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 معرفی

در ابتدا به صورت شرکت سهامی خاص و تحت عنوان  10101800682درو با شناسه ملی شرکت سرمایه گذاری ایران خو

در اداره ثبت شرکت  16/10/1376مورخه  136946شرکت قطعه سازان دانش افزا ) سهامی خاص( تاسیس و طی شماره "

فوق العاده مورخ ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . به استناد مصوبات مجامع عمومی عادی به طور 

و  شرکت  "شرکت گسترش صنایع ایران خودرو ) سهامی خاص(  "نام شرکت به ترتیب به  30/02/1383و  25/05/1377

گسترش سرمایه گذرای ایران خوردو ) سهامی خاص( تغییر یافت و نوع شرکت نیز بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق 

می عام تبدیل شد. بر اساس مصوبه هیات پذیرش اوراق بهادار در جلسه از سهامی خاص به سها 07/10/1384العاده مورخ 

، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )سهامی عام ( به صورت مشروط در بورس پذیرفته شد و در  01/12/1384

رج گردید و در در تابلوی فرعی سازمان بورس و اوراق بهادار د 05/07/1385پی رفع موارد مشروط ، نام شرکت از تاریخ 

 از تابلوی فرعی به تابلو اصلی بورس اوراق بهادار تهران منتقل گردیده است. 13/06/1397تاریخ 

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )سهامی عام ( به منظور حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر ایران خودرو با کسب منافع 

بهره برداری از شرکت ها و واحدهای تحت پوشش و سایر فعالیتهای  از طریق مشارکت و سرمایه گذاری ، تاسیس و اداره و

اقتصادی در راستای افزایش بهره وری کار و سرمایه و ارزش افزوده داخلی بر اساس تفویض اختیار اداره امور واحدها و 

 شرکت های تحت پوشش به مدیران منتخب طبق مفاد قانون تجارت،  تاسیس گردید.

 

 اصلی فعالیت

 سرمایه گذاری در سهام ، سهام الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار •

 ردات هرگونه قطعات و اجزای خودروواتولید، نصب ، خرید، فروش، توزیع، صادرات و  •

 واسطه گری های مالی اعم از بانک ، بیمه ،لیزینگ و موسسات مالی و اعتباری  •

در طرح ها و شرکتهای ایرانی و خارجی تولید کننده انواع قطعات خودرو و خرید و فروش طرح مشارکت و سرمایه گذاری  •

 های مورد نیار صنعت خودرو

 خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آالت برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر •

 پذیر خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه •

انجام مطالعات ، تحقیقات و بررسی های تکنولوژی ، فنی ،علمی ،بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص  •

 حقوقی سرمایه پذیر 

 تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیالت بانکی •

 فنی ،مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیرارائه سایر خدمات  •
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سرمایه گذاری در مسکوکات  ،فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات  •

 مالی و اعتباری مجاز

ی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب سرمایه گذاری در سایر دارائی ها از جمله دارایی های فیزیکی   ، پروژه های تولید •

 انتفاع

 ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار •

 ترکیب سهامداران

 درصد سهامدار/دارنده

 41.83 شرکت ایران خودرو

 2.59 شرکت سرمایه گذاری سمند

 2.22 شرکت گروه مالی پارسیان

 53.36 سایر

 100 جمع

 

 وضعیت پرتفوی شرکت های بورسی

 شرکتنام 

 انتهای دوره

 تعداد سهام
بهای تمام شده 

 )میلیون ریال(

ارزش بازار )میلیون 

 ریال(

بهای تمام 

شده هر 

 سهم

ارزش بازار 

 هر سهم

مازاد پرتفوی 

بورسی )میلیون 

 ریال(

 (1,926,751) 1،650 2،231 5،474،322 7،401،073 3،317،770،952 مهرکام پارس

 1 2،871 1،645 2 1 608 لیزینگ خودرو غدیر

صنعتی نیرو محرکه 

)نیروی محرکه 

 موتورسیکلت ایران (

2،048،169،663 6،409،510 8،020،632 3،129 3،916 1،611،122 

  بانک پارسیان
محورسازان ایران 

 خودرو
 

  ایران خودرو
توسعه و عمران 

 شهرستان نائین
 

  الکتریک خودرو شرق
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  بیمه پارسیان

  ذوب آهن اصفهان

  بانک اقتصاد نوین
صنایع تولیدی اشتاد 

 ایران
 

تولید قطعات اتومبیل 

 ایران
 

  تولید محور خودرو
  جمع

 

 وضعیت پرتفوی شرکت های غیربورسی

 نام شرکت

 انتهای دوره

 تعداد سهام
بهای تمام شده 

 ریال()میلیون 

ارزش بازار )میلیون 

 ریال(

بهای تمام 

شده هر 

 سهم

ارزش بازار 

 هر سهم

مازاد پرتفوی غیر 

 بورسی )میلیون ریال(

ریخته گری آلومینیوم 

 ایران خودرو
 

صنایع ریخته گری 

 ایران خودرو
 

  سرمایه گذاری سمند
  جمع

 

NAV 

 مبلغ عنوان

 65،986،363 مازاد ارزش پرتفوی بورسی)میلیون ریال(

  مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی)میلیون ریال(
 84،369،965 جمع ارزش افزوده بورسی و غیر بورسی)میلیون ریال(

 65،092،602 جمع حقوق صاحبان سهام)میلیون ریال(

 0 ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها)میلیون ریال(

NAV )149،462،567 کل شرکت)میلیون ریال 
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 39،605،137،000 تعداد  سهام

 NAV 3،774 هر سهم 

P/N 0.97 

 

 

 ترکیب پرتفوی

 

 

پرتفوی غیربورسی تخمین زده شده %73با  ایران خودروسرمایه گذاری  NAVالزم به ذکر است که

 .ریال محاسبه گردیده است سمند،  سرمایه گذاری NAV و است

.گرفته شده استدر نظر 21/08/1401ختاریبه  ارزش روز سهام  
 سلب مسئولیت:                                                                                 

گونه توصیه به خرید، باشد و هیچگذاری کارگزاری مهر اقتصاد میشده صرفاً نظر کارشناسان سرمایهتحلیل ارائه

 .دشوشده محسوب نمیفروش، نگهداری سهام شرکت تحلیل

16%

84%

بانکها و موسسات اعتباری 

خودرو و ساخت قطعات 


