دانة غاز تستلم  39مليون دوالر ( 143مليون درهم) من عملياتها في
مصر في شهر ديسمبر

 انخفاض الدفعات المستحقة للشركة في مصر إلى أدنى مستوياتها منذ بدأ عملياتها
التشغيلية في عام  2007إلى أقل من  30مليون دوالر
 زيادة بنسبة  %130في الدفعات النقدية المستلمة من عمليات الشركة في مصر خالل عام
 ،2021لتصل إلى  184مليون دوالر (  674مليون درهم)
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة 29 :ديسمبر  :2021أعلنت "دانة غاز ش.م.ع" ("الشركة") ،أكبر
شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في الشرق األوسط ،عن استالمها دفعة نقدية بقيمة 39

مليون دوالر ( 143مليون درهم) في شهر ديسمبر من الحكومة المصرية ،لينخفض بذلك إجمالي المبالغ
المستحقة للشركة في مصر إلى أقل من  30مليون دوالر وذلك عند أدنى مستوياتها منذ بدء دانة غاز

لعملياتها التشغيلية في مصر في عام .2007

وتمثل هذه الدفعة الجديدة استكماالً للدفعات النقدية التي استلمتها الشركة على امتداد العام الجاري الذي

شهدت خالله تحسناً جذرًيا في مستوى تحصيل مستحقاتها ،ليرتفع إجمالي المبالغ المستلمة في مصر خالل

عام  2021بنسبة  %130لتصل إلى  184مليون دوالر ( 674مليون درهم) مقارنة بـ  80مليون دوالر

في العام الماضي.

وفي هذه المناسبة ،قال الدكتور باتريك ألمان وارد ،الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز:

"نحن مسرورون جداً الستالم هذه الدفعة النقدية من الحكومة المصرية وبذلك تكون الدفعات المستحقة
للشركة في مصر قد انخفضت ألدنى مستوياتها على اإلطالق .وتؤكد هذه الدفعات على التزام الحكومة

المصرية بتسوية المبالغ المستحقة للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز .ومن جانب آخر ،سيُعزز تسارع

وتيرة سداد الدفعات النقدية من جاذبية مصر الستقطاب المزيد من االستثمارات الدولية والتي ستُثمر بدورها
عن دفع عجلة النمو االقتصادي في الجمهورية .كما أن استم اررية سدادها دفعاتنا النقدية المستحقة ستعزز

ثقتنا للمضي قدماً في خططنا التوسعية في مصر".
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واستثمرت دانة غاز ما يزيد على ملياري دوالر منذ بدء عملياتها في مصر في عام  ،2007لتصبح الشركة

حالياً خامس منتج للغاز في الجمهورية ،بمعدل إنتاج  29,200برميل نفط مكافئ يومياً خالل الربع الثالث

من العام الجاري.

-انتهى-

نبذة عن شركة دانة غاز

دانة غاز هي أول وأكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق األوسط ،حيث تأسست في ديسمبر عام ،2005
وهي مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية ( .)ADXوتمتلك دانة غاز أصوالً في مجاالت التنقيب عن الغاز وإنتاجه في دولة
اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وإقليم كردستان العراق بمعدل إنتاج  63,200برميل نفط مكافئ يوميا ً واحتياطيات
غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ .وفي ظل أصول الشركة الضخمة في مصر وإقليم كردستان العراق واإلمارات
وخططها التوسعية ،تلعب دانة غاز دورا ً بارزا ً في قطاع الغاز الطبيعي الذي يشهد نموا ً سريعا ً في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وجنوب آسيا .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع الشركة .www.danagas.com
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