
  
 
 

 اعالن بالنشر في الجريدة الرسمية 

 

 2022مارس  3تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 

 غرفة/3/2022 الدعوى رقم:

 2رقم  واعيداملجدول ب عالنإ

 فينتشر كابيتال بنك ش.م.ب  :املدعي

 األستاذ حامد عبدالرحمن آل محمود  املحامي وكيله:

البحرين 346، مجمع  4626، طريق  1411، مبنى  16العاملي، الطابق  برج املصرف    عنوان وكيله: ، منطقة مرفأ 

 .املالي، مملكة البحرين

 بنك البحرين والشرق األوسط ش.م.ب.  :األول  املدعى عليه

 ، املنطقة الدبلوماسية، مملكة البحرين317، مجمع 1702، طريق 135مبنى  :هعنوان

 املحامية زينات عبدالرحمن املنصوري  وكيلته:

 ، مملكة البحرين346، بحرين بيه، 4609طريق ، مبنى يونايتد تاور، 33الطابق  عنوان وكيلته:

 حسين باسران :املدعى عليه الثاني

 ، املنطقة الدبلوماسية، مملكة البحرين317، مجمع 1702، طريق 135مبنى  :آخر عنوان معلوم له

 مورات سوالك :الثالثاملدعى عليه 

 ، املنطقة الدبلوماسية، مملكة البحرين317، مجمع 1702، طريق 135مبنى  :آخر عنوان معلوم له

 

 -:2022  مارس 02املحرر بتاريخ  2جدول املواعيد رقم  

 

الئحة  مذكرة الرد على  املدعى عليهم  ، نهاية األجل لتقديم  00:16الساعة    2022  مارس  9بتاريخ    األول   األجل .1

 الدعوى ونهاية األجل لرد الدعوى والدفع بعدم قبولها.

حال عدم رد املدعى عليهم يخصص هذا األجل   في،  16:00الساعة    2022  مارس  13بتاريخ   الثاني  األجل .2

هاية األجل لتقديم نص القانون األجنبي الواجب  ون  ،ا إلحالة الدعوى للهيئةالستكمال املدعي أوراقه تمهيد  

 .العضو الثالث للهيئةنهاية األجل لتقديم اتفاق األطراف على اختيار و ، التطبيق مع الترجمة

في حال رد أحد املدعى عليهم في األجل األول يخصص  ،  16:00الساعة    2022  مارس  16بتاريخ  األجل الثالث   .3

 .األول األجل لتقديم املدعي الرد على مذكرة املدعى عليهم املقدمة في األجل هذا 

ا كموعد لل  11:30الساعة    2022مارس    21يعتمد تاريخ   .4 جلسة األولى أمام الهيئة في حال عدم رد صباح 

 . املدعى عليهم على الئحة الدعوى 



  
 
 

هو نهاية األجل لتقديم طلبات اإلدخال والدعوى املتقابلة والطلبات    16:00الساعة    2022  مارس  21تاريخ   .5

 . العارضة

لتقديم  16:00الساعة    2022  مارس  27بتاريخ   الرابع  األجل .6 نهاية األجل  الرد على مذكرة    املدعى عليهم، 

، ونهاية األجل لتقديم مذكرات الرد حول كافة طلبات اإلدخال والدعوى الثالث  األجلاملدعي املقدمة في  

 ملستندات. ونهاية األجل لتقديم تقارير الخبراء وجميع ا )إن وجدت( املتقابلة والطلبات العارضة

، نهاية األجل لتقديم كافة طلبات إجراءات اإلثبات 16:00الساعة    2022  مارس  31بتاريخ   الخامس  األجل .7

 ونهاية األجل لتقديم مذكرات الرد حول تقارير الخبراء وجميع املستندات. 

كافة طلبات ، نهاية األجل لتبادل مذكرات الرد حول 16:00الساعة  2022  أبريل 5بتاريخ  السادس األجل .8

 . إجراءات اإلثبات 

ا  12:00الساعة    2022  أبريل  18يعتمد تاريخ   .9 املدعى  جلسة األولى أمام الهيئة في حال رد  كموعد لل  ظهر 

 . على الئحة الدعوى  عليهم

 

  ين املذكور   )مورات سوالك(  والثالث  (حسين باسران)  ا الثانياملدعى عليهمتعلن غرفة البحرين لتسوية املنازعات  

 بالقرار رقم2022  مارس  03  املحرر بتاريخو   2رقم    إدارة الدعوى   جدول مواعيدب  ،أعاله
 

لسنة   (134) ، وذلك عمال

بإصدار الئحة إجراءات تسوية املنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية املنازعات بموجب الفصل   2021

 .علمي، ول2009لسنة  (30) األول من الباب الثاني من املرسوم بقانون رقم

 

 مدير الدعوى 

 لدى غرفة البحرين لتسوية املنازعات 


