طلب المساعـــــدة الـقـانـونـيـة
إن األحكـام التـي تـغـطـي الـشـروط الـمـسـبـقـة للحصول على المساعدة الـقـانـونـيـة قـد تـضـمـنـتهـا الئحـة
الـمـسـاعـدة الـقـانـونـيـة والـمـشـار إلـيـهـا فـيـمـا بعـد بـ "الالئـحـة" لـهـيـئة قـطـر للتحـكـيـم الـرياضـي
والمشار إليها فـيـمـا بـعـد بـ "الهيئــة".
مـع األخـذ فـي اإلعتـبـار الـمـادة ( )3مـن الالئـحـة ،فإن أيـة مـعـلـومـات تـضـمـنـهـا هـذا الـنـمـوذج وأيـة
مـستـنـدات مـرفـقة بـه سـوف يـتـم الـتـعـامـل مـعـهـا بـسـريـة.
تُـمنـح أو تـُرفـض الـمـسـاعـدة الـقـانـونـيـة بـنـا ًء عـلـى قـرار يـتخذه مـجـلـس مـؤسـسـة قـطـر للتحـكـيـم
الـريـاضي ويـكـون هـذا الـقـرار نـهـائـيـا ً وغـيـر خـاضـع لإلسـتئـنـاف.
ال يـكـون للـمـسـاعـدة الـقـانـونـيـة أثرا ً رجـعـيـا ً وبـالتـالـي فإن نـفـاذهـا يـكـون من الـيوم الـذي ُ
طـلـبت فـيـه
وتنـتهـي عـنـد إتـمـام اإلجـراءات أمـام الـهـيـئة  ،مـا لـم يتـم إلـغـائـهـا مـسـبـقا ً مـن قـبـل مـجـلـس المـؤسـسـة.

أوالً :البيانات الشخصية لمـقـدم الـطـلـب
(يرجى وضع عالمة ✓ في المربع المناسب)

السيــــدة

السيــــــــد

اســـــم الـعـائـلـة

:

االســـــم األول

:

تـاريــــخ الـمـيـالد :
الـجـنـسـيــــــــة

:

الوضـع العائلــــي :
عـــــــدد األوالد

أعزب/اء

 :القاصــــــــــــر

متزوج /ة

مطلق/ة

أرمل/ة

:

مكتمل السن القانونية :

www.qsaf.qa

المنصـب الـحـالـي :
الـمهنة الـرياضـية :

العنوان الشخصي

 :العنــــــــــــــــــوان

:

صندوق البريــــــد

:

الـهـاتــــــــــــــــف

) :

-

(+

الـجــــــــــــــــــوال

) :

-

(+

تلفاكـــــــــــــــــــس

) :

-

(+

البريـد اإللكترونـــي

:

ثـانـياً :الوضع المالي لمـقـدم الطـلـب
 .1اإليـــــــــــــرادات
أ.

الراتـــــــب الشهري

:

ب.

اإليراد غير الراتب

 :الحوافز  /العموالت

:

 :من الــــرعــــــــــاة

:

 :من الهيئات الـريـاضـية

:

ج.

إيرادات غير مرتبطة بالعمل

 :بدالت الضمان االجتماعي  /شهريا ً

:

 :عائـدات عـيـنـيـة

:

صل شهريا ً
 :بدل إيجار ُمح ّ

:

www.qsaf.qa

 :ممتلكات متداولة (أسهم ،حصص،رأسمال إلخ)

:

 :القيمـة التـقـديرية لممتلكات ثابتة

:

 :إيرادات أخـرى

:
:

د.

زوج/ة مـقـدم الطـلـب

 :الـمـهـنـة

:

 :اإليــــراد

:

:

:

الممتلكات

يمكن إستخدام ورقة منفصلة إذا إقتضى األمر
إن المعلومات المذكورة أعاله يجب إثباتها بالمستندات الداعمة

 .2المصروفـــــــات
(يرجى وضع عالمة ✓ في المربع المناسب)

أ.

نـفـقات معيشة العائلة  /شهريا ً :

ب.

الـمـنـــــــــــــــزل

:

ج.

الديــــــــــون

:

د.

مصـاريـف أخـرى

:

ملك

إيجار
(في حال تم وضع عالمة في هذا المربع  ،يرجى تحديد قيمة بدل اإليجار
أدناه)

قيمة اإليجار  /شهريا ً

:

يمكن إستخدام ورقة منفصلة إذا إقتضى األمر
إن المعلومات المذكورة أعاله يجب إثباتها بالمستندات الداعمة

www.qsaf.qa

ثـالـثاً :شـكـل الـمـسـاعـدة الـقـانونـيـة الـمطـلـوبـة
عـمـالً بأحـكـام الـمـادة ( )6مـن الالئـحـة  ،فإن مـقـدم الـطـلـب يحـتاج الـى المـسـاعـدة القـانـونـيـة كـمـا يـلـي:
(يرجى وضع عالمة ✓ فـي المربع المناسب)

أ
.

 :تـكـالـيـف اإلجـراءات

ب
.

 :مـقـدم التـكـالـيــف

ج
.

 :مـحـامي "متبرع" من القائمة ذات الصلة في الهيئة

د
.

 :تـكـالـيـف الـسـفـر واإلقـامـة لـمقـدم الـطـلـب ذات الـصـلة بـجـلـسات اإلستـمـاع لدى الهيئة.

ه
ـ
.

 :تـكـالـيـف الـسـفـر واإلقـامـة لخبراء مـقـدم الـطـلـب ذات الـصـلة بـجـلـسات اإلستـمـاع لدى الهيئة.

و
.

تـكـالـيـف الـسـفـر واإلقـامـة لشهود مـقـدم الـطـلـب ذات الـصـلة بـجـلـسات اإلستـمـاع لدى الهيئة.

ز
.

:

تـكـالـيـف الـسـفـر واإلقـامـة لمترجمي مـقـدم الـطـلـب ذات الـصـلة بـجـلـسات اإلستـمـاع لدى الهيئة.

رابـعــــاً :اإلجـراءات أمـام الـهـيـئـة
(يرجى وضع عالمة ✓ فـي المربع المناسب)

أ.

حـالـة التقاضي لمقدم الطـلـب

:

ب.

إسم الطرف (األطراف) المتنازع ضده

:

مـدعــي

مـدعــى عـلـيـه

:

www.qsaf.qa

ج.

بـيـان مـوجـــز عـن وقـائــع الـقـضـيـــة

يمكن إستخدام ورقة منفصلة إذا إقتضى األمر

د.

بـيـان مـوجـــــز بـاألُسس التـي يـستـنـد عـلـيـهـا إدعاء/دفاع/إستئناف مـقـدم الـطـلـب

يمكن إستخدام ورقة منفصلة إذا إقتضى األمر

هـ.

مـرفـقـــات الـطـلـب

.1

.2

.3

.4

www.qsaf.qa

خامـســـــاً :إعالن مـقـدم الـطـلـب
أنـا الـمـوقـع أدنـاه  ،أقـر بأن المـعلـومـات التـي وردت فـي هـذا الـطـلـب هـي صـحـيـحـه ودقـيـقـة.
الـمـكان والتـاريــخ

:

اإلســــــم الكـامـــل

:

تـوقـيـع مـقـدم
الـطـلـب  /ممثله

:

www.qsaf.qa

