
 
 

 

مليون درهم  146.8)مليون دوالر  40 دفعة نقدية بقيمة تسلم"دانة غاز" ت
 مصر منإماراتي( 

 

غلع م"للللمن لللل نة،ن تسلللل"دانة غاللللمنعلللل  ن     : 2018مااااا و  28الشاااااراةم ااماااااراة العرحيااااة المت ااااد   
م"قلللللالرن   للللل نن8 146)نأم يكللللل نم"قلللللالرن    ن40نمجللللل انغللللللل  نغلنطقعللللل ن للللل نم ن لللللمنغل للللل  نغ   للللل ،

 بلللللصل ن ملللللمنمجدلللللال نغلدسلللللمت   نغلمللللل ننملللللحنمسلللللمت  تة نغلدم تطلللللمنص"للللل نغلتكالملللللمنغلد للللل يم نإمللللل  غت  
م"قلللللللللالرن  للللللللل نن9 325)نم"قلللللللللالرن    ن8 88إلللللللللل نن2018ت" مةللللللللل نغل للللللللل  منملللللللللحنم للللللللل ن للللللللل انصللللللللل  ن

ن نإم  غت  

 ة:نةيسلللل ا نت" لللل نقلللل انغلللللت مال نل ت يلللل نألدلللل رن غ  ،نغللللل دقننغلم  قللللص نل لللل  منة غاللللمنعلللل بةللللصمنغلد   للللطم،ن ن
 للللل انغل  للللل نإجدللللل ل نغلدسلللللمت   نغلمللللل نتسللللل"د    ننبلللللصل نلق لللللمن لللللصمنغلت علللللمنملللللحنغلتكالملللللمنغلد للللل يم

  لللللتنغلسلللللقاللمنغل  تيلللللمنص"للللل نن لللللصمنغلت علللللمن لللللمعدم نن ت  يطللللل  ننم"قلللللالرن    ن90 لللللصغنغلعللللل  نإلللللل نغ  انملللللحن
نغلد لقلللللمنتجللللل منغل للللل    غلمللللللغ نغلتكالملللللمنغلد للللل يمنغلدع"لللللحنل  للللل نغلملغم تةللللل نص"للللل نتؤ لللللتنن دللللل ،ن للللل  مل"

نة 2018ص" ناتالن طق ن  انص  نغلع م"من  نقن  نغل   ن

مللللحنغلدضلللل نقللللتم  ن لللل نت  قللللصنمطلللل   غ نغل دللللالنغلدةدللللم،ن ننمللللح للللصمنغ مللللالغاندّك  لللل نت ن أضلللل منألدلللل رن غ  :نة
تللللال ق نن،نغ ملللل نغلللللص نمللللحن لللل ا غل قللللم م ن للللمنغ ممقلللل  نغلط يللللمنبللللتلم نضللللدحن‘8ن"سلللل ب’ بئلللل نح لللل ضللللد ة ن

 يط للللللل نت  قلاللللللل نغل دقسللللللل ن نغل  لللللللال نغإلام جقلللللللمنم  لللللللىت  نإلللللللل ن  قمةللللللل ننبالملللللللالا  قلللللللمنإامللللللل  نإضللللللل   ن
م ن للللمنغممقلللل  نح للللمنمللللحننغلسلللل   م  للللط  نص"لللل ن يلللل  رنغإلاملللل  ن ح لللل نأ انبئلللل نلتلللل  نل لللل ن لللل نغل نلللل  ن

 يدمللللل  ن ن2019،نحقلللللانملللللحنغلدمالقللللل نأرناطلللللتأنغلعدلللللمنص"للللل ن لللللل نمن"للللل نصللللل  ن ن لللللد انغلعللللل ي نغلطتللللل ن
غل نللللل  نغللللللص ني للللل ن للللل ن للللل  نغلدمال للللل نلإمك اق تللللل نغلالغصلللللترنغلمللللل نقلللللتنت لللللمنإلللللل نم"قللللل  غ نغ قلللللتغ ن لللللصغن

نة غلدكعطمنمحنغلل  

،ن أمللللطتانغلقللللال ن لللل مننأ طلللل نم للللم ن2007   اللللانة غاللللمنعلللل  ةنقللللتنبللللتأ نغ  للللم د  ن لللل نم لللل نصلللل  ن
إللللل نن2018غل بلللل نغ  انمللللحنصلللل  ننم لللل ن لللل ان لللل نةلللل ل"للللل  نغلنطقعلللل ن لللل نغلللللط   نحقللللان مللللمنإام ج

   للللللللمنتنللللللللالي ،ن    للللللللمنن14ن لللللللل نم لللللللل نمكلللللللل  .نوالمقلللللللل   ن تدم"لللللللل نغل لللللللل  مب مقللللللللمنا لللللللل نن36,800
 غلدتمد"للللللمن) دلللللل ن للللللل ننغلدؤ للللللتر ن تط"لللللللطنغحمق  ق تةلللللل نغلللللللل  ندع لجللللللم ملللللل   قحنلغممقلللللل  غ نل  م  لللللل م،ن

 مك  . ننم"قالرنب مقمنا  نن117 ناتالن2017نغلس منغلد لقماة يمن
ننن

 -ة غام-



 
 

 

 نبذ  عن شركة دانة غاز
 غاللللمنعلللل  ن لللل نغل لللل  منغل غدللللترنمللللحنغل نلللل  نغل لللل  ن غلع م"للللمن لللل نمجلللل انغلللللل  نغلنطقعلللل ن لللل نم ن للللمنغل لللل  نغ   لللل ،ن

  ن تدم"لللل ن غاللللمنADX،ن  لللل نمت جللللمن لللل ن للللال نأبللللال ط نللللل   غ نغلد لقللللمن)2005حقللللانت  سللللان لللل ن يسللللدط نمللللحنصلللل  ن
عللللل  نأملللللال  ن للللل نمجللللل   نغلم  قلللللةنصلللللحنغللللللل  ن حام جللللل ن للللل ن  للللللمنغإلمللللل  غ نغلع بقلللللمنغلدمتلللللترن جدةال يلللللمنم للللل نغلع بقلللللمن

ب مقلللللمنملللللحنغلللللل   نغلدكللللل  .نوالمقللللل   ن للللل ن لللللمنأملللللالانغل للللل  منغلضللللل دمنن67,600 حق"لللللق ن    لللللم رنغلعللللل غ نلدعلللللتانإامللللل  ن
 نغلمال للللللعقم،نت"عللللللةن غاللللللمنعلللللل  ن   غ نللللللل   غ ن لللللل نقنلللللل  نغلللللللل  ن لللللل نم لللللل ن حق"للللللق ن    للللللم رنغلعلللللل غ ن غإلملللللل  غ ن  ننةلللللل

غلنطقعلللل ،ن لللل ي نغل دللللال،ن لللل نم ن للللمنغل لللل  نغ   لللل ن  للللد انإ  ي قلللل ن ج للللال ن  للللق  نل"دليللللتنمللللحنغلدع"الملللل  ،نو جلللل ن يلللل  رن
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