"دانة غاز" تس ّجل أدا ًء تشغيليا ً قويًا خالل األشهر التسعة األولى من عام 2020
أبرز النتائج








صافي أرباح الشركة بلغ  31مليون دوالر ( 113مليون درهم إماراتي) قبل احتساب مخصصات غير نقدية
لمرة واحدة
متوسّّّّت إنتام المجموعة  63,000برميل نفت مكافئ يوميا ً ،وارتفاع معدل اإلنتام في إقليم كردسّّّّتان
بلغ
ّ
العراق  2020بنسبة  %6خالل الربع الثالث
مشروع زيادة كفاءة محطة معالجة الغاز في إقليم كردستان العراق يضيف  30مليون قدم مكعب إلى اإلنتام
اليومي
توقيع اتفاقية لبيع أصول الشركة البرية في مصر في شهر أكتوبر
السداد الكامل لصكوك الشركة المستحقة والبالغة قيمتها  309ماليين دوالر
الحصول على تسهيل إئتماني بقيمة  90مليون دوالر من "بنك المشرق" ،وال ديون مباشرة على الشركة
بعد سداد هذا التسهيل عند االنتهاء من بيع أصول الشركة في مصر
مجلس اإلدارة يدرس الخيارات المتاحة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين خالل عام 2021

الشّّّارقة ،اإلمارات العربية المتحدة؛  12نوفمبر  :2020أعلنت "دانة غاز ش .م.ع" ("الشررر")ة"أك أ) " شررر")ة
خاصرررة عاملة في قطاع الغاز الط يعي بمنطقة الشررر" األوسررراك اليعم عت نجاا اا المالية لألشرررا" الج رررعة األول
المنجاية بجاريخ  30س جم " .2020
بلغ صررررافي أرباش الشرررر")ة خالل األشررررا" الج ررررعة األول مت عام 2020ك  31مليعن دوالر ( 113مليعن درهم
إماراتيأ مقارنة بـ  69مليعن دوالر ( 254مليعن درهم إماراتيأ للفج"ة نف اا مت عام 2019ك وذلك ق ل احج اب
مخصصات غي" نقدية لم"ة واحدة ومصادر دخل أخ"ى .وبعد احج اب هذه المخصصاتك ت ّل الش")ة خ اا"
بقيمة  379مليعن دوالر ( 1,390مليعن درهم إماراتيأ .وقد سرررراهمت العمليات الجشررررغيلية الم ررررجم"ة (الم"ت طة
باإلصررررعل الجي لم يجم بيعااأ للشرررر")ة بإضررررافة  29مليعن دوالر إل صررررافي األرباش؛ مما يعكس ربحية أعمال
الش")ة مت أنشطجاا ال"اي ية.
وت"ت ا المخصررصررات غي" النقدية لم"ة واحدة بقيمة  243مليعن دوالر والجي تم احج رراباا خالل األشررا" الج ررعة
األول مت العام  2020باألصررعل الجشررغيلية للشرر")ة في مصرر"ك تضرراإ إل مخصررصررات أخ"ى غي" نقدية بقيمة
 163مليعن دوالر لجغطية خ ررراا" انخفال القيمة الدفج"ية للشرررا"ة الج ارية عقب بيع أصرررعل الشررر")ة ال "ية في
مص" .وتجماش صفقة ال يع مع األهداإ االسج"اتي ية لدانة غاز فيما يجعلق بجعزيز م")زها المالي والج")يز عل
تطعي" ف"ص النمع في قطاعات االسررجكشرراإ الجابعة لاا في مصرر" وأصررعلاا عالمية الم ررجعى في إقليم )"دسررجان
الع"ا .
وبلغت إي"ادات الشررررر")ة خالل األشرررررا" الج رررررعة األول مت العام ال اري  262مليعن دوالر ( 960مليعن درهم
إماراتيأ مقارنة بـرررررررر  357مليعن دوالر ( 1,309مليعن درهم إماراتيأ للفج"ة نف ررراا مت العام  .2019وجاء هذا
االنخفال نجي ة ت"اجع أسعار ال يع المحقّقة خالل هذه الفج"ة وانخفال اإلنجاج في مص" ب ب الج"اجع الط يعي
إلنجاج الحقعل.
مجعسر ا أسررعار ال يع المحققة خالل األشررا" الج ررعة األول مت عام  2020إل  30دوالرا ل "ميل المكثّفات
وصررل
رّ
و 28دوالرا ل "ميل النفا المكافئ مت الغاز ال ج"ولي الم الك مقارنة بـررر  50دوالرا ل "ميل المكثّفات و 33دوالرا
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ل "ميل النفا المكافئ مت الغاز ال ج"ولي الم رررال عل الجعالي خالل الفج"ة نف ررراا مت العام الماضررري .ويعزى ذلك
إل اسررجم"ار تأثي" جااحة ")عفيد "19-في األسررعا العالمية منذ بداية ّ
تفش ري ال ااحة وعل مدى ال"بع الثالث مت
عام .2020
وقد ث جت فاعلية ال اعد الحثيثة الجي اتخذتاا الش")ة مطلع العام ال اري لجعفي" النفقات الجشغيليةك حيث انخفضت
الجكاليف العامة واإلدارية للش")ة بن ة  %18عل أساس سنعي.
وتعليقا ً على هذه النتائج؛ قال الدكتور باتريك ألمان وارد ،الرئيس التنفيذي لشّّّّّّركة "دانة غاز" " :حافظت
الشررر")ة عل أداااا القعي خالل األشرررا" الج رررعة األول مت عام  2020رغم الظ"وإ االقجصرررادية الصرررع ة الجي
يشادها العالم حاليا .وبلغ صافي أرباحاا الجشغيلية  31مليعن دوالرك مما يؤ)د عل م"ونة وث ات أداانا الجشغيلي.
ون حنا في معاجاة تداعيات ال ااحة عل أعمالنا مت خالل تط يق م مععة صرررررررارمة مت إج"اءات الصررررررحة
وال ررررالمة منذ بداية تفشرررريااك مما سررررمس باسررررجم"ار اإلنجاج دونما انقطاع .وقمنا بج ررررعية جميع الجزاماتنا مع حملة
الصكعك )ما خططناك )ما ن حنا في خفض الجكاليف الجمعيلية بصعرة ) ي"ة .وأعلنّا عت صفقة بيع أصعلنا ال "ية
المنج ة للنفا والغاز في مصررر"ك ونجطلع إلتمام الصرررفقة مطلع العام القادم؛ ما سررريجيس لنا الج")يز بشررركل أ) " عل
أصرررعلنا عالمية الم رررجعى في إقليم )"دسرررجان الع"ا الجي تمجلك فياا دانة غاز احجياطيات مؤ)دة ومحجملة يج اوز
ح ماا المليار ب"ميل نفا مكافئك وعل امجياز الجنقيب ال ح"ي في القطاع ال رررررادس في مصررررر" والذي نعجقد بأن
يحجعي عل معارد محجملة تُقدر بأ)ث" مت  20ت"يليعن قدم مكعب مت الغاز الط يعي".

العمليات التشغيلية واإلنتام
وصررل مجعسررا إنجاج الشرر")ة خالل األشررا" الج ررعة األول مت عام  2020إل  63,000ب"ميل نفا مكافئ يعميا.
ويعزى هذا االنخفال الطفيف مقارنة بالفج"ة نف رراا مت العام  2019إل انخفال اإلنجاج مت عمليات الشرر")ة في
مص" نجي ة الج"اجع الط يعي إلنجاج الحقعل.
وواصرررلت الشررر")ة عملياتاا الجشرررغيلية في إقليم )"دسرررجان الع"ا دونما انقطاع مع تط يق م مععة صرررارمة مت
إج"اءات الصحة وال المة .وحقق اإلنجاج في إقليم )"دسجان الع"ا خالل األشا" الج عة األول مت عام 2020
معدال ثابجا بلغ  31,900ب"ميل نفا مكافئ يعميا )ما س ر ل إنجاج "دانة غاز" زيادة بن ر ة  %6خالل ال"بع الثالث
مت عام  2020ليصررررل إل  32,400ب"ميل نفا مكافئ يعميا .ويعزى ذلك إل االسررررجكمال الناجس لمشرررر"وع رفع
)فاءة محطة معال ة الغازك والذي ساهم بإضافة حعالي  30مليعن قدم مكعب قياسي يعميا مت الغاز.

التمويل والصكوك
بجاريخ  2نعفم " 2020ك سرررددت "دانة غاز" ما قيمج  309ماليت دوالر مت صررركع)ااك وبذلك تكعن الشررر")ة قد
قامت ب داد صكع)اا الم جحقة بالكامل بجاريخ االسجحقا  .وبلغت القيمة األصلية لاذه الصكعك عند إصدارها في
 31أ)جعب" 2017ك  530مليعن دوالر .وقامت الش")ة بإعادة ش"اء ما قيمج  221مليعن دوالر مت هذه الصكعكك
خالل ال ررررنعات الثالم الماضرررريةك لجنخفض القيمة الكلية للصرررركعك الم ررررجحقة إل  309مالييت دوالر وذلك ق ل
سدادها بالكامل.
عالوة عل ذلكك حصررلت الشرر")ة عل ت ررايل ااجماني بقيمة  90مليعن دوالر مت "بنك المشرر" " .وسرريم ّكت ذلك
الش")ة مت خفض تكاليف الجمعيل بصعرة ) ي"ةك وتعزيز ربحيجاا الم جق لية .ومت المجعقع انخفال تكلفة الجمعيل
ال ررررنعية للشرررر")ة إل  3مالييت دوالرك علما أن دفعات األرباش الجي ت"ت ت عل الشرررر")ة بلغت  21مليعن دوالر
وقت إصرردار صرركع)اا في عام  .2017وسرري رراهم ذلك في تحقيق وفعرات ماليّة ) ي"ة للشرر")ة اعج ارا مت ال"بع
ّ
سيعزز ربحيجاا وسيعلجاا النقدية.
األخي" لعام  2020وما بعدهك مما
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بيع أصول الشركة في مصر
وقّعت "دانة غاز" في شرررررا" أ)جعب" اتفاقية ملزمة مع شررررر")ة "آي بي آر العسرررررطاني لل ج"ول المحدودة"ك الجابعة
لم مععة "آي بي آر للطاقة"ك وذلك ل يع أصعلاا ال "ية المنج ة للنفا والغاز في مص"ك مقابل ما يصل إل 236
مليعن دوالر أمي")ي شررامال لدفعات م ررجق لية مشرر"وطة .وسررجحجفا الشرر")ة بحصررصرراا في امجيازي اسررجكشرراإ
"المط"ية" (القطاع 3أ ال "ي و"شمال الع"يش" (القطاع 6أ ال ح"ي.
وتشرركل صررفقة بيع أصررعل "دانة غاز" في مصرر" جزءا راي رريا مت اسررج"اتي ية الشرر")ة لجحقيق محفظة أعمالاا.
وسرررررريجيس اسررررررجكمال عملية ال يع تعزيز الميزانية العمعمية للشرررررر")ةك وزيادة ت")يزها عل تطعي" حقعلاا عالمية
الم جعى في إقليم )"دسجان الع"ا باإلضافة إل بحث إمكانية انضمام ش")اء تشغيلييت محجمليت ضمت القطاع 6
ال ح"ي في مص" والذي يجمجع بإمكانات واعدة جدا.
السيولة وتحصيل المستحقات
اسرررجق"ت ال ررريعلة النقدية لشررر")ة "دانة غاز" عند  299مليعن دوالر حج تاريخ  30سررر جم "  .2020وبعد سرررداد
م جحقات الصكعكك بلغ ال"صيد النقدي للش")ة في  1نعفم "  2020ما مقداره  98مليعن دوالرك علما بأن م لس
اإلدارة يدرس الخيارات المجاحة لجعزيع أرباش نقدية عل الم اهميت خالل عام .2021
وبلغ إجمالي الدفعات الجي ت ررلمجاا الشرر")ة  127مليعن دوالر ( 466مليعن درهم إماراتيأ خالل األشررا" الج ررعة
األول مت عام 2020ك مت أصل م جحقات إجمالية مجأخ"ة بلغت  162مليعن دوالر ( 594مليعن درهم إماراتيأ.
ووصرررلت حصرررة دانة غاز مت الم الغ الجي اسرررجلمجاا شررر")ة "بي"ل بج"وليعم" في إقليم )"دسرررجان الع"ا إل 74
مليعن دوالر ( 271مليعن درهم إماراتيأ) .ما اسجلمت "دانة غاز مص"" م جحقات نقدية بقيمة  53مليعن دوالر
( 194مليعن درهم إماراتيأ .واسررررررجلمت الشرررررر")ة تعزيعات أرباش بقيمة  83مليعن دوالر ( 304مالييت درهم
إماراتيأ مت "بي"ل" خالل األشا" الج عة األول مت العام ال اري.
وحج تاريخ  30سررر جم " 2020ك بلغ إجمالي الم رررجحقات المجأخ"ة للشررر")ة في مصررر"  128مليعن دوالر (469
مليعن درهم إماراتيأ .وقامت حكعمة إقليم )"دسجان الع"ا ب داد الدفعات الم جحقة بالكامل عل أ ساس منجظمك
مت شا" مارس وصعال إل س جم "  .2020وي ق حاليا ما مقداره  40مليعن دوالر (حصة دانة غاز مناا %35أ
م رررجحقة عت فج"ة الثالثة أشرررا" الممجدة مت دي رررم "  2019وحج ف "اي"  .2020و)غي"ها مت شررر")ات الجنقيب
واإلنجاج الدولية األخ"ى العاملة في إقليم )"دسررررررجان الع"ا ك ت "ي "دانة غاز" مفاوضرررررررات مع حكعمة اإلقليم
لج عية هذا الم لغ.

-انتهى--نبذة عن شركة دانة غاز
دانة غاز هي أول وأكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق األوسط ،حيث تأسست في ديسمبر عام  ،2005وهي
مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية ( .)ADXوتمتلك دانة غاز أصوالً في مجاالت التنقيب عن الغاز وإنتاجه في دولة اإلمارات
العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وإقليم كردستان العراق بمعدل إنتاج  66,200برميل نفط مكافئ يوميا ً واحتياطيات غاز مؤكدة
ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام  .2019وفي ظل أصول الشركة الضخمة في مصر وإقليم كردستان العراق واإلمارات
وخططها التوسعية ،تلعب دانة غاز دورا ً بارزا ً في قطاع الغاز الطبيعي الذي يشهد نموا ً سريعا ً في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وجنوب آسيا .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع الشركة .www.danagas.com
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لالستفسارات اإلعالمية وعالقات المستثمرين الرجاء التواصل مع:
محمد المبيضين
رئيس عالقات المستثمرين
+97165194401
ir@danagas.com
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