
 قــــواعــــد الوســـــاطة 
لهـيـئـة قـطــر للـتحـكـيـم الرياضي

 



االفصاح عن احتمال انعدام األهلية والتنا�ل المحتمل

تعليق أو إنهاء الوساطة



جمعية المؤسسة:

مجلس المؤسسة:

نظام المؤسسة:

القواعد:

قسم الوساطة:

رئيس قسم الوساطة:

ألغـــ�اض تط�يق هـــذه القواعد ، يقصـــد بالكلمـــات التالية 
المعاني الموضحة بجانب كل منها:

مؤسسة قطر للتحكيم ال��اضي.
 

الجمعية العامة للمؤسسة.
 

مجلس إدارة المؤسسة.
 

هيئـــة قطـــر للتحكيـــم ال��اضـــي، والتي تعمـــل تحت ظل 
المؤسسة.

 

القسم المختص بتسهيل عملية تسوية الن�اعات �ين الجهات 
ال��اضية واألف�اد عن ط��ق إج�اءات الوساطة وفقًا  للنظام 

األساسي للمؤسسة وهذه القواعد.

رئيس قسم الوساطة.

النظام األساسي لمؤسسة قطر للتحكيم ال��اضي.
 
 

قواعـــد الوســـاطة الصـــادرة مـــن قبـــل الجمعيـــة العامة 
للمؤسسة.

 

القائمة:

اللوائـــح اإلج�ائيـــة واللوائـــح الداخلية التـــي يصدرها 
المجلس.

 

أط�اف الن�اع من مدعي ومدعى عليه سواء كانا ا�نين 
أو أكثر.

 

األمين العام للهيئة المعين من قبل مجلس المؤسسة.
 

المكتب اإلداري للهيئة التابع لألمين العام.
 

قائمـــة القيد التي يتم فيها تســـجيل الوســـطاء  في 
الهيئة.

 
أينمـــا كان ذلك مناســـبأ فـــي هذه القواعد، تشـــمل 
الكلمـــات بصيغة المفـــرد صيغة الجمع كما تشـــمل 
الكلمـــات التـــي بصيغـــة المذكـــر صيغـــة المؤنث، 

والعكس صحيح.



يكون للهيئة قســـم وســـاطة ، ،  �هدف إلى تسهيل 
فض المنازعات الناشئة �ين الكيانات ال��اضية عن ط��ق 
ا�خاذ إج�اءات الوســـاطة الســـ��عة التي تخضع للنظام 

األساسي للمؤسسة والقواعد.

تســـري القواعد إذا ا�فق األط�اف على فض الن�اع  
ال��اضـــي وفًقـــا إلج�اءات الوســـاطة الخاصة بقســـم 

الوساطة التابع للهيئة.

ال تخضـــع للوســـاطة كافة الن�اعـــات ال��اضية ذات 
الطابع التأد�بي.

فـــي حالة وجود أي تعارض �ين القواعد وأي جانب 
من جوانـــب القانون القطـــري ، تكـــون القواعد هي 
السائدة ،  وذلك ما لم يكن الجانب محل التعارض مما ال 
يجيز القانـــون لألط�اف التنا�ل عـــن تط�يقه و/أو  ذات 

ط�يعة إل�امية. 

يجـــوز ألحـــد  األطــــ�اف أو كليهمـــا  اللجـــوء إلى 
الوساطة لحل الن�اع ال��اضي   وذلك م من خالل توجيه 

طلب وساطة إلى األمانة العامة . 

يجب أن يحتوي طلب الوساطة على ما يلي:

أ . هويـــة األطـــ�اف وممثليهم (االســـم بالكامل ، 
العنوان ، العناو�ـــن  الفعلية ،  رقم صندوق الب��د ، 
رقـــم الفاكس ، عنـــوان الب��ـــد اإللكت�وني ورقم 

الها�ف) ؛

ب . نســـخة من االتفاقية لتقديم الن�اع للوســـاطة 
أمام الهيئة ؛

ت . وصف مختصر عن الن�اع ؛ و

ث . مـــا يثبت دفع التكاليف اإلدا��ة الموضحة في           
الملحق (1) من القواعد.

بمجرد تســـليم طلب الوســـاطة مع دفـــع التكاليف 
اإلدا��ـــة ، تعتبر إج�اءات الوســـاطة قد بـــدأت من قبل 
األمانة العامـــة ويجب أن تقوم �إخطـــار أط�اف الن�اع 

بالتا��خ المحدد لبدء جلسات الوساطة.

تحتفـــظ الهيئة بقائمة من الوســـطاء ، ويتعين على 
االط�اف بشـــكل مشـــترك إختيـــار الوســـيط  من هذه 
القائمة خالل خمسة عشـــر (١٥) �وًما من بدء إج�اءات 

الوساطة. 
إذا أخفق األط�اف في االتفاق على إختيار الوسيط، 
يقوم رئيس قســـم الوساطة بعد تـسـلــــمه اقت�احًا من 
األمين العام بهذا الشـــأن بترشـــيح الوســـيط  ،  بدًال من 

األط�اف.

بمجرد قبولـــه  لهذا التع�ين ، يعتبر الوســـيط قد تم 
تع�ينـــه أصـــوًال ويجـــب على األمانـــة العامـــة إخطار 

األط�اف بذلك.

إذا كان الوســـيط الـــذي تم إختياره غيـــر قادر أو غير 
�اغب في التع�ين ، ُوجب تع�ين وسيطًا آخر من القائمة 
وفًقا لذات اإلج�اء المنصوص عليه في المواد (٣-١)  و 

(٣- ٢) أعاله.

ما لم يتفـــق األط�اف على غير ذلـــك  بعد اإلفصاح 
الكامل ،  يـجــــب عـلــــى الوســـيط المعين أن ال يعمل 
كمحاٍم ألي طرف في الوساطة وأن �بقى في جميع 
األوقـــات خالل مدة الوســـاطة طرفًا مســـتقًال تماًما ،  
محايـــدًا  وليســـت لديه أية مصلحة شـــخصية أو تضارب 

مصالح.

ال يجوز للوســـيط أن يقـــدم أي نصيحـــة قانونية أو 
عملية ألي من األطـــ�اف. ويجوز للوســـيط التع�ير عن 
وجهة نظره أو �أيه فـــي الموضوع ، وله تحديد مناهج  
تق�يمية لحل الن�اع ، وإذا قام الوســـيط بذلك ، فإن هذا 
األمر ال يفســـر على انه دفاع عـــن أي من األط�اف أو 
تقديم نصيحة قانونيـــة أو عملية ألي طرف. يجب على 
االط�اف ، في جميع األوقات ، االعتماد بشكل حصري 

على مستشا��هم بشأن النصائح القانونية والعملية.

يصدر مجلس المؤسســـة شـــ�وط إج�اءات التسجيل 
في  القائمة.

الش�وع في الوساطة



يتعين على الوســـيط ، قبل قبول التع�ين وفي كافة 
األوقات بعد قبول التع�يـــن ، اإلفصاح خطًيا إلى األمانة 
العامة عـــن أية ظ�وف يحتمل أن تســـبب تخوفًا معقوًال 
حول االســـتقاللية والن�اهة في الوساطة.  . في حال تم 
اإلفصـــاح عـــن مثل هذه الظـــ�وف ، يجب علـــى األمانة 
العامـــة فـــو�ًا إخطـــار األط�اف بهـــا ، فـــإذا اعترض أحد 
األط�اف ، خطًيا  إلى الوســـيط بنـــاًء على هذا اإلفصاح ،  
عندها �يجب على الوســـيط االنسحاب فوً�ا من الوساطة 
وتع�ين وســـيطًا آخر وفًقا للمـــادة (٣) من هذه القواعد.  
في حال لم يعترض أي من األط�اف خطًيا خالل خمســـة 
(٥) أيام من اســـتالم هذا اإلفصاح ، يســـتمر الوسيط في  
تأديه عمله كوســـيط ويعتبر أط�اف الن�اع أنهم قد �نا�لوا 
عن حقهـــم في االعتـــ�اض على  نقص االســـتقاللية أو 
الحياديـــة في الوســـاطة والتـــي ظهـــرت كنتيجة لهذا 

اإلفصاح.

إن أي طرف مـــن االط�اف يكون علـــى علم أو كان 
يجب عليه أن يعلم بط��قة معقولة بأية ظ�وف قد تسبب 
تخوفًا معقوًال بشأن االســـتقاللية والن�اهة في الوسيط 
سواء كان  هذا الظرف مما تم اإلفصاح عنه بموجب البند 
(٥-١) الوارد أعاله أم ال  واســـتمر في إج�اءات الوساطة 
دون إبداء أي اعت�اض خطي  ، يعتبر أنه قد �نا�ل عن حقه 

في االعت�اض.

بعد تأكيد تع�ين الوسيط ، يجب  على األط�اف تقديم 
مذك�ا�هم الكتا�ية للوســـيط خالل فتـــرة زمنية يحددها 

الوسيط ، وتشتمل ، على س�يل المثال ال الحصر على:

أ . الحقائق الخاصة بالن�اع ؛

ب . دفوعهم القانونية التي تدعم موقفهم في الن�اع ؛

ت . أي دليل أو وثيقة أو غيرها  تدعم موقفهم ؛ و

ث . أية  مذك�ات  كتا�ية اخرى للوسيط.  

خـــالل جلسة/جلســـات الوســـاطة ، يجـــب أن يحاول 
الوســـيط مســـاعدة األط�اف للتوصل إلـــى حل مرضي 
لن�اعهم وليس له أية ســـلطة لفرض أية تســـوية. ويكون 
للوســـيط ســـلطة إج�اء جلسات مشـــتركة ومنفصلة مع 

األط�اف ، وفًقا لتقد�ره. 

إذا تعـــذر على األطـــ�اف التوصل إلى تســـوية خالل 
عملية الوســـاطة وإذا وافق جميع األط�اف والوســـيط ، 
جاز للوســـيط إصدار توصية غير ملزمة لألط�اف بشـــ�وط 
التسوية ، وتكون هذه التوصية عبارة عن محاولة معقولة 

للوسيط إليجاد ش�وطًا مقبولة للتسوية.

يجوز للوســـيط تع�ين خب�اء أو استشا��ين وفق ما ي�اه 
مناســـبًا.  يدفـــع األطـــ�اف  نفقـــات هؤالء الخبـــ�اء أو 
االستشـــا��ين مناصفة �ينهـــم، ما لم يتـــم االتفاق على 

خالف ذلك.

االفصاح عن احتمال انعدام األهلية والتنا�ل



كقاعدة عامـــة ، تكون إج�اءات الوســـاطة في 
جلسة وساطة واحدة ، ما لم  يق�ر   الوسيط أن ��ادة  

جلسات الوساطة هو أمر مطلوب لن�اع معين.

يجب أن تعقد جلسة/ جلسات الوساطة في مقر 
الهيئـــة في الدوحـــة - قطر، ما لم يتفـــق األط�اف 
والوســـيط على موقـــع آخر ، بعد موافقـــة األمانة 

العامة. 

يتعيـــن علـــى كل طـــرف مـــن األطـــ�اف حضور 
جلسة/جلسات الوساطة شخصًيا أو من خالل ممثلين 
مخولين قانوًنـــا. كما أنه يجوز لألط�اف االســـتعانة 
بمستشـــا��ن  و خب�اء أو أشخاص آخ��ن ، بــــشرط أن 
الوســـيط  �إخطـــار  األطـــ�اف  الطـــرف/  يقـــوم 
والطرف/األطـــ�اف اآلخ��ـــن باسم/أســـماء هؤالء 
األشـــخاص قبل ثالثة (٣) أيام على األقل من انعقاد 

جلسة الوساطة.

يجب أن تكون جلسة/جلســـات الوساطة مغلقة 
ويجوز فقط لألشـــخاص المفوضين المذكو��ن  في 
البنـــد (٨ - ٣) أعـــاله حضور الجلســـة ، مـــا لم يتفق 

األط�اف على خالف ذلك.

أ�ناء جلسة/جلســـات الوســـاطة ، يكون للوسيط  
سلطة عقد جلسة مشـــتركة مع األط�اف الحاض��ن 
ويجوز له أن يختار بعد ذلك وفًقا لســـلطته التقدي��ة 

عقد جلسات منفصلة مع كل طرف على حدة.

يحضـــ�ون  الذ�ـــن  األشـــخاص  علـــى  يجـــب 
جلسة/جلسات الوساطة أن يتمتعوا بسلطة لتسوية 

الن�اع.

يجـــوز أن يكون لألطـــ�اف ممثليـــن أو يجوز لهم 
االستعانة بأشـــخاص من اختيارهم ، ويجب عليهم أن 
ُيخط�وا الوســـيط والطرف/األطـــ�اف اآلخ��ن خطًيا 
باالســـم الكامل ألي ممثل ، عنوانـــه الفعلي،  رقم 
صنـــدوق الب��د ، الفاكس ، عنـــوان الب��د اإللكت�وني 
ورقم ها�فه وذلك قبل ثالثة (٣) أيام من عقد جلسة 

الوساطة األولى مع تقديم وكالة رسمية. 

يجـــب أن يتفـــق األطـــ�اف والوســـيط علـــى الحد 
المســـموح بـــه  في اإلفصـــاح عن الوثائـــق المطلوبة 
لتكون عملية الوســـاطة فعالة ، ولكن ليس  للوســـيط 

سلطة لإلجبار على اإلفصاح عن أية وثيقة.

تكون إج�اءات الوساطة س��ة.

يجب على الوسيط ، األط�اف، الخب�اء ، المستشا��ن  
وأي شـــخص  حضر مع األطــــ�اف جلســـات الوساطة 
احت�ام الطابع السري للوساطة واإللت�ام بعدم اإلفشاء 
للغير أية معلومات ، وثائق وم�اسالت تمت صياغتها أو 
الكشـــف عنها أو اســـتالمها أو أصبحت متاحة بســـبب 

الوساطة إال بموافقة خطية تصدر من أط�اف الن�اع.

يجـــب أن يحصـــل الوســـيط مـــن جميـــع الخبـــ�اء 
والمستشا��ن المســـتخدمين من قبله ومن أي شخص 
آخـــر ي�افـــق األط�اف ، علـــى تعهدات خطيـــة لاللت�ام  

بالس��ة المنصوص عليه في هذه المادة.

�وافـــق األطـــ�اف علـــى أن تعقد جلسة/جلســـات 
الوســـاطة ، مع عدم اإلخالل بكون مفاوضات التسوية 
واإلفصاحـــات غيـــر مقبولة في الدعـــاوى أو التحكيم 
الالحق . باإلضافة الى ذلك ، �وافق األط�اف على عدم 
إجبار الوســـيط أو الطلب منه  تقديم شـــهادة أو تقديم 
ســـجالت أو مالحظات فـــي أي إج�اء مـــن اإلج�اءات 
المستقبلية. وال يجوز االحتفاظ بأي محاضر أو تقا��ر أو 

تسجيالت لوقائع الوساطة.

�وافق األط�اف على وجوب عدم إعتماد  أو تقديم 
أي مـن ال�يانات المذكورة أدنـاه كدليل في اإلج�اءات 
التحكيمية أو القضائية الالحقة ، باســـ�ثناء المعلومات 

المفصح عنها خالل عملية الكشف :

أ . أيـــة وجهات نظـــر تم اإلدالء بهـــا أو اقت�احات أو 
ع�وض قدمت  أو اسُتلمت  من  قبل أي طرف فيما 

يتعلق بالتسوية المحتملة للن�اع ؛

ب . أي إقـــ�ا�ات قـــام بها  أي طرف خـــالل عملية 
الوساطة ؛

ت . حقيقة أن أي طرف قد أبدى اســـتعداده لقبول 
اقت�اح أو توصية قدمها الوسيط للتسوية من عدمه . 

ث . االقت�احـــات ووجهـــات النظـــر التـــي أدلى بها 
الوسيط.



يجوز للوسيط تعليق الوساطة في الحاالت التالية:

أ . عند استالم طلب خطي من جميع األط�اف ؛ أو

ب . �إصـــدار إعالن مكتـــوب يفيد بأن بـــذل الم��د من 
الجهـــود في الوســـاطة  لم يعد مفيـــدًا في الوقت 

ال�اهن وأنه يعلق إج�اءات الوساطة.

ُ�نهى الوساطة في الحاالت التالية:

أ . بتنفيذ ا�فاقية  تسوية �ين األط�اف ؛

ب . �إصدار إعالن مكتوب من  طرف واحد أو أكثر يفيد  
�إنهائهم للوساطة ؛ أو

ت . �إصـــدار إعالن مكتوب من قبل الوســـيط يفيد بأن 
بذل م��ـــد من الجهود في الوســـاطة  لم يعد مفيدًا 

وأنه يعلن إنهاء الوساطة.
    

يجب على األط�اف  أن يسددوا لألمانه العامة الرسوم 
المحددة في الملحق (١) من القواعد.

يتحمـــل األط�اف ويدفعـــوا  مناصفة أ�عاب الوســـيط 
وجميـــع مص�وفا�ه كما هو موضـــح في الملحق (١) ، بما 
في ذلك مص�وفات الســـفر وإيجار المباني (إذا لزم األمر) 
وتكاليف ونفقات أي خ�ير ،  استشاري أو مترجم استخدمه 
الوســـيط ، ما لم يتفق األط�اف على خالف ذلك. يجب أن 

ُتدفع هذه الرسوم والمصا��ف إلى األمانة العامة.

يجوز للوسيط أن يطلب من األط�اف أن يدفعوا مقدًما 
التكاليف ، بما في ذلك الحصص التناس�ية على  كل منهم 

في  تكاليف الوساطة.

يتحمـــل كل طـــرف تكاليفـــه ومص�وفا�ـــه الخاصـــة 
بالمشـــاركة في الوســـاطة ، ما لم يتفـــق األط�اف على 

خالف ذلك.

تمت صياغة القواعد باللغتين العر�ية واإلنكلي��ة. وفي 
حالة حـــدوث أي اختالٍف �ين النصـــوص ، تكون للجمعية 
العامة ســـلطة حل االختـــالف في النصـــوص �ين لغتي 

القواعد  .

تكـــون اللغتـــان العر�يـــة واإلنكلي��ـــة همـــا اللغتان 
الرســـميتان  المعمـــول بهما في الهيئـــة. وتكون كافة 
اإلج�اءات أمام الهيئة �إحدى اللغات الرسمية المعمول 

بها في الهيئة.

في حالة عدم ا�فاق األط�اف ، يختار الوسيط ، إحدى 
اللغات الرسمية المعمول بها كلغة للوساطة ، مع األخذ 
في االعتبار جميع الظ�وف ذات الصلة. و�تم ، بعد ذلك ، 
كافـــة اإلجـــ�اءات حص��ًا بتلـــك اللغة. ويجوز للوســـيط 
االســـتعانة بخدمات مترجم مســـتقل ، متى ما وجد ذلك 
ض�و��ًا ، لضمان حســـن ســـير اإلج�اءات ذات الصلة بلغة 
العمل المحددة. أية تكاليف مرتبطة بالمترجم المســـتقل 

يتحملها األط�اف.

إن الوثائق التي تقدم للهيئة بلغة غير اللغة الرســـمية 
المعتمدة للوساطة ، يجب أن ترفق  بترجمة معتمدة إلى 
لغة اإلج�اءات ، ما لم يق�ر  الوســـيط غيـــر ذلك. ويتحمل 
الطـــرف الـــذي ُيقدم هـــذه الوثيقـــة (الوثائـــق) كافة 

التكاليف المتعلقة بترجمة تلك الوثيقة (الوثائق).

تم قبول هذه القواعد فـــي اجتماع الجمعية العامة 
للمؤسسة بتا��خ ٢٠١٨/٤/٥ ودخلت حيز النفاذ من تا��خ 

إق�ارها من قبل الجمعية العامة.

تعليق أو إنهاء الوساطة



الوساطة  أجل  من  للهيئة  اإلدا��ة  التكاليف  إن 
محددة بمبلغ خمسة آالف (5,000) ��ال قطري.

يحدد األمين العام األتعاب الواجب دفعها للوسيط 
أساس  الوسيط وعلى  المقدم من  العمل  أساس  على 
وسطاء  يتقاضى  لمهمته.  المخصص  المعقول  الوقت 
��ال   (1,500) وخمسمائة  ألف  وقدره  مبلغًا  الهيئة 

قطري في الساعة.

يتحمل   ، للوسيط  الرسوم  مبالغ  إلى  باإلضافة 
للوسيط  بكاملها  واإلقامة  السفر  تكاليف  األط�اف 
بالطائ�ات في  السفر  بأداء مهمته ومنها  ترتبط  والتي 
التنقالت الداخلية واإلقامة في    ، درجة رجال األعمال 
 ، فنادق خمس نجوم وثالث وجبات �وميا في الفندق 
أية  العامة.  األمانة  خالل  من  ذلك  �نظيم  يتم  أن  على 
تكاليف أطعمة أو مش�وبات إضافية وأية تكاليف أخرى 

يتحملها الوسيط. 



 


