خبر صحفي

نمو صافي أرباح دانة خالل النصف األول من  2018ليصل إلى  24مليون دوالر (88
مليون درهم) ،و 50مليون دوالر ( 183مليون درهم) عند استثناء تكاليف الصكوك
غير المتكررة
ارتفاع إجمالي األرباح بنسبة  ٪39إلى  82مليون دوالر ( 300مليون درهم إماراتي) نتيجة لتحسن األسعار
المحققة وبرنامج ضبط النفقات.
مشروع التوسعة في إقليم كردستان العراق يمضي قدما لتحقيق زيادة في اإلنتاج بنسبة  %25خالل الربع الثالث

الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة 14 ،أغسطس : 2018أعلنت اليوم دانة غاز ش.م.ع ("الشركة") ،الشركة
الرائدة في مجال الغاز الطبيعي في الشرق األوسط ،عن نتائجها المالية للنصف األول المنتهي بتاريخ  30يونيو
.2018
أبرز النتائج التشغيلية والمالية:






نمو صافي األرباح خالل النصف األول بنسبة  %4على أساس سنوي ليصل إلى  24مليون دوالر (88
مليون درهم)؛ في حين بلغ صافي أرباح الشركة  50مليون دوالر ( 183مليون درهم) عند استثناء
التكاليف غير المتكررة إلعادة هيكلة الصكو .
توصل الشركة لحل توافقي مع حملة الصكو يقضي بإعادة الهيكلة ،وإنهاء جميع اإلجراءات القانونية.
نمو في التدفقات النقدية وخفض تكلفة التمويل بنسبة  %63سنويا ،مما سيمكن الشركة من توزيع أرباح
نقدية بشكل سنوي.
مشروع التوسعة والتطوير في إقليم كردستان العراق يمضي قدما لزيادة االنتاج بنسبة  %25خالل الربع
الثالث ،وبنسبة  %170بحلول العام .2021

وأظهرت النتائج ارتفاع صافي أرباح الشركة على أساس سنوي إلى  24مليون دوالر ( 88مليون درهم) وإلى 50
مليون دوالر ( 183مليون درهم) ،عند استثناء التكاليف غير المتكررة إلعادة هيكلة الصكو أي بزيادة نسبتها
 .٪117وبلغ صافي الربح خالل الربع الثاني  10ماليين دوالر ( 37مليون درهم) ،بانخفاض مقداره  2مليون
دوالر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ،ولكن مع استثناء التكاليف غير المتكررة إلعادة هيكلة الصكو
والبالغة  26مليون دوالر ،يكون صافي األرباح المتحققة خالل الربع الثاني  36مليون دوالر ( 132مليون درهم)،
بزيادة نسبتها  ٪200على أساس سنوي مما يعكس تحسن األداء التشغيلي والمالي للشركة.
وحققت صفقة إعادة هيكلة الصكو خفضا بمقدار النصف في نسبة أرباح الصكو التي تدفعها الشركة لتنخفض
إلى  ،٪4وسيؤدي ذلك إلى خفض تكلفة التمويل بنسبة  %63سنويا .ومن شأن هذا اإلنخفاض المحقق في تكاليف
التمويل تعزيز المركز المالي للشركة وتوفير موارد مالية تمكنها من تنفيذ سياستها المزمعة لتوزيع األرباح بصورة
سنوية.
وخالل النصف األول من العام  ،2018خطت الشركة خطوات واسعة في تنفيذ خطتها التوسعية الطموحة في إقليم
كردستان العراق .وتمضي الشركة على المسار الصحيح إلنهاء المرحلة األولى من أعمال التوسعة ،والتي ستسهم
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في زيادة اإلنتاج بنسبة  ٪25خالل الربع الثالث .وعالوة على ذلك ،انطلقت أعمال حفر آبار تقييمية وتطويرية في
حقلي خورمور وجمجمال .ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق بنسبة  %170بحلول
العام  ،2021عبر تركيب خطين جديدين لمعالجة الغاز بسعة  250مليون قدم مكعب يوميا لكل منهم ،مما سيرفع
إنتاج الشركة اليومي بمقدار  580مليون قدم مكعبة من الغاز و 20ألف برميل نفط من المكثفات .وتواصل حكومة
إقليم كردستان العراق سداد المستحقات المتأخرة عليها لصالح الشركة بشكل منتظم ودوري ،وال يستحق للشركة
أي إلتزامات في إقليم كردستان العراق في الوقت الراهن.
ومن جهة أخرى ،اكتملت مؤخرا عملية إعادة هيكلة الصكو مع إصدار وإدراج الصكو جديدة التي تمثل صفقة
عادلة وتوافقية لصالح جميع األطراف المعنية ،وخير دليل على ذلك أن الصفقة حظيت بموافقة أكثر من  ٪90من
المساهمين وحملة الصكو  ،الذين اختار أغلبهم مواصلة االستثمار في الشركة.
وتعليقا على النتائج المالية قال الدكتور باتريك ألمان-وارد ،الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز" :حققنا أداء ماليا
قويا خالل النصف األول من العام الجاري حيث بلغ صافي أرباحنا  24مليون دوالر ( 88مليون درهم) وما يصل
إلى  50مليون دوالر ( 183مليون درهم) عند استثناء التكاليف غير المتكررة لصفقة إعادة هيكلة الصكو  ،ما
يمثل زيادة سنوية بنسبة  .%117وال شك بأن االنخفاض في معدل أرباح الصكو سيحسن من المركز المالي
للشركة ويعزز قدرتها على توزيع أرباح نقدية على المساهمين في المستقبل".
وأضاف" :تمر الشركة بمرحلة مهمة على الصعيد التشغيلي ،ال سيما في إقليم كردستان العراق حيث تمضي أعمال
المرحلة األولى من مشروع التوسعة حسب الجدول الزمني مما سيعمل على زيادة اإلنتاج بنسبة  ٪25خالل الربع
الثالث .كما نمضي قدما في برنامج التوسعة والذي يهدف لزيادة اإلنتاج بنسبة  ٪170بحلول العام ."2021
النتائج المالية للنصف األول من العام 2018
الدخل والنفقات
سجلت الشركة نموا في اإليرادات بنسبة  %6لتصل إلى  236مليون دوالر ( 865مليون درهم) ،حيث تعزى هذه
الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار بيع المكثفات ،األمر الذي ساهم في إضافة  33مليون دوالر ( 121مليون
درهم) إلى إجمالي اإليرادات ،وساعد ذلك على تعويض انخفاض اإلنتاج في مصر ودولة اإلمارات العربية المتحدة
والذي خفّض اإليرادات بمقدار  19مليون دوالر ( 70مليون درهم) .وعلى الصعيد التشغيلي ،ارتفع إجمالي األرباح
بنسبة  ٪39إلى  82مليون دوالر ( 300مليون درهم إماراتي) نتيجة لتحسن أسعار البيع المحققة وبرنامج ضبط
التكاليف.
وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة  ٪4على أساس سنوي ليصل إلى  24مليون دوالر ( 88مليون درهم) .وتعزى
هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار البيع المحققة خالل النصف األول من عام  2018والتي قوبلت بانخفاض
في الدخل الناتج من االستثمار والتمويل .وعند استثناء التكاليف غير المتكررة إلعادة هيكلة الصكو يصبح صافي
األرباح  50مليون دوالر ( 183مليون درهم) خالل النصف األول.

السيولة وتحصيل المستحقات
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ارتفع الرصيد النقدي للشركة في  30يونيو  2018ليصل إلى  613مليون دوالر ( 2.25مليار درهم)  ،وذلك على
الرغم من قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة  95مليون دوالر ( 348مليون درهم) في شهر مايو .وجاءت
الزيادة في الرصيد النقدي للشركة بصورة أساسية نتيجة لتحصيل مبلغ  141مليون دوالر ( 517مليون درهم)
خالل النصف األول من عام .2018
وخالل أغسطس وعقب انتهاء النصف األول ،دفعت الشركة مبلغا وقدره  235مليون دوالر في إطار اتفاقية إعادة
هيكلة الصكو  .وتنوي الشركة تخصيص مبلغ  100مليون دوالر بهدف إعادة شراء الصكو خالل األشهر التسعة
المقبلة.
وفيما يتعلق بتحصيل المستحقات ،واصلت حكومة إقليم كردستان العراق سداد الدفعات المستحقة لصالح الشركة
بشكل منتظم وفي الوقت المحدد .أما في مصر ،فقد بلغت مستحقات الشركة خالل الفترة  62مليون دوالر (227
مليون درهم) وتمكنت من تحصيل  89مليون دوالر ( 326مليون درهم) خالل النصف األول من  ،2018من
ضمنها  21مليون دوالر ( 77مليون درهم) من شحنات المكثفات.
ومع نهاية  30يونيو  ،2018انخفضت مستحقات الشركة في مصر إلى  202مليون دوالر ( 740مليون درهم)
مقارنة بـ 228مليون دوالر ( 836مليون درهم) في نهاية السنة المالية  .2017ونظرا لعدم االنتظام في السداد
وصعوبة التنبؤ بذلك ،ستواصل الشركة العمل وفق نهج يهدف إلى الموازنة بين استثماراتها في مصر وتحصيل
المستحقات فيها.
اإلنتاج
وبلغ متوسط إنتاج المجموعة في النصف األول من عام  2018حوالي  63,600برميل نفط مكافئ يوميا ،بانخفاض
نسبته  ٪6مقارنة بـ 67,550برميل نفط مكافئ يوميا خالل النصف األول من العام  ،2017وذلك بسبب انخفاض
اإلنتاج في مصر ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
وتراجع متوسط إنتاج الشركة في مصر إلى  35,600برميل نفط مكافئ يوميا خالل النصف األول مقارنة
بـ 39,300برميل نفط مكافئ يوميا خالل الفترة ذاتها من العام  ،2017ويرجع ذلك أساسا إلى االنخفاض الطبيعي
في معدل إنتاج الحقول ،إلى جانب تراجع حجم استثمار الشركة في أنشطة الحفر .ومن المتوقع أن يسهم بئر "بلسم
 ،"8ضمن منطقة االمتياز البرية بدلتا النيل والذي بدأت أعمال الحفر فيه يوم  11أغسطس الجاري ،في تعويض
هذا االنخفاض والمساهمة في رفع معدالت اإلنتاج لتقارب مستويات الطاقة التشغيلية القصوى لمصنع الوسطاني
بحلول نهاية العام  .2018كما يجري التحضير لحفر أول بئر بحرية في القطاع رقم  6مطلع العام  ،2019حيث
أبدت العديد من الشركات اهتمامها لمشاركة دانة غاز في هذا القطاع.
وشهد متوسط إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق ارتفاعا طفيفا ليصل إلى  26,100برميل نفط مكافئ يوميا
مقارنة بـ 25,900برميل نفط مكافئ يوميا خالل النصف األول من العام .2017
-انتهى-
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نبذة عن شركة دانة غاز

دانة غاز هي الشركة الرائدة من القطاع الخاص والعاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق األوسط ،حيث تأسست
في ديسمبر من عام  ،2005وهي مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية  (ADX).وتمتلك دانة غاز أصوال في مجاالت
التنقيب عن الغاز وإنتاجه في دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وإقليم كردستان العراق بمعدل إنتاج
 67,600برميل من النفط المكافئ يوميا .في ظل أصول الشركة الضخمة في مصر وإقليم كردستان العراق واإلمارات
وخططها التوسعية ،تلعب دانة غاز دورا بارزا في قطاع الغاز الطبيعي ،سريع النمو ،في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وجنوب آسيا .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع الشركة . www.danagas.com

لالستفسارات الرجاء االتصال بـ
محمد المبيضين
رئيس عالقات المستثمرين
+971 6 519 4401

4

