
مجمع عمومی ساالنه شرکت 
(حفاري)حفاري شمال 

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت 
ایرانیان
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نترکیب سهامدارا

درصد سهام(میلیون سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%4,10745.6شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران

%7588.4شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان

%2693.0شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

%2242.5شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان

%2122.4شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

%1221.4گذاری امین توان آفرین سازشرکت سرمایه

%3,30836.8سایر سهامداران

%9,000100جمع
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صورت سود و زیان شرکت

جدول حاشیه سود

13951396139713981399واحدصورت سود زیان
فروش 

ال
ری

ن 
یو

میل

7,623 7,980 8,358 11,973 17,071 
(14,014)(7,066)(6,681)(7,541)(7,409)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 3,057 4,907 1,677 439 214ناخالص( زیان)سود
(879)(509)(347)(302)(480)هزینه های عمومی اداری 
 636 13,949 5,537 1,846 1,724سایر درآمد هزینه عملیاتی

 2,814 18,348 6,867 1,984 1,458عملیاتی( زیان)سود
(433)(298)(343)(640)(606)هزینه های مالی

117 15 21 296 179 
 82 669(167) 726 68ی عملیاتی( هاهزینه)خالص سایر درامدها 

خالص عملیات در حال تداوم قبل( زیان)سود 
 2,643 19,015 6,378 2,086 1,037از مالیات

(564)(3,660)(1,929)(682)(349)مالیات
 2,079 15,355 4,449 1,404 688خالص( زیان)سود 

 9,000 9,000 5,211 2,605 2,605سرمایه
761564941,706231ریالسود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

13961397139813991400دوره مالی
%17.9%41.0%20.1%5.5%2.8حاشیه سود ناخالص
%16.5%153.2%82.2%24.9%19.1حاشیه سود عملیاتی
%12.2%128.2%53.2%17.6%9.0حاشیه سود خالص



FR

3

نمودار مبالغ فروش ساالنه شرکت

نمودار مبالغ فروش ماهیانه شرکت
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( میلیارد ریال ) مبلغ فروش ریالی ماهانه  (میلیون دالر ) مبلغ فروش  دالری ماهانه 
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۴

مطالب مهم مطرح شده در مجمع

.دارداختیاردرراکشورحفاریناوگاندرصد1۵شرکت•

بهاستقرارگوهرپتروبدهیازدالرمیلیون۶۴.داردسنواتیمطالباتدالرمیلیون1۴۰الی13۰کنونتا۹۴سالازشرکت•

.ستادادگاهیپیگیریدستدرکهاستپارسپتروشرکتبهمربوطبدهیازدالرمیلیون3۶حدود.شوددریافتنفتصورت

.انجامدمیطولبهسال2کهدارددستدررااهوازپشتیبانیپایگاهایجادیپروژهشرکت•

.داشتخواهدادامهقرارداداینآبانانتهایتاوکندمیدریافتروزدریوروهزار2,۴۰و1سحردکلبابتاکنونهمشرکت•

دالرمیلیون۸۰تا۷۰حدود2و1سحردکلارزش.بودخواهندیوروهزار۸۰تا۶۰بیننرخیبااحتماالجدیدقراردادهای

.شودمیبرآوردیوروهزار2۵حدودروزانههادکلاینعملیاتییهزینه.شودمیبرآورد

بهاحتیاجشرکتوشدخواهداجراعمقکمآبهایدرپروژهاین.دارددستدررابهرگانسروهندیجانEPDSFیپروژهشرکت•

.داردجدیدومخصوصهایدکلخرید

.نمودخواهدفعالیتترکمنستاندرآیندهسالشرکتزیاداحتمالبه•

.درصد سود خالص تقسیم گردید۸2معادل ریال, 1۹در انتهای مجمع به ازای هر سهم 


