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 كتاب اإلفصاح والشفافية

 2015نوفمرب 

 منوذج اإلفصاح عن الدعاوى القضائية

 

 26/10/2021 التاريخ

 شركة جمموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع إسم الشركة املدرجة

 47جتاري كلي  – 5512/2020دعوى قضائية رقم   رقم القضية

 4استئناف جتاري /  2498/2021حتت رقم مستأنفه 

ندب خبري لتقدير قيمة األضرار املادية واألدبية اليت حاقت باملدعية دعوى  موضوع القضية

 كم مبا سيسفر عنه تقرير اخلبريواحل

 24/10/2021 تاريخ احلكم

 حمكمة االستئناف احملكمة اليت أصدرت احلكم

 

 أطراف الدعوى

 ش.م.ك.ع جمموعة عربي القابضةشركة  مرفوعة من السادة/ 

 /ضد السادة

 ة وآخرينللخدمات الطبي ىمشف ةشرك

 غري حمدد طبقًا للحكم الصادرحتى تارخيه  احلكم لصاحل

 مت احلكم بعدم قبول الدعوى منطوق احلكم أول درجة

 

 منطوق حكم االستئناف

ثانيًا ويف موضوع  –اف شكاًل نحكمت احملكمة أواًل بقبول االستئ

االستئناف بالغاء احلكم املستأنف وبوقف الدعوى تعليقيًا حلني الفصل يف 

 جتاري كلي حبكم نهائي. 2020لسنة  4019الدعوى رقم 

  منطوق حكم التمييز

  األثر املتوقع على الشركة

 نتيجة احلكم

، حيث يتوقف ذلك على سري حتى تارخيه مل يتضح أي أثر على الشركة

 الدعوى وطبقًا ألحكامها النهائية.

 
 




