
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
3,350,000 میلیون ریال 

1399/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 666518شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير )سهامي عام( در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي گروه و شرکت براي دوره مالي شش ماهه 

منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 40 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره 

صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا  از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي 

دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمول  در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو،  بررسي اجمالي است. 

اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش بررسی اجمالی اطلعات مالی میاندوره ای

توسعه سرمایه و صنعت غدیربه هیئت مدیره

116 از



3,350,000 میلیون ریال 

1399/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 666518شماره اطلعیه :

شناسايي سرقفلي ناشي از تحصيل شرکتهاي فرعي و وابسته و همچنين حقوق سهامداران اقليت شرکتهاي فرعي با توجه به خالص ارزش منصفانه داراييهاي قابل تشخيص در تاريخ تحصيل، در مورد سرمايه گذاري در سهام شرکتهاي فرعي و   .3

وابسته، صورت نپذيرفته است. همچنين عليرغم وجود نفوذ قابل ملحظه گروه در شرکت سرمايه پذير سيمان خوزستان در سال مالي قبل، شناسايي سرمايه گذاري مذکور در اقلم مقايسه اي دوره مشابه )6 ماهه منتهي به 1397/12/29( صورتهاي 

مالي تلفيقي به روش ارزش ويژه انجام نشده است. ضمن آنکه  صورتهاي مالي تلفيقي شامل مبلغ  48 ميليارد ر مغايرت نامشخص زيان انباشته ابتداي دوره تلفيق مي باشد. در غياب اطلعات لزم، تعيين تعديلت ضروري از بابت موارد مذکور بر 

صورتهاي مالي تلفيقي گروه، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نشده است.

4. سازمان امور مالياتي حسب مورد بر اساس برگ هاي قطعي و تشخيص صادره که مورد اعتراض قرار گرفته، بابت ماليات عملکرد سالهاي مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1392 لغايت 1394 شرکت فرعي سيمان کردستان و 31 شهريور ماه 

1397 شرکت هاي فرعي سيمان سپاهان و سيمان شرق و همچنين مالياتهاي تکليفي، عوارض آليندگي و ماليات بر ارزش افزوده سالهاي قبل برخي از شرکت هاي فرعي جمعا  مبلغ 444 ميليارد ر )شامل 192 ميليارد ر جريمه( مازاد بر مبالغ 

پرداختي و ذخيره شده در حسابها مطالبه نموده که به دليل عدم احتساب ذخيره ماليات، مبلغ 49 ميليارد ر وجوه پرداختي بابت ماليات عملکرد گروه در سرفصل "دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها " منظور شده است. ضمن آنکه ماليات عملکرد 

و ماليات بر ارزش افزوده دوره مورد گزارش و سالهاي قبل برخي از شرکتهاي گروه تاکنون مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است. به نظر اين موسسه اعمال تعديلتي در خصوص موارد مذکور بر صورتهاي مالي گروه ضرورت دارد، 

ليکن تعيين ميزان قطعي تعهدات مالياتي گروه، پس از مشخص شدن نتايج اعتراض و همچنين بررسي و اظهارنظر نهايي مقامات ذيصلح در خصوص سالهاي رسيدگي نشده، امکان پذير مي باشد.

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-2-28 صورتهاي مالي منعکس است، سررسيد اوراق مشارکت صادره شرکت فرعي سيمان کردستان در تاريخ 1398/02/19 به اتمام رسيده است. از آنجائيکه اطلعات و مستندات کافي در رابطه با سود 

قطعي طرح اوراق مشارکت )از جمله قيمت روز داراييهاي طرح( در دسترس اين موسسه نمي باشد. لذا امکان تعيين هرگونه تعهدات احتمالي که در صورت فزوني سود قطعي طرح بر علي الحسابهاي پرداختي از اين بابت در صورتهاي مالي گروه 

ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نشده است.

نتیجه گیری مشروط

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلتي که احتمال  در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 5 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه 

مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بال، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است. 

تاكید بر مطالب خاص
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7. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد 1-7 الي 5-7 زير، مشروط نشده است.

1-7- توجه استفاده کنندگان را به مطالب مندرج در يادداشتهاي توضيحي2-2-28، 2-17 و1-18 صورتهاي مالي درخصوص عدم شناسايي مبلغ 80 ميليارد ر جرائم تأخير در تسويه ديون شرکت فرعي سيمان کردستان )به استناد اصلحيه تبصره 

16 قانون بودجه سال 1397 مبني بر بخشودگي جرائم تسهيلت مالي سررسيد شده(، عدم تعيين تکليف تعهدات مربوط به تسهيلت مالي دريافتي شرکت فرعي سيمان شرق از محل طرح هدفمندي يارانه ها و همچنين ادعاي مطالباتي مازاد بر مبالغ 

منظور شده در حسابها از طرف اشخاص ثالث که مورد پذيرش شرکت فرعي صدرالشاره قرار نگرفته، جلب مي نمايد.

7. 2-7- وضعيت پوشش بيمه اي داراييهاي ثابت مشهود و موجودي مـــواد و کالي گروه به شرح يادداشتهاي توضيحي   1-1-12 و 1-19 صورتهاي مالي مي باشد.

7. 3-7- به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-1-1-16 ، 1-2-1-16، 1-18 صورتهاي مالي، جمعا  مبلغ 197 ميليارد ر از مطالبات و سفارشات خارجي شرکتهاي گروه راکد و سنواتي و مبلغ 63 ميليارد ر از اسناد دريافتني سررسيد گذشته )عمدتا  

داراي وثايق ملکي به ميزان 53 ميليارد ر( مي باشد که اقدامات حقوقي گروه در رابطه با وصول مبلغ 56 ميليارد ر از مطالبات مذکور منجر به صدور راي محاکم قضايي به نفع گروه به ميزان 108 ميليارد ر و توقيف املک مديون گرديده 

است. علوه براين به شرح يادداشتهاي توضيحي 12-1-12  و 1-22 صورتهاي مالي، بخشي از دارايي هاي ثابت مشهود و دارايي هاي غير جاري نگهداري شده براي فروش گروه، جمعا  به مبلغ 372 ميليارد ر )عمدتا  مشتمل بر 162 ميليارد 

ر مخارج سنواتي ارتقا خطوط توليد شرکت فرعي سيمان سپاهان( مي باشد که نتايج اقدامات انجام شده به منظور فروش آن تاکنون منجر به نتيجه نشده است.

7. 4-7- همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 8-1-12 ،2-19و 11-1-12 صورتهاي مالي منعکس است، اسناد مالکيت 75/6 هکتار از زمين هاي شرکت فرعي سيمان کردستان، 16 قطعه زمين شرکت فرعي سيمان سپاهان )مربوط به اموال 

تمليکي( و همچنين ساختمان خريداري شده شرکت مورد گزارش )در سال مالي قبل( تاکنون به نام شرکت هاي ذينفع منتقل نشده است.

7. 5-7- اطلعات مربوط به تشريح وضعيت شرکت از نظر ساختار و شيوه  هاي مديريت سرمايه، ريسک ها و تحليل آنها مندرج در يادداشت توضيحي 36 صورتهاي مالي، با توجه به عدم استقرار ساز و کارهاي مربوطه، بر پايه تفسير مديريت از 

آنها ارائه شده است.

سایر موارد

8. رعايت کامل مفاد "دستورالعمل اجرايي افشاي اطلعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"  و تطبيق شرايط شرکت با دستورالعمل مذکور از جمله، ارائه اطلعات پرتفوي سرمايه گذاري ها در خصوص ماههاي مهر و آبان 

1398، اعلم زمان برگزاري مجمع عمومي ساليانه، ثبت صورتجلسه مجمع مذکور در مرجع ثبت شرکتها و افشا آن پس از ابلغ ثبت با توجه به مواعد مقرر در دستورالعمل مذکور، در سامانه کدال ضرورت دارد.

28تیر1399تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی بهراد مشار

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

11:41:50 1399/06/15 مجیدرضا بیرجندی 841376شریک موسسه بهراد مشار

11:44:48 1399/06/15 فریده شیرازی 800458مدیر موسسه بهراد مشار
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1398/12/291398/06/311398/12/291398/06/31

بدهی ها دارایی های جاری
-- --      بدهی های جاری      دارایی  های جاری

30,95716,94483 166,904167,1040      پرداختنی های تجاری      موجودی نقد

587,064210,483179 2,332,2832,328,1870      پرداختنی های غیرتجاری      سرمایه گذاری  های كوتاه مدت

540,695362,30049 )4(1,3661,426      مالیات پرداختنی      دریافتنی  های تجاری

484,563293,15465 321,804300,3567      سود سهام پرداختنی      دریافتنی  های غیرتجاری

6856850 --00      تسهیلت مالی      پیش پرداخت ها و سفارشات

00-- --00      ذخایر      دارایی های نگهداری شده برای فروش

1,643,964883,56686 --00      پیش دریافت های جاریجمع دارایی های جاری

--       بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری       دارایی  های غیرجاری

شده برای فروش

00--

00-- 2,822,3572,797,0731جمع بدهی های جاری      دریافتنی  های بلندمدت

7,378,2787,505,878)2( --      بدهی های غیرجاری      سرمایه گذاری های بلندمدت

00-- --00      پرداختنی های بلندمدت      سرمایه گذاری در املک

20200 --00      پیش دریافت های غیرجاری      دارایی های نامشهود

178,698182,319)2( --00      تسهیلت مالی بلندمدت      دارایی های ثابت مشهود

42143)71( 2,1621,95810      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      سایر دارایی ها

7,557,0387,688,360)2( 2,1621,95810      جمع بدهی های غیرجاری      جمع دارایی های غیرجاری

2,824,5192,799,0311      جمع بدهی ها      

--      حقوق صاحبان سهام      

3,350,0003,350,0000      سرمایه      

--00      افزایش )كاهش( سرمایه در جریان      

--00      صرف )كسر( سهام      

--00      سهام خزانه      

257,127240,3737      اندوخته قانونی      
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340,11997,503249      سایر اندوخته ها      

      مازاد تجدید ارزیابی دارایی های       

غیرجاری نگهداری شده برای فروش

00--

--00      مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها      

      تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد       

پول گزارشگری

00--

      اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های       

شركت های دولتی

00--

2,429,2372,085,01917      سود )زیان( انباشته      

6,376,4835,772,89510جمع حقوق صاحبان سهام      

9,201,0028,571,9267 9,201,0028,571,9267جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها
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درصد تغییر
واقعی  دوره 6 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1398/06/31منتهی به1398/12/291397/12/29

-- سود )زیان( خالص

-- درآمدهای عملیاتی

34,075147,807 192 99,577 درآمد سود سهام

2,68010,303 494 15,921 درآمد سود تضمین شده

38,89495,996 1,252 525,817 سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها

00 -- 0 سود )زیان( تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار

00 -- 0 سایر درآمدهای عملیاتی

75,649254,106 748 641,315 جمع درآمدهای عملیاتی

-- هزینه های عملیاتی

)18,539()43,172( 45 )26,831( هزینه های فروش، اداری و عمومی

)443(0 -- 0 سایر هزینه های عملیاتی

)18,982()43,172( 41 )26,831( جمع هزینه های عملیاتی

56,667210,934 984 614,484 سود )زیان( عملیاتی

00 -- 0 هزینه های مالی

5,2334,221 115 11,234 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

61,900215,155 911 625,718 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

)1,019()683( )33( )684( مالیات بر درآمد

60,881214,472 927 625,034 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

00 -- 0 سود )زیان( عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

60,881214,472 927 625,034 سود )زیان( خالص

-- سود )زیان( پایه هر سهم

1763 976 183 سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

11 300 4 سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

00 -- 0 سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف  شده

1864 939 187 سود )زیان( پایه هر سهم

-- سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

616 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
3,350,000 میلیون ریال 

1399/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 666518شماره اطلعیه :

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف  شده

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

-- گردش حساب سود )زیان( انباشته
60,881214,472 927 625,034 سود )زیان( خالص

1,977,2671,977,267 5 2,085,019 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

00 -- 0 تعدیلت سنواتی

1,977,2671,977,267 5 2,085,019 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

00 -- )21,446( سود سهام  مصوب

00 -- 0 تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

1,977,2671,977,267 4 2,063,573 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

00 -- 0 انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

2,038,1482,191,739 32 2,688,607 سود قابل تخصیص

)3,044()10,724( 450 )16,754( انتقال به اندوخته  قانونی 

)38,894()95,996( 524 )242,616( انتقال به سایر اندوخته ها

1,996,2102,085,019 22 2,429,237 سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

1864 939 187 سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

3,350,0003,350,000 0 3,350,000 سرمایه

716 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
3,350,000 میلیون ریال 

1399/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 666518شماره اطلعیه :

صورت جریان وجوه نقد

 شرح
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده 

منتهی به  29/12/1398
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده 

منتهی به  29/12/1397
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی 
شده منتهی به  31/06/1398 درصد تغییر

--فعالیت های عملیاتی

177,454--(931)12,241جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی

0--00جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی

177,454--(931)12,241جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

--بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

0--00سود پرداختی بابت استقراض

(36)--00سود سهام پرداختی

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود 

پرداختی بابت تأمین مالی

00--(36)

--مالیات بر درآمد

(65)1,045(65)(744)مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت های سرمایه گذاری

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش

(167,331)(50)(752)(375)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

0--00وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود 

0--00تسهیلت اعطایی به اشخاص

0--00استرداد تسهیلت اعطایی به اشخاص

(167,331)(50)(752)(375)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

10,022--(1,748)11,122جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

--فعالیت های تأمین مالی

816 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
3,350,000 میلیون ریال 

1399/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 666518شماره اطلعیه :

0--00وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0--00وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه

0--00وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

0--00وجوه دریافتی حاصل از استقراض

0--00بازپرداخت اصل استقراض

0--00جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

10,022--(1,748)11,122خالص افزایش )كاهش( در موجودی نقد

16,9444,1893044,189موجودی نقد در ابتدای دوره

2,733(29)2,8914,078تآثیر تغییرات نرخ ارز

30,9576,51937516,944موجودی نقد در پایان دوره

130,211--0114,461مبادلت غیرنقدی

916 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
3,350,000 میلیون ریال 

1399/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 666518شماره اطلعیه :

صورتخلصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

تعداد 

شركت

انتهای دورهتغییراتابتدای دوره 

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

درصد 

به كل

انتهای دوره تغییرات ابتدای دوره 

بهای

 تمام شده

انتهای دوره تغییرات ابتدای دوره 

درصد به 

كل

درصد 

به كل

بهای

 تمام شده

ارزش 

بازار

ارزش 

بازار

بهای

 تمام شده

ارزش بازار بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

117انبوه سازي، املک و مستغلت 68091600000160.0001 0.0060.00

01فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط 001111101,092,9700101,092,970101,092,97014.49111 0.001,092,97114.02

3388,027تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور 152,693153,317313,006234,7103465,699000003152,6932.02313,0063 122.03465,6995.97

154ساير محصولت کاني غيرفلزي 145103114000001140.0001 0.00140.00

180,653ساير واسطه گريهاي مالي 49,48149,41471,04531,2391120,52600000149,4810.6671,0451 27.70120,5261.55

1132,557,467سيمان، آهک و گچ 6,242,92014,831,586)127,560(17,725,881106,115,36000000116,242,92082.78)127,560(10 )49.73(6,115,36078.42

1180محصولت شيميايي 12147033112000001120.0001 0.00120.00

02مواد و محصولت دارويي 00221200000000.0021 0.0020.00

00استخراج کانه هاي فلزي 00000025002502500.0002 0.00500.00

00رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 00000013480134813480.0001 0.003480.00

00بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي 00000015001501500.0001 0.00500.00

00استخراج زغال سنگ 00000011011110.0001 0.0010.00

00واسطه گريهاي مالي و پولي 00000010010100.0001 0.0000.00

00توليد محصولت کامپيوتري الکترونيکي ونوري 00000048604864860.0004 0.00860.00

00حمل و نقل آبي 00000036036360.0003 0.0060.00

09فلزات اساسي 00291214014140.0022 0.0060.00

00حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 00000021021210.0002 0.0010.00

00خدمات فني و مهندسي 00000013,200013,20013,2000.0401 0.003,2000.04

00ساير فعاليتها 00000021000210021000.0002 0.001000.00

1833,026,410جمع سرمايه گذاری در سهام 6,445,12615,034,523256,49617,991,887206,701,622291,096,8160291,096,816477,541,942100256,49649 1007,798,438100

1016 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
3,350,000 میلیون ریال 

1399/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 666518شماره اطلعیه :

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 

1116 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
3,350,000 میلیون ریال 

1399/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 666518شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوی سهام شركت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شركت

سرمایه

تعداد سهام)میلیون ریال(
بهای تمام

 شده

ارزش اسمی

هر سهم

 )ریال( 

انتهای دورهتغییراتابتدای دوره

ارزش بازار
افزایش

)كاهش(

ارزش هر

 سهم

 )ریال( 

بهای تمام 

شده هر

 سهم )ریال( 

درصد 

مالکیت
تعداد سهام

ارزش بازار
بهای تمام

 شده
ارزش بازاربهای تمام شده

2,450,0001,000838,394,0512,144,23534.282,150,3554,779,2812,5605,6902,628,926سيمان سپاهان 6,1202,446,031 2,333,2501,550,000

2,200,0001,0001,259,664,6561,763,39254.951,692,4507,024,0841,4005,8105,331,634سيمان کردستان )70,942(2,663,125 4,360,959)50,700,000(

2,653,5601,0001,087,796,9741,442,82640.781,436,3946,450,1911,3275,9605,013,797سيمان شرق )6,432(3,670,870 2,779,321)5,550,000(

1,180,0001,000457,636,168683,08738.78683,08712,614,2831,49327,56411,931,196سيمان دشتستان 08,159,195 4,455,0880

)ETF(10,797,15410,0006,439,04065,1231.77278,077194,01114,54510,148صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند)84,066( 212,954128,888 65,12312,679,130

990,00010,0003,738,96837,57013.77137,622138,23510,09310,138613صندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا 100,052100,192 38,0439,896,366

)ETF(13,736,86110,0004,895,43049,4810.58120,52680,65315,16310,147صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر)39,873( 71,04531,239 49,4143,053,081

1,400,0001,00032,500,079136,5922.3280,829307,3202,4879,456226,491سيمان خوزستان )55,763(134,095 173,2250

900,0001,00049,105,53550,1975.4650,197632,7731,02212,886582,576شرکت بين المللي ساروج بوشهر 0247,246 385,5270

)ETF(2,147,84010,0002,431,00050,0001.1350,00055,78120,56822,9465,781صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر 05,630 50,1510

100,0001,0008,041,79610,90715.6521,231747,5361,35647,758726,305سيمان سفيد ني ريز 10,324525,454 222,0827,610,796

1,290,0851,000196,5697280.026401,5123,2567,695872سيمان شمال )88(679 8330

1,290,0851,000000.001281943,2564,95866سيمان شمال )حق تقدم( 128194 039,312

250,0001,0003,757130.00492935,21731,297244سيمان قائن 36213 805,636

180,0001,0005,000140.0014542,80010,96840فرآورده هاي سيمان شرق 03 510

6,000,0001,0006,000120.00121802,00030,012168پتروشيمي پرديس 033 1470

6,000,0001,0004,10060.006171,4634,15211بين المللي توسعه ساختمان 09 80

600,0001,000000.002230,76944,1070توزيع داروپخش 22 065

2,400,0001,000000.00297,27336,3327توليدي فولد سپيد فراب کوير 29 0275

7,000,0001,000000.00112,3814,4780تامين سرمايه بانک ملت 11 0420

1216 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
3,350,000 میلیون ریال 

1399/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 666518شماره اطلعیه :

250,0001,0005,636360.0000029,1820سيمان قائن )حق تقدم( )36()120( 120)5,636(

100,0001,0008,041,79610,9070.0000015,0590سيمان سفيد ني ريز )حق تقدم( )10,907()121,101( 121,101)8,041,796(

6,445,1266,701,62233,026,41026,324,788.00جمع 256,49617,991,887 15,034,523

1316 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
3,350,000 میلیون ریال 

1399/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 666518شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوی سهام شركت های خارج از بورس

نام شركت
سرمایه

درصد مالکیتبهای تمام شدهتعداد سهام)میلیون ریال(

ارزش اسمی

هر سهم )ریال( 

تغییراتابتدای دوره

بهای تمام شده تعداد سهام

بهای تمام شده هر 

سهم )ریال(

انتهای دوره

بهای تمام شده

مبلغ به میلیون ریال

968,0001,000790,448,180763,8530081.66763,853966سرمايه گذاري آذر

355,0001,000349,310,000314,3800098.40314,380900سرمايه گذاري دي

9,962,8541,00011,306,24911,306000.1111,3061,000سرمايه گذاري برق و انرژي غدير

10,0001,0003,200,0003,2000032.003,2001,000مهندسي و تحقيقات غدير مهر ايرانيان

2,000,0001,0003,000,0003,000000.153,0001,000سرمايه گذاري اعتضاد غدير

7,000,0001,000354,809355000.013551,001بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير

80,0001,0005,000348000.0134869,600مديريت سيستمهاي کارآمد

10,0001,000100,000100001.001001,000گسترش صنعت نوين پايدار پارس

310,0001,00050,00076000.02761,520آسياي آرام

535,00010,00010,42561000.02615,851سيمان مند دشتي

20,0001,00050,00050000.25501,000توسعه بين الملل صنعت پارس

5001,000,00050500010.00501,000,000خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان

1,000,0001,00025,00025000.00251,000سيمان سفيد شرق

600,000500,000126000.006500,000دريابان جنوب ايران

3,000,0001,0004,4004000.004909مجتمع صنايع الومينيوم جنوب

77,93010,000501000.00120,000معادن ذغال سنگ شرق

70,00010,000501000.00120,000شرکت حمل ونقل اعتماد ترابر گروس

100,0001,000500000.0000حمل ونقل کالي رهنورد سيمان سپاهان

300,00010,00010000.0000خدمات مديريت و بازرگاني غدير

1010,000100001.0000مديريت تجهيز وتامين منابع ارمان

20,0001,000500000.0000فرآورده هاي بتني سيمان سپاهان

1416 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
3,350,000 میلیون ریال 

1399/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 666518شماره اطلعیه :

1,040,0001,000100000.0000بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش

100100,00010000.1000غدير کاني آرا

1,0001,000100000.0000سرمايه گذاري زرين پرشيا

100,000200,00020000.0000ايران مارين سرويسز

500,0001,000500000.0000سپهر پارس پايا

11,000100001.0000گسترش فن آوري انديشه ايرانيان

11,000100001.0000اکتشاف معادن و صنايع غدير

11,000100001.0000سرمايه گذاري تير

1,096,81601,096,816جمع

صورت ریز معاملت سهام - تحصیل شده

كل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس كل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت

3,2561280سیمان شمال

000سیمان شمال

6,387360سیمان قائن

1,35610,9070سیمان سفید نی ریز

3,4111,5350سیمان شرق

000سیمان خوزستان

10,096127,5740صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

3,9486,1200سیمان سپاهان

)EEE(16,436104,3690صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر

)EEE(15,211252,7930صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت كمند

30,76920توزیع داروپخش

7,27220تولیدی فولد سپید فراب كویر

1,48755,7630سیمان خوزستان

2,38010تامین سرمایه بانک ملت

559,2300جمع

1516 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
3,350,000 میلیون ریال 

1399/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 666518شماره اطلعیه :

صورت ریز معاملت سهام - واگذار  شده

سود )زیان( واگذاری كل مبلغ واگذاری كل مبلغ بهای تمام شدهبهای تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت )قیمت واگذاری هر سهم )ریال

2,238882,238880سیمان شمال

1,39970,9425,088257,971187,029سیمان كردستان

1,35610,9071,35610,9070سیمان سفید نی ریز

1,35258357,61724,83324,250سیمان سفید نی ریز

1,3277,9676,69640,18132,214سیمان شرق

1,48755,7631,48755,7630سیمان خوزستان

10,04827,52210,06527,56846صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

6,387366,387360سیمان قائن

)EEE((317)10,10733,32410,01133,007صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر

)EEE((405)10,11339,83910,01139,434صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت كمند

1,48755,7639,033338,763283,000سیمان خوزستان

302,734828,551525,817جمع

1616 از


