
 

 
 2022سبتمبر  20غالق السهم بتاريخ إ*حسب سعر  

 

فلس للسهم عن النصف   4.5 بمقدار  مرحليةأرباح نقدية   توزيع " يقر  دانة غاز"مجلس إدارة 
 2022األول من عام 

   %28.5بنسبة  للشركة  مرحليةتوزيعات األرباح ال زيادة ▪
 * %8.7 يبلغ األرباح  توزيعاتالسنوي لعائد  ال ▪
ومن   ،)أخر يوم للمشاركة( يستحقون توزيعات األرباح المرحلية  2022سبتمبر  29 حملة األسهم بتاريخ  ▪

 .2022أكتوبر  21بحلول   ي الشركةلمساھم األرباح المتوقع أن يتم دفع
 

"دانة غاز ش.م.ع" )"الشركة"(، أكبر شركة خاصة    قرر مجلس إدارة شركة   :2022سبتمبر    22الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة؛  
اليوم   الشرق األوسط،  الغاز الطبيعي في منطقة  درهم  مليون   315 بقيمةللمساهمين    مرحلية  نقدية  أرباح  توزيععاملة في قطاع 

 .2022أكتوبر    21  بحلول  صرفها للمساهمينيتم  ،  2022النصف األول من عام    وذلك عنفلس للسهم   4.5 إماراتي، أي ما يعادل
 

 هو دليل واضح على   ستمرار في توزيع األرباح وزيادتهاإن اال"  حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة "دانة غاز":قال  في هذه المناسبة،  و 
النقدية    قد ل  .التشغيلي والمالي   هائأدا  تميزو الشركة،  أعمال    ثقتنا المستمرة في   نتيجة شهدنا خالل النصف األول زيادة في تدفقاتنا 

 المرحلية توزيعات النقديةالزيادة  ، مما مكننا من اليفلتكا كما ركزنا على ضبطاإلنتاج  معدالت في استقرار و ، رتفاع أسعار الطاقةال
 . "المقدمة لمساهمينا

اليين  م  407  بقيمةح  اربأصافي  حيث حّققت    2022عام  الللنصف األول من    المالية  نتائجهاًا عن  سابققد أعلنت  الشركة  وكانت  
المعدلة    رباحاألمقارنة بصافي    %82األشهر الستة األولى من العام، بزيادة قدرها   خالل(  يون دوالر أمريكيمل  111)  درهم إماراتي

مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط   2022خالل النصف األول من العام    "دانة غاز"وجاء نمو ربحية  .  2021عام  اللنصف األول من  ل
 أدائها التشغيلي في إقليم كردستان العراق. والحفاظ على قوة  المستمر بخفض التكاليف الشركة والغاز، والتزام

 - انتهى -
 

 عن شركة دانة غاز
وهي مدرجة في  2005لشرق األوسط، تأسست في ديسمبر دانة غاز هي أول وأكبر شركة إقليمية خاصة إلنتاج الغاز الطبيعي في ا

سوق أبو ظبي لألوراق المالية. وللشركة أعمال استكشافية وإنتاجية في مصر وإقليم كردستان العراق واإلمارات العربية المتحدة 

  2021ألف برميل نفط مكافئ في عام    62ومعدل أنتاج يومي يتجاوز    مليار برميل نفط مكافئال  تفوق  ةومحتمل  ةمؤكد  اتباحتياطي

وبأعمالها الجارية في مصر واإلقليم واإلمارات وخطط إضافية للتوسعة، تؤدي دانة غاز دوراً محورياً في تسريع نمو قطاع الغاز  

  www.danagas.comالطبيعي عبر الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. 

 
 للتواصل مع قسم االتصال المؤسسي وعالقات المستثمرين: 

 محمد المبيضين

 رئيس عالقات المستثمرين
ir@danagas.com 

http://www.danagas.com/
mailto:ir@danagas.com

