دانة غاز تحقق أرباحا قياسية بقيمة  279مليون دوالر ( 1مليار درهم) خل ل
التسعة أشهر األولى من 2021

أبرز نتائج األشهر التسعة األولى من عام 2021
 نمو إيرادات الشركة بنسبة  ٪27لتصل إلى  334مليون دوالر

 متوسط إنتاج المجموعة بلغ  63,200برميل نفط مكافئ يوميا

 ارتفاع الدفعات النقدية المستلمة إلى  256مليون دوالر في األشهر التسعة األولى من ،2021
بزيادة نسبتها ٪102

 مجلس اإلدارة يقترح زيادة توزيعات األرباح النقدية السنوية بنسبة ٪27
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة؛  14نوفمبر  :2021أعلنت "دانة غاز ش.م.ع" ("الشركة") ،أكبر

شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق األوسط ،اليوم عن نتائجها المالية لألشهر

التسعة األولى المنتهية في  30سبتمبر .2021

ارتفع صافي أرباح الشركة لمستوى قياسي في األشهر التسعة األولى من عام  2021ليصل إلى 279

مليون دوالر ( 1,025مليون درهم) مقارنة بخسارة قدرها  379مليون دوالر ( 1,390مليون درهم) في
األشهر التسعة األولى من عام  .2020ومن أبرز العوامل التي ساهمت في نمو صافي األرباح ارتفاع

المعلنة
أسعار النفط وتحسن األداء التشغيلي وارتفاع الدخل من بنود أخرى .وتضمنت أرباح الفترة المالية ُ

دخلا من بنود أخرى بمقدار  608مليين دوالر ( 2,229مليون درهم) باإلضافة إلى دخل قدره  78مليون
دوالر ( 286مليون درهم) نتيجة لعكس مخصصات كانت قد احتُسبت في الفترة المماثلة من العام 2020
مرتبطة بانخفاض قيمة أصول الشركة في مصر.

وعند استثناء الدخل من بنود أخرى ومخصصات انخفاض القيمة ،تكون الشركة قد حققت أرباحا من
عملياتها التشغيلية بقيمة  99مليون دوالر ( 364مليون درهم) بزيادة نسبتها  ٪220مقارنة بـ  31مليون

دوالر ( 113مليون درهم) خلل األشهر التسعة األولى من عام  ،2020مما يعكس األداء التشغيلي القوي
للشركة من عملياتها األساسية على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
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وارتفعت إيرادات الشركة لألشهر التسعة األولى من عام  2021بنسبة  ٪27لتصل إلى  334مليون دوالر

( 1,224مليون درهم) مقارنة بـ  262مليون دوالر ( 960مليون درهم) للفترة نفسها من عام ،2020
مدعومة بارتفاع أسعار النفط وزيادة اإلنتاج في إقليم كردستان العراق.

في ضوء األداء المالي القوي والمستمر للشركة قرر مجلس إدارة شركة دانة غاز التوصية بتوزيع  7فلوس
سنويا وذلك على دفعتين بمقدار  3.5فلس كل ستة أشهر ،مما يزيد التوزيعات النقدية السنوية للشركة
للسهم ا

بنسبة  %27مقارنة بالتوزيعات الحالية والبالغة  5.5فلسا للسهم .وسيتم دعوة الجمعية العمومية للشركة

للنعقاد بتاريخ  9ديسمبر المقبل وذلك للموافقة على أولى توزيعات األرباح نصف السنوية وبمقدار 3.5
فلس للسهم يتم توزيعها في شهر ديسمبر من عام .2021
وتعليقا على هذه النتائج قال الدكتور باتريك ألمان وارد ،الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز":
"عززت الخطوات التي اتخذتها دانة غاز لزيادة اإلنتاج وتقليل التكاليف بجانب ما أحرزته من تقدم كبير

في تحصيل دفعاتها النقدية من استفادتها من ارتفاع أسعار النفط ومكنتها من تحقيق عائد أفضل لمساهميها.

فعلى صعيد العمليات التشغيلية ،ارتفع إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق بنسبة  ٪7وتواصل المضي

قدم ا في تنفيذ خططها التوسعة ،حيث من المقرر بدء إنتاج الغاز من مشروع ’خورمور  ‘250في شهر
أبريل من عام  .2023وفي مصر ،أكملت الشركة بنجاح برنامج حفر خمسة آبار حيث عوض إنتاجها

اإلضافي تقريبا كامل االنخفاض الطبيعي في إنتاج اآلبار القائمة .نتمتع اليوم بمركز مالي أقوى بكثير من

السابق بفضل ارتفاع معدالت إنتاجنا وأدائنا التشغيلي القوي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط .وفي ضوء هذا
التحسن الكبير في األداء ،دعا مجلس اإلدارة النعقاد الجمعية العمومية من أجل الموافقة على سياسة جديدة

لتوزيعات األرباح بما يرفع التوزيعات النقدية للمساهمين".

مستجدات قضية التحكيم ضد الشركة اإليرانية الوطنية للنفط
أعلمت شركة نفط الهلل شركة دانة غاز بأن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت بتاريخ  27سبتمبر 2021
حكمها النهائي بتعويض األضرار المرتبط بقضية التحكيم األولى ضد الشركة اإليرانية الوطنية للنفط .يغطي

التحكيم األول السنوات الثمانية والنصف األولى من الـ  25عاما المتعاَقد عليها في إطار اتفاقية بيع الغاز،

وتحديدا من عام  2005وحتى عام  ،2014علم ا بأن المبلغ الواجب سداده مقابل األضرار لصالح دانة
غاز هو  608مليون دوالر ( 2.23مليار درهم) .وتُعقد في الوقت الحالي عملية التحكيم الثانية للمطالبة
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بمبلغ أكبر بكثير مقابل السنوات الـستة عشر والنصف المتبقية من العقد ،وبالتحديد من عام  2014وحتى

عام  ،2030وقد ُحدد موعد جلسة االستماع النهائية في أكتوبر من العام القادم ( )2022في باريس،
ويتَوقع أن يصدر الحكم النهائي بتعويض األضرار في العام الذي يليه (.)2023
ُ
اتفاقية تمويل بقيمة  250مليون دوال ار مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية األمريكية ()DFC
وقعت شركة بيرل بتروليوم المحدودة "بيرل بتروليوم" ،التحالف الذي تقوده شركة نفط الهلل وشركة دانة

غاز ،التي تمتلك فيه حصة بنسبة  ،%35اتفاقية تمويل بقيمة  250مليون دوالر مع مؤسسة تمويل التنمية

الدولية األمريكية ( )DFCلتمويل أعمال إنشاء مشروع التوسعة "خورمور  "250الجاري تنفيذه في حقل

ألجل  7سنوات في توفير
غاز خورمور في إقليم كردستان الع ارق .وسيساهم التمويل الذي قدمته المؤسسة َ
الموارد المالية اللزمة لتغطية تكلفة المشروع اإلجمالية البالغة  630مليون دوالر ،علما بأنه قد تم تمويل
المبلغ المتبقي واللزم إلتمام المشروع من خلل تسهيل إئتماني من أحد البنوك اإلقليمية وعبر تمويل مقدم

من قبل مقاول األعمال الهندسية والتوريدية واإلنشائية .وخلل الربع الثالث من العام الجاري ،سحبت بيرل
بتروليوم مبلغ  100مليون دوالر من التمويل المتاح.

مستجدات العمليات التشغيلية واإلنتاج
بلغ متوسط إنتاج الشركة خلل األشهر التسعة األولى من العام الجاري  63,200برميل نفط مكافئ يوميا
مقارنة بـ  63,000برميل للفترة نفسها من عام  .2020ويعود هذا االرتفاع الطفيف إلى تحسن إنتاج

الشركة بنسبة  ٪7في إقليم كردستان العراق ببلوغه  34,000برميل نفط مكافئ يوميا ،معوضا انخفاض
إنتاج الشركة من عملياتها في مصر بنسبة  ٪4حيث بلغ  29,200برميل يوميا نتيجة التراجع الطبيعي

في إنتاج الحقول العاملة.

السيولة والتحصيلت النقدية
ارتفعت الدفعات النقدية التي استلمتها دانة غاز في كل من إقليم كردستان العراق ومصر خلل األشهر

التسعة األولى من  2021بنسبة  ٪102على أساس سنوي لتصل إلى  256مليون دوالر ( 938مليون

درهم) مقارنة بـ  127مليون دوالر ( 466مليون درهم) للفترة نفسها من العام السابق.
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ففي إقليم كردستان العراق ،ارتفعت حصة دانة غاز من الدفعات النقدية المستلمة عن مبيعات الغاز

المسال بنسبة  %77لتصل إلى  131مليون دوالر ( 480مليون درهم) خلل
والمكثفات والغاز البترولي ُ
األشهر التسعة األولى من عام  ،2021مقارنة بـ  74مليون دوالر ( 271مليون درهم) للفترة نفسها من

العام السابق ،وذلك بعد أن تكللت جهود دانة غاز بالنجاح في التسوية الكاملة للمستحقات غير المسددة

يتبق لها في اإلقليم أي مستحقات متأخرة عن العامين المذكورين
عن عامي  2019و ،2020حيث لم َ
حتى تاريخ  31أكتوبر .2021

أما في مصر ،فقد استلمت دانة غاز مبلغا إجماليا قدره  125مليون دوالر ( 458مليون درهم) خلل
األشهر التسعة األولى من العام الجاري ،ما ُيمثل زيادة بنسبة  %136مقارنة بـ  53مليون دوالر (195
مليون درهم) للفترة نفسها من عام  .2020وبذلك يبلغ إجمالي المستحقات غير المسددة للشركة في مصر

حاليا  65مليون دوالر.

وبلغت السيولة النقدية للشركة  200مليون دوالر ( 733مليون درهم) حتى تاريخ  30سبتمبر ،2021

مسجلة ارتفاعا كبي ار مقارنة بـ  108مليين دوالر ( 396مليون درهم) بنهاية  .2020ويشمل الرصيد النقدي
 123مليون دوالر (حصة دانة غاز  )%35من المبالغ المحتفظ بها لدى شركة "بيرل بتروليوم.
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

لالستفسارات اإلعالمية وعالقات المستثمرين الرجاء التواصل مع:
محمد المبيضين
رئيس عالقات المستثمرين
ir@danagas.com
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