أداء قوي في النصف األول من عام  2020مع إنتاج أولي قدره  52.1ألف برميل في اليوم  -إيرادات أولية  177مليون
دوالر  ،وتدفق نقدي تشغيلي  68مليون دوالر  ،وتخفيض النفقات الرأسمالية بمقدار  350مليون دوالر

صعود إي هاوس إلي جسم سفينة إنرجين العائمة لتخزين وتفريغ اإلنتاج -سنغافورة

لندن  10 ،سبتمبر  .2020أعلنت شركة إنرجين بي إل سي ،الشركة المنتجة للغاز التي تركز على البحر األبيض المتوسط  ،اليوم عن
النتائج النصف سنوية للفترة المنتهية في  20يونيو .2020
وتشمل أبرز النقاط ما يلي:
•
•
•
•
•
•

بلغ اإلنتاج األولي لألعمال المجمعة  52.1ألف برميل يوميًا  ،مقارنةً بإرشادات السنة الكاملة البالغة  51.5-44.5ألف برميل
يوميًا
بلغت عائدات األعمال األولية المجمعة  177مليون دوالر  ،وبلغ التدفق النقدي التشغيلي  68مليون دوالر
من المتوقع االنتهاء من االستحواذ على إديسون إي أند بي في الربع الرابع من 2020
تقدم تشغيلي كبير في مشروع كاريش الرائد في إسرائيل  ،مع توقع أول غاز في النصف الثاني من عام 2021
مبيعات الغاز المتعاقد عليها  5.6مليار متر مكعب  /السنة (ما يعادل إجمالي اإلنتاج  100000برميل في اليوم)
يتم تمويل جميع المشاريع بشكل جيد بالنقد وتسهيالت الديون غير المسحوبة البالغة  872.5مليون دوالر في  30يونيو

•
•
•
•
•

مزيد من التخفيض في األعمال المجمعة لعام 2020مع توجيه النفقات الرأسمالية األولية لألعمال إلى  705 - 635مليون دوالر
 125-75مليون دوالر تخفيض في اإلرشادات الصادرة في يونيو وما مجموعه 350مليون دوالر منذ بداية العام
هناك عدد من محفزات القيمة على المدى القريب جنبًا إلى جنب مع إتمام صفقة إديسون إي أند بي.
تقرير الخبراء المختصون بعد االنتهاء من برنامج الحفر الرئيسي في كاريش لتكرير االحتياطيات والموارد في األسابيع المقبلة o
قرار االستثمار اإلضافي الخاص بشمال كاريش (موارد طارئة مؤكدة ومحتملة بقيمة  250مليون برميل نفط مكافئ)
يمكن العثور على رابط اإلعالن التنظيمي هنا:

https://www.energean.com/media/4339/200828-1h20-results-full-final_web.pdf
يمكن العثور على العرض هنا:
https://www.energean.com/media/4333/1h-2020results_final.pdf
علق ماتيوس ريجاس  ،الرئيس التنفيذي لشركة إنرجين قائالً" :على الرغم من بعض االضطرابات المرتبطة ب كوفيد ، 19-فقد أحرزنا
تقد ًما قويًا في مشروع الغاز الرئيسي في إسرائيل  ،والذي من المقرر أن يتم تسليم الغاز ألول مرة في النصف الثاني من عام . .2021
لقد نجحنا في اختبار جميع آبار تطوير كاريش الثالثة  ،وقمنا بتحديث الموارد في شمال كاريش  ،وأكملنا تركيب خط أنابيب بسعة  8مليار
كيلومترا والذي سيوفر مبيعات الغاز لشركة إنرجين (حاليًا عند  5.6مليار متر مكعب  /السنة)
متر مكعب في السنة  ،وخط أنابيب 90
ً
إلى داخل السوق المحلي اإلسرائيلي ، .وقد أكملنا هيكل السفينة العائمة لتخزين وتفريغ اإلنتاج في الصين ونقله إلى سنغافورة  ،وبدأنا
عمليات الرفع الثقيلة.
في النصف الثاني من العام  ،نتطلع إلى استكمال استحواذنا على شركة إديسون إي أند بي  ،والتي ستؤمن  ،جنبًا إلى جنب مع مشروع
كاريش  ،ملف تدفق نقدي طويل األجل ومرن ومحفظة غنية بالخيارات .بعد إتمام الصفقة  ،سيعزلنا حوالي  ٪70من إنتاجنا المستقبلي إلى
حد كبير ضد تقلب أسعار النفط .سنستمر في امتالك وتشغيل غالبية قاعدة أصولنا ونحصل على تمويل جيد لجميع مشاريعنا.
على صعيد الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات  ،حصلنا على جائزة "أفضل إستراتيجية لنمو الطاقة في البيئة والمجتمع في
أوروبا لعام ، "2020تقديرا ً لجهودنا والتركيز على تحقيق هدفنا وهوصافي صفرإنبعاثات الكربون وتركيزنا العام على االمتثال ألهداف
األمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة.
بينما ننتقل إلى فترة مثيرة وتحولية لألعمال  ،أود أن أشكر شخصيًا زمالئي في جميع أنحاء العالم على عملهم الجاد والتزامهم بدفع األعمال
إلى األمام والحفاظ على بعضنا البعض بأمن وصحة جيدة خالل هذه األوقات الصعبة".

