دانة غاز تسجل أدا ًء تشغيليا ً قويا ً خالل العام 2020
أبرز النتائج – السنة المالية 2020
 استترارا ية العاليات الرشتتليلية بال انقطاع ،بفضت الرزام الشتتر ة برطبيق مجاوعة صتتا مة من إجراءاتالصحّة والسالمة
 ا تفاع إنراج الشتتتتر ة إقليم ردستتتتراع العرال االر الرب األاير و عام  2020بنستتتتبة  %9و%2على الروال
 بللت اإليرادات  349مليوع دوال  ،غم انخفاض أسعا البي ال ُاحققة بلغ صتا أ با الشتر ة  36مليوع دوال ( 131مليوع د هم) قب احرستا الاخصتصتات غير النق يةلارة واح ة
 وقعت الشتتتتر ة اتفاقية لبي أصتتتتولها البرية مصتتتتر بقياة تصتتتت إلى  236مليوع دوال  ،ومن الاقرا راار عالية البي االر النصف األور من عام 2021
 11فبراير  :2021أعلنت "دانة غاز ش .م.ع" ("الشتتتتر ة") ،أ بر تتتتر ة
الشااااا قةم ااتا اع العربية المت
اا صة عاملة قطاع اللاز الطبيع بانطقة ال شرل األو سط ،اليوم عن نرائجها الاالية األولية غير الا ققة لل سنة
الانرهية  31ديسابر .2020
وبلغ صا أ با الشر ة  36مليوع دوال ( 131مليوع د هم إما ات ) مقا نة بـ  88مليوع دوال ( 322مليوع
د هم إما ات ) للفررة ذاتها من العام  ،2019وذلك قب احرستتتتا مخصتتتتصتتتتات غير نق ية لارة واح ة ومصتتتتاد
ال ا األارى .وبع احرستتا ه البنود ،إع الشتتر ة تستتج صتتا استتائر ق  376مليوع دوال ( 1.4مليا
د هم إما ات ) مقا نةً بصا أ با بقياة  157مليوع دوال ( 575مليوع د هم إما ات ) عام .2019
وترتبط معظم الاخصتتتصتتتات الر بلغ إجاال قيارها  412مليوع دوال ( 1.51مليا د هم) ببي األصتتتور البرية
للشر ة مصر.
وق ستتاهات العاليات الرشتتليلية الاستترارة للشتتر ة (إقليم ردستتراع العرال) بإضتتا ة  32مليوع دوال إلى صتتا
األ با الستتتتنو ؛ ماا يعكس بحية أعاار الشتتتتر ة من أنشتتتتطرها الرئيستتتتية غم الرح يات الر رضتتتترها جائحة
و ي  19-االر العام الااض .
وبللت إيرادات الشر ة  349مليوع دوال االر العام  1.27( 2020مليا د هم إما ات ) مقا نة بـتتت  459مليوع
دوال ( 1,68مليا د هم إما ات ) االر العام  ،2019وجاء ه ا االنخفاض نريجة تراج أستتتتتتعا البي الاحقّ قة
االر ه الفررة وانخفاض اإلنراج مصر.
وق تاكنت الشر ة من االر برنامجها الخاص لضبط النفقات الرشليلية ،من تجاوز الرح يات السائ ة وغيرها من
الظروف الصتتعبة االر العام  ،2020حيث انخفضتتت الركاليف العامة واإلدا ية للشتتر ة بنستتبة  %20على أستتا
سنو .
تا يخ االسرحقال الاح د االر هر أ روبر  .2020اا
و انت دانة غاز ق س دت صكو ها الاسرحقة بالكام
عام 2021
ااررات العام الااضتتتتتت على أ ضتتتتتتية مالية صتتتتتتلبة  ،تاكنها من الاحا ظة على منظو إيجاب
واألعوام الر تليه.
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وتعليقا ً على هذه النتائج قال ال كتو باتريك ألمان وا دم الرئيس التنفيذي لشاااااركة دانة غاز  " :تتتتته العالم
ُجالة من الرح يات غير الاستتتتبوقة والظروف االستتتترينائية االر العام  2020عقب تفشتتتت جائحة و ي  19-والر
ترتبت عليها ت اعيات على أستتتتوال وقطاع النفط وانخفاض األستتتتعا إلى مستتتترويات لم نشتتتته ها من أ ير من 20
والقوة على صعي أدائها الاال والرشليل .
عاماً .و غم ذلك ،أظهرت دانة غاز ق ًا بير ًا من الارونة
ّ
عن ما تف شت الجائحة ،جاء مق مة أولوياتنا ضااع صحّة و سالمة ريق العا  ،وق نجحنا الحفاظ على
اسرارا أعاالنا باالعرااد على تنفي سلسلة صا مة من ت ابير وإجراءات الصحّة والسالمة ،ماا انعكس على
أدائنا الرشليل حيث تا ّكنا من الحفاظ على مسرويات اإلنراج اا نف نا مشروع توسعة محطة معالجة اللاز
’او مو ’ االر تتتهر يوليو الااضتتت  ،وذلك ضتتتان الج ور الزمن والايزانية الاح دين ،ماا أضتتتاف 50
مليوع ق م مكعب إلجاال إنراجنا اليوم  .واالر هر ديسابر الااض  ،واصلنا تسجي مسرويات قياسية
اإلنراج عن ما تخطينا مسروى الـتتتتتتت  440مليوع ق م مكعب قياس يومياً .ويؤ ه ا األداء الرشليل االسرينائ
على الرزام وتفان ريق العا وذلك على الرغم من الظروف الصعبة والرح يات الر نعيشها حالياً.
غم الرح يات الر رضتتترها الجائحة العالاية ،ق أحرزنا نرائج ائعة االر العام الااضتتت وتا ّكنت الشتتتر ة
من الحفاظ على مر ز مال مرين ،وااصتتتة ً أعقا ستتتلستتتلة من الخطوات الاحو ية ال تم اتخاذها والر
تشتتا  ،إبرام اتفاقية لبي أصتتولنا البرية مصتتر وس ت اد صتتكو نا الاستترحقة بالكام والحصتتور على تستتهي
ائراان ج ي باع ر ائ ة أق .
ونطاح االر العالم الجا إلى الاضتتت ق ماً نحو تطوير أصتتتولنا العالاية إقليم ردستتتراع العرال ،والر
تضتتتتتتم أ ير من  %90من احرياطاتنا والر تزي على مليا برمي نفط مكا ئ ،بالرزامن م مواصتتتتتتلة تنفي
مصتتر ،ال يزار بإمكانات
القطاع البحر الستتاد
اططنا استترع اد ًا لحفر البئر االستتركشتتا الرال
واع ة ".
العملياع التشغيلية واانتاج
ً
بلغ مع ر إنراج الشتتتتتتر ة االر عام  63,200 ،2020برمي نفط مكا ئ يوميا ً ،برراج نستتتتتتب ره  ،%5مقا نة بـ
إقليم ردستتتراع
 66,200برمي نفط مكا ئ يوميا ً االر العام  ،2019وق ا تف مع ر إنراج الشتتتر ة الستتتنو
العرال بنستتبة  %2إلى  32,250برمي نفط مكا ئ يومياً ،ماا ستتاع على الح من أ ر انخفاض إنراج الشتتر ة
مصر ،وال تراج بنسبة  %8إلى  30,300برمي نفط مكا ئ يوميا ً مقا نةً بـ  33,000برمي نفط مكا ئ يوميا ً
إنراج الحقور .وق ا تف مروستتتط إنراج الشتتتر ة االر الرب األاير
االر العام  2019نريجة للرراج الطبيع
ً
من عام  2020بنستتبة  %2ليصت إلى  63,600برمي نفط مكا ئ يوميا ،وا تف إنراج الشتتر ة إقليم ردستتراع
العرال بنسبة  %9وباع ر  33,250برمي نفط مكا ئ يوميا ً االر الفررة ذاتها ،وذلك عقب إتاام مشروع الروسعة
محطة "او مو " لاعالجة اللاز.
وواصتتلت الشتتر ة عالياتها الرشتتليلية إقليم ردستتراع العرال ومصتتر دوناا انقطاع ولم ترأ ر بر اعيات جائحة
و ي  .19-ويؤ استتترئناف أعاار الروستتتعة اإلقليم الرزام ا ة األطراف الاشتتتا ة الاشتتتروع الرزاما ً تاما ً
برنفي ه ا الاشتتتتتروع أستتتتترع وقت ماكن م الاحا ظة على أعلى د جات األمن والستتتتتالمة .وال يزار تر يز
إئرالف بيرر برروليوم منصتتتتبا ً على االنرهاء من إنشتتتتاء أور اطوط معالجة اللاز وبطاقة إنراجية تبلغ  250مليوع
قت م مكعتب يوميتا ً االر الرب األور من العتام  ،2023اتا ينظر اإلئرالف حتاليتا ً الخيتا ات الارتاحتة لرقلي
الج ور الزمن إلتاام ه ا الاشروع.
واالر عام  ،2021ستترقوم الشتتر ة باإلع اد لحفر ما يصت إلى ااستتة ابا تطويرية اإلقليم ،والر من الاقر
مصتتتتر ،م
الب ء يها االر العام القادم .اا تخطط الشتتتتر ة للاضتتتت ق ما ً تقييم القطاع الستتتتاد البحر
مواصتتتلة تر يزيها على تحلي نرائج وبيانات الاستتتوحات الزلزالية الر حصتتتلت عليها منرصتتتف العام 2020
والرخطيط لحفر بئر اسركشا ية ج ي ة االر عام .2023
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بيع أصول الشركة في تصر
تتتتتهر أ روبر  2020عن توقي اتفاقية ملزمة م تتتتتر ة "ا ب ا الوستتتتتطان للبررور
أعلنت "دانة غاز"
الاح ودة" ،وذلك لبي أصتتتتتولها البرية الانرجة للنفط واللاز مصتتتتتر ،مقاب ما يصتتتتت إلى  236مليوع دوال
تتامالً ل عات مستترقبلية مشتتروطة .ومن الاقر إتاام ه الصتتفقة النصتتف األور  ،2021وستترحرف
أمير
الشر ة بحصصها امرياز اسركشاف " اار العريش" (القطاع  )6البحر  ،ال يزار باحرياطات غاز تزي
على  20تريلوع ق م مكعب.
السيولة وت صيل المست قاع
استترقرت الستتيولة النق ية لشتتر ة "دانة غاز" عن  108ماليين دوال  .وستتي
العاومية إلى األ با الا و ة ل عم توزيعات األ با النق ية.

الاجلس نق احرياطات الايزانية

وبلغ إجاال ال عات الر تستتتلارها الشتتتر ة من مصتتتر  182مليوع دوال االر العام  285( 2020مليوع دوال
عام  ،)2019بيناا حصتتلت الشتتر ة من إقليم ردستتراع العرال على  80مليوع دوال ( 138مليوع دوال
عام  )2019على الروال .
عام  )2019و 102مليوع دوال ( 139مليوع دوال
وحرى تا يخ  31ديستتتابر  ،2020بلغ إجاال الاستتترحقات الارأارة للشتتتر ة مصتتتر  130مليوع دوال (477
،2020
مليوع د هم إما ات ) .و إقليم ردستتراع العرال ،حصتتلت الشتتر ة على مستترحقاتها بانرظام من ما
لرواصتتتتتتت حكومة اإلقليم الرزامها بالستتتتتتت اد الاوع الاح د غم الرح يات الاالية الر واجهرها طوار العام
الااضتتتت  .ويررتب للشتتتتر ة حاليًا د عات مستتتترحقة تُق بقياة  39مليوع دوال (حصتتتتة دانة غاز) .وق أاطرت
حكومة إقليم ردسراع العرال ر ة دانة غاز بآلية س اد ه الاسرحقات.

انرهى-نبذ عن شركة دانة غاز
دانة غاز ه أور وأ بر ر ة ااصة عاملة قطاع اللاز الطبيع بانطقة الشرل األوسط ،حيث تأسست
م جة سول أبوظب لألو ال الاالية ( .)ADXوتارلك دانة غاز أصوالً مجاالت الرنقيب عن اللاز وإنراجه

ديسابر عام  ،2005وه
دولة اإلما ات العربية

الارح ة وجاهو ية مصر العربية وإقليم ردسراع العرال باع ر إنراج  66,200برمي نفط مكا ئ يوميا ً واحرياطيات غاز مؤ ة ومحرالة
ترجاوز مليا برمي نفط مكا ئ عام  .2019و ظ أصور الشر ة الضخاة
الروسعية ،تلعب دانة غاز دو ا ً با زا ً قطاع اللاز الطبيع ال يشه ناوا ً سريعا ً
للازي من الاعلومات ،يرجى زيا ة موق الشر ة .www.danagas.com
لالستفسا اع ااعالتية وعالقاع المستثمرين الرجاء التواصل تع:
محا الابيضين
ئيس عالقات الاسريارين
+97165194401
ir@danagas.com
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مصر وإقليم ردسراع العرال واإلما ات واططها
منطقة الشرل األوسط و اار إ ريقيا وجنو اسيا.

