
تعالیبسمی

صنعت زغال سنگ

بابالوعلیرضا 
سهیل عسگری
سپهر سعادت

1400دی 



معرفی شرکت های مورد بررسی

طبسپرودهزغال سنگ 

کزغالنماد

1,387سال تاسیس 

2,000,000(ملیون ریال)سرمایه 

جنوب شرقی طبسموقعیت مکانی شرکت

29,800(1400دی 25)قیمت سهم 

همت5.94ارزش بازار

ذوب آهن اصفهانمشتری عمده شرکت

گکنسانتره زغال سنمحصوالت 

ات از محل مطالب)پیش روافزایش سرمایه  
(حال شده و آورده نقدی

75%

نداردوام ارزی

692,619(ملیون ریال)وام ریالی 

5,046,695(ملیون ریال)سود انباشته 

نکته مهم

وده بالنگ والاز نکات مهم شرکت، تعمیرات اساسی دستگاه 
به سال نیاز است انجام شود و تولید زغال خام شرکت3که هر 
البته با خرید ست دوم این. می شودماه متوقف 5الی 3مدت 

.، این مشکل رفع خواهد شد1402دستگاه در سال 

طبسپرودهزغالسنگشرکت فرآوری 

کپرورنماد

1,379سال تاسیس 

540,000(ملیون ریال)سرمایه 

خراسان جنوبیموقعیت مکانی شرکت

30100(1400دی 25)قیمت سهم 

همت1.65ارزش بازار

ذوب آهن اصفهانمشتری عمده شرکت

محصوالت 
زغال کنسانتره

سنگ

از محل مطالبات)پیش روافزایش سرمایه 
(حال شده و آورده نقدی

300%

نداردوام ارزی

52,189(ملیون ریال)وام ریالی 

3,000,638(ملیون ریال)سود انباشته 

شاهده شرکت طرح افزایش ظرفیت تولید داشته که به دلیل عدم م
.تا تاریخ گزارش، در نظر گرفته نشده استسرمایه ایمخارج 

طبسزغال سنگ نگین 

کطبسنماد

1,378سال تاسیس 

185,000(ملیون ریال)سرمایه 

طبسموقعیت مکانی شرکت

45350(1400دی 25)قیمت سهم 

ارزش بازار
میلیارد 835.46

تومان

کپرورمشتری عمده شرکت

خامزغال سنگمحصوالت 

از محل مطالبات)پیش روافزایش سرمایه 
(حال شده و آورده نقدی

324%

نداردوام ارزی

54,272(ملیون ریال)وام ریالی 

1,230,523(ملیون ریال)سود انباشته 

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

کشرقنماد

1,374سال تاسیس 

84,000(ملیون ریال)سرمایه 

شاهرودموقعیت مکانی شرکت

67800(1400دی 25)قیمت سهم 

ارزش بازار
میلیارد 567.43

تومان

-مشتری عمده شرکت

زغال سنگ خاممحصوالت 

از محل مطالبات حال شده)افزایش سرمایه 
(و آورده نقدی

-

نداردوام ارزی

54,167(ملیون ریال)وام ریالی 

224,023(ملیون ریال)سود انباشته 



سهامداران عمده

(باالی دو درصد)سهامداران عمده 

سهامداریدرصد ترکیب سهامداراننماد

کزغال

%57.2گذاری صدر تامینسرمایعشرکت 

%22.8داالهوفوالد تجارت المللیشرکت بین 

%4.3گستر نفت و گاز تامینصبا.ب.ا.س.صندوق 

کپرور

%56.37(سهامی عام)تکادوشرکت 

%20.00(خاصسهامی)معدنجوشرکت

%4.45(سهامی عام)منگنزایرانشرکت معادن 

%2.84(عامسهامی)طبسنگینذغال سنگ شرکت

کشرق

%17.75(سهامی عام)شرکت توسعه معادن روی ایران 

%3.89(سهامی عام)کالسیمینشرکت 

%3.64حقیقیشخص 

%2.38حقیقیشخص 

%2.32شخص حقیقی

کطبس

%51.76(سهامی عام)تکادوشرکت 

%9.88(عامسهامی)معلم بیمهشرکت

%5.15(عامسهامی)احیاءسپاهانومعادنصنایعمجتمع شرکت



مقایسه معادن

میلیارد تن زغال سنگ کک شو و حرارتی، غنی ترین و بزرگترین ناحیهه زغهالی 2/75کیلومتر مربع و ذخیره اکتشافی 30،000بالغ بر وسعتیبا طبسزغال دارحوضه 

ایران محسوب می گردد

(تن: واحد)مقایسه معادن 

استخراج عملی سالیانهذخیره قطعیذخیره احتمالینام معدننماد
نسبت ذخیره قطعی به 

(سال)استخراج سالیانه 

کزغال

معدن یک

-63,817,0001,281,70049.8 مرکزی

شرقیزون

990,00065,00015.2-(شرکت فرعی)تخت زیتون کپرور

کشرق

830,0001,265,00075,00016.9یورتزمستان 

16,700,0002,600,00026,000100آرامملچ

41,762,000609,00015,00040.6اکلن

5,000,0003,265,223252,00013.0دارای دو معدنکطبس



درصد مطالبات نسبت به فروش از شرکت ذوب آهن اصفهان

درصد مطالبات از شرکت ذوب آهن اصفهان

مبلغ کل مطالباتواحدنماد

مطالبات از ذوب  
ماهه 6گزارش )

منتهی به 
1400/06/31)

مبلغ فروش شرکت 
(1400کارشناسی )

درصد مطالبات به فروش 
از شرکت )1400کارشناسی 

(ذوب

درصد مطالبات به فروش سال
( از شرکت ذوب)1399

درصد مطالبات به فروش سال
(از شرکت ذوب)1398

%41.1%41.1%7,711,9536,256,61416,239,02238.5ملیون ریالکزغال

%15.6%21.9%2,399,4581,726,5994,625,36837.3ملیون ریالکپرور

---2,806,240-671,946ملیون ریالکطبس

---1,154,651-182,253ملیون ریالکشرق



مقایسه ی مقدار تولید 

(سالیانه)مقدار تولید 

1402کارشناسی 1401کارشناسی 1400کارشناسی 99سال 98سال 97سال واحدمادهنماد

کزغال

1,346,7561,201,1891,494,040861,0001,350,0001,484,000تنزغال سنگ خام

633,019567,535616,159416,700676,900728,600تنزغال سنگکنستانتره

210,194223,650240,181250,000250,000250,000تنزغال سنگکنستانترهکپرور

کشرق

51,05941,05847,09052,00455,94555,945تنزغال سنگ خام کیفی

زغال سنگ خام کیفی درجه 
یک

3,17238,95131,32324,52727,55527,555تن

263,500252,740242,044250,000260,000270,000تنزغال سنگ خامکطبس



مقایسه ی مبلغ فروش 

(سالیانه)مبلغ فروش 

1402کارشناسی 1401کارشناسی 1400کارشناسی 99سال 98سال 97سال واحدمادهنماد

4,490,3646,701,97414,303,67116,239,02226,153,38532,746,198ملیون ریالزغال سنگکنستانترهکزغال

1,609,9812,448,9005,827,9299,508,3219,508,3219,508,321ملیون ریالزغال سنگکنستانترهکپرور

کشرق

103,574155,412345,259551,335672,481801,177ملیون ریالزغال سنگ خام کیفی

زغال سنگ خام کیفی درجه 
یک

20,667326,925532,505603,316736,049876,910ملیون ریال

569,768849,9541,852,8092,867,3613,348,5404,121,280ملیون ریالزغال سنگ خامکطبس



فخوزشمشمقایسه نرخ فروش نسبت به 
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نرخ فروش نسبت به شمش فخوز
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(ناخالص)مقایسه حاشیه سود 
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پیش بینی سود سال های آتی

1402کارشناسی 1401کارشناسی 1400کارشناسی 99سال مفروضات

385550540520(دالر بر تن)بیلتنرخ 

%25%25%30%25نرخ تورم

%25%25نرخ آزادتورم انرژی

(ماهه دوم6)227,116دالرنرخ  250,000270,000320,000

کارشناسی سود به ازای هر سهم

4,1133,3036,9478,595کزغال

3,2624,7354,5545,077کپرور

2,6813,2433,8074,363کشرق

5,8757,2528,62210,716کطبس



(سهامی خاص)داریوش سبدگردانشرکت 

3، واحد 5، طبقه آرتمیس، مجتمع 1-، پاسداران، کوچه نارنجستان چهارم، پالک فرمانیهتهران، 

021-22229898 :شماره تماس

Info@dariusham.com

mailto:Info@dariusham.com

