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 خبر صحفي

 دانة غازل العمومية السنويةالجمعية اجتماع 
الشرررررر  ة عقدت دانة غاز ش.م.ع )"الشرررررر  ة"    -2018أبريل  19الشااااا اةم ااما اع العراية المتحد   

  الثاني عشرررررررر ةالجمعية العمومية السرررررررر و اجتماع   األوسرررررررر ال ائدة في مجال الغاز الطبيعي في الشرررررررر   
سرراوموس الم ق  االجتماع  وخالل . ال ئيس الفخ ي للشرر  ةسررمو الشرريم  بمد بط سررلطاس القاسررمي  ئاسررة  ب

 خاصالمقت ح السرررررراب  البتأجيل مجلس ا دا ة وتوصررررررية مقت ح اسررررررتث ا  بتوصرررررريات مجلس ا دا ة  جميع 
 لتا  م الب .  %5ب سبة نقدية توز ع   باح ب

ترا  م بفي اجتمراعرا الم عقرد قرد اقت ح مجلس ا دا ة  راس أل براح  توز عرات اب   برالق ا  الخراصفيمرا تتعلو 
مط جز  إعادة إمكانية   2017نهاية العام مع لش  ة ل ةالقو سيولة ال قدية لعلى ا ب ا     2018ما س  14

نقدية   باح توز عات لمسررررررراوميط في  ررررررركل إلى ا 2017العام في دانة غاز  السررررررريولة ال قدية المتوف ة لد 
اقية ب ود اتفعلى ال غم مط  س سررداد توز عات األ باح المقت بة مسررموح با بموج  مع ذلك  و . و ٪5ب سرربة 

المحكمة  مط  على  م  قضررررررررررائي 2018 ب  ل  4بتا  م بصررررررررررل  بد بملة الصرررررررررركو    فقد الصرررررررررركو 
 . توز ع   باحيم ع الش  ة مط إعالس مط ط ف وابد العليا ا نجليز ة 

والتي  فادت  إب  ل 15بتا  م " ويئة األو ا  المالية والسلع"موافقة في ظل وذه الظ وف  طلبت الش  ة و 
ع ض ق ا  المحكمة االنكليز ا على محاكم دولة االما ات للبت في قابليتا لل فاذ في الشرررررررررررررر  ة بوجو  

 توز عات األ باح إلى توصررررررررررررية مجلس ا دا ة بشررررررررررررأستأجيل على الدولة ,  ما ابدت الهيئة عدم مم عتها 
 .الب تا  م 

ت ح توز ع ي مقوقد تم نشرررر   د الهيئة على الموقع ا لكت وني للشرررر  ة. وبخصرررروص طل  تأجيل ال ظ  ف
خالل ميط المسرراوإعالم  بشرر   توز عاتالتأجيل ق ا  هيئة على الوافقت األ باح خالل الجمعية العمومية  

ق ا  ط ح التوز ع   برراح  و س تتم  و الررذي يم ع ا عالس عط العليررا االجتمرراع بررأم  المحكمررة ا نجليز ررة 
  غلبيةة موافقتم    الق ا  ب  على  س تتم األ باح اتتأجيل توز عللتصرررررررررررو ت مط  جل لمسررررررررررراوميط على ا



أجيل ضرررررد التالمسررررراوميط ة غالبي تصررررروتعلى الجمعية العمومية وع د ط ح إقت اح التأجيل . المسررررراوميط
 .دا ةمجلس ا  توصيةعلى عكس نقدية توز ع   باح و إعالس   غلبية المساوميط لصالح والبق ا صوت

بصرررل  بد مسررراومي الشررر  ة على ق ا  مط محكمة الشرررا قا  2018اب  ل  16تطو  الب  وبتا  م وفي 
االتحادية قضرررررررررى بوقح  م  المحكمة االنكليز ة بم ع الشررررررررر  ا مط توز ع   باح إلى بيط البت في قابلية 
ذلك الق ا  لل فاذ في دولة ا ما ات الع بية المتحدة. وتد س الشرررررررررر  ة مع مسررررررررررتشررررررررررا  ها القانونييط  يفية 

 التعامل مع وذا الوضع.

 عاد و قادمة. الثالث لسرررررررررررررر وات الل ا  عضررررررررررررررو  11مكوس مط جدتد اختتم االجتماع بانتخا  مجلس إدا ة و 
   د جعفيالسرررررريد مجو ل مط الج واس  سرررررريح د جعف  والسرررررريد  ا ررررررد ميالمجلس الجدتد انتخا  السرررررريد ب

اد  لدا ي ز والسرررررريد   والسرررررريد عبدا علي المجدوعي  ةطالسرررررريد سررررررعيد ع ايز اس  و  ن   ياسا وجو والسرررررريد 
 ررررراويط المهي ي والسررررريد عادل السررررريد تم انتخا   ل مط و  . أعضرررررا  مجلس إدا ةوالسررررريد واني بسررررريط 

 جدد. أعضا   و لحسالعوضي والسيد نو  الدتط 

وم و  الذتط انتهت مدة والتتهمالجدد و رررررك   عضرررررا  مجلس ا دا ة أعضرررررا  مجلس ا دا ة  ب  ال ئيس بو 
 على عبيد الجاب والسررررررريدة فاطمة  ال و سسرررررررعادة الشررررررريم سرررررررلطاس بط  بمد القاسرررررررمي  والسررررررريد ناصررررررر  

عا  انخفاض  سررررررومط  ب زوا  تحدياتالتي  انت مليئة بالو   السرررررر وات الماضرررررريةالقيمة خالل  مسرررررراوماتهم
صرررررررالح ل الشرررررررائكة التحكيمدعاو  بل با ضرررررررافة إلى ال قدية  المسرررررررتحقات ال ف   والتأخي  في تحصررررررريل 

 العامي فما ال سرررري   خالل تلك الفت ة  على ال غم مط وذه الصررررعوبات  بققت دانة غاز  دا   قو ا  و . الشرررر  ة
 .مط ا نجازات البا زة ا  عددالذي سجلت خاللا  2017

 لع ا ا ل زاع التعاقدي مع بكومة إقليم   دسرررررررررتاسودي لبل تمثلت  وم تلك ا نجازات في التوصرررررررررل إلى و 
سررر وات مط المفاوضررات  4بعد والذي جا     اه ررر  ائلشررر  ة و شررر و  مواتية جدا  لباتفاقية التسرررو ة وتوقيع 

تاس   دسإقليم في الضخماس  تمتع بقال "خو  مو " و"جمجمال" و  .س وات  خ   مط إج ا ات التحكيم 4و
ي فالكام ة غي  المسررررررررررررررتغلة تعتقد دانة غاز  س الموا د و . بإمكانات وائلة باليا  وعلى المد  البعيدالع ا  
 مليا ات ب ميل مط ال ف .  7ت  ليوس قدم مكع  مط الغاز و 75تصل إلى الحقليط 

 ز على بيث ت  إلى السررررررررر وات القادمة تتطلع الشررررررررر  ة بتفا ل   مبشررررررررر ة بالخي في ظل وذه المعطيات الو 
 نتاج ا معدلسررررتهدف وذا العام تحقي  ز ادة في تو المسررررتو    المسرررراومة في تطو   وذه األصررررول عالمية

ومط المتوقع ثالثة  عوام.  في غضررروس عاميط إلى %170الز ادة إلى  نسررربةعلى  س تصرررل  %20ب سررربة 
 وع د االنتها  مط  عمال التوسررررعةعلى التوالي.  %260و %45ت اف  ذلك ز ادة في ا ت ادات ب سرررربة  س 



  مط الغاز مليوس قدم مكع  900اليومية لتقا   ا نتاجية  ةالطاق ز ادةاالئتالف مط تمكط تفسرررررررررررررروف 
 . 2021عام بحلول غاز البت ول المسال الط ا  مط  1200و   لح ب ميل مط المكثفات 36و

  مليوس دوال  88بقيمة  ةصافي  بابا   تبيث بقق  2017عام قو ا  خالل ال ا  مالي     دادانة غاز وقد سجلت 
وا تفع إجمالي  .2016عام مقا نة بال %15  بز ادة نسبتها مليوس دوال  450 اهإت اداتإجمالي بلغ في بيط 

ع نهاية مللش  ة  قدي ال صيد الا تفع صافي  ما   ب ميل نف  مكافئ توميا   67,600إلى  المجموعةإنتاج 
 وات خالل السدانة غاز سجلا ت قدي ما يمثل  على مستو  لل صيد الدوال   مليوس  608إلى  2017العام 

ا  الذي سجل مؤخ ا  ا تفاععلى  دا  سهم الش  ة المتميزة وقد انعكست وذه ا نجازات  .الماضيةعش  ال
 كبي ا .

 جعفرم  ئيس مجلس إدا   دانة غاز  حميد السيد وفي هذه المناسبةم اال 

ي  غسطس فالع ا  بكومة إقليم   دستاس  خالفها التعاقدي مع"يسعدني  س  بلغكم بأس الش  ة قد بسمت 
ألط اف الدانة غاز وجميع  ررررررررر  ائها و التي وقع اوا إنجازا  مهما  يحسررررررررر  التسرررررررررو ة  يةاتفاقوتمثل . 2017

وبال غم مط جميع التحديات الجيوسياسية واألم ية التي واجه اوا  واصل ا ا نتاج دوس انقطاع . المع ية بها
 المسرررررررررتثم  ط مط القطاع الخاص في و نجح ونفخ  بكون ا اليوم مط  كب   في ا قليم لمدة تسرررررررررع سررررررررر وات
 ". كل جمهو  ة الع ا  في إقليم   دستاس الع ا  و قطاع ال ف  والغاز

مو عط عمي   ك نا وامت انا لس نيابة عط مجلس ا دا ة     صالة عط نفسي و  غت م وذه الف صة ألع  و "
  نائ  باكم الشا قة و ئيس مجلس ‘دانة غاز’الشيم  بمد بط سلطاس القاسمي  ال ئيس الفخ ي لش  ة 

إلى األخوة الزمال   عضا  مجلس  الشا قة  على دعما المتواصل ل ا. والشك  موصول  يضا  ال ف  في 
على  فيذية التف    ا دا ة و  ك   يضا  ثالث الماضية. على مد  الس وات الا دا ة على مساوماتهم القيمة 

الممك ة.  ج فضل ال تائالتي ساعدت الش  ة على تحقي  وجهودوم الد وبة  همتفانيهم في عملإخالصهم و 
بما فيا مصلحة الش  ة بأعضا  مجلس ا دا ة الجدد و تطلع إلى العمل معهم الت بي   يسعدنيكما 

 القادمة".الس وات خالل  هامساوميو 

 -انتهى-

 

 دانة غاز شركة عننبذة 

سمبر دي في، حيث تأسست في منطقة الشرق األوسط الغاز الطبيعيمجال  فيالقطاع الخاص والعاملة  منالرائدة  الشركةهي  دانة غاز

 الغاز عنمجا ت التنقيب  في صووووووظ    دانة غازوتمتلك  .(ADX) سووووووظق  لظوبي لاوراق المالية في، وهي مدرجة 2005 من عام

النفط  منلرميل  67,600لمعدل إنتاج  وإقليم كردسووووتاع العراق العرلية مصوووورالمتحدة وجمهظرية  العرليةدولة اإلمارات  فيوإنتاجه 



را  ود دانة غازواإلمارات وخططها التظسعية، تلعب  وإقليم كردستاع العراق مصر فيالضخمة  الشركةول  صظل  فيالمكافئ يظميا . 

ى المعلظمات، يرج منوشووومال إفريقيا وجنظس اسووويا. للم يد  في منطقة الشووورق األوسوووط، سوووريل النمظ، الغاز الطبيعيقطاع  فيلارزا  

 . .comwww.danagas الشركةزيارة مظقل 

 لالستفسارات الرجاء ا تصال لـ

 محمد المبيضين

عالقات المستثمرين رئيس  

+971 6 519 4401 
ir@danagas.com     
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