إفصاح إعماﻻ بالمادة  33من ﻻئحة اﻹفصاح والشفافية لسوق أبوظبي لﻸوراق المالية

الشارقة ،اﻹمارات العربية المتحدة 19 ،فبراير  : 2018تصدر شركة دانة غاز )"دانة غاز" أو "الشركة"( هذا اﻹفصاح ﻹطﻼع
السوق على آخر تطورات النزاع القانوني القائم بشأن صكوك المضاربة الصادرة عن الشركة.
تصرح الشركة بأن المحكمة اﻹنجليزية العليا ،برئاسة القاضي ليجات ،نظرت الطلبات المقدمة من شركتي دانة غاز وبﻼك
روك في الفترة ما بين  29يناير و 1فبراير .وقد رفض القاضي ليجات تقريبا ً جميع حجج وطلبات دانة غاز ،وذلك على النحو
التالي:
أ.

رفض القاضي إلغاء حكمه الصادر في  17نوفمبر  ،2017بموجب المادة  39.3من قواعد اﻹجراءات المدنية،
بخصوص المسائل اﻷولية الخاضعة للقانون اﻹنجليزي ،والذي أعلن فيه صحة ونفاذ إتفاقية الشراء بما يتفق مع
أحكامها ،بموجب القانون اﻹنجليزي .وقد صدر الحكم المذكور في غياب دانة غاز ،والتي كانت ممنوعة في ذلك
الوقت من حضور المحاكمة بموجب أمر المنع الصادر من محكمة الشارقة.

ب .كما رفض طلب دانة غاز بأن تنظر محاكم دولة اﻹمارات العربية المتحدة وتفصل في المسائل الخاضعة للقانون
اﻹماراتي بقانونية ونفاذ إتفاقية المضاربة ،وذلك بالرغم من خضوع إتفاقية المضاربة للقانون اﻻماراتي وﻹختصاصه
القضائي ،والتي تنظر فيها حاليا ً محكمة الشارقة اﻻتحادية ،وقرر القاضي ليجات خﻼفا ً لذلك بأن تنظر المحكمة
اﻹنجليزية العليا وتفصل في المسائل الخاضعة للقانون اﻹماراتي المتعلقة بإتفاقية المضاربة وليس محكمة الشارقة
اﻻتحادية.
ج .رفض القاضي ليجات طلب دانة غاز باستمرار امر المنع الوقائي الذي أصدرته المحكمة اﻹنجليزية العليا في  5يوليو
 2017بمنع الوصي من المطالبة بسعر الممارسة .وأمر بإلغاء ذلك اﻷمر إعتبارا ً من  29مارس  .2018كما أمر
القاضي ليجات أيضا بأنه ،وإلى حين تسوية المسائل المتبقية المتنازع عليها في هذه الدعاوى أو إصدار أمر آخر ،ﻻ
يحق للوصي ،في حالة إستﻼمه سعر الممارسة أو جزء منه ،أن يدفع ذلك المبلغ أو أي جزء منه لحاملي الصكوك أو
أي ٍ منهم.
د .أصدر القاضي ليجات ،أيضا ً ،أمر منع نهائي ودائم يمنع دانة غاز من السير في الدعاوى المنظورة أمام محكمة
الشارقة ،والتي ُرفعت بتاريخ  13يونيو  2017وإنهائها قبل صدور أي حكم أو أمر له عﻼقة بأي مسائل متعلقة بهذا
النزاع ،كما أمر أيضا بإسقاط وإنهاء أمر المنع الصادر من محكمة الشارقة اﻹتحادية ،بمنع الوصي والوكيل المفوض
من إتخاذ أي إجراء قانوني أو تنفيذي ضد الشركة لحين الفصل النهائي في القضية ،بصورة نهائية ﻻ رجعة فيها.
ه .كما أمر القاضي ليجات الشركة بإلغاء ﻷمر المنع الصادر في جزر العذراء البريطانية في  13يونيو  2017ووقف
الدعاوى المقامة فيها.
و .وبما أن القاضي ليجات رفض الموافقة على السماح للشركة باستئناف أحكامه المذكورة أعﻼه والمتعلقة بالطلبات التي
قدمتها شركة دانة غاز وشركة بﻼك روك ،فستتقدم دانة غاز بطلب لدى محكمة اﻹستئناف اﻹنجليزية للسماح لها
بإستئناف هذه القرارات .وتؤمن دانة غاز ومحاموها في إنجلترا بأن اﻻحكام واﻷوامر الصادرة عن القاضي ليجات لم
تأخذ بعين اﻻعتبار الحجج القوية لدانة غاز بخصوص الفصل في المسائل المتعلقة بالقانون اﻷجنبي ،خاصة وأن محاكم
اﻹمارات هي المكان اﻷنسب للفصل في مسائل القانون اﻹماراتي ،والمرتبطة إرتباطا وثيقا ً بمبادئ الشريعة اﻹسﻼمية،

والتي تلتزم محاكم دولة اﻻمارات بتطبيقها بوصفها سياسة عامة ونظام عام ملزمين .إن الفصل في تلك المسائل من
قبل المحكمة اﻹنجليزية سيكون مخالفا ً للقصد الصريح ﻷطراف اﻹتفاقية وإتفاقهم المكتوب بإحالة تلك المسائل إلى
القانون اﻹماراتي وإلى محاكم دولة اﻹمارات.

وتوجد نسخة من أوامر المحكمة اﻻنجليزية على الموقع اﻻلكتروني للشركة.
صكوك المضاربة – أحكام المحكمة اﻻنجليزية الصادرة في فبراير 1 –2018
صكوك المضاربة – أحكام المحكمة اﻻنجليزية الصادرة في فبراير 2 –2018
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نبذة عن شركة دانة غاز

دانة غاز هي الشركة الرائدة من القطاع الخاص والعاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق اﻷوسط ،حيث تأسست في
ديسمبر من عام  ، 2005وهي مدرجة في سوق أبوظبي لﻸوراق المالية ) .(ADXوتمتلك دانة غاز أصوﻻً في مجاﻻت التنقيب
عن الغاز وإنتاجه في دولة اﻹمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وإقليم كردستان العراق باحتياطيات تفوق المليار
برميل ومعدل إنتاج  67,600برميل من النفط المكافئ يوميا ً في  .2017في ظل أصول الشركة الضخمة في مصر وإقليم
كردستان العراق واﻹمارات وخططها التوسعية ،تلعب دانة غاز دورا ً بارزا ً في قطاع الغاز الطبيعي ،سريع النمو ،في منطقة
الشر ق اﻷوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع الشركة www.danagas.com

