
 

 4,04ويرايش  سازمان و مسئوليت ها

 

 سيمان فارس و خوزستان سهامي عام شرکت           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 شماره صفحه

۲ 

۳ 

۴ 

 ۵ـ  ۶

۷ 

۸ 

 

۸ 

۹ 

۹ 

۱۰ 

 ۱۰ـ  ۱۲

 ۱۲ـ۱۳

۱۳ 

 ۱۳ـ۱۴

 ۱۴ـ  ۱۵

۱۵ 

۱۶ 

 

۱۷ 

 ۱۷ـ۱۸

 ۱۹ـ۲۰

 

۲۱ 

۲۱ 

۲۲ 

 

۲۳ 

۲۴ 

۲۴ 

۲۴  

۲۵ 

۲۵ 

۳۱/۲ منتهي به    ۰۲/۱۳۹۳

 ير 

ملكرد سال مالي

پذيكتهاي سرمايه

 

 گ 

عم  

 

 رست مطالب 

 

  

 شركت  

 

شركتي هلدينگ و 

   هلدينگ 

 

اي كالن هلدينگ

  وزستان

فهر

سيمان در جهان 

  ايران 

  گ 

 پذير 

 افشاء اطالعات ش

  گ 

 هيئت مديره 

 ع انساني 

 پذير مايه

يت منابع انساني 

مه استراتژيك 

 ژي هلدينگ 

 نامه استراتژيك 

هايك از استراتژي

يمان فارس و خو

  

 قي 

 كت اصلي 

 تحوالت صنعت س

صنعت سيمان در ا

 د هلدينگ

ي در باره هلدينگ

 ينگ 

 صنعت سيمان 

 از كل كشور 

شركتهاي سرمايه

 س اوراق بهادار 

ي سهام و كيفيت 

 ت 

راهبردي هلدينگ

  مديره  

هاي تخصصي هته

 ديران اجرائي 

ت توسعه منابع 

 ي هلدينگ 

ي شركتهاي سرما

جهت بهبود كيفيت

داف كالن و برنام

 ي استراتژيك 

أموريت و استراتژ

 ت 

ين يا بازنگري برنا

 ي هلدينگ

 معطوف به هر يك

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

اطالعات تلفيقده 

اطالعات شركتده 

 م هيئت مديره 

ري بر وضعيت و ت

عيت و تحوالت صن

ر كلي بر عملكرد

ل اول ـ كلياتي 

 يخچه

ضوع فعاليت هلدين

 مايه هلدينگ 

 يب سهامداران 

گاه هلدينگ در ص

م بازار هلدينگ از

عيت تكنولوژي ش

كت از منظر بورس

عيت نقد شوندگي

يط حقوقي شركت

 دار سازماني 

ل دوم ـ نظام را

يب اعضاء هيئت 

العات درباره كميته

العات مربوط به مد

ـ فعاليت سومل 

يب نيروي انساني

يب نيروي انساني

مات انجام شده ج

چهارم  ـ اهدل 

ريزي يخچه برنامه

شم انداز ، بيانيه مأ

هاي شركتتراتژي

رين وضعيت تدوين

هاييدها و فرصت

هاي عملياتي ممه

گزارش هيئت مد

به مجمع عموم

 
    

 

 رديف

گزيد ۱

گزيد ۲

پيام ۳

مرور ۴

وضع ۵

مرور ۶

فصل ۷

تاريخ ۸

موض ۹

سرما ۱۰

تركي ۱۱

جايگ ۱۲

سهم ۱۳

وضع ۱۴

شرك ۱۵

وضع ۱۶

محيط ۱۷

نمود ۱۸

فصل ۱۹

تركي ۲۰

اطالع ۲۱

اطالع ۲۲

فصل ۲۳

تركي ۲۴

تركي ۲۵

اقدام ۲۶

فصل ۲۷

تاريخ ۲۸

چشم ۲۹

است  ۳۰

آخري ۳۱

تهدي ۳۲

برنام ۳۳

 

 

 

گ

ب



 

 

 شماره صفحه

 

۲۶ 

۲۷ 

۲۸  

۲۸ 

۲۹  

۳۰ 

۳۰ 

۳۱  

 ۳۲ـ  ۳۵

 ۳۵ـ   ۵۶

 

۵۷ 

۵۷ 

۵۷ 

۵۷ 

۵۷ 

۵۸ 

۵۸ 

۵۸ 

 

۵۸ 

۵۸ 

 ۵۹ـ  ۶۰

 

۶۱ 

۶۲ 

 ۶۳ـ ۷۱

۷۲ 

۷۲ 

۷۳ 

 

۷۴ 

۷۵ 

۷۶ 

۷۷ 

۳۱/۲ منتهي به    ۰۲/۱۳۹۳ ملكرد سال مالي

 

۲/۱۳۹۳ 

/۱۳۹۳ 

 ش 

 ش 

  ۱۳۹۲در سال 

 تي 

 

 ذير 

  ع 

 

 

۱۳۹  

عم  

 

 هرست مطالب 

 

 تي هلدينگ 

/۳۱/۲ي منتهي به 

/۳۱/۲ي منتهي به 

 فيقي گروه ) 

مالي مورد گزارش

مالي مورد گزارش

 رازنامه 

ف سيمان كشور د

 

  گ 

 ات دولتي 

 رژي 

بيني روند آتپيش

 پذير مايه

پذكتهاي سرمايه

ص تكاليف مجمع 

 خاص وابسته 

 پذير رمايه

۳۱/۰۲/۹۴هي به 

 

  وزستان

فه

رد مالي و عمليات

صلي در سال مالي

روه در سال مالي

ركت اصلي و (تلف

صلي براي سال ما

گروه براي  سال م

دينگ در تاريخ تر

 ي 

 ورسي 

 صادرات و مصرف

 پذير هلدينگ  ه

ريسك هلدينگ

ي و يا تغيير مقررات

 ت جايگزين 

 

 شركتهاي تابعه 

وئي در مصرف انر

ركتهاي تابعه و پي

 شركتهاي سرما

جام شده در شرك

شده در خصوص 

 معامالت با اشخ

ي شركتهاي سرم

سال مالي منتهي

 يئت مديره 

يمان فارس و خو

  

روري بر عملكرد

ملياتي شركت اص

ملياتي تلفيقي گر

سال اخير شر ۳ي 

ا بودجه شركت اص

ا بودجه تلفيقي گ

گذاري هلدسرمايه

 شركتهاي بورسي

 شركتهاي غير بو

ه توليد، واردات، ص

شركتهاي سرمايه

جزيه و تحليل ر

 رخ بهره 

 رخ ارز 

 هاي توليديده

 مت محصوالت 

المللي عوامل بين

 

 فوي)  

تريان به محصوالت

   اجتماعي

ژي در شانرصرف 

جوده جهت صرفه

يست محيطي شر

هاي توسعه شرح

 هلدينگ 

نوآوريهاي انج يد و

قدامات انجام ش

العات مربوط به 

هدات مالي آتي

 شركت 

ت سود و زيان س

 وه 

 ي 

ـ پيشنهادات هيئ

  شركت  

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

پنجم  ـ مرصل 

عملكرد مالي و عمل

عملكرد مالي و عمل

ايرازنامه مقايسه

قايسه عملكرد با 

قايسه عملكرد با 

زارش پرتفوي سر

گذاري در شسرمايه

گذاري در شسرمايه

طالعات مربوط به 

خالصه اطالعات ش

ششم  ـ تجصل 

يسك نوسانات نر

يسك نوسانات نر

يسك قيمت نهاد

يسك كاهش قيم

يسك مربوط به ع

 يسك نقدينگي 

يسك بازار (پرتفو

يسك اقبال مشت

گزارش عملكرد ا

زارش وضعيت مص

قدامات انجام شد

زارش عملكرد زي

هفتم  ـ طرصل 

هاي توسعه هلطرح

هم توليدات جديد

هشتم  ـ اقصل 

نهم  ـ اطالصل 

دهم   ـ تعهصل 

هاي آينده شرنامه

يش بيني صورت

لف ـ تلفيقي گرو

ب ـ شركت اصلي

يازدهم   ـ صل 

طالعات تماس با ش

گزارش هيئت مد

به مجمع عموم

 
 

 رديف

فص ۳۴

عم ۳۵

عم ۳۶

تر ۳۷

مق ۳۸

مق ۳۹

گز ۴۰

س ۴۱

س ۴۲

اط ۴۳

خال ۴۴

فص ۴۵

ري ۴۶

ري ۴۷

ري ۴۸

ري ۴۹

ري ۵۰

ري ۵۱

ري ۵۲

ري ۵۳

گز ۵۴

گز ۵۵

اقد ۵۶

گز ۵۷

فص ۵۸

طر ۵۹

اه ۶۰

فص ۶۱

فص ۶۲

فص ۶۳

بر ۶۴

پي ۶۵

الف ۶۶

ب ۶۷

فص ۶۸

اط ۶۹

 

گ

ب





 ه

سال مالي 

نتهي به 

/۲/۱۳۹۱ 

۱۰,۱۴۸,۸ 

۶,۵۶۹,۹( 

۳,۵۷۸,۸ 

۲,۵۲۷,۵ 

۷۵۱,۸۸( 

۳۵,۷۴( 

۱,۷۳۹,۹ 

۱,۰۴۲,۰۸ 

۳۱۶,۸۵( 

۳,۲۱۹,۱۹ 

۲۴,۳۷۰,۴ 

۱۴,۹۷۹,۷ 

۴,۵۰۰,۰ 

۹,۳۹۰,۶ 

۶ 

۶/۱۵ 

۴,۵۰۰,۰ 

۱۲۴ 

۲۳۲ 

۲۳۲ 

۱۰۰ 

۱۱۳۵ 

۱,۴۳۷ 

۹/۴ 

 

۵,۲۰۷ 

۱۳۹۳  

جديد ارائه شده

منتهي 

۱۳۹۲ 

سا

من

۳۱

۱۲,۵ ۸۱۸

۷,۹( )۸۹

۴,۵ ۸۲۹

۳,۴ ۵۹۶

۷۵(  )۸

۲۷( )۷

۲,۶ ۶۱

۱,۳ ۸۷

۲۷( )۵۶

۴,۴ ۹۳

۲۸,۵ ۴۱۴

۱۸,۲ ۷۵۲

۴,۵ ۰۰

۱۰۳ ۶۲

۲ 

۴,۵ ۰۰

 

 

 

 

۳ 

۱ ۷

۴ ۷

۳۱/۰۲/۳هي به 

تج

سال مالي م 

۳۱/۲/۲به 

۵۲۲,۳۷۰

)۳۵,۸۸۲

۸۶,۴۸۸

۴۴۰,۹۸۳

 )۵۰,۶۳۴

)۷,۸۸۸

۶۶۲,۴۶۱

۳۰۷,۱۷۷

)۷۳,۲۳۲

۴۴۳,۰۲۸

۵۷۹,۲۹۱

۲۵۱,۶۵۶

۵۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۳۵

۸ 

۸/۲۱

۵۰۰,۰۰۰

۲۸۴

۳۴۲

۲۹۰ 

۲۰۰ 

۳,۱۹۸

۱,۵۹۹

۱۱ 

 

۴,۷۴۶

د سال مالي منته

 قي )

 

ال مالي منتهي

 ۳۱/۲/۱۳۹۳ه 

۱۶,۱۷۳,۳۹۰ 

)۱۰,۰۱۳,۱۸۳( 

۶,۱۶۰,۲۰۷ 

۵,۰۱۰,۲۴۵ 

)۹۴۶,۸۴۳( 

۳۹۲,۰۲۳ 

۴,۴۵۵,۴۲۵ 

۲,۴۲۴,۲۳۷ 

)۱۱۴,۶۲۰( 

۵,۸۰۸,۹۲۵ 

۳۰,۲۷۸,۲۵۲ 

۱۸,۶۵۰,۶۳۵ 

۴,۵۰۰,۰۰۰ 

۱۱,۶۲۷,۶۲۴ 

۱۳ 

۷/۳۳ 

۴,۵۰۰,۰۰۰ 

۶۵۶ 

۵۶۶ 

۵۳۹ 

 بق تصميم مجمع

۲,۹۶۶ 

۱,۹۳۸ 

۵/۵ 

 

۴,۴۸۸ 

عملكرد

 
 

2 

 اطالعات (تلفيق

سا

به

 يال)

)

 ن ريال)

۲

۵

طب

  ن
  

گزيده

لغ به ميليون ري

 

  

مبالغ به ميليون

 ر سهم

 رش به ريال

 سال ـ نفر

 فارس و خوزستا

 

ي طي دوره (مبال

  خدمات

 ش رفته

 غيرعملياتي ) 

سر سهم اقليت 

 هاي عملياتي

در پايان دوره (

 

 سهام

 سهم

هزار -ري مجمع

 هم به ريال

 سهم به ريال

 ل

 ل

اريخ تأييد گزار

 ل

 سهم 

در طول س -کنان

 هلدينگ سيمان 

  دي ساليانه

ت عملکرد مالي

ص و درآمد ارائه 

شده کاالي فروش

 ي

 الي 

هاي دها (هزينه

گروه قبل از كس

 گروه

 واتي

هاصل از فعاليت

 وضعيت مالي د

 ها

 ها

  شده

  صاحبان سهام

 ه (درصد):

 راييها

قوق صاحبان س

 مربوط به هر س

 در زمان برگزار

يني سود هر سه

بيني سود هر سش

هر سهم به ريال

هر سهم به ريال

ت هر سهم در تا

هر سهم به ريال

ت به درآمد هر س

 طالعات

سط تعداد کارک

ش هيئت مديره 

جمع عمومي عا

 

الف) اطالعات

فروش خالص

بهاي تمام ش

 سود ناويژه

سود عملياتي

هاي ماهزينه

درآمدخالص 

سود خالص گ

سود خالص گ

تعديالت سنو

وجوه نقد حا

ب) اطالعات

جمع داراييه

هجمع بدهي

سرمايه ثبت

جمع حقوق 

ج) نرخ بازده

نرخ بازده دار

نرخ بازده حق

د ) اطالعات 

تعداد سهام 

بياولين پيش

آخرين پيش

سود واقعي ه

سود نقدي ه

آخرين قيمت

ارزش ويژه ه

نسبت قيمت

هـ ) ساير اط

ميانگين متو

 

گزارش

به مج

 
 
 



 ه

الي منتهـي  

۲/۱۳۹۱ 

۱,۲۲۸,۳ 

۱,۲۲۱,۷ 

۲۵,۶۷( 

۱,۱۳۲,۸ 

۲,۰۹۴ 

۷۱۹,۷۳ 

 

۹,۲۸۵,۱ 

۲,۱۲۲,۷ 

۴,۵۰۰,۰ 

۷,۱۶۲,۳ 

 

۲/۱۲ 

۸/۱۵ 

 

۴,۵۰۰,۰ 

۱۴۶ 

۲۵۳ 

۲۵۲ 

۱۰۰ 

۱۱۳۵ 

۱۵۹۱ 

۵/۴ 

 

۵۹ 

۱۳۹۳  

جديد ارائه شد

تهي 

۱۳ 

سال ما

۳۱/۲به 

۱ ۲۷

۱ ۷۰۰

( )۷۰

 ۵۷

۴

۱, ۳۳

۹ ۱۵۱

۱, ۷۹۰

۴ ۰۰

۷ ۳۶۱

۴ ۰۰

۳۱/۰۲/۳هي به 

تج

سال مالي منت

۳۱/۲/۳۹۲به 

,۰۵۱,۹۷۸

,۰۴۶,۷۹۶

)۶۴,۶۵۳(

۹۰۹,۱۲۳

۶۷۸ 

,۰۶۳,۵۵۶

 

,۳۹۵,۶۴۱

,۷۷۵,۶۹۵

۴,۵۰۰,۰۰۰

۷,۶۱۹,۹۴۶

 

۷/۹ 

۹/۱۱ 

 

۴,۵۰۰,۰۰۰

۲۶۸ 

۲۲۷ 

۲۰۲ 

۲۰۰ 

۳,۱۹۸ 

۱,۶۹۳ 

۸/۱۵ 

 

۵۶ 

د سال مالي منته

  اصلي ) 

مالي منتهي 

۲/۱۳۹۳ 

۲,۳۷۵,۷ 

۲,۳۶۱,۲ 

۲۰,۹۹۸ 

۲,۳۳۱,۱ 

۲۲۶ 

۱,۱۳۶,۲ 

 

۱۰,۴۸۵,۹ 

۱,۴۳۴,۸ 

۴,۵۰۰,۰ 

۹,۰۵۱,۰۸ 

 

۲/۲۲ 

۸/۲۵ 

 

۴,۵۰۰,۰ 

۳۴۵ 

۵۱۰ 

۵۱۸ 

 تصميم مجمع

۲,۹۶۶ 

۲,۰۱۱ 

۷/۵ 

 

۵۲ 

عملكرد

 
 

3 

العات ( شركت

 

سال م

۳۱/۲به 

 ريال)

۷۵۷

۲۹۵

۸

۳۹

۲۷

ـون   

۹۳۹

۸۵۴

۰۰۰

۸۵

۸

۰۰۰

طبق ت

۶

  ن
  

گزيده اطال

لغ به ميليون ر

 

مبالغ بـه ميليـ

 ر سهم

 رش به ريال

 فارس و خوزستا

 طي دوره (مبال

 ) غيرعملياتي

 ات

 اي عملياتي

 پايان دوره (مب

 هام

 هم

هزار -ي مجمع

 هم به ريال

 سهم به ريال

 

ريخ تأييد گزار

 

 سهم 

 سال ـ نفر  

 هلدينگ سيمان 

  دي ساليانه

عملکرد مالي 

هاي )ا (هزينه

س از کسر ماليا

 تي

هال از فعاليت

در ماليضعيت

 شده

 احبان سهام

 ي (درصد)

 ييها

ق صاحبان سه

ربوط به هر سه

زمان برگزاري ر

ي سود هر سهم

ني سود هر س

  سهم به ريال

  سهم به ريال

سهم در تارهر 

  سهم به ريال

ه درآمد هر سه

 عات

 كاركنان طي س

ش هيئت مديره 

جمع عمومي عا

 

لف) اطالعات ع

 درآمد خالص

 سود عملياتي

خالص درآمدها

سود خالص پس

عديالت سنوات

وجوه نقد حاصل

وضب) اطالعات

 ريال)

 جمع داراييها

 جمع بدهيها

سرمايه ثبت ش

جمع حقوق صا

ج) نرخ بازدهي

رخ بازده دارايي

رخ بازده حقوق

د ) اطالعات مر

عداد سهام در

بينيولين پيش

بينخرين پيش

سود واقعي هر 

سود نقدي هر 

خرين قيمت ه

رزش ويژه هر 

سبت قيمت به

هـ ) ساير اطالع

ميانگين تعداد 

گزارش

به مج

  

 

 

ال

د

س

خ

س

تع

و

ب

ر

ج

ج

س

ج

ج

نر

نر

د

تع

او

آ

س

س

آ

ار

نس

ه

م



مداران محترم
 خـود را ابـراز

ت مـرتبط بـا
هـايير گـروه   

يهاي شـركت
-فيـت، بهينـه   

اء نموده است
كانات توليـدي

ر شـدهصـاد  ه 

ـرم همـراه بـا

ـالش خـود را

شاركت بخش 

۱۳۹۳  

ر از حضور سهام
فته و قدرداني

شـركت 9تعـداد   
را در بـين سـاي

ش خالص دارائي
ر افـزايش ظرف
تهاي تابعه اجر
فيت اسمي امكا

بقيـه درصـد  2
 د. 

ـهامداران محتـ

تـ يـي ، تمـام    
 . باشدمي 

با مش يو صادرات

۳۱/۰۲/۳هي به 

ضمن تشكر ره
رم را سپاس گف

همچنـين ت ،يد 
ين سهم بازار ر

هت افزايش ارزش
 و بهمين منظور

ال در شركتر س
ميليون تن ظرف

0 ،داخـل  بازار
شود شامل مي

يد نيز براي سـ

ـهامداران گرامـ
 كليه همكاران

 طقه

و يداخل يزارها

  ست

د سال مالي منته

يم، هيئت مدير
سهامداران محتر

كستري و سـفي
ت نموده و باالتر

ات اساسي جه
دنظر قرار داده

ميليون تن در 
م 5/17از  139

ب در آن درصد 8
ل شده كشور را
 سال مالي جدي

هلـدينگ و سـ
وقفه تالش بي

در كشور و منطق

در باز يمانر س

ت از محيط زيس

عملكرد
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ران گرامي باشي
د اعتماد كليه س

سيمان خاك كت
 سيمان فعاليت

 سيمان و اقداما
جود بازار را مد

54/19ظرفيت
92سال  ست در

80 د كه مقدار
 توليد و تحويل
اي راهبردي ،

ت تحقق منافع ه
ر سهامداران و

صوالت مرتبط د

بر يبا اتكا يدد

  طقه

طبيعي و حفاظت

  ن
  

خدمت سهامدار
داندود الزم مي

شرك 12 تعداد
طرح در توليد

 ت.

بازارم خود در
هاي موج فرصت

ي رسيدن به ظ
موعه توانسته اس
ويل داشته باشد

سيماندرصد  
هار مسير برنامه

دهد در جهتي
هي ، دعاي خير

  : الن

 سيمان و محص

  يصادرات

جد يح ساختمان

در بازار منط مان

هينه از منابع ط

 فارس و خوزستا

تا در خفيق داد
بر خو ،ه شركت

كنترل مؤثر بر
 از شركتهاي مط
تصاص داده است

سهم و افزايش
ستفاده بهينه از
ات جديد را برا
كتهاي زير مجم

تحو تن توليد و
4/23و درصد  

ليت شركت در

يره اطمينان مي
ازمند الطاف اله

ت و اهداف كال

ن توليد كننده

و ص يداخل يها
  يمان
و مصالح ياسازه

يمدر صنعت س 

ويژه استفاده به

 هلدينگ سيمان 

  دي ساليانه

 يره:

 خداوند كه توف
ي عادي ساليانه

گزارش با ك ورد
ي بعنوان يكي
شور به خود اخت

حفظ ستراتژي
زار سرمايه و اس
ايجاد كارخانجا
ل در اداره شرك

ميليون ت 7/15 
5/22ب مقدار 

كه با تداوم فعال
 ركت باشد . 

هيئت مدي ديد،
در اين مسير نيا

يانيه مأموريت
 لدينگ:
گترينرعنوان بز

 :  
در بازاره يمانس
يس يكلجست نه
س يها يستمس

يو مهندس ين
  حوري:

  رد

ي اجتماعي به و
 ي

ش هيئت مديره 

جمع عمومي عا

يام هيئت مدي
 حمد و سپاس
ر مجمع عمومي

 مايد.
ي سال مالي مو
ركتهاي سيماني
ليد سيمان كش
ركت همواره اس

NAV در باز (
ازي خطوط و ا
 با اعمال كنترل

اختيار مقدار ر
ست كه به ترتيب

رود كيد آن مي
فيق و خير و بر
ر سال مالي جد
عمول نمايد و د

انداز ، بيچشم
چشم انداز هل
يفاي نقش به ع

 :مأموريت
تمركز منابع بر

و عرضه س توليد
يندر زم فعاليت
و عرضه س توليد

 ي خصوص
خدمات فن رايه

ارزش هاي مح
  قانونمندي

شفافيت عملكر
  پاسخگويي
پذيريمسئوليت

شايسته ساالري
 
 

گزارش

به مج
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ي ضمن آنكه
يمه دوم سال

اقتصادهاي ل

8معادل  201
و تا حدودي 

 

 درصد نسبت
بدون  .ه است

با نرخهاي سه

2 

1"3 

16 

9 

4 

۱۳۹۳  

 گذشته ميالدي
نيباالخص از  و

اصل ده است در
 اند.ه

12رد تن سال 
2013وم سال

 .ست

ن كشور را يك
ثبت كرده 201

در مقايس ست كه

2 2007

1"4 300"000

18 60"000

84 96"400

44 40"000

۳۱/۰۲/۳هي به 

سال  دارد در
 سالهاي قبل  و
كنند روبرو بود
ي جبران نموده

ميليار 7/3وليد 
نيمه دو الن در

وده اسورت زير ب

ت كه سهم اين
2رصدي سال 

 مواجه بوده اس

 : ۲۰۱۳تا  

2009 2008

1"639" 00"000

193"0 3"000

71"90 4"000

49"00 4"500

د سال مالي منته

دي دركشورها
قياس با  ن در

كعه را طي مي
فته را تا حدودي

قياس با تو  در
يط اقتصاد كال
سال گذشته بصو

محقق شده است
در 6/3 مصرف

درصد رشد 8/
 .داشته است

 ۲۰۰۷ هاي ال

 د(هزار تن)
2010 9

1"800"000 "000

220"000 00

63"500 00

60"200 00

عملكرد
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 ن:
وند رشد اقتصا
داده است ليكن
كه مسير توسع
هاي توسعه ياف
 بوده است كه

نگر بهبود شراي
س 21 جهان در

كشور چين م ر
سه با نرخ رشد

1با گر كشورها
شرايط بهتري د

ن جهان در سا

توليد
2011 

2،000،000 

235،000 

68،400 

65،100 

  ن
  

سيمان در جها
مستقيمي با رو
حت تاثير قرارد
دهاي نوظهور ك
 صادرات كشوره

د تنميليار 4
 است كه نشان
 توليد سيمان ج

هاني سيمان در
مقايس را درصد

ديگ  سيمان در
ش 2011 و 201

کننده سيمان

2012 

2220000 

246700 

74370 

69560 

 فارس و خوزستا

الت صنعت س
ف آن ارتباط م
صاد كالن را تح
ا توسط اقتصاد
ي خود  كاهش

بالغ بر 2013
ود ثبت نموده

روند .وده است

درصد توليد جه
درص 4/10 رشد

ن توليد جهاني
12سالهاي   در

شورهاي توليد

2013 
2359000 

272000 

77000 

69680 

 هلدينگ سيمان 

  دي ساليانه

ضعيت و تحوال
 است كه مصرف

اقتص ،با ابهاماتي
د رشد خصوصا
 تقاضاي داخلي

سال سيمان در
كارنامه خو  در

ضاي سيمان  بو

د 6/58معادل  
ال برده است و

وري خلق چين
درصد 8/1 د و

ترين کش  مهم

  

 چين

 هند

 مريكا

 يران

ش هيئت مديره 

جمع عمومي عا

مروري بر وض
سيمان كاالئي

قتصاد جهان با
از وجود 2013

نوظهور با رشد
توليد جهاني س
درصد رشد را

تقاض فزايش در

2013سال  در
به سال قبل باال
حتساب  جمهو

درصد 8/2رشد
 

توليد سيمان 

 

كشور

چ .1

ه .2

آ .3

اي .4

گزارش

به مج

-

س
ا

3
ن
ت
د
ا

د
ب
ا
ر
 

ت

 



 

2 

4 

5 

5 

7 

2"7 

درصد 9/4ن 

۱۳۹۳  

2 2007

49 48"000

5 50"000

53 59000

68 70"000

2"8 770"000

به ميزان 2018
  

۳۱/۰۲/۳هي به 

2009 2008

51"00 9"500

51"00 0"000

4420 3600

60"00 8"000

2"963" 50"000

 . دهدي

8يمان تا سال 
 خواهد رسيد .

د سال مالي منته

 د(هزار تن)
2010 9

62"700 00

59"000 00

50400 00

56"000 00

3"330"000 "000

را نشان مينده

صرف جهاني سي
كيلوگرم 640

عملكرد
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توليد
2011 

63،400 

62،600 

56100 

57،100 

3،470،000 0

عمده توليد كنن

  نرخ رشد مص
كيلوگرم به  5

  ن
  

2012 

69000 

68020 

60000 

59000 

3831000 0

ق وكشورهاي ع

ي انجام شده
539 جهاني از

 فارس و خوزستا

2013 
70570 

71900 

55600 

61700 

4000000 

هريك ازمناطق

هايبينين پيش
 سرانه مصرف

 هلدينگ سيمان 

  دي ساليانه

  

 ركيه

 رزيل

 روسيه

 ژاپن

 جهان

ضعيت سهم ه

ر اساس آخرين
ه عبارت ديگر

ش هيئت مديره 

جمع عمومي عا

كشور

تر .5

بر .6

ر .7

ژ .8

جمع ج
 

نمودار زير وض
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
همچنين بر 

خواهد بود به
 

 

گزارش

به مج



 

ننده كلينكر ، 
عد از چين و

در سال بالغ بر
ال قبل از نظر
ل در مجمـوع

 عملكرد سـال 
 نموده است و

 گ)

و  ن متوقف شد
 .ت

كاهش داشته  13

-پيشنسبت به % 

 ته  است

بت به سال قبل 

هلدينگ معادل  ه

ه هلدينگ معادل 

 كلينكر صادراتي 
كلينكر كشور در 

۱۳۹۳  

توليدكن سومين
ه در آسيا ( بع

ميليون تن د 7
قياس با  سا در

نباشت محصـول

ه بوده است و
رنامه خود ثبت

(مربوط به هلدينگ

سيمان لوشان د در
واحد كاهش يافت 9

391 سبت به سال

%7/8مورد گزارش 
اهش داشتل قبل ك

ش در هلدينگ نسب

تابعه شركتهاي سط
 ست

 از شركتهاي تابعه
 ت

 مجموع سيمان و
ادرات سيمان و ك

 لينكر كشور 

۳۱/۰۲/۳هي به 

ين محصول، س
ن توليد كننده

53/77 ظرفيت 
ه وضعيت آن د

وضعيت انب يل و

ره با رشد مواجه
صرف را در كار

( مالحظات

خط توليد دو 1392
4خطوط توليدي به 

درصد نس 8/0شور 

سال م هلدينگ  در
نسبت به سال% 1/4

مقدار فروشرصد  
 داشته است

صادرات سيمان توس
اس بودهرصد بودجه 

كلينكر صادر شده
است بودهصد بودجه 

وع و به لحاظ وزن
درصد از صا 6/19

 بوده است. 13

صد از موجودي كلي

د سال مالي منته

ن صادركننده اي
جهان و سومين

احد توليدي با
ن بوده است كه

توليد و تحوي سه

ن صنعت هموار
كاهش سرانه مص

 ل است:

سال در ه،
خ تعداد

   كلينكر

 مان

توليد كش
 اند.

توليد ه 
1بيني و 

در  1/4 ن
كاهش د

 ان
صمقدار 

در 4/94

مقدار كل ر
درص 72

در مجمو
6معادل 

392سال

درص3/19

عملكرد
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د سيمان اولين
 سيمان در ج

 ه است .

و 68ي رسمي
ميليون تن 9/69

ده است. مقايسه

 كه فعاليت اين
درصد ك 5/4و 

 .شاهد باشيم

بشرح ذيل 139

 هلدينگ

كارخانه 13شركت،
 خط 21

يليون تن ساليانه ك

ميليون تن سيم 15

ميليون تن سيما15

ميليون تن سيما 3

هزار تن كلينكر 50

 68/3جمع 

يليون تن كلينكر

  ن
  

يليون تن توليد
 مصرف كننده
 خاورميانه بوده

 ر ايران :

ر اساس آمارهاي
97مزبور حدود

درصد بود8/0ت
 ست.

دهدن نشان مي
 لحاظ مقداري
بود شرايط را ش

92گ در سال

ش 12 ه،

مي17,45 كلينكر

72/5 ان

7/5 مان

 ن و
 كر

17/

08

مي58/2  كر

 فارس و خوزستا

مي 70با حدود
پنجمين ن و

ننده سيمان در

عت سيمان در

بر 1392 سال
حويل در سال م
ظر تحويل مثبت
در بازار داخل اس

ايران سيمان در
درصد را از 3/3

ي اقتصادي بهب

سيمان و هلدينگ

 كشور

كارخانه 69شركت،
 خط 96 

يليون تن ساليانه ك

سيماميليون تن 69

ميليون تن سيم 69

ميليون تن سيمان 1
ميليون تن كلينك 4

ميليون تن كلينك13

 هلدينگ سيمان 

  دي ساليانه

با 2013 سال 
د كننده سيمان
 اولين توليد كنن

و تحوالت صنع

يمان كشور در
 تن و ميزان تح

درصد و از نظ0
رضه بر تقاضا د

مصرف س وليد و
3ين بار منفي 
هايسعه فعاليت

ضعيت صنعت س

 ها
ش 66

مي 7/75 ينكر

در  
 

68/9

در 
 

97/9

  در ر
 

35/4
46/4

34/3 كر

ش هيئت مديره 

جمع عمومي عا

كشور ايران در
چهارمين توليد
هندوستان ) و

وضعيت و -

ميزان توليد سي
ميليون 68/69

/8توليد منفي 
بيانگر فزوني عر
مقايسه روند تو

براي اولي 1392
ميد است با توس

خالصه وض -
 

 شرح

تعداد شركت ه

ظرفيت توليد كلي

توليد سيمان د 
1392سال

فروش سيمان د 
1392سال

 صادرات  
سيمان و كلينكر

1392سال

موجودي كلينك

گزارش

به مج

ك
چ
ه

-

م
8
ت
ب
م
2
ا

-



ديره و تشکيل 

اف استراتژيک 

 بررسي مسائل 

االت و ايرادات 

 

ه در بعضي از 

عه با بازارهاي 

 با يمان شيراز

 استان فارسي 

 ۱۶پالك - گان

  سيمان شيراز

 تن از ۶۰۰ي 

دي خود افزود. 

مجمع عمومي 

 دي يافت. در ر

ش از نيم قرن 

خذه در جهت 

 ۱۳۸۲- ۸۳سال

ل گرديد.  تبدي

همراه با کنترل 

روع و تا پايان 

۱۳۹۳  

 ارش: 

توسط هيئت مد

ست يابي به اهد

كتهاي تابعه و 

رف نمودن اشكا

شركتهاي گروه. 

 

ي تمام شده كه

 لي.

ز شركتهاي تابع

ركت سهامي سي

شرکتهايه ثبت 

زادگفالح شهيد 

كارخانه ۱۳۳۴ 

ظرفيت اسمي  با

م ظرفيت توليد

مصوبه م  استناد

تغيير» خوزستان

ان با داشتن بيش

هاي متخسياست

مان آبيک در س

 صنعت سيمان 

ادر تخصصي) ه

ماه هر سال شر

۳۱/۰۲/۳هي به 

 مالي مورد گزا

اتژيک شرکت ت

کتها و ميزان دس

TL 

ي خاص از شرك

نهاد جهت برطر

ودجه ساليانه ش

ركتهاي تابعه  

 و كاهش بهاي

ي از نيازهاي ما

 .ش افزوده 

فيائي هر يك از

شر ان برنامه و

اداره در»  فارس

كوچه-  وليعصر

سال  رسيد. در

 سيمان دورود 

ت قبلي بر حجم

وقي شركت به 

يمان فارس وخ

فارس و خوزستا

ست. بر اساس س

 واحد يعني سيم

در تخصصي در 

 اين صنعت (ما

ركت از خرداد م

د سال مالي منته

 شده در سال 

 شده است:

يب برنامه استرا

ستراتژيک شرک

LRه از جداول 

چنين بازديدهاي

ذير و ارائه پيشن

هه، نه ماهه و بو

ط توليدي در شر

ش توليد سيمان

ظور تأمين بخشي

منظور ايجاد ارزش

 موقعيت جغراف

 مشترك سازما

سهامي سيمان 

خيابانه آدرس 

ر  تهران به ثبت

كارخانه  ۱۳۳۹

وسعه کارخانجات

شكل حقو، ۱۳۴

ت سهامي عام سي

شرکت سيمان ف

خاورميانه استر 

حقوقي، آخرين 

ن به شرکت ماد

يا زنجيره توليد

سال مالي شر۱

عملكرد
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 اهداف تعيين 

 شرکت انجام ش

تصويهلدينگ و 

 عملياتي 

هاي اسي برنامه

BSC تفادهو اس

دي شده و همچ

پذكتهاي سرمايه

ه ماهه، شش ماه

ش توقفات خطوط

 بمنظور افزايش

تهاي تابعه بمنظ

هاي اصلي، بمي

كز با توجه به 

گذاري سرمايه

شركت س«نام ه ب

و به به تهران ز

الكيت صنعتي 

۹سال سپس در 

جات جديد و تو

۴۷ب اسفندماه 

شركت«كت به 

شن پذيرفته شد. 

ننده سيمان در

هاي ح شخصيت

رس و خوزستان

صنعت سيمان ي

۸/۹/۳۸۵مورخ 

  ن
  

ن دستيابي به 

مات زير توسط 

ميته راهبردي ه

هاي عهيه برنامه

منظور بررسعه ب

Cهبردي و مدل 

بندس برنامه زمان

 و بازرگاني شرك

اي سهدورهميان

ها جهت كاهش

الني و آميخته 

 غير مولد شركت

استراتژييكي از 

ي بصورت متمرك

با ۲۸/۳/۱۳۲۹ 

ب ۱۵۵ت شماره 

شيراز شرکت از 

ما بت شركتها و

رسيد و سپري 

و احداث کارخانج

ن تجارت مصوب

نام شرك تبديل و

تهران راق بهادار

گترين توليد کن

 تابعه در قالب 

رکت سيمان فار

تهاي تابعه در ص

ي فوق العاده م

 فارس و خوزستا

لدينگ، ميزان

ورد گزارش اقدام

ستراتژيک در کم

ديشي جهت تهي

هاي تابع شرکت

هاي راه شاخص

ادواري بر اساس

ي، مالي، اداري 

ررسي عملكرد م

هكارخانه ويژه در

سيمانهاي پوزوال

 ته است . 

رائيهاي مازاد و 

افزائي، بعنوان يم

هاي خارجيگاه

 هلدينگ : 

تاريخ  درستان 

تحت سيس وأ ت

محل  ۱۳۳۲ل 

اداره ثب در ۴۰۸

برداتن به بهره 

تدريج با خريد و

قسمتي از قانون

م تبه سهامي عا

ازمان بورس اور

ت سيمان، بزرگ

قالل واحدهاي

ديل و عمالً شر

 شرکت از شرکت

س مجمع عمومي

 رسد .مي

 هلدينگ سيمان 

  دي ساليانه

 بر عملکرد هل

ي سال مالي مو

نگري برنامه اس

اندهاي همرگروه

شکيل جلسات با

رکتها بر اساس 

جام بازديدهاي ا

فنيليد، فروش، 

 شاهده شده .

لسات برشكيل ج

جام مراقبتهاي و

كيد بر توليد س

ركتها تحقق يافت

گيري فروش دار

كيد بر ايجاد هم

ركت در نمايشگ

 دف.

ياتي درباره ه

 چه :

 فارس و خوزس

ميليون ريال ۲۰

سال ت رسيد. در

۸۱تحت شماره 

 ۲۰۰ي روزانه 

و به تدخريداري 

 قانون اصالح ق

ب ۴/۱۲/۱۳۵۱خ 

سام شرکت در 

در عرصه صنعت

ه شرکت و استق

واحد مستقل تبد

ي عملياتي اين 

گردد. بر اساسي

پايان مي ل بعد به

ش هيئت مديره 

جمع عمومي عا

مرور کلي -

در طي

 باز

کار

 تش

شر

 انج

تول

مش

 تش

 انج

 تأك

شر

 پيگ

 تأك

 شر

هد

صل اول ـ كلي

تاريخچ -۱-

سيمانشركت 

۰۰سرمايه اوليه

(شيراز) به ثبت

ت انتقال يافت و

ظرفيت اسمي با

برنامه خ سازمان

پس از تصويب

العاده مورخفوق

سهام ۱۳۵۴ماه 

سابقه فعاليت د

ساماندهي بهينه

به عنوان يک و

عمده درآمدهاي

مؤثر تأمين مي

ارديبهشت سال

 
 
 

گزارش

به مج

-

فص

۱-



رج کشور، اعم 

ي در داخـل و      

 آالت، 

ارکت و انجـام    

 كت.

مسـتقيم و يـا    

ريـال) بـوده   ۱

 ۱،۰۰۰ سـهم     

مطالبات حال 

۱۳۹۳  

ي در داخل و خا

 خـدماتي، مـالي

وليه و ماشين آ

شـار اوراق مشـا

هاي شركفعاليت

ياتي که بطـور م

۰۰۰، هر سهم 

ش اسـمي هـر

 رمايه

ريال و از محل م

 ل

۳۱/۰۲/۳هي به 

يتهاي اقتصادي

دني، بازرگـاني،

ي، معدني، مواد ا

ي و خارجي، انتش

دگي در زمينه ف

کليه امور و عملي

به ارزش اسمي

سهم بـه ارزش ،۴

حل افزايش سر

 ه نقدي

 

 ه نقدي

 ه نقدي

 ه نقدي

ميليون ر ۷۱،۰۰

ميليون ريال ۶۲

 ه نقدي

 ه نقدي

 ه نقدي

 ه نقدي

د سال مالي منته

 بارتست از:

ص و ساير فعالي

  شرکتها

ي، صنعتي، معـد

کاالهاي صنعتي

ق بهادار داخلي

 . هادار

رگزاري و نمايند

و انجام ک هرجا 

سهم ب ۲۰۰،۰۰

،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

 رکت

مح

 ه

ل شده و آورده

سعه و تكميل

ل شده و آورده

ل شده و آورده

ل شده و آورده

۰و تكميل  سعه

۲۳،۰۰۰ده نقدي 

ل شده و آورده

ل شده و آورده

ل شده و آورده

ل شده و آورده

عملكرد
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عاليت شرکت عب

مان بصورت اخص

 و تشکيل انواع 

حدهاي توليدي

 صادرات انواع ک

 و معامالت اورا

 . ف شرکت

ه بورس اوراق به

، كاري، مديريت

 با هر شخص و

يص داده شود.

۰ شامل تعداد 

۰( شامل تعداد 

 ت.

رات سرمايه شر

سود انباشته

مطالبات حا

اندوخته توس

مطالبات حا

مطالبات حا

مطالبات حا

اندوخته توس

شده و آورد

مطالبات حا

مطالبات حا

مطالبات حا

حامطالبات 

  ن
  

موضوع فع ۱۳۸

سعه صنعت سيم

لي و خدماتي ما

ندازي و اداره واح

زات و واردات و

، اوراق تجارتي

ر جهت اهداف د

ر جهت ورود به

ظارت، سرپرستي

ي و غيرتجاري

ت ضروري تشخي

ميليون ريال ( 

ميليون ريال ( ۴

ثبت رسيده است

تغيير

ميليون  -جديد

 ريال

۲۴۰،۰۰ 

۳۰۰،۰۰ 

۳۱۵،۰۰ 

۴۰۰،۰۰ 

۵۰۰،۰۰ 

۷۰۰،۰۰ 

۱،۴۰۰،۰ 

۲،۶۰۰،۰ 

۳،۶۰۰،۰ 

۴،۱۷۶،۰ 

۴،۵۰۰،۰ 

 فارس و خوزستا

 دينگ : 

۶/۱۲/۱ مصوب 

مشارکت در توس

دني، بازرگاني، م

انجاد، توسعه، راه

 خدمات، تجهيز

نويسي سهاميره

خلي و خارجي 

هاي سرمايه پذير

، نظايت مشاوره

 و عمليات تجاري

ي موضوع شرکت

 

۲۰۰يس مبلغ 

۴،۵۰۰،۰۰۰بلغ 

به ث ۲/۱۲/۱۳۸۸

 

 ش

سرمايه ج

۰۰

 ۰۰

۰۰

 ۰۰

 ۰۰

۰۰

 ۰۰

 ۰۰۰

 ۰۰۰

۰۰۰

۰۰۰

 هلدينگ سيمان 

  دي ساليانه

وع فعاليت هلد

اسنامه شرکت 

رمايه گذاري و م

ي، صنعتي، معد

د و فروش، ايجا

  کشور

د و فروش کاال،

د و فروش و پذي

عمليات مالي دا

ه سازي شرکته

ت و ارائه خدمات

 کليه معامالت 

قيم براي اجراي

ه هلدينگ : 

نگ در بدو تأسي

ين مرحله به مب

۲۴ و در تاريخ 

درصدش 

افزايش

۲۰ 

۲۵

۵ 

۲۷

۲۵

۴۰ 

۱۰۰

۸۶

۳۸

۱۶ 

۸ 

ش هيئت مديره 

جمع عمومي عا

موضو -۲-۱

اسا ۳طبق ماده 

سر - الف

از توليدي

خريد - ب

خارج از 

خريد - ج

خريد - د

هرگونه ع

آماد - هـ

وـ دريافت

انجام - ز

غيرمستق

 

سرمايه -۱-

سرمايه هلدين

که طي چندي

ريال) افزايش

 

تاريخ افزايش

 سرمايه

۱۳۷۹ 

۱۳۷۹ 

۱۳۸۰ 

۱۳۸۰ 

۱۳۸۱ 

۱۳۸۲ 

۱۳۸۳ 

۱۳۸۴ 

۱۳۸۵ 

۱۳۸۶ 

۱۳۸۸ 

 

 

گزارش

به مج

۲

ط

۳



 
 
 
 
 

 

 

 باشد :ي

۲۵/۰۵/۱۳۹۳

 درصد

۹۳/۴۵  

۳۴/۱۱  

۶۸/۸  

۸۷/۳  

۸۳/۲  

۵۳/۲  

۰۶/۱  

۳۴/۷  

۴۲/۱۶  

۱۰۰ 

ود را از طريق
جمعاً بالغ بر 

 داشته است.
بوده است.  ل

 كه نسبت به

ت كل به شرح

 درات
سهم 

هلدينگ 
 درصد

21,2 

۱۳۹۳  

ش به شرح زير مي

۵أييد گزارش 

 د سهام

۲,۰۶۶,۵۴

۵۱۰,۴۳۶

۳۹۰,۷۰۰

۱۷۴,۰۰۰

۱۲۷,۲۹۷

۱۱۴,۰۰۰

۴۷,۵۹۴

۳۳۰,۶۶۸

۷۳۸,۷۵۶

۴,۵۰۰,۰۰

ماني درآمد خو
1392در سال 

درصد كاهش0
حملتن هزينه 

درصد بوده 26

وش و صادرات

13 
صاد

 حجم كل 

 ميليون ريال

1,701,768 

۳۱/۰۲/۳هي به 

يخ تأئيد گزارش

۰۲/۱۳۹۳ 

تاريخ تأ

تعدا د

۴۵۴۶,۵۱۱ 

۱۱۶,۳۰۴ 

۸۰,۰۰۰ 

۳۰,۰۰۰ 

۲۷,۹۰۶ 

۲,۰۰۰ 

۱,۱۶۷ 

۷۸,۲۶۵ 

۱۶۶,۸۴۷ 

۰۰,۰۰۰ 

شركتهاي سيم
ركتهاي تابعه د

8/0تن حدود  
نقل و باالرفت  و

9/6يال حدود 

ي نسبت به فرو

391
 خلي

سهم 
 هلدينگ 
 درصد

23,8 

د سال مالي منته

و تاري ۰۲/۱۳۹۳

۳۱/۲در تاريخ 

۰۲/۱۳۹۳

درصد م

۲,۰۹۳/۵

۵۰۳۲/۱

۳۵۸/۸

۱۷۸۷/۳

۱۲۸۳/۲

۱۵۳/۲

۴۷۰۶/۱  

۳۲۱۷/۷  

۷۵۷۱/۶

۴,۱۰۰ 

كت در سهام ش
ن و كلينكر شر
16,909,083
ف ناوگان حمل

ميليون ري ,11

رهاي صادراتي

بازار داخ

 حجم كل 

 يليون ريال

3,994,886 

عملكرد
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۳۱/۲ در تاريخ 

عمده شرکت د

۳۱/۲

تعداد سهام

۶۶,۶۴۶,۵۱۱

۹,۴۳۶,۳۰۴

۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۷,۲۹۷,۹۰۶

۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۷,۵۹۴,۱۶۷

۲۳,۱۱۴,۲۰۰ 

۵۱,۹۱۰,۹۱۲

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ت كه با مشارك
ن فروش سيمان
3بل به ميزان

ل كشور، ضعف
981,437,ش

اول قرار دارد.
ر داخل و بازار

 ت
سهم 

 هلدينگ 
مي درصد

8/22 6

  ن
  

صد سهام شرکت

ز سهامداران ع

 عي

 ستگي نفت

 نفتت

 ن

 عام)

  

اقتصادي استه
كند. ميزان مي

 مشابه سال قب
ساز داخل ت و

با حجم فروش 1
سيمان در رده ا

در بازا سيماني

صادرات

 حجم كل 

 ميليون ريال

17,026,855 

 فارس و خوزستا

 :  

يش از يک درص

صورت ريز

  سهامدار 

ي تأمين اجتماع

ي سيمان تأمين

ي صندوق بازنشس

 ي تدبير

صنعتكاركنانگي

ي صنعت و معدن

ايران (سهامي ع

 ي

 قي

 ع 

صنعت سيمان :

ستان يك بنگا
پذير تامينيه

سبت به مدت
ساخت  ركود در
1392در سال

در صنعت س ي
س كتهاي تابعه

1392 
 لي

سهم 
 هلدينگ 
 درصد

9/26 

 هلدينگ سيمان 

  دي ساليانه

ب سهامداران

ران با مالکيت بي

نام

ت سرمايه گذاري

گذاريت سرمايه

گذاريت سرمايه

گذاري ت سرمايه

بازنشستگوقهاي

ت سرمايه گذاري

ت سهامي بيمه ا

اشخاص حقوقي

 اشخاص حقيق

جمع

هلدينگ در ص

رس و خوزس فا
شركتهاي سرما

تن بوده كه نس 
وجودكاهش  

شركت د اخلي
گذاريي سرمايه

هم فروش شرك
  

بازار داخل

 حجم كل 

 يليون ريال

44,498,29 

ش هيئت مديره 

جمع عمومي عا

تركيب -۴-۱

ترکيب سهامدار

رديف 

شرکت۱

شرکت۲

شركت ۳

شركت ۴

صندو۵

شرکت۶

شركت۷

ساير ا۸

ساير ۹

جايگاه ه -۱-

شركت سيمان
سهم سود از ش
16,774,872
مهمترين علت

د بازارسهم   
ساير شركتهاي

همچنين سه  
زير بوده است:

نوع 
ح محصول

مي
انواع 
98 سيمان

گزارش

به مج

۴

ت

ر

۵

ش
س
2
م

س

ز

م



 
 
 

 

 
 
 
 
 

در فصل سرما
سايه و ضعف
ست كه سهم

 ن

 ن

 يمان و كلينكر
18,812 
3,570 

19 
/23 

تن سيمان و 

به 1378سال 
27كه معادل 
اند بهجه بوده

 اختيار داشته
هوري اسالمي

 ست. 

۱۳۹۳  

 شدن مدت س
كشورهاي همس
گر باعث شده اس

 :باشدر مي
  تن

ف داخلي سيمان

62/55 
6/57 

57 
68/54 

59/46 

7/43 
5/39 

 .  

ارقام ـ تن
صادرات سيم
2,156
0,190
9

8/

 3,038,301

 به تقاضا از س
مان و كلينكر ك

كلينكر مواج  و
در 1392سال 

ائي نظير جمه
ادرات شده است

۳۱/۰۲/۳هي به 

جديد، طوالني
ك ن ريسك در

كشورهاي ديگر

شرح جدول زير
واحد : ميلون

مصرف ن

كمتربوده است
  

 ش سيمان
69,971,7 
15,614,1 

4/22 
7/23 

ن شامل مقدار

 عرضه نسبت
 صادرات سيما
مجموع سيمان
 كشور را در س
رف در كشورها
ور به توسعه صا

د سال مالي منته

حهاي جدان طر
بازار، باال بودن
ه صادرات به ك

ل قبل از آن به ش

صادرات سيما

34/14 
85/11 
46/8 

7 

5 

2/0 
6/0 

به سال قبل ك
رح زير است :

فروشنكر
71, 778
16, 31

تن 3,570,19

گرفتنپيشي
ميليون تن 18

ن تن انباشت مج
ك يقاضا داخل

نرخ رشد مصر
ظ صنعت مجبو

عملكرد
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فقد  عمراني و
از  سهم بيشتر

 ارز براي توسعه

سال و چند 139

 ل سيمان

97/69 
5/69 
6/65 
68/61 

55/51 

9/43 
40 

ن از مدت مشا
 و صادرات بشر

توليد كلين
,904,313
299,725

7/22
8/22

0به ميزان  13

و عت سيمان
81/8غم مقدار

ميليون3/14 ر
ن تن بيش از تق
ي بوده است. ن
به همين لحاظ

  ن
  

فعاليتهاي  در
كسب س ها در

انتقال  نقل و
  باشد.

92شور در سال

تحويل
مان
69 7
70 4
66 9
61 8

52 5

44 9
4 

ميليون تن9/1
توليد ، تحويل

ليد سيمان
69,680,25 
15,721,38 

6/22
2/23

392 در سال

م شده در صنع
رغعلي 1392

سيماني با مقدار
ميليون 35دل
مصرف منفيد

ي كشور دارد، ب

 فارس و خوزستا

ل كشور، ركود
رقابت شركته
ل، عدم امكان 
 كاهش داشته

كشدرات سيمان

 توليد
سيمنكر
71 68/

/70 25/
/67 46/
/60 64/

/51 14/2

44 4/4
/35 40

معادل1392ل
از نظر ت 1392

تول
54
80

قبل)

شركتهاي تابعه
  بوده است .

هاي انجاماري
شد و در سال

هاي سكارخانه
 پتانسيلي معاد
 اولين بار رشد
 رشد اقتصادي

 هلدينگ سيمان 

  دي ساليانه

ساز داخل ت و
ت محصول و

نقل ن حمل و
ت به سال قبل
د، تحويل و صاد

 سال
كلين

139 9/
139 45/
139 64/
138 49/

138 52

138 5/
138 88/

داخلي در سال
2ركت در سال 

 
 ل كشور
 لدينگ

 سهم هلدينگ
لدينگ (سال قب

ن و كلينكر ش
تن كلينكر 53

گذدن سرمايه
ت سيمان آزاد ش

باشد كشور مي
صنعت سيمان
ل مذكور براي
ستقيمي با نرخ

ش هيئت مديره 

جمع عمومي عا

ساخت ركود در
انباشتزمستان،

شديد در ناوگا
هلدينگ نسبت

ميزان توليد - 

س

2
91
90
89

8

7
86

ميزان مصرف د
جايگاه شر -

كل
هل
درصد س
درصدسهم هل

صادرات سيمان
31,889مقدار

با به ثمر رسيد
تدريج صادرات
درصد توليد كش
عبارت ديگر ص
ست و در سال
يران رابطه مس

گزارش

به مج

ر
ز
ش
ه

م
-

ص
م
ب
ت
د
ع
ا
ا



 
 

 
 

 
 

هاي مختلفش
اي توسطرده

 گرفته است . 
 ت : 

رصد پيشرفت
 توليد سيمان

 خصوصي نيز
1392ن سال 

۱۳۹۳  

جديد در بخش
هاي گستراري

وجود صورت گ
صورت زير است

است، در اجرا 
رسند ظرفيت

 باشد. ي

 منفرد بخش
كشور در پايان

۳۱/۰۲/۳هي به 

هاي جگذارييه
گذا و سرمايه

 كارخانجات مو
دن و تجارت بص

 سال 
 سال 
 سال 

مان در دست
برداري بره بهره

.  
 رقام/ ميليون تن

5/77 
8/20 

5/0 
8/98 

 باشد . د مي

 صفحه قبل مي

حال شركتهاي
ر بازار سيمان ك

د سال مالي منته

انجام سرمايه  با
توجهي داشته
زايش ظرفيت

ت صنعت و معد

روز در س330
روز در س315
روز در س300

ميليون تن سيم
 دست اجراء به
ش خواهد يافت
ا

خانجات موجود

جدولشرح ه

است با اين ح
اي مختلف در

عملكرد
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گردد.ل بر مي
افزايش قابل ت
ات جديد و افز
س ضوابط وزارت

ن
ن

مي 3/21ت توليد
 واحدهاي در

شرح زير افزايش

 1392ن سال

 1397ل

ن ظرفيت كارخ

هدرصد ب 4/22

ها به هلدينگ
هاازار هلدينگ

 

  ن
  

 ور:
سال قبل 80ه

براي سيمان ا
حداث كارخانجا
يمان بر اساس

تن1000ه تا
تن2000تا100

تن2000ش از

سعه با ظرفيت
، چنانچه كليه
يليون تن به ش

ي موجود تا پايان
جديد و توسعه

مي تا پايان سال

ميليون تن 103

4 كشور حدود

سيمان متعلق
اند، سهم بافته

 فارس و خوزستا

د سيمان كشو
 كشور ايران به
ميزان تقاضا ب
وصي جهت اح

سيهاي كارخانه

كوره
00كوره

كوره بيش

يد و طرح توس
باشد،درصد مي

مي 8/98ميزان

هايظرفيتجمع
جمع طرحهاي ج

سازيهينه
جمع ظرفيت اسم

3گ گچ معادل

  كشور :
 شركت از كل

صنعت سي در
اي ياف مالحظه

 :باشد ي

 هلدينگ سيمان 

  دي ساليانه

ظرفيت توليد
يد سيمان در

 و اجتماعي، م
ي دولتي و خصو

ك توليدساليانه 

طرح جد 26 
د 80تا  18ين 

بم 1397 سال 

ج
ج
به
ج

درصد سنگ 4 

لدينگ از كل
بازار سهم  13

گذاريسرمايه ه
قابلخير رشد 

ل صفحه بعد مي

ش هيئت مديره 

جمع عمومي عا

افزايش ظ -
سابقه تولي
اقتصادي

هايبخش
ظرفيت س

 

در حال حاضر
فيزيكي آنها بين

كشور تا پايان

كه با احتساب

سهم بازار هلد
392در سال 
 

اكنون عمدهم
هاي اخطي سال
جدولبه شرح

گزارش

به مج

-

د
ف
ك

ك

س

ه
ط
ب



ت روزانه

-

۱۴

۱۰۵

-

۸۶

۲۷۳

۸۵

۵۶۳

 سهام آن براي 

۱۳۹۳  

ظرفيت

-

۰۰

۵۰۰

-

۰۰

۳۰۰

۰۰

۳۰۰

ي تحت مديريت    

ر سـال ۱۳۹۲

 و جهان : 

س درج شده و 

۳۱/۰۲/۳هي به 

تعداد واحد

-

۲

۵

-

۵

۸

۱

۲۱

 توليدي كارخانه هاي

رس و خوزستان در

 سطح كشور و

 م تعلق دارد. 

ن با نماد سفارس

د سال مالي منته

وره زماني

۱۳۳۰-۱۳

۱۳۴۰-۱۳

۱۳۵۰-۱۳

۱۳۶۰-۱۳

۱۳۷۰-۱۳

۱۳۸۰-۱۳

۱۳۹۰-۱۴

جمع

عمر خطوط 

سيمان فا

ژي موجود در 

 نود قرن بيستم

وه صنعت سيمان

 

عملكرد
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دو

۳۴۰

۵۰

۳۶۰

۷۰

۸۰

۳۹۰

۴۰۰

يسه با تكنولوژ

ن كشور به دهه

ر تهران در گرو

 

 بعد بوده است:

  ن
  

رفيت روزانه

۶۶۰

۵۱۰۰

۲۴۳۵۰

۴۳۰۰

۲۷۹۰۰

۱۶۴۸۰۰

۲۲۹۰۰

۲۵۰۰۱۰

ال  ۱۳۹۲

پذير در مقايسه

فته شده سيمان

رس اوراق بهادا

 رار گرفته است.

 به شرح صفحه 

 فارس و خوزستا

ظراد واحد

۳

۷

۱۱

۲

۱۵

۵۱

۶

۹۵

سيمان كشور در سا

 
ركتهاي سرمايه

ي به خدمت گرف

 :  بهادار

 ت سهام:

در بور ۱۳۵۴سال

مورد معامله قر 

سال اخير  ۳ي 

 هلدينگ سيمان 

  دي ساليانه

تعداماني

۱۳۳۰

۱۳۴۰

۱۳۵۰

۱۳۶۰

۱۳۷۰

۱۳۸۰

۱۳۹۰

ع

ر خطوط توليدي س

 

 تكنولوژي شر

هاين تكنولوژي

ر بورس اوراق

عامالت و قيمت

ت در دي ماه س

 ۱۳۵۶ در سال 

سهام شرکت طي

ش هيئت مديره 

جمع عمومي عا

دوره ز

۰-۱۳۴۰

۰-۱۳۵۰

۰-۱۳۶۰

۰-۱۳۷۰

۰-۱۳۸۰

۰-۱۳۹۰

۰-۱۴۰۰

جمع

عمر

وضعيت  -۱-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصوالً جديدترين

 

 

شرکت از منظر

وضعيت مع

نام شرکت

اولين بار 

وضعيت س

گزارش

به مج

۶-

 

ش



 سرمايه

 يليون ريال

۴,۵۰۰,۰۰۰ 

۴,۵۰۰,۰۰۰ 

۴,۵۰۰,۰۰۰ 

لکرد واقعي آن 

 عي 

۱۳ 

  مديره

 به افزايش 

د واقعي آن به 

  واقعي

۵۳ 

۳ 

 يئت مديره

 بازار سرمايه را 

 يافته است كه 

ها »ذاريهاي  آ

ستان به لحاظ 

 ۸/۰ر ميانگين 

 ۶/۰ حدود ري

۱۳۹۳  

 ن سال مالي

 مت سهم

مي ريال

۱,۲۲۱ ۰

۱,۸۸۶ ۰

۴,۲۴۶ ۰

و عمل ۲/۱۳۹۳/

عملکرد واقع

۳۱/۲/۳۹۳

۵۱۸ 

۳۰۰ 

پيشنهاد هيئت 

صالحيه مربوط 

و عملکرد ۱۳۹۳

عملکرد

۳۹

۳۰۰

پيشنهاد هي

ابل مالحظه از 

افزايش  ۲۰به  

گذم شده سرمايه

م فارس و خوزس

وراق بهادار بطور

ير ماه سال جار

۳۱/۰۲/۳هي به 

پايان

قيم ش بازار

 يون ريال

۵,۴۹۴,۵ 

۸,۴۸۷, 

۱۹,۱۰۷, 

/۳۱ي منتهي به 

آمد هر 

۰/۹۳ 

پي

اص ۰۹/۰۳/۹۲خ 

۳۱/۲/۳تهي به 

 درآمد هر 

۰۳/۱۳۹۳ 

ي جذب منابع قا

 ۵ين نسبت از 

تمام  كه قيمت

ت. قيمت سهام

در بازار بورس او

پايان تيكت در 

د سال مالي منته

 روزهايي 

د معامله 

 ه است

ارزش

ميلي

۲۳۷ ۵۰۰

۲۳۵ ,۰۰۰

۲۳۳ ,۰۰۰

 براي سال مالي

بيني درآن پيش

۳۰/۱ در تاريخ 

۵۱۰ 

۲۲۰ 

ن سفيد از تاريخ

 شده است

ي سال مالي منت

رين پيش بيني 

/۱۸م در تاريخ 

۵۶۶ 

۲۲۰ 

باشد توانايي مي

دهد كه اين مي

ن در حالي است

زايش نيافته است

گذاري دسرمايه

ش دارائيهاي شرك

عملكرد
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روزهاي 

 نماد ن

تعداد 

که نماد

شده

۲۳ ۷

۲۳ ۵

۲۳ ۳

 ت شرکت:

 ملکرد واقعي

م شرکت اصلي

د هر 

۰/۹۲ 

آخرين

سهم 

و سيمان ۰۲/۹۲/

منتشر ش ۹۲ماه 

هم تلفيقي براي

 ر سهم 

۱ 

آخر

سهم

ک بعد از فوالد 

هه گذشته نشان

بوده است اين ال

فوالد افزقيمت 

P/N شركتهاي س

به خالص ارزش

  ن
  

سهام 

  شده
تعداد ر

بازبودن
  ريال

۲۶۲ ۳۷

۱,۵۴۴ ۳۵

۴,۰۲ ۳۳

ت افشاء اطالعا

د هر سهم و عم

ي درآمد هر سهم

بيني درآمدپيش

۰۱/۰۲ در تاريخ

۳۴۵ 

۲۲۰ 

/۲۶ري از تاريخ 

ريال در تير م ۵

ي درآمد هر سه

 بيني درآمد هر

۱۷/۰۶/۳۹۲يخ 

۶۵۶ 

۲۲۰ 

صنايع استراتژيک

والد در چند ده

در بورس كاال ت

ق ن متناسب با 

NAVد. نسبت

ت قيمت بازار ب

 فارس و خوزستا

هام 

 ده

ارزش س

معامله 

ميليون

۲۲۹ ۲,۶۳۹

۱,۰۹۴ ۴,۵۸۵

۱,۱۳۱ ۰,۳۳۲

سهام و کيفيت

هاي درآمدبينيش

هايبينيه پيش

 باشد: ر مي

 هم
اولين پ

سهم د

 ل

 يال

خاكستر سيمان

۱۰ مبلغ يال به

هايه پيش بيني

 باشد: مي

اولين پيش 

در تاري

مان که يکي از ص

تن سيمان و فو 

الد طي اين مدت

سيمان و قيمت 

ي خود قرار دارد

ي آنهاست. نسبت

 هلدينگ سيمان 

  دي ساليانه

تعداد سه

معامله شد

۱ ,۶۸۵,۸۷۱

۱ ۴,۵۰۱,۵۸۰

۱ ۱,۸۲۷,۱۸۵

 نقدشوندگي س

اي پيش مقايسه

العات مربوط به

 شرح جدول زير

ي درآمد هر سه

ريال ـ هر سهم 

ري ـي هر سهم 

ش نرخ فروش س

ري ۳۴۵ از مبلغ 

العات مربوط به

رح جدول زير م

 آمد هر سهم

 ريال  ـم  

 ريال  ـسهم  

اير صنايع، سيم

 سبت قيمت هر

رشد قيمت فوال

ر يكسان است 

متر از ارزش ذاتي

هايرزش دارائي

ش هيئت مديره 

جمع عمومي عا

سال مالي 

 منتهي به

۳۱/۰۲/۱۳۹۱

۳۱/۰۲/۳۹۲

۳۱/۰۲/۳۹۳

 

وضعيت  -

 
اطالعات 

 اطال

به 

 

بينيپيش

عايدي 

سود نقدي

 

با توجه به افزايش

درآمد هر سهم 

 

 اطال

شر

 

بيني درآپيش

عايدي هر سهم

سود نقدي هر س

 

 

در مقايسه با سا

دارد. مقايسه نس

عمدتاً ناشي از ر

تقريباً با يكديگر

كمت P/Eبت نس

درصد خالص ار

گزارش

به مج

 

 

ب

د

ع

س

 

د

د

ع

ت

ن

د



 ارزش بازار هر 

آن  دآوري آتي

 اساس ارزيابي 

 ي

۱۳۹۳  

 اساس متوسط 

و سود جاريل 

بر  ۳۱/۰۲/۹۳ 

ر سال مالي منتهي

 ۳۱/۲/۱۳۹۲ه

۳۱ 

۲۳۵ 

۲۳۵ 

۳۲/۲۴ 

۳۱/۰۲/۳هي به 

بر  )وه و زنجان

از نيمه دوم سا

مالي منتهي به

رتبه در ي

به

 ي 

د سال مالي منته

، خوزستان، ساو

 سيمان آبيك ا

 ش دهد. 

سهام در سال م

سال مالي منتهي

۳/۲/۱۳۹۳ 

۴۹ 

۲۳۳ 

۲۳۳ 

۱۵/۲۵ 

 تأمين اجتماعي

عملكرد
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سيمان آبيك،( 

 است.  بوده س

 در روز شركت

شركت را افزايش

و نقدشوندگي س

رتبه در س

۱به

 ز : 

 و اوراق بهادار

گذاريت سرمايه

  ن
  

 خارج از بورس

در سازمان بورس

تن كلينكر ۸۵

ش NAVهم و 

 ندگي سهام:

فشاء اطالعات و

 ست : 

 ن سرمايه

ركت عبارتند از

 ايه ايران 

سازمان بورس و

 

ي ابالغي شركت

 ي ايران

 فارس و خوزستا

ت سيمانيشرك

 پذيرفته شده د

۰۰طرح توسعه 

هفته ، قيمت سه

عات و نقدشون

ز نظر کيفيت اف

شرح زير بوده اس

 شرح

  ساني 

 ش نماد

 ي

ميانگين موزون به

 : 

كم بر فعاليت شر

 نامه 

ررات بازار سرما

هاي سستورالعمل

  

تأمين اجتماعي

 قيم

ها و سياستهايل

داري و حسابرسي

 هلدينگ سيمان 

  دي ساليانه

ش ۴گذاري رزش

كتهاي سيماني

ط ۳از خط  ري

 يك پتانسيل نه

يت افشاء اطالع

بندي شرکت از

وراق بهادار به ش

ت افشاء اطالع رس

 روزهاي گشايش

 روزهاي معامالتي

ت حجم معامالت ب

:حقوقي شرکت

ن و مقررات حاك

 تجارت و اساسن

وعه قوانين و مقر

وعه قوانين و دس

ن پولي و بانكي 

 کار و سازمان ت

 مالياتهاي مستق

العملوعه دستور

داردهاي حسابد

 قوانين مرتبط 

ش هيئت مديره 

جمع عمومي عا

واحد به روش ار

تن محصول شرك

تجار برداريبهره

تواند بعنوان مي

 

 

رتبه کيفي -

وضعيت رتبه   

سازمان بورس او

 

کيفيت

تعداد 

تعداد 

نسبت

 
 
 

محيط ح -۱-

مهمترين قوانين

 قانون

 مجمو

 مجمو

 قوانين

 قانون

 قانون

 مجمو

 استاند

  ساير

 

 

 

 

 

 

 

گزارش

به مج

و

ت

ب

م

 

 

-

 

س

 

۷

م

 

 

 

 

 

 

 



 

۳۱/۰۲/۳هي به   ۱۳۹۳ عملكردد سال مالي منته
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  ن
  

 هلدينگ سيمان  فارس و خوزستا

  دي ساليانه

 سازماني : 

ش هيئت مديره 

جمع عمومي عا

س نمودار -۱-

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش

به مج

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ي 
نوع عضويت 

موظف

غير موظف 

غير موظف 

غير موظف 

غير موظف 

غير موظف 

غير موظف 

۱۳۹۳  

ضويت 
درصد سهام 

شخصيت حقوقي

۱۳۹۱۱/۳۲

۱۳۹۲۴۵/۹۳

۱۳۹۲۰/۱

۱۳۹۲۳/۸۷

۱۳۹۲

۱۳۹۲

۱۳۹۲۸/۵۸

۳۱/۰۲/۳هي به 

شروع عضن تحصيالت

۱/۱۲/۱۹سي

۲/۰۹/۱۹سي ارشد

۲/۰۹/۱۹سي ارشد

۲/۰۹/۱۹سي ارشد

۲/۰۹/۱۹سي ارشد

۲/۰۹/۱۹سي ارشد

۲/۰۵/۱۲سي ارشد

 ل

(  

 موظف )

( 

( 

( 

( 

 ست : 

د سال مالي منته

ميزان

كارشناس

كارشناسي 

كارشناس

كارشناس

كارشناس

كارشناس

كارشناسستگي نفت  

 باشد:ح زير مي

يره و مدير عامل

يره ( غير موظف

مديره ( غير موت 

ره ( غير موظف )

ره ( غير موظف )

ره ( غير موظف )

ره ( غير موظف )

ها بشرح زير اس

عملكرد
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نام شخصيت حقوقي 

يه گذاري سيمان تأمين 

يه گذاري تأمين اجتماعي

يه گذاري صبا تأمين 

يه گذاري تدبير 

انجات سيمان صوفيان 

ن اروميه 

يه گذاري صندوق بازنشس

يت آنها به شرح

عضو هيئت مدي

رئيس هيئت مد

نائب رئيس هيئت

عضو هيئت مدير

عضو هيئت مدير

عضو هيئت مدير

عضو هيئت مدير

:  

هر يك از كميته

 ك : 

  ن
  

شركت سرمايل

شركت سرماي

شركت سرماي

شركت سرماي

شركت كارخا

شركت سيمان

شركت سرماي

يب و نوع عضوي

 ديره : 

ي هيئت مديره

خصات اعضاء ه

ي استراتژيك

 باشد : مي

 ستا

 ه 

 فارس و خوزستا

سمت 

و هيئت مديره و مديرعامل

س  هيئت مديره

ب رئيس هيئت مديره

و هيئت مديره

و هيئت مديره

و هيئت مديره

و هيئت مديره

 هلدينگ

 مديره :

نفر ، ترکي ۷کت 

 ي 

  هدايت

 ي آشتياني

  پور 

 ين عالئي فرد

 سا

  حريري 

 اعضاء هيئت مد

هاي تخصصي

ئت مديره و مشخ

هاري و برنامه

زبور بشرح زير م

 هيئت مديره

گ سيمان از شس

 ينگ 

 واحدهاي تابعه

 هلدينگ سيمان 

  دي ساليانه

 و نام خانوادگي

عضولطفي

رئيسمال هدايت

نائبري آشتياني

عضوقي پور

عضوالدين عالئي فرد

عضوپارسا

عضومد حريري

ظام راهبري ه

عضاء هيئت مد

يئت مديره شرک

مرتضي لطفي

حافظ كمال

جواد داوري

مجتبي تقي 

سيد بهاءالدي

مصطفي پار

علي محمد 

صيالت و سوابق 

ت درباره كميته

ي تخصصي هيئ

 مطالعات راهبر

 اعضاء كميته مز

امل و دو عضو ه

لدينگظارت بر ه

ن و مديران هلدي

از مديران عامل

ش هيئت مديره 

جمع عمومي عا

نامرديف

مرتضي لط۱

حافظ كم۲

جواد داو۳

مجتبي تق۴

سيد بهاءا۵

مصطفي پ۶

علي محم۷

فصل دوم ـ نظ

تركيب اع -۲-

تعداد اعضاي هي

 

 

مشخصات، تحص

اطالعات -۲-

هايكميته

  كميته

تركيب 

مدير عا

مدير نظ

معاونين

دو تن ا

گزارش

به مج

ف

۱-

ت

 

 

م

۲-

 

 
 



 
 

و عضو مستقل 

انديشيي هم
هلدينگبراي 

 .نمايندي

  

جلسات هيئت 

1393 

و دو) ت مديره 

 :ذيل است 

هايكارگروهو  
 جلسات آنها بر
ينگاستفاده مي

:د باشن زير مي

و تعداد نفر ج 14

 بير كميته

31/02/3به هي 

هيئت ماليعضو 

ت مطابق شكل ذ

هاي فرعييته
شود و صورت
و آموزش هلدي

اند به شرح شده

46تا  125ماره 

دب

دي شركت ها 
 بعه

د سال مالي منته

ع(رئيس كميته 

راهبردي شركت

د جلسات كمي
نيز برگزار مي

ها از مشاوره وي

لدينگ تشكيل

 : ر جلسات 

جلسه از شم 21

 هبردي

كميته راهبرد
تاب

عملكرد
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 : باشد زير مي
ست كه شامل ر

: هئيت مديره
 

ساختار كميته ر

ه است و تعداد
تابعههاي كت

جراي استراتژي

هاي هلستراتژي

حضور اعضاء در

1 مورد گزارش

كميته را

 ن

سابرسي بشرح ز
تشكيل شده اس

هاي هد كميته
ي استراتژيك
س.شكيل مي يابد

راي يك جلسه
شركهبردي در

عهدر مرحله اج

عملياتي نمودن ا

 ر

ئت مديره و ح

ه در سال مالي

م

 فارس و خوزستا

عضاء كميته حس
ي از سه عضو ت

ظائف و عملكرد
هايدي و برنامه
تشت مدير عامل

دار ماه در هر
راههاي كميته 

هاي تابعشركت

رابطه با عم كه در
 ها ه

 ي اجتماعي

 

 ات

 

سعه كسب و كار

د جلسات هيئ

ديره برگزار شده
 وده است،

كارگروه هاي هم
انديشي

 هلدينگ سيمان
 دي ساليانه

 : حسابرسي

هاي اع و ويژگي
كميته حسابرسي

 . د

رباره شرح وظ
طالعات راهبرد
هبردي با رياست

كميته حاضر،
جلسات. است

كليه ش .گرددي

انديشي كاي هم
وه مديريت هزينه

هايوه مسئوليت
وه حمل و نقل 

وه فنĤوري اطالعا
وه منابع انساني 

بازاريابي و توسوه 
 وه ساماندهي 

ت در مورد تعدا

لسات هيئت مد
نفر جلسه بو 14

ش هيئت مديره
جمع عمومي عا

كميته 
تركيب
اعضاء ك

باشدمي

طالعات كلي در
كميته مط 

كميته راه
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

در حال
نامحدود

ارسال مي
 

هاكارگروه
كارگرو 
كارگرو 
كارگرو 
كارگرو 
كارگرو 
كارگرو 
كارگرو 

اطالعات -2-
 

تعداد جل
2مديره 

 
 

گزارش
به مج

 
اط

3



 

 

جتماعي تعيين 

 اساس مصوبه 

اهداف شركت 

نامـه  يت آئـين 

۱۳۹۳  

مين اجذاري تأ

يئت مديره بر 

آنان در تحقق ا

 افزايش با رعايت

۳۱/۰۲/۳هي به 

 

گذرکت سرمايه

ء غيرموظف هي

ت و اقدامات آ

 د.

س اعالم ضرايب

د سال مالي منته

يئت مديره :

ساس ضوابط شر

ق حضور اعضاء

 ت. 

صل از تصميما

باشدحه بعد مي

بر اساس گزارش

عملكرد
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ل و اعضاء هي

براس يره شرکت

. حق شودميه 

ين گرديده است

ساس نتايج حاص

شرح جدول صفح

ل مالي  مورد گز

  ده است.  

  ن
  

داش مديرعامل

ظف هيئت مدي

رد اجراء گذارده

تعيي۲/۰۶/۱۳۹۲

اسره شركت بر 

 گردد. ي

 ائي : 

ي شرکت  به ش

اجرايي در سال

 و محاسبه شد

 فارس و خوزستا

ق و مزايا و پاد

مل و اعضاء موظ

ت مديره به مور

۲۰اليانه مورخ 

ضاء هيئت مدير

ادي تعيين مي

ه مديران اجرا

ان ارشد اجرايي

 مديران ارشد ا

ي مصوب تعيين

 هلدينگ سيمان 

  دي ساليانه

ت درباره حقوق

 مزاياي مديرعام

 تصويب هيأت

مومي عادي سا

دير عامل و اعض

جمع عمومي عا

عات مربوط به

مشخصات مديرا

حقوق و مزاياي

خدمات پرسنلي

ش هيئت مديره 

جمع عمومي عا

اطالعات

حقوق و 

و پس از

مجمع عم

پاداش مد

توسط مج

 

 
اطالع -۴-۲

مش -

ح -

خ

 

 

 

 

گزارش

به مج

۴



ميزان مالکيت 

در سهام

واز- 
---

 

---صادي 

ي 

 

تهاي 
---

عاون 

۲/۲۶۵ر و 

ز مايع 

ودجه و 

مايه 
---

۵۳ان دورود

دمات 
---

سابرسي 
۶/۰۰۷

---

هيئت 

---

ن و 

 دفتر 

ختلف

۴۴/۲۹۰

رايي

ون پشتيباني فارسيت اهو

رب و روي ايران

ن مالي و اداري شرکتهاي

 فارابي- معاون مالي و اقتص

 سيماني

ر و چاي كشور- مدير مالي

فيد ني ريز- معاون مالي و

 شرکت ايران تاير و شركت

دير عامل شرکت بوتان- مع

مه ريزي شرکتهاي اتمسفر

ي سيماني

ن- معاون مالي و اداري گاز

يزات رومي ايران- مدير بو

ي ، مدير مالي شركت سرم

ركتهاي سيماني

سابداري مالي شرکت سيما

ير مالي و اداري شركت خد

 شركت سيمان هگمتان ،

وز ، حسابرس مؤسسه حس

ي مختلف

رشناس فني عضويت در ه

ستاد افزايش توليد سيمان

 صنايع- معاون اداره کل 

 هيئت مديره شرکتهاي مخ

سوابق مهم اجر

سسه حسابرسي امين- معا

و قائم مقام شرکت ملي سر

 عضو هيئت مديره و معاون

کاشان،چوكا و پتروشيمي 

و هيئت مديره شرکتهاي 

ي سازمان غله، قند و شکر

ان- مدير مالي سيمان سف

توژن- عضو هيئت مديره

ت الکترونيک- مشاور مد

 تأمين- مدير و معاون برنام

ضو هيئت مديره شركتهاي

 گروه صنعتي پارت سازان

الي شرکت مهندسي تجهي

زنشستگي جهاد کشاورزي

ن و عضو هيئت مديره شر

رسيت دورود- رئيس حس

شركت سيمان زنجان ، مدي

ك، مدير حسابرسي داخلي 

عتي مجتمع شهيد كالهدو

وري اطالعات به شرکتهاي

سيماني و غير سيماني ، كار

يماني ، 

ني غيرفلزي و سرپرست س

ايع کاني غيرفلزي وزارت 

ت صنايع و معادن- عضو 

۱۳۹۳ 

حسابرس ارشد مؤس

عضو هيئت مديره و

سازمان حسابرسي، 

هاويلوکس، صنايع ک

سيمان تأمين و عضو

حسابرس و مدير مالي

کارخانجات فخر ايرا

اقتصادي شرکت موت

سيماني

مدير پروژه هاي دولت

برنامه ريزي سيمان 

صنعتي بهشهر ـ عض

معاون مالي و اداري 

گروه بوتان- مدير ما

گزارشات صندوق باز

گذاري سيمان تأمين

مدير مالي شرکت فار

مدير مالي و اداري ش

مهندسي آب و خاك

مدير حسابداري صنع

پرورز

مشاوره در امور فناو

مجري پروژه هاي س

مديره شركتهاي سي

روش

کارشناس صنايع کان

معاون اداره کل صنا

صنايع معدني و فلزا

۳۱/۰۲/۳لي منتهي به 
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ابقه اجرايي در شرکت

صادي و برنامه ريزي

ابرسي و روشها

رسي داخلي

ي و پشتيباني

ه ريزي

ه و بررسي عملكرد

م

رسي داخلي

 سرمايه گذاري

ارشد فنآوري اطالعات

 ارشد فني و مهندسي

 ارشد توليد و مهندسي فر

عملكرد سال مال

سايالت

معاون اقتص

معاون حسا

مدير حسابر

معاون ماليشد

مدير مالي

مدير برنامهت

مدير بودجهشد

-شد

مدير سهام

مدير حسابرشد

كارشناس 

کارشناس ا

كارشناس 

كارشناس 

 ستان
 

تحصي

کارشناس

کارشناس ارشد

کارشناس

دكتراي مديريت

کارشناس ارشد

كارشناسي ارش

کارشناس

كارشناس ارشد

كارشناس

کارشناست

كارشناسي

کارشناسي فروش

 سيمان فارس و خوزس

 انه

سمت

 اقتصادي و برنامه ريزي

 امور شركتها

 مالي و پشتيباني

رنامه ريزي

مجامع

داري و پشتيباني

سهام

حسابرسي داخلي

سرمايه گذاري

ناس ارشد فنآوري اطالعات

ناس ارشد فني و مهندسي

ناس ارشد توليد و مهندسي

 هيئت مديره هلدينگ 

مع عمومي عادي ساليا

 نام خانوادگي

معاونن رضايي عراقي

معاونقيقت جو

معاوند موسوي

مدير بربي ازاد

مدير متح

مدير امالي

مدير سيري

مدير حسين پاكساز

مدير سيدوستي

كارشن مظفري شمس

كارشنمي

كارشند متشرع

گزارش 

به مجم

 

نام و رديف

محمدحسن۱

مجتبي حق۲

سيد احمد۳

آرش حبيب۴

حسين فات۵

عليرضا جم۶

محمد حرير۷

محمد حس۸

حسين علي۹

محمدرضا ۱۰

مهدي كريم۱۱

محمدعميد۱۲



سابرس و 

ت تفويض 

و  ش ماهه

ن گرديده 

۰۲/۱۳۹۳  

ي به عنوان حس

ت مديره شرکت

اي ششن دوره

يون ريال تعيين

 د)

 درصد)

/۰ 

۲۴ 

۴۷ 

۲۸ 

۱۰ 

۳۱/۲ منتهي به 

زمان حسابرسي

به هيأت ابرسي

ميا، رد گزارش

ميلي ۹۲۸مبلغ 

:  

/۲/۱۳۹۳ 

ميزان (درصد 

۴ 

۸ 

۴۵ 

۴۳ 

۱۰۰ 

 باشد : ي

۳۱/۲/۱۳۹۳ 

ميزان (د فر)

۲/

۱ ۴/۴

۲ ۳/۷

۱ ۱/۸

۴ ۰۰

ملكرد سال مالي

ساز ۰۶/۱۳۹۲/

حسا ق الزحمه

 سال مالي مور

ن حسابرسي م

باشد ح زير مي

۳۱/

 تعداد (نفر) 

۲ 

۴ 

۲۲ 

۲۱ 

۴۹ 

ح جداول زير مي

تعداد (نف صد)

۹ 

۱,۰۵۶

۲,۰۴۹

۱,۲۲۱

۴,۳۳۵

عم  
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 س قانوني : 

/۲۰النه مورخ 

ت. و تعيين حق

صورتهاي مالي

رد عمل سازمان

كت اصلي بشرح

/۱۳۹۲ 

ميزان (درصد)

۷/۳ 

۳/۹ 

۳۷ 

۵۰ 

۱۰۰ 

 ر : 

هاي گروه بشرح

۳/۲/۱۳۹۲ 

ميزان (درص 

۲/۰ 

۲/۳۰ 

۴/۴۱ 

۲/۲۸ 

۱۰۰ 

  وزستان

ستقل و بازرس

ومي عادي سا

ب گرديده است

 رسيدگي به ص

هاي مورعرفهس ت

  بع انساني 

 گ :  

راردادي در شرك

۳۱/۲

 (نفر)تعداد 

۲ 

۵ 

۲۰ 

۲۷ 

۵۴ 

پذيري سرمايه

راردادي شركته

۳۱

تعداد (نفر)

۹ 

 ۱,۴۶۸ س

۲,۰۰۸ 

۱,۳۶۷ 

۴,۸۵۲ 

مان فارس و خو

  

ه حسابرس مس

وبه مجمع عمو

 شركت انتخاب

 ست . 

حسابرسي براي

ي آتي بر اساس

ي توسعه مناب

ساني هلدينگ

استخدامي و قر

 زان تحصيالت

 دكترا 

 وق ليسانس

 ليسانس

 ساير سطوح

 جمع

ساني شركتهاي

استخدامي و قر

 ن تحصيالت

 دکترا

سانس و ليسانس

 ديپلم و ديپلم

 ير ديپلم

 جمع

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

عات مربوط به

بر اساس مصو 

بازرس قانوني

اختيار شده اس

الزحمه ححق 

اطالعات مالي

 است . 

هايم ـ فعاليت

يب نيروي انس

ركيب پرسنل ا

 

ميز

فو

س

يب نيروي انس

ركيب پرسنل ا

 

ميزان

فوق ليس

فوق د

زي

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

اطالع -۵-۲

-

-

 

فصل سوم

تركي -۱-۳

تر

 
 

تركي -۲-۳

تر

گ

ب



جوان در   ً

 در جهت 

 ا است.

 اني.

.  

نهادات را 

ت كاهش 

زاد نيروي 

ح ساختار 

ختار اوليه، 

اند. كردهي

ت افزايش 

و بهداشت 

 تي 

۰۲/۱۳۹۳  

 پذير : 

 نيروهاي نسبتاً

هائي ستا طرح

ت در دست اجرا

حوزه منابع انسا

  انساني .

شركتهاي تابعه 

آئي، نظام پيشن

شمندي در جهت

مازواقع گرديده 

 در جهت اصالح

با توجه به ساخ

صلي فعاليت مي

سازي در جهته

 

ش سطح رفاه و

  

 

قاء سطح معيشت

۳۱/۲ منتهي به 

پتهاي سرمايه

ي و استفاده از 

 بع انساني .

 در همين راس

وژي هر شركت

حش شركتها در 

ربوط به منابع 

كالت پرسنلي ش

وري و كارآبهره

يشنهادات ارزش

انجات در آن و

 شده اقداماتي 

سطح هلدينگ ب

نظر شركت اص

ي انساني، بهينه

شي كاركنان : 

ير جهت افزايش

هاي مربوطه نه

ف سالهاي قبل 

كار بمنظور ارتقا

ملكرد سال مالي

دينگ و شركت

 جانشين پروري

بود كيفيت مناب

 منابع انساني،

ت بازار و تكنولو

و كنترل و پايش

الت و مسائل مر

جهت رفع مشكال

اركت و ارتقاء ب

ل آن دريافت پي

اي كه كارخاقه

تأكيدات انجام 

هد يافت . در س

(تابعه) تحت نظ

 ساختار نيروي

زششتي و آمو

صلي اقدامات زي

ت بازيافت هزين

تلف طبق عرف

 صيلي آنان 

صوبات قانون ك

عم  
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بع انساني هلد

وهاي كليدي و 

ظور حفظ و بهب

مينه مديريت 

ه اندازه، موقعيت

طع سه ماهه، و

شنائي با مشكال

و همكاري در ج

 انساني در مشا

ست كه حاصل

ط حاكم بر منطق

ت با توجه به تأ

 نيز ادامه خواه

واحد (بصورت 

ر جهت اصالح

  جريان است. 

رفاهي و بهداش

عه و شركت اص

  نياز 

 بيمه عمر جهت

هاي مختناسبت

طه با امور تحص

ليد بر اساس مص

  وزستان

ود كيفيت مناب

جهت حفظ نيرو

 تخصصي بمنظ

سازماني در زم

ماني با توجه به

عملكرد در مقاط

كتهاي تابعه و آش

منابع انساني و 

به نقش منابع 

جاري ساخته اس

 ست. 

توجه به شرايط

ساير كارخانجات

 سالهاي آينده 

بصكتهاي تابعه، 

ه انجام شده در

ت هلدينگ در 

زايش سطح ر

 شركتهاي تابع

 آموزشي مورد

ميلي درمان و 

نقدي بمن غير 

كاركنان در رابط

داش افزايش تول

مان فارس و خو

  

ده جهت بهبو

ع انساني در ج

 تلف.

جلسات آموزشي

سازي ساختار س

ي ساختار سازم

جلسات بررسي ع

 ادواري از شرك

كارگروهجلسات 

ر جهت توجه 

ركتهاي گروه ج

تقاء كارآمدي اس

 ني

كتهاي تابعه با ت

رد . ليكن در س

جام شده و در 

عمده شرك ۱۳

ت قابل مالحظه

ب با نوع فعاليت

 در رابطه با افز

ورد گزارش در

 شده است : 

هايت در دوره

هاي تكمش بيمه

هايصاص كمك

ني از فرزندان ك

خت كارانه و پاد

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

مات انجام شد

توسعه منابع -۱

سطوح مخت

برگزاري جل -۲

استانداردس -۳

سازييكسان

برگزاري جل -۴

بازديدهاي -۵

برگزاري جل -۶

هلدينگ در -۷

در اكثر شر

هزينه و ارت

 

عه منابع انسا

ر برخي از شرك

ساني وجود دار

يروي انساني انج

۳۸۸تا سال ه 

ليرغم تعديالت

ارآمدي متناسب

لكرد شركت 

ر سال مالي مو

كاركنان انجام ش

 شركت

 پوشش

 اختصا

 قدردا

 پرداخ

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

اقدام -۳-۳

 
۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

توسع

در

انس

ني

كه

عل

كا

 

 
عمل -۴-۳

د

كا

 

 

 

 

 

گ

ب



کميته  ۸۴

 ۱۳۸۴ماه 

در ، ل آمد

ي شرکت 

رديد . گغ 

رديد و در 

غ نمود. تا 

ر به ايجاد 

هاي برنامه

نيز  ربوطه

ال اجراي 

 گردد مي

۰۲/۱۳۹۳  

۴الي  ۸۰هاي 

ود. در بهمن م

 گزارش به عمل

 کميته راهبردي

و ابالغ ن تدوين

ماعي ارسال گر

ه هلدينگ ابالغ

در نهايت منجر

 .ر گرفته است

با ب راهبردها ي

راهبردهاي مر 

ل شده و در حا

 ذيل مشاهده

۳۱/۲ منتهي به 

هديد. طي سال

 استراتژيک نمو

هايي که در ري

 با همکاري با 

ر صنعت سيمان

ري تامين اجتم

عت سيمان را به

ستا بعمل آمد د

ي و تصويب قرار

زمينه بازنگري 

وهاي عملياتي 

راتژيك تكميل

ه که در شکل

ملكرد سال مالي

تشکيل گرد ۱۳

ريزي ف برنامه

 از اين با بازنگر

 و پس از آن 

 کالن شستا در

گذاکت سرمايه

ي کالن در صنع

هاي شسستراژي

 زي گرديد.

ره مورد بررسي

ن اجتماعي در 

هابرنامهبررسي 

اي كنترل استر

 کنيم همانگونه

 شد.

عم  
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۳۸۰ ماه سال 

هاي مختلفمينه

يافت . پس شار 

انتشار يافت ۱

هاي  استراتژي

هلدينگ به شرک

هايه استراتژي

سازي اس پياده

ت متوازن امتياز

سط هيئت مدير

گذاري تأمينه

ب .م شده است

داشبورد نيز برا

اي تصور رحله

باشميها فعاليت

  وزستان

  دينگ  

 ك : 

در مرداد ينگ

جزوه در زم  ۴۰

انتشهلدينگ ي 

۳۸۶ماه سال 

انداز و د چشم

مه استراتژيک ه

د بازنگري شده

جهت چگونگي

ستفاده از کارت

توس ۱۳۹۲سال 

 شركت سرمايه

انجامهاي تابعه 

سيستم د .ست

رآيند چهار مر

پياده سازي فل 

مان فارس و خو

  

استراتژي هلد

كزي استراتژي

ستراتژيك هلدي

۰تشار بيش از 

برنامه راهبردي

ي در  مرداد م

 اجتماعي اسنا

سند برنام ۱۳۸

شستا سند ۱۳۸

هايي در جرسي

هاي ارزيابي با اس

ركت در اواخر س

ايي كه توسط

هبور و هلدينگ

اس حال بررسي 

ردي را يک فر

و در حال چهارم

 

  

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

ا برنامهرم ـ 

ريزخچه برنامه

ريزي اسبرنامه ه

دي اقدام به انت

 نسخه از سند ب

 برنامه راهبردي

گذاري تامينه

۸۸من ماه سال 

۸۹ين ماه سال 

برر ۱۳۸۹سال 

ه اوليه شاخص

 استراتژيك شر

هاجه به بررسي

دي شركت مزب

ت مشترك در

 شي است. 

ريزي راهبررنامه

چگ در مرحله 

ريزي استراتژيکنامه

  ينگ در اين مرحله 

 است. 

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

فصل چهار

تاريخ -۱-۴

کميته

راهبرد

اولين 

نهايت

سرمايه

در بهم

فروردي

پايان س

نسخه

برنامه 

با توج

راهبرد

جلسات

آزمايش

اگر بر

هلدينگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در برن

هلدي

گ

ب



با  يصادرات

 اقتصادي 

و  ه رسيد

ي متشکل 

هاي  پروژه

هاي برنامه

۰۲/۱۳۹۳  

و ص يداخل يها

 

 .يره صنعت

فزايش مصرف

 

ب هيئت مديره

ايير نظر کميته

 استراتژيک و 

ا بوسيله آن ب

۳۱/۲ منتهي به 

 شور و منطقه

در بازاره يمان

 محيط زيست 

هاي زنجيعاليت

 ريان 

زي در جهت ا

 .بع 

هاي تابعه :  

به تصويب ۹۲ 

ستراتژيک نيز زي

هايطح سنجه

است تا کرده 

ملكرد سال مالي

 مرتبط در کشو

يبر س يبا اتکا 

ي و حفاظت از 

طقه در کليه فع

کنندگان، مشتر

و بازارساز دمات

هي از سبد مناب

ينگ و شركته

 در اوايل سال

نگري برنامه است

برنامه را تا سط

ا پياده سازي

  متصل گردد.

عم  

 
 

24 

 هلدينگ :  

ن و محصوالت

 يت

يدجد يختمان

 ر بازار منطقه

 از منابع طبيعي

 سيمان در منط

 .قل

 تابعه، تامين ک

حصوالت و خد

 بيشترين بازده

تراتژيك هلد

تدوين شد و 

بازنلياتي است. 

 گ ادامه دارد.

هستند و اين ب

را )BI(برنامه 

طريق مناسبي 

  وزستان

هايستراتژي

يد کننده سيمان

و صادرات يداخل

 

و مصالح سا ي

در يماننعت س

 استفاده بهينه 

 

ران بازار جهاني

يبي حمل و نق

ن شرکت هاي

ع بخشي به مح

تيار براي ايجاد

ري برنامه است

۹۱گ در سال 

هاي عمل برنامه

شستا و هلدينگ

امه راهبردي ه

ون هلدينگ ب

ي هلدينگ از ط

مان فارس و خو

  

ه مأموريت و اس

گترين تولير بز

د يدر بازارها ن

 يمانس يکست

يسازه ا يها تم

 يوص

در صن يمهندس

 ي:

تماعي به ويژه 

رح ذيل است:

همکاري با رهبر

 . تجاري

شبکه ترکي فتن

هاي هم افزا بين

تنوعبا تأكيد بر 

نه منابع در اخت

دوين يا بازنگر

اتژيک هلدينگ

دوين و اجراي 

 و نمايندگان ش

مگي داراي برنا

اکنواند. همداده

 برنامه راهبردي

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

انداز ، بيانيهم

 ز هلدينگ:

 نقش به عنوان

 :ريت

 : ز منابع بر

يمانو عرضه س 

لجس ينهدر زم ت

يستو عرضه س 

کت بخش خصو

و م يخدمات فن

ش هاي محوري

 ندي

 ت عملکرد

 گويي

ليت پذيري اجت

 ته ساالري

شره بشركت  

مشارکت و هم 

توسعه نشان  

گردر اختيار  

ايجاد شبکه ه 

بتوسعه بازار  

 سيمان

مديريت بهينه 

 
ين وضعيت تد

ش برنامه استر

در حال تد کنون

ضا هيئت مديره

هاي گروه همت

دي گسترش د

ها بادي شرکت

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

چشم -۲-۴

چشم انداز

ايفاي  -

مأمور

تمرکز -

 توليد -

فعاليت -

 توليد -

مشارک

خ ارايه -

ارزش

قانونمن -

شفافيت -

پاسخگ -

مسئول -

شايست -

 

 استراتژي













آخري -۳-۴

ويرايش

اکن هم

از اعض

شرکت

اهبردر

راهبرد

 

 

 

گ

ب



نده شستا 

 ست:

  هستند.

۰۲/۱۳۹۳  

 ي ارزي.

 ها.مت

گ، مشاور، نماين

ذيل اسن بشرح 

 ي تابعه .

هاي عملياتيمه

۳۱/۲ منتهي به 

هايص در زمينه

يش عمومي قيم

ر عامل هلدينگ

  : 

است که اهم آن

 

گ و شرکت هاي

برنامهال تدوين 

ملكرد سال مالي

 ها.شرکت

 داخلي.

 و مقررات خاص

 ... ناشي از افزاي

 ت.

ت مديره، مدير

كالن هلدينگ

ر تعريف کرده ا

 ل و نقل ريلي.

ساختار هلدينگ

ها در حاارگروه

عم  
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هاي ارزي شهي

رقابت در بازار د

ي و بين المللي 

 ابت .

ميرات ، مالي و 

ي عمراني دولت

 .ازار کار

 گ:

ز دو عضو هيئت

 

هاي كتراتژي

دارهاي اولويتي

ا تمرکز بر حمل

دهي و تغيير س

 ابالغ شده و کا

  وزستان

 ينگ : 

 بازپرداخت بده

وش و تشديد ر

د رقابت داخلي

ر اثر تشديد رقا

عممل و نقل، ت

. 

 دي .

هايموقع بودجه

 ن المللي.

 ي.

 عت.

 ي جديد.

ص و کارآمد در با

 كالن هلدينگ

ازه اي متشکل 

 .بازنگري است

 هر يك از است

 براي استراتژي

و نقل سيمان با

از طريق ساماند

انديشيهاي هم

مان فارس و خو

  

هاي هلديصت

 اي انرژي.

به  و تعميم آن

ليل کاهش فرو

 به دليل تشديد

بر روش سيمان

اي پرسنلي, حم

  حمل و نقل.

حيطي و انرژي.

  المللي .

اي کالن اقتصا

امين و جذب بم

 خلي.

بين درات رقباي

ازارهاي صادراتي

د اوليه در صنع

شي از بازارهاي

ساني متخصص

 .سيمان

هاي ستراتژي

کميتهينگ در 

ريزي در حال ب

ي معطوف به 

برنامه عملياتي 

 .ي

ورود به حمل و

 ارزش سيمان ا

ها به کارگروه ه

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

هديدها و فرص

 ها

هافزايش هزينه

فزايش نرخ ارز 

کاهش توليد بد

کاهش صادرات

کاهش قيمت فر

هافزايش هزينه

ارسايي ناوگان 

جرايم زيست مح

هاي بين حريم

هاغيير سياست

کاهش و عدم تا

 ها:ت

شد مصرف داخ

کاهش توان صاد

شد تقاضا در با

دسترسي به موا

فزايش تقاضا ناش

وجود نيروي انس

افزايش بهاي س

ين وضعيت اس

هاي هلدراتژي

ارشناس برنامه

 
هاي عملياتيمه

دينگ تعدادي ب

وسعه نام تجاري

رنامه عملياتي و

رود به زنجيره 

هکليه استراتژي

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

 

ته -۴-۴

 
تهديده

 اف

 اف

 ک

 ک

 ک

 اف

 نا

 ج

 تح

 تغ

 ک

 

فرصت

 ر

 ک

 ر

 د

 اف

  و

  ا

 

آخري -۵-۴

استر

و کا

برنام -۶-۴

هلد

 تو

 بر

 و

 ک

گ

ب



ن فرمت از 

B(  مراحل

 .ست

۱۳۹۱ 

  ريال 

۱,۲۲۴ 

۳, 

۳۵( 

۲۸ 

۶۳( 

۲۵( 

۱,۱۳۲ 

 

۱,۱۳۲ 

۱ 

۳۰ 

۶( 

۲۳۲ 

۲۷( 

۴۵ 

۷۱۹ 

۲۷۷ 

/۱ 

/۰ 

۰ 

۰ 

۲ 

۱ 

۱ 

۰۲/۱۳۹۳  

نمايد و اين مي

BI(ش تجاري 

م انجام گرفته اس

۳۱/۲/۱

ميليون 

 

۴,۷۸۳

۵۴۴

),۵۳۴

۸,۹۰۷

)۳,۱۷۳

)۵,۶۷۰

۲,۸۵۷

- 

۲,۸۵۷

 

۱۱۸

۰,۱۱۹

)۶۱۳

 

۲,۸۵۸

),۳۴۳

۰,۰۰۰

 

۹,۷۳۳

۷,۱۸۵

 

۲۵/

۲۳/

۱۲/

۱۶/

۲۵۲

۱۰۰

۱۶۰

۳۱/۲ منتهي به 

 تراتژيك : 

گيري استفاده 

د با رويکرد هوش

هاي الزمريزيه

 ارش 

۳/۲/۱۳۹۲ 

 يليون ريال

 

۱,۰۵۱,۰۰۱ 

۹۷۷ 

)۴۲,۷۱۴( 

۳۷,۵۳۲ 

)۷۳,۰۲۰( 

۶۴,۶۵۳( 

۹۰۹,۱۲۳ 

- 

۹۰۱,۱۲۳ 

 

)۹۲( 

۳,۸۵۹ 

۲۴۸ 

 

۴۵۷,۳۵۹ 

۲۴,۲۸۳ 

۹۰۰,۰۰۰ 

 

۱,۰۶۳,۵۵۶ 

۴۷۷,۶۲۷ 

 

۴۹/۱ 

۱۹/۰ 

۱۰/۰ 

۱۲/۰ 

۲۰۲ 

۲۰۰ 

۲۳۶ 

ملكرد سال مالي

هاي استرنامه

گ جهت گزارش

سيستم داشبورد

 تابعه نيز برنامه

مالي مورد گزا

/۲/۱۳۹۳: 

 ۳۱

مي 

 

)

)

)

 

 

 ۹

 جمع 

 ۶

 ۷

 جمع 

عم  
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گيري از بررش

در  )TLR(ي 

يافته است ، س

ء در شركتهاي 

دينگ در سال م

/۳۱ي منتهي به 

۳۱/۲/۱۳۹۳

ميليون ريال

 

۲,۳۰۲,۹۳۶ 

۷۲,۸۲۱ 

)۴۸,۸۲۹( 

۳۴,۳۶۷ 

)۵۰,۷۲۲( 

۲۰,۹۹۸ 

۲,۳۳۱,۵۷۱ 

)۴۳۲( 

۲,۳۳۱,۱۳۹ 

 

۳۲ 

۱۳۹,۹۳۵ 

)۱,۴۷۳( 

 

۱,۴۳۱,۱۳۹ 

)۵۵,۴۸۰( 

طبق تصميم مج

 

۱,۱۳۶,۲۲۷ 

۱,۲۳۷,۱۶۵ 

 

۴۶/۲ 

۱۴/۰ 

۲۲/۰ 

۲۶/۰ 

۵۱۸ 

طبق تصميم مج

۲۵۲ 

  وزستان

ص سيستم گزار

 عالئم راهنمايي

 نيز گسترش ي

يد و براي اجراء

و عملياتي هلد

لي در سال مالي

 ا

 مين مالي:

مان فارس و خو

  

ده در خصوص

هاي از گزارش

هاي تابعهرکت

نماي را طي مي

عملكرد مالي و

ياتي شرکت اصل

 رح 

 مل:

 ريها

 گذاريهايه

 ياتي

 عملياتي

  شامل:

 

گذاريهال سرمايه

 و سياستهاي تأم

 سهام

 دت

 : ي

 لياتي

 ش

 ا

  سهام

 ل 

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

مات انجام شد

کنون هلدينگ

در شر ۱۳۹۰ل 

سازيي و پياده

 

 ـ مروري بر ع

رد مالي و عمليا

شر

 سود و زيان شام

گذارل از سرمايه

سرمال از فروش 

 عمومي و اداري

ر درآمدهاي عملي

 مالي

ر درآمدهاي غيرع

 ز کسر ماليات 

 

گذاريها  سرمايه

  داراييهاي ثابت

 ارزش دفتري کل

  ساير داراييها

 ساختار سرمايه 

 حقوق صاحبان س

 بدهيهاي بلندمد

 

 وضعيت نقدينگي

يانهاي نقدي عمل

 سرمايه در گردش

 الي شامل:

 ي

 ي

ه مجموع داراييها

ه حقوق صاحبان 

 ريال  ـم 

 ريال  ـهر سهم 

ريال ـي هر سهم 

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

اقدام -۷-۴

اکهم

سال

نهائي

فصل پنجم 

عملکر -۱-۵
 

اقالم صورت

درآمد حاصل 

درآمد حاصل

هاي عهزينه 

خالص ساير 

هاي مهزينه 

خالص ساير 

سود قبل از 

 ماليات 

 سود خالص 

تغييرات در 

تغييرات در 

تغييرات در 

تغييرات در 

تغييرات در 

تغييرات در 

تغييرات در 

تقسيم سود

تغييرات در 

وضعيت جر 

تغييرات در 

نسبتهاي ما 

نسبت جاري 

نسبت بدهي 

نسبت بازده 

نسبت بازده 

سود هر سهم

سود نقدي ه

جريان نقدي 

گ

ب



۲/۱۳۹۱ 

 ون ريال

 

۸,۷۳۴, 

۱,۴۱۴, 

۱۰,۱۴۸, 

۶,۵۶۹,( 

۶۰۹,۹( 

۴۴۴,۸( 

۷۵۱,۸( 

۳۵,۷( 

۱,۷۴۷,۸ 

۱,۴۶۸, 

۱,۰۴۲,۰ 

 

۶۷۳,۴( 

۷۲,۲۴ 

۴۴,۴ 

 

۳۴,۳( 

۷۶,۳۵ 

۴۵۰,۰ 

۳۶۵,۱ 

 

۴۹/۰ 

۶/۰ 

۰۶/۰ 

۱۵/۰ 

۲۳۲ 

۱۰۰ 

۸۲۹ 

۰۲/۱۳۹۳  

۳۱/۲

ميليو 

 ,۷۵۸

 ,۰۶۰

 ,۸۱۸

( ),۹۸۹

)۹۵۱

 )۸۲۶

 )۸۸۸

 )۴۷

 ۸۷۷

 ,۱۶۰

 ۰۸۷

 )۴۸۳

۴۲

۴۰۰

 )۱۵

 ۵۸

۰۰۰

 ۱۷۳

۹

۱

۶

۵

۲

۰

۹

۳۱/۲ منتهي به 

۱۳: 

۳۱/۲/۱۳۹۲ 

 ميليون ريال

 

۹,۹۷۳,۴۳۲ 

۲,۵۴۸,۹۳۸ 

۱۲,۵۲۲,۳۷۰ 

)۷,۹۳۵,۸۸۲(

)۶۴۸,۱۷۹( 

)۴۴۹,۲۲۳(

)۷۵۰,۶۳۴(

)۲۷,۸۸۸(

۲,۶۷۴,۹۳۲

۲,۲۴۹,۸۳۴

۱,۳۰۷,۱۷۷

 

)۶۹۲,۷۴۷(

)۳۰,۹۷۶( 

)۷,۵۸۷( 

 

۱,۳۳۰,۳۲۴

)۹۵۹,۱۱۸(

۹۰۰,۰۰۰ 

۱,۱۷۶,۲۵۷

 

۵۲/۰ 

۶۴/۰ 

۰۸/۰ 

۲۲/۰ 

۲۸۹ 

۲۰۰ 

۹۸۷ 

ملكرد سال مالي

۳۱/۲/۳۹۳ي به

۱۳۹۳ 

 ن ريال

 

۱۲,۳۰۶ 

۳,۸۶ 

۱۶,۱۷ 

۱۰,۰۱۳( 

۷۶۱( 

۴۵۵( 

۹۴۶( 

۳۹۲ 

۴,۴۹۴ 

۳,۹۲ 

۲,۴۲۴ 

۱,۰۶۶( 

۴۵۲ 

۱۱۰, 

۱,۲۹۹ 

۲۳۹( 

 يم مجمع 

۲,۰۹۴ 

/۰ 

/۰ 

/۰ 

/۰ 

۵۳ 

 يم مجمع 

۱,۲ 

عم  
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ل مالي منتهي

۳۱/۲/۳

ميليون

 

۶,۷۸۵

۶,۶۰۵

۳,۳۹۰

)۳,۱۸۳

),۴۶۹

),۶۷۷

),۸۴۳

۲,۰۲۳

۴,۷۳۵

۲,۴۱۳

۴,۲۳۷

)۶,۲۲۵

۲,۲۱۲

۷۵۴

۹,۹۸۹

)۹,۰۸۸

طبق تصمي

۴,۲۴۸

۷۰

۶۲

۱۳

۳۲

۳۹

طبق تصمي

۲۹۱

  وزستان

ي گروه در سال

 مداران اقليت

 ي

 تأمين مالي

مان فارس و خو

  

عملياتي تلفيقي

 شرح 

 شامل:

 خته شده

  فروش

 هاي عملياتي)

 تي

 يات

سر حقوق سهام

 ا شامل:

 ت

گذاريل سرمايه

ه و سياستهاي ت

  سهام

  مدت

 دش

 ها

 ن سهام

 ل 

 ـ ريال 

 يال

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

لکرد مالي و ع

ش

ت سود و زيان ش

 ص داخلي

 ص صادراتي

  خالص

شده کاالي فروخ

عمومي اداري و

 درآمد (هزينه)

 مالي

هاي غيرعمليات

قبل از کسر مالي

گروه  قبل از کس

  گروه

گذاريها سرمايه

 دارائيهاي ثابت

رزش دفتري کل

  ساير دارائيها

ساختار سرمايه

حقوق صاحبان

 بدهيهاي بلند 

 

در گرد  سرمايه

 مالي اصلي

 ي

 ي

ه مجموع دارائيه

ه حقوق صاحبان

ـ ريا   EPSهم 

  DPSهر سهم 

ـ ري  ي هر سهم

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

عمل -۲-۵

 

اقالم صورت 

فروش خالص 

فروش خالص

جمع فروش 

تمام شبهاي 

هاي عهزينه 

خالص ساير 

هاي مهزينه 

ساير درآمد 

سود گروه ق 

سود خالص گ

سود خالص  

تغييرات در  

تغييرات در  

تغييرات درار

تغييرات در  

تغييرات در س

تغييرات درح 

تغييرات در  

 تقسيم سود

تغييرات در  

هاي منسبت

نسبت جاري

نسبت بدهي 

نسبت بازده 

نسبت بازده 

سود هر سه 

سود نقدي ه

جريان نقدي 

 

 

 

گ

ب



ميليون ريال  

۱۱۳۹۱/۰۲/۳۱

۲،۰۷۹،۹۴۵

۴۲،۸۴۵

۷،۱۶۲،۳۶۱

۹،۲۸۵،۱۵۱

ميليون ريال  

۱۳۹۱/۰۲/۳۱

۱۰،۴۳۸،۵۵۳

۴،۵۴۱،۱۹۹

۶،۴۶۶،۰۱۷

۲،۹۲۴،۶۴۵

۲۴،۳۷۰،۴۱۴

 يال)

 ل مالي

۲/۱۳۹۲ 

۱,۰ 

 

۱,۰ 

۴( 

۳۷ 

۱,۰ 

۷( 

۶۴( 

۹۰ 

۹۰ 

۴,۵ 

 

۰۲/۱۳۹۳  

۱۳۹۱۳۹۲/۰۲/۳۱

۱،۴۱،۷۰۸،۵۶۷

۱۶۷،۱۲۸

۹،۰۷،۶۱۹،۹۴۶

۱۰،۴۹،۳۹۵،۶۴۱

۱۳۹۱۳۹۲/۰۲/۳۱

۱۳۱۲،۷۷۶،۰۷۸

۵،۵،۴۷۵،۵۷۸

۸،۷،۱۹۴،۲۳۸

۲،۳،۱۳۳،۳۹۷

۳۰،۲۸،۵۷۹،۲۹۱

 باشد: زير مي

(ميليون ري

عملکرد سال

/۳۱منتهي به

۴۹۲۳۷

۹۷۷

۵۰,۲۱۴

)۲,۷۱۴

۷,۵۳۲

۰۴۵,۳۲

)۷۳,۰۲۰

)۴,۶۵۳

۷,۳۵۹

۷,۳۵۹

۵۰۰,۰۰۰

۲۰۲ 

۳۱/۲ منتهي به 

۹۳/۰۲/۳۱

۴۲۳،۲۰۶

۱،۶۴۸

۰۵۱،۰۸۵

۴۸۵،۹۳۹م

۹۳/۰۲/۳۱

،۴۱۴،۱۴۵

۲۳۶،۴۹۰

۷۱۹،۹۱۳

۹۰۷،۷۱۱

۲۷۸،۲۵۹هام

زارش به شرح ز

 ي سال مالي

/۲/۱۳۹۳ 

۲,۲۶ 

۷۱ 

۲,۳۴ 

۴۷( 

۳ 

۲,۳۲ 

۵( 

۲۵ 

۲,۲ 

۲,۲ 

۴,۵ 

 

ملكرد سال مالي

شرح 

و حقوق صاحبان سها

شرح 

 

 شركت اصلي 

ي و حقوق صاحبان سه

 رش : 

ل مالي مورد گز

بينيآخرين پيش

/۳۱منتهي به 

۶۹,۷۸۴

۱,۵۵۵

۴۱,۳۳۹

)۷,۹۸۸

۴,۱۰۰

۲۷,۴۵۱

)۷,۰۰۰

۵,۶۶۱

۹۶,۱۱۲

۹۴,۹۶۰

۵۰۰,۰۰۰

۵۱۰

عم  
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ش

دهي هاي جاري 

دهي هاي غير جاري 

قوق صاحبان سهام 

مع بدهي هاي جاري و

بدهي هاي جاري 

بدهي هاي غير جاري

حقوق صاحبان سهام

سهم اقليت

جمع بدهي هاي جاري

 :  

يقي گروه ) :

مالي مورد گزار

ت اصلي براي سا

 سال مالي

۳/۲/۱۳۹۳ 

۲,۳۰۲ 

۷۲, 

۲,۳۷۵ 

۴۸,( 

۳۴,۳ 

۲,۳۶۱ 

۵۰,۷( 

۲۰,۹ 

۲,۳۳ 

۲,۳۳ 

۴,۵۰ 

۵۱ 

  وزستان

۱۳۹۱/۰۲/۳۱

بد۲،۶۰۵،۸۴۸

بد۶،۶۷۹،۳۰۳

حق

جم۹،۲۸۵،۱۵۱

۱۳۱۳۹۱/۰۲/۳۱

۶۵،۰۰۳،۷۲۴

۲۱۹،۳۶۶،۶۹۰

۲۸۲۴،۳۷۰،۴۱۴

 شركت اصلي

هلدينگ (تلفي

ت اصلي سال م

با بودجه شركت

عملکرد س

۳۱منتهي به

۲,۹۳۶

۸۲۱

۵,۷۵۷

)۸۲۹

۳۶۷

۱,۲۹۵

)۷۲۲

۹۹۸

۱,۵۷۱

۱,۱۳۹

۰,۰۰۰

۱۸

مان فارس و خو

  

۱۳۱۳۹۲/۰۲/۳۱

۳،۲،۵۴۷،۳۲۳

۶،۶،۸۴۸،۳۱۸

۱۰،۹،۳۹۵،۶۴۱

۱۳۹۳۳۹۲/۰۲/۳۱

۹،۳۹۶،۶۵۹،۱۴۰

۲۰،۸۲۱،۹۲۰،۱۵۱

۳۰،۲۷۸،۵۷۹،۲۹۱

سال اخير  ۳ي 

سال اخير ه ۳ 

 بودجه شركت

و زيان عملکرد ب

 يها

 گذاريهايه

 هاي  عملياتيه

 غير عملياتي

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

۹۳/۰۲/۳۱

 ،۴۹۹،۱۲۷

۹۸۶،۸۱۲،جاري 

،۴۸۵،۹۳۹

 ۳/۰۲/۳۱

۹۱،۴۵۵ري 

۸۶،۸۰۴ر جاري 

 ۷۸،۲۵۹

اينامه مقايسه

ايامه مقايسه

سه عملكرد با

هاي سود وخص

 شرح

گذاريل از سرمايه

ل از فروش سرما

 رآمد

 عمومي و اداري

ها و هزينه درآمد

 ي

 الي

هاي غهزينهها و 

  کسر ماليات

 سال

 زار سهم

 م به ريال

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

شرح 

دارائيهاي جاري 

دارائيهاي غير ج

جمع دارائيها 

شرح 

دارائيهاي جار

دارائيهاي غير

جمع دارائيها 

ترازن -۳-۵

 

ترازنا -۴-۵

  

 

 

مقايس -۵-۵

مقايسه شاخ

 

درآمد حاصل

درآمد حاصل

كل درجمع  

هاي عهزينه

خالص ساير 

سود عملياتي

هاي ماهزينه

هساير درآمد

سود قبل از 

سود خالص س

سرمايه / هز

سود هر سهم

گ

ب



 د : 

 ريال )

 سال مالي 

 ۳۱/۲/۱۳۹۲ 

۱۲,۵۲۲ 

۷,۹۳۵,( 

۴,۵۸۶, 

۸,۲۵ 

۶۴۸,۱( 

۵۰۵,۵( 

۳,۴۴۰, 

۷۵۰,۶( 

۲۷,۸( 

۲,۶۷۴, 

۴۲۵,۰( 

۲,۲۴۹, 

۹۴۲,۶ 

۱,۳۰۷, 

۴,۵۰۰ 

۲۹۰ 

۰۲/۱۳۹۳  

باشدزير مي رح

( ميليون ر

۱۳ 

عملکرد

منتهي به 

,۳۷۰

),۸۸۲

,۴۸۸

۵۴

)۱۷۹

)۵۸۰

,۹۸۳

)۶۳۴

)۸۸

,۹۳۲

)۰۹۸

,۸۳۴

۶۵۷

,۱۷۷

,۰۰۰

۰

۳۱/۲ منتهي به 

بشر مورد گزارش

يش بيني سال 

۳۱/۲/۳۹۳به ي 

۱۶,۲۰۴,۵ 

۹,۸۷۴,۲( 

۶,۳۳۰,۲ 

۷۱,۵۵ 

۶۷۷,۴۴( 

۴۳۰,۳۶( 

۵,۲۹۴,۰ 

۱,۰۹۴,۱۵( 

۵۵۰,۶۲ 

۴,۷۵۰,۴ 

۶۲۱,۸۴( 

۴,۱۴۶,۵ 

۱,۵۹۸,۹ 

۲,۵۴۷,۶ 

۴,۵۰۰,۰ 

۵۶۶ 

ملكرد سال مالي

  گزارش : 

راي سال مالي م

آخرين پي 

مالي منتهي

۵۲۱

)۲۷۴

۲۴۷

۵

)۴۱

)۶۱

۰۰۰

)۵۴

۲۳

۴۶۹

)۴۴

۵۲۲

۹۰۹

۶۱۳

۰۰۰

عم  
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سال مالي مورد

 تلفيقي گروه بر

ال مالي منتهي

/۲/۱۳۹۳ 

۱۶,۱۷۳, 

۱۰,۰۱۳,۱( 

۶,۱۶۰,۲ 

۶۷,۱۸ 

۷۶۱,۴۶( 

۴۵۵,۶۷( 

۵,۰۱۰,۲ 

۹۴۶,۸۴( 

۳۹۲,۰۲ 

۴,۴۹۴,۷ 

۵۷۲,۳( 

۳,۹۲۲,۴ 

۱,۴۹۸,۱ 

۲,۴۲۴,۲ 

۴,۵۰۰,۰ 

۵۳۹ 

  وزستان

ي گروه براي س

ملکرد با بودجه 

عملکرد سا

۳۱به 

۳۹۰, ت

)۱۸۳

۲۰۷

۸۴

)۶۹

)۷۷

۲۴۵

)۴۳

۲۳

۷۳۵

)۲۲

۴۱۳

۱۷۶

۲۳۷

۰۰۰

۹

مان فارس و خو

  

 بودجه تلفيقي

عمسود و زياني 

 از ارائه خدمات

 ت فروش رفته

 ها

 روش

 هاي عملياتيه

 هايه

 ر سهم اقليت

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

سه عملكرد با 

هاي سشاخصسه 

 شرح

و درآمد حاصل 

ده کاال و  خدمات

گذاريهسرمايهز 

ري و عمومي فر

رآمدها و هزينه

 

 ي

رآمدها و هزينه

 

 سر ماليات

روه قبل از کسر

 ز سود خالص

 روه

 ر سهم

 ريال – 

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

مقايس -۶-۵

مقايس

 

خالص وفروش

بهاي تمام شد

 سود ناويژه

سود حاصل از

هاي ادارهزينه

خالص ساير د

سود عملياتي

هاي ماليهزينه

خالص ساير د

غير عملياتي 

سود قبل از کس

 ماليات

سود خالص گر

سهم اقليت از

سود خالص گر

سرمايه / هزار

سود هر سهم

 

 

 

 

 

 

 

گ

ب



1392/2/

 تمام شده

يون ريال
298،94
58،10

285،21
163،72
150،24
166،67
113،53
529،13
37،50
25،27
101،50

258،3
494،57
66،30

15
11،113

51
2،760،2

مقايسه آن 

 درصد

 تغييرات

۱/۰ 

۰ 

۰ 

۰۶/۰ 

۰۲/۱۳۹۳  

/31
جمع 

زش بازار
بهاي

ميلييون ريال
2،073،044
1،346،13
1،169،616
790،8424
759،2143
927،2571

1،181،2735
537،0533
650،5201
35،2672
766،4509
291،3409
444،6270
90،503

19
03

335
11،063،5212

مورد گزارش و م

۱۳۹ 

 درصد نسبت

 به كل

۴۱ 

۵۷ 

۲ 

۱۰۰ 

۳۱/۲ منتهي به 

ش بازار
 سهم

ج
ارز

ميليريال
7،08061
6،3217
7،21606
5،8445
17،6116
6،3454
41،0673
10،0859
21،9328

1،403
22،4150
2،5848
3،3826
7،001
4،28

0
27،87

502

يان سال مالي م

۳۱/۲/۲

 بهاي 

 تمام شده

۲,۷۶۰,۲۱۲ 

۳,۹۴۵,۸۸ 

۱۳۵,۰۰۰ 

۶,۸۴۱,۱۰۱ 

ملكرد سال مالي

ي تمام
شده

ارزش
هر

رون ريال
297،584
225،222
281،716
162،549
143،213
164،944
113،1864
532،688
37،6536
25،2700
101،515

258،384
524،888
66،3001

1583
0

5177
2،935،

1393/

 مه : 

 بورسي ) در پايا

 د نسبت

  كل

۴۲ ۲

۵۷ ۹

۱ 

۱۰۰ 

عم  
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بهاي
ش
ميليو

292،639527
212،925285
162،085740
135،2158
43،10595

146،16226
28،76685
53،237660
29،65557
25،18872
34،19309
112،750309
131،235855
12،92603

4،40
0

12،0
،147

/2/31

دسهام
ت تملك

ر تاريخ ترازنام

( بورسي و غير 

۳۱/۲/۱۳۹۳ 

 

 ده

درصد

به

۲,۹ ۲

۳,۹ ۷

۱ 

۶,۹ ۰

: 

  وزستان

839،852
915،853
545،154
580،260
535،412
372،397
526،637
427،418
595،727
838،012
123،637
60،917
125،629
3،898
001
0
000

سهام
يم

تعدا
تحت

ي هلدينگ د

پذير (سرمايهي 

 شد :

 بهاي 

تمام شد

۹۳۵۱۴۷

۹۴۵۸۸۹

۱۰۰,۰۰۰

۹۸۱,۰۳۶

باشد :ح زير مي

مان فارس و خو

  

3,61
1,38
4,03
8,79
3,88
7,29
2,30
2,59
9,31
3,96
2,48
6,26
2,02

3,23
0,00
0,00
0,02

درصد س
مستقي

هاگذاريرمايه

ر سهام شركتهاي

باشمي زير شرح 

 بورسي

 غيربورسي

 هاي بورسي:

ي بورسي به شرح

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

رس نو
رس
رب
زر

ورود
جنورد
بهان
اش

فيد ني ريز
هواز

زندران
پاهان 

رق
وميه

وفيان
گمتان

ين
جمع

نام شركت

ش پرتفوي سر

رهاي شركت در

ابه سال قبل به

 شرح

ي در شركتهاي ب

ي در شركتهاي غ

 بلندمدت بانكي

اري در شركته

ري در شركتهاي

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

سيمان فار
سيمان فار
سيمان غر
سيمان خز
سيمان دو
سيمان بج
سيمان بهب
سيمان خا
سيمان سفي
فارسيت اه
سيمان ما
سيمان سپ
سيمان شر
سيمان ارو
سيمان صو
سيمان هگ
سيمان قاي

گردش -۷-۵

گذارسرمايه

با مدت مشا

 

گذاريسرمايه

گذاريسرمايه

هاي بسپرده

 جمع

 
گذسرمايه

گذارسرمايه

 

گ

ب



۳۱/۲/۱۳۹۲ 

بهاي تمام 

 شده

 ميليون ريال

 

۱,۶۱۷,۰۰۱ 

۱,۱۲۱,۳۱۲ 

۱,۰۶۹,۷۷۷ 

۶۳,۷۰۴ 

۴,۹۹۹ 

۹۹۹ 

۳,۸۷۷,۷۹۲ 

 

۳۸,۱۶۰ 

۲۵,۵۵۰ 

۳,۹۹۹ 

۳,۵۹۱ 

۱,۴۶۶ 

۳۳۰ 

۱۶۰ 

۶۲ 

۴۴ 

۷۳,۳۶۲ 

۳,۹۵۱,۱۵۴ 

)۹۹۹( 

)۳,۹۹۹( 

)۱۶۰( 

)۶۲( 

)۴۴( 

)۵,۲۶۴ ( 

۳,۹۴۵,۸۸۹ 

۰۲/۱۳۹۳  

بهاي تمام 

 شده

 ميليون ريال

 

۱,۶۱۷,۰۰۱ 

۱,۱۲۱,۳۱۲ 

۱,۰۶۹,۷۷۷ 

۶۳,۷۰۴ 

۴,۹۹۹ 

۹۹۹ 

۳,۸۷۷,۷۹۲ 

 

۳۸,۱۶۰ 

۲۵,۵۵۰ 

۳,۹۹۹ 

۳,۵۹۱ 

۱,۴۶۶ 

۳۳۰ 

۱۶۰ 

۶۲ 

۴۴ 

۷۳,۳۶۲ 

۳,۹۵۱,۱۵۴ 

)۹۹۹( 

)۳,۹۹۹( 

)۱۶۰( 

)۶۲( 

)۴۴( 

)۵,۲۶۴ ( 

۳,۹۴۵,۸۸۹ 

۳۱/۲ منتهي به 

/۱۳۹۳ 

درصد 

 تملك

 درصد 

 

۸۹/۹۷ 

۴۴/۴۱ 

۰۰/۳۰ 

۱۶/۲۳ 

۹۸/۹۹ 

۹۰/۹۹ 

 

 

۸۴/۹۷ 

۹۷/۹۹ 

۹۷/۹۹ 

۳۰/۵۱ 

۴۷/۱ 

۳۳ 

۴۵/۰ 

۰/۰ 

۰/۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملكرد سال مالي

۳۱/۲/

 م
ارزش 

 اسمي

 ريال 

 

۱,۷ ۱,۰۰۰ 

۲۶ ۱,۰۰۰ 

۱۹ ۱,۰۰۰ 

۶۳ ۱,۰۰۰ 

۴ ۱,۰۰۰ 

۹ ۱,۰۰۰ 

 

 

۳۸ ۱,۰۰۰ 

۱۷ ۱,۰۰۰ 

۴۵ ۱,۰۰۰ 

 ۱۰,۰۰۰ 

۱ ۱,۰۰۰ 

۱۰۰,۰۰۰ 

۱۰,۰۰۰ 

۱۰,۰۰۰ 

۱۰,۰۰۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عم  
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 باشد:ي

تعداد سهام

 

 

۷۶۴,۰۰۰,۵۰۰

۶۹,۳۶۴,۱۰۸

۹۴,۹۹۰,۰۰۰

۳,۶۹۱,۸۷۴

,۹۹۸,۹۹۶

۹۹۸,۹۹۸

 

 

۸,۱۵۹,۴۹۵

۷,۹۹۵,۴۹۲

۵,۵۸۷,۵۷۸

۳۵۹,۰۹۴

۱,۷۵۹,۲۰۰

۳,۳۰۰ 

۱۵,۹۹۹ 

۶,۲۰۳ 

۴,۳۷۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وزستان

 ي:

 به شرح زير مي

  دورود

 گذاري ايرانيه

 ري ايران 

 ايران 

مان فارس و خو

  

هاي غيربورسي

هاي غير بورسي

 شركت

 و خوزستان

 ود

 يران

 ملل

 ذاري ايران

 ذاري ايران

 ن

 ش 

 هبندان

سازين و ماشين

سعه صنعت سرما

گذارنعت سرمايه

بندي اعتباري اه

 يه گذاريها 

 ارزش 

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

اري در شركته

ذاري در شركته

نام ش

 لزي

 ن

 س

 دان

ي سيمان فارس و

 صنعتي البرز

سازي دورماشين

  صنعت سيمان

م بورس كاالي اير

المي سرويس بين

گذسرمايهصنعت 

گذصنعت سرمايه

دي اعتباري ايران

 كسر ذخيره كاهش

پنبه نسوز نه زش

زش فوالد و چدن

زش مؤسسه توس

زش معامالت صن

رتبهزش مؤسسه 

هش ارزش سرماي

ر ذخيره كاهش ا

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

گذسرمايه

گذسرمايه   

 

 

گروه كاني غيرفل

 سيمان آبيك

سيمان خوزستان

 سيمان ساوه

 سيمان زنجان

گچ ماشيني فارس

پنبه نسوز نهبند

  ۱جمع 

 ساير گروهها:

خدمات مهندسي

ساخت و نصب ص

چدن و م فوالد و

تحقيق و توسعه

شركت سهام عام

خدمات مهندسي

مؤسسه توسعه ص

شبكه معامالت ص

بندمؤسسه رتبه

  ۲جمع 

جمع كل قبل از 

ذخيره كاهش ار

ذخيره كاهش ار

ذخيره كاهش ار

ذخيره كاهش ار

ذخيره كاهش ار

جمع ذخيره  کاه

جمع پس از كسر

 

 

 

 

 

گ

ب



  

سال قبل 

 بـا مـدت     

  

 ۱۳۹۲ سال

 تن

 % از كشور

۲ 

۲ 

۲ 

۲ 

۲ 

۱ 

۱ 

ش واردات    

غييرات %
2,07

-0,82

-3,58
-3,37
21,07

148,46
37,82
4,53
-6,08

۰۲/۱۳۹۳  

مقايسه  آن با س

زارش درقيـاس

س رات كشور در

واحد ميليون ت

سهم هلدينگ ا

۷/۲۲

۶/۲۲

۴۴/۲۲

۰۹/۲۲

۵۳/۲۲

۱۴/۱۱

۴۵/۹

۱۸ 

ل مـورد گـزارش

تغ139
70،447
70،255،

923
57،559
11،852،
1،795،6
13،648
71،207،

756

۳۱/۲ منتهي به 

و مق ۱۳۹۲سال 

ر سال مورد گـز

صادر تحويل و 

و

س خوزستان

سـا اسـت در ه  

131
71،90،203
69،68،489

83
55،6،372
14،3،966
4،46035
18،88،001
74،4،373

76

ملكرد سال مالي

ان كشور در س

 عت مزبور : 

مصرف در ليد و

،ستان از توليد 

ي تابعه فارس و

۳/۱۶ 

۷۲/۱۵ 

۶/۱۵ 

۱۷/۳ 

۵۳/۱۲ 

۵۰۸/۰ 

۶۸/۳ 

۵۸/۲ 

جهان داشـته در

392
04،313
80،254

890
620،000

50،000ان
60،000كر
810،000ع

430،000
710

عم  
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و مصرف سيما

 كشور در صنع

سرانه تو شور و

خوزس ن فارس و

واحدهاي 

كلينكر را د ن و

گرم

سيما
كلينك
جمع

ل سيمان
ه كيلوگرم

  وزستان

ت ، صادرات و

ات و صادرات 

درات سيمان كش

 ست: 

ت سيمان مديري

 كل كشور

۹/۷۱ 

۶۸/۶۹ 

۹۷/۶۹ 

۳۵/۱۴ 

۶۲/۵۵ 

۵۶/۴ 

۹۱/۱۸ 

۳۴/۱۴ 

ل صادرات سيمان

مقدار توليد

توليد به كيلوگ
رف داخل

جمع كل تحويل
سرانه مصرف به

شرح
 كلينكر

صادرات

مان فارس و خو

  

به توليد، واردا

 از توليد، واردا

صا يد، تحويل و

 شرح زير بوده اس

تحت شركت ۱

  ست: 

 ينكر

 پايان دوره

 ايران مقام اول

 .   نشده است

م

سرانه ت
مقدار مصر

ج
س

ش
توليد

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

العات مربوط به

سهم هلدينگ 

وضعيت تولي  -  

به سال قبل به 

۲سهم سيمان  

شرح زير بوده اس

 شرح

 كر

 ن

 مان

 يمان

 خل

 ينكر

ات سيمان وكلي

دي كلينكر درپ

با توجه با اينكه

وارد كشور ماني 

توليد 
سيمان

تحويل 
سيمان

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

اطال -۸-۴

و س

 
الف 

مشاب

 

  

 - ب

به ش

توليد كلينك

توليد سيما

تحويل سيم

صادرات سي

مصرف داخ

صادرات كلي

جمع صادرا

جمع موجو

 

ب - ج

سيم

 

گ

ب



د کشور به 

ي رسيدن 

ل به شرح 

 ن

/۰۲/۱۳۹۱ 

 

 

 

 

 

 

 

۰۲/۱۳۹۳  

 با ميزان توليد

برداريبه بهره ول 

سال قبل مشابه 

ارقام ـ تن

/۳۰ي منتهي به 

 واقعي

۳,۱۹۲,۴۵۳ 

۲,۰۴۴,۸۵۳ 

۱,۵۷۷,۸۳۸

۱,۱۸۷,۶۹۲

۱,۹۷۶,۸۴۷

۱,۰۶۳۹۲۵

۹۷۵,۵۲۷ 

۱,۲۹۴,۰۲۴

۱,۰۴۸,۶۴۲

۹۱۰,۹۸۱ 

۷۱۵,۴۸۲ 

۲۹۵,۳۱۴ 

۱۶۲,۳۹۲ 

۱۶,۴۴۵,۹۷۰ 

۳۱/۲ منتهي به 

 که در مقايسه

بت به سال قبل

  بوده است.

بيني  و مدت ش

سال مالي ۱

 

 

 

 

 

 

 

۱ 

ملكرد سال مالي

تن بوده است 

نسب ظرفيت ش

درصد) ۱/۲۲ل 

يسه آن با پيش

۲۹/۱۲/۳۹۲ به 

 بودجه

۳,۲۴۲,۰۰۰ 

۲,۲۱۵,۰۰۰ 

۱,۵۴۰,۰۰۰ 

۱,۱۵۰,۰۰۰ 

۲,۴۴۱,۲۵۰

۱,۱۲۸,۸۰۴

۱,۱۵۸,۰۰۰ 

۱,۲۶۴,۶۰۰ 

۱,۰۱۵,۰۰۰ 

۸۲۱,۰۰۰ 

۷۰۰,۰۰۰ 

۲۷۰,۰۰۱ 

۱۶۴,۷۳۶ 

۱۷,۰۲۱,۳۹۱

عم  
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 ۱۵,۷۲۱,۳۸۰

افزايشميليون تن 

درصد (سال قبل

و مقا ۱۳۹۲ل 

ل مالي منتهي 

 واقعي

۲,۶۱۲,۹۶ 

۱,۸۲۷,۷۶ 

۱,۵۴۸,۲۰ 

۱,۲۴۷,۲۸ 

۲,۱۴۶,۸۶ 

۱,۰۶۸,۴۸ 

۹۶۶,۷۱۵ 

۱,۲۷۶,۵۵ 

۹۴۱,۹۱۵ 

۹۰۰,۴۹۷ 

۷۵۹,۷۵۶ 

۲۵۸,۵۶۳ 

۱۶۳,۹۸۶ 

۱۵,۷۲۱,۳۸ 

  وزستان

: 

بالغ بر ۹۲سال 

م ۱/۱ظر گرفتن 

د ۶/۲۲ل كشور 

اي تابعه در سا

سا

۶۴

( ۶۴

۰۸

۸۲

۶۰

۸۸

۵

۵۴

۵

۷

۶

۳

۶

۸۰

مان فارس و خو

  

ادرات سيمان:

هاي تابعه در س

با در نظسيمان ( 

ركت از توليد كل

ر يک از شرکتها

 شرکت تابعه

(خاکستري ساوه

 جنورد

 نورس

 وزستان

 ورود

 زر

 رب

 هبهان

 اش

 رس

 سفيد ساوه

 ريزسفيد ني

 ع

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

تحويل و صا،  

  سيمان:

يمان در شرکته

تن س ۶۹,۶۸۰,۲

سهم شر ) جديد

د سيمان در هر

 د:

نام شر

 يمان آبيک

ركت سيمان سا

بجرکت سيمان 

رکت سيمان فا

رکت سيمان خو

رکت سيمان دو

رکت سيمان خز

رکت سيمان غر

رکت سيمان به

رکت سيمان خا

رکت سيمان فا

رکت سيمان سف

رکت سيمان سف

جمع

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

آمار توليد

 
آمار توليد

 

توليد سي   

۲۵۴ميزان 

ج واحدهاي

ميزان توليد

باشدزير مي

ف
دي
ر

 

سي ۱

شر ۲

شر ۳

شر ۴

شر ۵

شر ۶

شر ۷

شر ۸

شر ۹

شر ۱۰

شر ۱۱

شر ۱۲

شر ۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گ

ب



يل كل به 

 

 

 

۰۲/۱۳۹۳  

مقايسه با تحوي

 ت .   

 باشد : زير مي

 ارقام ـ تن

 مالي منتهي به 

۲/۱۲/۱۳۹۱

۳,۱۸۳,۲۲۸

۲,۰۴۸,۳۴۸

۱,۹۸۲,۸۳۲

۱,۵۶۲,۱۴۸

۱,۳۰۷,۹۸۱

۱,۱۹۳,۷۸۹

۱,۰۵۵,۱۴۲

۱,۰۴۸,۳۲۷

۹۹۴,۰۱۴ 

۹۰۹,۶۴۰ 

۷۱۶,۰۱۰ 

۲۹۴,۲۵۲ 

۱۵۶,۸۶۹ 

۱۶,۴۵۲,۵۸

 ت.

۳۱/۲ منتهي به 

ن بوده كه در م

بوده است صد)

سال قبل بشرح

سال 

۹ 

۸ 

۸ 

۲ 

۸ 

۱ 

۹ 

۲ 

۷ 

 

 

 

 

۸۰ 

داشته است هش

ملكرد سال مالي

تن ۱۵,۶۱۴,۱۳

درص ۶/۲۳ل قبل 

ا مدت مشابه س

ي منتهي به 

۱/۱۳۹۲

۲,۵۸۰

۱,۷۸۹

۲,۱۲۳,

۱,۲۲۷

۱,۲۸۰,

۱,۲۴۷,

۱,۰۶۵,

۹۴۰,۸

۹۵۳,۹

۸۹۲,۶

۷۶۰,۹

۲۵۸,۱

۱۶۳,۲

۱۵,۶۱۴

كاهدرصد  ۶/۴ 

عم  
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۳۱بالغ بر  ۱۳

(سال درصد ۲۲

 و مقايسه آن با

سال مالي

۲۹/۲  

,۳۰۰ 

,۱۷۰ 

,۷۵۷ 

,۴۰۲ 

,۵۹۲ 

,۲۸۲ 

,۸۰۲ 

۸۶۰ 

۹۲۶ 

۶۴۶ 

۹۶۸ 

۱۷۲ 

۲۵۷ 

۴,۱۳۱ 

سال قبل حدود 

  وزستان

۳۹۲ه در سال 

۴/۲كت حدود 

شركتهاي تابعه 

ه

ستري)

ز

 مدت مشابه س

مان فارس و خو

  

 شرکتهاي تابعه

، سهم بازار شرك

هر يك از ش سط

نام شرکت تابعه

ک

(خاکس ان ساوه

ان خوزستان

ان بجنورد

ان غرب

نوان فارس

ان دورود

ان بهبهان

ان خزر

ان خاش

ان فارس

ان سفيد ساوه

ريزان سفيد ني

جمع

نسبت به  ۱۳۹

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

 ل سيمان :

سيمان توسط 

تن ، ۶۹,۹۷۱,۷

توسيل سيمان 

 ن

 سيمان آبيک

 شركت سيما

 شرکت سيما

 شرکت سيما

 شرکت سيما

 شرکت سيما

 شرکت سيما

 شرکت سيما

 شرکت سيما

 شرکت سيما

 شرکت سيما

 شرکت سيما

 شرکت سيما

۲مان در سال 

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

آمار تحويل

تحويل س   

۷۷۸ميزان 

 

ميزان تحوي

 

 رديف

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

۷ 

۸ 

۹ 

۱۰ 

۱۱ 

۱۲ 

۱۳ 

 

تحويل سيم

 

 

 

 

 

 

گ

ب



تن)  ۲,۷۱

 ينکر

۱۲,۰ 

- 

- 

- 

- 

۸۵,۹ 

- 

۵,۵ 

۱۳,۱ 

۳۲,۸ 

- 

- 

۱۶,۶ 

۱۶۶,۲ 

زايش و از 

درصد  ۲۱

هـاي  ينـه 

شـد و بـر   

يماني) در     

۰۲/۱۳۹۳  

۸,۲۸۲ل قبل 

  

۲/۱۲/۱۳۹۱ 

کلي

۷۴

۹۶۲

۲۹

۷۳

۸۵۵

۸۲

۲ ۲۷۵

درصد افز ۲۰۵ 

/۱۸د گزارش 

ماني كه در زمي

باشسـهامدار مـي    

ـوق (غيـر سـي

 خواهد شد. 

۳۱/۲ منتهي به 

تن ( سال ۳,۱۶۸

ش داشته است.

۹

 سيمان

۷۴۷,۴۰۰ 

۷۰۰,۷۴۶ 

۴۴۷,۷۰۱ 

۲۳۲,۱۷۱ 

۱۷۴,۷۱۵ 

۸۰,۳۸۸ 

۶۵,۲۳۰ 

۶۲,۶۶۱ 

۴۳,۹۳۸ 

۴۳,۲۳۵ 

۴۲,۳۸۸ 

۴۲,۴۱۱ 

۳۵,۲۹۸ 

۲,۷۱۸,۲۸۲

و  ۵/۱۶ترتيب 

ت در سال مور

شركت غيرسيم 

رق آزبسـتي س

ز شـركتهاي فـ

رد آنها اجرائي خ

ملكرد سال مالي

۸,۲۵۷ ترتيب 

درصد افزايش ۲

 کلينکر

۱۹۳,۴۶ 

- 

- 

- 

۵۷,۱۶ 

۴۵,۸۶ 

- 

۵۶,۶۰۸ 

۶,۵۷۸ 

۲۰,۲۶۳ 

- 

- 

۱۲۷,۸۵ 

۵۰۷,۷۹ 

ز نظر وزني به ت

 صادراتي شرکت

 گ : 

 ۹ت سيماني و 

توليد لولـه و ور

 دارد. تعدادي ا

ت مديره در مور

عم  
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به ۱۳۹۲ سال 

۰۵و  ۵/۱۶يب 

 باشد : ر مي

۲۹/۱۲/۱۳۹۲ 

ک 

۱ ۶۳

۷ 

۴ 

۲ 

۲ ۴

۷ ۷

۴ 

۲ ۸

 ۸

 ۳

۵ 

۱ 

 ۵۲

۳, ۹۳

 به سال قبل از

ست. سهم بازار 

پذير هلدينگيه

شركت۱۲م در 

كاري، ت ماشين

ي كنترل مؤثر 

ذه توسط هيئت

  وزستان

تهاي تابعه در 

تن ) كه به ترتي

شرح زيره نكر ب

 سيمان

,۰۵۸,۰۰۱

۷۰۱,۶۴۳

۴۲۵,۳۰۱

۳۳,۸۹۸

۲۰۳,۴۴۳

۷۱,۶۷۷

۴۳,۵۲۹

۲۸۷,۱۸۹

۵۰,۴۰۷

۱۶,۴۶۴

۵۵,۳۳۵

۱۷,۷۷۲

۲,۵۹۸ 

,۱۶۸,۲۵۷

نسبت  ۱۳۹۲ 

يش  داشته اس

هاي سرمايكت

م و غيرمستقيم

چدني و طعات

، فني و بازرگاني

صميمات متخذ

مان فارس و خو

  

 

کر توسط شرکت

تن ۱۶۶,۲۷۵بل 

ت سيمان و كلين

 ت تابعه

 ن

 

 ي ساوه

 اوه

 ريزي

كلينكر در سال

درصد افزاي ۳۰و

ت اصلي شرك

ن بطور مستقيم

قطسازي، توليد 

عملياتي، مالي،

تكليف شده و تص

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

 ش صادراتي :

 سيمان و کلينک

تن ( سال قب ۵

اي صادراتيسه

نام شرکت

سيمان خوزستان

 سيمان غرب

 سيمان بهبهان

 سيمان دورود

 سيمان خاش

 سيمان آبيک

 نوسيمان فارس

 سيمان بجنورد

خاكسترسيمان 

سيمان سفيد سا

سيمان سفيد ني

 سيمان فارس

 سيمان خزر

 جمع

دات سيمان و ك

و ۳۵به ترتيب 

 . 

خالصه اطالعات

رس و خوزستان

سندسي، ماشين

هاي عها از جنبه

اندهي تعيين تك

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

آمار فروش 

صادرات    

۰۷,۷۹۳و 

جدول مقاي

 

 رديف

س ۱

س ۲

س ۳

س ۴

س ۵

س ۶

س ۷

س ۸

س ۹

س ۱۰

س ۱۱

س ۱۲

س ۱۳

 

مقدار صارد

نظر مبلغ به

بوده است .
 

 

 

خ -۹-۵

هلدينگ فار

خدمات مهن

عملكرد آنها

كميته ساما

 

 

 

 

گ

ب



 

صفحه بعد 

جمع درصد
 مالكيت
 درصد
100 

75/60 
30 

87/54 
87/59 
97/47 
45/92 
14/53 
99/98 
71/56 
75/41 
31/59 

100 

100 

96/83 

100 

100 
96/73 
65/98 

100 

60 

۰۲/۱۳۹۳  

جدول صشرح 

 درصد مالكيت
 غيرمستقيم

 درصد
11/2 
31/19 
 ـ
17/0 
08/1 
68/10 
44/8 
84/0 
61/7 
22/0 
06/0 
01/0 
02/0 

93/6 

 ـ

03/0 

03/0 
66/22 
65/98 
95/99 

60 

۳۱/۲ منتهي به 

تقيم در آنها بش

 د مالكيت
 ستقيم
 درصد

8/97 
44/41 

30 
03/54 
7/58 
2/37 
6/83 
3/52 
38/91 
8/53 
5/42 
3/59 
98/99 

07/93 

9/83 

97/99 

97/99 
3/51 
 ـ
05/0 

- 

ملكرد سال مالي

تقيم و غير مس

ه
 ده

 يال

درصد
مس
د

1 9
4

3
9

 9
61
30

2 8
8
9

31
8

7

6

4 7

7
0

5

عم  
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د مالكيت مستق

سرمايه
ثبت شد
ميليارد ر
1802
650
650
300
230
392
300
55

233
80 

125
50 
5 

41 

30

6/45

18
7
5
1

3 

  وزستان

سرمايه و درصد

( 
( 

 ي خاص )

 ص )
مي خاص )

سهامي خاص )

ي خاص )

 د)

مان فارس و خو

  

 ذكر ميزان س

 پذيركت سرمايه

 عام )
 سهامي عام )

 ي عام )
 ي عام )
 ي عام )

 مي عام )
 امي عام )
 مي عام )

 ي عام )
 مي عام )
 ي عام )

( سهامي عام )
سهامي خاص )

ستان ( سهامي
مي عام )

 سهامي خاص
البرز ( سهامي

ت سيمان ( س
خاص )

پارس ( سهامي

سئوليت محدود

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

كتهاي تابعه با

نام شرك

( سهامي ع بيك
 خوزستان ( س
 ساوه ( سهامي
 غرب( سهامي
 خزر ( سهامي
 بجنورد ( سها

نو ( سها فارس
 بهبهان ( سها

 فارس ( سهامي
 دورود ( سهام
 خاش ( سهامي

ريز ( سفيد ني
شيني فارس ( س

 ت مهندسي
 فارس و خوزس
ت اهواز ( سهام

  چدن و
سازي دورود (
 و نصب صنعتي
 و توسعه صنعت
تن ( سهامي خ
ن صنعت سبز پ

 بنديبسته
 آذرپاد (با مسئ

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

اسامي شرك

 باشد. مي

 

 ديف

سيمان آب 1
سيمان 2
سيمان 3
سيمان 4
سيمان 5
سيمان 6
سيمان 7
سيمان 8
سيمان 9
سيمان 10
سيمان 11
سيمان 12
گچ ماش 13

خدمات 14
سيمان

فارسيت15

فوالد و 16
سماشين

ساخت17
تحقيق18
تهران بت19
نوآوران20

صنايع ب 21
سيمان

 
 

 
 

گ

ب

رد

2
3

4

5

6

7
8
9
0

1



نشاني دفتر مرکزي : 

ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۳۷

رسمي

۷۰

قراردادي

۳۱۰

271 ۷،۵۴۳،۶۳۷۷،۶۳۹،۷۲۴ ۵،۹۲۸،۴۸۲جمع داراييهاي غير جاري

صادرات (ميليون ريال)

جمع کل داراييها

(14)

ب - وضعيت مالکيت گروه  و ساير سهامداران ( در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

تهران - ميدان آرژانتين - بلوار بيهقي - خيابان ۱۶ شرقي - پالك ۲۷ 

فارس نوهلدينگ

۹۷,۸۹

عنوان

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان

به مجمع عمومي عادي ساليانه
عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

نحوه ورود به گروه :  ايجاد كارخانه توسط شركت فارس و خوزستاننوع شرکت :  غيربورسي

 احداث كارخانه سيمان آبيك در سال ۱۳۴۸ آغاز و خطوط توليدي واحدهاي ۱ و ۲ اين كارخانه در سالهاي ۱۳۵۲ و ۱۳۵۷ به بهره برداري رسيده است. اين كارخانه كه به عنوان يكي از 

واحدهاي توليدي شركت سيمان فارس و خوزستان بوده است در تاريخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۶ به عنوان شركت ثبت گرديده است.

  شركت سيمان آبيك (  سهامي عام ) 

الف - مشخصات عمومي 

نوع فعاليت : 

توليد و فروش انواع سيمان  تيپ ۱ ، ۲ و پوزوالني ،  فعاليت در صنايع بتني و پاكت سازي از طريق شركتهاي فرعي و سرمايه گذاري در سهام 

شركتهاي صنعت سيمان  (  بر اساس مجوزهاي صادر شده از سوي وزارت صنايع و معادن ، شركت ، ظرفيت خطوط توليدي سيمان ۱ و ۲ خود را به 

ترتيب از ۳۵۰۰ و ۴۰۰۰ تن در روز به ۸۵۰۰ و ۸۰۰۰ تن در روز افزايش و بهره برداري از ظرفيت جديد پروژه خط ۱ از آبان ماه ۱۳۸۸ صورت گرفت )

نشاني کارخانه : كيلومتر ۸۰ اتوبان تهران- قزوين ،  آبيك، سيمان آبيك

۱۸۰۲ ميليارد ريالسرمايه ثبت شده : ۱۳۵۲ و ۱۳۵۷سال بهره برداري  :۱۳۸۱سال تاسيس :

۰,۵۰

گروه

جمعسيمان فارسسيمان بهبهانخدمات مهندسي

۰,۶۱۰,۵۰۰,۵۰۱۰۰

۸،۲۵۰

۲،۱۸۳،۱۲۹۲،۶۱۲،۱۴۶

درصد تغييرات

۶،۶۷۰،۶۷۷

۲۲۳،۴۵۲

۲،۶۸۳،۶۹۱

۱۳۹۲/۱۳۹۱

102
1،169

۳۴،۰۱۵۱۰۴،۰۲۲۸۹،۰۲۳206
۲،۹۴۱،۳۳۴9

کارخانهپيمانکاري

--- ۸۵۲۱،۲۳۲

جمعدفتر مرکزيجمع

نحوه عضويتسمتنام و نام خانوادگيرديف

۱

نائب رئيس هيئت مديرهمحمد حسن رضائي عراقي۲

رئيس هيئت مديرهمرتضي لطفي

غيرموظف:۴

گروه

گروهغير موظف

نمايندگي از

غير موظف

گروه

موظف:۱تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  : ۵

غير موظفعضو هيئت مديرهغالمعباس ميرزائي

غير موظفعضو هيئت مديرهمهدي كريمي

محمد فتوگرافي۵

ج - عملکرد :

۸،۲۵۰۱،۶۵۲،۱۲۲ ۱،۶۱۷،۰۰۱

غير بورسي

درصد مالکيت

بهاي تمام شده ( ميليون ريال)

ارزش روز ( ميليون ريال)

۱۰،۳۷۱۸،۲۵۰

۱،۸۰۵،۹۴۹2717فروش

۱۳۹۱۱۳۹۲ ۱۳۹۰شرح

۲،۳۰۱،۷۵۰

۱۳۹۱/۱۳۹۰

(92)۲۹۹،۱۳۹سهم سود مصوب گروه
(3) ۲۳۰،۶۱۹۴۵۲،۴۴۳سود پس از کسر ماليات

۲۳،۴۲۶۲۹۷،۳۳۷

۷۴۲،۱۹۵جمع داراييهاي جاري

۴،۴۱۰،۸۶۱جمع بدهيها

49

47

79

3011 ۸،۶۴۷،۰۴۷

۱،۱۰۳،۴۱۰۱،۹۷۱،۵۷۱

۹،۶۱۱،۲۹۵

توليد سيمان / تن

۱۸

(18)
۱ ۱۸بازده سود نسبت به بهاي تمام شده %

۲،۶۱۲،۹۶۴ ۳،۱۹۲،۴۵۴

20 ۲،۲۵۹،۸۱۶جمع حقوق صاحبان سهام

8 ۶،۴۶۳،۹۱۸

(3)
۶،۹۹۹،۱۴۹

گروهموظفمدير عامل و عضو هيئت مديره

۴

۳

گروه



نشاني  دفتر  تهران :  

ميليون ريال

 د: نيروي انسان

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۳۸

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان
عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۶بازده سود نسبت به بهاي تمام شده %

17082 ۶۷۰،۲۹۷۱،۲۱۹،۵۹۹

۱،۱۹۱،۱۲۱3449
۱۶۴،۹۰۰12561

۱،۹۷۷،۸۴۷۲،۱۴۶،۸۶۰

(1)
2343

گروه

غيرموظف: ۳موظف:۱تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  : ۴

موظفمديرعامل و عضو هيئت مديرهاسداله نيكفر۵

گروه

ساير سهامدارانغير موظفعضو هيئت مديرهمحمد اسعدي۴

غير موظفعضو هيئت مديرهحسن غضنفريان پور۳

گروه

گروهغير موظفنائب رئيس هيئت مديرهمحمد حسين پاكساز۲

غير موظفرئيس هيئت مديرهاحسان خاتمي۱

نمايندگي ازنحوه عضويتسمتنام و نام خانوادگيرديف

۲۸۶۲۷۹۰۵۶۵

جمعدفتر مرکزيکارخانهجمع

نيروي انساني:

پيمانکاريقرارداديرسمي

۲۴۸،۵۴۵صادرات ( ميليون ريال)

۱،۸۷۸،۷۲۷59توليد سيمان / تن
۲۷

۲،۶۱۳،۸۲۴۲،۵۸۶،۴۸۹

۱،۱۰۵،۸۸۲۱،۵۸۶،۱۱۶

152
۲،۸۹۹،۶۷۵جمع کل داراييها

۱،۰۳۸،۸۲۲جمع بدهيها

۸۹۷،۲۷۶جمع حقوق صاحبان سهام

۳،۷۱۹،۷۰۶۴،۱۷۲،۶۰۵2812
(4)۲،۲۷۷،۱۲۱۲،۸۸۰،۴۲۷۲،۷۵۹،۳۵۵26جمع داراييهاي غير جاري

(22)511
3568

۷۱،۰۷۸۴۳۴،۳۶۳

۸۳۹،۲۷۹۱،۴۱۳،۲۵۰

۹۰،۹۷۱سهم سود مصوب گروه

۶۲۲،۵۵۴جمع داراييهاي جاري

سود پس از کسر ماليات

درصد تغييرات

۱،۵۹۳،۰۱۳۲،۳۷۳،۹۰۶

شرح

فروش

۳۷۰،۴۷۴۵۹۷،۲۳۴

ج - عملکرد :

۱۳۹۱۱۳۹۲

۱،۱۲۱،۳۱۲بهاي تمام شده ( ميليون 

۱۳۹۱/۱۳۹۰۱۳۹۲/۱۳۹۱

۳۹,۲۵ ۱۹,۳۱۶۰,۷۵

۱۳۷۷سال بهره برداري:

گروه

ساير

۴۹۷،۴۷۲۱،۶۱۸،۷۸۴

جمع

سعادت آباد- خيابان عالمه جنوبي- خيابان ۲۶ شرقي (شهيد حق طلب ) - پالك ۱۱۷

سيمان آبيك ، فارس ، خاش ، خزر

۴۱,۴۴

نحوه ورود به گروه خريد توسط شركت سيمان فارس و خوزستان

  شر کت سيمان خوزستان (سهامي عام )

الف - مشخصات عمومي 

۶۵۰ ميليارد ريال

نوع شرکت :  غير بورسي

سرمايه ثبت شده : 

نوع فعاليت : 
توليد و فروش سيمان  با ظرفيت ۳۰۰۰ تن در روز ( ضمنا دپارتمان كلينكر خط ۲ به ظرفيت ۵۰۰۰ تن در روز در بهمن ماه ۱۳۸۸ مورد بهره 

برداري آزمايشي قرار گرفته و در ابتداي سال ۱۳۸۹ توسط پيمانكار تحويل شركت گرديده است.)

۱۳۶۸سال تاسيس :

۴

نشاني کارخانه : خوزستان - كيلومتر ۲۲ جاده رامهرمز - هفتكل - دشت دنا

ب - وضعيت مالکيت گروه و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

جمععنوان
هلدينگ

۱۰۰ درصد مالکيت

۱۳۹۰



۶۵۰ ميليارد ريالسال بهره برداري : سيمان سفيد ۱۳۷۵ ، سيمان خاکستري ۱۳۸۶سال تاسيس : ۱۳۶۷

تهران- خيابان خالد اسالمبولي- خيابان هفدهم - شماره ۲۱نشاني دفتر مرکزي :  

نشاني کارخانه : ساوه - جاده بوئين زهرا

مبالغ : ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۳۹

  شر کت سيمان ساوه (سهامي عام )

الف - مشخصات عمومي 

توليد سيمان سفيد و خاکستري (کارخانه توليد سيمان در سال ۱۳۷۵ و سيمان خاکستري در سال ۱۳۸۶ به بهره برداري رسيده است).نوع فعاليت : 

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان

عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱به مجمع عمومي عادي ساليانه

سرمايه ثبت شده : 

نحوه ورود به گروه  : تحصيل (فارس و خوزستان) و واگذاري در چارچوب رد ديون دولت (گروه تأمين)نوع شرکت :  غير بورسي

ب - وضعيت مالکيت گروه و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

عنوان

سايرگروه 

جمع سيمان فارس و 

خوزستان
جمعسيمان تامين

سرمايه گذاري صندوق 

بازنشستگي
مديريت سرمايه گذاري اميد

ساير اشخاص 

حقوقي و حقيقي

۳۰,۰۰۲۷,۰۳۵۷,۰۳۲۳,۹۷۱۹,۰۰۰,۰۰۴۱۰۰درصد مالکيت

۱،۰۶۹،۷۷۷۲۶۶،۶۲۳۱،۳۳۶،۴۰۰بهاي تمام شده ( ميليون ريال)

۰۰۰ارزش روز ( ميليون ريال)

ج - عملکرد :

۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲شرح
درصد تغييرات

۱۳۹۱/۱۳۹۰۱۳۹۲/۱۳۹۱

۱،۳۳۳،۴۶۱۱،۸۳۴،۷۵۸۲،۱۳۳،۹۴۶38۱۶فروش

۲۹۳،۱۰۲۵۳۳،۷۳۱۶۲۴،۸۹۹82۱۷سود پس از کسر ماليات

۱۶۷،۱۵۶۲۰۰،۱۷۵۴۲۶،۲۹۹20۱۱۳سهم سود مصوب گروه

۵۷۵،۵۶۸۸۴۹،۷۴۸۱،۰۳۷،۹۴۹48۲۲جمع داراييهاي جاري

۱۴(13)۱،۸۳۶،۳۷۸۱،۶۰۵،۹۳۵۱،۸۳۶،۷۰۷جمع داراييهاي غير جاري

۲،۴۱۱،۹۴۶۲،۴۵۵،۶۸۳۲،۸۷۴،۶۵۶2۱۷جمع کل داراييها

۱۴(16)۱،۲۷۲،۴۰۹۱،۰۷۱،۸۰۰۱،۲۱۶،۸۷۴جمع بدهيها

۱،۱۳۹،۵۳۷۱،۳۸۳،۸۸۳۱،۶۵۷،۷۸۲21۲۰جمع حقوق صاحبان سهام

۲۷۱۹۴۰بازده سود نسبت به بهاي تمام شده %

(۱۲)۲۶۴،۲۰۴۲۹۵،۳۱۴۲۵۸،۵۶۳۱۲توليد سيمان سفيد / تن

(۱۱)۱،۸۱۱،۷۱۷۲،۰۴۴،۸۵۳۱،۸۲۷،۷۶۴13توليد سيمان خاكستري ـ تن

(۱۰)۸۵،۸۶۰۱۴۱،۰۸۰۱۲۷،۱۶۷64صادرات سيمان خاكستري (ميليون ريال)

جمعکارکنان پيمانکاريکارکنان موقتقرارداديرسمي

۲۴۶۱۷۳۲۰۲۸۴۶

نمايندگي ازنحوه عضويتسمتنام و نام خانوادگيرديف

گروهغير موظفرئيس هيئت مديرهنادر غفاري۱

ساير سهامدارانغير موظفنائب رئيس هيئت مديرهمحسن احمدي باصيري۲

ساير سهامدارانغير موظفعضو هيئت مديرهمحمود تدين۳

گروهغير موظفعضو هيئت مديرهسيد احمد موسوي۴

گروهموظفمدير عامل و عضو هيئت مديرهغالمعباس ميرزائي۵

غيرموظف:۲موظف: ۱تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  : ۳

(۲۷)۶۸،۶۴۹۱۰۴،۶۵۸۷۶،۹۱۸۵۲صادرات سيمان سفيد (ميليون ريال)



نشاني دفتر مرکزي :  

ساير 

ساير

۰,۱۷

۲،۳۹۵

۳،۵۷۹

ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۴۰

۱۸,۹۱

گروه

سيمان فارس خوزستان

۵۴,۰۳

۲۸۱،۷۴۰

۱،۱۶۹،۶۰۶

جمع

۵۴,۲۰

۲۸۴،۱۳۵

۱،۱۷۳،۱۸۵

  شر کت صنايع سيمان غرب (سهامي عام )

الف - مشخصات عمومي 

نوع فعاليت : 
توليد و فروش انواع  سيمان ( بر اساس آخرين پروانه بهره برداري ، ظرفيت اسمي كارخانه شركت ، توليد ساالنه ۱,۲۰۰,۰۰۰ تن سيمان 

مي باشد.)

سيمان شمال سرمايه گذاري  بهمن

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان

به مجمع عمومي عادي ساليانه
عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۱۸۷ ميليارد ريالسرمايه ثبت شده : ۱۳۵۶سال بهره برداري:۱۳۵۳سال تاسيس :

نحوه ورود به گروه : خريد ۸۱,۴۶ درصد سهام توسط سيمان فارس و خوزستان در سال ۱۳۷۳نوع شرکت :  بورسي۷۴,۸,۲۱

تهران - انتهاي خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي (يوسف آباد)  - نبش خيابان ۷۲ - شماره ۵۲۲- طبقه ۳ - واحد ۱۱

نشاني کارخانه : کرمانشاه - کيلومتر ۱۵ بزرگراه بيستون

ب - وضعيت مالکيت گروه  و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

عنوان
جمع ساير

۱۰۰درصد مالکيت ۱۰,۲۱ ۱۶,۶۷

بهاي تمام شده ( ميليون ريال)

ارزش روز ( ميليون ريال)

۱،۲۱۱،۳۷۷29

ج - عملکرد :

۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲شرح
درصد تغييرات

۱۳۹۱/۱۳۹۰۱۳۹۲/۱۳۹۱

24
۲۳۶،۲۱۷۳۰۱،۵۸۹۴۳۸،۹۶۹2846سود پس از کسر ماليات

۷۵۶،۹۴۹۹۷۵،۴۲۹فروش

96(8)۱۳۱،۲۸۰۱۲۰،۱۴۳۲۳۵،۷۷۰سهم سود مصوب گروه
۳۸۰،۵۶۱۴۴۸،۹۲۳۵۴۸،۴۱۷1822جمع داراييهاي جاري

3(5)۸۶۹،۳۸۰۸۲۳،۰۰۵۸۴۴،۱۷۸جمع داراييهاي غير جاري
۱،۲۴۹،۹۴۱۱،۲۷۱،۹۲۸۱،۳۹۲،۵۹۵29جمع کل داراييها

(16)(6)۶۴۸،۷۷۸۶۱۲،۰۶۹۵۱۲،۷۶۷جمع بدهيها
۶۰۱،۱۶۲۶۵۹،۸۵۹۸۷۹،۸۲۸1033جمع حقوق صاحبان سهام

۴۶۴۲۸۳بازده سود نسبت به بهاي تمام شده 

(1)(1)۱،۳۱۰،۹۳۳۱،۲۹۴،۰۲۴۱،۲۷۶،۵۵۴توليد سيمان / تن
۳۹۹،۲۷۹۵۷۶،۳۰۰۷۱۷،۴۸۴4424صادرات (ميليون ريال)

جمعپيمانکاري

۱۲۷۱۲۴۲۶۸۵۱۹

قرارداديرسمي

نمايندگي ازنحوه عضويتسمتنام و نام خانوادگيرديف

گروهغير موظفرئيس هيئت مديرهمحنمد رضا بازوي بيدستاني۱

گروهغير موظفنائب رئيس هيئت مديرهسعيد حشمتي۲

ساير سهامدارانغير موظفعضو هيئت مديرهسعيد موحدي۳

ساير سهامدارانغيرموظفعضو هيئت مديرهريحان سروش مقدم۴

گروهموظفمديرعامل و عضو هيئت مديرهكمال صديقي۵

غيرموظف: ۲موظف :۱تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  : ۳



نشاني دفتر مرکزي :  

ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۴۱

۳۵۴

۱۶۶،۴۵۶ صادرات ( ميليون ريال)

۱،۰۸۳،۹۲۲

ساير

۳۸۲،۶۴۷342جمع حقوق صاحبان سهام

۱۶۵۹۶

كاركنان پيمانكاريكاركنان دائم و موقت

(82)213

۲۶۱

(28)۷۰۱،۲۷۵19جمع بدهيها

بازده سود نسبت به بهاي تمام شده %

۸۳۳،۳۹۷۵۹۶،۵۲۵

۹۶۶،۷۱۵

(88)

۶۵۳،۷۲۸37
55(88)۹۷۹،۹۱۸سود پس از کسر ماليات ۱۷۵،۸۷۹

5

نام و نام خانوادگي

گروه

گروه

نحوه عضويتسمت

۱۳۹۰
۱۳۹۱/۱۳۹۰

۹۴۱،۲۲۱

۶،۹۳۳۱۱۰،۱۶۱

۹۵۰،۱۹۴۸۳۶،۴۱۵

15

نمايندگي از

موظف:۲تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  :۴

رديف

۵

۲۱۲،۶۸۳جمع داراييهاي جاري

۵۹،۹۲۱سهم سود مصوب گروه

۸۷۱،۲۳۹جمع داراييهاي غير جاري

عضو هيئت مديره

توليد سيمان / تن

۲۷۸،۳۲۹

۱،۱۱۴،۰۶۳

31

ج - عملکرد :

۱۳۹۲
درصد تغييرات

۱۳۹۱ شرح

۶۸۷،۵۷۶

۱۳۹۲/۱۳۹۱

فروش

موظف گروهمنصور قدمي

غيرموظف: ۲

مديرعامل و عضو هيئت مديره

موظفعضو هيئت مديرهمنوچهر رئيسي۴

غير موظفبيژن جواهري۳

ساير سهامداران

رئيس هيئت مديرهعبدالرضا شيخان۱

غير موظفنائب رئيس هيئت مديرهعليمحمد پارسايي جهرمي۲

گروه غير موظف

۳۹۵،۱۲۶۵۵۹،۵۰۵

۲۹،۸۷۱۹۳،۳۷۹

۹۷۵،۵۲۷

جمع

۶۴

(12)(1)

جمع کل داراييها

۱۱۳،۶۷۸

1،489

13(6) ۱،۲۲۸،۵۲۳۱،۱۵۶،۰۳۰

۳۱۹،۶۱۵

9(12)

۱۶۲،۵۵۸۹،۷۱۱۱۷۲،۲۶۹بهاي تمام شده ( ميليون ريال)

۷۹۰،۸۴۵۱۴،۵۸۱۸۰۵،۴۲۶ارزش روز ( ميليون ريال)

۵۹,۸۷

نحوه ورود به گروه : خريد سهام شركت  توسط فارس خوزستان از شستانوع شرکت :  بورسي ۱۳۷۴

نشاني کارخانه : لوشان - کيلومتر ۸۰ جاده قزوين - رشت

ب - وضعيت مالکيت گروه  و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

تهران - خيابان  شهيد مطهري - خيابان سليمان خاطر- نبش كوچه گروس - پالك ۱۱۵

۲۱,۸۳

فارس و خوزستان

عنوان

 شر کت سيمان خزر (سهامي عام )

الف - مشخصات عمومي 

توليد انواع  سيمان  با ظرفيت اسمي ۴۰۰۰ تن در روزنوع فعاليت : 

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان

به مجمع عمومي عادي ساليانه
عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۲۳۰ ميليارد ريالسرمايه ثبت شده : سال تاسيس : ۱۳۶۷سال بهره برداري:۱۳۶۶

۵۸,۷۹۱,۰۸۱۴,۸۸۴,۵۰درصد مالکيت

ساير سهامدارانگروه

سيمان سپاهان توسعه سرمايه و صنعت غدير جمعساير



ساير

۰,۰۳

۶۶۷

۷۲۴

ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۴۲

جمعسيمان تهران سيمان غرب

۱۰,۶۵

۵۵،۵۲۸

جمع
سرمايه گذاري 

اميد

۴۳,۱۶

  شر کت سيمان بجنورد (سهامي عام )

الف - مشخصات عمومي 

نوع فعاليت : 
توليد و فروش انواع سيمان ( تيپ ۱ ،  پوزوالني ويژه ، تيپ ۲ ، ۳ و ۵ ) . ظرفيت اسمي  توليد روزانه خط ۱ و ۲ كارخانه شركت به ترتيب 

عبارت از : ۲۰۰۰ و ۳۳۰۰ تن كلينكر

نوع شرکت : بورسي ۸۲,۹,۲۵

ساير

نحوه ورود به گروه  : تحصيل توسط سيمان فارس و خوزستان

خيابان استاد مطهري - خيابان ميرعماد- كوچه چهاردهم - پالك ۱۶نشاني دفتر تهران : 

 

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان
عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۳۹۲ ميلياردريال سرمايه ثبت شده : ۱۳۷۸سال بهره برداري:۱۳۶۴سال تاسيس :

۵,۰۳۱۰۰ ۳,۸۴

نشاني کارخانه:  استان خراسان شمالي  - بجنورد - کيلومتر ۳۷ جاده بجنورد به مشهد

ب - وضعيت مالکيت گروه  و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

عنوان

ساير سهامدارانگروه

سيمان فارس  

خوزستان

۳۷,۲۹۴۷,۹۷درصد مالکيت

۹۲۷،۲۵۴۱،۱۹۲،۰۸۰ارزش روز ( ميليون ريال) ۲۶۴،۸۲۶

۱۶۴،۹۲۶۲۲۰،۴۵۴بهاي تمام شده ( ميليون ريال)

ج - عملکرد :

۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲شرح
درصد تغييرات

۱۳۹۱/۱۳۹۰۱۳۹۲/۱۳۹۱

۸۱۸،۵۱۷۱،۰۱۵،۷۱۷۱،۴۷۵،۲۴۰2445فروش
۱۱۳،۸۳۶۲۳۳،۴۸۱۳۷۸،۷۳۱10562سود پس از کسر ماليات
1،388(70)۳۸،۴۵۱۱۱،۳۷۴۱۶۹،۲۳۸سهم سود مصوب گروه
۵۹۳،۴۷۴۷۰۳،۳۲۰۹۹۰،۷۳۶1941جمع داراييهاي جاري

24(6)۱،۵۳۹،۴۹۰۱،۴۵۳،۶۰۰۱،۷۹۵،۵۵۲جمع داراييهاي غير جاري
۲،۱۳۲،۹۶۴۲،۱۵۶،۹۲۰۲،۷۸۶،۲۸۸129جمع کل داراييها

19(8)۱،۵۸۵،۸۹۲۱،۴۵۵،۹۴۴۱،۷۳۰،۱۰۱جمع بدهيها
۵۴۷،۰۷۲۷۰۰،۹۷۶۱،۰۵۶،۱۸۷2851جمع حقوق صاحبان سهام

(2)
۱۷۵۷۷بازده سود نسبت به بهاي تمام شده %

۱،۵۴۰،۱۶۶۱،۵۷۷،۸۳۸۱،۵۴۶،۷۹۵2توليد سيمان / تن
571(23)۶۲،۵۰۰۴۸،۰۳۴۳۲۲،۱۶۷صادرات ( ميليون ريال )

دفتر مرکزيکارخانهجمعپيمانکاريقرارداديدائم

گروهغير موظفرئيس  هيئت مديره

جمع

۱۹۲۷۵۰۲۹۴

ساير سهامدارانغير موظفعضو هيئت مديره

نمايندگي ازنحوه عضويتسمتنام و نام خانوادگيرديف

محمد عميد متشرع۱

گروه موظفعضو هيئت مديره و مديرعامل

ساير سهامدارانغير موظفنائب رئيس  هيئت مديرهعلي دانشکيا۲

حميد رضا صوفي آبادي۳

غيرموظف:۲موظف:۱تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  : ۳

گروهغير موظفعضو هيئت مديرهعليرضا محمودي۴

مجيد خاموردي۵



نشاني دفتر تهران :  

نشاني دفتر شيراز :

ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۴۳

سال بهره برداري:

نشاني کارخانه  : كيلومتر ۱۲ جاده كوار - فيروزآباد

نوع فعاليت : 

توليد سيمان  با ظرفيت اسمي ۹۳۶ هزار تن كلينكر در سال و صنايع جانبي وابسته به آن  -  ضمنا  از  سال ۱۳۸۷ از طرف سيمان فارس و 

خوزستان اجراي طرح احداث كارخانه ۳۳۰۰ تني سيمان خاكستري در منطقه خرامه فارس به اين شركت محول گرديده است . اجراي اين طرح 

بنابر ضرورت انتقال كارخانه سيمان فارس به خارج از محدوده منطقه مسكوني برنامه ريزي شده است.

سال تاسيس :

تهران - يوسف آباد شمالي - خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي - نبش خيابان ۷۲ - پالك ۵۲۲ - طبقه سوم - واحد ۱۵

نحوه ورود به گروه : تاسيس توسط شركت فارس و خوزستان

۱۳۸۴

ميدان معلم - بلوار شهيد رجايي (فرهنگ شهر) - ۲۰۰ متر باالتر از پل عابر پياده دوم - ايستگاه ۱۳ - پالك ۱۴۲

عنوان

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان  

به مجمع عمومي عادي ساليانه
عملكرد سال مالي منتهي به  ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

سرمايه ثبت شده : 

سيمان بهبهان صبا تامينفارس

۳۵۰ ميليارد ريال

نوع شرکت : بورسي۱۳۸۸/۶/۲۳

سيمان فارس و خوزستان

۱۳۹۲/۱۳۹۱

 شر کت سيمان فارس نو  (سهامي عام )

الف - مشخصات عمومي 

ساير سهامداران

۶,۱۵ ۱,۲۹۲,۴۲ ۶,۰۱

۱۳۶۹

درصد مالکيت

۱۳۹۲
۱۳۹۱/۱۳۹۰

ب - وضعيت مالکيت گروه  و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

گروه

جمع

۹۳,۸۵

سيمان زنجان

۰,۵۲ ۸۳,۶۱

درصد تغييرات

۶۵۴،۵۷۴

۱،۱۲۳،۹۸۰

۲۸۷،۹۱۱

ارزش روز ( ميليون ريال)

بهاي تمام شده ( ميليون ريال)

شرح

ج - عملکرد :

۱۳۹۰۱۳۹۱

نمايندگي ازنحوه عضويت

۱،۲۵۰،۵۳۵

جمعدفتر مرکزيکارخانه

۴۳،۹۷۱

۶۳۴،۴۵۵

گروه غير موظفرئيس هيئت مديرهمهدي اكبري يگانه۱

۱۴۲۵۱۰

37 ۸۱۴،۸۲۶۱،۱۱۵،۱۹۰

۹۸۸،۵۶۵

(19) ۳۵۴،۱۱۰

دائم

سمتنام و نام خانوادگي

۲۶۵

رديف

جمعپيمانکاريقراردادي

گروه

مديرعامل و عضو هيئت مديرهعبدالمجيد نيكنام جهرمي

غير موظفعضو هيئت مديره

آرش حبيبي آزاد۲

گروه

گروهغير موظف

موظف:۱تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  : ۵

موظف۵

محمد مهدي شاهي سوندي

غيرموظف: ۴

۳

گروه غيرموظفعضو هيئت مديرهرضا نوذري۴

نائب رئيس هيئت مديره

۶۹۸،۰۳۰17فروش

۳۶۱،۳۲۳

(2)

۱،۱۸۷،۶۹۳توليد سيمان / تن

۲۰۹،۸۷۸سود پس از کسر ماليات

۱۳۱،۲۸۰6567سهم سود مصوب گروه ۲۱۶،۴۸۹

98 ۲۱۶،۴۴۳۴۲۹،۱۱۴

۲۵۶،۳۶۸2448جمع داراييهاي جاري ۳۱۶،۷۵۸۴۶۹،۴۰۶

(3)(9)۷۳۵،۷۰۵جمع داراييهاي غير جاري ۶۷۱،۸۰۷

14 ۹۹۲،۰۷۳جمع کل داراييها

۳۶۰،۵۴۰جمع بدهيها

۴۶،۷۳۳

۳۹بازده سود نسبت به بهاي تمام شده %

۱۲،۲۱۸صادرات ( ميليون ريال)

۶۳۱،۵۳۳0
۱۰۷

جمع حقوق صاحبان سهام

(1) ۱،۱۹۷،۱۷۳

۶۴

۸۳۶،۰۶۹

۳۳۸،۸۲۲

۲،۲۸۲،۰۷۷

282(6)

3

32

5

(0)

۲۹۷،۵۲۷۲۰،۲۷۵

۶۰،۱۱۰ ۲،۰۷۳،۰۶۱

۲۱،۰۲۰

۱۴۸،۹۰۶



نشاني دفتر تهران:  

ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۴۴

۲۱۵،۹۳۱۴۲۱،۵۰۶جمع داراييهاي جاري ۳۰۲،۸۲۱

كاركنان در استخدام

۳۲۸،۳۸۲صادرات ( ميليون ريال)

۱۱۴۲۰۶بازده سود نسبت به بهاي تمام شده %

29

جمع

۶۳۰،۶۶۸

دفتر مرکزيکارخانه

49

 موظف

عضو هيئت مديره

گروه

غير موظف

غير موظف

غيرموظف: ۳موظف:۱ تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  : ۴

۱

مدير عامل وعضو هيئت مديره۵

عبدالحميد صالحي۲

۲۲۷،۳۸۷

۲۶۱،۱۱۰جمع حقوق صاحبان سهام

سمتنام و نام خانوادگيرديف

۳۲۸

16 ۳۹۲،۴۹۹

(14)

13
2625 ۸۱۴،۰۰۵

۱۹۵،۵۳۱(13)

بازنشستگي نفت

۱۲۸،۸۹۸

۷۰۸،۴۳۴فروش

81 ۳۷۱،۳۴۹

۱۹۰،۹۷۷سود پس از کسر ماليات

سهم سود مصوب گروه

۱۸,۱۸۷۵,۰۲٨٫١

ج - عملکرد :

درصد مالکيت

54
59

گروهغير موظف نائب رئيس هيئت مديره

درصد تغييرات

۱۳۹۱/۱۳۹۰

73 ۳۳۱،۱۷۰۵۱۰،۲۰۵

۳۳۳

۱۳۹۲

2622

۲۳۳،۲۴۴

4039
۳۴۶،۳۳۵

۱۳۹۱

۱۱۳،۱۸۵

۱۳۹۲/۱۳۹۱

۱،۱۸۱،۲۷۳

ساير سهامداران

گروهغير موظفعضو هيئت مديرهسعيد جاللي۴

علي محمد حريري۳

عليرضا بستانيان

نمايندگي از

گروه

۱۱۹

رئيس هيئت مديرهكمال صديقي

نحوه عضويت

۲۱۴

۸۹۳،۰۳۷۱،۰۸۶،۶۶۲

ارزش روز ( ميليون ريال)

۱۳۹۰شرح

بهاي تمام شده ( ميليون ريال)

ب - وضعيت مالکيت گروه  و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

عنوان

ساير سهامدارانگروه

جمع

۱۰۰,۰۰

ساير

۱۶,۸۸

سيمان زنجان و سيمان 

قائن(سيمان تامين)
جمع

نشاني کارخانه : بهبهان- کيلومتر ۱۰ جاده دهدشت

سرمايه ثبت شده :  ۱۳۵۷سال بهره برداري:۱۳۵۷

خيابان  شيراز جنوبي - خيابان شهيد باباعليخاني - روبروي ونک پارک - پالك ۴۶

۵۵ ميليارد ريالسال تاسيس :

نحوه ورود به گروه  : ايجاد كارخانه و سپس تاسيس شركت  توسط شركت فارس و خوزستاننوع شرکت : بورسي۸۲,۴,۲۴

 شر کت سيمان بهبهان (سهامي عام )

الف - مشخصات عمومي 

.نوع فعاليت : 

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان

به مجمع عمومي عادي ساليانه
عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

47 ۴۲۱،۷۶۹۶۱۸،۴۷۴

۱،۰۴۵،۳۹۵0(10) ۱،۰۴۸،۶۴۲۹۴۱،۹۱۵

62

فارس 

وخوزستان

۵۲,۳۰

۱۱۳،۱۸۵

صبا تامين

۴,۵۴

۲۹۷،۳۴۹جمع داراييهاي غير جاري

۱،۱۸۱،۲۷۳

جمعپيمانکاري

۴۹۰،۴۰۶

۵۱۳،۲۸۰۶۴۹،۱۵۶جمع کل داراييها

۲۶۲،۸۳۷جمع بدهيها

توليد سيمان / تن



نشاني دفتر مرکزي :  

ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۴۵

۶۶۳،۶۶۲

۳۱

(22)۳۰۱،۰۶۸17جمع بدهيها ۳۵۳،۶۳۶۲۷۴،۷۳۴

بازده سود نسبت به بهاي تمام شده %

(6)
۱۲۵،۷۹۵14111جمع داراييهاي جاري

۴۹۱،۱۴۱826جمع کل داراييها ۵۲۸،۳۹۸

۴۲۹،۹۱۵18
۸۱،۵۲۸

۹۹،۰۰۰

۳۶۵،۳۴۶5جمع داراييهاي غير جاري

سود پس از کسر ماليات

۸۱،۶۷۵21سهم سود مصوب گروه

فارس نو

گروه

بهاي تمام شده ( ميليون ريال)

28

۱۳۹۰
۱۳۹۱/۱۳۹۰

فروش

عنوان

۵،۸۲۵

توليد سيمان پرتلند تيپ ۱ و ۲نوع فعاليت : 

۲۳۳ ميليارد ريالسرمايه ثبت شده : سال تاسيس :

شركت سيمان فارس در سال ۱۳۸۱  تاسيس گرديد  در حالي كه كارخانه سيمان فارس در 

اوايل دهه ۵۰ ايجاد و خطوط توليدي آن در سال هاي ۱۳۵۳ و ۱۳۵۶ به بهره برداري رسيده 

است.

شيراز- كيلومتر ۱۰ جاده بوشهر- بلوار اميركبير- انتهاي خيابان فاخته

۲,۵

ساير

نشاني کارخانه : شيراز- كيلومتر ۱۰ جاده بوشهر- بلوار اميركبير - انتهاي خيابان فاخته
سال بهره برداري: ۱۳۵۳ و ۱۳۵۶

جمع خدمات مهندسيگچ ماشيني فارسسيمان بهبهانهلدينگ

ب - وضعيت مالکيت گروه تامين و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

۰,۱۲۲,۵۱ ۲,۵۹۹,۰۰

۲۶۲،۷۴۵

۱،۳۴۶،۱۱۷۳۷،۱۱۱ارزش روز ( ميليون ريال)

۱۳۱،۱۶۷

۵۰۷،۳۳۶۷۰۵،۹۹۳

ج - عملکرد :

۱۳۹۱

۳۶،۸۲۶۳۶،۸۲۶ ۱،۳۶۲۱،۴۵۸،۲۴۲

شرح

۱۷۴،۷۶۲۳۸۸،۹۲۸

۴۸

۱۵۴،۱۲۰جمع حقوق صاحبان سهام

۲۵،۰۱۵صادرات

جمعپيمانکاريقرارداديرسمي

۹۰۱۱۵۰۲۰۵

نحوه عضويتسمتنام و نام خانوادگيرديف

غير موظفرئيس هيئت مديرهفرامرز رمضاني۱

غير موظفنائب رئيس هيئت مديرهاحمد شريفي خيرآبادي۲

غير موظفعضو هيئت مديرهعليرضا بستانيان۳

غير موظفعضو هيئت مديرهسيد جليل حديقه

موظفمدير عامل و عضو هيئت مديرهعلي حسين قراچه۵

نمايندگي از

گروه

جمعدفتر مرکزيکارخانه

گروه

گروه

گروه

گروه

تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  : ۵

۴

غيرموظف: ۴موظف: ۱

123

(42)

درصد تغييرات

2727

6

39
۱۳۹۲/۱۳۹۱

۳۳،۸۶۹

۱۴۳،۰۰۶۳۰۱،۱۸۷

13

35 ۱۹،۷۰۶

۳۸۵،۳۹۲۳۶۲،۴۷۵

(3)
۳۸

۲۲۵،۲۸۵۲۴،۹۷۲۸۳۸۵،۸۲۵

 شر کت سيمان فارس (سهامي عام )

الف - مشخصات عمومي 

نحوه ورود به گروه  : ايجاد كارخانه توسط شركت فارس و خوزستاننوع شرکت :  بورسي۸۳,۵,۱۳

درصد مالکيت

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان

به مجمع عمومي عادي ساليانه
عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۷۴۱،۵۱۳۷۱۶،۰۹۱۷۵۹،۷۵۴توليد سيمان / تن

۹۱,۴

۱۲۶،۸۶۹

۱۳۹۲

۱۰۳،۱۴۲



نشاني دفتر تهران:  

صبا 

تامين
ساير

۴,۶۱۰,۲۲

ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۴۶

 شرکت سيمان دورود (سهامي عام )

الف - مشخصات عمومي 

نوع فعاليت : 
توليد سيمان تيپ۱ و ۲و ۵  (اين شركت تا قبل از سال ۱۳۷۹ به عنوان يكي از واحدهاي توليدي تابعه سيمان فارس و خوزستان بوده است و پس از 

آن سال در قالب شركت به ثبت رسيده است )

نحوه ورود به گروه : ايجاد كارخانه  در دهه ۳۰ توسط شركت فارس و خوزستاننوع شرکت : بورسي۱۳۸۱/۱۱/۱۴

خيابان سهروردي شمالي - باالتر از مطهري - جنب پمپ بنزين - ساختمان نيلي - طبقه ۶- واحد ۶۶-۶۳

نشاني کارخانه : دورود - خيابان امام خميني

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان

به مجمع عمومي عادي ساليانه
عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۸۰ ميليارد ريالسرمايه ثبت شده : ۱۳۵۹-۱۳۴۸-۱۳۳۷سال بهره برداري :۱۳۷۹سال تاسيس :

  كوره واحد يك شركت در سال ۱۳۳۷ با ظرفيت روزانه ۴۰۰ تن  ، واحد ۲ در سال ۱۳۴۸ با ظرفيت روزانه ۱۰۰۰ تن و واحد ۳ در سال ۱۳۵۹ با ظرفيت روزانه ۱۸۰۰ تن 

به بهره برداري رسيده است  . توليد مجموع واحدها ۳۲۰۰ تن در روز مي باشد.

ب - وضعيت مالکيت گروه و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

عنوان

ساير سهامدارانگروه

سيمان فارس و  

خوزستان
جمعسايرجمع

۵۳,۸۸۵۸,۷۱۳۵,۵۸۱۰۰درصد مالکيت

صندوق بازنشستگي وظيفه ازكارافتادگي و پس انداز

۵,۷۱

۱۴۳،۲۹۵۱۴۳،۲۹۵بهاي تمام شده ( ميليون ريال)

۷۵۹،۲۱۶۷۵۹،۲۱۶ارزش روز ( ميليون ريال)

ج - عملکرد :

۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲شرح
درصد تغييرات

۱۳۹۱/۱۳۹۰۱۳۹۲/۱۳۹۱

۶۴۶،۱۳۳۷۳۴،۱۵۶۹۷۲،۷۴۸1432فروش
۸۳،۷۴۷۹۹،۷۰۵۱۴۵،۹۶۸1946سود پس از کسر ماليات
(89)(0)۵۱،۴۱۲۵۱،۲۴۰۵،۸۷۱سهم سود مصوب گروه
۳۱۲،۷۵۲۴۰۷،۳۷۱۵۲۶،۲۵۹3029جمع داراييهاي جاري

(0)(5)۴۴۶،۱۱۸۴۲۲،۵۹۵۴۲۲،۵۴۲جمع داراييهاي غير جاري
۷۵۸،۸۷۰۸۲۹،۹۶۶۹۴۸،۸۰۱914جمع کل داراييها

۵۷۵،۰۶۴۶۴۷،۴۵۰۷۰۴،۳۱۷139جمع بدهيها
34(1)۱۸۳،۸۰۶۱۸۲،۵۱۶۲۴۴،۴۸۴جمع حقوق صاحبان سهام

۳۶۳۶۴بازده سود نسبت به بهاي تمام شده %

۱،۰۹۳،۶۸۰۱،۰۶۳،۹۲۵۱،۰۶۸،۴۸۸(3) توليد سيمان / تن

8
0

دفتر مرکزيکارخانهجمعپيمانکاري

۱۲۵،۱۹۹۲۲۰،۲۶۰۲۳۸،۵۳۱76صادرات ( ميليون ريال)

جمع

۲۱۸۲۱۲۴۱۱۸۴۱

موقتدائم

نمايندگي ازنحوه عضويتسمتنام و نام خانوادگيرديف

گروهغير موظفرئيس هيئت مديرهحميد رضا ساراني۱

گروهغير موظفنائب رئيس هيئت مديرههوشنگ خلفوندي۲

گروهغير موظف عضو هيئت مديرهسيد اصغر فتوحي اونجي۳

ساير سهامداران

گروهموظفمديرعامل و عضو هيئت مديرهجعفر مطيعي تواندشتي۵

غير موظف عضو هيئت مديرهحسين پاپي۴

غيرموظف:۳موظف:۱تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  : ۴



نشاني دفتر مرکزي :  

ساير

۱۱,۵۶

ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۴۷

سرمايه گذاري اميد

۱۹,۹۸

جمع

۱۰۰,۰۰

گروهموظف

۱۲ ۶بازده سود نسبت به بهاي تمام شده %

مدير عاملعلي اصغر گرشاسبي۶

(1)۹۰۰،۲۲۳1توليد سيمان / تن ۹۱۱،۶۱۸۹۰۰،۴۹۷

۱۶۶۰

گروه غير موظف عضو هيئت مديرهخسرو جامعي۵

۳۰،۸۸۹30671صادرات ( ميليون ريال)

۱۳۹

2230
15(11)۴۰۹،۱۱۰جمع بدهيها ۳۶۵،۹۹۳۴۲۱،۹۳۳

۳۹۸،۳۳۹ جمع حقوق صاحبان سهام

(7)(10)۳۸۵،۲۷۱جمع داراييهاي غير جاري ۳۴۸،۳۴۶۳۲۳،۴۹۵

1853 ۳۲۵،۱۹۲۴۹۶،۷۷۷

222 ۶۷۳،۵۳۸۸۲۰،۲۷۲

2529 ۶۴۲،۸۶۰۸۲۷،۴۹۸

8943 ۶۳،۴۹۵۹۰،۵۰۴

۳۰۵

کارخانهجمعپيمانکاريقرارداديرسمي

۲۵۲،۷۸۲

جمعدفتر مرکزي

۱۲۵،۳۱۲۲۱۴،۰۲۴

سود پس از کسر ماليات

۳۳،۶۱۳سهم سود مصوب گروه

۶۶۱،۸۹۱جمع کل داراييها

ج - عملکرد :

۵۱۵،۱۷۶فروش

۲۷۶،۶۲۰جمع داراييهاي جاري

۱۳۹۱۱۳۹۲
درصد تغييرات

۱۳۹۰شرح
۱۳۹۱/۱۳۹۰

ساير سهامداران

نمايندگي از

۷۹،۷۶۰7078 ۱۳۵،۳۸۸۲۴۰،۷۹۳

۳۰۷،۵۴۵

۱۷

غيرموظف:۳موظف:۱تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  : ۳

۱۳۹۲/۱۳۹۱

گروهغير موظف

ساير سهامدارانغير موظفعضو هيئت مديره

گروه غير موظفنائب رئيس هيئت مديرهسيد محمد ميرشفيعي

حسين فاتح۳

شاهپوركشائي فرد ۴

۲

عضو هيئت مديره

نحوه عضويتسمتنام و نام خانوادگي

غير موظفرئيس هيئت مديرهمصطفي پرتو افكنان۱

رديف

۵۳۷،۰۵۹ارزش روز ( ميليون ريال)

۵,۸۷

۵۳۲،۶۶۰بهاي تمام شده ( ميليون ريال)

۴۲,۵۹۲۰,۰۰درصد مالکيت

ب - وضعيت مالکيت گروه  و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

خيابان خالد اسالمبولي (وزرا) - خيابان ۲۳ - پالك ۱۰ 

عنوان
سيمان فارس خوزستان

ساير سهامدارانگروه

سرمايه گذاري تدبيربازنشستگي نفت

نحوه ورود به گروه : از طريق سيمان فارس و خوزستاننوع شرکت : بورسي ۸۱,۱۲,۲۶

نشاني کارخانه : ۱۸ كيلومتري شهرستان خاش                           دفتر زاهدان : خيابان مولوي شماره ۳۰

سرمايه ثبت شده : ۱۳۷۴سال بهره برداري:۱۳۶۵

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان

به مجمع عمومي عادي ساليانه
عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

توليد و فروش سيمان پوزوالنينوع فعاليت : 

سال تاسيس :

 شر کت سيمان خاش (سهامي عام )

الف - مشخصات عمومي 

۱۲۵ ميليارد ريال



نشاني دفتر مركزي :  

نشاني دفتر تهران :  

ساير

۲,۲۹

ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۴۸

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان

به مجمع عمومي عادي ساليانه
عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

درصد مالکيت

فارس و خوزستان

گروه

توليد سيمان سفيد با ظرفيت اسمي ۱۵۴,۵۰۰ تن در سال

توسعه سرمايه و صنعت غدير

ساير سهامداران

 شر کت سيمان سفيد ني ريز (سهامي عام )

الف - مشخصات عمومي 

ب - وضعيت مالکيت گروه  و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

۵۰ ميليارد ريالسرمايه ثبت شده : ۱۳۷۵

نحوه ورود به گروه : تاسيس توسط شركت سيمان فارس و خوزستان

نوع فعاليت : 

سال بهره برداري:۱۳۶۶سال تاسيس :

نوع شرکت : بورسي ۸۴,۳,۳۱

شيراز - بلوار فرهنگ شهر - ايستگاه ۱۴ - پالك ۲۱۶

خيابان استاد نجات الهي - خيابان سپند شرقي - پالك ۴۹

نشاني کارخانه  : استان فارس  - ني ريز  - کيلومتر ۲۴ جاده ني ريز به سيرجان

بهاي تمام شده ( ميليون 

عنوان

۳۷،۶۵۷

۳۸,۴۰

۱۳۹۲/۱۳۹۱

ارزش روز ( ميليون ريال)

ج - عملکرد :

۱۳۹۱۱۳۹۲

۶۵۰،۵۲۸

۱۳۹۰
درصد تغييرات

۳۵۲،۲۷۱

۵۶،۳۴۵۷۱،۱۷۲

۴۵،۵۹۲

۵۹,۳۱

26

۱۰۱،۰۷۴ ۱۷۴،۹۳۸

شرح
۱۳۹۱/۱۳۹۰

۹۴،۴۸۴

(42)فروش

60

249
۵۶،۳۴۵۱۳۹،۴۳۳ 24147سود پس از کسر ماليات

27
۲۶،۶۸۵

۹۸،۴۵۹جمع داراييهاي غير جاري

111سهم سود مصوب گروه
۱۵۰،۸۷۸۱۹۱،۱۰۸ جمع داراييهاي جاري

۱۱۰،۰۰۳

21
1214

۱۹۲،۹۴۳۲۶۰،۸۸۱۳۱۶،۴۵۶جمع کل داراييها

۱۵۰

۸۸،۷۷۹جمع بدهيها

۱۲۵،۳۴۸

بازده سود نسبت به بهاي تمام شده %

35

جمعجمع

1411

۱۸۹

۱۵۹،۴۴۲۲۰۳،۸۷۴

۱۰۱،۴۳۹۱۱۲،۵۸۱

۰

پيمانکاري

1

5328 ۱۰۴،۱۶۳

دفتر مرکزيکارخانه

۷۱

۱۵۴،۹۸۰توليد سيمان سفيد / تن

جمع حقوق صاحبان سهام

قرارداديدائم

۱۶۲،۳۹۲۱۶۳،۹۸۶

صادرات ( ميليون ريال)

5
۱۰۴،۸۰۹

سمت

۰

۲۴،۶۱۱۱۶۶،۲۳۳

۱۷۱

غير موظف ۲

غيرموظف: ۲

گروه ۱

نمايندگي از رديف

گروه

۴

سيد مرتضي شرافت

ساير سهامداران

موظفمديرعامل و عضو هيئت مديرهاحمد شريفي خيرآبادي

موظف:۱تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  : ۳

عضو هيئت مديره

۵

ساير سهامداران

ژيال سماواتي۳

غير موظف گروهمحمد تقي معين

نائب رئيس هيئت مديره

غير موظفرئيس هيئت مديره

۱۷۱

رئيس هيئت مديره محمد حاج نايب

32659

غير موظف

نحوه عضويت نام و نام خانوادگي



نشاني دفتر مرکزي :  

ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۴۹

شيراز- كيلومتر ۱۰ جاده بوشهر- بلوار اميركبير- جنب سيمان فارس

 شر کت گچ ماشيني فارس (سهامي خاص )

الف - مشخصات عمومي 

نحوه ورود به گروه : ايجاد كارخانه توسط شركت فارس و خوزستاننوع شرکت :  غيربورسي

نوع فعاليت : 

پي جوئي، اكتشاف، استخراج، و كانه آرائي انواع كاني هاي غير فلزي، اعم از گچ، آهك، سنگهاي تزئيني و غيره، توليد،  خريد، فروش، واردات و صادرات انواع 

محصوالت معدني و محصوالت ساختماني، طراحي و ساخت ماشين آالت صنعتي  و تاسيس شركت،  خريد و فروش سهام و سرمايه گذاري در ساير شركتها ( 

توليد انواع كچ ،  ديوار گچي ، بلوكهاي سيماني و انواع بتن)

۵ ميلياردريال۱۳۷۵*سال تاسيس :

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان

به مجمع عمومي عادي ساليانه
عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

جمع

۳۰،۴۹۳

۲۶،۴۳۶

۰,۰

نشاني کارخانه : شيراز- كيلومتر ۱۰ جاده بوشهر- بلوار اميركبير- جنب سيمان فارس

ب - وضعيت مالکيت گروه و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

موظف:۱تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  : ۳

۱۹،۶۱۴

۲۰۰ بازده سود نسبت به بهاي تمام شده 

غيرموظف:۲

دفتر مرکزيکارخانهجمع

۴،۹۹۹۰,۵

ج - عملکرد :

۶۴،۵۶۹

۱۳،۴۳۸سود پس از کسر ماليات

بهاي تمام شده ( ميليون ريال)

8

۰,۵

درصد تغييرات

۰,۰

۱۳۹۰

۵،۰۰۰

۱۳۹۱/۱۳۹۰۱۳۹۲/۱۳۹۱
۱۳۹۱

12

سرمايه ثبت شده : ۱۳۵۱سال بهره برداري:

*: در سنوات قبل به عنوان يكي از واحدهاي تابعه سيمان فارس و خوزستان فعال بوده كه در سال ۱۳۷۵ به عنوان يك شركت مستقل به ثبت رسيده است.

عنوان

گروه

سيمان فارس 

خوزستان
جمعفارسيت اهواز سيمان فارس نوسيمان غربسيمان آبيك

۱۰۰ ۹۹,۹۸۰,۰۱۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰درصد مالکيت

۱۳۹۲

۵۶،۹۲۹

۳۷،۳۱۵

۶۹،۹۰۰۷۸،۵۱۴

شرح

۱۱،۸۲۵

فروش

۱۷،۷۸۷جمع بدهيها

پيمانکاريقراردادي دائم

نحوه عضويتسمتنام و نام خانوادگيرديف

۱۷۸۰۲۵

غير موظفنائب رئيس هيئت مديرهداود اكبري شهرستاني

غير موظفرئيس هيئت مديرهمهرزاد حيدري۱

۱۰،۰۰۰

موظفمدير عامل و عضو هيئت مديرهخسرو جامعي۳

نمايندگي از

گروه

گروه

گروه ۲

۱۲،۵۰۰۱۲،۰۰۰سهم سود مصوب گروه

جمع داراييهاي جاري

(14)15 ۱۱،۵۳۳۱۳،۳۰۳

(4)(17)

۲۸،۳۹۱ ۲۵،۲۸۱12جمع داراييهاي غير جاري
7745 ۲۰،۹۸۳

7(5)۱۹،۳۱۸جمع حقوق صاحبان سهام

(7)
۳۷،۱۰۶3315جمع کل داراييها ۴۹،۳۷۴

۲۵۰۲۴۰

7520 ۳۱،۰۶۲

۱۸،۳۱۲



نشاني دفتر تهران :  

ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۵۰

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان

به مجمع عمومي عادي ساليانه
عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۵۵۷،۲۳۳

(6)

۰۰

۶۲۷،۲۰۸جمع کل داراييها

۶۰۵،۲۵۰

۴۰،۵۴۰جمع داراييهاي غير جاري

۵۱۸،۴۸۸ جمع داراييهاي جاري

۲۱۰،۸۲۲

۱۳۹۱

ب - وضعيت مالکيت گروه  و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

عنوان

ج - عملکرد :

۰سهم سود مصوب گروه

۰

۵۷۵،۷۲۵

خيابان قائم مقام فراهاني - جنب بيمارستان تهران کلينيک - خيابان آزادگان - پالك ۸

نشاني دفتر شيراز : شيراز - بلوار فرهنگ شهر - ايستگاه ۱۱ - پالك  ۱۱۱

 شر کت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان (سهامي خاص )

الف - مشخصات عمومي 

نوع فعاليت : 

مطالعه ، طراحي ، مشاوره ، نظارت ، ساخت و ساز ، راه اندازي ، و تهيه دستورالعمل بهره برداري و نگهداري پروژه هاي مختلف و خدمات مهندسي 

در زمينه ها و صنايع مختلف - انجام تحقيقات ، ايجاد كارگاهها ، آزمايشگاهها و تاسيس دفاتر و شعب - انجام هرگونه سرمايه گذاري و مشاركت با 

اشخاص حقيقي  و يا شركتهاي توليدي ، خدماتي و بازرگاني - واردات و صادرات خدمات فني و مهندسي - واردات ، صادرات ، ساخت و ساز ، 

توليد ، خريد و فروش تجهيزات ، سيستم ها ، لوازم ، مصالح و ماشين آالت مورد نياز - اخذ و اعطاي نمايندگي هاي فني و مهندسي - مديريت 

پيمانكاري عمومي جهت پروژه هاي بزرگ صنعتي در صنايع مختلف - سازماندهي ، برنامه ريزي و اجراي مناقصات و نيز اعمال نظارت بر انتخاب 

منابع - انتشار نشريات ، جزوات ، كتب و نرم افزار گوناگون

نحوه ورود به گروه : تاسيس توسط شركت فارس و خوزستاننوع شرکت :  غيربورسي

سرمايه ثبت شده : سال تاسيس : ۱۳۷۸سال بهره برداري:۱۳۷۸

گروه

سيمان فارس و خوزستان

۳۸,۸ ميليارد ريال

جمعسايرسيمان آبيك

۱۰۰

۴۳،۱۷۰

۹۳,۰۷۶,۱۹٠٫٧۴درصد مالکيت
۴،۷۱۰۳۰۱

درصد تغييرات

۱۳۹۲/۱۳۹۱

86 ۸۷،۳۰۹

۱۳۹۲

۳۸،۱۵۹بهاي تمام شده ( ميليون ريال)

۱۵۱،۶۹۸

۱۳۹۰شرح
۱۳۹۱/۱۳۹۰

(28)(29)
۹۶،۷۸۲۴۶،۹۷۲سود پس از کسر ماليات

۱۰۸،۰۱۰

(51)
درآمد حاصل از پروژه ها

(11)

(153)
۶۸۴،۲۶۴

(5)(10)
(25) ۵۱،۴۸۳۳۸،۷۴۵

۰۰

(23) ۵۲۶،۹۸۰

۳۰،۲۵۳

27

دفتر مرکزيکارخانهجمعپيمانکاريقرارداديدائم

نحوه عضويتسمتنام و نام خانوادگيرديف

جمع

۱۲۶۰۰۷۲

گروهغير موظفعضو هيئت مديرهعلي علي آبادي

نمايندگي از

گروهغير موظفرئيس هيئت مديرهمسعودرضا شاكري۱

غيرموظف : ۴موظف : ۱تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  : ۵

گروه

گروهموظفمديرعامل و عضو هيئت مديرهسيد جليل حديقه۵

غير موظفعضو هيئت مديرهكيوان سليمي۴

گروه

بازده سود نسبت به بهاي تمام شده %

غير موظفنائب رئيس هيئت مديرهمنوچهر رئيسي۲

۳

۷۳۰،۰۵۷جمع بدهيها

۶۴۵،۷۹۰(3)

(32) (۵۷،۰۵۶)(۸۴،۲۶۷)جمع حقوق صاحبان سهام



نشاني دفتر تهران  :  

ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۵۱

مدير عامل و عضو هيئت مديرهبابك سهيل نيا۵

۱۵۱،۲۳۴

دفتر مرکزي

گروهغير موظف

گروه

جمع حقوق صاحبان سهام

۰

(۳۰،۶۲۲)

نحوه ورود به گروه  : تاسيس توسط شركت فارس و خوزستاننوع شرکت : بورسي ۷۶,۷,۲۸

نشاني کارخانه : اهواز- كيلومتر ۹ جاده خرمشهر - روبروي روستاي مالشيه

(86) ۳۷،۶۴۱

۲۳۴،۰۴۴

جمع بدهيها

  كارخانه فارسيت اهواز از سال ۱۳۵۵ به عنوان يكي از كارخانه هاي تابعه شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان به بهره برداري رسيده است كه در سال ۱۳۷۴ به شركت 

محصوالت بتني فارس و خوزستان كه در سال ۱۳۷۰ تاسيس گرديده  واگذار  شد و در سال ۱۳۷۴ نام اين شركت به فارسيت اهواز تغيير يافت.

 موظف

1،097

۳۴۵،۳۰۴۱۲۰،۶۱۲

۱۱۱،۲۶۰

۲۵،۲۸۸966 ۲۶۹،۴۵۴

۹۸،۱۱۰

 شر کت فارسيت اهواز (سهامي عام )

الف - مشخصات عمومي 

۳۰ ميليارد ريال

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان  

به مجمع عمومي عادي ساليانه
عملكرد سال مالي منتهي به  ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

توليد محصوالت آزبست سيماني و بتني شامل لوله و مانشون آزبستي ، ورق آزبستي ، لوله و محصوالت بتني ، آجر و كفپوش سيمانينوع فعاليت : 

سرمايه ثبت شده : ۱۳۵۵سال بهره برداري:۱۳۷۰سال تاسيس :

خيابان شهيد بهشتي - خيابان پاكستان - كوچه چهارم - پالك ۴- طبقه اول

جمع
شستا

سيمان فارس 

خوزستان
جمع

ساير اشخاص حقوقيكاركنان شركت
ساير اشخاص 

حقيقي

۸۳,۹۶

(۹،۵۰۶)

جمع داراييهاي جاري

ب - وضعيت مالکيت گروه  و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

عنوان

گروه

۹۲،۳۷۰

۰۲۵،۲۷۲بهاي تمام شده ( ميليون ريال)

۰۸۳,۹۶درصد مالکيت

۲۵،۲۷۲

۱۰۰ ۱۵,۲۵

ج - عملکرد :

شرح
۱۳۹۱/۱۳۹۰۱۳۹۲/۱۳۹۱

۰۳۵،۲۶۳۳۵،۲۶۳ارزش روز ( ميليون ريال)

۱۳۹۲

سهم سود مصوب گروه

فروش

سود پس از کسر ماليات

درصد تغييرات
۱۳۹۰

۰

۱۳۳،۰۰۰

۰

جمع کل داراييها

جمعپيمانکاريقراردادي

بازده سود نسبت به بهاي تمام شده %

(18) ۷۵،۸۵۰۸۲،۹۷۱

جمع داراييهاي غير جاري

۱۹،۵۴۸

غيرموظف:۳

ساير

۲

کارخانه

(65) ۱۱۷،۶۵۸

نحوه عضويتسمتنام و نام خانوادگي

193

۰,۵۸

۰۰

۰,۲۱

(53)

موظف:۱تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  : ۴

۶۹۳۴۰۱۰۳

(4)

گروه

36 13
(113)

۶۲،۵۴۵

رئيس هيئت مديرهسيد سبحان حسيني حيدرآبادي

رديف

غير موظفنائب رئيس هيئت مديره

امير حسين نظري۳

منوچهر قائمي

۱۳۹۱

9

جمع

11941
۵۹،۹۰۲

(۲۹،۳۱۸)

۰

(۲۰،۸۵۲)

۴

گروه غير موظفعضو هيئت مديره

نمايندگي از

دائم

۱

غير موظفعضو هيئت مديرهايرج حسيني مقدم



نشاني دفتر تهران :  

ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۵۲

  شر کت فوالد و چدن و ماشين سازي دورود (سهامي خاص )

الف - مشخصات عمومي 

نوع فعاليت : 

طراحي و ساخت انواع ماشين آالت و تجهيزات كارخانجات توليدي و صنعتي  ريخته گري و ماشين كاري قطعات و ساير فعاليتهاي مالي ، 

بازرگاني و پشتيباني مرتبط. بهره برداري از كارخانه فوالد و چدن درود با ظرفيت ۲۰۰۰ تن در سال ۱۳۷۴ و بهره برداري از كارخانه ماشين سازي 

درود با ظرفيت ۵۰۰ تن در سال ۱۳۷۵ آغاز شد كه واحد ماشين سازي در سال ۱۳۸۶ تعطيل گرديد.

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان

به مجمع عمومي عادي ساليانه
عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۴۵,۶ ميليليارد ريالسرمايه ثبت شده : ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵سال بهره برداري:۱۳۷۵سال تاسيس :

جمعسيمان غرب

نحوه ورود به گروه : تاسيس توسط شركت فارس و خوزستاننوع شرکت :  غيربورسي

خيابان شهيد بهشتي - خيابان پاکستان - کوچه چهارم - پالك ۴

نشاني کارخانه : دورود - ميدان خاتم االنبياء

ب - وضعيت مالکيت گروه و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

۰,۰۰۰۰۲۵۰,۰۱۲۵۰,۰۱۲۵۰,۰۰۰۰۲۵

عنوان
گروه

فارسيت اهوازتهران بتونفارس نوهلدينگ

۱۰۰

۳،۹۹۹۰,۰۰,۵۰,۵۰,۰۴،۰۰۰بهاي تمام شده ( ميليون 

۹۹,۹۷درصد مالکيت

ج - عملکرد :

۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲شرح
درصد تغييرات

۱۳۹۱/۱۳۹۰۱۳۹۲/۱۳۹۱

(1)۲۷،۲۰۹۵۴،۴۵۵۵۳،۹۶۷100فروش
54(51)(۱۱،۶۶۷)(۷،۵۸۸)(۱۵،۶۲۰)سود پس از کسر ماليات
۰۰۰سهم سود مصوب گروه

۳۱،۸۴۴۵۸،۱۲۲۸۹،۴۵۸8354جمع داراييهاي جاري
(5)۵۰،۵۷۲۵۱،۱۷۸۴۸،۸۶۵1جمع داراييهاي غير جاري

۸۲،۴۱۶۱۰۹،۳۰۰۱۳۸،۳۲۳3327جمع کل داراييها

83
۹۶،۸۸۳۱۳۳،۹۳۴۱۷۴،۶۲۴3830جمع بدهيها

۰۰۰بازده سود نسبت به بهاي تمام شده 

37(۳۶،۳۰۱)(۱۹،۸۱۴)(۱۴،۴۶۷)جمع حقوق صاحبان سهام

دفتر مرکزيکارخانهجمعپيمانکاريقرارداديدائم

گروهغير موظفرئيس هيئت مديره

جمع

۲۸۰۷۶۱۰۴

گروهغير موظفعضو هيئت مديره

نمايندگي ازنحوه عضويتسمتنام و نام خانوادگيرديف

جعفر مطيعي۱

گروهموظفمدير عامل و عضو هيئت مديره

گروهغير موظفنائب رئيس هيئت مديرهشاهرخ پورغالم حسنعلي ده۲

محمد حنيف۳

غيرموظف: ۴موظف:۱تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  : ۵

گروهغير موظفعضو هيئت مديرهمحسن شيروانيان۴

تقي حاجيوند۵



خيابان شهيد دكتر بهشتي - خيابان پاكستان - كوچه چهارم - پالك ۴ -طبقه سومنشاني دفتر تهران :  

نشاني كارخانه :  

ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۵۳

گروه

گروهموظفمديرعامل و عضو هيئت مديرهعلي اكبر   الونديان۵

گروهغير موظفعضو هيئت مديره

۱

غيرموظف : ۴موظف : ۱تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  : ۵

گروهغير موظفعضو هيئت مديرهغالمرضا   كريمي۳

محمد   وثوق روحاني۴

گروهغير موظفرئيس هيئت مديرهغالمرضا  بهمنش

گروهغير موظفنائب رئيس هيئت مديرهحسين   عرب علي دوستي۲

۳

نمايندگي ازنحوه عضويتسمتنام و نام خانوادگيرديف

۲۱۰۳۳۰

جمعدفتر مرکزيکارخانهجمعپيمانکاريقرارداديدائم

بازده سود نسبت به بهاي تمام شده %

103( 407)(۲۱،۶۵۴)(۱۰،۶۵۹)3،472جمع حقوق صاحبان سهام
( 19)۱۰۳،۹۹۵۱۰۸،۸۳۹۸۸،۱۵۲5جمع بدهيها

( 32)( 9)۱۰۷،۴۶۷۹۸،۱۸۰۶۶،۴۹۸جمع کل داراييها
( 17)( 2)۷،۸۵۷۷،۶۷۰۶،۳۴۳جمع داراييهاي غير جاري

( 34)( 9)۹۹،۶۱۰۹۰،۵۱۰۶۰،۱۵۵جمع داراييهاي جاري
-----سهم سود مصوب گروه

( 22)24(۱۰،۹۹۵)(۱۴،۱۳۱)(۱۱،۳۹۳)سود(زيان) پس از کسر ماليات
( 99)۷۲،۳۰۹۸۳،۹۹۶۵۵۶16درآمد حاصل از ارائه خدمات

ج - عملکرد :

۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲شرح
درصد تغييرات

۱۳۹۱/۱۳۹۰۱۳۹۲/۱۳۹۱

۱۰۰

۲۵،۵۵۰۲۲۲۵،۵۵۵بهاي تمام شده ( ميليون ريال)

سيمان فارس سيمان غرب

--۹۹,۹۸۰,۰۱۰,۰۱درصد مالکيت

نحوه ورود به گروه : تاسيس توسط مجموعه سيمان فارس  خوزستاننوع شرکت :  غير بورسي

كيلومتر ۸۵ اتوبان تهران - قزوين  ، جنب كارخانه سيمان آبيك

ب - وضعيت مالکيت گروه و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

جمععنوان
فارسيت اهوازسيمان آبيكسيمان فارس و 

۱۸ ميليارد ريالسرمايه ثبت شده : ۱۳۷۹سال بهره برداري:۱۳۷۵سال تاسيس :

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان

به مجمع عمومي عادي ساليانه
عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

 شر کت ساخت و نصب صنعتي البرز (سهامي خاص )

الف - مشخصات عمومي 

نوع فعاليت : 

طراحي و ساخت انواع ماشين آالت و تجهيزات كارخانجات توليدي و صنعتي و ريخته گري و ماشين كاري قطعات ، خريد ، فروش ، 

واردات و صادرات انواع قطعات و ماشين آالت و تجهيزات اعم از نيمه ساخته و ساخته شده ، مبادرت به هر گونه فعاليت توليدي و صنعتي 

، ارائه خدمات مشاوره فني ، تاسيس شركت ، خريد و فروش سهام و سرمايه گذاري در ساير شركتها مي باشد. (اين شركت در سال ۱۳۷۵ با 

نام شركت ماشين سازي البر آبيك به ثبت رسيده و به موجب مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۲/۸ به نام ساخت و نصب صنعتي البرز 

تغيير يافته است. ظرفيت توليد شركت براي تجهيزات كارخانجات صنايع كاني غير فلزي ۱۳۰۰ تن در سال تعيين شده است كه با توجه به 

افزايش ظرفيت واقعي توليد شركت در طي سالهاي گذشته و اقدامات انجام شده ، با افزايش ظرفيت پروانه بهره برداري شركت تا ۵۰۰۰ تن 

به صورت موقت  از سوي اداره كل صنايع استان موافقت شده است كه دائمي شدن آن منوط به افزايش فضاي سبز و اتمام احداث تصفيه 

خانه فاضالب مي باشد.



مركز اصلي شركت در تهران و محل فعاليت آن در آبيك واقع است.

جمعسيمان فارس
احداث 

صنعت
جمعساير

۳۶۹,۱۵۲,۳۴۱۴,۷۱۱۰۰

۳،۵۹۱

ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۵۴

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان

به مجمع عمومي عادي ساليانه
عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۰۰بازده سود نسبت به بهاي تمام شده 

سيمان تهران

ساير سهامدارانگروه

27

۰

۲،۱۴۶

سيمان فارس 

خوزستان
سيمان شاهرود

۶۶۷۴۸۵

۱۳۹۱۱۳۹۲

۳،۱۶۷

غير موظف : ۳موظف :۱تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  : ۴

۴,۵ ۲,۵۱۳,۸

(27)۵۲۷سود پس از کسر ماليات

ساير سهامداران

گروهغير موظفعضو هيئت مديرهعليرضا منتظري هدش۴

غير موظفعضو هيئت مديرهسيف اله گرجي۳

گروه غير موظفنائب رئيس هيئت مديرهاحمد مقصودي۲

گروه غير موظفرئيس هيئت مديرهفرامرز امامي۱

نمايندگي ازنحوه عضويتسمتنام و نام خانوادگيرديف

۰۱۵۱۱۶

جمعدفتر مرکزيکارخانهجمعخدماتيقرارداديكاركنان دائم

۶،۳۱۵۶،۸۰۰

(10)48
128

۸،۰۲۴جمع کل داراييها

۲،۳۷۶جمع بدهيها

۵،۶۴۸جمع حقوق صاحبان سهام

۸،۴۶۰۹،۹۶۷

(10)40
518

۰

۲،۸۹۰جمع داراييهاي غير جاري

148
۲،۵۹۷۳،۶۳۶

۵،۸۶۳۶،۳۳۱

۰سهم سود مصوب گروه

۵،۱۳۴جمع داراييهاي جاري

درآمد

ج - عملکرد :

۶،۲۹۵ ۶،۰۹۶

درصد تغييرات

۱۳۹۱/۱۳۹۰

۰

۱۳۹۰شرح
۱۳۹۲/۱۳۹۱

8 ۵،۸۲۹(4)

نحوه ورود به گروه : تاسيس توسط مجموعه سيمان فارس و خوزستاننوع شرکت :  غير بورسي

۳،۵۹۱بهاي تمام شده ( ميليون ريال)

۷,۸۵درصد مالکيت ۵۱,۳

ب - وضعيت مالکيت گروه  و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

عنوان

موضوع فعاليت شركت طبق ماده ۲ اساسنامه در زمينه  ارائه خدمات آزمايشگاهي _ فني و مهندسي از قبيل بهينه سازي ، ارتقاء سطح ، نگهداري و 

رفع مشكالت و نقايص تجهيزات ، كنترل آلودگي كارخانجات به منظور حفظ محيط زيست و خدمات زمين شناسي و معادن ، ارتقاء كيفيت سيمان 

در قالب گروههاي تخصصي موجود و فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي مي باشد.

۷ميليارد ريالسرمايه ثبت شده : ۱۳۸۲سال بهره برداري:۱۳۸۲/۳/۲۵سال تاسيس :

 شر کت تحقيق و توسعه صنعت سيمان (سهامي خاص )

الف - مشخصات عمومي 

گروه موظفمديرعامل و عضو هيئت مديرهعلي تدين۵

سيمان بجنوردسيمان آبيك

نوع فعاليت : 



نشاني دفتر مرکزي :  

ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۵۵

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان

به مجمع عمومي عادي ساليانه
عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

11
۳۴،۶۱۶

۴۸،۵۵۸

۱۳،۹۴۲

سال بهره برداري:

۱۵،۵۵۴

32

109 ۵،۴۹۴(44) ۱۱،۵۰۴

38

جمع داراييهاي غير جاري

۹،۷۷۰

۴،۴۱۸

جمع کل داراييها

۵،۶۶۴

(24)
۰#DIV/0!

۳۴،۵۰۱جمع داراييهاي جاري

درصد مالکيت

جاده قديم كرج ـ مقابل شركت حمل و نقل سوسنگرد ـ خيابان صنايع فلزي ايران ، خيابان ۱۷ شهريور ، خيابان شهيد عبدالرحيمي

۱۰۰

نوع فعاليت : 

احداث و خريد، نصب و راه اندازي و بهره برداري از كارخانجات تهيه بتن آماده و ساير مصالح و مواد ساختماني و صنايع جانبي وابسته به آن ، اكتشاف ، 

استخراج و بهره برداري و اخذ پروانه بهره برداري براي كليه معادن مورد نياز شركت از قبيل شن، ماسه و غيره ، توليد انواع مختلف قطعات بتوني و مصالح 

ساختماني مشابه و ايجاد كارگاه هاي توليد مصالح ساختماني، واردات ماشين آالت ، و مواد اوليه و ابزار و قطعات ، مشاركت در ساير شركتها از طريق تأسيس 

يا تعهد سهام شركتهاي جديد يا خريد و يا تعهد سهام شركتهاي موجود ، خريد و فروش و صادر نمودن محصوالت مشابه شركتهاي ديگر ، خريد و فروش هر 

نوع اموال و دارائي در ارتباط با موضوع شركت ، دريافت و پرداخت هر نوع وام و تسهيالت و ساير فعاليتهاي مرتبط با موضوع اصلي شركت

۲۰،۰۸۵۲۳،۱۷۸

۱۸،۶۷۷

۲۶،۱۹۳

 شر کت تهران بتن (سهامي خاص )

الف - مشخصات عمومي 

سرمايه ثبت شده :                     ۱۱,۵ ميلياردريال۱۳۵۱سال تاسيس :

۰

۱۲،۵۶۸

شرح

۱۱۴،۹۳۴

28

۸۳

۲۳،۸۶۳جمع حقوق صاحبان سهام

۰

۲۵،۳۸۰

بازده سود نسبت به قيمت تمام شده%

۲۶،۱۹۱

دفتر مرکزي

۱۳۹۲

۶۶،۵۳۶26

سهم سود مصوب گروه

۵۰،۰۵۵

(19)

پيمانکاري

۳۸،۷۶۱

سمت

۱۶۲۰

رديف

قرارداديدائم

۴

۱

نايب رئيس هيئت مديره۲

نحوه عضويت

رئيس هيئت مديرهداريوش باقري

مديرعامل و عضو هيئت مديره

غير موظف

نام و نام خانوادگي

گروه

25

۲۷،۷۱۹

درصد تغييرات

۱۳۹۲/۱۳۹۱

جمع

36

گروهموظف

15

۲۳

غيرموظف: ۲ موظف: ۱تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه : ۳

موظفسيد هوشنگ خلفوندي

جمع

نمايندگي از

محمد رضا مظفري

گروه

نحوه ورود به گروه تامين: 

عنوان

نشاني کارخانه : جاده قديم كرج ـ مقابل شركت حمل و نقل سوسنگرد ـ خيابان صنايع فلزي ايران ، خيابان ۱۷ شهريور ، خيابان شهيد عبدالرحيمي

نوع شرکت :  غير بورسي

۱,۵

ب - وضعيت مالکيت گروه تامين و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۳/۳۱) :

(23)

۱۳۹۱
۱۳۹۱/۱۳۹۰

۸۳،۵۶۸

۱۵۶۸

(23)

(22)

سود و زيان خالص

کارخانه

جمع بدهيها

۲۷۶۹۶بهاي تمام شده ( ميليون ريال)

ج - عملکرد :

۱۳۹۰

فروش

گروه

جمع سيمان آبيك

۹۸,۵

ساير



نشاني دفتر تهران :  

ميليون ريال

 د: نيروي انساني

ه : ترکيب اعضاي هيئت مديره

۵۶

 شر کت نوآوران صنعت سبز پارس (سهامي خاص )

الف - مشخصات عمومي 

نوع فعاليت : 

مشاوره در زمينه مسائل و مشكالت آلودگي محيط و به طور كلي در زمينه هاي بهينه سازي ، ارتقاء نگهداري و رفع مشكالت و نقائص تجهيزات 

سيستمهاي كنترل آلودگي و مديريت حفظ محيط زيست مربوط به كارخانجات ، ايجاد كارگاه ها و تأسيس دفاتر و شعب جهت نيل به موضوع شركت و 

نيز اخذ نمايندگي هاي فني و تجاري مي باشد .

گزارش هيئت مديره هلدينگ سيمان فارس و خوزستان
عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

يك ميليارد ريالسرمايه ثبت شده : ۱۳۸۳سال بهره برداري:۱۳۸۳سال تاسيس :

نحوه ورود به گروه : تاسيس توسط شركت فارس و خوزستاننوع شرکت :  غيربورسي

-

نشاني دفتر شيراز : شيراز - بلوار فرهنگ شهر - ايستگاه ۱۱ - پالك  ۱۱۱

ب - وضعيت مالکيت گروه  و ساير سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

عنوان

گروه

جمعسيمان فارس و خوزستانساخت و نصب
خدمات 

مهندسي
سيمان فارس نو سيمان فارس

۰,۵۰,۵۱۰۰درصد مالکيت

۱،۰۰۰بهاي تمام شده ( ميليون 

۹۹,۴

ج - عملکرد :

۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲شرح
درصد تغييرات

۱۳۹۱/۱۳۹۰۱۳۹۲/۱۳۹۱

54(18)۱۰۳،۰۳۲۸۴،۲۵۲۱۳۰،۱۶۷درآمد حاصل از پروژه ها
(4)(6)۱۰،۰۴۶۹،۴۷۴۹،۰۷۹سود پس از کسر ماليات
(13)-۸،۰۰۰۸،۰۰۰۷،۰۰۰سهم سود مصوب گروه
۱۱۴،۸۳۵۱۲۰،۵۱۹۱۶۶،۰۸۷538جمع داراييهاي جاري

۲۷،۴۰۹۲۹،۱۳۸۲۹،۳۱۶61جمع داراييهاي غير جاري
۱۴۲،۲۴۴۱۴۹،۶۵۷۱۹۵،۴۰۳531جمع کل داراييها

۱۲۳،۷۳۹۱۳۰،۱۱۲۱۷۴،۷۷۹534جمع بدهيها
۱۸،۵۰۵۱۹،۵۴۵۲۰،۶۲۴66جمع حقوق صاحبان سهام

۸۰۰۸۰۰۷۰۰بازده سود نسبت به بهاي تمام شده %

جمعدفتر مرکزيکارخانهجمعپيمانکاريقرارداديدائم

گروهغير موظف

نمايندگي ازنحوه عضويتسمتنام و نام خانوادگيرديف

۲۶۱

گروهغير موظف

گروهغير موظفرئيس هيئت مديرهساسان رحيميان۱

نائب رئيس هيئت مديرهعليرضا عزيزي۲

گروهموظف

غيرموظف : ۴موظف : ۱تعداد اعضاي هيات مديره انتخابي گروه  : ۵

گروهغير موظفعضو هيئت مديرهعليرضا قادري۳

مديرعامل و عضو هيئت مديرهحسين پرياوي۵

عضو هيئت مديرهابوالحسن نريماني۴

۰

۲,۵ ۲,۵

۶۳



 با افزايش 

ها و گذاري

دهد. با مي

ي متوجه 

ه درآمدها 

محصول و 

ه به سبب 

ز بر درآمد 

ا ز ريسـكه   

ـر درآمـد    

گذارنـد. از  

زايش نرخ 

دولتـي بـر    

ت سـيمان  

 و کـاهش   

 ش دهد.

هد لـيكن  

قاعـده  ين 

ي دولتـي   

ي منجملـه      

۰۲/۱۳۹۳  

قتصادي است 

گشود و سرمايه

ت تأثير قرار م

سك قابل توجهي

گ ، بخش عمده

 شده دارائيها، م

ي شركتهائي كه

تغييرات نرخ ارز

و ايـن دسـته از

پذير و هـم بـيه

براي فروش اثرگ

افزيير قرار دهد، 

هـاي دو تعرفـه 

ر جهت صادرات

ت هاي جديـد 

 را بشدت کاهش

د تأثير قرار مي

پذير از ايسرمايه

گـذاريمول نـرخ  

مقـررات دولتـي

۳۱/۲ منتهي به 

 توجه فعالين ا

شي هدايت مي

هلدينگ را تحت

رات بانكي ريسك

 فعاليت هلدينگ

رز بر بهاي تمام

 تسهيالت ارزي

 از طرف ديگر ت

پذيرند و اثر مي

سرما يشركتها

هاي مورد نظر ب

ا دستخوش تغي

وخ سـود بـانكي   

 هاي مقطعي د

با افزايش ظرفيت

ن است قيمتها 

شركتها را تحت

ردد. شركتهاي س

صوالت كه مشـم

شـته و برخـي م

ملكرد سال مالي

 دد: 

ص دارائيها مورد

و مؤسسات مالي

ش دارائيهاي ه

ها و اعتبارپرده

ماهيت ه لحاظ

لذا تغيير نرخ ار

تا زمان تسويه 

ي اثرگذار است.

هائيين ريسك

 شده و فروش ش

ش بنگاه شركته

پذير راي سرمايه

 ارز، افزايش نرخ

ي و محدوديت

گردد و چنانچه ب

بت داخلي ممکن

 ي : 

يده و فعاليت ش

 كسب و كار گر

رات قيمت محص

هلدينگ اثر داش

عم  

 
 

57 

گردر خالصه مي

ر نحوه تخصيص

سوي بانكها وه 

خالص ارزش آن 

كاهش نرخ سپ

سازد ، بهتأثر مي

باشد ، لذذير مي

و خروج منابع ت

زان قابل توجهي

پذير از چنيرمايه

غيير بهاي تمام

 سود ويژه و ارزش

توليد شركتهاي 

د ، افزايش نرخ 

دت رقابت داخلي

ت مصوب مي گ

شويم شدت رقاب

 مقررات دولتي

كسب و كار گرد

ث توقف فعاليت 

 خدمات و تغيير

ود در پرتفوي ه

 روند . مي

  وزستان

هلدينگ 

گ در موارد زير

م تأثيرگذار در

شهاي اقتصاد به

سازد و به تبع

مركزي جهت ك

ت هلدينگ را مت

پذكتهاي سرمايه

و ر و سود ويژه

زي دارند به ميز

 ي : 

طه شركتهاي سر

اريها به دليل تغ

 به دليل تغيير 

هاي يمت نهاده

حقوق و دستمزد

 ت : 

شد ۱۳۹۲ سال 

پايين تر از قيمت

مواجه ش يصادرات

لي و يا تغيير 

موجب اختالل ك

دوديتهائي باعث

 قيمت كاالها و 

 شركتهاي موجو

 اهميت بشمار م

مان فارس و خو

  

حليل ريسك ه

 رخ بهره : 

فعاليت هلدينگ

ي از عوامل مهم

لي از ساير بخش

سكود مواجه مي

ت اخير بانك م

. 

 نرخ ارز : 

آمدها و تعهدات

يمي سهام شرك

پذيراي سرمايه

وسعه، بدهي ارز

  مؤثر است . 

هاي توليديهد

گذاري به واسطه

گذصل از سرمايه

ها گذاريسرمايه

تواند قيي كه مي

ح افزايشرژي ، 

باشد . وطه مي

مت محصوالت

مت سيمان در 

ت ها حتي به پ

هاي صحدوديت

المللعوامل بين

المللي موي بين

د كه چنين محد

غييرات جهاني 

ژه و ارزش بازار 

 و واردات حائز 

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

م ـ تجزيه و تح

ك نوسانات نر

ت نرخ بهره بر ف

بهره بعنوان يكي

 بهره منابع مالي

ر سهام را با رك

جه به تصميمات

.باشدينگ نمي

سك نوسانات ن

يير نرخ ارز، درآ

محل سود تقسي

هاي شركتهاهي

اي توهراي طرح

صل از صادرات 

ك قيمت نهاد

گركتهاي سرمايه

م بر درآمد حاصل

صل از فروش س

مترين تحوالتي

مقدار مصرف انر

اس قوانين مربو

سك كاهش قيم

افزايش قيمحود 

جب کاهش قيمت

جه عمراني و مح

 

ك مربوط به ع

هاخي محدوديت

شودبيني نميش

تثني نيستند. تغ

تند بر سود ويژ

هاي صادراتفه

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

 فصل ششم

ريسك -۱-۶

اثرات

نرخ ب

نرخ

بازار

توجه

هلد

 

ريس -۲-۶

تغي

از م

بده

اجر

حاص

 

ريسك -۳-۶

شر

هم

حاص

مهم

و م

اسا

 

ريس -۴-۶

با وح

موج

بودج

سكري -۵-۶

برخي

پيش

مست

هست

تعرف

 

 

 

گ

ب



 مزبـور بـا    

،  ۴۶/۲ي  

نقدينگي  .

ي موجود، 

ر به بخش 
نگر آنست 

ل کـاهش      

 شود. نمي

ن سيمان 

م كلينكر 

رفي براي 

ت  براي 

ميزان، نوع 

م، وضعيت 

 در بخش 

روباره  و يا

 ميخته 

۰۲/۱۳۹۳  

ريسـك سـازد.  

نسبت جـار (ت 

خود برقرار نمايد.

mar شركتهاي(

ع ريسك بيشتر
وات گذشته بيا

رد بـا ايـن حـال

بينيمدت پيش

ت و براي هر تن

 هر كيلوگرم

زان برق مصرمي

 گاز و مازوت

صرف انرژي به م

بندي سيستمب

ص نيروي انساني

( 

 ، سنگ آهك و

هاي آميز سيمان

۳۱/۲ منتهي به 

سمـي  گي مواجه

 نقدينگي شركت

و منابع مالي خو

) rket value

. توجه اين  نوع
المي در سنوي اع

 باشد. ن نمي

مان وجود نـدار

در آينده ميان م

كيلووات ساعت 

ي براي توليد

ي بوده است. م

مصرفي شامل

ست . ميزان مص

يط، وضعيت آب

هارت و تخصص

)EMي نشده (

وزوالن طبيعي 

نحوه استفاده از

 مان 

ملكرد سال مالي

با ريسك نقدينگ

رسي نسبتهاي 

ي بين تعهدات و

مت بازار سهام

شود.مربوط مي
) هايEPS(قق

توجهي متوجه آن

مطلقي براي سيم

 کاهش قيمت د

۸/۱۱۵كستري 

 انرژي حرارتي

كيلوكالري۱,۵۰۳

زان سوخت م

لوكالري بوده اس

زان رطوبت محي

آالت، دانش، مه

 مي 

ريزيوقفات برنامه

با استفاده از پو

 ايجاد فرهنگ ن

هاي مواد و سيم

عم  
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را بشركت ات ، 

شود. برريت مي

ست توازن نسبي

 ن گردد: 

 به كاهش قيم

)EPSر سهم (
طرفي روند تحق
م و ريسك قابل ت

 ن : 

صول جايگزين م

ي بگذارد که اين

:  ۱۳۹۲ سال 

 تن سيمان خاك

چنين ميزان 

۳ سيمان سفيد

يلووات و ميز

كيل۱۳,۸۷۷,۸۸

سطح دريا، ميز

آپراتوري ماشين

 ژي : 

ي به ظرفيت اسم

 جلوگيري از تو

هاي آميخته بن

 آموزشي جهت

هپخت و آسياب

  وزستان

ت و ايفاي تعهدا

د كنترل و مديري

توانسته اس ركت

نابع ذيل تأمين

 ها اري

 يت وام ارز

 ريسك مربوط

حقق درآمد هر

باشد. از طي مي
حتياط الزم اعالم

والت جايگزين

ک است و محص

مان تاثير منفي

تهاي تابعه در

صرفي براي هر

ه است. همچ

د هر كيلوگرم 

كي ۱,۹۲۶,۲۵۵

۴,۴۴۳ معادل 

ع از سالف ارتفا

شگيرانه، نحوه اپ

 در مصرف انرژ

بمنظور دستيابي

اي وميرات دوره

 حدهاي تابعه 

ص توليد سيمان

ري سمينارهاي

طلوب سيستم پ

مان فارس و خو

  

: 

ي تداوم فعاليت

جريان وجه نقد

دهد شرشان مي

تواند از منعه مي

گذال از سرمايه

 هاگذاريمايه

 رمايه 

دهي و تسهيالت

 :وي) 

م به دو بخش

ربوط به عدم تح

مت سهام پرتفو
معموالً با رعايت اح

تريان به محصو

صنايع استراتژيک

د در مصرف سيم

 ي:

نرژي در شرکت

ط ميزان برق مص

ت ساعت بوده

ي و براي توليد

۵,۲۶۴سيمان 

لينكر به ترتيب

 تكنولوژي، اختال

 و تعميرات پيش

جوئي ت صرفه

سال قبل ب ت به

يد با اجراي تعم

ك مصرف در واح

تابعه در خصوص

 و مس و برگزار

جهت اپراتوري مط

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

:ك نقدينگي 

كفايت وجوه برا

ج ،ريزي مناسب

نش)  ۴۶/۲ت آني 

براي تداوم توسع

 سود  حاصل

 فروش سرم

 افزايش سر

 ابزارهاي بد

ك بازار (پرتفو

قيمت سهامك 

ك مروي و ريس

ك تغييرات قيم
)EPSشركت م (

 
اقبال مشترك 

ت سيمان جزو ص

ت فوالد مي تواند

کرد اجتماعي

ضعيت مصرف ا

متوسط ۱۳۹۲ 

كيلووات ۱۶۱/

كيلوكالري۸۴۲ي

تن س۱۶,۴۴۵,۹

تن كل۱۶,۱۱۱,۶

ع سوخت، نوع 

يستم نگهداري

 تگي دارد . 

جام شده جهت

يش توليد نسبت

ش توقفات تولي

يت ساعات پيك

ويق شركتهاي ت

آهنهاي ذوبه

زش اپراتورها ج

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

ريسك -۶-۶

عدم ك

برنامه

نسبت

الزم بر









ريسك -۷-۶

ريسك

پرتفو

ريسك
(كه 

ريسك -۸-۶

صنعت

قيمت

 

گزارش عملک

گزارش وض

طي سال

۶سفيد 

خاكستري

۹۴۰توليد

۶۵۳توليد

توليد، نوع

اجراي سي

توليد بست

 

اقدامات انج

 افزاي

 كاهش

 رعاي

 تشو

كور

 آموز

گ

ب



 ط توليدي 

۱۲/۱۲/۹۱ 

 سوي ارتقاء

ين زيست 

فظ محيط 

 مديريتط 

 هماهنگي 

TL  بخش

ص يا عدم 

 د. 

زام اجراي 

ظت محيط 

ي خروجي 

 و پس از 

۰۲/۱۳۹۳  

هاي خطوطوگاه

  اتوماتيك

۲يب نامه مورخ 

ها به سمت و س

مشاورياي قبل 

يني وضعيت حف

كه مراتب توسط

 رصد گرديده و 

LR در جداول 

ر گرفته و نقائص

گيردقرر قرار مي

ضمن الزتصادي 

ارات كل حفاظ

هاري از گازهاي

مبادرت گرديده

 دد. گر مي

۳۱/۲ منتهي به 

ظور شناسائي گلو

 رق مصرفي 

ه روش باردهي

 د آتي :

 به استناد تصويب

 ي 

يتهاي واحدهفعال

و همانند سالها 

ضمن بررسي عي

دينگ منعكس ك

ها شرفت پروژه

زيست محيطي 

يه و تحليل قرا

تحقق اهداف مق

 اجتماعي و اقت

 به مطالبات اد

هاي خوداظهنامه

ضالب انساني م

ستانها منعكس

ملكرد سال مالي

هاي تابعه بمنظو

قابل توجه در بر

خي از آسياها به

بيني روندپيش

و  ي و اقتصادي

 :مل 

 سبز  

  

وري افزايش بهره

 

ف ۱۳۹۲ر سال 

 ه بطور مستمر

بعمل آورده و ض

ه هلدت مكتوب ب

طه گزارشات پيش

تبيين اهداف ز

ينگ مورد تجزي

ل نظر در جهت ت

وسعه فرهنگي،

ظور پاسخگوئي

ت به اجراي برنا

ستم تصفيه فاض

 محيط زيست اس

عم  
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دي از واحدهعدا

بمنظور كاهش ق

مان و تجهيز برخ

و پ ۱۳۹۲سال 

هنگي، اجتماعي

ستورالعمل شام

برنامه مديريت س

ها و مؤسسات ه

 

هاي مناسب و ي

 جاي تعويض 

هاي مناسبستم

 ست 

 مبداء 

د تابعه ركتهاي

 :  

 واحدهاي تابعه

ي تابعه بازديد ب

 را در گزارشات

 مشكالت مربوط

 طي : 

با توجه به ت ۱۳

ت محيطي هلدي

د بحث و تبادل

تون برنامه پنجم 

بمنظ ،هاي اصلي

نسبت ۱۳۹۲ال 

 و خروجي سيس

ت كل حفاظت 

  وزستان

  

صرف انرژي در تع

ب FCه دستگاه 

 مواد خام و سيم

هاي تابعه در س

فره پنجم توسعه

هداف مقرر در د

زمينه ب كنان در

 ي انرژي 

 فعاليت دستگاه

 في و تجهيزات 

فنآوريگيري از 

ل و تجهيزات به

خاني آب با سيس

گار با محيط زيس

 ت يط زيس

د بر تفكيك از م

شر با مسئولين 

 گردد.  مي

حيطي واحدها 

زيست محيطي 

دوبار از شركتهاي

هاه عدم تطبيق

و نسبت به رفع

ائل زيست محيط

۳۹۲در سال  ه

 مشاورين زيست

 در جلسات مور

 اي فصلي : 

قانون ۱۹۲ماده 

هروجي دودكش

در سا ماه يكبار

صداي محيطي

محيطي به ادارات

مان فارس و خو

  

رهاي برق و گاز

يزي فني از مص

ي كارخانجات به

گلوله آسياهاي 

شركتهمحيطي 

قانون برنامه پن ۱

ن ضمن ابالغ اه

اي آموزش كارك

هاي انواع حامل

  آب 

 با توجه به نوع

وليه، مواد مصرف

گد از طريق بهره

 نگهداري وسائل

صفيه و بازچرخ

هاي پاك و سازگ

ي سازگار با محي

ي جامد با تأكيد

جلسات متشكله

 و مستندسازي

ضعيت زيست مح

رزيابي اهداف ز

د ۱۳۹۲ سال ر

و معادن مربوطه

ي مرتبط ابالغ و

 رد. 

تها از حيث مسا

 واحدهاي تابعه

ها با حضور ش

مسئولين حاضر 

Onli هاو پايش

م» ب«حت بند 

on بر روي خر

تابعه هر سه م ي

اي محيطي ـ ص

شاورين زيست م

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

يبراسيون كنتور

م بازرسي و ممي

هايه تجهيز فن

الح روش شارژ گ

 
ملكرد زيست م

۱۹۰جراي ماده 

ت محترم وزيران

رساني و ارتقاالع

سازي مصرفنه

سازي مصرف آه

ش مصرف كاغذ

ف بهينه مواد او

ش توليد پسماند

د نظام تعمير و ن

فت ضايعات ـ تص

هفاده از فنآوري

مصرفي درد موار

يريت پسماندهاي

هاي ادواري و ج

رد نظر پيگيري

ها و بررسي وضش

جهت ضرورت ار

طي هلدينگ در

ت كارخانجات و

ينگ به واحدهاي

پذير صورت مي

ش عملكرد شركت

ررسي عملكرد 

ط زيستي گزارش

ها با حضور ماق

ine monitor

ا توجه به صراح

nlineهاي روژه

شركتهاييست 

ها ـ هوادودكش

مالحظه دفتر مش

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

 كالي

 انجا

 ادامه

 اصال

گزارش عم

در اج - ۱

هيئت

الف ـ اطال

ب  ـ بهين

ج  ـ بهينه

د  ـ كاهش

هـ ـ مصرف

و  ـ كاهش

ز  ـ بهبود

ح  ـ بازياف

ط  ـ استف

ي  ـ كاربر

ك  ـ مدي

در بازديده

اهداف مور

پايش - ۲

ج به

محيط

زيست

هلدي

الزم 

پايش - ۳

در بر

محيط

انطبا

۴ - ring

با - ۴- ۱

پر

ز

د

م

گ

ب



ها با پساب

ي نمودارها 

 همان روز 

-عكس مي

در سال  ه

كس و در 

 بررسي و 

يه و جهت 

ماده » ف 

ريعاً نسبت 

 دفاعيه و 

 تعلقاز  و 

ت محيطي 

ها منعكس 

اند  گرديده

 تشكيل و 

كل محيط 

ش مديران 

 دعوت از 

هر يك از 

 مشاورين 

ش كارگاه 

طي ارائه و 

ف مربوطه 

الحي مورد 

 . گرديدالغ 

۰۲/۱۳۹۳  

ها و پي دودكش

ت روزانه تمامي

ب مراتب ظرف 

حد مربوطه منعك

 بر ارزش افزود

ت محيطي منعك

ط زيست استان

ق مشاورين تهي

الف« ط با تبصره 

گردد سرمل مي

ن تنظيم اليحه

انجام ات الزم 

زيستفعاليتهاي 

ط زيست استانه

عات مورد نظر 

ط بطور مستمر

ا حضور مدير ك

همايش ۱۳۹۲ل 

برگزار و ضمن 

ه ، و حتي ملي

را ارائه و توسط

بعالوه در همايش

ي زيست محيط

و پيگيري اهداف

نه اقدامات اصال

تذكرات الزم ابال

۳۱/۲ منتهي به 

 عملكرد خروجي

ز شرايط بصورت

داردهاي مصوب

محيطي به واح 

قانون ماليات ۳

مشاورين زيست

ط از سوي محي

 حقوقي از طريق

بط اطالعات مرت

 صنعتي را شام

ي اقدام و ضمن

ع شركت اقداما

رت به انعكاس ف

ems به محيط (

 به تدوين مطالع

ه مديران ذيربط

هائي بان نشست

   . ت

در سالي تابعه 

 سيمان آبيك) 

ط جرائد محلي

رشركت مربوطه 

. بگرفته استر 

هاينامه شيوهو 

تابعه و شركتهاي

گان ۱۵هاي امه

عامل هلدينگ تذ

ملكرد سال مالي

حيط زيست بر 

ر كارشناس حائز

م تأمين استاند

تغ جرائم زيس

 :  

۳۸ره الف ماده 

تانها به دفتر م

كايات ارجاعي 

خهاي مستند و 

 . ست

 محض دريافت

ندگي واحدهاي

 حقوقي و فني

در دفاع از منافع

مبادر ۱۳۹۲ال 

sو  empجات (

جاتي كه موفق 

دير عامل و بقيه

قل يكبار چنين

گرفته استر قرار 

 زيست واحدهاي

(شركت ربوطه 

وسطس موضوع ت

ش يطي يكساله

 تبادل نظر قرار

 ـ استانداردها و

شمحيطي كليه 

ستمر برناطور م

ها توسط مدير ع

عم  
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ظارت سازمان مح

گماردن يك نفر

دمت مالحظه ع

ـ تنبيهي و ابالغ

 باشد . ي مي

ي و رفع موارد 

دگي وفق تبصر

حيط زيست است

ست محل ـ شك

ر گرفته و پاسخ

گرديده اس ابالغ 

تابعه و به  هاي

كه جرائم آاليند 

اه تأمين دالئل

زيست استانها د

 . گرديد ري

 ت استان : 

در ساي استانها 

محيطي كارخانج

ر اغلب كارخانج

ور مدانه با حض

حدا مزبور سال

حث و تبادل نظر

سئولين محيط 

از شركتهاي مر

و انعكاس ه مقرر

كرد زيست محي

مورد بحث و ا

ها دستورالعمل

صالحي زيست م

بط ۱۳۹۲ر سال 

هحراف از برنامه

  وزستان

و نظ onlineي 

و گ ۱۳۹۳سال 

رفته و در صورت

رخورد سلبي ـ

د ويژه و انحصاري

ل زيست محيطي

از شمول آاليند 

كل حفاظت مح

ايت محيط زيس

 بازديد ويژه قرار

 به كارخانجات 

شركتهي و مالي 

۹۲در سال  ده

 مستندات و گا

محيط زئولين 

 گزارش جلوگير

ل محيط زيست

 بخشي در تمامي

ديريت زيست م

اي مطالعاتي در

ط زيست كارخا

نان متقابل در س

مربوطه مورد بح

ي رابطين و مس

 ميزباني يكي ا

يست محيطي 

قه گزارش عملك

ن ديگر واحدها

قررات جديد ـ 

جراي اقدامات اص

در طي هلدينگ

ه و در صورت انح

مان فارس و خو

  

هايجراي پروژه

از ابتداي س ش

ارزيابي قرار گر

ل و احتراز از بر

 نيز در نوع خود

ل و فصل مسائل

 شركتهاي تابعه

اتبات ادارات ك

ها ـ عدم رضاه

رت لزوم مورد 

ط زيست استان

 اهداف اقتصادي

ت بر ارزش افزود

يت و مالحظه 

ادل نظر با مسئ

مورد ي در سال 

ترك با مدير كل

هاي بين هنگي

طالعات جامع مد

مودن رهنمودها

ي حفاظت محيط

ي و ايجاد اطمين

هاي مل و برنامه

ست محيطي : 

ن علمي و اجرائي

حدهاي تابعه به

تبيين اهداف ز

دقيق ۱۰ مدت 

دينگ و همكاران

مقين و تشريح 

 . ت

ابالغ و اجر ،رائه

ن زيست محيط

اسي قرار گرفته

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

ا توجه به الزام ا

شكيل دفتر پايش

مورد بررسي و ا

جهت رفع مشكل

گردد. اين اقدام 

ش در جهت حل

ش ور احتزازمنظ

كليه مكا ۱۳۹۲

خصوص اخطاريه

رزيابي و در صو

نعكاس به محيط

در جهت تأمين 

قانون ماليات ۳۸

ه بازديد از ساي

هماهنگي و  تبا

جريمه آاليندگي

يل جلسات مشت

 به ضرورت هماه

يده و حاصل مط

نظور اجرائي نم

هاي تخصصيته

سازيظور شفاف

ت استان تشكيل

يش مديريت زيس

ظور تقويت توان

ت محيطي واح

ولين محلي و ت

ت كنندگان به

ت محيطي هلد

شي جهت تبيي

گرديده استيل 

ا، جه به تنظيم

ط دفتر مشاورين

بي و آسيب شنا

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

با - ۴- ۲

تش

م

ج

گ

گزارش - ۵

بم - ۵- ۱

۲

خ

ار

ان

د - ۵- ۲

۸

به

ه

ج

تشكي - ۶

نظر 

گردي

و بمن

كميت

بمنظ

زيست

همايش - ۷

بمنظ

زيست

مسئو

شركت

زيست

آموزش

تحليل

با توج - ۸

توسط

ارزياب

 

 

 

گ

ب



 ن طرح با

ميليارد  ،۳

در   ۳خط 

درصد  ۲/۸

مراحل  - ه

موجود در 

افته است. 

سعه ملي و 

-مي ح زير

ن ميسان 

 ساخت به 

العماره رض

۰۲/۱۳۹۳  

اين - كر در روز

۴۲۹،مبلغ ح به 

م است. پروژه خ

۲د كه بيش از 

 كلينكر روزانه

ي عرصه سايت م

 جديد انتقال يا

صندوق توس يق

ريال بشرح ليارد

 العماره استان

دوران اي بهره 

بنام ار يشركت 

 است. 

۳۱/۲ منتهي به 

تن كلينك ۸،۵

م شده اين طرح

 يليارد ريال 

۱،۲۹ 

۱،۶۳ 

۴۹ 

۳،۴۲ 

ل در دست اقدا

يمان خواهد شد

تن ۳,۶۰۰زان 

 و تغيير كاربري

 به محل سايت

 ريالي آن از طر

 گردد.  

ميل ۳,۱۷۷ مبلغ

 يليارد ريال 

۱,۴۹ 

۲۵ 

۹۹ 

۴۴ 

۳,۱۷ 

اعت در شهر

تساب هزينه ها

مه اجراي طرح

در دست اقدام ا

ملكرد سال مالي

۵۰۰فيت توليد 

يه گذاري انجام

مبلغ / مي 

 ۹۸

 ۳۷

 ۴

 ۲۹

ميليارد ريال ۴۰

ميليون تن سيم 

ت توليد به ميز

 تملك گرديده 

قبالً خريداري و

زي و تسهيالت 

ر شيراز تأمين گ

ي دوره احداث 

مبلغ / مي 

 ۹۰

 ۵۰

 ۳

 ۴

 ۷۷

 سيمان در سا

اين طرح با احت 

به منظور ادامو  

ين مالي پروژه د

عم  
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 ير 

 آبيك با ظرفي

سرماياست.  شي

۰ا برآورد مبلغ 

 رسيد. 

 ۵/۶ت بالغ بر 

 اصالح ظرفيت

حداث كارخانه 

م پخت آن نيز ق

ت تسهيالت ارز

سايت موجود در

هاي مالي هزينه 

 ث

تن  ۱۰۰رفيت 

گذاري  سرمايه

 شدهژه تحويل 

تأمي  الزم جهت

  وزستان

پذياي سرمايه

سيمانشركت 

ه برداري آزمايش

 ت : 

 

 داران 

 

جهيزات جانبي با

 تجاري خواهد ر

اليانه اين شركت

 باشد . 

نطقه خرامه با 

ي احين الزم برا

خشي از سيستم

باشد و قراراستي

 فروش عرصه س

بااحتساب پروژه

 

 دار 

  

الي دوره احداث

 جمع

كستري به ظر

جمع كل - نه)

، زمين پروژيده

ل حاضراقدامات

مان فارس و خو

  

 توسعه شركتها

 هلدينگ : 

ش ۳فيت خط 

حال بهره% در ۹

ن مالي شده است

 تسهيالت 

آورده سهامد

 ساير منابع 

 

ب سيمان و تج

برداري  به بهره

توليد سا، ۳خط 

بن كل كشور مي

ن فارس به منط

زمي ور گذاشته 

ت . همچنين بخ

مي %۷ژه حدود 

الي آن از محل

پ انجام براي ري

 تسهيالت 

آورده سهامد

فروش زمين

هاي ماهزينه

ب سيمان خاك

 سيمان ساليا

برآورد گرددالر 

درحال ده است.

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

هاي م ـ طرح

هاي توسعه هح

ه افزايش ظرف

۹۸فت فيزيكي 

بشرح زير تأمين

 
 يك واحد آسياب

دوم سال جاري

ندازي پروژه خط

ت توليد سيمان

ه انتقال سيمان

اتي را پشت سر

ز انجام شده است

فت فيزيكي پرو

 ملي و بخش ريا

گذاسرمايه بيني

 باشد : 

 
 احداث آسياب

تن ۶۶۰،۰۰۰ (

ميليون د ۳/۲۵ 

رسيدثبت راق به 

 

 

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

فصل هفتم

طرح -۱-۷

پروژه - 

پيشرف

ريال ب

 

خريد 

نيمه د

ابا راه

ظرفيت

پروژه - 

مطالعا

شيراز

پيشرف

بانك 

بپيش

 

طرح - 

عراق

مبلغ 

در عر

گ

ب



ش ظرفيـت    

ر افـزايش   

ل تـوجهي  

 شركتهاي 

زمينـه بـه    

ع پـنج در      

ن وفـارس،     

ش بودنـد  

و باالبردن 

 دهد. مي

ت سيماني 

هاي  با رده

في اعم از 

ده دركليه 

صورت ب عه

 .  

شت مواجه 

۰۲/۱۳۹۳  

 پـروژه افـزايش

قريباً به دو برابـر

 مزبور تأثير قابل

 در نتيجه سود 

ه است درايـن ز

ـد سـيمان نـوع

سـيمان بهبهـان

رفيت خالي سايش

درحد ظرفيت و

ورد پايش قرار م

طبيق محصوالت

 كليه واحدها  ب

يت انرژي مصر

 قيمت تمام شد

ي شركتهاي تابع

 ه بوده است. 

هاي تابعهرخانه

 با مشكل انباش

 زائي .

۳۱/۲ منتهي به 

يشرفت فيزيكي

 باشد .مي ۹۳

شركت مزبور تق

ز سهام شركت 

 ميزان فروش و 

شدهتابعه انجام 

ن بجنـورد، توليـ

 ره نمود.

هـاي سكارخانـه 

ن آنها داراي ظر

 جهت توليد د

صورت روزانه مو

نسبت به تط نگ

ن زمينه سيمان

 به بررسي وضعي

 نمايد.ي

 جهت كاهش 

صادراتي  فروش

 واحدهاي تابعه

در تعدادي از كار

هائيكه كارخانه

افزت و ايجاد هم

ملكرد سال مالي

بيك و ميزان پي

زستان در سال 

 ظرفيت توليد ش

% از۱۰۰ دارنده 

ها ها و پروژهرح

 پذير :سرمايه

ل در واحدهاي ت

مركب درسيمان

توان اشارنو ميس

ن خوزستان به ك

آسياهاي سيمان

مساعي الزم ،

يد وتحويل را بص

 همجوار، هلدين

اين رده است در

سه ماهه نسبت 

مي مربوطه اقدام

ولتي و پيگيري

 مام شده. 

ايش قيمتهاي 

ن نرخ فروش در

اشت محصول د

ودي كلينكر در

 انتقال تجربيات

عم  
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 ها:  

شركت سيمان آب

ان فارس و خوز

 لدينگ : 

 سيمان آبيك ،

بعنوان هلدينگ

دن ساير طررسي

 گرفت. 

ر شركتهاي س

يدن به محصول

ع سه، سيمان م

 درسيمان فارس

ز سيمانلينكر ا

ن وصوفيان كه آ

كانات دراختيار

ارداده وروند تولي

كليه كشورهاي

د اروپا اقدام كر

نگ درمقاطع س

س با استاندارد م

طريق مراجع دو

كاهش قيمت تم

پا رات نسبت به

هماهنگ نمودن

جلوگيري از انبا

ت كاهش موجو

 هلدينگ جهت

  وزستان

هيل اين پروژه

نجام شده در ش

هاي سيماولويت

هل بر عملكرد 

فزايش ظرفيت 

هعملكرد هم بر 

برداري ربه بهره

 ير قرار خواهند

ي انجام شده در

جهت تنوع بخشي

يمان زود گيرنوع

وب آهن وفوالد 

ي  و جابجايي كل

ه سيمان زنجان

 مناسب از امك

 را دردستور قرا

ك رد سيمان در

ياس با استاندار

  دارد.

 محصول هلدينگ

 شركتها درقياس

رخ فروش از ط

هاي مربوط به ك

 حاصل از صادر

دم اين فعاليت ه

ن حمل جهت ج

ي مختلف جهت

شركتهاي تابعه 

مان فارس و خو

  

براي تكمي نگ

هاي انگذاريايه

مزبور در زمره او

ها ل اين پروژه

اف ۳رسيدن خط 

لكرد شركت و ه

جرائي شدن و ب

 اصلي تحت تأثي

د و نوآوريهاي

رش اقداماتي ج

ن بلين باال ،سي

فاده از روباره ذو

افزاييه اصل هم

ن آبيك وساوه به

.  

برداريينه بهره

خطوط توليدي

ي بودن استاندا

قي تابعه در يدي

تاندارد مطابقت

 انرژي درواحد

وليد ق درواحد ت

 جهت اصالح نر

هز طريق كميته

باالبردن منافع 

نمايد. اولين قدي

فع مشكل ناوگان

راهكارهايجراي 

ت مديران عامل ش

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

هلدينمه آتي 

ه به جمع سرما

، اتمام پروژه م ۳

أثيرات تكميل

برداري ربه بهره

ت كه هم بر عمل

رد . در صورت اج

ر نهايت شركت 

توليدات جديد

 دوره مورد گزار

يد وعرضه سيما

مان آبيك، استف

م ديگر درزمينه

چنين از سيمان

توان اشاره كرد 

 
 ر نكات:  

هلدينگ در زمي

وزهاي كاركرد خ

با توجه به جاري

اي توليهكارخانه

مقاومتي اين است

ا توجه به سهم

گاز، مازوت وبرق

يگيري مستمر

شركتهاي تابعه ا

هلدينگ جهت ب

هفتگي اقدام مي

يگيري جهت رف

يگيري جهت اج

 هستند .  

رگزاري جلسات

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

برنا -۲-۷

با توجه

۳خط 

 

تأ -۲-۸

در صورت به

افتخواهد ي

خواهد گذار

ذيربط و در

 

اهم ت -۳-۷

طي

توليد

سيم

اقدام

همچ

تمي

ساير

ه - ۱

ر

ب  - ۲

ك

م

با - ۳

گ

پي - ۴

ش

ه - ۵

ه

پي - ۶

پي - ۷

ه

بر - ۸

 

 

 

گ

ب

۴-۷-



 و    
7 

ها 
ي     
ل      

بر 
ي  
ت 

ه        
ي 
ص     
 و   
ل  

د 
ع  
ي 
ي  
ي   
ق    

ش 
ن  
ل   
 و     
ن 

ــا ــفانه دارائيه
73يل (از سـال    

دارائيها و بدهيه
 مانـده سـرقفلي
طـي چنـد سـال

به سهم اقليت بر
خيص واحـدهاي
سبه سهم اقليت

 باشد.مي

شـده مربـوط بـه
 اختالف مالياتي
ري در خصـوص
صـنايع كشـور

در حـال ق.م.م 1

ه شــده عملكــر
ماليــات موضــوع
ش توسط هياتهاي
ضوع در شـوراي
و تـا صـدور راي
 ماليـات مطـابق

ششـده درگـزار  
ميليـون 27،098

ميليـون ريـال 6
 بـدوي مطـرح

ا تاريخ تهيه اين

۰۲/۱۳۹۳  

 باشد :ر مي

 جام شده

ــبه ارزش منصـ
در زمـان تحصـي
 ارزش دفتري د

ميليـارد ريـال 
مـالي تلفيقـي ط

اسبديت در مح
ئيهاي قابل تشخ
جود دارد و محا

پذير نمنه امكان

يـات مطالبـه ش
طه به هيات حل
رديـده و پيگيـر

قانون نوسازي ص 
148مـاده   27 

ماليــات مطالبــه
يرش معافيــت م
تخفيفات فروش
يدنظر شده، موض

. واسـت گيـري  
 پرداخت تتمـه

اليات محاسبه ش
8م.م. بـه مبلـغ   

67،549 ه مبلـغ  
ـتالف ماليـاتي

. كه تااند نموده

۳۱/۲ منتهي به 

بشرح زير ۰/۹۲

اقدامات انج

ــ وديتهاي محاس
پذير دت سرمايه

بر اساس خالص
268ت. مبلـغ   

 در صورتهاي مـ
 واهد شد.

ات فوق، محدود
فانه خالص دارائ
اريخ تحصيل وج
ص ارزش منصفانه

 يمان آبيك  
آمـده بـه ماليل 
پرونده مربوط 13

ن البرز احالـه گر
4مالياتي ماده 

يت مالياتي بند

 نورد
مــده بــه مآمــل 

ــذير ــت عــدم پ
تو عدم پذيرش 
ت بدوي و تجدي

پي در حال ح و
م به تقسيط و

 ست.
ف فاحش بين ما

ق.م 272 ماده 
بـه يص صـادره 

ر هيات حل اخـ
ي قرار رسيدگي

ملكرد سال مالي

۲۰/۶ هام مورخ

ــدو ــل مح ه دلي
تهيهاي ده شرك

نون) سرقفلي بر
حاسبه شده اسـت
كتهاي يادشده
ده مستهلك خو
توجه به توضيحا
س ارزش منصف
اري فرعي در تا
 بر اساس خالص

ـ شركت سي 5
و اعتراض بعمل

389لكرد سال 
جديدنظر) استان
م تفاده از مشوق

مندي از معافيره
 .ام است

ـ سيمان بجن5-
رو اعتــراض بعم

ــه علـ1389ـال ب
ق. م. م. و132ه

ل اختالف ماليات
ي مالياتي مطرح
راي مذكور اقدا

اس شدهگ قطعي
توجه به اختالف
سابرسي موضوع
ل با برگ تشخي
راض شركت در

ه صدور رايام ب

عم  
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 ليف مجمع 

دي صاحبان سه

 سـرقفلي
ارائيهـاي
ه سرمايه
ر گرديـد
ي و سـهم

ــه ب
بده
تاكن
محا
شرك
آيند
با ت
اسا
تجا
نيز

ين شـده
ه در بنـد
 نمـود بـا
ــا و افيته
ي مذكور
تا حصول

 
1-5

پير
عمل
(تج
است
بهر
انجا

 
2-

پيــر
ســا
ماد
حل
عالي
شو

برگ
با ت
حس
ريال
اعتر
اقد

  وزستان

ر خصوص تكال

جمع عمومي عاد

 :  وني
 اينكه محاسبه
تـري خـالص د
ه ارزش منصفانه
 پذيرفتـه، مقـرر
عيـين سـرقفلي

 ايت گردد .  

 :  وني
اليف تعييين تك

عي مورد اشـاره
ص مجمع مقرر

ــتفاده از معا  اس
مالياتي شركتهاي
وه و خوزستان ت

مان فارس و خو

  

انجام شده در

ليف مجصوص تكا

تكاليف مجمع
س و بازرس قانو
ه شده مبني بر
ـده و ارزش دفت
عدم دسترسي به
صـيل) صـورت

 در خصـوص تع
رس مستقل رعا

س و بازرس قانو
ه شده و همچني
ي شركتهاي فرع
ه در اين خصوص
ــا ح شــركت و ب

هاي مه، پرونده
ساويمان آبيك،

 گيري شود. ي

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

اقدامات ام ـ 

جام شده در خص

ارش حسابرس
ه توضيحات ارائه
 بهاي تمـام شـ

فرعي (بعلت ع 
 در تـاريخ تحص
هاي حسابداري
هماهنگي حسابر

زارش حسابرس
ه توضيحات ارائه
ت مجامع عمومي
امات انجام شده
صــرفه و صــالح
 مالياتي مربوطه
ص شركتهاي سي
عي باجديت پي

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

فصل هشتم

اقدامات انج

يف

1 

گز 4بند
با توجه به
بر مبناي
شركتهاي

هـاگذاري
استاندارده
اقليت با ه

 

2 

گز 5بند
با توجه به
در جلسات
فوق و اقد
ــت ص رعاي
مشوقهاي

به خصوص
نتيجه قطع

گ

ب

رديف

1

2



ـا   
   ، 
رر  

د     

ر    
5 

ت     
ت  
 و  

ير 

 ي
ب     
ير 
 ت.

 اند.ه

ه است. لـيكن بـ
 حـوزه ماليـاتي

مكـر251 مـاده   

ليـاتي، عملكـر
 باشد.ياتي مي

يتهـاي مقـرر د
ــغ   54،457 مبل

مچنـين ماليـات
 اعتراض شـركت

پرداخـت 92ل     

ت عملكــرد ســاير

هاي ارزي بدهي
صـالحيه مصـوب

آثار تغيير«  16 
است ثبت شده 

۰۲/۱۳۹۳  

 جام شده
مودد را صادر نن

 قطعي صادر شد
توسط 2ي خط 

 كميته موضـوع

طـرف حـوزه ما
فاقد بدهي مالي1

س ازكسـر معافي
ــه ت متعلقــه ب
شـده اسـت. هم
ون ريال پس از
ـتالف در سـال

نمــودن ماليــات
 ري است.

ها ودارائي 139
بـر اسـاس اص ي  

ظر شده شماره
ير و در حسابها

۳۱/۲ منتهي به 

اقدامات انج
قرارگزارش خود

 وزستان
برگ 90و 89ي 

ش معافيت مالياتي
د را مطرح و در

 باشد.سي مي

 ساوه
طعي صادره از ط

29/12/1389به
نيز پس 1390ل
ــا 1 ق .م .م مالي

سبه و پرداخت ش
ميليو 83/61غ 

هيـات حـل اخـ
 ت. 

 هاي گروه
رازي ، قطعــي ن

گيرز در حال پي

31/02/93هي به
و شـركت اصـلي
تاندارد تجديد نظ
 حسابرسي تسعي

ملكرد سال مالي

رش ، مجريان ق

ـ سيمان خو 5-
ت ماليات سالهاي
جه به عدم پذيرش
كت اعتراض خود
م.م. در حال بررس

ـ سيمان س 5-
برگ قط  موجب

ل مالي منتهي ب
يات عملكرد سا

141و  132ده
ليون ريال محاس
ردمطالبه به مبلغ
طرح پرونده در ه
ويه گرديده است

سايرشركته-5-
ســب درآمــد ابــر
كتهاي گروه نيز

 سال مالي منته
و كتهاي گـروه 

است 05/1392/
سازمان» خ ارز

عم  
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گزا
 

3-
بابت
توج
شرك
ق.م

 
  4-
به 

سال
مالي
ــا م
ميلي
رمو

و ط
تسو

 
5-

حس
شرك

 

ص روش
 دارائيها و
سـتاندارد

سـازمان  1
رد توجـه

در
شرك
15
نرخ

 
 
 
 

  وزستان

 :  وني
مديره در خصـو
رر نمود تسعير

ساس اصالحيه اس
15/05/1392خ

تقل شركت مور

مان فارس و خو

  

تكاليف مجمع

بازرس قانوس و
ضيحات هيات م
يخ ترازنامه، مقر
 مالي بعد بر اس

(مصـوب مـور1
س مستي حسابر

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

ارش حسابرس
س از استماع توض
ز شركت در تاري
ي ارزي در سال
6ر شده شماره

ي) و با هماهنگي
 رار گيرد. 

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

 يف

3 

گز 6بند 
مجمع پس
تسعير ارز

هايبدهي
تجديدنظر
حسابرسي
و اقدام قر

 

گ

ب

رديف

3



ي      
ت 
د  
ه  
ت       
ت    
ق    
ص  
ن  

ي  
بر 
ن   
2 

ه  
ير        
ي  

ت  
س   
ه      
ه      
ن      

 ،د  
ت   

ريـافتني تجـاري
جنورد به شركت
 اين مبلغ مـور

مربوطـهحقـوقي  
ر بـه محكوميـت
يـال ( مطالبـات
دادرسـي و حـق
شده در خصـوص

وع كماكـانموضـ 

ي حسين مالئـي
ر اين خصوص بر
 وآقـاي حسـين

2،280،465 لـغ 
الوكالـهقح سي

وم شـده و سـاير
گيـري حال پـي 

حكم محكوميـت
 دو سـال حـبس
وثيقـه آزاد شـد
كـام ارائـه شـد
 عملكـرد ايشـان

سـيمان بجنـورد
ـات آن بصـورت

۰۲/۱۳۹۳  

 جام شده

 
انـده اسـناد در
شركت سيمان بج

باشد. پروندهمي
رفته و پرونده ح
اه تجديـد نظـر

ميليـون ري 8,1
ينـه دـت ) و هز   

هاي انجام شري
رسيده است و م

 به مديريت آقاي
گيري شده و در
صنعت يادآوران

مبل به پرداخـت 
خت هزينه دادر
ل زنـدان محكـو
عمل آمده و در

قوقي و قضائي ح
د ريال و تحمل
ه نـامبرده بـا و
 بـه اجـراي احك
ر رابطـه باسـوء

 گيري است.ي
رلهاي داخلي س
 تشكيل و جلسـ

۳۱/۲ منتهي به 

اقدامات انج

ران ماهان خزر:
يون ريـال از ما
روش اعتباري ش
ن خزر شمال م

كيفري قرار گر و
ي قطعـي دادگـا

21ه پرداخـت    
ارائـه دادخواسـ

گير از طرفي پي
نتيجه قطعي نر

 ست
 ت يادآوران:

 شركت مذكور
راجع قضائي پيگ
ه، شركت كوثرص
صورت تضامني ب
ه شركت و پرداخ
كي بـه يكسـال
ن خصوص به ع

 ي:
هاي حقي گيري

ميليارد14خت 
ا توجه به اينكـه
ضبط وثائق نيز

گيـري دركه پي
ركت در حال پي

سيستم كنتر ي
 داخلي شركت

 گردد.رگزار مي

ملكرد سال مالي

كت سيمان آور
ميلي 31,062لغ

لي مربوط به فر
مان آوران ماها
گيري حقوقي و
تج به صدور راي
كت خوانـده بـه
رسيد شده تـا ا
.كاله شده است

ونده كيفري به ن
گيري ا حال پي

كت كوثرصنعت
صول مطالبات از
يكي از طريق مر
س آراي صادره
ئي نديكي به ص

وجهرآمريكا در 
قاي مالئي نـديك
امات الزم در اين

 ت.
ي محمدنصيري
ساس آخرين پي

پردابرده جهت 
در شده است. با
ت، درخواست ض
ت.مضافا به اينك
سط مديريت شر

 خصوص بازنگري
ميته حسابرسي

بر مستمرتب و

عم  
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 حقـوقي
 سرفصـل
ي سـيمان
شـاره در
 شـده در
ر گرديـد
حصول بـه
ت شـركت
اگذاري و
ف تعيين
 بجنـورد،
ـركت تـا
ر سيستم
اسـب بـا

 
 

شرك
مبلغ
ريال
سيم
گپي
منت
شرك
سر
الوك
پرو
در

شرك
وص

نديك
اسا
مال
دالر
و آق
اقد

است
آقاي
براس
نامب
صاد
است
است
توس
در
كم
مرت

 
 

  وزستان

  : وني
صـوص اقـدامات
ت مـنعكس در
 شـركت فرعـي
 شركت مـورد ا
تكليـف تعيـين

كت مذكور، مقرر
وق شركت تا ح
طه بـا مطالبـات
ق در خصوص و

ه تكاليفا توجه ب
ـركت سـيمان
يفاي حقـوق شـ
زنگري و استقرار
ن بجنـورد (متنا

 ردد.  گ

مان فارس و خو

  

تكاليف مجمع

س و بازرس قانو
ه شـده در خص
وصـول مطالبـات
ني تجـاري در
 اعتباري به دو
 بـا توجـه بـه ت
دي ساليانه شرك
براي احقاق حقو
همچنين در رابط
مدير مالي سابق
توسط ايشان ، با
عادي ساليانه شـ
زم جهـت اسـتي
م و نسبت به باز
ر شركت سيمان
در بورس) اقدام

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

ارش حسابرس
ه توضيحات ارائه
ه در رابطه بـا و
 اسـناد دريـافتن
ربوط به فروش
در سنوات قبل،
جمع عمومي عاد
و اقدامات الزم بر
ئي بعمل آيد. ه
مان بجنورد از م
وراق مشاركت ت
مجمع عمومي ع
يد پيگيـري الز
يجه نهائي انجام
خلي مناسب در
 پذيرفته شده د

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

 يف

4 

گز 9بند 
با توجه به
انجام شده
حسابها و
بجنورد مر
بند فوق د
جلسه مج
پيگيري و
نتيجه نهائ
فرعي سيم
برداشت او
شده در م
مقرر گردي
حصول نتي
كنترل داخ
شركتهاي

 
 
 
 
 
 

گ

ب

رديف

4



ي 
ك 
ت 
 ر

ط  

ه 
9 

ن  
ه 
ت   

ن       

 

جلسات توجيهي
مشتركجلسه  2

اطالعات ،اهنگي
دطـور مسـتمر   

 توجه به شـرايط
 

سهامداران عمد
93,400مبلـغ  ز    
سـهامداران 92/

پرداخت و تسويه
جـاري و رعايـت

 رار دارد.

م پـروژه سـيمان
 

۰۲/۱۳۹۳  

 جام شده

س از برگزاري ج
29صادراتي طي 

ضمن هما 1393
را بطصـادراتي )   

داده است. تا با
گ اتخاذ نمايند.

س 31/02/91 به 
ـه گـزارش نيـز

31/02نتهي به 
ريزي براي پامه

يان سال مالي ج
ر كار شركت قر

ران دسـت دوم
:گردد گيري مي

۳۱/۲ منتهي به 

اقدامات انج

بازار هلدينگ پس
پانل ص 6اي و قه

31/02/3هي به 
م از داخلـي و ص
هاي گروه قرار د
اسب و هماهنگ

ل مالي منتهي
تهيـ و تا تـاريخ 

ود سال مالي من
رديده است. برنا
ران عمده تا پاي
جارت در دستور

ـاب بـا پيمانكـا
پيگ جدول ذيل 

ملكرد سال مالي

رگروه مطالعات ب
كارگروه منطق 6

 سال مالي منته
بوط به بازار (اعم
تيار كليه شركته
ر تصميمات منا

د مربوط به سال
ويه شده است و

ريال از سو ليون
كور پرداخت گر
مل سود سهامدا

قانون تج 240د

هت تسويه حسـا
روزكوه به شرح ج

عم  
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خ فـروش
Work   ـ

هـاي  خانـه
هـاي  ينـه

ي انجـام  ـ    
شـورهاي
ك مربـوط
شور واريز
ت سيمان
اطالعـات
رار گيـرد
گ اتخـاذ

 
 

كار
6با 
در

مربو
اخت
بازار

 

 ي :
د نسـبت
س برنامـه

 
 

سو
تسو
ميلي
مذك
كام
مفا

 

ران دست
ده جهـت
ـا رعايـت
ـزارش در

جه
فير

 

 

  وزستان

  : نوني
ي بر اينكه نـرخ

kخلي بصـورت

ن توسـط كارخا
س از كسـر هزي
گ سـبز گمركـ

انتقـال ارز از كش
 كاهش ريسـك
سابهاي بانكي كش

سازي صادراتف
ي الزم انجـام و ا
كننده سيمان قر
اسب و هماهنـگ

بازرس قانونيو
وني، مقرر گرديد
 عمده بر اسـاس

 عمل آيد .

 قانوني :
ساب با پيمانكار
مات انجـام شـد
پروژه مـذكور بـ
قطعي و ارائه گـ

 گرفت.

مان فارس و خو

  

تكاليف مجمع

س و بازرس قان
ت ارائه شده مبني
ز نرخ فروش داخ
تي عرضه سيمان
رز خروجـي (پـس
) از طريـق بـرگ
امكـان نقـل و ا
بانكي و بمنظور
ل ريالي به حس

د، بمنظور شفاف
هايهنگي، هما

شركتهاي صادرك
ر، تصميمات منا

رس مستقل و
كليه تكاليف قانو
عوق سهامداران
ن، اقدام الزم بع

برس و بازرس
ات و تسويه حس
كوه ، ادامه اقدام
ران دست دوم پ
 حصول نتيجه ق
يد مجمع قرار گ

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

زارش حسابرس
ستماع توضيحات
با نرخي باالتر از
مبناي نرخ رقابت
سيمان در هر مر
 كارخانه تا مرز)
ا توجه به عدم ا
طريق سيستم ب
انتقال ارز، معاد
ست. مقرر گرديد
تشكيل كارگروه
ر اختيار كليه ش
 به شرايط بازار

گزارش حسابر 
كيد بر رعايت ك
ت سود سهام مع
رد توافق با ايشان

گزارش حساب 1
ص وصول مطالبا
ه سيمان فيروزك
ساب با پيمانكار
صالح شركت تا

اسب، مورد تأكي

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

 يف

5 

گز 10بند 
پس از است
صادراتي ب

Ex و بر م
مختلف س
متعلقه از
گرفته و با
مقصد از ط
به نقل و ا
گرديده اس
از طريق ت
مربوطه در
تا با توجه

گردد.

6 

11ـ1بند 
ضمن تأك 

به پرداخت
زماني مور

7 

11ـ2بند
در خصوص
دوم پروژه
تسويه حس
صرفه و ص

منامقاطع 
 
 
 

گ

ب

رديف

5

6

7



ي 
ه 
ش  

ن 
ن   
ن 
. 

ـا    
ه   
 و 

ش 

ز    
ن 
ح   
ظ       
ت  

ه     
ش    
د  

ه،      

 و آقاي محمدي
به 18/06/1392

ي ذيربط گـزارش

كامل مفاد قانون
هـاي سـازمانمه

حدوديتهاي برون
باشيمع آنها مي

سـئول مبـارزه بـ
 به موجـب نامـه
مــور اقتصــادي

جتماعي، گزارش
  ت. 

ـك حسـب نيـا
يز توسط مديران
فته اسـت. طـرح
 ولـي بـه لحـاظ
و در ارديبهشـت

يمان فـارس بـه
اسـتاني گـزارش
 تسهيالت مـور

شـركتهاي تابعـه

۰۲/۱۳۹۳  

 جام شده

شركت اصلي13
8 مورخ 3733/1

ي و ساير مبادي

ت جهت رعايت ك
نامها و  آئينمل

ر مواقعي كه مح
ش در صدد رفع

مس 11/10/92  
كساز ) تعيين و

بــه وزارت ام 93

گذاري تأمين اج
يده استسال گرد

سيمان آبيـ 2ط 
يو در مقاطعي ن
 بازديد قرار گرف
آزمايشـي شـد

ه ديگر متوقف و
  است. 

انتقـال سـيطرح 
قامات مسـئول ا
هاي مكرر هنوز

 . ه است

ـاي  داخلـي ش

۳۱/۲ منتهي به 

اقدامات انج

20/08/391ورخ
3 ي نامه شماره

و بازرس قانوني 

 قانوني، مراقبت
بط و دستورالعم

شود و دردار مي
آيد با تمام تالشي

مـورخ 6515/1
حمد حسين پاكس

12/05/3مــورخ 
 ه است. 

گ شركت سرمايه
رد به شستا ارس

طرح توسعه خط
و است سال شده

رفت طرح مورد
انـدازي آراه 92 

 مشكالت عديده
اندازي شده راه

ه در خصوص ط
راً به شستا و مقا
هليرغم پيگيري
صويب واقع نشده

سيسـتم كنترلهـ

ملكرد سال مالي

نامه موه مبايعه
ر(فروشنده) طي

مستقل سابرس
  ديد.

توجه به الزامات
ر سرمايه و ضوا

اوراق بهاد س و
زماني بوجود مي

5 ي حكم شماره
شوئي (آقاي مح

م 3235/1ماره
ائي معرفي شده
رو هماهنگي با
امات حسب مور

:12-1د
ط پيشرفت رش

هامدار عمده ارس
ربط شستا پيشر

ماه آبانبور در
شكل قطع گاز و

مجدداً 1393
 : 12-2د

امات انجام شده
طقه خرامه كرار
ده است ليكن عل
ز طرح مورد تصو

  : 12-3د
 جهت تقويت س

عم  
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خ قرارداد
 اسـتماع

 
 

اقاله
باهر
حس
گرد

 ضـوابط ،
ر ، اقـدام

 
با تو
بازار

بورس
ساز

كامـل بـه
ي قـانون
 گـزارش
ه شـركت
و  رســائي

 
 

طي
پولش
شــم
دارا

پير 
اقد

 

م سـيمان

دار عمـده
ه سـيمان

ي داخلــي
 و واحــد

هاي سامانه
مربوطـه و
 ر سه ماه.

 فـارس و
ن و سـاير
اي طـرح

بند
گزا
سه
ذير
مزبو
مش
ماه
بند
اقد
منط
شد
نياز
بند
در

  وزستان

 نوني :
شركت بابت فسخ

، 20/8/91ورخ

:ازرس قانوني
ازار سـرمايه و

رس اوراق بهادار

 وني :
 و لزوم توجـه ك

اجرائـيتورالعمل
و مقـرر گرديـد
طع مناسـب بـه

و هرگونـه نار ل
 .عالم نمايند

رح توسـعه دوم
  ماه .

 شده به سهامد
نتقـال كارخانـه

ســتم كنترلهــاي
ـاي حسابرســي
و نيز استقرار س
در شركتهاي مر
مده در پايان هر
 شركت سيمان
صـنعت سـيمان
سـيمان و اجـرا

مان فارس و خو

  

تكاليف مجمع

س و بازرس قا
در مورد روش ش

مـو 5134/1ره

س مستقل و با
 مفاد قـانون بـا
هاي سازمان بور

س و بازرس قانو
رزه با پولشوئي

نامـه و دسـتين
ع قرار گرفـت و
خصوص در مقاط
جتمـاعي ارسـا
ت تبادل نظر اع

ش پيشـرفت طـر
در پايان هر سه
ش اقدامات انجام
خصوص طـرح ان

 و تقويــت سيس
هــتقرار كميتــه

كتهاي مربوطه و
EFQM,TPM

ه به سهامدار عم
 اساسي توسط

في كارفرمايان ص
 سازي قيمـت س

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

زارش حسابرس
ت هيئت مديره د

آباد به شماردت

زارش حسابرس
رعايت كامل ص

هنامهملها و آئين
 ت پذيرد.

ارش حسابرس
ميت قانون مبار
رعايت دقيق آئي
ورد تأكيد مجمع
مربوطه در اين خ
ـذاري تـأمين ا

احتمالي را جهت

 ليف مجمع:
ارائه گـزارش : 1

سهامدار عمده د
ارائه گزارش : 1

 سه ماهه در خ
 خرامه. 

ــازنگري : 12- ب
ي تابعــه و اســت
ي داخلي در شرك

M,IMSنظير 

ش نتايج حاصله
ايفاي نقش : 1

 در انجمن صنف
وني جهت آزاد

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

 يف

8 

گز 13بند 
توضيحات
ملك سعاد

 گرديد.
 

9 

گز 16بند 
در خصوص
دستورالعم
الزم صورت

 
 

1 

گزا17بند
نظر به اهم
مفاد آن، ر
مذكور، مو
اقدامات مر

گـسـرمايه 
مشكالت ا

سايرتكالي
12-1بند 

آبيك به س
2-2بند 

در مقاطع
فارس به خ

-3بنــد 
شــركتهاي
حسابرسي
مديريتي ن

ارائه گزارش
2-4بند 

خوزستان
مراجع قانو

گ

ب

رديف

8

9

0



ه 
د.  
ر 
ي 
. 

ز 
ها 
ي     
ن      
را     
ي  

د   
ن   
 ،ي  
  

ر     
 و    
ي 
 و   
ن   

ت.  
ـا    

 و   
ور   
م   
ها 
ع   

واحــدهاي تابعــه
آيـد بعمـل مـي     

ه حسابرســي د
داخلي شركتهاي
 حال اجرا است.
امان خوزستان 
ن ساير شركت ه
ــالي ــنواره تع جش
شـركت سـيمان
ل ايـن جـايزه ر
ت هاي سـيماني

 است. فته

IM يـا اسـتاندار
دارد ملـي ايـران
هـدف صـادراتي
و غيـره را اخـذ  

ـان هلـدينگ د
جمـن سـيمان

ير مراجع قانوني
در ارديبهشـت

سـتري و سـيمان
 ه است. 

ارت شده اسـت
كتهاي تابعـه تـ

ــه ــه ماه طع س
ل يا مـدير امـو
شــركتها و انجــام
ران امور شركته
 ذيـربط موضـوع

۰۲/۱۳۹۳  

 جام شده
حسابرســي و ــه

سـي هلـدينگ
ســتقرار كميتــه
 از حسابرسان د
يائي هستند در

سيمن بجنورد و 
ت سيمان از بين
ــتاره ج ــه دوس

 بـا احتسـاب ش
 سال هـاي قبـل
از در بين شركت

EFQ گرف) تعلق
MSدارد هـاي  

تاند زيست و اس
ه به مشتريان ه

و CE  ،BVـر   

ران و كارشناسـ
سـازي انجصـميم  

ن كشور در سا
سـيمان د نـرخ    

ي سيمان خاكس
 انجام شده بوده

ابعه اعالم و نظا
ي ساليانه شـرك

 برگزار گرديد. 

ــاط ركتها در مق
حضور مدير عامل
ــديره ش ئــت م
متشكل از همكا
و ساير مديران

 .  

۳۱/۲ منتهي به 

اقدامات انج
ظــارت بــر كميتــ
 كميتـه حسابرس
ريــزي جهــت ا
ماني و استفاده
ك منطقه جغرافي
نو شركت سيما

در صنعتستان 
ــ ــدير نام ـت تق

Eگرديدند كـه (
 بهبهان كه در

متياد بيشترين ا
QM سازماني (

داراي استاند عه
 ايمني و محيط

با توجه  شركتها
المللـي نظيـ ن  

د گـزارش مـدير
گيـري و تصميم

قه صنعت سيما
انـد و افـزايشه

ورد گزارش براي
هاي مستمرري

 به شركتهاي تا
امع عمومي عاد

ب 1393ماه سال 

ــر ــرد ش ل عملك
ره و همچنين ح
در جلســات هيئ
ي توسط  گروه م
 داخلي شركت و

گيردل قرار مي

ملكرد سال مالي

ريــزي و نظمــه
ماني از طريق 
رچنــين برنامــه

كتهاي غير سيم
ماني كه در يك

دو سال گذشته 
وه فارس و خوزس
ــ ــه درياف ــق ب ف

EFQMزماني(

س نو و سيمان
ست آورده بودند
 جشنواره تعالي

ي تابعيه شركتها
ستم كيفيت و
ستند. همچنين

ـتانداردهاي بـين
 اند.ده
 : 12-4د

 سال مالي مورد
يه جلسات تصمي
گيري حقوق حق
ضور فعال داشته
داد ماه سال مو
يد نتيجه پيگير

 : 12-5د
رد تكليف شده
ده جلسات مجا
من ارديبهشت 

 : 12-6د
ــرل ــق كنت  طري

هاي صادرشنامه
جــامع شــركت د

ايديدهاي دوره
حسابرسيدير

رد توجه و كنترل

عم  
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هــاي نامه
ت مـورد
ي مجـامع
ع آنهـا و

شـركتهاي
  نقدي.

تر نمودن

 عملـي و
 ي.

ي گـروه و
ي افزايش

ر موضـوع
ش پـس از
ري صـبا

م اقدامات
ت اهميت
و فـروش

بهينـه در
در بهـاي
روشـهاي
 موجودي
 خصـوص
قدام الزم
ـره ارزش

برنا
سيم
همچ
شرك
سيم
در
گرو
موف
ساز

فارس
بدس
در
كلي

سيس
هس
اسـ
كرد
بند
در
كلي
پيگ
حض
خر
سفي
بند
موار
عمد
پايا
بند

از 
بخش
مجـ
بازد
، مد
مور

 

  وزستان

هــا و بخشــنمل
او كامـل اطالعـ  

زمينـه برگـزاري
 تكـاليف مجـامع

كت اصـلي و ش
ه بهينه از منابع
ت بمنظور رقابتي

فاده از ظرفيـت
فزايش سودآوري
والت شـركتهاي

تا در راستايشس

پـذير درسـرمايه
عـامالت فـروش
شـركت كـارگزا

وجوه نقد، انجام
ت ارزي به جهت
 ارز، شناسـائي و

 ت.

مـال مـديريت به
ش سهم انـرژي د
ت، استفاده از  ر
ه سفارش براي
ي مناسـب در

ريزي و اقبرنامه 
د و ارتقاء زنجيـ

 آن .  ه

مان فارس و خو

  

تكاليف مجمع

ليــه دســتورالعم
ن ارائه بموقع و
ه بخصوص در ز

پذير و انجـامه

اط مالي در شرك
أكيد بر استفاده

هاديريت هزينه
  

ي جهـت اسـتف
وري در جهت اف
خدمات و محصو
ر هلدينگهاي ش

ت شـركتهاي س
جام هرگونـه مع
ـده از طريـق ش

ينه نقدينگي و و
 تسويه تسهيالت
نوسـانات نـرخ

م مازاد و ضايعات
الزم جهـت اعم
با رويكرد كاهش
 كيفي محصوالت
هت تعيين نقطه

ريـزيكي، برنامـه
ساس نياز بازار،
 مخلوط و بهبود
 و صنايع وابسته

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

 مان. 

رعايــت كل : 12
عمده و همچنين
ت سهامدار عمده
شركتهاي سرمايه

 اي. دجه

رعايت انضبا : 1
ير مديريتي با تأ

نترل و مدك : 1
 فروش سيمان.

ريـزيبرنامـه  : 1
ورامترهاي بهره

استفاده از خ : 1
 زيرگروه و ساير

  

عدم فعاليت : 12
روش سهام و انج
 با سهامدار عمـ

مديريت بهي : 12
ت بازپرداخت و
سك مرتبط با ن
 غيرمولد و اقالم

تمهيدات ال : 12
وخت و انرژي ب
، ارتقاء كمي و

جه PM قبيل 
عات و لوازم يدك

ضه سيمان بر اس
وليد سيمانهاي
و عرضه سيمان

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

 يف
جامع سيم

-5بنــد 
سهامدار ع
درخواست
عمومي ش
تكاليف بو

2-6بند 
پذيسرمايه

2-7بند 
قيمتهاي

2-8بند 
افزايش پار

2-9بند 
شركتهاي

افزايي.هم
2-10بند 

خريد و فر
هماهنگي

 تأمين. 

2-11بند 
جهت الزم

كاهش ريس
دارائيهاي

2-12بند 
مصرف سو
تمام شده
مناسب از
مواد، قطع
عرتوليد و

بمنظور تو
در توليد و

گ

ب

رديف
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ده      

از       
از        
ده    
  د.

ي     
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ط   
 ار 
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س   
 و    
م   

د 
ن  
ز  

 در شـركت هـاي
ا حضـور مـديران
و مشـاور تشـكيل

هايكاهش هزينه
ي بهاي تمام شد

زايش پارامترهـاي

ـق برنامـه توقـف

ــت ــادرات، كيفي ص
افزائـي بـينت هم
 ست.  

 محصــول جهــت
مـت تمـام شـد

 ايجـاد و يكـي ا
عامـل تعـدادي ا

هـا ايجـاد شـده 
اندي برگزار نموده

سـبت بـه بررسـي
ضـور كارشناسـان

تـك خطـوطتـك 
ع  عوامل اثرگـذا
الزم بعمـل آمـد

مت فـروش پـس
عـدن و تجـارت
وشش نـرخ تـور

 ساماندهي مانند
هندسي سـيمان
ن اسـتفاده را ا

۰۲/۱۳۹۳  

 جام شده

مديريت هزينـه
هلـدينگ نيـز بـا
سـان هلـدينگ و

جهت ك CBMم 
و استاندارد سازي

 دارد.  

ت عملـي و افـز
 ي : 

صـادرات و تطبيـ
   امه

ــل، ص ــد، تحوي ي
 استاندارد ظرفيت
قرار داده شده اس

تمــام شــده ــت
مـل مـؤثر در قيم

رنامـه راهبـردي
ضـويت مـديران ع
ه مديريت هزينـه
جلسات متعددي
هه و نه ماهـه نس

ها با حضيه زمينه
ط ضعف و قوت ت
سائي و براي رفع
تفاده تأكيـدات ال

گيري براي قيميم
زارت صـنعت، مع
ش تعيين شده پو

ت هاي مشمول
رود و خدمات مه
عت سبز بيشترين

۳۱/۲ منتهي به 

اقدامات انج

ق كارگروه هاي م
 مديريت هزينه ه
 اصـلي، كارشناس
وه دو پروژه مهم
ت و جمع آوري و
را در دست اجرا د

ستفاده از ظرفيـت
افزايش سودآوري
وليـد، تحويـل، ص
ي در قياس با برنا
ــعيت تولي ــه وض
شت محصول و
ررسي و پايش ق
كتها كميتــه قيمــ
طقي نمودن عوام

 ست.  

ـازماني بـراي بر
جـاد شـده بـا عض
ماني تابعه كميته
سال مورد بحث ج
ه ماهه، شش ماه
هاي تابعه در كلي
ف هلدينگ نقاط

هاي تابعه شناسه
ظرفيتهاي بالاسـت

جه به لزوم تصمي
ف از مسئوالن وز

ت قيمتهاي فروش
 

 ساختار شركت
شين سازي دور

 و نوآوران صنعت

ملكرد سال مالي

 :12-7د
س از تشكيل موفق
وه ، كميته عالي
ل شركت هـاي

يد و اين كارگرود
هداري و تعميرات
كت هاي گروه ر

 : 12-8د
ريزي جهت اسمه
وري در جهت اه
روزانه تو پايش -

خطوط توليدي
ــ - ــي ماهان بررس

محصوالت، انبا
واحدها تحت بر

در كليــه شــرك -
منط  وشناسائي 

ايجاد گرديده ا
در هلدينگ سـ -

هاي ايجـكميته
شركتهاي سيم
س است كه طي

در جلسات سه -
عملكرد شركته

بخشهاي مختلف
توليدي كارخانه

گيري ظبر بهره
 است.  

متأسفانه با توج -
از كسب تكليف
سازمان حمايت
را نداده است.  

 : 12-9د
دينگ با تجديد

الد و چدن و ماش
س و خوزستان

عم  
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بند
پس
گرو

عامل
گرد
نگه
شرك
بند
برنا
بهره

1-

2-

3-

4-

5-

6-

بند
هلد
فوال

فارس

مان فارس و خو  وزستان

  

تكاليف مجمع

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

 يف

گ

ب

رديف



ه       

را  
ن   
تا 

ت     

م  

ت  
ي     

ث  
ت 
ت  
ر  

ـر     
ي  
ي  

  -
ب        

ت 
م  
E 
و  

ت  
ل     

 . مايد
 سـعي بـر تهيـه

 نمايند.
 مرتبط شسـتا ر
ت شـركت بـين
حمل ونقل شست

گـزاري جلسـات
 گردد. ش مي

ي در بهاي تمـام
 باشد:  مي

كليه كارخانجـات
ي كنتـرل انـرژي

 ها. 

ه كه خود باعـث
بعلت 92ر سال 

ــت  تشــديد رقاب
عه اين سـهم د

ت پذيرفتـه و بـر
ت دوم مصــرفي

هـايكارخانـه ي   
هـاي مـازوتنه

 ايـن امـر سـبب
 يد. 

 توليدي بصورت
اي انجـامكنترلهـ  

EN اسـتاندارد  

 SN  .32  ،R

ــاء كيفيــت  ارتق
ت بـه سـال قبـل

۰۲/۱۳۹۳  

 جام شده
نمنده داخلي مي
اني گـروه نيـز
نكتهاي تابعه مي
 هلدينگ هاي

ستفاده از امكانات
موعه هلدينگ ح

 . گرددت مي

هاي تابعـه و برگ
هه كنترل و پايش

هش سهم انرژي
روالت بشرح زي

يط زيست در ك
ت مـنظم بـراي

تك دپارتمانهك
يمانهاي آميخته

گردد. ليكن دي
ان در كشــور و
جه اهميت توسع

هـاي صـورتري
ــران، ســوخت وزي
ايان سـال بـراي

براي كارخان 93
ن گرديـد، كـه
مت انرژي گردي
 كيفيت سيمان
د و بر اسـاس ك
حدهاي تابعه با

و  Rكالسـهاي  
شــد بطوريكــه

ها نسـبترخانه

۳۱/۲ منتهي به 

اقدامات انج
ي سرويس دهن
كت هاي سـيما
ينكر مازاد شرك
ز خدمات ساير

موده است كه اس
ل آبادان از مجم

  

رت كامل رعايت

واري از شـركته
 مقاطع سه ماه

ته با رويكرد كاه
 و كيفي محصو
ته انرژي و محي

 برگزاري جلسات
 هر تن توليد تك
و عرضه انواع سي
شدت مصرف مي
 مصــرف ســيما
ني همجوار، درج

 د. 

گيربر اساس پي
نامــه هيئــت وب

بان ماه لغايت پا
3ن شهريور ماه 
 طبيعـي تعيـين

رويه قيمايش بي
بررسي وضعيت

گيردش قرار مي
صول توليدي واح
 محصوالت در ك

S  .52 باش، مــي
دي برخي از كار

 . ت

ملكرد سال مالي

دمات شركت هاي
 حال حاضر شرك
ينكر از محل كلي
دينگ استفاده ا
 برنامه ريزي نم
للي حمل و نقل
.آن جمله است

 : 12-10د
ع بصوليف مجم

 : 12-11د
ي بازديدهاي ادو
سي عملكرد در

 : 12-12د
امات انجام گرفت
ده و ارتقاء كمي

سازي كميتفعال
سيماني تابعه و
مصرفي به ازاي
تأكيد بر توليد و
كاهش ضريب ش
ــد كاهشــي رون
واحدهاي سيمان

رنگ شدعمل كم
، ب 92طي سال

ســاس تصــويب
كارخانجات از آب
گازسوز و تا پايا
سوز با نرخ گاز
جلوگيري از افزا
در حال حاضر بر
ماهانه مورد پايش
شده، تمام محص
مطابقت دارد و

SN  .42  ،SN

محصوالت توليد
مشهود بوده است

عم  
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مان فارس و خو  وزستان

  

تكاليف مجمع

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

 يف

گ

ب

رديف



ه 
 و 
 و      
ت    
 و   
ت     
د   
 

ن   
ه  
ن 

ميــرات در كليــه
دهند انجام مي

 ماشـين آالت
 بـراي تعميـرات
پذيرفتـه اسـت

ي نظيـر قطعـات
ت سـازنده مـور

ها گردد. رخانه
افزائـي بـين هم

ي خدماتي تابعـه
 و قيمت يكسان

۰۲/۱۳۹۳  

 جام شده
ري و تعمنگهــدا

 را بطور منظم
كـاري، نظافـت

ريـزيم برنامـه  
 برنامه صورت پذ
 عمـده مصـرفي
ز در كارخانجات
كيفيت وارد كار
استفاده از اصل
مندي شركتهاي
ر شرايط كيفي

۳۱/۲ منتهي به 

اقدامات انج
هــاي نر كميتــه

 فعاليتهاي خود
 در زمينـه روانك
سي فني و انجـام
ش توقفات بدون

اقالم نمايد كهي
هاي نسوزرآورده

فته تا كاالي با ك
قداماتي جهت ا
 استفاده از توانم
 اولويت خريد د

 

ملكرد سال مالي

در حــال حاضــر
واحدهاي تابعه
وظايف خـود را
تجهيزات، بازرس

اي و كاهشدوره
بنحوي عمل مي

گري و فرريخته
بازرسي قرار گرف
در حال حاضر اق
واحدها انجام و

راعات اصلبا م
پذيرد.نجام مي
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مان فارس و خو  وزستان

  

تكاليف مجمع

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

 يف
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رديف



 

ريال 

نده طلب 
ي) در پايان 

دوره
ليون ريال

13،598
1،062،00
153،663
321،993

0
(139،599

۰۲/۱۳۹۳  

مبلغ ـ ميليون ر

18،600

390،448

25،067

3،094

39،000

1،938

1،564

7،373

487،084

 شد:

 ر است : 

بلغ معامله
مان
(بدهي

ميليليون ريال

708
9004
2343
1583

39،000
1،5819)

۳۱/۲ منتهي به 

س و خوزستان

س و خوزستان

رح زير مي باش

بعه بشرح زير

مب

مي

ختمان
ر نويسي
ر نويسي
ر نويسي

كت بيمه ميهن 
و ارائه خدمات

عامله

ملكرد سال مالي

ارجان صنعت فارس

ل خطوط توليد 

ارجان صنعت فارس

 گزارش به شر

ب شركتهاي تا

اجاره ساخ
درآمد ظهر
درآمد ظهر
درآمد ظهر

فروش سهام شرك
اجاره ساختمان و

شرح مع

عم  
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شرح تعهد

شركت بين المللي ا

ختمان جهت تكميل

شركت بين المللي ا

ع

 ص وابسته 

ل مالي مورد 

 ذير 

عقده و مصوب

شركت فرعي
شركت فرعي
شركت فرعي
شركت فرعي

ضو هيات مديره
ت مديره مشترك

نوع وابستگي

  وزستان

سرمايه گذاري در ش

الت و احداث ساخ

رفيت خط فعلي

ت

سرمايه گذاري در ش

ت

سرمايه اي

سرمايه اي

جمع

الت با اشخاص

بسته طي سال

پذتهاي سرمايه

اردادهاي منع

عض
هيات

: ون تجارت

مان فارس و خو

  

تعهد ناشي از س

خريد ماشين آال

طرح افزايش ظر

خريد تجهيزات

تعهد ناشي از س

خريد تجهيزات

پيش پرداخت س

پيش پرداخت س

ربوط به معامال

با اشخاص واب 

شركتلي آتي 

ي ناشي از قر

لفيق

سيمان تامين

129 اصالحيه قانو ه

ت طرف معامله

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

نام شركت 

يمان خوزستان

يمان آبيك

يمان بجنورد

يمان خزر

يمان بهبهان

يمان بهبهان

يمان سفيد ني ريز

يمان فارس

اطالعات مرـ 

 شركت اصلي

 ـ تعهدات مال

ايدات سرمايه

شركتهاي مشمول تل
ت فارسيت اهواز
ت سيمان آبيك 

ت سيمان بجنورد 
ت سيمان فارس نو

ت صبا تامين 
ت سرمايه گذاري س

امالت مشمول ماده

نام شركت

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

سي

سي

سي

سي

سي

سي

سي

سي

ـنهم فصل 

ش معامالت
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عمده تعهد
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 : 

چنين نقد 

نقاط قابل 

سيمان در 

-ين اندازه

ر و تأمين 

 باشند. مي

۰۲/۱۳۹۳  

باشد :ح زير مي

 افزوده و همچ

 ي .

طه با مسائل و ن

هاي سهلدينگ

TLR و همچني

BSC  . 

 .ت 

 .ه 

كار بع انساني،

ر دست اقدام م

۳۱/۲ منتهي به 

د گزارش بشرح

تفاده از ارزش

پذيري و چابكيف

م شده در رابط

 .ش راندمان 

  . سهامداران

ه همچنين با و

Rنها بر اساس 

Cر منظر جدول 

ور تبادل اطالعا

 سيمانهاي ويژ

منابي، مالياتي، 

 انجام شده و د

 ي . 

 

 

ملكرد سال مالي

 سال مالي مورد

س بمنظور است

  

طالعات، انعطاف

 .ي تابعه

ي اقدامات انجا

ايشت بهبود و افز

و تأمين منافع 

كتهاي گروه و

رصد پيشرفت آ

ن شده در چهار

 .ت اصلي 

اي تابعه بمنظو

 .ماني تابعه 

نهاي آميخته و

زيست محيطي

ش ، انحالل و ... 

قويت سودآوري

  

.هايريت هزينه

.  ش سودآوري

عم  
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 گرفته تا پايان

ورس يا فرابورس

 . شركت اصلي

هبود جريان اط

يسك شركتهاي

 بمنظور بررسي

هاي تابعه جهت

افزايش درآمد و

با شر سيمان 

گيري دراندازه 

هاي تعيينخص

 پشتيبان شركت

صلي و شركتها

شركتهاي سيم

مله توليد سيمان

زمينه مسائل ز

ه فرآيند فروش

زده در جهت تق

. ركتهاي تابعه

تي بمنظور مدي

 حفظ و افزايش

  وزستان

قدامات صورت 

ر بورسي در بو

ساختار سرمايه 

ظور سهولت و به

 .هاي تابعه 

ي و شناسائي ري

شركتهاي تابعه

توليد در شركته

 تابعه بمنظور ا

رمايان صنعت

 .ش صادراتي 

 كتهاي تابعه و

ي بهبود بر شاخ

هاي استراتژي

B در شركت اص (

كتهاي گروه . 

ستفاده توسط ش

اي تابعه از جم

اي در زمشاوره

ير شركتهائي كه

ي راكد يا كم باز

ريت در كليه شر

كتريكي و حرارت

وري به منظور 

مان فارس و خو

  

 :  ركت

ت با توجه به اق

عرضه سهام غير

 

مالي از طريق س

سازماني به منظ

مالي در شركته

كنترلهاي داخلي

اي در شي دوره

ي فرآيندهاي ت

ي در شركتهاي

ن صنفي كارفر

هاي فروشمت

ي بهبود در شرك

هايصل از پروژه

هاي اصلي وژي

 .حمل و نقل

BIش تجاري (

 سهم بازار شرك

 تجاري جهت اس

حصول شركتها

ارائه خدمات م 

 .كتهاي تابعه

 ساماندهي ساي

روش دارائيهاي

هاي مديرسامانه

هاي الكز انرژي

و و افزايش بهره

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

هاي آينده شر

اي آينده شركت

يگيري براي ع

 شوندگي آنها . 

صالح ساختار م

صالح ساختار س

معايت انضباط 

هبود سيستم ك

هايدامه بازرسي

 هبود. 

ررسي و بازنگري

وريفزايش بهره

انجمن هماهنگي

جهت اصالح قيم

هايجراي پروژه

گيري نتايج حاص

ازنگري استراتژ

هبود مديريت ح

جراي طرح هوش

حفظ و افزايش 

ستفاده از برند 

أكيد بر تنوع مح

أكيد بر ادامه 

جتماعي به شرك

عيين تكليف و

ماده سازي و فر

ستقرار كامل س

ستفاده بهينه از

ها كنترل هزينه

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

هبرنامه

هابرنامه
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به -۵

اد -۶
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گ

با -۱۱

به -۱۲

اج -۱۳

ح -۱۴

اس -۱۵

تأ -۱۶

تأ -۱۷

اج

تع -۱۸

آم -۱۹

اس -۲۰

اس -۲۱
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 منتهي به 
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رسي نشده )

۰۲/۱۳۹۳  

ميليون

75،930
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80،041
،843)
،395
3،593
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ملكرد سال مالي
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3،475)
77،717
48،826)
28،891
،500
651

    سال مالي من
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( پيش بين
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 وابسته

قليت

۳۱/۰۲/۱۳۹۴ :

  وزستان

شده

ملياتي

ملياتي

يرعملياتي
ود شركتهاي

سهامداران ا

۱لي منتهي به 

مان فارس و خو

  

ائه خدمات
دمات ارائه ش

- عم گذاريها
مي
ش

ينه هاي عم

ينه هاي غير
م گروه از سو
هاي وابسته

كسرحقوق س

هم

شرح 

و زيان سال مال

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

ص و درآمد ارا
ده كاالوخد

 از سرمايه گ
داري وعموم
وزيع وفروش
درآمدهاوهز

ي
مالي 

درآمدهاوهز
حتساب سهم
 سود شركتها
كسر ماليات

آمد
گروه قبل ازك
اران اقليت

گروه 
ميليون سه

م/ريال

ص

 صورت سود و

 يقي گروه : 

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

روش خالص
هاي تمام شد

سود  حاصل
هزينه هاي اد
هزينه هاي تو
خالص سايرد
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هزينه هاي م
خالص سايرد
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سود هر سهم

سود  ناخالص
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    سال مالي من
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ي

  

  وزستان

ريها

ي غيرعملياتي

مان فارس و خو

  

سرمايه گذار
ه گذاريها

داري
ي عملياتي

وهزينه هاي
ليات

سهم)

شرح 

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

ل از فروش س
ل از سرمايه

مد ها
ي عمومي و اد
يردرآمدها ي

تي
ي مالي 

ير درآمدها و
ن) قبل از مال

درآمد
ن)  خالص 

م (ميليون س
سهم/ريال

 :  ت اصلي 

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

سود حاصل
سود حاصل
جمع در آم
هزينه هاي
خالص ساي
سودعمليا
هزينه هاي
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سود (زيان
ماليات بر د
سود (زيان
تعداد سها
سود هر س
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يب مبلغ 

 شد . 

 سهم سود

مين مالي 

م پرداخت 

۰۲/۱۳۹۳  

گزارش به ترتي

عيين خواهد ش

راي پرداخت س

و سياستهاي تأم

هامداران محترم

۳۱/۲ منتهي به 

ل مالي مورد گ

تع ۲۲/۰۶/۱۳۹۳

پذير بر سرمايه

 د . 

لي در اختيار و

  

ساب بانكي سها

 

ملكرد سال مالي

 در پايان سال

 باشد .  مي

۲ساليانه مورخ 

 باشد . 

هاياد شركت

باشدريال مي د

جه به منابع مالي

. نمايدنهاد مي

ق واريز به حس

  سال جاري 
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:  

 تلفيق گروه 

ميليون ريال ۲

عمومي عادي س

بيليون ريال مي

ت نقدينگي :

آزا وجه نقد و 

ميليارد ۱,۳۵۰ 

گزارش و با توج

ريال را پيشن ۳

كدال و از طريق

 عمده تا پايان

  رنامه مذكور 

  وزستان

 ره هلدينگ 

 تقسيم سود 

شركت اصلي و

۲,۹۳۰,۴۴۲بلغ 

تصميم مجمع ع

ميل ۲,۹۳۰,۴۴۲

وجه به وضعيت

شركت اصلي  

مبلغ  ل تقسيم

ل مالي مورد گ

۰۰زاء هر سهم 

شره در سامانه ك

شده سهامداران

گزارش طبق بر

مان فارس و خو

  

ات هيئت مدير

ت مديره براي

  تخصيص : 

ل تخصيص ش

ليون ريال و مبل

 سود : 

سود بر اساس ت

  تقسيم : 

۲لغ  تقسيم مب

ل تقسيم با تو

 ينقد هايان

حداكثر سود قابل

  سود : 

ت عملكرد سال

ريال به از ليارد

 :  سهامسود 

مه زماني منتش

هام پرداخت نش

ال مالي مورد گ

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

هم ـپيشنهادا

يشنهاد هيئت

زان سود قابل

يزان سود قابل

ميل ۴,۱۰۰,۹۷

وه تخصيص س

حوه تخصيص س

زان سود قابل

يزان سود قابل

داكثر سود قابل

 توجه به جريا

، حشركت اصلي

شنهاد تقسيم

يئت مديره بابت

ميل ۱,۳۵۰بلغ 

سامه پرداخت 

بر اساس برنام 

 :   

سود سهمانده  

سود سهام سا 

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

فصل يازد

 

پي -۱-۱۱

ميز

مي

۴

نحو

نح

ميز

مي

حد

با

ش

پيش

هي

مب

برنا

سود سهام

خواهد شد

۱-

۲-
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   ۴ک 

۰۲/۱۳۹۳  

ي چهارم پالک

۳۱/۲ منتهي به 

کوي – کستان 

ملكرد سال مالي

خيابان پاک –  

۱۵۸۷۵    

۰۲۱    

 اران  

 هتويي
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دکتر بهشتي 

۵-۳۳۴۳تي : 

۱ـ  ۸۸۷۳۷۱

info@fk  

ww 

واالت سهامدا

 ري  

يبا و کاظم به

  وزستان

  پستي  

خيابان شهيد د

صندوق پست ۱

۱۵-۱۶و   ۰

:fkcco.com

ww.fkcco.

خگويي به سئو

ي محمد حرير

مقصود پورشکي

مان فارس و خو

  

 ت:

وط به آدرس 

خ – ي : تهران 

۱۵۳۱۶۳۵۱۳

۲۱ـ  ۸۸۷۳۷

 الکترونيکي :

Com .تي : 

 مسئول پاسخ

ور سهام : آقاي

سان : آقايان م

ديره هلدينگ سيم

  مي عادي ساليانه

 تماس با شرکت

ات مربواطالع 

آدرس پستي

۳کد پستي : 

۷۲۶۰تلفن : 

آدرس پست

سايت اينترنت

اشخاص -

مدير امو -

کارشناس -

گزارش هيئت مد

به مجمع عمومي

 

اطالعات 

-
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