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 اطالعات کلی شرکت 

 اطالعات کلی شرکت

 0.17 درصد شناوری سهم تایرا  نماد

 1.28 حجم مبنا)میلیون(  1,347 سال تاسیس

  2,030 گذشته نگر EPS  32,000 سرمایه)میلیارد ریال( 

 3.2 تعداد سهام)میلیارد(   57,824 ارزش بازار)میلیارد ریال( 

 تاریخچه 

بــا مشــارکت کشــور رومانــی بــه منظــور تولیــد    به صورت شرکت سهامی خاص   1347شرکت تراکتورسازی ایران در سال  

 UTB تولیـد تراکتورهـای رومانـی بـا برنـد  134۸ت صنعتـی در شهرسـتان تبریـز تاسـیس و سـال  آالانـواع تراکتـور و ماشـین  

بـا مشـارکت   MF تولیـد تراکتورهـای مذکـور بـه تدریـج از رده تولیـد خـارج و تولیـد تراکتـور هـای  13۵4آغـاز شـد و سـال  

فرگوســن"شـرکت   بومی  "مســی  بــا  زمــان  مــرور  بــه  گردیــد.  آغــاز  تکنولــوژی    انگلســتان  تراکتــور  ســازی  تولیــد 

ایـن شـرکت بـه سـهامی عـام تبدیـل و در   137۵تولیـد و روانـه بـازار و در سـال  ITM ت شــرکت بــا برنــد داخلـیالمحصــو

شرکت تراکتورسازی ایران تولید خود   .مرکز اصلی شرکت و کارخانه آن در شهر تبریز واقع است   .بـورس اوراق بهـادار پذیرفتـه شـد

جایگرین تراکتورهای رومانی گردید و   FM2۸۵ تراکتورهای سبک  13۵6آغاز کرده است. از سال    134۸با مونتاژ تراکتور از سال    را

شرکت های آهنگری، موتورسازان، ریخته گری، خدمات صنعتی و ماشین االت صنعتی با هدف بهره    1372و    1366بین سال های  

رفیت های مازاد شرکت، منعطف و چابک نمودن شرکت مادر، عدم تمرکز و توجه به توسعه برداری از امکانات شرکت، استفاده از ظ

شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش و در سال    1372در سال   .محصوالت و توسعه تولیدات جانبی از شرکت مادر جدا گردیدند

های تراکتورسازی کردستان، مهندسی و    شرکت13۸۸تا    13۸2بین سال های   .شرکت تراکتورسازی ارومیه خریداری شد  13۸2

تامین قطعات، خودروسازان دیزلی آذر بایجان، ونیران در کشور ونزوئال، اوگیران در کشور اوگاندا و تاجیران در کشور تاجیکستان 

 .نیز اقدام به مشارکت در شرکت سیبا موتور با گروه بهمن نمود 1392در سال  .تاسیس گردید

 ترکیب سهامداران شرکت 
 به شرح جدول ذیل تشر یح شده است   1401ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ مهر ماه 
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 محصوالت

 اسـب بخـار، تولیـد قطعـات و مجموعه   1۵0تـا    3۵فعالیتهـای فعلـی شـرکت، عمدتـا در زمینـه مونتـاژ انـواع تراکتـور از رنـج  

لـودر، فـروش قطعـات یدکـی و فعالیتهـای خدماتـی متمرکــز اسـت کــه ایـن   بکهوهـای تراکتـور، سـاخت ابـزار، تولیـد تریلـر و  

فعالیتهــا در شــرکت اصــلی و شرکتهای تابعه از جمله موتورسازان، ریختــه گــری، خــدمات صــنعتی، تــامین و تولید قطعــات،  

میشـود. انجـام  ارومیـه  تراکتورسـازی  و  کردســتان  طریـق    تراکتورسـازی  از  نیـز  صـادرات  و  فـروش  بـه  مربـوط  فعالیتهـای 

 .حوزههـای بازرگانـی و شــبکه فــروش و توزیـع جـاری مـی شـود 

 



 بررسی شرکت تراکتورسازی ایران
  

 

 

 

 



 بررسی شرکت تراکتورسازی ایران

 

 جایگاه شرکت در صنعت 

ماشـین   تولیـد  عمــ   آالتصنعـت  و  بـوده  غیررقابتـی  محیـط  یـک  دارای  متمـادی  سـالهــای  طــی  ایـران  در  ال  کشـاورزی 

انحصـاری اسـت، لیکـن طـی سـالهای اخیـر بـا تغییراتــی کــه در سیاسـت هـای کالن دولتهـا روی داده، شــاهد ایجــاد فضــای  

و بـزرگ طـی سـالیان اخیـر ماحصـل ایـن تغییـرات اسـت و هــم    رقابتـی در ایـن صنعـت هسـتیم. ظهـور شـرکت هـای کوچـک

مشـــتمل بـــر ســه شــرکت تولیــد کننــده تراکتــور در تبریــز،  )ه بــر گــروه صنعتــی تراکتورســازی ایــران  الواکنـون عــ

دیگــری نیـز وجـود دارنـد کـه در کسـب و دسـتگاه در سـال، واحدهـای    30،000بــا ظرفیـت اسـمی    (ارومیــه و کردســتان

کار تراکتـور فعالیـت مـی کننـد و بــه واردات یـا مشـارکت در تولیـد انـواع تراکتـور باغـی، شـالیزار و زراعـی مشـغول هسـتند.  

ـی تراکتورســازی ایــران  در حالـی کـه ایـن شـرکت هـا درصـدد افزایــش ســهم بــازار داخلــی خــود هســتند، گــروه صنعتـ

و    خاللدر   مالــی  فنــی،  ســاختار  تقویــت  بــا  نیــز  و  مناســب  و  موثــر  هــای  اســتراتژی  اتخــاذ  بــا  هــا  ســال  ایــن 

ت و محدودیـت هـای موجـود در عرصـه صــنعت  التکنولوژیکــی خــود؛ توانســته بـــا پشــت ســر گذاشــتن تمـــامی مشــک

رنــج   در  تراکتـور  کننـده  تولیـد  یگانـه  عنـوان  بـه  کشـــور،    1۵0تــا    3۵کشــور  داخـــل  در  رقیــب  بـدون  بخـار،  اســب 

فعالیــت کنــد. از جملــه ایــن فعالیــت هــا مــی تــوان بـــه طراحـــی و تولیــد انبــوه انــواع تراکتــور ســبک و سنگین  

بــا    4۵۵اســب بخــار، تولید سری صــفر تراکتــور    120با قــدرت    4120ـری صفر تراکتور نیمه سنگین  از جملــه تولید سـ

و سـایر اقدامـات توسـعه    6،000اســب بخــار و همچنیـن مطالعـات مربـوط بـه طراحـی و تولیـد تراکتورهـای سـری   ۵۵قــدرت  

 .اشــاره کـرد 1400محصــول در ســال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بررسی شرکت تراکتورسازی ایران
  

 

 

 سود و زیان 

 صورت سود و زیان شرکت به شرح نمایه زیر تشریح شده است:

 شرح
دوره منتهی به 

29/12/1400 

دوره منتهی به  

30/12/1399 

دوره منتهی به 

29/12/1398   

دوره منتهی به  

29/12/1397 

  11,7۵9,426  20,۵20,474  39,۵40,432  ۵۸,14۸,466 درآمدهای عملیاتی  

 (10,009,059) (16,223,296) (32,602,616) (49,546,398) بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی  

  1,750,367  4,297,178  6,937,816  8,602,068 سود )زیان( ناخالص  

 (528,870) (819,504) (1,212,917) (2,022,336) هاى فروش، ادارى و عمومى  هزینه

  13,793  1۵,10۸  1,410  30,263 سایر درآمدها  

 (76,549) (23,833) (219,722) (64,113) ها  سایر هزینه

  1,158,741  3,468,949  5,506,587  6,545,882 سود )زیان( عملیاتی 

 (7,935) (91,469) (30,916) (160,659) هاى مالى  هزینه

  97,14۸  32,003  6۸,۵40  41,001 ها  گذاریدرآمد سرمایه  -های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه

  4۵۵,913  662,243  1,317,6۸۸  76۵,۵40 اقالم متفرقه   -های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه

  1,703,867  4,071,726  6,861,899  7,191,764 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  

         هزینه مالیات بر درآمد: 

 (131,904) (310,187) (436,114) (535,980) سال جاری  

 (2,973) (10,265) (41,302) (123,067) های قبل  سال

  1,۵6۸,990  3,7۵1,274  6,3۸4,4۸3  6,۵32,717 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم 

  1,568,990  3,751,274  6,384,483  6,532,717 سود )زیان( خالص  

  872  1,172  1,995  2,041 ریال   –سود )زیان( خالص هر سهم

  1,۸00,000  3,200,000  3,200,000  3,200,000 سرمایه  

 %1۵ %21 %1۸ %1۵ حاشیه سود ناخالص 

 %10 %17 %14 %11 حاشیه سود عملیاتی

 %13 %1۸ %16 %11 حاشیه سود خالص
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 تولید و فروش 

 

 تعداد تولید و فروش 

آورده شده است. طی این سال   1401تا شش ماهه اول  139۵  محصوالت شرکت طی سال های  و فروش ولیدت روند در نمودار زیر

 ها تولید و فروش شرکت افزایش داشته است. 

 

مقداری تولید و فروش به علت خرید تراکتور توسط شرکت اصلی از شرکت های زیرمجموعه نظیر شرکت تراکتور سازی   اختالف

 افزوده شدن به سبد فروش محصوالت تولیدی است. تراکتورسازی ارومیه و خدمات صنعتی تراکتور سازی وکردستان، 

 درصد از محصوالت صادر می شود.   9الزم به ذکر است معموال  •
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 مبلغ فروش 

در جدول زیر روند فروش شرکت نشان داده شده است. علت افزایش مبلغ فروش، افزایش نرخ محصوالت شرکت و همینطور 

 است.افزایش تعداد تعداد محصوالت فروخته شده 

 قیمت گذاری 

بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمند سازی یارانه ها با عنوان هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری 

،تراکتور و کمباین جزء کاالهای اولویت دوم در نظر گرفته شده اند و قیمت گذاری آن ها با تایید و نظارت سازمان   94در شهریورماه 

ز مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت می گیرد. به گونه ای که قیمت گذاری در داخل شرکت ها تعیین و توسط سازمان حمایت ا

 حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تایید می گردد. 

 بهای تمام شده 

شرکت از طریق سفارشات خارجی به مواد اولیه خریداری    .درصـد از بهـای تمـام شـده بـه خریـد مـواد اولیـه اختصـاص دارد 9۸

میلیون ریال، با قیمت تمام شده به حساب شرکت مهندسی، تولید و تامین قطعات تراکتور سازی منتقل شده    3،390،922مبلغ  

 3۸،۸1۸،020اشخاص وابسته جمعا به مبلغ  –درصد خریدهای شرکت از شرکت فرعی تامین قطعات  99است.)در طی سال حدود 

 (صورت پذیرفته است. میلیون ریال 

 شرکت فقط مواد اولیه سهمیه ای خود را از بورس کاال تهیه می کند. •
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 شرکت های زیر مجموعه 

 : زیـر میباشـد نمایهگــروه صــنعتی تراکتورســازی ایـران شـامل شـرکتهای زیـر مجموعـه بـه شـرح 

 )میلیون ریال( بهای تمام شده شرح فعالیت مالکیت نام شرکت 

  2,۵72,727 طراحی و تولید انواع موتور  %۸4 موتورسازان تراکتورسازی ایران )خموتور(

  ۸36,99۵ طراحی و تولید انواع قطعات ریخته %79 ریخته گری تراکتور سازی ایران )ختراک( 

  2۵7,0۵0 تولید کننده کشنده،کمپرسی،کامیونت 4۸.۵ سیباموتور 

  23۵,2۵۵ تولید قطعات و مجموعه های تراکتور، بکهولودر  %100 ایرانخدمات صنعتی تراکتور سازی 

  23۵,000 تولید و تامین انواع قطعات تراکتور %100 مهندسی تولید و تامین قطعات تراکتورسازی تبریز 

  230,190 تولید تراکتورهای سبک باغی و ادوات %100 تراکتور سازی ارومیه 

  10۵,929 خدمات پس از فروش، فروش قطعات یدکی تراکتور %100 فروش تراکتورسازی بازرگانی و خدمات پس از 

  19,996 تولید انواع کامیونت %100 خودروسازان دیزلی آذربایجان 

  ۵,000 تولید تراکتورهای متوسط و نیمه سنگین  %100 تراکتورسازی استان کردستان 

  1۵,099 تراکتور مونتاژ انواع  %۵1 تراکتور سازی تاجیران 

  1۵0,929 مونتاژ انواع تراکتور  %۵1 تراکتورسازی ونیران 

 الزم بذکر است خط تولید شرکت ونیران و تاجیران متوقف شده است. •

مواد مستقیم

دستمزد مستقیم

سربار تولید



 بررسی شرکت تراکتورسازی ایران
  

 

 

 ارایی ها د

بر اساس نرخ های روز)محافظه کارانه( قیمت هر متر مربع   .از نکات حائز اهمیت می توان به ارزش زمین های شرکت اشاره کرد 

میلیون ریال می باشد.ارزش  120جاده مخصوص کرج  ۵/9 میلیون ریال و قیمت هر متر مربع دفتر تهران )کیلومتر 12کارخانه 

 هزار میلیارد ریال برآورد می شود.  2۸زمین های شرکت بیش از 

 مساحت )متر مربع(  بهای تمام شده)میلیون ریال(  شرح

  2,2۸0,0۵7  302,147 اراضی کارخانه

  39,641  22۸ زمین شیخ ولی

  2,2۵0  2,2۵0 زمین جلفا

  77۵ - دفتر تهران 

 

 تحلیل تکنیکال 

 

باشد  ریال می23،17۵باشد و بعد از آن قیمت ریال می 1۸،9۵6براساس خطوط فیبوناچی اولین مقاوت پیش روی سهام در قیمت 

 که به مراتب قویتر است.
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 ریال( رشد نماید. 1۸،722باشد و احتماال بین نوارها نوسان نماید و تا نوار باالیی کانال)کانال بولینگر مینمودار در کف 

 

 

 سلب مسئولیت:                                                                                  

گونه توصیه به خرید، فروش،  باشد و هیچهر اقتصاد میگذاری کارگزاری م شده صرفاً نظر کارشناسان سرمایهتحلیل ارائه

 شود. شده محسوب نمینگهداری سهام شرکت تحلیل 

 


