
 

 

 من الئحة 33إفصاح إعماالً بالمادة 

 اإلفصاح والشفافية لسوق أبوظبي لألوراق المالية

 "دانة غاز" )ش.م.ع( )"دانة غاز" أو "الشركة"(، : تود 2019مايو  14الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة: 

سوق بانها صادر عن حكم قضائي بفازتا قد "شركة نفط الهالل الدولية المحدودة" )"نفط الهالل"( و إطالع ال

"إم إو شأأركة النفط والزاز الهنزار ة ضأأد  تم اتخاذهاإجراءات التحكيم التي بشأأ ن  محكمة لندن للتحكيم الدولي

و"نفط كل من "دانة غاز" لتام ذمة  بمثابة إبراء  عدالذي  حكم الب وترحب الشأأركتان  .2017سأأمتممر في  إل"

 القانونية األتعابكافة ب لهما حكم كمافي الدعوى النقاط الرئيسية  لصالحهما في جميع الفصلحيث تم ، الهالل"

 المترتمة على القضية. 

في عام قد بدأت  "إم إو إلإجراءات التحكيم ضأأأأأأد شأأأأأأركة النفط والزاز الهنزار ة "وتجدر اإلشأأأأأأارة إلى أن 

دانة غاز و"نفط الهالل" و"شركة بيرل  كان الطرف األول فيهالذي  تسو ة النزاع الطو ل وذلك عقب، 2017

حكومة إقليم كردسأأأأأأتان العراق )"حكومة اإلقليم"( الطرف الثاني،  بينما تمثل م المحدودة" )"بيرل"( بتروليو

عالمية الفوري للموارد النفطية الطر ق لمدء أعمال التطو ر ال تمهد  على شأأروط تفضأأيلية  والذي انتهى باتفاق

الطرفين  لصأأأأأال  إمكانيات الحقلينيحقق االسأأأأأتفادة القصأأأأأوى من سأأأأأجمجمال" مما لحقلي "خور مور" و"

 لصال  شعب إقليم كردستان العراق والعراق ككل.و

أعضاء مجلس إدارة % من 90قمول ترحيب وحظيت اتفاقية التسو ة مع حكومة اإلقليم بفقد ، كما سمق إعالنه

٪ 90"دانة غاز"، و"نفط الهالل"، و"أو إم في"، و"آر دبليو إي"، مجتمعة تمتلك ومساهمي "بيرل بتروليوم" )

ربط إلى ٪ في "بيرل"( بشكل غير منطقي 10ولألسف، سعت "إم أو إل" )التي تمتلك . (من أسهم "بيرل"

التي انضمت بموجمها كمساهم في "بيرل" في  حول الشروط المالية من جد د قمولها للتسو ة بإعادة التفاوض

على شركة "إم إو إل"   إعترضت ثم ومن( محددة دفعات مستقمليةد سداب تزاملاالوالتي تضمنت ) 2009ما و 

عدم رضاها كما أعربت عن كيفية معالجة "دانة غاز" و"نفط الهالل" لموضوع التسو ة، إلى جانب  التسو ة

التحكيم  حكم وتنفيذ مالتحكي دعوى االستمرار في وتفضيلها مع حكومة إقليم كردستان العراق التسو ة عن نتيجة

بين اتفاق المشروع المشترك ب باإلخاللإشعار "أم أو إل" عليه أصدرت  بناء  و .ضد حكومة اإلقليم عند صدوره

 تسو ة قاصرة. تراها ها نتيجة ما للحصول على تعو ض عن الخسائر التي زعمت تكمد   وسعتاألطراف 

حكمة لندن لدى م 2017في عام تحكيم دعوى لرفع وبناء  على ذلك اضأأأأطرت شأأأأركتا دانة غاز ونفط الهالل 

 .المسائلفصل في تلك للللتحكيم الدولي 

لدانة شركة "إم أو إل"  وجهتهالذي إشعار اإلخالل مطالن بوت "إم أو إل" اءجميع إدعا برفضالحكم فم -

إشتراط بموافقتها على التسو ة  "إم أو إل"شركة  ربط هيئة التحكيم قد اعتمرت تكون، غاز ونفط الهالل

  "قانونيأمر "غير   المترتمة عليهاالدفعات المستقملية  عنها إعفائ

 



 

ضد حكومة التحكيم  قرارات وتنفيذ ماالستمرار في التحكي بأن "إم أو إل"اإلضافة إلى ذلك ، فيما يتعلق بادعاء ب

"كان ... سيكون من فإن هيئة التحكيم قد حكمت ب نه ، هو بد ل أفضل من اتفاقية التسو ة اإلقليم عند صدورها

 أغسطس 30قد قام بتحكيم عقله على النحو الصحيح للخيارات الماثلة أمامه في  إدارة عضومجلسألي  البديهي

 :فإن في عين اإلعتبار بيرل بمصلحة وعند األخذ ،2017

 

 ؛  عدمهاأفضل من خيار صفقة المطروحة كانت بال شك ال -أ
 لتسوية ؛ "ل لوصولفرصة اإضاعة من  بكثير كان خطر عدم التوصل إلى صفقة أكبر  -ب

 

في  فشل" قد  قامت شركة "إم أو إل" بتعينه يعضو مجلس اإلدارة الذكذلك إلى أن  ميحكلتاهيئة خلصت كما 

من  "إم أو إل"المعين من قبل  عضو مجلس اإلدارة استقالوقد  ".مصلحة بيرل اتخاذ القرار األنسب لما فيه

 .مجلس إدارة بيرل

 

"إم أو وبناء  عليه فإن إشعار اإلخالل الصادر عن إخالل  أي وجود بعدمهيئة التحكيم  فقد حكمتوبناًء عليه 

 . كما تم أمر "إم أو إل" بسداد جميعالمضادةإدعاءات "إم أو إل"  فقد قررت رد جميع غير ساري وعليهإل" 

ا.  30كامل األتعاب القانونية الخاصة بدانة غاز ونفط الهالل خالل ألتعاب القانونية للتحكيم باإلضافة لا     وم 

 

،   مل "بيرل" إلئتالف المشزالن المشتركان، وبعد هذه التمرئة الشاملة لذمة شركتي دانة غاز ونفط الهالل

التطو ر المخطط لها لالستفادة من مشار ع من جميع أطراف المشروع تقد م الدعم الكامل لتنفيذ ن المشزال

 .ككل العراقودولة قليم اإلبما  حقق مصلحة الشركاء وفي إقليم كردستان العراق  عالمية المستوىاألصول 

 -انتهى-

 

 بذة عن شركة دانة غازن

 
 

حيث ت سست في د سممر عام ، قطاع الزاز الطميعي بمنطقة الشرق األوسطأكمر شركة خاصة عاملة في أول ودانة غاز هي 

(. وتمتلك دانة غاز أصوال  في مجاالت التنقيب عن الزاز وإنتاجه ADX، وهي مدرجة في سوق أبوظمي لألوراق المالية )2005

مكافئ نفط ابرميل  68,700إنتاج  في دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهور ة مصر العربية وإقليم كردستان العراق بمعدل

في ظل أصول الشركة الضخمة في . و2018واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام   وميا  

الذي  شهد نموا   مصر وإقليم كردستان العراق واإلمارات وخططها التوسعية، تلعب دانة غاز دورا  بارزا  في قطاع الزاز الطميعي



 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر قيا وجنوب آسيا. للمز د من المعلومات،  رجى ز ارة موقع الشركة سر عا  

www.danagas.com.  
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