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تجدید ارائه شده

7323

7323

7322

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

1,773,384

2,701,783

8,222,018

سود عملیاتی

7,313,288

2,814,181

3,331,317

13,202

72,210

()743,027

134,012

2,018,482

2,831,423

()234,212

()14,001

()201,842

871,317

7,127,384

2,370,327

درآمد غیرعملیاتی
سود خالص – پس از کسرمالیات
تعدیالت سنواتی
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)
جمع داراییها

71,123,708

78,040,022

71,024,132

جمع بدهیها

72,234,123

72,743,133

70,004,113

سرمایه ثبت شده

2,104,304

2,104,304

2,104,304

جمع حقوق صاحبان سهام

3,111,373

4,821,321

1,072,218

ج)نرخ بازده (درصد) :
نرخ بازده داراییها

3/71

%77

%78

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

%71

%34

%31

د) اطالعات مربوط به هر سهم:
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

2010403040000

2010403040000

2010403040000

اولین پیش بینی سود هر سهم – ریال

114

234

121

آخرین پیش بینی سود هر سهم – ریال

342

207

821

سود واقعی هر سهم – ریال

282

123

70082

سود نقدی هر سهم – ریال

-

140

140

30722

30884

40337

7000

7000

7000

73/31

4/48

1/72

آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش –ریال
ارزش دفتری هر سهم – ریال
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم – مرتبه
ه) سایر اطالعات:
تعداد کارکنان– نفر (پایان سال)

20143

20811

20111
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پیام هیأت مدیره
با حمد و سپاس از خداوند متعال و با استعانت از درگاه احدیت ،باز شکر که این توفیق بزرگ حاصل شد تا طی سوال گذشوته بوا
وجود مشکالت عدیده و شرایط خاص اقتصادی ،سیاسی کشور ،قدردان حسن اعتماد کلیه سهامداران محترم شرکت باشیم.
واضح و مبرهن است که صنعت حفاری به عنوان یکی از پرمخاطره ترین و پیچیده ترین صنایع باالدسوتی نفوت و گواز اهمیوت
بسزایی در رشد و شکوفایی اقتصاد دارد .تخصص ،تجربه و دانش در کنار تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری مناس

به هموراه

برنامه ریزی صحیح به منظور استفاده صحیح از منابع و استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدها ،متضمن رشود و توسوعه در ایون
صنعت می باشد.
خوشبختانه صنعت حفاری پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران توانست با اتکا به خداوند متعال و نیروهای متخصص
داخلی ،قابلیت ها و توانمندیهای خود را به عرصه ظهور برساند و با بهبود مستمر آنها دستاوردهای چشمگیری در صنعت نفت
کشور کس

نماید .در همین راستا شرکت حفاری شمال به عنوان بزرگترین شرکت خصوصی حفاری در ایران توانسته موفقیتهای

بی نظیری همچون دستیابی به دانش حفاری آبهای عمیق ،کشف اولین مخزن هیدروکربوری در آبهای عمیق دریای خزر در بخش
داخلی ،به عنوان تنها شرکت صادرکننده خدمات و عملیات حفاری و حضور در بازارهای بین المللی را کس

نماید و به عنوان

معتبرترین شرکت حفاری در خشکی و دریا خود را معرفی نماید.
در کنار توانمندیهای داخلی ،پویایی بازار رقابت و مسائل اقتصادی و سیاسی دنیا می تواند چالشهای فراوانی را در مسیر حرکت
شرکتها ایجاد نماید .صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از صنایع استراتژیك شناخته شده ،تغییرات و اثرات قابل توجهی را بر روی
اقتصاد کشورها می گذارد.
در سال اخیر قیمت نفت به پایین ترین حد خود در طول سالهای اخیر رسید و به تبع آن آمار ارائه شده طی  14سال گذشته
نشان می دهد ،تعداد دکلهای حفاری در دنیا نیز به حداقل خود رسید و بسیاری از شرکتهای بزرگ دنیا اعالم ورشکستگی
نمودند .مطمئناً صنعت نفت ایران نیز از این تغییرات متاثر گردید که این امر باعث بروز مشکالت اساسی در شرکتهای دولتی به
4

عنوان کارفرمایان و شرکتهای خصوصی به عنوان پیمانکاران شد ،شر کت حفاری شمال نیز از این قاعده مستثنی نبود و شرایط
سختی را تجربه نمود و دچار مشکالت عدیده ای گردید .با این وجود شرکت حفاری شمال با سرلوحه قرار دادن سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ،بررسی و تحلیل وضعیت موجود صنعت و پیش بینی های آتی ،با برنامه ریزی های صورت گرفته ،راهکارهایی
جهت غلبه بر مشکالت به وجود آمده ارائه نمود که خوشبختانه باتالش مدیران ارشد سازمان توانست بر بخشی از چالشهای خود
فائق آید.
شرکت حفاری شمال تمرکز خود را تا سال  7323بر روی توسعه عملیات و خدمات شرکت قرار داد که در این مهم موفق بوود بوه
گونووه ای کووه توانسووت ناوگووان حفوواری خووود را طووی موودت زمووان کوتوواهی بووه  2دسووتگاه حفوواری خشووکی،
 3دستگاه حفاری دریایی پایه دار افزایش داده و از سویی با توسعه در بخش خدمات فنی جانبی شامل سیمانکاری ،راندن لولوه
جداری ،نمودارگیری از گل حفاری ،تجهیزات سرچاهی مدیریت پسماند و  ...و ارائه خدمات مارین با شناورهای خود حوزه فعالیت
خود را گسترش دهد.
در سال گذشت ه با توجه به مشکالت عنوان شده و کاهش تقاضاهای حفاری ،شرکت تمرکز خود را بر روی کاهش بهای تمام شده
ارائه خدمات و توسعه بازارهای خود قرار داد تا بتواند جوابگوی اعتماد سهامداران محترم خود باشد.
امید است شرکت حفاری شمال با تالش و پشتکار مدیران و کارکنان خود بتواند بر مشکالت و چالشهای موجود و پیش رو فائق
آید و در مسیر رشد ،ارتقا و بالندگی خود بتواند افتخارات دیگری را کس

نماید.
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کلیاتی درباره شرکت
7311

•

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

7387

•

آغاز فعالیت شرکت

7383

•

عملیاتی شدن سکوی دریایی الیما و شناورهای ایران بهشهر و راتا

7384

•

راه اندازی دکل خشکی NDC770

•

راه اندازی دکل های خشکی NDC777 , NDC772 , NDC773

•

تغییر نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام

•

راه اندازی دکل های خشکی  NDC773 , NDC774 , NDC771 , NDC778و تحویل گیری دستگاه  NDC777از

7381

7388

7382

7320

7327

پیمانکار
•

راه اندازی سکوی نیمه شناور فوق مدرن ایران امیرکبیر و شناورهای کاسپین  7و2

•

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

•

راه اندازی دکل خشکی  NDC771و تحویل گیری راهبری  3دستگاه دکل خشکی از پیمانکار نیروی انسانی

•

خرید پایگاه عملیاتی واقع در شهر اهواز

•

خرید  7دستگاه دکل خشکی –( NDC772جایگزین دکل )NDC778

•

واگذاری کامل شرکت به بخش خصوصی

•

جابجایی و پیش راه اندازی دکل دریایی سحر 7

•

عقد قرارداد ساخت دکل دریایی سحر 2

•

خرید پایگاه عملیاتی و پشتیبانی درجزیره کیش

•

شروع عملیات سکوی حفاری سحر 7

•

شروع عملیات دکل NDC772

•

تکمیل ساخت پایگاه پشتیبانی اهواز

•

تکمیل ساخت دکل سحر  2و انجام مراحل حمل آن به آبهای خلیج فارس
بازسازی دکل دریایی الیما

7322
7323
7323

•

شروع عملیات دکل سحر 2

•

خرید سهام نیروگاه زنجان

•

دریافت مالکیت ساختمان شیراز

•

خرید ساختمان مرکزی همیال

•

عقد قرارداد حفاری  4حلقه چاه در آزادگان جنوبی

•

عقد قرارداد سکوی حفاری سحر  2با شرکت نفت فالت قاره ایران
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ناوگان حفاري
این شرکت در حال حاضر با مالکیت  2دستگاه سکوی حفاری خشکی سنگین و  3دستگاه سکوی حفاری دریایی پایهدار،
دو فروند شناور یدک کش 77 ،دستگاه پمپ تراک سیمانزنی و  2دستگاه نمودارگیری از گل حفاری مسئولیت اجرایی
عملیات حفاری به منظور اکتشاف ،تولید و بهرهبرداری از مخازن نفت و گاز و نیز تعمیرات آنها و انجام خدمات فنی در داخل
و خارج از کشور را بر عهده دارد .همچنین این شرکت هدایت و راهبری سه فروند شناور یدک کش  71000اس

بخار را

عهدهدار میباشد.
شرکت حفاری شمال در حال حاضر خدمات فنی و حفاری گستردهای را در زمینه حفاری ،خدمات سیمانکاری و
اسیدکاری ،خدمات حفاری انحرافی ،نمودارگیری از چاهها ،خدمات راندن لولههای جداری ،خدمات ابزار و لوازم در گردش،
مهندسی گل و سیمان ،مدیریت خدمات پسماند حفاری ،خدمات چاهپیمایی  ،کنترل عملیات حفاری (  ) Mud Loggingو
 ...را به شرکت نفت خزر و شرکت دراگون اویل ( )Dragon Oilدر آبهای کشور ترکمنستان در دریای خزر ،شرکت پترو
پارس  ،شرکت پترو گوهر فراساحل کیش و شرکت نفت فالت قاره در خلیج فارس ،شرکت نفت مناطق مرکزی و شرکت
مهندسی توسعه نفت در خشکی ارائه مینماید .

7

بزرگترین دارنده دکلهای حفاری دریایی ملکی
و بزرگترین شرکت حفاری غیردولتی ایران
پروژه های حفاری دریایی شرکت حفاری شمال
 پروژه های حفاری در دریای خزر :

 دکل دریایی پایه دار( )Jack upالیما:

دکل مذکور در سال  7383فعالیت خود را در آبهای کشور ترکمنستان تحت قرارداد بین المللوی بوا شورکت دراگوون
اویل ( به عنوان تنها قرارداد بین المللی صنعت نفت ایران در بخش حفاری )آغاز کرده است.
با توجه به اینکه صدور خدمات فنی و حضور قدرتمند در عرصه بین المللی صنعت نفت همواره یکی از دغدغه های مهم
کشور بوده ،دستگاه حفاری الیما(ایران خزر) توانسته تا پایان سال  7323حودود  12حلقوه چواه بوا متوراژی بویش از
 7810177/4متر را با رعایت استانداردهای ایمنی و بینالمللی در آب های دریایی خزر در کشوور ترکمنسوتان حفواری
نماید .عملکرد شرکت در بخش بینالمللی به گونهای بوده که کارفرموای خوارجی امتیوازات ویوژهای از جملوه تمدیود
قرارداد ،پاداش های عملکرد و جلوافتادگی از برنامه چاه ،پرداخت نرخ کامل قرارداد در زمان بازسازی دستگاه بوه ایون
شرکت اعطا نموده است که بیانگر توانایی باالی حفار مردان و متخصصین این شرکت در بخش بوینالمللوی مویباشود.
قرارداد فی مابین برای یکسال با نرخ کارکرد روزانه 830431/33دالر تمدید گردید.
 راهبری سکوی نیمه شناور فوق مدرن ایران امیرکبیر :

شرکت حفاری شمال مفتخر است با عنایت به حضور ناموفق نیروهای شرکتهای خارجی ،با بهره گیری از توان داخلوی
و نیروهای متخصص و مجرب خود با راه اندازی ،مدیریت و راهبری دستگاه فوق مدرن ایران امیرکبیر برای اولین بوار در
کشور و خاورمیانه حفاری در آبهای عمیق دریای خزر (بیش از  140متر) عهده دار گردد .با کس

ایون موفقیوت ایوران

تنها کشور آسیایی عضو اوپك و برخوردار از این دانش میباشد و با بومیسازی دانش حفاری در آبهای عمیق به تعوداد
8

محدودی از کشورهای جهان پیوسته است که این تخصص را دارا میباشند .این دستاورد بزرگ توسط نیروهای داخلوی
ادامه دار بوده و توانستند در آذر ماه سال  7327اولین مخزن هیدروکربوری در آبهای عمیق بخش داخلی دریای خوزر را
پس از گذشت  703سال از کشف نخستین چاه نفت ایران ،با تخصص و تعهد خود کشف نمایند که این عنووان در تواریخ
ملی و صنعت نفت کشور با نام حفاری شمال به جاودان خواهد مانود .تواریخ اتموام قورارداد فوی موابین 7323/02/30
می باشد و بعد از آن تمدید نگردیده است.
 پروژه های حفاری در خلیج فارس :
 دکل دریایی پایه دار( )Jack upسحر : 1

با وجود موفقیت های کس

شده ،شرکت حفاری شمال دست از تالش و همت مضواعف بور نداشوت و بمنظوور تحقوق

اهداف کالن کشور با وجود مشکالت عدیده سکوی حفاری پایه دار ملکی نو با نام سحر  7را با بوه روزتورین تکنولووژی
دنیا جهت سرعت بخشیدن به حفاری در میادین مشترک نفتی و گازی پس از  28سال در اسوفند مواه سوال 7320وارد
آبهای خلیج فارس نمود و بر روی میدان فرزاد  Aشروع به کار کرد .دستگاه مذکور پس از اتمام کار در میدان فورزاد A
و تکمیل یك حلقه چاه اکتشافی به میدان گازی پارس جنوبی در تاریخ  72شهریور ماه  7322جابجا گردیود و فعالیوت
خود را در این میدان آغاز نمود .سکوی سحر  7در فاز  72به انجام عملیات حفاری مشغول شد و توانست حفواری یوك
حلقه چاه اکتشافی را به اتمام برساند و پس از آن به  Plat Form Bفاز  73انتقال یافت.
در  Plat Form Bفاز  73طبق برنامه کارفرما مشغول به حفاری  77حلقه چاه (  8حلقه چاه توسعه ای بصورت کامول و
حفر  3حلقه چاه تا حفره  32اینچ ) به روش ( Batch Drillingفعالیت حفاری همزمان بر روی چند چاه) بووده اسوت.
همچنین توانست در مدت زمان فعالیت خود ،رکوردهای سرعت حفاری را در حفره های مختلف کوه توا قبول از آن در
اختیار شرکتهای حفاری خارجی بوده بهبود ببخشد که بارها توسط کارفرمای محترم رسانهای و به عنوان یك دستاورد
مهم تلقی گردیده است .از جمله این رکوردها می توان به حفواری حفوره  32ایونچ ،رانودن جوداری و سویمانکاری در
مجموع بمدت  73ساعت در چاه شماره  8اشاره کرد درحالیکه این رکورد قبال  22ساعت و برای دستگاه خارجی آبوان
9

 8بوده است  .این دستگاه حفاری تا پایان سال 7323توانسته  330742/1متر حفاری نماید .ضمنا دکل فووق از بهمون
ماه  7323تا  7323/03/23بیکار بوده است و از آن تاریخ طی قرارداد جدید با شرکت پترو گوهر فرا ساحل کیش بمدت
 300روز با نرخ روزانه  7300400دالر فعالیت داشته است.
سکوی حفاری دریایی پایه دار( )Jack upسحر : 2
سکوی حفاری دریایی پایه دار سحر ، 2دومین دستگاه حفاری جدید ملکوی حفواری شومال موی باشود کوه درتواریخ
 7322/02/07وارد آبهای خلیج فارس گردید و درفاز  72پارس جنوبی مستقر  ،و پس از راه اندازی در تواریخ 7322/3/3
مشغول عملیات حفاری گردید.این دستگاه حفاری تا پایان سال 7323توانسته  240121متر حفاری نماید .دکول فووق
طی سال  7323در فاز  72پارس جنوبی بصورت ( Batch Drillingفعالیت حفاری همزمان بر روی چند چاه) مشوغول
انجام عملیات حفاری بوده است که در اسفند ماه  7323قرارداد فی مابین با کارفرمای جدید شرکت نفوت فوالت قواره
منعقده و از تاریخ  7324/02/21در منطقه عملیاتی میدان سلمان مستقر شده است و مشغول به کار گردیده است.
همچنین سکوی سحر  2توانسته با ثبت رکوردی جدید در سال  7323در فاز  72پارس جنوبی پلتفورم  Aچاه شوماره 1
در  23ساعت  ،322متر در حفره  8 7/2اینچی را حفاری نماید که بیشترین رکورد  232متور در مودت زموان و حفوره
مشابه در اختیار دکل خارجی آبان  8بوده است .
شایان ذکر است با ورود هر یك از این دو سکو به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حدود  400نفر اشتغالزایی گردیود
و زمینهای برای بروز و ارتقا استعدادها و توانمندیهای نیروهای داخلی کشور شده است.
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پروژه های حفاری خشکی شرکت حفاری شمال
 دکل های خشکی :

در کنار فعالیت قدرتمند شرکت حفاری شمال در بخش دریا ،این شرکت با در اختیار داشتن  2دستگاه حفاری سونگین
در خشکی در پهنه وسیعی از جغرافیای کشور ( استانهای خراسان  ،فارس ،ایالم ،خوزسوتان ،بوشوهر و  ، ) ...خودمات
گسترده ای را در زمینه حفاری ،خدمات سیمانکاری ،رانودن لولوه جوداری ،اسوید کواری ،خودمات حفواری انحرافوی،
نمودارگیری از گل حفاری خدمات ابزار و لوازم در گردش ،مهندسی سیاالت حفاری ،مدیریت خدمات پسوماند حفواری،
خدمات چاه پیمایی به کارفرمایان ارائه می نماید که در مدت فعالیت خود توانسته  700حلقوه چواه بوا متوراژی بویش از
 3740433متر حفاری نماید.

00

جدول تعداد حلقه و متراژ چاه هاي حفاري شده از بدو تاسيس شركت تا سال 1394
عنوان

1384

نام دكل

1385

1387

1386

1389

1388

1391

1390

1393

1392

جمع

1394

تعداد حلقه

متراژ

تعداد حلقه

متراژ

تعداد حلقه

متراژ

تعداد حلقه

متراژ

تعداد حلقه

متراژ

تعداد حلقه

متراژ

تعداد حلقه

متراژ

تعداد حلقه

متراژ

تعداد حلقه

متراژ

تعداد حلقه

متراژ

تعداد حلقه

متراژ

تعداد حلقه

متراژ

4

14,826

4

16,675

4

15,773

4

14,883

7

17,161.5

6

22,340

6

18,295

5

15,111

7

19,689

9

21,377

6

10,581

62

186,711.5

2,280

0

8,661

0

1,052

1

2,202

0

3,215

1

1,129

0

0

2

18,539

0

6,565

1

3,261

1

13,237.8

7

10,088.8

9

33,152.6

0

11,498

0

9,054

11

5,143.5

11

25,696

4

15,773

4

14,883

7

19,441.5

6

31,001

6

19,347

6

23,878

8

37,663

11

44,797.8

24

25,813.3

84

264,098.9

4

11,807

3

5,968

0

5,294

1

5,276

1

3,260

1

3,929

1

4,410

2

7,377

2

6,521

15

53,842

NDC111

2

8,753

1

4,460

2

5,071

2

4,963

2

6,107

1

6,832

2

1,863.5

1

1,828

13

39,878

NDC112

2

6,420

1

6,814

2

4,547

2

4,224

2

4,297

1

7,597

2

5,588

2

6,491

14

45,978

NDC113

1

4,789

4

3,642

2

4,317

2

4,920

1

5,339

2

4,675

2

7,638.7

1

5,232

15

40,552.7

NDC114

0

2,759

2

7,209

2

8,505

2

5,839

1

3,354

2

4,653

1

5,568

10

37,887

NDC115

0

2,817

2

4,668

1

5,502

2

6,236

3

6,700

2

5,508

1

4,249

11

35,680

NDC116

0

0

1

6,634

1

4,950

1

3,213

2

5,237

2

5,252

2

3,264

9

28,550

NDC117

1

4,353

1

1,826

1

931

2

2,198

2

1,175

0

0

0

0

7

10,483

1

6,660

2

5,084

1

5,477.9

2

5,460.65

6

22,683

جمع خشکی :

0

0

0

0

4

11,807

8

25,930

7

30,139

13

39,548

12

37,255

14

43,818

15

45,064

15

43,358.1

12

38,614

100

315,533

جمع کل :

4

14,826

4

16,675

8

27,580

12

40,813

14

49,580.5

19

70,549

18

56,602

20

67,696

23

82,727

26

88,155.9

36

64,426.95

579,631.6 184

دريا

الیما
ایران امیر کبیر
سحر1
سحر 2

جمع دریا :

4

14,826

4

16,675

خشكي

NDC110

NDC119
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سرمایه و تاریخچه افزایش سرمایه
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ یك میلیون ریال (شامل تعداد  70000سهم ،به ارزش اسمی هر سهم  7000ریال) بووده کوه
طی دو مرحله به شرح زیر به مبلغ 201040304میلیون ریال (شامل تعداد  2010403040000سهم ،به ارزش اسمی هر سوهم 7000
ریال) افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت
تاریخ افزایش سرمایه

درصد افزایش سرمایه

سرمایه جدید (میلیون ریال)

محل افزایش سرمایه

7381/1/4

%713/117

701310172

مطالبات حال شده صاحبان سهام

7381/1/28

%48/73

201040304

مطالبات حال شده صاحبان سهام

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

0

03

آخرین ترکیب سهامداران شرکت :

ترکی

سهامداران با مالکیت بیش از  %7سهام شرکت ،در پایان سال مالی منتهی به  7323/72/22و تاریخ گزارش به شورح

جدول زیر است:
سهامداران عمده شرکت در پایان سال  1931و تاریخ تایید گزارش
نام سهامدار

1931/29/92

1931/19/93

ردیف
تعداد سهم

درصد

تعداد سهم

درصد

7

شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران

7037707140043

40032

7037707140043

40032

2

صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح

21301110372

70072

21301110372

70072

3

سازمان تأمین اجتماعی

21004300400

70

21004300400

70

3

سازمان بیمه سالمت ایران

21004300400

70

21004300400

70

4

شرکت سرمایه گذاری صباتامین

1

شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس(سهامی خاص)

1

بانك رفاه کارگران

8

سایر سهامداران
جمع

2203280772

3082

-

-

71200310380

1022

71203130830

1023

3304000000

7011

73703370338

4033

20304210734

1084

20401810332

1020

9002101210222

122

9002101210222

122

سایر سهامداران
شرکت مالی و سرمایه
گذاری پیشرو ایران

بانك رفاه کارگران شرکت تجهیزات پزشکی
مهرگان تامین پارس
شرکت سرمایه گذاری
صبا تامین
سازمان بیمه سالمت
ایران

سازمان تامین اجتماعی
صندوق بازنشستگی
نیروهای مسلح

04

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعیت معامالت و قیمت سهام

شرکت در تاریخ  7388/3/70در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (استخراج نفت بجز کشف) با نماد حفواری درج شوده و
سهام آن برای اولین بار در  7388/3/37مورد معامله قرار گرفته است.
وضعیت سهام شرکت طی  3سال اخیر به شرح زیر بوده است:
پایان سال مالی
ارزش

تعداد

تعداد

سال مالی منتهی

تعداد سهام

سهام

روزهای

روزهایی که

به

معامله شده

معامله شده

باز بودن

نماد معامله

نماد

شده است

میلیون ریال

قیمت

ارزش بازار

سهم

سرمایه

میلیون ریال

ریال

میلیون ریال

2929/29/92

263.907.526

5.6.0.3.9

660

6.0

0.9

9939

904.206.2

2929/29/92

.97.626.339

..060.261

6.6

6.6

9.297

6663

904.206.2

2926/29/92

666.3.0.695

..319.525

602

602

9.013

601.

904.206.2

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات شرکت
رتبه در سال 7323

رتبه در سال7323

شرح
کیفیت افشاء و اطالع رسانی

714

732

تعداد روزهای گشایش نماد

201

273

تعداد روزهای معامالتی

201

273

نسبت حجم معامالت به میانگین موزون سرمایه (درصد)

00071

00001
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اطالعات مقایسهای پیش بینیهای درآمد هر سهم و عملکردواقعی

اطالعات مربوط به پیش بینیهای درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به  7323/72/22و عملکرد واقعوی آن بوه
شرح زیر بوده است.
اولین پیش بینی
درآمد هر سهم در
تاریخ
0921/10/92

دومین پیش بینی
درآمد هر سهم در
تاریخ

سومین پیش بینی
درآمد هر سهم در
تاریخ

0921/10/02

0921/01/92

چهارمین پیش بینی
درآمد هرسهم
در تاریخ
0921/00/02

ارقام به میلیون ریال

ارقام به میلیون ریال

ارقام به میلیون ریال

ارقام به میلیون ریال

ارقام به میلیون ریال

2,727,431

1,340,312

1,032,318

1,831,323

1,773,384

()1,031 ,134

()4,340 ,133

()4,331 ,212

()4,012 ,272

()4,431 ,212

3,083,802

2,022,132

7,102,021

7,113,404

7,411,471

هزینههای اداری و عمومی

()188 ,321

()111 ,001

()173 ,113

()127 ,282

()171 ,373

خالص سایر اقالم عملیاتی

371,814

337,882

171 ,411

371 ,231

323 ,781

سود عملیاتی

2,172,340

7,814,174

7,104,000

7,418,142

7,313,288

هزینههای مالی

()430 ,000

()111 ,241

()187 ,814

()188 ,021

()172 ,324

21,220

72,118

21,237

21,338

32,330

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

()81 ,381

717,071

271,274

31,141

37,812

اقالم غیرمترقبه،اثرات تغییر در اصول و روشهای
حسابداری
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

0

0

0

0

0

2,727,243

7,320,732

7,711,287

232,231

134,012

مالیات بر درآمد

()707 ,288

()744 ,711

()72 ,811

()8 ,044

-

سود خالص

2,072,214

7,233,214

7,743,774

233,882

134,012

114

313

333

342

282

2,104,304

2,104,304

2,104,304

2,104,304

2,104,304

شرح اقالم جدول پیش بینی
درآمد هر سهم

فروش و درآمدهای عملیاتی
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
سود ناخالص

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

سود هرسهم پس از کسر مالیات(ریال)
سرمایه (میلیون ریال)

عملکرد واقعی
0921/09/92
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برنامه ریزی کالن شرکت
در دنیای پر تالطم اقتصادی امروز  ،با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی ،نوآوری در تولید و طراحی محصول ،تغییرات شدید محیطی و
دیگر عوامل ،هر روز فشارهای بیشتری به صنایع مختلف وارد می شود .شرکت های مختلف با ابعاد متفاوت به محدوده صنایع وارد می شوند و یا
در حال فعالیت هستند ،در چنین شرایطی ،سازمان ها برای اداره خود نیازمند شناخت دقیق و کاملی از صنعتی که به آن وارد می شوند دارند .از
طرفی شرکت ها هر روزه خود را به روشهای جدیدی برای کسب برتری در بازار تجهیز می کنند و رقابت موجود شدیدتر می شود .آنچه موجب
بقای سازمان ها در دنیای کنونی می شود ،درجه سازگاری و تطبیق آنها با شرایط پیچیده محیطی است و سازمانهایی که محیط را ماهرانه اداره
و کنترل می کنند در مقایسه با سایر سازمان ها کامیاب ترند .لذا بنگاه ها باید فعالیت های خود را متناسب با شرایط رقابتی سازماندهی کرده و
برای سامان بخشیدن به فعالیت های خود ملزم به تدوین استراتژی می باشند.
تدوین چشم انداز و مأموریت

آنچه به عنوان چشم انداز شرکت حفاری شمال تعریف شده است ،عبارتست از:







ارج نهادن به منافع و خواسته های همه ذینفعان.
کیفیت اندیشی ،خالقیت ،تعهد و احترام به خواسته های مشتریان.
تبدیل شدن به شریک استراتژیک مشتریان از طریق حذف کامل زمان تلف شده تولید.
شناخته شدن بعنوان الگوی کیفیت و بهره وری انجام کلیه خدمات حفاری در منطقه.
ارائه کلیه خدمات صنعت حفاری ،با باالترین استانداردها وکیفیت و راندمان و سازگار با محیط زیست.
شناخته شدن به عنوان یکی از برترین ارائه دهنده های خدمات حفاری در منطقه جنوب غرب آسیا.

که جمع بندی آن عبارتست از« :الگوی کیفیت و بهره وری ،در ردیف برترین نامهای تجاری در صنعت حفاری منطقه و معتبر در سطح
جهان».
همچنین در راستای تبیین مأموریت این شرکت نیز ،موارد ذیل مطرح میشود:




ارائه کلیه خدمات مربوط به حفاری و تعمیرات چاه های نفت،گاز وآب اعم از دریایی و خشکی به بازارهای داخلی و خارجی با در
نظر داشتن باالترین استانداردهای مربوط به  HSEو تمامیت داراییها درکنار عنایت ویژه به سالمت کارکنان درمحل عملیات.
فراهم ساختن خدمات جانبی حفاری و تعمیرات چاه های نفت،گاز و آب.
توسعه و عملیاتیکردن سودآوری کسب و کار در صنعت حفاری با توجه به ایمنی و نوآوری.

که میتوان آنها را بدین صورت ،جمع بندی نمود « :ارائه کلیه خدمات صنعت حفاری با مطلوبترین کیفیت و باالترین راندمان بصورتی
سالم ،ایمن و سازگار با محیط زیست ،با اتکا به فناوری روز و مناس

و برخوردار از سرمایه انسانی متخصص و کارآمد در راستای

ارزشآفرینی برای ذینفعان».
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تدوین اهداف کالن

در این قسمت اهداف کالن رشته فعالیت مربوطه براساس گزارش شناخت ،اسناد باال دستی ،چشم انداز و مأموریت تددوین شدده ،تعریدف و
تبیین میشود .در نهایت ،اهداف کالن شرکت حفاری شمال را نیز میتوان به شرح ذیل برشمرد:
.0
.9
.9
.1

افزایش سهم بازار در حوزه دریا و خشکی در عرصه های داخلی و خارجی.
ارتقای سرمایه انسانی.
ارتقای ظرفیت ناوگان حفاری (خشکی و دریا) و خدمات فنی جانبی.
ارتقای نظامهای مالی ،سازمانی و مدیریتی.

تدوین برنامه های استراتژی



توسعه ناوگان حفاری با تأکید بر بخش دریایی.



نفوذ و توسعه در بازار خارجی.



توسعه مشارکت فنی و اقتصادی با سرمایهگذاران داخلی و خارجی.



توسعه سرمایه انسانی شرکت.



توسعه خدمات فنی جانبی.



توسعه روشهای تأمین مالی با تأکید براستفاده از ابزارهای بازار پول و سرمایه.



طراحی و استقرار و به روزرسانی نظام حاکمیت شرکتی.



رهبری هزینه و استقرار نظام قیمت تمام شده.

 افزایش قدرت چانهزنی از طریق ایجاد تمایز درکیفیت ارائه خدمات.
در همین راستا پس از بررسی بازار های بالقوه و بالفعل منطقه در داخل و خارج از کشور و همچنین تحلیل رقبا ،بمنظور توسعه
بازار حفاری استراتژی های بازار یابی نیز تدوین گردید که به شرح ذیل می باشد:
ردیف
0

هدف بازاریابی

استراتژی های بازاریابی

افزایش سهم بازار

نفوذ در بازار پروژه های ، EPDمشارکت های راهبردی با تامین کنندگان مالی تایید

داخلی

9

مرز گستری

9

ارتقای نام تجاری

شده کارفرما و توسعه سهم بازار خدمات فنی جانبی.
نفوذ در بازار منطقه از طریق توسعه تحرکات بازاریابی برون مرزی (معرفی برند)
مشارکت راهبردی با شرکتهای خارجی.
استقرار استانداردها و سیستم های مدیریت در انطباق با شرکتهای بین اللملی،
استقرار سیستم های ارتباطات بازاریابی یکپارچه(.)IMC
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گزارش ارزیابی استقرار و اجرای مدیریت استراتژیك در شرکت
شرکت حفاری شمال در راستای تحقق استراتژی ها و همچنین رسیدن به اهداف خود از سال  0929برنامه های عملیاتی خود را شروع و تا
پایان سال  0921پیش بینی نموده است که می توان به شرح ذیل به اهم آن ها اشاره نمود :

ردیف

استراتژی های
مصوب

برنامه های عملیاتی

7

توسعه ناوگان
حفاری با تاکید بر
بخش دریا

افزایش دستگاه حفاری پایه
دار دریایی

2

نفوذ و توسعه در
بازارهای خارجی

مذاکره و عقد قرارداد خارجی

1

توسعه مشارکتی
فنی و اقتصادی

مذاکره و عقد قرارداد فنی با
شرکتهای داخلی خارجی در
بخش تامین و ساخت قطعات
و ارائه خدمات فنی جانبی

مذاکره و عقد قرارداد سرمایه
گذاری با شرکتهای داخلی و
خارجی در حوزه حفاری

عملکرد
7322

7323

3149

شناسایی و مذاکره با شرکت های سازنده

مذاکره با شرکت CPTDC

مذاکره با شرکت ملی نفت ایران
جهت انعقاد قراردادهای بلند مدت
و پیشگیری از بیکار ماندن دکلهای
جدید

مذاکره با شرکتهای کارفرما(جهت انعقاد
قرارداد و دریافت بخشی از مبلغ دکل)

تکمیل مرحله مطالعات بازار در حوزه
های آسیای میانه و قفقاز،خلیج
فارس،جنوب غرب آسیا و کشورهای
همسایه

مذاکره با شرکتهای داخلی خارجی در
بخش تامین و ساخت قطعات و ارائه
خدمات فنی جانبی

مذاکره با شرکتهای داخلی و خارجی در
حوزه حفاری

تامین منابع مالی برون
شرکتی(اقدام برای استفاده از
صکوك)
انجام مذاکره در اربیل و کرکوك
عراق و ترکمنستان جهت انجام
فعالیت
در حال مذاکره با یک شرکت بین
المللی جهت حفر 011حلقه چاه
گازی در کشور ترکمنستان
مذاکره با شرکت ملی نفت
ترکمنستان برای اجاره دادن یک
دستگاه دکل حفاری در خشکی
مذاکره با یک شرکت ایرانی جهت
ارائه خدمات حفاری در کشور چاد
شرکت در جلسات با شرکتهای
ایتوك و جهان بین آریا جهت ایجاد
کنسر سیوم در بصره و تبادل نظر با
مشاوران امور حقوقی و مدیریت
بازاریابی
مذاکره و مکاتبات متعدد با
شرکتهای مهندسی و توسعه
نفت CNPC،چین و فرا ساحل
کیش در جهت اخذ پروژه های
کلید در دست
شرکت در جلسات متعدد با
شرکتهای ORIONچینی و
OPECایرانی در جهت انجام
خدمات حفاری
مذاکره با شرکتهای
داالهو،سایروس،جهان حفار،دلوار
افزار کیش برای مشارکت در
خدمات فنی

مذاکره با کردستان کشور عراق

مذاکره با شرکتهای عمانی

حضور در مناقصات خارجی

مذاکره برای عقد قرارداد مشارکت
با شرکتهای داخلی

مذاکره برای عقد قراردادهای
مشارکت با شرکتهای خارجی
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ردیف

استراتژی های

برنامه های عملیاتی

مصوب

عملکرد
22

3

توسعه خدمات فنی
جانبی

خریددد تجهیددزات و شددروع
عملیدددات خددددمات فندددی
جانبی پس از بررسی هدای
امکددان سددنجی و اقتصدداد
سنجی حداقل در 8حوزه تا
پایان سال0921

5

توسددددعه سددددرمایه
انسانی

حفددو و نگهددداری نیددروی
انسانی

طراحی،تددددوین و اجدددرای نظدددام
جدید پرداخدت کارکندان شدرکت
متناسب با شرایط رقابتی بازار و بدا
هدددف حفددو و نگهددداری مددوثر
نیددددددروی انسانی(رسددددددمی و
پیمانکاری)کارآمد شرکت
برنامدده ریددزی عر دده و تقا ددا و
اسددتخراج تددراز سدده سدداله نیددروی
انسانی بر اساس و دعیت جداری و
طرحها و پروژه های آتی شرکت

بهبود محیط و شرایط کدار
و مددددکاری کارکنددان بددا
توجه به توسدعه فعالیتهدای
شرکت و ناوگان حفاری
ارتقاء بهره وری،بازنگریطرح
ساختار سازمانی و بدازنگری
طرح طبقه بندی و ارزیدابی
مشاغل با توجه بده توسدعه
آتی شرکت

برنامه ریزی و تامین نیروی
انسانی با محوریت مددیریت
شایستگیها

ارتقدداء و توانمنددد سددازی
منابع انسانی

خریددد یددک دسددتگاه پمد تددراك
سیمان زنی

23

49

خرید دوسدت تجهیدزات رانددن لولده
های جداری
خرید چهار ست پاور پوینت
خرید دو ست تجهیزاتRTTS
خرید دو ست تجهیزاتDRY TEST
خریددد پددنج عدددد مخددزن نگهددداری
سیمان
شددرکت در جلسددات بددا شددرکتهای
ایتوك و جهان بین آریا جهدت ایجداد
کنسر سیوم در بصره و تبادل نظدر بدا
مشدداوران امددور حقددوقی و مدددیریت
بازاریابی

سدداخت یددک دسددتگاه نمددودار
گیری از گل حفاری
خرید دو دستگاه سیمانزنی

طراحی و تدوین نظام جامع مددیریت
سدددالمت،ایمنی و بهداشدددت شدددغلی
کارکنان با توجده بده شدرایط منداطق
عملیاتی

طراحی ،تدوین و اجدرای نظدام
جدددامع خددددمات رفددداهی و
اجتماعی متناسدب بدا نیازهدای
کارکنان و خدانواده هایشدان بدا
رویکرد بدرون سدراری خددمات
موردنیاز
طراحدددی و تددددوین و اجدددرای
برنامدده کارراهدده شددغلی بددرای
کارکنددان مشدداغل عملیدداتی و
ستادی

رسدددیدگی و سددداماندهی مدددوارد
تشویقی و انضباطی

برنامه ریدزی انتخداب نیدروی انسدانی
برون سازمانی مورد نیاز سمتهای کف
سازمان

بددروز رسددانی سیسددتم منددابع
انسانی

برنامه ریزی بهبود بهره وری منابع
انسانی در حوزه فعالیتهای جاری و
پروژه ای شرکت

ارتقاء سطح بهداشت جسمی و رواندی
و کاهش آسیبهای اجتماعی کارکنان

بررسدددی و بدددازنگری مجددددد
سدداختار سددازمانی متناسددب بددا
برنامه ها و طرحهای توسعه ای

نظدددارت و ارزشدددیابی فعالیتهدددای
آموزشی ،آموزش کارکنان در بددو
استخدام

اصالح نظام پرداخت
برنامه ریزی و اجرای طرح طبقه
بندی مشاغل
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ردیف

استراتژی های

برنامه های عملیاتی

مصوب
1

توسعه روشهای تامین مالی

بررسددی اخددذ تسددهیالت از
بانکها و موسسات

1

ارقدددام نظدددام حاکمیدددت
شرکتی

طراحی روشدهای توسدعه و
ارتقاء نظام حاکمیتی

8

رهبری هزینه و نظام بهای
تمام شده

اسدددتقرار نظدددام فدددروش و
کنترل هزینه

4

افدددزایش قدرتچانددده زندددی
مبتنی بر کیفیت

طراحدددی نظدددام مددددیریت
دانش
اسدددتقرار سیسدددتم هدددای
نگهددددداری و تعمیددددرات
پیشگیرانه

عملکرد
22

23

بررسی اخذ تسدهیالت از بانکهدای
مختلددف جهددت تددامین مددالی و
انتخدداب بانددک برتددر جهددت اخددذ
تسددهیالت (بددا در نظددر گددرفتن
شاخصدددهای :ندددر ،بهره،مددددت
بازپرداخدددت تسدددهیالت،ارزی یدددا
ریالی،نوع تضامین اخدذ تسدهیالت
از بانکهدددای ملدددت(001میلیدددارد
ریال)تجارت(911میلیدارد ریدال)و
اقتصاد نوین(9111میلیارد ریال)

اخذ تسدهیالت ازبانکهدای سدینا
(911میلیدددددددارد ریدددددددال)و
تجارت(129میلیارد ریال)جهدت
تامین مالی
بررسی قرارداد مشدارکت مددنی
جهت تامین مالی

بازپرداخت بخشی از تسهیالت اخذ
شده از بانکهای مختلف

بررسی قرارداد مشارکت مدنی جهدت
تامین مالی

بررسی استفاده از صکوك جهت
تامین مالی

بررسی روشهای تامین مالی

طراحدی شداخص هدای کلیددی
موفقیت( )KPIبا همکاری سدایر
مدیریتها
برگزاری دوره های آموزشدی در
حوزه برنامه استراتژیک
تشکیل کار گدروه پیداده سدازی
برنامه ریزی استراتژیک

طراحددی و اجددرای نظددام مدددیریت
استراتژیک برای دوره زمدانی-0928
0920
باز بینی برنامه استراتژیک شرکت
ارتقا و بروز رسانی سیستم های
مدیریتی شرکت

مطالعددات مربددوط بدده سیسدددتم
حسابداری مدیریت

طراحددددی سیسددددتم بودجدددده
ریزی،فروش و قیمت تمام شده

پیاده سازی سیستم های هزینه و
درآمد

مطالعددات مربددوط بدده سیسدددتم
مدیریت مالی

راه اندددازی آزمایشددی سیسددتم
بودجدده ریزی،فددروش و قیمددت
تمام شده
انتخدداب مشدداور جهددت بررسددی
امکددان سددنجی پیدداده سددازی
مدیریت دانش

پیاده سازی سیستم جامع مدیریت
مالی و کنترل هزینه

بازبینی برنامه اسدتراتژیک بدا افدق
سه ساله برای شرکت

ارائددده خددددمات آموزشدددی
حفاری

49

خرید و استقرار سیسدتم تعمیدر و
نگهددداری پددیش گیراندده()PMSدر
دستگاه های سحر 0و سحر9

طراحی و برنامده ریدزی جهدت راه
اندددازی آموزشددگاه بددین المللددی
حفاری

اسدددتقرار سیسدددتم تعمیدددر و
نگهددداری پیشددبینانه()PMSبددر
روی دستگا های خشکی
تاسیس آموزشگاه بدین المللدی
حفاری

اصالح فرآیندها

اصالح نظام بازرگانی

ارتقا سیستم های مدیریتی
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یکی دیگر از اقدامات مهم انجام شده ،تدوین برنامه استراتژیک سه سال آتی 0920-0921میباشد که این امر مهم با
همکاری تمامی مدیریتها و تحت نظارت و سرپرستی مدیریت برنامهریزی تلفیقی صورت پذیرفت .این پروژه از ابتدای
سال  0921شروع گردید و پس از برگزاری آموزشهای مختلف در سطوح مختلف سازمانی و تشکیل کارگروه ،برنامهریزی
استراتژیک شرکت اجرایی گردید.
به منظور تدوین استراتژیهایی که به آنها اشاره خواهد شد ،تحلیلهای بنیادین در بخش صنعت ،بازارهای داخلی و
خارجی ،شرکتهای موفق در صنعت حفاری و نفت ،شرکتهای موفق دنیا ،تکنولوژی و صنعت نفت و حفاری در ایران
صورت پذیرفت .بر اساس بررسیهای انجام شده ،شرکت حفاری شمال بر اساس چشم انداز خود با تأکید بر توسعه پایدار
و نیروی متخصص و دانش فنی ،به عنوان الگوی صنعت در ایران خواهد گردید.
برای سه سال آتی شرکت با اهداف ارتقای سودآوری ،افزایش سهم بازار در خشکی و دریا در داخل و خارج از کشور،
ارتقای نظامهای مدیریتی و یکرارچگی در سازمان ،ارتقای سرمایه انسانی برنامههای استراتژی خود را برای نیل به این
اهداف به شرح ذیل تدوین نمود:
.0

توسعه کسب و کار و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت.

.9

توسعه مشارکتهای داخلی و خارجی.

.9

توسعه بازار حفاری دریایی و خشکی در بازارهای داخلی و خارجی.

.1

مهندسی مجدد فرآیندها و توسعه و بهبود سرمایه انسانی.

.0

استقرار نظام یکرارچه مدیریت دانش و سیستم اطالعات مدیریتی.
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حفاری شمال در سالی که گذشت
دستگاه حفاری NDC112
 دستگاه حفاری مذکور در طی سال  ،0921در حال فعالیت برروی چاههای توسعهای پایدارغرب  ،91پایدارغرب  92و آبان  00بوده
است .عملیات تکمیل چاه پایدار غرب  91در تاریخ  21/12/92به پایان رسید .دستگاه یاد شده از تاریخ  21/11/09الی  21/00/12روی
چاه پایدارغرب  92مشغول عملیات حفاری بوده و پس از اتمام عملیات جابجایی ،عملیات خود را روی چاه آبان 00در تاریخ 21/09/00
آغاز نمود.
0929

0921

شرح

1911

2090

تعداد روز های جابجایی

99

19/01

انتظارات کارفرما (ساعت)

190

999

تعمیرات و انتظارات کل شرکت (ساعت)

911

011/0

تعمیرات و انتظارات غیر مجاز (ساعت)

920

199/0

متراژ حفاری (متر)

منظور از ساعات غير مجاز تعميرات و انتظارات ساعاتي مي باشد كه بدليل فعل شركت از نرخ كامل قرارداد درصدي كسر مي گردد.
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دستگاه حفاری NDC111
 دستگاه حفاری مذکور در طی سال  ،0921در حال فعالیت بر روی چاه تعمیری پایدار غرب  91بوده است .عملیات حفاری این چاه از
تاریخ  21/10/00آغاز گردید و تا تاریخ  21/19/91به طول انجامید و پس از آن ،دستگاه بمدت  1ماه در انتظار  Locationجدید از
سوی کارفرما بوده است و سرانجام در تاریخ  21/00/99فعالیت خود را به صورت پروژه  EPDدر میدان آزادگان جنوبی آغاز کرده
است.
0929

0921

شرح

7813/4

7828

تعداد روز های جابجایی

77/71

73/11

انتظارات کارفرما (ساعت)

823

770

تعمیرات و انتظارات کل شرکت (ساعت)

721

748/4

تعمیرات و انتظارات غیر مجاز (ساعت)

727

33

متراژ حفاری (متر)
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دستگاه حفاری NDC 119
 دستگاه حفاری مذکور درطی سال  ،0921در حال فعالیت بر روی چاه های توسعهای آبان  2و پایدار غرب  90بوده است .عملیات
چاه توسعه ای آبان  2در تاریخ  21/10/19آغاز و در تاریخ  21/11/02به پایان رسید و از تاریخ  21/18/19عملیات حفاری چاه پایدار
غرب  90آغاز گردید و تا تاریخ  21/00/90بطول انجامید و پس از آن دستگاه جابجایی خود به چاه دهلران  90را آغاز نمود.

0929

0921

شرح
متراژ حفاری (متر)

4488

1327

تعداد روز های جابجایی

27/4

21/4

انتظارات کارفرما (ساعت)

241

111

تعمیرات و انتظارات کل شرکت (ساعت)

722/4

7028

تعمیرات و انتظارات غیر مجاز (ساعت)

732/4

7021

25

دستگاه حفاری NDC111
 پس از اتمام حفاری چاه توسعه ای خانگیران  19در تاریخ  ، 21/10/19دستگاه تا تاریخ  21/19/91در انتظار اعالم  Locationجدید
از سوی کارفرما بوده است .پس از اتمام دوره مذکور عملیات بر روی چاه توسعه ای خانگیران  11در تاریخ  21/11/12آغاز و تا تاریخ
 21/00/00بطول انجامید و پس از جابجایی عملیات حفاری چاه تعمیری خانگیران  12از تاریخ  21/09/19آغاز گردید.
0929

0921

شرح

1138/1

4232

تعداد روز های جابجایی

73/32

24/38

انتظارات کارفرما (ساعت)

411

282

تعمیرات و انتظارات کل شرکت (ساعت)

203

180

تعمیرات و انتظارات غیر مجاز (ساعت)

82

107

متراژ حفاری (متر)

26

دستگاه حفاری NDC111
 دستگاه حفاری مذکور در طی سال  ،0921در حال فعالیت بر روی چاههای توسعهای آغار  02و شانول 01بوده است .عملیات چاه آغار
 02در تاریخ  29/00/02آغار و تا تاریخ  21/12/10ادامه یافته است و پس از جابجایی عملیات حفاری چاه شانول  01در تاریخ
 21/01/91آغاز گردیده است.
0929

0921

شرح

3143

4418

تعداد روز های جابجایی

23

42

انتظارات کارفرما (ساعت)

728

240

تعمیرات و انتظارات کل شرکت (ساعت)

318

202

تعمیرات و انتظارات غیر مجاز (ساعت)

327

740

متراژ حفاری(متر)
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دستگاه حفاری NDC 111



دستگاه حفاری مذکور تا تاریخ  21/19/90در حال انجام عملیات حفاری بر روی چاه توسعه ای داالن  02بوده و پس از آن تا تاریخ  21/11/91در
انتظار معرفی  Locationجدید از سوی شرکت نفت مناطق مرکزی بوده و سرس از داالن  02به سراجه قم جهت انجام عملیات حفاری منتقل شده
و از تاریخ  21/18/91عملیات حفاری روی چاه توسعه ای سراجه  00را آغاز نموده است.

0929

0921

شرح
متراژ حفاری (متر)

4408

3232

تعداد روزهای جابجایی

28/24

0/4

انتظارات کارفرما (ساعت)

7823

13

تعمیرات و انتظارات کل شرکت (ساعت)

101

384

تعمیرات و انتظارات غیر مجاز (ساعت)

413

303
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دستگاه حفاری NDC 110
 دستگاه حفاری مذکور در طی سال  ،0921در حال فعالیت بر روی چاه تعمیری تابناك  02و چاه توسعه ای تابناك  11بوده است .عملیات بر روی
چاه تابناك  02در تاریخ  21 /10/90آغاز و در تاریخ  21/19/08به اتمام رسید .پس از آن دستگاه در انتظار معرفدی  Locationجدیدد از سدوی
شرکت نفت مناطق مرکزی بوده و سرس درتاریخ  21/12/18از تابناك  02به تابناك  11جهت انجام عملیات حفاری منتقل شد ولی به علت عددم
آمادگی کارفرما هیچ گونه عملیاتی صورت نگرفت .سر انجام دستگاه کار خدود را در تداریخ  21/18/91بدر روی چداه تابنداك  11آغداز و تدا تداریخ
 21/09/12ادامه داشته است .پس از جابجایی در تاریخ  21/09/99دستگاه یاد شده کار خود بر روی چاه تابناك  10را آغاز نموده است.

7323

7323

شرح

0909

9921

تعداد روز های جابجایی

81

91/19

انتظارات کارفرما (ساعت)

299

020

تعمیرات و انتظارات کل شرکت (ساعت)

0029

998

تعمیرات و انتظارات غیر مجاز (ساعت)

0111

919

متراژ حفاری (متر)

29

دستگاه حفاری NDC 111

دستگاه حفاری یادشده در سال  0929و  0921فاقد قرارداد عملیاتی بوده و از تاریخ  0920/19/98فعالیت خود را در پروژه  EPDSمیدان
آزادگان جنوبی آغاز نموده است.

دستگاه حفاری NDC 113



دستگاه حفاری یاد شده در طی سال  ،0921در حال فعالیت بر روی چاههای توسعهای دالرری  1و آبان  01و همچنین چاه تعمیری پایدار
غرب  02بوده است .فعالیت حفاری چاه دالرری  1از تاریخ  29/00/09آغاز شد و تا تاریخ  21/11/98ادامه یافته است ،پس از جابجایی و انتقال
به محل جدید ،عملیات حفاری چاه آبان  01از تاریخ  21/10/01آغاز گردید و تا تاریخ  21/12/91ادامه یافته است ،و پس از انتقال به محل
چاه جدید در تاریخ  21/01/19عملیات حفاری بر روی چاه پایدار غرب  02آغاز گردیده.
7323

7323

شرح

4311/2

4310/14

تعداد روز های جابجایی

20/88

23/24

انتظارات کارفرما (ساعت)

7212

232

تعمیرات و انتظارات کل شرکت (ساعت)

237/4

378

تعمیرات و انتظارات غیر مجاز (ساعت)

718/4

218

متراژ حفاری (متر)
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پروژه آزادگان :
 شرح پروژه :
این پروژه جهت حفر  0حلقه چاه توصیفی بصورت  EPDSدر منطقه آزادگان جنوبی تحت کارفرمایی شرکت مهندسی توسعه نفت با
مشخصات زیر شروع به فعالیت نموده است:
 تاریخ شروع پروژه 0921/11/00 :
 تاریخ شروع حفاری اولین چاه 0921/00/99 :
 نام اولین چاه مورد حفردر سال  0921توسط دستگاه حفاری AZNS-301 : NDC 000
 پیشرفت پروژه تا آخر سال  0921بصورت % 00/19 : Actual
 پیشرفت پروژه تا آخر سال  0921طبق برنامه % 18/90 :
 متراژ حفاری تا پایان سال  0801 : 0921متر
 انتظارات تا پایان سال  1/19 :0921روز
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"مدیریت عملیات دریا در سال ( 1931از 9211 March 92تا ")9210 March 13
دستگاه الیما
 دستگاه حفاری مذکور در طی سال  ،7323در حال فعالیت بور روی چواههوايLam B- ،Lam B-020 ،Lam11-022
 Lam 01-022 ،Lam B-141،021و Lam 01-022بوده است.
 تعداد حلقه چاه حفاری شده  1 :حلقه

7323

7323

شرح

27311

70487

آماده به کار (ساعت)

332

0

تعمیرات و انتظارات کل شرکت (ساعت)

272

11

73/30

70/12

متراژ حفاری (متر)

تعداد روزهای جابجایی
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دستگاه سحر1
 دسوووتگاه حفووواری موووذکور در طوووی سوووال  ،7323در حوووال فعالیوووت بووور روی چووواههوووای، SPD11B20
SPD11B24 ،SPD11B20،SPD11B10،SPD11B11،SPD11B12و SPD11B22بوده است.
 تعداد حلقه چاه حفاری شده  1 :حلقه
 بیکاری دستگاه  :از  7323/77/01الی 7323/03/23

7323

7323

شرح

09991/8

01188/8

آماده به کار (ساعت)

0002

09

تعمیرات و انتظارات کل شرکت (ساعت)

012/0

089/0

1

1

متراژ حفاری (متر)

تعداد روزهای جابجایی
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دستگاه سحر 9
 دسوووتگاه حفووواری موووذکور در طوووی سوووال  ،7323در حوووال فعالیوووت بووور روی چووواههوووای،SPD11A20
SPD10C210،SPD10C21،SPD10C20،SPD10C20،SPD11A20،SPD11A20،SPD11A21
SPD10C21،SPD10C22،و  SPD10C24بوده است.
 تعداد حلقه چاه حفاری شده  77 :حلقه

شرح
متراژ حفاری (متر)

آماده به کار (ساعت)
تعمیرات و انتظارات کل شرکت (ساعت)
تعداد روزهای جابجایی

7323

7323

2101

0019/0

9029/0

9128/0

181

112/0

1

2/28
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دستگاه نیمه شناور ایران امیرکبیر
به دستور کارفرما دستگاه طی سال  7323در شرایط  Warm Stackedو  Cold Stackedبوده است.

وضعیت

تعریف

حالت اشتغال

به وضعیتی اطالق می شود که دستگاه حفاری و متعلقات آن بصورت
کامل و طبق برنامه حفاری به خدمت گرفته می شود تا امکان اجرای
عملیات فراهم آید

حالت آماده به کار

به وضعیتی اطالق می شود که به دالیل ناشی از فعل یا ترک مستقیم
یا غیر مستقیم کارفرما دستگاه در حال اشتغال معطل بماند
شایان ذکر است در زمان انجام خدمات فنی جانبی نیز حال آماده به
کار منظور می گردد

حالت تعمیری

حالتی است که دستگاه حفاری به علت لزوم انجام عملیات تعمیری
متوقف می باشد

حالت انتظار

حالتی است که دستگاه در حال اشتغال به دالیل ناشی از فعل و یا
ترک فعل پیمانکار معطل بماند.

حالت جابجایی

به وضعیتی اطالق می شود که به دالیل اتمام چاه یا دستور کارفرما
دستگاه طبق برنامه از محل فعلی به محل دیگر انتقال می یابد.

حالت فورس ماژور

حالتی است که عملیات به دلیلی خارج از کنترل و اراده طرفین
متوقف می گردد.
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مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
 -1قانون تجارت و الیحه قانون تجارت  :با توجه به اینکه شرکت حفاري شمال شرکت سهامی عام بوده و طبق قانون تاجر شناخته
میشود ملزم به رعایت قانون تجارت در رابطه با موضوعات ذیل میباشد :


سهام و سرمایه



مجامع عمومی (عادي و فوقالعاده)



هیأت مدیره (انتخاب ،وظایف و اختیارات)



مدیر عامل (انتخاب ،مسئولیتها و اختیارات)



بازرسان قانونی



ضوابط تنظیم حسابها و ترازنامه



سود و اندوخته



شرایط تشکیل شرکت سهامی ،انحالل و تصفیه



صاحبان سهام



اسناد تجاري (چک و سفته)



دفاتر قانونی



نام و عالمت تجاري

 -2اساسنامه شرکت حفاري شمال
36

 -3آئین نامه معامالت شرکت
 -4مصوبات کمیسیون معامالت و هیأت مدیره
 -5مصوبات مجامع شرکت
 -6قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهاي واگذارشده از جمله قوانین و مقررات سازمان بورس و مقررات سازمان خصوصی سازي و
همچنین قانون اصالح موادي از قانون چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران
 -7قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  1366و اصالحیههاي بعدي آن و نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده
 -8قانون کار– رفاه و تأمین اجتماعی
 -9جمیع قوانین برنامههاي توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران
 -11قوانین و مقررات مربوطه به بیمه
 -11قانون مالکیت فکري و صنعتی
 -12قانون ثبت شرکتها و آیین نامههاي مربوطه
 -13قانون تصفیه امور ورشکستگی
 -14سایرقوانین و مقررات جاري مربوطه در کشور
 -15قوانین مربوط به کشورهایی که به لحاظ حوزه فعالیت در خارج از کشور به شرکت تسري پیدا میکند.
 -16قوانین کشورخارجی نسبت به شرکتهاي ثبت شده در خارج از کشور

37

 )11اقالم صورت سود و زیان شامل:
سال 0921

سال 0929

میلیون ریال

میلیون ریال

درصد تغییرات

 -7اقالم صورت سود و زیان
الف)درآمد ارائه خدمات:
الف)2-داخلی
422,117

7,322,304

()10

-

37,144

()700

درآمد حاصله از سکوی حفاریNDCO770

282,888

222,737

()3/71

درآمد حاصله از سکوی حفاری NDCO777

21,217

210,213

()13

درآمد حاصله از سکوی حفاری NDCO772

282,201

281,122

()7/3

درآمد حاصله از سکوی حفاریNDCO773

244,234

212,231

()8/4

درآمد حاصله از سکوی حفاریNDCO 773

221,111

213,310

8/72

درآمد حاصله از سکوی حفاریNDCO774

213,123

223,711

()70

درآمد حاصله از سکوی حفاریNDCO 771

244,473

220,811

()72

درآمد حاصله از سکوی حفاریNDCO771

-

74,413

()700

درآمد حاصله از سکوی حفاریNDCO772

220,481

283,714

2/3

درآمد حاصله از پمپ تراکها

702,022

738,224

()37

درآمد حاصله از Mud Logging

70,010

34,128

()12

درآمد حاصله از خدمات جانبی

211,117

427,128

()31

درآمد حاصله از شناور کاسپین

31,703

-

-

درآمد حاصله از پروژه EPD

12,377

-

-

3,012,320

3,348,103

()30

خدمات دکل امیرکبیر
خدمات یدک کش ایران بهشهر

جمع خدمات داخل کشور
الف)7-صادراتی
دکل حفاری الیما(ایران خزر)

7,128,731

7,123,147

()7/4

دکل حفاری سحر7

212,314

7,322,812

()30

دکل حفاری سحر2

7,322,233

7,410,227

()74

17,440

42,031

3

جمع صادرات خدمات

3,042,024

3,131,487

()74

جمع کل درآمدها

1,773,384

2,701,783

()22

شناور راتا(ایران کسماء)
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سال 0921

سال0929

میلیون ریال

میلیون ریال

()4,431,212

()4,202,223

()3/73

سود ناخالص

7,411,471

3,203,727

()33

)3هزینههای اداری و عمومی

()171 ,373

()101 ,140

7/11

)3خالص سایر اقالم عملیاتی

323 ,781

212 ,231

41

سود عملیاتی

7,313,288

2,814,181

()42

)4هزینههای مالی

()172 ,324

()132 ,714

2/13

13,202

72,210

312

134,012

2,222,482

()11

-

()717 ,000

()700

134,012

2,018,482

()13

 )2بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

)1خالص سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
)1سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
مالیات بر درآمد
)8سود خالص

درصد تغییرات

روند سود هر سهم )(EPS
1200

1089
1000
800

776
614

600

282

400

353
300

200

278

87
0

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387
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 )7تغییرات در سرمایه گذاریها شامل:
درصد تغییرات

سال 0921

سال0929

میلیون ریال

میلیون ریال

الف)تغییرات داراییهای ثابت

3,431,283

4,831,421

()22

ب)تغییرات در سایرداراییها

7,121,311

3,323,222

()31

ج)تغییرات در داراییهای جاری

77,218,138

8,188,270
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 )2تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تأمین مالی شامل:
سال 0921

سال 0929

میلیون ریال

میلیون ریال

الف)تغییرات در حقوق صاحبان سهام

3,111,373

4,821,321

()27

ب)تغییرات در بدهیهای بلند مدت

7,332,217

2,008,212

()28

14

21

()23

ج) درصد تقسیم سود

درصد تغییرات

 )3تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده
(ارقام به میلیون ریال)

منابع

وجوه حاصل ازدرآمدهای عملیات
حفاری
سود دریافتی بابت سپرده کوتاه مدت
وجه نقد ابتدای دوره
دریافت تسهیالت مالی
وجوه حاصل از فروش سپردههای بانکی
تاثیر تغییرات نرخ ارز

مصارف سرمایهای

871,317
32,330

خرید دارایی ثابت
خرید سایرداراییها

-

341,823
324,000
-

1,810

مصارف جاری
سود سهام پرداختی

724,033

پرداخت مالیات

701,000

وجوه پرداختی بابت سپرده فعال
سرمایه گذاری

7,171,344

82,732

سود و کارمزدتسهیالت دریافتی

808,413

وجه نقد در پایان سال مالی

784,243

بازپرداخت اصل تسهیالت مالی

307,733

تأثیرتغییرات نرخ ارز

جمع

702,373

-

7,171,344
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ب)وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی

جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی

سال 0921

سال 0929

میلیون ریال

میلیون ریال

871,317

7,127,384

درصد تغییرات
()43

نمودار مقايسه اي سود خالص در آخرين پيش بيني و عملكرد واقعي

1,000,000

900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000

عملكرد واقعي

پيش بيني 1394

بیان سیاستهای تأمین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت
شرکت قصد افزایش سرمایه از مبلغ  206150415میلیون ریال به مبلغ  507310891میلیون ریال (معاادل  121درصاد سارمایه
فعلی) را دارد که مبلغ  7810622میلیون ریال معادل 31درصد از محل سود انباشته و مبلغ  203440865میلیون ریاال معاادل
 91درصد از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران می باشد که گزارش بازرس قانونی شارکت نیاز در تااری
 1395/12/14اخذ گردیده است و بقیه فرآیند قانونی افزایش سرمایه در دست اقدام و پیگیري می باشد.
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نسبتهای مالی
عنوان نسبت

شرکت حفاری شمال

شرح
1931

1939

نسبتهای نقدینگی :
نسبت جاری

دارایی جاری
بدهی جاری

نسبت آنی

موجودیهای

نقدی +مطالبات

بدهی جاری
نسبت دارایی جاری

دارایی جاری
کل دارایی

0/21

0/81

0/10

0/14

0/13

0/32

نسبتهای فعالیت (کارایی) :
نسبت گردش دارایی

فروش خالص

0/30

0/43

متوسط مطالبات *920

381

247

فروش

7/31

7/42

حقوق صاحبان سهام

0/21

0/32

جمع بدهی

2/11

2/01

0/13

0/11

متوسط کل دارایی
دوره وصول مطالبات /روز

فروش خالص
نسبت گردش دارایی ثابت

متوسط دارایی ثابت
نسبت مالکانه

جمع دارایی
نسبت کل بدهی

حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی

جمع بدهی
جمع داراییها

نسبتهای سود آوری :
نسبت سود ناخالص

سود ناخالص
فروش خالص

نسبت سود عملیاتی

سود عملیاتی
فروش خالص

بازده فروش

سود خالص
فروش خالص

بازده ارزش ویژهROE

سود خالص
متوسط ارزش ویژه

بازده داراییROA

سود خالص
متوسط جمع دارایی

0/22

0/34

0/72

0/37

0/70

0/23

0/73

0/33

0/037

0/72
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اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته
معامالت انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:
(ارقام به میلیون ریال)

شرح

شرکتهای وابسته

نام شخص وابسته

نوع وابستگی

شرکت نفت مناطق مرکوزی

کار فرما

مشمول

بیمه اموال و

ماده 722

تجهیزات
0

2,381,201

جمع

0

0

2,381,201

0

شرکت بیمه سینا

شرکت هم گروه

0

233

0

0

شرکت پدکس

شرکت هم گروه

0

0

78,838

0

شرکت نفت بهران

شرکت هم گروه

0

0

0

21,013

جمع

233

78,838

21,013

جمع کل

233

2,301,033

21,013

ایران

(درآمد باالی)%21

0

درآمد

خرید تجهیزات

0

ارزش منصفانه معامالت تفاوت با اهمیتی با معامالت انجام شده نداشته است.
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اطالعـات تعهـدات آتـی
تعهدات و بدهیهای احتمالی


قرارداد شماره  40-13-70734در خصوص اجاره  8دستگاه دکل حفاری به مدت  70سال فی مابین با کارفرما " شرکت
نفت مناطق مرکزی ایران " منعقد گردیده است  .طبق الحاقیه  4قرارداد  ،از ابتدای سال  7320برای مدت باقیمانده از
نرخ ریال به صورت ارزی _یورویی تغییر یافت ،کارفرما پس از هر پرداخت ،مابه التفاوت نرخ  73،123ریال با نرخ روز
بانکی به حساب بدهکاری شرکت منظور نموده است و تا پایان سال  7322مبلغ  7،180میلیارد ریال به عنوان بدهکاری
شرکت حفاری شمال در دفاتر شرکت کارفرما ثبت شده است که مورد اعتراض شرکت است و در تاریخ  7323/02/02نزد
هیات حل اختالف قرار دادی در مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران از کارفرما شکایت نموده (موضوعات مورد
اختالف  1مورد )که پس از تشکیل جلسات متعدد وتقدیم لوایح ،مکاتباتی نیز جهت تسریع در رسیدگی و ابالغ رای
بعمل آمده است که نتیجه رای هیات مذکور تا تاریخ تهیه صورتهای مالی صادر نگردیده است.



شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (شستان)(سهامی خاص)بابت سود سهام و خسارت تاخیر تادیه سال مالی
 7322درخواست رسیدگی نزد کمیته سازش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار نموده است .پرونده مذکور در تاریخ 7324/03/21
در هیات داوری بورس رسیدگی خواهد شد.همچنین شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بابت سود سهام معوق ،درخواست رسیدگی
نزد کمیته سازش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار نموده است.



در تاریخ ترازنامه ،تعهدات شورکت در رابطوه بوا انجوام مخوارج سورمایه ای و تحصویل سورمایه گوذاری بلنود مودت
عمده ،به شرح جدول ذیل می باشد:

نوع ارز

تعهدات سرمایه ای

جمع

تجهیزات و ادوات حفاری

یورو

7701230311

3320043

تجهیزات و ادوات حفاری

دالر

302120318

7310230

پمپ سیمانکاری و گل

دالر

207310200

130082

تجهیزات و ادوات حفاری

درهم

204810148

230710

تاپ درایو

یورو

1830233

210231

نام دارائی
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نظام راهبری شرکت

اعضای هیأت مدیره شرکت
نام و نام خانوادگی
(نماینده شخصیت حقوقی)

محمدحسن توالئی

سمت

تحصیالت  /مدارك
حرفهای

رئیس هیات مدیره

دکتوورای دفووواع
استراتژیك

سیدعزت اله حجازی

مدیر عامل و نای
رئیس هیات مدیره

اسفندیار جهانگیری آردکپان

عضو اصلی

علی اصغر کسنوی یزدی

عضو اصلی

اکبر آبکار اصفهانی

عضو اصلی

لیسانس عمران
لیسانس مهندسی
نفت
فوووق لیسوووانس
مهندسی صنایع
کارشووناس ارشوود
مالی

دانشگاه
محل
تحصیل

زمینههای
سوابق
کاری

تاریخ عضویت
در هیأت مدیره

میزان
مالکیت در
سهام
شرکت

عضویت همزمان در
هیأت مدیره
سایرشرکتها

عضویت قبلی در هیأت مدیره
سایرشرکتها در  0سال اخیر

تهران

مدیریت

24/07/74

7000

-

-

مدیریت

23/70/03

7000

-

نفت

مدیریت

23/70/73

7000

-

شرکت حفاری شمال

مدرس

مدیریت

23/70/01

7000

-

شرکت حفاری شمال

تهران

مدیریت

23/70/72

7000

شرکت صوبا توامین -شورکت

شوورکت نفووت ایرانووول -شوورکت سووابیر -شوورکت

پتروشیمی نوری

قطارهای رجا-صباتامین -پتروشیمی نوری-رایتل

پلوووی
تکنیك

شرکت انرژی گستر سینا -شرکت موالی و سورمایه
گذاری پیشرو ایران -شرکت نفت بهوران -شورکت
حفاری شمال
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اطالعات درباره کمیتههای تخصصی هیات مدیره شامل:

کمیته حسابرسی :این شرکت در راستاي اجراي دستورالعمل کنترلهاي داخلی مصوب ماور  1391/12/16هیاأت مادیره
سازمان بورس اوراق بهادار و ابالغیه شماره  117474مور  1391/12/19اقدام به ایجادکمیته حسابرسی به شرح ذیل نموده
است:
نام و نام خانوادگی

سمت

تاریخ عضویت

حمیدعسکری بشکانی

رئیس کمیته

7322/77/07

محمد صفری

عضو کمیته

7322/70/01

سید سعید ثنایی کرهرودی

عضو کمیته

7322/70/01

اهم سوابق – مدت زمان
معاون صنایع و معادن بنیاد مستضعفان ،معاون توسعه انرژی بنیاد مستضعفان،رئیس
سازمان انرژی بنیاد 20 ...سال سابقه
سرپرست واحد آمار و برنامه ریزی دفتر کل مناطق جنگی خوزستان ،سازمان
حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه  22...سال سابقه
سرپرست حسابرسی در سازمان حسابرسی ،معاون مالی و اداری و منابع انسانی
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار  22...سال سابقه



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

در طول سال  1394تعداد جلسات هیأت مدیره  26جلساه کاه شارو از  94/11/31و خاتماه در  94/12/22باوده اسات.
رسمیت هیأت مدیره در هر جلسه با حضور سه نفر از اعضاء اعالم شده است.
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مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت

تحصیالت/مدارک

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

7

عزت اله حجازی

مدیر عامل

لیسانس عمران

2

اسفندیار جهانگیری

معاون مدیر عامل در

لیسانس مهندسی نفت

سوابق مهم اجرایی

سابقه اجرایی در شرکت

حرفهای

امور عملیات

مدیر عامل شرکت حفاری شمال

مدیر عامل شرکت نفت بهران

-7معاون مدیر عامل در عملیات

-2مدیر امور مهندسی

-2عضو اصلی هیات مدیره

 -3مدیریت پوروژ حفواری دسوتگاه نیموه

 -3مدیریت پروژ حفاری دستگاه نیمه

شناور امیرکبیر

شناور امیرکبیر

3

حسن آد شیرین پور

مدیر امور مهندسی

لیسانس مهندسی مکانیك

3

امیر هدایت پور بازرگانی

سرپرست مدیریت

مهندسی شیمی/مخازن

عملیات حفاری در

هیدرو کربوری

4

شیما نجفی نوبر

1

سیروس طهماسبی زاده

-7رئیس مهندسی تعمیرات شناور

-7رئیس مهندسی تعمیرات شناورها

-2رئ ویس مهندس وی و برنامووه ری وزی

-2رئیس مهندسی و برنامه ریزی تعمیرات

تعمیرات

-3رئیس امور مهندسی

-3رئیس امور مهندسی

-3سرپرست تعمیرات مکانیك سیار
-4رئیس تعمیورات مکانیوك دسوتگاههای
حفاری

دریا

 -7رئیس عملیات حفاری سحر 7

 -7رئیس عملیات حفاری سحر 7

 -2رئیس عملیات سکوهای دریایی خلویج

 -2رئیس عملیات سکوهای دریایی خلیج فارس

فارس

-9مدیر پروژه های سکوهای حفاری سحر 7و2

-3مدیر پروژه های سکوهای حفاری سحر7

 -1مدیر پروژه ایران امیر کبیر

و2
 -3مدیر پروژه ایران امیر کبیر

مدیر آموزشگاه بین

دکتری شیمی

الملل

-7کارشناس ارشد برنامه ریزی

-7کارشناس ارشد برنامه ریزی

-2مدیر پروژه راه اندازی آموزشگاه

-2مدیر پروژه راه اندازی آموزشگاه
-3کارشناس مرکز مطالعات تکنولوژی
شریف

مدیر نگهداری و

لیسانس مهندسی

تعمیرات

مکانیك/طراحی جامدات

1

عبداله محمدبیگی

مدیر امور مالی

لیسانس حسابداری

8

مهدی بهرامی نژاد

مدیر امور بازرگانی

لیسانس مهندسی دریایی

-7سرپرست مدیریت تعمیرات دریا

-7سرپرست مدیریت تعمیرات دریا

-2رئیس نگهداری و تعمیرات

-2رئیس نگهداری و تعمیرات دستگاههای

دستگاههای حفاری دریایی

حفاری دریایی

-3رئیس اداره نگهداری و تعمیرات

-3رئیس اداره نگهداری و تعمیرات

دستگاههای حفاری خشکی

دستگاههای حفاری خشکی

-7مدیر امور مالی و حسابداری

-7مدیرمالی و اداری شرکت کاالی نفت
لندن
-2مدیرمالی و اداری شرکت بهینه سازی
-3کارشناس حسابداری مرکزی ملی نفت

-7رئیس اداره مهندسی کاالی حفاری

-7رئیس اداره مهندسی کاالی حفاری

-2سرپرست امور بازرگانی

-2سرپرست امور بازرگانی
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تحصیالت/مدارک

سمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

2

یوسف خلیلی

70

غالمعباس طهماسبی

مدیر فاوا و

بیرگانی

اتوماسیون صنعتی

77

احمد رضا سلطانی

مدیر خدمات فنی

لیسانس زمین شناسی

72

محمد رضا گرگانی

مدیر امور حقوقی و

لیسانس مدیریت بازرگانی

73

قربانعلی نظری

73

مازیار ایزد پناه

74

هوشنگ خدر صلح

71

محمدرضا مرحمتی

71

مهدی دهنوی

78

محمد جعفر افشار

سوابق مهم اجرایی

سابقه اجرایی در شرکت

حرفهای
مدیر توسعه کس

و

فوق لیسانس اقتصاد

کار

-7رئیس کمیته ارزیابی فنی

-7رئیس کمیته ارزیابی فنی

-2مدیرفروش،بازاریابی و همکاریهای

-2مدیر فروش،بازاریابی و همکاریهای بین

بین اللملی

اللملی
-3معاون مالی و اداری شرکت قند
چهارمحال وبختیاری
-3مدیرتوسعه بازار هلدینگ صنایع غذایی
بنیاد مستضعفان

لیسانس برق

مدیر فاوا
-7رئیس دستگاه حفاری

مدیر فاوا
-7رئیس دستگاه حفاری
-2کارشناس ارشد مهندسی سیمان و
پروژه های حفاری

رئیس امور حقوقی و قرارداها

رئیس امور حقوقی و قرارداها

قرارداها
مدیر مناطق

دیپلم تجربی

مدیر پایگاه های پشتیبانی جنوب

مدیر پایگاه های پشتیبانی جنوب

پشتیبانی جنوب
مدیر خدمات و

دیپلم علوم تجربی

پشتیبانی
سرپرست اداره لوازم

فوق لیسانس زمین

و ابزار در گردش

شناسی

-7رئیس امور مسافرت و خدمات

-7رئیس امور مسافرت و خدمات اداری

اداری

-2رئیس خدمات پشتیبانی

-2رئیس خدمات پشتیبانی

-3مسئول امور مسافرت

سرپرست اداره لوازم و ابزار در

سرپرست اداره لوازم و ابزار در گردش

گردش

حفاری
سرپرست عملیات

دیپلم انسانی

حفاری
معاون امور حقوقی و

فوق لیسانس بین الملل

-7رئیس عملیات حفاری خشکی

-7رئیس عملیات حفاری خشکی

-2مدیر عملیات حفاری در خشکی

-2مدیر عملیات حفاری در خشکی

معاون امور حقوقی و قراردادها

معاون امور حقوقی و قراردادها

قراردادها
رئیس دفتر مدیر

دیپلم انسانی

-

 21سال سابقه کار مرتبط با شرکت

عامل
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احمد خردیار

رئیس حراست

دیپلم

20

محمد مرادی

رئیس ایمنی،بهداشت

فوق لیسانس مهندسی

و محیط

مواد

رئیس حراست

رئیس حراست

رئیس بازرسی فنی

رئیس بازرسی فنی
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سابقه اجرایی در شرکت

سوابق مهم اجرایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

27

حسین یوسفی فضل

مدیر پروژه منطقه دو

تحصیالت/مدارک

رئیس ایمنی،بهداشت و محیط زیست

رئیس ایمنی،بهداشت و محیط زیست

رئیس عملیات حفاری در خشکی
رئیس سکوی حفاری ایران امیرکبیر

رئیس عملیات حفاری در خشکی
رئیس سکوی حفاری ایران امیرکبیر

22

جلیل سروی زاده

رئیس عملیات حفاری در
خشکی

لیسانس نفت

رئیس عملیات حفاری در خشکی

رئیس عملیات حفاری در خشکی

23

محمد ذیالبی

مدیر پروژه سکوی
حفاری دریایی الیما و
پایگاه پشتیبانی چلیکن
ترکمنستان

دیپلم طبیعی

رئیس دستگاه حفاری
رئیس منطقه حفاری در ایران خزر

رئیس دستگاه حفاری
رئیس منطقه حفاری در ایران خزر

23

میثم برادران کناری

مدیر پروژه منطقه سه
عملیات حفاری در
خشکی

لیسانس مهندسی حفاری

جانشین رئیس منطقه عملیات حفاری
رئیس دستگاه حفاری

جانشین رئیس منطقه عملیات حفاری
رئیس دستگاه حفاری

رئیس استقرار و حفاظت تعادل سکو

رئیس استقرار و حفاظت تعادل سکو

حرفهای
لیسانس مهندسی شیمی

عملیات حفاری در
خشکی

24

کوروش راستگو

رئیس عملیات و خدمات
دریایی

کشتی

لیسانس ناوبری و فرماندهی

21

مسعود محتشمی فر

مدیر پروژه آزادگان

لیسانس مهندسی مکانیک

رئیس اداره بررسی های فنی و
تخصصی و منابع درآمدی
مشاور مدیرعامل
رئیس اداره فروش و خدمات

رئیس اداره بررسی های فنی و تخصصی و
منابع درآمدی
مشاور مدیرعامل
رئیس اداره فروش و خدمات

21

عماد قضاوی

مدیر پروژه حفاری سکوی
سحر 9

فوق لیسانس نفت

رئیس دستگاه سحر 9

رئیس دستگاه سحر 9

28

ابراهیم حسینی

مدیر پروژه حفاری سکوی
سحر 0

فوق لیسانس نفت

رئیس دستگاه سحر 0

رئیس دستگاه سحر 0
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الف) نام حسابرس :سازمان حسابرسی
فرآیند انتخاب  :طبق مصوبه مجمع عمومی عادي سالیانه
ب) حقالزحمه 1023501110111 :ریال
فرآیند تعیین حقالزحمه :طبق قرارداد شماره 9421511

و دیگرهزینهها نیز شامل ایاب و ذهاب ،غذا ،کارشناسی،اقامت ،فوقالعاده مأموریت و غیره میباشد.
 بازرس علیالبدل  :انتخاب نشده است.
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گزارش تجزیه و تحلیل ریسك شرکت
همه فعالیتهاي تجاري در یک بازار آزاد در معرض ریسک هستند .مدیریت ریسک شرکت الزمه رشد هر کسا

و کاار

است .ریسک ناشی از عوامل کالن اقتصادي در واقع یکی از مهمترین عوامل محیط فعالیت هر بنگاه تلقی میشود .ریساک
عوامل اقتصادي یک بنگاه متأثر از متغیرهاي کالن اقتصادي محیطی است که شرکت در آن فعالیت مینماید .بدیهی اسات
هیچ بنگاهی نخواهد توانست به دلیل ماهیت این نو ریسکها عوامل آنها را به طور کامال تحات کنتارل درآورد ،باراي
مثال عواملی از قبیل عرضه و تقاضاي کل ،نر سود بانکی ،نر ارز ،نر تورم و ...که علیاالصول قابال کنتارل نخواهاد
بود.
می توان کل ریسک باازار را باه دو دساته تقسایم نماود :ریساک سیساتماتیک ( )Systematic Riskو ریساک غیار
سیستماتیک ()non-Systematic Risk
ریسک سیستماتیک ( :)Systematic Riskآن قسمت از ریسک می باشد که به شرایط عمومی بازار مربوط اسات و تعاداد
زیادي از دارایی ها را تحت تأثیر قرار می دهد .تغییر نر بهره ،نر برابري پول ملی در مقابل اسعار خارجی ،نر تاورم،
سیاست هاي پولی و مالی ،شرایط سیاسی و غیره از منابع ریسک سیستماتیک می باشاند .در ایان ناو ریساک ،تغییارات
متغیرهاي کالن اقتصادي کل بازار را تحت تأثیر قرار می دهد .ریسک هااي سیساتماتیک عبارتناد از :ریساک نار بهاره
،ریسک تورم  ،ریسک نر ارز ،ریسک نقدینگی ،ریسک هاي اجتماعی -سیاسی
ریسک غیرسیستماتیک ( : )non-Systematic Riskمنحصر به یک دارایی می باشد .ایان میازان از ریساک مخات

یاک

شرکت یا یک صنعت می باشد و ناشی از عوامل و پدیده هایی مانناد اعتصاابات کاارگري ،عملکارد مادیریت ،رقابات
تبلیغاتی ،تغییر در سلیقه مصرف کنندگان و غیره می باشد .راهکار حمایت در برابر این ریسک هاا ،تناو ساازي در سابد
دارایی می باشد .ریسک هاي غیرسیستماتیک عبارتند از،:ریسک اعتباري ،ریسک مدیریتی.
در ادامه به برخی از مهمترین ریسکهاي تاثیرگذار بر شرکت حفاري شمال در سال گذشته اشاره می شود:
 ریسك نرخ ارز :
از جمله مسائلی که همواره ذهن فعاالن بخشهاي مختلف اقتصادي را به خود مشاغول نماوده اسات ریساک ناشای از
نوسانات نر ارز میباشد به خصوص در مورد بنگاههایی که در ارتباط با واردات و یا صادرات در حال فعالیت میباشاند و
عموماً این مهم میتواند خسارات /منافع بسیاري را به شرکتها وارد نماید .نوسانات نر ارز اثرات چشمگیري بر جریاناات
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نقدینگی ناشی از سرمایه گذاريهاي خارجی خواهد داشت که علی القاعده افت ارزش پول یاک کشاور در پاذیرش یاا رد
طرحهاي سرمایه گذاري میتواند تأثیر گذار باشد.
نوسانات نر ارز باعث تغییر در توان رقابتی بنگاه گردیده و با اثر گذاري در تغییر قیمتهاا ،میازان فاروش و ساودآوري را
متأثر خواهد نمود.
علیهذا نوسانات نر ارز از دو جهت بر روي سودآوري شرکت حفاري شمال تاثیر گذار بوده است:
 اثر مثبت نوسان نر ارز (فروش خدمات حفاري بصورت ارزي) :
افزایش نر ارز و کاهش ارزش پول ملی یک کشور اثر مثبت بر روي صادرات کاال و خدمات در کشور داشاته
و شرکت حفاري شمال نیز از این حیث می تواند سودآوري مناسبی را در حوزه صادرات خدمات فنی و حفاري
از محل تسعیر نر ارز کس

نماید.

 اثر منفی نوسان نر ارز (خرید کاال و تجهیزات از خارج از کشور):
اثر منفی نوسان نر ارز اغل

گریبان شرکتهاي وارد کننده کاال و خدمات را خواهد گرفت .با عنایات باه آنکاه

شرکت حفاري شمال نسبت به خرید کاال و تجهیزات حفاري اقدام می نماید ،تمام تالش خود را با بهاره گیاري
از متدهاي جدید مدیریت ریسک مبذول داشته تا بتواند تأثیر نوسان نر ارز را در قیمت تماام شاده تجهیازات
کاهش دهد.
 ریسك نقدینگی:
ریسک نقدینگی از آنجایی حائز اهمیت میگرددکه بنگاه در پرداختهااي ماالی خاود دچاار ضاعف گردیاده و نتواناد
پرداختهاي خود را به موقع انجام دهد که این زمانی مهم خواهد بود که بنگاه ذخیره کاافی باراي پرداخاتهااي خاود
نیاندیشیده باشد و یا دریافتهاي آتی خود را متناس
همواره برنامه ریزي بلند مدت و بودجه بندي مناس

با پرداختهاي مورد نیازپیش بینی نکرده باشد که در این خصاوص
راهگشاي این شرکت بوده است.

ریسك اعتباری ( ریسك نکول)
ریسکی است که از نکول /قصور طرف قرارداد ،یا در حالتی کلیتر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباري» به وجود میآید.
بدین صورت که قرض دهنده ها از بازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودند ،نگران بودند .باه هماین خااطر گااهی
اوقات ریسک اعتباري را 'ریسک نکول' هم گویند.
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ریسک اعتباري از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرارداد ،نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد .تاأثیر ایان
ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده میشود.
با عنایت به تاخیر در دریافت مطالبات از کارفرمایان دولتی ( شرکت پتروپارس ،نفت مرکزي ،نفات خازر) ،ایان ریساک
یکی از مهمترین ریسکهاي شرکت در سال  1394بوده است.
ضررهاي ناشی از ریسک اعتباري ممکن است قبل از وقو نکول واقعی طرف قرارداد ر دهند .به طور کلایتار ریساک
اعتباري را می توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباري اتفاق میافتد ،بیان کارد .رخاداد اعتبااري زماانی
واقعی می شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند .ریسک اعتباري یکی از مهامتارین عوامال تولیاد
ریسک در بانکها و شرکتهاي مالی است .این ریسک از این جهت ناشی میشود که دریافتکنندگان تساهیالت تواناایی
بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.
 ریسك سیاسی
ریسک سیاسی گونهاي از ریسک است که سرمایهگذاران ،ابرشرکتها و حکومتها با آن مواجه میشوند .ریسک سیاسای
عبارت است از کاهش ارزش سرمایه ،که به دلیل تغییرات در سیاستها و نظامهاي سیاستگذاري یک کشور ر میدهد.
این ریسک به انتظارات سرمایه گذار نسبت به آینده سیاسی کشور بستگی دارد .بنابراین تغییراتی که در قیمت ر میدهاد،
از کنترل شرکت منتشر کننده سهام خارج است .یک جنگ ناگهانی یا پایان یافتن آن ،انتخااب رئایج جمهاور جدیاد یاا
درگذشت ناگهانی او ،رونق سفتهبازي ،خروج ناگهانی مقدار هنگفتی طال از بازار و امثال ایانهاا ،از جملاه رخادادهایی
هستند که پیامدهاي روانی بسیار زیادي بر بازار سهام دارند.
با عنایت به تحریمهاي ظالمانه کشو رهاي غربی و قراردادن نام شرکت حفاري شمال در لیست شرکتهاي تحریمی ،شارایط
خرید کاال و تجهیزات از خارج از کشور و همچنین دریافت مبالغ قراردادهاي خارجی و ورود ارز ناشی از آن باه داخال
کشور ،به دشواري صورت گرفته و هزینه هاي بسیاري را متوجه شرکت نموده است.
در حال حا ضر مهمترین ریسک شرکت ریسک نقدینگی می باشد که مشکالت عدیده اي را متحمل شرکت نموده است.
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گزارش عملکرداجتماعی شرکت

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت
در این خصوص شرکت حفاري شمال تمهیداتی به شرح ذیل انجام داده است:
 .1مذاکره با سازمان بهینه سازي مصرف سوخت جهت استاندارد نمودن سوخت دکل هاي حفاري
 .2جایگزین نمودن المپهاي کم مصرف جهت روشنایی محیط
 .3اجرایی نمودن دستورالعمل خاموش کردن کلیه وسایل گرمایشی و سرمایشی در هنگام ترک محل کار
 .4اجرایی نمودن خاموش کردن دستگاه رایانه به هنگام ترک محل کار.
 .5استفاده از مکانهاي داراي نور کافی به جهت محیط کار در راستاي صرفه جویی انرژي
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)Health Saftly Enviroment(HSE
ایمنی سرلوحه فعالیتهای توسعهای حفاری شمال
الزام به رعایت استانداردها و ضوابط زیست محیطی به عنوان یک اصل مهم در بنگاههاي اقتصادي حرفاهاي جهاان پذیرفتاه
شده است و در این راستا مجموعه شرکت حفاري شمال نیز رعایت حداکثري و بدون شرط اصول ایمنی ،بهداشت و محایط
زیست را همگام و هم راستا با توسعه پایدار ،به عنوان یک هدف اساسی مورد توجه قرار داده است.
شرکت حفاري شمال با رعایت کلیه اصول ایمنی و استانداردهاي بینالمللی توانست به رکورد هزار روز فعالیت بدون حادثه
در میدان نفتی چلیکن ترکمنستان دست یابدکه این امر با توجه به مخاطرات مرسوم در عملیات حفاري چاههاي نفات و گااز
به عنوان یک موفقیت تاریخی و نمادین و الگویی از رعایت استانداردهاي جهانی محسوب میشود.

عملکرد آماری سال 1931
نفر -ساعت آموزش ایمنی
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

نفر -ساعت آموزش بهداشتی
1200
1000
800
600
400
200
0
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نفر -ساعت آموزش محیط زیست
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

تعداد مانورهای برگزار شده
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

تعداد روزهای بدون حادثه تا پایان سال 1931
759
608

595
498

259

308

363
237

438
306
150

32

17

800
700
600
500
400
300
200
100
0
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تعداد حادثه
30
20
10
0

نوع حوادث

پایگاه

خشکی

دریا

تعداد حوادث منتج به درمان پزشکی( )MTO

3

71

7

تعداد حوادث محدود کننده کار()RWC

7

1

2

تعداد مورد منتج به کمك های اولیه()FAO

0

8

3

تعداد حوادث منتج به صفر شدن ()LTI

0

4

2

تعداد حوادث منتج به فوت ()FTL

0

0

7

حوادث غیرآماری

7

2

2
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شرکت حفاري شمال به عنوان یک بنگاه اقتصادي حرفهاي ،روند تحوالت نظامهاي مدیریتی را با دقت رصد کرده و هماواره
تالش کرده است تا خود را با شیوههاي جدید و مدرن تفکرسازمانی همگام سازد و از سالها قبل توجه به موضو "مدیریت دانش" و
ایجاد سازمانی با"سرمایه فکري" را در مرکزتصمیم سازيهاي خود قرار داده است .بر همین اسااس طای ساالهااي اخیرشاماري از
برجستهترین متخصصان پیشکسوت صنعت حفاري ایران در قال

نظام انتقال تجرباه در شارکت حفااري شامال حضاور یافتاهاناد و

کوشیدهاند تا تجربه و دانش تخصصی خود را به نسل جوان حفار مردان ایران منتقل کنند .همچنین مستند سازي تجارب فنی و غیرفنای
با هدف تقویت تصمیمها در تمامی سطوح عملیات و سازماندهی ایده براي ترویج نوآوري و خالقیات در ساط ساازمان باه عناوان
رویکردهاي اساسی نظام مدیریت دانش در شرکت حفاري شمال مورد توجه قرار گرفته است .حفاري شمال با درک تغییرات صاورت
گرفته در اندیشه مدیریت روزآمد جهان ،به سوي داشتن سازمانی حرکت میکندکه سرمایه اصلیاش تفکر و دانش موجود در آن اسات
و راهبردهاي مبتنی بر ارتقاي ارزشهاي ناشی از تفکر و دانش در تمامی تصمیم سازيها و تصمیم گیري هاي حفاري شمال آشاکار و
مشهود است .راهبرد مدیریت سرمایه هاي فکري ،راهبرد مسئولیت براي سرمایه دانش فردي ،راهبرد خلق دانش براي نوآوري و آفرینش
دانش جدید ،راهبرد انتقال دانش و در نهایت مدیریت دانش ناب از جمله راهبرد هایی است که حفاري شمال در مسیر نیل به اهداف و
آرمان هاي کالن خود به کار میگیرد.
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فعالیت های توسعه منابع انسانی:
الف) برگزاری دورههای آموزشی تخصصی جهت کارکنان
 دورههای آموزشی تخصصی /عمومی کارکنان در سال 1931
تعداد دوره

تعداد نفرات

عنوان دوره

دورههای تخصصی

31

333

دورههای عمومی

33

428

دورههای ایمنی

33

411

سمینارهاوکنفرانسها

7

4

آموزش خارج از کشور

0

0

773

7433

مجموع

 دورههای آموزشی کارآموزان فنی /تخصصی و ستادی در سال 1931
عنوان دوره

تعداد دوره

تعداد نفرات

نفر ساعت

دورههای تئوری

7

72

21

دورههای عملی

3

22

303

مجموع

3

37

300
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ب) اطالعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیالت ،سوابق کاری ،حوزه فعالیت
 نیروی انسانی(رسمی) از لحاظ تحصیالت
تعداد شاغلین بر حس

سال

مدرک تحصیلی

زیردیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

7322

70

10

32

783

38

7

7323

70

41

32

782

31

7

7323

1

38

23

713

42

0

 نیروی انسانی (رسمی) از لحاظ سوابق کاری

سال

تعداد شاغلین بر حس

سابقه کار

 7-4سال

4-70سال

70-74سال

 74-20سال

 20-24سال

 30سال به باال

 24-30سال

7322

41

702

31

27

31

33

34

7323

77

734

33

20

23

40

34

7323

4

728

17

22

72

38

22

 نیروی انسانی از لحاظ حوزه فعالیت
رسمی
سال

ارکان ثالث

واحد ستادی

واحد عملیاتی

واحد ستادی

واحد عملیاتی

7322

702

232

338

2003

7323

10

241

314

2072

7323

41

243

330

7811
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اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
در رابطه با بند  3گزارش حسابرس و بازرس قانونی ،پس از استماع توضیحات هیأت مدیره ،مجمع ضمن تاکید بر ضرورت پیگیری جدی و
مستومر درخصووص وصوول و یا تعیین تکلیف مطالبوات جواری و سنواتوی ،مقرر نمود نسبت به ارائه برنامه زمانبندی وصول مطالبات به
سهامداران عمده ،اقدام الزم بعمل آید .همچنین در مورد اخذ فیش های مالیاتی و رفع مغایرت با نفت فالت قاره و سایر کارفرمایان و نیز
اخذ پاسخ تائیدیه ها و رفع مغایرات احتمالی در مورد حسابهای مندرج در بند فوق (منجمله بانك ملی شعبه دبی)  ،مقررگردید اقدامات و
پیگیریهای الزم انجام و نتایج حاصل از آن به سهامداران عمده و حسابرس شرکت ارائه گردد.
با توجه به ایجاد کمیته  9نفره جهت پیگیری وصول مطالبات شرکت این مو وع به طور جد در حال پیگیری و اقدام می باشد .همچنین در خصوص رفع
مغایرت با شرکت نفت فالت قاره بر اساس صورتجلسه ای که در مهر ماه 21بین دو شرکت منعقد گردید مو وع مرتفع گردیده است و در خصوص مغایرت
با سایر کارفرمایان مو وع در حال پیگیری می باشد.
درخصوص بند  4گزارش حسابرس و بازرس قانونی ،پس از اسوتماع توضویحات هیوأت مودیره ،مقررگردیود در چوارچوب اسوتانداردهای
حسابداری  ،نسبت به مکانیزه و یکپارچه نمودن سیستم موجودی کاال در مورد دکل دریایی الیما و سایر دکل ها و سایت های شرکت  ،اقدام
الزم بعمل آید.
مو وع از سوی مدیریتهای امور بازرگانی،امورمالی،عملیات و امور مهندسی درحال پیگیری می باشد.
در رابطه با بند  1گزارش حسابرس و بازرس قانونی  ،پس از استماع توضیحات هیأت مدیره در مورد سرمایه گوذاری انجوام شوده درسوهام
شرکت نیروی مرکزی صبا  ،مقررگردید درچارچوب استانداردهای حسابداری ،نسبت به ارائه صورتهای مالی گوروه (کوه شوامل آثوار موالی
سرمایه گذاری فوق در شرکت اصلی باشد) ،اقدام الزم بعمل آید .همچنین در مورد چگونگی حفظ و یا خروج از سرمایه گذاری مذکور مقرر
گردید پس از بررسیهای مورد نیاز ،گزارش الزم به سهامداران عمده جهت اتخاذ تصمیم ارائه گردد.
پیرو مصوبه شماره  0111مور 21/11/98 ،هیات مدیره با فروش سهام فوق االشاره موافقت نمود و اقداماتی در خصوص فروش آن نیز صورت پذیرفته است
و در سیستم مالی شرکت ثبت مذکور اصالح گردید.
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درخصوص بند  1گزارش حسابرس و بازرس قانونی ،مقررگردید در چارچوب صرفه و صالح شرکت ،نسبت به تعیین تکلیف مالیات عملکورد
سال  7322و نیز مالیات و عوارض ارزش افزوده سالهای  7327و  7322اقدام الزم انجام و نتایج آن به سهامداران عمده و حسوابرس شورکت
منعکس گردد.
مالیات عملکرد سال  0929برگ قطعی صادر گردیده است و حسب ماده 998قانون مالیات های مستقیم ،شرکت نسبت به برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 0929صدادره
در تاریخ  ،0921/11/90معترض است و تقا ای رسیدگی مجدد از شورای عالی مالیاتی نموده است که در جریان رسیدگی می باشدد .بندا بدر برگده هدای مطالبده مالیدات و
عوارض ارزش افزوده صادره به تاریخ  0921/09/00جهت چهار فصل دوره های سه ماهه در سال های  0920و  0929بانضمام جرایم مبلدغ  820.110میلیدون ریدال بددهی
تعیین گردیده است .همچنین بنا بر برگ مطالبه مالیات و ارزش افزوده و رای هیات حل اختالف بدوی برای چهارفصدل دوره هدای سده ماهده سدال 0929مبلدغ 102.002
میلیون ریال بدهی درتاریخ  0921/09/00تعیین گردیده است.تو یح اینکه جهت مالیات بر ارزش افزوده سال 0929بنا بر ماده  92قانون مالیدات بدر ارزش افدزوده شدرکت
اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده است و دفتر فنی و اعترا ات مودیان در جریان رسیدگی می باشد.

درخصوص بند  2-7گزارش حسابرس و بازرس قانونی ،پس از استماع توضیحات هیات مدیره در مورد نکات مندرج در بند فوق ،مقررگردید
در جهت استفاده حداکثری از امکانات و توانمندیهای شرکت در مورد حضور در بازارهای داخلی و همچنین بازارهای منطقه ای (بمنظور
توسعه فعالیتهای شرکت ) و همچنین در رابطه با وصول مطالبات از کارفرمایان ،تسویوه بدهیها ،پرداخت سود سهامداران و کنترل هزینه ها
در تمامی ابعاد  ،بررسی و اقدامات الزم بعمل آید.
با توجه به اینکه شرکت توانسته است در خصوص توسعه فعالیتهای خود جهت ارائه خدمات حفاری با یکی از کشورهای منطقه وارد مذاکره شود و همچنین
شروع به کار پروژه  EPDSاین مو وع همچنان از سوی مدیریت بازاریابی و فروش شدرکت در حدال پیگیدری مدی باشدد .در خصدوص وصدول مطالبدات از
کارفرمایان تسویه بدهیها و پرداخت سود سهامداران و کنترل هزینه ها مقرر گردید مدیریت امور مالی به صورت ماهانه گزارش به مدیر عامل ارائه نماید.
در رابطه با بند  2-2گزارش حسابرس و بازرس قانونی ،پس از استماع توضیحات هیأت مدیره درخصوص موضوع مورد اختالف با شرکت نفت
مناطق مرکزی ایران ،پیگیری دعوی مطروحه نزد هیأت حل اختالف قراردادی تا حصول به نتیجه نهایی ،مورد تاکید

مجمع قرارگرفت .

با توجه به طرح مو وع در هیات داوری مو وع از سوی مدیریت امور حقوقی شرکت در حال پیگیری می باشد.

بند  70گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص تقسیم سود سهام ،مورد استماع مجمع قرارگرفت.
مالحظه گردید.
درخصوص بند  77گزارش حسابرس و بازرس قانونی ،رعایت مفاد مواد  27و  22قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد در مورد ثبت
نرم افزار اداری مورد استفاده شرکت در ش ورای عالی انفورماتیك در جهت حصول اطمینان از اصالت نرم افزار مالی براساس نظر شورایعالی
مزبور  ،مورد تاکید مجمع قرارگرفت .
از سوی مدیریت فاوا و اتوماسیون صنعتی مو وع در حال پیگیری می باشد من اینکه با نصب و راه اندازی سیسدتم مدالی همکداران سیسدتم مو دوع در
سال0920در خصوص سیستم مالی حل می گردد.
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در رابطه با بند  72گزارش حسابرس و بازرس قانونی ،مجمع بر ضرورت رعایت ماده  230اصالحیه قانون تجارت  ،تاکید می نماید.
مورد مالحظه قرار گرفت.
در مورد بند  73گزارش حسابرس و بازرس قانونی ،مجمع ضمن تشکر از جناب آقای سید کاظم وزیری هامانه بابت دوره تصودی ایشوان در
هیأت مدیره شرکت ،موضوع مورد اشاره در بند مذکور را مورد استماع قرارداد.
مورد مالحظه قرار گرفت.

درخصوص بند  73گزارش حسابرس و بازرس قانونی ،مجمع ضمن تاکید بر ضرورت رعایت کامل مفاد آئین نامه معوامالت و سوایر
مقررات و آئین نامه های شرکت  ،مقرر نمود مدارک و مستندات مرتبط با قراردادها و نکات مورد اشاره در بند فووق (مربووط بوه
مفاد  22 ، 73 ، 77و  24آئین نامه معامالت)  ،مجدداً در اختیار حسابرس و بازرس قانونی قرارگیرد.
آیین نامه معامالت شرکت در تاریخ  21/19/91بر اساس مصوبه  0211هیات مدیره محترم مورد بازنگری قرار گرفته اسدت و بدر اسداس آیدین نامده جدیدد
،مناقصات سال  0921انجام شده است.
در مورد بند  74گزارش حسابرس و بازرس قانونی  ،انتقال اسناد مالکیت دکل های سحر( )7و ( )2بنام شرکت ،انجوام اقودامات الزم جهوت
کاهش دوره وصول مطالبات شرکت ،بررسی و اقدام الزم جهت ساخت دکل حفاری در صورت توجیه پذیری اقتصوادی ،تودوین آئوین ناموه
تفکیك هزینه های جاری از سرمایه ای ،رفع نقاط ضعف سیستم کنترلهای داخلی و استقرار سیستم های مطلوب کنترل داخلوی ،اسوتقرار
کمیته های مورد نیاز (منجمله کمیته ریسك و  ، )...بررسی و اقدام الزم جهت استفاده از دکل حفاری در صورت توجیه پوذیری اقتصوادی و
ارائه طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی برای سرمایه گذاری در حوزه خدمات و سرویس های جانبی و ایجاد شرکت تخصصی درحوزه مذکور،
مورد تاکید مجمع قرارگرفت.
با توجه به بررسی های صورت گرفته از سوی مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت با توجه به اینکه دکل های سحر 0و سحر 9به ندام شدرکت SODI
ثبت شده در پاناما می باشد اگر انتقال مالکیت صورت پذیرد دکلهای مذکور کلیه گواهینامه های بین المللدی و کدالس خدود را از دسدت داده و مشدکالت
ابتیاع بیمه نیز پیش می آید.
معامالت مشمول ماده  722اصالحیه قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در بند شماره  71گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره -7
 37همراه صورتهای مالی که به تصوی

هیأت مدیره شرکت رسیده ،با تاکید بر ضرورت رعایت مفواد قوانون تجوارت و اساسونامه شورکت،

پرداخت سهم سود سایر سهامداران ،متناس

با مبالغ پرداختی در سال  7323و  7323به شرکت موالی و سورمایه گوذاری پیشورو ایوران

(سهامدار عمده ) ،تا پایان شهریورماه  ، 7323با اکثریت آراء مورد تنفیذ مجمع قرارگرفت.

ر عایت تناسب پرداخت براساس تکلیف مجمع در دستور کار شرکت بوده که متاسفانه با توجه به مشکالت نقدینگی پرداختی صورت نرذیرفته است.
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در مورد بند  78گزارش حسابرس و بازرس قانونی ،رعایت کامل دستورالعمل های اجرایی افشای اطالعات و انضوباطی ناشوران و
پذیرش اوراق بهادار ،مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
مورد مالحظه قرار گرفت.

درخصوص بند  72گزارش حسابرس و بازرس قانونی ،رعایت کامل ماده  33دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها
و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با قانون مذکور  ،مورد تاکید مجمع قرارگرفت .
مورد تاکید قرار گرفت.

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

الف) میزان سود قابل تخصی
ب) نحوه تخصی

سود:

سود قابل تخصی

1,173,962

سود سهام مصوب مجمع عمومی
پاداش هیات مدیره مصوبه مجمع عمومی
اندوخته قانونی
سود انباشته در پایان دوره

64

ج) میزان سود قابل تقسیم:
حداقل سود قابل تقسیم طبق قانون تجارت معادل  %01و سود پیشنهادی هیات مدیره معادل  57%از سود خالص سال مالي منتهي به
 0921/09/92ميباشد.
د) حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگي و توان پرداخت سود:
با توجه به موارد فوق حداکثر سود قابل تقسیم هر سهم  989ریال ميباشد لیکن در اجرای ماده  05دستورالعمل انضباطي ناشران
پذیرفته شده در بورس ،حداکثر سود قابل تقسیم هر سهم از مبلغ  989ریال ،مبلغ  900ریال(به شرح بند و) پیشنهاد گردیده است.
و) پیشنهادتقسیم سود:
پیشنهاد هیات مدیره 57درصد از سود تحقق یافته سال مالي منتهي به  0921/09/92پیشنهاد گردیده است.
ه) برنامههاي پیشنهادي شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده شامل سود سهام جاري و سود سهام پرداخت نشده
سنوات قبل

تاریخ پرداخت سود

تعداد سهام

از 20/12/10الی 20/12/90

تا  4000000سهم(تنها سهامداران حقیقی)

از 20/12/92الی 20/11/00

تا 700000000سهم(سهامداران حقیقی وحقوقی)

از 20/11/02الی 20/18/02

700000000-300000000

از 20/18/02الی 20/18/91

300000000-7000000000

از 20/12/0الی 20/12/00

7000000000-4000000000

از 20/12/00الی 20/12/91

4000000000-30000000000

از 20/01/10الی 20/01/91

از 30000000000به باال

ضمناً نحوه پرداخت متعاقباً اعالم میگردد.
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دفتر مرکزی شرکت :
تهران – میدان پونک -بلوار فالح زاده(همیال) -پالک 41
کد پستی1469643781 :
تلفن48613333 :
وب سایتwww.ndco.ir :
پست الکترونیکpr@ndco.ir :
آدرس امور سهام و مجامع:
تهران – میدان پونک -بلوار فالح زاده(همیال) -پالک 41
کد پستی1469643781 :
تلفن48613333 :
نمابر48614361 :
وب سایتwww.ndco.ir:
پست الکترونیکbourse@ndco.ir :
اشخاص مسئول پاسخگویی به سواالت سهامداران:
خانم سمانه کابلی
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