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پیش گفتار:
حفاری شمال نماد اقتدار علمی ایران در صنعت حفاری نفت و گاز
در تمامی ادوار تاریخ حرکت از فقر به سوی رفاه ،از بیی سیوادی بیه سیوی ت ویم و م یار واز وابفیی،ی فتیی ،ا یویادی
و سیاسی به سمت اسیقالل در علوم م یلی ،،ررمیاب بفییاری از کهیوروا بیوده اسیت ،بیه عگیار دی،یر ولیود اسییقالل
ا یوادی ،سیاسی و فروت،ی ،امتییت ایایی ،ح یس اسی یقالل و کییاب کهیور و تققید عی اجت الیمیاعی بی وب تردیی از
او اف توسعه ملی میباش  .از این رو به متظور دسیییابی بیه ایین اوی اف مییبایفیت سیاسیتگیااری و براامیهرییییویای
صقیح ااجام گردد؛ بتابر این ،ل ت حرکت بیه سیوی سیرمتیل مقویود مییبایفیت درل یت ح یس و تقوییت ا یی ار ملیی،
زیرساختوا و ا ادوای بفیاری ایجاد شوا و یا تغییر امایت .
در کهوری ومچیوب اییراب کیه از جقیاق مو عییت لغرافییایی ،سیاسیی وفروت،یی یمیی از م مییرین و اسییرات ی
متاطد ل اب می باش  ،ومین امر فرصت وا و ت

تیرین

یی ا فیراواب خیارلی و اقیات یو وسیع ،بفییاری را در داخی ایجیاد

اموده است که اسی اده و ب یره بیرداری صیقیح و بیه مو ی از رب ویا مولیح ح یس و افییایا تیواب داخلیی و بیه تگی رب
ا ی ار ملی ایراب اسالمی میشود و این امر صیور امییپیایرد م،یر بیا براامیهریییی صیقیح در ل یت اسیی اده از تمیامی
متاب و تواامت یوای مولود در کهور.
راچه واسح و مگرون است صتعت ا ت و گاز در اییراب اصیلی تیرین و اساسیی تیرین متگی دررمی و در اییجیه باعی

رشی

و توسعه کهور میباش ،این صتعت از ب یاویای م یلی ،بیا تمتوجیو ی ویای م ییم بیه خیود تهیمی شی ه اسیت کیه
میییتییواب گ ییت صییتعت ح ییاری م میییرین و پرم ییاطرهتییرین ب ییا و بییه عتییواب زیربتییای اصییلی توسییعه صییتعت ا ییت
مقفوب می شود که در رب ت وم ،تجربیه و داایا در کتیار تمتوجیو ی سی ت افییاری و ایرم افییاری از اومییت بفییایی
برخوردار می باش  .این صیتعت پیا از پییروزی شیموومت ااقیالب اسیالمی اییراب تواافیت بیا اتمیا بیه خ اوای میعیال و
تالشوت وم ایرووای داخلی و براامهریییوای صقیح ابلییتویا و تواامتی ی ویای خیود را بیه عرصیه

یور رسیاا و بیا

ب گود مفیمر ربوا دسیاوردوای چهم،یری در صتعت ا ت کهور کفح امای .
راچه در سال وای اخیر صتعت ح اری کهیور بیا رب روبیرو شی ه اسیت ،الیرای سیاسیتویای خووصییسیازی و اصی 44
ااوب اساسی و ومچتین رشی سیری شیرکتویای خو وصیی بیوده اسیت کیه ایین امیر مولیح میاییا و معاییح میعی دی
داشیه است و در کتار کفح موفقیتوای چهیم،یرباع
ح اری ومیهه به عتواب ی

ایجیاد چیاجا ویای بفییاری در ایین صیتعت شی ه اسیت .صیتعت

صتعت پیچی ه و وییتیه بیر و بیا دررمی زایی ابی تولیه مدیرا بیوده اسیت کیه ایه تت یا در

ب ا عملیا ح اری بلمه در سایر ب ا ویای خی ما فتیی و لیااگی ،گفییره فعاجییت بفییاری را داراسیت کیه ایه تت یا
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می تواا به عتواب صتعیی اشییغال زا ،زمیتیه سیاز رشی تواامتی ی ویای داخی باشی بلمیه تیواب صی ور خی ما فتیی و
م ت سی را به خارج از کهور را دارد.
می تواب به لرا گ ت شرکت ح یاری شیمال بیرکییرین شیرکت خووصیی و پیهی،ام در الیرای اصی  44یااوب اساسیی
کهور و تت ا شیرکت بیین اجمللیی ح یاری در اییراب ،تمیام تیالش خیود را بمتظیور تققید اوی اف کیالب کهیور و ا یویاد
مقاومیی در راسیای جگی

گ ین به فرمایها مقیام عظمیای وتییت ل یت توسیعه و ارتقیا صیتای و ااگیا تواامتی یویای

داخلی از ویچ تالشیی فروگیاار اتمیوده و سیابقه درخهیاب و دسییاوردوای ایین شیرکت ازلملیه صی ور خی ما فتیی و
م ت سی به خیارج از میرز ویای کهیور و ارز روری در شیرایي تقیری  ،کهی ،اوجیین م ییب ویی رو کربیوری در رب ویای
عمید داخلی دریای خیر ،م یریت و راوگیری دسیی،اه فیود می رب اییراب امییر کگییر و اوجیین شیرکت تواامتی در ح یاری
رب وای عمید در بین کهور وای خاور میااه و عاو اوپی

و تت یا شیرکت مفیلي بیه ح یاری در رب یای بیا عمید بیاتتر از

 057میر در رسیا  ،اوجین شیرکت وارد کتتی ه دسیی،اه ویای ح یاری درییایی ملمیی ایو پیا از  82سیال بمتظیور توسیعه
میادین مهیرك در خلیج فارس  ،بیاا،ر این موسوع می باشی  ،کیه تمیامی ایین دسییاور دویا بیا اسیی اده از تیواب داخلیی و
ایرووای می وم خود مققد گردی ه است و تواافییه در عرصیه ویای داخلیی و بیین اجمللیی  ،ابلییت ت وویی و ا یی ار
علمی خود را به ااگا برساا .
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گزیده اطالعات عملکرد مالی
تج ی ارا ه ش ه

7315

7314

7313

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

1,150,770

0,702,171

1,771,724

سود عملیاتی

7,188,571

7,552,378

8,215,020

32,701

12,040

78,107

سود خاجم – پا از کفرماجیا

018,313

173,715

8,712,528

تع یال ستواتی

837,505

()713,417

15,770

7,138,428

208,281

7,087,325

دررم غیرعملیاتی

ولوه اق حاص از فعاجیتوای عملیاتی
ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)
لم داراییوا

71,121,843

75,154,108

72,757,781

لم ب ویوا

78,477,737

77,741,123

78,753,133

سرمایه اگت ش ه

8,175,475

8,175,475

8,175,475

لم حقود صاحگاب س ام

4,501,778

4,170,121

5,211,311

ج)نرخ بازده (درصد) :
ارخ بازده داراییوا

7/75

7/75

7/78

ارخ بازده حقود صاحگاب س ام (ارزش وی ه)

7/71

7/70

7/34

د) اطالعات مربوط به هر سهم:
تع اد س ام در زماب برگیاری مجم

8017504750777

8017504750777

8017504750777

327

005

135

310

351

177

سود وا عی ور س

– ریال

813

357

013

سود اق ی ور س

– ریال

-

487

057

رخرین یمت ور س

در تاریخ تایی گیارش –ریال

3577

4788

30225

ارزش دفیری ور س

– ریال

7777

7777

7777

77/12

77/02

4/27

اوجین پیا بیتی سود ور س

– ریال

رخرین پیا بیتی سود ور س

– ریال

افگت یمت به دررم وا عی ور س

– مرتگه

ه) سایر اطالعات:
تع اد کارکتاب– ا ر (پایاب سال)
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8001

8053

8200

پیام هیات مدیره

حمددد و سددخاس خداونددد یکتددا را کدده جمیددع ترفیعددات در یددد قدددرت اوسددت و ایددن
فرصت بدزر را ایجداد نمدود تدا در سدالی کده بده فرمدوده مقدام معظدم رهبدری سدال
اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمدل ندام گرفتده اسدت ،در حدد تدوان و بدا اتکدا بده توانمنددی
هددای داخلددی و بددومی کشددور ،بددا وجددود مشددکالت و چددالش هددای بسددیار و شددرایط
سددخت اقتصددادی ،قدددر دان حسددن اعتمدداد کلیدده سددهامداران و ینفعددان محتددرم
شرکت باشیم.
در سددال هددای اخیددر صددنعت نفددت و گدداز در دنیددا بددا چددالش هددای متعددددی از قبیددل
کداهش قیمدت ،کداهش جدذابیت و عددم اطمیندان جهدت سدرمایه گدذاری روبدرو بدوده
و دسددتخوش تغییددرات بنیددادی در حددوزه هددای مختلددف خددود گردیددده و بددر اسدداس
مبددانی اقتصدداد سددنجی ،دچددار شکسددت هددای سدداختاری شددده اسددت .از ایددن رو متغیددر
های تاثیر گدذار بدر روی ایدن مندابع ارزشدمند تغییدر نمدوده و باعد گردیدده تحدو ت
عظیمددی در بخددش هددای مختلددف بمنظددور کدداهش بهددای تمددام شددده ،ارتقددای
تکنولوژی ،افزایش سودآوری و جذابیت صنعت ،ایجاد گردد.
بدده تبددع آن صددنایع با دسددتی نفددت و گدداز  ،بددا خه صددنعت حفدداری کدده ارتبدداط
مسددتقیم بددا قیمددت نفددت و گدداز را داشددته و از صددنایع پددر هزیندده و گددران در زنجیددره
ارزش صددنعت مددی باشددد نیددز دچددار تحددو ت اساسددی گردیددده اسددت کدده از مهمتددرین
آن ها می تدوان بد ه کداهش حجدم عملیدات ،کداهش ندرخ اجداره دسدتگاه هدا ،تدرخیه
دکددل هددای حفدداری ،اشدداره کددرد و شددرکت هددارا ملددزم بدده کدداهش بهددای تمددام شددده
عملیددات و بهبددود عملکددرد و سددرعت عملیددات حفدداری بددا اسددتفاده از تکنولددوژی هددای
نوین نموده است.
صنعت حفاری در ایدران نیدز متداثر ایدن تغییدرات بدوده ولدیکن بدا توجده بده شدرایط
اقتصددادی و سیاسددی کشددور و نیدداز بدده افددزایش تولیددد نفددت و گدداز ،مددی توانددد بددرای
5
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شددرکت هددای فعددال در حددوزه هددای مختلددف کدده بتواننددد برنامدده ریددزی هددای مناسددبی
داشته باشند ،فرصت های بسیاری را ایجاد نماید.
شددرکت حفدداری شددمال نیددز بددا چالشددهای بسددیاری روبددرو گردیددد و موج دب شددد
مشددکالت اساسددی از قبیددل طددو نی شدددن دوره وصددول ماالبددات و پرداخددت بدددهی
هددا ،کدداهش نددرخ قددرارداد هددا و اجدداره دسددتگاه هددای حفدداری و بدده تبددع آن کدداهش
درآمددد،افزایش بدددهی هددا و ماالبددات و در نهایددت کدداهش شدددید نقدددینگی گریبددان
گیر شرکت شود .با ایدن وجدود مددیریت کدالن شدرکت سدعی نمدوده بدا برنامده ریدزی
مناسددب در جهددت اسددتفاده حددداکنری از منددابع و خرفیددت هددای خددود ،از فرصددت
های پیش رو و با افدزایش قددرت چانده زندی خدود ،نهایدت اسدتفاده را نمایدد و بدا اخدذ
پددروژه هددای مختلددف در سددال هددای  1264و  1265تمددامی ناوگددان خددود را در مدددار
عملیات قرار دهدد .در کندار تمرکدز بدر حفدظ و افدزایش سدهم بدازار حفداری در داخدل
و خددارا از کشددور ،بددر اسدداس اهددداف تعیددین شددده  ،برنامدده ریددزی مدددونی نیددز در
جهددت اصددالخ سدداختار هددا و فرآینددد هددای شددرکت در حددوزه هددای مختلددف سددازمانی،
مددالی ،منددابع انسددانی و بازرگددانی ،بمنظددور کدداهش بهددای تمددام شددده و ایجدداد چددابکی
در سددازمان تدددوین گردیددد کدده انتظددار مددی رود بددا اجددرای صددحیح آن هددا بتددوانیم بدده
اهداف تعیین شده در مدت زمان مشخه دست یابیم.
امیددد اسددت شددرکت حفدداری شددمال بددا اسددتعانت از خداونددد متعددال  ،تددالش و
همددلی مدددیران و کارکندان و همچنددین حمایدت سددهامداران خدود بتوانددد مسدیر رشددد
و شددکوفایی خددود را ادامدده دهددد و افتخددارات دیگددری را بددرای صددنایع با دسددتی نفددت
و گاز کسب نماید و به نحو شایسته جوابگوی اعتماد ینفعان خود باشد.
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مروری بر صنعت حفاری و جایگاه شرکت در این صنعت
نفت و گاز ومنابع هیدرو کربوری به عنوان یک متغیر مسددتقل ،همواره در جهان امروز نه تنها به عنوان یک عامل تعیین کننده اقتصددادی بلکه
به عنوان یک عامل سددیاسددی و امنیتی نیز عمل می کنند ،به گونه ای که همیشدده اخبار نوسددانات قیمت نفت و گاز یکی از داي ترین خبر های
مهم اقتصدادی و سدیاسدی در ساح جهان بوده است و به هم خوردن تعادل در بازار آن ها می تواند عدم ثبات در هر صنعتی را به دنبال داشته
باشدد .می توان گفت در حال حاضدر سدیستم انرژی دنیا تا حد زیادی به وضعیت مناطف نفت خیز در نقاط مشخصی از جهان وابسته است که
این امر در دهه های گذشته و بدلیل بروز شوك های نفتی در برخی از سال ها ،مسائل اقتصادی و سیاسی کل دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده
است .از مهمترین این شوك های نفتی می توان به موارد یل اشاره نمود:


توقف صدددور نفت از خاورمیانه در سددال های  1672-1675که موجب گردید قیمت نفت  4برابر افزایش یابد که این امر باع ایجاد
تورم شدید تا سال های  1662در جهان گردید.



انقالب جمهوری اسدالمی ایران و نوسانات بازار نفت در سال  1676که طی  11ماه قیمت نفت از بشکه ای  15/45د ر به  26/5د ر
رسید و به تبع ان تورم و بیکاری افزیش پیدا نمود.



از دیگر موارد می توان کاهش شدددید قیمت نفت در سددال  1649به کمتر از بشددکه ای  12د ر  ،افزایش قیمت نفت در سددال 1662
بدلیل جنگ بین عراق و هم پیمانان آمریکا ،و سددقوط آن به بشددکه ای کمتر از  12د ر در سددال  1221بدلیل حادثه  11سددختامبر و
رکود اقتصادی در جهان اشاره نمود.



در دو دهه گذشته دو شوك جدید نفتی ایجاد گردید  ،ابتدا در سال  1227قیمت نفت بدلیل افزایش تقاضا و افزایش سرمایه گذاری
به  122د ر در هر بشکه نزدیک شده و در سال  1224به بشکه ای  152د ر نیز رسید که این افزایش شدید نفت و نگرانی از کمبود
منابع نفتی به بحران جدیدی منجر گردید و با ع شدد بزرگترین بحران مالی دنیا بعد از بحران بزر

سال های  1622-1616ایجاد

گردد البته این امر برای کشددور های تولید کننده نفت بهترین فرصددت جهت توسددعه و ارتقا بوده اسددت .این امر تا سددال  1214ادامه
داشددت و باع افزایش تولیدو سددرمایه گذاری اعتباری و بلند مدت گردید که منجر به مازاد عرضدده و در مقابل کاهش تقاضددا و رکود
اقتصدادی در برخی از کشدور ها شدد .ناگهان در سال های  1215-1219قیمت نفت از با ی  122د ر در هر بشکه به زیر  15د ر
کاهش یافت که این امر بحران شددیدی در صدنایع وابسدته نفت و بر هم خوردن تعادل بازار های جهانی گردید و با ع

ورشکستگی

بسیاری از شرکت های صاحب مخزن و پیمانکاران نفتی بخصوص در صنایع با دستی شد.
بررسدی اثرات کاهش قیمت نفت در دهه های گذشدته بر اقتصداد کشدورهای توسعه یافته حکایت از آن دارد که افت قیمت طالی سیاه برای
جهان مالوب نیسدت به طوری که کارشناسان مسائل نفتی معتقدند از  21مورد افت شدید بهای نفت در سال های گذشته 2 ،مورد به شروع
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رکود اقتصدادی فراگیر ،دو مورد به فعالیت های تروریسدتی بین المللی و دو مورد دیگر منجر به بحران های سیاسی دیگر در این مناطف شده
اسددت .از آنجا که به جز تعداد محدودی از کشددورهای صددادر کننده نفت ،اکنر آنها اقتصددادی متکی بر درآمدهای نفتی دارند ،نخسددتین پیامد
کاهش قیمت نفت را باید کاهش درآمدهای نفتی دانسدت و طبیعتا با کاهش درآمدهای ارزی ،اقتصداد این کشورها با مشکالت جدی از جمله
کسددری بودجه ،عدم توانایی در تامین مالی پروژه های عمرانی ،عدم کنترل نرخ ارز ،کاهش ارزش پول ملی و رواا پدیده تورم رو به رو می
شددود که در نهایت به تغییر ترکیب کا های مورد درخواسددت مردم منجر می شددود .عالوه بر این شدداید به هم خوردن تعادل بودجه ای در
کشدورهای صادر کننده نفت به خصوص کشورهایی که حجم زیادی از بودجه جاری و عمرانی خود را از طریف فروش نفت به دست می آورند
مهم ترین وجه منفی کاهش بهای نفت به شددمار میرود .این درحالی اسددت که آثار و تبعات آن بر قدرت خرید مردم نیز باید از سددوی بنگاه
های تامین کننده کا مورد توجه قرار گیرد .بنابراین در محیط کنونی ،شرکت ها جهت رویارویی با مشکالت مالی مواضع متفاوتی را پیش رو
گرفتند.
دلوویت 1یکی از چهار موسدسده بزر

حسابرسی جهان با ماالعه  522شرکت تولید و استخراا نفت وگاز طبیعی در آمریکا راهکار های یل

را جهت مقابله با محیط جدید بازار و قیمت پایین نفت به شرکت های نفت و گاز ارائه داده است.


اعالم ورشکستگی .



دریافت کمک مالی از موسسات مالی.



افزایش ریسک جهت قاپیدن فرصت ها مانند خرید دارایی ها.



اصالخ ساختار مالی) تصحیح ترازنامه(.



انجام عملیات با بهره وری با .

در همین راستای بسیاری از شرکت های برای مقابله با شرایط پیش آمده برخی از این راهکار ها در برناهه های خود قرار دادند تا بتواند در بازار
رقابت باقی بمانند .با این وجود سدرعت تغییرات در حال حاضدر نسدبت به گذشدته ،آنچنان سرسام آور است که دیگر نمی توان با روش های
سددنتی با آنها کنار آمد .روند تغییرات در گذشددته مناقی بوده اما محیط کنونی شددکسددت سدداختاری را تجربه کرده اسددت و وارد مرحله غیر
مناقی شددده اسددت .تغییرات چنان غافل گیر کننده و برق آسددا از راه می رسددند که کوچکترین کم توجهی به آن می تواند به بهای گزاف
غافلگیری راهبردی در تمام عرصه های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی فرهنگی تمام شود.
این شدکسدت سداختاری باع گردید عوامل بسدیاری جدا از عوامل گذشدته از قبیل عرضده  ،تقاضدا ،رشدد تولید ناخاله ملی کشورها بر روی
توسانات قیمت نفت تاثیر گذار باشد ،عواملی که اکنر آن ها غیر قابل پیش بینی می باشند .عواملی همچون جنگ ها و درگیری های موجود در

Deloitte

1
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کشدور های جهان با خه کشدورهای خاورمیانه ،تصدمیم گیری های سدیاسدی قدرت های دنیا  ،تصمیم گیری های اعضای اوپک ،ارزش د ر،
خودرو های الکتریکی و انرژی های نو و تجدید پذیر و  ...اثرات بسیاری در این نوسانات خواهند داشت.
پیش بینی قیمت نفت :
بانک های سدرمایه گذار در پاسخ به نظرسنجی وال استریت ژورنال در سال  ، 1219برای سومین ماه متوالی پیش بینی خود از روند قیمت ها

را منبت ارزیابی کرده اند .به عقیده شرکت کنندگان در این نظرسنجی ،قیمت نفت خام آمریکا در سال  1217چیزی حدود  55د ر خواهد
بود که همین امر نیز محقف شدده اسدت و قیمت نفت در سال  1217در آستانه  54د ر نوسان کرده است .همچنین بر اساس پیش بینی
های بانک جهانی  ،واحد اطالعات مجله اکونومیسدت ( ،)EIUسدازمان توسدعه و همکاری های اقتصادی ( )OECDقیمت نفت در آینده
نزدیک در بازه  52تا  95د ر نوسددان خواهد کرد .البته این موضددوع قابل کر اسددت که این پیش بینی ها می تواند با تغییر عوامل عنوان
شده ،دستخوش تغییرات بسیاری گردند.
د ر امریکا
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همچنین بر اساس نظر دلوییت با توجه بر تصمیمات متخذه توسط اعضای اوپک مبنی بر کاهش عرضه ،به نظر میرسد در سال 1217و 1214
بازار به سدمت تعادل میان عرضده و تقاضدا پیش خواهد رفت .همچنین توجه به این نکته ضدروری است که سرعت پاسخگویی تامین کنندگان
نفت شیل به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین قیمت نفت مارخ گردیده است .پیشبینی ها حاکی از آن است که قیمت هر بشکه نفت خام تا
سال  1216به حدود  42د ر در هر بشکه برسد.
در پی به تعادل رسدیدن تدریجی عرضده و تقاضدا در طول زمان ،موسسه اطالعات انرژی آمریکا نیز در گزارش  17آوریل  1217انرژی خود،
متوسدط قیمت نفت برنت در سدال  1212را بشدکه ای  76د ر اعالم کرد .به نظر می رسد این موسسه انتظار دارد که با توجه به روند رو به
رشد تقاضا ،قیمت نفت تا سال  1212و بعد از آن به روند صعودی خود ادامه دهد.
آنچه در اکنر پیش بینی ها مشددخه می باشددد ،در سددال های آتی رشددد و یا افت ناگهانی قیمت نفت صددورت نخواهد افتاد و با شددیب مالیمی
بصدورت صدعودی با توجه به افزایش تقاضدای انرژی در جهان  ،خواهد بود .شایان کر است این پیش بینی ها در سال های  1217و  1214به
شرخ یل دارای تغییرات زیادی نمی باشد و در محدوده  52تا  92د ر نوسان خواهد نمود.

پیش بینی نفت خام برنت در سال های  2117و 2118
نام موسسات

ABN Amro
Bofa Merrill Lynch
Barclays
BNP Paribas
Citi
CSFB
Deutsche bank
Goldman sachs
JBC Energy
Morgan Stanley
JP Morgan
Societe generale
UBS
VTB
RBC
میانگین
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پیش بینی برای سال2117

پیش بینی برای سال2118

(دالر)

)دالر (

..55
..55
..55
0555
..55
.05.
.055
..5.
..5.
..5.
..55
.05.
.055
..55
..5.
.055

0.55
.055
..55
0.55
0555
0.55
0.55
..55
..5.
..5.
..55
0555
0555
0555
0.5.
..5.

وضعیت صنعت حفاری :
میزان عرضده و تقاضدا و همچنین نوسدانات نرخ قرارداد های صدنایع با دسدتی با خه صنعت حفاری باور مستقیم به میزان عرضه  ،تقاضا و
نوسدانات قیمت نفت وابسدته می باشد ،همانگونه که اشاره گردید قیمت نفت در سال های اخیر کاهش بسیاری داشته است و به تبع آن تعداد
دکل های حفاری نیز کاهش داشته است.

همانگونه که مشداهده می شدو د این کاهش در خاورمیانه بدلیل پایین بودن هزینه تولید هر بشکه نفت کمتر بوده است که این امر را در نمودار
یل به وضوخ مشخه می باشد:
هزینه تولید هر بشکه نفت

کاهش قیمت نفت در کنار کاهش تعداد دکل های فعال ،باع کاهش نرخ روزانه دسددتگاه های حفاری در خشددکی و دریا و همچنین سددرویس
های حفاری نیز می گردد.
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در سال های گذشته نرخ دستگاه های حفاری در خشکی و دریا بنا به قدرت و امکانات آن ها در در خاورمیانه به شرخ یل بوده است :
 1222اسب بخار  14-22 :هزار د ر.
 1522اسب بخار  12-15 :هزار د ر.
 1222اسب بخار  15-12 :هزار د ر.
دستگاه پایه دار استادارد  122-192 :هزار د ر.
دستگاه پایه دار پیشرفته  142-112 :هزار د ر.
قیمت های مذکور در شدرایط کنونی در حدود  22الی  52درصدد کاهش داشدته اند و باع گردیده حاشیه سود این صنعت با خه در بخش
خشدکی به شددت کاهش یابد .از این رو شرکت های حفاری مجبور به کاهش هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی شده اند تا بتوانند خود را با
شرایط ایجاد شده همسو نمایند.
شدایان کر است بر اساس بررسی های انجام شده افزایش قیمت نفت از اواخر سال  ،1219بکارگیری دستگاه های حفاری در دنیا افزایش یافته
اسدت ولیکن این روند افزایشدی بصورت مالیم می باشد .اما در دوران کاهش شدید قیمت نفت کارفرمایان و صاحبان میادین نفت و گاز هزینه و
قیمدت تمام شدددده تولید خود را تا حد امکان پایین آورده اند که این امر باع کاهش نرخ های قرارداد با شدددرکت های پیمانکار و ارائه دهنده
سددرویس های مختلف گردیده اسددت .از این رو پیش بینی می گردد کارفرمایان با وجود صددعود قیمت نفت  ،نرخ قرارداد های خود را افزایش
ندهند.

صنعت حفاری در ایران :
آنچه مسدلم اسدت ایران نیز از تغییرات و نوسانات پیش آمده بی تاثیر نبوده و با چالش های متعددی روبرو بوده است به گونه ای که در سالیان
اخی ر کدارفرمدایان داخلی برخی از دسدددتگاه های حفاری را ترخیه نمودند و همچنین بدلیل مشدددکالت نقدینگی ماالبات پیمانکاران خود را
پرداخت ننمودند که این امر شدرکت های بسدیاری را تا مرحله ورشکستگی کشاند.از سویی کافرمایان و صاحبان میادین نفتی داخلی که عمدتا
در بخش دولتی می ب اشدند با تغییر سدیاست های قراردادی خود ،حوزه های مسلولیتی پیمانکاران را افزایش داده و قرارداد های  EPDو کلید
در دست را افزایش دادند که این امر ریسک شرکت های پیمانکار با خه شرکت های حفاری را با خواهد برد.
در کنار چالش ها و مشدکالت متعدد موجود  ،فرصدت هایی نیز بوجود آمده است که می توان با برنامه ریزی مناسب از این فرصت ها در رایتای
ارتقا و توسدعه استفاده نمود .یکی از این فرصت ها منویات مقام معظم رهبری در سیاست های اقتصاد مقاومتی بویژه در صنعت نفت و گاز بوده
که به شرخ یل می باشد:
12
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گسترش اکتشاف نفت و گاز.
افزایش خرفیت تولید نفت و گاز.
گسترش تحقیقات و تربیت نیروی انسانی.
جذب منابع مالی مورد نیاز .
بهره برداری از موقعیت مناقه ای و جغرافیایی .
صادرات فرآوردههای نفت و گاز.
بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.
از سدویی با توجه به برداشته شدن تحریم ها و در فضای پسابرجام ،سهمیه تولید نفت ایران دراوپک به سال های قبل از تحریم بازگشت که می
توان به عنوان یکی از فرصت های مناسب از آن نام برد.
موارد کر شده باع تمرکز دولت بر افزایش تولید و به تبع آن رونف صنایع مربوطه خواهد شد و ماملنا شرکت های حفاری نیز از این فرصت
های پیش آمده نیز می توانند استفاده نمایند.

جایگاه شرکت حفاری شمال :
شددرکت حفاری شددمال به عنوان تنها شددرکت بین المللی در صددنعت حفاری در ایران در زمینه انجام عملیات حفاری در خشددکی و دریا و ارائه
خدمات فنی و مهندسدی و سدرویس های جانبی در داخل و خارا از کشدور توانسدته با اسدتفاده حداکنری از خرفیت ها و منابع خود حضور پر
رنگی در بازار های داخلی و بین المللی داشدته باشدد.این شرکت در کنار تمرکز بر بازار های داخلی و حفظ سهم بازار و در صورت امکان توسعه
آن  ،تمرکز خود را نیز بر توسعه حضور خود در بازار های بین المللی در سال های اخیر قرار داده است.
شدرکت حفاری شدمال در سدال گذشدته با اعالم سدود مناسب و نداشتن خرفیت آزاد به عنوان تنها شرکت خصوصی حفاری در کشور بوده که
توانسدته جایگاه خود را با تمام مشدکالت مالی در صدنعت حفظ نماید .در سدال گذشته شرکت توانست با کارفرماهای اصلی وارد پروژه مستقیم
گردد .ارزش کل پروژه های اخذ شدده توسط شرکت در سه سال گذشته معادل  142،225،171د ر بوده و در حال حاضر شرکت  11درصد از
سهم بازار حفاری دریایی کشور را به خود اختصاص داده و  6/7درصد از سهم بازار خشکی کشور را نیز دارا می باشد.
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کلیاتی در مورد شرکت حفاری شمال
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ناوگان حفاری
این شرکت در حال حاضر با مالکیت  6دستگاه سکوی حفاری خشکی سنگین و  2دستگاه سکوی حفاری دریایی پایهدار ،دو فروند شناور یدك
کش 11 ،دسدتگاه پم تراك سدیمان زنی و تجهیزات سیمانکاری در دریا وخشکی 4،دستگاه نمودارگیری از گل حفاری ،تجهیزات  RTTSو
 ،Dry Testتجهیزات راندن لوله جداری ،تجهیزات  ،Bulk Plantتجهیزات سددرچاهی ( )Well Headمسددلولیت اجرایی عملیات حفاری به
منظور اکتشددداف ،تولید و بهره برداری از مخازن نفت و گاز و نیز تعمیرات آنها و انجام خدمات فنی در داخل و خارا از کشدددور را بر عهده دارد.
همچنین این شرکت هدایت و راهبری سه فروند شناور یدك کش  19222اسب بخار را عهدهدار می باشد.
شرکت حفاری شمال در حال حاضر خدمات فنی و حفاری گسترده ای 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
حفداری ،خددمدات چداهپیمدایی  ،کنترل عملیدات حفداری (  ) Mud Loggingو  ...را به دراگون اویل ( )Dragon Oilدر آبهای کشدددور
ترکمنسدتان در دریای خزر ،شدرکت پترو گوهر فراساحل کیش ،شرکت نفت فالت قاره و مدیریت اکتشاف در خلیج فارس ،شرکت نفت مناطف
مرکزی و شرکت مهندسی توسعه نفت در خشکی ارائه مینماید .
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پروژه های حفاری دریایی شرکت حفاری شمال


پروژه های حفاری در دریای خزر :


دکل دریایی پایه دار( )Jack upالیما:
دکل مذکور در سدال  1244فعالیت خود را در آبهای کشور ترکمنستان تحت قرارداد بین المللی با شرکت دراگون اویل ( به عنوان تنها

قرارداد بین المللی صنعت نفت ایران در بخش حفاری )آغاز کرده است.
با توجه به اینکه صدددور خدمات فنی و حضددور قدرتمند در عرصدده بین المللی صددنعت نفت همواره یکی از دغدغه های مهم کشددور بوده
،دسدددتگداه حفداری الیمدا(ایران خزر) توانسدددته تا پایان سدددال  1265حدود  99حلقه چاه با متراژی بیش از  164,169متر را با رعایت
اسددتانداردهای ایمنی و بینالمللی در آب های دریایی خزر در کشددور ترکمنسددتان حفاری نماید .عملکرد شددرکت در بخش بینالمللی به
گوندهای بوده کده کارفرمای خارجی امتیازات ویژهای از جمله تمدید قرارداد ،پاداشهای عملکرد و جلوافتادگی از برنامه چاه ،پرداخت نرخ
کامل قرارداد در زمان بازسدازی دسدتگاه به این شدرکت اعاا نموده است که بیانگر توانایی با ی حفار مردان و متخصصین این شرکت در
بخش بینالمللی میباشد.
پروژه های حفاری در خلیج فارس :


دکل دریایی پایه دار( )Jack upسحر : I

با وجود موفقیت های کسدب شدده ،شدرکت حفاری شمال دست از تالش و همت مضاعف بر نداشت و بمنظور تحقف اهداف کالن کشور با
وجود مشدکالت عدیده سدکوی حفاری پایه دار ملکی نو با نام سدحر  Iرا با به روزترین تکنولوژی دنیا جهت سرعت بخشیدن به حفاری در
میادین مشدترك نفتی و گازی پس از  14سال دراسفند ماه سال 1262وارد آبهای خلیج فارس نمود و بر روی میدان فرزاد Aشروع به کار
کرد .دسدددتگداه مدذکور پس از اتمام کار در میدان فرزاد  Aو تکمیل یک حلقه چاه اکتشدددافی به میدان گازی پارس جنوبی در تاریخ 16

شدهریور ماه  1261جابجا گردید و فعالیت خود را در این میدان آغاز نمود .سدکوی سدحر  Iدر فاز  11به انجام عملیات حفاری مشغول
شد و توانست حفاری یک حلقه چاه اکتشافی را به اتمام برساند و پس از آن به  Plat Form Bفاز  12انتقال یافت.
در  Plat Form Bفاز  12طبف برنامه کارفرما مشددغول به حفاری  11حلقه چاه (  4حلقه چاه توسددعه ای بصددورت کامل و حفر 2
حلقه چاه تا حفره  21اینچ ) به روش (Batch Drillingفعالیت حفاری همزمان بر روی چند چاه) بوده اسددت .این دسددتگاه حفاری
در سدال  65تحت قرارداد با شدرکت پترو گوهر فراسداحل کیش در پارس جنوبی فاز  12فعالیت خود را ادامه داد و توانسته تا پایان
سال 1265متراژی معادل 41799متر حفاری نماید .شایان کر است فعالیت دستگاه مذکور در تاریخ  65/11/24با شرکت پترو گوهر
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به اتمام رسدید و از سدال  69با شدرکت مدیریت اکتشداف به مدت دو سدال فعالیت خود را ادامه خواهد داد.دسدتگاه حفاری سحرI

توانست رکورد  1247روز عملیات بدون حادثه را در سال  65به ثبت برساند.


سکوی حفاری دریایی پایه دار( )Jack upسحر : II

سدکوی حفاری دریایی پایه دار سحر ، IIدومین دستگاه حفاری جدید ملکی حفاری شمال می باشد که درتاریخ  1261/21/21وارد آبهای
خلیج فارس گردید و درفاز  16پارس جنوبی مسدتقر  ،و پس از راه اندازی در تاریخ  1261/2/2مشغول عملیات حفاری گردید.این دستگاه
حفاری تا پایان سددال 1265توانسددته  165514متر حفاری نماید .دکل فوق طی سددال  1265در فاز  11پارس جنوبی بصددورت Batch
( Drillingفعالیت حفاری همزمان بر روی چند چاه)مشدغول انجام عملیات حفاری بوده است که در اسفند ماه  1264قرارداد فی ما بین
با کارفرمای جدید شدرکت نفت فالت قاره منعقده و از تاریخ 1265/21/17در مناقه عملیاتی میدان سلمان مستقر شده و مشغول به کار
گردیده است واکنون درحال مذاکره جهت تمدید قرارداد با کارفرمای خود می باشد .
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  6دستگاه حفاری سنگین در خشکی در پهنه
وسدیعی از جغرافیای کشدور ( اسدتانهای خراسان  ،فارس ،ایالم ،خوزستان ،بوشهر و  ، ) ...خدمات گستردهای را در زمینه حفاری ،خدمات
سدیمانکاری ،راندن لوله جداری ،اسید کاری ،خدمات حفاری انحرافی ،نمودارگیری از گل حفاری خدمات ابزار و لوازم در گردش ،مهندسی
سدیا ت حفاری ،مدیریت خدمات پسدماند حفاری ،خدمات چاهپیمایی به کارفرمایان ارائه مینماید که در مدت فعالیت خود توانسته 114
حلقه چاه با متراژی بیش از  295,772متر حفاری نماید.
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نمودارتعدادی ناوگان حفاری
13

13

13

13

1395

1394

1393

1392

14

12

12

10

10

1390

1389

10

9

8
تعداد

6

5

4
2

2

1386

1385

1

2

0
1391

1388

1387

1384

شایاب ذکر است از سال 7322تا پایاب سال  7314راوگری سموی ایمه شتاور ایراب امیرکگیر تقت رارداد با شرکت ا ت خیر و در سال 7315
راوگری دسی،اه سیتا 7تقت رارداد با شرکت پیروگوور فراساح کیا برع
ش ه است.
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ه شرکت ح اری شمال بوده و در رمار امودار فود در اظر گرفیه

سرمایه و تاریخچه افزایش سرمایه
سدرمایه شدرکت در بدو تاسدیس مبلغ یک میلیون ریال (شدامل تعداد  15222سدهم ،به ارزش اسدمی هر سهم  1222ریال) بوده که طی دو
مرحله به شدرخ زیر به مبلغ 159255425میلیون ریال (شدامل تعداد  1592554255222سدهم ،به ارزش اسدمی هر سهم  1222ریال) افزایش
یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت
تاریخ افیایا سرمایه

درص افیایا سرمایه

سرمایه ل ی (میلیوب ریال)

مق افیایا سرمایه

7320/1/5

%714/017

701400178

مداجگا حال ش ه صاحگاب س ام

7320/0/82

%52/73

801750475

مداجگا حال ش ه صاحگاب س ام

نمودار تاریخچه افزایش سرمایه
2605405

1387/07/28

1387/06/05

1647612

0
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1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

آخرین ترکیب سهامداران شرکت :
ترکیب سهامداران با مالکیت بیش از  %1سهام شرکت ،در پایان سال مالی منتهی به  1265/11/22و تاریخ گزارش به شرخ جدول زیر است:

سایر س ام اراب; 001

باا

رفاه کارگراب(س امی عام); 504
شرکت تج ییا پیشمی م رگاب
تامین پارس(س امی خاص); 103

سازماب بیمه سالمت ایراب; 77
شرکت ماجی وسرمایه گااری
پیهروایراب(س امی خاص); 5703
سازماب تامین الیماعی; 77

صت ود بازاهفی،ی ایرووای
مفلح; 7707
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شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعیت معامالت و قیمت سهام
شدرکت در تاریخ  1244/4/12در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (استخراا نفت بجز کشف) با نماد حفاری درا شده و سهام آن برای اولین
بار در  1244/4/21مورد معامله قرار گرفته است.
وضعیت سهام شرکت طی  2سال اخیر به شرخ زیر بوده است:

سال مالی

تعداد سهام

ارزش سهام

تعداد روزهای

منتهی به

معامله شده

معامله شده

باز بودن نماد

تعداد روزهایی
که نماد معامله

ارزش بازار

قیمت سهم

سرمایه

شده است

میلیون ریال

ریال

میلیون ریال

میلیون ریال
1262/11/16

17651915557

152125944

114

114

75976

4415

159255425

1264/11/16

41155125172

155475292

129

129

75245

4241

159255425

1265/11/22

92754615491

152495242

126

126

15464

2292

159255425

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات شرکت

شرخ
کیفیت افشاء و اطالع رسانی(رتبه)
تعداد روزهای گشایش نماد
تعداد روزهای معامالتی
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در سال 1265

در سال1264

195
126
126

195
129
129

اطالعات مقایسهای پیش بینیهای درآمد هر سهم و عملکردواقعی
اطالعا مربوت به پیا بیتیوای دررم ور س

شرکت برای سال ماجی متی ی به  7315/78/37و عملمرد وا عی رب به شرا زیر

بوده است.
اولین پیش بینی

دومین پیش بینی

سومین پیش بینی

چهارمین پیش بینی

عملکرد واقعی

درآمد هر سهم در

درآمد هر سهم در

درآمد هر سهم

درآمد هرسهم

1395/12/31

شرح اقالم جدول پیش بینی

تاریخ

تاریخ

در تاریخ

در تاریخ

درآمد هر سهم

1394/12/26

1395/15/21

1395/11/31

1395/11/13

ار ام به میلیوب

ار ام به میلیوب

ار ام به میلیوب

ار ام به میلیوب

ار ام به میلیوب

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

1,774 ,152

2,773,012

2,717,782

2,717,782

1,150,770

()0,372 ,018

()1,311 ,517

()1,474 ,502

()1,474 ,502

()5,537 ,175

سود (زیاب ) ااخاجم

7,025,121

7,070,700

7,105,457

7,105,457

7,485,778

وییتهوای عمومی  ،اداری و تهمیالتی

()184 ,751

()581 ,325

()430 ,380

()403 ,380

()571 ,312

خاجم سایر دررم وا(وییته وا)ی عملیاتی

317,221

383,121

478 ,173

478 ,173

073 ,025

سود (زیاب )عملیاتی

7,588,571

7,577,427

7,175,731

7,175,731

7,188,571

وییتهوای ماجی

()171 ,471

()138 ,777

()070 ,770

()070 ,770

()087 ,501

81,447

81,447

80,157

80,157

38,185

خاجم دررم (وییته ) وای می ر ه

705,154

704,850

875,107

875,107

5,557

سود(زیاب) گ از ا الم غیرمیر گه ،اارا ااگاشیه

7,577,575

7,727,701

7,737,841

7,737,841

131,771

فروش و دررم ارا ه خ ما
ب ای تمام ش ه کاتی فروش رفیه

دررم حاص از سرمایه گااری ا

تغییر در اصول و روش ای حفاب اری وماجیا
اقالم غیرمترقبه،اثرات تغییر در اصول و روشهای حسابداری

7

7

7

7

7

سود (زیاب) گ از کفر ماجیا

7,775,575

7,727,701

7,737,841

7,737,841

131,771

ماجیا

()788 ,573

()05 ,212

()705 ,853

()705 ,853

()701 ,081

118,118

7,774,377

155,111

155,111

018,313

524

527

171

171

413

سود ورس

گ از کفر ماجیا

482

475

434

434

317

سود ورس

پا از کفر ماجیا

327

325

310

310

813

8,175,475

8,175,475

8,175,475

8,175,475

8,175,475

سود(زیاب)خاجم پا از کفرماجیا
سود عملیاتی ورس

سرمایه
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برنامه ریزی کالن شرکت
در شرایط پ یچیده امروزی و تحو ت و تغییرات روز افزون محصو ت و ارائه خدمات در بازار های کنونی ،رشد  ،توسعه و سودآوری همواره
یکی از دغدغه های مهم بنگاه های اقتصادی بشمار می آید از سویی با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی ،نوآوری در تولید و طراحی محصول،تغییرات
شدید محیای و دیگر عوامل ،هر روز فشارهای بیشتری به صنایع مختلف وارد می شود .شرکت های مختلف با ابعاد متفاوت به محدوده صنایع وارد
میشوند و یا در حال فعالیت هستند ،در چنین شرایای ،سازمان ها برای اداره خود نیازمند شناخت دقیف و کاملی از صنعتی که به آن وارد میشوند
دارند .از طرفی شرکت ها هر روزه خود را به روشهای جدیدی برای کسب برتری در بازار تجهیز می کنند ورقابت موجود شدیدتر می شود .آنچه
موجب بقای سازمان ها در دنیای کنونی میشود ،درجه سازگاری و تابیف آنها با شرایط پیچیده محیای است و سازمانهایی که محیط را ماهرانه
اداره و کنترل میکنند 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.

چشم انداز


انتخاب اول مشتریان در داخل و خارا جهت همکاری های استراتژیک .



شناختهشدن بعنوان الگوی کیفیت وبهره وری انجام کلیه خدمات حفاری درکشور .



شناختهشدن به عنوان یکی از برترین ارائهدهندههای خدمات حفاری در مناقه خاورمیانه و آسیای مرکزی .



تکمیل زنجیره ارزش ارائه خدمات در صنعت حفاری .

جمع بندی


شرکت حفاری شمال با تکیه بر دانش فنی متخصصین و پایبندی به مبانی توسعه پایدار مبادرت به تکمیل زنجیره ارزش ارائه خدمات
در صنعت حفاری نموده و به عنوان الگوی کیفیت و بهره وری در داخل و انتخاب اول مشتریان داخلی و خارجی جهت همکاری های
استراتژیک شناخته گردد.

ماموریت


ارا نهادن به منافع و خواسته های همه ینفعان .



ارائه کلیه خدمات مربوط به حفاری وتعمیرات چاههای نفت وگازاعم از دریایی و خشکی به بازارهای داخلی وخارجی بادرنظرداشتن
با ترین استانداردهای مربوط بهHSEوتمامیت داراییها درکنارعنایت ویژه به سالمت کارکنان درمحل عملیات .



ارائه کلیه خدمات فنی جانبی حفاری وتعمیرات چاههای نفت وگاز.



ارائه کلیه خدمات مشاوره و مهندسی در صنعت حفاری.

که میتوان آنها را بدین صورت ،جمعبندی نمود « :ارائه کلیه خدمات صنعت حفاری با مالوبترین کیفیت و با ترین راندمان بصورتی ایمن و سازگار
با محیط زیست ،با اتکا به فناوری روز و سرمایه انسانی متخصه و کارآمد در راستای ارا نهادن به منافع و ارزشآفرینی برای ینفعان».
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تدوین اهداف کالن
بر اساس ماالعات استراتژیک انجام شده در سال  ،64اهداف شرکت به شرخ یل مصوب گردید :
 .1ارتقای سودآوری .
 .1افزایش سهم بازاردربخش خشکی ودریا درعرصه بین المللی وداخلی .
 .2ارتقای نظامهای مدیریتی ویکخارچگی درسازمان .
 .4ارتقای سرمایه انسانی .
با توجه به شرایط ایجاد شده و بحران های پیش روی شرکت ،اهداف مذکور در سال  69به شرخ یل تغییر نمود و در همین راستا تمامی برنامه
های شرکت بمنظور دستیابی به این اهداف ساماندهی خواهد گردید.


ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه .



ایجاد تعادل میان جریان نقد ورودی و خروجی (تراز نقدینگی) .



ایجاد تعادل میان بدهی و دارایی .

شرکت حفاری شمال برای اجرایی نمودن برنامه های راهبری خود و تحقف اهداف مذکور  5پس از بررسی و ماالعات بسیار  5تصمیم به اجرای
مدیریت تغییر و برنامه تحول در سازمان گرفته است و بر اساس مصوبه هیات مدیره محترم  12گام این برنامه به شرخ یل می باشد:

ایجاد فوریت در سازمان
تشکیل تیم تغییر
تدوین چشم انداز ،اهداف تغییر و استراتژی ها
ایجاد ارتباط و مشارکت در سازمان
توسعه برنامه تغییر
توان افزایی
متناسب سازی فرهنگ سازمانی با تغییر
دستیابی به دستاورد های زود هنگام
نظارت  ،کنترل و پیگیری
یکخارچه سازی درس آموخته ها
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تدوین برنامه های استراتژی
بمنظور تحقف اهداف اشاره شده  ،برنامه های راهبردی و استراتژیک شرکت به دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت به شرخ یل تدوین گردیده
است؛

هدف ايجاد تعادل ميان
درآمد و هزينه

هدف ایجاد تعادل
میان جریان نقد

هدف ایجاد تعادل

ورودی و خروجی
(تراز نقدینگی)

میان بدهی و
دارایی

هدف :ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه
استراتژیهای کوتاهمدت :


مدیریت و مهندسی هزینه .



بهبود بهرهوری منابع تحت اختیار شرکت .



اصالخ فرآیندهای انجام کار .

 به روزرسانی سیستمهای نظارتی و کنترلداخلی .
استراتژیهای بلندمدت:

 مهندسی و استانداردسازی هزینهها.
 توسعه کسبوکار و تکمیل زنجیره ارایه خدمات ( )Economics of Scopeبا تاکید بر بخشهایی که هنوز رقابت در آنها
شدت پیدا نکرده است (فناوریهای نوین ،فناوریهای پیچیده.)... ،
 توسعه مشارکتهای داخلی و خارجی.
 افزایش قدرت چانهزنی برای اخذ پروژه .
 توسعه فعالیت به بازارهای خارجی .
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هدف :ایجاد تعادل میان جریان نقد ورودی و خروجی (تراز نقدینگی)
استرتژی های کوتاه مدت :


افزایش قدرت چانهزنی به منظور دریافت ماابات از کارفرمایان.



توسعه ارتباطات سازنده با سهامداران .



تالش به منظور تامین منابع مالی ارزان قیمت از داخل کشور از قبیل صندوق توسعه ملی ،صندوق ضمانت صادرات و کلیه تسهیالت قابل
دسترس.



تالش به منظور تامین منابع مالی ارزان قیمت از خارا کشور از قبیل ثبت شرکت در خارا کشور و اتصال به سیستم بانکداری بینالمللی.

استراتژی های بلند مدت:


مهندسی هزینه.



اتصال به بازارهای مالی بین المللی .



ورود به بازارهای خارجی .

هدف :ایجاد تعادل میان بدهی و دارایی

استراتژی های کوتاه مدت:


اصالخ ساختار سرمایه.



کاهش هزینه های مالی.



افزایش قدرت چانه زنی به منظور دریافت ماابات از کارفرمایان.

استراتژی های بلند مدت:


ماالعات جامع شرایط اقتصادی پیش از دریافت تسهیالت.



برنامهریزی جهت فروش داراییهای مازاد.



با توجه به ماالعات و بررسیهای صورت گرفته می بایست طرخ تغییر و تحول در سازمان اجرا گردد و بر اساس برنامهریزی های صورت
گرفته ،طرخ مذکور در دو فاز طراحی گردیده اسدت .در فاز نخسدت تمرکز بر روی اجرای تغییر در سدازمان به منظور اصالخ ساختاری-
فرایندی و مدیریت هزینه میباشدد که در یک بازه زمانی کوتاهمدت ( 1تا  155سال) بسته به وضعیت متغیرهای محیای انجام میگردد.
در فاز دوم تمرکز بر روی نهادینه سدداختن تغییرات صددورت گرفته ،مهندسددی و اسددتانداردسددازی هزینهها و در نهایت توسددعه فعالیت و
افزایش سهم بازار بر اساس نتایج به دست آمده میباشد .فاز مذکور در یک بازه زمانی بلندمدت (  255تا  4سال) اجرا میگردد.
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تحليل
حفاری شمال براساس ماتريس () SWOT

فرصت ها

تهديد ها

قوت ها

 -1دارا بودن  18.2درصد از ذخايرگاز و  9.3درصد از ذخاير اثباتشده نفت
جهان در ايران (مزيت نسبی ايران).
-2امكان انجام فعاليت مشترك با شركت های خارجی.

-3ورود تكنولوژی های جديد برای حفاری چاه های نفت و گاز.

-4تسهيل در انتقال تكنولوژی و تجهيزات به شركت.
-5موقعيت ژئوپليتيک ايران در منطقه خاورميانه و وجود منابع عظيم نفت و گاز
در اين منطقه (مزيت نسبی).
-6عدم حضور شركت های بين المللی حفاری در بازار داخل.

-7كاهش تحريم های بين المللی .

-8وجود بستر های بالقوه و مستعد جهت مشاركت سرمايه گذاری.

-9موانع باالی ورود در صنعت.
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ضعف ها

-1ایجاد شرکتهای متعدد در زمینه حفاری و خدمات جانبی آن و رقابتیتر شدن صنعت
حفاری در کشور.
-2تحریم های اعمال شده علیه ایران که باعث عدم دسترسی راحت به تأمین مالی
خارجی و تجهیزات مورد نیاز میگردد.

-3کاهش قیمت جهانی نفت و گاز.

-4کاهش در آمد های کار فرمایان.
-5پیشرفت سریع تکنولوژی و عدم تطبیق شرکت با شرایط روز و درنتیجه انجام عملیات با
هزینه باالتر.
-6قوانین خصوصی سازی و بورس.
-7وجود قوانين و مقررات گمركی زياد و دست و پا گير برای ورود تجهيزات به داخل
كشور.
-8تنش های سیاسی در کشور های منطقه.

-9عدم دسترسی به بازار های سرمایه و منابع پولی خارجی.

-11کیفیت پایین قطعات یدکی موجود در بازار.

-11قدرت باالی چانه زنی رقبا .
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-1نیروی انسانی متخصص و باتجربه .
-2دانش فنی باال.
-3ارائه خدمات حفاری در فيلد ها و مناطق مختلف در دريا و خشكی.
-4راندمان باالی عمليات حفاری.
-5گردش مالی باالی شركت .
-6ارزی بودن قراردادهای شركت.
-7حضور در مناقصات داخلی و خارجی.
-8برند شناخته شده در منطقه.
-9تكنولوژی مناسب تجهيزات و ماشين االت شركت.
-10اجرای پروژه های بين المللی ( تركمنستان ).
-11تعهد و حس مسئوليت كاركنان به شركت و همكاران.
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-1ارتباط ضعيف با كشورهای صاحب علم ،فنآوری و تكنولوژی.
-2باال بودن دوره وصول مطالبات.
-3نبود سرمايه در گردش كافی.
-4بهای تمام شده باال.
-5سيستمهای منابع انسانی نامناسب و مازاد نيروی انسانی.
-6بهينه نبودن ساختار سازمانی.
-7عدم وجود سيستمهای يكپارچه اطالعات مديريت.
-8نامناسب بودن تعامل بين مديريت ها.
-9تفويض نامناسب اختيارات و موازی كاری در بخشهای مختلف.
-10ضعف در مشاركت با شركت های داخلی و خارجی.
-11بروكراسی اداری طوالنی.
-12بروز نبودن سيستم انبارداری و موجودی
-13منابع محدود تامين تجهيزات.
-14ارزيابی طوالنی مدت تامين كنندگان.
-15فقدان سيستم آموزشی مناسب بدليل پيدايش دانش و فناوری های نوين.
-16عدم استفاده از ابزاری های نوين تامين مالی.
-17نداشتن برخی از گواهينامه های مورد نياز جهت ورود به بازار های بين المللی.
-18بروز نبودن تجهيزات و ناوگان حفاری.
-19مشخص نبودن سياست های كالن شركت.

31

هیات مدیره حفاری شمال – تیر 69

محیط حقوقی شرکت حفاری شمال
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
 -1قانون تجارت و یحه قانون تجارت  :با توجه به اینکه شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام بوده و طبف قانون تاجر شناخته میشود ملزم
به رعایت قانون تجارت در راباه با موضوعات یل میباشد :


سهام و سرمایه.



مجامع عمومی (عادی و فوقالعاده).



هیأت مدیره (انتخاب ،وخایف و اختیارات).



مدیر عامل (انتخاب ،مسلولیتها و اختیارات).



بازرسان قانونی.



ضوابط تنظیم حسابها و ترازنامه.



سود و اندوخته.



شرایط تشکیل شرکت سهامی ،انحالل و تصفیه.



صاحبان سهام.



اسناد تجاری (چک و سفته).



دفاتر قانونی.



نام و عالمت تجاری.

 -1اساسنامه شرکت حفاری شمال.
 -2آئین نامه معامالت شرکت.
 -4مصوبات کمیسیون معامالت و هیأت مدیره.
 -5مصوبات مجامع شرکت.

31

هیات مدیره حفاری شمال – تیر 69

 -9قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای واگذارشده از جمله قوانین و مقررات سازمان بورس و مقررات سازمان خصوصی سازی و همچنین قانون
اصالخ موادی از قانون چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران.
 -7قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1299و اصالحیههای بعدی آن و نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده.
 -4قانون کار– رفاه و تأمین اجتماعی.
 -6جمیع قوانین برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران.
 -12قوانین و مقررات مربوطه به بیمه.
 -11قانون مالکیت فکری و صنعتی.
 -11قانون ثبت شرکتها و آیین نامههای مربوطه.
 -12قانون تصفیه امور ورشکستگی.
 -14سایرقوانین و مقررات جاری مربوطه در کشور.
 -15قوانین مربوط به کشورهایی که به لحاظ حوزه فعالیت در خارا از کشور به شرکت تسری پیدا میکند.
 -19قوانین کشورخارجی نسبت به شرکتهای ثبت شده در خارا از کشور.
 -17دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
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مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی
 )11اقالم صورت سود و زیان شامل:
سال 1265

سال 1264

میلیوب ریال

میلیوب ریال

درصد تغییرات

 -7ا الم صور سود و زیاب
اج)،دررم ارا ه خ ما :
اج)7-،داخلی
خ ما دک امیرکگیر

14,812

538,727

()22

خ ما ی ك کا ایراب ب ه ر

3 ,247

-

-

دررم حاصله از سموی ح اریNDCO777

810,751

805,170

2

دررم حاصله از سموی ح اری NDCO777

-

15,110

-

دررم حاصله از سموی ح اری NDCO778

817,711

808,778

0

دررم حاصله از سموی ح اریNDCO773

824,517

845,113

71

دررم حاصله از سموی ح اریNDCO 774

381,715

371,005

1

دررم حاصله از سموی ح اریNDCO775

824,001

813,181

2

دررم حاصله از سموی ح اریNDCO 771

817,455

844,417

71

دررم حاصله از سموی ح اریNDCO770

-

-

-

دررم حاصله از سموی ح اریNDCO 771

812 ,512

822,175

3

دررم حاصله از دسی،اه Mud Logging

-

77,707

-

دررم حاصله از پمپ تراک ا

11,477

778,718

()38

دررم حاصله از خ ما لااگی دکل ای ح اری

470,117

803,717

41

دررم حاصله ازراوگری شتاوروای کاسپین

747,147

34,551

377

دررم حاصله از پرو ه  EPDمتدقه رزادگاب

082 ,550

08 ,418

-

7,343,727

151,850

47

7,887,372

7,348,811

()1

771,581

-

-

6,162,383

5,316,421

()71

دک
دک

ح اری سقرI
ح اری سقرII

دررم حاص از راوگری دک سیتا 7
جمع خدمات داخل کشور
اج)8-،صادراتی

010,283

7,077,135

()55

81,277

17,557

()51

جمع صادرات خدمات

794,634

1,762,185

()55

لم ک دررم وا

1,150,770

0,702,171

()8

دک ح اری اجیما(ایراب خیرسابد)
شتاور راتا(ایراب کفما سابد )
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درصد تغییرات

سال 1265

سال1264

میلیوب ریال

میلیوب ریال

ب ای تمام ش ه دررم وای عملیاتی

5,537,175

5,337,851

4

سود ااخاجم

7,485,778

7,040,357

()72

وییتهوای اداری و عمومی

571,312

173,711

()70

خاجم سایر ا الم عملیاتی

073 ,025

484 ,752

11

سود عملیاتی

7,188,571

7,552,378

8

وییتهوای ماجی

087 ,501

078 ,485

7

خاجم سایر دررم وا و وییتهوای غیرعملیاتی

32 ,701

12,040

()44

سود عملیا در حال ت اوم گ از ماجیا

131,771

174,134

3

ماجیا بر دررم

701,081

7 ,411

771

سود خاجم

018,313

173,715

()71

)2تغییرات در سرمایه گذاریها شامل:
درصد تغییرات

سال 1265

سال1264

میلیوب ریال

میلیوب ریال

تغییرا داراییوای اابت

5,852,584

1,481,818

()72

تغییرا در داراییوای لاری

77,285,240

1,585,072

()84

)3تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تأمین مالی شامل:

تغییرا در حقود صاحگاب س ام
تغییرا در ب ویوای بلت م
درص تقفی سود
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درصد تغییرات

سال 1265

سال 1264

میلیوب ریال

میلیوب ریال

4,501,778

4,170,121

()0

875,717

323,807

()44

-

743

-

)4تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:
منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده
سال 1395

سال 1394

منابع

منابع
7,138,428

وجوه حاصل ازفعالیت عملیاتی

وجوه حاصل ازفعالیت عملیاتی

درصد تغییرات

208,281

22

48,337

()83
()42

سود دریافتی بابت سخرده کوتاه مدت

38,185

سود دریافتی بابت سخرده کوتاه مدت

وجه نقد ابتدای دوره

725,854

وجه نقد ابتدای دوره

351,214

تاثیر تغییرات نرخ ارز

7

تاثیر تغییرات نرخ ارز

1 ,217

-

7

-

415,777

-

وجوه حاصل از استرداد سخرده های سرمایه گذاری

781,703

دریافت تسهیالت

وجوه حاصل از استرداد سخرده های سرمایه گذاری
دریافت تسهیالت

7

مصارف

مصارف
سود پرداختی بابت تسهیالت مالی

()050,073

سود پرداختی بابت تسهیالت مالی

()011,288

()705

سود سهام پرداختی

()878,078

سود سهام پرداختی

()785,743

18

مالیات بر درآمد

()373,117

مالیات بر درآمد

()771,777

750

وجود پرداختی بابت خریددارایی ثابت مشهود

()377,012

وجود پرداختی بابت خریددارایی ثابت مشهود

()722,087

()10

وجود پرداختی بابت خریددارایی ثابت نامشهود

()2,018

()14

بازپرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی

()377,738

50

تاثیر تغییرات نرخ ارز

()0,750

وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری

()21,741

()18

ماا ه وله اق در پایاب سال

875,747

ماا ه وله اق در پایاب سال

725,851

71

وجود پرداختی بابت خریددارایی ثابت نامشهود
بازپرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی

()534
()407,404

)5بیان سیاستهای تأمین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت
شرکت قصد افزایش سرمایه از مبلغ  159255425میلیون ریال به مبلغ 551125412
میلیون ریال (معادل 122درصد سرمایه فعلی) از محل ماالبات حال شده و آورده
نقدی سهامداران را دارد که گزارش توجیهی آن در فرایند تدوین میباشد.
همچنین در راستای تأمین مالی از محل وام نیز شرکت اقدامات زیر را در دست اجرا
دارد :
وام ارزی از بانک ملت بابت خرید کا های حفاری ،این وام در فرایند مذاکره بوده و
مبلغ و نرخ بهره آن نهایی نشده است.

وام ریالی  222میلیارد ریالی از بانک تجارت بابت تأمین سخرده مورد نیاز وام دریافتی
از بانک اقتصاد نوین (بر اساس سیاست جدید بانک اقتصاد نوین وام پرداختی با
سخردهگذاری  15درصد اصل وام با نرخ بهره  14درصد میباشد).
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 )6نسبتهای مالی
عنوان نسبت

شرکت حفاری شمال

شرح
1395

1394

نسبتهای نقدینگی :
افگت لاری

دارایی جاری
بدهی جاری

افگت رای

موجودیهای

نقدی +مداجگا

بدهی جاری
افگت دارایی لاری

دارایی جاری
کل دارایی

7/11

7/21

7/28

7/02

7/11

7/17

نسبتهای فعالیت (کارایی) :
افگت گردش دارایی

فروش خاله

7/48

7/48

متوسط ماالبات *295

417

320

فروش

7/07

7/35

حقوق صاحبان سهام

7/80

7/37

جمع بدهی

8/07

8/85

7/03

7/11

متوسط کل دارایی
دوره وصول مداجگا  /روز

فروش خاله
افگت گردش دارایی اابت

متوسط دارایی ثابت
افگت ماجمااه

جمع دارایی
افگت ک ب وی

حقوق صاحبان سهام
افگت ب وی

جمع بدهی
جمع داراییها

نسبتهای سود آوری :
افگت سود ااخاجم

سود ناخاله

7/87

7/85

سود عملیاتی

7/83

7/88

سود خاله

7/77

7/73

7/71

7/70

7/75

7/75

فروش خاله
افگت سود عملیاتی

فروش خاله
بازده فروش

فروش خاله
بازده ارزش وی هROE

سود خاله
متوسط ارزش ویژه

بازده داراییROA

سود خاله
متوسط جمع دارایی
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علل تغییرات درآمد نسبت به سال قبل
كاهش نرخ روزانه دكل اليما
(در حدود 40درصد)
كاهش نرخ روزانه سكوی
حفاری سحر II
(در حدود  17درصد)
كاهش نرخ روزانه
سكوی حفاری سحرI
(در حدود 3درصد)

طوالنی شدن روند
بازسازی سكوی دريايی
اليما

کاهش نرخ خدمات فنی جانبی

اتمام قرارداددستگاه
ايران اميركبير
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علل افزایش بهای تمام شده نسبت به سال قبل

افزایش هزینه حقوق
پایه،مزایا وسایرهزینه های
کارکنان

افزایش هزینه های خدمات
پیمانکاری نسبت به سال قبل

افزایش هزینه کاال ومواد
نسبت به سال قبل

افزایش هزینه برق ،گاز وتلفن
نسبت به سال قبل ناشی از
افزایش  11درصدی نرخ
حاملهای انرژی
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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:
(ار ام به میلیوب ریال)

شرا

اام ش م وابفیه

اوع وابفی،ی

کارفرماوای عم ه

شرکت نفت مناطف مرکزی ایران

کار فرما

مهمول
ماده 781
2

بیمه اموال و

دررم

خری تج ییا

تج ییا
2

1,511,442

2

(درآمد با ی)%17

7

2

8,578,247

2

شرکت بیمه سینا

شرکت هم گروه

2

11,547

2

2

شرکت پدکس

شرکت هم گروه

2

2

12,714

2

شرکت نفت بهران

شرکت هم گروه

2

2

2

21,212

11,547

12,714

21,212

88,540

8,533,515

37,773

لم
سایر اشخاص وابسته

لم
لم ک

ارزش منصفانه معامالت تفاوت با اهمیتی با معامالت انجام شده نداشته است.

39

هیات مدیره حفاری شمال – تیر 69

تعهدات و بدهیهای احتمالی


قرارداد شماره  52-74-12125در خصوص اجاره  4دستگاه دکل حفاری به مدت  12سال فی مابین با کارفرما " شرکت نفت مناطف
مرکزی ایران " منعقد گردیده است  .طبف الحاقیه  5قرارداد  ،از ابتدای سال  1262برای مدت باقیمانده از نرخ ریال به صورت ارزی
_یورویی تغییر یافت ،کارفرما پس از هر پرداخت ،مابه التفاوت نرخ  14،964ریال با نرخ روز بانکی به حساب بدهکاری شرکت منظور
نموده است و تا پایان سال  1261مبلغ  1،942میلیارد ریال به عنوان بدهکاری شرکت حفاری شمال در دفاتر شرکت کارفرما ثبت شده
است که مورد اعتراض شرکت است و در تاریخ  1262/26/21نزد هیات حل اختالف قراردادی در مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت
ایران از کارفرما شکایت نموده (موضوعات مورد اختالف  7مورد )که پس از تشکیل جلسات متعدد وتقدیم لوایح ،مکاتباتی نیز جهت
تسریع در رسیدگی و ابالي رای بعمل آمده است که نهایتاً در تاریخ  1265/11/22طی حکم شماره  47هیلت داوری براینکه " با توجه
به صراحت الحاقیه شماره  5به بعد قرارداد در خصوص ارزی شدن بخشی از قرارداد منعقده فی مابین (تبدیل ریال به یورو ) به عنوان
آخرین اراده حاکم بر روابط قراردادی طرفین اختالف  ،ادعای پیمانکار در این خصوص مورد پذیرش هیلت می باشد و کسر هرگونه مبلغی
تحت عنوا ن مابه التفاوت نرخ ارز فاقد وجاهت قراردادی است " را اعالم نموده است .با توجه به رای صادره آثار سود وزیانی برای شرکت
حفاری شمال قابل پبش بینی نخواهد بود.



در تاریخ ترازنامه ،تعهددات شدرکت در راباده بدا انجدام مخدارا سدرمایه ای و تحصدیل سدرمایه گدذاری بلندد مددت عمدده ،بده شدرخ
جدول یل می باشد:
تعهدات سرمایه ای
نام دارائی

نوع ارز

تجهیزات و ادوات حفاری

یورو

1210177

تجهیزات و ادوات حفاری

دتر

407770077

7810784

تجهیزات و ادوات حفاری

درو

707750304

110841

تاپ درایو

یورو

805210052

880013

لم ک
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ارزی

میلیون ریال
810225

8420787

نظام راهبری شرکت

اعضای هیأت مدیره شرکت

اام و اام خااوادگی
(امایت ه ش ویت

سمت

تقویال  /م ارك
حرفهای

حقو ی)

مقمود شری یاب

حمی رسا گلپای،اای

یوس ،خلیلی

علی اصغر کفتوی
ییدی

41

ر یا ویا م یره

م یر عام و اایح
ر یا ویا م یره

عاو اصلی

عاو اصلی

دااه،اه
مق
تقوی

مییاب
زمیتهوای

تاریخ عاویت در

ماجمیت در

سوابد کاری

ویأ م یره

س ام

عاویت ومیماب در ویأ
م یره سایرشرکتوا

عاویت گلی در ویأ

م یره سایرشرکتوا و

در  5سال اخیر

شرکت
رئیس هیلت مدیره ومدیرعامل شرکت کندو وکاو
انرژی پارس
رئیس هیلت مدیره شرکت فن آ ین پارس کیش
رئیس هیلت مدیره شرکت کندو وکاو انرژی پارس
کیش

فود جیفااا م یریت

ت راب

م یریت

15/78/88

7777

رئیس هلیت مدیره و مدیرعامل
شرکت کندوکاو انرژی پارس

دکیرای م یریت بقراب

ت راب

م یریت

15/72/72

7777

-

رئیس هیلت مدیره شرکت نفت فالت قاره
مدیر عامل شرکت سروك کیش
مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران

ت راب

م یریت

15/77/84

7777

-

رئیس هیلت مدیره مري خانگی
عضوغیرموخف شرکت لبنیات پاستوریزه پاك
عضوهیلت مدیره شرکت قند چهار محال،
عضو هیلت مدیره شرکت حفاری شمال

م رس

م یریت

14/77/71

7777

-

شرکت حفاری شمال

فود جیفااا علوم
ا یوادی

فود جیفااا م ت سی
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صتای

اطالعات درباره کمیتههای تخصصی هیات مدیره شامل:

کمیته حساابرسای :این شررتت در راستای اجرای دستورالعمل تنترلهای داخلی مصوب مورخ  6936/20/61هیأت مدیره
سرازما بور

اورا باادار و ابالغیه شماره  620101مورخ  6936/60/23اقدام به ایجادتمیته حسابرسی به شرح ذیل نموده

است:
اهم سوابف – مدت زمان

نام و نام خانوادگی

سمت

تاریخ عضویت

علی اصغر کسنوی یزدی

ر یا کمییه

7315/77/87

82سال سابقه م یرییی

سعید ترك زاده

عاو کمییه

7315/77/87

سیرپرست ارش و م یر حفابرسی داخلی موسفا حفابرسی عاو لامعه حفابرساب رسمی،

بهمن دامنی

عاو کمییه

7315/77/87

سرپرست حفابرسی داخلی بتیاد تعاوب ارتا،ر یا حفابرسی داخلی و امور مجام  ،م یریت
حفابرسی داخلی و عاو کمییه حفابرسی
م یرعام وعایوویا م یره موسیفه حفابرسی روتمود ار ام پارس از سال ،7314م یرعام
ور یا ویا م یره موسفه حفابرسی ص ر از سال 7320تا  7321شاغ در موسفه حفابرسی
صی ر از سیال 7321تا ، 7314عاو ویا م یره موسفه ص راز سال 7320تا  ، 7321شاغ در
موسفه حفابرسی روگین از سال 7327تا . 7328

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

در طول سرال  6931تعداد جلسرات هیأت مدیره 02جلسره ته شروع از 31/6/06و خاتمه در  31/60/09بوده است .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

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیالت/مدارک حرفهای

سوابق مهم اجرایی

سابقه اجرایی در شرکت

7

حمی رسا گلپای،اای

مدیر عامل

دکیری

مدیر عامل شرکت حفاری شمال

مدیر عامل و نایب رئیس هیلت مدیره شرکت حفاری شمالرئیس هیلت مدیره شرکت نفت فالت قارهمدیر عامل شرکت سروك کیش-مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران

8

اس ت یار ل اا،یری

معاون مدیر عامل در امور
عملیات

جیفااا

-معاون مدیر عامل در عملیات

مدیر امور مهندسی -مدیریت پروژ حفاری دستگاه نیمه شناور امیرکبیر

3

احفاب اسمت ری

معاون مدیر عامل در پروژه
های حفاری

جیفااا

4

حفن رد شیرین پور

م یر امور م ت سی

جیفااا

5

علیرسا ش یعی

مدیر منابع انسانی

جیفااا

1

مرتای مقم ی

مدیر امور مالی

جیفااا

مدیریت مالی شرکت حفاری شمال

مدیر امور بازرگانی

جیفااا

رئیس اداره مهندسی کا ی حفاری-سرپرست امور بازرگانی

جیفااا

مشاور مدیرعامل و سرپرست
مدیریت نگهداری و تعمیرات
مدیرفروش،بازاریابی و همکاریهایبین اللملی
مدیر فاوا

عضو اصلی هیات مدیره مدیریت پروژ حفاری دستگاه نیمهشناور امیرکبیر
معاوب م یر عام در پرو ه وای

رئیس عملیات سکوی حفاری نیمه شناور ایران امیرکبیر -رئیس خدمات فنی حفاری

-ر یا م ت سی تعمیرا شتاور

رئیس مهندسی تعمیرات شناورهارئیس مهندسی و برنامه ریزی تعمیراترئیس امور مهندسیسرپرست تعمیرات مکانیک سیار-رئیس تعمیرات مکانیک دستگاههای حفاری

مدیر منابع انسانی

مدیر اداری و منابع انسانی شرکت خدمات مهندسی و حفاریسروك کیش
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت آرتا ویژن آریاناعضو هیات مدیره شرکت همکاران سیستم مازندرانمدیر دپارتمان شرکت های تحت لیسانس همکاران سیستمکارشناس مسلول برنامه ریزی منابع انسانی امداد خودرو سایخا-مدیر پروژه پیاده سازی  ISO6221شهرداری مناقه  2تهران

ح اری

ر یا م ت سی و براامه ریییتعمیرا
-ر یا امور م ت سی

ی ب رامی ا اد

0

م

2

حگیح اجه اعیماد

مدیر نگهداری و تعمیرات

1

یوس ،خلیلی

مدیر توسعه کسب و کار

فود جیفااا

77

غالمعگاس
ط ماسگی بیرگاای

مدیر فاوا و اتوماسیون
صنعتی

جیفااا
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 رئیس حسابداری پرداخت پترو شیمی لهرئیس حسابداری بودجه وکنترل هزینه های جاریرئیس حسابداری پیمانهارئیس حسابداری درآمد و هزینه هایمعاون مدیر مالی در حسابداری بودجه شرکت حفاری شمالرئیس اداره مهندسی کا ی حفاریسرپرست امور بازرگانیمدیر نگهداری و تعمیرات شرکت ملی حفاری ایران
مدیر فروش،بازاریابی و همکاریهای بین اللملیعضو هیات مدیره شرکت قند چهارمحال وبختیاریمدیرتوسعه بازار هلدینگ صنایع غذایی بنیاد مستضعفانمدیر فاوا

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

77

مقم رسا مرحمیی

مدیر عملیات حفاری
در خشکی

تحصیالت/مدارک حرفهای

دیپل

معاون امور حقوقی و
قراردادها

فود جیفااا

73

مود ی لهن ساز

سرپرست مدیریت خدمات
فنی

جیفااا

74

مازیار ایید پتاه

مدیر خدمات و پشتیبانی

78

م

ی دوتوی

سابقه اجرایی در شرکت

سوابق مهم اجرایی

رئیس عملیات حفاری خشکی-مدیر عملیات حفاری در خشکی

رئیس عملیات حفاری خشکی-مدیر عملیات حفاری در خشکی

معاون امور حقوقی و قراردادها

-معاون امور حقوقی و قراردادها

سرپرست مدیریت خدمات فنی

=مدیر پروژه  Loyaltyگروه خودروسازی سایخا
=مدیر پروژه امداد هوایی گروه خودرو سازی سایخا

=رئیس اداره خدمات در محل مشتری شرکت
امداد خودرو سایخا
=مشاور مدیر بازرسی گروه خودرو سازی سایخا
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دیپل

رئیس امور مسافرت و خدمات اداری-رئیس خدمات پشتیبانی

رئیس امور مسافرت و خدمات اداریرئیس خدمات پشتیبانی-مسلول امور مسافرت

حسابرس وبازرس قانونی شرکت

حسابرس وبازرس قانونی شرکت

الف) نام حسابرس :سازمان حسابرسی
فرآیند انتخاب  :طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه
ب) حقالزحمه 1454441114111 :ریال
فرآیند تعیین حقالزحمه :طبق قرارداد شماره 9522315
و دیگرهزینهها نیز شامل ایاب و ذهاب ،غذا ،کارشناسی،اقامت ،فوقالعاده مأموریت و غیره میباشد.


45

بازرس علیالبدل  :انتخاب نشده است.

هیات مدیره حفاری شمال – تیر 69

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
همه فعالیتهای تجاری در یک بازار آزاد در معرض ریسدک هسدتند .مدیریت ریسدک شدرکت زمه رشد هر کسب و کار است .ریسک ناشی از
عوامل کالن اقتصادی در واقع یکی از مهمترین عوامل محیط فعالیت هر بنگاه تلقی میشود .ریسک عوامل اقتصادی یک بنگاه متأثر از متغیرهای
کالن اقتصدادی محیای اسدت که شدرکت در آن فعالیت مینماید .بدیهی اسدت هیچ بنگاهی نخواهد توانست به دلیل ماهیت این نوع ریسکها
عوامل آنها را به طور کامل تحت کنترل درآورد ،برای منال عواملی از قبیل عرضدده و تقاضددای کل ،نرخ سددود بانکی ،نرخ ارز ،نرخ تورم و ...که
علیا صول قابل کنترل نخواهد بود.
می توان کل ریسددک بازار را به دو دسددته تقسددیم نمود :ریسددک سددیسددتماتیک ( )Systematic Riskو ریسددک غیر سددیسددتماتیک (non-
)Systematic Risk


ریسدک سدیستماتیک ( :)Systematic Riskآن قسمت از ریسک می باشد که به شرایط عمومی بازار مربوط است و تعداد زیادی از
دارایی ها را تحت تأثیر قرار می دهد .تغییر نرخ بهره ،نرخ برابری پول ملی در مقابل اسددعار خارجی ،نرخ تورم ،سددیاسددت های پولی و
مالی ،شرایط سیاسی و غیره از منابع ریسک سیستماتیک می باشند .در این نوع ریسک ،تغییرات متغیرهای کالن اقتصادی کل بازار را
تحت تأثیر قرار می دهد .ریسک های سیستماتیک عبارتند از :ریسک نرخ بهره ،ریسک تورم  ،ریسک نرخ ارز ،ریسک نقدینگی ،ریسک
های اجتماعی -سیاسی .

 ریسدک غیرسدیسدتماتیک ( : )non-Systematic Riskمنحصر به یک دارایی می باشد .این میزان از ریسک مخته یک شرکت یا
یک صددنعت می باشددد و ناشددی از عوامل و پدیده هایی مانند اعتصددابات کارگری ،عملکرد مدیریت ،رقابت تبلیغاتی ،تغییر در سددلیقه
مصددرف کنندگان و غیره می باشددد .راهکار حمایت در برابر این ریسددک ها ،متنوع سددازی در سددبد دارایی می باشددد .ریسددک های
غیرسیستماتیک عبارتند از،:ریسک اعتباری ،ریسک مدیریتی.
در ادامه به برخی از مهمترین ریسکهای تاثیرگذار بر شرکت حفاری شمال در سال گذشته اشاره می شود:

ریسک نرخ ارز
از جمله مسدائلی که همواره هن فعا ن بخشهای مختلف اقتصادی را به خود مشغول نموده است ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز میباشد به
خصدوص در مورد بنگاههایی که در ارتباط با واردات و یا صدادرات در حال فعالیت میباشند و عموماً این مهم میتواند خسارات /منافع بسیاری را به
شدرکتها وارد نماید .نوسانات نرخ ارز اثرات چشمگیری بر جریانات نقدینگی ناشی از سرمایه گذاریهای خارجی خواهد داشت که علی القاعده افت
ارزش پول یک کشور در پذیرش یا رد طرخهای سرمایه گذاری میتواند تأثیر گذار باشد.
نوسدانات نرخ ارز باع تغییر در توان رقابتی بنگاه گردیده و با اثر گذاری در تغییر قیمتها ،میزان فروش و سودآوری را متأثر خواهد نمود .علیهذا
نوسانات نرخ ارز از دو جهت بر روی سودآوری شرکت حفاری شمال تاثیر گذار بوده است:


اثر مثبت نوسان نرخ ارز (فروش خدمات حفاری بصورت ارزی) :
افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی یک ک شدور اثر منبت بر روی صادرات کا و خدمات در کشور داشته و شرکت حفاری شمال
نیز از این حی می تواند سودآوری مناسبی را در حوزه صادرات خدمات فنی و حفاری از محل تسعیر نرخ ارز کسب نماید.
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اثر منفی نوسان نرخ ارز (خرید کاال و تجهیزات از خارج از کشور):
اثر منفی نوسدان نرخ ارز اغلب گریبان شدرکتهای وارد کننده کا و خدمات را خواهد گرفت .با عنایت به آنکه شدرکت حفاری شدمال
نسددبت به خرید کا و تجهیزات حفاری اقدام می نماید ،تمام تالش خود را با بهره گیری از متدهای جدید مدیریت ریسددک مبذول
داشته تا بتواند تأثیر نوسان نرخ ارز را در قیمت تمام شده تجهیزات کاهش دهد.

ریسک نقدینگی
ریسددک نقدینگی از آنجایی حائز اهمیت میگرددکه بنگاه در پرداختهای مالی خود دچار ضددعف گردیده و نتواند پرداختهای خود را به موقع
انجام دهد که این زمانی مهم خواهد بود که بنگاه خیره کافی برای پرداختهای خود نیاندیشدیده باشد و یا دریافتهای آتی خود را متناسب با
پرداختهای مورد نیازپیش بینی نکرده باشدد که در این خصدوص همواره برنامه ریزی بلند مدت و بودجه بندی مناسدب راهگشدای این شرکت
بوده است.

ریسک اعتباری ( ریسک نکول)
ریسکی است که از نکدول /قصدور طدرف قدرارداد ،یدا در حدالتی کلدیتدر ریسدکی اسدت کده از «اتفداقی اعتبداری» بده وجدود مدیآیدد .بددین
صددورت کدده قددرضدهندددههددا از بازپرداخددت وامددی کدده بدده قددرضگیرنددده داده بودنددد ،نگددران بودنددد .بدده همددین خدداطر گدداهی اوقددات ریسددک
اعتباری را 'ریسک نکول' هم گویند.
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه مدی گیدرد کده طدرف قدرارداد ،نتواندد یدا نخواهدد تعهددات قدرارداد را انجدام دهدد .تدأثیر ایدن ریسدک بدا
هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده میشود.
بددا عنایددت بدده تدداخیر در دریافددت ماالبددات از کارفرمایددان دولتددی ( شددرکت پتروپددارس ،نفددت مرکددزی ،نفددت خددزر) ،ایددن ریسددک یکددی از
مهمترین ریسکهای شرکت در سال  1264بوده است.
ضررهای ناشی از ریسک اعتبداری ممکدن اسدت قبدل از وقدوع نکدول واقعدی طدرف قدرارداد رخ دهندد .بده طدور کلدیتدر ریسدک اعتبداری را
می توان به عنوان ضرر محتمدل کده در اثدر یدک رخدداد اعتبداری اتفداق مدی افتدد ،بیدان کدرد .رخدداد اعتبداری زمدانی واقعدی مدی شدود کده
توانددایی طددرف قددرارداد در تکمیددل تعهددداتش تغییددر کنددد .ریسددک اعتبدداری یکددی از مهددمتددرین عوامددل تولیددد ریسددک در بانددکهددا و
شرکتهای مالی است .این ریسدک از ایدن جهدت ناشدی مدیشدود کده دریافدت کننددگان تسدهیالت تواندایی بازپرداخدت اقسداط بددهی خدود
را به بانک نداشته باشند.

ریسک سیاسی
ریسدک سدیاسی گونهای از ریسک است که سرمایهگذاران ،ابرشرکتها و حکومتها با آن مواجه میشوند .ریسک سیاسی عبارت است از کاهش
ارزش سرمایه ،که به دلیل تغییرات در سیاستها و نظامهای سیاستگذاری یک کشور رخ میدهد .این ریسک به انتظارات سرمایهگذار نسبت به
آینده سدیاسدی کشدور بسدتگی دارد .بنابراین تغییراتی که در قیمت رخ میدهد ،از کنترل شدرکت منتشدر کننده سدهام خارا است .یک جنگ
ناگهانی یا پایان یافتن آن ،انتخاب رئیس جمهور جدید یا درگذشدددت ناگهانی او ،رونف سدددفتهبازی ،خروا ناگهانی مقدار هنگفتی طال از بازار و
امنال اینها ،از جمله رخدادهایی هستند که پیامدهای روانی بسیار زیادی بر بازار سهام دارند.
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عملکرد اجتماعی شرکت

ایمنی سرلوحه فعالیتهای توسعهای حفاری شمال
الزام به رعایت استانداردها و ضوابط زیست محیای به عنوان یک اصل مهم در بنگاههای اقتصادی حرفهای جهان پذیرفته شده است و در این راستا
مجموعه شدرکت حفاری شدمال نیز رعایت حداکنری و بدون شدرط اصول ایمنی ،بهداشت و محیط زیست را همگام و هم راستا با توسعه پایدار ،به
عنوان یک هدف اساسی مورد توجه قرار داده است.
شدرکت حفاری شمال با رعایت کلیه اصول ایمنی و استانداردهای بینالمللی توانست به رکورد هزار روز فعالیت بدون حادثه در میدان نفتی چلیکن
ترکمنسددتان دسددت یابدکه این امر با توجه به مخاطرات مرسددوم در عملیات حفاری چاههای نفت و گاز به عنوان یک موفقیت تاریخی و نمادین و
الگویی از رعایت استانداردهای جهانی محسوب میشود.
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عملکرد آماری سال 1395

))HSETraining
(رموزش حین کار )HSE

Onshore RIG
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.5555
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(تعداد مانورها)

Onshore RIG

.5

6.
5.

5.

65

5.

55
4.

55

46

4.

45

.6

.5
55
.5
5

Offshore RIG
..

..

.5
.5
.5
65
55

.5
54

45
.5
55
.5
5

51

هیات مدیره حفاری شمال – تیر 69

(Hazard Observation Number)
) (تع ادگیارشا سیفی مهاو ه خدرا باجقوه

Onshore RIG
.55
.55

.55

.55
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55.

454
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..5
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4..

...
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.5.

.55
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Un Safe Condition

Un Safe Action

Safe Action

Total

Percent of the total issued safety cards
6%

5%

Un Safe Condition

Un Safe Action
.5%

Safe Action
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..55
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UN Safe action

UN Safe condition

Safe action

Total

Percent of the total issued safety cards
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..%
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)(Last Time Incident
(تع اد روزوای ب وب حاداه تا پایاب سال )7315
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محاسبه ی و مقایسه ی شاخص های شدت و تواتر حوادث بر اساس شاخص های OGP
نمودار مقایسه ی ضریب شدت حادثه
1500

Severity Rate

1000

Severity Rate

500
0
سال 1395

سال 1393

سال 1394

نمودار مقایسه ی ضریب تکرار حادثه
10
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4
2
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سال 1393

نمودار مقایسه ی تعداد روزهای از دست رفته به ازای حوادث
8000
6000
4000
2000
0
سال 1395

سال 1394

نوع حوادث

تعداد حوادث منتج به درمان پزشکی( )MTO
تعداد حوادث محدود کننده کار()RWC
تعداد مورد منتج به کمک های اولیه()FAO
تعداد حوادث منتج به صفر شدن ()LTI
تعداد حوادث منتج به فوت ()FTL
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سال 1393

تعداد

24
12
11
2
2

تعداد روزهای از دست رفته به ازای حوادث

دارایی های فکری شرکت حفاری شمال

شرکت حفاری شمال به عنوان یک بنگاه اقتصادی حرفهای ،روند تحو ت نظامهای مدیریتی را با دقت رصد کرده و همواره تالش کرده است تا خود
را با شدیوههای جدید و مدرن تفکرسازمانی همگام سازد و از سالها قبل توجه به موضوع "مدیریت دانش" و ایجاد سازمانی با"سرمایه فکری" را در
مرکزتصدمیم سازیهای خود قرار داده است .بر همین اساس طی سالهای اخیرشماری از برجستهترین متخصصان پیشکسوت صنعت حفاری ایران
در قالب نظام انتقال تجربه در شدرکت حفاری شمال حضور یافتهاند و کوشیدهاند تا تجربه و دانش تخصصی خود را به نسل جوان حفار مردان ایران
منتقل کنند .همچنین مسددتند سددازی تجارب فنی و غیرفنی با هدف تقویت تصددمیمها در تمامی سدداوخ عملیات و سددازماندهی ایده برای ترویج
نوآوری و خالقیت در سداح سازمان به عنوان رویکردهای اساسی نظام مدیریت دانش در شرکت حفاری شمال مورد توجه قرار گرفته است .حفاری
شدمال با درك تغییرات صدورت گرفته در اندیشه مدیریت روزآمد جهان ،به سوی داشتن سازمانی حرکت میکندکه سرمایه اصلیاش تفکر و دانش
موجود در آن اسدت و راهبردهای مبتنی بر ارتقای ارزشهای ناشدی از تفکر و دانش در تمامی تصدمیم سازیها و تصمیم گیری های حفاری شمال
آشدکار و مشدهود است .راهبرد مدیریت سرمایه های فکری ،راهبرد مسلولیت برای سرمایه دانش فردی ،راهبرد خلف دانش برای نوآوری و آفرینش
دانش جدید ،راهبرد انتقال دانش و در نهایت مدیریت دانش ناب از جمله راهبرد هایی اسدت که حفاری شمال در مسیر نیل به اهداف و آرمان های
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 1395
عتواب دوره

تع اد ا را

تع اد دوره

دورهوای ت ووی

74

734

دورهوای عمومی

78

775

دورهوای ایمتی

33

151

سمیتارواوکت راااوا

0

73

رموزش خارج از کهور

7

7

11

172

مجموع

امودارمقایفه ای دوره وای رموزشی
44

50
33

36

33

40
30

12

14

7

20
10

1

0
سمينارها و كنفرانس ها

دوره هاي ايمني
1394
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دوره هاي عمومي
1395

دوره هاي تخصصي

ب) اطالعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیالت ،سوابق کاری ،حوزه فعالیت



نیروی انسانی(رسمی) از لحاظ تحصیالت
تع اد شاغلین بر حفح م رك تقویلی

سال
زیردیپل

دیپل

فود دیپل

جیفااا

فود جیفااا

دکیری

7313

5

41

85

722

11

7

7314

5

40

84

727

13

7

7315

5

44

83

711

51

7

نیروی انسانی از لحاظ تحصیالت
دیپل

زیردیپل

فود جیفااا

فود دیپل

جیفااا
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نیروی انسانی (رسمی) از لحاظ سوابق کاری

سال

تع اد شاغلین بر حفح سابقه کار
 7-5سال

5-77سال

77-75سال

 75-87سال

 87-85سال

 85-37سال

 37سال به بات

7313

2

733

11

88

87

57

34

7314

2

782

13

87

71

42

38

7315

7

737

17

85

72

41

70

نیروی انسانی براساس سوابق کاری
37سال به بات
 37-85سال
 77-5سال
 85-87سال

87-75سال

 75-77سال



نیروی انسانی از لحاظ حوزه فعالیت
سال

58

ارکاب ااج

رسمی

واح سیادی

واح عملیاتی

واح سیادی

واح عملیاتی

7313

12

835

115

7212

7314

52

853

415

7277

7315

57

844

451

7010
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اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
 -1بند" "1تکالیف مجمع در ارتباط با بند" "4گزارش حسابرس و بازرس قانونی :
 1-1در خصوص بندهای ( 4-1تعیین تکلیف ماالبات جاری و سنواتی ) با توجه به ایجاد کمیته پیگیری وصول ماالبات این مهم در حال انجام
است.
 1-1در خصوص بندهای ( 4-1اخذ فیش های مالیاتی و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی ) :اقدام زم صورت پذیرفته است.
 1-2در خصوص بندهای ( 4-2تعیین تکلیف اقالم راکد و سنواتی)  :کمیته وصول ماالبات از سوی هیات مدیره محترم شرکت تشکیل گردیده و
این موضوع در حال پیگیری می باشد.
 1-4در خصوص بندهای ( 4-4ارائه گزارش تهاتر ماالبات از شرکت نفت فالت قاره با خیره ماالبات مشکوك الوصول به سهامداران عمده و
حسابرس و بازرس قانونی شرکت ) :گزارش مذکور ارائه شده است.
 -2بند " "2تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  "5گزارش حسابرس و بازرس قانونی (تعیین تکلیف مالیات عملکرد و مالیات بر
ارزش افزوده ):
با توجه به اینکه شدکایت شرکت در ارتباط با مالیات عملکرد دستگاههای حفاری دریایی سحر  Iو  IIدر شورای عالی مالیاتی و همچنین در ارتباط
با مالیات بر ارزش افزوده نیز در هیات ماده  119قانون مالیاتهای مسدتقیم به نفع سازمان امور مالیاتی رای صادر گردید ،موضوع مالیاتهای مذکور از
طریف انتخاب وکیل با اسدتفاده از خرفیت ماده  151مکرر قانون مالیاتهای مسدتقیم (پیگیری اعتراض ازطریف وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی)در
حال پیگیری بوده که نتایج حاصله متعاقباً ارسال میگردد.
 -3بند " "3تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  "6گزارش حسابرس و بازرس قانونی (اخذ تائیدیه های درخواستی و رفع مغایرت احتمالی
و ارائه گزارش آن به سهامداران عمده و بازرس و حسابرس شرکت :

زم بذکر است کلیه مدارك و مستندات این موضوع به حسابرس محترم ارائه گردیده است .
 -4بند " "4تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  "8-1گزارش حسابرس و بازرس قانونی (اصالح ساختار تشکیالتی ،اداری ،کاهش نیروی
انسانی مازاد  ،اصالح هزینه های شرکت –افزایش درآمد عملیاتی و وصول مطالبات ،تسویه بدهی ها و پرداخت سود سهام ):

 4-1در خصوص بند  4-1-1مقرر گردید موضوع توسط مشاور عالی مدیریت محترم شرکت درحال پیگیری و رسیدگی می باشد که نتایج حاصله
متعاقباً اعالم خواهد گردید.
 4-1در خصوص بند  4-1-1مدیریت توسعه کسب و کار درراستای انجام وخایف خود تالش نموده تا همواره داراییهای شرکت در حالت مولد قرار
داشته و جریان درآمدی آنها قاع نگردد .از آنجایی که در حال حاضر تمام داراییهای شرکت در حالت مولد قرار دارند؛ امکان ایجاد جریان درآمدی
جدید وجود ندارد .از سوی دیگر با توجه به شرایط حاکم بر بازار نفت و کاهش دامنهدار قیمت نفت و استمرار این وضعیت برای دو سال آینده باع
گردیده تا حجم سرمایهگذاری در بخش با دستی کاهش قابل مالحظه ای را تجربه کند.کاهش قیمت نفت باع گردیده تا برخی از پروژههای
با دستیدیگر توجیه اقتصادی نداشته باشند و کاهش حجم سرمایهگذاری در بخش با دستی صنعت نفت تقاضا برای خدمات این بخش را کاهش
داده است .برآیند این عوامل بر صنعت حفاری در قالب کاهش تقاضا برای این صنعت و در نتیجه بروز وضعیت مازاد عرضه قابل مالحظه است .کاهش
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نرخ روزانه اجاره دستگاههای حفاری و کاهش نرخ خدمات فنی از پیامدهای این وضعیت است .به این ترتیب در حال حاضر امکان قابل توجهی جهت
افزایش درآمدهای عملیاتی وجود ندارد.
 4-2در خصدوص بند  4-1-2وصدول ماالبات ،تسدویه بدهی ها و پرداخت سود سهام شرکت از ابتدای سال با تمام مشکالت موجود توانسته است
بخشی از ماالبات خود را وصول نماید که گزارش آن ارائه گردیده است.
 -5بند " "5تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  " 8-2گزارش حسابرس و بازرس قانونی(رعایت دستورالعمل تسعیر نرخ ارز ،توزیع سود
سهامداران و تسویه مطالبات سهامداران ):

 5-1در خصوص بند  ، 4-1-1با توجه به اینکه موضوع رعایت دستورالعمل ،رعایت تسعیر نرخ ارز در خصوص شرکتهایی که معامالت ارزی دارند از
سوی سازمان حسابرسی به عنوان بند تاکید گزارش می گردد این موضوع از سوی مدیریت امور مالی رعایت گردیده است.همچنین با توجه به وضعیت
نقدینگی شرکت تالش بر این گردیده است تا موضوع پرداخت سود سهامداران و تسویه ماالبات با انجام افزایش سرمایه به نتیجه برساند.
 5-1در خصوص بند  ،4-1-1موضوع "با توجه به صراحت الحاقیه شماره  5به بعد قرارداد در خصوص ارزی شدن بخشی از قرارداد منعقده فی مابین
(تبدیل ریال به یورو )به عنوان آخرین اراده حاکم بر روابط قراردادی طرفین اختالف ،ادعای پیمانکار در این خصوص مورد پذیرش هیلت می باشد
و کسر هرگونه مبلغی تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز فاقد وجاهت قراردادی است " را اعالم نموده است.با توجه به رای صادره آثار سود وزیانی
برای شرکت حفاری شمال قابل پیش بینی نخواهد بود.
 -6بند " "6تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  " 8-3گزارش حسابرس و بازرس قانونی(وضعیت پوشش بیمه ای قطعات و موجودی پای
کار):

در ارتباط با بند فوق ،نسبت به بیمه نمودن اقالم پای کار اقدام گردیده است.
 -7بند ""7خالصه تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  " 11گزارش حسابرس و بازرس قانونی(رعایت مفاد ماده  22قانون ارتقاء سالمت نظام
اداری):

موضوع از طریف مدیریت فاوا پیگیری گردیده است .
 -8بند " " 11-1تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  " 11-3گزارش حسابرس و بازرس قانونی(تعیین تکلیف اسناد مالکیت سحر 1و :)2

با توجه به ارائه گزارش مدیریت محترم امور مهندسی در خصوص صرفه و صالخ شرکت در انتقال اسناد یاد شده  ،موضوع در سیصد و بیست و
یکمین جلسه هیات مدیره مارخ که با توجه به شرایط ،تغییر مالکیت دستگاههای یاد شده مورد موافقت قرار نگرفت.
 -9بند " " 11-2تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  " 11-3گزارش حسابرس و بازرس قانونی(کاهش دوره وصول مطالبات ):

با توج ه به اینکه در خصوص کاهش دوره وصول ماالبات کمیته تخصصی تشکیل گردیده است مراتب از طریف این کمیته در حال پیگیری می باشد.
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 -11بند " " 11-3تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  " 11-3گزارش حسابرس و بازرس قانونی(بررسی ساخت دکل حفاری و ارائه گزارش به سهامداران
عمده):

در حال حاضر به دلیل بیکار شدن بخش قابل مالحظهای از دکلهای حفاری و کاهش نرخ اجاره و فروش آنها اقدام به ساخت دکل حفاری فاقد
توجیه میباشد و خرید دکلهای ساخته شده صرفه اقتصادی بسیار با تری نسبت به ساخت آنها دارد.
 -11بند " " 11-4تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  " 11-3گزارش حسابرس و بازرس قانونی(بررسی و بازنگری آئین نامه های مورد استفاده و همچنین
بررسی و بازنگری آئین نامه تفکیک هزینه های جاری از سرمایه ای):

 11-1در خصوص آیین نامه معامالت شرکت باتوجه به برگزاری چندین جلسه مشترك از طریف معاونت امور حقوقی ،نقاه نظرات مدیریتهای یربط اخذ گردیده
که اطالعات جمع آوری شده در حال جمع بندی نهایی جهت ارائه به مدیر عامل محترم به منظور ارجاع به هیات مدیره محترم مبنی بر اخذ مصوبه میباشد.
 11-1در خصوص آئیننامههای داخلی از جمله آئیننامه تنخواه،تفکیک هزینههای جاری از سرمایهای و سایرآئیننامههای مربوطه زم به توضیح است
کهآییننامههای فوقا شاره تهیه و تنظیم گردیده و در مرحله تصویب خواهی از هیأت مدیره محترم میباشد.
 -12بند " " 11-5تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  " 11-3گزارش حسابرس و بازرس قانونی(استقرار سیستم های مطلوب کنترل داخلی،کمیته حسابرسی
و کمیته ریسک ):

 11-1کمیته حسابرسی :
 11-1-1رئیس و اعضای کمیته حسابرسی توسط هیات مدیره محترم مشخه و به کدال بورس معرفی شده است.
 11-1-1منشور کمیته حسابرسی توسط مدیریت حسابرسی داخلی تهیه و به تائید کمیته مذکور رسیده که در حال ارسال به هیات مدیره محترم
جهت تصویب نهایی می باشد.
 11-1-2منشور حسابرسی داخلی توسط مدیریت حسابرسی داخلی در حال تدوین می باشد که پس از تهیه جهت تائید کمیته حسابرسی و نهایتاً
تصویب هیات مدیره محترم ارسال خواهد شد.
 11-1-4کمیته حسابرسی داخلی مقرر نموده است که مدیریت حسابرسی داخلی شرکت برنامه جامع حسابرسی داخلی را تهیه ،و پس از تائید
کمیته جهت تصویب به هیات مدیره ارجاع نماید.
 -13بند " " 11-7تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  " 11-3گزارش حسابرس و بازرس قانونی(استفاده از دکل های حفاری در حوزه خدمات و سرویس
های جانبی و ارائه گزارش به سهامداران عمده):

در حال حاضر کلیه دکلهای شرکت حفاری شمال مشغول به کار می باشند.
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 -14بند " " 11-8تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  " 11-3گزارش حسابرس و بازرس قانونی( بررسی ایجاد شرکت تخصصی):

اقدامات زم در جهت شناسایی شرکت واجد شرایط به عمل آمده و مذاکراتی نیز جهت حصول توافف انجام شده است .
 -15بند " " 11-9تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  " 11-3گزارش حسابرس و بازرس قانونی(پرداخت سهم سود سهامداران متناسب با مبالغ پرداختی به
سهامداران عمده):

موضوع افزایش سرمایه شرکت از مح ل ماالبات حال شده سهامداران و تهاتر دارایی های مازاد (ساختمانهای تهران و شیراز)در قبال مانده سود
سهامداران،باور جدی از سوی مدیریت امور مالی در حال پیگیری می باشد و به محض نهایی شدن موضوع مراتب جهت اطالع گزارش خواهد شد .
 -16بند " " 11-11تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  " 11-3گزارش حسابرس و بازرس قانونی(پاداش پرداخت شده به اعضای هیات مدیره):

موضوع پاداش مصوب هیات مدیره برای سال مالی منتهی به  1264/11/16به حساب های معرفی شده از سوی شرکتهای حقوقی عضو هیات مدیره
پرداخت گردیده است .
 -17بند " " 11-11تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  " 11-3گزارش حسابرس و بازرس قانونی(لغو قرارداد کار معین یکی از اعضای هیات مدیره):

با توجه به استعفای ایشان ،ماابف نظر حسابرس محترم اقدام گردیده است.
 -18بند " " 12تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  " 12-1گزارش حسابرس و بازرس قانونی(بازنگری آیین نامه معامالت و دالیل انجام معامالت با صرافی
آپرین ):

 14-1اقدامات زم در خصوص بازنگری آئین نامه معامالت در بند  11-1مندرا در ردیف " "11فوق درا گردیده است به عمل آید.
 14-1با توجه به صرفه و صالخ شرکت بر اساس استعالم انجام شده از چندین صرافی اقدام به خرید و فروش ارز نموده است .
 -19بند " " 13تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  " 12-2گزارش حسابرس و بازرس قانونی(نحوه امضاء تفاهم نامه در اختیار گرفتن بالگرد و رعایت آئین
نامه معامالت):

دستورالعمل رعایت این موضوع توسط مدیر عامل محترم به کلیه معاونین،مدیران و روسای ستادی و عملیاتی شرکت ابالي گردیده است.
 -21بند " " 14تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  " 12-3گزارش حسابرس و بازرس قانونی :

 12-1با عنایت به ترخیه پیمانکاران تامین مواد غذایی بر روی دکلهایحفاری و همچنین به جهت ترخیه کا از گمرکات کشور در جهت کاهش
هزینه ها ،این امر منوط به پرداخت علی الحساب وگزارش آن ارائه شده است.
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 12-1معاونت امور حقوقی،امکان انعقاد قراردادهای همکاری مشارکتی را در آئین نامه اصالحی ماابف بند  11-1مندرا در ردیف " "11فوق لحاظ
نماید که با توجه به اصالخ آئین نامه مراتب در حال پیگیری است.
 -21بند " " 15تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  " 13گزارش حسابرس و بازرس قانونی(دالیل تاسیس شرکتهای ثبت شده در خارج از کشور و ارائه دالیل
دریافت مطالبات توسط کارمندان امور مالی از یکی از کارفرمایان):

 11-1با توجه به پیگیری به عملآمده و همچنین با توجه به ضرورت کالس،بیمه نامه های دستگاهها،موضوع از حساسیت بیشتری با توجه به وضعیت و شرایط
فعلی برخوردار بوده است.لذا ،مراتب در حال پیگیری می باشد که نتیجه حاصله متعاقباً ارسال خواهد گردید.
 11-1گزارش توجیهی به موجب نامه شماره  7712مورخ  65/2/12توسط مدیر محترم امور مالی وقت (جنابآقای محمدبیگی)تهیه که پس از طرخ در هیات
مدیره محترم ،مصوبه شماره  1451در این راباه اصدار گردیده است .
 -22بند " " 11-4تکالیف مجمع در ارتباط با بند "  " 11-3گزارش حسابرس و بازرس قانونی

-11-1اقدامات زم برای اصالخ آیین نامه معامالت طی مصوبه شماره  1621مکرر هیأت مدیره محترم ،صورت پذیرفته است .
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پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود
الف) میزان سود قابل تخصیص

2,139,617

ب) میزان سود قابل تقسیم:
حداقل سود قابل تقسیم طبف قانون تجارت معادل  %12و سود پیشنهادی هیات مدیره معادل % 12از سود خاله سال مالی منتهی به 1265/11/22
میباشد.
ج) حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود:
با توجه به موارد فوق حداکنر سود قابل تقسیم هر سهم  162ریال میباشد لیکن در اجرای ماده  17دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در
بورس ،حداکنر سود قابل تقسیم هر سهم از مبلغ  162ریال ،مبلغ  16ریال پیشنهاد گردیده است.
د) برنامههای پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده شامل سود سهام جاری و سود سهام پرداخت نشده سنوات
قبل ونحوه پرداخت آن :

ترکیب سهامداران

تاریخ پرداخت

سهامداران حقیقی

از  69/29/12الی 69/24/22

سهامداران حقوقی تا  2،222،222سهم

از  69/26/21الی 69/26/22

از  2،222،222سهم تا  12،222،222سهم

از  69/12/21الی 69/12/22

سهامداران عمده

از  69/11/15الی 69/11/11

ضمناً این شرکت در نظر دارد به منظور رفاه هرچه بیشتر سهامداران محترم سود سهام سال مالی منتهی به 1265/11/22را همچون سنوات
گذشته از طریف بانک ملت پرداخت نمایند.
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دفتر مرکزی شرکت :
ت راب – می اب پوا  -بلوار فالا
زاده(ومیال) -پالك 47
ک پفیی7411143027 :
تل ن42173333 :
وب سایتwww.ndco.ir :
پست الکترونیکpr@ndco.ir :

آدرس امور سهام و
مجامع:
ت راب – می اب پوا  -بلوار فالا زاده(ومیال) -پالك 47
ک پفیی7411143027 :
تل ن42173333 :
امابر42174317 :
وب سایتwww.ndco.ir :

پفت اجمیروای bourse@ndco.ir :
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