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 لشركات الصغيرةل MSCI"دانة غاز" ضمن مؤشر  دراجإ
 

أعلنت "دانة غاز"، أكبر شركة إقليمية خاصة عاملة  :2019مايو  16 -الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

مؤشر الشركات الصغيرة الخاص  ضمنفي قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق األوسط، عن إدراجها 

 . 2019مايو  27وذلك اعتباًرا من  (MSCI) "بمؤسسة "مورغان ستانلي

 األسواق الناشئة منولة د 24للشركات الصغيرة شركات ذات رأس مال صغير من  MSCI مؤشرويضم 

٪ من قيمة 14نحو  أيشركة  1571 اليوم إلى في المؤشر ويصل مجموع الشركات المدرجة. حول العالم

 للشركات الصغيرة MSCIمؤشر ركز يو. دولةكل في األسواق ل رأس المال المعدل ألسهم حرة التداول

ألسواق لبالمقارنة مع مؤشر مورغان ستانلي الخصائص االقتصادية والقطاعية المحلية  على بشكل أكبر

 منها دولة من األسواق الناشئة 23الذي يضم هذا المؤشر العالمي إلى بالدخول دانة غاز  نجحتو. الناشئة

 .اإلمارات العربية المتحدةدولة 

 

غاز  ةإدراج دان يشكل: "باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غازوفي هذه المناسبة، قال 

ويعزز جاذبيتها  الرائدة الشركةلشركات الصغيرة إنجاًزا مهًما يرّسخ مكانة مورغان ستانلي ل مؤشر ضمن

التوصل إلى اتفاقية ال سيما خالل العام الماضي،  حققناهالتقدم الذي يعكس ذلك ، وللمؤسسات االستثمارية

 2018مهمْين خالل عام  مشروعين الكماستفي  حنااونج ،إقليم كردستان العراق تسوية نهائية وكاملة في

مليون  50 قدر بـهذا العام ت   السنوية تايرادفي اإليسهم بزيادة وسنا بشكل كبير يتإنتاجعزز األمر الذي 

 أمريكي."دوالر 

 -انتهى-

 

 بذة عن شركة دانة غازن

 

حيث تأسست في ديسمبر عام ، األوسطأكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق أول ودانة غاز هي 

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

برميل  68,700وإنتاجه في دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وإقليم كردستان العراق بمعدل إنتاج 

ً مكافئ نفط ا في ظل أصول الشركة . و2018واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام  يوميا

 الضخمة في مصر وإقليم كردستان العراق واإلمارات وخططها التوسعية، تلعب دانة غاز دوراً بارزاً في قطاع الغاز الطبيعي

 ً مال إفريقيا وجنوب آسيا. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع في منطقة الشرق األوسط وشالذي يشهد نمواً سريعا

  .www.danagas.comالشركة 
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