إرتفاع صافي أرباح دانة غاز بنسبة  %483خالل النصف األول  2019إلى
 140مليون دوالر ( 513مليون درهم)

أبرز النتائج

 -زيادة إنتاج المجموعة بنسبة  %7إلى  68,200برميل نفط مكافئ يوميا

 -ارتفاع صافي األرباح بنسبة  %187مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

 صافي أرباح النصف األول  2019يتضمن استحقاقات تعاقدية نقدية بقيمة  71مليون دوالرص ر رة دانة فاز في احتياطات الموارد
 تأكيد احتياطات الشر رررية في إقليم يردسر ررتان الع ار وارتفاع ح االهيدرويربونية في اإلقليم بنسبة  %10إلى أكثر من مليار برميل نفط مكافئ
 رص ر ر ر ر ر ر ريررد نقررد بقيمررة  404ماليين دوالر ( 1.5مليررار در م) بعررد توزيع أربرراح نقررديررة بقيمررة 105ماليين دوالر في شهر مايو

الشاااار ةإل ارما ار إل  7أغسااا

 :2019أعلنت شر رررية دانة فاز ،أكبر شر رررية اصرررة عاملة في قطاع

الغاز الطبيعي بمنطقة الشررر األوسررط ،اليوم عن نتائجها المالية للنصررف األول المنتهي بتاريخ  30يونيو
.2019

وأظهرت النتائج ارتفاع ص ررافي أرباح الش رررية للنص ررف األول من العام  2019بنس رربة  %483ليص ررل إلى

 140مليون دوالر ( 513مليون در م) مقارنة بر ر  24مليون دوالر ( 88مليون در م) الل النصف األول
من عام  .2018ويرجع الس ر ر رربي الرئيس ر ر رري وراى
بقيمة  71مليون دوالر ،وترتبط

ا االرتفاع إلى قيد استتتاقات ت تعت دية مرتبطة باألداى

ه االسر ر ر ر ررتحقاقات النقدية التي تترتي على مسر ر ر ر ررا مين معينين في "بيرل

بتروليوم" باتفاقيات بيع الحصررا األصررلية ،والتي يانت تشررتر زيادة احتياطات شرررية بيرل بتروليوم و و

ما تحقق من الل تقرير االحتياطيات المستقل الصادر مؤ ار عن شرية "فافني يالين".

وعند اسرر ررتثناى االسرر ررتحقاقات النقدية المرتبطة باالحتياطيات والبالغة قيمتها  71مليون دوالر ،فإن صر ر ررافي

األرباح من العمليات التشر ر ر ر ر ررغيلية االعتيادية يكون قد ارتفع بنسر ر ر ر ر رربة  %187إلى  69مليون دوالر (253

مليون در م) الل النصف األول من عام  ،2019مقارنة بر ر ر ر ر ر ر  24مليون دوالر ( 88مليون در م) الل
النصر ررف األول من عام  .2018ويرجع

ا االرتفاع الكبير في صر ررافي األرباح بشر رركل رئيسر رري إلى زيادة
1

اإلنتاج في إقليم يردس ر ررتان الع ار عقي إنجاز مش ر ررروع التوس ر ررعة والتطوير في اإلقليم ،وال

أض ر ررا

20

مليون دوالر ( 73مليون در م) ،إلى جاني تحقيق وفورات في تكاليف الصرركو  ،واسررتالم تعويضررات عن
تكاليف إجراىات التحكيم ،وتعكس

ه النتائج متانة األداى التشغيلي للشرية.

وارتفعت إيرادات الشرررية الل األشررهر السررتة األولى من العام الجار بنسرربة  %3إلى  242مليون دوالر

( 887مليون در م) بفضل ارتفاع معدل إنتاجها في إقليم يردستان الع ار وال

أضا

 27مليون دوالر

( 99مليون در م) إلى إيرادات الشرية وعمل على تعويض انخفاض اإليرادات الناجم عن انخفاض أسعار

البيع المحققة بمقدار  15مليون دوالر ( 55مليون در م) وانخفاض اإلنتاج في مصر ر ر ر ر ر ررر بقيمة  5ماليين

دوالر ( 18مليون در م).
وتعليقا على

ه النتائج ،قال الدكتور باتريك ألمان واردإل الرئي

رجلت
التنفيذي لشااااركة ةدانة غازة" :سر ر ر ا

دانة فاز ص ررافي أرباح بقيمة  140مليون دوالر الل النص ررف األول من عام  ،2019و و ما ُيعد دليال
واضر ر ر ررحا على متانة أدائنا التشر ر ر ررغيلي والمالي المدعوم بارتفاع قو في اإلنتاج واإليرادات من عملياتنا في
صرة الشرررية من االحتياطات
إقليم يردسررتان الع ار  .يما أكد تقرير المدقق المسررتقل لالحتياطيات ارتفاع ح ا
وي عد ا التقرير تأكيدا
المؤيدة والمحتملة بنسر ر ر ر ر ر رربة  %10في اإلقليم متجاوزة المليار برميل نفط مكافئُ ،
رحة قناعتنا بإمكانات حقلي ورمور وجمجمال باعتبار ما أص ر ر ر ر روال عالمية مع إمكانية احتوائهما
على صر ر ر ر ر ا
على أكبر احتياطيات للغاز في الع ار ".

ارنتاج والعمليا

ارتفع متوسر ر ر ر ر ررط إنتاج المجموعة الل النصر ر ر ر ر ررف األول من عام  2019إلى  68,200برميل نفط مكافئ
يوميا ،بزيادة نسرر رربتها  %7مقارنة ب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  63,600برميل نفط مكافئ يوميا الل النصر ر ررف األول من عام
 .2018يما سررجل إنتاج دانة فاز زيادة يبيرة في إقليم يردسررتان الع ار ليصررل إلى  32,400برميل نفط

مكافئ يوميا الل النصر ررف األول  2019مقارنة بر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  26,100برميل نفط مكافئ يوميا الل النصر ررف

األول  ،2018في حين تراجع إنتاج الشرية في مصر بنسبة  %4إلى  34,100برميل نفط مكافئ يوميا
الل الفترة ذاتها.

السيولة وتحصيل المستحقا

سجلت الشرية أداى ممتا از في النصف األول من عام  2019على صعيد تحصيل المستحقات .ففي إقليم

كردسر ررتان الع ار  ،بلغت قيمة مسر ررتحقات الشر رررية النقدية  81مليون دوالر ( 297مليون در م) ،وتم سر ررداد
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ه المس ر ر ررتحقات بش ر ر رركل يامل من قبل حكومة إقليم يردس ر ر ررتان الع ار  .يما ارتفعت حص ر ر ررة الش ر ر رررية من

الدفعات المس ر ررتلمة من مبيعات "بيرل بتروليوم" في النص ر ررف األول من عام  2019لتبلغ  49مليون دوالر

( 180مليون در م) مقارنة بر ر ر ر ر ر ر  44مليون دوالر ( 161مليون در م) في النصف األول من عام .2018
النقدية  58مليون دوالر ( 213مليون در م) ،وتمكنت من تحصرريل
وفي مصررر ،بلغت مسررتحقات الشرررية
ا
دفعات مسر ر ر ر ر ررتحقة بقيمة  81مليون دوالر ( 297مليون در م) ،مما قلا مجموع المسر ر ر ر ر ررتحقات إلى أدنى
مس ر ر ر ررتوياتها من ش ر ر ر ررهر يناير  ،2011لتص ر ر ر ررل إلى  117مليون دوالر ( 429مليون در م) ،و و ما يمثل

انخفاضا بنسبة  %42مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ الرص ر رريد النقد للش ر رررية  404مليون دوالر ( 1.5مليار در م) بتاريخ  30يونيو  ،2019دون تغيير

ُي ير مقارنة ب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر 407مليون دوالر ( 1.5مليار در م) في نهاية الس ر ر ررنة المالية  ،2018ويتض ر ر ررمن ذل
توزيعررات أربرراح نقررديررة بقيمررة  105مليون دوالر ( 384مليون در م) وأربرراح الصر ر ر ر ر ر رركو التي يتم دفعهررا
بانتظام.

انتهى-نبذة عن شركة دانة غاز
دانة فاز ي أول وأكبر شرية اصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشر األوسط ،حيث تأسست في ديسمبر
عام  ،2005و ي مدرجة في سو أبوظبي لألو ار المالية ( .)ADXوتمتل دانة فاز أصوال في مجاالت التنقيي عن
الغاز وإنتاجه في دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وإقليم يردستان الع ار بمعدل إنتاج 68,200
برميل من النفط المكافئ يوميا واحتياطيات فاز مؤيدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام  .2018وفي
ظل أصول الشرية الضخمة في مصر وإقليم يردستان الع ار واإلمارات و ططها التوسعية ،تلعي دانة فاز دو ار بار از في
قطاع الغاز الطبيعي ال

يشهد نموا سريعا في منطقة الشر األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا .للمزيد من المعلومات،

يرجى زيارة موقع الشرية .www.danagas.com

لالستفسا ار ارعالمية وعال ا المستثمرين الرجاء التواصل مع:
محمد المبيضين  -رئيس عالقات المستثمرين
+97165194401
Investor.relations@danagas.com
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