نمو صافي أرباح دانة غاز بأكثر من الضعف خالل الربع األول من عام 2022
ليبلغ  198مليون درهم ( 54مليون دوالر أمريكي)
أبرز النتائج  -الربع األول 2022
▪

نمو إيرادات الشركة بنسبة  ٪32إلى  513مليون درهم ( 140مليون دوالر)

▪

بلغ معدل إنتاج المجموعة  62,400برميل نفط مكافئ يوميا

▪

السيولة النقدية  766مليون درهم ( 209ماليين دوالر)

▪

تحصيل  253مليون درهم ( 69مليون دوالر) خالل الربع األول من عام 2022

▪

إقرار أرباح بقيمة  4.5فلس للسهم وتوزيع األرباح في  19مايو

الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة؛  11مايو  :2022أعلنت "دانة غاز ش.م.ع" ("الشركة") ،أكبر شركة خاصة
عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرررا األو،ررط ،اليوم عن نتائجها المالية للربع األول المنتهي في 31
مارس .2022
وارتفع صر ررافي أرباح الشر ررركة بنسر رربة  ٪125في الربع األول من عام  ،2022ليصر ررل إلى  198مليون درهم (54
مليون دوالر) أو  2.8فلس للسهم ،مقارنة ب ر ر ر رر  88مليون درهم ( 24مليون دوالر) أو  1.26فلس للسهم في الربع
األول من عام 2021؛ مما يعكس األداء القوي ألعمال الشركة.
وبلغت إيرادات الش ر ررركة  513مليون درهم ( 140مليون دوالر) ،بزيادة قدرها  ٪32مقارنة بر ر ر ر ر ر ر ر ر ر 389مليون درهم
( 106مليون دوالر) في الربع األول من عرام  .2021وتعزى زيرادة اييرادات واألربراح إلى ارتفراع أ،ر ر ر ر ر ر رعرار النفط
وجهود الشر ر ررركة الفعالة في إدارة التكاليف .وارتفعت أرباح الشر ر ررركة قبل ااتسر ر ررال الفوائد وال ر ر ررائ

واال،ر ر ررتهال

وايهال بنسبة  ٪62في الربع األول من عام  2022لتبلغ  297مليون درهم ( 81مليون دوالر).
ووصر ر ررل متو ،ر ر رط أ،ر ر ررعار البيع المحققة خالل ه الفترة إلى  82دوال ار لبرميل المكثفات و 43دوال ار لبرميل النفط
الر على التوالي في الربع األول .2021
الر و 33دو ا
المكافئ من الغاز البترولي المسال ،مقارنة بر  44دو ا
وتعليقاً على هذه النتائج ،قال الدكتور باتريك ألمان وارد ،الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز":

"ا،ررتكماال للزخم اييجابي ال ي اققته الشررركة في عام ، ،2021ررجلت ادانة غاز واادة من أف ررل نتائجها ربع
السر ررنوية مسر ررتفيدة من ارتفاع أ،ر ررعار الطاقة ،وا،ر ررتمرارها بتسر ررجيل أداء تشر ررغيلي متميز في إقليم كرد،ر ررتان العراا،
بجان انخفاض تكلفة عملياتها .ه العوامل اييجابية دفعت مجلس ايدارة التوص ر ر ر ررية بدفع توزيعات أرباح قدرها
 4.5فلس للمسرراهمين .نتطلع خالل المرالة القادمة ال،ررتكمال تنفي مشررروع تو،ررعة وتطوير منش ر ة معالجة الغاز
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في خورمور (خورمور  )250بتكلفة  600مليون دوالر .ومن المتوقع أن تس ر ر ر ر ر رراهم المرالة التالية من المش ر ر ر ر ر ررروع
بزيادة إجمالي الطاقة اينتاجية للشر ررركة بنسر رربة  ٪25بحلول الربع الثاني  ،2023مما يسر رراهم في تحسر ررين إيراداتنا
وأرباانا ويعزز من توزيعات أرباانا المس ر ر ررتقبلية .وتبدو الفترة المتبقية من عام  2022مش ر ر ررجعة إلى اد كبير في
ضوء محافظة معدالت الطل وأ،عار الطاقة على قوتها رغم التحديات االقتصادية العالمية السائدة".
مستجدات العمليات التشغيلية واإلنتاج
تراجع إجمررالي إنترراج المجموعررة بشر ر ر ر ر ر ركررل طفيف إلى  62,400برميررل نفط مكررافئ يوميررا في الربع األول 2022
مقارنة بر ر ر ر ر  64.900برميل نفط مكافئ يوميا للفترة نفسها من عام  .2021وظل معدل اينتاج على أ،اس ،نوي
في إقليم كرد ،ر ر ررتان العراا ثابتا بال تغيير ،ايث بلغ متو ،ر ر ررط اينتاج  35,400برميل نفط مكافئ يوميا في الربع
األول من عام  2022مقابل  35,300برميل يوميا في الربع األول للعام المنصررم .وبالنسربة لمصرر ،فقد انخفض
اينتاج بنسبة  ٪7ليصل إلى  27,000برميل نفط مكافئ يوميا نتيجة للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول العاملة.
وتم ر ر رري أعمال التو ،ر ر ررعة قدما في مش ر ر ررروع (خورمور  )250وفقا للجدول الزمني المحدد ،ومن المقرر البدء في
إنتاج الغاز خالل الربع الثاني من عام .2023
السيولة وتحصيل المستحقات
وص ر ررلت الس ر رريولة النقدية واألرص ر رردة المص ر ررر ية للمجموعة في نهاية الربع األول من عام  2022إلى  766مليون
درهم ( 209ماليين دوالر) ويش ر ررمل ذلك مبلغ  260مليون درهم ( 71مليون دوالر) محتفظ بها لدى ش ر ررركة "بيرل
بتروليوم" ،بزيادة قدرها  ٪13مقارنة بر ر ر ر ر 678مليون درهم ( 185مليون دوالر) بنهاية السنة المالية  .2021ووافق
مساهمو الشركة ،في اجتماع جمعيتها العمومية المنعقد في  21أبريل  ،2022على توزيع أرباح نقدية قدرها 4.5
فلس للسررهم عن النصررث الثاني من  ،2021ومن المقرر ان يتم صررره ه األرباح للمسرراهمين بتاري  19مايو
الجاري .وب لك يرتفع إجمالي توزيعات األرباح للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2021إلى  8فلوس للسهم.
وبلغ إجمالي الدفعات النقدية التي ا،تلمتها المجموعة  253مليون درهم ( 69مليون دوالر) خالل الربع األول من
عررام  2022مقررارنررة ب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  213مليون درهم ( 58مليون دوالر) في الربع األول من عررام  ،2021ايررث بلغررت
مساهمات مصر وإقليم كرد،تان العراا  62مليون درهم ( 17مليون دوالر) و 191مليون درهم ( 52مليون دوالر
أمركي) ،على التوالي.
أما المبالغ المسر ر ررتحقة للشر ر ررركة في إقليم كرد،ر ر ررتان العراا ،فقد بلغت  216مليون درهم ( 59مليون دوالر) مقارنة
بر 176مليون درهم ( 48مليون دوالر) في الربع األول من عام  .2021وشهدت المبالغ المستحقة (غير المسددة)
للش ر ررركة في مص ر ررر تحس ر ررنا كبي ار؛ ايث انخف ر ررت ه المبالغ في نهاية الربع األول من عام  2022لتص ر ررل إلى
2

 114مليون درهم ( 31مليون دوالر)  ،مقارنة ب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر 480مليون درهم ( 131مليون دوالر) في نهاية الربع األول
.2021
خطة التعاقب الوظيفي لمنصب الرئيس التنفيذي
كما أعلن مجلس إدارة دانة غاز عن بدء عملية التخطيط لخالفة الرئيس التنفي ي لتشمل البحث عن المرشح
المنا،

لخالفة الدكتور باتريك-ألمان وارد ال ي ،يكمل بنجاح ، 10نوات من الخدمة المتميزة في إدارة الشركة.

وقرر مجلس ايدارة ب ن يشار الدكتور ألمان وارد في عملية البحث عن بديله ،والتي من المتوقع أن تستغرا اتى
مستشار لمجلس
ا
نهاية العام الحالي .و،يواصل الدكتور ألمان وارد بعد ذلك شغل دور ا،تشاري في الشركة بصفته
ايدارة.
وعلق السيد حميد ضياء جعفر ،رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز قائالً:
"من أن تم تعيين باتريك رئيسا تنفي يا من قبل مجلس ايدارة في ،بتمبر  ، 2013تحولت دانة غاز من شركة لها
مستحقات مت خرة بقيمة مليار دوالر أمريكي وديون بقيمة مليار دوالر ،لشركة مسددة لصكوكها بالكامل  ،وبدون
مستحقات ت كر ،وبتوزيعات أرباح نقدية منتظمة لمساهميها وبعوائد مرتفعة هي األعلى في ،وا أبوظبى ،ومن
ضمن أعلى عوائد التوزيعات على مستوى نظرائها في قطاع الطاقة .وخالل فترة تولي باتريك ،ارتفع ،عر ،هم
الشركة من  0.6درهم إماراتي للسهم الوااد ليصل إلى  1.15درهم إماراتي للسهم الوااد .نيابة عن مجلس ايدارة،
أعرل عن أعمق امتناني لباتريك على خدمته المخلصة خالل عقد من الزمان .كما أننا نرا

بمساعدة باتريك

في البحث عن خليفته ،ف ال عن ا،تعداد لمواصلة خدمة الشركة كمستشار لمجلس ايدارة، .يتم تعيين رئيس
تنفي ي جديد لتولي المهام التنفي ية في شركة دانة غاز بالمؤهالت والمهارات المطلوبة لدفع الشركة إلى األمام
وتنفي المرالة التالية من التطوير والنمو ".
كما علق الدكتور باتريك ألمان وارد  ،الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز قائالً:
"لقد كان من دواعي ،روري وفخري العمل رئيسا تنفي يا لشركة دانة غاز ،وكانت الفترة األكثر إثارة وتحديا في
إنجاز مرضيا للغاية .ويعد عام  2021أف ل أعوام الشركة من إنشائها في
ا
اياتي .لقد كان مشاهدة تحول الشركة
 ، 2005مع تسجيل مستويات قيا،ية للتحصيل واألرباح وتوزيعات األرباح على المساهمين .في بداية فترة واليتي،
كان يتم ا،تخدام التدفقات النقدية الحرة للشركة في خدمة الدين ،لكنه اآلن ي ه

للسادة المساهمين من خالل

متزيادة .وإنني أتطلع إلى مواصلة العمل مع مجلس ايدارة في انتظار تعيين خليفتي ،ومن ثم
توزيعات أرباح ا
مستشار لمجلس ايدارة ".
ا
انتهى-3

نبذة عن شركة دانة غاز

دانة غاز هي أول وأكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرا األو،ط ،ايث ت ،ست في ديسمبر عام
 ،2005وهي مدرجة في ،وا أبوظبي لألوراا المالية ( .)ADXوتمتلك دانة غاز أصوال في مجاالت التنقي

عن الغاز وإنتاجه

في دولة ايمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وإقليم كرد،تان العراا بمعدل إنتاج  62,600برميل نفط مكافئ يوميا
وااتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ .وفي ظل أصول الشركة ال خمة في مصر وإقليم كرد،تان
العراا وايمارات وخططها التو،عية ،تلع

دانة غاز دو ار بار از في قطاع الغاز الطبيعي ال ي يشهد نموا ،ريعا في منطقة الشرا

األو،ط وشمال إفريقيا وجنول آ،يا .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع الشركة .www.danagas.com
لالستفسارات اإلعالمية وعالقات المستثمرين الرجاء التواصل مع:
محمد المبي ين
رئيس عالقات المستثمرين
ir@danagas.com
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