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

1396/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 376648شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. 1-ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير )سهامي عام( در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد گروه و شرکت براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با 

يادداشت هاي 1 تا 38 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، 

است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-به استثناي محدوديت مندرج در بند 4 زير، 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 به 

کارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمول  در حسابرسي 

قابل شناسايي است، آگاه  شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

طبق استانداردهاي حسابداري، سهم دارايي ها و بدهي هاي غير پولي شرکت هاي فرعي مشمول تلفيق در زمان تحصيل، براساس ارزش منصفانه دارايي ها و بدهي هاي مذکور شناسايي و مابقي به عنوان سرقفلي ناشي از تحصيل در صورت هاي  -3 .3

مالي تلفيقي منظور مي گردد. همچنين طبق استاندارد ياد شده، حقوق سهامداران اقليت نيز براساس ارزش منصفانه خالص دارايي هاي قابل تشخيص ارزيابي مي گردد. به دليل عدم دسترسي به اطلعات و مدارک لزم، تعيين آثار مالي ناشي از اعمال 

روش مذکور بر صورت هاي مالي تلفيقي گروه )به ويژه در خصوص شناسايي هزينه استهلک در صورت هاي مالي تلفيقي( و اقلم مقايسه اي سال قبل آن براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

4. 4-مانده حساب هاي دريافتني و پيش پرداخت ها )يادداشت هاي 5 و 7 صورت هاي مالي( در تاريخ ترازنامه مشتمل بر مبلغ 140.6 ميليارد ر مطالبات از ساير اشخاص بوده )عمدتا  مربوط به مطالبات شرکت هاي سيمان شرق و سيمان سپاهان( 

که به صورت راکد از سال هاي قبل انتقال يافته و  اقدامات صورت گرفته در زمينه وصول آن ها تا کنون به نتيجه قطعي منجر نشده است. تحت اين شرايط و در غياب دسترسي به مستندات مورد نياز، انجام پاره¬اي رسيدگي ها به منظور ارائه اظهار 

نظر در خصوص لزوم يا عدم لزوم شناسايي زيان ناشي از کاهش ارزش مطالبات مذکور، براي اين موسسه مقدور نشده است.

نتیجه گیری مشروط

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

صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاكید بر مطالب خاص

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش بررسی اجمالی اطلعات مالی میاندوره ای

توسعه سرمایه و صنعت غدیربه هیئت مدیره
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6. 6-وضع بدهي هاي احتمالي گروه در تاريخ ترازنامه در يادداشت 2-35 صورت هاي مالي توضيح داده شده است. با توجه به مراتب مندرج در يادداشت مذکور، تعلق هرگونه تفاوت بابت بدهي هاي مذکور موکول به اعلم نظر مراجع ذيربط مي باشد.

7. 7-موجودي مواد و کال برخي از شرکت هاي گروه به شرح توضيحات يادداشت 2-6 صورت هاي مالي، از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشد.

8. 8دارايي هاي ثابت مشهود مشتمل بر 245 ميليارد ر مخارج ارتقاء خطوط توليد سيمان شرکت سيمان سپاهان )شامل مخارج مطالعات اوليه و بهاي ماشين آلت و تجهيزات  جزو اقلم متشکله دارايي هاي در جريان تکميل و اقلم سرمايه اي موجود 

در انبار به ترتيب به مبالغ 10 و 235 ميليارد ر، مندرج در جدول يادداشت 12 صورت هاي مالي( بوده که به دليل شرايط حاکم بر بازار سيمان برنامه مدوني در زمينه چگونگي استفاده از آن تهيه نگرديده است.

9. 9-به طوري که از بررسي صورت هاي مالي پيوست مشهود است ، سرمايه در گردش گروه در پايان دوره مياني6 ماهه منتهي به 30 اسفند ماه 1395 به مبلغ 7.206.506 ميليون ر)حدود 1.4 برابر دارايي هاي جاري( منفي بوده و به دليل 

شرايط بازار سيمان، نتيجه عملکرد گروه منجر به شناسايي زيان خالص گرديده است. در اين خصوص ضروري است سهامداران محترم تمهيدات لزم در زمينه اصلح ساختار مالي شرکتهاي گروه به ويژه از طريق افزايش سرمايه و همچنين 

بکارگيري روش هاي مناسب براي خروج از وضعيت فعلي اتخاذ نمايند.

10. 10-همان گونه که از مندرجات جدول يادداشت1-4-9صورت هاي مالي مشخص مي¬باشد، ارزش بازار سهام شرکت هاي سيمان سپاهان، سيمان شرق و سيمان کردستان در تاريخ ترازنامه کمتر از بهاي تمام شده آن ها مي¬باشد. توضيح اين¬ که 

بر اساس محاسبات به عمل آمده، که مبتني بر تحقق پيش¬بيني عملکرد سال مالي و اعمال رويه يکنواخت افزايش قيمت¬ها بوده، ارزش اقتصادي سهام مذکور بيش از بهاي تمام شده آن خواهد بود.

11مرداد1396تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

11:11:47 1396/06/22 فرزاد شهدادفرد 800447شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود

11:17:10 1396/06/22 محمدحسن سعادتیان فریور شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود

11:41:01 1396/06/22 عباس وفادار 800874مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1395/12/301395/06/311395/12/301395/06/31

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

24,60817,38142 192,645192,6510      پرداختنی های تجاری      موجودی نقد

3,348782328 1,346,221128,640947      پرداختنی های غیرتجاری      سرمایه گذاری  های كوتاه مدت

429,602460,130)7( )56(1,2952,916      مالیات پرداختنی      دریافتنی  های تجاری

226,46545,616396 300,392300,4970      سود سهام پرداختنی      دریافتنی  های غیرتجاری

331152,107 --00      تسهیلت مالی      پیش پرداخت ها و سفارشات

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

684,354523,92431 --00      پیش دریافت های جاریجمع دارایی های جاری

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

شده برای فروش

00--

00-- 1,840,553624,704195جمع بدهی های جاری      دریافتنی  های بلندمدت

6,659,4185,612,39519 --      بدهی های غیرجاری      سرمایه گذاری های بلندمدت

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

4586)48( --00      پیش دریافت های غیرجاری      دارایی های نامشهود

1,0761,107)3( --00      تسهیلت مالی بلندمدت      دارایی های ثابت مشهود

1,3861,537)10( )19(5,2556,500      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      سایر دارایی ها

6,661,9255,615,12519 )19(5,2556,500      جمع بدهی های غیرجاری      جمع دارایی های غیرجاری

1,845,808631,204192      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      

227,066227,0660      اندوخته قانونی      
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1,4421,4420      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--

1,921,9631,929,3370      سود )زیان( انباشته      

5,500,4715,507,8450جمع حقوق صاحبان سهام      

7,346,2796,139,04920 7,346,2796,139,04920جمع 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 

1395/06/31منتهی به1395/12/301394/12/29

-- سود )زیان( خالص

-- درآمدهای عملیاتی

14,51760,599 )57( 6,221 درآمد سود سهام

00 -- 0 درآمد سود تضمین شده

0)10,588( -- 0 سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها

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

970 )29( 69 سایر درآمدهای عملیاتی

14,61450,011 )57( 6,290 جمع درآمدهای عملیاتی

-- هزینه های عملیاتی

)16,288()32,416( )5( )15,530( هزینه های فروش، اداری و عمومی

0)28( -- 0 سایر هزینه های عملیاتی

)16,288()32,444( )5( )15,530( جمع هزینه های عملیاتی

)1,674(17,567 452 )9,240( سود )زیان( عملیاتی

00 -- 0 هزینه های مالی

1,7418,777 7 1,866 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

6726,344 -- )7,374( سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

0)1,295( -- 0 مالیات بر درآمد

6725,049 -- )7,374( سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

6725,049 -- )7,374( سود )زیان( خالص

-- سود )زیان( پایه هر سهم

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

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

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

00 -- 0 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
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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
6725,049 -- )7,374( سود )زیان( خالص

1,905,5401,905,540 1 1,929,337 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

)793(0 -- 0 تعدیلت سنواتی

1,904,7471,905,540 1 1,929,337 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

00 -- 0 سود سهام  مصوب

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

1,904,7471,905,540 1 1,929,337 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

00 -- 0 انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

1,904,8141,930,589 1 1,921,963 سود قابل تخصیص

0)1,252( -- 0 انتقال به اندوخته  قانونی 

00 -- 0 انتقال به سایر اندوخته ها

1,904,8141,929,337 1 1,921,963 سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

07 -- )2( سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

3,350,0003,350,000 0 3,350,000 سرمایه
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صورت جریان وجوه نقد

 شرح
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده 

منتهی به  30/12/1395
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده 

منتهی به  29/12/1394
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی 
شده منتهی به  31/06/1395 درصد تغییر

--فعالیت های عملیاتی

107522---11424033,657-جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی

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

107522---11424033,657-جریان 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

0--00سود سهام پرداختی

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

پرداختی بابت تأمین مالی

00--0

--مالیات بر درآمد

0--16210-مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت های سرمایه گذاری

602--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

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

1098-7158-112-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

496-7158-112-جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

108018---11597333,586-جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

--فعالیت های تأمین مالی

713 از



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

1396/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 376648شماره اطلعیه :

0--00وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0--00وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه

0--00وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

119,700--123,2000وجوه دریافتی حاصل از استقراض

0--00بازپرداخت اصل استقراض

119,700--123,2000جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

7811,682-7,22733,586خالص افزایش )كاهش( در موجودی نقد

17,3815,6992055,699موجودی نقد در ابتدای دوره

0--00تآثیر تغییرات نرخ ارز

3717,381-24,60839,285موجودی نقد در پایان دوره

0--00مبادلت غیرنقدی

813 از



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

1396/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 376648شماره 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

1210تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم 1462010911460000011460.0001 0.001460.00

تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين 

اجتماعي اجباري

00 00000015001501500.0001 0.00500.00

00فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي 000000101,090,44887101,090,535101,090,44819.718710 0.011,090,53517.68

148مواد و محصولت شيميايي 12490)1(112000001120.0001 0.00120.00

323,564,999ساير محصولت کاني غير فلزي 4,380,7312,728,086636,340836,913325,017,071656,1617656,168384,436,89280.22636,34738 99.995,073,23982.26

00حمل و نقل انبارداري و ارتباطات 00000022022220.0002 0.0020.00

12انبوه سازي املک و مستغلت 430)1(1400000140.0001 0.0040.00

00رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 00000013480134813480.0101 0.003480.01

00خدمات فني و مهندسي 00000013,200013,20013,2000.0601 0.003,2000.05

00حمل و نقل دريايي و آبهاي سطحي 00000026026260.0002 0.0060.00

353,565,259جمع سرمايه گذاری در سهام 4,380,8932,728,339636,340836,920355,017,233231,150,21594231,150,309585,531,108100636,43458 1006,167,542100

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 286 میلیون ریال 

913 از



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

1396/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 376648شماره 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

)1,213,955(2,100,0001,000672,023,7041,977,37332.001,977,373763,4182,9421,136سيمان سپاهان 045,697 717,7210

)129,669(1,200,0001,000342,707,424619,39728.56619,397489,7281,8071,429سيمان کردستان 091,502 398,2260

1,180,0001,000387,108,573577,41232.81577,412884,9301,4922,286307,518سيمان دشتستان 0)161,424( 1,046,3540

)178,080(1,200,0001,000291,935,951235,30024.33527,235349,1551,8061,196سيمان کردستان )حق تقدم( 291,935349,155 01

)176,338(2,653,5601,000303,380,518180,51112.95524,698348,3601,5271,014سيمان شرق )حق تقدم( 344,187348,360 040,170,000

)167,002(2,653,5601,000303,380,518484,03411.43484,034317,0321,5951,045سيمان شرق 0)8,192( 325,2240

)38,781(650,0001,00034,948,596147,5415.38147,541108,7604,2223,112سيمان خوزستان 032,537 76,2230

570,0001,00069,679,541103,93412.23104,152151,9231,4952,18047,771صنايع سيمان دشتستان )حق تقدم( 218151,923 010,000

)15,818(240,0001,0002,110,96840,3090.8840,30924,49119,09511,602سيمان اردبيل واهک اذرشهر 0)10,405( 34,8960

50,0001,0008,041,79613,77316.0813,773126,3681,71315,714112,595سيمان سفيد ني ريز 0)2,405( 128,7730

)451(1,075,0711,000151,2006820.016822314,5111,534سيمان شمال 011 2200

230,0001,00050,0001700.021702583,4005,16288سيمان خزر 0117 1410

14,252,0001,00050,0001460.001462102,9204,20864پتروشيمي مبين 09 2010

125,0001,00016,666910.01911435,4608,58152سيمان خاش 025 1180

)7(53,2221,0002,000440.00443722,00018,989سيمان قائن 011 260

)3(542,0001,0004,000220.0022195,5004,902سيمان هرمزگان 03 160

200,0001,0002,631180.0018326,84212,19814سيمان اصفهان 0)1( 330

233,0001,0004,660180.0018343,8637,33116سيمان فارس 0)1( 350

55,0001,0001,000160.00161616,00016,1370سيمان بهبهان 04 120

)4(4,800,0001,00010,000150.0015111,5001,129شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان 00 110

1013 از



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

1396/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 376648شماره اطلعیه :

6,000,0001,0006,000120.0012482,0008,11836پتروشيمي پرديس 0)1( 490

)6(622,0001,0001,000100.0010410,0004,767سيمان مازندران 0)9( 130

)1(991,4401,0002,99980.00872,6682,453سيمان کرمان 0)1( 80

)4(900,0001,0003,60280.00842,2211,386سيمان داراب 00 40

)1(700,0001,0001,71270.00764,0894,042سيمان اروميه 02 40

)3(550,0001,0001,57170.00744,4562,880سيمان صوفيان 01 30

)2(412,5001,0001,00060.00646,0004,454سيمان ايلم 00 40

)1(810,0001,0001,50060.00654,0003,421سيمان شاهرود 03 20

80,0001,0008,02160.01667488620سيمان دورد 0)1( 70

392,0001,0001,00050.00555,0005,9600سيمان بجنورد 02 30

)2(3,000,0001,0002,15040.00421,860999بين المللي توسعه ساختمان 0)1( 30

)1(5,625,0001,0001,07720.00211,8571,528سيمان فارس و خوزستان 00 10

1,750,0001,0001,14220.00221,7512,2890سيمان تهران 00 20

350,0001,0001,00020.00232,0003,4531سيمان فارس نو 0)1( 40

502,9001,0001,00020.00222,0002,6820سيمان هگمتان 00 20

)1,451,974.00(4,380,8935,017,2333,565,259جمع 636,340836,920 2,728,339

1113 از



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

1396/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 376648شماره 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

900,0001,00049,105,53550,197005.4650,1971,022بين المللي ساروج بوشهر

6,000,0001,0008,836,3638,836000.158,8361,000سرمايه گذاري برق و انرژي غدير

50,0001,0005,888,0005,8920011.785,8921,001فراورده هاي سيمان شرق

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

4,500,0001,000250,13630386,614870.013901,158بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير

5,00010,0005,000348001.0034869,600مديريت سيستمهاي کارآمد

310,0001,00050,00076000.02761,520آسياي آرام

535,00010,0004,0594640670.015311,870سيمان مند دشتي

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

200,0001,00025,00025000.01251,000سيمان سفيد شرق

31,000500,000126000.026500,000دريابان جنوب ايران

20,0001,000501000.00120,000فرآورده هاي بتني سيمان سپاهان

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

100,0001,000501000.00120,000حمل ونقل کالي رهنورد سيمان سپاهان

300,00010,00010000.0000خدمات مديريت و بازرگاني غدير

1010,000100001.0000مديريت تجهيز وتامين منابع ارمان

100100,00010000.1000غدير کاني آرا

11,000100001.0000سرمايه گذاري تير

1213 از



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

1396/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 )حسابرسی شده(

كد صنعت: وغدير2توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 376648شماره اطلعیه :

1,0001,000100000.0000سرمايه گذاري زرين پرشيا

100,0001,000100000.0000بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش

1,150,215941,150,309جمع

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

17,24107سیمان مند دشتی

1,004087بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

8,568344,1870سیمان شرق

291,935,000,000291,9350سیمان كردستان

21,8002180صنایع سیمان دشتستان

636,34094جمع

1313 از


