إفصاح إعماالً بالمادة  33من الئحة
اإلفصاح والشفافية لسوق أبوظبي لألوراق المالية
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة 14 :مايو  :2019تود "دانة غاز" (ش.م.ع) ("دانة غاز" أو "الشركة")،
إطالع ال سوق بانها و" شركة نفط الهالل الدولية المحدودة" ("نفط الهالل") قد فازتا بحكم ق ضائي صادر عن
محكمة لندن للتحكيم الدولي بش أ ن إجراءات التحكيم التي تم اتخاذها ضأأد شأأركة النفط والزاز الهنزار ة "إم إو
إل" في سأأمتممر  .2017وترحب الشأأركتان بالحكم الذي عد بمثابة إبراء ذمة تام لكل من "دانة غاز" و"نفط
الهالل" ،حيث تم الفصل لصالحهما في جميع النقاط الرئيسية في الدعوى كما حكم لهما بكافة األتعاب القانونية
المترتمة على القضية.
وتجدر اإلشأأأأأأارة إلى أن إجراءات التحكيم ضأأأأأأد شأأأأأأركة النفط والزاز الهنزار ة "إم إو إل" قد بدأت في عام
 ،2017وذلك عقب تسو ة النزاع الطو ل الذي كان الطرف األول فيه دانة غاز و"نفط الهالل" و"شركة بيرل
بتروليوم المحدودة" ("بيرل") بينما تمثل حكومة إقليم كردسأأأأأأتان العراق ("حكومة اإلقليم") الطرف الثاني،
والذي انتهى باتفاق على شأأروط تفضأأيلية مهدت الطر ق لمدء أعمال التطو ر الفوري للموارد النفطية العالمية
لحقلي "خور مور" و"جمجمال" مما سأأأأأيحقق االسأأأأأتفادة القصأأأأأوى من إمكانيات الحقلين لصأأأأأال الطرفين
ولصال شعب إقليم كردستان العراق والعراق ككل.
كما سمق إعالنه ،فقد حظيت اتفاقية التسو ة مع حكومة اإلقليم بترحيب وقمول  %90من أعضاء مجلس إدارة
ومساهمي "بيرل بتروليوم" (تمتلك "دانة غاز" ،و"نفط الهالل" ،و"أو إم في" ،و"آر دبليو إي" ،مجتمعة ٪90
من أسهم "بيرل") .ولألسف ،سعت "إم أو إل" (التي تمتلك  ٪10في "بيرل") بشكل غير منطقي إلى ربط
قمولها للتسو ة بإعادة التفاوض من جد د حول الشروط المالية التي انضمت بموجمها كمساهم في "بيرل" في
ما و ( 2009والتي تضمنت االلتزام بسداد دفعات مستقملية محددة) ومن ثم إعترضت شركة "إم إو إل" على
التسو ة إلى جانب كيفية معالجة "دانة غاز" و"نفط الهالل" لموضوع التسو ة ،كما أعربت عن عدم رضاها
عن نتيجة التسو ة مع حكومة إقليم كردستان العراق وتفضيلها االستمرار في دعوى التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم
ضد حكومة اإلقليم عند صدوره .وبناء عليه أصدرت "أم أو إل" إشعار باإلخالل باتفاق المشروع المشترك بين
األطراف وسعت للحصول على تعو ض عن الخسائر التي زعمت تكمدها نتيجة ما تراها تسو ة قاصرة.
وبناء على ذلك اضأأأأطرت شأأأأركتا دانة غاز ونفط الهالل لرفع دعوى تحكيم في عام  2017لدى محكمة لندن
للتحكيم الدولي للفصل في تلك المسائل.
 فمالحكم برفض جميع إدعاءات "إم أو إل" وبمطالن إشعار اإلخالل الذي وجهته شركة "إم أو إل" لدانةغاز ونفط الهالل ،تكون هيئة التحكيم قد اعتمرت ربط شركة "إم أو إل" موافقتها على التسو ة بإشتراط
إعفائها عن الدفعات المستقملية المترتمة عليها أمر "غير قانوني"

باإلضافة إلى ذلك  ،فيما يتعلق بادعاء "إم أو إل" بأن االستمرار في التحكيم وتنفيذ قرارات التحكيم ضد حكومة
اإلقليم عند صدورها هو بد ل أفضل من اتفاقية التسو ة ،فإن هيئة التحكيم قد حكمت ب نه "كان  ...سيكون من
البديهي ألي عضومجلس إدارة قد قام بتحكيم عقله على النحو الصحيح للخيارات الماثلة أمامه في  30أغسطس
 ،2017وعند األخذ بمصلحة بيرل في عين اإلعتبار فإن:
أ -الصفقة المطروحة كانت بال شك خيار أفضل من عدمها ؛
ب -كان خطر عدم التوصل إلى صفقة أكبر بكثير من إضاعة فرصة الوصول للتسوية ؛ "
كما خلصت هيئة التحكيم كذلك إلى أن عضو مجلس اإلدارة الذي قامت شركة "إم أو إل" بتعينه " قد فشل في
اتخاذ القرار األنسب لما فيه مصلحة بيرل" .وقد استقال عضو مجلس اإلدارة المعين من قبل "إم أو إل" من
مجلس إدارة بيرل.
وبنا ًء عليه فقد حكمت هيئة التحكيم بعدم وجود أي إخالل وبناء عليه فإن إشعار اإلخالل الصادر عن "إم أو
إل" غير ساري وعليه فقد قررت رد جميع إدعاءات "إم أو إل" المضادة .كما تم أمر "إم أو إل" بسداد جميع
األتعاب القانونية للتحكيم باإلضافة لكامل األتعاب القانونية الخاصة بدانة غاز ونفط الهالل خالل  30وما.
وبعد هذه التمرئة الشاملة لذمة شركتي دانة غاز ونفط الهالل ،المشزالن المشتركان إلئتالف "بيرل" ،مل
المشزالن من جميع أطراف المشروع تقد م الدعم الكامل لتنفيذ مشار ع التطو ر المخطط لها لالستفادة من
األصول عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق بما حقق مصلحة الشركاء واإلقليم ودولة العراق ككل.
-انتهى-

نبذة عن شركة دانة غاز

دانة غاز هي أول وأكمر شركة خاصة عاملة في قطاع الزاز الطميعي بمنطقة الشرق األوسط ،حيث ت سست في د سممر عام
 ،2005وهي مدرجة في سوق أبوظمي لألوراق المالية ( .)ADXوتمتلك دانة غاز أصوال في مجاالت التنقيب عن الزاز وإنتاجه
في دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهور ة مصر العربية وإقليم كردستان العراق بمعدل إنتاج  68,700برميل نفط امكافئ
وميا واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام  .2018وفي ظل أصول الشركة الضخمة في
مصر وإقليم كردستان العراق واإلمارات وخططها التوسعية ،تلعب دانة غاز دورا بارزا في قطاع الزاز الطميعي الذي شهد نموا
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