
  
 

 ( 1رقم )جدول مواعيد إدارة الدعوى ب و  ( 03/2021/01859/2) دعوى املحالةبالئحة ال  إعالن

 2022مايو  26املحرر بتاريخ  

 

 2022يونيو   2: في الجريدة الرسميةتاريخ النشر 

 غرفة /2022/ 21 الدعوى رقم:

 

 ( CN-1005915فرع أبوظبي ) –: شركة محمد عبداملحسن الخرافي  : ياملدع

  املحامية األستاذة زينات عبدالرحمن املنصوريه: توكيل

zeenat@zeenatalmansoori.com     bakr@zeenatalmansoori.com  :اإللكترونيلبريد  عبر ا  هتعنوان وكيل

 fatima@zeenatalmansoori.com 

 شركة ميركوري مديل ايست  : عليها األولىاملدعى 

 Adnan Tahir Miah Mian : ثانيال  عليهاملدعى 

 ايون بول فوغام   :عليه الثالثاملدعى 

 Salman Tahir :عليه الرابعاملدعى 

 ، السنابس. 410، مجمع 1011، طريق 601، شقة 614مبنى  :  آخر عنوان معلوم

   Salman.tahir@mercurymena.com - Bahrain@mercurymena.com :  البريد اإللكتروني

 36050241 رقم الهاتف:

 

املنازعات   لتسوية  البحرين  غرفة  أعالهاملذكو   عليهماملدعى  تعلن  ال  رين  املحالةبالئحة    دعوى 

 كالتالي:   2022مايو  26مواعيد إدارة الدعوى املحرر بتاريخ  بجدول و   (03/2021/01859/2)

 الطلبات في الئحة الدعوى: 

 
ا
: وقبل الفصل في موضوع الدعوى القضاء بانتداب خبير هندس ي متخصص كفئ في حساب الكميات    أوال

ولى اللتزاماتها العقدية من خالل االطالع على  ى عليها األ لتحديد اإلخالالت واملخالفات املرتكبة من قبل املدع

واملستندات   للمشروع،  االستشاري  املهندس  من  الصادرة  والخطابات  التداعي،  اطراف  بين  املراسالت 
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 للجدول    ی الفنية التي تبين بشكل جازم هذه اإلخالالت، ومقدار التأخير ف

ا
انجاز االعمال املعقود عليها طبقا

الجابر لألضرار التي لحقت باملدعية من جراء ذلك، بما يشمل الكسب    ضوتحديد مقدار التعويالزمني لها،  

الفائت الذي كانت ستجنيه املدعية لوال تخاف املدعى عليها األولى عن تنفيذ التزاماتها محل عقد املقاولة  

 . من الباطن

بأن  اثانيا  بينهم  فيما  والتضامم  بالتضامن  عليهم  املدعى  بالزام  مؤقت  كتعويض  القضاء  املوضوع  وفي   :

( كتعويض مؤقت عن  )خمسة أالف وواحد دينار بحريني فقط  د.ب  5,001/-يسددوا للمدعية مبلغ وقدره  

ل عقد املقاولة من  مح  تهماألضرار املادية التي لحقت باملدعية من جراء إخالل املدعى عليهم بتفيد التزاما

 . الباطن

  
ا
اقع  اثالث ورسوم ومصاريف إقامة هذه    %10: إلزام املدعى عليهم بالتضامن والتضامم بالفائدة القانونية بو

 .الدعوى 

 

 كالتالي:  2022مايو  26جدول مواعيد إدارة الدعوى املحرر بتاريخ 

مذكرة شارحة   ةنهاية األجل لتقديم املدعي ءا مسا   23:59الساعة   2022   يونيو  2األول بتاريخ  األجل .1

 دعواه من بعد اإلحالةل

 

بتاريخ   األجل .2 لتقديم املدعى عليهم  مساءا    23:59الساعة    2022    يونيو   12    الثاني  نهاية األجل  هو 

 الدعوى ونهاية األجل لرد الدعوى وللدفع بعدم قبول الدعوى.مذكرة الرد على الئحة 

 

نهاية األجل لتقديم املدعية الرد على  هو  مساءا    23:59الساعة    2022يونيو     21تاريخ  باألجل الثالث   .3

في األجل   املقدمة  رد املدعى عليهم يخصص هذا األجل    الثانيمذكرة املدعى عليهم  وفي حال عدم 

نهاية األجل لتقديم نص القانون األجنبي    و  الستكمال املدعية أوراقه تمهيدا إلحالة الدعوى للهيئة

 .الواجب التطبيق والترجمة

 



  
    4الـ  الساعة    2022يونيو     26تاريخ  ب   الرابعاألجل   .4

ا
نهاية األجل لتقديم إتفاق األطراف على    هو عصرا

نهاية آجل تقديم طلبات اإلدخال والتدخل والطلبات املتقابلة   ، و إختيار أعضاء هيئة تسوية النزاع

 والعارضة.

ا كموعد للجلسة ا  11:30الساعة    2022يوليو    18تاريخ   ألولى أمام الهيئة في حال عدم رد املدعى عليه  صباحا

 على الئحة الدعوى 

 

هو نهاية اآلجل لتقديم املدعى عليهم الرد    مساءا   23:59الساعة    2022  يوليو    3بتاريخ    الخامساألجل   .5

الثالث ونهاية اآلجل لتقديم تقارير الخبراء وجميع املستندات    األجلاملقدمة في  على مذكرة املدعي  

)إن وجدت( وتبادل مذكرات الرد حول كافة طلبات اإلدخال والدعوى املتقابلة والطلبات العارضة 

 . )إن وجدت(

ة طلبات هو نهاية اآلجل لتقديم كافمساءا    23:59الساعة    2022يوليو     10بتاريخ    السادساألجل   .6

 إجراءات اإلثبات وتبادل مذكرات الرد حول تقارير الخبراء وجميع املستندات املقدمة في الدعوى. 

 

محدد لتبادل مذكرات الرد حول طلبات  مساءا    23:59الساعة    2022يوليو     17بتاريخ    بعالسااألجل   .7

 إجراءات اإلثبات )إن وجدت(. 

ا كموعد للجلسة األولى أمام الهيئة في حال رد املدعى عليه   11:30الساعة    2022أغسطس   15تاريخ   صباحا

 على الئحة الدعوى 

جدول  و   حة الدعوى املحالةبالئ  أعاله   ملذكورين اعليهم  املدعى  ذا تعلن غرفة البحرين لتسوية املنازعات  ل

 بالقرار رقم )2022مايو    26تاريخ  املحرر ب  1  رقم  اجتماعات إدارة الدعوى 
ا
  2021( لسنة  134، وذلك عمال

ازعات بموجب الفصل  ن لتسوية املنيبإصدار الئحة إجراءات تسوية املنازعات التي تختص بها غرفة البحر 

 . ملعيل ، 2009 ةنسل ( 30) ماألول من الباب الثاني من املرسوم بقانون رق

 

 

  ى و عدلا  ر يدم     

 لدى غرفة البحرين لتسوية املنازعات  


