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المحكمة العليا
محاكم التجارة واألمالك  -إنجلت ار وويلز
المحكمة التجارية
الشعبة المالية

القاضي روبين نوليز (وسام قائد)

جلسة عامة

الجمعة  27أبريل 2018
بين كل من:

1

مقدم الطلب /المدعى عليه السادس

شركة PUTNAM SPV 4, LLC

و-المدعية /المدعى عليه األول
( )1شركة دانة غاز ش .م .ع
المدعى عليهم
( )2خالد بن عبدالرحمن صالح الراجحي
( )3مركز المنارة لالستثمار والتطوير ذ .م .م
( )4مجموعة المدفع لالستثمارات ذ.م.م
( )5غيث محمد غيث
( )6مروان جون شكري قطان
( )7جميع المساهمين اآلخرين في شركة دانة غاز ش .م .ع

أمر ضم،
أوامر منع وقتية وأوامر وق اررات وقتية لمنع مواصلة إجراءات التقاضي

أمر جزائي تحذيري
في حال كنتم من ضممممممممممن المذكورين  )1شمممممممممركة دانة غاز ش .م .ع ،أو  )2خالد بن

عبدالرحمن صمممممممالح الراجحي ،أو  )3مركز المنارة لالسمممممممتثمار والتطوير ذ .م .م ،أو )4
مجموعة المدفع لالستثمارات ذ.م.م ،أو  )5غيث محمد غيث ،أو  )6مروان جون شكري

قطان ،أو  )7جميع المسممماهمين اآلخرين في شمممركة دانة غاز ش .م .ع ،وقمتم ةم ال ة

هذا األمر فربما توجه إليكم تهمة ازدراء المحكمة ،وتكونوا عرضمممممممة للغرامة ،أو مصمممممممادرة
أصولكم ،كما قد يسجن أو يغرم أي من أعضاء مجلس إدارتكم.
وكل شممممم

عخر يهرا بهذا األمر ويقوم ة هل أي شممممميء من شمممممقنه مسممممماعدة أو تقديم

الهون ألي من المدعى عليهم ةغية م ال ة بنود هذا األمر فسمممموا توجه إليه تهمة ازدراء
المحكمة وقد يسجن أو يتم تغريمه أو مصادرة أصوله.

هام
إلى المدعى عليهم:
( )1يقتضي منكم هذا األمر تنفيذ البنود واألحكام المنصوص عليها في األمر القضائي.
وعليكم قراءتها بكل عناية .وننصح حححكم باسح ححتشح ححارة محا تم في أسح ححر وق

ممكن .ولكم

الحق في تقديم طلب لهذه المحكمة حتى تقوم بتغيير هذا األمر أو إسقاطه.

( )2في حال مخالفة أو عص ح ححيا هذا األمر فقد توجه إليكم تهمة ازدراء المحكمة وقد يتم
إدارتكم وقد يتم تغريمكم أو مص ح ح ح ح ح ححادرة

سحح ح ح ح ح ححجن أو تغريم أ من أعضحح ح ح ح ح ححاء مجل
أصولكم.

ةهد عقد جلسات االستما لهذه القضية
وبهد قراءة األدلة المودعة لدى المحكمة

2

وبهد سما محامي المدعية في جلسة يوم الجمعة الموافق  20أبريل 2018
وبهد تقديم مقدمة الطلب طلب إصدار أمر بالحضور بتاريخ  4أبريل 2018
وبهد أ تأكدت المحكمة من تقديم مقدمة الطلب للتعهدات المنصح ح ح ح ح ح ححوص عليها في الملحق (أ) من هذا
األمر

فقد أمرت المحكمة بما يلي:

تهري ات أخرى

.1

ينطبق ما يلي من تعريفات على هذا األمر:

(" )1مسمممممتندات الصممممم قة" يقص ح ح ححد بها نف

المعنى الوارد في البند  1.1من "إعال اإلئتما

المعدل والمعاد بيانه" والمتعلق بشح ح ح ح ح ح ححركة "صح ح ح ح ح ح ححكوك دانة از المحدودة" بتاريخ  8مايو
.2013

(" )2النزاع" يقصح ححد به الن از حول تفسح ححير وصح حححة وصح ححالحية مسح ححتندات الصح ححفقة التي هي

موضحو الدعوى القائمة أمام هذه المحكمة (بما في ذلك -ولتفاد الشحك -أ ن از يتصحل

ب ح ح ح ح ح ح ح ح ( )1تبعات عدم صححالحية أ من مسححتندات الصححفقة و( )2مسححلولية أ من الطرفين

والتزامه بسح ح ح ح ححداد أموال للطرة الذر نتيج فة لذلك االنتفاء للصح ح ح ح ححالحية أو نتيجة إللغاء أو

انتهاء سريا أ من مستندات الصفقة وفقاف ألحكامها وشروطها).
(" )3المدعى عليهم" يقصححد بهم كل وأ من المذكورين )1( :شححركة دانة از

 .م.

أو

( )2ذالد بن عبدالرحمن صالح الراجحي أو ( )3مركز المنارة لالستثمار والتطوير ذ .م.
م أو ( )4مجموعة المدفع لالسححتثمارات ذ.م.م أو ( )5يث محمد يث أو ( )6مروا

جو شح ح ححكر قطا

أو ( )7جميع المسح ح ححاهمين الذرين في شح ح ححركة دانة از

و"المدعى عليه" يقصد به أ من المذكورين.
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 .م.

" )4دعاوى الشممارقة" يقصححد بها )1( :الدعاوى التي أقامتها المدعية أمام محكمة الشححارقة في

 13يونيو 2017؛ ( )2الدعوى التي أقامها المدعى عليه الثاني والثالث والرابع أمام محكمة

الشارقة في  28أ سط

2017؛ ( )3الدعوى التي أقامها المدعى عليه السادس أمام محكمة

الشح ح ح ح ح ح ححارقة يوم  7مارس  2017أو قريباف من هذا التاريخ؛ و( )4أ دعاوى أذرى أقيم
محكمة الشارقة فيما يتصل بالن از .

أمام

" )5أمر المنع من محكمة الشارقة في يونيو  "2017يقصد به "أمر المنع الوقتي" الصادر عن محكمة

الشارقة في  13يونيو  2017ضمن إطار "دعاوى الشارقة".

" )6أمر المنع من محكمة الشارقة في سبتمبر  "2017يقصد به "أمر المنع الوقتي" الذ تم منحه من

قبل محكمة الشارقة في  4سبتمبر  2017ضمن إطار "دعاوى الشارقة".

" )7أوامر الشممممممارقة في مارس  "2019يقص ح ح ح ححد به أمر المنع الوقتي واألمر التفس ح ح ح ححير اللذا منحتهما

محكمة الشارقة في  7و 20مارس  2018على التوالي ضمن إطار "دعاوى الشارقة".

" )8أمر جزر فرجين البريطانية" يقصد به أمر المنع الذ أصدرته محاكم جزر فيرجن البريطانية بتاريخ
 13يونيو  2017واس ح ح ح ح ححتكمل بأمر ص ح ح ح ح ححدر بتاريخ  19يونيو  2017فيما يتعلق بالمطالبة رقم BVIHC
 (COM) 94لعام .2017

ضم مقدمة الطلب ةص تها المدعى عليها السادس المشمول بهذه الدعاوى
 .2يتم ضم مقدمة الطلب بصفتها المدعى عليها السادسة المشمولة بهذه الدعاوى
 .3بخص ح ح ححوص التوجيهات التي ينبغي إص ح ح ححدارها إار طلب الض ح ح ححم هذا س ح ح ححيتم تأجيلها حتى جلس ح ح ححة إدارة
القضية المنصوص عنها ضمن هذه الدعاوى والمقرر عقدها في  4مايو 2018

أوامر منع وقتية
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 .4لحين الب

في المسححائل المتبقية الخاصححة بهذه الدعاوى أو أية أوامر أذرى صححادرة عن هذه المحكمة

أاناء ذلك على مقدمة الطلب:

( )1االمتثال للتعهدات المنص ححوص عليها في البند  4من تعهد الشح حراء باس ححتثناء ما يلي وألس ححبا
بأمر المنع القضائي هذا:

تتعلق

أ .فيما يتعلق بتعريف "المديونية المالية المسح ححمو" بها" حسح ححبما هو وارد في البند  4.1.1من تعهد الش ح حراء

المعدل والمعاد بيانه بتاريخ  8مايو ( 2013المشار إليه بح ح ح ح ح ح "تعهد الشراء") وبدالف من الفقرتين ( )cو()d
من ذلك التعريف (ولكن دو المساس بالضوابط الفرعية السارية بموجب الفقرة ( )cوالتي ينبغي االستمرار

بتطبيقها) ال يجوز للمدعية زيادة مديونتها المالية (على النحو المحدد هنا) فوق حدودها الحالية إال بقدر

ال يتجاوز  25مليو دوالر أمريكي بش ح ح ح ح ح ححكل إجمالي وأ مدفوعات دورية تتم بموجب البند  5من اتفاقية
المضححاربة المعدلة والمعاد بيانها بتاريخ  8مايو ( 2013المشححار إليها "اتفاقية المضححاربة") ال يتم احتسححابها
ضمن مثل هذه المديونية المالية.

 .فيما يتعلق بالبند  4.1.6من تعهد الش حراء (دو المسححاس بالشححرو الواردة هنا) ال يجوز للمدعية أ
ينّفذ وعليه أ يض ح ح ححمن أ أياف من أعض ح ح ححاء المجموعة (على النحو المحدد هنا) لن ينفذوا أ عملية بيع

لألص ح ححول (على النحو المحدد هنا) ما لم يكن ذلك في الس ح ححياق العاد لعمل المدعي أو عمل أ عض ح ححو

من المجموعة يشارك في عملية بيع األصول.
( )2ال يسمح إال بإذ من هذه المحكمة بتصفية أصول المضاربة إال إذا كان
عن عملية التصفية هذه – مع المبالغ المخصصة لرصيد حسا

الصفقة والحسا

حصيلة المبالغ الناجمة

االحتياطي  -مساوية

أو أكبر من المبلغ المطلو إيفاؤه (تعاريف هذه المصطلحات واردة في اتفاقية المضاربة)
( )3ال يسح ححمح إال بإذ من هذه المحكمة اإلعال عن أو الدفع نقداف أل توزيعات أربا" أو رسح ححوم أو
مبالغ أذرى (أو فائدة على أ توزيعات أربا" أو رسح ح ح ح ح ح ححوم أو مبالغ أذرى ير مدفوعة) ألجل أو فيما
يتعلق برأس مال األسهم (أو أ فئة من رأس مال األسهم) ما لم:

 .iترصد المدعية اعتماداف كامالف بتغطية التزاماته للتسديد بموجب اتفاقية المضاربة وتعهد الشراء؛ و
 .iiيضح ح ححمن بأ توزيعات األربا" أو الرسح ح ححوم أو المبالغ األذرى هذه لن تلار على قدرة المدعي على
سداد المدفوعات المترتبة عليه بموجب اتفاقية المضاربة وتعهد الشراء (ولكن دو المساس بقضية
المدعي المتعلقة ببطال و /أو عدم إمكانية تطبيق اتفاقية المضاربة)
وفي كل حالة تكو فيها هذه االتفاقيات صالحة وملزمة وقابلة للتنفيذ؛
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ويشححتر لذلك أ يود المدعي وبشححكل دائم حوالي  95مليو دوالر أمريكي المتفق عليها يوم  18أبريل

 2018ذالل اجتما عام لمسححاهمي المدعي ليتم توزيعها كحصححب أربا" في حسححا

مص حرفي منفصححل

لدى بنك من الدرجة األولى يعمل ضححمن نطاق السححلطة القضححائية لهذه المحكمة لضححما االلتزام بأ أمر

آذر ص ح ح ححادر عن هذه المحكمة بموجب طلب مقدم من قبل (أ) مس ح ح ححاهمي المدعي و( ) المدعي و يرهم
من حاملي الصكوك الذرين بموجب مستندات الصفقة.
( )4فيما يتعلق بااللتزامات ير تلك الناجمة عن اتفاقية المضاربة وتعهد الشراء (في كل حالة تكو فيها

هذه االتفاقيات صحح ح ححالحة وملزمة وقابلة للتنفيذ) ال تتم تبرئة ذمة هذه االلتزامات بخالة ما يندرج ض ح ح ححمن

سياق األعمال العادية.
( )5لحين الب

في المسائل المتبقية الخاصة بهذه الدعاوى أو أية أوامر أذرى صادرة عن هذه المحكمة

ال يحق للمدعى عليهم  -إال بإذ من هذه المحكمة  -اتخاذ أ ذطوة تشتر

المدعية في االمتثال للق اررات المذكورة في الفقرة  4أعاله.

أو تساعد أو تسبب فشل

أحكام وأوامر المنع الوقتية
 .6لحين الب

في المسح ححائل المتبقية الخاصح ححة بهذه الدعاوى أو أية أوامر أذرى صح ححادرة عن

هذه المحكمة ال يجوز للمدعى عليهم قبل الحصححول على إذ من هذه المحكمة القيام

بما يلي:
()1

اتخاذ أية إجراءات أو ذطوات في مباش ح ح ح ح ح ح حرة الدعاوى المرفوعة أمام محكمة

الشارقة باستثناء أ ارض االمتثال للفقرة رقم  7أدناه.
()2

بدء أو اإلبالغ عن أو مباش ح حرة أو مواصح ححلة أو اتخاذ إجراءات أو تقديم

المساعدة في الشرو في أو اإلعال بهدة االلتزام بح أو مواصلة أية دعاوى

أذرى تخب الن از في أ محكمححة أو هيئححة تحكيميححة بححاسح ح ح ح ح ح ححتثنححاء المحكمححة

اإلنجليزية العليا في إنجلت ار وويلز (أو أية محكمة أذرى في الدول األعضحاء
في االتحاد األوروبي أو دولة من الدول المتعاقدة في اتفاقية لو انو).

()3

بدء أو مباش ح ح حرة أو اتخاذ إجراءات أو تقديم المسح ح ححاعدة في اسح ح ححتئناة أو

االلتزام بح ح ح ح ح ح ح ح أو سعياف إلى اقترا" أو تطبيق أو االحتجاج أو أية إجراءات

أذرى به ححدة تقيي ححد أو طل ححب إنه ححاء أو فرض عقوب ححات أو ير ذل ححك بم ححا
يتعارض مع هذه الدعاوى

6

 .7لحين الب

في المس ح ح ح ححائل المتبقية في هذه الدعاوى أو أية أوامر أذرى ص ح ح ح ححادرة عن هذه

المحكمححة يجوز للمححدعى عليهحا األولى والثححاني والثححالححث والرابع والس ح ح ح ح ح ح ححادس اتخححاذ كححافححة

الخطوات في نطاق صالحيتهم للقيام بما يلي:

 .aإنهاء الدعاوى المرفوعة أمام محكمة الش ح ح ح ححارقة دو الحاجة إلى أ قرار أو أمر
قضائي صادر فيما يخب هذه المسائل المتعلقة بالن از ؛

 .bإبطال سح ح حريا األمر القض ح ححائي الص ح ححادر عن محكمة الش ح ححارقة في يونيو 2017
بشكل ير قابل للنقض و/أو استبعاده و/أو إنهائه؛

 .cإبطال س حريا األوامر القضححائية الصححادرة عن محكمة الشححارقة في مارس 2018
بشكل ير قابل للنقض و/أو استبعاده و/أو إنهائه و

 .dإبطال سحريا الحكم الصحادر عن محكمة جزر فيرجن البريطانية ووقا الدعاوى
المقامة في محكمة جزر فيرجن البريطانية ويشححمل ذلك موافقة شححركة "دانه از

الطبيعي المس ححال للمش ححاريع المحدودة" على أو قيامها بتس ححهيل التوص ححل إلى هذه
النتائج.
 .8لحين الب

في المس ح ح ح ح ح ححائل المتبقية في هذه الدعاوى أو أية أوامر أذرى ص ح ح ح ح ح ححادرة عن هذه

المحكمة ال يجوز للمدعى عليه الخام

والسح ح ح ح ح ححابع الشح ح ح ح ح ححرو في أو مواصح ح ح ح ح ححلة أو اتخاذ

إجراءات أو تقديم المسححاعدة في اسححتئناة أو االلتزام بأ اقترا" أو تطبيق أو االحتجاج أو

أية إجراءات أذرى بهدة تقييد أو طلب إنهاء أو فرض عقوبات أو ير ذلك بما يتعارض
مع دعوى المدعى عليه األول والثاني والثالث والرابع والسح ح ح ح ححادس المتعلقة بإبطال س ح ح ح ح حريا

األوامر والدعاوى التي سبق ذكرها في الفقرة  7أعاله.
 .9لحين الب

في المسححائل المتبقية في هذه الدعاوى أو أية أوامر أذرى صححادرة عن هذه المحكمة يتعين

على المحدعي /المحّدعى عليحه األول اتخحاذ جميع الخطوات التي في ححدود صح ح ح ح ح ح ححالحيحاتحه لتقحديم طلحب إلى
يمكن المدعي و يره من حاملي الصححكوك بموجب المسححتندات
محكمة الشححارقة للحصححول على أمر قضححائي ّ

المالية من المشح ح ح ححاركة في الب

في القضح ح ح ححايا المتبقية أمام هذه المحكمة والقيام بذلك دو المخاطرة بخرق

أ أمر من أوامر محكمة الشارقة.

التكاليف
 .10يتم حجز جميع التكاليا والنفقات العارضة المترتبة على جلسة االستما في  20أبريل .2018
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حرية تقديم الطلبات
 .11يكو لمقححدمححة الطلححب والمححدعى عليهم واألطراة األذرى حريححة تقححديم طلححب إلى المحكمححة لتغيير أو
إسقا هذا األمر القضائي.
 .12رفض االستئناا
ملحق "أ" -التعهدات التي تعالجها هذه المحكمة بالصيغة التي قدمها المدعي
 .1إذا وجدت هذه المحكمة في وق

الحق أ هذا األمر القضح ح ححائي قد تسح ح ححبب في ذسح ح ححارة ألحد المدعى

عليهم وقررت أنه يجب تعويض المدعى عليه عن تلك الخسح ح ح ححارة يجب على المدعي أ يمتثل أل

أمر قد تصدره هذه المحكمة.
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