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بنسبة  2021 العام ارتفاع الدفعات النقدية المستلمة من قبل دانة غاز خالل
مليار درهم( .381مليون دوالر ) 377٪ إلى 107  

  مليون دوالر 193% إلى141ارتفاع الدفعات النقدية المستلمة في مصر بنسبة 
  مليون دوالر  184% إلى 80ارتفاع الدفعات النقدية المستتتتلمة في إقليم سردنتتتتان العراة بنستتتبة

 2021 عام في
  ن وتيرة تحصيل الدفعات  ارتفاع أنعار النفطبدعم من تحسُّ

 
أعلنت "دانة غاز ش.م.ع" )"الشركة"(، أكبر شركة  :2022يناير  6 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

النقدية التي استلمتها الدفعات خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في الشرق األوسط، عن ارتفاع إجمالي 
 377إلى لتصل  2021على أساس سنوي في العام % 107مصر بنسبة إقليم كردستان العراق و في 

. ويعود 2020مليون درهم( في العام  667مليون دوالر ) 182ارنة بـ مقمليار درهم(  1.38مليون دوالر )
االنتعاش القوي في أسعار النفط وتسارع وتيرة تحصيل هذا التحسن الكبير في مستوى التحصيل إلى 

 الدفعات النقدية في مصر وتسوية المستحقات القديمة المتأخرة للشركة في إقليم كردستان العراق.
 

، في الدفعات "بيرل" ٪ في شركة بيرل بتروليوم35ارتفعت حصة دانة غاز، التي تمتلك فقد وتفصياًل، 
في إقليم كردستان العراق  الطبيعي النقدية المستلمة من مبيعات المكثفات والغاز البترولي الُمسال والغاز

دوالر  مليون  102مقارنة بـ  2021عام المليون درهم( في  674مليون دوالر ) 184إلى  ٪80بنسبة 
. وتعود هذه الزيادة الكبيرة في نسبة التحصيل إلى التسوية الكاملة 2020عام المليون درهم( في  374)

 .2020و 2019للمبالغ المستحقة المتأخرة لصالح الشركة في اإلقليم عن عامي 
 

نة بـ ، مقار 2021مليون درهم( في العام  707مليون دوالر ) 193أما في مصر، فقد استلمت دانة غاز 
٪ على أساس سنوي. 141نسبتها كبيرة ، بزيادة 2020مليون درهم( في العام  293مليون دوالر ) 80

الشركة المتأخرة لصالح مستحقات إجمالي الخفض في من الحكومة المصرية  المستلمةالدفعات وساهمت 
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 أتبدأن وذلك عند أدنى مستوياتها منذ (، يون درهممل 73مليون دوالر ) 20إلى أقل من في الجمهورية 
المبالغ النقدية التي استلمتها إجمالي ن تضم  و  .2007عام الدانة غاز عملياتها التشغيلية في مصر في 

سددتها  (ليون درهمم 176مليون دوالر ) 48 دفعة نقدية بقيمة 2021عام الشركة في مصر خالل ال
 .الماضي الحكومة المصرية في ديسمبر

 
  الدستور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشرسة دانة غاز:ذه المناسبة، قال هوفي 

 2021العام  خاللالنقدية  الدفعاتتحصيل مستوى في تحسن كبير "نحن سعداء للغاية بما شهدناه من 

منذ  ياتهاانخفاض إجمالي المبالغ المستحقة في مصر إلى أدنى مستو فارتفاع أسعار النفط.  هعزز والذي 

للشركة.  المركز المالي اوتسوية كامل المستحقات غير المسددة في إقليم كردستان العراق عزز  2007عام 

عليها  صادقفلس للسهم والتي  3.5ونتيجة لذلك، تمكنا من توزيع أرباح نقدية مرحلية إضافية بواقع 

 ."ديسمبر الماضي 9المنعقد بتاريخ  مساهمو الشركة خالل اجتماعهم

 

إن استمرارية هذه المستويات القياسية فيما يتعلق بتحصيل دفعاتنا النقدية تمنحنا الثقة لمواصلة وأضاف: "

مستفيدين من ارتفاع أسعار النفط  ،تنفيذ خططنا االستثمارية في كل من إقليم كردستان العراق ومصر

إيجابًا سينعكس  أسعار الطاقةع ارتفامما ال شك فيه أن والغاز وتحسن بيئة االقتصاد الكلي بوجه عام. و 

العام الجديد منصبًا بداية ويبقى تركيزنا مع على أسعار البيع الفعلية لمنتجات الشركة مما سيعزز ربحيتها. 

 .ا"لمساهمين مردود ممكنوتحقيق أكبر  ربحية الشركةعزيز تعلى 

 

 -انتهى-
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 نبذة عن شرسة دانة غاز

 
، 2005عاملة 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 دولة ADXوهي مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية )

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

غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ. وفي ظل أصول الشركة الضخمة في مصر وإقليم كردستان العراق واإلمارات 

ً في منطقة الشرق األوسط وشمال وخططها التوسعية، تلعب دانة غاز دوراً بارزاً في قطاع الغاز الطبيعي الذي يشهد نمواً سريع ا

 . www.danagas.comإفريقيا وجنوب آسيا. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة 

 

 لالستفسارات اإلعالمية وعالقات المستثمرين الرجاء التواصل مع:

 محمد المبيضين

 رئيس عالقات المستثمرين
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