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 ماهیت کسب و کار   -1

 بازار سیمان در جهان : 

است.   رسیده  8361 سال  میلیارد تن در 1.6 به افزایش درصد  8.3 با جهان سیمان  مصرف  میزان ، کاهش سال  دو پس از

سال   سال       1.8در جهان بیش از  8361در  ست در  شد و این در حالی ا سیمان تولید  سیمان   6110میلیارد تن  کل تولید 

 و ساز تا چه اندازه رشد کرده است.میلیارد تن بوده است و این نشان میدهد که صنعت ساخت  6.1جهان 

 

 به نمودار ذیل توجه فرمایید:

 سال گذشته 22روند افزایش تولید سیمان جهان در 

 
 

سال      سیمان جهان در  شود که تولید  سیمان    میلیارد 1.30به  8303پیش بینی می  شترین تولید  تن افزایش یابد. چین بی

شود      سر جهان را دارد و تخمین زده می  سرا سال   8.8در  ضر بیش از     8361میلیارد تن در  شد و در حال حا تولید کرده با

 میلیون تن قرار دارد. 083نیمی از سیمان جهان در چین تولید می شود و پس از آن هند با 

را نشان می دهند    8361الی  8360اسر جهان توسط کشورهای عمده تولید کننده از سال     نمودار ذیل تولید سیمان در سر  

سال   سیمان ایران به حدود   8361در  سال       13تولید  سبت به  سید که ن میلیون تن افزایش   0معادل  8363میلیون تن ر

 یافت و به این ترتیب ایران در بین هفت تولید کننده بزرگ سیمان جهان قرار دارد.
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 2112ولید کنندگان بزرگ سیمان در سال ت

 

 
 

میلیون تن  1/33کارخانه تولید کننده سیمان مشغول به فعالیت هستند و ایران با ظرفیت تولید  83هم اکنون در ایران 

 سیمان از نظر ظرفیت چهارمین رتبه را در کشورهای جهان بعد از چین و هند و ایاالت متحده آمریکا را در اختیار دارد. 

سال       صرفی که در پی رکورد  سطح جهانی پس از کاهش م صرف     8333در  ضعیت به تدریج بهبود یافت و م اتفاق افتاد و

درسطح جهان و رکود   61سال اخیر رشد مالیمی را تجربه کرد با این حال با توجه به شیوع بیماری کووید     68سیمان طی  

صرف       ستی در زمینه پیش بینی م صادی جهان بای شدن ابعاد         فراگیر اقت شن تر  سال جاری میالدی منتظر رو سیمان در 

 است  ینچ سیمان  بازار گسترش  به مربوط تقاضای سال گذشته عمدتا    افزایش تاثیرگذاری این بیماری بر اقتصاد جهان بود. 

 از درصد  01 و یافته افزایش قبل سال  به نسبت  درصد  1.1 که ، است  شده  زده تخمین دالر میلیارد 8.83ارزش این بازار 

   .دهد می نشان را جهانی مصرف

درصد رسید در  0درصد باشد اما این رشد حداکثر به  60بیش از  8361در حالی که انتظار میرفت رشد بازار هند در  سال 

اولین سالی بود که افزایش مصرف را تجربه کرد. با این حال رکورد  8338درصد رشد پس از سال  8.6عوض ایاالت متحده با 

 کشورهای ، سرانه اساس است، بر درصد 1.0 با آفریقا صحرای جنوب کشورهای مصرف کماکان متعلق به رشد میزان ترینباال

 کیلوگرم 16 فقط سیمان سرانه مصرف در برخی مناطق،. دارند جهان سراسر در را مصرف میزان کمترین آفریقا صحرای زیر

بازار سیمان منطقه خاورمیانه  فاصله زیادی دارد. ، کیلوگرم 086 جهانی و این در حالی است که همچنان با میانگین ، است

های اخیر تغییرات محسوسی را در تقاضا احساس نکرده و تقاضای کل منطقه جهت مصرف سیمان همچنان بالغ نیز در سال

حجمی در مسافت  سیمان نقش مهمی در تجارت جهانی بازی نمی کند و به علت کمی ارزشمیلیون تن است. 633بر حدود 

میلیارد  63.8ارزش صادرات سیمان و کلینکر جهان حدود  8361های بین کشوری بسیار به ندرت مبادله می شود، در سال 

 درصد بوده است.  0و سیمان آلومینو  0درصد ، سیمان های هیدرولیکی  80دالر بود که از این مقدار ترکیب کلینکر 
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  کاهش صادرکننده  کشورهای  کلیه برای ٪1.1 متوسط  طور به میالدی 8360 سال  از سیمان  صادرات  ارزش ، کلی طور به

  .است یافته کاهش ٪66.0 و کلینکر صادراتی جهان حجم سیمان ، از لحاظ تناژ نیز ظرف دو سال اخیر. است یافته

 ٪06.0 یا دالر یلیاردم 0.0 ارزش به هایی محموله با 8361 سال  در را سیمان  صادرات  میزان بیشترین  آسیایی  کشورهای 

ساندند  فروش به سیمان  جهانی صادرات  از شمالی   ٪06.3 با اروپایی صادرکنندگان  دوم مرحله در. ر ،   ٪3.1 و آمریکای 

   کل تجارت بین المللی سیمان را به خود اختصاص دادند. از ٪3.6و اقیانوسیه   ٪6.1آمریکای التین  ٪1.0آفریقا 

 داشته اند 2112صادرات سیمان و کلینکر را در سال کشورهایی که بیشترین ارزش 

 )ارقام به میلیون دالر(

 

 
 

سیمان در جهان رو          83کشور   61این  صادرات  شکیل می دهند با این حال الگوی  سیمان جهان را ت صادرات  درصد حجم 

ین ا کنندگان پیوسته اند و در به تغییر است و کشورهایی که تا چند سال پیش وارد کننده سیمان بوده اند به جرگه صادر       

ستان  بین   (افزایش ٪01.0) ترکیه و( افزایش ٪630) ویتنام ،( افزایش ٪611.1) اندونزی ،( افزایش ٪003.8) سعودی  عرب

سبت به         سیمان ن صادرات  شد در ارزش  شتر ر شته اند و از طرفی چین  8363بی -) متحده ایاالت ،( کاهش ٪00.0-) را دا

 صادرات خود را کاهش داده اند. ٪68- یونان و( ٪60.3-) ژاپن ،( ٪80.8-) اسپانیا ،( 06.1٪

 گذاری باال، محدودآورد نیاز به سرمایهمهمترین دالیلی که شرایط رقابت را برای واحدهای تولید کننده سیمان بوجود می

عنوان مثال فرض کنید یک بودن شعاع بازار به سبب هزینه حمل و نقل و فراگیر بودن مصرف در مناطق محلی است. به 

کارخانه سیمان اگر تحت پوشش یک هلدینگ نباشد انرژی زیادی را برای شناسایی بازار و بازاریابی جهانی باید صرف نماید؛ 

های تحت پوشش انجام دهد، فرض کنید یک تواند آن را برای تمام شرکتاما یک شرکت هلدینگ با انجام این کار می

کیلومتر فاصله دارد، در این  0.333کند که از منطقه تمرکز خود ی خود بازار جدیدی را کشف میهاهلدینگ در ارزیابی

دهد یک کارخانه سیمان های گزاف حمل و نقل است ترجیح میموارد هلدینگ معموالً به جای صادرات که مستلزم هزینه

 .های بزرگ انجام می پذیرددر جهان توسط هلدینگ تولید و مدیریت بازار سیمان در بازار هدف تأسیس و یا خریداری نماید.
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 داشته اند 2112فهرست هلدینگ هایی که  بیشترین ظرفیت تولید سیمان جهان را در سال 

 

 
 

 

میلیون تن تولید سیمان رتبه هفتم جهانی را به خود اختصاص داد، و با وجود رونق 13میالدی ایران با حدود  8361در سال 

از داخلی ، کاهش بودجه عمرانی و محدودیت های بوجود آمده در صادرات باعث شد تا ایران نتواند از نسبی در ساخت و س

ای از ظرفیت تولید خود استفاده نماید، با این حال به نظر می رسد، ظرفیت تولید، به دلیل تکمیل کارخانجات بخش عمده

 شود. میلیون تن بالغ 16به حدود  6138در دست احداث تا پایان سال 

 

 مروری بر تحوالت بازار سیمان در سال گذشته :  

پس از شش سال کاهش پیاپی در کلیه شاخص های حیاتی صنعت سیمان، در پی رونق ساخت و ساز و گسترش صادرات، 

درصد افزایش یافت.  3روال های صنعت در سال گذشته شروع به بهبود نمود،به نحوی که مصرف داخلی سیمان در حدود 

افزایش  6013میلیون تن در سال 61.0 به 6018میلیون تن در سال  68.0صادرات سیمان و کلینکر از مقدار  همچنین

درصدی را نشان می دهد. علت این رشد پس از سال ها رکود، بهبود شاخص های اقتصادی کشور در  68.1یافت که رشدی 

ریت عرضه سیمان و همکاری انجمن صنفی و سایر زمینه های عمرانی و حصول نتیجه اجرای طرح های هلدینگ برای مدی

آمده از اجرای طرح مدیریت بازار حاکی از آن است که هر قدر حسن اعتماد بین تولید کنندگان است.تجربیات بدست

 تر و هماهنگی بین آنها بیشتر باشد نتایج کلیدی تری در صنعت حاصل خواهد شد.شرکتهای سیمانی منسجم
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 6013ا وجود برخی ممانعت ها در کشورهای همجوار در واردات سیمان، صادرات کلینکر در سال در بخش صادرات نیز ب

 میلیون تن محقق گردید که در سال های گذشته بی سابقه بوده است. 3.1افزایش یافته و معادل 

د هماهنگی داماتی برای ایجاتواند منافع بهتری نصیب شرکتهای تولید کننده سیمان نماید اقاز آنجائیکه تمرکز در صادرات می

های ریالی صادرات  با نرخ ریزی گردید که همراه با نوسانات ارزی رفته رفته مبنای فروشهای سیمان برنامهبین هلدینگ

 ارزهای معتبر تعیین گردد و از این راه درآمد مناسبی برای شرکت های صادرات محور حاصل گردید.

  

 د ، مصرف و صادرات طی سال های اخیر را مالحظه می فرمایید.در نمودار ذیل روندهای مهم تولی

 

 روند تولید،فروش و صادرات سیمان ایران طی دهه اخیر

 
 
 

امید است با همکاری و هماهنگی کلیه مدیران و دست اندرکاران صنعت سیمان بتوان شرایط مناسبی را برای این صنعت 

تفاده از دیپلماسی تجاری مناسب مصرف داخلی و فروش صادراتی را بمنظور ایجاد و با افزایش بودجه طرحهای عمرانی و اس

استفاده از ظرفیت های بالاستفاده افزایش داد تا صنعت سیمان کشور بتواند مثل گذشته در جایگاه بهتری قرار گیرد. در 

 یم:می پرداز 13ادامه نگاهی کلی به وضعیت صنعت سیمان در کشور و مقایسه با هلدینگ در سال 
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 آخرین وضعیت صنعت سیمان در مقایسه با هلدینگ سیمان فارس و خوزستان

 

 هلدینگ کشور شرح

 کارخانه 83شرکت،  81 تعداد شرکت ها
 کارخانه، 60شرکت،  68

 خط83

 ظرفیت تولید کلینکر

 ظرفیت تولید سیمان

میلیون تن سالیانه  8/30

 کلینکر

تن سالیانه  میلیون 0/33

 سیمان

 تن سالیانه کلینکر میلیون 0/63

 تولید سیمان

 6013در  سال 

 میلیون تن کیلنکر 8/11

 میلیون تن سیمان 1/13

 میلیون تن سیمان 31/68

 میلیون تن کلینکر 03/68

 فروش سیمان

 6013در سال 
 میلیون تن 36/68 میلیون تن سیمان 3/01

 صادرات

 سیمان و کلینکر

 6013در سال 

میلیون تن سیمان  و  1/0

 میلیون تن کلینکر 1/3

 میلیون تن 0/61جمع 

 میلیون تن 13/8

 میلیون تن 0/8 میلیون تن  8/60 موجودی کلینکر

 

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

درصد رشد مصرف نسبت به سال        3با  6013فعالیت این صنعت در سال   دهد که تولید و مصرف سیمان در ایران نشان می   

 قبل مواجه بوده است.

 شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستانمعرفی  -2

 شرکت سهامی سیمان شیراز گذاری مشترك سازمان برنامه وبا سرمایه 83/0/6081تاریخ  درسیمان فارس و خوزستان شرکت 

استان شرکتهای اداره ثبت  در« شرکت سهامی سیمان فارس»نام ه ب 600تحت شماره  سیس وأل تمیلیون ریا 833سرمایه اولیه با

 -زادگانفالح کوچه شهید-خیابان ولیعصرو به آدرس  به تهران شیرازمحل شرکت از  6008سال  )شیراز( به ثبت رسید. در فارس

کارخانه  6001سال  رسید. در یت صنعتی تهران به ثبتمالک اداره ثبت شرکتها و در 1336تحت شماره  انتقال یافت و 61پالك

ظرفیت  کارخانه سیمان دورود با 6001سال رسید و سپس در برداری تن به بهره 833ظرفیت اسمی روزانه  با سیمان شیراز

و به تدریج با خرید و احداث کارخانجات جدید و توسعه کارخانجات قبلی بر حجم سازمان برنامه خریداری  تن از 133اسمی 

شکل حقوقی شرکت به ، 6018ظرفیت تولیدی خود افزود. پس از تصویب قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه 

شرکت سهامی عام سیمان فارس »کت به نام شر به سهامی عام تبدیل و 1/68/6006العاده مورخ مصوبه مجمع عمومی فوق استناد

شرکت سیمان فارس تهران پذیرفته شد.  سازمان بورس اوراق بهادارسهام شرکت در  6001ماه  دی یافت. در تغییر« وخوزستان

و خوزستان با داشتن بیش از نیم قرن سابقه فعالیت در عرصه صنعت سیمان، بزرگترین تولید کننده سیمان در خاورمیانه است. 

های حقوقی، آخرین های متخذه در جهت ساماندهی بهینه شرکت و استقالل واحدهای تابعه در قالب شخصیتاساس سیاست بر
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به عنوان یک واحد مستقل تبدیل و عمالً شرکت سیمان فارس و خوزستان به شرکت  6038-30واحد یعنی سیمان آبیک در سال

حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سیمان تأمین )سهامی  مادر تخصصی در صنعت سیمان تبدیل گردید که در حال

گذاری تأمین اجتماعی است. عمده درآمدهای عملیاتی این شرکت از شرکتهای عام( بوده و واحد تجاری نهائی شرکت سرمایه

جمع د. بر اساس مصوبه مگردتابعه در صنعت سیمان یا زنجیره تولید این صنعت )مادر تخصصی( همراه با کنترل مؤثر تأمین می

 رسد. سال مالی شرکت از خرداد ماه هر سال شروع و تا پایان اردیبهشت سال بعد به پایان می3/1/6030عمومی فوق العاده مورخ 

 

 موضوع فعالیت هلدینگ  1-2

 موضوع فعالیت شرکت عبارتست از: 1/68/6036اساسنامه شرکت مصوب  0طبق ماده 

شارکت   -الف شور،            سرمایه گذاری و م صادی در داخل و خارج ک سایر فعالیتهای اقت صورت اخص و  سیمان ب صنعت  در توسعه 

 .اعم از تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی و تشکیل انواع شرکتها

داخل و   اندازی و اداره واحدهای تولیدی، صعععنعتی، معدنی، بازرگانی، خدماتی، مالی درخرید و فروش، ایجاد، توسععععه، راه -ب

 .خارج از کشور

   .آالتخرید و فروش کاال، خدمات، تجهیزات و واردات و صادرات انواع کاالهای صنعتی، معدنی، مواد اولیه و ماشین -ج

 نویسی سهام، اوراق تجارتی و معامالت اوراق بهادار داخلی و خارجی، انتشار اوراق مشارکت خرید و فروش و پذیره -د

 .  ملیات مالی داخلی و خارجی در جهت اهداف شرکتانجام هرگونه ع ع هع

 . پذیر جهت ورود به بورس اوراق بهادارسازی شرکتهای سرمایهآماده ع و

 های شرکت.ای، نظارت ، سرپرستی، مدیریت، کارگزاری و نمایندگی در زمینه فعالیتدریافت و ارائه خدمات مشاورهز ع 

و غیرتجاری با هر شخص و هرجا و انجام کلیه امور و عملیاتی که بطور مستقیم و یا     انجام کلیه معامالت و عملیات تجاری -ح 

 غیرمستقیم برای اجرای موضوع شرکت ضروری تشخیص داده شود.
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 : جایگاه هلدینگ در صنعت سیمان -2-2

هم را از طریق سشرکت سیمان فارس و خوزستان یک بنگاه اقتصادی است که با مشارکت در سهام شرکتهای سیمانی درآمد خود 

 8/60جمعاً بالغ بر  6013کند. میزان فروش سیمان و کلینکر شرکتهای تابعه در سال پذیر تامین میسود از شرکتهای سرمایه

و این در شرایطی است که بر اساس سهمیه تعیین شده مقدار فروش کارخانجات سیمان توسط انجمن  میلیون تن بوده است

دود حصنفی کارفرمایان صنعت سیمان به منظور کاهش میزان انباشت محصول و جلوگیری از عرضه محصول فاقد کیفیت به بازار 

یمه فروش رکود در ساخت و ساز داخل کشور، رقابت . علت تعیین سههلدینگ استفاده شده استظرفیت ساالنه از درصد  11.8

های حادث شده در کشورهای هدف صادرات، موانع ایجاد شده در صادرات شدید بین عرضه کنندگان سیمان در کشور و ناآرامی

ره ه حمل و غیهای جدید سیمان و باالرفتن هزینبرداری از کارخانهبه کشور عراق، توقف صادرات به کشور آذربایجان بدلیل بهره

 بوده است. 

 در نمودار ذیل نمایش داده شده است: 13سهم هلدینگ های مختلف کشور در فروش سال 
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 :ساختار شرکت -3-2

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 اطالعات اعضاء هیئت مدیره شرکت :  -4-2
 

ردیف
نام و 

نام خانوادگی نماینده
اعضای هیئت مدیرهسمت

میزان

 تحصیالت

شروع 

عضویت

ا پور6 13/38/80کارشناس ارشدسیمان ارومیهعضو غیر موظف و  رئیس هیئت مدیرهمجید وف

13/38/80کارشناس ارشدسرمایه گذاری سیمان تأمیننایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عاملحمید رضا هوشیاری8

11/31/63کارشناس ارشدکارخانجات سیمان صوفیانعضو موظف هیئت مدیرهحمید فرمانی باروق0

11/31/80کارشناس ارشدگروه توسعه ملی مهر آیندگانعضو غیر موظف  هیئت مدیرهعلی کریمی1

11/38/83کارشناسیسیمان خوزستانعضو غیر موظف هیئت مدیرهحمید توتونچیان0
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 اطالعات مدیران ارشد اجرایی شرکت :   -2-2

سابقه کار تخصصیتحصیالتتاریخ انتصابسمتنام و نام خانوادگی

حمید رضا هوشیاری
مدیر عامل 

و نایب رئیس هیئت مدیره
کارشناس ارشد1328/12/22

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرامیک البرز، مدیر عامل و نایب 

رئیس هیئت مدیره شرکت کاشی سعدی، عضو هیئت مدیره انجمن 

تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران، مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره 

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند، مدیر عامل شرکت سیمان قاین .

حمید فرمانی باروق
معاون 

اقتصادی و برنامه ریزی
کارشناس ارشد1326

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل در شرکتهای صندوق ذخیره شهرداری تهران ، 

معاون اقتصادی صندوق ذخیره بانک شهر ، عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری 

سیمان تأمین، و شرکت سیمان فارس وخوزستان، عضو هیئت مدیره گروه 

اقتصادی مهرگان، رئیس هیئت مدیره گروه صنعت و تجارت بنیاد تعاون ناجا، 

عضو هیئت مدیره شرکت عمران و اقتصاد شهر، عضو هیئت مدیره شرکتهای 

سیمانی آبیک، سیمان عمران آریا و ...

کارشناس ارشد1328معاون امور شرکتهامصطفی شهریاری

معاون مالی و اداری و معاون نظارت بر شرکتها در شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر، معاون مالی و 

اداری و معاون نظارت بر شرکتها در سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، مدیر امور مالی و اداری سرمایه 

گذاری توسعه ملی، مدیر مالی نفت سپاهان، مدیر مالی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، مدیر 

حسابرسی داخلی شرکتهای اتمسر و موتوژن، مدیر مالی کشت و صنعت گرگانـ  یک و یک، حسابرس 

در سازمان حسابرسی ، عضو هیئت مدیره شرکتهای خدمات مدیریت بصیر، گروه دارویی برکت، سرمایه 

گذاری البرز، کارگزاری بانک ملی، مهندسی و نصب فیرمکو پارس، کیمیدارو، نگهداشت کاران، سرمایه 

گذاری توسعه صنعتی، شفافارمد،

کارشناس ارشد1328معاون مالیمهدی کریمی شهر بابک
معاون مالی و اداری سیمان بجنورد، معاون مالی و اقتصادی شرکتهای سیمان قاین ، سیمان زنجان، 

سیمان خاش، سیمان کارون،  نایب رئیس هیئت مدیره سیمان مازندران، رئیس هیئت مدیره سیمان 

زنجان، رئیس هیئت مدیره سیمان دورود

 
 سرمایه هلدینگ  -6-2

ریال( 6،333سهم به ارزش اسمی هر سهم  833،333میلیون ریال ) شامل تعداد  833سرمایه هلدینگ در بدو تأسیس مبلغ 

میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم  0.180میلیون ریال ) شامل تعداد  0.180.333بوده که طی چندین مرحله به مبلغ 

 ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.در اداره ثبت شرکت 80/68/6010ال( افزایش و در تاریخ ری 6،333
 

تاریخ

 افزایش سرمایه

درصد

 فزایش

سرمایه جدید

میلیون ریال

محل 

افزایش سرمایه
سود انباشته608183813.333

مطالبات حال شده و آورده نقدی608180033.333

اندوخته توسعه و تکمیل60330060.333

مطالبات حال شده و آورده نقدی603388133.333

مطالبات حال شده و آورده نقدی603680033.333

مطالبات حال شده و آورده نقدی603813833.333

اندوخته توسعه و تکمیل 86.333 میلیون ریال و

از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی 180.333 میلیون ریال

مطالبات حال شده و آورده نقدی6031318.133.333

مطالبات حال شده و آورده نقدی6030030.133.333

مطالبات حال شده و آورده نقدی6031611.681.333

مطالبات حال شده و آورده نقدی603331.033.333

مطالبات حال شده و آورده نقدی6010800.180.333

تغییرات سرمایه شرکت

60306336.133.333
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 ترکیب سهامداران -7-2

 باشد:به شرح زیر می 1322اردیبهشت  31ترکیب سهامداران اصلی شرکت در تاریخ 

 

تعداد سهام
درصد

 سهام
تعداد سهام

درصد

 سهام

8.081.160.18110.368.811.110.83311.63شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین

003.061.3081.38003.061.3081.38شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس 

061.081.3330.13061.081.3330.13شرکت سرمایه  گذاری تأمین اجتماعی

008.033.3331.33868.033.3330.83شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان 

683.360.1838.60-3صندوقهای بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

01.033.3336.3311.333.3336.18شرکت سرمایه گذاری تدبیر 

83.103.3336.1381.333.3336.00شرکت بیمه البرز )سهامی عام(

188.188.8108.08181.110.3108.11سایر اشخاص حقوقی

6.111.010.18181.086.813.106.16888.00سایر اشخاص حقیقی

0.180.333.3336330.180.333.333633جمع 

صورت ریز سهامداران عمده شرکت در تاریخ 6011/38/06 

نام سهامدار

6011/38/066013/38/06

 
 

 شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات شرکت :وضعیت نقد  -8-2

بر اساس   06/38/13بندی شرکت از نظر کیفیت افشاء اطالعات و نقدشوندگی سهام در سال مالی منتهی به      وضعیت رتبه 

 ارزیابی سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :  

 

 شرح
 سال مالی منتهی به

06/8/6011 

 سال مالی منتهی به

06/8/6013 

 808 800 تعداد روزهای گشایش نماد

 808 800 تعداد روزهای معامالتی

 08،88 81/661 نسبت حجم معامالت به میانگین موزون سرمایه

 

 پذیر : های سرمایه خالصه اطالعات اصلی شرکت  -2-2

های در زمینه شععرکت غیرسععیمانی که 60شععرکت سععیمانی و 68هلدینگ فارس و خوزسععتان بطور مسععتقیم و غیرمسععتقیم در 

ا  باشد و بر عملکرد آنه کاری، تولید لوله و ورق آزبستی سهامدار می  سازی، تولید قطعات چدنی و ماشین  خدمات مهندسی، ماشین  

فوق )غیر سعععیمانی( در کمیته    کم بازده  های عملیاتی، مالی، فنی و بازرگانی کنترل مؤثر دارد. تعدادی از شعععرکتهای        از جنبه 

 ررسی است . و تصمیمات هیئت مدیره در مورد آنها اجرائی خواهد شد.  ساماندهی درحال ب

 باشد.  اسامی شرکتهای تابعه با ذکر میزان سرمایه و درصد مالکیت مستقیم و غیر مستقیم در آنها بشرح جدول زیر می
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8.81318.316.0311.01سیمان آبیک ) سهامی عام (6

6.13311.310.1313.81سیمان خوزستان ) سهامی عام (8

10381.183.3381.18سیمان ساوه ) سهامی عام (0

03303.113.3306.31سیمان غرب) سهامی عام (1

03303.113.3003.01سیمان خزر ) سهامی عام (0

01813.1663.1806.33سیمان بجنورد ) سهامی عام (1

03336.818.1131.83سیمان فارس نو ) سهامی عام (8

0013.083.1613.80سیمان بهبهان ) سهامی عام (3

80010.830.8018.10سیمان فارس ) سهامی عام (1

11818.113.3110.33سیمان دورود ) سهامی عام (63

68018.103.3118.11سیمان خاش ) سهامی عام (66

63308.033.3608.06سیمان سفید نی ریز ) سهامی عام (68

011.133.38633گچ ماشینی فارس ) سهامی خاص (60

61
خدمات مهندسی سیمان 

فارس و خوزستان ) سهامی خاص (
1610.381.10633

0313.103.3613.11فارسیت اهواز ) سهامی عام (60

61
فوالد و چدن و 

ماشین سازی دورود ) سهامی خاص (
10.111.183.30633

6311.183.30633ساخت و نصب صنعتی البرز ) سهامی خاص (68

806.0388.1180.11تحقیق و توسعه صنعت سیمان ) سهامی خاص (63

66.03.3313.1013.10تهران بتن ) سهامی خاص (61

611.103.00633نوآوران صنعت سبز پارس ) سهامی خاص (83

86
شرکت بین المللی ارجان صنعت 

فارس و خوزستان )سهامی خاص(
1333633633

63.13633633سیمان ارض العماره ع قبل از بهره برداری88

68.0310.8110.81صنایع بسته بندی فارس و خوزستان80

81
سنگهای تزئیئی و گرانیتی نخل کویر نهبندان ع 

قبل از بهره برداری
3.363633633

3.3606306یونگول بتن یاقوت خلخال ع قبل از بهره برداری80

جمع درصد 

مالکیت 

درصد

نام شرکتردیف
سرمایه ثبت شده 

میلیارد ریال

درصد مالکیت 

مستقیم 

درصد

درصد مالکیت 

غیر مستقیم 

درصد
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 محیط حقوقی شرکت  -11-2
 

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از : 

  قانون تجارت 

 های سازمان بورس اوراق بهادارقانون بازار اوراق بهادار و دستور العمل و بخشنامه 

   قوانین پولی و بانکی 

  قانون کار 

  قانون تأمین اجتماعی 

 قانون مالیاتهای مستقیم 

   مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره 

 های شرکت نامهاساسنامه و آئین 

 گذاری تأمین اجتماعی ها و سیاستهای ابالغی شرکت سرمایهالعملدستور 

  استانداردهای حسابداری 

 سایر قوانین مرتبط  

 

 

 های اجتماعی زیست محیطی : مسئولیت  -3

صویب نامه مورخ         03ماده « ز»در اجرای بند  -1-3 ستناد ت شم و به ا ش ساله  هیئت محترم وزیران  68/68/6016برنامه پنج

 ضمن ابالغ اهداف مقرر در دستورالعمل شامل :

 رسانی و ارتقای آموزش کارکنان در زمینه برنامه مدیریت سبز.  اطالع الف ـ

 های انرژی. سازی مصرف انواع حاملبهینه ب  ـ

 سازی مصرف آب .بهینه ج  ـ

 ها و مؤسسات.  تگاهکاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دس د  ـ

 مصرف بهینه مواد اولیه، مواد مصرفی و تجهیزات . هـ ـ

 وری. های مناسب و افزایش بهرهگیری از فناوریکاهش تولید پسماند از طریق بهره و  ـ

 بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسائل و تجهیزات به جای تعویض.  ز  ـ

 های مناسب.با سیستم بازیافت ضایعات ع تصفیه و بازچرخانی آب ح  ـ

 های پاك و سازگار با محیط زیست استفاده از فنآوری ط  ـ

 کاربرد موارد مصرفی سازگار با محیط زیست.  ی  ـ

 مدیریت پسماندهای جامد با تأکید بر تفکیک از مبداء . ك  ـ

گیرد و حتی المقدور اجرایی سعععی گردید در تدوین پروژه ها و برنامه های زیسععت محیطی واحدهای تابعه مدنظر قرار  

 . شود
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 ها و بررسی وضعیت زیست محیطی شرکتهای تابعه :  پایش -2-3

سال          سالهای قبل در  شرکتهای تابعه بطور مستمر و همانند  ضرورت ارزیابی اهداف زیست محیطی   6013به جهت 

صورت           ست ،در  سط دفتر محیط زی سی تو شات مکتوب به هلدینگ منعکس و پس از برر صالح و  نیز گزار نیاز به ا

 .  اقدام مجدد،مراتب توسط مدیریت هلدینگ به شرکتهای مرتبط ابالغ تا نسبت به رفع مشکالت اقدام گردد

 پایش های فصلی و لحظه ای: -3-3

حت تبصعععره        -6-0-0 به صعععرا جه  پاك ضعععمن الزام اجرای پروژه    66ماده   0با تو  onlineهای  قانون هوای 

monitoring بمنظور پاسععخگوئی به مطالبات ادارات کل حفاظت  های اصععلی، بر روی خروجی دودکش

های خوداظهاری از نسبت به اجرای برنامه  6013محیط زیست شرکتهای تابعه هر سه ماه یکبار در سال     

ها ، هوای محیطی ، صععدای محیطی و خروجی سععیسععتم تصععفیه  ذرات معلق و گازهای خروجی دودکش

سانی مبادرت گردیده و نتایج به دفتر    ضالب ان ست      فا ست و نیز ادارات کل حفاظت محیط زی محیط زی

 گردد.  استانها منعکس می

محیط زیسعععت بر حفاظت   و نظارت سعععازمان    online monitoringهای  با توجه به الزام اجرای پروژه    -8-0-0

ستاندارد ملی  ها و پساب عملکرد خروجی دودکش بصورت روزانه تمامی    6013،در سال  88060ها طبق ا

ستانداردهای مصوب مراتب      نمودارها مورد برر صورت مالحظه عدم تأمین ا سی و ارزیابی قرار گرفته و در 

ظرف همان روز جهت رفع مشکل و احتراز از برخورد سلبی عععع تنبیهی و ابالغ جرائم زیست محیطی از     

 گردد.  طریق مدیریت هلدینگ به واحد مربوطه منعکس می

 پایش عملکرد شرکتها از حیث مسائل زیست محیطی :  -4-3

سال     TLRبا توجه به تبیین اهداف زیست محیطی در جداول   6013به منظور بررسی عملکرد واحدهای تابعه در 

های عملکرد هر سععه ماه به هلدینگ گزارش می شععود و پس از بررسععی و تجزیه و   بخش محیط زیسععت، گزارش

ست   صورت وجود نقائص یا عدم انطباق تحلیل دفتر محیط زی ها،به واحد مربوطه جهت انجام اقدامات  هلدینگ،در 

 مرتبط اعالم می گردد.

صره الف ماده      -2-3 شمول آالیندگی وفق تب شرکتهای تابعه از  قانون مالیات بر ارزش افزوده در   03بمنظور احتراز 

تر محیط زیسععت منعکس و در  کلیه مکاتبات ادارات کل حفاظت محیط زیسععت اسععتانها به دف 6013سععال 

ها ، عدم رضایت محیط زیست محل، شکایات ارجاعی از سوی محیط زیست استان بررسی        خصوص اخطاریه 

ستان به کارخانجات ابالغ و تالش گردیده        ست ا سخهای الزم تهیه و جهت انعکاس به محیط زی گردیده و پا

 الیندگی مبرا شوند .االمکان واحدهای تابعه از شمول جرائم سنگین آاست که حتی

سئولین مرتبط         -6-3 سه با م شور از طریق برگزاری جل ست محیطی ک در جهت رعایت آخرین قوانین و الزامات زی

سال       شان، در طی  ست کشور و تعامل با ای سازمان حفاظت محیط زی سه    6013در  برنامه ریزی و چندین جل

 برگزار شد.

 رعایت الزامات ابالغی سازمان حفاظت محیط زیست،  کلیه واحدهای سیمانی تابعه به منظور   6013در سال   -7-3

سازمان حفاظت           سانی ) ست ان سامانه محیط زی ست محیطی واحد متبوع خود در  اقدام به درج اطالعات زی
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شفافیت              شور از لحاظ همکاری و  سطح ک ست در  سازمان محیط زی ست( نمودند که طبق اعالم  محیط زی

 اطالعات کم نظیر بوده است.

سال   به منظور حفظ  -8-3 ست ومنابع طبیعی در  صرف و به ویژه      ،6013محیط زی صالح الگوی م شاخص ا تدوین 

 مصرف آب و کاغذ بیش از قبل مورد توجه و نظارت قرار گرفت.

 لوح صنعت سبز برگزیده، صنعت سبز و صنعت قابل تقدیر :  ، هادریافت تشویق -2-3

سیمان بهبهان تندیس زرین صنعت سبز و واحدهای سیمان نی ریز، فارس نو،خوزستان و  شرکت 6013در سال 

شاهرود تندیس سیمین صنعت سبز را از سازمان حفاظت محیط زیست به پاس اقدامات ارزشمند زیست محیطی  

 . دریافت نموده اند
 

 اهداف   اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت جهت دستیابی به -4

 چشم انداز  :  -1-4

برترین هلدینگ تخصصی سیمان و محصوالت جانبی در کشور، با توسعه روزافزون فعالیت های بین المللی و محبوب ذینفعان 

 به ویژه سهامداران، مشتریان و کارکنان. 

 پیشرو در بهبود فرآیندها 

  پیشگام در  ارزش آفرینی 

  پیشتاز در اعمال نوآوری ها 

   پیشاهنگ در توسعه پایدار 

 محوری :   ارزش های -2-4

رعایت حقوق ، کسب رضایت و وفاداری واقعی مشتریان در اولویت نخست وظایف اخالقی ما  مشتری مداری : -6-8-1

قرار دارد، لذا برای مطالعه و درك نیازهای مشتریان، طراحی فرآیندها برای برآورده ساختن انتظارات و مشعوف 

 کنیم . ساختن آنان در تعامالت سازمانی مجدانه ممارست می

های جمعی را ارج نهاده، بر ورزیم ، توسعه همکاریما بر همدلی و مشارکت همگان تأکید می کار تیمی : -8-8-1

گذاریم، تا با همفکری بر مشکالت کاری چیره شده و انسجام و وحدت های متفاوت افراد احترام میدیدگاه

 سازمانی را تقویت نمائیم . 

ای )مثل شفافیت ، عدالت، انضباط ما برای رعایت قوانین و موازین شرعی و حرفه ای )تجاری( :اخالق حرفه -0-8-1

کنیم از این منظر در صنعت سرآمد دانیم و تالش میداری و شایسته ساالری ( خود را متعهد میمالی، امانت

 باشیم . 

عی )مثل آب( و : ما برای کاهش روزافزون مصرف انرژی و منابع طبی توسعه پایدار )حفظ محیط زیست( -1-8-1

های رفاهی و اجتماعی های محیطی ، بهبود ایمنی و سالمت در محیط کار و مشارکت موثر در فعالیتآالینده

 دانیم . منطقه خود را مقید می

ها ، همواره برای انجام تعهدات محوله ، تحقق اهداف ما ، اعم از مسئوالن ستادی و مدیران شرکت پاسخگوئی : -0-8-1

 رزیم. وهای خود پاسخگو هستیم و از فرافکنی اجتناب میبوده ، در قبال نتایج اقدامات و تصمیم ها موظفو برنامه
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 مأموریت :    -3-4

مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری ها برای کمک به عمران و آبادانی کشور ،مدیریت مؤثر شرکت های تابعه به منظور 

مینه های هم افزایی در گروه و رهبری صنعت و بازار سیمان حداکثرسازی ثروت سهامداران ،شناسایی و بهره برداری از ز

 کشور 

  یک هلدینگ تخصصی در صنعت سیمان و محصوالت جانبی 

  سرمایه گذاری، سرمایه پذیری، انتقال تکنولوژی در زمینه تولید انواع سیمان و محصوالت جانبی 

  توسعه و بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری ها در صنعت سیمان 

  تولید سیمان و محصوالت جانبی 

  ارایه خدمات مهندسی و فنی به مشتریان و مصرف کنندگان 

  سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و باالدستی 

  تولید و مدیریت زنجیره ارزش در صنعت سیمان 

  ارزش آفرینی در شرکت های تابعه 

 

 اهداف  :    -4-4
 اهداف استراتژیک

 افزایش سود هلدینگ 

 افزایش مبلغ فروش 

 توسعه هم افزایی

 تقویت ترکیب پورتفوی 

 افزایش درآمد غیر عملیاتی 

 کاهش هزینه ها 

 لمللیافزایش مشارکت و فعالیت های بین

 افزایش صادرات 

 افزایش فروش مستقیم و اینترنتی 

 تقویت قابلیت رقابتی شرکت ها 

 افزایش شهرت و اعتبار برندها 

 درآمد حاصل از تجارب سیمانافزایش 

 حفظ و توسعه سهم بازار 

 افزایش الگوبرداری 

 گسترش زنجیره ارزش 

 افزایش تنوع محصول 

 توسعه نوآوری ها 

 افزایش راندمان و بهره وری 

 استقرار مدیریت ریسک 
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 اهداف استراتژیک

 تقویت حاکمیت شرکتی 

 بهبود شاخص های مربوط به توسعه پایدار 

 بهبود تعالی سازمانی 

 تقویت دانش سازمانی 

 استقرار ارزش های سازمانی  

 افزایش چابکی 

 حفظ و توسعه استعدادها 

 تقویت ثبات مدیریت 

 توسعه و توانمندسازی مدیران 

 

 استراتژی ها :    -2-4

 . )مدیریت و ساماندهی پورتفوی )شامل حل و فصل مسایل شرکت های زیان ده 

 گذاری و مشارکت در توسعه کسب و کارهای مرتبط و تکمیل زنجیره ارزش. تجارت سیمان، سرمایه مندی ازبهره 

 . شناسایی و توسعه زمینه های هم افزایی مثل خرید مشترك، انبار مجازی 

 . نهادینه سازی فرآیندهای ارزش آفرینی مانند الگوبرداری داخلی و بیرونی و اعمال نظارتهای مؤثر 

 ی قابلیت های جدید در ستاد نظیر قابلیت اجرایی استراتژی چرخشی و دگرگونی ایجاد و ارتقا(Turnaround). 

 .بهبود و تقویت فرهنگ سازمانی )استقرار ارزش های محوری، به ویژه مشتری مداری و کارتیمی( در برخی شرکتها 

 ( .تقویت جایگاه رقابتی و ارزش پیشنهادی با مشتریان )برندسازی و تقویت طرح شمس 

 . توسعه مدیران، استعدادیابی و جایگزین پروری 

 . افزایش فعالیت های بین المللی و توسعه صادرات 

 . فروش دارایی های غیر مولد مثل زمین در برخی شرکت های تابعه 

 :  مهمترین منابع و ریسک ها   -2

 شاخص های کلیدی موفقیت :    -1-2

 تراتژی هااصالح ساختار سازمانی هلدینگ جهت همراستایی با اس 

 مدیریت نام تجاری 

 مدیریت فروش مشترك 

 توسعه صادرات 

 مدیریت زنجیره ارزش 

 مدیریت حمل و نقل 
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 ریسک های شرکت :    -2-2

 ریسک رکود اقتصادی    -6-8-0
کند و ادامه آن منجر به کاهش  داری در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد میرکود اقتصادی کاهش معنی

ها ، بیکاری گسععترده ، اشععتغال کوتاه مدت، و ...  سععرمایه گذاری اندك ، انقباض اعتباری ، سععقوط قیمتشععدید تولید ، 

ساز، کاهش پروژه         می ساخت و  سکن ، کاهش  ساس ادامه رکود به ویژه در بخش م های عمرانی و فقدان  شود. بر این ا

 یر با اهمیتی در عرضه سیمان رخ نخواهد داد.بازارهای هدف صادراتی منجر به فزونی عرضه بر تقاضا خواهد شد. و تغی

 

 ریسک نوسانات نرخ ارز   -8-8-0

سازد ، به لحاظ ماهیت فعالیت هلدینگ ، بخش عمده درآمدها از  تغییر نرخ ارز، درآمدها و تعهدات هلدینگ را متأثر می

سرمایه          شرکتهای  سهام  سیمی  سود تق ش   پذیر میمحل  شد ، لذا تغییر نرخ ارز بر بهای تمام  صول و   با ده دارائیها، مح

پذیر و سود ویژه و خروج منابع تا زمان تسویه تسهیالت ارزی شرکتهائی که به سبب اجرای های شرکتهای سرمایه بدهی

های توسعععه، بدهی ارزی دارند به میزان قابل توجهی اثرگذار اسععت. از طرف دیگر صععادرات بر مبنای ارز بر درآمد   طرح

 باشد . و دارای اثرات مثبت میحاصل از صادرات مؤثر بوده 

 

 های تولیدی ه ریسک قیمت نهاد -0-8-0

پذیرند و این دسته از ریسکها هم    هائی اثر میپذیر از چنین ریسک گذاری به واسطه شرکتهای سرمایه   شرکتهای سرمایه  

سرمایه   صل از  سرمایه    بر درآمد حا شرکتهای  شده و فروش  صل  پذیر و گذاریها به دلیل تغییر بهای تمام  هم بر درآمد حا

ها به دلیل تغییر سود ویژه و ارزش بنگاه شرکتهای مورد نظر برای فروش اثرگذارند. از مهمترین   گذاریاز فروش سرمایه 

پذیر را دسععتخوش تغییر قرار دهد، افزایش نرخ و مقدار  های تولید شععرکتهای سععرمایهتواند قیمت نهادهتحوالتی که می

صرف انرژی ، افزایش حقوق  سود بانکی و تعرفه    م ستمزد ، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ  ساس قوانین  و د های دولتی بر ا

 باشد . مربوطه می

 

 ریسک کاهش قیمت محصوالت  -1-8-0
شدت رقابت داخلی و محدودیت های مقطعی با ممنوعیت واردات سیمان توسط بازارهای کشور هدف صادراتی به نفع         

مت مصعععوب می گردد و از طرفی افزایش               پایین تر از قی به  ها حتی  مت  کاهش قی های داخلی خود موجب  شعععرکت

ها   رقابت داخلی و کاهش قیمت     های صعععادراتی موجب  های جدید تولید و کاهش بودجه عمرانی و محدودیت         ظرفیت 

 گردد.می

 

 المللی و یا تغییر مقررات دولتی  ریسک مربوط به عوامل بین  -0-8-0
دهد لیکن  المللی موجب اختالل کسعععب و کار گردیده و فعالیت شعععرکتها را تحت تأثیر قرار می          های بین محدودیت  

سب و کار   بینی نمیپیش سرمایه    شود که چنین محدودیتهائی باعث توقف فعالیت ک شرکتهای  قاعده   پذیر از اینگردد. 

مسعععتثنی نیسعععتند. تغییرات جهانی قیمت کاالها و خدمات و تغییرات قیمت محصعععوالت بر سعععود ویژه و ارزش بازار 
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های صعععادرات و واردات حائز  شعععرکتهای موجود در پرتفوی هلدینگ اثر داشعععته و برخی مقررات دولتی منجمله تعرفه

 .  روند اهمیت بشمار می

 ریسک نقدینگی -6-2-2
سععازد. کمبود نقدینگی  می عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات، شععرکت را با ریسععک نقدینگی مواجه

باشند. سیاستهای یک شرکت در زمینه      ای است که در حال حاضر شرکتهای سیمانی با آن مواجه می     مهمترین مسئله 

های موجود در انبار و پرداخت نقدی به  مطالبات از مشعععتریان ، دارائی نقدینگی که موجب سعععرمایه در گردش در قالب

شعععود بطور اجتناب ناپذیری با عملکرد آن شعععرکت ارتباط دارد. نقدینگی الزم برای تداوم فعالیت و  تأمین کنندگان می

 تواند از منابع ذیل تأمین گردد :   توسعه می

 ها گذاریسود  حاصل از سرمایه 

 هاگذاریفروش سرمایه 

   افزایش سرمایه 

 ابزارهای بدهی و تسهیالت وام ارزی 

 

 ریسک نوسانات نرخ بهره   -7-2-2
 گردد:  اثرات نرخ بهره بر فعالیت هلدینگ در موارد زیر خالصه می

نرخ بهره بعنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در نحوه تخصیص دارائیها مورد توجه فعالین اقتصادی است با افزایش نرخ    

یت می                  بهره هدا مالی  ها و مؤسعععسععععات  بانک به سعععوی  های اقتصععععاد  مالی از سععععایر بخشععع نابع   شعععود و  م

سهام را با رکود مواجه می گذاریسرمایه  سازد و به تبع آن خالص ارزش دارائیهای هلدینگ را تحت تأثیر قرار  ها و بازار 

 دهد.  می

 

 ریسک موارد مربوط به محیط زیست -8-2-2

سیمان به دلیل آالیندگی    ست محیطی   می    صنعت  شتر به لحاظ رعایت الزامات زی شد.   بدر معرض کنترل و نظارت بی ا

سه       بهینه ست محیطی، جایگزینی فیلترهای کی سیون، رعایت کلیه موارد زی یمی و  ای با الکتروفیلترهای قدسازی فیلترا

شر           سط  صوص تو ست که در این خ ستاندارد از جمله اقداماتی ا سبز در حد ا ضای  سرمایه همچنین حفظ ف پذیر  کتهای 

 انجام پذیرفته است. 

 

 ریسک اقبال مشتریان به محصوالت جایگزین   -2-2-2
سیمان وجود ندارد با این حال کاهش              صول جایگزین مطلقی برای  ست و مح ستراتژیک ا صنایع ا سیمان جزو  صنعت 

ند در مصعععرف سعععیمان تاثیر منفی بگذارد که این کاهش قیمت در آینده میان              بینی  مدت پیش  قیمت فوالد می توا

 شود.نمی

  



 
 
 
 
 

 تفسیری مدیریتگزارش 
  9319اردیبهشت  13برای سال مالی منتهی به 

 

21 

 

 : و چشم اندازها مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد  -6

 شاخص های دست یابی به اهداف راهبردی  :    -1-6

با استفاده از الگوی کارت امتیازی متوازن در چهار منظر شاخص هایی برای هلدینگ و شرکت ها تعریف شده است که 

 اهداف استراتژیک در نقشه راهبردی بصورت ذیل است:ساختار و چیدمان کلی آن در جهت نیل به 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :   های توسعه منابع انسانی فعالیت -2-6

ضای هئیت         ایجاد و راه -6-8-1 ستاد مرکزی و مدیران عامل و اع سانی جهت  سامانه مدیریت منابع ان اندازی 

 مدیره شرکتهای تابعه . 

مدیران و رابطین محیط زیسعععت هلدینگ : بمنظور تقویت توان علمی و اجرائی رابطین و         -8-8-1 همایش 

مسععئولین محیط زیسععت واحدهای تابعه ، در این همایش جدیدترین و به روزترین قوانین و مقررات   

 زیست محیطی به مدیران و رابطین محیط زیست آموزش داده شد.  

 های الکترونیکی رزومه .  شرکتهای تابعه و ایجاد فایل ساماندهی مستندات اعضای هیئت مدیره -0-8-1

سرمایه    -1-8-1 شرکتهای  ستورالعمل       ارزیابی  ساس د ضاء هیئت مدیره مربوطه، بر ا پذیر و مدیران عامل و اع

 ابالغی شستا .  

 بکارگیری پرسنل متخصص از شرکتهای تابعه .  -0-8-1

 بکارگیری بیمه تکمیل سالمت با همکاری کارگزاری بیمه .  -1-8-1
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 : ات مربوط به ترکیب نیروی انسانی اطالع -3-6

 باشد :  نفر به شرح زیر می  11تعداد کارکنان شرکت شامل 

 

 

 میزان تحصیالت

31/2/1322 31/2/1328 

 تعداد

 )نفر(
 درصد

تعداد 

 )نفر(
 درصد

 80 14 22 12 فوق لیسانس و باالتر  

 03 12 22 17 لیسانس

 18 22 46 31 سایر سطوح

 111 61 111 66 جمع

 

 

 :   تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه  -4-6

 شرکت اصلی

 میلیون ریال

 31/12/1327 31/12/1328 31/12/1322 شرح

 1137243441 1231113472 1733163112 دارائی ها 

 1134323121 1132313767 1631833426 حقوق مالکانه  

 8832/1 7638/1 2238/1 نسبت حقوق مالکانه  

 

سبت   سال مالی منتهی به     به مجموع دارائیمالکانه حقوق ن ست که در  شرکت حاکی از آن ا  18.3میزان  06/38/11های 

سال مالی منتهی   مالکانهباشد. هر چند حقوق  میهای شرکت در اختیار صاحبان سرمایه شرکت      درصد از مجموع دارائی 

س     01حدود  06/38/11به  شته ا سود     در 61ت اما بدلیل افزایش حدود درصد افزایش دا شی از  صدی دارائیها که عمدتاً نا

یافته  افزایشدرصد نسبت به سال قبل     83حدود  06/38/11باشد نسبت مالکانه سال مالی منتهی به    ی مینسهام دریافت 

ست. علی ایحال   سودآوری          ا سهام دریافتنی و همچنین افزایش  سود  صول به موقع  ستهای هلدینگ در و سیا با توجه به 

 رود نسبت فوق بهبود یابد.، انتظار می 11سال جاری و سال شرکتهای تابعه در 
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 :   های نقدی نقدینگی و جریان -2-6

 

22/12/3128/12/3122/12/3128/12/31

جریان خالص ورود نقد 

حاصل از فعالیت عملیاتی
7377131264321231281318131822413644

جریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از 

فعالیتهای سرمایه گذاری
623382(132323163)2373228183237

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد 

حاصل از فعالیت های تأمین مالی
(637313222)(231173224)(131363722)(2333234)

شرح 
شرکت اصلی تلفیقی گروه 

 
 :   تحلیل وضعیت جریان نقدی شرکت اصلی  -6-6

صلی با      شرکت ا سال مالی مورد گزارش، خالص جریان وجه نقد عملیاتی  صدی مواجه بوده و از   013افزایش در   816در

مالحظه برای یافته اسععت. شععرایط مناسععب بازار سععرمایه باعث فعالیت قابل  افزایشمیلیارد ریال  6.336به  میلیارد ریال

 گذاری با افزایشسرمایه هایفعالیتاز  ناشیکسب درآمد از محل مدیریت پرتفوی شده و درنتیجه خالص جریان وجه نقد 

پیش بینی  رسععیده اسععت. در سععال جاری میلیارد ریال 803قبل به  میلیارد ریال در سععال مالی 61درصععدی از  6.830

سال مالی آتی با  شود می شده و نیز پیگیری برنامه زمانبندی  در  صول مطالبات و کاهش  تهیه  صول های کمیته و  دوره و

 .  مطالبات سود سهام ، جریان نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی افزایش یابد

 
  

 :   تحلیل وضعیت جریان نقدی گروه  -7-6

با بهبود قابل            یاتی گروه در دوره مورد گزارش  نات نقدی عمل به    1.831ای از مالحظه خالص جریا یارد ریال     8.883 میل

مالحظه سعععود عملیاتی  زده اسعععت که در این میان جهش قابل درصعععدی را رقم 30یافته و رشعععد میلیارد ریال افزایش 

ست.       صاص داده ا شترین نقش را به خود اخت سرمایه و      بی سب بازار  سرمایه گذاری ها موجب  شرایط منا افزایش فروش 

ه مشابه سال مالی    در دور )منفی( میلیارد ریال 6.801شده و از   ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری   وجه نقد خالص جریان

تأمین مالی  جریان وجوه نقد ناشعععی از فعالیتهای بالغ گردیده اسعععت.  در سعععال جاری)مثبت(  میلیارد ریال 18قبل به 

شان  سهیالت مالی       ن سال جاری در جهت کاهش ت شرکتهای تابعه در  ست که  سهام    دهنده این ا سود   و پرداخت بموقع 

شرکتهای تابعه در سال مالی بعد کاهش    و بدهی سود سهام    سبب شود هزینه مالی  رود این موضوع  برآمدند. و انتظار می

 چشمگیری داشته باشد. 
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 بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت بدهی ها :  -8-6

1322/12/311328/12/31درصدتغییر1322/12/311328/12/31درصدتغییر

بدهی های جاری : 

8423322232113122-%73222361873273322862%1.24پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

113632-%1336137212113382111.11%21.26مالیات پرداختنی

3273226132413226-%43112371333373311271.18%21.23سود سهام پرداختنی

3321633136372832661-%42.24تسهیالت مالی 

826327673334121%16.72پیش دریافت ها

131223221334233224-%1832283621123772376362.22-%7.84جمع بدهی های جاری

بدهی های غیرجاری 

13212317213328376611-%11.11تسهیالت مالی بلند مدت

323262263428%2283828778322823.17%28.22ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

323262263428%23218311723137376423.17%3.22جمع بدهی های غیر جاری

132323213334723712-%2134363627213217322764.28-%6.76جمع بدهی ها

مبالغ ـ میلیون ریال 

شرح اقالم
شرکت اصلیگروه

 

 

 های شرکت در سطح شرکت اصلی : ترکیب بدهی -2-6

سهامداران        بدهی سهام پرداختنی به  سود  صلی در تاریخ ترازنامه، عمدتًا مربوط به  شرکت ا صلی بابت    های  سهامدار ا و بدهی به 

شرکت در سال جاری با وصول بموقع سود سهام دریافتنی        است.  صدور اسناد خزانه برای تسویه تسهیالت شرکتهای تابعه بوده       

سویه قسمت عم      ست عالوه بر ت سته ا سالهای    دهتوان سهام  سود  سمتی از بدهی        جاری و ای از بدهی  سویه ق سبت به ت گذشته ، ن

وصول به موقع سود سهام و همچنین وصول  رود در سال آتی باهمچنین انتظار می. نماید اقدامناشی از صدور اسناد خزانه را نیز  

 از این باب اقدام نماید.   خود،نسبت به تسویه کامل بدهی  ،استفاده کننده از اسناد خزانه یمطالبات از شرکتهای تابعه

 های شرکت در سطح گروه : ترکیب بدهی -11-6

هاست. نکته دیگر  ها از محل بدهیاز دارایی % 08است و این به معنای تأمین مالی  % 13نسبت مالکیت در سطح گروه در حدود 

سهم بدهی  سک        ها به دلیل های جاری از مجموع بدهیباال بودن  ضوع ری ست و این مو سی گروه به منابع بلندمدت ا ستر عدم د

شان می     ست چراکه ن شرکت را افزایش داده ا های  های بلندمدت از محل بدهیتوجهی از داراییدهد تأمین مالی بخش قابلمالی 

ها  رداختها و پریافتمنظور مطابقت سررسید د  نقدینگی شرکت به  مدت صورت گرفته است و این موضوع فشار زیادی را بر    کوتاه

شرکت   نماید. هیئتوارد می سرمایه  سطح مطلوب با هماهنگی نهادهای ذیربط و پس   مدیره در نظر دارد افزایش  های فرعی را تا 

سرمایه      شرکت های فرعی افزایش  ساند. که در تعدادی از  شرکتهای    از اخذ مجوزهای الزم به ثمر بر شده و در تعدادی از  انجام 

شرکتهای گروه خواهد           میال انجام در حتابعه  سبت مالکیت در  سبب افزایش ن سبت بدهی  ضمن کاهش ن ضوع  شد که این مو با

 شد.   

 



 
 
 
 
 

 تفسیری مدیریتگزارش 
  9319اردیبهشت  13برای سال مالی منتهی به 

 

22 

 

 وضعیت سرمایه در گردش :  -11-6

 شرکت اصلی:

به مبلغ   در پایان سال جاری میلیارد ریال بوده که با بهبود چشمگیر   8.601خالص سرمایه در گردش شرکت اصلی در سال قبل     

ست    8.603 سیده ا سود        .میلیارد ریال ر شرکتهای تابعه و نیز پرداخت به موقع بدهی  سهام دریافتنی از  سود  افزایش مطالبات 

سال جاری به میزان           سرمایه در گردش  ست که خالص  شده ا سبب  سال قبل افزایش یابد. انتظار      808سهام  سبت به  صد ن در

ش   می سودآوری  سرمایه در گردش        رود با توجه به افزایش  ضعیت  سهامداران ، و سود  رکتهای تابعه و همچنین پرداخت به موقع 

 شرکت در سال آتی بهبود یابد .  

 گروه :

سال مالی قبل معادل    سرمایه در گردش گروه در پایان  در پایان   قابل توجهمیلیارد ریال )منفی( بوده که با بهبود  1.311خالص 

  1.083های دریافتنی از مالحظه حسععاب( رسععیده اسععت. افزایش قابل مثبتمیلیارد ریال ) 6.136سععال مالی جاری به حدود 

میلیارد ریال در پایان سال مالی    8.180های پرداختنی از میلیارد ریال حائز اهمیت است. افزایش حساب   0.313میلیارد ریال به 

روه بر وجه نقد عملیاتی در مقایسععه با افزایش حسععابهای  میلیارد ریال نیز متأثر از نظارت و کنترل شععرکتهای گ 8.110قبل به 

 خواهد داشت.  6011دریافتنی است که ادامه آن اثر مثبت بر وجه نقد حاصل از عملیات در سال 

 : گروه های کوتاه مدت گذاریسرمایه -12-6

مان سی های کوتاه مدت بانکی که عموماً توسط شرکتهای   های کوتاه مدت گروه عمدتاً مربوط به سپرده گذاریدر سرمایه  افزایش

اند. این منابع به منظور ایجاد شععده سععیمان فارسسععیمان بجنورد ، سععیمان غرب، ، سععیمان خاش، سععیمان سععاوه و فارس نو ، 

رمایه گذاری ت سگیرند. با توجه به سیاستهای تقسیم سود شرکاستفاده بهینه از نقدینگی و مدیریت وجوه مورد استفاده قرار می

سال  رود انتظار میسیمان تامین   سهام         6011این روند در  سویه بدهی های معوق سود  صله صرف ت کاهش یافته و نقدینگی حا

 .  گردد

 های تجاری و غیر تجاری : دریافتنی -13-6

باشد. با توجه به هماهنگی  های زیرمجموعه میها عمدتاً ناشی از دریافت سود سهام از شرکتتغییرات این حساب شرکت اصلی:

شرکت   شده، تالش می های انجامریزیو برنامه شود تا در      شود جریان نقدینگی از  صلی به نحوی مدیریت  شرکت ا های گروه به 

میلیارد ریال در  0.038ها از شععود مانده این حسععابگونه که مالحظه میاجرای تعهدات شععرکت اصععلی خللی وارد نشععود. همان

با   6011در سععال  رودکه انتظار میمیلیارد ریال رسععیده اسععت.  3.380میلیارد ریالی به  8،011پایان سععال مالی قبل با افزایش 

 اهد داشت .برنامه زمانبندی وصول مطالبات سود سهام مانده حساب های دریافتنی کاهش چشمگیری خو

از خود نشان  افزایش درصد( 83میلیارد ریال )حدود  6.831ها در قیاس با مانده ابتدای سال تغییراتی معادل این حسابگروه : 

های دریافتنی تجاری و افزایش اسناد دریافتنی تجاری بوده است. هماهنگی نسبی که عمدتاً ناشی از افزایش حساب دهد.می

افزایش نرخ میانگین فروش موجبات رشد و ارتقاء مبلغ حسابها و اسناد  همچنیناهش تخفیفات و کارخانجات سیمان در ک

دریافتنی تجاری در طول سال مورد گزارش در قیاس با ارقام ابتدای دوره را فراهم آورده است. با توجه به برنامه کاهش دوره 

در سرمایه در گردش  بهبودش حسابهای دریافتنی تجاری و کاه گردش سریعتر این اسناد موجب در دوره بعد ووصول مطالبات 

 سال مالی بعد خواهد شد . 
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 :  گروه موجودی مواد و کاال -14-6

از تغییرات در اجزاء تشعععکیل دهنده مشعععتمل بر  متأثر میلیارد ریال( در این حسعععاب  368درصعععدی )معادل  68تغییر حدود 

ساخت ،  موجودی  سته کاالی در جریان  شد و قطعات و لوازم یدکی میبندی مواد اولیه و ب سی تغییرات دقیق  با  رد تر اجزاء. برر

های تولید در های انرژی و در نتیجه افزایش هزینهاحتمال افزایش حامل همراه صورتهای مالی قابل دستیابی است.    86یادداشت  

، ذخیره مدیریت شععده کاالی در سععوخت در ابتدای سععال مالی هزینه های کاهشسععال مالی بعد و همچنین اسععتفاده از مشععوق

  تواند موجب کاهش بهای تمام شده محصوالت گردد.  جریان ساخت می

 های بلند مدت : گذاریسرمایه -12-6

عرضه اولیه سهام سیمان ساوه در بورس و  های بلندمدت عمدتاً ناشی از گذاریمیلیارد ریالی سرمایه 103کاهش  شرکت اصلی:

   باشد.  سیمان ارومیه و سیمان شرق می .همچنین فروش بخشی از سهام شرکتهای فارسیت اهواز

( را در قیاس با مانده ابتدای دوره  درصد  08میلیارد ریال ) 008معادل  کاهشهای بلند مدت گروه گذاریسرفصل سرمایه    گروه:

ست. تغییر مزبور عمدتاً      شیده ا صویر ک سیمان  به ت سهام  صوفیان می     بابت فروش  سیمان  شد.  شرق و  ست  با سیا های با توجه به 

شرکت در نظر دارد با برنامه     سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ، این  شرکت  سبت به خروج   ریزیابالغی  شده به تدریج ن های انجام 

شرکتهای کم بازده و زیانده اقدام نماید لذا انتظار می  سرمایه     از  ضعیت پرتفوی  سنوات آتی و  گذاری بلند مدت مطلوبتررود در 

 گردد.  

 های ثابت مشهود گروه :دارائی  -16-6

میلیارد ریال( یافته است.  001درصدی )معادل   0/0 افزایش 06/38/6011منتهی به سال مالی  های ثابت گروه در دارائی گروه :

  6.030ها به مبلغ   میلیارد ریال و افزایش دارائی   6.311مزبور عمدتاً برآیند اسعععتهالك منظور شعععده طی دوره به مبلغ       افزایش

با توجه به بخشععنامه ابالغی هلدینگ، شععرکتهای گروه نسععبت به انتقال دفاتر مرکزی از تهران به محل  میلیارد ریال بوده اسععت. 

    ا شده است. شرکتهای تابعه جهت واگذاری مهیای از ساختمانهای دفتر مرکزی لذا قسمت عمده اند.نمودهکارخانه اقدام 

 :های تجاری و غیر تجاری پرداختنی  -17-6

مان گذاری سیمابین با شرکت سرمایههای فیهای مزبور در شرکت اصلی عموماً مربوط به حسابتغییرات حساب شرکت اصلی:

رود با وصول  ( کاهش یافته است و انتظار می  % 18میلیارد ریال ) 6.011که در سال جاری حدود  است.   سهامدار عمده( ) تأمین

  به موقع مطالبات از شرکتهای تابعه در سال آتی کامالً تسویه گردد .  

 است.  فزایش محسوسی نداشتها سالمانده این سرفصل در قیاس با آغاز  گروه:

 : گروه تسهیالت مالی -18-6

سهیالت مالی کوتاه مدت گروه،   شمگیر  مانده ت شی برابر     8.318کاهش چ سهیالت بلند مدت کاه مییارد   603میلیارد ریال و ت

شان می      ریال  سال از خود ن سبت به ابتدای  س ضیحی    در گونه که هماندهد. ن شت تو شان     03یاددا صورتهای مالی ن داده  همراه 

ست   شی از این بوده   شده ا سهیالت نا سیمان بجنورد     شرکتهای  که دلیل کاهش ت ساوه،   مندی ازبا بهره سیمان خزر  و سیمان 

ید رقابت      83ماده   به ریال         قانون رفع موانع تول ند و همچنین  تبدیل نموده   پذیر مانده وامهای صعععندوق ذخیره ارزی خود را  ا

ل  مرجع به ریال تبدی ی را با نرخزاز صندوق ذخیره ار سیمان آبیک و سیمان خوزستان مانده تسهیالت ارزی دریافتی      شرکتهای 

شرکتهای اخیر می       .اندنموده سویه وام ارزی  شی از ت سهیالت مذکور عمدتاً نا صلی فاقد        کاهش ت شرکت ا ضیح اینکه  شد . تو با

  هرگونه بدهی بانکی است. 
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 : گروه ذخیره مزایای پایان خدمت -12-6

میلیارد ریال( را به تصویر کشیده است. افزایش این حساب       883)درصد   83این سرفصل دردوره مورد گزارش افزایش قریب به   

و همچنین عدم تسععویه ذخیره پایان   سععابقه کار پرسععنل، افزایش متأثر از افزایش سععطوح دسععتمزدی ، تغییرات نیروی انسععانی

ه کنان رسععمی بتقلیل تدریجی نیروی انسععانی و در عین حال تبدیل کار به منظورها تالش باشععد. خدمت پرسععنل قراردادی می

 گیری است . قراردادی و استفاده از نیروی پیمانکاری همچنان توسط شرکتهای گروه در حال پی

 سود سهام پرداختنی : -21-6

صلی:   ساب به مبلغ     کاهش شرکت ا سهام به       330صورت گرفته در این ح سود  صیص  صل تخ صوبه   میلیارد ریال حا موجب م

میلیارد ریال به  8.831میلیارد ریال و نیز پرداخت سععود سععهام به مبلغ   6.131مجمع عمومی عادی سععالیانه سععهام به مبلغ  

شده سهامداران عمده به دلیل مشکالت     گونه که در بندهای پیشین نیز اشاره شد بدهی سود تقسیم     سهامداران بوده است. همان  

ای تابعه نسبت به تسویه قسمت عمده بدهی  وصول مطالبات سود سهام از شرکته     با 13افتاده بود که در سال  به تأخیر نقدینگی 

سهامداران عمده اقدام      سهام  ست  سود  سهام کامالً      انتظار می .شده ا سود  سال آتی ادامه یابد بطوری که بدهی  رود این روند در 

   تسویه گردد. 

سا           گروه: شده در مجمع عمومی عادی  صوب  سهام م سود  صیص  ساب مزبور در طی دوره متأثر از تخ صاحبان   تغییرات ح لیانه 

 باشد.میریال به ازاء هر سهم (  803میلیارد ریال )معادل  6.131سهام شرکت اصلی به میزان 

صلی به میزان       شرکت ا سهامداران  شرکتهای گروه به        8.831وجوه پرداختی به  سط  سهام تو سود  میلیارد ریال و نیز پرداخت 

 همراه صورتهای مالی ارائه شده است .  01ئیات بیشتر در یادداشت میلیارد ریال است. جز 6.118سهامداران اقلیت به میزان 

 

 درآمدهای عملیاتی : -21-6

میلیارد  6.088 میلیارد ریال بالغ شده است که نسبت به    1.330به مبلغ  06/38/6011مالی منتهی به  سال در  شرکت اصلی:  

سال قبل از   سرمایه )به     1.066معادل  افزایشی ریال در  شرایط حاکم بر بازار  ست.  سیمان(   میلیارد ریال برخوردار ا ویژه صنعت 

ر سال  د رودانتظار میگردیده است .   سال قبل نسبت به  تحرکات مناسب در پرتفوی و کسب بازدهی مناسب     باعثدر این دوره 

شرکتهای تابعه     سیمان افزایش مقدار و نرخ  با مالی بعد سودآوری  صلی  شرکت ا  عملیاتیو در نتیجه درآمد افزایش یافته روند 

 افزایش یابد.درصد  80حدود نیز 

رشد داشته است  % 13با  معادلمیلیارد ریال  68.101معادل جاری نسبت به سال قبل  سال  درآمدهای عملیاتی گروه در  گروه:

و کلینکر و نیز کاهش تخفیفات اعطایی با عنایت به فروش سععیمان و مقدار . افزایش مزبور عمدتاً ناشععی از افزایش میانگین نرخ 

همراه  0صععورت پذیرفته اسععت. ترکیب فروش محصععوالت گروه در یادداشععت   سععیمان هماهنگی بهتر کارخانجات تولید کننده

 ارائه شده است .  صورتهای مالی 

صادراتی از   80.810میلیارد ریال به  60.608مورد گزارش فروش داخلی از سال  در  میلیارد ریال   0.301میلیارد ریال و فروش 

بوده   درصد  83و سهم فروش صادراتی برابر با   درصد   33میلیارد ریال افزایش یافته است . سهم فروش داخلی برابر با    0.308به 

سال قبل      سبت به  ست که ن ست.     % 13در مجموع ا شته ا سال مالی بعد با ت شود  پیش بینی میافزایش دا   بینیپیش وجه بهدر 

قابل توجه داشععته افزایش  درصععد 63حدود  و همچنین افزایش مقداری فروش ، درآمدهای عملیاتی گروهافزایش نرخ سععیمان 

  .  باشد
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 : گروه بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی -22-6

میلیارد ریال در سال گذشته     66.168میلیارد ریال( از  0.186درصدی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی )معادل    18افزایش 

میلیارد ریالی     080های سعععربار سعععاخت، رشعععد     میلیارد ریالی هزینه    8.388میلیارد ریال عموماً متأثر از افزایش      61.300به  

ستقیم و    هزینه ستمزد م ستقیم البته با ملحوظ نمودن اثرات موجودی  6.668 افزایشهای د های در میلیارد ریالی هزینه مواد م

 همراه صورتهای مالی ارائه شده است.  1خت و ساخته شده است. اجزاء بهای تمام شده در یادداشت جریان سا

فروش   هایهای شرکت در راستای مدیریت عرضه محصوالت نتایج مثبتی را در بر داشته است به نحوی که بهبود قیمت       فعالیت

و همچنین  سیمان  فروشافزایش  با توجه بهافزایش یابد. درصد   10به  08باعث شده تا نسبت سود ناخالص به فروش سیمان از     

   درصد( ادامه داشته باشد. 80)حدود  6011رود این افزایش در سال ، انتظار میافزایش نرخ حاملهای انرژی و دستمزد

 های فروش ، اداری و عمومی : هزینه -23-6

درصد نسبت به سال مالی قبل  08حدود  06/8/6011هزینه های اداری شرکت اصلی در سال مالی منتهی به شرکت اصلی: 

 یابد.در صد افزایش  63افزایش یافته و انتظار می رود با برنامه ریزیهای انجام شده در سال مالی آتی حدکثر 

بررسی اقالم   . اند جاری تغییر یافته سال میلیارد ریال در  0.103میلیارد ریال در سال گذشته به    6.103اینگونه اقالم از  گروه :

محصععوالت صععادراتی شععرکتهای  های تبعیو هزینه دهد که تغییرات حادث شععده عمدتاً مربوط به هزینه کرایه حملنشععان می

سیمان فارس نو      ستان و  شرایط مندرج در قرارداد   سیمان خوز سب  ست .  ح سال   بوده ا سنل طی  و   6011با توجه به کاهش پر

 های مذکور در سال بعد به میزان افزایش قانونی اتفاق بیافتد.گردد هزینهبینی میهای انجام شده پیشصرفه جویی

 

 های مالی :هزینه  -24-6

های مزبور مربوط به تسهیالت اخذ شده از سیستم بانکی است که جزئیات آن در بند مربوط به تسهیالت بررسی          هزینه گروه :

ستم بانکی عموماً در دامنه     سی صد قرار می  80تا  60گردید. نرخ تأمین مالی از  شت  در همراه  63گیرد که جزئیات آن در یاددا

ست.     سهیالت مالی انتظار میصورتهای مالی ارائه گردیده ا ستان و         رود با کاهش حجم ت سیمان خوز سیمان آبیک،  شرکتهای 

 کاهش یابد. درصد 83در حدود  هزینه مالی نیز 6011در سال سیمان خزر 

 

 عملیاتی : سایر درآمدها و هزینه های غیر -22-6

جاری عمدتاً ناشی از افزایش   سالمیلیارد ریال در  6.138به سال مالی قبل میلیارد ریال در  110این سرفصل از  افزایش گروه :

و سود ناشی از خالص   ریالمیلیارد  811به مبلغ  بخشودگی جرایم تسهیالت  ریال و  میلیارد 606به مبلغ های بانکی سود سپرده  

بوده اسععت .   میلیارد ریال 688به مبلغ  ارزش دارائیهای شععرکت در حال تصععفیه خدمات مهندسععی سععیمان فارس و خوزسععتان

میلیارد ریال دست  300های دریافتنی به مبلغ و سود سپردهبا واگذاری شرکتهای کم بازده شود در سال مالی آتی بینی میپیش

    یابد.  
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 :  و تلفیق شرکت اصلیبودجه  -7

ای آن به شرح زیر الذکر بودجه سال آتی مصوب شرکت اصلی و جدول مقایسهدر صورت تحقق موارد فوق -6-8

 باشد : می

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

736363222631833167132723222درآمدهای عملیاتی 

223111283111233111سایر درآمدهای عملیاتی 

(1123322)(1213211)(1623261)هزینه های اداری ، عمومی و فروش 

734223262232223368134723233سود عملیاتی 

7463768-سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

734223262232223442134863711سود خالص قبل از مالیات 

(13214)(463)-مالیات 

734223262232283272134823427سود خالص 

1333213122264سود هر سهم )ریال( 

236222362223622تعداد سهام )میلیون سهم ( 

شرح 
پیش بینی سال مالی 

منتهی به 1411/12/31

عملکرد سال مالی 

منتهی به 1322/12/31

عملکرد سال مالی 

منتهی به 1328/12/31

 
 

 باشد : ای آن به شرح زیر میالذکر بودجه سال آتی تلفیقی و جدول مقایسهدر صورت تحقق موارد فوق -8-8

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

363368321831382137811833213872درآمدهای عملیاتی 

(1134123121)(1638333277)(2131273231)بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

12324133881431173213632723828سود ناخالص

(132313188)(336423243)(336223247)هزینه های اداری ، عمومی و فروش 

1713216843423(3143847)سایر اقالم عملیاتی 

11331432241132383776231343123سود عملیاتی 

(132283818)(131243142)(8243617)هزینه مالی

82236171341731816643721سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

11333232841138213812432413126سود قبل از احتساب سهم گروه از سود )زیان( شرکت وابسته

(63241)633711243148سهم گروه از سود )زیان( شرکت وابسته

11332232841132823861432333186سود خالص قبل از مالیات 

(6723422)(131223418)(136823172)مالیات بر درآمد

237133812232313422338613761سود خالص 

331443484332223886132423266سهم اقلیت از سود خالص

636623328636713266233113422سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی

1318613186411سود هر سهم )ریال( 

236222362223622تعداد سهام )میلیون سهم ( 

شرح 
پیش بینی سال مالی 

منتهی به 1411/12/31

عملکرد سال مالی 

منتهی به 1322/12/31

عملکرد سال مالی 

منتهی به 1328/12/31
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 های زمانی مختلف  :اطالعات مربوط به قیمت سهام در بازه -8

1322/13/111322/12/311328/12/121328/14/221328/12/31

سال قبلقبل از مجمع عادیبعد از مجمع عادیتاریخ صورتهای مالیتاریخ تهیه گزارش

123332213722334813321233321

 
 های مالی اخیر :های مالی شرکت اصلی در دورهبرخی نسبت -2

 

1322/12/311328/12/31

دارایی جاری

بدهی جاری

دارایی جاری-)موجودی مواد و کاال+پیش پرداختها(

بدهی جاری

وجه نقد

بدهی جاری

کل بدهی

یها کل دارای

کل بدهی

حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام

یها کل دارای

سود خالص

یها مجموع دارای

سود خالص

مجموع حقوق صاحبان سهام  
)ROE( بازده حقوق صاحبان سهام

731283112231263174دارایی جاری-بدهی جاری

نسبت جاری

نسبت آنی

نسبت وجه نقد

سرمایه در گردش خالص

نسبت بدهی

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

1.241.13

6.261.62

2.21%

1.231.77نسبت مالکانه

)ROA( یها بازده دارای

1.81.31

34.4%

6.261.62

شرح

37%12.88%

1.171.23
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 های مالی اخیر :های مالی گروه در دورهبرخی نسبت -11

 

6011/38/066013/38/06

دارایی جاری
بدهی جاری

دارایی جاری-)موجودی مواد و کاال+پیش پرداختها(
بدهی جاری

(1.311.311)6.136.011دارایی جاری-بدهی جاریسرمایه در گردش خالص

بهای تمام شده کاالی فروش رفته
متوسط موجودی کاال

013
گردش موجودی کاال

فروش
حسابهای دریافتنی تجاری

013
گردش حساب دریافتنی

بهای تمام شده کاالی فروش رفته
حسابهای پرداختنی

فروش
سرمایه در گردش خالص

013
گردش حساب پرداختنی

فروش
دارایی های ثابت

فروش
مجموع داراییها

کل بدهی
کل داراییها
کل بدهی

حقوق صاحبان سهام
حقوق صاحبان سهام

کل داراییها
سود خالص

فروش
سود خالص

مجموع داراییها
سود خالص

مجموع حقوق صاحبان سهام  

شرح

3.183.16نسبت آنی

6.633.81نسبت جاری

8.66.83

606610متوسط دوره گردش موجودی کاال

8.036.31گردش موجودی کاال

0.11.10گردش حساب های دریافتنی

686868متوسط دوره پرداخت صورتحسابها

(1.0)60.0نسبت گردش سرمایه در گردش خالص

1636دوره وصول مطالبات

گردش حساب پرداختنی

3.813.00نسبت گردش داراییها

6.306.61گردش دارایی های ثابت

6.66.8نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

3.083.10نسبت بدهی

3.133.01نسبت مالکانه

%88.83%08.18حاشیه سود خالص

)ROE( 08.03%00.36بازده حقوق صاحبان سهام%

)ROA( 66.38%80.86بازده داراییها%
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 اطالعات طرح های توسعه ای   -11

 طرح های توسعه ای   -1-11

 تن کلینکر روزانه 33311پروژه انتقال سیمان فارس به منطقه خرامه با اصالح ظرفیت تولید به میزان  -1-1-11

ساخت مبلغ       ساب هزینه های بهره دوران  سرمایه گذاری این طرح با احت ریال مطابق  میلیون  3.811.811جمع کل 

سانی طرح توجیهی برآورد گردیده، مراحل مطالعاتی انجام و زمین برای احداث کارخانه در منطقه خرامه   آخرین بروزر

تملک گردید و تغییر کاربری عرصه سایت نیز انجام شده است. همچنین بخشی از سیستم پخت آن نیز قبالً خریداری 

گرمکن و داکت هوای ثالثیه و  های کوره، پیشهای پایهاختمان دپارتمانو به محل سایت انتقال یافته است. عملیات س  

شرفت فیزیکی کل پروژه حدود      ست.  پی سیلوی مواد خام پایان یافته ا سهیالت    می  %61خنک کن کلینکر و  شد. ت با

تأمین مالی  ارزی از طریق صععندوق توسعععه ملی و تسععهیالت ریالی از محل بانکهای داخلی تأمین خواهد شععد. منابع  

 بینی شده است :  پروژه به شرح زیر پیش

 

مبلغ / میلیون ریالشرح

1.631.381هزینه های انجام شده از منابع داخلی شرکت

8.011.333معادل ریالی تسهیالت ارزی

6.833.333تسهیالت ریالی بلند مدت

010.013سود تسهیالت دوره مشارکت

3.811.811جمع کل سرمایه گذاری

6- سهامداران و منابع داخلی:

8-تسهیالت ریالی و ارزی :

 
 

میلیون ریال بوده و با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و  031.811مخارج انجام شده پروژه مبلغ  6013تا پایان سال 

تکلیف منابع مالی مورد نیاز آن ها ، شرکت سیمان فارس و خوزستان اجرای پروژه را منوط به تعیین افزایش هزینه

 نموده است. 

 

ستری به ظرفیت      -2-1-11 سیمان خاک سیاب  ستان        111طرح احداث آ شهر العماره ا ساعت در  سیمان در  تن 

 میسان عراق  

ساب هزینه    سرمایه گذاری این طرح با احت ساخت مبلغ  جمع کل  میلیون دالر برآورد گردیده   0/81های بهره دوران 

سرمایه گ   ست. هدف از  صادرات     ذاری مذکور بهره مندی از مزیتا شور عراق از جمله افزایش  صادی تجاری ک های اقت

  های مالیاتی کشور عراق )بهکلینکر اضافی شرکت سیمان خوزستان به کشور مذکور و همچنین برخورداری از معافیت

سال از   63های سرمایه گذار تا  های عملیاتی شرکت قانون سرمایه گذاری عراق سود حاصل از فعالیت    60استناد ماده  

سیاب           تاریخ بهره شد. ظرفیت آ سیمان در بازار عراق می با سهم فروش  ست ( و نیز افزایش  برداری از مالیات معاف ا



 
 
 
 
 
 

 تفسیری مدیریتگزارش 
  3199اردیبهشت  13سال مالی منتهی به برای 

 

33 

 

تن در سال می باشد. در این خصوص شرکتی بنام ارض العماره در کشور       113.333تن در ساعت معادل   633مذکور 

 عراق به ثبت رسیده است. 

تن سعععیمان تولید و     10.333اندازی گردیده و حدود    العماره راه اریخ ارائه گزارش پروژه سعععیمان ارض  در ت 

 . تحویل نموده است

 پذیراهم تولیدات جدید و نوآوری های انجام شده در شرکتهای سرمایه  -2-11

بخشیدن به محصول  طی دوره مورد گزارش اقدامات مستمر ی جهت کاهش  قیمت تمام شده محصوالت باالخص تنوع 

ء انجامد و از طرف دیگر نسبت به ارتقاو تولید سیمانهای آمیخته که از یک طرف به کاهش مصرف کلینکر در تولید می

کیفیت محصول سیمان در ساخت و ساز کمک می کند در واحدهای تابعه انجام شده است در این زمینه به تولید و 

)مطابق  42.5Rر در سیمان بجنورد، تولید سیمان با مقاومت باالی  عرضه سیمان مرکب با درصد افزودنی بیشت

در سیمان خاش، 6-180استاندارداروپا( در سیمان خوزستان ، ایجاد تنوع تولید در سیمان ساوه و خزر،  سیمان نوع 

 . توان اشاره نمودسیمان پرتلند پوزوالن ویژه در سیمان دورود، سیمان نوع پنج در سیمان غرب می
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 : 31/12/1322صورت سود و زیان سال مالی منتهی به  -12

 شرکت اصلی : 

سال مالی منتهی به 

1322/2/31

سال مالی منتهی به 

1328/2/31

میلیون ریالمیلیون ریال

6.818.810661.338سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

1.313.0886.100.103سود حاصل از سرمایه گذاری ها

1.330.6186.088.808درآمدهای عملیاتی

(660.081)(606.133)هزینه های فروش ، اداری و عمومی

83.63680.363سایر درآمدها

0.101.0136.181.100سود عملیاتی

811.813سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

0.101.1186.131.836سود قبل از کسر مالیات

مالیات بر درآمد :

(6.831)                     -سال جاری

                      -(110)سال های قبل

0.103.1816.130.118سود خالص
سود پایه هر سهم

6.301810عملیاتی - ریال
6-غیر عملیاتی - ریال

6.301811سود پایه هر سهم - ریال
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 تلفیقی گروه :  

 
(تجدیدارائه شده)

سال مالی منتهی به 

1322/2/31

سال مالی منتهی به 

1328/2/31

میلیون ریالمیلیون ریال

03.303.83363.016.381درآمدهای عملیاتی

(66.168.386)(61.300.088)بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

61.368.8301.181.303سود ناخالص

(6.103.333)(0.111.110)هزینه های فروش ، اداری و عمومی

036.811103.188سایر درآمدها

(081.801)(883.611)سایر هزینه ها

63.183.3130.601.610سود عملیاتی

(6.803.363)(6.301.310)هزینه های مالی 

6.138.336111.806سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

66.380.1811.013.681سود قبل از احتساب سهم گروه از سود )زیان( شرکت وابسته

(1.113)11.313سهم گروه از سود )زیان( شرکت وابسته

66.668.1811.000.631سود قبل از کسر مالیات

مالیات بر درآمد :

(101.106)(101.118)سال جاری

(00.811)(633.816)سال های قبل

63.318.0110.313.816سود خالص

قابل انتساب به
1.803.1188.066.110مالکان شرکت اصلی

0.006.0816.011.811منافع فاقد حق کنترل

63.318.0110.313.816
سود )زیان( پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

6.303113عملیاتی - ریال
(38)601غیر عملیاتی - ریال

6.618166سود پایه هر سهم - ریال
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