خبر صحفي

نمو صافي أرباح دانة غاز بنسبة  %77في النصف األول من العام 2017
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ،15 ،أغسطس  :2017أعلنت دانة غاز ("دانة غاز" أو "الشركة") ،الشركة الرائدة في
مجال الغاز الطبيعي في الشرق األوسط ،اليوم عن نتائجها المالية للنصف األول والربع الثاني المنتهيان في  30يونيو .2017
أبرز النتائج:
-

 222مليون دوالر إجمالي إيرادات الشركة خالل النصف األول من عام  ،2017بنمو نسبته .%25
 23مليون دوالر صافي األرباح في النصف األول من عام  ،2017بنمو نسبته .%77
 67,550برميل نفط مكافئ يوميا متوسط إنتاج المجموعة خالل النصف األول من  ،2017بارتفاع نسبته .%6
اتمام أعمال الصيانة المخططة لمصنع الوسطاني لمعالجة الغاز بنجاح.
خفض النفقات التشغيلية بنسبة  %7إلى  25مليون دوالر.
استلمت الشركة  198مليون دوالر ،منها  110ماليين دوالر مستحقات متأخرة من مصر.
إتمام صفقة ثانية لبيع المكثفات في مصر .

بهذه المناسبة ،قال د .باتريك ألمان وارد ،الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز"" :يسرني اإلعالن عن تحقيقنا لنتائج تشغيلية
ومالية قوية خالل النصف األول من العام  ،2017حيث نجحنا في تسجيل نمو ملحوظ في اإليرادات وصافي األرباح .كما
حافظنا على معدالت اإلنتاج القوية من خالل زيادة إنتاجنا في مصر بنسبة  %13وذلك على الرغم من أعمال الصيانة
المخططة التي تم إجراؤها لمصنع الوسطاني لمعالجة الغاز والتي تمت بنجاح كبير دون تسجيل أي حوادث تذكر .وعالوة
على ذلك ،نخطط لحفر ثالثة آبار استكشافية في القطاع األول في مصر خالل الربع الرابع من العام الجاري كجزء من
متطلبات حقوق االمتياز الخاصة بنا .وبينما ال نزال متفائلين بإمكانات النمو على المديين المتوسط والبعيد ،إال أننا ندرك
أيضا ضرورة معالجة التحديات الحالية المتعلقة بتحصيل المستحقات ،حيث سيمكننا ذلك من ضمان تحقيق العائد االقتصادي
الكبير المرجو من أصولنا".
النتائج المالية
ارتفع إجمالي إيرادات دانة غاز خالل النصف األول من العام  2017إلى  222مليون دوالر ،وصافي أرباحها إلى  23مليون
دوالر ،مقارنة بإجمالي إيرادات قدره  178مليون دوالر وصافي أرباح قدره  13مليون دوالر في النصف األول من العام
 .2016أما في الربع الثاني من العام  ،2017فقد بلغ إجمالي إيرادات الشركة  104ماليين دوالر وصافي أرباحها  12مليون
دوالر مقارنة بـ  96مليون دوالر و 7ماليين دوالر على التوالي ،في الربع الثاني من العام .2016
ويعزى النمو القوي في ربحية الشركة خالل النصف األول من العام  2017إلى عدة عوامل؛ من أبرزها نمو اإليرادات
بنسبة  %25ونمو حصة الشركة من األرباح في إقليم كردستان العراق ،إلى جانب التأثير اإليجابي لبرنامج إدارة النفقات،
والذي ساهم في خفض النفقات التشغيلية بنسبة  ، %7وارتفاع الدخل من بنود أخرى بمقدار  5ماليين دوالر ،وأخيرا انخفاض
تكاليف التمويل بمقدار  8ماليين دوالر نتيجة تسوية القرض الخاص بتطوير حقل غاز الزوراء وقروض أخرى خالل الفترة
المالية المذكورة .وفي مقابل هذه الزيادة ،شهدت الشركة انخفاضا جزئيا في الدخل المتأتي من االستثمار والتمويل.
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وخالل النصف األول من العام  ،2017انخفضت النفقات التشغيلية بنسبة  %7إلى  25مليون دوالر ،بينما استقرت النفقات
العمومية واإلدارية عند  7ماليين دوالر .كما انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة  %84إلى  13مليون دوالر نتيجة مواصلة
الشركة نهجها الجديد المتعلق بتحقيق التوازن بين اإلنفاق الرأسمالي والموارد النقدية المتاحة.
وبلغ متوسط أسعار البيع الفعلية خالل النصف األول  40دوالرا لبرميل النفط المكافئ ،مقارنة بـ  30دوالرا لبرميل النفط
المكافئ في النصف األول من عام  ،2016األمر الذي عزز إيرادات الشركة عبر جميع عملياتها.
وبلغ معدل إنتاج المجموعة  67,550برميل نفط مكافئ يوميا خالل النصف األول من العام  ،2017أي بزيادة نسبتها %6
مقارنة بالنصف األول من العام  .2016ويعزى ارتفاع اإلنتاج بشكل كبير ،إلى زيادة اإلنتاج في مصر بنسبة  ،%13واألداء
الجيد للشركة في إقليم كردستان العراق.
وحققت الشركة تدفقات نقدية حرة بقيمة  142مليون دوالر خالل النصف األول من العام  ،2017ويعود ذلك بشكل أساسي
إلى استالمها  110ماليين دوالر كجزء من مستحقاتها من الحكومة المصرية .ويترتب على الشركة التزامات مالية مستحقة
بقيمة  60مليون دوالر في مصر كانت قد تراكمت خالل الـ  18شهرا الماضية نتيجة لألعمال المرتبطة باتفاقية زيادة إنتاج
الغاز في مصر .وباإلضافة إلى ذلك ،تعتزم الشركة حفر ثالثة آبار استكشافية في القطاع  1في مصر خالل الربع الرابع
كجزء من األنشطة المرتبطة بمتطلبات اإلمتياز.
وشهدت الشركة أداء قويا على صعيد تحصيل المستحقات خالل النصف األول من العام  ،2017حيث بلغ معدل التحصيل
في كل من مصر وإقليم كردستان العراق ،وألول مرة %229 ،و %115على التوالي .فقد تمكنت الشركة من تحصيل 198
مليون دوالر ،الحصة األكبر منها من مصر بقيمة  135مليون دوالر .وبلغت المستحقات التي استلمتها الشركة عن أعمالها
في إقليم كردستان العراق ودولة اإلمارات العربية المتحدة  55مليون دوالر و 8ماليين دوالر على التوالي .وبفضل ارتفاع
نسبة التحصيل خالل النصف األول من العام  ،2017انخفض إجمالي المستحقات المتبقية للشركة إلى  900مليون دوالر
بنهاية النصف األول من العام  2017مقارنة بـ  982مليون دوالر في نهاية ديسمبر  .2016وارتفعت السيولة النقدية
واألرصدة المصرفية المتوفرة للشركة في  30يونيو  ،2017لتصل إلى  337مليون دوالر ،مقارنة بـ  302مليون دوالر
بنهاية العام .2016
العمليات التشغيلية
مصر
شهد معدل إنتاج الشركة في مصر إرتفاعا بنسبة  %13على أساس نصف سنوي ليصل إلى  39,300برميل نفط مكافئ
يوميا في  2017مقارنة بـ 34,850برميل في  .2016وشهدت معدل إنتاج الشركة في الربع الثاني من عام  2017ارتفاعا
بنسبة  ،%3ليصل إلى  37,650برميل نفط مكافئ يوميا مقارنة بـ  36,550برميل في الربع الثاني من العام .2016
وأتممت الشركة بنجاح في يونيو  ،2017أعمال الصيانة المخططة لمصنع الوسطاني لمعالجة الغاز بعد إغالقه مؤقتا .فقد
جرى إغالق المصنع بشكل كامل لمدة خمسة أيام بهدف إجراء عمليات الفحص والصيانة الضرورية ،كما أغلق المصنع
جزئيا لمدة أربعة أيام أخرى .وقد أجريت األعمال المطلوبة من قبل مقاوليين مصريين من دون تسجيل أي حوادث أو إلحاق
أضرار بيئية ،مما يعكس تميز الشركة على صعيد الصحة والسالمة واألمن والبيئة .وكانت أعمال الصيانة ضرورية بهدف
تعزيز كفاءة وأداء المصنع ،األمر الذي سيمكن الشركة من الحفاظ على معدل إنتاج يومي يقارب  40ألف برميل خالل
.2017
وباشرت الشركة األعمال التحضيرية في القطاع  1بمنطقة شمال الصالحية التي تمتلك فيها الشركة حقوق امتياز بنسبة
 ،%100للبدء في برنامج الحفر خالل الربع الرابع من  .2017وسيتم حفر ثالثة آبار برية هي" :شمال الباسنت" و" جنوب
شرق أبو النجا "1-و"باهى ."2-وباإلمكان استثمار أي نجاح استكشافي وإنتاج مستقبلي إلى إيرادات بكل سهولة من خالل
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البنية التحتية القائمة حاليا .وفي السياق ذاته ،تسير األعمال على قدم وساق في منطقة امتياز شمال العريش (القطاع  )6في
غرب دلتا النيل ،حيث من المخطط البدء في عمليات الحفر مطلع العام .2018
وباعت الشركة شحنة دولية ثانية من المكثفات النفطية تم تحميلها من مصنع الوسطاني في يوليو ،بعد الشحنة األولى التي تم
بيعها في أبريل ،وذلك في إطار اتفاقية زيادة إنتاج الغاز التي وقعتها دانة غاز مع المؤسسات الحكومية المصرية المعنية في
أغسطس من العام  .2014وبلغ حجم الشحنة  157ألف برميل بقيمة إجمالية بلغت  7.0مليون دوالر.

إقليم كردستان العراق
استقرت حصة دانة غاز من إجمالي اإلنتاج (البالغة  )%35في إقليم كردستان العراق خالل النصف األول والربع الثاني من
عام  2017عند  25,900و 25,400برميل نفط مكافئ يوميا على التوالي ،أي أنها بقيت مشابهة لما كانت عليه في النصف
األول والربع الثاني من العام  .2016ومن المخطط أن يتم إغالق مصنع المعالجة واإلنتاج للقيام بأعمال الصيانة الضرورية
خالل النصف الثاني من العام .2017
اإلمارات العربية المتحدة
انخفض متوسط اإلنتاج اليومي من حقل غاز الزوراء إلى  1,700برميل نفط مكافئ في النصف األول من عام  2017مقارنة
بـ  2,300برميل في النصف األول من عام  .2016ويقوم الحقل حاليا بتزويد محطة كهرباء الشارقة بنحو  10ماليين قدم
مكعب قياسي من الغاز يوميا ،وينتج  100برميل يوميا من المكثفات النفطية .وشهد حجم االنتاج اليومي انخفاضا متواصال
من  3,250برميل نفط مكافئ في يونيو  ،2016إلى  1,650برميل بنهاية الربع الثاني من العام .2017
وحصلت الشركة على نتائج أولية حول برنامج التدخل المحتمل في البئر ،والتي تشير إلى أن أي أعمال للتدخل في البئر لن
تكون مجدية اقتصاديا في ظل أسعار الغاز الحالية .وعليه فإن الشركة سوف تضع هذه النتائج في عين االعتبار عندما تجري
عملية التقييم السنوية لالحتياطات في نهاية العام الجاري ،وستتم مراعاة ذلك في القرار النهائي التي سوف يتخذ بشأن
المشروع.
إعادة هيكلة الصكوك
نصت النصيحة القانونية التي حصلت عليها دانة غاز من مجموعة من المستشارين القانونيين المستقلين ،بنهاية شهر مايو
الماضي ،بأن شروط صكوك المضاربة بصيغتها الحالية ال تتوافق مع أحكام الشريعة وتخالف أحكام قانون دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،وبالتالي فإنها غير قانونية وغير قابلة للتنفيذ .وإن النتائج النهائية إلجراءات التقاضي الحاليّة في محاكم دولة
اإلمارات قد تؤدي على األرجح إلى أن يترتب إلتزامات جوهرية على حملة الصكوك وتتمثل هذه اإللتزامات في إعادة
تسديد فائض بند "دفعات أرباح على الحساب" للشركة وذلك بناء على إجراءات المحاسبة التي ستتم في القضية .وانسجاما
مع اإلفصاحات العامة المفصلة التي قدّمتها الشركة إلى "هيئة األوراق المالية والسلع" من خالل "سوق أبوظبي لألوراق
المالية" ،ستلتزم شركة "دانة غاز" بمتابعة مسار التقاضي لحل هذه القضيّة؛ وهي واثقة من تفسيرها للنتائج النهائية استنادا
إلى فحوى المشورة القانونية المستقلة.
دعاوى التحكيم
تنتظر دانة غاز حاليا القرار النهائي بشأن مطالباتها بتعويضات األضرار من الشركة الوطنية اإليرانية للنفط ،ومن المتوقع
يصدر القرار الذي يتم من خالله تحديد مقدار التعويضات في نهاية عام  2017أو خالل النصف األول من العام القادم.
وال تدخر الشركة أي جهد في سبيل تحصيل األموال المستحقة لها من حكومة إقليم كردستان العراق بموجب القرارين
النهائيين الجزئيين الثاني والثالث ،كما أنها أتمت كافة االستعدادات لجلسة االستماع التي ستعقد في سبتمبر  2017والمتعلقة
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بتحديد قيمة التعويضات النهائية المستحقة لدانة غاز وشركائها عن األضرار الناجمة من تأخير تطوير حقلي خورمور
وجمجمال في إقليم كردستان العراق.
ولدى دانة غاز قناعة تامة بجدوى دعاوها التحكيمية وتتوقع الحصول على مردود كبير منها سواء من خالل تسوية تلك
النزاعات و /أو تنفيذ قرارات التحكيم.
-انتهى-

نبذة عن شركة دانة غاز

دانة غاز هي الشررررررراة الرا دل طا اللخاص اللاا لالفاطمة لي طغاز الطاز الخي في لي طنخلة الشررررررر ا ل ررررررخ
تأ ت لي د طير طا عام  2005لهي طدرغة لي ل أيلظيي لأللرا الطال ة  (ADX).لتطتمك دانة غاز أصلالً لي
طغاالت التنل ب عا الطاز لإنتاغه لي دللة اإلطارات الفري ة الطت دل لغطهلر ة طصررررر الفري ة لإ م م ارد ررررتاا الفرا
يا ت اخ ات تفل الطم ار يرط ز لطفدز إنتاج لارب  70ألف يرط ز نفخ طاالئ لط اً .لي ظز أصرررلز الشرررراة ال رررلطة
لي طصررررر لإ م م ارد ررررتاا الفرا لاإلطارات للخخها التل ررررف ة تمفب دانة غاز دلرا ً يارزا ً لي خاص الطاز الخي في
ررر ا النطل لي طنخلة الشررر ا ل ررخ لشررطاز ألر ل ا لغنلب آ ر ا .لمطز د طا الطفملطات رغز ز ارل طل ا الشررراة
.www.danagas.com

لال تف ارات اإلعالط ة الرغاء االتصاز يـ
ط طد الطي
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