تجدید ارا ه شده

7322

7327

7323

الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)

درآمد خالص

863.86117

462326818

363836284

سود عملیاتی

36232641.

263346328

2226337

درآمد غیر عملیاتی

()7436327

()3336382

74.6338

سود خالص – پس ار کسر مالیات

26..46282

764286232

2736327

تعدیالت سنواتی

()2316842

()72.6824

231

وجوه نقد حاصل ار فعالیتهای عملیاتی

263336323

467416174

76.486323

ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)

جمع داراییها

7.63836.32

7361326387

.62276338

جمع ادهیها

7362336133

.62426223

262826.28

سرمایه ثبت شده

26.346334

26.346334

26.346334

جمع حقوب صاحبان سدا

4683.6814

3638.6388

363376133

ج) نرخ بازده (درصد) :
نرخ اارده داراییها

3623

3678

367.

نرخ اارده حقوب صاحبان سدا (اررش ویژه)

3642

3638

3623

د) اطالعات مربوط به هر سهم:
تعداد سدا در رمان ارگزاری مجمع

26.3463346333

26.3463346333

26.3463346333

اولین پیش اینی سود هر سدم – ریال

123

381

343

آخرین پیش اینی سود هر سدم – ریال

82.

434

342

سود واقعی هر سدم – ریال

76323

.73

332

سود نقدی هر سدم – ریال

-

433

343

46433

36321

26217

اررش دفتری هر سدم – ریال

7333

7333

7333

نسبت قیمت اه درآمد واقعی هر سدم – مرتبه

4/33

1/7.

./47

آخرین قیمت هر سدم در تاریخ تایید گزارش – ریال

ه) سایر اطالعات:
تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)

334

-7نرخ اارده داراییها:سود خالص/متوسط جمع داراییهای ااتدا و انتدای دوره
-2نرخ اارده حقوب صاحبان سدا :سود خالص/متوسط حقوب صاحبان سدا ااتدا و انتدای دوره
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334

334

پیام هیأت مدیره
ایران اه عنوان کشوری مدم و تأثیرگذار در تولید منااع هیدروکراوری ،نقشی خاص در عرصه تصمیم گیریهای
انیادین انرژی جدان داشته و طراحان استراتژیهای کالن ایران اا درک این تأثیرگذاری و جایگاه ممتار کشور در سطح
جدان ارنامه های راهبردی را در راستای نیل اه اهداف کالن کشور تدوین می نمایند و ارای تحق

اخشیدن اه این

اهداف و رسیدن اه سر منزل ندایی شایسته است که کلیه صنایع ،شرکت ها و سارمان ها عز خود را جز نمایند و در
راستای این ارنامه ها فعالیت های خود را طبقه اندی و در مسیر پیشرفت و توسعه گا اردارند.
در اساسی ترین ارنامه راهبردی کشور  ،در سند چشم اندار  23ساله ااالغ شده ار سوی مقا معظم رهبری می توان اه
سه اند اساسی و مدم در توسعه صنعت نفت اشاره نمود :
 حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولید کننده نفت خا در اوپك که مستلز حفظ فاصله مناسب ار نظر ایجاد
ظرفیت تولید اا سایر رقبای این جایگاه می ااشد.
 دستیاای اه جایگاه دو جدانی در ظرفیت تولید گار طبیعی اا توجه اه ضرورت استفاده ار مخارن مشترک.
 نیل اه جایگاه اول فناوری نفت و گار در منطقه.
همچنین در اخشی ار ارنامه پنجم توسعه نفت و گار که در راستای تحق ارنامه های سند چشم اندار  23ساله تدوین
شده است می توان اه موارد ذیل اشاره نمود :
 افزایش سدم و ارتقاء جایگاه صنعت نفت ،گار و پتروشیمی در سطح منطقه و جدان ،افزایش استحصال و
استخراج نفت و گار اا اولویت میادین مشترک اا کشورهای همسایه ،افزایش ظرفیت پاالیشی و افزایش
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی
 استفاده ادینه ار ذخایر هیدروکراوری کشور اعنوان پشتوانه و محرک توسعه اقتصادی کشور
 استفاده ار ظرفیتدای صنعت نفت و گار ارای دفاع ار منافع ملی
 تحق سیاستدای کلی اصل  33قانون اساسی در صنعت نفت
 افزایش ادرهوری در حورههای مختلف صنعت نفت در جدت رشد تولید ناخالص داخلی
واضح و مبرهن است که ارنامه های اجرایی صنعت نفت و شرکت های وااسته در اخش دولتی و خصوصی ،ااید اه گونه
ای ااشد که اهداف فوب الذکر محق گردد .هرچند ممکن است در میان مدت ،شرایط داخلی و خارجی کشور اه گونه
ای رقم اخورد که مسیر حرکت ار راستای دستیاای اه این اف
راستای نیل اه اهداف مد نظر ااشد.
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منحرف شود ،مدم آن است که ارایند حرکتدا در

اجرای این سیاستها و استراتژیها نیز البته تندا در پرتو دستیاای اه فن آوری های ارتر و توسعه ریرساختها در
صنایع ااالدستی نفت و گار؛ ممکن و میسر است که اعتالی صنعت حفاری اه عنوان مقدمه توسعه صنعت نفت جزیی
الینفك ار ریرساختهای اساسی این صنعت محسوب میشود.
ار سویی در ارنامه پنجم توسعه ( 7323الی  )7323ار توسعه میدان های نفت و گار در حدود تولید اضافی رورانه یك
میلیون اشکه نفت خا و دویست میلیون متر مکعب گار طبیعی تاکید دارد و ار همین اساس در خشکی اه در حدود
 7433حلقه چاه توسعه ای جدید و  833حلقه چاه تعمیری و در دریا اه حدود  .33حلقه چاه توسعه ای جدید و 343
حلقه چاه تعمیری جدید نیار می ااشد.
همچنین ارای حفر این تعداد حلقه چاه اه تقریبا  733دکل حفاری در خشکی و  3.دکل حفاری در دریا نیار می ااشد
که اا توجه اه آمار موجود تا پایان سال  7322تعداد دکل های حفار در خشکی  773و در دریا  22دکل می ااشد 1.

پیش بینی برنامه پنجم توسعه از سال  0931تا 0931

یکی دیگر ار مسا ل مدم موجود میادین مشترک نفت و گار می ااشد که منافع ملی همه مرد ایران را در ار میگیرند،
لذا مدیریت ارداشت ار این میادین ار اهمیت ویژهای ارخوردار است .در سالهای اخیر اا اینکه پرداختن اه این موضوع
ار دغدغههای اصلی مسئولین اوده است ولی نتایج حاصله ار عملکردها مطلوب اه نظر نمیرسد.
اراساس آخرین آمار ،ایران در سه منطقه دارای  28میدان مشترک اا  1کشور همسایه می ااشد که ار این تعداد 78
میدان نفتی 3 ،میدان گاری ،و  .میدان نفتی و گاری وجود دارد.ار این تعداد  74میدان در آب های خلیج فارس و 73
مخزن در خشکی قرار دارند.
در طول مرر مشترک آای ایران اا کشورهای عراستان ،کویت ،امارت متحده عرای و عمان میدانهای نفتی مدمی ار
جمله اسفندیار ،فروران ،فرراد  ،Aفرراد  ،Bمیدان نفتی و گاری آرش ،میدان نفتی فرر  ،میدان نفتی نصرت ،میدان
نفتی مبارک و میدان نفتی سلمان در وضعیت اشتراک اا همسایگان جنوای خلیج فارس قرار دارد که شتاب اخشی اه
توسعه تولید ار این میادین اا حفر چاههای ایشتر امرور یك " ضرورت انکار ناپذیر ملی " در صنعت نفت ایران قلمداد
میشود.
0

بر اساس اطالعات مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران
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هم اکنون نیز در دریای عمان ،ذخایر انرژی نامتعارف (هیدراتهای گاری) شناسایی شده که استحصال آنها نیارمند
دستیاای اه تکنولوژی حفاری در آبهای عمی است ،ذخایری که در صورت ادره ارداری میتواند تضمین کننده منااع
انرژی کشور در  733سال آینده ااشد .اه موارات ،اهمیت توسعه حفاری در حوره دریای مارندران هم اا وجود کشف
اولیه میدان سردار جنگل اه دلیل موقعیت استراتژیك این دریاچه عظیم و تأثیر آن در ورن کشی سیاسی و اقتصادی
ار لحاظ این المللی قاال توجه می ااشد.
اا توجه اه موارد اشاره شده در چشم اندار  23ساله و ارنامه پنجم توسعه و همچنین ادلیل گستردگی میدانهای نفتی
و گاری ایران در خشکی و دریا ،لزو توجه اه صنعت حفاری اه عنوان کلید فتح مخارن هیدروکراوری ایش ار پیش
خود را نمایان میسارد و حتی میتوان گفت که مؤلفههای مدمی همچون امنیت انرژی و فراتر ار آن امنیت ملی ایران
در حوره اقتصاد نفت و گار اه گونهای آشکار اا توسعه و اعتالی صنعت حفاری ایران گره خورده است.
اا شرحی که گفته شد اکنون میتوان اهمیت و اثرگذاری شرکتی را تشریح کرد که طی چند سال اخیر موف گردیده اا
توسعه ناوگان حفاری دریایی خود و سرعت اخشیدن اه توسعه میادین مشترک در پارس جنوای اا وارد کردن دو
دستگاه دکل دریایی مدرن تحت مالکیت جمدوری اسالمی ایران اه آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس  ،دستیاای اه
دریای خزر ،صدور خدمات فنی و مدندسی اه خارج ار

رویای کشف مخارن هیدروکراوری در اخش داخلی و عمی

کشور و توسعه میادین نفتی و گاری در خشکی  ،گا مدمی در راستای تحق

اهداف و ارنامه های کشور عزیزمان

اردارد.
همزمان اا فعالیتهای فنی و عملیاتی گسترده؛ حضور حفاری شمال در اارار سرمایه ایران نیز اسیار قاال توجه اوده
است؛ در یك سال گذشته و ار اساس سیاستهای کلی سارمانی تالش شد تا اطالعات مطمئن و صحیحی اا تکیه ار
مستندات اه اورس ارا ه داده و ار ارا ه گزارشهای غیر مستند که میتواند تأثیری منفی ار اارار اگذارد ،خودداری
شده است.
در حال حاضر شرکت حفاری شمال اه عنوان شرکتی شناخته شده در صنعت حفاری منطقه شرکتی است که در اارار
سرمایه (اورس) ایران و در اخش خصوصی عملیات اصلی حفاری چاههای نفت و گار را انجا داده و اه عبارتی پرچم
دار صنعت حفاری در اارار سرمایه کشور است.
این شرکت در سالهای اخیر همواره در رتبه اندی افشای اطالعات ،در میان  23شرکت ارتر اورسی قرار داشته است و
سودآوری معقول و شایستهای را هم ارای سدامدارانش اه ارمغان آورده است.
شرکت حفاری شمال اه عنوان یك انگاه اقتصادی حرفهای ،روند تحوالت نظا های مدیریتی را اا دقت رصد کرده و
همواره تالش کرده است تا خود را اا شیوه های جدید و مدرن تفکر سارمانی همگا سارد ،اه گونه ای که تفکر
استراتژیك را اه جای مدیریت استراتژیك در تمامی سطوح سارمانی جاری و ساری نموده است.
در همین راستا حفاری شمال اا درک تغییرات صورت گرفته در اندیشه مدیریت رورآمد جدان ،اه سوی داشتن
سارمانی حرکت میکند که سرمایه اصلیاش تفکر و دانش موجود در آن است و ار این اساس راهبردهای مبتنی ار
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ارتقای اررشهای ناشی ار تفکر و دانش در تمامی تصمیم ساریها و تصمیم گیریهای حفاری شمال آشکار و مشدود
است .راهبرد مدیریت سرمایههای فکری ،راهبرد مسئولیت ارای سرمایه دانش فردی ،راهبرد خل دانش ارای نوآوری
و آفرینش دانش جدید ،راهبرد انتقال دانش و در ندایت مدیریت دانش ناب ار جمله راهبردهایی است که حفاری
شمال در مسیر نیل اه اهداف و آرمانهای کالن خود اه کار میگیرد.
ار سویی شرکت حفاری شمال امنظور همسو ساری اا ارنامه ها و اهداف کالن کشور و همچنین دست یاای اه اهداف
کالن خود،استراتژی های  2گانه خود را (ارای سال های  7322الی  ) 7323اه شرح ذیل تدوین نموده است:
•

توسعه ناوگان حفاری اا تأکید ار اخش دریایی

•

نفوذ و توسعه در اارار خارجی

•

توسعه مشارکت فنی و اقتصادی اا سرمایهگذاران داخلی و خارجی

•

توسعه سرمایه انسانی شرکت

•

توسعه خدمات فنی جانبی

•

توسعه روشهای تأمین مالی اا تأکید ار استفاده ار اازارهای اارار پول و سرمایه

•

طراحی و استقرار و اهروررسانی نظا حاکمیت شرکتی

•

رهبری هزینه و استقرار نظا قیمت تما شده

•

افزایش قدرت چانهرنی ار طری ایجاد تمایز در کیفیت ارا ه خدمات

در پایان دوره ارنامهریزی انجا شده ارای تحق

این استراتژیها ،ناوگان حفاری شرکت مخصوصاً در اخش دریا،

توسعه قاال توجدی خواهد یافت .شرکت حفاری شمال که هماکنون اه عنوان تندا شرکت حفاری خصوصی اینالمللی
ایرانی شناخته میشود ،حضور خود را در اارارهای اینالمللی حفاری گسترش خواهد داد .ضمن آنکه در کنار ارا ه
خدمات عملیات حفاری ،اه عنوان یك پیمانکار قوی در احث ارا ه خدمات فنی جانبی نیز شناخته خواهد شد؛ و در
همین راستا نیز مشارکت خود را اا سرمایه گذاران اقتصادی یا شرکای فنی افزایش خواهد داد .اف های پیش روی
صنعت نفت و حفاری اا درک چالشهای آن نشان دهنده رمانهای مطلوب ارای شرکتهای حرفهای و آینده نگر است و
در این میان حفاری شمال اه رورها و رورگارانی ادتر میاندیشد.
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کلیاتی درباره شرکت
7311

•

ثبت شرکت ( سدامی خاص ) در تاریخ 23/72/7311

7387

•

آغار فعالیت شرکت

7383

•

عملیاتی شدن سکوی دریایی الیماو شناورهای ایران ادشدر و راتا

7384

•

راه انداری دکل خشکی NDC773

7381

•

راه انداری دکل های خشکی NDC777 , NDC772 , NDC773

•

تغییر نوع شرکت ار سدامی خاص اه سدامی عا

•

راه انداری دکل های خشکی  NDC773 , NDC774 , NDC771 , NDC778و تحویل گیری دستگاه NDC777

7388

ار پیمانکار

7382

7323

7327

•

راه انداری سکوی نیمه شناور فوب مدرن ایران امیرکبیر و شناورهای کاسپین  7و2

•

عقد قرارداد ساخت 7دستگاه دکل حفاری دریایی پایه دار ( – )Jack Upسحر 7

•

راه انداری دکل خشکی  NDC77.و تحویل گیری راهبری  3دستگاه دکل خشکی ار پیمانکار نیروی انسانی

•

خرید پایگاه عملیاتی واقع در شدر اهوار

•

خرید  7دستگاه دکل خشکی – ( NDC772جایگزین دکل )NDC778

•

واگذاری کامل شرکت اه اخش خصوصی

•

جااجایی و پیش راه انداری دکل دریایی سحر 7

•

عقد قرارداد ساخت دکل دریایی سحر 2

•

خرید پایگاه عملیاتی و پشتیبانی درجزیره کیش

•

شروع عملیات دکل سحر 7

•

شروع عملیات دکل NDC772

•

تکمیل ساخت پایگاه پشتیبانی اهوار

•

تکمیل ساخت دکل سحر  2و انجا مراحل حمل آن اه آب های خلیج فارس

اار ساری دکل دریایی الیما
7322

•

شروع عملیات دکل سحر 2

•

خرید سدا نیروگاه رنجان

•

دریافت مالکیت ساختمان شیرار

7

ناوگان حفاري
این شرکت در حال حاضر اا مالکیت 2دستگاه سکوی حفاری خشکی سنگین و 3دستگاه سکوی حفاری دریایی
پایهدار  ،دو فروند شناور یدک کش 2 ،دستگاه پمپ تراک سیمانزنی و یك دستگاه نمودارگیری ار گل حفاری
مسئولیت اجرایی عملیات حفاری اه منظور اکتشاف ،تولید و ادرهارداری ار مخارن نفت و گار و نیز تعمیرات آندا و
انجا خدمات فنی در داخل و خارج ار کشور را ار عدده دارد  .همچنین این شرکت هدایت و راهبری دستگاه نیمه
شناور مدرن و فوب تخصصی ایران امیر کبیر را ارای اولین اار اطور انحصاری در خاورمیانه و در آادای عمی داخلی
دریای خزر و نیز هدایت و راهبری سه فروند شناور یدک کش  7.333اسب اخار را عددهدار میااشد.
شرکت حفاری شمال در حال حاضر خدمات فنی و حفاری گستردهای را در رمینه حفاری ،خدمات سیمانکاری و
اسیدکاری ،خدمات حفاری انحرافی ،نمودارگیری ار چاهها ،خدمات راندن لولههای جداری ،خدمات اازار و لوار در
گردش ،مدندسی گل و سیمان  ،مدیریت خدمات پسماند حفاری ،خدمات چاهپیمایی  ،کنترل عملیات حفاری ( Mud
 ) Loggingو  ...را اه شرکت نفت خزر و شرکت دراگون اویل ( )Dragon Oilدر آادای کشور ترکمنستان در دریای
خزر ،شرکت پترو پارس در خلیج فارس و شرکت نفت مناط مرکزی در خشکی ارا ه مینماید .

بزرگترین دارنده دكلهاي حفاري دریایی ملکی
و بزرگترین شركت حفاري غیردولتی ایران
عملیات حفاري در دریا


دكل دریایی پایه دار( )Jack upالیما در بخش بین المللی:

دکل مذکور در سال  7383فعالیت خود را در آادای کشور ترکمنستان تحت قرارداد این المللی اا شرکت
دراگون اویل ( اه عنوان تندا قرارداد این المللی صنعت نفت ایران در اخش حفاری ) آغار کرده و طب
استانداردهای این المللی موف

اه حفر ،تعمیر و تکمیل  31حلقه چاه اا متراژی ایش ار  743143شده است.

شایان ذکر است اا توجه اه عملکرد اسیار عالی دستگاه مذکور تا کنون چندین اار ار سوی کارفرما ( شرکت
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دراگون اویل ) اه علت جلو افتادگی ار ارنامه حفاری مورد تقدیر قرار گرفته است که ایانگر توانایی ااالی شرکت
حفاری شمال در عرصه این المللی می ااشد.


مدیریت و راهبري دستگاه نیمه شناور فوق مدرن ایران امیركبیر و انجام عملیات حفاري در آبهاي عمیق

دریاي خزر :

سکوی نیمه شناور ایران امیر کبیر اا ورنی در حدود  74333تن سنگین ترین ساره دریایی کشور است که قادر اه
تولید ایش ار  77مگاوات ارب است و امکان اقامت  723نفر ار روی آن فراهم است .این سکو قادر اه حفاری در
آادای تا عم

 7333متر اوده و همچنین قاالیت حفاری ار کف دریا تا عم

 ..33متری را دارد .تثبیت موقعیت

سکو در محل حفاری توسط  8لنگر  23تنی و رنجیر انجا شده و در اراار طوفان های دریایی مقاو است.
این شرکت مفتخر است اا عنایت اه ترک کشور توسط نیرو های شرکت های خارجی ،اا ادره گیری ار نیرو های
متخصص ،متعدد و مجرب خود  ،راه انداری ،مدیریت و راهبری دستگاه فوب را ارای اولین اار در کشور و خاورمیانه
جدت حفاری در آب های عمی دریای خزر عدده دار گردد.
متخصصین شرکت توانستند در سال  7327اولین چاه اکتشافی را در آب های عمی دریای خزر در میدان سردار
جنگل حفر و اه اولین مخزن هیدروکراوری در دریای خزر در اخش داخلی دست پیدا نمایند .عملیات حفاری
دومین حلقه چاه اکتشافی در حال انجا شدن می ااشد.


حفاري در آب هاي خلیج فارس توسط دستگاه هاي پایه دار سحر  1و سحر 2

 دستگاه حفاری سحر 7عملیات حفاری خود را در سال  7327ار روی میدان فرراد شروع نمود و توانست در
سال  7322اولین چاه خود را تکمیل و توانسته تا پایان سال  7322االغ ار  2338متر حفاری نماید.
 دستگاه حفاری سحر  2عملیات حفاری خود را در سال  7322میدان پارس جنوای شروع نمود و اا انجا
عملیات حفاری ار روی  4حلقه چاه اصورت همزمان ( ) Batch Drillingتوانسته تا پایان سال 7322
االغ ار  77.33متر حفاری نماید.
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عملیات حفاري در خشکی
شرکت حفاری شمال اا مالکیت ،مدیریت و راهبری  2دستگاه سنگین  2333HPعملیاات حفااری در خشاکی را در
اقصی نقاط کشور عزیزمان ار عده دارد.دستگاه های حفاری مذکور ار ااتدای فعالیات خاود تاا پایاان ساال 7322
توانسته اند  13حلقه چاه اا متراژی االغ ار  2333.2متر تعمیر ،تکمیل و حفر نماید.
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سرمایه و تاریخچه افزایش سرمایه
سرمایه شرکت در ادو تاسیس مبلغ یك میلیون ریال (شامل تعداد  76333سدم ،اه اررش اسمی هار سادم 7333
ریال) اوده که طی دو مرحله اه شرح ریر اه مبلغ  26.346334میلیون ریال (شامل تعاداد  26.3463346333سادم ،ااه
اررش اسمی هر سدم  7333ریال) افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شركت
محل افزایش سرمایه

تاریخ افزایش سرمایه

درصد افزایش سرمایه

سرمایه جدید (میلیون ریال)

7381/./4

%7.3/1.7

76.316.72

مطالبات حال شده صاحبان سدا

7381/1/28

%48/73

26.346334

مطالبات حال شده صاحبان سدا

3,000,000
2,605,405

2,500,000
2,000,000
1,647,612

1,500,000
1,000,000
500,000

1387/07/28

1387/06/05

1
تاسيس شركت

2,605,405

1,647,612

1
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0
Series1

آخرین ترکیب سهامداران شرکت :

سدامداران مالکیت ایش ار  %7سدا شرکت در پایان سال مالی منتدی اه  7327/72/22و تااریخ گازارش ااه شارح
جدول ریر است:

سهامداران عمده شركت در پایان سال  1932و تاریخ تایید گزارش
نام سهامدار

1939/22/22

1932/12/23

ردیف
تعداد سهم

درصد

تعداد سهم

درصد

7637362746343

43622

7637362746343

43622

-

-

2.36..16372

73672

73

2.364336433

73

2.364336433

73
-
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شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران

2

صندوب اارنشستگی نیروهای مسلح

3

سارمان تأمین اجتماعی

2.364336433

3

سارمان ایمه سالمت ایران

2.364336433

73

4

شرکت نفت و گار پارسیان

24263126713

262.

-

.

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

73267836322

4613

73267836322

4613

1

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)

73464236.23

4642

73.637263.3

46.2

8

شرکت سرمایه گذاری صندوب اارنشستگی نفت

33633363333

7674

3363336333

7674

2

سایر سدامداران

78268476.21

1628

78368336133

1632

2002504250222

122

2002504250222

122

جمع

ساير سهامداران

شركت سرمايه گذاري
صندوق بازنشستگي نفت

شركت سرمايه گذاري تامين
اجتماعي نيروهاي مسلح
شركت سرمايه گذاري صبا
تامين
سازمان بيمه سالمت

شركت مالي و سرمايه گذاري
پيشرو ايران

سازمان تامين اجتماعي
صندوق بازنشستگي نيروهاي
مسلح
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شركت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعیت معامالت و قیمت سهام

شرکت در تاریخ  7388/3/73در اورس اوراب ادادار تدران در گروه (استخراج نفت اجز کشف) اا نمااد حفااری درج
شده و سدا آن ارای اولین اار در  7388/3/37مورد معامله قرار گرفته است.
وضعیت سدا شرکت طی  7سال اخیر اه شرح ریر اوده است:

پایان سال مالی
سال مالی
منتدی اه

7322/72/22

تعداد سدا

اررش سدا

معامله شده

معامله شده

.24613263.3

اررش اارار

سرمایه

قیمت سدم

میلیون ریال

میلیون ریال

ریال

میلیون ریال

363736471

-

1141

26.346334

حجم معامالت سهام

967049091
676388097

625709364
1392

1390

1391

وضعیت نقد شوندگی سدا و کیفیت افشاء اطالعات شرکت
رتبه در سال 7322

رتبه در سال 7327

شرح
کیفیت افشاء و اطالع رسانی

43

38

تعداد روزهای گشایش نماد

223

233

تعداد روزهای معامالتی

273

233

3/323

3/338

نسبت حجم معامالت به میانگین موزون سرمایه (درصد)
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اطالعات مقایسهاي پیش بینیهاي درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطالعات مراوط اه پیش اینیهای درآمد هر سدم شرکت ارای سال مالی منتدی اه  7322/72/22و عملکرد واقعی
آن اه شرح ریر اوده است.
اولین پیش بینی
درآمد هر سهم در
تاریخ
30/01/19

دومین پیش بینی
درآمد هر سهم در
تاریخ
31/11/90

سومین پیش بینی
درآمد هر سهم در
تاریخ
31/13/11

چهارمین پیش بینی
درآمد هر سهم
در تاریخ
31/01/91

عملکرد واقعی

ارقا اه میلیون ریال

ارقا اه میلیون ریال

ارقا اه میلیون ریال

ارقا اه میلیون ریال

ارقا اه میلیون ریال

فروش و درامد ارائه خدمات

.68336848

864376734

8633.6373

8633.6373

863.86117

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

)(36.336213

)(463246832

)(3682.6888

)(3682.6888

)(362216172

سود (زیان) ناخالص

267426888

36314633.

36.326422

36.326422

363176342

هزینههای اداری و فروش

)(3326343

)(4.26..1

)(4776724

)(4776724

)(31.6821

.336224

)(.336371

126227

126227

2746327

سود (زیان) عملیاتی

263276433

762326.42

367116.78

367116.78

36232641.

هزینههای مالی

)(2426233

)(7326.24

)(7236.12

)(7236.12

)(7836272

3

736783

776.33

776.33

736.27

23367.2

763726343

)(48.6381

)(48.6381

)(7..6172

اقالم غیرمترقبه ،اثرات تغییر در اصول و
روشهای حسابداری
سود (زیان) قبل از کسر مالیات

3

3

3

3

3

2633263.2

2612462.4

263126324

263126324

2681.6333

مالیات

)(2336.42

)(4736724

)(7346273

)(7346273

)(2736343

سود (زیان) خالص

263.16833

262826313

263336787

263336787

26..46282

سود هر سهم (ریال)

123

81.

82.

82.

76323

26.346334

26.346334

26.346334

26.346334

26.346334

شرح اقالم جدول پیش بینی
درآمد هر سهم

خالص سایر درآمدها

(هزینهها) عملیاتی

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
خالص سایر درآمدها (هزینهها) غیرعملیاتی

سرمایه (تعداد سهام) (میلیون)

روند تغییرات پیش بینی و واقعیEPSو DPS

1392

1391

1389

1391

14

1388

1200
1000
800
600
400
200
0

برنامه ریزي كالن شركت
در دنياي پر تالطم اقتصادي امروز  ،با توجه به تغييرات سریع تکنولوژي ،نوآوري در توليد و طراحی محصول ،تغييرات
شدید محيطی و دیگر عوامل ،هر روز فشارهاي بيشتري به صنایع مختلف وارد می شود .شركت هاي مختلف با ابعاد متفاوت
به محدوده صنایع وارد ميشوند و یا در حال فعاليت هستند ،در چني ن شرایطی ،سازمان ها براي اداره خود  ،نيازمند شناخت
دقيق و كاملی از صنعتی كه به آن وارد ميشوند دارند .از طرفی شركت ها هر روزه خود را به روشهاي جدیدي براي كسب
برتري در بازارتجهيز می كنند ورقابت موجود شدیدتر می شود .آنچه موجب بقاي سازمان ها در دنياي كنونی ميشود ،درجه
سازگاري و تطبيق آنها با شرایط پيچيده محيطی است و سازمانهایی كه محيط را ماهرانه اداره و كنترل ميکنند در مقایسه با
سایر سازمان ها كامياب ترند .لذا بنگاه ها باید فعاليت هاي خود را متناسب با شرایط رقابتی سازمان دهی كرده و براي سامان
بخشيدن به فعاليت هاي خود ملزم به تدوین استراتژي می باشند.
تدوين چشم انداز و مأموريت
آنچه بعنوان چشمانداز شركت حفاري شمال تعریف شده است ،عبارتست از:
 ارج نهادن به منافع و خواستههاي همه ذینفعان
 كيفيتاندیشی ،خالقيت ،تعهد و احترام به خواستههاي مشتریان
 تبدیلشدن به شریک استراتژیک مشتریان از طریق حذف كامل زمان تلفشده توليد
 شناختهشدن بعنوان الگوي كيفيت و بهره وري انجام كليه خدمات حفاري در منطقه
 ارائه كليه خدمات مربوط صنعت حفاري ،با باالترین استانداردها و كيفيت و راندمان و سازگار با محيط زیست
 شناختهشدن به عنوان یکی از برترین ارائهدهندههاي خدمات حفاري در منطقه جنوب غرب آسيا

كه جمعبندي آن عبارتست از« :الگوي كيفيت و بهره وري ،در رديف برترين نامهاي تجاري در صنعت حفاري منطقه و
معتبر در سطح جهان».
همچنين در راستاي تبيين مأموریت این شركت حفاري نيز ،موارد ذیل مطرح میشود.
 ارائه كليه خدمات مربوط به حفاري و تعميرات چاههاي نفت ،گاز و آب اعم از دریایی و خشکی به بازارهاي
داخلی و خارجی با درنظرداشتن باالترین استانداردهاي مربوط به  HSEو تماميت دارایيها در كنار عنایت ویژه به
سالمت كاركنان در محل عمليات
 فراهمساختن خدمات جانبی حفاري و تعميرات چاههاي نفت ،گاز و آب
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 توسعه و عملياتیكردن سودآوري كسب و كار در صنعت حفاري با توجه به ایمنی و نوآوري

كه میتوان آنها را بدین صورت ،جمعبندي نمود « :ارائه كليه خدمات صنعت حفاري با مطلوبترين كيفيت و باالترين
راندمان بصورتي سالم ،ايمن و سازگار با محيط زيست ،با اتكا به فناوري روز و مناسب و برخوردار از سرمايه انساني
متخصص و كارآمد در راستاي ارزشآفريني براي ذينفعان».
تدوين اهداف كالن
در این قسمت اهداف كالن رشته فعاليت مربوطه بر اساس گزارش شناخت ،اسناد باالدستی ،چشم انداز و مأموریت
تدوین شده ،تعریف و تبيين می شود .در نهایت ،اهداف كالن شركت حفاري شمال را نيز میتوان به شرح ذیل برشمرد:
 .1افزایش سهم بازار در حوزه دریا و خشکی در عرصههاي داخلی و خارجی
 .2ارتقاي سرمایه انسانی
 .3ارتقاي ظرفيت ناوگان حفاري (خشکی و دریا) و خدمات فنی جانبی
 .4ارتقاي نظامهاي مالی ،سازمانی و مدیریتی
تدوين برنامه هاي استراتژي
 توسعه ناوگان حفاري با تأكيد بر بخش دريايي
 نفوذ و توسعه در بازار خارجي
 توسعه مشاركت فني و اقتصادي با سرمايهگذاران داخلي و خارجي
 توسعه سرمايه انساني شركت
 توسعه خدمات فني جانبي
 توسعه روشهاي تأمين مالي با تأكيد بر استفاده از ابزارهاي بازار پول و سرمايه
 طراحي و استقرار و بهروزرساني نظام حاكميت شركتي
 رهبري هزينه و استقرار نظام قيمت تمامشده
 افزايش قدرت چانهزني از طريق ايجاد تمايز در كيفيت ارائه خدمات
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در همين راستا پس از بررسي بازار هاي بالقوه و بالفعل منطقه در داخل و خارج از كشور و همچنين تحليل رقبا،
بمنظور توسعه بازار حفاري استراتژي هاي بازار يابي نيز تدوين گرديد كه به شرح ذيل مي باشد :

رديف

هدف بازاريابي

1

افزايش سهم بازار داخلي

2

مرز گستري

3

ارتقاي نام تجاري

استراتژي هاي بازاريابي
نفوذ در بازار پروژه هاي EPD
مشاركت هاي راهبردي با تامين كنندگان مالي تاييد شده كارفرما
توسعه سهم بازار خدمات فني جانبي
نفوذ در بازار منطقه از طريق توسعه تحركات بازاريابي برون مرزي (معرفي برند)
مشاركت راهبردي با شركتهاي خارجي
استقرار استانداردها و سيستم هاي مديريت در انطباق با شركتهاي بين اللملي
استقرار سيستم هاي ارتباطات بازار يابي يكپارچه )(IMC

17

حفاري شمال در سالی كه گذشت

"مدیریت عملیات خشکی"
دستگاه حفاري NDC112

 دستگاه حفاری مذکور در سال  31در حال کار برروی چاه های توسعه ای دهلران  12و دهلران 91
بوده است.
 متراژ حفاری سال  3332/4 :0931متر
 ایام کارکرد  999 :روز
 ایام جابجایی 12/13 :
 تعمیرات و انتظارات ناشی از فعل شرکت  011 :ساعت ( 5روز)
 تعمیرات و انتظارات ناشی از فعل کارفرما  1 :ساعت
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دستگاه حفاري NDC111

 دستگاه حفاری مذکور در سال  31در حال کار برروی چاه های توسعه ای خانگیران  91و چشمه
خوش 11بوده است.
 متراژ حفاری سال  .832 :0931متر
 ایام کارکرد 915/01 :روز
 ایام جابجایی  99/02 :روز
 تعمیرات و انتظارات ناشی از فعل شرکت  522 :ساعت ( 11/1روز)
 تعمیرات و انتظارات ناشی از فعل کارفرما 11 :ساعت ( 0/2روز)
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دستگاه حفاري NDC 112

 دستگاه حفاری مذکور در سال  31در حال کار برروی چاه های توسعه ای دانان  3و دهلران  90بوده
است.

 متراژ حفاری سال  1421 :0931متر
 ایام کارکرد  900/3 :روز
 ایام جابجایی 02/5 :
 تعمیرات و انتظارات ناشی از فعل شرکت  119 :ساعت ( 01/1روز)
 تعمیرات و انتظارات ناشی از فعل کارفرما  119 :ساعت ( 3419روز)
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دستگاه حفاري NDC119

 دستگاه حفاری مذکور در سال  31در حال کار برروی چاه های توسعه ای گنبدلی  00و خانگیران  90و
خانگیران  91بوده است.


متراژ حفاری سال 3.13/4 :0931

متر

 ایام کارکرد  900 :روز
 ایام جابجایی 02 :
 تعمیرات و انتظارات ناشی از فعل شرکت  119:ساعت ( 01/1روز)
 تعمیرات و انتظارات ناشی از فعل کارفرما  222 :ساعت ( 19/95روز)
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دستگاه حفاري NDC 114

 دستگاه حفاری مذکور در سال  31در حال کار برروی چاه های توسعه ای هما  02و آغار  09بوده
است.


متراژ حفاری سال 3343 :0931

متر

 ایام کارکرد  91541 :روز
 ایام جابجایی 10 :
 تعمیرات و انتظارات ناشی از فعل شرکت  199 :ساعت ( 3/9روز)
 تعمیرات و انتظارات ناشی از فعل کارفرما  232 :ساعت ( 13/12روز)
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دستگاه حفاري NDC 115

 دستگاه حفاری مذکور در سال  31در حال کار برروی چاه های توسعه ای سرخون  11و نار  90و
تابناك  93بوده است.
 متراژ حفاری سال  .133/4 :0931متر
 ایام کارکرد  121/11 :روز
 ایام جابجایی 91/95 :
 تعمیرات و انتظارات ناشی از فعل شرکت 20 :ساعت ( 9/99روز)
 تعمیرات و انتظارات ناشی از فعل کارفرما  0011 :ساعت ( 12/29روز)
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دستگاه حفاري NDC 110

 دستگاه حفاری مذکور در سال  31در حال کار برروی چاه های توسعه ای وراوی  01و تابناك  99بوده
است.
 متراژ حفاری سال  4738 :0931متر
 ایام کارکرد  902/1 :روز
 ایام جابجایی  15/15 :روز
 تعمیرات و انتظارات ناشی از فعل شرکت  95:ساعت ( 9/01روز)
 تعمیرات و انتظارات ناشی از فعل کارفرما  129:ساعت ( 11/01روز)
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دستگاه حفاري NDC 111

 دستگاه حفاری مذکور در سال  31در حال کار برروی چاه توسعه ای خارك  91بوده است.
 دستگاه حفاری مذکور در مهر ماه  31به مدت  9روز ( 31/19/0الی  )31/19/9در حال کار بر روی چاه
تعمیری خارك  91بوده است و پس از آن در انتظار تعیین  Locationجدید می باشد.
 متراژ حفاری سال ( 7744 :0931چاه تعمیری)
 ایام کارکرد  091/99 :روز
 ایام جابجایی 95/3:روز
 تعمیرات و انتظارات ناشی از فعل شرکت  2:ساعت
 تعمیرات و انتظارات ناشی از فعل کارفرما  090 :ساعت ( 5/15روز)
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دستگاه حفاري NDC113

 دستگاه حفاری مذکور در سال  31در حال کار برروی چاه های توسعه ای چشمه خوش  09و چشمه
خوش  03بوده است.
 متراژ حفاری سال  4383/4 : 0931متر
 ایام کارکرد  99343 :روز
 ایام جابجایی  3 :روز
 تعمیرات و انتظارات ناشی از فعل شرکت  19:ساعت ( 1/3روز)
 تعمیرات و انتظارات ناشی از فعل کارفرما  921 :ساعت ( 05/1روز)
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 در سال  ،7322دستگاههای حفاری خشکی ،مجموعاً"  3362.4متر حفاری سارند داشتهاند.
نا دکل

تعداد حلقه چاه

متراژ حفاری

NDC773

7

3،373

NDC777

7

.،832

NDC772

7

1،421

NDC773

2

3،.14

NDC773

7

3،343

NDC774

3

.،133

NDC77.

2

4،738

NDC771

2

7،714

NDC772

2

4،383

جمع خشکی :

74

33،2.4
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"مدیریت عملیات دریا"
دستگاه الیما
 حفاری  1حلقه چاه اا متراژی االغ ار  72.82متر
 ااال اردن کارا ی سکو اا اضافه کردن دنده های کنتیلور اه میزان 7/.3متر و نیز سینی متحرک کاالدای ارب
سکو ،مانور سکوی حفاری ایشتر و در نتیجه دسترسی اه ردیف دو چاهدای جدید میسر گردید .همزمان کار
اتصال خطوط پمپاژ گل پمپ سو اه الین اصلی سکو انجا پذیرفت و پمپ سو گل حفاری عمالً در مدار
فعالیت قرار گرفت .تما اقدامات ذکر شده در مدت  12ساعت انجا گرفت.
 آمورش دوره ای کارکنان دستگاه

دستگاه سحر 1
 -7حفر و تکمیل چاه شماره  FA 33-ST 7در عم  3733متری در موقعیت میدان فرراد و انجا تست های مراوطه و
تحویل اه کارفرما
 -2انتقال سکوی سحر 7ار موقعیت فرراد اه فار  72پارس جنوای که مدت  72رور اطول انجامید.
 -3آغار عملیات حفاری چاه

 Appraisalشماره  SPD 72 D-34STLدر فار  72پارس جنوای در راندن لوله

جداری" 23در عم ( 7327متری) و انجا تست های مراوطه
مدت رمان فعالیت و کارکرد در طی سال  343رور و مدت رمان جااجایی  72رور که در مجموع مقدار  4718/4متر
حفاری ادون حادثه داشته است.
گزارش کیسینگ رانده شده
"4

"1

"2 4/8

"73 3/3

"73 3/8

"23

"33

قطر لوله

 474متر

 348متر

 2.22متر

 233/1متر

 7.48متر

 283متر

 783متر

متراژ

و در مجموع  ..84/1متر و حجم سیمان تزری شده (3314/4 )bbl
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دستگاه سحر 2
 .7ورود سکو اه آادای خلیج فارس و مستقر شدن در فار  72پارس جنوای در مورخ 22/32/37 :
 .2آغار عملیات  COMMISSIONINGو راه انداری سیستمدای مختلف
 SPUD .3دکل در تاریخ 22/33/33
 .3آغار عملیات حفاری چاه شماره  SPD 72A 34تا راندن لوله جداری "  2 4/8در عم

 2.2.متری

 .4ادامه حفاری اصورت Batch Drilling
 ..حفاری چاه شماره  ، SPD 72 A 37حفره " 23و راندن لوله جداری " 78 4/8تا عم  273متری
 .1حفاری چاه شماره  ،SPD 72 A 33حفره ".23تا عم  473متر
میزان کیسینگ رانده شده
"1

"2 4/8

 .22متر

 4324متر

"73 3/3

"73 3/8

"78 4/8

"2.

قطر لوله

 1124متر

 3133متر

 13.متر

متراژ

 .8و در مجموع مقدار  78.28/.3متر و نیز حجم سیمان تزری شده (73843 )bbl
 .2ایا کارکرد در سال  7322االغ ار 224رور که در مجموع  4حلقه چاه اطور همزمان ( )Batch Drillingکه
شامل یك حلقه چاه اکتشافی و  3حلقه چاه توسعه ای اه متراژ کل  77/333متر حفاری ادون حادثه در سال
 22انجا پذیرفته است.

دستگاه نیمه شناور ایران امیركبیر
در سال  7322پس ار آماده ساری دستگاه فوران گیر(  ) BOPعملیات حفاری در چاه  SRJ-X2Aشروع گردید که اا
تالش متخصصین شرکت در عم  81364متری لوله جداری  33اینچ رانده شد.پس ار آن حفاری تا عم  7727متری
انجا گرفت و لوله جداری  23اینچ نیز اا موفقیت گذاشته و عملیات سیمانکاری صورت پذیرفت.حفاری چاه مذکور تا
عم

 233164متری ادامه پیدا نمود و در آنجا نیز لوله جداری  73 3/8اینچ رانده شده و اا موفقیت عملیات

سیمانکاری انجا گرفت .خوشبختانه اا توجه اه شرایط سخت حفاری در میدان سردار جنگل ،کلیه عملیات حفاری
مطاا اا ارنامه پیش رفته و متخصصین مجرب و اا دانش شرکت توانستند اا ادامه حفاری تا عم  2474متری نیز لوله
جداری  2 1/8اینچی را نیز نصب و سیمانکاری نمایند.
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شایان ذکر است که عملیات پیش لنگر انداری نیز اا نظارت شرکت حفاری شمال جدت جااجایی سکو نیز اا موفقیت
صورت پذیرفته اود.

نام دكل

تعداد حلقه چاه

متراژ حفاري

اليما

7

91،,91

ايران امير كبير

0

5،293

سحر 9

9

5،2,9

سحر 2

0

99،,00

جمع دریا :

2

917105
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تاسیس آموزشگاه بینالمللی حفاری شمال در سال 2931
در راستـاي بـروز رسـاني دانش فني و عملياتي پرسنل شركت حفاري شمال و همچنين آموزش نيروهاي متخصص
داخل و خارج از شركت ،پـروژه راه انـدازي آموزشگاه بينالمللي شركت حفـاري شمـال North (NDCIS
 ) Drilling Company International Schoolاز بهمن ماه سال  9512و بر اساس حكم مدير عامل محترم
شركت ،رسماً آغاز گرديد .بدين منظور ،كار گروهي متشكل از پنج تيم شامل امور اداري ،ارتباطات ،امور علمي ،امور
اجرايي و حوزه مشاوران تشكيل شد.
آموزشگاه بین المللی شركت حفاري شمال ،بر اساس رويكرد پويا به منظور رفع نيازهاي آموزشي فارغالتحصيالن رشتههاي
مرتبط با صنعت حفاري و ارتقاي سطح علمي تكنسينهاي شاغل در اين حوزه ،فعاليتهاي آموزشي و پژوهشـي مـورد
نياز را به شركتها و سازمانها و همچنين اشخاص حقيقي عالقمند ،عرضه خواهد نمود .استفاده از تجربـه و انديشـه و
نظرات نيروهاي عملياتي مجرب شركت حفاري شمال در راستاي تنظيم سر فصـلهـاي آموزشـي و تـدريس محتـوا و
همچنين برقراري ارتباط آموزشي با مؤسسات معتبر بينالمللي ،به عنوان سرمايه اصلي و اوليـه ايـن آموزشـگاه شـناخته
ميشود.
آموزشگاه بینالمللی شركت حفاري شمال به صورت مستقل و تحت حمايت شركت حفـاري شـمال ،ضـمن پايبنـدي بـه
قوانين جمهوري اسالمي ايران ،به منظور تحقق اهداف ذيل تاسيس گرديده است :
 برگزاري مستمر دورههاي حفاري و تخصصهاي مرتبط با آن بر اساس استانداردهاي بينالمللـي بـراي پرسـنل
عملياتي شاغل در صنعت حفاري داخل و خارج از كشور
 صدور گواهينامه هاي معتبر فني و تخصصي رشته حفاري براي پذيرفتـه شـدگان در آزمـون پايـان دورههـاي
آموزشي تحت نظارت آموزشگاههاي معتبر بينالمللي با هدف تسهيل پذيرش و اشتغال در مناطق عملياتي
 تأمين توانمندي ارائه خدمات مشاورهاي در زمينه مديريت دانش با گرايش حفاري به شركتهاي ذيربط
چشم انداز آموزشگاه بینالمللی شركت حفاري شمال NDCIS

در مسير تاسيس اين آموزشگاه ،مطرح شدن به عنوان برترين مركز آموزش مهارتهاي حفاري صنعت نفـت در ايـران،
منطقه قفقاز و جنوب غرب آسيا ،و مرجعي معتبر در سطح بينالمللي با توانمندي نشر دانشهـاي تئـوري و تجربـي بـه
مــوازات برگــزاري دورههــاي آموزشــي بــه عنــوان چشــم انــداز ايــن آموزشــگاه مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت.
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مدمترین قوانین و مقررات حاکم ار فعالیت شرکت عبارتند ار:
 -9قانون تجارت و اليحه قانون تجارت  :با توجه به اينكه شركت حفاري شمال شركت سهامي عام بوده و طبق قانون تاجر
شناخته ميشود ملزم به رعايت قانون تجارت در رابطه با موضوعات ذيل ميباشد :


سهام و سرمايه



مجامع عمومي (عادي و فوقالعاده)



هيأت مديره (انتخاب ،وظايف و اختيارات)



مدير عامل (انتخاب ،مسئوليتها و اختيارات)



بازرسان قانوني



ضوابط تنظيم حسابها و ترازنامه



سود و اندوخته



شرايط تشكيل شركت سهامي ،انحالل و تصفيه



صاحبان سهام



اسناد تجاري (چک و سفته)



دفاتر قانوني



نام و عالمت تجاري

 -2اساسنامه شركت حفاري شمال
 -5آئين نامه معامالت شركت
 -4مصوبات كميسيون معامالت و هيأت مديره
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 -3مصوبات مجامع شركت
 -,قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي واگذارشده از جمله قوانين و مقررات سازمان بورس و مقررات سازمان خصوصي سازي
و همچنين قانون اصالح موادي از قانون چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
 -7قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  95,,و اصالحيههاي بعدي آن ونيز قانون ماليات بر ارزش افزوده
 -9قانون كار – رفاه و تأمين اجتماعي
 -1جميع قوانين برنامههاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
 -90قوانين و مقررات مربوطه به بيمه
 -99قانون مالكيت فكري و صنعتي
 -92قانون ثبت شركتها و آيين نامههاي مربوطه
 -95قانون تصفيه امور ورشكستگي
 -94ساير قوانين و مقررات جاري مربوطه در كشور
 -93قوانين مربوط به كشورهايي كه به لحاظ حوزه فعاليت در خارج از كشور به شركت تسري پيدا ميكند.
 -9,قوانين كشور خارجي نسبت به شركتهاي ثبت شده در خارج از كشور.
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مروري بر عملکرد مالی و عملیاتی شركت در سال جاري
 )1اقالم صورت سود و زیان شامل:
سال 7322

سال 7327

میلیون ریال

میلیون ریال

درصد تغییرات

 -0اقالم صورت سود و زیان
الف) درآمد ارائه خدمات:
الف )0-صادراتی
دکل حفاری الیما (ایران خزر)

764886287

767146278

34/74

دکل حفاری سحر 0

764726728

763386333

73/32

دکل حفاری سحر 1

762436273

3

3

416322

3164..

23/33

363776184

264.36878

12/28

شناور راتا (ایران کسماء)
جمع صادرات خدمات
الف )1-داخلی
خدمات دکل امیر کبیر

763216.33

183643.

32/27

خدمات یدك کش ایران بهشهر

426.24

326321

.2/33

درآمد حاصله از سکوی حفاری NDCO773

2236723

2316322

8/2.

درآمد حاصله از سکوی حفاری NDCO777

2416171

2226833

72/73

درآمد حاصله از سکوی حفاری NDCO772

23461.7

7876421

34/32

درآمد حاصله از سکوی حفاری NDCO773

2.46.27

222612.

72/24

درآمد حاصله از سکوی حفاری NDCO 773

2426322

7126743

3./33

درآمد حاصله از سکوی حفاری NDCO774

2346834

7236373

22/7.

درآمد حاصله از سکوی حفاری NDCO 77.

2436147

2376374

24/28

درآمد حاصله از سکوی حفاری NDCO771

7346247

7426231

()73/.2

درآمد حاصله از سکوی حفاری NDCO772

22463..

7876823

23/24

درآمد حاصله از پمپ تراکها

286313

7726117

()78/72

درآمد حاصله از Mud Logging

746423

246322

()38/23

درآمد حاصله از خدمات جانبی

.8.6814

.336842

1/78

جمع خدمات داخل کشور

3634.628.

3633263.3

27/73

204020111

503230212

33/3

جمع کل درآمدها
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سال 7322

سال 7327

میلیون ریال

میلیون ریال

()362216172

()363316373

33/22

سود نا ویژه

363176342

263.268.4

33/23

 )9هزینههای اداری و عمومی

()31.6821

()33462.2

71/.8

2746327

2116324

()22/34

سود عملیاتی

36232641.

263346328

31/34

 )5هزینههای مالی

()7836272

()386812

2.8/13

 )2خالص سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی

()7436327

()3336382

().3/32

 )9سود قبل از کسر مالیات

2681.6333

7684.6313

43/21

مالیات بر درآمد

()2736343

()2416834

()78/37

 )2سود خالص

26..46282

764286232

../87

 )1بهای تمام شده خدمات ارائه شده

 )1خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی

درصد تغییرات

روند سود خالص در  6سال گذشته
1200

1023

1000
800

614

600
400

353
300

200

278
87
6

5

3

4
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2

0
1

)7

تغییرات در سرمایه گذاريها شامل:
درصد تغییرات

سال 7322

سال 7327

میلیون ریال

میلیون ریال

الف) تغییرات داراییهای ثابت

.67.36238

.6.13622.

()1/.3

ب) تغییرات در سایر داراییها

763346337

3836143

731/8

ج) تغییرات در داراییهای جاری شرکت

.61336224

364336234

82/78

 )2تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهاي تأمین مالی شامل:
سال 7322

سال 7327

میلیون ریال

میلیون ریال

الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام

4683.6814

3638.6388

33/33

ب) تغییرات در بدهیهای بلند مدت

263716.31

7613.674.

38/34

13

87

()73648

ج) درصد تقسیم سود

درصد تغییرات

 )3تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

الف) منااع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده
(ارقا اه میلیون ریال)

منابع
وجوه حاصل از درآمدهای عملیات حفاری
سود دریافتی بابت سپرده کوتاه مدت

مصارف سرمایهاي
263336323
736.27

خرید دارایی ثابت

8276734

خرید سایر داراییها

8236221

وجه نقد ابتدای دوره

3436188

وجوه پرداختی به شرکت نیکو و الفدا

دریافت تسهیالت مالی

264336333

وجوه پرداختی به شرکت پایندان به عنوان قرض الحسنه

وجوه حاصل از استرداد وجوه پرداختی به نیکو و الفدا

762136247

وجوه حاصل ازبازپرداخت قرض الحسنه به شرکت پایندان

7136333

مصارف جاري
سود سهام پرداختی
پرداخت مالیات
پاداش هیأت مدیره

763.26343
7136333
761216387
7146728
26433

سود و کارمزد تسهیالت دریافتی

734621.

وجه نقد در پایان سال مالی

.346341

بازپرداخت اصل تسهیالت مالی

1146133

تأثیر تغییرات نرخ ارز

336223
001590229

001590229

47

ب) وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی
سال 7322

سال 7327

میلیون ریال

میلیون ریال

جریانهای نقدی ناشی ار فعالیتهای عملیاتی 263336323

467416174

درصد تغییرات
()43638

نمودار مقايسه اي سود خالص درآخرين پيش بيني و عملكرد واقعي

2,665,989
2,333,181

پيش بيني 1392

عملكرد واقعي 1392

بیان سیاستهاي تأمین مالی و سیاستهاي اعتباري شركت
اين شركت در نظر دارد از طريق انتشار اوراق اجاره (صكوک) تأمين مالي نمايد ،كه گزارش تـوجيهي آن در دسـت
حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت ميباشد ،كه به محض نهايي شدن به اطالع سـهامداران و سـازمان بـورس
خواهد رسانيد همچنين در حال مذاكره با بانک تجارت شعبه مركزي ساري جهت دريافت دو فقره تسهيالت هر يـک
به مبلغ  700و  300ميليارد ريال نيز ميباشد.
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نسبتهاي مالی
عنوان نسبت

شركت حفاري شمال

شرح
32

31

نسبتهاي نقدینگی :
نسبت جاری
نسبت آنی
نسبت دارایی جاری

دارایی جاری
بدهی جاری
موجودیهای

نقدی +مطالبات

بدهی جاری
دارایی جاری
کل دارایی

3688

3612

36.2

36.7

3633

3633

نسبتهاي فعالیت (كارایی) :
نسبت گردش دارایی
دوره وصول مطالبات /رور
نسبت گردش دارایی ثاات
نسبت مالکانه
نسبت کل ادهی
نسبت ادهی

فروش خالص
متوسط کل دارایی
متوسط مطالبات *925
فروش خالص
فروش
متوسط دارایی ثابت
حقوق صاحبان سهام
جمع دارایی
جمع بدهی
حقوق صاحبان سهام
جمع بدهی
جمع داراییها

36.3

3644

743

732

7632

7674

363.

3632

7614

7632

36.3

3648

نسبتهاي سود آوري :
نسبت سود ناخالص
نسبت سود عملیاتی
اارده فروش
اارده اررش ویژه ROE
اارده دارایی ROA

سود ناخالص
فروش خالص
سود عملیاتی
فروش خالص
سود خالص
فروش خالص
سود خالص
متوسط ارزش ویژه
سود خالص
متوسط جمع دارایی
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3637

3632

3638

3633

3637

3621

3642

3638

3623

3678

اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

معامالت انجام شده با اشخاص وابسته طي سال مالي مورد گزارش به شرح زير بوده است:
(ارقا اه میلیون ریال)
نام شركت طرف معامله

شرح معامله

نوع وابستگی

مبلغ معامله

سود (زیان)

مانده طلب

ناخالص

(بدهی) در

معامله

پایان سال

الف-معامالت مشمول ماده 123
موردی نداشته است.
ب -سایر اشخاص وابسته
شركت نفت بهران

شركت همگروه

خرید كاال

47377

-

-

شركت كشتيرانی بنياد

شركت همگروه

خرید و فروش ارز

,07990

-

-

صرافی سينا

شركت همگروه

خرید و فروش ارز

747573

,,0

-

شركت پایندان

شركت همگروه

قرضالحسنه

9707000

-

-

واحدهاي تجاري وابسته
شركت نفت مناطق مركزي

كارفرما (درآمد باالي )%33

شركت پترو پارس

كارفرما (درآمد باالي )%33

درآمد حاصل از اجاره دكل هاي

277337237

4397992

()1547222

درآمد حاصل از دكل سحر 1و2

277,,7492

975207297

977317039

و خدمات جانبی

ارزش منصفانه معامالت تفاوت با اهميتي با معامالت انجام شده نداشته است.
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اطالعـات تعهـدات آتـی
تعهدات و بدهیهاي احتمالی
شركت در تاريخ ارائه اين گزارش به استثناي شكوائيه شركت  DOCK WISE SHIPPHNG B.Vمبني
بر مطالبه  4،000،000دالر آمريكا در رابطه با فسخ قرارداد حمل دكل اجارهاي از سوي شركت حفاري شمال فاقد
تعهدات و بدهيهاي احتمالي قابل توجه ميباشد؛ و تا اين تاريخ شركت ياد شده با دريافت مبلغ  100،000دالر
آمريكا و مختومه كردن پرونده مورد اشاره توسط دادگاه انگليس با شرط اينكه چنانچه حمل هرگونه دكلي براي
شركت ملي نفت ايران و شركتهاي فرعي تابعه آن در آينده پيش آيد شركت مذكور مبلغ  100،000دالر آمريكا را
به عنوان عليالحساب پرداختي تلقي نمايد مورد موافقت آن شركت قرار گرفته است؛ و در اين رابطه جهت حمل
سكوهاي دريايي سحر  9و  2از شركت ياد شده دعوت به عمل آورد كه به علت تحريم از حمل آنها امتناع نموده
است.

تعهدات سرمایهاي
در تــاريخ تهيــه ايــن گــزارش ،تعهــدات شــركت كــه در رابطــه بــا انجــام مخــارج ســرمايهاي و تحصــيل ســرمايه
گذاري بلند مدت عمده ،به شرح جدول ذيل ميباشد:
نا دارا ی

تعددات سرمایهای

مبلغ هزینه شده تا

جمع

نوع ارر

7322/72/22
لوله و ادوات حفاری
پمپ سیمانکاری
پمپ گل

363186288/38

363186288/31

.6141621./74

دالر

1216333

1216333

764236333

یورو

316233/22

7336132/1.

7276.33/.8

دالر
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نظام راهبري شركت

اعضاي هیأت مدیره شركت

عضویت

نا و نا خانوادگی
(نماینده شخصیت

تحصیالت  /مدارک

دانشگاه

رمینههای

محل

حقوقی)

سمت

حرفهای

حمید عسکری اشکانی

ر یس هیئت

فوب لیسانس

دانشگاه

مدیره

شیمی

شریف

مدیر عامل و

فوب لیسانس

نیگالور

نایب ر یس

مکانیك

هندوستان

لیسانس مکانیك

تدران

سواا

تاریخ

میزان

عضویت در

مالکیت در

همزمان در
هیأت مدیره

هیأت

سدا
شرکت

سایر شرکتها

7333

سارمان اموال و

تحصیل

کاری

مدیره

مدیریت

22/73/31

عضویت قبلی در
هیأت مدیره
سایر شرکتها
در  4سال اخیر

-

امالک انیاد
مستضعفان ،شرکت
شیر و گوشت پارس

هدایت ا  ...خادمی

مدیریت

22/33/78

7333

-

شرکت ملی حفاری
ایران

هیئت مدیره

سید کاظم وریری هامانه

عضو اصلی

حیدر ادمنی

عضو اصلی

علیرضا الیجی

عضو اصلی

مدیریت

22/38/73

7333

-

فوب لیسانس

شرکت نفت و گار و
پتروشیمی تأمین

مدیریت
لیسانس مدندسی

مدیریت

نفت

22/3./78

7333

-

مکانیك
لیسانس مدندسی

شرکت ملی حفاری
ایران

مدیریت

نفت

نفت
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22/73/71

7333

-

-



اطالعات درباره كمیتههاي تخصصی هیئت مدیره شامل:

كمیته حسابرسی :اين شركت در راستاي اجراي دستورالعمل كنترلهاي داخلي مصوب مـور  9519/02/9,هيـأت
مديره سازمان بورس اوراق بهادار و ابالغيه شماره  907474مور  9519/92/01اقدام به ايجاد كميته حسابرسـي بـه
شرح ذيل نموده است:
سمت

تاریخ عضویت

حمید عسکری اشکانی

ر یس کمیته

7322/77/37

محمد صفری

عضو کمیته

7322/73/31

سید سعید ثنایی کرهرودی

عضو کمیته

7322/73/31

نا و نا خانوادگی

اهم سواا –مدت رمان
معاون صنایع و معادن انیاد مستضعفان ،معاون توسعه انرژی انیاد مستضعفان،
ر یس سارمان انرژی انیاد 23 ...سال سااقه

سرپرست واحد آمار و ارنامه ریزی دفتر کل مناط

جنگی خورستان ،سارمان

حساارسی و سارمان ارنامه و اودجه  22...سال سااقه
سرپرست حساارسی در سارمان حساارسی ،معاون مالی و اداری و منااع انسانی
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراب ادادار  22...سال سااقه



اطالعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

در طول سال  9512تعداد جلسات هيأت مديره  50جلسه كه شروع از  12/09/27و خاتمه در  12/92/2,بوده اسـت،
رسميت هيأت مديره در هر جلسه با حضور سه نفر از اعضاء اعالم شده است.
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مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شركت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیالت/مدارک حرفهاي

7

هدایت اله خادمی

مدیرعامل

فوب لیسانس مکانیك

2

حسن آدشیرین پور

مدیر امور

لیسانس مدندسی مکانیك

3

حسن کاکی کاروانی

3

پرویز رحمانی

4

محمد ادمئی

.

علیرضا اظدر

سوابق مهم اجرایی

سابقه اجرایی در شركت

-7ر یس مدندسی و ارنامه ریزی
شرکت ملی حفاری ایران
-2مدیر امور مدندسی شرکت ملی
حفاری ایران
-3معاون مدیرعامل در امور فنی و
مدندسی شرکت ملی حفاری ایران

مدندسی

-7ر یس مدندسی

-7سرپرست تعمیرات مکانیك سیار

تعمیرات شناور

-2ر یس تعمیرات مکانیك

-2ر یس مدندسی و

دستگاههای حفاری

ارنامه ریزی تعمیرات
-3ر یس امور مدندسی
مدیر عملیات

لیسانس حفاری

حفاری در خشکی

-7ر یس مدندسی حفاری

-7ر یس حفاری منطقه

-2ر یس امور مدندسی

-2مدندس ناظر ارشد عملیات
حفاری

مدیر عملیات

لیسانس حفاری

حفاری در دریا

-7مدیر عملیات

-7سرپرست پروژه حفاری منطقه

-2ر یس عملیات حفاری
در دریا
-3معاون مدیرعامل در
امور فنی و مدندسی

مدیر امور

لیسانس مدندسی مواد

-7ر یس حراست

-7کارشناس ارشد

ااررگانی
مدیر ارنامه ریزی

لیسانس مدندسی شیمی

-7کارشناس ارشد مسجدسلیمان

تلفیقی

(ادره ارداری ار منااع نفت)

-2کارشناس هماهنگی و نظارت ار

1

عبداله محمدایگی

مدیر امور مالی

لیسانس حسااداری

8

ناصر موال ی

مدیر منااع

دکترای مدیریت منااع انسانی

تولید نفت و گار
-7مدیر امور مالی و

-7مدیر مالی و اداری شرکت کاالی

حسااداری

نفت لندن
-2مدیر مالی و اداری شرکت ادینه
ساری
-3کارشناس حسااداری مرکزی ملی
نفت

انسانی

-7ر یس آمورش

-7ر یس اجرایی و معاون آمورشی
مرکزی ملی نفت
-2ر یس آمورش نفت مناط مرکزی
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الف) نام حسابرس :سازمان حسابرسي
فرآيند انتخاب  :طبق مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه
ب) حقالزحمه 91370007000 :ريال
فرآيند تعيين حقالزحمه :طبق قرارداد شماره 1225591

و ديگر هزينهها نيز شامل اياب و ذهاب ،غذا ،كارشناسي ،اقامت ،فوقالعاده مأموريت و غيره ميباشد.
 بازرس عليالبدل  :انتخاب نشده است
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گزارش تجزيه و تحليل ريسک شركت
همه فعاليتهاي تجاري در يک بازار آزاد در معرض ريسک هستند .مديريت ريسک شركت الزمه رشد هر كسـب و
كار است .ريسک ناشي از عوامل كالن اقتصادي در واقع يكي از مهمترين عوامـل محـيط فعاليـت هـر بنگـاه تلقـي
ميشود ،ريسک عوامل اقتصادي يک بنگاه متأثر از متغيرهاي كالن اقتصادي محيطي است كـه شـركت در آن محـيط
فعاليت مينمايد بديهي است هيچ بنگاهي نخواهد توانست به دليل ماهيت اين نوع ريسکها عوامل آنها را بـه طـور
كامل تحت كنترل درآورد براي مثال عواملي از قبيل عرضه و تقاضاي كل ،نر سود بانكي ،نر ارز ،نـر تـورم و...
كه علياالصول قابل كنترل نخواهد بود.

ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز :
از جمله مسائلي كه همواره ذهن فعاالن بخشهاي مختلف اقتصادي را به خود مشغول نموده است ريسک ناشـي از
نوسانات نر ارز ميباشد به خصوص در مورد بنگاههايي كه در ارتبـاط بـا واردات و يـا صـادرات در حـال فعاليـت
ميباشند و عموماً اين مهم ميتواند خسارات جبران ناپذيري را به شـركتهـا وارد نمايـد .نوسـانات نـر ارز اثـرات
نامطلوبي بر جريانات نقدينگي ناشي از سرمايه گذاريهاي خارجي خواهد داشت كه علي القاعده افت ارزش پول يـک
كشور در پذيرش يا رد طرحهاي سرمايه گذاري ميتواند تأثير گذار باشد.
نوسانات نر ارز باعث تغيير در تو ان رقابتي بنگاه گرديده و با اثر گذاري در تغيير قيمتها ،ميزان فروش و سـودآوري
را متأثر خواهد نمود عليهذا شركت حفاري شمال به منظور پرهيز از اثرات مخرب ناشي از تغييرات نر ارز تمهيـداتي
انديشيده تا سرمايه گذاريهاي خارجي خود را كه عمدتاً خريد تجهيزات حفاري ميباشد به نحوي به نتيجه برساند كـه
تغييرات نر ارز تأثير قابل توجهي در قيمت تمام شده تجهيزات نداشته باشد كه همواره در اين خصوص توانسته است
به نحو كامالً مطلوبي عمل نمايد.

ریسک تجاري :
اين شركت به منظور شناسايي ريسک و فرصتهاي مرتبط با واردات تجهيزات از خارج از كشور به گونـهاي
عمل مينمايد تا توليدكنندگان خارجي امكان تحميل هيچگونه هزينه اضافي را به شركت نداشته باشند
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.
ریسک نقدینگی:
ريسک نقدينگي از آنجايي حائز اهميت ميگردد كه بنگاه در پرداختهاي مالي خود دچـار ضـعف گرديـده و
نتواند پرداختهاي خود را به موقع انجام دهد كه اين زماني مهم خواهد بود كه بنگاه ذخيره كافي براي پرداختهـاي
خود نيانديشيده باشد و يا دريافتهاي آتي خود را متناسب با پرداختهاي مورد نياز پيش بيني نكـرده باشـد كـه در
اين خصوص همواره برنامه ريزي بلند مدت و بودجه بندي مناسب راهگشاي اين شركت بوده است.

گزارش عملکرد اجتماعی شركت

گزارش وضعیت مصرف انرژي در شركت
در اين خصوص شركت حفاري شمال تمهيداتي به شرح ذيل انجام داده است.
 .9جايگزين نمودن المپهاي كم مصرف جهت روشنايي محيط
 .2اجرايي نمودن دستورالعمل خاموش كردن كليه وسايل گرمايشي و سرمايشي در هنگام ترک محل كار
 .5اجرايي نمودن خاموش كردن دستگاه رايانه به هنگام ترک محل كار
 .4استفاده از مكانهاي داراي نور كافي به جهت محيط كار در راستاي صرفه جويي انرژي
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)Health Saftly Enviroment(HSE

ایمنی سرلوحه فعالیتهاي توسعهاي حفاري شمال
الزام به رعايت استانداردها و ضوابط زيست محيطي اه عنوان یك اصل مدم در انگاههای اقتصادی حرفاهای جهـان
پذيرفته شده است و در اين راستا مجموعه شركت حفاري شمال نيز رعايت حـداكثري و بـدون شـرط اصـول ايمنـي،
بهداشت و محيط زيست را همگام و هم راستا با توسعه پايدار ،به عنوان يک هدف اساسي مورد توجه قرار داده است.
شركت حفاري شمال با رعايت كليه اصول ايمني و استانداردهاي بين المللي توانست به ركورد هزار روز فعاليت بـدون
حادثه در ميدان نفتي چليكن تركمنستان دست يابد كه اين امر با توجه به مخاطرات مرسوم در عمليات حفاري چاههـاي
نفت و گاز به عنوان يک موفقيت تاريخي و نمادين و الگويي از رعايت استانداردهاي جهاني محسوب ميشود.
گزارش عملكرد جامع اداره  HSEشركت حفاري شمال در سال  9512به شرح ذيل ميباشد:


برگزاري جلسات ماهانه كميته عالي ايمني به منظور رسيدگي به حوادث واقع شده داده در دستگاههاي حفاري



شركت مستمر در جلسات هفتگي كميته راهبري عمليات



شارژ كپسولهاي اطفاء حريق ساختمانهاي ستادي و نصب مجدد در كليه ساختمانها



تهيه و ارسال گزارشات  94روزه توسط افسران ايمني و انعكاس نواقص فني دكلها به اداره عمليات



بازرسي ايمني تجهيزات اطفاء حريق دستگاههاي حفاري دريايي و خشكي



اجراي مانورهاي مختلف  BOP Drill ،H2S Drill ،Fire Drillدر دستگاههاي حفاري دريايي و خشكي



پيگيري نامههاي ارسالي افسران ايمني دستگاههاي حفاري در جهت رفع معايب دكلها



كاليبره كردن دستگاههاي اندازه گيري كليه دستگاههاي حفاري



برگزاري  Safetly Meetingقبل از هر شيفت كاري با موضوعات مختلف



دريافت و بررسي گزارشات روزانه ارسالي از دكلهاي دريايي و خشكي



بررسي علل بروز حوادث مختلف و انتشار هشدار ايمني ( )Safetly Alertپس از بروز هر حادثه



انجام بررسيهاي اوليه جهت شناخت شركتهاي داخلي توليدكننده نرم افزار HSE-MS



همكاري با ساير ادارات مرتبط در جهت راه اندازي سيستم  Fire Gas Detectionدستگاههاي خشكي



برنامه ريزي تأمين  FOAMجهت سيستم آتش نشاني  HELIDECKسكوي ايران امير كبير ،تجهيزات اطفاء حريق (خرداد ماه )9512



شركت در كميته رسيدگي به مشكالت كاركنان شركت در پايگاه بهشهر (تيرماه )9512



تكميل و اتمام درخواستهاي تجهيزات ايمني دستگاههاي حفاري و پايگاههاي پشتيباني (تير ماه )9512



ارسال  Life Jacketهاي خريداري شده سكوي سحر (9تيرماه )9512



ارسال گاز سنجهاي كاليبره شده به (NDC-990/NDC-995/NDC-994/SAHAR I/SAHAR IIمرداد ماه )9512

58

شركت حفاري شمال به عنوان يک بنگاه اقتصادي حرفهاي ،روند تحوالت نظامهاي مديريتي را با دقـت رصـد كـرده و همـواره
تالش كرده است تا خود را با شيوههاي جديد و مدرن تفكر سازماني همگام سازد ،و از سالها قبل توجه به موضـوع "مـديريت
دانش" و ايجاد سازماني با "سرمايه فكري" را در مركز تصميم سازيهاي خود قرار داده است .بر همين اساس طـي سـالهـاي
اخير شماري از برجستهترين متخصصان پيشكسوت صنعت حفاري ايران در قالب نظام انتقال تجربـه در شـركت حفـاري شـمال
حضور يافتهاند و كوشيدهاند تا تجربه و دانش تخصصي خود را به نسل جوان حفار مردان ايران منتقل كنند .همچنين مستند سازي
تجارب فني و غير فني با هدف تقويت تصميمها در تمامي سطوح عمليات و سازماندهي ايده براي ترويج نوآوري و خالقيـت در
سطح سازمان به عنوان رويكردهاي اساسي نظام مديريت دانش در شركت حفاري شمال مورد توجه قرار گرفتـه اسـت .حفـاري
شمال با درک تغييرات صورت گرفته در انديشه مديريت روزآمد جهان ،به سوي داشتن سازماني حركـت مـيكنـد كـه سـرمايه
اصلياش تفكر و دانش موجود در آن است و راهبردهاي مبتني بر ارتقاي ارزشهاي ناشي از تفكـر و دانـش در تمـامي تصـميم
سازيها و تصميم گيريهاي حفاري شمال آشكار و مشهود است .راهبرد مديريت سرمايههـاي فكـري ،راهبـرد مسـئوليت بـراي
سرمايه دانش فردي ،راهبرد خلق دانش براي نوآوري و آفرينش دانش جديد ،راهبرد انتقال دانش و در نهايت مديريت دانش نـاب
از جمله راهبردهايي است كه حفاري شمال در مسير نيل به اهداف و آرمانهاي كالن خود به كار ميگيرد.
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فعالیتهاي توسعه منابع انسانی:
الف) برگزاري دورههاي آموزشی تخصصی جهت كاركنان
 دورههاي آموزشی تخصصی /عمومی كاركنان در سال 32
عنوان دوره

تعداد دوره

تعداد نفرات

دورههای تخصصی

33

373

دورههای عمومی

42

183

دورههای ایمنی

728

721

سمینارها و کنفرانسها

2

33

آموزش خارج از کشور

2

34

مقايسه اي نفرات شركت كننده در دوران آموزشي
2000
1500
1000
500
0
آموزش خارج از
كشور

سيمنارها و
كنفرانس ها

ايمني
1391

عمومي

تخصصي

1392

 دورههاي آموزشی كارآموزان فنی /تخصصی و ستادي در سال 32

عنوان دوره

تعداد دوره

تعداد نفرات

نفر ساعت

دورههای تئوری

14

771

1131.

دورههای عملی

8

771

1338.
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ب) اطالعات مربوط به تركیب نیروي انسانی شركت از لحاظ تحصیالت 7سوابق كاري 7حوزه فعالیت
 نیروي انسانی (رسمی) از لحاظ تحصیالت
تعداد شاغلین بر حسب مدرك تحصیلی

سال
ریر دیپلم

دیپلم

فوب دیپلم

لیسانس

فوب لیسانس

دکتری

0931

73

43

43

722

28

3

0930

73

44

38

78.

33

3

0931

73

.3

32

783

38

7

 نیروي انسانی (رسمی) از لحاظ سوابق كاري

تعداد شاغلین بر حسب سابقه کار

سال
 7-4سال

 4-73سال

 73-74سال

 74-23سال

 23-24سال

 33سال اه ااال

24-33
سال

0931

742

31

72

27

42

22

78

0930

73.

.1

31

71

33

31

28

0931

4.

732

31

27

3.

33

34

 نیروي انسانی از لحاظ حوزه فعالیت

سال

ارکان ثالث

رسمی
واحد ستادی

واحد عملیاتی

واحد ستادی

واحد عملیاتی

0931

728

273

383

7331

0930

777

223

44.

7411

0931

732

232

338

2333

ژ
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اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
در خصوص حل و فصل موارد مربوط به هزينههاي حمل و ترخيص دكلهاي  994-993-99,مرتبط با قرارداد منعقده
با مشاركت سايما و شركت مهندسي و ساخت و تأسيسات دريايي ،مقرر گرديد اقدامات هيأت مديره در جهت شفاف
سازي موضوع مورد بحث همراه با مدارک و مستندات موجود در اختيار حسابرس و بازرس قانوني شركت قرار گيرد.
(بند ),-9
به استناد مصوبه شماره  1331مورخ  22/31/22هيأت مدیره محترم شركت مقرر گردید آخرین اطالعات و مدارک و مستندات موجود تهيه و در
اختيار حسابرس و بازرس قانونی شركت قرار گرفته است.

در مورد مبلغ  47/9ميليارد ريال هزينه خريد قطعات مربوط به هزينههاي پيش راه اندازي سكوي دريايي مذكور ،مجمع
عمومي تاكيد نمود ضمن ارائه تمامي مستندات مربوط به حسابرس محترم ،در صورت نياز اصالحات مورد نياز در
حسابهاي شركت انجام گيرد( .بند ),-9
طی سند روزنامـه شماره  92832مـورخ  22/31/14دوره منتهی به  22/39/31با هماهنگی حسابرس و بازرس قانونی سند اصالحی صادر گردیده
است.

در رابطه با وصول مطالبات سنواتي از شركت نفت فالت قاره و همچنين مطالبات از شركت نفت خزر مقرر گرديد
مـوضوع توسط هيأت مديره شركت به نحوي پيگيري شود كه تا پايان سال جاري موضوع تعيين تكليف گردد (بند ),-2
طی نامه شماره  1ح 133824/مورخ  1322/12/39بعد از اولين مذاكرات صورت گرفته بين طرفين موضوع در مدیریت امور مالی و
فنی شركت نفت فالت قاره در دست پيگيري میباشد.

موضوع مغايرتهاي موجود با شركتهاي نفت مناطق مركزي و پترو پارس مقرر شد ضمن اخذ صورت وضعيتهاي
ارزي از شركتهاي مذكور و ارائه آن به حسابرس محترم ،اقدام الزم توسط هيأت مديره شركت به منظور رفع
مغايرتهاي مذكور تا پايان سال جاري انجام شود( .بند ),-2
حساب جاري فی مابين شركتهاي نفت مناطق مركزي و پتروپارس مورد رسيدگی قرارگرفته و گزارش آن در اختيار حسابرس و
بازرس قانونی قرار خواهد گرفت.
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در رابطه با ثبت نرم افزارهاي مالي و اداري مورد استفاده مقرر گرديد تأييديه شوراي عالي انفورماتيک در رابطه با نرم
افزارهاي مذكور در اختيار حسابرس و بازرس قانوني قرار گيرد( .بند ) , -4
تأیيدیههاي مذكور در خصوص نرم افزار اداري و مالی دریافت گردیده و در اختيار حسابرس و بازرس قانونی قرار گرفت.

در رابطه با انتقال سند مالكيت ساختمان شيراز مقرر گرديد تا پايان سال اقدام الزم از سوي هيأت مديره شركت انجام
گيرد (بند ),-,-5
انتقال مالکيت ساختمان شيراز در تاریخ  1322/11/28به نام شركت حفاري شمال صورت گرفته و اسناد مربوطه در اختيار حسابرس و
بازرس قانونی قرار گرفت.

جهت توسعه روشهاي تأمين مالي با استفاده از ابزارهاي متنوع بازار پول و سرمايه پيگيري الزم از سوي هيأت مديره
انجام شود( .بند ),-,-4
در این رابطه سه فقره وام به ترتيب به مبالغ  133ميليارد ریال و  243ميليارد ریال و  10333ميليارد ریال از بانکهاي ملت و تجارت و
اقتصاد نوین دریافت گردیده و اقدام الزم در رابطه با انتشار اوراق صکوک در شرف اجرا میباشد.

جهت وصول مطالبات و كاهش دوره وصول مطالبات توسط هيأت مديره پيگيري موثر صورت پذيرد( .بند )9-9-4
در حال پيگيري میباشد.
در خصوص اسنـاد خريد سكوهاي دريايي سحر 9و 2مقرر گرديد هيأت مديره موضـوع را با كمترين ريسـک پيگيري نمايد.
(بند ), -7
موضوع در جلسه هيأت مدیره مطرح و مورد مالحظه قرار گرفت.

در مورد بند  92گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقرر گرديد تا با توجه به الحاقيه هاي قراردادهاي منعقده در مورد
دكل سحر ( )9و ( ،)2هيأت مديره گزارش كامل اقدامات انجام شده در اين ارتباط را تهيه و در اختيار حسابرس و
بازرس قانوني شركت قرار دهد( .بند ) 9 -8
گزارشات و مستندات در این خصوص توسط امور مهندسی شركت تهيه و در اختيار حسابرس و بازرس قانونی شركت قرار گرفته
است.

63

در ارتباط با دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي مقرر گرديد آيين نامه اجرايي و دستورالعمل اجرايي قانون مذكور توسط
هيأت مديره اجرايي گردد( .بند )9 -12
كارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی براي كليه مدیران و روسی شركت در تاریخ  22/38/3برگزار گردید و مدیر امور مالی شركت نيز به
عنوان نماینده واحد مبارزه با پولشویی به وزرات دارایی معرفی گردیدهاند.

با توجه به تاكيد نماينده سازمان بورس مقرر گرديد هيأت مديره كميته حسابرسي را مطابق با منشورهاي اعالم شده از
سوي سازمان بورس تشكيل و در اولين فرصت نسبت به معرفي كميته حسابرسي و ارسال گزارش كنترلهاي داخلي
براي سال مالي  9519به آن سازمان اقدام نمايد( .بند ), -95
كميته حسابرسی به ریاست رئيس محترم هيأت مدیره و دو نفر حسابرس مستقل ایجاد و به سازمان بورس معرفی گردیده است.

اقدام موثر براي آغاز ساخت  94دكل حفاري با شركت چيني صورت گيرد با تجزيه پروژه به دو يا سه فاز ،سرعت
آغاز و پيشرفت پروژه احتماالً با توانايي شركت تطبيق خواهد يافت .براي اين منظور دكلهاي دريايي در اولويت قرار
گيرند( .بند )9 -9
این موضوع از سوي هيأت مدیره شركت در حال پيگيري میباشد.

براي توسعه حضور در بازار منطقه برنامه ريزي و اقدام شود( .بند ) 9 -2
در این خصوص در حاشيه نمایشگاههاي برگزار شده در كشورهاي عراق و تركمنستان اقدامی صورت پذیرفته است كه گزارش آن به
پيوست میباشد.

براي توسعه مشاركت با شركتهاي بينالمللي براي تأمين دكل و يا توسعه خدمات و حضور در بازار بينالمللي اقدام
شود( .بند )9 -5
موضوع در دستور كار هيأت مدیره میباشد.
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مكانيزم جذب و تأمين نيرو با توجه به هزينههاي قابل توجه آموزشي و ايجاد مهارت بايد به گونهاي باشد كه
ويژگيهاي فردي و شخصيتي الزم در انتخاب اوليه مورد توجه قرار گيرد( .بند ) 8 -4
موضوع توسط مدیریت منابع انسانی به طور جد در حال پيگيري است.

براي راه اندازي دپارتمان آموزشي تخصصهاي مرتبط با حفاري با همكاري موسسه آموزشي و پژوهشي سينا اقدام شود تا با
استفاده از اساتيد داخلي و خارجي اين مركز به صورت بينالمللي فعاليت نمايد( .بند )8 -3
این شركت در حال تاسيس مركز آموزشی بينالمللی كه هدف آن پرورش نيروهاي عملياتی در حوزه حفاري میباشد كه به محض اخذ
اجرایی و نهایی شدن به استحضار حسابرس و بازرس قانونی قرار گرفت.

رشد هزينههاي عملياتي و پرسنلي و سرانه پرسنلي كنترل شود( .بند )9-,
از سوي مدیریت امور مالی گزارش مقایسهاي  3ماهه در خصوص هزینههاي عملياتی و پرسنلی و سرانه پرسنلی تهيه و جهت اتخاذ
تصميم به هيأت مدیره ارائه گردد.

براي بهبود بازده دارائيها اقدام شود( .بند )9 -7
با توجه به برنامه افزایش تعداد دكلها اميد میرود این بازده بهبود یابد.

براي تقسيم هزينهها بين هزينههاي سرمايهاي و جاري استاندارد حسابداري رعايت شود( .بند )9-9
اقدامات الزم در این خصوص انجام شده است.
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پیشنهاد هیأت مدیره براي تقسیم سود

475297190

الف) ميزان سود قابل تخصيص
ب) نحوه تخصيص سود:

475297190

سود قابل تخصيص

()975027705

سود سهام مصوب مجمع عمومي
پاداش هيئت مديره مصوبه مجمع عمومي

()27300

اندوخته قانوني

()437295

سود انباشته در پايان دوره

271797413

ج) ميزان سود قابل تقسيم:
حداقل سود قابل تقسيم طبق قانون تجارت معادل  %13و سود پيشنهادي هيئت مدیره معادل  % 93میباشد.
د) حداكثر سود قابل تقسيم با توجه به وضعيت نقدینگی و توان پرداخت سود:
با توجه به موارد فوق حداكثر سود قابل تقسيم هر سهم  10323ریال میباشد ليکن در اجراي ماده  11دستورالعمل انضباطی
ناشران پذیرفته شده در بورس ،حداكثر سود قابل تقسيم هر سهم از مبلغ  13023ریال ،مبلغ  119ریال (به شرح بند و) پيشنهاد
گردیده است.
و) پيشنهاد تقسيم سود:
پيشنهاد هيئت مدیره  13درصد از سود تحقق یافته سال منتهی به  1322/12/22پيشنهاد گردیده است.
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ه) برنامههاي پيشنهادي شركت در ارتباط با پرداخت سود تقسيم شده شامل سود سهام جاري و سود سهام پرداخت
نشده سنوات قبل

تعداد سهام

تاریخ پرداخت سود
از  39/15/15الی 39/12/15

تا  4336333سدم (تندا سدامداران حقیقی)

از  39/12/12الی 39/12/91

تا  763336333سدم (سدامداران حقیقی و حقوقی)

از  39/19/10الی 39/19/11

763336333-363336333

از  39/19/10الی 39/12/05

363336333-463336333

از  39/12/09الی 39/13/05

463336333-7363336333

از  39/13/02الی 39/13/91

7363336333-4363336333

از  39/01/10الی 39/01/91

4363336333-33363336333

از  39/00/10الی 39/00/15

ار  33363336333اه ااال

ضمناً نحوه پرداخت متعاقباً اعالم ميگردد.
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دفتر مركزي شركت :
تهران – ميدان آرژانتين-خيابان الوند-خيابان  – 53پالک 9
كد پستي9939,,94199 :
تلفن99793095 :
وب سايتwww.ndco.ir :
پست الكترونيکinfo@northdrilling.com :
آدرس امور سهام و مجامع:
تهران – خيابان وليعصر-روبروي نيايش –بلوار اسفنديار-پالک 10
كد پستي91,9,3599, :
تلفن99,30554 :
نمابر99,30554 :
وب سايتwww.ndco.ir :
پست الكترونيکbourse@ndco.ir :
اشخاص مسئول پاسخگویی به سواالت سهامداران:
خانم سمانه كابلي
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