العرض الخاص بالمستثمرين

طاقة نظيفة للمستقبل
نوفمبر 2017

تنويـــــــــــه
يحتوي هذا العرض على رؤية مستقبلية والتي يمكن االستدالل عليها من بعض الكلمات المستخدمة مثل" :تخطط" و "تأمل" و "سوف" و "تتوقع" و "تعتقد" و
"تنوي" و "تتصور /تعتبر" و"تقدر" أو أي كلمات أخرى تحمل نفس المغزى .حيث أن جميع التصريحات التي تتناول توقعات أو رؤى مستقبلية  -ومنها على
سبيل المثال ال الحصر التصريحات الخاصة باستراتيجية الشركة للنمو وتطوير منتجاتها ومكانتها في السوق ونفقاتها ونتائجها المالية جميعها تصريحات عن
نظرتنا المستقبلية – تعبر عن رؤية الشركة المستقبلية.
تعتمد التصريحات المتعلقة برؤيتنا المستقبلية على بعض االستنتاجات /الفرضيات والتوقعات ألحداث مستقبلية .ال تضمن الشركة أو شركاتها التابعة أو حلفائها
(الشركات) المشار إليهم في هذا العرض التوضيحي مدى دقة هذه االستنتاجات والتوقعات أو إمكانية تحقيقها .ومن ثم يمكن أن تختلف النتائج الفعلية للشركة أو
أدائها أو إنجازاتها بصورة ملموسة عن تلك المعروضة في أي من هذه التصريحات الخاصة برؤيتنا المستقبلية .ويحق للشركة تعديل أو تغيير أو تصحيح أي
تصريحات ذات رؤية مستقبلية عالنية ودون أدنى مسؤولية على الشركة؛ بسبب  /مستندة على أي تطورات أو معلومات أو أحداث الحقة أو خالف ذلك.

أين نحن اآلن
562

مليون دوالر
السيولة النقدية في 30
سبتمبر 2017

49

مليون دوالر
النفقات العامة واإلدارية خالل
التسعة أشهر األولى من 201

1.14

مليار برميل نفط مكافئ
إجمالي االحتياطيات المؤكدة
والمحتملة

3

125
مليون دوالر

أكبر شركة مساهمة خاصة تعمل في مجال التنقيب عن الغاز
وإنتاجه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

صافي االرباح خالل التسعة
أشهر األولى من 2017

%158

إقليم
كردستان
العراق

نسبة التحصيل من مصر خالل
التسعة أشهر األولى من 2017

67.6
برميل نفط مكافئ
إنتاج المجموعة التسعة أشهر
األولى من 2017

مصر
اإلمارات

محفظــة األصــول
إقليم كردستان العراق


 25الف برميل نفط مكافئ يوميا
(التسعة أشهر األولى من عام )2017



حقلين على مستوى عالمي بأكبر
احتياطي غاز في اإلقليم.



أكثر من  8سنوات من اإلنتاج



تزويد محطتي إنتاج كهرباء رئيسيتين
بالغاز

اإلمارات العربية المتحدة

4



مشروع حقل غاز الزوراء البحري



 1,550برميل نفط مكافئ (التسعة أشهر
األولى من عام )2017

جمهورية مصر العربية


 39.6الف برميل نفط مكافئ يوميا (التسعة
أشهر األولى من عام )2017

•

خامس أكبر منتج للغاز في مصر.

•

 14منطقة تطويرية و  3مناطق تنقيبيه.

•

فرص استكشافية ضخمة.

جمهورية مصر العربية :عرض اإلنجازات
 2007 بداية العمل في مصر



 14منطقة بنسبة تملك  %100ومرفقين لمعالجة
الغاز في دلتا النيل.


 القدرة اإلنتاجية تصل للحد األقصى.
قطاعات برية وبحرية.

أغسطس  – 2014توقيع اتفاقية تعزيز إنتاج الغاز مع
الحكومة المصرية لزيادة اإلنتاج ولسداد المبالغ المالية
المستحقة للشركة.

–

5

تم بيع ثالث شحنات من المكثفات في عام .2017
إجمالي قيمة البيع  22مليون دوالر أمريكي.

جمهورية مصر العربية :عرض اإلنجازات
مواصلة اإلنتاج وفقا ً التفاقية زيادة إنتاج الغاز بحفر  19بئرا بنجاح.
 5 أبار تنقيبيه و 9أبار تنموية وإعادة إكمال  5آبار باإلضافة إلى صيانة بئرين في عام
2016
شمال الصالحيه (قطاع  – 1حقوق )%100



البدء في حفر بئرين في الربع الربع  "2017جنوب شرق أبو النجا"1-
و"باهى"2-

قطاع %100( 6-حق انتفاع)
 نتائج إيجابيه
 من المتوقع البدء في عمليات الحفر خالل عام .2018
منطقة امتياز غرب المنزلة
 حفر بئر "شمال الباسنت" خالل الربع االول من .2018
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 طلب مستقبلي متواصل على الغاز في مصر:جمهورية مصر العربية
)2017 سوق الغاز في مصر – العرض والطلب (مليار متر مكعب) (توقعات الربع الثالث
Demand Delta (New Discoveries/Imports Needed // Export potential)
Contracted LNG Imports

100

بدء العمل بمنشأة الضبعة
للطاقة النووية

Future Dev.: Mocha 1 Success Case
Future Dev.: Zohr
Future Dev.: West Nile Delta Project
Future Dev.: North Damietta - Atoll
Future Dev.: West Mediterranean Deepwater
Future Dev.: West Baltim

80

Future Dev.: Tennin
Future Dev.: North Idku Development

Future Dev.: North El Burg
Existing Fields Production

ترليون قدم مكعب

LNG Export Capacity
Domestic Gas Demand
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إقليم كردستان العراق :أصول عالمية واحتياطيات ضخمة
شركة بيرل بتروليوم المحدودة
 %35 حصة دانة غاز  %35حصة نفط الهالل،
وشركات ” “OMVو ” “MOLو ” “RWEبحصة
 %10لكل منهم.
 حقلين رئيسيين :باحتياطيات أولية /مبدئية مقدرة بـ 75
مليار قدم مكعب من الغاز ،و 7مليار برميل نفط.

حقلي خور مور وجمجمال
 متوسط إنتاج  75,000برميل نفط مكافئ يوميا.
•  307مليون قدم مكعب من الغاز
•  13,269برميل مكثفات
•  828غاز نفطي سائل
 مواصلة اإلنتاج بصورة طبيعية
 أكبر احتياطيات غاز في إقليم كردستان العراق.
 1.1 مليار دوالر استثمارات حتى اآلن.
 9 سنوات من اإلنتاج.
 تزويد محطتين رئيسيتين إلنتاج الكهرباء بالغاز.
8

حقلين من أكبر حقول الغاز في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مقارنة ببعض مشاريع الغاز الكبيرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
إقليم كردستان العراق

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

120

40

موارد الغاز المتاحة (ترليون قدم مكعب)

80

0
أتول (مصر)

الحصن (اإلمارات
العربية)

زوهر (مصر)

ليفياثان وتامير
(فلسطين المحتلة)

كازان ( عمان)

بينا باوي

ميران

كور مور
وشمشمال**

مالحظات :الكميات ال تشمل السوائل والبترول المصاحب إلنتاج الغاز * معدل االستخراج المتوقع هو  %15-10من احتياطيات الغاز المتاحة /األولية** .قدرت "بيرل بتروليوم" االحتياطيات اإلجمالية بنسبة  %50بـ 75
مليار قدم مكعب.
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سبتمبر  :2017اتفاقية التسوية مع حكومة إقليم كردستان العراق
“توصل األطراف إلى اتفاقية مشتركة لتسوية خالفاتهما بشكل تام ،عبر إنهاء إجراءات التحكيم،
وكل الخالفات المعلقة ذات الصلة ،وذلك عبر آلية تسوية بقيمة  2.2مليار دوالر“....
بنود التسوية الرئيسية
 دفعة بقيمة مليار دوالر لصالح بيرل بتروليوم.
 600 مليون دوالر نقدا و  400مليون دوالر مخصصه للتطوير.
 ويهدف اإلئتالف لزيادة إنتاج الغاز والمكثفات بمقدار  500مليون قدم مكعب
قياسي و 20ألف برميل نفط مكافئ يوميا ،بمقدار زياده  %160مقارنة باالنتاج
الحالي و ستستغرق أعمال التطويرعامين تقريبا.

 الرصيد النقدي المتبقي  1,239مليون دوالر سيعاد تصنيفه على أنه كلفة مستحقة
قابلة لالسترداد من اإليرادات المستقبلية.
 تم تعديل حصة بيرل في األرباح من اإليرادات المستقبلية التي تتحقق من مناطق
العقد ،بزيادة تتساوى مع مستويات األرباح العامة التي منحتها الحكومة لشركات
النفط الدولية األخرى (  %22مقابل  %10سابقا).

 ستشتري حكومة إقليم كردستان العراق  %50من الغاز اإلضافي بناء على
الشروط المتفق عليها لزيادة توريد الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في اإلقليم.
 منحت حكومة إقليم كردستان العراق للشركات فرصا استثمارية جديدة واضافية
في المناطق المجاورة المعروفة بالرقع رقم  19و 20وأضافتها إلى مناطق العقد.
10

اإلتفاقية  -باألرقام
إجمالي

 2.2مليار دوالر

نقدي

 600مليون دوالر

إستثمار

 400مليون دوالر

تكلفة قابلة
لإلسترداد

 1.2مليار دوالر
 500مليون مكعب من الغاز

مقدار زيارة اإلنتاج

 20الف برميل نفط مكافئ

أإلمارات العربية المتحدة :حقل الزوراء
 البدء بإنتاج الغاز في فبراير 2016
 اإلنتاج في الربع الثالث  1,550 2017برميل نفط
مكافئ.
 حصلت 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.
 ستوضع هذه النتائج في عين االعتبار عندما تجري
الشركة عملية التقييم السنوية لالحتياطات في نهاية العام
الجاري.
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احتياطيات ضخمة
مقارنة االحتياطيات المؤكدة والمحتملة (مليون برميل نفط مكافئ)

إجمالي االحتياطيات لكل دولة (مليون برميل نفط مكافئ )

1,140

المجموع

1,155
إقليم كردستان
العراق
اإلمارات

460
304

33

353

215
161

Genel

Enquest

المصدر :التقارير السنوية للشركات
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Tullow

Premier Oil

MOL

دانة غاز

مصر
132

990

إجمالي اإلنتاج ومتوسط األسعار المحققة
معدل االنتاج

معدل االنتاج (برميل نفط مكافئ يوميا)

(برميل نفط مكافئ يوميا)
69,400 67,600

الربع الثالث 2016

65,600 67,600

الربع الثالث 2016

الربع الثالث 2017

الربع الثالث 2017

40,000 40,300

39,600
26,100 25,000

36,600

25,900 25,600

750

740

2,560 1,550
700

EBGDCO

اإلمارات

إقليم كرديستان العراق

المجموعة

مصر

2,375* 1,700

725

اإلمارات

EBGDCO

إقليم كرديستان العراق

مصر

متوسط االسعار المحققة (دوالر أمريكي)

متوسط األسعار المحققة (دوالر أمريكي)
$42
$36

$38

$98
$38

$86
$32

$31

الربع الثالث
2016

الربع الثاني
2016

$39

الربع الثالث
2017
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الربع الثاني
2017

الربع األول
2017

المجموعة

الربع الرابع
2016

الربع الثالث 2017

$45
$33

2016

2015

* ال تشمل حصة دانة غاز في بيرل بيتروليوم ( )%5التي تم بيعها في 2016

2014

2013

مؤشرات األداء
إجمالي اإليرادات (مليون دوالر امريكي)

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء (مليون دوالر امريكي)
2016

2017

300

275

2017

350

2016

300

250

222

200

153

143

250

178
150

150

104

100

96

100

53
50

50
0

0

الربع الثالث

الربع الثالث

التسعة أشهر األولى

2017

التسعة أشهر األولى

إجمالي األرباح (مليون دوالر امريكي)

صافي األرباح (مليون دوالر امريكي)
150

2016

125

125

102

2017

100

86

2016

63

100
75
50

26
13
الربع الثالث

14

75
50

27

21

25

25
0

التسعة أشهر األولى

200

0

الربع الثالث

التسعة أشهر األولى

النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية
النفقات العامة واإلدارية  /النفقات التشغيلية (مليون دوالر)

النفقات الرأسمالية (مليون دوالر)

النفقات العامة واإلدارية
النفقات التشغيلية

49
44

234

109

38

28

التسعة أشهر األولى
2017

2016

2015

النفقات الرأسمالية

15

40

122
11

التسعة أشهر األولى
2016

36

10

16

21

23

التسعة أشهر األولى التسعة أشهر األولى التسعة أشهر األولى التسعة أشهر األولى التسعة أشهر األولى
2013
2014
2015
2016
2017

النفقات العامة واإلدارية  /النفقات التشغيلية



بلغت النفقات الرأسماليه  28مليون دوالر – الحد األدنى من اإلنفاق



تواصل الشركة العمل على خفض النفقات



اإللتزامات المستقبلية في مصر – حفر ثالث أبار ؛ بئرين منها في القطاع 1



إنتهاج سياسة منضبطة إلدارة النفقات



زيادة االنتاج في اقليم كردستان العراق



خفض التكاليف بنسبة  ٪32منذ عام 2013

السيولة النقدية و المستحقات
التدفقات النقدية (مليون دوالر)
366



407

203

181
112



82

41



22
-30
2016

التسعة أشهر األولى 2017
التدفق النقدي الحر

صافي النقد من العمليات التشغيلية

النفقات الرأسمالية

200%

المستحقات
التحصيل
%

225

158%
111%
121%

64%

50%
0%

145

92

79

التسعة أشهر األولى 2017

123

2016

125

113

2015

210

173

150

مليون دوالر

100%

211

0

2014

221

233

Note: % calculated as collection divided by net revenue

16

إعادة تصنيفه المبالغ المستحقه على االقليم على أنها كلفة
مستحقة قابلة لالسترداد من اإليرادات المستقبلية.



تحصيل مصر  145مليون دوالر خالل األشهر التسعة
األولى من العام ،بمعدل .%158



تحصيل  433مليون دوالر خالل األشهر التسعة األولى من
العام من اقليم كردستان العراق ؛ يشمل ذلك  350مليون من
التسوية النقدية و  16مليون دوالر نتيجة لألمر الصادر من
المحكمة اإلنجليزية و  67مليون دوالر حصيلة المبيعات
المحلية.

75

إجمالي المطلوبات ( مليون دوالر)
265

 562مليون دوالر إجمالي االحتياطيات النقدية *.

2015

المستحقات – مصر (مليون دوالر)
150%

تدفقات نقدية أيجابية نتيجة إلتفاقية التسوية التي تم التوصل
إليها مع حكومة إقليم كردستان العراق والدفعات من الحكومة
المصرية.

*ال يشتمل الرصيد مبلغ بقيمة  140مليون دوالر تم استالمه في إطار اتفاقية التسوية مع حكومة
إقليم كردستان العراق ،حيث تم تخصيص هذا المبلغ لالستثمار في أعمال تطوير جديدة في أصول
النفط والغاز في اإلقليم.

الصكوك
صكوك دانة غاز ( مليون دوالر)
مليار دوالر
صكوك عادية لمدة خمس
سنوات بنسبة أرباح %7.5

تحويل صكوك بقيمة  73مليون
دوالر إلى أسهم

الصكوك (مليون)

إعادة شراء صكوك بقيمة
 27مليون دوالر

$1,000

إعادة شراء صكوك بقيمة
 27مليون دوالر
متابعة التقاضي
بين محاكم
االمارات و
المملكة المتحده

$920
$850

$750
$700

$700

$700

$920

$920

$920

$850

$777
إعادة تمويل – دفع  70مليون دوالر لحملة الصكوك
إصدار  850مليون دوالر – شريحتين لمدة  5سنوات
 425مليون دوالر صكوك قابلة للتحويل بنسبة أرباح %7
 425صكوك عادية بنسبة أرباح %9

إعادة شراء صكوك بقيمة
 50مليون دوالر

اكتوبر
2017

17

2017

2016

2015

2014

2013

اكتوبر
2012

2011

2010

2009

2008

اكتوبر
2007

مستجدات دعاوى التحكيم و الصكوك
شركة النفط والغاز الهنغارية "إم أو إل جروب"


رفض شركة «إم أو إل» للتسوية التي تم التوصل إليها مع حكومة إقليم
كردستان العراق – وتطالب بإعادة التفاوض بشأن الشروط التعاقدية
التي انضمت بموجبها كمساهم في "بيرل بيتروليوم" في مايو .2009



اللجوء إلى التحكيم لحل هذه المسألة.

مشروع غاز اإلمارات


تم عقد جلسات استماع شفوية  -لتوضيح بعض المسائل القانونية.



الحكم متوقع خالل االشهر اإلثني عشر المقبلة.

الصكوك
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تعمل دانة غاز للوصول لحل من خالل القنوات القانونية.

ملخص – التسعة أشهر األولى من عام 2017
النتائج المالية

العمليات التشغيلية







زيادة إنتاج المجموعة بنسبة  %3ليصل ألى  67,600ألف برميل نفط مكافئ
خالل األشهر التسعه االولى من هذا العام
زيادة إنتاج الشركة في مصر بنسبة  %8ليصل إلى  39,600الف برميل نفط
مكافئ خالل األشهر التسعه االولى من هذا العام
استقرت عمليات اإلنتاج في إقليم كردستان العراق خالل الربع الثالث عند
 25,000برميل نفط مكافئ يوميا
بيع ثالث شحنة من المكثفات في مصر (أكتوبر)
أستكملت الشركة مشروع ضغط الغاز في بئر "جنوب فاراسكور”  -مما اضاف 5
ماليين قدم مكعبة قياسيّة من الغاز يوميا
حفر ثالثة أبار في مصر ؛ بئرين منها في القطاع 1








السيولة النقدية
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استلمت الشركة  210مليون دوالر نقدا و  140مليون دوالر ألعمال التطوير
المستقبلية في إقليم كردستان العراق نتيجة التفاقية التسوية



استالم  145مليون دوالر من الحكومة المصرية.



إجمالي المستحقات المتأخرة على الحكومة المصرية  211مليون دوالر



يتوفر لدى الشركة سيولة نقدية بقيمة  562مليون دوالر في نهاية الربع الثالث

 330مليون دوالر إجمالي اإليرادات و 86مليون دوالر صافي االرباح ،
بنمو نسبته  %18و %37على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي
صافي أرباح الشركة في األشهر التسعة األولى  125مليون دوالر ،مدعوما
بالتعديالت المحاسبية المرتبطة باتفاقية التسوية
يعزى النمو القوي في ربحية الشركة إلى عدة عوامل منها ,نمو اإليرادات في
إقليم كردستان العراق ،وإرتفاع سعر البترول ,وبرنامج إدارة النفقات ،وارتفاع
الدخل من بنود أخرى.
االستمرار في عملية خفض النفقات الرأسمالية والتشغيليه
تدفقات نقدية حرة إجابية بقيمة  366مليون دوالر

دعاوى التحكيم






التوصل إلى اتفاقيه تسوية مع حكومة كردستان العراق
بدأت دانة غاز ونفط الهالل إجراءات التحكيم ضد شركة النفط والغاز الهنغارية
"إم أو إل جروب"
بدأ عملية إعادة هيكلة الصكوك .متابعة اإلجلراءات القانونية في محاكم االمارات
و المملكة المتحده
موعد صدور حكم االضرار ضد شركة النفط الوطنية اإليرانية خالل العام القادم

المحاور الرئيسية الستراتيجية الشركة 2018 - 2016
.1
االنتهاء من إعادة هيكلة الصكوك.

.3
تحقيق كامل قيمة األصول من خالل كفاءة العمليات
وخفض اإلنفاق.

5.
تحقيق إمكانات نمو األصول المادية من خالل برامج
االستكشاف والحفر ذات المردود العالي.
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.2
االستثمار في مضاعفة إنتاج الغاز والمكثفات
ومواصلة تطوير حقولنا ذات المستوى العالمي في
إقليم كردستان العراق.

.4
تحسين التحصيل وخفض الذمم المدينة في مصر مع
الموازنة بين النفقات الرأسمالية والمبالغ المستلمة.

.6
تنمية قاعدة األصول من خالل اإلدارة الحصيفة.

