ارتفاع صافي أرباح دانة غاز بنسبة  %246خالل األشهر التسعة األولى 2019
إلى  142مليون دوالر ( 521مليون درهم)
أبرز النتائج
 زيادة إنتاج المجموعة بنسبببببببة  %8إلى  67,100برميل نفط مكافئ يوميا ً نتيجة لزيادة اإلنتاجبنسبة  %23في إقليم كردستان العراق
 ارتفاع صافي األرباح من العمليات التشغيلية بنسبة %85 زيادة المستحقات المستلمة بنسبة %16.7 رصيد نقدي بقيمة  392مليون دوالر ( 1.43مليار درهم)الشارقة ،اإلمارات 14 ،نوفمبر  :2019أعلنت شركة دانة غاز ،أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز
الطبيعي بمنطقة الشرق األوسط ،اليوم عن نتائجها المالية لألشهر التسعة األولى المنتهية بتاريخ  30سبتمبر
.2019
وأظهرت النتائج ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة  %246إلى  142مليون دوالر ( 521مليون درهم)
خالل األشهر التسعة األولى من العام  2019مقارنة بـ 41مليون دوالر ( 149مليون درهم) خالل الفترة
ذاتها من العام الماضي .ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا االرتفاع إلى نمو الدخل من بنود أخرى إلى 126
مليون دوالر ( 462مليون درهم) نتيجة لقيد أصول مالية مرتبطة باالحتياطيات واستحقاقات تعاقدية أخرى.
وفي المقابل تأثرت النتائج المالية نتيجة لقيد مخصصات بقيمة  60مليون دوالر( 220مليون درهم) وترتبط
هذه المخصصات بحقل "ميراك "1-في مصر والذي تم حفره في الربع الثالث من العام الجاري ولكن تبين
عدم احتوائه على كميات تجارية من الهيدروكربونات.
وعند استثناء الزيادة في الدخل من بنود أخرى والمخصصات ،فإن صافي األرباح من العمليات التشغيلية
االعتيادية يكون قد ارتفع بنسبة  %85إلى  76مليون دوالر ( 279مليون درهم) مقارنة بـ 41مليون دوالر
( 149مليون درهم) خالل األشهر التسعة األولى من العام  .2018ويرجع هذا االرتفاع الكبير في صافي
األرباح بشكل رئيسي إلى زيادة اإلنتاج في إقليم كردستان العراق عقب إنجاز مشروع التوسعة والتطوير
في اإلقليم بنجاح خالل الربع الثالث من العام  ،2018إلى جانب تحقيق وفورات في تكاليف خدمة الدين.
وحققت الشركة أرباح بقيمة  2مليون دوالر ( 8مليون درهم) في الربع الثالث من العام ،وعند المقارنة
بالمثل واستثناء البنود غير المتكررة فتكون أرباح الشركة مماثلة ألرباح الفترة نفسها من العام الماضي عند
 17مليون دوالر (  61مليون درهم) .وبلغت إيرادات الربع الثالث  115مليون دوالر ( 422مليون درهم)
بال تغيير وذلك مقارنة بإيرادات العام الماضي.
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وارتفعت إيرادات الشركة خالل األشهر التسعة األولى من العام الجاري بنسبة  %2إلى  357مليون دوالر
( 1.31مليار درهم) مقارنة بـ 351مليون دوالر ( 1.29مليار درهم) بفضل ارتفاع معدل إنتاجها في إقليم
كردستان العراق والذي أضاف  32مليون دوالر ( 117مليون درهم) إلى إيرادات الشركة وعوض انخفاض
اإليرادات بمقدار  26مليون دوالر ( 95مليون درهم) الناجم عن تراجع أسعار البيع المحققة ،بجانب
انخفاض اإلنتاج من عمليات الشركة في مصر وحقل غاز الزوراء التابع لها في دولة اإلمارات.
وتعليقا ً على هذه النتائج ،قال الدكتور باتريك ألمان وارد ،الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز"" :يُش ّكل
ي خالل األشهر التسعة األولى من عام  2019دليالً على تنامي قدرات الشركة
أداؤنا المالي والتشغيلي القو ّ
سن الملحوظ في تحصيل المستحقّات .كما أننا نمضي قدما ً في تطوير وبناء أول
مع زيادة اإلنتاج والتح ّ
خطوط معالجة الغاز في إقليم كردستان العراق ،حيث من شأن ذلك أن يمكننا من إنتاج وبيع  250مليون
قدم مكعب إضافية من الغاز يوميا ً بحلول عام ."2022
اإلنتاج والعمليات
ارتفع متو سط إنتاج ال شركة خالل األ شهر الت سعة األولى من عام  2019بن سبة  %8لي صل إلى 67,100
برميل نفط مكافئ يومياً ،مقارنةً بـ  62,250برميل نفط مكافئ يوميا ً خالل األشهر التسعة األولى من عام
 .2018كما سجل إنتاج دانة غاز زيادة كبيرة بن سبة  %23في إقليم كردستان العراق ليصل إلى 31,800
برميل نفط مكافئ يوميا ً خالل األش هر التس عة األولى من  2019مقارنةً بـ  25,800برميل نفط مكافئ
يوميا ً خالل الفترة المماثلة من العام الماض ي ،في حين تراجع إنتاج الش ركة في مص ر بنس بة  %3إلى
 33,600برميل نفط مكافئ يوميا ً خالل الفترة ذاتها .وابتدا ًء من  3سبتمبر  ،2019أوقفت الشركة عمليات
اإلنتاج من حقل غاز الزوراء في دولة اإلمارات بعد قبول إشعار التخلي عن منطقة االمتياز.
االحتياطيات
أكد التقرير المس تقل الص ادر عن ش ركة "غافني كالين "ند أس وش ييت " ،بالنيابة عن ش ركة "بيرل
حص ة "دانة غاز" ،التي تمتلك نس بة مقدارها  %35في "بيرل بتروليوم" ،من
بتروليوم" ،أن إجمالي
ّ
االحتياطيات المؤكدة والمحتملة في حقلي خورمور وجمجمال قد ارتفع إلى ما يعادل  1,087مليون برميل
نفط مكافئ مقابل  990مليون برميل نفط مكافئ بحس ب تقرير االحتياطيات األول والذي أص درته ش ركة
"غافني كالين "ند أس وش ييت " في أبريل  .2016ويؤكد هذا إمكانية أن يكون هذين الحقلين الواقعين في
إقليم كردس تان العراق أكبر حقلين للغاز في العراق ككل .وقد تعززت احتياطيات الش ركة نتيجة لقيد
احتياطات نفطية ألول مرة في حقل خورمور.
السيولة وتحصيل المستحقات
س جلت الش ركة أدا ًء قويا ً خالل األش هر التس عة األولى من عام  2019على ص عيد تحص يل المس تحقات
النقدية ،تماشيا ً مع األهداف المو ضوعة .ففي إقليم كردستان العراق ،بلغت قيمة مستحقات ال شركة النقدية
 116مليون دوالر ( 425مليون درهم) ،وبلغت حص ة الش ركة من الدفعات التي قامت ش ركة بيرل
بتحص يلها  118مليون دوالر ( 433مليون درهم) .وحص لت ش ركة دانة غاز على توزيعات أرباح نقدية
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بقيمة  68مليون دوالر من ش ركة بيرل بتروليوم خالل الفترة المذكورة .وفي مص ر ،بلغت مس تحقات
الش ركة النقديّة  84مليون دوالر ( 308مليون درهم) ،وتمكنت من تحص يل دفعات مس تحقة بقيمة 105
مليون دوالر ( 385مليون درهم) ،مما مكن الشركة وبنجاح من تقليص مجموع مستحقاتها غير المدفوعة
لتص ل إلى  119مليون دوالر ( 436مليون درهم) ،وهو ما يمثل انخفاض ا ً بنس بة  %43مقارنة بنف
الفترة من العام الماضي.
وبلغ الرص يد النقدي للش ركة  392مليون دوالر ( 1.43مليار درهم) بتاريخ  30س بتمبر  ،2019ما يمثل
انخفا ضا ً طفيفا ً مقارنة بـ  407مليون دوالر ( 1.5مليار درهم) في نهاية ال سنة المالية  ،2018ويت ضمن
ذل ك توزيع ات أرب اح نق دي ة بقيم ة  105مليون دوالر ( 384مليون درهم) في م ايو الم اض ي وأرب اح
الصكوك التي يتم دفعها بانتظام.
انتهى-نبذة عن شركة دانة غاز
دانة غاز هي أول وأكبر ش ركة خاص ة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الش رق األوس ط ،حيث تأس س ت في ديس مبر
عام  ،2005وهي مدرجة في س وق أبوظبي لألوراق المالية ( .)ADXوتمتلك دانة غاز أص والً في مجاالت التنقيب عن
الغاز وإنتاجه في دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مص ر العربية وإقليم كردس تان العراق بمعدل إنتاج 63,050
برميل من النفط الم كافئ يوميا ً في عام  2018واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام
 . 2018وفي ظل أصول الشركة الضخمة في مصر وإقليم كردستان العراق واإلمارات وخططها التوسعية ،تلعب دانة غاز
دورا ً بارزا ً في قطاع الغاز الطبيعي الذي ي شهد نمواً سريعا ً في منطقة ال شرق األو سط و شمال إفريقيا وجنوب " سيا .للمزيد
من المعلومات ،يرجى زيارة موقع الشركة .www.danagas.com
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