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 گزيده اطالعات مالي -1

 گزيده اطالعات مالي شركت اصلي  -1-1

تجديد ارائه شده

سال ما ي منتهي به 

0033/32/00

سال ما ي منتهي به 

0099/32/00

02,585,0006,000,268درآمدهاي عملياتي

02,060,0075,959,068سود عملياتي

0,02070ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي

02,066,0965,955,928سود خا ص

6,550,8532,078,080وجه نقد حاصل از عمليات

22,008,00007,006,339جمع داراييها

0,300,2030,202,500جمع بدهي ها

5,625,3335,625,333سرمايه ثبت شده

20,287,03006,380,096جمع حقوق صاحبان سها 

3.5503.000نرخ بازده داراييها

3.5803.070نرخ بازده حقوق صاحبان سها 

5,625,3335,625,333تعداد سها  در زمان برگزاري مجمع- هزار سهم

)EPS( 2,0980,359سود واقعي هر سهم به ريال

)DPS( 0,255-سود نقدي هر سهم به ريال

00,27320,086آخرين قيمت هر سهم در تاريخ تیييد گزارش به ريال

0,8302,859ارزش ويژه هر سهم به ريال

6.520نسبت قيمت به درآمد هر سهم

ها ( ساير اطالعات

6066ميانگين متوسط تعداد کارکنان- در طول سال ا نفر

د ( اطالعات مربوط به هر سهم

ا ف( اطالعات عملكرد ما ي طي دوره )مبا غ به ميليون ريال(

ب( اطالعات وضعيت ما ي در پايان دوره )مبا غ به ميليون ريال(

ج( نرخ بازده

گزيده اطالعات )شرکت اصلي  (
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 گزيده اطالعات مالي تلفيقي گروه    -2-1

تجديد ارائه شده

سال ما ي منتهي به 

0033/32/00

سال ما ي منتهي به 

0099/32/00

09,589,28803,853,783درآمدهاي عملياتي

26,367,82806,800,577بهاي تما  شده درآمدهاي عملياتي

20,520,06300,307,230سود ناخا ص

08,070,30703,698,990سود عملياتي

(0,350,305)(600,950)هزينه هاي ما ي

0,002,3000,078,983ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي

07,027,07803,362,566سود ) زيان ( خا ص

9,873,8306,703,992سود ) زيان (خا ص قابل انتساب به صاحبان سها  شرکت اصلي

00,865,5808,007,730وجوه نقد حاصل از فعا يت هاي عملياتي

09,233,80509,006,073جمع داراييها

20,905,00023,006,657جمع بدهي ها

5,625,3335,625,333سرمايه ثبت شده

20,285,00008,699,500جمع حقوق ما كانه

3.053.26نرخ بازده داراييها

3.703.50نرخ بازده حقوق صاحبان سها 

5,625,3335,625,333تعداد سها  در زمان برگزاري مجمع- هزار سهم

) EPS( 0,7550,097سود واقعي هر سهم به ريال

) DPS( 30,255سود نقدي هر سهم به ريال

0,0070,020ارزش ويژه هر سهم به ريال

ها ( ساير اطالعات

6,0056,007ميانگين متوسط تعداد کارکنان- در طول سال ا نفر

د ( اطالعات مربوط به هر سهم

ا ف( اطالعات عملكرد ما ي طي دوره )مبا غ به ميليون ريال(

ب( اطالعات وضعيت ما ي در پايان دوره )مبا غ به ميليون ريال(

ج( نرخ بازده )درصد(:

گزيده اطالعات )تلفيقي (
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 پيام هيئت مديره  -2

حمد و سپاس خداوند که توفيق داد تا در خدمت سهامداران گرامي باشيم، هيئت مديره ضمن تشاكر از حضاور ساهامداران    با 

داند اعتماد کليه سهامداران محتر  را سپاس گفتاه و قادرداني   محتر  در مجمع عمومي عادي سا يانه شرکت، بر خود الز  مي

 خود را ابراز نمايد.  

شارکت مارتبط    03شرکت سيمان خاکستري و سفيد، همچنين تعداد  02طي دوره ما ي مورد گزارش با کنترل مؤثر بر تعداد 

-باالترين سهم بازار را در بين ساير گروهبا شرکتهاي سيماني بعنوان يكي از شرکتهاي مطرح در تو يد سيمان فعا يت نموده و 
 هاي تو يد سيمان کشور به خود اختصاص داده است. 

شرکت همواره استراتژي حفظ و افزايش سهم خود در بازار سيمان و اقدامات اساسي جهات افازايش ارزش خاا ص دارائيهااي     

 08,5هاي موجود بازار را مادنظر قارار داده و باا ظرفيات اسامي      ( در بازار سرمايه و استفاده بهينه از فرصت N.A.Vشرکت )

رغم بسياري از مشاكالت اقتصاادي کاه    درصد توان تو يد کشور را در اختيار دارد و علي 20,6ميليون تن تو يد کلينكر معادل 

ي و شارايط حااکم   هاي گذشته بر اين صنعت اثر گذاشته که عمده آن در چا شهاي کالن اقتصادبصورت سيستماتيک در سال

هاي عمراناي و  کاهش بودجه پروژههاي تو يد، افزايش هزينهشود، پذير خالصه ميهاي سرمايهبر کسم و کار و سودآوري بنگاه

ميلياون   06,7جمعاا   0099توانسته است با اعمال کنترل بر اداره شرکتهاي تابعه در سال سيمان،  گذاري دستوري نرخ قيمت

 درصد آن در داخل مصرف شده و بقيه صادر شده است. 80ويل داشته باشد که مقدار تن سيمان تو يد و تح

هاي راهبردي ، سال ما ي جديد براي ساهامداران محتار  هماراه باا     رود که با تداو  فعا يت شرکت در مسير برنامهاميد آن مي

 توفيق و خير و برکت باشد .  

 تهاي ما ي و عملكرد شرکت ، بتواناد از رهنمودهااي ساازنده ساهامداران    هيئت مديره اميدوار است ضمن تیئيد و تصويم صور

 .  نمايدمحتر  براي نيل به اهداف واالتر شرکت استفاده 

 

 اهداف و سياست های اجرايي شركت  -1-2

 بیانیه چشم انداز و ماموریت هلدینگ -1-1-2

 چشم انداز:

هلدينگ تخصصي سيمان و محصوالت جانبي در کشور، با توسعه روزافزون فعا يت هاي بين ا مللي و محبوب برترين 

 ذينفعان به ويژه سهامداران، مشتريان و کارکنان. 

 پيشرو در بهبود فرآيندها 

  پيشگا  در  ارزش آفريني 

  پيشتاز در اعمال نوآوري ها 

  پايدار  پيشاهنگ در توسعه 

 ماموریت:

هلدينگ تخصصي در صنعت سيمان و محصوالت جانبي هستيم که فلسفه وجودي ما ، سرمايه گذاري در صنايع ما يک 

پايين دستي و باالدستي ، تو يد و مديريت زنجيره ارزش در صنعت سيمان، ارزش آفريني در شرکت هاي تابعه است  و 

 در زمينه هاي زير فعا يت مي کنيم:

 نتقال تكنو وژي در زمينه تو يد انواع سيمان و محصوالت جانبي .سرمايه گذاري، سرمايه پذيري، ا 

 . توسعه و بهينه سازي پورتفوي سرمايه گذاري ها در صنعت سيمان 

 . تو يد سيمان و محصوالت جانبي 

  مصرف کنندگان ارايه خدمات مهندسي و فني به مشتريان و. 
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 ارزش های محوری هلدینگ -2-1-2

 
 :رعايت حقوق، کسم رضايت و وفاداري واقعي مشتريان در او ويت نخست وظايف اخالقي   مشتری مداری

ما قرار دارد،  ذا براي مطا عه و درک نيازهاي مشتريان، طراحي فرآيندها براي برآورده ساختن انتظارات و 

 مشعوف ساختن آنان در تعامالت سازماني مجدانه ممارست مي کنيم. 

 : مشارکت همگان تیکيد مي ورزيم، توسعه همكاري هاي جمعي را ارج نهاده، بر ما بر همد ي و  کارتیمی

ديدگاه هاي متفاوت افراد احترا  مي گذاريم، تا با همفكري بر مشكالت کاري چيره شده و انسجا  و وحدت 

 سازماني را تقويت نماييم. 

 :)مثل شفافيت، عدا ت، انضباط  ما براي رعايت قوانين و موازين شرعي و حرفه اي اخالق حرفه ای )تجاری(

ما ي، امانت داري و شايسته ساالري( خود را متعهد مي دانيم و تالش مي کنيم از اين منظر در صنعت سرآمد 

 باشيم. 

 :)ما براي کاهش روزافزون مصرف انرژي و منابع طبيعي )مثل آب( و  توسعه پایدار )حفظ محیط زیست

مت در محيط کار و مشارکت مؤثر در فعا يت هاي رفاهي و اجتماعي هاي محيطي، بهبود ايمني و سالآالينده

 منطقه خود را مقيد مي دانيم. 

  : همواره براي انجا  تعهدات محو ه، تحقق ي تابعهما، اعم از مسئوالن ستادي و مديران شرکتهاپاسخگویی ،

خگو هستيم و از فرافكني اهداف و برنامه ها موظف بوده، در قبال نتايج اقدامات و تصميم هاي خود پاس

 مي ورزيم.  اجتناب

 

 راهبردهای هلدینگ -3-1-2
 ساماندهي پورتفوي )شامل حل و فصل مسايل شرکت هاي زيان ده( . مديريت و  -0

زنجيره بهره مندي از تجارت سيمان، سرمايه گذاري و مشارکت در توسعه کسم و کارهاي مرتبط و تكميل  -2

 . ارزش

 شناسايي و توسعه زمينه هاي هم افزايي مثل خريد مشترک، انبار مجازي.  -0

 نهادينه سازي فرآيندهاي ارزش آفريني مانند ا گوبرداري داخلي و بيروني و اعمال نظارتهاي مؤثر .  -0

 . (Turnaround)ايجاد و ارتقاي قابليت هاي جديد در ستاد نظير قابليت اجرايي استراتژي چرخشي و دگرگوني  -5

بهبود و تقويت فرهنگ سازماني )استقرار ارزش هاي محوري، به ويژه مشتري مداري و کارتيمي( در برخي  -6

 . هاشرکت

 . (سيمانياب)برندسازي و تقويت طرح  تقويت جايگاه رقابتي و ارزش پيشنهادي با مشتريان  -7

-فروش دارايي. توسعه صادرات افزايش فعا يت هاي بين ا مللي و . پروري جانشينتوسعه مديران، استعداديابي و  -8
 . تابعه هاي غير مو د در برخي شرکت هاي 
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 تهديدها و فرصت های هلدينگ  -2-2

  تهدیدها
  شرايط رکود اقتصادي در کشور .استمرار

 . کاهش ساخت و ساز در بخشهاي خصوصي و عمومي کشور

 هاي عمراني جديد بد يل نبود بودجه الز . هاي عمراني و عد  آغاز پروژهاستمرار رکود در طرح

 ها با توجه به عد  نياز . توقف تو يد و تعطيلي بلندمدت کارخانه احتمال

     تضعيف شديد بنيه ما ي شرکتهاي سيمان و ناتواني در انجا  تعهدات جاري خود نظير تیمين بهااي گااز و ماازوت

يدکي و ...مصرفي ، برق مصرفي، تیمين کنندگان قطعات مصرفي و 

 کنندگان سيمان در کشور، اعطاي تخفيفات فروش و اعطاي يارانه حمل به خريداران رقابت شديد بين عرضه.

    ... اعمال محدوديت براي واردات سيمان توسط کشورهاي هدف صادراتي از طريق وضع تعرفه و

 ها در کشورهاي هدف صادراتي .ادامه ناامني

 ها .ط کارخانهفروشهاي اعتباري توس افزايش

  محدوديتهاي جهاني بر صادرات .افزايش

 . مشكل نقل و انتقال ارز و تاثير آن بر صادرات

  تیثير آن بر کشورهاي هدف صادرات حتاي پاس از بازگشات باه     و  پس از خروج آمريكا از برجا نا امني ايجاد شده

برجا .

 توزيع انجاميده است. باال رفتن هزينه حمل و نقل که به کوچک شدن شعاع جغرافيايي

  . وضع قوانين و مقررات سخت و تعيين جرائم  عديده زيست محيطي و انرژي

 .کاهش قيمت فروش نفت و تیثير آن بر روند ساخت و ساز در کشورهاي هدف صادرات

  تو يد شده در فرآيند  مورد استفادهقديمي شدن تكنو وژي.



 هافرصت

  انجامد و نزديكاي برخاي ديگار از    مراکز مصرف سيمان که به کاهش هزينه حمل ميها به برخي از کارخانهنزديكي

باشد.  کارخانجات به مبادي خروجي که داراي مزيت صادراتي مي

 يد و برند شناخته شده هلدينگ و کارخانجات تابعهسابقه تو  .

 بازگشت تعهد نامه برجا  و  غو محدوديت هاي بين ا مللي

 . کيفيت تو يدات

 . خدمات مناسم فروش و بازاريابي مستمر

 بندي به تعهدات .پاي

 با ديگر عرضه کنندگان همجوار . ي تابعهتعامل مديران شرکتها

 ..حمايت دو ت از ناوگان حمل و نقل کشور

 . کشف بازارهاي جديد صادراتي

 آهنسراسري راه متصل بودن تعدادي از کارخانجات به شبكه
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 و جایگاه صنعت سیمان در ایران، خاورمیانه و جهان :مرور کلی بر وضعیت  -3

 بازار سیمان در جهان : 

مصرف سيمان جهان در پي  2323در جهان روند کم تغييري را پشت سر مي گذارد و در سال  2305مصرف سيمان از سال 

 اندکي کاهش يافت. 09رکود اقتصادي ناشي از شيوع بيماري کوويد 

 يد:به نمودار ذيل توجه فرماي

 سال گذشته 25روند تولید سیمان جهان در 

 
تن افزايش يابد. چين بيشترين تو يد سايمان در   ميليارد 0,80به  2303پيش بيني مي شود که تو يد سيمان جهان در سال 

تو يد کرده باشد و در حال حاضر بايش از نيماي    2323ميليارد تن در سال  2,2سراسر جهان را دارد و تخمين زده مي شود 

 ميليون تن قرار دارد. 003از سيمان جهان در چين تو يد مي شود و پس از آن هند با 

را نشاان ماي دهناد در ساال      2323 در سالنمودار ذيل تو يد سيمان در سراسر جهان توسط کشورهاي عمده تو يد کننده 

ميليون تان افازايش يافات و باه      8معادل  2309ميليون تن رسيد که نسبت به سال  68تو يد سيمان ايران به حدود  2323

 تو يد کننده بزرگ سيمان جهان قرار دارد. ششاين ترتيم ايران در بين 

 2121تولید کنندگان بزرگ سیمان در سال 
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 0/88تو يد  اسمي کارخانه تو يد کننده سيمان مشغول به فعا يت هستند و ايران با ظرفيت 79هم اکنون در ايران 

، اياالت متحده آمريكا، ترکيه و رتبه را در کشورهاي جهان بعد از چين و هند  نيز ششمينميليون تن سيمان از نظر ظرفيت 

 را در اختيار دارد. ويتنا  

 
اتفاق افتاد وضاعيت باه تادريج بهباود يافات و مصارف        2338در سطح جهاني پس از کاهش مصرفي که در پي رکورد سال 

درساطح جهاان و    09کرد با اين حال با توجه به شيوع بيماري کووياد  مي سال اخير رشد ماليمي را تجربه  02سيمان طي 

ن کااهش يافات و باه نظار ماي رساد باا برناماه هااي وسايع           ميليون ت 83تو يد سيمان جهان حدود رکود فراگير اقتصادي 

 واکسيناسيون و مهار پاندمي در سال جاري وضعيت بهتري در انتظار صنعت سيمان جهان باشد

با وجود اين که تو يد سيمان به نحو فراگيري کاهش نيافت اما برآوردها از کاهش نسبي مصرف سيمان جهاني در سال 

را برآورد مي نمايند، اين  2323درصد کاهش مصرف جهاني سيمان در سال  6اي او يه حكايت دارد و تخمين ه 2323

درصد رسيد .چين کماکان کاهش  0درصد و در کشورهاي در حال توسعه به  00کاهش در کشورهاي توسعه يافته به 

ر و ي رشد داشته باشد ، هر چند مختصدر حا ي که انتظار ميرفت بازار هند درصد را تجربه مي کند ،  7مصرفي در حدود 

درصد رشد  2,0با  2309که در سال اياالت متحده  درصدي مواجه بود، 03مصرف سيمان در شبه قاره با سقوط بيش از 

مي کرد رشد مصرف صفر داشت و پيش بيني مي شود سال او ين سا ي بود که افزايش مصرف را تجربه  2337پس از سال 

حتي جنوب صحراي بزرگ آفريقا نيز که سال ها طاليه دار رشد مصرف سيمان جهان بود با  ،را با مازاد تو يد بگذراند 2320

 8تنها منطقه اي از جهان که رشد خيره کننده .وجود رشد هاي منطقه اي در مجموع به تو يد و مصرف متعادل رسيد

مصرف به د يل رشد بي سابقه ساخت  درصدي را تجربه نمود خاورميانه بود که پس از سال ها رکود رشد خيره کننده اي در

با اين حال در سطح جهاني کماکان انتظار رشد مصرف  ميليون تني است. 233و ساز داشت بازار اين منطقه اکنون يک بازار 

و اين در حا ي است که همچنان با  ، است کيلوگر  90 فقط سيمان سرانه مصرف ،جهان  در برخي مناطقسيمان مي رود ،

سيمان نقش مهمي با وجود اهميت صنعت سيمان در اقتصاد هاي ملي ،  .فاصله زيادي دارد ، کيلوگر  520 نيجها ميانگين

در تجارت جهاني بازي نمي کند و به علت کمي ارزش حجمي در مسافت هاي بين کشوري بسيار به ندرت مباد ه مي شود، 
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 25ترکيم کلينكر به ميليارد دالر بود که از اين مقدار  03ارزش صادرات سيمان و کلينكر جهان حدود  2323در سال 

 درصد بوده است.  0و سيمان آ ومينو  5درصد ، سيمان هاي هيدرو يكي 

اال، محدود گذاري بآورد نياز به سرمايهمهمترين داليلي که شرايط رقابت را براي واحدهاي تو يد کننده سيمان بوجود مي

بودن شعاع بازار به سبم هزينه حمل و نقل و فراگير بودن مصرف در مناطق محلي است. به عنوان مثال فرض کنيد يک 

کارخانه سيمان اگر تحت پوشش يک هلدينگ نباشد انرژي زيادي را براي شناسايي بازار و بازاريابي جهاني بايد صرف نمايد؛ 

هاي تحت پوشش انجا  دهد، فرض کنيد يک تواند آن را براي تما  شرکتکار مي اما يک شرکت هلدينگ با انجا  اين

کيلومتر فاصله دارد، در اين  0,333کند که از منطقه تمرکز خود هاي خود بازار جديدي را کشف ميهلدينگ در ارزيابي

دهد يک کارخانه سيمان در ح ميهاي گزاف حمل و نقل است ترجيموارد هلدينگ معموالً به جاي صادرات که مستلز  هزينه

 .هاي بزرگ انجا  مي پذيردتو يد و مديريت بازار سيمان در جهان توسط هلدينگ بازار هدف تیسيس و يا خريداري نمايد.

 

 

 

 داشته اند 2121فهرست هلدینگ هایی که  بیشترین ظرفیت تولید سیمان جهان را در سال 

 

 
 

 

 

جهاني را به خود اختصاص داد، و با وجود  ششمتن تو يد سيمان رتبه  ميليون 68ميالدي ايران با حدود  2323در سال 

رونق نسبي در ساخت و ساز داخلي ، کاهش بودجه عمراني و محدوديت هاي بوجود آمده در صادرات باعث شد تا ايران 

ين حال به نظر مي رسد، ظرفيت تو يد، به د يل تكميل اي از ظرفيت تو يد خود استفاده نمايد، با انتواند از بخش عمده

 شود. ميليون تن با غ 90به حدود  0032کارخانجات در دست احداث تا پايان سال 
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 مروری بر تحوالت بازار سیمان در سال گذشته :  

سال کاهش پياپي در کليه شاخص هاي حياتي صنعت سيمان، در پي رونق ساخت و ساز و گسترش صادرات، پس از شش 

به نحوي که مصرف داخلي نيز ادامه يافت  0099و اين روند در سال  شروع به بهبود نمود، 0098روال هاي صنعت در سال 

به حدود  0098ميليون تن در سال 00,5درصد افزايش يافت. همچنين صادرات سيمان و کلينكر از  03,8سيمان در حدود 

ايجاد محدوديت هاي انتقال پول و بارگيري از بنادر کشور و همچنين عد   کاهشيافت. علت اين  کاهش ميليون تن 00

ر داشتند و از طرفي کمبود سيمان داخلي و صرفه اقتصادي صادرات براي برخي از شرکت هايي بود که در مناطق دورتر قرا

 .تقاضاي باالي مصرف در داخل کشور برخي از شرکت ها را وادار به پوشش تقاضاي داخلي نمود 

تواند منافع بهتري نصيم شرکتهاي تو يد کننده سيمان نمايد اقداماتي براي ايجاد از آنجائيكه تمرکز در صادرات مي

هاي ريا ي صادرات  ريزي گرديد که همراه با نوسانات ارزي رفته رفته مبناي فروشن برنامههاي سيماهماهنگي بين هلدينگ

 با نرخ ارزهاي معتبر تعيين گردد و از اين راه درآمد مناسبي براي شرکت هاي صادرات محور حاصل گرديد.

  

 ي فرماييد.در نمودار ذيل روندهاي مهم تو يد ، مصرف و صادرات طي سال هاي اخير را مالحظه م

 

 )ارقام به میلیون تن( روند تولید،فروش و صادرات سیمان ایران طی دهه اخیر

 
 
 

اميد است با همكاري و هماهنگي کليه مديران و دست اندرکاران صنعت سيمان بتوان شرايط مناسبي را براي اين صنعت 

مناسم مصرف داخلي و فروش صادراتي را بمنظور ايجاد و با افزايش بودجه طرحهاي عمراني و استفاده از ديپلماسي تجاري 

استفاده از ظرفيت هاي بالاستفاده افزايش داد تا صنعت سيمان کشور بتواند مثل گذشته در جايگاه بهتري قرار گيرد. در 

 مي پردازيم:  99ادامه نگاهي کلي به وضعيت صنعت سيمان در کشور و مقايسه با هلدينگ در سال 
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 سيمان در مقايسه با هلدينگ سيمان فارس و خوزستانآخرين وضعيت صنعت 
 

 هلدينگ کشور شرح

 کارخانه 78شرکت،  79 تعداد شرکت ها
 کارخانه، 00شرکت،  02

 خط23

 ظرفيت تو يد کلينكر

 ظرفيت تو يد سيمان

ميليون تن سا يانه  7/85

 کلينكر

تن سا يانه  ميليون 0/88

 سيمان

 ميليون تن سا يانه کلينكر 5/08

 تو يد سيمان

 0099در  سال 

 تن کيلنكرميليون 9/73

 ميليون تن سيمان 0/68

 ميليون تن سيمان 09/00

 ميليون تن کلينكر 06/00

 داخلي فروش سيمان

 0099در سال 
 ميليون تن 55/00 ميليون تن سيمان 7/68

 صادرات

 سيمان و کلينكر

 0098در سال 

ميليون تن سيمان  و  0/5

 کلينكرميليون تن  8/8

 ميليون تن 9/00جمع 

  ميليون تن 08/0

 ميليون تن 0/0 ميليون تن  0/8 موجودي کلينكر

 
در بازار عي و کمبود مقطفزوني عرضه بر تقاضا کاهش تو يد و تحويل و وضعيت انباشت محصول در مجموع بيانگر مقايسه 

 00حدود با  0099دهد که فعا يت اين صنعت در سال داخل است. مقايسه روند تو يد و مصرف سيمان در ايران نشان مي

. بوده است نسبت به سال قبل مواجه فروشدرصد رشد   

 
 مرور کلی بر عملكرد هلدینگ در سال مالی مورد گزارش  -4

  برنامااه اسااتراتژيک در کميتااه راهبااردي هلاادينگ و تصااويم توسااط هيئاات مااديره و تشااكيل      بااازنگري 

 هاي عملياتي.  برنامه انديشي جهت تهيههاي همکارگروه

 هاي استراتژيک شرکتهاي تابعه و ميزان دست يابي باه  هاي تابعه بمنظور بررسي برنامهتشكيل جلسات با شرکت

 . TLRبا استفاده از جداول  BSCهاي راهبردي و مدل اهداف استراتژيک آنها بر اساس شاخص

   . برگزاري جلسات بررسي بودجه شرکتهاي تابعه واعمال نقطه نظرات اصالحي 

 اي سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و بودجه سا يانه شرکتهاي گروه.  دورهتشكيل جلسات بررسي عملكرد ميان 

 ها جهت اعمال مديريت بر تو يد و فروش در شرکتهاي تابعه.    انجا  مراقبتهاي ويژه درکارخانه 

  بمنظور کاهش بهااي تماا  شاده کاه در      با حفظ کيفيت استاندارد بر تو يد سيمانهاي پوزوالني و آميختهتیکيد

 اکثر شرکتهاي تابعه تحقق يافته است. 

 گيري فروش دارائيهاي غير مو د و مازاد بر نياز شرکتهاي تابعه بمنظور تیمين بخشي از نيازهاي ما ي.پي 

 هاي اصلي، بمنظور ايجاد ارزش افزوده .يكي از استراتژي افزائي، بعنوانتیکيد بر ايجاد هم 

       رسيدگي به وضعيت تامين مواد او يه اصلي تو يد  شرکتهاي تابعه و پيگيري جهات رفاع مشاكالت آنهاا جهات

 استمرار تو يد دربلند مدت شرکتها وارتقاء کيفيت  و کاهش قيمت تما  شده .

  و طبقااه بناادي شاارکتها از نظاار موقعياات معااادن آنهااا و بررسااي کليااه معااادن مربااوط بااه شاارکتهاي تابعااه ، 

 ريزي جهت اداره معادن و بهره برداري از آنها بصورت علمي.برنامه

 هاي حسابرسي، ريسک و ساماندهي شرکتهاي زيان ده و کم بازده تشكيل کميته. 
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 شركتكلياتي درباره  -5

 تاريخچه   -1-5

شرکت سهامي سايمان   گذاري مشترک سازمان برنامه وسرمايه با 28/0/0029تاريخ  درسيمان فارس و خوزستان شرکت 

اداره ثبات   در« شرکت سهامي سيمان فاارس »نا  ه ب 055تحت شماره  سيس ویميليون ريال ت 233سرمايه او يه با شيراز

-صار خيابان و يعو به آدرس  به تهران شيرازمحل شرکت از  0002سال  )شيراز( به ثبت رسيد. در استان فارسشرکتهاي 

ما كيات صانعتي تهاران باه      اداره ثبت شرکتها و در 0380تحت شماره  انتقال يافت و 06پالک -زادگانفالح کوچه شهيد

ساال  رسيد و ساپس در  برداري تن به بهره 233ظرفيت اسمي روزانه  با کارخانه سيمان شيراز 0000سال  رسيد. در ثبت

و باه تادريج باا خرياد و احاداث      ساازمان برناماه خرياداري     ازتان   633ظرفيت اسامي   کارخانه سيمان دورود با 0009

کارخانجات جديد و توسعه کارخانجات قبلي بر حجم ظرفيت تو يدي خود افزود. پس از تصويم قانون اصاالح قسامتي از   

 0/02/0050ا عاده ماورخ  مصوبه مجمع عمومي فوق شكل حقوقي شرکت به استناد، 0007قانون تجارت مصوب اسفندماه 

ساها    0050ماه  دي يافت. در تغيير« شرکت سهامي عا  سيمان فارس وخوزستان»نا  شرکت به  سهامي عا  تبديل و به

شرکت سيمان فارس و خوزستان باا داشاتن بايش از نايم قارن      تهران پذيرفته شد.  سازمان بورس اوراق بهادارشرکت در 

هاي متخذه در يمان در خاورميانه است. بر اساس سياستسابقه فعا يت در عرصه صنعت سيمان، بزرگترين تو يد کننده س

هاي حقوقي، آخرين واحد يعني سيمان آبياک  جهت ساماندهي بهينه شرکت و استقالل واحدهاي تابعه در قا م شخصيت

تخصصاي  به عنوان يک واحد مستقل تبديل و عمالً شرکت سيمان فارس و خوزستان به شارکت ماادر    0082-80در سال

مان تبديل گرديد که در حال حاضر شرکت جزء واحدهاي تجاري فرعي شرکت سيمان تیمين )سهامي عا ( در صنعت سي

عمده درآمدهاي عملياتي اين شرکت از شارکتهاي  گذاري تیمين اجتماعي است. بوده و واحد تجاري نهائي شرکت سرمايه

 مصاوبه  گردد. بر اساسا کنترل مؤثر تیمين ميتابعه در صنعت سيمان يا زنجيره تو يد اين صنعت )مادر تخصصي( همراه ب

سال ما ي شرکت از خرداد ماه هر سال شروع و تا پايان ارديبهشت سال بعد به 8/9/0085مجمع عمومي فوق ا عاده مورخ 

 رسد.  پايان مي

 

  شركتموضوع فعاليت  -2-5

 موضوع فعا يت شرکت عبارتست از: 6/02/0080اساسنامه شرکت مصوب  0طبق ماده 

سرمايه گذاري و مشارکت در توسعه صنعت سيمان بصورت اخص و ساير فعا يتهاي اقتصادي در داخال و خاارج    -ا ف

 .کشور، اعم از تو يدي، صنعتي، معدني، بازرگاني، ما ي و خدماتي و تشكيل انواع شرکتها

رگااني، خادماتي، ماا ي در    اندازي و اداره واحدهاي تو يدي، صنعتي، معادني، باز خريد و فروش، ايجاد، توسعه، راه -ب

 .داخل و خارج از کشور

معادني، ماواد او ياه و ماشاين      خريد و فروش کاال، خدمات، تجهيزات و واردات و صادرات انواع کاالهاي صانعتي،  -ج

  .آالت

ت نويسي سها ، اوراق تجارتي و معامالت اوراق بهادار داخلي و خارجي، انتشار اوراق مشاارک خريد و فروش و پذيره -د

 .  و انجا  هرگونه عمليات ما ي داخلي و خارجي در جهت اهداف شرکت

 . پذير جهت ورود به بورس اوراق بهادارسازي شرکتهاي سرمايهآماده -ها

 هاي شرکت.، کارگزاري و نمايندگي در زمينه فعا يت، نظارت، سرپرستي، مديريتايوا دريافت و ارائه خدمات مشاوره

و عمليات تجاري و غيرتجاري با هر شخص و هرجا و انجاا  کلياه اماور و عمليااتي کاه بطاور        انجا  کليه معامالت -ز

 مستقيم و يا غيرمستقيم براي اجراي موضوع شرکت ضروري تشخيص داده شود.
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  شركتسرمايه  -3-5

ساهم باه ارزش اسامي هار ساهم       233،333ميلياون رياال ) شاامل تعاداد      233در بادو تیسايس مبلاغ     شرکتسرمايه 

ساهم باه ارزش    ميلياون  5,625ميليون ريال ) شامل تعداد  5,625,333ريال( بوده که طي چندين مرحله به مبلغ 0،333

باه  و موسسات غيار تجااري تهاران    ها در اداره ثبت شرکت 25/02/0095ريال( افزايش و در تاريخ  0،333اسمي هر سهم 

 ثبت رسيده است.

 

تاريخ

 افزايش سرمايه

درصد

 افزايش

سرمايه جديد

ميليون ريال

محل 

افزايش سرمايه
سود انباشته007923203,333

مطا بات حال شده و آورده نقدي007925033,333

اندوخته توسعه و تكميل00835005,333

مطا بات حال شده و آورده نقدي008327033,333

مطا بات حال شده و آورده نقدي008025533,333

مطا بات حال شده و آورده نقدي008203733,333

اندوخته توسعه و تكميل 70,333 ميليون ريال و

از محل مطا بات حال شده و آورده نقدي 620,333 ميليون ريال

مطا بات حال شده و آورده نقدي0080862,633,333

مطا بات حال شده و آورده نقدي0085080,633,333

مطا بات حال شده و آورده نقدي0086060,076,333

مطا بات حال شده و آورده نقدي008880,533,333

مطا بات حال شده و آورده نقدي0095255.625.333

تغييرات سرمايه شرکت

00800330,033,333

 
 

 تركيب سهامداران -4-5

 باشد:به شرح زير مي 00/32/0033ترکيم سهامداران با ما كيت بيش از يک درصد سها  شرکت در تاريخ 

تعداد سها 
درصد

 سها 
تعداد سها 

درصد

 سها 

2,880,700,76950.282,576,605,97005.80شرکت سرمايه گذاري سيمان تیمين

008,506,8076.32008,506,8076.32شرکت توسعه صنعتي و معدني کاني نويد پارس 

0,3333.33009,076,3335.68شرکت سرمايه  گذاري تیمين اجتماعي

007,533,3336.33007,533,3336.33شرکت گروه توسعه ما ي مهر آيندگان 

-89,033,3330.593شرکت راديس )سهامي خاص(

56,533,3330.3356,533,3330.33شرکت سرمايه گذاري تدبير 

78,953,3330.0378,953,3330.03شرکت بيمه ا برز )سهامي عا (

000,036,7607.05022,977,2657.52ساير اشخاص حقوقي

0,026,083,60325.050,090,560,92026.57ساير اشخاص حقيقي

5,625,333,3330335,625,333,333033جمع 

صورت ريز سهامداران عمده شرکت در تاريخ 0033/32/00 

نا  سهامدار

0033/32/000099/32/00
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 شركت از منظر بورس اوراق بهادار -6

 قيمت سهاموضعيت معامالت و  -1-6
بورس اوراق بهادار تهران در گروه صانعت سايمان باا نمااد سافارس درج       سازمان در 0050نا  شرکت در دي ماه سال

 مورد معامله قرار گرفته است. 0056شده و سها  آن براي او ين بار در سال 

 بوده است: جدول زيرسال اخير به شرح  0وضعيت سها  شرکت طي 

 

سال ما ي منتهي 

 به

تعداد سها  معامله 

 شده

ارزش سها  

 معامله شده
تعداد 

روزهاي 

بازبودن 

 نماد

تعداد 

روزهايي 

که نماد 

معامله 

شده 

 است

 پايان سال ما ي

 ارزش بازار
قيمت 

 سهم
 سرمايه

 ميليون ريال ريال ميليون ريال ميليون ريال

31/12/1398 2696866136422 766996358 232 232 1868436751 36351 566256111 

31/12/1399 6656962226713 4462826936 235 235 11667316111 216752 566256111 

31/12/1411 3641269966226 6565386216 233 233 8167186751 146351 566256111 

 

 وضعيت نقدشوندگي سهام  -2-6

 هاي درآمد هر سهم و عملكرد واقعيبينياي پيشاطالعات مقايسه

  و عملكرد  00/2/0033هاي درآمد هر سهم شرکت اصلي براي سال ما ي منتهي به بينيمربوط به پيشاطالعات

 باشد:  واقعي آن به شرح جدول زير مي
 

 بيني درآمد هر سهمپيش

 بيني پيش

درآمد هر سهم 

00/32/0033 

 عملكرد واقعي 

00/32/0033  

 عملكرد واقعي

00/2/0099 

 0,359 2,098 0,002 عايدي هر سهم ا ريال

 0,255 - 0,793 سود نقدي هر سهم ا ريال
 

بر اساس ارزيابي سازمان بورس اوراق بهاادار باه شارح زيار      00/32/0033وضعيت نقدشوندگي سها  در سال ما ي منتهي به 

 بوده است : 

 شرح
 سال ما ي منتهي به

00/2/0033 

 سال ما ي منتهي به

00/2/0099 

 205 200 تعداد روزهاي گشايش نماد

 205 200 تعداد روزهاي معامالتي

 79/006 68/63 نسبت حجم معامالت به ميانگين موزون سرمايه
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 جايگاه هلدينگ در صنعت سيمان :  -7
شرکت سيمان فارس و خوزستان يک بنگاه اقتصادي است که با مشارکت در سها  شرکتهاي سيماني درآمد خود را از طريق 

جمعاً با غ بر  0099بعه در سال کند. ميزان فروش سيمان و کلينكر شرکتهاي تاپذير تامين ميسرمايهسهم سود از شرکتهاي 

  داشته است. افزايشدرصد  20ميليون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  7/05

درصد بوده که نسابت باه سااير     20ميليارد ريال حدود  00,865 با مبلغ فروش 0099سهم بازار داخلي هلدينگ در سال    

 گذاري در صنعت سيمان در رده اول قرار دارد.شرکتهاي سرمايه

همچنين سهم فروش شرکتهاي تابعه سيماني در بازار داخل و بازارهاي صادراتي نسبت به فروش و صادرات کال باه شارح       

   زير بوده است :

نوع 

 محصول

1399 1398 

 صادرات داخلیبازار  صادرات بازار داخلی

 حجم کل
سهم 

 هلدینگ
 حجم کل

سهم 

 هلدینگ
 حجم کل

سهم 

 هلدینگ
 حجم کل

سهم 

 هلدینگ

 درصد میلیون ریال درصد میلیون ریال درصد میلیون ریال درصد میلیون ریال

انواع 

 سیمان
336864795 24 156615486 23 2362946965 26 56856859 7 

 

ها و طرحهاي جدياد،  پروژه وجوداستمرار رکود اقتصادي در کشور، رکود در بخش مسكن، رکود در فعا يتهاي عمراني و عد  

رقابت شديد بين عرضه کنندگان سيمان در کشور، اجراي سياست توقاف تو ياد جهات کااهش ميازان انباشات محصاول و        

از جلوگيري از محصول فاقد کيفيت به بازار، باال بودن ريسک در کشورهاي همسايه و ضعف شديد در ناوگاان حمال و نقال،    

  بازار سيمان است .از  شرکتسهم  کسم عوامل تاثير گذار در

  باشد:و چند سال قبل از آن به شرح جدول زير مي 0099ميزان تو يد، تحويل و صادرات سيمان کشور در سال 

 ون تنيواحد : ميل

 سال
 تو يد

 مصرف داخلي سيمان صادرات سيمان تحويل سيمان
 سيمان کلينكر

0099 9/73 0/68 7/68 0/5 7/60 

0098 2/66 0/63 8/59 7/6 0/50 

0097 9/60 0/55 7/50 6/5 09 

0096 7/58 7/55 0/56 35/6 37/53 

0095 65/57 25/55 0/55 0/7 8/07 

0090 0/63 7/58 8/58 0/03 6/08 

0090 39/73 06/66 0/66 8/00 5/50 

 
  از نظر تو يد، تحويل و صادرات بشرح زير است :  0099جايگاه شرکت در سال 

 ارقا  ا ميليون تن

 صادرات سيمان و کلينكر فروش سيمان تو يد کلينكر تو يد سيمان 

 92/00 60/60 80/73 29/68 کل کشور

 08/0 55/00 06/00 09/00 هلدينگ

 8/22 0/20 0/23 8/23 درصد سهم هلدينگ
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تان سايمان و    هازار  683ميليون تن شاامل مقادار    08/0به ميزان  0099صادرات سيمان و کلينكر شرکتهاي تابعه در سال 

 تن کلينكر بوده است .  هزار  2,530مقدار 

باه   0087گرفتن عرضه نسابت باه تقاضاا از ساال     هاي انجا  شده در صنعت سيمان و پيشيگذاريبا به ثمر رسيدن سرمايه

 7/09ميليون تن صادرات سيمان و کلينكار کاه معاادل     00رغم مقدار علي 0099تدريج صادرات سيمان آزاد شد و در سال 

کاه  اناد  ميليون تن انباشت مجموع سيمان وکلينكر مواجاه باوده   9 هاي سيماني با مقدارباشد کارخانهدرصد تو يد کشور مي

. در فصل تابستان همزمان با افرايش مصرف برق در کشور باا توقاف   درصد کاهش يافته است 06حدود  0098نسبت به سال 

ل سرما همزمان با قطع گاز از مصرف ساوخت جاايگزين ) ماازوت( باد يل     و در فصسيمان مواجه شده بخش تو يد کلينكر و 

ها نيز که از اوايل آذر تا اسفندماه نسبت به توقف تو يد کلينكار اقادا  نمودناد     تحميل هزينه حمل از مراکز تامين تا کارخانه

و يد بيش از تقاضاي داخل کشور تن توان تميليون  20به عبارت ديگر در سال مورد گزارش  صنعت سيمان پتانسيلي معادل 

 را داشته است . 

 افزایش ظرفیت تولید سیمان کشور

هااي مختلاف   هااي جدياد در بخاش   گاذاري گردد. با انجا  سارمايه سال قبل بر مي 86سابقه تو يد سيمان در کشور ايران به 

اي توساط بخشاهاي   هاي گساترده گذارياقتصادي و اجتماعي، ميزان تقاضا براي سيمان افزايش قابل توجهي داشته و سرمايه

 دو تي و خصوصي جهت احداث کارخانجات جديد و افزايش ظرفيت کارخانجات موجود صورت گرفته است . 
 

 هاي سيمان بر اساس ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت بصورت زير است : ظرفيت سا يانه تو يد کارخانه
 

 روز در سال 003 تن 0333کوره تا 

 روز در سال 005 تن 2333تا  0333کوره 

 روز در سال 033 تن 2333کوره بيش از 
 

ميليون تان سايمان در دسات اجارا اسات، درصاد        6/02طرح جديد و طرح توسعه با ظرفيت تو يد حدود 02در حال حاضر 

بارداري برساند ظرفيات تو ياد      هاي مذکور باه بهاره  باشد، چنانچه کليه طرحدرصد مي 93تا  08پيشرفت فيزيكي آنها بين 

 ميليون تن به شرح زير افزايش خواهد يافت. 033بميزان  0033سيمان کشور تا پايان سال
 ارقام/ میلیون تن

 7/87 0099هاي موجود تا پايان سال جمع ظرفيت

 0/02 جمع طرحهاي جديد و توسعه

 5/3 سازيبهينه 

 0/033 0033جمع ظرفيت اسمي تا پايان سال 
 

 باشد .  ميليون تن ظرفيت کارخانجات موجود مي 030درصد سنگ گچ معادل  0با احتساب  که

 

 کشور  سیمان از کل شرکتسهم بازار 

درصد است. هم اکنون بازيگران اصلي بازار سيمان کشاور   7/23سهم بازار شرکت از کل سيمان کشور حدود  0099سال در 

گذرد ي منفرد بخش خصوصي نيز که اکثرا از تاسيس آنها زمان زيادي نميهلدينگ هاي بزرگ هستند با اين حال شرکت ها

    داده اند.نيز سهم بزرگي از بازار را به خود اختصاص 

  



 سيمان فارس و خوزستان )سهامي عام ( شركت
 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت 

 3011ارديبهشت  13ي سال مالي منتهي به برا
 

21 

 

 :   به شرح جدول ذيل مي باشد 0099سهم بازار هلدينگ هاي مختلف در بازار سيمان کشور در سال 

درصد سهم بازارمقدار تحويل داخليهلدينگ

20,380,05005.30 بخش خصوصي 

00,228,08223.73هلدينگ فارس وخوزستان

7,060,57703.02شرکت سيمان تهران 

6,578,8089.57هلدينگ سيمان تامين

5,599,0678.05شرکت توسعه صنايع سيمان )سيدکو(

0,700,3076.86شرکت توسعه سرمايه صنعت غدير

2,938,5300.20شرکت سرمايه گذاري سيمان اسپندار 

2,205,6280.25شرکت سرمايه گذاري اميد 

0,302,2730.52سها  عدا ت 

070,3953.25صندوق بازنشستگي 

68,725,050033جمع

 
 

 

  



 سيمان فارس و خوزستان )سهامي عام ( شركت
 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت 

 3011ارديبهشت  13ي سال مالي منتهي به برا
 

21 

 

 محيط حقوقي شركت  -8

 
 مهمترين قوانين و مقررات حاکم بر فعا يت شرکت عبارتند از : 

 قانون تجارت  

 اوراق بهادار و هاي سازمان بورسو دستور ا عمل و بخشنامه اوراق بهاداربازار  قانون 

   قوانين پو ي و بانكي 

  قانون کار 

  قانون تیمين اجتماعي 

 قانون ما ياتهاي مستقيم 

 هاي شرکت نامهاساسنامه و آئين 

   مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره 

 گذاري تیمين اجتماعي ها و سياستهاي ابالغي شرکت سرمايها عملدستور 

  استانداردهاي حسابداري 

  ساير قوانين مرتبط 

   . دستورا عمل اجرايي مبارزه با پو شويي 

 

 

 

 فارس و خوزستان  پذير هلدينگ های سرمايه خالصه اطالعات اصلي شركت -9

 
هااي  شرکت غيرسايماني کاه در زميناه    03شرکت سيماني و 02هلدينگ فارس و خوزستان بطور مستقيم و غيرمستقيم در 

باشاد و  کاري، تو يد بتن و قطعات بتني و...  سهامدار ماي سازي، تو يد قطعات ريخته گري و ماشينخدمات مهندسي، ماشين

هاي عملياتي، ما ي، فني و بازرگاني کنترل مؤثر دارد. تعادادي از شارکتهاي فاوق )غيار سايماني( در      بر عملكرد آنها از جنبه

 کميته ساماندهي در حال بررسي است . که تصميمات هيئت مديره در مورد آنها اجرائي خواهد شد.  

   .باشدميزير شرح به ا اسامي شرکتهاي تابعه با ذکر ميزان سرمايه و درصد ما كيت مستقيم و غير مستقيم در آنه
 

 



 سيمان فارس و خوزستان )سهامي عام ( شركت
 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت 

 3011ارديبهشت  13ي سال مالي منتهي به برا
 

22 

 

2,95998.300.0399.00سيمان آبيک ) سهامي عا  (0

0,03300.700.6008.07سيمان خوزستان ) سهامي عا  (2

65326.803.3326.80سيمان ساوه ) سهامي عا  (0

53353.863.3753.90سيمان غرب) سهامي عا  (0

53350.023.0750.29سيمان خزر ) سهامي عا  (5

09203.0203.6753.99سيمان بجنورد ) سهامي عا  (6

53376.800.0883.99سيمان فارس نو ) سهامي عا  (7

5553.583.0353.98سيمان بهبهان ) سهامي عا  (8

20093.062.0092.57سيمان فارس ) سهامي عا  (9

60207.903.3007.95سيمان دورود ) سهامي عا  (03

02502.733.3602.76سيمان خاش ) سهامي عا  (00

03357.663.3057.67سيمان سفيد ني ريز ) سهامي عا  (02

599.983.32033گچ ماشيني فارس ) سهامي خاص (00

00
خدمات مهندسي سيمان 

فارس و خوزستان ) سهامي خاص (
0090.376.90033

0355.803.3055.82فارسيت اهواز ) سهامي عا  (05

06
فوالد و چدن و 

ماشين سازي دورود ) سهامي خاص (
05.699.973.30033

750.0322.6670.96تحقيق و توسعه صنعت سيمان ) سهامي خاص (08

00.53.3398.6598.65تهران بتن ) سهامي خاص (09

099.053.55033نوآوران صنعت سبز پارس ) سهامي خاص (23

20
شرکت بين ا مللي ارجان صنعت 

فارس و خوزستان )سهامي خاص(
6333033033

03.63033033سيمان ارض ا عماره ا قبل از بهره برداري22

07.593.735.3095.70صنعت بسته بندي فارس و خوزستان20

جمع درصد 

ما كيت 

درصد

نا  شرکترديف
سرمايه ثبت شده 

ميليارد ريال

درصد ما كيت 

مستقيم 

درصد

درصد ما كيت 

غير مستقيم 

درصد

 
 



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

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

 
 قبل  مالی جاري و مقایسه آن با سال مالی مروري بر وضعیت عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال -10

 سال قبل ـ تلفیقی گروه مالی مورد گزارش با  مقایسه وضعیت و عملکرد سال -1-10

شرح
1400/02/31
میلیون ریال

1399/02/31
میلیون ریال

33,864,79523,294,965فروش داخلی
14,821,6855,856,859فروش صادراتی

902,8081,698,956سود سرمایه گذاري ها
49,589,28830,850,780جمع درآمدهاي عملیاتی

(16,833,577)(26,067,828)بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی
(3,649,943)(6,025,940)هزینه هاي عمومی اداري و فروش
878,527331,731سایر درآمد و هزینه هاي عملیاتی

(1,054,045)(633,954)هزینه هاي مالی
1,432,0131,378,980سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

19,355,94611,117,974سود قبل از کسر مالیات
17,127,48710,062,566سود (زیان) خالص

9,870,8016,730,992منافع مالکان شرکت اصلی

838,604539,195تغییرات در دارائیهاي ثابت
(26,195)4,563,358تغییرات درارزش دفتري کل سرمایه گذاري

18,662(1,438)تغییرات در سایر دارائیها

5,585,9216,091,465تغییرات در حقوق مالکانه
70,243(178,222)تغییرات در بدهیهاي بلند مدت

تقسیم سود
2,917,1036,030,663تغییرات در سرمایه در گردش

1.221.12نسبت جاري
0.510.52نسبت بدهی

0.350.26نسبت بازده مجموع دارائیها
0.710.54نسبت بازده حقوق مالکانه

( EPS) 1,7551,197سود هر سهم  ـ ریال
( DPS) 1,255سود نقدي هر سهم  ـ ریال

2,6841,502جریان نقدي هر سهم  ـ ریال

اقالم صورت سود و زیان شامل:

تغییرات در سرمایه گذاریها شامل:

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهاي تأمین مالی

نسبت هاي مالی :
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 سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام ) شرکت
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

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

 

شرح
1400/02/31
میلیون ریال

1399/02/31
میلیون ریال

8,978,1214,837,321سود حاصل از سرمایه گذاریها
حاصل از فروش سرمایه گذاریها 3,393,1211,242,795سود (زیان) 

(151,900)(220,964)هزینه هاي عمومی و اداري
213,28528,101سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتی

--هزینه هاي مالی
4,32374سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

12,368,4705,959,368سود قبل از کسر مالیات
(463)(1,974)مالیات بر درآمد

12,366,4965,958,979سود خالص

415,0562,906تغییرات در داراییهاي ثابت
(450,806)1,389,701تغییرات در ارزش دفتري کل سرمایه گذاریها

5,203,6084,549,678تغییرات در حقوق مالکانه
10,0076,104تغییرات در بدهیهاي بلندمدت

تقسیم سود

6,554,8502,478,381نقد حاصل از عملیات
10,580,4667,155,061سرمایه در گردش

11.706.98نسبت جاري
0.050.07نسبت بدهی

0.550.34نسبت بازده مجموع داراییها
0.580.37نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

(EPS) 2,1981,059سود هر سهم ـ ریال
(DPS) 1,255-سود نقدي هر سهم ـ ریال

1,165441جریان نقدي عملیاتی هر سهم ـ ریال

اقالم صورت سود و زیان شامل:

تغییرات در سرمایه گذاریها شامل:

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهاي تأمین مالی:

وضعیت نقدینگی :

نسبتهاي مالی شامل:
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 سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام ) شرکت
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

 سال اخیر  ـ شرکت اصلی  3مقایسه اي  صورت وضعیت مالی -3-10

میلیون ریال 
1400/02/311399/02/311398/02/31شرح 1400/02/311399/02/311398/02/31شرح 

988,6411,199,9513,453,254بدهی هاي جاري 11,569,1078,375,6075,609,328دارایی هاي جاري 
42,56932,56226,458بدهی هاي غیر جاري 10,749,2078,940,4029,401,151دارایی هاي غیر جاري 

21,287,10416,083,49611,530,767حقوق مالکانه 

22,318,31417,316,00915,010,479جمع دارایی ها 
جمع حقوق مالکانه و 

بدهی ها
22,318,31417,316,00915,010,479

 
 

 سال اخیر هلدینگ  ـ تلفیقی گروه   3مقایسه اي  وضعیت مالیصورت  -4-10

میلیون ریال 
1400/02/311399/02/311398/02/31شرح 1400/02/311399/02/311398/02/31شرح 

22,885,62618,228,65019,779,763بدهی هاي جاري 27,937,40620,363,32715,730,669دارایی هاي جاري 
2,029,7852,208,0072,137,764بدهی هاي غیر جاري 21,263,43918,772,84318,794,906دارایی هاي غیر جاري 

20,253,64215,201,6789,543,878حقوق مالکانه ـ مالکان اصلی
4,031,7923,497,8353,064,170منافع فاقد حق کنترل

49,200,84539,136,17034,525,575جمع دارایی ها 
جمع بدهی هاي جاري 

و حقوق مالکانه
49,200,84539,136,17034,525,575

 
 

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

میلیون ریال ) )

شرح
عملکرد سال مالی 

منتهی به 1400/02/31
 پیش بینی سال مالی

منتهی به 1400/02/31
انحراف 

مساعد (نامساعد)

8,978,1216,080,2852,897,836سود حاصل از سرمایه گذاریها
حاصل از فروش سرمایه گذاریها 3,393,7051,556,2441,837,461سود (زیان) 

213,28522,000191,285سایر درآمدها و هزینه هاي  عملیاتی
12,585,1117,658,5294,926,582جمع  درآمد هاي عملیاتی
(55,004)(165,960)(220,964)هزینه هاي عمومی و اداري

12,364,1477,492,5694,871,578سود عملیاتی
4,323-4,323سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

12,368,4707,492,5694,875,901سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
12,366,4967,492,5694,873,927سود خالص عملیات در حال تداوم

هزار سهم -5,625,0005,625,000سرمایه / 
-2,1981,332سود هر سهم /  ریال
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 سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام ) شرکت
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

 مقایسه عملکرد تلفیقی گروه   -6-10
 باشد:  زیر می بشرحجاري با سال مالی قبل  عملکرد تلفیقی سالهاي سود و زیانی شاخصمقایسه 

میلیون ریال ) )

شرح
عملکرد سال مالی 

منتهی به 1400/02/31
عملکرد سال مالی 

منتهی به 1399/02/31

49,589,28830,850,780 درآمد هاي عملیاتی
(16,833,577)(26,067,828) بهاي تمام شده درآمد هاي عملیاتی

23,521,46014,017,203سود ناخالص
(3,649,943)(6,025,940)هزینه هاي اداري ، عمومی و فروش

878,527331,731سایر درآمدها و هزینه هاي  عملیاتی
18,374,04710,698,991سود عملیاتی

(1,054,045)(633,954)هزینه هاي مالی
1,514,1871,378,980سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

19,907,42311,117,974سود  قبل از کسر مالیات
(1,055,408)(2,228,459)مالیات بر درآمد

17,127,48710,062,566سود (زیان) خالص
7,256,6863,331,574منافع فاقد حق کنترل

9,870,8016,730,992منافع مالکان شرکت اصلی
هزار سهم 5,625,0005,625,000سرمایه / 

هر سهم / ریال 1,7551,197سود (زیان) 
 

    صورت وضعیت مالیدر تاریخ  شرکتگردش پرتفوي سرمایه گذاري هاي  -7-10
پذیر ( بورسی و غیر بورسی ) در پایان سال مالی مورد گزارش و مقایسه آن بـا  شرکت در سهام شرکتهاي سرمایههاي يگذارسرمایه

 باشد :مدت مشابه سال قبل به شرح زیر می
 

ارزش دفتري
درصد نسبت 

به کل
ارزش دفتري

درصد نسبت 
به کل

5,985,48657.995,963,93666.7721,550سرمایه گذاري در شرکتهاي بورسی
3,003,72829.102,899,02632.46104,702سرمایه گذاري در شرکتهاي غیربورسی

700,0006.7868,9000.77631,100سپرده هاي بلندمدت بانکی
632,3496.13632,349سایر سرمایه گذاري ها

10,321,5631008,931,8621001,389,701جمع

شرح
1400/02/311399/02/31

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

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

 گذاري در شرکتهاي بورسی سرمایه -1-7-10
 باشد :گذاري در شرکتهاي بورسی به شرح زیر میسرمایه

 

1399/2/31

بهاي تمام شده
ارزش بازار

هر سهم
جمع 

ارزش بازار
بهاي تمام شده

میلیون ریالمیلیون ریالریالمیلیون ریال

44.74626,417,6101,574,55421,00013,154,7701,559,994سیمان خوزستان

76.81384,065,599401,60832,08012,320,824418,408سیمان فارس نو

90.16210,064,282258,394152,26031,984,388268,544سیمان فارس

50.86254,304,170402,69429,3507,463,827386,498سیمان غرب

54.12270,585,364326,09317,7304,797,479325,246سیمان خزر

37.91243,259,222102,40911,4602,787,751115,101سیمان دورود

40.32158,060,515281,87342,6006,733,378268,114سیمان بجنورد

26.84174,486,185962,23139,1536,831,658961,729سیمان ساوه

50.58101,165,575257,508141,16014,280,533105,665سیمان بهبهان

0.000136,882سیمان بهبهان (حق تقدم)

42.7053,378,884560,137136,2707,273,941534,004سیمان خاش

57.6657,663,851113,594246,04014,187,61475,913سیمان سفید نی ریز

55.81368,367,24517,61114,4195,311,48719,069فارسیت اهواز 

4.30105,389,596205,3486,540689,248299,024سیمان سپاهان 

8.81144,788,781168,16210,6601,543,448236,775سیمان مازندران

3.3789,418,176199,7865,030449,773219,895سیمان شرق

1.349,413,72432,05435,420333,43431,558سیمان ارومیه

0.067,128,667119,57815,000106,9300سیمان تامین

1.4736,649,9971,46631,1101,140,1811,466بورس کاالي ایران

0.002,0001412,0602414سیمان صوفیان

0.0021,00035016,15033914سیمان شاهرود 

0.0113,0002053,69069820سیمان قاین

0.001,000354,150543مجتمع هاي توریستی و رفاهی آبادگران

131,391,7795,963,936-5,985,487--جمع

نام شرکت

1400/2/31

درصد سهام 
مستقیم

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

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 
 

 گذاري در شرکتهاي غیر بورسی سرمایه -2-7-10
 باشد:گذاري در شرکتهاي غیر بورسی به شرح زیر میسرمایه

1399/2/31

ارزش 
اسمی

بهاي 
تمام شده

بهاي 
تمام شده

میلیون ریالمیلیون ریالریال

2,901,013,5121,00098.032,580,2872,554,738سیمان آبیک

86,852,5551,00023.1686,86586,865سیمان زنجان 

4,998,9961,00099.984,9994,999گچ ماشینی فارس

در حال تصفیه 998,9981,00099.90999999پنبه نسوزنهبندان - 

2,673,1502,647,602

38,159,4951,00093.0738,16038,160خدمات مهندسی سیمان فارس وخوزستان

994,5001,00099.45994994نوآوران صنعت سبز 

0025,550ساخت و نصب صنعتی البرز

45,587,5781,00099.973,9993,999فوالدوچدن وماشین سازى دورود

359,09410,00051.303,5913,591تحقیق وتوسعه صنعت سیمان

4,949,94010,00030.00184,124184,124گروه صنعتی لوله و الیاف بهراد

100,675,0001,00090.70104,7020صنعت بسته بندي سیمان فارس و خوزستان

3,300100,00033.00330330ساخت مهندسی سرویس بین الملل

16,00010,0004.47160160موسسه توسعه صنعت سرمایه گذارى ایران

6,20310,0000.006262شبکه معامالت صنعت سرمایه گذارى ایران

4,37510,00004444موسسه رتبه بندى اعتباري ایران

51100,0005155شرکت یونگول بتن یاقوت خلخال

336,171257,018

3,009,3212,904,620

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

(999)(999)1,000ذخیره-پنبه نسوزنهبندان

(596)(596)1,000ذخیره-سایر شرکتها

3,003,7272,899,026

ب - سایرگروها:

جمع

جمع 

شرح 

1400/2/31

تعداد سهام
درصد 

مشارکت

الف - کانی غیرفلزي:

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

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

 آمار کلی تولید و فروش -8-10

 تولید، تحویل و صادرات سیمان کشور  -1-8-10
 

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

واحد ـ تن

13991398عملکرد دوازده ماهه
درصد

 تغییرات
85,771,05084,970,3001ظرفیت اسمی تولید کلینکر

70,811,19261,928,58414تولید کلینکر
837314راندمان نسبت به ظرفیت اسمی کلینکر

88,358,69287,673,3121ظرفیت اسمی تولید سیمان
68,286,24155,428,25923تولید سیمان

776322راندمان نسبت به ظرفیت اسمی سیمان
80567719سرانه تولید سیمان کشور / گرم

68,725,15154,692,59926کل تحویل سیمان
(9)5,094,4425,621,988صادرات سیمان

63,630,70949,070,61130تحویل سیمان در داخل کشور
75559926سرانه مصرف سیمان در کشور / گرم

8,827,5056,648,59633صادرات کلینکر
13,921,94712,270,58413جمع صادرات سیمان وکلینکر

جمع کل تحویل سیمان به اضافه 
جمع کلینکر صادراتی

77,552,65661,341,19526

(48)8,258,04815,773,830موجودي کلینکر
(21)925,3241,173,993موجودي سیمان

(46)9,183,37216,947,823جمع موجودي

مقایسه تولید و تحویل سیمان کشور در 12 ماهه 1399 و 1398
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 سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام ) شرکت
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

 مورد گزارش   مالی هلدینگ در سال شرکتهاي تولید سیمانتحویل و مقایسه  -2-8-10
 

شرح زیر بوده  به 1399در سال کشور و تولید صادرات  ،خوزستان از تحویل سیمان فارس وشرکت تحت مدیریت 12سهم سیمان 
 است: 

واحد ـ تن 

13991398عملکرد دوازده ماهه
درصد

 تغییرات
-18,486,00018,486,000ظرفیت اسمی تولید کلینکر

14,463,50512,915,72212تولید کلینکر
787011راندمان نسبت به ظرفیت اسمی کلینکر

-17,851,10017,851,100ظرفیت اسمی تولید سیمان
14,185,96812,842,91110تولید سیمان

796522راندمان نسبت به ظرفیت اسمی سیمان

14,380,00412,813,77112کل تحویل سیمان
869,676617,66341صادرات سیمان

13,510,32812,196,10811تحویل سیمان در داخل کشور

(95)41,278825,180تحویل کلینکر در داخل کشور 
2,128,6392,063,1593صادرات کلینکر

2,998,3152,680,82212جمع صادرات سیمان وکلینکر
جمع کل تحویل سیمان به اضافه

 جمع کلینکر صادراتی
16,549,92115,702,1105.4

(67)1,076,8373,253,483موجودي کلینکر
(32)176,571259,489موجودي سیمان
(64)1,253,4083,512,972جمع موجودي 

مقایسه تولید و تحویل سیمان  هلدینگ  در 12 ماهه 1398 و 1399
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 سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام ) شرکت
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

 سیمان در شرکتهاي تابعه و تحویل تولید   -3-8-10

   تولید سیمان : 
 

با میزان تولید کشور بـه میـزان    تن بوده است که در مقایسه 14,185,968بالغ بر  1399سیمان در شرکتهاي تابعه در سال تولید 
 درصد بوده است. 21میلیون تن سیمان سهم شرکت از تولید کل کشور  68

 بینی و مدت مشابه سال قبـل بـه شـرح زیـر    و مقایسه آن با پیش 1399سیمان در هر یک از شرکتهاي تابعه در سال میزان تولید 
 باشد:می

واحد ـ تن 
سال مالی منتهی به 

1398/12/29
واقعیبودجهواقعی

2,867,0462,680,0002,601,959سیمان آبیک (سهامی عام)1

1,833,2201,343,9451,532,187سیمان ساوه ـ سیمان خاکستري

307,676252,500248,922سیمان ساوه ـ سیمان سفید 

1,451,5931,324,0021,402,102سیمان بجنورد (سهامی عام)3

614,310615,000601,900سیمان بهبهان (سهامی عام)4

933,413770,000789,537سیمان خاش (سهامی عام)5

1,027,430954,000920,367سیمان خزر (سهامی عام)6

1,695,3001,608,0001,361,687سیمان خوزستان (سهامی عام)7

784,502916,000807,083سیمان دورود (سهامی عام)8

754,417800,000835,622سیمان غرب (سهامی عام)9

627,381590,000639,222سیمان فارس (سهامی عام)10

1,107,530800,000975,940سیمان فارس نو (سهامی عام)11

181,840130,000126,383سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)12

14,185,65812,783,44712,842,911جمع 

نام شرکت
سال مالی منتهی به 1399/12/29 

ردیف

2
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 سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام ) شرکت
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

 وضعیت فروش : 
واحد ـ تن 

جمعکلینکرسیمانجمعکلینکرسیمان

13,510,32841,27813,551,60612,196,108825,18013,021,288فروش داخلی 

869,6762,128,6392,998,315617,6632,063,1592,680,822فروش صادراتی 

14,380,0042,169,91716,549,92112,813,7712,888,33915,702,110جمع 

شرح
سال مالی منتهی به 1398/12/29سال مالی منتهی به 1399/12/29

 
 7/68میلیون تن بوده که در مقایسه بـا تحویـل کـل بـه میـزان       16,8بالغ بر  1399فروش سیمان توسط شرکتهاي تابعه در سال 

 .درصد بوده است 4/24میلیون تن ، سهم بازار شرکت حدود 
 

 فروش داخلی :  
 باشد :توسط هر یک از شرکتهاي تابعه و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل بشرح زیر می و کلینکر سیمانفروش داخلی میزان  

واحد ـ تن 

سال مالی منتهی به 
1399/12/29

سال مالی منتهی به 
1398/12/29

سال مالی منتهی به 
1399/12/29

سال مالی منتهی به 
1398/12/29

2,881,1742,568,24640,463335,735سیمان آبیک 1

--1,799,9541,542,841سیمان ساوه ـ سیمان خاکستري2

446,914-1,413,0501,022,198سیمان خوزستان 3

293-1,425,6121,329,873سیمان بجنورد 4

5,132-760,004833,050سیمان غرب 5

936,849942,24781514,735سیمان فارس نو 6

--785,398800,118سیمان دورود 7

--600,712600,511سیمان بهبهان 8

5,421-1,028,861939,191سیمان خزر 9

6,957-916,882717,843سیمان خاش 10

9,993-606,888619,685سیمان فارس 11

--240,600204,970سیمان سفید ساوه 12

--114,34475,335سیمان سفید نی ریز 13
13,510,32812,196,10841,278825,180 جمع 

نام شرکتردیف

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

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

 فروش صادراتی    -4-8-10

 2,128,639تـن) و    617,663تن ( سال قبل  869,676به ترتیب  1399سیمان و کلینکر توسط شرکتهاي تابعه در سال صادرات 
دهد. درصد افزایش نشان می 3درصد  و در صادرات کلینکر  40تن ) که به ترتیب در صادرات سیمان  2,063,159تن، ( سال قبل 

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

کلینکرسیمانکلینکرسیمان

281,860527,084311,994935,776سیمان خوزستان1

25186,196148147,258سیمان غرب2

200,411-12,977279,074سیمان بهبهان3

28,032109,58265,31573,047سیمان خاش4

9,954344,88929,887170,801سیمان آبیک5

166,674140,10139,302299,419سیمان فارس-نو6

76,9563,610-40,482سیمان بجنورد7

67,466396,15543,516216,151سیمان ساوه8

68,44911,37950,54516,686سیمان سفید نی ریز9

134,179-سیمان دورود10

---193,757سیمان ارض العماره11

869,6762,128,639617,6632,063,159 جمع

واحد ـ تن

نام شرکت تابعهردیف
1399/12/301398/12/29

 
 

 تغییر در سرمایه گذاري ها  -9-10

 ثابت تغییرات در دارایی هاي  -1-9-10

 

تغییرات 1400/02/311399/02/31تغییرات 1400/02/311399/02/31
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

233,174774232,400(12,997)302,692315,689زمین
3,898,4233,053,889844,53446,71619146,525ساختمان

10,104,5288,790,0291,314,499135,8831135,882ماشین آالت وتاسیسات
---(1,841,709)872,9052,714,614داراییهاي درجریان تکمیل

---830,346547,829282,517پیش پرداختها و سفارشات سرمایه اي
---1,071,821991,64280,179موجودیهاي سرمایه اي

470,707299,126171,5817,3797,130249سایر 
17,551,42216,712,818838,604423,1528,096415,056جمــــع

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

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

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

1400/02/311399/02/31
درصد 

تغییرات
1400/02/311399/02/31

درصد 
تغییرات

1,574,5541,559,994113,154,77010,768,90322سیمان خوزستان

(11)12,320,82413,787,111(4)401,608418,408سیمان فارس نو

31,984,38822,153,14544(4)258,394268,544سیمان فارس

402,694386,49847,463,8275,355,38139سیمان غرب

(23)326,093325,24604,797,4796,260,237سیمان خزر

(13)2,787,7513,186,118(11)102,409115,101سیمان دورود

281,873268,11456,733,3786,143,47810سیمان بجنورد

-962,231961,72906,831,6588,480,470سیمان ساوه

257,508105,66514414,280,5331,581,710803سیمان بهبهان

-04,711,652-136,882سیمان بهبهان (حق تقدم)

560,137534,00457,273,9414,049,44780سیمان خاش

113,59475,9135014,187,6143,482,879307سیمان سفید نی ریز

5,311,4872,435,435118(8)17,61119,069فارسیت اهواز 

(63)689,2481,876,896(31)205,348299,024سیمان سپاهان 

(46)1,543,4482,841,879(29)168,162236,775سیمان مازندران

(56)449,7731,029,749(9)199,786219,895سیمان شرق

32,05431,5582333,434227,86446سیمان ارومیه

119,5780106,930سیمان تامین

(51)1,140,1812,324,317-1,4661,466بورس کاالي ایران

(29)2434-1414سیمان صوفیان

-33917-35014سیمان شاهرود 

69855326-2020سیمان قاین

-5418-33مجتمع هاي توریستی و رفاهی آبادگران

5,985,4875,963,9360131,391,779100,697,29230

الف - کانی غیرفلزي:

---2,580,2872,554,7381سیمان آبیک

----86,86586,865سیمان زنجان 

----4,9994,999گچ ماشینی فارس

---(100)999-پنبه نسوزنهبندان - در حال تصفیه

----2,672,1512,647,602جمع الف 

سایرگروها: --ب - 

----38,16038,160خدمات مهندسی سیمان فارس وخوزستان

----104,702صنصت بسته بندي سیمان فارس و خوزستان

----994994نوآوران صنعت سبز 

---(100)25,550-ساخت و نصب صنعتی البرز

----3,9993,999فوالدوچدن وماشین سازى دورود

----3,5913,591تحقیق وتوسعه صنعت سیمان

----184,124184,124گروه صنعتی لوله و الیاف بهراد

----330330ساخت مهندسی سرویس بین الملل

----160160موسسه توسعه صنعت سرمایه گذارى ایران

----6262شبکه معامالت صنعت سرمایه گذارى ایران

----4444موسسه رتبه بندى اعتباري ایران

----55شرکت یونگول بتن یاقوت خلخال

----336,171257,018جمع ب 

----3,008,3222,904,620جمع الف و ب 

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

پنبه نسوزنهبندان ----(999)-ذخیره-

----(596)(596)ذخیره ـ سایر شرکتها 

(4,595)(5,594)---

3,003,7272,899,026---

ارزش روز سرمایه گذاري ها

جمع بورسی 

سی
 بور

غیر

جمع غیر بورسی 

جمع کل 

سی
بور

نام شرکت

بهاي تمام شده سرمایه گذاري ها
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 سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام ) شرکت
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

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

 

تغییرات 1400/02/311399/02/31

درصدمیلیون ریال میلیون ریال 

5,625,0005,625,0000سرمایه 
562,500562,5000اندوخته قانونی 

1111110سایر اندوخته ها 
15,203,0069,895,88554سود انباشته 

0(103,513)سهام خزانه

21,287,10416,083,49632جمع 

شرح

 
 

 بلندمدت ب) تغییرات در بدهی هاي
 

تغییرات 1400/02/311399/02/31

درصدمیلیون ریال میلیون ریال 

---حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 

42,56932,56231ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان 

42,56932,56231جمع

شرح

 
 

 ج) تقسیم سود
شرکت اصلی در موارد زیر موکول به تصویب مجمع عمـومی عـادي    31/02/1400نتهی به م تخصیص سود انباشته پایان سال مالی

 . صاحبان سهام می باشد
 

مبلغ 
میلیون ریالتکالیف قانونی

1,236,650تقسیم حداقل 10 درصد سود خالص طبق ماده 90 اصالحیه قانون تجارت

پیشنهاد هیئت مدیره
1,236,650سود سهام پیشنهادي 10 درصد سود شرکت اصلی
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 سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام ) شرکت
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

 تغییرات در وضعیت نقدینگی  -11-10
  در مقایسه با سال قبل هلدینگالف) منابع و مصارف نقدي عمده 

 صورت جریان وجوه نقد تلفیقی 
 

سال مالی منتهی به 
1400/2/31

سال مالی منتهی به 
1399/2/31

میلیون ریالمیلیون ریال

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي عملیاتی
15,097,2428,447,701نقد حاصل از عملیات

(649,474)(966,725)پرداخت هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد
14,130,5177,798,227جریان خالص ورود  نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري
13,78638,990دریافت هاي نقدي حاصل از فروش دارایی هاي ثابت مشهود

(1,002,181)(1,949,604)پرداخت هاي نقدي براي خرید دارایی هاي ثابت مشهود
                 -      159,932دریافت هاي نقدي حاصل از فروش دارایی هاي غیر جاري نگهداري شده براي فروش

(9,105)(34,110)پرداخت هاي نقدي براي خرید دارایی هاي نامشهود
2,791,0131,146,879دریافت هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه گذاري ها

(705,265)(7,012,236)پرداخت هاي نقدي براي تحصیل سرمایه گذاري ها
779,591564,966دریافت هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه گذاري ها

نقد حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري 34,284(5,251,628)جریان خالص ورود (خروج) 
8,878,8897,832,511جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالی

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي تامین مالی
107,416210,999دریافت هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت هاي فرعی _ سهم منافع فاقد حق کنترل
3,176,3851,152,498دریافت هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه گذاري در شرکتهاي فرعی- بدون تغییر در کنترل

                 -398,537پرداخت هاي نقدي حاصل از خرید سرمایه گذاري در شرکتهاي فرعی
                 -295دریافت هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه

                 -(883,156)پرداخت هاي نقدي براي خرید سهام خزانه
3,544,3235,612,816دریافت هاي نقدي حاصل از تسهیالت

(7,428,872)(5,399,352)پرداخت هاي نقدي بابت اصل تسهیالت
(2,447,284)(909,699)پرداخت هاي نقدي بابت سود تسهیالت

(2,289,250)(6,531,570)پرداخت هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
(1,541,459)(3,292,796)پرداخت هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل

(6,730,552)(9,789,617)جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت هاي تامین مالی
موجودي نقد 1,101,959(910,728)خالص افزایش (کاهش) 

3,012,5201,702,876مانده موجودي نقد در ابتداي سال
314,058207,685تاثیر تغییرات نرخ ارز

2,415,8503,012,520مانده موجودي نقد در پایان سال

691,765              -معامالت غیر نقدي
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 سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام ) شرکت
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

 صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی 
 

 

سال مالی منتهی به 
1400/2/31

سال مالی منتهی به 
1399/2/31

میلیون ریالمیلیون ریال

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي عملیاتی
6,554,8502,478,381نقد حاصل از عملیات

(2,102)(1,259)پرداخت هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد
6,553,5912,476,279جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري
692دریافت هاي نقدي حاصل از فروش دارایی هاي ثابت مشهود

(4,671)(11,022)پرداخت هاي نقدي براي خرید دارایی هاي ثابت مشهود
(2)            -پرداخت هاي نقدي براي خرید دارایی هاي نامشهود

(4,671)(10,953)جریان خالص خروج  نقد حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري
6,542,6382,471,608جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالی

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي تامین مالی
            -(103,513)پرداخت هاي هاي نقدي حاصل از خرید سهام خزانه

(2,289,250)(6,531,571)پرداخت هاي نقدي بابت سود سهام
(2,289,250)(6,635,084)جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت هاي تامین مالی

موجودي نقد 182,358(92,446)خالص افزایش (کاهش) 
284,814102,382مانده موجودي نقد در ابتداي سال

3,57974تاثیر تغییرات نرخ ارز
195,947284,814مانده موجودي نقد در پایان سال

104,702461,394معامالت غیر نقدي
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 سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام ) شرکت
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

 ب) وضعیت جریان هاي نقدي عملیاتی در مقایسه با سال قبل
 

 1400/2/31 1399/2/31 1400/2/31 1399/2/31
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

17,127,48710,062,56612,366,4965,958,979سود خالص
تعدیالت

2,228,4591,055,4081,974463هزینه مالیات بر درآمد
--633,9541,054,045هزینه مالی

-2(18,175)(196,388)زیان (سود) ناشی از فروش دارایی هاي ثابت مشهود
--(1,707,200)(907,600)سود ناشی از فروش سرمایه گذاري ها

321,206219,83010,0076,104خالص افزایش (کاهش) درذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان
1,377,8201,147,5853,4051,762استهالك دارایی هاي غیر جاري

--(564,966)(779,591)سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکی
--(3,783)(8,289)درآمد ناشی از برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاري ها

(74)(3,579)(207,685)(243,524)زیان (سود) تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات
2,426,047975,05911,8098,255

(2,243,836)(3,688,526)(1,578,806)563,341 کاهش (افزایش) دریافتنی هاي عملیاتی
--(811,985)(3,734,458) (افزایش) موجودي مواد وکاال

124,201(1,389,701)-- (افزایش) کاهش سرمایه گذاري ها
(554)(1,349)(490,090)(2,116,492)کاهش (افزایش) پیش پرداخت ها 

(1,368,664)(739,830)19,010(1,516,074)افزایش (کاهش) پرداختنی هاي عملیاتی
--2,345,953122,864 افزایش (کاهش) پیش دریافت هاي عملیاتی

-(4,049)1,438149,083کاهش (افزایش) سایر دارایی ها
15,097,2428,447,7016,554,8502,478,381نقد حاصل از عملیات

شرکت گروه

 
 
 

 سرمایه در گردش  -12-10
 

1400/02/311399/02/31

میلیون ریال میلیون ریال 

5,051,7802,134,677گروه 
10,580,4667,158,112شرکت اصلی 

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

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

  هاي مالی نسبت
 

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

سال مالی منتهی به
1400/02/31

سال مالی منتهی به
99/02/31

سال مالی منتهی به
1400/02/31

سال مالی منتهی به
99/02/31

نسبت هاي نقدینگی:

1.221.1211.76.96نسبت جاري

0.570.6311.76.96نسبت آنی

نسبت هاي اهرمی:

0.510.520.050.07نسبت بدهی

-2910نسبت پوشش بهره

0.490.480.950.93نسبت مالکانه

نسبت سودآوري:

0.710.540.580.37نسبت بازده حقوق مالکانه

0.350.260.550.34نسبت بازده دارائی ها

نسبت سودآوري:

1,7551,1972,1981,059سود (زیان) هرسهم -ریال

1,2551,255سودنقدي هرسهم -ریال

2,6841,5021,165441جریان نقدي هرسهم-ریال

شرح نسبت

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

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

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

 

          -        -36,486√هیئت مدیره مشتركکارگزاري صبا تامین
          -280,000      -شرکت فرعیفارسیت اهواز
10,691,604        -      -104,702شرکت فرعیسیمان آبیک
446,017        -      -       -شرکت فرعیسیمان خزر

329,220        -      -       -شرکت فرعیسیمان خوزستان
140,672        -      -       -شرکت فرعیسایر شرکت ها

تضامین اعطایی نوع وابستگینام شخص وابسته
مشمول 
ماده 129

خرید خدماتخرید سهام
خرید دارایی 

ثابت

 
 

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

مبلغ

میلیون ریال 
2,020,986احداث ساختمان و خرید ماشین آالت فاز 2 پروژهسیمان آبیک
1,421خرید نرم افزار سیمان فارس

2,022,407

شرح تعهدنام شرکت 

جمع
 

 
 شرکت نظام راهبري  -13

 ترکیب اعضاء هیئت مدیره : -1-13
 باشد:تعداد اعضاي هیئت مدیره شرکت ، ترکیب و نوع عضویت آنها به شرح زیر می

 

 تاریخ عضویت سمت نام و نام خانوادگی

 تا کنون  98اردیبهشت از  رئیس هیئت مدیره ( غیر موظف ) مجید وفاپور 

 تاکنون 97اسفند از  )هیئت مدیره و مدیر عامل (موظف نایب رئیس حمیدرضا هوشیاري 

 تا کنون  96آذر از  عضو هیئت مدیره ( غیر موظف ) علی کریمی

 تا کنون 99از اردیبهشت  عضو هیئت مدیره (موظف ) حمید توتونچیان 
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 سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام ) شرکت
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

 مشخصات، تحصیالت و سوابق اعضاء هیئت مدیره :  

ردیف
نام و 

نام خانوادگی نماینده
اعضاي هیئت مدیرهسمت

میزان
 تحصیالت

شروع 
عضویت

نوع عضویت

غیر موظف98/05/22کارشناس ارشدسیمان ارومیهعضو غیر موظف و  رئیس هیئت مدیرهمجید وفا پور1
موظف98/02/25کارشناس ارشدسرمایه گذاري سیمان تأمیننایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عاملحمید رضا هوشیاري2
غیر موظف96/09/25کارشناس ارشدگروه توسعه ملی مهر آیندگانعضو غیر موظف  هیئت مدیرهعلی کریمی4
موظف99/02/28کارشناسیسیمان خوزستانعضو غیر موظف هیئت مدیرهحمید توتونچیان5

 
 

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

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

عضـو مسـتقل    چهارو هیئت مدیره) و ( عض عضو تشکیل شده است که شامل رئیس کمیته پنجاعضاء کمیته حسابرسی از 
 باشد.  می

  وضعیت حضور اعضا در جلسات جلسات هیئت مدیره و  -3-13
و تعـداد نفـر جلسـات     276تـا   259جلسه از شماره  18تعداد جلسات هیئت مدیره برگزار شده در سال مالی مورد گزارش 

 نفر جلسه بوده است . 90هیئت مدیره 
 مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره ي حقوق و مزایا فرآیند تصمیم گیري در خصوص تعیین -4-13

مین اجتماعی تعیـین  گذاري تأحقوق و مزایاي مدیرعامل و اعضاء موظف هیئت مدیره شرکت براساس ضوابط شرکت سرمایه
به . حق حضور اعضاء غیرموظف هیئـت مـدیره بـر اسـاس مصـو      شودمیو پس از تصویب هیأت مدیره به مورد اجراء گذارده 

  گردیده است. تعیین 14/04/1399مومی عادي سالیانه مورخ مجمع ع
 اعضاي هیئت مدیره (اشخاص حقوقی)سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش  -5-13

بر اساس نتایج حاصل از تصمیمات و اقـدامات آنـان در تحقـق اهـداف      (اشخاص حقوقی)هیئت مدیره شرکت اعضاي پاداش 
 گردد.  توسط مجمع عمومی عادي تعیین می با رعایت قوانین و مقررات مربوطه شرکت

 
 شرکت اطالعات مربوط به مدیران اجرائی  -6-13

 باشد.مشخصات مدیران ارشد اجرایی شرکت  به شرح جدول صفحه بعد می
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 سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام ) شرکت
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

 

تحصیالتسمتنام و نام خانوادگیردیف
سابقه اجرایی در 

شرکت / سال
سوابق مهم اجرایی

1کارشناسی ارشدعضو هیئت مدیرهحمید توتونچیان1
معاونت مالی و اداري درگروه سرمایه گذاري بانک پارسیان، معاونت مالی و اداري در گروه سرمایه گذاري خوارزمی، حسابرس و سرپرست 

حسابرسی در مؤسسات حسابرسی

2کارشناس ارشدمعاون امور شرکتهامصطفی شهریاري2

معاون مالی و اداري و معاون نظارت بر شرکتها در شرکت گروه توسعه اقتصادي تدبیر، معاون مالی و اداري و معاون نظارت بر شرکتها در 
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمی، مدیر امور مالی و اداري سرمایه گذاري توسعه ملی، مدیر مالی نفت سپاهان، مدیر مالی سرمایه گذاري 

صنایع پتروشیمی، مدیر حسابرسی داخلی شرکتهاي اتمسر و موتوژن، مدیر مالی کشت و صنعت گرگان ـ یک و یک، حسابرس در سازمان 
حسابرسی ، عضو هیئت مدیره شرکتهاي خدمات مدیریت بصیر، گروه دارویی برکت، سرمایه گذاري البرز، کارگزاري بانک ملی، مهندسی و 

نصب فیرمکو پارس، کیمیدارو، نگهداشت کاران، سرمایه گذاري توسعه صنعتی، شفافارمد،

2کارشناس ارشدمعاون مالیمهدي کریمی شهر بابک3
معاون مالی و اداري سیمان بجنورد، معاون مالی و اقتصادي شرکتهاي سیمان قاین ، سیمان زنجان، سیمان خاش، سیمان کارون،  نایب رئیس 

هیئت مدیره سیمان مازندران، رئیس هیئت مدیره سیمان زنجان، رئیس هیئت مدیره سیمان دورود

13دکتراي مدیریتمعاون اقتصادي و برنامه ریزيآرش حبیبی ازاد4
مدیر پروژه هاي دولت الکترونیک- مشاور مدیر عامل شرکت بوتان- مدیر برنامه ریزي سیمان تأمین- مدیر و معاون برنامه ریزي شرکتهاي 

اتمسفر و صنعتی بهشهر ـ عضو هیئت مدیره شرکتهاي سیمانی .

1کارشناسمدیر مالیعلیرضا قادري5
مدیر مالی و اداري شرکتهاي سیمان خزر و مهندسی سیمان ایران و هند ، حسابرس سازمان حسابرسی ، رئیس هیئت مدیره شرکت 

سیمان زنجان و نوآوران صنعت سبز پارس

3کارشناس ارشدمدیر اداري و پشتیبانیحامد عطاري6
معاون مدیر کل و مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران ـ معاون پشتیبانی شرکت سیمان یاسوج ـ رئیس گروه بازرسی و 

نظارت دفتر بازرسی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ بازرس سالمت اداري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، رئیس هیئت مدیره تعاونی 
مسکن مهر شهرستان ري .

مدیر سهامابراهیم شیرزاد7
کارشناس ارشد مدیریت 
بازرگانی ـ مدیریت مالی

رئیس آموزش شرکت ـ رئیس امور سهام ـ عضو هیئت مدیره شرکت فوالد و چدن و ماشین سازي دورود30

مدیر حسابداري صنعتی مجتمع شهید کالهدوز ، حسابرس مؤسسه حسابرسی پرورز، عضو هیئت مدیره شرکتهاي مختلف .27کارشناسمدیر سرمایه گذاريحسین علیدوستی8

5کارشناس ارشدمدیر حسابرسی داخلیامیر قربان پور زمهریر9
رییس حسابداري در شرکت انتشارات علمی و فرهنگی-کارشناس حسابرسی داخلی در شرکت سیمان  حسابرس در سازمان حسابرسی-

فارس و خوزستان-مدیر حسابرسی داخلی در شرکت سیمان فارس و خوزستان.

مشاوره در امور فن آوري اطالعات به شرکتهاي مختلف، عضو هیئت مدیره شرکت تهران بتن .30کارشناسمدیر فن آوري اطالعاتمحمدرضا مظفري شمس10

معاون بازرگانی و معاون فنی و مدیر کارخانه سیمان ساوه، معاون فنی و تولید و مدیر کارخانه سیمان نهاوند، مدیر مکانیک و مدیر راه 
اندازي سیمان بجنورد ، مدیر کارگاه سیمان شهرکرد، معاون کارگاه سیمان فارس نو ، مدیرمکانیک سیمان استهبان ، رئیس تأسیسات 

سیمان سفید نی ریز، رئیس نظارت نصب سیمان خزر ، عضو هیئت مدیره شرکتهاي سیمان خزر و خدمات مهندسی فارس و خوزستان مدیر مهندسیعلی اکبر قرائت11
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 تعیین حقوق و دستمزد مدیران ارشد اجراییفرآیند تصمیم گیري در خصوص  -7-13
و بـا  نامـه خـدمات پرسـنلی مصـوب     حقوق و مزایاي مدیران ارشد اجرایی در سال مالی  مورد گزارش بر اساس آئین

 تعیین و محاسبه شده است.   هاي شوراي عالی کار رعایت بخشنامه
 ه حسابرس مستقل و بازرس قانونی اطالعات مربوط ب -8-13

  سـازمان حسابرسـی بـه عنـوان حسـابرس و بـازرس        14/04/1399بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادي ساالنه مورخ
 به هیأت مدیره شرکت تفویض اختیار شده است .  حسابرسی قانونی شرکت انتخاب گردیده است. و تعیین حق الزحمه

 بـر اسـاس    اي شـش ماهـه  ، میـان دوره گزارشحسابرسی براي رسیدگی به صورتهاي مالی سال مالی مورد الزحمه حق
 میلیون ریال تعیین گردیده است .   4,481اي مورد عمل سازمان حسابرسی مبلغ هتعرفه

 
 شرکت  هايتجزیه و تحلیل ریسک -14

    در پی شیوع بیماري کرونا  رکود اقتصاديریسک  -1-14
کند و ادامه آن منجـر بـه کـاهش    تجارت ایجاد میداري در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و رکود اقتصادي کاهش معنی

-ها ، بیکاري گسترده ، اشتغال کوتـاه مـدت، و ... مـی   شدید تولید ، سرمایه گذاري اندك ، انقباض اعتباري ، سقوط قیمت
 هاي عمرانی و فقـدان بازارهـاي  شود. بر این اساس ادامه رکود به ویژه در بخش مسکن ، کاهش ساخت و ساز، کاهش پروژه

منجر به فزونی عرضه بر تقاضا و تعطیلی برخی از کارخانجات تولید کننده سـیمان   بدلیل بسته بودن مرزها هدف صادراتی
 خواهد شد.

 
 ریسک نوسانات نرخ ارز   -2-14

سازد ، به لحاظ ماهیت فعالیت هلدینگ ، بخش عمده درآمدها از محـل  تغییر نرخ ارز، درآمدها و تعهدات هلدینگ را متأثر می
هـاي  باشد ، لذا تغییر نرخ ارز بر بهـاي تمـام شـده دارائیهـا، محصـول و بـدهی      پذیر میسود تقسیمی سهام شرکتهاي سرمایه

هـاي  پذیر و سود ویژه و خروج منابع تا زمان تسویه تسهیالت ارزي شـرکتهائی کـه بـه سـبب اجـراي طـرح      شرکتهاي سرمایه
ثرگذار است. از طرف دیگر تغییرات نرخ ارز بر درآمد حاصل از صادرات مـؤثر  توسعه، بدهی ارزي دارند به میزان قابل توجهی ا

 باشد .  بوده و داراي اثرات مثبت می
 

 هاي تولیدي ه ریسک قیمت نهاد -3-14

پذیرند و ایـن دسـته از ریسـکها هـم بـر      هائی اثر میپذیر از چنین ریسکگذاري به واسطه شرکتهاي سرمایهشرکتهاي سرمایه
پذیر و هم بر درآمد حاصـل از فـروش   گذاریها به دلیل تغییر بهاي تمام شده و فروش شرکتهاي سرمایهاز سرمایهدرآمد حاصل 

ها به دلیل تغییر سود ویژه و ارزش بنگاه شرکتهاي مورد نظر براي فروش اثرگذارنـد. از مهمتـرین تحـوالتی کـه     گذاريسرمایه
پذیر را دستخوش تغییر قـرار دهـد، افـزایش نـرخ و مقـدار مصـرف انـرژي ،        هاي تولید شرکتهاي سرمایهتواند قیمت نهادهمی

 باشد . هاي دولتی بر اساس قوانین مربوطه میافزایش حقوق و دستمزد ، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ سود بانکی و تعرفه
 

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

هـاي جدیـد   داخلی ، خود موجب کاهش قیمت ها حتی به پایین تر از قیمت مصوب می گردد و از طرفـی افـزایش ظرفیـت   
 گردد.ها میهاي صادراتی موجب رقابت داخلی و کاهش قیمتتولید و کاهش بودجه عمرانی و محدودیت
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 المللی و یا تغییر مقررات دولتی ریسک مربوط به عوامل بین  -5-14
 

موجـب اخـتالل کسـب و کـار گردیـده و فعالیـت        اي طقـه هـاي من ناشی از تحریم اقتصادي و تنش المللیهاي بینمحدودیت
و کـار گـردد.   شود که چنین محدودیتهائی باعث توقف فعالیت کسـب  بینی نمیدهد لیکن پیششرکتها را تحت تأثیر قرار می

هاي بـین المللـی و تغییـرات جهـانی قیمـت کاالهـا و خـدمات و        پذیر از این قاعده مستثنی نیستند. تحریمشرکتهاي سرمایه
گذاري دولتی هستند بـر سـود ویـژه و ارزش بـازار شـرکتهاي موجـود در پرتفـوي        نرخ تغییرات قیمت محصوالت که مشمول

 روند .  هاي صادرات و واردات حائز اهمیت بشمار میمنجمله تعرفه هلدینگ اثر داشته و برخی مقررات دولتی
 

 نقدینگی ناشی از عدم کفایت ریسک -6-14
سازد. کمبود نقدینگی مهمترین می عدم کفایت وجوه براي تداوم فعالیت و ایفاي تعهدات، شرکت را با ریسک نقدینگی مواجه

باشند. سیاستهاي یـک شـرکت در زمینـه نقـدینگی کـه      مواجه میاي است که در حال حاضر شرکتهاي سیمانی با آن مسئله
هاي موجود در انبار و پرداخت نقدي به تأمین کنندگان موجب سرمایه در گردش در قالب مطالبات نقدي از مشتریان ، دارائی

توانـد از منـابع   وسعه میشود بطور اجتناب ناپذیري با عملکرد آن شرکت ارتباط دارد. نقدینگی الزم براي تداوم فعالیت و تمی
 ذیل تأمین گردد :    

 ها گذاريسود  حاصل از سرمایه 
 هاگذاريفروش سرمایه 
 ریالی  تسهیالت ارزي استقاده از ابزارهاي بدهی و / 

 
 ریسک نوسانات نرخ بهره   -7-14

 گردد:  اثرات نرخ بهره بر فعالیت هلدینگ در موارد زیر خالصه می
مهم تأثیرگذار در نحوه تخصیص دارائیها مورد توجه فعالین اقتصادي است با افزایش نرخ بهـره   نرخ بهره بعنوان یکی از عوامل

 شــــود و منــــابع مــــالی از ســــایر بخشــــهاي اقتصــــاد بــــه ســــوي بانکهــــا و مؤسســــات مــــالی هــــدایت مــــی 
-را تحت تـأثیر قـرار مـی   سازد و به تبع آن خالص ارزش دارائیهاي هلدینگ ها و بازار سهام را با رکود مواجه میگذاريسرمایه

 دهد.
 

 ریسک موارد مربوط به محیط زیست -8-14

-باشد. بهینـه صنعت سیمان به دلیل آالیندگی در معرض کنترل و نظارت بیشتر به لحاظ رعایت الزامات زیست محیطی   می
می و همچنـین  اي بـا الکتروفیلترهـاي قـدی   سازي فیلتراسیون، رعایت کلیه موارد زیست محیطی، جایگزینی فیلترهاي کیسه

پـذیر انجـام پذیرفتـه    حفظ فضاي سبز در حد استاندارد از جمله اقداماتی است که در این خصوص توسط شـرکتهاي سـرمایه  
 است. 

     
 ریسک اقبال مشتریان به محصوالت جایگزین   -9-14

کـاهش قیمـت   صنعت سیمان جزو صنایع استراتژیک است و محصول جایگزین مطلقی براي سیمان وجود ندارد با این حـال  
 با توجه به قیمت فعلی فـوالد و عـدم تناسـب آن بـا قیمـت سـیمان،       فوالد می تواند در مصرف سیمان تاثیر منفی بگذارد که

 شود.بینی نمیپیش و حتی بلند مدتکاهش قیمت در میان مدت 
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  گزارش عملکرد اجتماعی شرکت -15

  1399گزارش وضعیت مصرف انرژي در شرکتهاي تابعه در سال  -1-15
 137کیلووات ساعت و براي هر تن سیمان سـفید   102متوسط میزان برق مصرفی براي هر تن سیمان خاکستري  1399سال طی 

کیلوکالري و براي تولیـد   873کیلووات ساعت بوده است. همچنین میزان انرژي حرارتی براي تولید هر کیلوگرم کلینکر خاکستري 
ده است. میزان مصرف انرژي به میـزان، نـوع تولیـد، نـوع سـوخت، نـوع تکنولـوژي،        کیلوکالري بو 1263هر کیلوگرم سیمان سفید 

بنـدي سیسـتم، وضـعیت اجـراي سیسـتم نگهـداري و تعمیـرات        اختالف ارتفاع از سطح دریا، میزان رطوبت محـیط، وضـعیت آب  
بستگی دارد . در سال مـورد گـزارش    آالت، دانش، مهارت و تخصص نیروي انسانی و راندمان تولیدپیشگیرانه، نحوه اپراتوري ماشین

بعلت مشکالت شرکت برق و شرکت گاز در تامین انرژي خصوصا در فصل زمستان، در بیشتر خطـوط سـیمان شـرکتهاي تابعـه در     
مقاطع زمانی مختلف ، توقف سیستم پخت اعمال گردیده است. دراین راستا بابت همکاري صورت گرفته جهـت مشـارکت درطـرح    

میلیـون ریـال    177,265که دوره پیک مصرف برق درکشور بوده شـرکتهاي سـیمان تابعـه توانسـته انـد مبلـغ       تانه و زمستابستانه 
 : بوده استتشویقی دریافت نمایند که ارقام تشویقی هر شرکت به شرح جدول 

 1399میزان تشویقی دریافتی بابت مشارکت در طرح همکاري با وزارت نیرو در تابستان 

نام واحد
مبلغ تشویقی طرح تابستانه 1399 

(میلیون ریال )
14,000سیمان آبیک

92,615سیمان خاکستري ساوه
1,609سیمان بجنورد
5,600سیمان بهبهان
270سیمان خاش
7,621سیمان خزر

2,593سیمان فارس نو
35,000سیمان خوزستان

2,500سیمان دورود
4,100سیمان فارس
5,680سیمان غرب

171,588جمع سیمان خاکستري
3,647سیمان سفید ساوه

2,030سیمان نیریز
5,677جمع سیمان سفید 

177,265جمع کل
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 جوئی در مصرف انرژي  اقدامات انجام شده جهت صرفه -2-15
  آالت و تجهیزات وافزایش بازده خطوط تولیداستفاده بهینه از ماشینجهت تالش . 
 ریزي نشـده ( اي و جلوگیري از توقفات برنامهمدیریت توقفات تولید با اجراي تعمیرات دورهEM.(    و اسـتقرار و گسـترش

 ) .  PMبینی شده (تعمیرات پیش
      رعایت ساعات پیک مصرف برق در کارخانجات شرکتهاي تابعه  بمنظور جلوگیري از تعلـق جـرایم و بعضـاً برخـورداري از

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

قیمت تمام شده و با حفظ پارامترهاي کیفی و برگـزاري سـمینارهاي آموزشـی جهـت ایجـاد فرهنـگ نحـوه اسـتفاده از         
 هاي آمیخته. سیمان

 هاي مواد و سیمان.آموزش اپراتورها جهت اپراتوري مطلوب سیستم پخت و آسیاب 
 ا رویکرد هاي جدید نگهداري و تعمیرات باستقرار تکنیکCBM .در شرکتهاي تابعه 
 هاي جدید در دپارتمانهاي تولید.بررسی امکان بکارگیري تکنولوژي 
  و برنامه ریزي جهت جایگزین کـردن کنتورهـاي بـرق دیجیتـال بـه جـاي کنتورهـاي        کالیبراسیون کنتورهاي برق و گاز

 .آنالوگ
  ارد باعث صرفه جـویی در مصـرف انـرژي و تـداوم در     و پیاده سازي این استاند 50001ممیزي انرژي توسط سیستم ایزو

 . برقراري سیستم مدیریت انرژي
 هاي کارخانجات به دستگاه ادامه تجهیز فنFC   .بمنظور کاهش قابل توجه در برق مصرفی 
 کنترل و کاهش نشتی هواي سرد به درون دپارتمان هاي پخت و آسیاب هاي سیمان ، مواد و خروج هواي فشرده 
 انرژي ساختمانهاي جنبی و پشتیبانی و روشنایی با راه کارهاي بهینه سازي مصرف انرژي. کاهش مصرف 
 تعویض به موقع الینرهاي آسیاب هاي غلتکی و گلوله اي و افزایش بازده 
   . سورتینگ گلوله هاي آسیابهاي گلوله اي و افزایش بازده  

 
 ی روند آتیبین و پیش 1399عملکرد زیست محیطی شرکتهاي تابعه در سال  -3-15

هیئت محتـرم   12/12/1391و به استناد تصویب نامه مورخ برنامه پنجساله ششم  38ماده » ز«بند در اجراي  -1
 وزیران ضمن ابالغ اهداف مقرر در دستورالعمل شامل :

 رسانی و ارتقاي آموزش کارکنان در زمینه برنامه مدیریت سبز.  اطالع الف ـ
 هاي انرژي. سازي مصرف انواع حاملبهینه ب  ـ
 سازي مصرف آب .بهینه ج  ـ
 ها و مؤسسات.  کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دستگاه د  ـ

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

 هاي مناسب.بازیافت ضایعات ـ تصفیه و بازچرخانی آب با سیستم ح  ـ
 هاي پاك و سازگار با محیط زیست استفاده از فنآوري ط  ـ
 کاربرد موارد مصرفی سازگار با محیط زیست.  ي  ـ
 ء .مدیریت پسماندهاي جامد با تأکید بر تفکیک از مبدا ك  ـ

 . سعی گردید در تدوین پروژه ها و برنامه هاي زیست محیطی واحدهاي تابعه مدنظر قرار گیرد و حتی المقدور اجرایی شود
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 :   شرکتهاي تابعهها و بررسی وضعیت زیست محیطی پایش -2
نیـز   1399در سال تمر و همانند سالهاي قبل به جهت ضرورت ارزیابی اهداف زیست محیطی شرکتهاي تابعه بطور مس

و پس از بررسی توسط دفتر محیط زیسـت ،در صـورت نیـاز بـه اصـالح و اقـدام       گزارشات مکتوب به هلدینگ منعکس 
 .  بت به رفع مشکالت اقدام گرددنس تامراتب توسط مدیریت هلدینگ به شرکتهاي مرتبط ابالغ مجدد،

 پایش هاي فصلی و لحظه اي: -3
بر روي  online monitoringهاي هواي پاك ضمن الزام اجراي پروژهقانون  11ماده  3با توجه به صراحت تبصره  -1-3

هاي اصلی، بمنظور پاسخگوئی به مطالبات ادارات کل حفاظت محیط زیست شرکتهاي تابعه هر سه خروجی دودکش
ها ، هواي هاي خوداظهاري از ذرات معلق و گازهاي خروجی دودکشنسبت به اجراي برنامه 1399ماه یکبار در سال 

محیطی ، صداي محیطی و خروجی سیستم تصفیه فاضالب انسانی مبادرت گردیده و نتایج به دفتر محیط زیسـت و  
 گردد.  نیز ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها منعکس می

محـیط زیسـت بـر عملکـرد     حفاظـت  و نظارت سـازمان   online monitoringهاي با توجه به الزام اجراي پروژه -2-3
بصـورت روزانـه تمـامی نمودارهـا مـورد       1399،در سال 22315ها طبق استاندارد ملی و پسابها خروجی دودکش

بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در صورت مالحظه عدم تأمین استانداردهاي مصوب مراتـب ظـرف همـان روز جهـت     
هلـدینگ بـه واحـد    رفع مشکل و احتراز از برخورد سلبی ـ تنبیهی و ابالغ جرائم زیست محیطی از طریق مـدیریت  

 گردد.  مربوطه منعکس می
 پایش عملکرد شرکتها از حیث مسائل زیست محیطی :   -4

بخش  TLRبا توجه به تبیین اهداف زیست محیطی در جداول  1399به منظور بررسی عملکرد واحدهاي تابعه در سال 
بررسـی و تجزیـه و تحلیـل دفتـر     هاي عملکرد هر سه ماه به هلدینگ گزارش می شود و پـس از  محیط زیست، گزارش

ها،به واحد مربوطه جهت انجام اقدامات مرتبط اعـالم مـی   محیط زیست هلدینگ،در صورت وجود نقائص یا عدم انطباق
 گردد.

قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده در سـال       38بمنظور احتراز شرکتهاي تابعه از شمول آالیندگی وفق تبصره الف مـاده   -5
-ارات کل حفاظت محیط زیست استانها به دفتر محیط زیست منعکس و در خصوص اخطاریـه کلیه مکاتبات اد 1399

ها، عدم رضایت محیط زیست محل، شکایات ارجاعی از سوي محیط زیست استان بررسـی گردیـده و پاسـخهاي الزم    
واحدهاي تابعه  االمکانتهیه و جهت انعکاس به محیط زیست استان به کارخانجات ابالغ و تالش گردیده است که حتی

 از شمول جرائم سنگین آالیندگی مبرا شوند .
کلیه واحدهاي سیمانی تابعه به منظور رعایت الزامات ابالغی سازمان حفاظت محیط زیست ،اقـدام بـه    1399در سال  -6

درج اطالعات زیست محیطی واحد متبوع خود در سامانه محـیط زیسـت انسـانی (سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت)        
 طبق اعالم سازمان محیط زیست در سطح کشور از لحاظ همکاري و شفافیت اطالعات کم نظیر بوده است. نمودند که

تدوین شاخص اصالح الگوي مصرف و بـه ویـژه مصـرف     ، 1399 منابع طبیعی در سال به منظور حفظ محیط زیست و -7
 آب و کاغذ بیش از قبل مورد توجه و نظارت قرار گرفت.

 نعت سبز برگزیده، صنعت سبز و صنعت قابل تقدیر :   لوح ص، هادریافت تشویق -8
سیمان خوزستان و سیمان بهبهان در سطح ملی و واحدهاي  به پاس اقدامات ارزشمند زیست محیطی 1399در سال 

موفق به دریافت جـوایز    سیمان سفید ساوه ، سیمان خاکستري ساوه ، سیمان شاهرود و سیمان خزر در سطح استانی
 د.صنعت سبز شدن

 پایش و بررسی حوادث و شبه حوادث در واحدهاي تابعه: -9
گزارش حوادث و شبه حوادث رخ داده در واحدهاي تابعه بصورت ماهانه به هلدینگ گـزارش و پـس از    1399در سال 

بررسی در دفتر محیط زیست در صورت نیاز به اقدامات اصالحی ، موارد از طریق مدیرعامل محترم هلدینگ بـه واحـد   
 مربوطه اعالم شده است.
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 فعالیت هاي توسعه منابع انسانی   -16

  ترکیب نیروي انسانی هلدینگ   -1-16
 باشد :ترکیب پرسنل استخدامی و قراردادي در شرکت اصلی بشرح زیر می

 

 میزان تحصیالت
31/2/1400 31/2/1399 

 تعداد
 (نفر)

 درصد
تعداد 
 (نفر)

 درصد

 29 19 30 18 فوق لیسانس و باالتر  
 25 17 23 15 لیسانس

 46 30 47 28 سایر سطوح
 100 61 100 61 جمع

 
 ترکیب نیروي انسانی شرکتهاي فرعی گروه  -2-16

 
   باشد :شرح جداول زیر میه ترکیب پرسنل استخدامی و قراردادي شرکتهاي گروه ب

 

 میزان تحصیالت
31/2/1400 31/2/1399 

 درصد تعداد (نفر) درصد تعداد (نفر)
 3 225 4 266 فوق لیسانس و باالتر  

 29 1,756 26 1633 لیسانس
 49 2,895 50 2952 دیپلم و باالتر  

 19 1241 20 1264 سایر سطوح
 100 6117 100 6115 جمع
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 پذیر  اقدامات انجام شده جهت بهبود کیفیت منابع انسانی هلدینگ و شرکتهاي سرمایه  -3-16
از نیروهاي رسمی، قراردادي، پرسنل تأمین نیرو و پیمانکاران موضوعی هستند که  ترکیب پرسنل شرکتهاي تابعه متشکل

پس از نهادینه شدن اصل برون سپاري در سطح کشور، تحولی جدي در نوع بکارگیري نیروي انسـانی در شـرکت هـا رخ    
-حـل موارد را بررسـی و راه  ، کارگروه منابع انسانیداده است. براي هماهنگ سازي مسائل مربوط به این گروه از کارکنان

در سـال  نمایـد .  میوري و تغییر وضعیت در یک فرآیند چند ساله فراهم بهره باال بردن هاي مناسب جهت ایجاد انگیزه و
 مالی مورد گزارش در شرکتهاي گروه و شرکت اصلی اقدامات زیر جهت بهبود کیفیت منابع انسانی انجام شده است : 

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

تربیـت کارشناسـان و مـدیران    شناسائی مدیران از طریق ایجاد بانـک اطالعـاتی مـدیران آینـده و     ریزي جهت برنامه -2
 .مستعد در شرکت هاي گروه با رویکرد جانشین پروري

بهبود حوزه هاي مرتبط با مدیریت منابع انسـانی شـرکتهاي تابعـه و برنامـه ریـزي جهـت استانداردسـازي سـاختار          -3
 هر شرکت. سازمانی آنها بر اساس اندازه، موقعیت جغرافیابی و ماهیت

ترل و پایش شرکتها در حوزه منابع انسانی از منظر رشد و برگزاري جلسات بررسی عملکرد در مقاطع سه ماهه، و کن -4
 یادگیري.

ریزي جهت ایجاد و تکمیل پایگـاه  اندازي سامانه مدیریت منابع انسانی جهت پرسنل دفتر مرکزي و برنامهنصب و راه -5
 اطالعاتی مدیران، معاونین و مدیران عامل شرکتهاي تابعه .  

  : رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح -4-16
در سال مالی مورد گزارش در شرکتهاي تابعه و شرکت اصلی اقدامات زیـر جهـت افـزایش سـطح رفـاه و بهداشـت       

 کارکنان انجام شده است :  
ث در قالـب  هاي تکمیلـی، عمـر و حـواد   قرار دادن پرسنل شرکت اصلی و شرکت هاي تابعه تحت پوشش بیمه -1

   بیمه اي و برخورداري از تعهدات باالتر و پرداخت هزینه کم تر.طرح تجمیع 
 .قدردانی از فرزندان کارکنان در رابطه با امور تحصیلی آنان و تشویق آنها براي طی مدارج باالتر -2
 .وري کارکنانوري مطابق امتیاز ارزیابی عملکرد بمنظور ارتقاء بهرهاعطاي پاداش بهره -3
هـاي بهداشـتی در خصـوص کنتـرل     کی و تهیه لوازم بهداشتی و رعایت دستورالعملانجام امور مراقبتی و پزش -4

 هاي اجتماعی.هاي الزم در راستاي ایفاء مسئولیتدر سطح کلیه شرکتهاي تابعه و کمک 19بیمانی کووید 
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 تکالیف مجمع  -17
 باشد :بشرح زیر می 14/04/99مجمع عمومی عادي صاحبان سهام مورخ  تکالیفاقدامات انجام شده در خصوص 

 14/04/1399مورخ  تکالیف مجمع شرح بند گزارش 
اقدامات صورت گرفته تا تاریخ 

31/02/1400  
 گزارش حسابرس :   7بند 

موارد عدم رعایـت الزامـات قـانونی مقـرر در اصـالحیه      
 شرح زیر است:قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به

تجـارت و تبصـره   اصالحیه قانون  110مفاد ماده -1-7
اساســنامه درخصــوص معرفــی یــک نفــر بــه  30مــاده 

مـــدیره نماینــدگی شــخص حقـــوقی عضــو هیئــت    
گذاري صبا تأمین و خـدمات صـبا   هاي سرمایه(شرکت

 )1398تجارت یاس از ابتداي مرداد سال 
اساسنامه شرکت (در صـورت عـدم    29مفاد ماده -2-7

مـاه  معرفی نماینده اشخاص حقوقی ظـرف مـدت یـک   
 گردند).ضاي هیئت مدیره حقوقی مستعفی تلقی میاع
هاي شرکت جهت انجام تکالیف مقـرر در  پیگیري-3-7

، 1398تیر 31مجمع عمومی عادي صاحبان سهام مورخ
و  9، 8، 7-2، 7-1در رابطه با موارد مندرج در بندهاي 

نتیجـه قطعـی   این گزارش و همچنین موارد زیر به  12
 نرسیده است:

هــاي مــازاد و غیرمولــد و تکلیــف دارایــیتعیــین-الــف
هاي بالاستفاده و راکد و واگذاري سهام مـازاد  موجودي

 هاي فرعی.شرکت
هـاي  دریافت مطالبات معوق شرکت اصلی از شرکت-ب

 گروه و وابسته.
اتخاذ تمهیداتی در خصوص خروج شرکتهاي فرعـی  -ج

 از شرایط زیان دهی. 
کــزي در مــورد تســهیالت اخـذ تأییدیــه از بانــک مر -د

 تسویه شده سیمان آبیک.
تعیین تکلیف تسهیالت اخذ شده از سیستم بـانکی  -هـ

ها و بـه  در سنوات قبل در اجراي طرح هدفمندي یارانه
  هاي انرژي .منظور جبران افزایش نرخ حامل

 7-1درخصوص مفاد مندرج در بندهاي 
گــزارش حســابرس و بــازرس     7-2و 

اصالحیه  110د ماده قانونی ، رعایت مفا
ــواد   ــاد م ــانون تجــارت و مف  30و  29ق

اساسنامه در مـورد معرفـی نماینـدگان    
اشخاص حقوقی عضـو هیـات مـدیره و    
حداقل تعداد اعضاي هیئت مدیره مورد 

 تاکید مجمع قرار گرفت.
 7-3در خصوص مفـاد منـدرج در بنـد    

گزارش حسابرس و بازرس قانونی، پـس  
یره در از استماع توضـیحات هیـات مـد   

خصوص اقدامات انجـام شـده در مـورد    
تکالیف مجمع سال قبل، مقـرر گردیـد   
اخذ تأئیدیه از بانـک مرکـزي در مـورد    
تسهیالت تسویه شـده شـرکت سـیمان    
ــه   ــده و نتیجــه ب ــري گردی ــک پیگی آبی

 سهامدار عمده منعکس گردد .

ــی توســط      ــدگان حقیق ــی نماین ــس از معرف پ
م سهامداران عمده طبـق نظـر حسـابرس محتـر    

 اقدام خواهد شد.

مانده بدهی تسهیالت صندوق ذخیره ارزي  3-7
دالر  15,535,428شرکت سیمان آبیک به مبلغ 

 30/03/98یورو در تـاریخ   60,075,429و مبلغ 
به بانک صـادرات پرداخـت و تصـفیه قطعـی آن     
منوط به تائیدیه حسابرسان سازمان حسابرسی و 

ت صدور تأئیدیه از بانـک مرکـزي گردیـد، شـرک    
ســیمان آبیــک طــی نامــه و بانــک عامــل طــی  

مـورخ   92029/99مکاتبات متعدد و نامه شماره 
ــک    09/09/99 ــه الزم از بان ــذ تأئیدی ــر اخ پیگی

مرکزي و سایر مبادي ذیربط در این خصوص می 
 باشند. 

اموال و  7در ارتباط با مواد الف لغایت ه بند 
دارایی هاي راکد و سهام مازاد شرکت ها فروش 

ن تکلیف شده است سود نقدي هلدینگ از وتعیی
شرکت هاي تابعه تماما وصول و سایرمطالبات از 

 –شرکتهاي گروه عمدتا دریافت شده است 
تسهیالت هدفمندي یارانه سوخت طبق گزارش 
صورتهاي مالی شرکتهاي فرعی تعیین تکلیف 

 . شده است

 گزارش حسابرس :   8بند 
داراییهـاي در   ،13-1-6با توجه به یادداشت توضـیحی  

شـرکت فرعـی (شـرکتهاي سـیمان      4جریان تکمیـل  
فارس، سـیمان خوزسـتان، سـیمان بهبهـان و سـیمان      

ریال مربوط میلیارد 2ر708العماره) جمعا  به مبلغ ارض
هاي در دست تکمیل بوده که به رغم گذشـت  به پروژه

بنـدي، اقـدامات   مدت زمان طوالنی طبق برنامـه زمـان  
کت اصـلی و شـرکتهاي فرعـی    انجام شده توسـط شـر  

ــد    ــدرج در بن ــاد من ــوص مف  8در خص
ــانونی ،   ــازرس ق گــزارش حســابرس و ب
مجمع پس از استماع توضیحات هیئـت  
مدیره در خصوص پروژه خرامه شـرکت  
سیمان فارس مقرر نمود با رعایت صرفه 
ــین    ــراي تعی ــري الزم ب ــالح پیگی و ص

ــ  ــذکور و بررس ــروژه م ــف پ ی الزم تکلی
جهت جایگزین نمودن تولیـد محصـول   

 99فـارس: باتوجـه بـه جلسـه آبـان مـاه       سیمان
مــدیرعامل محتــرم شســتا و هلــدینگ فــارس و 
خوزستان با استاندار فارس و نامه پیوست هزینه 

سیمان فارس به خرامه مبلغ اجراي پروژه انتقال 
میلیارد ریال برآورد و تامین منابع مورد  20,000

نیاز از محل فاز بندي ، فروش زمین هاي محـل  
سایت فعلی سـیمان فـارس پـس از تصـویب در     

مورد تاکید قرار گرفته اسـت .   5کمیسیون ماده 
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هاي مـذکور و نیـز   برداري از پروژهجهت تکمیل و بهره

ــغ  ــغ  316تســویه مبل ــال (عمــدتا  مبل  267میلیاردری
میلیون دالر) پیش پرداخت ارزي  6میلیاردریال معادل 

شرکت فرعی سیمان آبیک بابت خرید آسیاب سـیمان  
-1-10آالت خطوط تولید (یادداشت توضـیحی  ماشین

 تا تاریخ این گزارش به نتیجه نهایی نرسیده است. )، 13

جدید انجـام و گـزارش اقـدامات انجـام     
شده در مقاطع سـه ماهـه بـه سـهامدار     
ــین در    ــردد. همچن ــنعکس گ ــده م عم
خصوص پـیش پرداخـت ارزي شـرکت    

 FLSفرعی سیمان آبیـک بـه شـرکت    
دانمارك بابـت خریـد آسـیاب سـیمان     
مقرر گردید پیگیریهاي الزم براي انتقال 

خریــداري شــده و یــا اســترداد  قطعـات 
مبالغ پرداختی انجام و نتیجـه اقـدامات   
انجــام شــده در مقــاطع ســه ماهــه بــه  

 سهامدار عمده منعکس گردد.

سیمان آبیک: حسب پیگیري هـاي بـه   در مورد 
تحـریم در حـال   عمل آمده با توجه بـه شـرایط   

حاضر امکان دریافت قطعات خریـداري شـده یـا    
استرداد مبالغ پرداختی به صورت مستقیم یا غیر 
مستقیم وجود نـدارد. براسـاس صـورتهاي مـالی     

هـاي سـیمان بهبهـان و    شرکتهاي فرعـی پـروژه  
بـرداري  بهـره  99العماره در نیمه اول سـال  ارض

رسیده است. سیمان خوزستان طبق برنامه پیش 
به بهره بـرداري   99بینی شده در نیمه دوم سال 

 رسید. 

 گزارش حسابرس :  9بند 
ــه شــرح یادداشــت توضــیحی   ــه 13-1-9ب منظــور ، ب

ساماندهی اراضی شرکت فرعی سیمان فارس، براسـاس  
بـا شـهرداري شـیراز     1391نامه منعقده در سال توافق

 68درصـد (حـدود    55/5مقرر شـد در قبـال واگـذاري   
ز اراضی شرکت مذکور به شـهرداري، کـاربري   هکتار) ا

مابقی اراضی به اداري و تجاري، گردشگري و مسـکونی  
ــال    ــوع در س ــه موض ــد ک ــر یاب ــد  1392تغیی ــه تایی ب

کمیسیون طرح تفضیلی شهر شیراز نیز رسـیده اسـت.   
 28در این خصوص تا تاریخ این گزارش صـرفا  حـدود   

ــل و    ــما  منتق ــهرداري رس ــهم ش ــی س ــار از اراض هکت
مذاکرات جهت تعیین تکلیـف سـایر اراضـی از طریـق     

هاي اصلی و فرعی در جریان است که تـا تـاریخ   شرکت
 این گزارش به نتیجه موثري نرسیده است. 

ــد    ــدرج در بن ــاد من ــوص مف  9در خص
گزارش حسابرس و بازرس قــانـــونی،  
پـــس از اســـتماع توضـــیحات هیـــات 
مــدیره، انجام اقدامات الزم جهت تغییر 

ري اراضـی ســهم شـرکت ســیمان   کـارب 
فارس به اداري و تجاري، گردشـگري و  

هـاي  ¬مسکونی و بررسی فروش زمـین 
مزبور، مورد تاکید مجمـع قـرار گرفـت.    
همچنین مقرر گردید گـزارش اقـدامات   
فوق در مقاطع سه ماهه ، بـه سـهامدار   

 عمده منعکس گردد. 

قطعه بندي تغییر کاربري به تجاري و مسـکونی  
و فـروش سـهم زمینهـاي     5در کمیسیون مـاده  

سیمان فارس بـه منظـور تـامین نقـدینگی الزم     
براي اجراي پروژه خرامـه بـه مسـئولین اسـتان     

 فارس پیشنهاد و در حال پیگیري می باشند.  

 گزارش حسابرس : 12بند 
بهادار در رابطه ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق 

دسـتورالعمل اجرایـی   با موارد زیر رعایت نگردیده است:
مالی، افشاء صورتهاي 7ماده  2و  1بند افشاي اطالعات:

 10مـدیره بـه مجمـع    گزارش تفسیري و گزارش هیئت
بند روز قبل از برگزاري مجمع عمـومی عـادي سـاالنه.   

اي و افشاء ( ارائه ) صورتهاي مالی میاندوره 7) ماده 4(
ماهــه حسابرســی شــده  6گــزارش تفســیري مــدیریت 

-1بنـدهاي  ماهه. 6روز پس از پایـان دوره   75حداکثر 
افشاء ( ارائه) صورتهاي مالی ساالنه  7ماده  10-2و  10
هاي تحت کنتـرل بـه   ماهه حسابرسی شده شرکت 6و 

روز قبل از برگزاري مجمـع عمـومی عـادي     10ترتیب 
ــداکثر   ــاالنه و حـ ــ 75سـ ــان دوره روز پـ  6س از پایـ

افشاي فوري تغییـر در نماینـدگان    9تبصره ماده ماهه.

 12د منــدرج در بنــد در خصــوص مفــا
ــانونی،    ــازرس ق ــابرس و ب ــزارش حس گ
رعایت کلیه ضوابط و مقـررات سـازمان   
ــه  ــادار ، منجملــ بــــورس و اوراق بهــ
دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعـات و  
ســایر دســتورالعملها و بخشــنامه هــاي  
مربـوط بــه شـرکتهاي ثبــت شـده نــزد    
سازمان بورس و اوراق بهادار بطور عام و 

بند فوق بطور خـاص و   موارد مندرج در
ــاق    ــت انطب ــدام الزم جه ــین اق همچن
اساسـنامه شـرکت بــا اساسـنامه نمونــه    
سازمان بورس، مورد تاکید مجمـع قـرار   

 گرفت.

رعایت کلیه ضوابط و مقررات سـازمان بـورس و   
اوراق بهادار و دستورالعمل هاي افشاي اطالعات 
عمدتا الزامی و در دستور کار می باشد،و مراتـب  

 اره در سال جاري رعایت شده است مورد اش
اساسنامه نمونه شـرکت هـاي هلـدینگ شـرکت     
تهیه و به همـراه سـایر مـدارك مسـتندات الزم     
جهت اخذ تائیدیه به سازمان بـورس ارایـه شـده    
است، همچنین مشخصات اعضـاء هیئـت مـدیره    
هلدینگ در سامانه ستان ثبت گردیده است.پس 
از تائیدیـه سـازمان بـورس نسـبت بـه برگــزاري      

 اهد شد  مجمع فوق العاده اقدام خو
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حقوقی و مدیرعامل حداکثر تـا قبـل از سـاعت شـروع     

اي از افشـاء( ارائـه ) نسـخه    10ماده معامالت روز بعـد. 
صورتجلسه مجامع عمومی عادي سـاالنه پـس از ابـالغ    

اصـالح جـدول    12ماده تعیین شده. ثبت، ظرف مهلت
بندي پرداخت سود نقدي متناسب با اصالح سـود  زمان

پیشنهادي هیئت مدیره و مصوبه مجمع ظـرف مهلـت   
افشاي فوري معامالت با اشخاص وابسته  13ماده مقرر.

ــی ها. ــق دارای ــماره و توثی ــه ش  96/پ/018/440ابالغی
ارائـه نسـخه کامـل تصـویربرداري از     21/1/1396مورخ 

ده حـداکثر  جلسات مجمع عمومی در قالـب لـوح فشـر   
مواد دستورالعمل انضـباطی: روز بعد از مجامع. 10ظرف 

افشاي حداکثر سـود قابـل تقسـیم (شـرکت      18و  17
اصلی یا گروه هر کدام کمتر باشد) بـا توجـه بـه تـوان     
پرداخت سود و همچنین تقسـیم سـود توسـط مجمـع     
عمومی عادي سالیانه با توجه به آثار تعدیالت بنـدهاي  

دسـتورالعمل پـذیرش اوراق   قل.گزارش حسـابرس مست 
انطبـاق اساسـنامه شـرکت بـا      25مـاده   10بند بهادار:

اساسنامه نمونه مصوب هیئت مدیره سـازمان بـورس و   
ــرکتی: اوراق بهادار. ــت ش ــتورالعمل حاکمی  16ماده دس

ــدیره،     ــت م ــی هیئ ــابی اثربخش ــد ارزی ــتقرار فرآین اس
هاي تخصصی در شرکتهاي اصـلی ،  مدیرعامل و کمیته

تدوین و تصویب منشـور   21و  19مواد عی و وابسته.فر
ــت ــت   هیئ ــتقل هیئ ــه مس ــکیل دبیرخان ــدیره و تش  م
امکان حضور در مجـامع و اعمـال    31و  30مواد مدیره.

ــه    ــراردادن کلی ــی و ق ــق الکترونیک ــه طری ــق راي ب ح
درج اطالعات 42ماده گزارشات از طریق پایگاه اینترنتی.

مدیره، حقـوق  ل هیئتبا اهمیت از قبیل مشخصات کام
ــزارش    ــل (درگ ــدیر عام ــدیران اصــلی و م ــاي م و مزای

هـاي  هاي تخصصی و اعضاي آن، رویهتفسیري)، کمیته
حاکمیــت شــرکتی، و ســاختار آن در پایگــاه اینترنتــی 

ارائه گزارش اقدامات شرکت درخصوص 43ماده شرکت.
رعایت اصول حاکمیـت شـرکتی در گـزارش تفسـیري     

 مدیریت.
  

52 
 



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

 1400اردیبهشت  31ي سال مالی منتهی به برا
 

 اطالعات طرح هاي توسعه اي  -18

 طرح هاي توسعه اي  -1-18

تـن   3,300پروژه انتقال سیمان فارس به منطقه خرامه با اصالح ظرفیت تولید به میـزان   -1-1-18

 روزانه کلینکر

گـذاري ایـن طـرح بـالغ بـر مبلـغ       اساس آخرین برآورد صورت پذیرفته توسط شرکت سـیمان فـارس، جمـع کـل سـرمایه      بر
تملـک   میلیون ریال گردیده است. مراحل مطالعاتی طرح انجام و زمین براي احداث کارخانه در منطقه خرامـه  20،000،0000

و تغییر کاربري عرصه سایت نیز انجام شده است. همچنین بخشی از سیستم پخت آن نیز قبالً خریـداري و بـه محـل     هگردید
کن کلینکـر و  ، داکت هواي ثالثیه و خنکگرمکنهاي کوره، پیشههاي پایسایت انتقال یافته است. عملیات ساختمان دپارتمان

با توجه به مکاتبات انجام شـده از طریـق   باشد. می  %14 سیلوي مواد خام پایان یافته است.  پیشرفت فیزیکی کل پروژه حدود
هـاي سـیمانی و   ودن اجراي پروژهدار نببانک صنعت و معدن (بانک عامل در ارائه تسهیالت ارزي به پروژه) و با توجه به اولویت

بینی نشده است و منـابع  هاي ناعادالنه بر علیه کشور هیچگونه تسهیالت ارزي در طول مدت اجراي پروژه پیشبه دلیل تحریم
مالی طرح صرفا از محل فروش اراضی کارخانه تأمین خواهد شد و هیچگونه تسهیالت ارزي و ریالی از بانکها دریافـت نخواهـد   

گذاري، از محل میلیون ریال بوده که مابقی مخارج سرمایه 415,120ارج انجام شده پروژه تا زمان نگارش معادل مبلغ شد. مخ
شـهرداري قابـل    5آورده سهامداران و منابع خاصل از فروش اراضی فعلی کارخانه و پس از تصـویب الحاقیـه کمیسـیون مـاده     

 .  تأمین خواهد بود 

 
 

تـن سـیمان در سـاعت در شـهر      100خاکستري به ظرفیت طرح احداث آسیاب سیمان  -2-1-18

 میسان عراق  العماره استان
مـاه بـه    3به بهره برداري رسـید و بعـد از    1399تیر ماه سال میلیون ریال در  1،450،000گذاري بالغ بر این طرح با سرمایه

 است .  ظرفیت رسیده 
 

ـ  4طرح احداث فاز  -3-1-18 تـن در   310,000ا ظرفیـت  سیمان دورود (تولید سیمان از کلینکر) ب

 سال 
در حـال   منطقـه دورود درصـد در   15میلیون ریال و پیشرفت فیزیکی  3,048,000این طرح با برآورد سرمایه گذاري بالغ بر 

 است.  میلیون ریال در این طرح سرمایه گذاري شده 251,627 در حدود 1399اجرا می باشد و تا پایان سال 
  
 پذیراهم تولیدات جدید و نوآوري هاي انجام شده در شرکتهاي سرمایه  -2-18

باالخص تنوع بخشیدن به محصـول  و  محصوالت طی دوره مورد گزارش اقدامات مستمر ي جهت کاهش  قیمت تمام شده 
بـه ارتقـاء   انجامـد و از طـرف دیگـر نسـبت     تولید سیمانهاي آمیخته که از یک طرف به کاهش مصرف کلینکر در تولید مـی 

کیفیت محصول سیمان در ساخت و ساز کمک می کند در واحدهاي تابعه انجام شده است در این زمینه به تولیـد و عرضـه   
اروپا) در  (مطابق استاندارد 42,5Rمقاومت باالي   با مرکب با درصد افزودنی بیشتر در سیمان بجنورد، تولید سیمان سیمان

در سیمان خاش، سیمان پرتلنـد پـوزوالن    1-425تولید در سیمان ساوه و خزر،  سیمان نوع سیمان خوزستان ، ایجاد تنوع 
 توان اشاره نمود.ویژه در سیمان دورود، سیمان نوع پنج در سیمان غرب می
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 سایر نکات  -3-18

ن کـارکرد  برداري مناسب از امکانات در اختیار، مساعی الزم جهت تولیـد در حـد ظرفیـت در زمـا    هلدینگ در زمینه بهره -1
 دهد.  خطوط تولیدي را در دستور کار قرارداده و روند تولید و تحویل را بصورت روزانه مورد پایش قرار می

 با توجه به جاري بودن استاندارد سیمان درکلیه کشورهاي همجـوار، هلـدینگ نسـبت بـه تطبیـق محصـوالت سـیمانی          -2
هـاي  اقدام کرده است در ایـن زمینـه سـیمان کلیـه واحـدها بـا رده       هاي تولیدي تابعه در قیاس با استاندارد اروپاکارخانه

 مقاومتی این استاندارد مطابقت دارد.
با توجه به سهم انرژي در واحد محصول هلدینگ در مقاطع سه ماهه نسبت به بررسی وضعیت انرژي مصرفی اعم از گـاز،   -3

همچنین با خرید عمده برق مصـرفی از   نماید.اقدام می مازوت و برق در واحد تولید شرکتها در قیاس با استاندارد مربوطه
 هاي انرژي انجام گرفته است . جویی در هزینهطریق بورس انرژي ، صرفه

پیگیري مستمر جهت اصالح نرخ فروش از طریق مراجع مربوطـه و پیگیـري جهـت کـاهش قیمـت تمـام شـده درکلیـه          -4
 هاي مربوط به کاهش قیمت تمام شده.  شرکتهاي تابعه از طریق کمیته

هلدینگ جهت باالبردن منافع حاصل از صادرات نسبت به پایش قیمتهاي فروش صادراتی شرکتهاي تابعه بصورت هفتگی  -5
 نماید. اولین قدم این فعالیت هماهنگ نمودن نرخ فروش در واحدهاي تابعه بوده است. اقدام می

 هاي تابعه.  جلوگیري از انباشت محصول در تعدادي از کارخانه پیگیري جهت رفع مشکل ناوگان حمل جهت -6
هـائی کـه بـا مشـکل انباشـت مواجـه       پیگیري جهت اجراي راهکارهاي مختلف جهت کاهش موجودي کلینکر در کارخانه -7

 هستند .    
 مدیران عامل شرکتهاي تابعه هلدینگ . عملکرد برگزاري جلسات -8

 

 برنامه هاي آتی هلدینگ   -19
  باشد :آینده شرکت به شرح زیر میهاي برنامه

هـاي سـیمان در جهـت اصـالح     هماهنگی با انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و شرکتهاي گروه و همچنین با هلدینگ -1
 هاي فروش داخلی و صادراتی در قالب طرح جامع تولید و تحویل انجمن. قیمت

 فرعی گروه. اصالح ساختار مالی از طریق اصالح ساختار سرمایه شرکتهاي -2
 پذیري و چابکی و چرخش سریع اطالعات.اصالح ساختار سازمانی به منظور سهولت و بهبود جریان اطالعات، انعطاف -3
 رعایت انضباط مالی در شرکتهاي تابعه . -4
 هاي شرکتهاي تابعه.تقویت سیستم کنترلهاي داخلی و شناسائی ریسک -5
 ها و افزایش راندمان با رویکرد مهندسی مجدد.بعه جهت کاهش هزینهبررسی و بازنگري فرآیندهاي تولید در شرکتهاي تا -6
 .وري در شرکتهاي تابعه بمنظور افزایش درآمد و تأمین منافع سهامداران، کارکنان و سایر ذینفعانافزایش بهره -7
ندگی آنهـا در  عرضه سهام شرکتهاي غیر بورسی در بورس یا فرابورس بمنظور اسـتفاده از ارزش افـزوده و همچنـین نقـد شـو      -8

 صورت بهبود شرایط بازار. 
گیـري  و همچنـین انـدازه   TLRگیري درصد پیشرفت آنها بر اساس جدول هاي بهبود در شرکتهاي تابعه و اندازهاجراي پروژه -9

 .  BSCهاي تعیین شده از چهار منظر جدول هاي بهبود بر شاخصنتایج حاصل از انجام پروژه
) در شـرکت اصـلی و    BIهـوش تجـاري (  سیمانیاب جهت مدیریت فـروش الکترونیکـی فـروش سـیمان و     مندي از طرح بهره -10

 شرکتهاي تابعه بمنظور تبادل اطالعات بموقع.
 تالش در جهت یافتن بازارهاي جدید و توسعه بازارهاي داخلی و خارجی.  -11
 برداري و توسعه پورتال فروش الکترونیکی .  بهره -12
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هاي الزم  جهت استفاده از برند تجاري توسط شرکتهاي سیمانی تابعه  و تشکیل کارگروه زیر ساخت ریزي جهت تامینبرنامه  -13
 معدن وکنترل کیفیت براي این منظور.

 تأکید بر تنوع محصول (توسعه محصول) شرکتهاي تابعه از جمله تولید سیمانهاي آمیخته و سیمانهاي ویژه . -14
 زیست محیطی، مالیاتی، منابع انسانی،کار و تأمین اجتماعی به شرکتهاي تابعه.اي در زمینه مسائل ارائه خدمات مشاوره -15
 سیاست فروش دارائیهاي راکد یا کم بازده و مازاد بر نیاز در جهت استفاده بهینه از منابع .  -16
 هاي مدیریتی موثر در کلیه شرکتهاي تابعه .استقرار و بروزآوري سامانه -17
ها و تاکید بر استقرار سیستم مدیریت انرژي بـر اسـاس   تریکی و حرارتی بمنظور مدیریت هزینههاي الکاستفاده بهینه از انرژي -18

 .ISO 50001استاندارد 
وري به منظور اعمال مدیریت بر هزینه ها و حفظ و افزایش سودآوري و انتشار تجربیـات موفـق   ها و افزایش بهرهکنترل هزینه -19

 در شرکت هاي تابعه. 
توسـط شـرکت تحقیـق و توسـعه      QCریزي جهت کنترل اقدامات انجام شده در خصوص رفع اشکاالت ناشی از انجـام  برنامه  -20

 صنعت سیمان در شرکتهاي تابعه.
پیگیري مسایل معادن شرکتهاي تابعه در گروههاي تعیین شده بمنظور رفع اشکاالت و بهره برداري علمـی و سیسـتماتیک از    -21

 آنها.
گروه با تشکیل کارگروه هـاي تخصصـی بـین واحـدي و      فرعی حداکثري تخصصی کارکنان در شرکت هايبهره گیري از توان  -22

 ایجاد و ارتقاء رویکردهاي بنچمارك. 
اصالح ساختار منابع انسانی شرکت هاي فرعی گروه با بهره گیري از قوانین کار خصوصا قـانون بازنشسـتگی مشـاغل سـخت و      -23

 زمان در دپارتمان هاي مختلف و ایجاد ساختار نوین منابع انسانی. زیان آور و همچنین ارزیابی کار و 
 بودن منابع آبی .  ادامه انجام ممیزي آب در کارخانجات با توجه به محدود -24
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 31/02/1400صورت سود و زیان سال مالی منتهی به  -20

 تلفیقی گروه   -1-20
 

سال مالی منتهی به 
1400/2/31

سال مالی منتهی به 
1399/2/31

میلیون ریالمیلیون ریال

49,589,28830,850,780درآمدهاي عملیاتی
(16,833,577)(26,067,828)بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

23,521,46014,017,203سود ناخالص
(3,649,943)(6,025,940)هزینه هاي فروش ، اداري و عمومی

1,263,701609,895سایر درآمدها
(278,164)(385,174)سایر هزینه ها
18,374,04710,698,991سود عملیاتی

(1,054,045)(633,954)هزینه هاي مالی 
1,432,0131,378,980سایردرآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

19,172,10611,023,926سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت هاي وابسته
183,84094,048سهم گروه از سود  شرکت هاي وابسته

19,355,94611,117,974سود قبل از کسر مالیات
(1,055,408)(2,228,459)هزینه مالیات بر درآمد 

17,127,48710,062,566سود خالص
قابل انتساب به

9,870,8016,730,992مالکان شرکت اصلی
7,256,6863,331,574منافع فاقد حق کنترل

17,127,48710,062,566
سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

1,4401,043عملیاتی (ریال)
316154غیر عملیاتی  (ریال)

1,7561,197سود پایه هر سهم  (ریال)
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 شرکت اصلی   -2-20
 

سال مالی منتهی به 
1400/2/31

سال مالی منتهی به 
1399/2/31

میلیون ریالمیلیون ریال
درآمدهاي عملیاتی

3,393,7051,242,795سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها

8,978,1214,840,372سود حاصل از سرمایه گذاري ها

213,28528,101سایر درآمدها

12,585,1116,111,268جمع درآمدهاي عملیاتی

(151,900)(220,964)هزینه هاي فروش ، اداري و عمومی

12,364,1475,959,368سود عملیاتی

4,32374سایردرآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

12,368,4705,959,442سود قبل از کسر مالیات

(463)(1,974)هزینه مالیات بر درآمد :

12,366,4965,958,979سود خالص

سود پایه هر سهم

2,1991,059عملیاتی (ریال)

-1غیر عملیاتی  (ریال)

2,2001,059سود پایه هر سهم  (ریال)
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 پیشنهاد هیئت مدیره براي تقسیم سود   -21
 سود انباشته در پایان سال مالی 

میلیـون   15,203,006میزان سود انباشته شرکت اصلی و تلفیقی گروه در پایان سال مالی مورد گزارش به ترتیـب مبلـغ   
 باشد . میلیون ریال می 10,652,683ریال و مبلغ 

 نحوه تخصیص سود : 
 نحوه تخصیص سود بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادي سالیانه تعیین خواهد شد . 

 پیشنهاد تقسیم سود : 
درصـد   10هیئت مدیره بابت عملکرد سال مالی مورد گزارش و با توجه به منابع مالی در اختیار و سیاستهاي تأمین مـالی  

   نماید.اصالحیه قانون تجارت پیشنهاد می 90ده شرکت اصلی را طبق ما 31/02/1400سود خالص سال مالی منتهی به 
 
 

  زمانبندي پرداخت سود سهام :
سود سهام بر اساس برنامه زمانی منتشره در سامانه کدال و از طریق واریز به حساب بانکی سهامداران محترم پرداخـت خواهـد   

 شد :   
 مانده سود سهام پرداخت نشده سهامداران عمده طبق برنامه توافقی    -1
 سود سهام سال مالی مورد گزارش طبق برنامه زمانی منتشره  -2

 
 31/02/1400برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 

 تاریخ شرح ردیف

 01/09/1400از تاریخ  سهم  50,000واریز سود سهامداران حقیقی داراي حساب بانکی تا  1

 01/10/1400از تاریخ  سهم  50,000واریز سود سهامداران حقیقی داراي حساب بانکی بیش از  2

3 
گذاري داراي مجوز فعالیت از سازمان صندوقهاي سرمایهسبد گردانها و پرداخت سود 

 نامه و شماره حساب بانکی) بورس اوراق بهادار (با ارائه معرفی
 01/09/1400از تاریخ 

4 
سهم بدون شماره حساب بانکی  50،000پرداخت سود سهامداران حقیقی دارنده کمتر از 

 از طریق کلیه شعب بانک تجارت
 15/09/1400از تاریخ 

5 
سهم بدون شماره حساب بانکی و  50،000پرداخت سود سهامداران حقیقی دارنده بیش از 

 پرداخت سود سهام وکالتی در محل امور سهام شرکت
 15/10/1400از تاریخ 

6 
 پرداخت سود سهامداران حقوقی 

 )به همراه شماره شبا  نامه و اعالم شماره حساب بانکیبا ارائه معرفی (
 20/10/1400از تاریخ 
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 اطالعات تماس با شرکت  -22
   اطالعات مربوط به آدرس پستی 

  4کوي چهارم پالك  –خیابان پاکستان  –خیابان شهید دکتر بهشتی  –آدرس پستی : تهران 
  15875-3343صندوق پستی :  153163513کد پستی : 

  021ـ  88759648 و 021ـ  88736332،   021ـ  41002100تلفن : 
 dabir@fkcco.com و    info@fkcco.comآدرس پست الکترونیکی :

 www.fkcco. Comسایت اینترنتی : 
  اشخاص مسئول پاسخگویی به سئواالت سهامداران 
  ابراهیم شیرزادمدیر امور سهام : آقاي  
  و کاظم بهتویی ابراهیم فرهمندکارشناسان : آقایان 
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