار داخل، 4/90مقدار 

.شود.میرا شامل
ــیر برنامهامید آن می ــرکت در مس ــهامداران محترم همراه با رود که با تداوم فعالیت ش ــال مالی جدید براي س هاي راهبردي ، س

توفیق و خیر و برکت باشد . 
سهامداران  سازنده  شرکت ، بتواند از رهنمودهاي  صورتهاي مالی و عملکرد  صویب  ضمن تأئید و ت ست  هیئت مدیره امیدوار ا

. محترم براي نیل به اهداف واالتر شرکت استفاده نماید

اهداف و سیاست هاي اجرایی شرکت -1-2
بیانیه چشم انداز و ماموریت هلدینگ-1-1-2

چشم انداز:
برترین هلدینگ تخصصی سیمان و محصوالت جانبی در کشور، با توسعه روزافزون فعالیت هاي بین المللی و محبوب 

ذینفعان به ویژه سهامداران، مشتریان و کارکنان. 
پیشرو در بهبود فرآیندها
 پیشگام در  ارزش آفرینی
 پیشتاز در اعمال نوآوري ها
  پیشاهنگ در توسعه پایدار

ماموریت:
سرمایه گذاري در صنایع ، ما یک هلدینگ تخصصی در صنعت سیمان و محصوالت جانبی هستیم که فلسفه وجودي ما 

ارزش آفرینی در شرکت هاي تابعه است  و در تولید و مدیریت زنجیره ارزش در صنعت سیمان،پایین دستی و باالدستی ،
زمینه هاي زیر فعالیت می کنیم:

یري، انتقال تکنولوژي در زمینه تولید انواع سیمان و محصوالت جانبی سرمایه گذاري، سرمایه پذ.
 توسعه و بهینه سازي پورتفوي سرمایه گذاري ها در صنعت سیمان.
 تولید سیمان و محصوالت جانبی.
 ارایه خدمات مهندسی و فنی به مشتریان و مصرف کنندگان.
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ارزش هاي محوري هلدینگ-2-1-2
:رعایت حقوق، کسب رضایت و وفاداري واقعی مشتریان در اولویت نخست وظایف اخالقی ما مشتري مداري

قرار دارد، لذا براي مطالعه و درك نیازهاي مشتریان، طراحی فرآیندها براي برآورده ساختن انتظارات و مشعوف 
ساختن آنان در تعامالت سازمانی مجدانه ممارست می کنیم. 

مشارکت همگان تأکید می ورزیم، توسعه همکاري هاي جمعی را ارج نهاده، بر دیدگاه ما بر همدلی و :کارتیمی
هاي متفاوت افراد احترام می گذاریم، تا با همفکري بر مشکالت کاري چیره شده و انسجام و وحدت سازمانی را 

تقویت نماییم. 
:(تجاري) مثل شفافیت، عدالت، انضباط ما براي رعایت قوانین و موازین شرعی و حرفه اياخالق حرفه اي)

مالی، امانت داري و شایسته ساالري) خود را متعهد می دانیم و تالش می کنیم از این منظر در صنعت سرآمد 
باشیم. 

:(حفظ محیط زیست) ما براي کاهش روزافزون مصرف انرژي و منابع طبیعی (مثل آب) و توسعه پایدار
مت در محیط کار و مشارکت مؤثر در فعالیت هاي رفاهی و اجتماعی هاي محیطی، بهبود ایمنی و سالآالینده

منطقه خود را مقید می دانیم. 
) پاسخگوییAccountability( : ما، اعم از مسئوالن ستادي و مدیران شرکت ها، همواره براي انجام تعهدات

محوله، تحقق اهداف و برنامه ها موظف بوده، در قبال نتایج اقدامات و تصمیم هاي خود پاسخگو هستیم و از 
فرافکنی اجتناب می ورزیم. 

راهبردهاي هلدینگ-3-1-2
. رکت هاي زیان ده) مدیریت و ساماندهی پورتفوي (شامل حل و فصل مسایل ش-1
.بهره مندي از تجارت سیمان، سرمایه گذاري و مشارکت در توسعه کسب و کارهاي مرتبط و تکمیل زنجیره ارزش -2
. شناسایی و توسعه زمینه هاي هم افزایی مثل خرید مشترك، انبار مجازي-3
. نهادینه سازي فرآیندهاي ارزش آفرینی مانند الگوبرداري داخلی و بیرونی و اعمال نظارتهاي مؤثر -4
. (Turnaround)ایجاد و ارتقاي قابلیت هاي جدید در ستاد نظیر قابلیت اجرایی استراتژي چرخشی و دگرگونی -5
. ا همداري و کارتیمی) در برخی شرکتيبهبود و تقویت فرهنگ سازمانی (استقرار ارزش هاي محوري، به ویژه مشتر-6
. (برندسازي و تقویت طرح شمس)تقویت جایگاه رقابتی و ارزش پیشنهادي با مشتریان -7
هاي یفروش دارای. افزایش فعالیت هاي بین المللی و توسعه صادرات . توسعه مدیران، استعدادیابی و جایگزین پروري-8

. عه غیر مولد مثل زمین در برخی شرکت هاي تاب

تهدیدها و فرصت هاي هلدینگ -2-2
تهدیدها
 استمرار شرایط رکود اقتصادي در کشور.
 کاهش ساخت و ساز در بخشهاي خصوصی و عمومی کشور.
هاي عمرانی جدید بدلیل نبود بودجه الزمز پروژهاهاي عمرانی و عدم آغاستمرار رکود در طرح.
 با توجه به عدم نیاز . ها کارخانهاعمال برنامه توقف تولید و تعطیلی بلندمدت

شدید ضعیف  سیمانیبنیه مالت صرفی ، در و ناتوانی شرکتهاي  انجام تعهدات جاري خود نظیر بهاي گاز و مازوت م
مین کنندگان قطعات مصرفی و یدکی و ...برق مصرفی، تأ

یارانه حمل به خریداراناعطاي تخفیفات فروش و اعطاي ، کنندگان ســـیمان در کشـــوررقابت شـــدید بین عرضـــه
.همچنین تشدید فروشهاي اعتباري 
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 و ... هدف صادراتی از طریق وضع تعرفه کشورهاياعمال محدودیت براي واردات سیمان توسط

ها در کشورهاي هدف صادراتی ادامه ناامنی.
ها تشدید فروشهاي اعتباري توسط کارخانه.
ادرات تشدید و استمرار محدودیتهاي جهانی بر ص.
. مشکل نقل و انتقال ارز و تاثیر آن بر صادرات

 .نا امنی ایجاد شده توسط  امریکائیها با خروج از بر جام  و تأثیر آن بر کشورهاي هدف صادرات

 هزینه حمل و نقل .رفتن باال

مقررات سخت و تعیین جرائم  عدیده زیست محیطی و انرژي . وضع قوانین و

 و تأثیر آن بر روند ساخت و ساز در کشورهاي هدف صادراتکاهش قیمت فروش نفت.
 قدیمی شدن تکنولوژي به خدمت گرفته شده در فرآیند تولید.



هافرصت
ـــیمان که به کاهش هزینه حمل مینزدیکی برخی از کارخانه ـــرف س و نزدیکی برخی دیگر از انجامدها به مراکز مص

باشد.کارخانجات به مبادي خروجی که داراي مزیت صادراتی می

ها سابقه تولید و برند شناخته شده در کارخانه.
 کیفیت تولیدات.
 خدمات مناسب فروش و بازاریابی مستمر.
بندي به تعهدات پاي.
 تعامل مدیران شرکتها با دیگر عرضه کنندگان همجوار.
 دولت از ناوگان حمل و نقل کشورحمایت..
 کشف بازارهاي جدید صادراتی.



کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت سیمان در ایران ، خاورمیانه و جهان مروري -3
میلیون تن 4,650حدود 2016مطابق آخرین گزارشهاي منتشر شده توسط انجمن سیمان اروپا تولید جهانی سیمان در سال 

هاي انجام شده رشد مصرف سیمان معادل یک درصد نسبت به سال قبل داشته  است برابر پیش بینیبوده است که  رشدي 
سالهاي  ساب جمهوري خلق چین 2022تا 2017بین  صد و7/0با احت شور در ساب این ک صد خواهد بود . 6/3بدون احت در

ست که 2016سال عملکرد کشور چین در شدن را دارا سبت5/2ارزش برجسته  ست و درصد ن شته ا سال قبل افزایش دا به 
سیمان هند بعنوان دومین تولید کننده 9/51همچنان  شور تعلق دارد و همچنین تولید  سیمان به این ک صد تولید جهانی  در

سیمان جهان با افزایش مواجه بوده است . 
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: نمودار ذیل سرانه مصرف سیمان جهان را نشان می دهد

:درصد به قرار زیر بوده است 1/7سیمان بین کشورها ( صادرات و واردات  بین کشورها )  معادل همچنین حجم  تبادل 
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: بصورت زیر بوده است 2017تا 2012روند تولید در کشورهاي تولید کننده عمده سیمان جهان بین سالهاي 

درصــد نســبت به ظرفیت اســمی یازدهمین تولیدکننده 64میلیون تن تولید با راندمان 6/55با  2017کشــور ایران در ســال 
وده کره جنوبی )  بسیمان در جهان و هفتمین  تولیدکننده در آسیا (بعد از چین ،  هندوستان  ، ویتنام ، اندونزي ، عربستان و

است. 
: به بعد 1393مروري بر تحوالت بازار سیمان از سال 
در کشور ، روند نزولی تحویل داخلی 1392مختلف اقتصادي و صنایع مختلف از سال پس از تسري رکود اقتصادي به بخشهاي 

هاي کل آغاز و تاکنون ادامه داشته است. این پدیده باعث گردید تحویل داخلی سیمان از سیمان نیز منطبق با روند شاخص
میلیون 3/14ادرات سیمان از مقدار کاهش یابد. همچنین ص1396میلیون تن در سال 50به 1393میلیون تن در سال 6/55

نسبت به 1396کاهش یافته است در مجموع تحویل داخلی و صادرات سال 1396میلیون تن در سال 6به1392تن در سال 
کاهش داشته است.ددرص6/16حدود 1392سال 

د فعالیت کشورهاي عضو اوپک هماننبازارطرحی توسط این هلدینگ براي مدیریت عرضه سیمان در1394در آبان ماه سال 
مورد بررسی کلیه مدیران عامل، معاونین و مدیران فروش شرکتهاي تابعه  جلسات کارشناسیتهیه و پیشنهاد شد این طرح در

سیمانی هلدینگ قرار گرفت و پس از جرح و تعدیل در مجمع انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان بعنوان تنها تشکل صنفی 
.استو رأي واقع گردید و پس از اعمال اصالحات مورد نظر بمورد اجراء گذارده شده صنعت مورد شور

براساس طرح مزبور و طبق فرمولی براي شرکتها برنامه توزیع بصورت سهمیه ماهیانه تعیین شد. که هم اکنون این روش همراه 
حال اجرا است و گیریهاي مربوطه درو تصمیمها جهت مدیریت بازار سیمان اي کارخانهبا برگزاري جلسات هماهنگی منطقه

. تر خواهد بودکنندگان مناسبتر باشد منافع تولیداعتماد بین شرکتهاي سیمان منسجمقدر حسننشان داد هر
با وضع مقرراتی تقریبا از ورود و ترکمنستان ، روسیهبرخی از کشورهاي همجوار مانند عراق1396سال در بخش صادرات در

صادرات سیمان گردید لیکن با درصد در2/17این امر باعث کاهش این کشورها ممانعت بعمل آوردند کهیران به سیمان ا
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میلیون 6معادل مشابه  و1396و1395اندازي تعدادي آسیاي سیمان در برخی از کشورها صادرات کلینکر تقریبا در دو سال راه
درصد کاهش 8میلیون تن یعنی 12میلیون تن به 13کلینکر ایران از مجموع صادرات مجموع سیمان وتن محقق گردید در

غیر اقتصادي هاي واقع در مرکز کشور کارخانهبراي ار، صادراتهمراه با کاهش نرخهاي فروش،یافت این کاهش مقداري صادرات
ممنوع نمود که با 1396ابنداي سال همچنین برخی از کشورها نظیر اقلیم کردستان عراق صادرات سیمان فله را از نموده است.

50محدودیتهاي اعمال شده  برخی از شرکتهاي سیمان که حدود مشکل سیاسی ایجاد شده براي رفراندم استقالل اقلیم و
. بازار داخل کشور را تشدید نمودشد متوقف و به همین حجم رقابت درمیدرصد تولید آنها به این اقلیم صادر

اقداماتی 1396تواند منافع بهتري نصیب شرکتهاي تولید کننده سیمان نماید در اواخر سالمیدر صادراتاز آنجائیکه تمرکز 
الی هاي ریریزي گردید که همراه با نوسانات ارزي رفته رفته مبناي فروشهاي سیمان برنامهبراي ایجاد هماهنگی بین هلدینگ

بینی نیز پیشحتی دفتر فروش متمرکزدارددر مناطقی که امکان هماهنگی وجود صادرات  با نرخ ارزهاي معتبر تعیین گردید و
. جاري چهره بهتري به خودش گرفته است که این اقدامات درسالشد

امید است با همکاري و هماهنگی کلیه مدیران و دست اندرکاران صنعت سیمان بتوان شرایط مناسبی را براي این صنعت ایجاد 
ودجه طرحهاي عمرانی و استفاده از دیپلماسی تجاري مناسب مصرف داخلی و فروش صادراتی را بمنظور استفاده و با افزایش ب

از ظرفیت هاي فعلی افزایش داد تا صنعت سیمان کشور بتواند مثل گذشته ظاهر شود.
:بشرح ذیل است1396خالصه وضعیت صنعت سیمان و هلدینگ در سال 

ربوط به هلدینگ)مالحظات(مهلدینگکشورشرح

کارخانه،75شرکت، 71تعداد شرکت ها
خط98

13شرکت، 12
کارخانه،

خط19

میلیون تن سالیانه 2/85ظرفیت تولید کلینکر
کلینکر

میلیون تن 5/18
سالیانه کلینکر

تولید سیمان
میلیون تن 4/12میلیون تن سیمان13967/55در  سال 

سیمان
نسبت به سال قبل افزایش داشته است.درصد 8/0تولید کشور 

درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.4/1تولید هلدینگ 
فروش سیمان

میلیون تن 6/11میلیون تن سیمان13961/56در سال 
سیمان

درصد نسبت به سال قبل  کاهش 5/0مقدار فروش در هلدینگ
داشته است.

صادرات
سیمان و کلینکر

1396در سال 

میلیون تن سیمان و 6
میلیون تن کلینکر9/5

میلیون تن9/11جمع 

میلیون تن 1/1
سیمان

درصد کاهش 42مقدار صادرات سیمان هلدینگ نسبت به سال قبل 
یافته.

مقدار کلینکر صادر شده از شرکتهاي تابعه هلدینگ نسبت به سال هزار تن کلینکر6/1
درصد رشد داشته است.21قبل 

تن2,746,187جمع 
در مجموع و به لحاظ وزن مجموع سیمان و کلینکر صادراتی معادل 

بوده 1396درصد از صادرات سیمان و کلینکر کشور در سال 23
است.

درصد از موجودي کلینکر کشور3/20میلیون تن5/2میلیون تن3/13موجودي کلینکر


مقایسه تولید و تحویل و وضعیت انباشت محصول در مجموع بیانگر فزونی عرضه بر تقاضا در بازار داخل است. 

نسبت مصرفرشددرصد 4با 1396دهد که فعالیت این صنعت در سال مقایسه روند تولید و مصرف سیمان در ایران نشان می
.مواجه بوده است به سال قبل 
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هلدینگ در سال مالی مورد گزارش مرور کلی بر عملکرد -4
 یل ـــک مدیره و تش ئت  ـــط هی یب توس ـــو نگ و تص لدی ته راهبردي ه یک در کمی ـــتراتژ مه اس نا بازنگري بر

هاي عملیاتی. اندیشی جهت تهیه برنامههاي همکارگروه
شرکت سات با  شکیل جل سی برنامهت شرکتهاي تابعه و میزان دست هاي تابعه بمنظور برر ستراتژیک  ابی به یهاي ا

.TLRبا استفاده از جداول BSCهاي راهبردي و مدل اهداف استراتژیک آنها بر اساس شاخص
اي سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و بودجه سالیانه شرکتهاي گروه. دورهتشکیل جلسات بررسی عملکرد میان
رکتهاي تابعه.  ها جهت اعمال مدیریت بر تولید و فروش در شانجام مراقبتهاي ویژه درکارخانه
 ــرکتهاي تابعه تحقق ــده که در اکثر ش ــیمانهاي پوزوالنی و آمیخته بمنظور کاهش بهاي تمام ش تأکید بر تولید س

یافته است. 
گیري فروش دارائیهاي غیر مولد و مازاد بر نیاز شرکتهاي تابعه بمنظور تأمین بخشی از نیازهاي مالی.پی
هاي اصلی، بمنظور ایجاد ارزش افزوده .یکی از استراتژيافزائی، بعنوان تأکید بر ایجاد هم
 رســیدگی به وضــعیت تامین مواد اولیه اصــلی تولید  شــرکتهاي تابعه و پیگیري جهت رفع مشــکالت آنها جهت

استمرار تولید دربلند مدت شرکتها وارتقاء کیفیت  و کاهش قیمت تمام شده .
، عه تاب هاي  ـــرکت به ش عادن مربوط  یه م ـــی کل ها و بررس عادن آن یت م ها از نظر موقع ـــرکت ندي ش قه ب و طب

ریزي جهت اداره معادن و بهره برداري از آنها بصورت علمی.برنامه
.برگزاري جلسات مستمر کارگروه معادن و آزمایشگاههاي کنترل کیفیت شرکتهاي تابعه
 سیمان و همچنین شرکتهاي انجام ممیزي کنترل کیفیت، ممیزي فرایند در کارخانجات  سیون در  ممیزي فیلترا

تابعه.
کلیاتی درباره هلدینگ-5

تاریخچه -1-5
ستان شرکت  سرمایه28/3/1329تاریخ درسیمان فارس و خوز سازمان برنامه وبا  سیمان گذاري مشترك  سهامی  شرکت 

شماره سیس وأمیلیون ریال ت200سرمایه اولیهباشیراز سیمان فارس«نام ه ب155تحت  سهامی  اداره ثبت در» شرکت 
ستان فارسشرکتهاي  سید. درا شیراز) به ثبت ر شرکت از 1332سال ( -خیابان ولیعصرو به آدرس به تهرانشیرازمحل 

مالکیت صنعتی تهران به ثبتاداره ثبت شرکتها ودر4081تحت شماره انتقال یافت و16پالك-زادگانفالحکوچه شهید
1339سال رسید و سپس در برداري تن به بهره200ظرفیت اسمی روزانه باشیرازکارخانه سیمان 1334سال رسید. در

سیمان دورود با سمی کارخانه  و به تدریج با خرید و احداث کارخانجات جدید سازمان برنامه خریداري تن از600ظرفیت ا
صال صویب قانون ا ح قسمتی از قانون تجارت مصوب و توسعه کارخانجات قبلی بر حجم ظرفیت تولیدي خود افزود. پس از ت

به سهامی عام تبدیل و4/12/1351العاده مورخ مصوبه مجمع عمومی فوقشکل حقوقی شرکت به استناد، 1347اسفندماه 
سازمان بورس سهام شرکت در 1354ماه ديیافت. درتغییر» شرکت سهامی عام سیمان فارس وخوزستان«نام شرکت به 

شرکت سیمان فارس و خوزستان با داشتن بیش از نیم قرن سابقه فعالیت در عرصه صنعت فته شد. تهران پذیراوراق بهادار
هاي متخذه در جهت ساماندهی بهینه شرکت و سیمان، بزرگترین تولید کننده سیمان در خاورمیانه است. بر اساس سیاست

صیت شخ ستقالل واحدهاي تابعه در قالب  سیماا سالهاي حقوقی، آخرین واحد یعنی  به عنوان یک 1382-83ن آبیک در 
تخصصی در صنعت سیمان تبدیل گردید که واحد مستقل تبدیل و عمالً شرکت سیمان فارس و خوزستان به شرکت مادر 

شرکت  سهامی عام) بوده و واحد تجاري نهائی  سیمان تأمین ( شرکت  شرکت جزء واحدهاي تجاري فرعی  ضر  در حال حا
ست. گذاري تأمین اجتماعیسرمایه سیمان یا زنجیره ا صنعت  شرکتهاي تابعه در  شرکت از  عمده درآمدهاي عملیاتی این 

مجمع عمومی فوق العاده مورخ مصــوبهگردد. بر اســاستولید این صــنعت (مادر تخصــصــی) همراه با کنترل مؤثر تأمین می
رسد. به پایان میسال مالی شرکت از خرداد ماه هر سال شروع و تا پایان اردیبهشت سال بعد8/9/1385
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موضوع فعالیت هلدینگ -2-5
موضوع فعالیت شرکت عبارتست از:6/12/1381اساسنامه شرکت مصوب 3طبق ماده 
صادي در داخل و خارج -الف سایر فعالیتهاي اقت صورت اخص و  سیمان ب صنعت  سعه  شارکت در تو سرمایه گذاري و م

.و خدماتی و تشکیل انواع شرکتهاکشور، اعم از تولیدي، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی
ـــعه، راه-ب ـــنعتی، معدنی، بازرگانی، خدماتی، مالی در خرید و فروش، ایجاد، توس اندازي و اداره واحدهاي تولیدي، ص

.داخل و خارج از کشور
.ین آالتمعدنی، مواد اولیه و ماشخرید و فروش کاال، خدمات، تجهیزات و واردات و صادرات انواع کاالهاي صنعتی،-ج
شارکت و خرید و فروش و پذیره-د شار اوراق م سهام، اوراق تجارتی و معامالت اوراق بهادار داخلی و خارجی، انت سی  نوی

. انجام هرگونه عملیات مالی داخلی و خارجی در جهت اهداف شرکت
. پذیر جهت ورود به بورس اوراق بهادارسازي شرکتهاي سرمایهآماده-هـ

هاي شرکت.، کارگزاري و نمایندگی در زمینه فعالیت، نظارت، سرپرستی، مدیریتايارائه خدمات مشاورهوـ دریافت و 
انجام کلیه معامالت و عملیات تجاري و غیرتجاري با هر شخص و هرجا و انجام کلیه امور و عملیاتی که بطور مستقیم -ز

شود.و یا غیرمستقیم براي اجراي موضوع شرکت ضروري تشخیص داده 

سرمایه هلدینگ -3-5
ریال) 1،000سهم به ارزش اسمی هر سهم 200،000میلیون ریال ( شامل تعداد 200سرمایه هلدینگ در بدو تأسیس مبلغ 

شامل تعداد 5,625,000بوده که طی چندین مرحله به مبلغ  سهم میلیون5,625میلیون ریال (  سمی هر  سهم به ارزش ا
به ثبت رسیده است.ها و موسسات غیر تجاري تهران در اداره ثبت شرکت25/12/1395خ ریال) افزایش و در تاری1،000

تغییرات سرمایه شرکت
محل افزایش سرمایهمیلیون ریال-سرمایه جدیددرصد فزایشسرمایهتاریخ افزایش

سود انباشته137920240،000
مطالبات حال شده و آورده نقدي137925300،000
اندوخته توسعه و تکمیل13805315،000
مطالبات حال شده و آورده نقدي138027400،000
مطالبات حال شده و آورده نقدي138125500،000
مطالبات حال شده و آورده نقدي138240700،000

میلیون ریال و 71،000اندوخته توسعه و تکمیل 13831001،400،000
میلیون ریال623،000آورده نقدي از محل مطالبات حال شده و

مطالبات حال شده و آورده نقدي1384862،600،000
مطالبات حال شده و آورده نقدي1385383،600،000
مطالبات حال شده و آورده نقدي1386164،176،000
مطالبات حال شده و آورده نقدي138884،500،000
شده و آورده نقديمطالبات حال 1395255,625,000
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ترکیب سهامداران-4-5
ــرکت در تاریخ  ــهام ش ــد س ــهامداران با مالکیت بیش از یک درص ــرح زیر 31/02/1397ترکیب س و تاریخ تأئید گزارش به ش

باشد:می

تعداد سهام
درصد
سهام

تعداد سهام
درصد
سهام

319,376,0005.68319,376,0005.68شرکت سرمایه  گذاري تأمین اجتماعی
ــأمین 2,837,245,28050.442,837,245,28050.44شرکت سرمایه گذاري سیمان ت

28,750,0000.5128,750,0000.51شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی نفت
338,516,8376.02338,516,8376.02شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس 

115,001,2502.04115,001,2502.04شرکت سرمایه گذاري اهداف 
159,122,3812.83159,122,3812.83صندوقهاي بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

194,891,7383.46124,891,7382.22شرکت سرمایه گذاري تدبیر 
131,894,2122.34132,000,0002.35شرکت سرمایه گذاري صنعت و معـدن

65,000,0001.1665,000,0001.16شرکت بیمه البرز (سهامی عام)
509,971,6159.07603,866,17810.74سایر اشخاص حقوقی
925,230,68716.45901,230,33616.02سایر اشخاص حقیقی

5,625,000,0001005,625,000,000100جمع 

ــاریخ 1397/02/31 صورت ریز سهامداران عمده شرکت در ت

نام سهامدار
تاریخ تأئید گزارش 1397/02/311397/05/15

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار-6
وضعیت معامالت و قیمت سهام-1-6

در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنعت سیمان با نماد سفارس درج شده و سهام 1354سالنام شرکت در دي ماه 
مورد معامله قرار گرفته است.1356آن براي اولین بار در سال 
بوده است:جدول زیرسال اخیر به شرح 3وضعیت سهام شرکت طی 

سال مالی منتهی 
به

تعداد سهام معامله 
شده

ارزش سهام 
شدهمعامله 

تعداد 
روزهاي 
بازبودن 

نماد

تعداد 
روزهایی 
که نماد 
معامله 

شده است

پایان سال مالی

قیمت ارزش بازار
سرمایهسهم

میلیون ریالریالمیلیون ریالمیلیون ریال

31/02/1395602,629,051959,4842332337,942,5001,7654,500,000
31/02/1396

معامالت حق 
تقدم

434,024,688703,5412222228,364,3751,4875,625,000

171,883,97274,528

31/02/13972,482,799,2723,314,4012352356,086,2501,0825,625,000

ـــبت  ـــتان به لحاظ نس ـــهام فارس و خوزس ـــبتP/Eقیمت س ـــرکتهاي P/NAVکمتر از ارزش ذاتی خود قرار دارد. نس ش
شـــرکت در پایان یمت بازار آنهاســـت. قي هاخالص ارزش دارائی8/0ین گذاري در بازار بورس اوراق بهادار بطور میانگســـرمایه

شرکت سیمانی خارج از بورس (سیمان 3گذاري به روش ارزشخالص ارزش دارائیها و 52/0اردیبهشت ماه سال جاري حدود 
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سط ارزش بازار هر ساس متو ساوه و زنجان) بر ا سیمانی پذیرفآبیک،  شرکتهاي  صول  سازمان بورس بوده تن مح شده در  ته 
است.

برداري موثر از در مقابل تغییرات فروش(تحریک تقاضــاي ســیمان)، بهرههاشــرکتEBITبه دلیل درجه حســاســیت تغییرات 
هلدینگ را NAVوتمامی ظرفیت خطوط تولید شرکتهاي تابعه در شرایط رونق اقتصادي بعنوان پتانسیل نهفته، قیمت سهم 

خواهد داد . افزایش 
وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات شرکت-2-6

هاي درآمد هر سهم و عملکرد واقعیبینیاي پیشاطالعات مقایسه
سال مالی منتهی به بینیاطالعات مربوط به پیش صلی براي  شرکت ا سهم  و عملکرد 31/2/1397هاي درآمد هر 

باشد: واقعی آن به شرح جدول زیر می

بینی درآمد هر سهمپیش
بینی درآمد اولین پیش

هر سهم در تاریخ 
30/01/96

بینی درآمد هر آخرین پیش
30/01/97سهم در تاریخ 

عملکرد واقعی
31/2/1397

127114121عایدي هر سهم ـ ریال
مجمع پیش روده درصد سود خالصده درصد سود خالصسود نقدي هر سهم ـ ریال

و عملکرد واقعی آن به 31/2/1397هاي درآمد هر سهم تلفیقی براي سال مالی منتهی به اطالعات مربوط به پیش بینی
باشد: شرح جدول زیر می

بینی درآمد پیش
هر سهم

اولین پیش بینی درآمد 
هر سهم

18/05/1396در تاریخ 

آخرین پیش بینی درآمد هر 
عملکرد واقعی27/12/1396سهم در تاریخ 

1613543عایدي هر سهم  ـ ریال
سود نقدي هر سهم  ـ 

مجمع پیش روده درصد سود خالصده درصد سود خالصریال

ضعیت رتبه سال مالی منتهی به و سهام در  شوندگی  شاء اطالعات و نقد شرکت از نظر کیفیت اف ساس 31/02/97بندي  بر ا
ارزیابی سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر بوده است : 

رتبه در سال مالی منتهی بهشرح
31/2/1397

رتبه در سال مالی منتهی به
31/2/1396

7268کیفیت افشاء اطالع رسانی
235222تعداد روزهاي گشایش نماد

235222تعداد روزهاي معامالتی
14/4464/9معامالت به میانگین موزون سرمایهنسبت حجم 
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جایگاه هلدینگ در صنعت سیمان -7
شرکت سیمان فارس و خوزستان یک بنگاه اقتصادي است که با مشارکت در سهام شرکتهاي سیمانی درآمد خود را از طریق 

جمعاً بالغ بر 1396کند. میزان فروش سیمان و کلینکر شرکتهاي تابعه در سال پذیر تامین میسهم سود از شرکتهاي سرمایه
داشته است. افزایشدرصد 9/0ده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود بومیلیون تن2/13

سال هلدینگداخلیبازارسهم  سبت به 20,5حدود ریال میلیارد11,457فروش مبلغبا 1396در  صد بوده که ن سایر در
گذاري در صنعت سیمان در رده اول قرار دارد.شرکتهاي سرمایه

یرزدر بازار داخل و بازارهاي صادراتی نسبت به فروش و صادرات کل به شرح سیمانیهمچنین سهم فروش شرکتهاي تابعه
: بوده است

نوع 
محصول

13961395
صادراتبازار داخلیصادراتبازار داخلی

سهم حجم کل
سهم حجم کلهلدینگ

سهم حجم کلهلدینگ
سهم حجم کلهلدینگ

هلدینگ
درصدمیلیون ریالدرصدمیلیون ریالدرصدمیلیون ریالدرصدمیلیون ریال

انواع 
11,457,43320,51,287,23722,510,277,69321,51,123,71317,5سیمان

شور،  صادي در ک شرایط رکود اقت ستمرار  سکن، رکود درا شروع پروژهفعالیتهاي عمرانی ورکود دربخش م طرحهاي وهاعدم 
، اجراي سیاست توقف تولید جهت کاهش میزان انباشت محصول و در کشوربین عرضه کنندگان سیمانشدید رقابت جدید،

عث نقل، باناوگان حمل وکشورهاي همسایه و ضعف شدید در باال بودن ریسک درجلوگیري از محصول فاقد کیفیت به بازار، 
. یابدشده است که سهم هلدینگ نسبت به سال قبل کاهش 

 باشدسال قبل از آن به شرح جدول زیر میو چند1396کشور در سال میزان تولید، تحویل و صادرات سیمان:
واحد : میلون تن

سال
تولید

مصرف داخلی سیمانصادرات سیمانتحویل سیمان
سیمانکلینکر

13967/587/551/5605/607/50
139565/5725/551/553/78/47
13941/607/588/581/106/48
139309/7046/663/668/115/54
13929/7168/6997/6934/146/55
139145/7025/704/6985/116/57
139064/6746/6669/6546/857
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 از نظر تولید، تحویل و صادرات بشرح زیر است : 1396جایگاه شرکت در سال
ارقام ـ میلیون تن

صادرات سیمان و فروش سیمانتولید کلینکرتولید سیمان
کلینکر

7/557/581/5612کل کشور
4/114/125/117/2هلدینگ

5/20215/205/22درصد سهم هلدینگ

تن 5/1تن سیمان و مقدار 1/1میلیون تن شامل مقدار 7/2به میزان 1396صادرات سیمان و کلینکر شرکتهاي تابعه در سال 
کلینکر بوده است . 

به تدریج 1387گرفتن عرضه نسبت به تقاضا از سال هاي انجام شده در صنعت سیمان و پیشیگذاريبا به ثمر رسیدن سرمایه
تولید درصد3/19میلیون تن صادرات سیمان و کلینکر که معادل 12رغم مقدار علی1396شد و در سال صادرات سیمان آزاد

اند و در سال مذکور میلیون تن انباشت مجموع سیمان وکلینکر مواجه بوده7/14هاي سیمانی با مقدار باشد کارخانهکشور می
صرف برق درها برنامه ریزي براي اعمال دو تعداد زیادي از کارخانه ستان همزمان با افرایش م صل تاب دوره توقف  نمودند. در ف

شوق ساعات پیک از م شور با توقف بخش تولید کلینکر و مراعات  ستفاده نموده و درک سرما همزمان با هاي وزارت نیرو ا صل  ف
ـــوخت جایگزین ( مازو ها نیز که از اوایل آذر تا نهز تامین تا کارخات) بدلیل تحمیل هزینه حمل از مراکقطع گاز از مصـــرف س

سیلی معادل  سیمان پتان صنعت  سال مورد گزارش   سبت به توقف تولید کلینکر اقدام نمودند  به عبارت دیگر در  سفندماه ن ا
است . میلیون تن توان تولید بیش از تقاضاي داخل کشور را داشته 31

افزایش ظرفیت تولید سیمان کشور
هاي مختلف اقتصادي هاي جدید در بخشگذاريگردد. با انجام سرمایهسال قبل بر می83ایران به سابقه تولید سیمان در کشور 

سرمایه شته و  سیمان افزایش قابل توجهی دا ضا براي  ستردهگذاريو اجتماعی، میزان تقا شهاي دولتی و هاي گ سط بخ اي تو
خصوصی جهت احداث کارخانجات جدید و افزایش ظرفیت کارخانجات موجود صورت گرفته است . 

معدن و تجارت بصورت زیر است : ،سیمان بر اساس ضوابط وزارت صنعتهاي کارخانهظرفیت سالیانه تولید

روز در سال330تن1000کوره تا 
روز در سال315تن2000تا 1000کوره 

روز در سال300تن2000کوره بیش از 

میلیون تن سیمان در دست اجرا است، درصد پیشرفت 20طرح جدید و طرح توسعه با ظرفیت تولید حدود24در حال حاضر 
شد، چنانچه کلیه طرحدرصد می94تا 18فیزیکی آنها بین  سیمان کشور تا هاي مذکور به بهرهبا سند ظرفیت تولید  برداري بر

میلیون تن به شرح زیر افزایش خواهد یافت. 8/98بمیزان 1398پایان سال 
ارقام/ میلیون تن

13962/85هاي موجود تا پایان سال جمع ظرفیت
65/14جمع طرحهاي جدید و توسعه

5/0سازيبهینه 
13983/99جمع ظرفیت اسمی تا پایان سال 

باشد . میلیون تن ظرفیت کارخانجات موجود می103درصد سنگ گچ معادل 4که با احتساب 
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سهم بازار هلدینگ از کل کشور 
باشد. می20درصد به شرح جدول صفحه 5/20سهم بازار شرکت از کل کشور حدود 1396در سال 

این حال شرکتهاي منفرد بخش خصوصی نیز طی هاست با گذاري در صنعت سیمان متعلق به هلدینگاکنون عمده سرمایههم
شد قابل مالحظه سهم بازار هلدینگاي یافتهسالهاي اخیر ر سال اند،  شور در  سیمان ک شرح 1396هاي مختلف در بازار  به 

باشد :جدول زیر می

دینگ میزان تحویل سیمان در ســال 1396ـ تن هلدینگ درصد سهم هر هـل

18,281,93332.6خصوصی 
11,474,09720.4فارس و خوزســتان 

4,809,9458.6سیمان تأمین 
6,393,21711.4تهران 
4,927,3098.8غدیر 

4,157,4167.4سیدکو
3,664,9176.5سایر وابسته به هلدینگها 

2,421,5214.3اسپندار 
56,130,355100جمع 

خصوصی
٣٣%

فارس وخوزستان
٢٠%

ھلدینگ سیمان تھران
١١%

ھلدینگ غدیر
٩%

ھلدینگ تامین 
٩%

ھادینگ سیدکو
٧%

سایرخصوصی 
دولتیھا 

٧%

ھلدینگ اسپندار
۴%

سهم بخش خصوصی و هلدینگهاي مختلف در تحویل سیمان 
کشور1396در سال 
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محیط حقوقی شرکت -8

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از : 
قانون تجارت
هاي سازمان بورس اوراق بهادارو دستور العمل و بخشنامهاوراق بهاداربازار قانون
 قوانین پولی و بانکی
 قانون کار
 قانون تأمین اجتماعی
قانون مالیاتهاي مستقیم
 مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره
هاي شرکت نامهاساسنامه و آئین
گذاري تأمین اجتماعی ها و سیاستهاي ابالغی شرکت سرمایهالعملدستور
 استانداردهاي حسابداري
 سایر قوانین مرتبط

فارس و خوزستان پذیر هلدینگهاي سرمایهخالصه اطالعات اصلی شرکت-9

هاي در زمینهشــرکت غیرســیمانی که13شــرکت ســیمانی و 12هلدینگ فارس و خوزســتان بطور مســتقیم و غیرمســتقیم در 
شین سی، ما شینخدمات مهند سهامدار میکاري، تولید سازي، تولید قطعات چدنی و ما ستی  شد و بر عملکرد لوله و ورق آزب با

دهی ) در کمیته سامانهاي عملیاتی، مالی، فنی و بازرگانی کنترل مؤثر دارد. تعدادي از شرکتهاي فوق (غیر سیمانیآنها از جنبه
درحال بررسی است . و تصمیمات هیئت مدیره در مورد آنها اجرائی خواهد شد. 

اشد.بمستقیم در آنها بشرح جدول صفحه بعد میاسامی شرکتهاي تابعه با ذکر میزان سرمایه و درصد مالکیت مستقیم و غیر
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سهامی عام )1 2,76097.892.11100سیمان آبیک (
سهامی عام )2 65044.908.3053.20سیمان خوزســتان (
سهامی عام )3 65030.000.0030سیمان ســاوه (
سهامی عام )4 30051.010.1451.15سیمان غرب(
سهامی عام )5 23058.301.0859.38سیمان خـزر (
سهامی عام )6 39242.1610.6752.83سیمان بجنورد (
سهامی عام )7 35083.338.4491.77سیمان فارس نو (
سهامی عام )8 5550.690.8351.52سیمان بهبهان (
سهامی عام )9 23393.695.3199سیمان فارس (

سهامی عام )10 64246.100.0446.14ســیمان دورود (
سهامی عام )11 12542.600.0642.66سیمان خاش (
سهامی عام )12 5059.310.0159.32سیمان سفید نی ریز (
سهامی خاص )13 599.980.02100گچ ماشینی فـارس (

14
خدمات مهندسی ســیمان 

سهامی خاص ) فارس و خوزســتان (
4193.076.93100

سهامی عام )15 3081.500.0081.50فارسیت اهواز (

16
فوالد و چدن و 

سهامی خاص ) ــازي دورود ( ماشین س
45.699.970.03100

سهامی خاص )17 1899.970.03100ساخت و نصب صنعتی البرز (
سهامی خاص )18 751.3022.6673.96تحقیق و توسعه صنعت سیمان (
سهامی خاص )19 11.50.0098.6598.65تهران بتن (
سهامی خاص )20 10.0599.95100نوآوران صنعت سبز پارس (

21
شرکت بین المللی ارجان صنعت 

فارس و خوزســتان (سهامی خاص)
3990100100

10.60100100سیمان ارض العماره ـ قبل از بهره برداري22
17.507373صنایع بسته بندي فـارس و خوزسـتان

23
سنگهاي تزئیئی و گرانیتی نخل کویر نهبندان ـ 

قبل از بهره برداري
0.010100100

0.0151051یونگول بتن یاقوت خلخال ـ قبل از بهره برداري24

جمع درصد 
مالکیت 
درصد

نام شرکتردیف
سرمایه ثبت شــده 

میلیارد ریــال

درصد مالکیت 
مسـتقیم 

درصد

درصد مالکیت 
غیر مسـتقیم 

درصد
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قبل مالیجاري و مقایسه آن با سالمالیمروري بر وضعیت عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال-10
سال قبل ـ تلفیقی گروه مالی مورد گزارش با مقایسه وضعیت و عملکرد سال-1-10

شرح
1397/02/31
ال میلیون رـی

1396/02/31
ال میلیون رـی

11,835,81210,714,296فروش داخلی
2,808,4222,310,724فروش صادراتی

(152,319)25,519سود سرمایه گذاري ها
14,669,75312,872,701جمع درآمدهاي عملیاتی

(9,690,432)(10,179,908)بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی
(1,388,896)(1,613,008)هزینه-هاي عمومی اداري و فروش
(908,920)(908,091)سایر درآمد و هزینه هاي عملیـاتی

(1,235,933)(1,085,387)هزینه هاي مالی
315,777558,825سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیـاتی

1,198,578200,890سود قبل از کسر مالیــات
خالص (87,770)781,339سود (زیان)

خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی (300,588)241,482سود (زیان)

(936,137)(538,515)تغییرات در دارائیهاي ثابت
ــذاري (165,318)1,069,976تغییرات درارزش دفتري کل سرمایه گ

106,1182,444تغییرات در سایر دارائیها

156,735254,361تغییرات در حقوق صاحبان سـهام
(410,242)(294,339)تغییرات در بدهیهاي بلند مدت

957,730طبق تصمیم مجمعتقسیم سود
265,4531,020,287تغییرات در سرمایه در گـردش

0.830.80نسبت جاري
0.640.62نسبت بدهی

-0.03نسبت بازده مجموع دارائیها
-0.08نسبت بازده حقوق صاحبان ســهام

(53)43سود هر سهم  ـ ریــال
70طبق تصمیم مجمعسود نقدي هر سهم  ـ ریال

645496جریان نقدي هر سهم  ـ ریال

ــامل:  اقالم صورت سود و زیان ش

تغییرات در سرمایه گذاریها شــامل: 

أمین مـالی تغییرات در ساختار سرمایه و سیاسـتهاي ـت

نسبت هاي مالی : 
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ـ شرکت اصلی مقایسه وضعیت و عملکرد سال مالی مورد گزارش با سال قبل -2-10

شرح
1397/02/31
ال میلیون رـی

1396/02/31
ال میلیون رـی

719,549599,228سود حاصل از سرمایه گــذاریها
حاصل از فروش سرمایه گــذاریها (166,088)18,129سود (زیان)

(68,538)(93,272)هزینه هاي عمومی و اداري
28,73127,161سایر درآمدها و هزینه هاي عملیـاتی

(1,840)-هزینه هاي مالی
11,83010,864سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیـاتی

674,967400,787سود قبل از کسر مالیــات
(7,772)(2,309)مالیات بر درآمد

682,658393,015سود خالص

(1,336)781تغییرات در داراییهاي ثابت
ــذاریها (135,023)503,854تغییرات در ارزش دفتري کل سرمایه گ

1,168(34)تغییرات در دریافتنی هاي بلند مـدت

288,9081,074,039تغییرات در حقوق صاحبان سـهام
2,970(558)تغییرات در بدهیهاي بلندمدت

393,750طبق تصمیم مجمـعتقسیم سود

274,522410,465جریانهاي نقدي عملیاتی
2,197,9242,414,040سرمایه در گردش

2.62.9نسبت جاري
0.110.11نسبت بدهی

0.060.03نسبت بازده مجموع داراییها
0.060.04نسبت بازده حقوق صاحبان ســهام

12170سود هر سهم ـ ریــال
70طبق تصمیم مجمعسود نقدي هر سهم ـ ریال

4973جریان نقدي هر سهم ـ ریال

ــامل:  اقالم صورت سود و زیان ش

تغییرات در سرمایه گذاریها شــامل: 

أمین مـالی:  تغییرات در ساختار سرمایه و سیاسـتهاي ـت

وضعیت نقدینگی : 

نسبتهاي مالی شـامل: 
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سال اخیر  ـ شرکت اصلی 3ترازنامه مقایسه اي -3-10
ال  میلیون رـی

1397/02/311396/02/311395/02/31شرح 1397/02/311396/02/311395/02/31شرح 
1,335,1421,277,0732,395,549بدهی هاي جاري 3,533,0663,691,1133,597,390دارائیهاي جاري 

20,27920,83717,867بدهی هاي غیر جاري 8,261,3757,756,9097,892,099دارائیهاي غیر جاري 
10,439,02010,150,1129,076,073حقوق صاحبان سهام 

11,794,44111,448,02211,489,489جمع دارائیها 
جمع بدهی ها و حقوق 

صاحبان سهام
11,794,44111,448,02211,489,489

سال اخیر هلدینگ  ـ تلفیقی گروه  3ترازنامه مقایسه اي -4-10
ال  میلیون رـی

1397/02/311396/02/311395/02/31شرح 1397/02/311396/02/311395/02/31شرح 
14,931,57413,723,39314,182,938بدهی هاي جاري 12,418,94710,989,35810,355,862دارائیهاي جاري 

2,808,1753,102,5143,512,756بدهی هاي غیر جاري 15,451,78715,810,79917,283,102دارائیهاي غیر جاري 
7,879,2937,706,4307,503,699حقوق صاحبان سهام 

2,251,6922,267,8202,439,571سهم اقلیت 

27,870,73426,800,15727,638,964جمع دارائیها 
جمع بدهی هاي جاري 
و حقوق صاحبان سـهام

27,870,73426,800,15727,638,964

سال مالی مورد گزارشبرايمقایسه عملکرد با بودجه شرکت اصلی-5-10
باشد: هاي سود و زیان عملکرد با بودجه شرکت اصلی براي سال مالی مورد گزارش به شرح زیر میمقایسه شاخص

ــال ) (میلیون ری

شرح
عملکرد سال مالی 

منتهی به 1397/02/31
آخرین پیش بینی سال مالی

منتهی به 139702/31
عملکرد سال مالی 

منتهی به 1396/02/31

719,549648,315599,228سود حاصل از سرمایه گــذاریها
حاصل از فروش سرمایه گــذاریها (166,088)18,12946,556سود (زیان)

737,678694,871433,140جمع  درآمد هاي عملیاتی
(68,538)(79,101)(93,272)هزینه هاي عمومی و اداري

28,73122,00027,161سایر درآمدها و هزینه هاي  عملیـاتی
673,137637,770391,763سود عملیاتی

(1,840)--هزینه هاي مالی
11,8304,82010,864سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیـاتی

ــات 684,967642,590400,787سود عملیات در حال تداوم قبل از مالی
682,658641,626393,015سود خالص عملیات در حال تداوم

5,625,0005,625,0005,625,000سرمایه / هزار سهم
12111470سود هر سهم /  ریال
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مقایسه عملکرد با بودجه تلفیقی گروه براي سال مالی مورد گزارش  -6-10
باشد: زیر میبشرحعملکرد با بودجه تلفیقی گروه براي سال مالی مورد گزارش هاي سود و زیانی شاخصمقایسه 

ــال ) (میلیون ری

شرح
عملکرد سال مالی 

منتهی به 1397/02/31
آخرین پیش بینی سال مالی

منتهی به 1397/02/31
عملکرد سال مالی 

منتهی به 1396/02/31

14,669,75315,956,18312,872,701درآمد هاي عملیاتی
(9,690,432)(10,751,554)(10,179,908)بهاي تمام شده درآمد هاي عملیاتی

4,489,8455,204,6293,182,269سود ناخالص
(1,388,896)(1,420,127)(1,613,008)هزینه هاي اداري ، عمومی و فروش

(908,920)(745,560)(908,091)سایر درآمدها و هزینه هاي  عملیـاتی
(884,453)1,968,7463,038,942سود عملیاتی

(1,235,933)(1,326,863)(1,085,687)هزینه هاي مالی
315,777232,832558,825سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیـاتی

1,198,5781,944,911200,890سود  قبل از کسر مالیــات
(288,660)(339,945)(417,239)مالیات بر درآمد

خالص (87,770)781,3391,604,966سود (زیان)
539,857699,433212,818سهم اقلیت از سود خالص

خالص قابل انتساب  سود (زیان)
به صاحبان سهام شرکت اصلی

241,482905,533(300,588)

5,625,0005,625,0005,625,000سرمایه / هزار سهم
هر سهم / ریال (53)43161سود (زیان)

گردش پرتفوي سرمایه گذاري هاي هلدینگ در تاریخ ترازنامه   -7-10
پایان سال مالی مورد گزارش و مقایسه آن با پذیر ( بورسی و غیر بورسی ) درهاي شرکت در سهام شرکتهاي سرمایهيگذارسرمایه

باشد :مدت مشابه سال قبل به شرح زیر می

شرح
31/2/139731/2/1396

تغییرات
درصد نسبتارزش دفتري

درصد نسبتارزش دفتريبه کل
به کل

4,237,7634/514,172,2168/5365,547گذاري در شرکتهاي بورسیسرمایه
شرکتهاي گذاري در سرمایه

3,946,1158/473,507,8083/45438,307غیربورسی

-68,9008/068,9009/0هاي بلندمدت بانکیسپرده

8,252,7781007,748,924100503,854جمع
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گذاري در شرکتهاي بورسیسرمایه-1-7-10
باشد :گذاري در شرکتهاي بورسی به شرح زیر میسرمایه

1396/2/31

ارزش بازاربهاي تمام شده
هر سهم

جمع 
بهاي تمام شدهارزش بازار

میلیون ریالمیلیون ریالریالمیلیون ریال
44.90291,875,4231,221,9272,418705,7551,221,927سیمان خوزستان

83.33291,663,271296,5352,692785,158296,535سیمان فارس نو

93.69218,307,801267,4416,3941,395,860267,441سیمان فارس

51.01153,015,154265,9752,667408,091280,524سیمان غرب

58.30134,100,260161,2234,366585,482161,223سیمان خزر

46.10295,837,258122,653678200,578124,726سیمان دورود

42.16165,276,973278,8344,797792,834278,834سیمان بجنورد

50.6927,878,159109,93013,572378,362109,930سیمان بهبهان

42.6053,244,481532,7158,833470,309532,715سیمان خاش

59.3129,655,72737,65714,305424,22537,657سیمان سفید نی ریز

81.5024,449,94624,5314,090100,00025,272فارسیت اهواز

12.48153,873,610186,9943,958609,032135,702سیمان مازندران

6.26153,466,521299,0241,002153,773277,100سیمان سپاهان 

6.01159,451,288356,260862137,447356,261سیمان شرق

3.2322,622,07075,9982,78763,04866,303سیمان ارومیه

0.004,401152,119915سیمان صوفیان

0.0212,0005119,85423851سیمان قاین

4,237,7637,210,2014,172,216جمع

نام شرکت

1397/2/31

درصد سهام 
مستقیم

تعداد
سهام
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گذاري در شرکتهاي غیر بورسیسرمایه-2-7-10
باشد:گذاري در شرکتهاي غیر بورسی به شرح زیر میسرمایه

1396/2/31
ارزش 
اسمی

بهاي 
تمام شده

بهاي 
تمام شده

میلیون ریالمیلیون ریالریال

194,990,0001,000301,069,7771,069,777سیمان ساوه
2,701,738,4331,00097.892,554,7392,300,227سیمان آبیک

63,691,8741,00023.1663,70463,704سیمان زنجان 
4,998,9961,00099.984,9994,999گچ ماشینی فارس

998,9981,00099.90999999پنبه نسوزنهبندان - در حال تصفیه
3,694,2183,439,706

38,159,4951,00093.0738,16038,160خدمات مهندسی فارس و خوزستان
17,995,4921,00099.9725,55025,550شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز
45,587,5781,00099.973,9993,999فوالدوچدن وماشین سازي دورود

359,09410,00051.303,5913,591تحقیق وتوسعه صنعت سیمان
4,949,94010,00030.00184,1240گروه صنعتی لوله و الیاف بهراد

13,194,0001,0001.471,4661,466شرکت سهامی عام بورس کاالي ایران
16,00010,0004.47160160موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران

6,20310,0000.626262شبکه معامالت صنعت سرمایه گذاري
4,37510,0000.004444موسسه رتبه بندي اعتباري ایران

3,300100,00033330330شرکت ساخت مهندسی سرویس بین الملل
51100,0005155شرکت یونگول بتن یاقوت خلخال 

257,49173,367
3,951,7093,513,073

(999)(999)1,000ذخیره-پنبه نسوزنهبندان

(3,999)(3,999)1,000ذخیره-فوالدوچدن وماشین سازي دورود

(267)(596)1,000ذخیره-سایر شرکتها
3,946,1153,507,808

ب - سایرگروها:

جمع

جمع 

شرح 

1397/2/31

درصد تعداد سهام
شارکت م

الف - کانی غیرفلزي:

جمع
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کلی تولید و فروشآمار-8-10
تولید، تحویل و صادرات سیمان کشور -1-8-10

با مدت مشابه سال قبل بهمقایسهوضعیت تولید، تحویل و صادرات سیمان کشور و سرانه تولید و مصرف در سال مورد گزارش در 
شرح زیر بوده است: 

واحد ـ تن

13961395عملکرد دوازده ماهه
درصد

تغییرات
85,215,30078,963,3007ظرفیت اسمی تولید کلینکر

58,732,67657,651,7412تولید کلینکر
(6)6973راندمان نسبت به ظرفیت اسمی کلینکـر

88,035,51280,650,6328ظرفیت اسمی تولید سیمان
55,679,35655,249,3331تولید سیمان

(8)6368راندمان نسبت به ظرفیت اسمی سیمان
(0)688691سرانه تولید سیمان کشور / کیلوگرم

56,131,36755,101,4832کل تحویل سیمان
(21)6,055,6347,309,352صادرات سیمان

50,075,73347,792,1015تحویل سیمان در داخل کشور
6196003سرانه مصرف سیمان در کشور / کیلوگرم

5,933,3165,726,4403صادرات کلینکر
(9)11,988,95013,035,792جمع صادرات سیمان وکلینکر

جمع کل تحویل سیمان به اضافه 
62,064,68360,827,9232جمع کلینکر صادراتی

(4)13,254,39813,807,762موجودي کلینکر
1,460,4631,164,21520موجودي سیمان

(2)14,714,86114,971,977جمع موجودي

و 1395 ماهه 1396 مقایسه تولید و تحویل سیمان کشور در 12
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مورد گزارش  مالیهلدینگ در سالشرکتهايتولید سیمانتحویل و مقایسه -2-8-10

شرح زیر بوده به1396در سال کشور و تولید صادرات ،خوزستان از تحویلسیمان فارس وشرکت تحت مدیریت 12سهم سیمان 
است: 

واحد ـ تن 

درصد13961395عملکرد دوازده ماهه
تغییرات

(2)18,486,00018,938,000ظرفیت اسمی تولید کلینکر
(3)12,062,61312,437,094تولید کلینکر

(17)5666راندمان نسبت به ظرفیت اسمی کلینکـر
(1)18,022,24018,159,520ظرفیت اسمی تولید سیمان

(1)11,477,50311,633,949تولید سیمان
(0)6464راندمان نسبت به ظرفیت اسمی سیمان

(1)11,495,30511,573,795کل تحویل سیمان
1,148,7121,116,8433صادرات سیمان

(1)10,346,59310,456,952تحویل سیمان در داخل کشور

1,597,4751,297,69919صادرات کلینکر
2,746,1872,414,54212جمع صادرات سیمان وکلینکر

جمع کل تحویل سیمان به اضافه
جمع کلینکر صادراتی

13,092,78013,268,907(1)

(13)2,523,9162,855,203موجودي کلینکر

و 1395 ماهه 1396 مقایسه تولید و تحویل سیمان  هلدینگ  در 12

صادرکننده ست با توجه با اینکه ایران یکی از  سیمان و کلینکر  در جهان ا سال مورد هاي عمده   سب گزارش گمرك ایران در  ح
گزارش کمتر از ده هزار تن  واردات سیمان به کشور وجود داشته  است . 
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سیمان در شرکتهاي تابعه و تحویل تولید -3-8-10
تولید سیمان : 

سال  شرکتهاي تابعه در  سیمان در  شور به میزان 11,477,503بالغ بر 1396تولید  سه با میزان تولید ک ست که در مقای تن بوده ا
درصد بوده است.6/20تن سیمان سهم شرکت از تولید کل کشور میلیون7/55

سال  شرکتهاي تابعه در  سیمان در هر یک از  سه آن با پیش1396میزان تولید  شرح زیر و مقای سال قبل به  شابه  بینی  و مدت م
باشد:می

واحد ـ تن 
سال مالی منتهی به 

1395/12/30
واقعیبودجهواقعی

2,052,6533,564,0001,968,177سیمان آبیک ( سهامی عام) 1
1,248,9671,460,0021,142,790سیمان ساوه ـ سیمان خاکستري

216,276180,000198,563سیمان ساوه ـ سیمان سفید 

1,186,8541,230,0001,250,456سیمان بجنورد ( سهامی عام) 3

558,140580,000559,716سیمان بهبهان ( سهامی عام) 4

896,879770,000857,247سیمان خاش ( سهامی عام) 5

635,702750,000698,929سیمان خزر ( سهامی عام) 6

1,520,4971,800,0001,538,198سیمان خوزستان ( سهامی عام) 7

654,096869,784746,121سیمان دورود ( سهامی عام) 8

820,9551,030,0001,041,483سیمان غرب ( سهامی عام) 9

629,410563,500559,696سیمان فارس ( سهامی عام) 10

896,272820,000943,256سیمان فارس نو ( سهامی عام) 11

161,9101,210,000129,811سیمان سفید نی ریز ( سهامی عام) 12
11,478,61114,827,28611,634,443جمع 

نام شرکت
سال مالی منتهی به 1396/12/29

ردیف

2
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تحویل سیمان :
تن بوده که در مقایســـه با تحویل کل به میزان 11,495,305بالغ بر 1396تحویل ســـیمان توســـط شـــرکتهاي تابعه در ســـال 

درصد بوده است.   5/20تن ، سهم بازار شرکت حدود 56,131,367
باشد :مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل بشرح زیر میمیزان تحویل سیمان توسط هر یک از شرکتهاي تابعه و 

واحد ـ تن 

سال مالی منتهی به نام شرکتردیف
1396/12/29

سال مالی منتهی به 
1395/12/30

2,048,2751,946,942سیمان آبیک 1
1,267,7261,132,960سیمان ساوه ـ سیمان خاکستري2

1,527,9971,527,891سیمان خوزستان 3
1,184,7021,251,070سیمان بجنورد 4

821,5031,037,348سیمان غرب 5
902,145944,171سیمان فارس نو 6

654,165747,481سیمان دورود 7
554,823563,848سیمان بهبهان 8

634,403684,211سیمان خزر 9
893,589853,485سیمان خاش 10

626,188556,194سیمان فارس 11
218,347197,823سیمان سفید ساوه 12

161,442130,471سیمان سفید نی ریز 13
11,495,30511,573,895 جمع 

. تقریبا با سال قبل مشابه بوده است 1396تحویل سیمان در سال 
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فروش صادراتی   -4-8-10
1,663,184تن) و  1,125,717( سال قبل 1,096,106به ترتیب 1396صادرات سیمان و کلینکر توسط شرکتهاي تابعه در سال 

افزایش داشته درصد15کاهش و در صادرات کلینکر درصد 3ن ) که به ترتیب در صادرات سیمان ت1,442,168( سال قبل تن ، 
است

باشد : اي صادرات سیمان و کلینکر به شرح زیر میجدول مقایسه

کلینکرسیمانکلینکرسیمان
299,100750,997272,034785,736سیمان خوزستان1
267,85322,552335,8670سیمان غرب2
0182,2461,600335,150سیمان بهبهان3
00530سیمان دورود4
192,34264,796185,119160,996سیمان خاش5
1499,188010,834سیمان آبیک6
84,001605,57013,097144,469سیمان فارس-نو7
108,9100216,5940سیمان بجنورد8
0000سیمان خاکستري ساوه9
45,27410,00048,6840سیمان سفید ساوه10
75,45317,81041,03019,154سیمان سفید نی ریز11
23,02425026,550سیمان خزر12

1,096,1061,663,1841,114,0781,482,889 جمع

واحد ـ تن

1396/12/291395/12/30نام شرکت تابعهردیف

تغییر در سرمایه گذاري ها -9-10
دارایی هاي ثابت تغییرات در -1-9-10

تغییرات 1397/02/311396/02/31تغییرات 1397/02/311396/02/31
ال  ال میلیون رـی ال میلیون رـی ال میلیون رـی ال میلیون رـی ال میلیون رـی میلیون رـی

7747740(2,877)218,081220,958زمین
(125)720845(172,393)3,407,8913,580,284ساختمان

(5)712(973,049)6,197,9407,170,989ماشین آالت وتاسیســات
1,534,452832,233702,219000داراییهاي درجریان تکمیل

ــرمایه اي 000(30,507)465,575496,082پیش پرداختها و سفارشات س
000(32,792)940,213973,005موجودیهاي سـرمایه اي

2,8891,978911(29,116)230,588259,704سایر 
4,3903,609781(538,515)12,994,74013,533,255جمــــــع

شرح
شرکت اصلی گروه 
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تغییرات در ارزش کل سرمایه گذاري در سهام شرکت اصلی -2-9-10
میلیون ریال 

1397/02/311396/02/31
درصـد 

ـیرات 1397/02/311396/02/31تغـی
درصـد 

ـیرات تغـی

ـتان (21)705,755896,933-1,221,9271,221,927سیمان خوزسـ
(31)785,7581,136,612-296,535296,535سیمان فارس نو

(12)1,395,8601,583,823-267,441267,441سیمان فارس
(29)408,091576,952(5)265,975280,524سیمان غـرب
(14)585,482680,291-161,223161,223سیمان خـزر

(40)200,578334,230(2)122,653124,726ســیمان دورود
ورد ـیمان بجـن (37)792,8341,253,791-278,834278,834س
ـیمان بهبهـان (12)378,362429,825-109,930109,930س

470,309420,20512-532,715532,715سیمان خاش
ــز (8)424,225461,799-37,65737,657سیمان سفید نی ری

100,00041,560141(3)24,53125,272فارسیت اهـواز
186,994135,70238609,032485,83025سیمان مازنــدران
ـپاهان  (1)299,024277,1008153,774155,878سیمان سـ

(17)137,447165,032-356,260356,261سیمان شــرق
ه 75,99866,3031563,04856,14212سیمان ارومـی

ـیمان صـوفیان (25)912-1515س
23820715-5151سیمان قاین

4,237,7634,172,21627,210,8028,679,123(17)
اه مــدت  حصه انتقالی به سرمایه گذاریهاي کوـت

الف - کانی غیرفلزي:
---1,069,7771,069,777سیمان سـاوه
ک --2,554,7392,300,22711سیمان آبـی

---63,70463,704سیمان زنجــان 
---4,9994,999گچ ماشینی فارس

ــه نســوزنهبندان - در حال تصفیه ---999999پنب
---3,694,2183,439,706جمع الف 

--ب - ســایرگروها:
---38,16038,160خدمات مهندسی فارس و خوزســتان
ـبرز ---25,55025,550شرکت ساخت و نصب صنعتی اـل

ـین ســازي دورود ---3,9993,999فوالدوچدن وماش
---3,5913,591تحقیق وتوسعه صــنعت ســیمان

اف بهـراد  ه و الـی --184,124گروه صنعتی لوـل
ران ---1,4661,466شرکت سهامی عام بورس کـاالي اـی

---330330شرکت ساخت مهندسی سرویس بین الملــل
---55یونگول بتن یاقوت خلخــال

ـنعت سـرمایه گـذاري  ---160160موسسه توسعه ص
دي اعتبــاري ایــران  ---4444موسسه رتبه بـن

---6262شبکه معامالت صنعت سـرمایه گـذاري 
---257,49173,367جمع ب 

---3,951,7093,513,073جمع الف و ب 
ــه نســوزنهبندان ---(999)(999)ذخــیره-پنب

ـین ســازي دورود ---(3,999)(3,999)ذخــیره-فوالدوچدن وماش
ــ سـایر شــرکتها  ---(267)(596)ذخیره 

(5,594)(5,265)---
4,232,1694,166,951--- جمع کل 

نام شرکت
ارزش روز سرمایه گذاري هـابهاي تمام شده سـرمایه گـذاري هـا

سی
بور

جمع بورسی 

سی
 بور

غیر

جمع غیر بورسی 
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هاي تأمین مالی شرکت اصلی تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست-10-10
الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام

تغییرات 1397/02/311396/02/31
درصدمیلیون ریال میلیون ریال 

-5,625,0005,625,000سرمایه 
504,089469,9527اندوخته قانونی 

-111111سایر اندوخته ها 
4,309,8204,055,0496سود انباشته 

10,439,02010,150,1123جمع 

شرح

در بدهی هاي بلندمدتب) تغییرات 

تغییرات 1397/02/311396/02/31
درصدمیلیون ریال میلیون ریال 

--حسابها و اسناد پرداختنی بلند مــدت 
ــان  (3)20,27920,837ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکن

(3)20,27920,837جمع

شرح

ج) تقسیم سود
سال مالیتخ شته پایان  سود انبا صلی 31/02/1397منتهی به صیص  صویب مجمع عمومی عادي شرکت ا در موارد زیر موکول به ت

.صاحبان سهام می باشد

مبلغ 
ـانونی التکالیف ـق میلیون رـی

اصالحیه قانون تجارت درصد سود خالص طبق مـاده 90 68,266تقسیم حداقل 10

پیشنهاد هیئت مدیره
درصد سود شرکت اصلی 68,266سود سهام پیشــنهادي 10
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تغییرات در وضعیت نقدینگی -11-10
در مقایسه با سال قبلهلدینگالف) منابع و مصارف نقدي عمده 

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی 

(تجدیدارائه شده)

سال مالی منتهی به 
1396/2/31

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
فعالیت هاي عملیاتی:

3,629,2842,790,614جریان خالص ورود وجه نقدناشی ازفعالیت هاي عملیاتی
بازده سرمایه گذاري ها و سودپرداختی بابت تامین مـالی:

275,060242,977سوددریافتی بابت سپرده هاي سرمایه گــذاري
(1,128,150)(776,604)سود پرداختی بابت تسهیالت مالی

(754,931)(676,102)سودسهام پرداختی به سهامداران اقلیت
(453,565)(288,402)سودسهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی

الی  امین ـم ت ـت (2,093,669)(1,466,048)جریان خالص خروج وجه نقدناشی از بازده سرمایه گذاري هـا وسـودپرداختی باـب
مالیات بردرآمد:

(197,165)(421,052)مالیات بردرآمدپرداختی
فعالیت هاي سرمایه گذاري:

202,136245,489وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاري هــا
ــا   (199,464)(1,118,883)وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاري ه

27,001145,203وجوه دریافتی بابت فروش دارایی هاي ثابت مشهود
(920,385)(1,149,447)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی هاي ثابت مشهود

(65,858)(62,073)وجوه پرداختی بابت سایر دارایی ها 
-(257)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی هاي نامشهود
-429وجوه دریافتی بابت فروش دارایی هاي نامشهود

وجه نقدناشی ازفعالیت هاي سرمایه گذاري (795,015)(2,101,094)جریان خالص (خروج)
وجه نقد قبل ازفعالیت هاي تامین مالی  (295,235)(358,910)جریان خـالص ورود(خروج)

فعالیتهاي تامین مــالی:
43,705-وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصـلی

توسط گروه -(136)سهام  شرکت اصلی (خریداري شده)
ــروه -72سهام  شرکت اصلی فروش رفته توسط گ

2,790,7742,322,240دریافت تسهیالت مالی 
(1,876,893)(2,499,167)بازپرداخت اصل تسهیالت

وجه نقدناشی ازفعالیتهاي تامین مالی 291,543489,052جریان خـالص ورود(خروج)
دروجه نقد 193,817(67,367)خالص افزایش (کاهش)

803,928610,385مانده وجه نقد در ابتداي سال
(274)881تاثیر تغییرات نرخ ارز

737,442803,928مانده وجه نقد در پایان سال
661,6871,427,115مبادالت غیر نقدي

سال مالی منتهی به 1397/2/31
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صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی 
سال مالی منتهی به 

1396/2/31

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

فعالیت هاي عملیاتی:
274,522410,465جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
(3,120)-سود پرداختی بابت تسهیالت مالی

(453,563)(288,402)سودسهام پرداختی
(456,683)(288,402)جریان خالص خروج وجه نقد ناشی ازبازده سرمایه گذاري ها وسودپرداختی بابت تامین مـالی 

مالیات بردرآمد:
(6,064)(2,009)مالیات بردرآمدپرداختی

فعالیت هاي سرمایه گذاري:
35,49145,141وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاري ها

0(21,924)وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاري ها
5-وجوه دریافتی بابت فروش دارایی هاي ثابت مشهود
(631)(1,745)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی هاي ثابت مشهود

وجه نقد ناشی ازفعالیت هاي سرمایه گذاري 11,82244,515جریان خالص ورود ( خروج) 
(7,767)(4,067)جریان خالص ورود وجه نقد قبل ازفعالیت هاي تامین مالی 

فعالیت هاي تامین مالی:
43,705-وجوه حاصل ازافزایش سرمایه 

(36,136)-بازپرداخت اصل تسهیالت
7,569-جریان خالص خروج وجه نقد ناشی ازفعالیت هاي تامین مالی

دروجه نقد (198)(4,067)خالص افزایش ( کاهش) 
79,84579,936مانده وجه نقد در ابتداي سال

483107تاثیر تغییرات نرخ ارز
76,26179,845مانده وجه نقد در پایان سال

552,2811,162,112مبادالت غیر نقدي 

سال مالی منتهی به 1397/02/31
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ب) وضعیت جریان هاي نقدي عملیاتی در مقایسه با سال قبل

1397/2/311396/2/311397/2/311396/2/31
ال المیلیون رـی المیلیون رـی المیلیون رـی میلیون رـی

1,968,746884,453673,137391,763سود عملیاتی
حاصل از فروش سرمایه گذاري ها 166,088(18,129)152,319(25,519)زیان ( سود) 

1,680,4581,741,2079641,967استهالك دارایی هاي ثابت مشهود و دارایی هاي نامشهود
--82,20282,414استهالك سرقفلی

درذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان 2,970(558)80,65528,484خالص افزایش ( کاهش) 
دریافتنی هاي عملیاتی (175,084)(397,152)(634,047)(874,621)( افزایش) 

موجودي مواد وکاال --157,019201,600کاهش ( افزایش) 
پیش پرداخت ها  15(560)(7,533)(142,144)کاهش ( افزایش) 

--2,981(13,986)کاهش ( افزایش) دارایی هاي نگهداري شده براي فروش
526,524232,3615,1446,953افزایش پرداختنی هاي عملیاتی

پیش دریافت هاي عملیاتی --38,71532,284افزایش ( کاهش) 
151,23574,09111,67615,793سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

3,629,2842,790,614274,522410,465

شرکت اصلیگروه

سرمایه در گردش -12-10

1397/02/311396/02/31

ال  ال میلیون رـی میلیون رـی

(2,734,035)(2,512,627)گروه 

2,197,9242,414,040شرکت اصلی 

شرح
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هاي مالی نسبت-13-10

باشد : نسبتهاي مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی به شرح زیر می

سال مالی منتهی به
97/02/31

سال مالی منتهی به
96/02/31

سال مالی منتهی به
97/02/31

سال مالی منتهی به
96/02/31

نسبت هاي نقدینگی:

0.830.802.652.89نسبت جاري

0.420.352.652.89نسبت آنی

نسبت هاي اهرمی:

0.640.630.110.11نسبت بدهی

213-1.810.72نسبت پوشش بهره

0.360.370.880.88نسبت مالکانه

نسبت سودآوري:

0.060.04-0.08نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

0.060.03-0.03نسبت بازده دارائی ها

نسبت سودآوري:

هرسهم -ریال 12171(53)21سود ( زیان) 

70طبق تصمیم مجمـع70طبق تصمیم مجمـعسودنقدي هرسهم -ریال

6454964973جریان نقدي هرسهم-ریال

شرح نسبت

شرکت اصلیتلفیقی گروه
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اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته -11
شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:معامالت

در پایان دورهمبلغ معامله مانده طلب ( بدهی)
میلیون ریالمیلیون ریال

الف. شرکتهاي مشمول تلفیق
11156,465اجاره ساختمانشرکت فرعیشرکت فارسیت اهواز

--خرید سهام 
-5,491فروش سهام 

شرح معامله

اصالحیه قانون تجارت : ب. معامالت مشمول ماده 129

عضو هیات مدیرهشرکت کارگزاري صبا تـامین 

نوع وابستگینام شرکت طرف معامله

اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت -12
اي ناشی از قراردادهاي منعقده و مصوب شرکتهاي تابعه بشرح زیر است : عمده تعهدات سرمایه

مبلغ
ال  میلیون رـی

روژهسیمان آبیک پ ــاز 2 774,800احداث ساختمان و خرید ماشین آالت ف
2,379خرید تجهیزاتسیمان خـزر

55,731خرید تجهیزاتسیمان بهبهان
132پیش پرداخت سرمایه ايسیمان سفید نی ریز

19,972پیش پرداخت سرمایه ايسیمان فارس
853,014

شرح تعهدنام شرکت 

جمع

نظام راهبري شرکت-13
ترکیب اعضاء هیئت مدیره :-1-13

باشد:تعداد اعضاي هیئت مدیره شرکت ، ترکیب و نوع عضویت آنها به شرح زیر می

تاریخ عضویتسمتنام و نام خانوادگی
تا کنون 96آذر رئیس هیئت مدیره ( غیر موظف )مجتبی حقیقت جو
تا کنون 96آذر نائب رئیس هیئت مدیره ( غیر موظف )غالمعباس میرزائی
تا کنون92مرداد عضو هیئت مدیره ( غیر موظف )علی محمد حریري

1396آذر لغایت95دي عضو هیئت مدیره ( غیر موظف )احسان خاتمی
1396لغایت آذر 95دي عضو هیئت مدیره ( غیر موظف )حسین ابراهیمی صدر آبادي

1396لغایت آذر 95دي عضو هیئت مدیره ( غیر موظف )مجید عشقی
تا کنون 96آذر عضو هیئت مدیره و مدیر عامل (موظف )عباس صفاکیش

تا کنون 96آذر (موظف )عضو هیئت مدیره حمید فرمانی باروق
تا کنون 96آذر عضو هیئت مدیره ( غیر موظف )علی کریمی



سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام )شرکت
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1397اردیبهشت 31ي سال مالی منتهی به برا

40

مشخصات، تحصیالت و سوابق اعضاء هیئت مدیره : 
ردیف

ــانوادگی  نام و نام خ
نماینده

شروع عضویتمیزان تحصیالتاعضاي هیئت مدیرهسمت
درصد سهام 

شخصیت حقوقی
نوع عضویت

غیر موظف95/10/1250.44کارشناس ارشدشرکت سرمایه گذاري سیمان تأمینعضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیرهمجتبی حقیقت جو1

غیر موظف95/10/120.28کارشناس ارشدشرکت سرمایه گذاري صبا تأمینعضو غیر موظف و نائب رئیس هیئت مدیرهغالمعباس میرزائی2

موظف96/09/185.68کارشناس ارشدشرکت سرمایه گذاري تأمین اجتماعیعضو موظف هیئت مدیره و مدیر عاملعباس صفاکیش3

موظف-96/09/18کارشناس ارشدشرکت کارخانجات سیمان صوفیانعضو موظف هیئت مدیرهحمید فرمانی باروق4

غیر موظف94/11/036.02کارشناس ارشدشرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارسعضو غیر موظف  هیئت مدیرهعلی محمد حریري5

غیر موظف96/09/252.04کارشناس ارشدشرکت سرمایه گذاري اهدافعضو غیر موظف  هیئت مدیرهعلی کریمی6

-شرکت سیمان ارومیه7

کمیته هاي تخصصی فعال هلدینگ -2-13
ها بشرح زیر است : هاي تخصصی هیئت مدیره و مشخصات اعضاء هر یک از کمیتهکمیته

هاي استراتژیک کمیته مطالعات راهبري و برنامه-1-2-13
باشد : شرح زیر میه ترکیب اعضاء کمیته مزبور ب

عضو هیئت مدیرهیکمدیر عامل و 
معاونین و مشاور مطالعات راهبردي و برنامه ریزي . 
کمیته راهبردي با ریاست مدیر عامل تشکیل می یابد.

کمیته حسابرسی-2-2-13
باشد : هاي اعضاء کمیته حسابرسی بشرح زیر میترکیب و ویژگی

قل عضو مستچهارو هیئت مدیره) و ( عضعضو تشکیل شده است که شامل رئیس کمیتهپنجاعضاء کمیته حسابرسی از 
باشد. می

وضعیت حضور اعضا در جلسات جلسات هیئت مدیره و -3-13
سال مالی مورد گزارش  شده در  سات هیئت مدیره برگزار  شماره 21تعداد جل سه از  سات 224تا 203جل و تعداد نفر جل

نفر جلسه بوده است .126هیئت مدیره 
مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره ي حقوق و مزایافرآیند تصمیم گیري در خصوص تعیین-4-13

مین اجتماعی تعیین گذاري تأحقوق و مزایاي مدیرعامل و اعضاء موظف هیئت مدیره شرکت براساس ضوابط شرکت سرمایه
به . حق حضـور اعضـاء غیرموظف هیئت مدیره بر اسـاس مصـوشـودمیو پس از تصـویب هیأت مدیره به مورد اجراء گذارده 

گردیده است. تعیین15/06/1396مجمع عمومی عادي سالیانه مورخ 
سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیر عامل و اعضاي هیئت مدیره -5-13

ا بپاداش مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت بر اساس نتایج حاصل از تصمیمات و اقدامات آنان در تحقق اهداف شرکت
گردد. توسط مجمع عمومی عادي تعیین میرعایت قوانین و مقررات مربوطه

شرکت اطالعات مربوط به مدیران اجرائی -6-13
باشد.مشخصات مدیران ارشد اجرایی شرکت  به شرح جدول صفحه بعد می
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سابقه اجرایی در تحصیالتسمتنام و نام خانوادگیردیف
سوابق مهم اجراییشرکت / سال

14کارشناسمعاون مالی و پشتیبانیسید احمد موسوي1

حسابرس و مدیر مالی سازمان قند و شکر کشور- مدیر مالی کارخانجات فخر ایران- مدیر مالی سیمان سفید نی ریز- معاون 
مالی و اقتصادي شرکت موتوژن- رئیس هیئت مدیره شرکت ایران تایر ، عضو هیئت مدیره شرکت تاید واتر خاورمیانه، رئیـس 

ــاهرود،  هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاري تدبیرگران فارس و خوزستان، عضو هیئت مدیره شرکتهاي سیمان بجنورد، سیمان ش
سیمان ساوه، خدمات مهندسی دنا میالد و  حکیم صنعت

1کارشناس ارشدمعاون اقتصادي و برنامه ریزيحمید فرمانی باروق2
عضو هیئت مدیره سیمان تأمین ، عضو هیئت مدیره سیمان فارس و خوزستان ، عضو هیئت مدیره سیمان آبیک ، عضو هیئت 
ــرکتهاي  مدیره و مدیر عامل شرکت گنجینه آتیه کیش، عضو هیئت مدیره سیمان عمران آریا، کارشناس ، مدیر و معاون در ش
عضو گروه خودروسازي سایپا ، عضو هیئت مدیره هلدینگ هاي بنیاد تعاون ناجا، معاون اقتصادي صندوق ذخیره بانک شهر .

ــنایع- 34کارشناسمعاون امور شرکتهامحمدعمید متشرع3 کارشناس صنایع کانی غیرفلزي و سرپرست ستاد افزایش تولید سیمان و معاون اداره کل صنایع کانی غیرفلزي وزارت ص
معاون اداره کل دفتر صنایع معدنی و فلزات صنایع و معادن- عضو هیئت مدیره شرکتهاي مختلف.

مدیر برنامه ریزي و توسعه منابع اقتصادي شرکتهاي سیمان خزر و سیمان هرمزگان، مدیر حسابرسی سیمان خاش، عضو 1کارشناس ارشدسرپرست حسابرسی داخلیسید اصغر فتوحی اونجی4
موظف هیئت مدیره سیمان دورود .

1کارشناس ارشدمدیر امور مجامعسعید حیدري5

کارشناس امور مجامع و مالکیت سهام بنیادـ  مدیر مالی و حسابرسی شرکتهاي مختلفـ  قائم مقام و مدیر عامل شـرکت 
الستیک خوزستانـ  مدیر امور مجامع شرکت تایدواترـ  معاون مالی شرکتهاي سیمان ایالم، سیمان گیالن سبز و سـیمان 
ساوه  و مدیر امور مجامع سیمان تهران و عضو هیئت مدیره شرکتهاي قندثابت و شیرین خراسان، سیمان بجنورد، خزر ، 

زنجان و سایر شرکتها .

مدیر پروژه هاي دولت الکترونیک- مشاور مدیر عامل شرکت بوتان- مدیر برنامه ریزي سیمان تأمین- مدیر و معاون برنامه 11دکتراي مدیریتمدیر برنامه ریزيآرش حبیبی ازاد6
ریزي شرکتهاي اتمسفر و صنعتی بهشهرـ  عضو هیئت مدیره شرکتهاي سیمانی .

مدیر کارخانه پنبه نسوز نهبندانـ  مدیر تضمین کیفیت سیمان آبیکـ  مدیر محیط زیست سیمان آبیکـ  مـدیر اداري 1کارشناس ارشدمدیر اداري و پشتیبانیمحمدرضا عطائی7
سیمان آبیکـ  معاون منابع انسانی سیمان آبیک

کارشناس ارشد مدیریت مدیر سهامابراهیم شیرزاد8
ـ  مدیریت مالی ــازي دورود27بازرگانی رئیس آموزش شرکتـ  رئیس امور سهامـ  عضو هیئت مدیره شرکت فوالد و چدن و ماشین س

مدیر حسابداري صنعتی مجتمع شهید کالهدوز ، حسابرس مؤسسه حسابرسی پرورز، عضو هیئت مدیره شرکتهاي مختلــف .24کارشناسمدیر سرمایه گذاريحسین علیدوستی9

مشاوره در امور فن آوري اطالعات به شرکتهاي مختلف، عضو هیئت مدیره شرکت تهران بتــن .27کارشناسمدیر فن آوري اطالعاتمحمدرضا مظفري شمس10

تن توسعه  مدیر ساخت، نصب و راه اندازي پروژه هاي سیمانی، معاون فنی پروژه سیمان سامان غرب، مدیر پروژه خط 8500
شرکت سیمان آبیک . 3کارشناسمدیر مهندسیمحمد غفران خلقی11
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فرآیند تصمیم گیري در خصوص تعیین حقوق و دستمزد مدیران ارشد اجرایی-7-13
و با نامه خدمات پرســنلی مصــوب حقوق و مزایاي مدیران ارشــد اجرایی در ســال مالی  مورد گزارش بر اســاس آئین

تعیین و محاسبه شده است.  هاي شوراي عالی کار رعایت بخشنامه
مستقل و بازرس قانونی ه حسابرس اطالعات مربوط ب-8-13
 سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی 15/06/1396بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادي ساالنه مورخ

به هیأت مدیره شرکت تفویض اختیار شده است . حسابرسیشرکت انتخاب گردیده است. و تعیین حق الزحمه
صورتهاي محق سیدگی به  سی براي ر سابر سال مالی مورد گزارشالزحمه ح شش ماهه، میان دورهالی  و اطالعات اي 

میلیون ریال تعیین گردیده است . 2,029اي مورد عمل سازمان حسابرسی مبلغ همالی آتی بر اساس تعرفه

شرکت هايتجزیه و تحلیل ریسک-14
رکود اقتصادي ریسک -1-14

کند و ادامه آن منجر به کاهشاشــتغال و تجارت ایجاد میداري در چهار عامل تولید، درآمد، رکود اقتصــادي کاهش معنی
ود. شها ، بیکاري گسترده ، اشتغال کوتاه مدت، و ... میقباض اعتباري ، سقوط قیمتسرمایه گذاري اندك ، انشدید تولید ، 
ساس ساز، کاهش در بخش مسکن به ویژه ادامه رکود بر این ا بازارهاي هدف و فقدانهاي عمرانی پروژه، کاهش ساخت و 

خواهد شد.تولید کننده سیمان کارخانجاتتعطیلی برخی از وفزونی عرضه بر تقاضا صادراتی منجر به 

ریسک نوسانات نرخ ارز  -2-14
ســازد ، به لحاظ ماهیت فعالیت هلدینگ ، بخش عمده درآمدها از محل تغییر نرخ ارز، درآمدها و تعهدات هلدینگ را متأثر می

هاي باشــد ، لذا تغییر نرخ ارز بر بهاي تمام شــده دارائیها، محصــول و بدهیپذیر میشــرکتهاي ســرمایهســود تقســیمی ســهام
وسعه، هاي تپذیر و سود ویژه و خروج منابع تا زمان تسویه تسهیالت ارزي شرکتهائی که به سبب اجراي طرحشرکتهاي سرمایه

ست. از  صادرات مؤثر بدهی ارزي دارند به میزان قابل توجهی اثرگذار ا صل از  بوده و طرف دیگر تغییرات نرخ ارز بر درآمد حا
. باشدداراي اثرات مثبت می

هاي تولیدي ه ریسک قیمت نهاد-3-14
سرمایه سرمایهشرکتهاي  شرکتهاي  سطه  سکگذاري به وا سکها هم بر هائی اثر میپذیر از چنین ری سته از ری پذیرند و این د

پذیر و هم بر درآمد حاصل از فروش ا به دلیل تغییر بهاي تمام شده و فروش شرکتهاي سرمایهگذاریهدرآمد حاصل از سرمایه
ها به دلیل تغییر ســود ویژه و ارزش بنگاه شــرکتهاي مورد نظر براي فروش اثرگذارند. از مهمترین تحوالتی که گذاريســرمایه

تغییر قرار دهد، افزایش نرخ و مقدار مصرف انرژي ، افزایش پذیر را دستخوش هاي تولید شرکتهاي سرمایهتواند قیمت نهادهمی
باشد . هاي دولتی بر اساس قوانین مربوطه میحقوق و دستمزد ، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ سود بانکی و تعرفه

ریسک کاهش قیمت محصوالت -4-14
تا ممنوعیت واردات سیمان توسط بازارهاي هدف صادراتی به نفع شرکتهاي شدت رقابت داخلی و محدودیت هاي مقطعی 

ـــوب می گردد و از طرفی افزایش ظرفیتداخلی ، خود  هاي جدید موجب کاهش قیمت ها حتی به پایین تر از قیمت مص
گردد.ها میهاي صادراتی موجب رقابت داخلی و کاهش قیمتتولید و کاهش بودجه عمرانی و محدودیت
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المللی و یا تغییر مقررات دولتی ریسک مربوط به عوامل بین-5-14

ینی بدهد لیکن پیشالمللی موجب اختالل کســـب و کار گردیده و فعالیت شـــرکتها را تحت تأثیر قرار میهاي بینمحدودیت
ند. پذیر از این قاعده مستثنی نیستشود که چنین محدودیتهائی باعث توقف فعالیت کسب و کار گردد. شرکتهاي سرمایهنمی

ـــمول هــاي بین المللی و تحریم ـــوالت کــه مش تغییرات جهــانی قیمــت کــاالهــا و خــدمــات و تغییرات قیمــت محص
گذاري دولتی هسـتند بر سـود ویژه و ارزش بازار شـرکتهاي موجود در پرتفوي هلدینگ اثر داشـته و برخی مقررات دولتی نرخ

روند . واردات حائز اهمیت بشمار میهاي صادرات ومنجمله تعرفه

ریسک نقدینگی-6-14
ین کمبود نقدینگی مهمترسازد. میعدم کفایت وجوه براي تداوم فعالیت و ایفاي تعهدات، شرکت را با ریسک نقدینگی مواجه

سئله سیمانی با آن مواجه میم شرکتهاي  ضر  ست که در حال حا شرکت در زمینه اي ا ستهاي یک  سیا شند.  نقدینگی که با
هاي موجود در انبار و پرداخت نقدي به تأمین کنندگان موجب سرمایه در گردش در قالب مطالبات نقدي از مشتریان ، دارائی

سعه میمی شرکت ارتباط دارد. نقدینگی الزم براي تداوم فعالیت و تو ز منابع تواند اشود بطور اجتناب ناپذیري با عملکرد آن 
ذیل تأمین گردد : 

ها گذاريسود  حاصل از سرمایه
هاگذاريفروش سرمایه
 افزایش سرمایه

ابزارهاي بدهی و تسهیالت وام ارزي

ریسک نوسانات نرخ بهره  -7-14
گردد: اثرات نرخ بهره بر فعالیت هلدینگ در موارد زیر خالصه می

صیص دارائیها مورد  ست با افزایش نرخ بهره نرخ بهره بعنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در نحوه تخ صادي ا توجه فعالین اقت
ـــســــات مــالی هــدایــت می ــانکهــا و مؤس ـــوي ب ــه س قتصــــاد ب ـــهــاي ا ـــود و منــابع مــالی از ســــایر بخش ش

دهد.لدینگ را تحت تأثیر قرار میسازد و به تبع آن خالص ارزش دارائیهاي هها و بازار سهام را با رکود مواجه میگذاريسرمایه

به محیط زیستموارد مربوطریسک -8-14
ــتر به لحاظ  ــیمان به دلیل آالیندگی در معرض کنترل و نظارت بیش ــنعت س ــت ص ــدمیی  محیطرعایت الزامات زیس .باش

اي با الکتروفیلترهاي قدیمی وزیســـت محیطی، جایگزینی فیلترهاي کیســـهمواردســـازي فیلتراســـیون، رعایت کلیه بهینه
سبزحفظهمچنین  ضاي  ستانداردف سرمایهدر حد ا شرکتهاي  سط  صوص تو ست که در این خ پذیر انجام از جمله اقداماتی ا

پذیرفته است. 

ریسک اقبال مشتریان به محصوالت جایگزین  -9-14
سیمان وجود ندارد با این حال کاهش قیمت  صول جایگزین مطلقی براي  ست و مح ستراتژیک ا صنایع ا سیمان جزو  صنعت 

شود.بینی نمیاثیر منفی بگذارد که این کاهش قیمت در آینده میان مدت پیشفوالد می تواند در مصرف سیمان ت
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آخرین وضعیت برنامه استراتژیک هلدینگ -15
آخرین وضعیت تدوین یا بازنگري برنامه استراتژیک هلدینگ و شرکتهاي تابعه  -1-15

سال  ستراتژیک هلدینگ در  سید و پس 1392برنامه ا صویب هیئت مدیره ر در حال هاي کلیدي عملکرد شاخصاز تأئید به ت
هاي عملیاتی است. و اجراي برنامهبررسی

هاي راهبردي هاي اســتراتژیک و پروژههاي گروه همگی داراي برنامه راهبردي هســتند و این برنامه را تا ســطح ســنجهشــرکت
.نمایدپایش میرا خودبرنامه راهبردي وهاهاي راهبردي شرکتبرنامه)BI(برداري از سامانه با بهرهاند. هلدینگ گسترش داده

هاي کالن هلدینگیک از استراتژي هاي عملیاتی معطوف به هر برنامه-2-15

طرح توسعه بازاریابی و فروش سیمان در هلدینگ با استفاده از خدمات سیستم بانکی

م هلدینگ و استفاده از خدمات سیستدر این برنامه عملیاتی چگونگی ایجاد یک سیستم فراگیر جهت فروش کل محصوالت 
بانکی در ازاي گردش و رسوب درآمد حاصل از فروش سیمان تشریح شده است.

همکاري استراتژیک در حمل و نقل سیمان

مندي هبهردر این سند به تشریح راهکارهایی جهت همکاري استراتژیک با کسب و کار حمل و نقل پرداخته شده است که با 
فرصت مناسبی جهت پیشبرد این استراتژي فراهم شده است.تامینگروهو نقل حمل از امکانات

مدیریت نام تجاري

این سند به تشریح گام به گام مراحلی که باید مدیریت نام تجاري هلدینگ بپیماید پرداخته شده است.

 برنامه عملیاتی بهبود سازمان و روش ها

ستاد: در این سند ساختار آینده هلدینگ و چگونگی یساختار سازمانیطراحساختار سازمانی هلدینگ طی سند -1
ارتباطات سازمانی و وظایف هر واحد به تفکیک آورده شده است.

در این سند چگونگی انتصاب کلیه سطوح تابعهيشرکت هارهیمدأتیهيو اعضارانیدستورالعمل انتصابات مد-2
مدیریتی در سطح هلدینگ و واحدهاي تابعه آورده شده است.

در این سند تعریف روابط فارس و خوزستانمانیو سنیتاممانیستابعه يو شرکت هانگیمقررات اداره امور هلد-3
ر زمینه چگونگی اداره شرکت هاي مابین هلدینگ و شرکت هاي مجموعه و ایجاد تفاهم و درك مشترك ذي نفعان د

تابعه آورده شده است.برنامه عملیاتی ارتقا هم افزایی جلب همکاري کارکنان هلدینگ و شرکت هاي تابعه در فرآیند 
است در بخش مربوطه ساختار و فرآیند جلب همکاري کارکنان راتژیک الزمه موفقیت هر برنامهاجراي برنامه است

اجراي راهبردها تشریح گردیده است. در این بخش شکل گیري فرآیند هم افزایی و مجموعه بزرگ هلدینگ جهت 
ارتباط بین کارگروه راهبردي هلدینگ و کارگروه هاي زیر مجموعه در هلدینگ و شرکت هاي گروه تشریح گردیده 

است.
هاي استراتژیک گیري از برنامه ش اقدامات انجام شده در خصوص سیستم گزار-3-15

نگ از گزارشاکنون هم لدی مایی ه هت گزارشTLR((هاي عالئم راهن فاده میدر ج ـــت مت در گیري اس ید و این فر ما ن
برداري نیز بهره)BI(ســیســتم داشــبورد با رویکرد هوش تجاري از همچنینهاي تابعه نیز گســترش یافته اســت ، شــرکت

نماید. می

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت-16
1396گزارش وضعیت مصرف انرژي در شرکتهاي تابعه در سال -1-16
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سال  ستري 1396طی  سیمان خاک صرفی براي هر تن  سط میزان برق م سیمان 113متو ساعت و براي هر تن  کیلووات 
ــفید  ــتري 160س ــت. همچنین میزان انرژي حرارتی براي تولید هر کیلوگرم کلینکر خاکس ــاعت بوده اس 826کیلووات س

ـــفید کیلوکالري ـــیمان س ـــرفی براي تولید 1,433و براي تولید هر کیلوگرم س ـــت. میزان برق مص کیلوکالري بوده اس
ــیمان 11,477,503 ــامل گاز و مازوت  براي تولید 1,308,435,262تن س ــرفی ش ــوخت مص ــاعت و میزان س کیلووات س
ـــت. میز10,259,252,356تن کلینکر به ترتیب معادل 12,062,613 ـــرف انرژي به میزان، نوع کیلوکالري بوده اس ان مص

ضعیت آب سطح دریا، میزان رطوبت محیط، و سوخت، نوع تکنولوژي، اختالف ارتفاع از  ضعیت تولید، نوع  ستم، و سی بندي 
آالت، دانش، مهارت و تخصص نیروي انسانی و راندمان اجراي سیستم نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه، نحوه اپراتوري ماشین

. در ســال مورد گزارش بعلت رکود در بازارهاي داخلی و خارجی، در بیشــتر خطوط ســیمان شــرکتهاي تولید بســتگی دارد
تابعه جهت جلوگیري از فاسد شدن محصول، توقف سیستم پخت اعمال گردیده است.

جوئی در مصرف انرژي اقدامات انجام شده جهت صرفه-2-16
 .تالش جهت دستیابی به ظرفیت اسمی در تمامی دپارتمانهاي تولید
ریزي نشــده (اي و جلوگیري از توقفات برنامهمدیریت توقفات تولید با اجراي تعمیرات دورهEM.( و گســترش و اســتقرار

) . PMبینی شده (تعمیرات پیش
لوگیري از تعلق جرایم و بعضــاً برخورداري از رعایت ســاعات پیک مصــرف برق در کارخانجات شــرکتهاي تابعه  بمنظور ج

پاداش رعایت الگوي مصرف.
سیمان سنگ آهک و یا روباره کورهتولید  ستفاده از پوزوالن طبیعی،  آهن و مس بمنظور کنترل هاي ذوبهاي آمیخته با ا

حوه اســـتفاده از قیمت تمام شـــده و با حفظ پارامترهاي کیفی و برگزاري ســـمینارهاي آموزشـــی جهت ایجاد فرهنگ ن
هاي آمیخته. سیمان

هاي مواد و سیمان.آموزش اپراتورها جهت اپراتوري مطلوب سیستم پخت و آسیاب
هاي جدید نگهداري و تعمیرات با رویکرد استقرار تکنیکCBM.در شرکتهاي تابعه
هاي جدید در دپارتمانهاي تولید.بررسی امکان بکارگیري تکنولوژي
 کنتورهاي برق و گاز .کالیبراسیون
هاي خطوط تولیدي. انجام بازرسی و ممیزي فنی از مصرف انرژي در تعدادي از واحدهاي تابعه بمنظور شناسائی گلوگاه
هاي کارخانجات به دستگاه ادامه تجهیز فنFC .بمنظور کاهش قابل توجه در برق مصرفی
ا به روش باردهی اتوماتیک.هتجهیز برخی از آسیابام و سیمان و هاي مواد خباصالح روش شارژ گلوله آسیا
آغاز فاز مطالعاتی اجراي پروژه احداث نیروگاه تولید برق از حرارت اتالفی دودکشــهاWHRPG-ORC براي نخســتین بار

درکشور درکارخانه سیمان فارس نو

بینی روند آتیو پیش1396عملکرد زیست محیطی شرکتهاي تابعه در سال -3-16
شم 38ماده » ز«بند در اجراي -1 ش ساله  صویب نامه مورخ برنامه پنج ستناد ت هیئت محترم وزیران 12/12/1391و به ا

ضمن ابالغ اهداف مقرر در دستورالعمل شامل :
رسانی و ارتقاي آموزش کارکنان در زمینه برنامه مدیریت سبز.  اطالعالف ـ
هاي انرژي. سازي مصرف انواع حاملبهینهب  ـ
سازي مصرف آب .بهینهج  ـ
ها و مؤسسات. کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دستگاهد  ـ

مصرف بهینه مواد اولیه، مواد مصرفی و تجهیزات .هـ ـ
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وري. هاي مناسب و افزایش بهرهگیري از فناوريکاهش تولید پسماند از طریق بهرهو  ـ
نگهداري وسائل و تجهیزات به جاي تعویض. بهبود نظام تعمیر وز  ـ

هاي مناسب.بازیافت ضایعات ـ تصفیه و بازچرخانی آب با سیستمح  ـ
هاي پاك و سازگار با محیط زیست استفاده از فنآوريط  ـ
کاربرد موارد مصرفی سازگار با محیط زیست. ي  ـ
مدیریت پسماندهاي جامد با تأکید بر تفکیک از مبداء .ك  ـ

سات  شده با مدیران در بازدیدهاي ادواري و جل سوي 1394سال ازشرکتهاي تابعه برگزار  سمت و  فعالیتهاي واحدها به 
. گیردهاي فرعی انجام میارتقاء اهداف مورد نظر پیگیري و مستندسازي گردید. اقدامات تکمیلی از طریق کمیته

: شرکتهاي تابعهها و بررسی وضعیت زیست محیطی پایش-2
ست محیطی  ضرورت ارزیابی اهداف زی ست شرکتهايبه جهت  شاورین زی سالهاي قبل م ستمر و همانند  تابعه بطور م

حداقل دوبار از شرکتهاي تابعه بازدید بعمل آورده و ضمن بررسی عینی وضعیت حفظ 1396محیطی هلدینگ در سال 
ست کارخانجات و معادن مربوطه عدم تطبیق سط محیط زی شات مکتوب به هلدینگ منعکس که مراتب تو ها را در گزار

ردیده و ها رصد گژهمرتبط ابالغ و نسبت به رفع مشکالت مربوطه گزارشات پیشرفت پروشرکتهايمدیریت هلدینگ به 
. گرفته استهماهنگی الزم صورت 

3-Online monitoring : و پایش هاي فصلی
ـــراحت -1-2 ـــره با توجه به ص ـــمن الزام اجراي پروژهقانون هواي پاك11ماده 3تبص بر روي خروجی onlineهاي ض

سه ماه دودکش شرکتهاي تابعه هر  ست  سخگوئی به مطالبات ادارات کل حفاظت محیط زی صلی، بمنظور پا هاي ا
صداي ها ، هواي محیطی ، ظهاري از گازهاي خروجی دودکشهاي خودانسبت به اجراي برنامه1395یکبار در سال 

تر مشاورین زیست محیطی محیطی و خروجی سیستم تصفیه فاضالب انسانی مبادرت گردیده و پس از مالحظه دف
گردد. به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها منعکس می

ست بر عملکرد خروجی دودکشonlineهاي با توجه به الزام اجراي پروژه-2-3 سازمان محیط زی سابو نظارت  ها ها و پ
سال  شکیل دفتر پایش از ابتداي  سی و ارزیابی قرار گرفته و در 1396با ت صورت روزانه تمامی نمودارها مورد برر ب

صــورت مالحظه عدم تأمین اســتانداردهاي مصــوب مراتب ظرف همان روز جهت رفع مشــکل و احتراز از برخورد 
گردد.سلبی ـ تنبیهی و ابالغ جرائم زیست محیطی به واحد مربوطه منعکس می

ئل زیست محیطی : پایش عملکرد شرکتها از حیث مسا-4
بخش محیط TLRبا توجه به تبیین اهداف زیست محیطی در جداول 1396در بررسی عملکرد واحدهاي تابعه در سال 

ا هها با حضور مشاورین زیست محیطی هلدینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقائص یا عدم انطباقگزارشزیست
ـــر در جلســــات مورد بحــث ـــئولین حــاض ـــور مس ــا حض و تبــادل نظر در جهــت تحقق اهــداف مقرر قرار ب

گیرد. می
با توجه به ابالغ سیاستهاي کلی نظام در بخش محیط زیست توسط مقام معظم رهبري و جرم انگاري تخریب و آلودگی -5

شتر از قبل اجرایی گردیده است دفتر پایگیرانهمحیط زیست و ابالغ شیوه نامه جدید و استانداردهاي مصوب که سخت
هاي تخصصی محیط زیست ماهانه وها و تشکیل نشستزیست محیطی هلدینگ مبادرت به کنترل مستمر نتایج پایش

نظارت پیوسته جهت احتراز از جرائم آالیندگی نموده است. 
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با احســـاس مســـئولیت مدیران ارشـــد هلدینگ به ضـــرورت توجه به مبانی حفظ محیط زیســـت تشـــکیل کارگروه -6
مشاورین و چند تن از مدیران عامل واحدهاي تابعه گردیده است. ي اجتماعی با حضور مدیریت عامل، هامسئولیت

گزارش در جهت حل و فصل مسائل زیست محیطی و رفع موارد : -7
قانون مالیات بر ارزش افزوده در ســال 38بمنظور احتراز شــرکتهاي تابعه از شــمول آالیندگی وفق تبصــره الف ماده -1-7

ــت محیکلیه 1396 ــاورین زیس ــتانها به دفتر مش ــت اس طی منعکس و در مکاتبات ادارات کل حفاظت محیط زیس
صوص اخطاریه ست محل، خ ضایت محیط زی سی و ها ، عدم ر ستان برر ست ا سوي محیط زی شکایات ارجاعی از 

جهت انعکاس به از طریق مشــاورین تهیه والزم ارزیابی و در صــورت لزوم مورد بازدید ویژه قرار گرفته و پاســخهاي 
ــتان به کارخانجات ابالغ ــت اس ــت که حتیمحیط زیس ــمول جرائم و تالش گردیده اس االمکان واحدهاي تابعه از ش

سنگین آالیندگی مبرا شوند .
38ماده » الف«در جهت تأمین اهداف اقتصادي و مالی شرکتهاي تابعه و به محض دریافت اطالعات مرتبط با تبصره -2-7

سال قانون مالیات بر ا شامل می96رزش افزوده در  صنعتی را  سبت به که جرائم آالیندگی واحدهاي  سریعاً ن گردد 
بازدید از سایت و مالحظه مستندات و گاه تأمین دالئل حقوقی و فنی اقدام و ضمن تنظیم الیحه دفاعیه و هماهنگی 

ات الزم انجام و از تعلق جریمه و  تبادل نظر با مســـئولین محیط زیســـت اســـتانها در دفاع از منافع شـــرکت اقدام
آالیندگی در سال مورد گزارش جلوگیري گردید. 

تشکیل جلسات مشترك با مدیر کل محیط زیست استان : -8
مبادرت به انعکاس فعالیتهاي زیست محیطی 1396هاي بین بخشی در تمامی استانها در سال نظر به ضرورت هماهنگی

ــت محیطی کارخانجات ( ــل مطالعات جامع مدیریت زیس ــتانها EMSو EMPگردیده و حاص ــت اس ) به محیط زیس
عات مورد نظر  به تدوین مطال عاتی در اغلب کارخانجاتی که موفق  منعکس و بمنظور اجرائی نمودن رهنمودهاي مطال

صی حاند کمیتهگردیده ص ستمر هاي تخ ضور مدیر عامل و بقیه مدیران ذیربط بطور م ست کارخانه با ح فاظت محیط زی
شفاف شکیل و بمنظور  ستت ش سال مزبور حداقل یکبار چنین ن ضور مدیرسازي و ایجاد اطمینان متقابل در  هائی با ح

هاي مربوطه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.  کل محیط زیست استان تشکیل و برنامه
همایش مدیران و رابطین محیط زیست هلدینگ : -9

همایش مدیران 1396بمنظور تقویت توان علمی و اجرائی رابطین و مســئولین محیط زیســت واحدهاي تابعه در ســال 
زار و برگفارسمیزبانی سیمان به زیست استان فارسبا حضور مدیریت محترم عامل و مدیر کل محیط زیست محیطی

مدیران و رابطین محیط زیست آموزش داده شد. بهروزترین قوانین و مقررات زیست محیطیجدیدترین و به 
شرکتهاي تابعه و پیگیري اهداف مربوطه -10 ست محیطی کلیه  صالحی زی با توجه به تنظیم، ارائه، ابالغ و اجراي اقدامات ا

سال  اقدامات اصالحی مورد ارزیابی و هايبطور مستمر برنامه1397توسط دفتر مشاورین زیست محیطی هلدینگ در 
اقدامات اصالحی انجام خواهد شد . ها آسیب شناسی قرار گرفته و در صورت انحراف از برنامه

سبز برگزیده، صنعت سبز و صنعت قابل تقدیر : لوح صنعت، هادریافت تشویق-11
سال  سیمان شرکت1396در  سیمان بهبهان،  شاهرود،  سیمان  سیمان صوفیان،  سیمان هاي  سیمان دورود،  فارس نو، 

خزر، سیمان خاکستري ساوه ، سیمان سفید ساوه بعنوان صنعت سبز و سیمان آبیک بعنوان صنعت قابل تقدیر از سوي 
اند . سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب شده
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هاي توسعه منابع انسانیفعالیت-17
ترکیب نیروي انسانی هلدینگ -1-17

باشد :قراردادي در شرکت اصلی بشرح زیر میترکیب پرسنل استخدامی و 

میزان تحصیالت
31/2/139731/2/1396

تعداد
تعداد درصد(نفر)

درصد(نفر)

1524/0712فوق لیسانس و باالتر 
2135/02542لیسانس

2541/02846سایر سطوح
6110060100جمع

فرعی گروه روي انسانی شرکتهاي ترکیب نی-2-17
باشد : شرح جداول زیر میه ترکیب پرسنل استخدامی و قراردادي شرکتهاي گروه ب

میزان تحصیالت
31/2/139731/2/1396

درصدتعداد (نفر)درصدتعداد (نفر)
19632082/3فوق لیسانس و باالتر 

1,743281,81928لیسانس
3,049493,1808/48دیپلم و باالتر 

1,277201,29820سایر سطوح
6,2651006,505100جمع

ذیر پی هلدینگ و شرکتهاي سرمایهاقدامات انجام شده جهت بهبود کیفیت منابع انسان-3-17
ترکیب پرسنل شرکتهاي تابعه متشکل از نیروهاي رسمی، قراردادي، پرسنل تأمین نیرو و پیمانکاران موضوعی هستند که 

صل برون  شدن ا شرکت ها رخ پس از نهادینه  سانی در  شور، تحولی جدي در نوع بکارگیري نیروي ان سطح ک سپاري در 
هايحل، کارگروه منابع انسانی موارد را بررسی و راهداده است. براي هماهنگ سازي مسائل مربوط به این گروه از کارکنان

سب جهت ایجاد انگیزه و ساله فراهم بهرهباال بردنمنا ضعیت در یک فرآیند چند  سال مالینماید . میوري و تغییر و در 
مورد گزارش در شرکتهاي گروه و شرکت اصلی اقدامات زیر جهت بهبود کیفیت منابع انسانی انجام شده است : 

و در راستاي ستادو ارائه به هیئت مدیره هلدینگ جهت اصالح ساختار منابع انسانی چارت سازمانی تجدید نظر در-1
با توجه به فضاي کسب و کار فعلی صنعت سیمان.شرکتتحقق استراتژي هاي 

ــائی مدیران از طریق ایجاد بانک اطالعاتی مدیران آینده و ریزي جهت برنامه-2 ــناس ــان و مدیران ش ــناس تربیت کارش
.مستعد در شرکت هاي گروه با رویکرد جانشین پروري

ــاختار بهبود حوزه هاي مرتبط با مدیریت م-3 ــازي س ــتانداردس ــرکتهاي تابعه و برنامه ریزي جهت اس ــانی ش نابع انس
هر شرکت.سازمانی آنها بر اساس اندازه، موقعیت جغرافیابی و ماهیت
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برگزاري جلسات بررسی عملکرد در مقاطع سه ماهه، و کنترل و پایش شرکتها در حوزه منابع انسانی از منظر رشد و -4
یادگیري.

سانی و ارائه راهکارهاي بهبود و بازدیدهاي ادواري -5 سائل در حوزه منابع ان شکالت و م سی م شرکتهاي تابعه و برر از 
تجربیات موفق سایر شرکت هاي سیمانی.

سانی جهت پرسنل دفتر مرکزي و برنامهنصب و راه-6 سامانه مدیریت منابع ان ریزي جهت ایجاد و تکمیل پایگاه اندازي 
اطالعاتی مدیران، معاونین و مدیران عامل شرکتهاي تابعه . 

:عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان-4-17
در ســال مالی مورد گزارش در شــرکتهاي تابعه و شــرکت اصــلی اقدامات زیر جهت افزایش ســطح رفاه و بهداشــت 

انجام شده است : کارکنان
شش بیمه-1 شرکت هاي تابعه تحت پو صلی و  شرکت ا سنل  ث در قالب هاي تکمیلی، عمر و حوادقرار دادن پر

طرح تجمیع بیمه اي و برخورداري از تعهدات باالتر و پرداخت هزینه کم تر.
.ارج باالترقدردانی از فرزندان کارکنان در رابطه با امور تحصیلی آنان و تشویق آنها براي طی مد-2
.وري کارکنانوري مطابق امتیاز ارزیابی عملکرد بمنظور ارتقاء بهرهاعطاي پاداش بهره-3
ایجاد امکانات زیارتی و سیاحتی جهت پرسنل شرکتهاي تابعه جهت افزایش روحیه و انگیزش کاري . -4

تکالیف مجمع -18
بشرح زیر 15/06/96اقدامات انجام شده در خصوص گزارش حسابرس و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام مورخ 

باشد :می
اقدامات انجام شدهتکالیف مجمعردیف

1

: گزارش حسابرس و بازرس قانونی4بند 
هاي تجاري و غیرتجاري گروه، موضــوع یادداشــت ســرفصــل دریافتنی

ضیحی  شامل مبلغ 5تو سنواتی، میلیارد271،  ریال مطالبات راکد و 
هاي فرعی ســیمان بجنورد، ســیمان دورود و عمدتا مربوط به شــرکت

ــایر  ــتریان و س ــتان از مش ــیمان فارس و خوزس ــی س خدمات مهندس
شخاص می شده و در این رابطه ا سویه ن شد که تا تاریخ این گزارش ت با

الوصـــول درمطالبات مشـــکوكریال ذخیره میلیارد47صـــرفا مبلغ 
سنوات قبل از  سال جاري و  ضافا در  ست. م سابها منظور گردیده ا ح

سیمان دورود، مبلغ  شرکت فرعی  صلی و  شرکت ا میلیارد 285طریق 
صلی  شرکت ا سیت دورود، که 191ریال( شرکت فار میلیاردریال) به 

به شرکت 4-2-2درصد سهام آن به شرح یادداشت توضیحی 14صرفا 
سیمان دورود تعلق دارد، پرداخت شده که علت پرداخت و نحوه فرعی

میلیارد ریال خالص 28باشد. عالوه بر آن مبلغ تسویه آن مشخص نمی
ـــرکت ـــامل مبلغ مغایرت فیمابین ش میلیارد ریال 40هاي گروه (ش

میلیارد ریال بستانکار ) به شرح یادداشت توضیحی 12بدهکار و مبلغ 
هاي غیرتجاري انعکاس یافته که به دلیل افتنیدر سرفصل دری5-1-5

عدم تهیه صورت تطبیق ماهیت آن مشخص نگردیده است. با توجه به 
موارد فوق هر چند تعدیل حســابها از بابت موارد مذکور ضــروریســت، 
لیکن به دلیل فقدان شــواهد و مســتندات کافی، تعیین مبلغ تعدیالت 

.باشدامکانپذیر نمیقطعی در شرایط موجود براي این سازمان 

سیمان بجنورد : -1-1
ــرکت 99,525مبلغ  ــنواتی، مربوط به ش میلیون ریال از مطالبات راکد و س

باشد. اقدامات انجام شده جهت استیفاي سیمان بجنورد (شرکت فرعی) می
حقوق شرکت به شرح زیر است : 

ماهان میلیون ریال مطالبات از شرکت سیمان آوران 32,954مبلغ -1-1-1
خزر شمال، از طریق مراجعه به مراجع قضائی در حال پیگیري است که در 
نده حقوقی  یده و پرو نده حقوقی و کیفري مفتوح گرد طه دو پرو این راب
شرکت  صدور رأي قطعی دادگاه تجدید نظر به محکومیت  مربوطه منتج به 

شده ت28,121خوانده به پرداخت مبلغ  سید  سرر ا میلیون ریال (مطالبات 
ــی و حق ــت) و هزینه دادرس ــت و به تاریخ ارائه دادخواس ــده اس الوکاله ش

میلیون 28,921سال حبس بابت پرونده کیفري و پرداخت مبلغ 8مجازات 
ــال  ــمناً در س ــت. ض ــده اس پرونده از 1394ریال در حق دولت محکوم ش

دادگســتري بهشــهر به دادگســتري بجنورد منتقل و در آنجا شــرکت فوق 
شده و دو نفر از کارمندان بانک نیز بعنوان بعنوان کال شخیص داده  هبردار ت

شده و دادگاه مبادرت  سائی و کارمندان بانک تفهیم اتهام  شنا شریک جرم 
ــت مبنی بر تأئید جرم و جعل و کالهبرداري نموده و  ــدور کیفرخواس به ص

سال حبس 8برگزار گردیده و مجازات 26/02/96جلسه دادرسی در تاریخ 
بت پ جه کالهبرداري در حق با عادل و مه م خت جری نده کیفري و پردا رو

ــه دادگاه تجدیدنظر در تاریخ  ــت . جلس ــده اس 26/12/96دولت محکوم ش
شد و براي  شکیل و با دفاعیات به عمل آمده رأي دادگاه بدوي عیناً تأئید  ت

اجرا به دادگاه بدوي ارسال شده است.  
با28,345مبلغ -2-1-1 طال یال م ـــنعت میلیون ر ـــرکت کوثر ص ت از ش

یادآوران به مدیریت آقاي حســـین مالئی ندیکی از طریق مراجعه شـــرکت 
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گیري شده است و بر اساس آراي صادره سیمان بجنورد به مراجع قضائی پی

شـــرکت کوثر صـــنعت یادآوران و آقاي حســـین مالئی ندیکی به صـــورت 
ضامنی به پرداخت مبلغ  شرک2,280,465ت سیمان دالر آمریکا در وجه  ت 

ـــی ، حق ـــین بجنورد و پرداخت هزینه دادرس الوکاله و همچنین آقاي حس
سال  شده و در  سال زندان محکوم  بدلیل عدم 1395مالئی ندیکی به یک 

ــتگیر و براي تحمل کیفر به زندان  ــان دس اجراي حکم پرداخت بدهی، ایش
دهی اعزام گردید تا دوران محکومیت خود را طی نموده و تا پرداخت کلیه ب

مانند. در زندان باقی می
ـــیري ، بر 17,951مبلغ -3-1-1 میلیون ریال مطالبات از آقاي محمد نص

ساس آخرین پیگیري شان به ا ضائی، حکم بر محکومیت ای هاي حقوقی و ق
میلیارد ریال و تحمل دو سال حبس صادر شده و لیکن نامبرده با 14مبلغ 

ـــت . بنا بر  ـــده اس 6,693هاي بعمل آمده مبلغ پیگیريقرار وثیقه آزاد ش
ـــول گردیده و پیگیري هاي الزم در میلیون ریال از محل وثائق مربوطه وص

مورد سایر وثائق در حال انجام است. ضمناً در خصوص سود اوراق مشارکت 
اي میلیارد ریال دادخواســت جداگانه7قبل از صــدور رأي به میزان تقریبی 

ردیده که با توجه به صــدور رأي توســط تنظیم و تســلیم مراجع قضــائی گ
صادره در نهایت پرونده  شرکت به رأي  دادگاه مبنی بر رد دعوي و اعتراض 
به دادگاه تجدیدنظر احاله شــده و موضــوع توســط دادگاه تجدیدنظر جهت 
ــتري محول گردیده که به موجب  ــمی دادگس ــناس رس ــیدگی به کارش رس

ص شرکت در این خ سمی ادعاي  شناس ر شده و در گزارش کار وص تأئید 
ـــیري و پرداخت مبلغ  6,500نتیجه دادگاه حکم به محکومیت محمد نص

شان قرار  صادر نموده که مورد اعتراض ای سارت تأخیر  میلیون ریال بابت خ
گرفته است. قبل از آنکه صاحبان وثائق ایشان را در قبال آزادي اسناد خود 

ـــد و  ـــان دعوت ش الك ثبتی مربوط به پ4به زندان تحویل نمایند از ایش
خانواده خود را در مقابل بدهی با وکالت بالعزل بنام شرکت نمود و به دلیل 
عدم پرداخت طی مهلت تعیین شده امالك بنام شرکت منتقل و کارشناسی 
از امالك انجام شــده و با قید (متصــرف دارد) مقرر اســت از طریق آگهی 

مزایده شود . 
مطالبات از شرکت ملی ساختمان مربوط میلیون ریال 5,632مبلغ -4-1-1

ضمانت نامه بانکی  ست. با توجه به وجود  به دوره احداث خط دوم کارخانه ا
ماره  ـــ تاریخ 6,479به مبلغ 8400236ش یال در  22/08/91میلیون ر

ضمانت صول مبلغ  ست و ضمانتدادخوا صل  نامه مذکور به نامه به همراه ا
ل گردیده لیکن بانک مذکور بهبانک سپه شعبه گلستان شهرك قدس ارسا

نامه امتناع نموده لحاظ وصول دستور موقت قضائی از پرداخت وجه ضمانت
ــاختمان با  ــرکت ملی س ــتی از طرف ش ــت . متعاقباً با دریافت دادخواس اس

به مبلغ  طال مذکور در 27م ـــرکت  هاي ش عا با اد طه  یال در راب یارد ر میل
ـــوص قرارداد فی ـــائی مفتوح گردید که اي در مراجمابین پروندهخص ع قض

ـــتري ارجاع گردید. گزارش  ـــمی دادگس ـــناس رس گزارش پرونده به کارش
کارشناس اولیه مبنی بر رد قسمتی از ادعا و قبول قسمت دیگر ادعا تسلیم 

ـــد. با توجه به اعتراض طرفین، پرونده به هیئت ـــه نفره و دادگاه ش هاي س
سان ارجاع گردید، گزمتعاقب آن پنج شنا سان نفره کار شنا ارش هیئت کار

شی 18/01/95پنج نفره درتاریخ  سال گه مطابق این نظریه بخ به دادگاه ار
از ادعاهاي شرکت مذکور مورد تأئید قرار گرفته که در صورت عدم اعتراض 
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طرفین به رأي کارشــناس دادگاه رســیدگی و نســبت به صــدور رأي اقدام 

خواهند نمود. 
لبات از شــرکت پترو صــنعت پاش ، به میلیارد ریال مطا513مبلغ -5-1-1

موجب رأي صـــادره از ســـوي دادگاه ، شـــرکت مذکور محکوم به پرداخت 
گردیده و اقدام جهت وصول از طریق اجراي احکام در حال پیگیري است. 

میلیون ریال مطالبات از اتاق بازرگانی صــنایع و معان 3,818مبلغ -6-1-1
سه  شد که در هزار کارت بازرگانی میتهران ، این مبلغ مربوط به عوارض  با

جهت تمدید کارت بازرگانی شرکت براي سه در هزار درآمد مشمول مالیات 
صوص عملکرد  سط اداره امور مالیاتی در خ صادره تو شخیص  مطابق برگ ت

پرداخت شده است. از آنجا که محاسبات اداره امور 1391و 1390سالهاي 
شخی صدور برگ ت ست و مالیاتی در رابطه با  شتباهاتی ا ص مالیاتی داراي ا

شخیص داده شرکت ت شمول مالیات را چند برابر درآمد واقعی  اند و درآمد م
ــوع از طریق هیئت حل اختالف مالیاتی در حال پی ــت ، این موض گیري اس

ـــاب مطالبات از اتاق  لذا پرداختهاي مذکور تا تعیین تکلیف نهایی به حس
ظور شده است.بازرگانی و صنایع معادن ایران من

فار غزل و مبلغ 6,469مبلغ -7-1-1 قاي غ بات از آ طال یال م میلیون ر
میلیون ریال از آقاي نورنادر(سرور عسگراف) توسط شرکت سیمان 3,843

گیري است .   بجنورد در حال پی
سیمان دورود : -2-1

ــیمان دورود 143،344مبلغ  ــرکت س میلیون ریال از مطالبات مربوط به ش
باشد، اقدامات انجام شده به شرح زیر است :  رعی) می(شرکت ف

ـــرکت 94،344مبلغ -1-2-1 میلیون ریال از مطالبات مربوط به بدهی ش
فارسیت دورود می باشد که بعلت ممنوعیت تولیدات آزبستی تعطیل است. 

اي هو با توجه به شرایط منطقه وکارخانه در فرصت مناسب با تملک دارائی
شرکت تهاتر خواهد شد. 

ــتریان 49،000مبلغ -2-2-1 ــایر مش میلیون ریال از مطالبات مربوط به س
سیمان دورود است که عمدتاً وصول شده است . 

خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان :  -3-1
سی 17،000مبلغ  شرکت خدمات مهند میلیون ریال از مطالبات مربوط به 

باشد، به استثناي(شرکت فرعی) از مشتریان میسیمان فارس و خوزستان 
میلیون 11,519مطالبات از تأســیســات ســرچاهی چشــمه خوش به مبلغ 

ریال عمده مطالبات وصول گردیده است. 
مطالبات گروه از شرکت فارسیت دورود : 

میلیارد ریال مطالبات گروه از شــرکت فارســیت دورود ، مبلغ 285مبلغ از
ل آن مربوط به شــرکت اصــلی و بقیه مربوط به ســیمان میلیارد ریا7/190

دورود است. مطالبات فارس و خوزستان از طریق شرکت در مزایده و خرید 
شرکت  صنعتی لوله و الیاف بهراد و همچنین انتقال مطالبات  شرکت  سهام 
صـنعتی لوله الیاف بهراد از فارسـیت دورود تسـویه شـده اسـت. با توجه به 

احدهاي تولیدي از مواد اولیه آزبستی از ابتداي مهر ماه ممنوعیت استفاده و
متوقف گردید و پس از 05/07/1391، شـــرکت فارســـیت از تاریخ 1391

صول تا  ست ، تولید این مح ست آوردن تکنولوژي ورق موجدار بدون آزب بد
به مورد اجراء گذاشـــته شـــد، به دلیل عدم وجود 1393نیمه دوم مهر ماه 

ـــب از آب ـــرکت با 1393ان ماه بازار مناس تولید مجدداً متوقف گردید و ش
شتن تعداد  شامل 368دا سمی و 88نفر پیمانکاري و 280نفر کارگر  نفر ر
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سرمایه شارکت آنها در  سهامداران خرد و عدم م و گذاريتعداد قابل توجه 

ـــات کارگران  معوقات حقوق کارگران مواجه با مراجعات، تجمعات و اعتراض
به ریاســت قائم مقام محترم 06/08/1393اً در جلســه مورخ گردید و نهایت

ــتان، نماینده مردم دورود و  ــتاندار لرس وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اس
ازنا در مجلس شـوراي اسـالمی و مسـئولین بانک رفاه مقرر گردید شـرکت 
ستان و بانک رفاه هر کدام مبلغ پنجاه میلیارد ریال به  سیمان فارس و خوز

ماه حقوق معوق کارگران واریز و 13ماه حقوق از 5مشترکی جهت حساب
با هماهنگی مسئولین ذیربط شرایط مناسبی براي بازخریدي و بازنشستگی 

مورخ 151453مشاغل سخت وزیان آور کارگران ایجاد نمایند. (نامه شماره 
شرکت مواجه11/08/1393 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در ادامه کار، 

بات مبادي قانونی و  بات تأمین کنندگان، مطال بات کارگران، مطال با مطال
مصوبات شوراي تأمین استان لرستان و شهرستان دورود وتجمعات کارگران 
مالی براي  تأمین  با  طه  مدیریت در راب مذاکرات  حاظ پیرو  بدین ل ید.  گرد

سنوات خدمت کارگران و  شاغل 4پرداخت حقوق معوق، بازخرید  صد م در
ـــخت و زیان به س ـــمی ، قراردادي و پیمانکاري (مورد مطال آور اعم از رس

ـــتان) با مدیر عامل و معاونین محترم امور  ـــوراي تأمین اس کارگران و ش
میلیارد ریال) از محل 40ها و مالی وقت شــســتا ، مقرر گردید (تا هلدینگ

امطالبات سهم سود شستا توسط فارس و خوزستان پرداخت گردد. نهایتاً ب
سنوات خدمت  توجه به مطالب فوق هیئت مدیره با پرداخت حقوق معوق و 

سخت و زیان4کارگران پیمانکاري و  شاغل  صد م سمی و در آورکارگران ر
نفر 39ها ، تعداد کارگران به قراردادي و پرداخت حقوق معوق برخی از ماه

ـــوابق خدمتی  ـــال در کارخانه 20تا7با س دفتر تهران کاهش یافت. وس
مه نا با بر نده  ما باقی ماهنگی، توافق و تعیین تکلیف نفرات  هت ه ریزي ج

ـــورت توافق مبادي مذکور و  ـــت تا در ص مبادي ذیربط در حال انجام اس
الذکر اقدام الزم بعمل آید. نامبردگان در جلسه فوق

مابین شرکتهاي گروه : مغایرت حساب فی
ـــاب ـــورت حس هاي خدمات و تأئیدیههاي ارائه عمده مغایرت مربوط به ص

ــرکتهاي  ــاب از طرف کارفرما و ثبت رویداد مالی (معامالت ش ــورت حس ص
ســـازي دورود با ســـایر خدماتی گروه و شـــرکت فوالد و چدن و ماشـــین

رغم ابالغ دســتورالعمل جهت رفع مغایرت باشــد. علیشــرکتهاي تابعه) می
مالی و حســاب فی مابین و تطبیق حســابها قبل از نهائی شــدن صــورتهاي 

صورت پیش سه در مواردي به  صورتجل گفته بوجود آمده که عمدتًا تنظیم 
رفع خواهد شد . 

2

: گزارش حسابرس و بازرس قانونی5بند 
گذاري در ، سرمایه9-4و 9-1، 4-2هاي توضیحی با توجه به یادداشت

هاي فارسیت دورود، توسعه صادرات صنعت شرکت وابسته (شرکت3
الی 14الملل) با درصد مالکیت مهندسی سرویس بینسیمان و ساخت

شده 33 صدي ( بهاي تمام  ضو 3/58در شتن ع میلیارد ریال) و با دا
ستقیم و نفوذ قابل مالحظه،  ستقیم یا غیر م صورت م هیئت مدیره به 
بر اساس ارزش ویژه در صورتهاي مالی تلفیقی گروه منظور نشده است. 

ق ضروریست، لیکن به دلیل عدم کفایت تعدیل حسابها از بابت مورد فو
اطالعات و شــواهد، تعیین مبلغ تعدیالت قطعی در حال حاضــر براي 

.  این سازمان امکانپذیر نگردیده است

شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان :
به دلیل نداشتن نفوذ قابل مالحظه هلدینگ در سیاستهاي عملیاتی و مالی 

ده است. از روش بهاي تمام شده استفاده ش
شرکت مهندسی سرویس بین الملل : 

صمیمات مجمع عمومی  ساس ت سرویس بین الملل  بر ا سی  شرکت مهند
شــرکت منحل گردیده و در حال تصــفیه و 26/01/1391فوق العاده مورخ 

متوقف است  و هیچگونه فعالیتی ندارد. بر اساس صورتهاي مالی حسابرسی 
سال  شده  میلیون ریال 4/7شرکت منفی خالص ارزش دارائیهاي 1394ن

ـــفیه و عدم ثبت  ـــال مذکور بعلت معرفی مدیر جدید تص ـــت و از س اس
صورتجلسه مجمع ، صورتهاي مالی ارائه نشده است. خالص ارزش دارائیهاي 

میلیون ریال بوده است.7منفی 94شرکت در سال 
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شرکت فارسیت دورود :

سی شرکت فار صلی در شرکت ا ستقیم  4/6ت دورود    سرمایه گذاري غیرم
7/557متوقف است . زیان انباشته آن مبلغ 91درصداست.وشرکت از سال 

میلیارد 7/577برابر سرمایه است. بدهی هاي جاري آن 6/4میلیارد ریال و 
می باشد.تلفیق 95میلیارد ریال در پایان سال 57هاي جاري ریال و دارائی

است.آن (به روش ارزش ویژه) منوط به تعیین تکلیف

3

گزارش حسابرس و بازرس قانونی : 6بند 
ــت ــرح یادداش ــیحی به ش ــال مالی 12-1-9و 2-8-4هاي توض در س

هاي فرعی ســیمان آالت تولیدي در شــرکتعمر مفید ماشــین1394
سیمان دورود از  سیمان خزر و  سال، 30سال به ترتیب به 10آبیک، 

ست. 20سا ل و 30 سال مالی مورد سال افزایش یافته ا همچنین در 
10آالت از گزارش در شــرکت فرعی ســیمان غرب عمر مفید ماشــین

ســال افزایش یافته اســت. این امر منجر به کاهش هزینه 30ســال به 
هاي مزبور استهالك و در نتیجه افزایش سود خالص سال جاري شرکت

ال میلیارد ریال و افزایش ســود انباشــته ابتدا ســ473به میزان حدود 
سیمان خزر وسیمان دورود به میزان شرکت سیمان آبیک،  هاي فرعی 

ـــایر 328 ـــت که در س ـــت. این در حالی اس میلیارد ریال گردیده اس
هاي فرعی تولید کننده ســـیمان مشـــمول تلفیق، به شـــرح شـــرکت

ضیحی  شت تو شین1-3یاددا شده و ، عمر مفید ما آالت تجدید نظر ن
ه استهالك قرار گرفته است. ضمن همان عمر مفید قبلی مبناي محاسب

هاي قانون مالیات149نامه اجرایی ماده توجه به عدم رعایت مفاد آیین
ـــوب  ـــتقیم مص تاریخ 30/12/1366مس تا  عدي آن  حات ب ـــال و اص

ســازمان 13/2/1396مورخ 19/96/200و نیز بخشــنامه 31/4/1394
ضرورت اعالم االجرا بوده) مبنی بالزم1/1/1395امور مالیاتی (که از  ر 

سازمان امور مالیاتی کشور، در  ستهالك به  سبه ا تداوم روش قبلی محا
مالی تلفیقی گروه از رویه هاي  ـــورت ـــان براي تهیه ص ناي یکس و مب

هاي فوق اســتفاده نگردیده اســت. با محاســبه هزینه اســتهالك دارایی
ضر  شرایط حا ضرورت اعمال تعدیالت الزم، در  توجه به مراتب فوق و 

. باشدیین تعدیالت مقتضی امکانپذیر نمیتع

سال  سیمان دورود، خزر و آبیک طی  ساس 1394شرکتهاي فرعی  و بر ا
ید  بازنگري مجدد عمر مف به  ـــین آالت و تکنولوژي  ماش نده  ـــاز ید س تأئ

ق.م.م. 151ماده 13اند و با اســتناد به تبصــره آالت تولیدي نمودهماشــین
شین سال 30و30، 20سال به ترتیب 10ز آالت خط تولید اعمر مفید ما

سال  سیمان غرب در  شرکت  شین آالت را از95و  سال به 10عمر مفید ما
11اســتاندارد حســابداري شــماره 38اند . طبق بند ســال افزایش داده30

صورتی که  ست. در  دارائی ثابت مشهود، تغییر در برآورد محسوب گردیده ا
شرکتها به همین نحو عمل می نمودند نقدینگی هنگفتی بابت مالیات سایر 

شــد که در شــرایط رکودي مشــکالت خاص خود را به از شــرکت خارج می
سیمان 5شرکت مشمول تلفیق 25دنبال دارد.از  سیمان دورود ،  شرکت (

صنعتی البرز ) که  صب  ساخت و ن سعه ، تهران بتن و  ساوه ، تحقیق و تو
شتهمشکالت نرم سال بعد افزاري دا 149مفاد آئین نامه اجرائی ماده اند در 

.اندق.م.م. را اجرا نموده

4

گزارش حسابرس و بازرس قانونی : 7بند 
، براســاس برگهاي تشــخیص و 15-1-1به شــرح یادداشــت توضــیحی 

ــال ــب مورد مالیات مربوط به عملکرد س لغایت 1388هاي قطعی حس
سیمان آبیک، شرکت1394 شرکت هاي  سیمان هاي فرعی (عمدتا 

ــیمان خزر و خدمات  ــیمان بجنورد، س ــتان، س ــیمان خوزس ــاوه، س س
مهندسی سیمان فارس و خوزستان) عمدتا بدلیل عدم پذیرش معافیت

هاي مستقیم، زیان حاصل از تسعیر ارز، برخی قانون مالیات132ماده 
نه یاتی و ...، مبلغ از هزی مال بل قبول  قا یارد857هاي غیر  یال میل ر

شتر از م شده که بی سابها تعیین  شده در ح الیات پرداختنی منعکس 
کت ـــر تاکنون مورد اعتراض ش جه آن  ته و نتی هاي ذیربط قرار گرف

1395مشـخص نشـده اسـت. ضـمن اینکه مالیات عملکرد سـال مالی 
هاي فرعی گروه نیز با در نظر گرفتن معافیت مذکور محاســبه شــرکت

ضافا مالیات ست. م سالهاي تکلیفی، حقوق وشده ا هاي ارزش افزوده 
ـــرکت1394الی 1388 عدادي از ش هاي هاي فرعی نیز طبق برگت

ـــده براي تعیین تکلیف پرونده ـــنوات قبل اقدامات انجام ش هاي مالیاتی س
باشد :   شرکتهاي فرعی به شرح زیر می

سیمان آبیک : 
بر اســاس رأي هیئت ســه نفره ماده 1390و 1389بابت عملکرد ســالهاي 

ـــعییر ارز) برگ قطعی به ترتیب به مبالغ 251 مکرر (عدم پذیرش زیان تس
یال و 9,969 ـــرکت ابالغ 54,298میلیون ر به ش ـــادر و  یال ص میلیون ر

شرکت در دیوان عدالت اداري مورد رسیدگی قرار گردیده است که شکایت 
گرفته و دیوان حکم به ورود شکایت (عمدتاً تسعیر ارز) و لزوم رسیدگی در 

همان مرجع با رعایت مفاد دادنامه را صادر نموده است . 
سال سط هیئت حل 1392و 1391هاي بابت عملکرد  صادره تو طبق آراء 

میلیون ریال 202,018و 142,653غ اختالف مالیاتی بدوي به ترتیب مبل
هاي مزبور در هیئت تعیین شــده که به دلیل اعتراض شــرکت پرونده ســال

باشد . حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر در حال رسیدگی می
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ــخیص جمعا مبلغ  ــده که مورد اعتراض میلیارد707تش ریال اعالم ش

ها قرار گرفته و از این بابت دریادداشــت ها افشــاء نشــده و شــرکت
ــرکت ذخیره ــت. همچنین بدهی ش ــابها منظور نگردیده اس اي درحس

سیما سال فرعی  سازمان تأمین اجتماعی تا پایان  ، 1392ن دورود به 
ید نظر مبلغ  جد ئت ت جب رأي هی یال، تعیین 152به مو یارد ر میل

گردیده که شرکت به رأي صادره اعتراض نموده که نتیجه آن مشخص 
شت شده و از این بابت در یاددا شده و ذخیرهن شاء ن اي در حسابها ها اف
ــت. با توجه به مراتب فوق هر چند اعمال تعدیالتی منظور نگردیده اس

ست، لیکن تعیین میزان قطعی ضروری سابها  ضر در ح آن در حال حا
سیدگی و اعالم نظر نهائی مسئولین مالیاتی  مقدور نبوده و موکول به ر

.باشدو سازمان تامین اجتماعی می

ـــال  بت عملکرد س یاتی 1393با مال حل اختالف  ئت  ـــاس رأي هی بر اس
میلیون ریال صـــادر و به شـــرکت 56,693تجدیدنظر برگ قطعی به مبلغ 

ابالغ گردیده اســت که شــرکت از بابت رأي صــادره معترض بوده و در حال 
باشد. مکرر می251ارجاع پرونده به هیئت سه نفره ماده جهتاقدام 

میلیون 56,347به موجب برگ تشــخیص مبلغ 1394ل بابت عملکرد ســا
حل اختالف  نده در هیئت  ـــرکت پرو یل اعتراض ش به دل که  یال تعیین  ر

باشد . مالیاتی بدوي در حال رسیدگی می
ـــال  و همچنین دوره مورد گزارش با توجه به وجود 1395بابت عملکرد س

ط حسابرساناي منظور نگردیده است و در جریان رسیدگی توسزیان ذخیره
سازمان امور مالیاتی است . 

سیمان بجنورد : 
: 1388مالی سالعملکردمالیات

سال  شرکت مالیاتقطعیبرگ: 1388عملکرد  صادر و پس از ابالغ به  ی 
ذخایر الزم در حسابها منظور و پرداخت شده است . با توجه به عدم پذیرش 

شی از هزینه ضوع ماده هاي مالی و متخفیفات فروش ، بخ عافیت مالیاتی مو
هاي گیريشرکت ، پس از پی2ق.م.م. در رابطه با درآمد واحد شماره 132

ـــرکت در مرحله هیئت  ـــالح ، احقاق حقوق ش الزم از طریق مراجع ذیص
باشد. میگیريمکرر ق.م.م. در دست پی251موضوع ماده 

: 1389مالی سالعملکردمالیات
سال  شرکت مالیاتقطعیبرگ: 1389عملکرد  صادر و پس از ابالغ به  ی 

ضمن  ستا  ست . در این را شده ا سابها منظور و پرداخت  ذخایر الزم در ح
ـــوع ماده  ق.م.م. در رابطه با درآمد 132عدم اعطاي معافیت مالیاتی موض

تخفیفات فروش را مورد پذیرش قرار نداده اســت . پس از 2واحد شــماره 
مراجع ذیصــالح احقاق حقوق شــرکت در مرحله هاي الزم از طریق پیگیري

باشد. میگیريمکرر ق.م.م. در دست پی251هیئت موضوع ماده 
: 1393تا 1390مالی هاي عملکرد سالمالیات

ــال ــادر و پس از مالیاتقطعیبرگ: 1393تا 1390هاي عملکرد س ی ص
ـــابها منظور و پرداخت تتمه  ـــرکت ذخایر الزم در حس مالیات با ابالغ به ش

ست  شمالی در د سان  ستان خرا سازمان امور مالیاتی ا هماهنگی و توافق با 
ــوع پیگیري می ــد. از آنجائیکه عمدتاً عدم پذیرش معافیت مالیاتی موض باش

شـرکت موجب اختالف 2ق.م.م. در رابطه با درآمد واحد شـماره 132ماده 
شد احقاق حمالیات ابرازي با مالیات قطعی ابالغی می شرکت با قوق قانونی 

باشد. میگیرياز طریق اعتراض به شوراي عالی مالیاتی در دست پی
: 1394مالی سالعملکردمالیات

28,647به موجب برگ تشــخیص صــادره به مبلغ : 1394عملکرد ســال 
ـــاب معافیت مالیاتی  ـــده که با توجه به عدم احتس میلیون ریال تعیین ش

، طی مهلت 2ابطه با درآمد واحد شـــماره ق.م.م. در ر132موضـــوع ماده 
ست  صادره اعتراض و در مرحله هیئت بدوي در د شخیص  قانونی به برگ ت

باشد. میگیريپی
: 1395مالی سالعملکردمالیات

سال  سود ابرازي 1395عملکرد  ستناد 1395سال مالی : با توجه به  و با ا
2ر خصـــوص فعالیت خط ق.م.م. د132به معافیت مالیاتی موضـــوع ماده 

ـــوع ماده  ـــرکت و معافیت موض ق.م.م. ذخایر الزم در دفاتر 143تولید ش
منظور شده است. 
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سیمان ساوه : 

هاي مقرر در مواد پس از کســر معافیت1394از بابت مالیات عملکرد ســال 
ق.م.م. بدلیل عدم وجود درآمد مشمول مالیات ، ذخیره مالیات 145و 141

از طرف صــادرهنشــده اســت . به موجب برگ تشــخیصدر حســاب منظور 
از شرکت 94میلیون ریال مالیات عملکرد سال 71,964حوزه مالیاتی مبلغ 

ستندات الزم در  شرکت و ارائه مدارك و م شد. با توجه به اعتراض  مطالبه 
ـــده مذکور ، به  هیئت حل اختالف بدوي ، مبلغ مالیات عملکرد مطالبه ش

با اعت61,000مبلغ  مذکور  فت . رأي  یا یل  یال تقل جدد میلیون ر راض م
شرکت به هیئت تجدید نظر ارجاع و در نهایت به موجب رأي هیئت مذکور 

سال  شد. 56,612به مبلغ 1394مبلغ مالیات عملکرد  میلیون ریال قطعی 
ـــال  یات عملکرد س به رأي مذکور برگ قطعی مال از طرف 1394با توجه 

ــفند ماه  ــد. در اس ــادر ش ــوي حوزه مالیاتی مب96حوزه مالیاتی ص لغ از س
ــل و مبلغ 56,612 میلیون ریال بابت جرائم 26,442میلیون ریال بابت اص

ــرکت مطالبه گردید. بدلیل عدم پذیرش بخش عمده ي اتأخیر مربوطه از ش
هاي جذب نشــده در تولید و تخفیفات فروش اعطایی به مشــتریان از هزینه

یخوش حسـاب توسـط ممیز مالیاتی (علیرغم دارا بودن کلیه شـرایط قانون
نه به عنوان هزی پذیرش  هت  طه ج یاتی) ، مبلغ مربو مال بل قبول  قا هاي 

ـــرکت نبوده لذا اعتراض  ـــده فوق کماکان مورد قبول ش مالیات قطعی ش
شرکت به شوراي عالی مالیاتی ارجاع شده است. لیکن بدلیل صدور اجرائیه 
از طرف حوزه مالیاتی جهت وصول مالیات مورد مطالبه فوق باالجبار ترتیب 
پرداخت اصــل و جرائم مطالبه شــده طبق برگ اجرائیه مذکور داده شــد. تا 

تاریخ تهیه صورتهاي مالی رأي شوراي عالی مالیاتی صادر نگردیده است . 
هاي مقرر در ماده ، پس از کسر معافیت1395از بابت مالیات عملکرد سال 

سابها م42,702ق.م.م. مبلغ 145و 141 نظور و میلیون ریال ذخیره در ح
حل مبلغ  جب برگ 33,922از این م به مو ید.  خت گرد یال پردا میلیون ر

سال  صادره از طرف حوزه مالیاتی از بابت عملکرد  شخیص  ، مبلغ 1395ت
ـــد لیکن به موجب دفاعیات بعمل آمده و 71,848 میلیون ریال مطالبه ش

ـــده، در مرحله توافق با اداره مالیاتی و قبل از ارج ـــتندات ارائه ش اع به مس
میلیون ریال تقلیل یافت. برگ 59,387هیئت حل اختالف مالیاتی به مبلغ 

میلیون ریال بابت اصل 59,378به مبلغ 1395قطعی مالیات عملکرد سال 
صادر که با توجه به پرداخت 4,288و مبلغ  میلیون ریال بابت جرائم تأخیر 

سبت33,922مبلغ  ه به تتمه بدهی بمیلیون ریال از بابت مالیات ابرازي ، ن
ها تأمین گردید. میلیون ریال ذخیره در حساب29,753مبلغ 

هاي از بابت مالیات عملکرد ســال مالی مورد گزارش ، پس از کســر معافیت
ماده  ـــره 145و 141مقرر در  ق.م.م. ذخیره کافی در 105ماده 7و تبص

حسابها منظور شده است . 
سیمان خزر : 

31/05/85تشخیصی عملکرد سال مالی منتهی به شرکت نسبت به مالیات
به  مالی منتهی  به هیئت 29/12/85و دوره  اعتراض کرده و الیحه دفاعی 

سی  شنا ست. هیئت قرار کار شده ا تجدید نظر حل اختالف مالیاتی ارجاع 
صــادر نموده اســت لیکن تاکنون گزارش قرار کارشــناســی به هیئت تجدید 

نظر ارائه نشده است . 
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مورد اعتراض شـــرکت به 29/12/86ت عملکرد ســـال مالی منتهی به مالیا

ـــده، رأي هیئت حل اختالف مورد اعتراض حوزه  ـــخیص واقع ش برگ تش
مالیات قرار گرفته است و پرونده به هیئت تجدیدنظر ارسال شده است . 

29/12/93و 29/12/89الی 29/12/87در خصوص سنوات مالی منتهی به 
شخی سط هیئت مالیات عملکرد ت شده و تو شرکت واقع  صی مورد اعتراض 

ست لیکن تا تاریخ تهیه  شده ا صادر  سی  شنا حل اختالف مالیاتی قرار کار
سی به هیئت حل اختالف مالیاتی ارائه  شنا صورتهاي مالی گزراش قرار کار

نشده است . 
با توجه به 29/12/1392در خصـوص مالیات عملکرد سـال مالی منتهی به 

ی مالیات عملکرد ، شرکت ضمن اقدام به ترتیب پرداخت ، صدور برگ قطع
نسبت به اعتراض در شوراي عالی مالیاتی اقدام نموده است . 

سال مالی منتهی به  سفند 30به دلیل زیان ابرازي براي  اي در ذخیره95ا
ها منظور نشده است . حساب

ـــامل فیش ـــوره موجود و جمع مبالغ پرداختی ش مالیات هاي مالیات مکس
بالغ بر  ـــخیص 14,444پرداختی  یال کمتر از مجموع برگ تش میلیون ر

صــادره توســط ادارات مالیاتی مربوط به شــرح ذیل اســت که مورد اعتراض 
ها منظور نشده است. اي بابت آنها در حسابقرار گرفته ، لذا ذخیره

ــرکتهاي فرعی در گزارش  *پرونده هاي مالیات بر ارزش افزوده ش
باشد : مستقل و بازرس قانونی به شرح زیر میحسابرس

ستان :  سال سیمان خوز ماهه اول 6و 90پرونده مالیات بر ارزش افزوده 
ضوع ماده 91 شوراي عالی مالیاتی مو ست . پرونده 251در  ق.م.م. مطرح ا

در مرحله تجدیدنظر است. 92و 91ماهه دوم سال 6
در شــوراي حل اختالف 94و 93اعتراض پرونده ســال سیمان بهبهان :

ــال  ــوراي حل اختالف اعتراض پرونده س ــده و ش را تا پایان 92پذیرفته ش
شهریور خواهد داد . 

ستان : سیمان فارس و خوز سی  پرونده در هیئت حل خدمات مهند
اختالف استان فارس ارجاع شده است. 

اعتراض در شوراي حل اختالف در دست بررسی است. فارسیت اهواز :

:*حسابرسی بیمه سیمان دورود
میلیون 152،000مبلغ  1392لغایت 1382بابت حسابرسی بیمه سالهاي 

ـــادر گردیده. با توجه به پی ـــده گیريریال اعالمیه بدهی ص هاي انجام ش
سی مجدد  سابر ستور وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی براي ح شرکت د

شده است. اخذ 

ال میلیون رـی
مانده 

مالیات پرداختی
مالیات 

تشخیصی ـ قطعی
مبالغ 

پرداختی
مازاد مورد مطالبـه 
حوزه هاي مالیاتی

8,16138,43115,82614,444
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گزارش حسابرس و بازرس قانونی : 9بند 
ــیحی ــت هاي توض ، موجودي مواد و 12-1-1و 6-1با توجه به یادداش

سیبکاال و دارایی شهود آ صلی جمعا هاي ثابت م شرکت ا پذیر گروه و 
ــده به مبلغ  ــش بیمه36ر020به بهاي تمام ش اي میلیارد ریال از پوش

سازمانمناسب برخوردار نمی شد. اظهار نظر این  در اثر مفاد این بند با
.مشروط نشده است

هاي ثابت مشــهود اي موجودي مواد و کاال و دارائیکســري پوشــش بیمه
شرکتهاي فرعی گروه تکلیف  سات مجمع عمومی  سیب پذیر گروه در جل آ

شش بیمه سبت به پو شرکت ن صالح  صرفه و  ي اگردید تا با در نظر گرفتن 
. پذیر اقدام نمایندي ثابت آسیبمناسب موجودي مواد و کاال و دارائیها

6

گزارش حسابرس و بازرس قانونی : 10بند 
قانون رفع موانع 20ماده 2نامه اجرایی تبصـــره آیین5و 3طبق مواد 

ــوب تولید رقابت ــور (مص ) و 31/4/1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کش
ـــ مورخ 53764/ت155275اصالحیه بعدي آن طی مصوبه شماره  هـ

هیئت وزیران، مبنی بر اینکه، در صورت پرداخت و تسویه 8/12/1395
ـــهیالت ارزي ظرف مهلت مقرر (تا پایان  تدریجی یا تعیین تکلیف تس

) از تاریخ ابالغ آیین نامه، تسهیالت مذکور با نرخ ارز مرجع 1396سال 
سود از تاریخ 15سابق به عالوه  صد  سهیالت مالی 3/7/1391در به ت

باشـــد، لذا در ســـال مالی قبل تســـهیالت ارزي تبدیل میریالی قابل
هاي فرعی سیمان آبیک، سیمان بجنورد، سیمان ساوه، سیمان شرکت

ــت ــرح یادداش ــال جاري) به ش ــیمان خزر (در س ــتان و س هاي خوزس
بافرض قبول این موضـــوع که تا 17-6و 17-4الی 17-2توضـــیحی 

گردد، به ریال تبدیل مهلت تعیین شــده تســویه و یا تعیین تکلیف می
هايالتفاوت آن با مبالغ ثبت شــدة قبلی از حســاب داراییشــده و مابه

ثابت مشهود (که قبال به حساب دارایی ثابت مشهود منظور شده بود) ، 
ست. الزم  شته نیز تعدیل گردیده ا ستهالك انبا سب با آن ا کسر و متنا

اي هزارش شرکتبه ذکر است طبق اطالعات ارائه شده، تا تاریخ این گ
ســیمان خزر، ســیمان ســاوه و ســیمان بجنورد تســهیالت مالی را در 
سیط  ساط بلند مدت تق ضوابط و مقررات قانون مذکور به اق چارچوب 
نموده اند. اظهار نظر این ســازمان در اثر مفاد این بند مشــروط نشــده 

.است

نامه آئینشرکتهاي سیمان بجنورد، سیمان خزر و سیمان ساوه با استفاده از 
پذیر و ارتقاء نظام مالی کشــور قانون رفع موانع تولید رقابت20اجرائی ماده 

مانده تسهیالت ارزي دریافتی از طریق صندوق ذخیره ارزي را با نرخ مرجع 
تاریخ 15874(یورو  تا  یال)  ـــهیالت عقود 03/07/1391ر بعالوه نرخ تس
ــد به ریال تبدیل نموده15اي مبادله ــهیالت ریالی مذکور در اند و تدرص س

سهیالت عقود مبادله ساط 15اي با نرخ قالب ت ست.اق شده ا سیط  صد تق در
در هر شش ماه به صورت ریالی پرداخت و تسویه می گردد.

تمامی اقســاط شــرکت ســیمان خوزســتان معوق اســت.. بخش عمده اي از 
اقســاط شــرکت ســیمان آبیک معوق اســت. این شــرکتها تســهیالت ارزي 

از صـــندوق ذخیره ارزي را با اســـتفاده از آئین نامه مذکور به نرخ دریافتی
ند. جهت بهره15874مرجع (یورو  به ریال تبدیل نموده ا مندي از ریال ) 

ساط معوق را قانون رفع موانع تولید می20نامه اجرائی ماده آئین ست اق بای
را از تسویه و شرکت سیمان آبیک اقساط آتی 1397تا پایان شهریور سال 

اي تقسیط و پرداخت نمایند.طریق انعقاد قرارداد تسهیالت عقود مبادله

7

گزارش حسابرس و بازرس قانونی : 11بند 
ــتفاده از مبلغ  ــود و کارمزد دوران اس ــخص بودن نرخ س به دلیل نامش

ــهیالت مالی اعطایی از طریق بانک ملی ایران به 196 میلیارد ریال تس
سیمان شرکت سیمان دورود و هاي فرعی  سیمان فارس نو،  بجنورد، 

ضیحی  شت تو ضوع یاددا ) و به منظور جبران 17-5سیمان خاش (مو
نه نههزی یارا ـــی از اجراي طرح هدفمندي  ناش ها و افزایش نرخ هاي 
سهیالت مذکور در قرارداد منعقده، حامل سویه ت هاي انرژي چگونگی ت

ــبههاي مالی مرتبط ذخیرهاز بابت هزینه ــده و هیچگونه اي محاس نش
پرداختی نیز از این بابت صــورت نگرفته اســت. مضــافا شــرکت فرعی 

ساوه نیز مبلغ  سهیالت از بانک مذکور را با 84سیمان  میلیارد ریال ت
سود  سال مالی مورد گزارش 3نرخ  صد دریافت نموده که تا پایان  در

ــید35مبلغ  ــررس ــویه و از بابت مابقی علیرغم س میلیارد ریال آن تس
سود و  ست. چگونگی تسویه و میزان  اقساط، پرداختی صورت نگرفته ا
کارمزدهاي متعلقه و آثار احتمالی آن منوط به اعالم نظر نهایی مقامات 

صالح می شروط ذی سازمان در اثر مفاد این بند م شد. اظهار نظر این  با
.نشده است

مذکور ـــهیالت  نهتس ـــی از اجراي طربه منظور جبران هزی ناش ح هاي 
ها و افزایش نرخ حاملهاي انرژي پرداخت شده است انجمن هدفمندي یارانه

صــنفی کارفرمایان صــنعت ســیمان پیگیري جهت مختومه نمودن موضــوع 
ه ها رغبتی بباشد و در شرایط رکود صنعت سیمان، شرکتبعنوان یارانه می

. تسویه ندارند
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گزارش حسابرس و بازرس قانونی : 12بند 
ــتبا توجه  ــیحی به یادداش ــال مالی 25-4توض ، علیرغم اینکه طی س

شرکت سیمان (عمدتا در  صوالت  سیمان مورد گزارش تولید مح هاي 
سفید نی سیمان  سیمان فارس،  سیمان فارسبهبهان،  سیمانریز،  نو، 

خوزستان و سیمان بجنورد)، بدلیل عدم کشش بازار، نسبت به ظرفیت 
است لیکن درآمدهاي عملیاتی و درصد کاهش داشته 26عملی حدودا 

شته که بخش  سال قبل افزایش دا سبت به  سود خالص تلفیقی گروه ن
فات فروش و نیز  کاهش تخفی ـــی از  ناش مذکور  مده اي از افزایش  ع
شین آالت  ستهالك مربوط به تغییر برآورد عمر مفید ما کاهش هزینه ا

سازمان در اثر مفاد این  ست. اظهار نظر این  بند مشروط تولیدي بوده ا
. نشده است

سود عملیاتی به علت اینکه سبب افزایش  گرددمیکاهش تخفیفات فروش 
کاهش تخفیف و افزایش نرخ فروش یکی از راهبردهاي هلدینگ در حوزه 

فروش است. 
شده در بند  ستهالك نیز در اقدامات انجام  صوص کاهش هزینه ا » 2«در خ

توضیح داده شده است . 

9

گزارش حسابرس و بازرس قانونی : 13بند 
سرمایه2ر480مبلغ  صلی میلیارد ریال از  شرکت ا گذاریهاي بلندمدت 

هاي فرعی) بشرح هاي بورسی و خارج از بورس (کال شرکتدر شرکت
شت شرکت9-4-1توضیحی یاددا شامل  سیمان ،  سیت اهواز،  هاي فار

شین سیمان دورود، فوالد و چدن و ما ساخت و سازي دوآبیک،  رود و 
صنعتی البرز می صب  شرکتن شته  شد که مطالبات و زیان انبا هاي با

میلیارد ریال و مبلغ 658مذکور در تاریخ ترازنامه به ترتیب به مبالغ 
باشـــد. تمهیدات مناســـب اتخاذ نشـــده و لذا میلیاردریال می1ر737

. گذاري و مطالبات مشخص نگردیده استچگونگی بازیافت سرمایه

وضعیت شرکتهاي مذکور به شرح زیر است : 

هاي جذب نشده زیان سیمان آبیک ناشی ازکاهش تقاضاي سیمان ، هزینه
هاي مالی تســـهیالت و رقابت غیر منطقی تولیدکنندگان ســـیمان و هزینه

پروژه افزایش ظرفیت کارخانه است.که با بهبود وضعیت تقاضا وحذف جنگ 
ستاي کنترل هاي انجمنقیمتی ، رعایت برنامه سیمان در را صنعت  صنفی 

میزان تحویل و افزایش قیمت توسـط کلیه شـرکتهاي سـیمانی، شـرکت از 
وضعیت زیان خارج خواهد شد.

هاي تولید زیان شرکت سیمان دورود ناشی از عوامل فوق ، باال بودن هزینه
ریزي براي  کاهش بهاي تمام و قدیمی بودن خطوط تولید اســت که برنامه

تاکید بر رعایت موارد فوق جهت خروج از وضعیت زیان شده است.شده و
شین شرکت فوالد و چدن و ما شرکت سازي دورودبراي کنترل و خروج  و 

ستان سیمان فارس و خوز سی  ضعیت موجود فعال تاکید خدمات مهند از و
اشد. بتعیین تکلیف شرکت میهاي تولید، نیروي انسانی و برکاهش هزینه

ضعیت موجود عالوه براي خروج  صنعتی البرز از و صب  ساخت و ن شرکت 
گیري جهت فعالیت در برتاکید بر توســعه فعالیت در صــنعت ســیمان ، پی

سایرصنایع شده است.
ـــی همزمان با اقدام جهت فروش دارائیهاي غیر  ـــرکت خدمات مهندس ش
عملیاتی، مسئولیت نطارت پورتال فروش متمرکز شرکتهاي تابعه سیمانی با 

سعه فنهمک شرکت تو فاه پردیس را به عهده گرفته آوري راري بانک رفاه و 
. است 

با توجه به شرایط نامناسب صنعت سیمان شرکت ماشین سازي البرز آبیک 
اید تا نمگیري میبرنامه ارتباط با شــرکتهاي نیروگاهی و صــنعت نفت را پی

هاي قابل توجه ، ظرفیتهاي موجود ســـاختدر صـــورت گرفتن ســـفارش
قطعات را توسعه دهد .

ـــعیت موجود تاکید بر فروش  ـــیت اهواز از وض ـــرکت فارس براي خروج ش
نهدارائی کاهش هزی یاتی (زمین و...)،  عه و هاي غیر عمل طال ید و م هاي تول

ال میلیون رـی
زیان انباشته مطالبات سرمایه گذاري سرمایه نام شرکت 

2,500,0002,300,227317,281961,385سیمان آبیک 
641,697124,726230,546318,963ســیمان دورود 

45,5993,99983,404249,658فوالد و چدن و ماشــین ســازي دورود 
52,023-18,00025,550ساخت و نصب صنعتی البرز 

30,00025,27226,548155,232فارسیت اهواز 
2,479,774657,7791,737,261 جمع
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اقدامات انجام شدهتکالیف مجمعردیف
را ارائه نمود ه AACارئه پیشنهاد براي اجراي طرح جدیدشده است. طرح 

زیان انباشته ، پرداخت باشد. جهت پوشش و بدنبال اخذ مجوزهاي الزم می
قانونی، بدهی مالی طرح و رفع موانع  تأمین  ها و ها،  یابی دارائی جدید ارز ت

ها (دارائی غیر عملیاتی) دردست اقدام است.فروش زمین

10

گزارش حسابرس و بازرس قانونی : 15بند 
موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد 

شرح زیر است:اساسنامه شرکت به
اصالحیه قانون تجارت درخصوص معرفی یک 110مفاد ماده -1-15

مدیره در مورد شرکت نفر به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت
انجام نشده است، 23/4/1395گذاري تأمین اجتماعی از تاریخ سرمایه

وقی پنج نفر از نمایندگان اعضاي حق23/4/1395همچنین در تاریخ 
اند لیکن نمایندگان جدید اعضاي مدیره شرکت استعفا نمودههیئت

معرفی به شرکت12/10/1395روز تأخیر در تاریخ 175حقوقی با 
اند، مضافا علیرغم تغییر نمایندگان اعضاء هیئت مدیره مذکور، شده

کماکان اسناد و اوراق بهادار شرکت توسط مدیرعامل قبلی و یک نفر از 
گردد.مدیره امضاء میقوقی هیئتنماینده ح

اساسنامه، 36اصالحیه قانون تجارت و ماده 122مفاد ماده -2-15
سال مدیره در ماههاي شهریور، آبان و آذربر تشکیل جلسات هیئتمبنی

،رعایت نشده است. مضافا صورتجلسات ماههاي مرداد و مهر 1395
ره امضاء توسط نمایندگان سابق اعضاي حقوقی هیئت مدی1395

گردیده است.
اساسنامه، 39اصالحیه قانون تجارت و ماده 124مفاد ماده -3-15

بر تعیین حداقل یک نفر شخص حقیقی بعنوان مدیرعامل. شایان مبنی
، مدیر عامل 23/4/1395مدیره مورخ ذکر است براساس مصوبه هیئت

ر یک نف12/10/1395قبلی استعفاء و طبق مصوبه هیئت مدیره مورخ 
شخص حقیقی بعنوان سرپرست انتخاب شده، اما تاکنون مدیرعامل 

شرکت مشخص نگردیده است.
اصالحیه قانون 240، مفاد ماده 16باتوجه به یادداشت توضیحی -4-15

تجارت دررابطه با پرداخت سود به سهامداران ظرف مهلت مقرر قانونی 
طور کامل رعایت نگردیده است.به
مدیره شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در هیئتهاي پیگیري-5-15

صاحبان سهام، در رابطه 1395شهریور 24مجمع عمومی عادي مورخ 
این گزارش و همچنین 18و 15-4، 13، 11، 9، 7، 5، 4با بندهاي 

نتیجه قطعی نرسیده است.موارد زیر به 
هاي هاي مازاد و غیرمولد و موجوديتکلیف داراییتعیینـ فال
استفاده و راکد و واگذاري سهام مازاد شرکتهاي فرعی. شایان ذکر بال

ها و موجودي مزبور مشخص نشده است. ریز داراییاست که صورت
برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه سال مالی منتهی به -ب 
. 1396شرکت حداکثر تا پایان مرداد 31/2/1396

ـــالحیه قانون تجارت)، 110(مفاد ماده 15-1موارد مندرج در بندهاي  اص
اساسنامه)،36اصالحیه قانون تجارت و ماده 122(مفاد ماده 2-15
اصالحیه قانون تجارت) تماماًرعایت گردید. 124(مفاد ماده 3-15
سود سهام بیش از شصت هزار سهامدار پرداخت شده است. به علت -4-15

سا ساخت و  سیمان متأثر از رکود در  ضاي  ضه بیش از تقا سکن و عر ز م
شور عراق پروژه صادرات به ک ضاي داخلی و توقف  هاي عمرانی در بخش تقا

ـــادراتی ، ناجاراً برنامه ریزي جهت تولید و فروش و فقدان بازارهاي هدف ص
سیمان معادل  شده انجمن %70کارخانجات  سهمیه تعیین  ظرفیت طبق 

ست که مهمترین عامل در کا شده ا سیمان  صنعت  هش صنفی کارفرمایان 
ــرکتهاي تابعه و در نتیجه پرداخت مطالبات  ــل از عملیات ش وجه نقد حاص

باشــد. این موضــوع بر پرداخت مطالبات ســود ســود ســهامداران عمده می
سهامداران عمده هلدینگ نیز تأثیر داشته است. 

ــابرس و 15-5اطالعات مربوط به بندهاي مذکور در بند -5-15 گزاش حس
رائه شده است.بازرس قانونی به شرح فوق ا

100درصــد ســهام فارســیت اهواز، 5/81(الف) علی رغم فراخوان عرضــه  
درصد 08/49درصد سهام شرکت تهران بتن، 5/98درصد سهام گچ فارس، 

درصد 1/81ریز، درصد سهام سیمان سفید نی31/59سهام سیمان دورود، 
تامینسیمان زنجان و سیمان ارومیه از طریق شرکت خدمات مدیریت صبا 

تاکنون موفق به عرضه نشده است.
شرکتهاي تابعه شده  سی  سابر صورتهاي مالی ح صورت دریافت  و(ب)  در 

برگزاري مجمع ایان خرداد ،تا پبرگزاري مجامع عمومی عادي ســالیانه آنها
عمومی عادي سالیانه هلدینگ تا پایان مرداد هر سال امکان پذیر است.
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اقدامات انجام شدهتکالیف مجمعردیف

11

گزارش حسابرس و بازرس قانونی : 18بند 
سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر  سط  شده تو الزامات تعیین 

رعایت نشده است: 
، 10و مفاد مواد 7ماده 10بند 2و جزء 7، 6، 4مفاد بندهاي -1-18

دستورالعمل اجرایی افشاي(ارائه) اطالعات 13و جزء الف ماده 12، 11
نزد سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص افشاء هاي ثبت شده شرکت

صورتهاي مالی میان شده، پیش6اي دوره(ارائه)  بینی ماهه حسابرسی 
بینی عملکرد ساالنه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه، پیش

ساس  صلی و تلفیقی گروه برا شرکت ا شده  ساالنه حسابرسی  عملکرد 
ماهه 6صـــورتهاي مالی ماهه حســـابرســـی شـــده، 6عملکرد واقعی 

شرکت شده  سی  سابر سه مجمع ح صورتجل هاي فرعی تحت کنترل، 
اي ها و افشاء نسخهعمومی عادي صاحبان سهام به مرجع ثبت شرکت

سهام و  سود نقدي  از آن پس از ابالغ ثبت، جدول زمانبندي پرداخت 
ضاي هیئت شخاص حقوقی در تغییر در ترکیب اع مدیره و نمایندگان ا

قرر تعیین شده. مواعد م
دســتورالعمل انضــباطی ناشــران پذیرفته شــده در 5مفاد ماده -2-18

ـــهام طبق برنامه  ـــود س بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر پرداخت س
). 16اعالم شده و با رعایت مهلت قانونی (یادداشت توضیحی 

دســـتورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس 6ماده 8مفاد بند -3-18
هادار تهران مبنی بر انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه اوراق ب

مصوب هیئت مدیره سازمان مذکور

الزامات تعیین شـــده توســـط ســـازمان بورس و اوراق بهادار به اســـتثناي 
ست 6اي صورتهاي مالی میان دوره شده ا شده رعایت  سی  سابر ماهه ح

صورتهاي مالی میان دوره شده 6اي ( سی  سابر شی از عدم ارائه ماهه ح نا
ـــورتهاي مالی میان ـــرکتهاي گروه، امکانات دورهبموقع ص اي تعدادي از ش

.داخلی و هماهنگی حسابرس مستقل است )
سازمان بورس صوب هیئت مدیره  سنامه نمونه م سا سنامه منطبق با ا سا ا
بادي  ید م تأئ ماهنگی و  له ه که در مرح یده  یه گرد هادار تهران ته اوراق ب

اشد . بمربوطه می
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اطالعات طرح هاي توسعه اي هلدینگ -19
طرح هاي توسعه اي هلدینگ -1-19
تن 3,300پروژه انتقال ســیمان فارس به منطقه خرامه با اصــالح ظرفیت تولید به میزان -1-1-19

روزانهکلینکر
میلیون ریال برآورد گردیده، 3,862,576جمع کل ســرمایه گذاري این طرح با احتســاب هزینه هاي بهره دوران ســاخت مبلغ 

ت نیز انجام شده و تغییر کاربري عرصه سایدر منطقه خرامه تملک گردیدمراحل مطالعاتی انجام و زمین براي احداث کارخانه 
ــت. ــاختمان اس ــت. عملیات س ــایت انتقال یافته اس ــتم پخت آن نیز قبالً خریداري و به محل س ــیس ــی از س همچنین بخش

ـــیلوي مواد خام هاي کوره، پیشهاي پایهدپارتمان ـــت. گرمکن و داکت هواي ثالثیه و خنک کن کلینکر و س پایان یافته اس
شرفت فیزیکی کل پروژه حدود  شدمی%40/13پی سهیالت ریالی از محل . با سعه ملی و ت صندوق تو سهیالت ارزي از طریق  ت

:بینی شده است پیشیرشرح زه بپروژهتأمین مالی منابع. خواهد شدبانکهاي داخلی تأمین 
مبلغ / میلیون ریالشرح

124,437هزینه هاي انجام شده از منابع داخلی شرکت
288,164منابع داخلی

250,000افزایش سرمایه
1,134,396فروش اراضی

1,054,138معادل ریالی تسهیالت ارزي
600,000تسهیالت ریالی بلند مدت

411,441سود تسهیالت دوره مشارکت
ــذاري 3,862,576جمع کل سرمایه گ

1- سهامداران و منابع داخلی:

2-تسهیالت ریالی و ارزي :

ستري به ظرفیت -2-1-19 سیمان خاک سیاب  ساعت در 100طرح احداث آ سیمان در  تن 
میسان عراق شهر العماره استان

میلیون دالر برآورد گردیده اســت. 3/26هاي بهره دوران ســاخت مبلغ جمع کل ســرمایه گذاري این طرح با احتســاب هزینه
هاي اقتصادي تجاري کشور عراق از جمله افزایش صادرات کلینکر به کشور سرمایه گذاري مذکور بهره مندي از مزیتهدف از 

قانون سرمایه گذاري عراق سود حاصل از 15هاي مالیاتی کشور عراق (به استناد ماده مذکور و همچنین برخورداري از معافیت
) و نیز افزایش سهم فروش است از مالیات معاف برداري تاریخ بهرهسال از 10هاي سرمایه گذار تاهاي عملیاتی شرکتفعالیت

ســیمان در بازار عراق می باشــد. مهلت بهره برداري از پروژه مذکور براســاس مجوز ســرمایه گذاري دریافتی از هیات ســرمایه 
) 16/12/1394ماه از تاریخ تحویل زمین اجراي پروژه (24) مدت 10/10/1392مورخ 22/2013گذاري کشور عراق (به شماره 

شرکتی بنام ارض در این خصوص تن در سال می باشد. 660,000تن در ساعت معادل 100سیاب مذکور می باشد. ظرفیت آ
العماره در کشور عراق به ثبت رسیده است ، مشاور صنعتی و ساختمانی و همچنین پیمانکار اجراي عملیات ساختمانی تعیین 

CNBMاشین آالت آسیاب سیمان توسط شرکت می باشند. همچنین مدر سایت گردیده و مشغول اجراي عملیات مربوطه 

. حمل گردیده استبه محل پروژه ساخته ودر کشور چین 
باشد. درصد می80بیش از پروژه باشد و پیشرفت کنونی خارجی به سایت حمل و در حال نصب میماشین آالت کلیه
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پذیراهم تولیدات جدید و نوآوري هاي انجام شده در شرکتهاي سرمایه -2-19
باالخص تنوع بخشیدن به محصول  و محصوالت طی دوره مورد گزارش اقدامات مستمر ي جهت کاهش  قیمت تمام شده 

انجامد و از طرف دیگر نسبت به ارتقاء کیفیتتولید سیمانهاي آمیخته که از یک طرف به کاهش مصرف کلینکر در تولید می
ابعه انجام شده است در این زمینه به تولید و عرضه سیمان محصول سیمان در ساخت و ساز کمک می کند در واحدهاي ت
(مطابق استاندارداروپا) در سیمان 42,5Rمقاومت باالي  بامرکب با درصد افزودنی بیشتر در سیمان بجنورد، تولید سیمان

سیمان نوع  ساوه و خزر،   سیمان  ستان ، ایجاد تنوع تولید در  سیمان پرتلند 1-425خوز سیمان خاش،  پوزوالن ویژه در در 
توان اشاره نمود.سیمان دورود، سیمان نوع پنج در سیمان غرب می

سایر نکات -3-19
ـــاعی الزم جهت تولید در حد ظرفیت در زمان کارکرد هلدینگ در زمینه بهره-1 ـــب از امکانات در اختیار، مس برداري مناس

دهد. بصورت روزانه مورد پایش قرار میخطوط تولیدي را در دستور کار قرارداده و روند تولید و تحویل را 
با توجه به جاري بودن اســتاندارد ســیمان درکلیه کشــورهاي همجوار، هلدینگ نســبت به تطبیق محصــوالت ســیمانی -2

ـــیمان کلیه واحدها با ردهکارخانه ـــت در این زمینه س ـــتاندارد اروپا اقدام کرده اس هاي هاي تولیدي تابعه در قیاس با اس
استاندارد مطابقت دارد.مقاومتی این 

با توجه به سهم انرژي در واحد محصول هلدینگ در مقاطع سه ماهه نسبت به بررسی وضعیت انرژي مصرفی اعم از گاز، -3
نماید.مازوت و برق در واحد تولید شرکتها در قیاس با استاندارد مربوطه اقدام می

ـــالح نرخ فروش از طریق مراجع مربوطه -4 ـــتمر جهت اص ـــده درکلیه پیگیري مس و پیگیري جهت کاهش قیمت تمام ش
هاي مربوط به کاهش قیمت تمام شده. شرکتهاي تابعه از طریق کمیته

هلدینگ جهت باالبردن منافع حاصل از صادرات نسبت به پایش قیمتهاي فروش صادراتی شرکتهاي تابعه بصورت هفتگی -5
فروش در واحدهاي تابعه بوده است. نماید. اولین قدم این فعالیت هماهنگ نمودن نرخ اقدام می

هاي تابعه. پیگیري جهت رفع مشکل ناوگان حمل جهت جلوگیري از انباشت محصول در تعدادي از کارخانه-6
ـــت مواجه پیگیري جهت اجراي راهکارهاي مختلف جهت کاهش موجودي کلینکر در کارخانه-7 ـــکل انباش هائی که با مش

هستند .  
افزائی .شرکتهاي تابعه هلدینگ جهت انتقال تجربیات و ایجاد همبرگزاري جلسات مدیران عامل-8



سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام )شرکت
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1397اردیبهشت 31ي سال مالی منتهی به برا

63

برنامه هاي آتی هلدینگ -20
باشد : شرح زیر میه هاي آینده شرکت ببرنامه

شرکتهاي گروه و همچنین با هلدینگ-1 سیمان و  صنعت  صنفی کارفرمایان  صالح هماهنگی با انجمن  سیمان در جهت ا هاي 
هاي فروش داخلی و صادراتی در قالب طرح جامع تولید و تحویل انجمن. قیمت

اصالح ساختار مالی از طریق اصالح ساختار سرمایه شرکتهاي فرعی گروه.-2
پذیري و چابکی و چرخش سریع اطالعات.اصالح ساختار سازمانی به منظور سهولت و بهبود جریان اطالعات، انعطاف-3
اي تابعه .رعایت انضباط مالی در شرکته-4
هاي شرکتهاي تابعه.تقویت سیستم کنترلهاي داخلی و شناسائی ریسک-5
ها و افزایش راندمان با رویکرد مهندسی مجدد.بررسی و بازنگري فرآیندهاي تولید در شرکتهاي تابعه جهت کاهش هزینه-6
.کارکنان و سایر ذینفعانوري در شرکتهاي تابعه بمنظور افزایش درآمد و تأمین منافع سهامداران،افزایش بهره-7
عرضــه ســهام شــرکتهاي غیر بورســی در بورس یا فرابورس بمنظور اســتفاده از ارزش افزوده و همچنین نقد شــوندگی آنها در -8

. صورت بهبود شرایط بازار
گیري و همچنین اندازهTLRگیري درصــد پیشــرفت آنها بر اســاس جدول هاي بهبود در شــرکتهاي تابعه و اندازهاجراي پروژه-9

. BSCهاي تعیین شده از چهار منظر جدول هاي بهبود بر شاخصنتایج حاصل از انجام پروژه
) در شرکت اصلی و شرکتهاي تابعه بمنظور تبادل اطالعات بموقع.BIمندي از طرح هوش تجاري (بهره-10
جی.تالش در جهت یافتن بازارهاي جدید و توسعه بازارهاي داخلی و خار-11
الکترونیکی . پورتال فروش و توسعهبرداري بهره-12
هاي الزم  جهت استفاده از برند تجاري توسط شرکتهاي سیمانی تابعه  و تشکیل کارگروه ریزي جهت تامین زیر ساختبرنامه-13

معدن وکنترل کیفیت براي این منظور.
تولید سیمانهاي آمیخته و سیمانهاي ویژه .تأکید بر تنوع محصول (توسعه محصول) شرکتهاي تابعه از جمله -14
اي در زمینه مسائل زیست محیطی، مالیاتی، منابع انسانی،کار و تأمین اجتماعی به شرکتهاي تابعه.ارائه خدمات مشاوره-15
سیاست فروش دارائیهاي راکد یا کم بازده و مازاد بر نیاز در جهت استفاده بهینه از منابع . -16
هاي مدیریتی موثر در کلیه شرکتهاي تابعه .امانهاستقرار و بروزآوري س-17
ستفاده بهینه از انرژي-18 ساس هاي الکتریکی و حرارتی بمنظور مدیریت هزینها ستم مدیریت انرژي بر ا سی ستقرار  ها و تاکید بر ا

.50001ISOاستاندارد 
وري به منظور اعمال مدیریت بر هزینه ها و حفظ و افزایش سودآوري و انتشار تجربیات موفق در ها و افزایش بهرهکنترل هزینه-19

شرکت هاي تابعه. 
شی از انجامریزي جهت برنامه-20 شکاالت نا صوص رفع ا شده در خ سعه QCکنترل اقدامات انجام  شرکت تحقیق و تو سط  تو

صنعت سیمان در شرکتهاي تابعه.
شرک-21 سایل معادن  ستماتیک از پیگیري م سی شکاالت و بهره برداري علمی و  شده بمنظور رفع ا تهاي تابعه در گروههاي تعیین 

آنها.
شرکت هاي-22 صی کارکنان در  ص صی بین واحدي و فرعیبهره گیري از توان حداکثري تخ ص شکیل کارگروه هاي تخ گروه با ت

ایجاد و ارتقاء رویکردهاي بنچمارك. 
شرک-23 سانی  ساختار منابع ان صالح  سخت و ا شاغل  ستگی م ش صا قانون بازن ت هاي فرعی گروه با بهره گیري از قوانین کار خصو

زیان آور و همچنین ارزیابی کار و زمان در دپارتمان هاي مختلف و ایجاد ساختار نوین منابع انسانی.
آب در کارخانجات با توجه به محدود بودن منابع آبی . ممیزيادامه انجام -24
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31/02/1397سال مالی منتهی به صورت سود و زیان-21
تلفیقی گروه -1-21

(تجدیدارائه شده)

سال مالی منتهی به 
1396/2/31

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
14,669,75312,872,701درآمدهاي عملیاتی

(9,690,432)(10,179,908)بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی
4,489,8453,182,269سود ناخالص

(1,388,896)(1,613,008)هزینه هاي فروش ، اداري و عمومی
(908,920)(908,091)سایر اقالم عملیاتی

(2,521,099)(2,297,816)
1,968,746884,453سود عملیاتی

ـالی  (1,235,933)(1,085,687)هزینه هاي م
ـاتی 315,777558,825سایردرآمدها و هزینه هاي غیرعملـی

(769,910)(677,108)
شرکت وابسته 1,198,836207,345سود قبل از احتساب سهم گــروه از ســود (زیان)

شرکت وابسته (6,455)(258)سهم گروه از سود ( زیان) 
قبل از کسر مالیات 1,198,578200,890سود ( زیان) 

د :  مالیات بر درآـم
(233,053)(316,438)سال جاري

(55,607)(100,801)سال هاي قبل
(417,239)(288,660)

خالص (87,770)781,339سود ( زیان) 
539,857212,818سهم اقلیت از سود خالص

ـلی خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصـ (300,588)241,482سود( زیان) 

خالص هر سهم - ریال (53)43سود ( زیان) 
5,625,0005,625,000تعداد سهام - هزار سهم

سال مالی منتهی به 1397/2/31
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شرکت اصلی  -2-21

ه شــده) (تجدیداراـئ

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

حاصل از فروش سرمایه گذاري هــا (166,088)18,129سود (زیان)
719,549599,228سود حاصل از سرمایه گذاري ها

737,678433,140در آمد هاي عملیاتی
(68,538)(93,272)هزینه هاي عمومی و اداري 

28,73127,161سایر اقالم عملیاتی
(64,541)(41,377)

673,137391,763سود عملیاتی
ـالی  (1,840)-هزینه هاي م

11,83010,864سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیـاتی
11,8309,024

684,967400,787سود قبل از کسر مالیات
د :  مالیات بر درآـم

(1,748)(1,984)سال جاري
(6,024)(325)سال هاي قبل

(2,309)(7,772)
682,658393,015سود خالص 

خالص هر سهم - ریال 12170سود ( زیان) 

5,625,0005,625,000تعداد سهام - هزار سهم

سال مالی منتهی به 1397/02/31
سال مالی منتهی به 

1396/02/31
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پیشنهاد هیئت مدیره براي تقسیم سود -22
سود انباشته در پایان سال مالی 

میلیون ریال 4,309,820گروه در پایان سال مالی مورد گزارش به ترتیب مبلغ یشرکت اصلی و تلفیقانباشتهمیزان سود 
باشد . میلیون ریال می1,076,822و مبلغ 

نحوه تخصیص سود : 
نحوه تخصیص سود بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادي سالیانه تعیین خواهد شد . 

پیشنهاد تقسیم سود : 
سال مالی  ستهاي تأمین مالی هیئت مدیره بابت عملکرد  سیا صد 10مورد گزارش و با توجه به منابع مالی در اختیار و  در

نماید.  اصالحیه قانون تجارت پیشنهاد می90را طبق ماده شرکت اصلی 31/02/1397سال مالی منتهی به سود خالص
پرداخت سود سهام : زمانبندي

سهامداران محترم پرداخت خواهد  سامانه کدال و از طریق واریز به حساب بانکی  شره در  ساس برنامه زمانی منت سهام بر ا سود 
شد :  
طبق برنامه توافقی مانده سود سهام پرداخت نشده سهامداران عمده -1
زمانی منتشره سود سهام سال مالی مورد گزارش طبق برنامه -2

31/02/1397م سال مالی منتهی به ت سود سهابرنامه زمانبندي پرداخ
تاریخشرحردیف

19/10/97الی 15/10/97از سهم 50,000واریز سود سهامداران حقیقی داراي حساب بانکی تا 1

26/10/97الی 24/10/97از سهم 50,000واریز سود سهامداران حقیقی داراي حساب بانکی بیش از 2

گذاري داراي مجوز فعالیت از سازمان بورس اوراق بهادار سرمایهپرداخت سود صندوقهاي 3
19/10/97الی 15/10/97از نامه و شماره حساب بانکی) (با ارائه معرفی

سهم بدون شماره حساب بانکی 100،000پرداخت سود سهامداران حقیقی دارنده کمتر از 4
09/02/98لی 07/11/97از از طریق کلیه شعب بانک تجارت

سهم بدون شماره حساب بانکی 100،000پرداخت سود سهامداران حقیقی دارنده بیش از 5
09/02/98الی 10/11/97از و پرداخت سود سهام وکالتی در محل امور سهام شرکت

پرداخت سود سهامداران حقوقی 6
09/02/98الی 04/12/97از نامه و اعالم شماره حساب بانکی)(با ارائه معرفی
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اطالعات تماس با شرکت -23
 اطالعات مربوط به آدرس پستی

4کوي چهارم پالك –خیابان پاکستان –خیابان شهید دکتر بهشتی –آدرس پستی : تهران 
15875-3343صندوق پستی : 153163513کد پستی : 

021ـ 88737115-16و 021ـ 88737260تلفن : 
info@fkcco.comآدرس پست الکترونیکی :

www.fkcco. Comسایت اینترنتی : 
 اشخاص مسئول پاسخگویی به سئواالت سهامداران
 ابراهیم شیرزادمدیر امور سهام : آقاي
 و کاظم بهتوییابراهیم فرهمندکارشناسان : آقایان


