خبر صحفي

نمو إجمالي األرباح خالل األشهر التسعة األولى من عام  2018بنسبة  ٪31لتصل إلى
 113مليون دوالر ( 413مليون درهم)
ارتفاع صافي األرباح ليصل إلى  41مليون دوالر ( 149مليون درهم) مقارنة بخسارة مقدارها 6
ماليين دوالر ( 22مليون درهم) خالل العام الماضي وذلك عند المقارنة بالمثل
الشااار،ةا ااماراا العربية المتحدةا  14نوفمبر  : 2018أعلنت اليوم شررة دان غاز ش.م.ع ("الشررة " أ بة شررة
خاصررر عا ل قط ع اع الغاز ال بيعط قط الشرررةأل اط ررر عن نتائجها المالي التشرررغيلي للةبع الثالث اطشرررهة الت رررع
اط لى ن عام .2018
أبرز النتائج التشغيلية والمالية:
 نمو اإليةادات خالل اطشهة الت ع اط لى ن العام  2018بن ب  ٪6إلى  351ليون د الر ( 1,287ليون درهم
بفضل ارتفاع اط عار المحقق
 إتمام عملي إعادة هيكل الصكوك بنجاح؛ ت ديد  235ليون د الر لحمل الصكوك
 إعادة شةاء صكوك بقيم  100ليون د الر بعد نهاي الةبع الثالث
 إنجاز شة ع التو ع الت وية قط إعليم ةد تان العةاأل الذي ي تهدف زيادة إنتاج الشة بن ب تصل إلى ٪25
 إنجاز أعمال حفة بئة "بل م "8-قط صة عبل الجد ل الز نط المقةر بأعل ن الميزاني المحددة ما يةقع إنتاج الشة
بما يزيد على  5,000بة يل نف كاقئ يو يًا
النتائج المالية لألشهر التسعة األولى والربع الثالث من عام 2018
أظهةت النتائج ارتفاع إيةادات الشة خالل اطشهة الت ع اط لى ن العام  2018بن ب  ٪6إلى  351ليون د الر
( 1,287ليون درهم قارن بـ 330ليون د الر ( 1,210ليون درهم خالل الفتةة نف ها ن العام الماضط .بالمقابل
ارتفعت إيةادات الشة خالل الةبع الثالث ن عام  2018بن ب  ٪6لتصل إلى  115ليون د الر ( 422ليون درهم
قارن بـ 108اليين د الر( 396ليون درهم  .تعزى زيادة اإليةادات بشكل رئي ط إلى ارتفاع أ عار البيع المحقق
للمكثفات الغاز البتة لط الم ال ما اعد قط تعويض انخفاض اإلنتاج قط صة د ل اإل ارات العةبي المتحدة.
نما إجمالط أرباح الشة خالل اطشهة الت ع اط لى ن العام  2018بن ب  ٪31إلى  113ليون د الر ( 413ليون
درهم قارن ً بـ 86ليون د الر ( 316ليون درهم خالل الفتةة نف ها ن العام الماضط ذلك بفضل تح ن أ عار البيع
المحقق .
انخفض صاقط أرباح الشة خالل اطشهة الت ع اط لى ن العام  2018إلى  41ليون د الر ( 149ليون درهم قارن
بـ 125ليون د الر ( 458ليون درهم خالل الفتةة ذاتها ن العام  .2017غية أن صاقط أرباح الت ع أشهة اط لى ن
العام الماضط شمل دخالً غية تكةر لمةة احدة (غية نقدي بقيم  114ليون د الر ( 418ليون درهم نتيج التفاعي
الت وي ع حكو إعليم ةد تان العةاأل ما تضمن عيد قائدة بقيم  17ليون د الر ( 62ليون درهم تةتب على المبالغ
الم تحق للشة لدى حكو إعليم ةد تان العةاأل .عند ا تثناء هذين البندين غية المتكةرين يكون صاقط أرباح الشة
عد بلغ  41ليون د الر ( 149ليون درهم خالل اطشهة الت ع اط لى ن  2018قارن بخ ارة صاقي بلغت  6اليين
د الر ( 22ليون درهم خالل الفتةة ذاتها ن العام الماضط.
قط وازاة ذلك انخفض صاقط أرباح الشة خالل الةبع الثالث ن العام  2018إلى  17ليون د الر ( 61ليون درهم
قارن بـ 102ليون د الر ( 375ليون درهم خالل الفتةة ذاتها ن العام  .2017ما هو الحال ع نتائج اطشهة الت ع
اط لى ما ذ ة آنفا ً قإن صاقط أرباح الةبع الثالث ن العام الماضط تض َّمن دخالً غية تكةر نتيج التفاعي الت وي بقيم
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 91ليون د الر ( 333ليون درهم باإلضاق إلى عيد قائدة تةتب على المبالغ الم تحق للشة لدى حكو إعليم ةد تان
العةاأل بقيم  5ليون د الر ( 18ليون درهم  .با تثناء هذين البندين يكون صاقط أرباح الشة عد بلغ  17ليون د الر
( 61ليون درهم خالل الةبع الثالث ن  2018قارن بـ 6اليين د الر ( 22ليون درهم خالل الةبع الثالث ن .2017
وتعليقا ً على النتائج الماليةا ،ال الدكتور باتريك ألمان-واردا الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز" :نجحنا قط ت جيل نتائج
الي عوي خالل اطشهة الت ع اط لى ن العام  2018ما يعكس ا تمةار أدائنا الممتاز .ققد بلغ صاقط أرباحنا  41ليون
د الر قابل خ ارة صاقي عدل بقيم  6اليين د الر قط الفتةة ذاتها ن العام  .2017بالحديث عن عملياتنا قط إعليم
ةد تان العةاأل قإننا نحتفل اليوم بمة ر عشة نوات على ان الأل عملياتنا قط اإلعليم نجاحنا قط إنجاز شة ع التو ع
الت وية الذي ي تهدف زيادة إنتاجنا هناك بن ب  25بالمئ  .ما نةتب ع حكو اإلعليم باتفاعي لتوريد الغاز تمتد لعشة
نوات يتم بموجبها بيع إنتاجنا اإلضاقط ن الغاز لتلبي االحتياجات المحلي لتوليد الكهةباء اط ة الذي ي هم قط توقية
طاع نظيف بأ عار عقول ل كان اإلعليم ما ن شأنه دعم يةة النمو االعتصادي ن جه تعزيز إيةادات دان غاز ن
جه أخةى".
السيولة وتحصيل المستحقاا
ع نهاي  30بتمبة  2018بلغ الةصيد النقدي للشة  434ليون د الر ( 1,591ليون درهم قارن ً بـررررر  608اليين
د الر ( 2,229ليون درهم قط  31دي مبة  .2017يعزى هذا االنخفاض إلى ت لبات إتمام عملي إعادة هيكل الصكوك
حيث عا ت الشررة بدقع  235ليون د الر ( 861ليون درهم لت ررديد جزء ن أصررل الصرركوك أرباح الصرركوك القديم
الم ررتحق ر رروم المواقق تكاليل لجن حمل الصرركوك .ما عا ت الشررة خالل شررهة ايو الماضررط بتوزيع أرباح نقدي
بقيم  95ليون د الر ( 348ليون درهم على الم اهمين عن العام .2017
بلغ إجمالط الدقعات المالي التط ا تلمتها ال شة خالل اط شهة الت ع اط لى ن العام الجاري  197ليون د الر (722
ليون درهم حيث ا ررتملت ن صررة  111ليون د الر ( 407اليين درهم قط حين ا ررتلمت ن ررتحقاتها المتأخةة
قط ل ن إعليم ةد ررررررتان العةاأل د ل اإل ارات  77ليون د الر ( 282ليون درهم  9اليين د الر ( 33ليون
درهم على التوالط.
بعد نهاي الفتةة المذ ورة أعادت دان غاز شةاء صكوك بقيم  100ليون د الر ( 367ليون درهم بما يتفق ع شة ط
بةنا ج إعادة تمويل الصكوك المتفق عليها ا أدى إلى خفض عيم الصكوك الم تحق إلى  430ليون د الر (1,576
ليون درهم علما ً بأن عملي إعادة الشةاء هذه ت هم قط تخفيض تكاليل تمويل الشة بمقدار  4اليين د الر (15
ليون درهم نوياً .خالل اطشهة الت ع اط لى ن العام  2018نجحت الشة قط خفض تكاليل التمويل بن ب ٪44
إلى  31ليون د الر ( 114ليون درهم قارن بـ 55ليون د الر ( 202ليون درهم خالل الفتةة ذاتها ن العام الماضط.
اانتاج
انخفض تو إنتاج المجموع خالل اطشهة الت ع اط لى ن العام  2018إلى  62,250بة يل نف كاقئ يو يا ً قارن
بـ 67,600بة يل نف كاقئ يو يا ً خالل الفتةة ذاتها ن العام  2017ذلك ب بب انخفاض اإلنتاج ن عمليات الشة قط
صة د ل اإل ارات .ققد تةاجع تو إنتاج الشة قط صة إلى  34,500بة يل نف كاقئ يو يا ً خالل اطشهة الت ع
اط لى ن  2018قارن بـ 39,600بة يل نف كاقئ يو يا ً خالل الفتةة ذاتها ن  2017يةجع ذلك أ ا ا ً إلى االنخفاض
ال بيعط قط عدالت إنتاج الحقول تقليص ا تثمارات الشة قط أنش الحفة .ع نهاي الةبع الثالث أتمت الشة
بنجاح أعمال حفة بئة "بل م  "8قط صة انتهت ن رب ه بشبك اطنابيب ذلك عبل الجد ل الز نط المقةر بأعل ن
الميزاني المحددة ما ي هم قط رقع إنتاج الشة بما يزيد على  5,000بة يل نف كاقئ يو ياً .ما يجةي التحضية
لحفة أ ل بئة بحةي عميق قط الق اع رعم  6لع العام  .2019قط إعليم ةد تان العةاأل لم ي ةأ تغي ٌُّة يذ ة على
عدالت إنتاج الشة قارن بالعام الماضط حيث ا تقةت عند  25,800بة يل نف كاقئ يو ياً.
-انتهى-
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نبذة عن شركة دانة غاز

حيث تأ

ت قط دي مبة

دان غاز هط الشة الةائدة ن الق اع الخاص العا ل قط جال الغاز ال بيعط قط ن ق الشةأل اط
ن عام  2005هط درج قط وأل أبوظبط لأل راأل المالي  (ADX).تمتلك دان غاز أصوالً قط جاالت التنقيب عن الغاز

إنتاجه قط د ل اإل ارات العةبي المتحدة جمهوري صة العةبي إعليم ةد تان العةاأل بمعدل إنتاج  67,600بة يل ن النف
المكاقئ يو ياً .قط ظل أصول الشة الضخم قط صة إعليم ةد تان العةاأل اإل ارات خ ها التو عي تلعب دان غاز د را ً
شمال إقةيقيا جنوب آ يا .للمزيد ن المعلو ات يةجى
بارزا ً قط ع اع الغاز ال بيعط ةيع النمو قط ن ق الشةأل اط
زيارة وعع الشة

. www.danagas.com

لالستفساراا الرجاء االتصال بـ
حمد المبيضين
رئيس عالعات الم تثمةين
+971 6 519 4401
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