"دانة غاز" تحقق أدا ًء ماليا ً وتشغيليا ً قويا ً خالل النصف األول من 2020
أبرز نتائج النصف األول من عام 2020







استمرار العمليات دون انقطاع رغم جائحة "كوفيد "19-مع تطبيق أقصى معايير الصحة والسالمة
في أصول الشركة كافة
 18مليون دوالر أمريكي ( 66مليون درهم إماراتي) صافي أرباح الشركة قبل احتساب مخصصات
لمرة واحدة رغم التراجع الحاد في أسعار النفط
تحقيق خفض كبير في النفقات خالل الربع الثاني ،وخفض النفقات الرأسمالية بنسبة  %72إلى 25
مليون دوالر أمريكي ( 92مليون درهم إماراتي)
بلغ متوسط إنتاج المجموعة  63,250برميل نفط مكافئ يوميا ً
بلغ الرصيد النقدي  366مليون دوالر أمريكي ( 1,341مليار درهم إماراتي)
إعادة شراء صكوك بقيمة  88.5مليون دوالر بين يناير وأغسطس 2020

الشاااارقة ،ارمارات العربية المتحدة 13 ،أغساااطس  :2020أعلنت شررر دا ة غا ش. .ع ع " لشررر دا") ،أدب
شر دا صش ررا عشفلا طا اش لاش .لابفيا طا فنالا لشر ط الير  ،لفا عا غلشاليش لنشلفا للن ر ال
لننليا بلشريخ  30ياغفا 2020ع
لبلغ ررررررشطا أربش لشرررررر دا  18فلفان ةلالر أف يكا  66فلفان ةرهم إفشر تا) طا لن رررررر ال فا عش
 2020فلشرغا بأربش بلفنا  52فلفان ةلالر أف يكا  191فلفان ةرهم إفشر تا) طا لن رررررر ال فا عش
 2019لذلك بل حلسررشم فص رر ررشم ف فك ر ل يررلالش شم تيش ةيا لإي ة م فلةلاع ل يررلنشة إ إلا لنلشاج
ف لنيةلا ،يللت ل ش دا ص سشا بلفنا  19فلفان ةلالر أف يكا  69فلفان ةرهم إفشر تا) غلفلاإ الحل سشم
شم غصفشض للفنا بنلة ر  37فلفان ةلالر أف يكا ف تباا بأ ا لش دا طا اش لنف ل لاش .طا
فص
بسبب غصفشض أييشر لنف لت ةع فنا ا ا لنشلفاع
ف
لت ةيت إي ة م لش دا بنسبا  %25إلا  181فلفان ةلالر أف يكا  664فلفان ةرهم إفشر تا) طا لن
ال فا
ال فا ليش لاشلا فلشرغا بـرررررر  242فلفان ةلالر أف يكا  887فلفان ةرهم إفشر تا) طا لن
ليش 2019ع ليياة يرررربب ت ةع دي ة م ألالإ إلا غصفشض أيرررريشر لبفع لناللا صذ هلف لفل  ،ل للا دشن
بسبب لل ةع لابفيا طا إغلشج
ليش تأثف يلبا بلفنا  42فلفان ةلالر أف يكا ،ثم إلا ت ةع دغلشج طا ف
إ
إ
لالا ع لبلغ فلايرررررر أيرررررريشر لبفع لناللا  30ةلالر إ أفف دفش إ لب ففل لنكثفشم ل 28ةلالر أفف دفش لب ففل
لنف لنكشطئ فا لاش .لبل للا لنسررررش طا لن رررر ال فا  2020فلشرغا بـرررررررررر  51ةلالر إ أفف دفش إ لب ففل
لنكثفشم ل 33ةلالر إ أفف دفش إ لب ففل لنف لنكشطئ فا لاش .لبل للا لنسررش علا للا لا صذ لن ر ال
فا عش 2019ع
ل ت صلم ة غا ش .فلناعا فا دة ء م بيةف صفض لنفلشم فنش فكنيش فا صفض لنفلشم دة ريا ل ليشفا
بنسرررررربا  %25لتالفق لطار م بلفنا فلفاغا ةلالر أف يكا  7.3فلفان ةرهم إفشر تا) طا هلف لنفلشم ،لفا
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لثشغا فا عش 2020ع دنش غصفضت لنفلشم ل أينشلفا بنسبا %72
لنلا ع تالفق لطار م إضشطفا طا لن
إلا  25فلفان ةلالر أف يكا  92فلفان ةرهم إفشر تا) بسبب تأةفل دل لنششريع ف ايشيفاع
لبلغ فلايرررررر يرررررري صش فزيج ب غت  30ةلالر إ للب ففل صذ ل بع لثشغا فا  ،2020بيةفش غصفض إلا 9
ةلالر م للب ففل طا  21أب يل 2020ع لبشل م فا غصفشض أيرررريشر لنف إلا فسررررلايشم فشيررررفا ،غلات ة غا
ش .طا ال ل م فا غلاا للا .ن صذ ل بع لثشغا فع تسرررلفل صسرررشر تشرررافلفا طفففا بلات  3فذيفا ةلالر
أف يكا ،فنش عكس ةر لش دا علا لافشظ علا أة ايش لن ن حلا طا ظل غصفشض أييشر لنف غظ إ لألييشر
لثشبلا ليلاة بفع لاش .طايلا اةلع
لتا رررلت عنلفا بفع أ رررا لشررر دا طا ف ررر ب م بيض للأصف لنشةم عا غلشرررشر ةشااا طف لس دارلغش
لنسرررررللة "داطفة"19-ع لتلا ع ة غا ش .إ رررررة ر إعذن ةةية بيل لص ررررراف صذ لن ررررر لثشغا فا ليش
للشريع
لبشلنسررربا إلا ل ررركا  ،تا رررل لشررر دا يرررلكشرررشف لصفشر م للنايلفا لنلناعا لنلشحا ،لدشغت ة غا ش .ة
أعلنت طا ل ت يشبق عا تيففا فسلششر فشلا للنسشعة طا تلففم هلف لصفشر مع
لتيلفلش إ علا هلف لنلشاج ،ش الدكتور باتريك ألمان وارد ،الرئيس التنفيذي لشااااااركة "دانة غاز"" :حللت ة غا
ال فا عش 2020ع طلة بلات أربشحنش للشافلفا ل شطفا بل
ش .أة إء فشلفش إ لتشافلفش إ ايش إ لف غش إ صذ لن
حلسررررشم لنص رررر ررررشم)  18فلفان ةلالر أف يكا فا إةنشلا إي ة م بلفنا  181فلفان ةلالر أف يكا ،فنش
ييكس ةرتنش علا لينل بنلش ر م تصففض لنفلشمع لتنثل فبفيشم لاش .غ رر إي ة م ة غا ش .تل يبشإ ،لتلم
عنلفشم لبفع لطق علاة طايلا افة فع لاكافشم لنالفا ،بنش يضررررررنا تالفق إي ة م فسررررررلة فا حلا عنة
غصفشض أييشر لنف "ع
لأضرررشف" :أثبلنش ةرتنش علا تنففل إة ء م لسرررذفا بسررر عا لضرررنشن يرررلن ريا عنلفشتنش للشرررافلفا لفا رررلا
دغلشج ةلن غلاش لذلك علا ل م فا فشررررلا لينل صذ طل غلشررررشر ةشااا "داطفة"19-ع لألة لليبف عا
شررررك ي لتلةي ي لليشفلفا لةينش طا إ لفم د ةيررررلشن لي ط لف رررر علا ةياةهم للبشر لتفشغفيم طا لينل ،إذ
ال فا "2020ع
غلاا طا لافشظ علا فية إغلشج بلغ  63,250ب ففل فا لنف لنكشطئ ياففش إ صذ لن
ل صللم" :ال غز غ دز علا تيزيز ف دزغش لنشلا لضررنشن لضررع فسررللبلا أطضررل للش ر دا ،دنش غصا للنضررا
ةفش إ طا تصشذ بيض دة ء م اليررل تفلفا لنليللا ببفع أ ررالنش لبشل رركا بنش يالق لفشاة للنفع أ رراشم
لن لاا علا حة يا ء"ع

ارنتاج والعمليات
بلغ فلايرررر إغلشج ة غا ش 63,250 .ب ففل غف فكشطئ ياففش إ طا لن رررر ال فا عش  2020بل ةع بنسرررربا
ال فا 2019ع ليياة ت ةع دغلشج إلا غصفشض
 %7فلشرغا بـر 68,200ب ففل غف فكشطئ ياففش إ طا لن
دغلشج طا حلل ش.
لإ لفم د ة يلشن لي ط بن سبا  %9ل %2علا للا لا ،إ ضشطا إلا تا
دغلشج طا ف
لزلر ء طا ةللا دفشر م لي بفا لنلاة ع لبلغ دغلشج طا ف رررر  30,950ب ففل غف فكشطئ ياففشإ ،فش ييكس
تأثف م لل ةع لابفيا طا فية إغلشج لالا  ،طا حفا بلغ دغلشج طا إ لفم د ةيررلشن لي ط  31,700ب ففل
غف فكشطئ ياففشإع
علا ليكس فا فششريع لش دا للاييفا لم يلأث إغلشج لش دا طا إ لفم د ةيلشن لي ط غلفلا للشااا "داطفة
– ،"19حفث أث َ م للفاة لاكاففا ل ف هش فا للة بف لا شافا ،علا صاا تايرريا شرر دا "بف بل للفا " طا
صارفارع لغلفلا لللك ،شرررررريةم "بف بل للفا " تأصف إ طا تنففل أل صااط فيشللا لاش .باش ا  250فلفان
ة فكيب فشيررررررا فا لاش .ياففشإ ،ل للا تم تيلفليش غظ إ دعذن للا للشه فا بل فلشل صةفشم لينةيررررررا
ل لنشل يشم ل دغششء م لذلك غلفلا د ذط لاةلة ل للفاة لنف لضا بسبب لابشءع لطا حفا تم إغلش .اعنش
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لينةيفا ايشيفا ،فا لنلا ع يلئنشف اعنش ل افسفا بنل ة أن تكان لظ لف فا تفاع لتلدة دل اط ف
لنينفا يلن ر للز فيش بلنففل فش ل للاييا حشلنش تسنح لظ لف بللكع

السيولة وتحصيل المستحقات
تسرررررلنت ة غا ش .ةطيشم بلفنا  90فلفان ةلالر أف يكا  330فلفان ةرهم إفشر تا) صذ لن ررررر ال فا
 2020فا أ ل فسلالشم بلفنا  111فلفان ةلالر أف يكا  407فذيفا ةرهم إفشر تا)ع لبلات ح ا لش دا
فا لنبشلغ للا تسررررررلنليش "بف بل للفا " طا إ لفم د ةيررررررلشن لي ط  47فلفان ةلالر أف يكا  172فلفان
ةرهم إفشر تا) ،لبلات لةطيشم للا تسرررررلنليش "ة غا ش .ف ررررر "  43فلفان ةلالر أف يكا  158فلفان ةرهم
إفشر تا)ع لح ررررررلت لشرررررر دا علا تا.ييشم أربش غلةيا بلفنا  50فلفان ةلالر أف يكا  183فلفان ةرهم
ال فا 2020ع
إفشر تا) فا ش دا "بف بل للفا " لذلك صذ لن
لبنيشيا ياغفا  2020بلغ إةنشلا فسرررلالشم لشررر دا  117فلفان ةلالر أف يكا  429فلفان ةرهم إفشر تا) طا
ف رررررر ل 39فلفان ةلالر أف يكا  143فلفان ةرهم إفشر تا) طا إ لفم د ةيررررررلشن لي طع لبية تيلفق بيض
لةطيشم للفل بفا ةيسنب  2019لطب ي  ،2020يلأغفت حكافا إ لفم د ةيلشن لي ط تسةية لةطيشم بشلكشفل
فنل شي فشرس ،فنش ينح بنا لا تسلم لةطيشم ب ار فنلظنا شي يشإع
لبلغ ل ررررررفة لنلةي للشرررررر دا  366فلفان ةلالر أف يكا  1,341فلفشر ةرهم إفشر تا) بنيشيا ياغفا 2020
بل ةع بنسرررربا  %14فلشرغا ب ررررفة غلةي بلغ  425فلفان ةلالر أف يكا  1,558فلفشر ةرهم إفشر تا) بنيشيا
لسررررنا لنشلفا 2019ع ليلضررررنا ل ررررفة لنلةي فبلغ  58فلفان ةلالر أف يكا ح ررررا ة غا ش .بلفنا )%35
تالفظ بيش شرررر دا "بف بل للفا "ع لبلغ إةنشلا فةياغفا لشرررر دا  452فلفان ةلالر أف يكا تشررررنل رررركا
فسرررررلالا بلفنا  380فلفان ةلالر أف يكا ل لض فشرررررشريع ةلن حق ل ةا بلفنا  72فلفان ةلالر أف يكا
تسلاق علا " ش دا بف بفل للفا "ع
لطا لفل للا تلت العذن عا لنلشاج غ ررر لسرررنايا ،تنكنت لشررر دا فا تنففل عنلفا إعشة شررر ء ررركا
إضررررشطفا بلفنا 7ع 70فلفان ةلالر أف يكا ،لف تفع إةنشلا ل رررركا للا تم إعشة شرررر ايش صذ ليش للشري
5ع 88فلفان ةلالرع ليبلغ إةنشلا لنبشلغ للا تم تاطف هش فا صذ عنلفا إعشة لش ء حا لا  10فذيفا ةلالر
أف يكاع لتبلغ فنا ل كا دةنشلفا  309فلفان ةلالر أف يكا تسلاق لسة ة بلشريخ  31أدلاب 2020ع
 غليا-نبذة عن شركة دانة غاز

ة غا ش .ها أل لأدب ش دا صش ا عشفلا طا اش لاش .لابفيا بننالا لش ط الي  ،حفث تأيست طا ةيسنب عش ،2005
لها فةرةا طا ياط أباظبا لأللر ط لنشلفا ( .)ADXلتنللك ة غا ش .أ االإ طا فلشالم للنلفب عا لاش .لإغلشةه طا ةللا
لي بفا لإ لفم د ةيلشن لي ط بنية إغلشج  66,200ب ففل غف فكشطئ ياففش إ ل حلفشطفشم
دفشر م لي بفا لنلاة لةنياريا ف
لإ لفم د ةيلشن لي ط
ش .فلدة لفالنلا تللشل .فلفشر ب ففل غف فكشطئ طا عش  .2019لطا ظل أ ا لش دا لضصنا طا ف
ل دفشر م لصاايش للاييفا ،تليب ة غا ش .ةلر إ بشر .إ طا اش لاش .لابفيا للي يشية غنا إ ي ييش إ طا فنالا لش ط الي
لشنش إط يلفش لةنام آيفش .للنزية فا لنيلافشم ،ي ةا .يشر فا ع لش دا .www.danagas.com
لذيلفسشر م دعذففا لعذ شم لنسلثن يا ل ةشء للا

ل فع:

فانة لنبفضفا
رافس عذ شم لنسلثن يا
+97165194401
ir@danagas.com
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