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 اتفاقية بيع أصولها عدم المضي قدمًا فيدانة غاز تعلن 
 في مصر البرية 

 

أعلنت "دانة غاز ش. م.ع" )"الشركة"(، أكبر شركة خاصة عاملة  :2021أبريل  25الشارقة، اإلمارات، 
بيع أصررررولها البرية في م ررررر ،  ال ي    عد لها  اليوم عن الشرررررو ا،  رررر ،في الطبيعي في قطاع الغاز 

 .2020أك وبر  25اإلعالن عنها  ابقًا يوم 
 

 ذلك قبل حلول ال اريخ البيع، ب ا يرضرررري الطرفين  ال عاقية عذر ا رررر يعاد عدد من الشررررر ق  ال  رررر قة مع 
 الشررررررركةإدارة فقد قرر مجلس  ،2021 أبريل 14يوم ا،ربعاد  في الذي  وافق  البيعا عاقية  ام  إلالنهائي 

ام ياز شرررررر ال  جانبإلى   شررررررغيلها، ال ن جة للنع   الغاز في م ررررررر  البرية هاأصررررررولبمواصررررررلة االح عا  
 .ال حري اال  كشافي ذي اإلمكانات الواعدة )القطاع ال ادس( العريش

 

للعد ل  ح ب م طل ات اإلف اح الخاصة ب وو أبوظبي، فيجب على الشركة اإلف اح عن ا،ثر ال الي 
هذه اال عاقية.  بين ا  قوم الشرررررركة ب قيي  أثر إنهاد إ عاقية البيع بال ع ررررريل، فتنق من ال  وقع أن  كون  عن

 .النقد ة في ال رررررررنوات القادمة ها دفقا ها ال الي   ح رررررررن في مركز    ربحية الشرررررررركةهناك أثر إ جابي على 
 و الطاقة. ا و أاالق  اد العال ي    اتل غير  ن يجة ، جابياإل ا،ثر هذا  يأ ي

 

 وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز":
 رررررررر يعاد ال بين الطرفين ثبت  جود صررررررررعوبات ،  لكنبت  ام صررررررررعقة البيع غاز مل زمة دانة لطال ا كانت "

 بعد إيالد  ان هاد ال وعد ال حدد للوفاد بهذه الشرررررررررررررر ق،عقب .   البيعا عاقية ال  ام  ال  ررررررررررررر قةالشرررررررررررررر ق 
ال ي للشرررررررررررر ق  ا،حكام   فقاً  البيعها في إنهاد ا عاقية قررت الشرررررررررررركة  نعيذ حق   ،ن ال  ع   االه  ام الواجب

 .هذه اال عاقية   ض نها
 

 14في م ر على مدى ال نوات الرررررر بالنجاح  جل حافل     ع دانة غاز ب" باتريك قائاًل:واختتم الدكتور 
 اب  ا،طراف ال عنيةج يع ب ا  حقق م ررررلحة  م رررررنا في أصررررولنواصررررل ال زامنا ال ام بتدارة   ال اضررررية. 

للنع   الغاز ال ن جة البرية أصرررررررررررولنا  من  حقيق أكبر مرد د م كنن طلع إلى   الحكومة ال  ررررررررررررية.  هافي
ض ن  الواقعة ال حري  نامكانات الهائلة ل نطقة ام ياز نحو  حقيق اال ر عادة الق روى من اإل ناركيز وجيق    

 ".2023عام الالربع ا، ل من خالل فيها ، حيث نخط  لحعر بئر ا  كشافية القطاع ال ادس
 -ان هى-
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 نبذة عن شركة دانة غاز

 

عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق األوسط، حيث تأسست في ديسمبر عام دانة غاز هي أول وأكبر شركة خاصة 

(. وتمتلك دانة غاز أصوالً في مجاالت التنقيب عن الغاز وإنتاجه في ADX، وهي مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية )2005

برميل نفط مكافئ يومياً  63,200راق بمعدل إنتاج دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وإقليم كردستان الع

. وفي ظل أصول الشركة الضخمة في مصر وإقليم 2020واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام 

د نمواً سريعاً في كردستان العراق واإلمارات وخططها التوسعية، تلعب دانة غاز دوراً بارزاً في قطاع الغاز الطبيعي الذي يشه

 . www.danagas.comمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة 

 

 لالستفسارات اإلعالمية وعالقات المستثمرين الرجاء التواصل مع:

 محمد المبيضين

 المستثمرينرئيس عالقات 

+97165194401 

ir@danagas.com  
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