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Greetings from ALMARSAT Projects Development APD 

proud to offer from Dubai to the world entering our 5th year 

the following services; 

A- Project Management Services [Time, Costs & Quality] 

The Development & Audit Engineering Designs or Procure 

contractors & suppliers to monitor Time Costs & Quality of 

the construction of Airports, Ports, Infrastructure, Energy, 

Hotels & commercial Mix used, managing Time, Cost & 

Quality by best skilled International Engineers. 

B-Construction & Real Estate Claims Experts &   

Survey+ Valuation as per RERA 

 Contracts Administration & Conflict Avoidance. 

 Contracts Claim Consultant & Claims. Preparation & 

Project recovery strategy. 

 Negotiation Management & Contracts & Real Estate 

Arbitration & Dispute resolution. 

 Licensed for Appraisal Real Estate Projects. 

 Survey & Evaluation of Real Estate (RERA & RICS) 

C- Expert witness & International Dispute Resolution.   

Our International Experts with over 30 years of experience 

attending over hundreds of conflict Resolutions in 

Construction, Real Estate conducting over 500 Experts 

witness Reports during past 5 years can help in finding best 

settlements of any Contractual, Construction or real estate 

disputes.  

We are certified to ISO 9001 standards for all the services 

we provide and we believe that your will find our services 

you in compliance your development and prosperity of your 

upcoming projects. With APD best wishes of Chairman-

CEO M. Jamal Chaykhouni  

APD (House of Experts, Arbitrators & Evaluators) 

 

  APD  الدارة وتطوير المشاريع تحية طيبة من المرساة

 الخدمات خامسفي عامها الدبي الى العالم  منAPD تقدم شركة 
 التالية: 

 الزمن والكلفة والجودة (  ادارة المشاريع االنشائية )خدمات  -ا

تدقيق وتطوير التصاميم الهندسية أو تأهيل المقاولين والموردين ب

وموانئ وبنية تحتية ومشاريع طاقة  للمشاريع االنشائية من مطارات

والتكلفة بفضل ة نظيفة وفنادق ومباني تجارية وادارة الزمن والجود

 من أنحاء العالم. مهندسين مختصين

والكشف على  وتقييم المشاريع العقارية ينمطالبات المقاولتدقيق -ب 

 :العقارات وتقييمها

إدارة حماية العقود والنزاعات والمطالبات للمشاريع االنشائية  

والعقارية. تحضير تقارير استشارات الخبرة قبل البدء في التحكيم أو 

اضافة الى الكشف على العقارات  التقاضي لتقييم للمشاريع العقارية

 .العالمية ومؤسسة التنظيم العقارينظم للوفق  وتقييمها

 

 ج-حل المنازعات والتحكيم الهندسي والعقاري الدولي:

عاما في حل مئات المنازعات  30من خالل خبراتنا التي تجاوزت  

تقييم للخبرة لتقييم حالة للمشاريع توفيقا أو تحكيما أو بتزويد تقارير 

ألخذ قرار في التوفيق أو التحكيم من خيرة  االنشائية والعقارية

مركز للتحكيم حول  30الخبرات العالمية خبرائنا مسجلين في أكثر من 

العالم في القارات الخمس وفقا للقانون المدني أو العام أو الشريعة وقد 

زة في الحصول على  التسوية حصد خبراءنا امكانية أكثر من جائ

مركزا اقليميا  30والتوفيق التجاري من خالل تسجيلها في أكثرمن  

ودوليا للتحكيم مع ضمان السرية والسرعة في االنجاز ومالئمة الرسوم 

قدم خدماتنا وفق المعايير الدولية ومعايير اآليزو العالمية مع أطيب ون

الرئيس التنفيذي  المهندس محمد  مع تحيات.األمنيات بالنجاح الدائم

شيخونيجمال   

   ) بيت الخبرة والتحكيم والتثمين ( المرساة لتطوير المشاريع 


