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 التحكيم المتعلقة دعوى بغاز تفوز  دانة
 مصرفي  والغاز النفط قطاعأصولها في  بيعب

 
 البيع اتفاقية بإلغاء الشركة قرار ةمشروعيّ  أّكد هيئة التحكيم قرار

 
(، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز "الشركة") "دانة غاز ش. م.ع."أعلنت  :2021يوليو  25الشارقة، اإلمارات، 

في  محكمة لندن للتحكيم الدوليمن  2021يوليو  19بتاريخ لصالحها عن صدور قرار الطبيعي في الشرق األوسط، اليوم 
بخصطططططططو  ، التابعة لمجموعة آي.بي.آر للطاقة، مجموعة آي.بي.آر الوسططططططططاني للبترو  التي رفعتهاالتحكيم دعوى إطار 

 والتي بموجبها كانت ستبيع دانة غاز أصولها للنفط والغاز في مصر. اتفاقية البيع والشراء
 

حكمت المحكمة لصالح شركة دانة و  ، هامجملب آي.بي.آر الوسطاني للبترو مجموعة دعوى رفض وجاء في قرار المحكمة 
، بما في ذلك قيامها بإلغاء اتفاقية بالدعوى  النقاط الرئيسيةكافة أحقيتها في الغاز في قرارها الصادر والذي خلص إلى تأكيد 

 البيع والشراء.
 

مجموعة إلى  بيع أصطططططططططولها البرية في مصطططططططططرعن عدولها عن  2021أبريل  22بتاريخ قد أعلنت سطططططططططابقا  وكانت دانة غاز 
اسططططططتيفاء عدد من الشططططططروط المسططططططبقة يتفاقية البيع بما ير ططططططي على الطرفين تعذر بعدما   ،آي.بي.آر الوسطططططططاني للبترو 

قرر وبناء  على ذلك،  .2021أبريل  14يوم األربعاء وافق تالطرفين قبل حلو  التاريخ النهائي إلتمام اتفاقية البيع، والذي 
وقد قدمت آي.بي.آر  .في مصطططططر وتشطططططغيلهاالشطططططركة مواصطططططلة ايحتفاو بأصطططططو  إنهاء اتفاقية البيع و  مجلس إدارة الشطططططركة

بموجب قرار هيئة و  بموجبه في حق شطططططططططركة دانة غاز مصطططططططططر بإلغاء اتفاقية البيع. تطعنالوسططططططططططاني للبترو  طلبا  للتحكيم 
 .ي مصر الشعب المساهميها و  بما يحقق مصلحة، ستواصل دانة غاز إدارة وتشغيل أصولها في قطاع النفط والغاز التحكيم

 
ا الما ية  14في مصر على مدار الطططططط  اإلنجازاتبسجل حافل من  دانة  شركةتتمتع و  لتصبح خامس أكبر منتج للغاز عام 

تحقيق أكبر تتطلع الشركة إلى و . منطقة تطويرية برية 14برميل نفط يومي ا من  30,000حالي ا   وتنتج الشركة . في مصر
ا على اختبار اإلمكانات الهائلة لمنطقة ايمتياز البحرية الخاصططة  مردود من أصططولها البرية المنتجة مع تركيا اهتمامها أياطط 

حفر بئر حيث تخطط الشططططططططططططططركة لمن موارد الغاز  تريليون قدم مكعب 20على أكثر من حتوي تمن المقدر أن التي بها. و 
 . والمعدات الالزمة لذلك طويلة األمد في حا  توفر المواد 2022في الربع األو  من عام استكشافية 

 

، 2021مليون دوير خال  الربع األو   23نحو دانة غاز في مصططططططططططططططر التي اسططططططططططططططتلمتها قيمة الدفعات النقدية بلغت وقد 
مليون دوير عقططب إلغططاء اتفططاقيططة البيع  75إلى  لتصطططططططططططططططل 2021 من عططام خال  الربع الثططاني الططدفعططاتقيمططة هططذ  ارتفعططت و 

 خال  النصطططططل األو  من عام في مصطططططر مليون دوير 98دفعات نقدية بقيمة قد تسطططططلمت دانة غاز  وبذلك تكون . ءوالشطططططرا
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على ذلك  وسيترتب %.128يمّثل زيادة بنسبة ، مما 2020مليون دوير خال  الفترة ذاتها من العام  43، مقارنة  بططططططططط2021
تعايا دانة غاز مصططر تدعم . وسططو  مليون دوير في نهاية الربع األو  131البالغة  مسططتحقات الشططركةانخفاض كبير في 

جاء من المخصطططصطططات التي  عكسسطططيتم كما قادمة. والسطططنوات ال 2021تدفقاتها النقدية خال  الربع الثاني و ربحية الشطططركة 
 يحتفاو بهذ  األصو .بعدما قررت الشركة ا 2021الربع الثاني  نتائج وذلك  من ،2020عام  يفالشركة  قيدتها

 
 :"غاز دانة" لشركة التنفيذي الرئيس وارد، ألمان باتريك الدكتور قال المناسبة، هذه وفي

، الذي أكد أحقية النهائيحكمها المحكمة في بت سططططرعة نثّمن عاليا  في هذ  الدعوى و  فوز الشططططركةبء نحن سططططعدا"
. وقد اتخذ مجلس إلغاء اتفاقية البيع والشططططراءبخصططططو   ،حقوقها التقاعديةبما يتماشططططى مع و  ،في قرارهادانة غاز 

 مردود ممكنبايحتفاو باألصطططططططططو  وايسطططططططططتمرار في إدارتها وتشطططططططططغيلها بهد  تحقيق أفاطططططططططل قرارا   إدارة الشطططططططططركة
معايير  ىلعألبمواصططططلة تشططططغيل أصططططولنا البرية وفقا  نحن ملتامون و بشططططكل عام.  الحوأصططططحام المصطططط للمسططططاهمين

منطقة ايمتياز البحري في القطاع لمع التركيا على اكتشطططططا  اإلمكانات الهائلة وممارسطططططات السطططططالمة والتشطططططغيل، 
 في أقرم وقت ممكن". حفر بئر استكشافيةجهودا  واسعة لالشركة تبذ  السادس، حيث 

 

 -انتهى-
 

دانة غاز هي أول وأكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق األوسط، حيث تأسست في ديسمبر عام 

(. وتمتلك دانة غاز أصوالً في مجاالت التنقيب عن الغاز وإنتاجه في ADX، وهي مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية )2005

برميل نفط مكافئ يومياً  63,200ة مصر العربية وإقليم كردستان العراق بمعدل إنتاج دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهوري

. وفي ظل أصول الشركة الضخمة في مصر وإقليم 2020واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام 

كردستان العراق واإلمارات وخططها التوسعية، تلعب دانة غاز دوراً بارزاً في قطاع الغاز الطبيعي الذي يشهد نمواً سريعاً في 

 . www.danagas.comمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة 
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