
 

 

 
 27/5/2020توضيح البيان الصحفي المنشور بتاريخ 

بشأن مباشرة االتحاد العقارية االجراءات القانونية للمطالبة بحوالي 

 مليار درهم 1.5

 
اإلعالم بخصوص نظراً لورود العديد من االستفسارات من قبل المساهمين ووسائل 

الضوء  ، قررت إدارة الشركة إلقاء مزيد من 27/5/2020الخبرالصحفي المنشور بتاريخ 

 .على هذا الخبر مع مراعاة قيود السرية )المتعارف عليها في هذه الحاالت(

 

تمثل المطالبة الواردة في الخبرالصحفي قيمة تقديرية للمبالغ المستحقة لشركة تابعة  

لشركة االتحاد العقارية. و قد كانت الشركة التابعة هي المقاول من الباطن  ومملوكة بالكامل

الذي رشحه المقاول الرئيسي لتنفيذ األعمال الكهربائية والميكانيكية والسباكة لمشروع 

. الحقاً وبعد تسليم المشروع 2009عام  .  وقد تم تسليم المشروع منتصفيرئيسي في دب

، نشأ نزاع بين الشركة التابعة )كمقاول من الباطن( والمقاول الرئيسي حول بعض 

االختالفات في األعمال المنجزة من قبل الشركة التابعة والتي استحقت بموجبها الشركة 

 التابعة مدفوعات معيّنة.

 

، جرت عدة مفاوضات مطولة منذ بدء النزاع مع األخذ في االعتبار حجم وتعقيد المشروع 

 بهدف تسوية مطالبة الشركة التابعة وديًا ولكنها لم تؤدي إلى حل مقبول لجميع األطراف.

 

 2017في منتصف عام  إنتخابهااعتبرت اإلدارة الجديدة لشركة االتحاد العقارية التي تم 

إلى طريق مسدود، فمن أنه، وفي ضوء المفاوضات السابقة غير الناجحة التي وصلت 

مصلحة الشركة والمساهمين السعي السترداد مستحقات الشركة التابعة من المقاول 

الرئيسي  ومن خالل الخوض والشروع في إجراءات التحكيم. مع األخذ في االعتبار مدى 

تعقيد هذه المطالبة والحجم الهائل للمستندات و االدلة التي تحتاج إلى أرشفة ودراسة وافية 

في  مئات اآلالف من االوراق المطلوبة  لتقديم المطالبة ، قامت اإلدارة بحشد الموارد 

أمريكية مما مّكن الشركة التابعة من رفع محاماة الالزمة بما في ذلك تعيين خبراء وشركة 

تها ، . في موازاة ذلك وبغية تجنب التكاليف على الشركة التابعة في متابعة مطالبدعوى

سعت اإلدارة للحصول على تمويل كامل لهذه القضية وتم تحقيق ذلك بنجاح في أوائل عام 

2020. 

 

دبي.  إمارة في الدولي إن إجراءات التحكيم جارية أمام واحدة من أبرز مؤسسات التحكيم

ووفقًا للجدول الزمني للمحكمة لهذه القضية ، ومن المقرر أن تستمر اإلجراءات التحكيمية 

حيث من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها  2021تقريبًا حتى نهاية عام شهراً  ١٨لمدة 

 النهائي.

 



 

 

ذات  أمريكيةمحاماة  اتشركأكبر يتم تمثيل الشركة التابعة في هذه اإلجراءات من قبل 

 .والتحكيم الدولي سجل حافل في قضايا مماثلةلها شهرة دولية  و

 

في هذه القضية، سواء كان  في حالة تمكن الشركة التابعة من الحصول على قرار لصالحها

مبلغ المطالبة بالكامل أو أقل، فهذا سينعكس بشكل إيجابي جدًا على المركز المالي لكل من 

 الشركة التابعة وكذلك على االتحاد العقارية كونها الشركة األم للشركة التابعة.
 

 )انتهى(

 
 

 لالستفسارات العامة، يرجى االتصال بـ

 

 قسم عالقات المستثمرين 

 السيد / محمد شاهر عدنان المزيك

 0097148066667هاتف: 
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