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مليون دوالر(   111ماليين درهم ) 407 بقيمةصافي أرباح تسجل انة غاز د
 2022خالل النصف األول من عام 

 

 2022النصف األول  -أبرز النتائج
٪  82 تهنسا ، بنمو  يلس للسامم  5.8أو   مليون دوالر(  111ماليين درهم )  407إلى    أرباح الشاكة صااي     ارتفاع ▪

 وذلك عند المقارن  بالمثل الماض العام بالفتكة ذاتما من مقارن  
 (يون دوالرمل 284م )ليون درهم 1,041إلى  لتصل ٪31بنسب   الشكة  إيكاداتنمو   ▪
 %16انخفاض التكاليف التشغيلي  بنسب    ▪

أك ك شاااااكة   اصاااا   (، "الشاااااكة ") "دان  غاز ش.م.ع"أعلنت    :2022أغسااا     11 الشاااار ةإل ارمارال اليربية المت؛   
يونيو  30نتم  ي  عن نتائجما المالي  للنصاااأل اطول الم    عامل  ي  قطاع الغاز الط يع  ي  منطق  الشاااكأل اطو اااو، اليوم

2022. 

  111) درهم  يينمال  407، ليصال إلى  2022٪  الل اطشامك السات  اطولى من عام  82الشاكة  بنساب    حاربأصااي   ارتفع 
حققتما الشاااكة   يون دوالر(مل  61مليون درهم )  225  ل  بقيم صااااي  أرباح معد  يلس للسااامم، مقارن  ب  5.8أو   (يون دوالرمل

الذي تم عكسااااا  ي    لانخفاض قيم  اطصاااااو  مخصاااااصااااااتقيد ا اااااتثنا   عد  ب  2021 الل النصاااااأل اطول من  من عملياتما 
 . 2021النصأل اطول من عام 

خفض التكاليف، المسااااتمك ب ما، والتزامالنفو والغاز  بارتفاع أ ااااعارًا  مديوعالنصااااأل اطول  الل   دان  غاز ربحي نمو   وجا 
 .ي  إقليم ةكد تان العكاأللعملياتما وي القتشغيل  ال دا إلى جانب اط

يون مل  284مليون درهم )  1,041٪ لتصاال إلى  31بنسااب    الجاري   رتفعت إيكادات الشااكة  لهشاامك الساات  اطولى من العاماو 
انخفضت تكاليفما ، ي  حين 2021النصأل اطول من عام     الل( يون دوالرمل  216مليون درهم )  792اااااااااااااا( مقارن  بدوالر

لمكثفات ال كميل  دوالراً  87إلى   الل النصاأل اطول لمنتجاتما  المحقق   ال يع أ اعارمتو او ووصال .  %16التشاغيلي  بنساب   
النصأل     اللعلى التوال    اً دوالر   32و  اً دوالر   48اااااااا  ال تكول  المسال، مقارن  بااااااااالنفو المكايئ من الغاز  ل كميل  دوالراً   44و

 .2021اطول من عام 

انقطاع.  أيدون   ي  إقليم ةكد اااااتان العكاألعملياتما   واصااااالتيقد ،  الشاااااكة  التحديات اطمني  الت  واجمتمامن على الكغم  و 
وتطويك  تو ع مشكوع  ةما حققت تقدمًا جيدًا ي  تنفيذ    ،النصأل اطول   الل٪  1قليم بنسب   ي  اإل  ماإنتاجارتفع إجمال   يقد  

مض  تو   للمشكوع  ي حفك أول بئك تطويك ا ت كمل خالل النصأل اطول، ي.  (250) ورمور   ورمور منشأة معالج  الغاز ي 
ي  مشااااكوع ) ورمور  المند اااا  والمشااااتكيات واإلنشااااا اتأعمال  توقأل  رغمو   .على قدم و اااااأل  حفك ال ئك الثان أعمال   وتيكة
تلك   لمعالج   المحلي  الساالطات  التنساايم معالشااكة     واصاال، تصاااعدةمتالمني  اط مخاوفال  بساا بيونيو  (  الل شاامك 250

 اطعمال اإلنشائي .وا تئناف التحديات 
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القوي، يتوقع مجلس اإلدارة الحفاظ على توزيعات اطرباح نصاأل السانوي  بما يتماشاى مع   والمال  طدا  التشاغيل ا  توايًقا مع
   تم ك. شمك ي  القادم ي  اجتماعه نصأل السنوي  يا   توزيع أرباح الشكة . و يقكر مجلس اإلدارة توزيعات اطرباح 

 

قوي   قت دان  غاز نتائجق  "ح  :فيذي لشاركة دانة غازال كتور باتريك ألمان واردإل الرئي  التن   الالنتائجإل هذه على    ا  وتيليق
التكاليف، إلى جانب جمودنا المساتمكة لخفض  و  متميزأدائنا التشاغيل  الوذلك بفضال  ،اطول من العام الجاري نصاأل  الل ال

ارتفاع االقتصاااادي  العالمي  المتزايدة و حال  عدم اال اااتقكار والتحديات من تفاقم  بالكغمو أل الطاق .  ا اااو أعوامل اإليجابي  ي  ال
أ ااااااعار الطاق   وال  اااااايما مع ا ااااااتمكار ارتفاع   2022لما تبقى من عام   نا إيجابي  ومشااااااجع توقعاتتظل معدالت التضااااااخم،  

 ". لطلبمستويات او 

 

  مستج ال اليمليال التشغيلية وارنتاج

 من عام  اطول   الل النصااااألبكميل نفو مكايئ يوميًا    61,100إلى    ليصاااال  ٪5نسااااب  تكاجع إجمال  إنتاج المجموع  ب
 انخفاضيعود ذلك إلى . و 2021من عام   الل النصاااااأل اطولبكميل نفو مكايئ يوميًا    64,000مقارن  باااااااااااااااااااا  2022

ي  إقليم   . وارتفع معدل اإلنتاجمل لتكاجع الط يع  ي  إنتاج الحقول العال نظكاً   ٪9ي  مصااااااااااااااك بنسااااااااااااااب   معدل اإلنتاج  
اطول من عام    النصاااااأل بكميل نفو مكايئ يوميًا ي   34,500  اإلنتاج، حيث بلغ متو اااااو  ٪1بنساااااب   ككد اااااتان العكاأل 

 .ماض لعام المن ا الفتكة ذاتمابكميل يوميًا ي   34,300 قارن  بام 2022

 .المتزايد ي  المنطق  اال ااااااتقكارثيك حال  عدم أرغم ت النصااااااأل اطول   الل  ةالمعتادالتشااااااغيلي  قدمًا    العمليات مضااااااتو 
  (250) ورمور  مورر مشاكوع تو اع   و أعمال اإلنشاا  ي   تقدم على  الت  تم اتخاذها  لتدابيك اطمني  االحتكازي  أثكت او 

لمعالج   العكاأل  مع حكوم  إقليم ةكد تان  ب ثعن ةما ئشكةاو . وتعمل الشكة   مؤقتاً  مشكوعالم العمل بيعلتمما أدى إلى  
أقكب   ي  اإلنشااائي عمال  اطوا ااتئناف  ع جميع اططكاف ملتزم  بتنفيذ مشااكوع التو ااعلمًا بأن   اطمني ،  المخاوفجميع  

 .وقت ممكن

 

 المست؛قال  السيولة وت؛صيل

دوالر(   يينمال  207مليون درهم )  759إلى    2022للشااااكة  ي  نماي  النصااااأل اطول من عام    النقديوصاااالت الساااايول   
 ."بيكل بتكوليوم"محتفظ به لدى شكة   (ردواليون مل 119مليون درهم ) 436 م لغ بما ي  ذلك

حيث مليون دوالر(،  180مليون درهم )  660 الل النصأل اطول  المجموع   إجمال  الديعات النقدي  الت  ا تلمتما بلغ  و 
مليون  45مليون درهم )  165مليون دوالر( و  135مليون درهم )  495مصااك  و بلغت مساااهمات إقليم ةكد ااتان العكاأل 

 .دوالر أمكة ( على التوال 

 

 -انتمى-
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 عن شركة دانة غاز

وه     2005دان  غاز ه  أول وأك ك شكة  إقليمي   اص  إلنتاج الغاز الط يع  ي  الشكأل اطو و، تأ ست ي  ديسم ك  
مدرج  ي   وأل أبو ظ   لهوراأل المالي . وللشكة  أعمال ا تكشافي  وإنتاجي  ي  مصك وإقليم ةكد تان العكاأل واإلمارات 

لى مليار بكميل نفو مكايئ. وبأعمالما الجاري  ي  مصك واإلقليم واإلمارات العكبي  المتحدة باحتياط  مؤةد ومحتمل يزيد ع
و طو إضافي  للتو ع ، تؤدي دان  غاز دورًا محوريًا ي  تسكيع نمو قطاع الغاز الط يع  ع ك الشكأل اطو و وشمال أيكيقيا  

 www.danagas.comوجنوب آ يا. 
 

 ل مع  سم االتصال المؤسسي وعال ال المستثمرين:للتواص
 محمد الم يضين 
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