ارتفاع الدفعات النقدية المستلمة من قبل دانة غاز في مصر وإقليم كردستان
العراق إلى الضعف تقريباً خالل األشهر التسعة األولى من 2021
 بلغ إجمالي المبالغ النقدية التي استلمتها الشركة  256مليون دوالر ( 938مليون درهم) خالل
األشهر التسعة األولى من 2021

 ارتفاع الدفعات المستلمة بنسبة  %102على أساس سنوي
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة 6 :أكتوبر  -2021أعلنت دانة غاز ش .م.ع"( ".الشركة") ،أكبر
شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في الشرق األوسط ،أن إجمالي المبالغ النقدية التي استلمتها
في مصر وإقليم كردستان العراق خالل األشهر التسعة األولى من العام الجاري بلغت  256مليون دوالر
( 938مليون درهم) ما يمثل زيادة بنسبة  %102على أساس سنوي مقارنة بـ  127مليون دوالر (466
مليون درهم) خالل الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت حصة دانة غاز ،التي تمتلك حصة نسبتها  %35من شركة بيرل بتروليوم ("بيرل") ،في الدفعات
النقدية المستلمة من مبيعات المكثفات والغاز البترولي المسال والغاز في إقليم كردستان العراق بنسبة %77
إلى  131مليون دوالر ( 480مليون درهم) خالل األشهر التسعة األولى من العام  2021مقارنة بـ 74
مليون دوالر ( 271مليون درهم) خالل الفترة ذاتها من العام الماضي .وفي مصر ،استلمت دانة غاز125
مليون دوالر ( 458مليون درهم) خالل األشهر التسعة األولى من العام الجاري بزيادة نسبتها %136
مقارنة بـ  53مليون دوالر ( 195مليون درهم) خالل الفترة ذاتها من العام .2020
وفي هذه المناسبة ،قال الدكتور باتريك ألمان وارد ،الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز"" :سعداء بتحسن
مستوى تحصيل الدفعات النقدية خالل العام الجاري بدعم من االنتعاش القوي في أسعار النفط .وتمنحنا
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قدما في خططنا التوسعية
استم اررية الدفعات النقدية في موعدها وتسوية المستحقات المتأخرة الثقة للمضي ً
في إقليم كردستان العراق ومصر".
ويعد مشروع خورمور  250المرحلة األولى من مشروع توسعة يضم بناء خطين جديدين لمعالجة الغاز
يوميا في منشأة بيرل بتروليوم في خورمور ،وسيعمل ذلك على رفع إجمالي
بسعة  250مليون قدم مكعب ً

إنتاج الغاز من المشروع ليقارب الـمليار قدم مكعب يومياً .وكانت بيرل بتروليوم قد وقعت مؤخ اًر اتفاقية
تمويل بقيمة  250مليون دوالر مع مؤسسة تمويل التنمية األمريكية الدولية ،للمساهمة في تمويل أعمال
التوسعة في حقل غاز خورمور في إقليم كردستان العراق حيث تسير األعمال اإلنشائية حسب الجدول
المحدد إلكمال المشروع بحلول أبريل .2023
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 ،2005
وهي 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  63,200برميل نفط مكافئ يوميا ً واحتياطيات
غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ .وفي 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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