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المدة الزمنية للطلب

النفاذ والسحب

التكاليف المق�رة من الهيئة

إنشاء قائمة " المحام�ين المتبرعين"



جمعية المؤسسة:

مجلس المؤسسة:

قواعد التحكيم:

ألغ�اض هذه اللوائـــح ، يقصد بالكلمـــات التالية المعاني 
الموضحة بجانب كل منها:

مؤسسة قطر للتحكيم ال��اضي.
 

الجمعية العامة للمؤسسة.
 

مجلس إدارة المؤسسة.
 

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

 

هيئـــة مكونة من محكم فرد أو ف��ق من المحكمين يناط 
بها النظر في المنازعات والفصل فيها.

رئيـــس قســـم التحكيم العـــادي أو رئيس قســـم التحكيم 
اإلســـتئنافي ، بحســـب األحوال وكل وفق صالحيات  كل 

قسم المنصوص عليها في النظام األساسي للمؤسسة. 

 

قواعـــد التحكيـــم الصـــادرة من قبـــل الجمعيـــة العامة 
للمؤسسة.



حيث أن نظام المؤسسة والقواعد المعتمدة ، تمنح 
مجلس المؤسسة الحق في إصدار االج�اءات والش�وط 
الالزم توافرها  حتى يمكن  منح المســـاعدة القانونية ، 

فقد ق�ر مجلس المؤسسة ما يلي:

تســـري اللوائح في االج�اءات العادية واالســـتئناف 
أمام الهيئة.

 إن  مجلـــس المؤسســـة هو من يق�ر فـــي طلبات 
المساعدة القانونية.

تكون المؤسســـة مســـؤولة عن تمو�ل المساعدة 
القانونية أمام الهيئة. ولهذه الغاية ، عليها أن تضمن بأن 
نظام المساعدة المالية الذي أقرته ، يتم تمويله بشكل 

كاٍف. 

تمت صياغة اللوائـــح باللغتين العر�يـــة واإلنكلي��ة. 
وفي حالة حـــدوث أي اختالٍف �يـــن النصوص ، يكون 
لمجلس المؤسسة ســـلطة حل االختالف في النصوص 

�ين لغتي القواعد.

تكون االج�اءات لمنح المساعدة القانونية س��ة. 

ال يجـــوز لألمانة العامة إفشـــاء أي جـــزء من طلب 
المســـاعدة القانونية أو أي من المستندات الداعمة له 
وذلك ما لم يكن الطلب واردًا من الســـلطات القضائية 

للدولة . 
 

يجب علـــى األمانة العامة مع ذلك أن تبلغ األط�اف 
اآلخ��ن وهيئة التحكيم بأنه قد تم منح  طلب المساعدة 

القانونية لطالبها. 

تم قبـــول هذه اللوائح  من قبل مجلس المؤسســـة 
خالل اجتماعه بتـا��ــــخ ٢٠١٨/٤/٥ ودخلـــت حيز النفاذ 

إعتبا�ًا من تا��خ إق�ارها .



تمنح المساعدة القانونية بناًء  على طلب مسبب ومرفق به 
كافة المستندات الداعمة ، وذلك ألي شخص ط�يعي ال يكفي 
مدخوله أو أصوله لتغطية مص�وفات االج�اءات وال يمتلك غير 

تلك األصول أو المدخول إلعالة نفسه وأسرته.

يتم رفض المســـاعدة القانونيـــة إذا كان واضحًا أن  دعوى 
مقدم الطلب أو أســـس الدفاع غير م�ينة على أساس قانوني. 
كما يتـــم رفض المســـاعدة القانونيـــة إذا كان واضحًا  أن تلك 

الدعوى أو أسس الدفاع غير جدية أو كيدية.

 
بناًء على إحتياجات مقدم الطلب وق�ار مجلس المؤسســـة ، 
يمكـــن أن تكون المســـاعدة القانونية  في أي من األشـــكال  

التالية:
أ . إعفاء مقدم الطلب من دفع رســـوم االج�اءات ، أو دفع 

مقدم التكاليف؛
ب . يمكـــن لمقدم الطلـــب اختيار المحامـــي "المتب�ع" من 

القائمة التي تضعها الهيئة ؛
ت . يمكن منح مقـــدم الطلب مبلغ إجمالي لتغطية نفقات 
ســـفره وســـكنه وتلك التي لشـــهوده ، خب�ائه أو مترجميه 
والتي ترتبط  بأي من جلســـات اإلســـتماع ل لـــدى لهيئة ، 

وأيضًا تكاليف سفر وسكن المحامي "المتب�ع".

 

يمكن أن تطلب المســـاعدة القانونية مـــن قبل المدعي / 
المستأنف بمجرد تقديم إخطار التحكيم/إخطا�اإلستئناف ؛ كما 
يمكـــن للمدعى عليه تقديم طلب المســـاعدة القانونية بمجرد 

استالمه إلخطار التحكيم/إخطار  االستئناف. 

بعد تقديم ال�يانات الواردة في المادة  (٧-١) أو استالمها ، 
يمكن تقديم طلب المســـاعدة القانونيـــة في أي وقت خالل 
االج�اءات ، إال أنها ســـتغطي فقط النفقات المســـتقبلية وال 

يجوز أن ُتمنح بأ�ر رجعي.

 
يجب إرسال طلب المساعدة القانونية كتابة لألمانة العامة 
، مرفقًا   نسخة موقعة ومكتملة ال�يانات من طلب المساعدة 

.(www.qsaf.qa) القانونية ، المتاح في موقع المؤسسة

يجب على مقـــدم الطلب توفير كافـــة المتطلبات الالزمة 
إلثبات: 

أ . حالتـــه المالية، مصحوبة بالمســـتندات الداعمة مثل عقد 
العمل ،  �يان ال�ا�ب ، عقد إيجار وغيرها.

ب. يجب على مقدم الطلب تقديم ملخصًا موج�ًا عن أسس 
دفاعه / اســـتئنافه إلثبات أن دفاعه / اســـتئنافه له  أساس 

قانوني.

يجب على مقدم الطلب تخو�ل مؤسسات الدولة أو أط�اف 
ثالثة لتقديم المعلومات الس��ة بخصوص وضعه المالي.

في حالة عدم توفر المتطلبات المذكورة أعاله في المادة 
(٨) ، فإن طلب الحصول على  المســـاعدة القانونية ســـيكون 

مرفوضًا

 
يق�ر مجلس المؤسســـة  في طلبات المســـاعدة القانونية 

ويجب أن يقدم �إيجاز أسباب ق�اره.

يتـــم تبليغ الق�ار لمقدم الطلب وبحســـب االحوال لمحاميه 
"المتب�ع". يكون الق�ار غير قابل لإلستئناف.

في حال تم طلب مســـاعدة محاٍم وتم منحها ،  فإن لمقدم 
الطلب اختيار محامي "متب�ع" من الـقائمة التي أعدتها  الهيئة.

�وافق كافة المســـتفيد�ن من المســـاعدة القانونية على 
إبالغ األمانـــة العامة فو�ًا عند أي تغير في الظ�وف التي بني 
عليها ق�ار منح المســـاعدة القانونية ، واإلبـــالغ كذلك عن أي 

واقعة ذات صلة في ق�ار منح المساعدة القانونية.

يجوز لمقدم طلب المساعدة القانونية أن يطلب إعادة النظر 
في طلبه ، في حال تدهورت حالته المالية بشكل ك�ير بعد أن 

تم النظر في طلبه األولي للمساعدة القانونية وتم رفضه .
 

تكون االحكام المرتبطة بطلب المســـاعدة القانونية هي 
المطبقـــة مع إجـــ�اء التعديالت الالزمة علـــى طلبات م�اجعة 

ق�ا�الطلب .

تكون المســـاعدة القانونية نافذة من �وم الطلب و�نتهي 
عند إ�مام اإلج�اءات أمام الهيئة ، ما لم يتم إلغائها مســـبقًا من 

قبل مجلس المؤسسة.

يجوز لمجلس المؤسسة أن يق�ر سحب المساعدة القانونية 
في حال وجد أن المســـتفيد لم يعد مســـتحقًا لها أو إذا كانت 
المســـاعدة القانونيـــة قد ُمنحـــت على نحو غير ســـليم. يكون 

لسحب المساعدة القانونية أ��ًا رجعيًا.
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وفقـــًا للقواعـــد ، تقوم األمانـــة العامة ، في نهايـــة إج�اءات 
التحكيم ، بتحديد المبلغ النهائي لتكاليف االج�اءات أمام الهيئة.

وفقًا للقواعد ، تحدد هيئـــة التحكيم في الق�ار النهائي  كيفية 
تو��ـــع تكاليـــف التحكيم . كقاعـــدة عامة ، يكون لهيئـــة التحكيم 
السلطة التقدي��ة لمنح الطرف ال�ابح مساهمة لمصا��فه القانونية 

والمصا��ف األخرى التي تكبدها  بما �رتبط باالج�اءات.

يجوز ، في نهاية اج�اءات التحكيم ، أن يصدر الى المســـتفيد من 
المســـاعدة القانونية  أم�ًا لدفع التكاليف. مــــع ذلك ، تقوم الهيئة 
بالتنـــا�ل عن حقها في المطالبة بتلـــك التكاليف منه. كما يجوز أن 
يطلب من المستفيد دفع مساهمة من المصا��ف القانونية للطرف 
ال�ابـــح.  في هذه الحالة ، يجب على المســـتفيد دفـــع هذا المبلغ 

شخصيًا. وال تقوم الهيئة بدفع هذا المبلغ بالنيابة عنه.

فـــي حـــال ربـــح المســـتفيد مـــن المســـاعدة القانونيـــة في 
التحكيم/االســـتئناف ، وُطلـــب من الطـــرف اآلخر تحمـــل تكاليف 
التحكيـــم ، فإنـــه يجب على الطـــرف اآلخر دفع المبلـــغ المطلوب 

للهيئة.

 

تقـــوم األمانـــة العامة �إعـــداد قائمة للمحام�يـــن المتطوعين 
("المحامـــي المتب�ع") ، مؤهلين في التحكيم الدولي و/أو القانون  
ال��اضي  وقاد��ن على ممارسة عملهم باللغات الرسمية للهيئة. إذا 
ُأعتبرذلك مناســـبًا ، يمكن لألمانة العامة نشر هذه القائمة. تعطى 
القائمة للمســـتفيد من المســـاعدة القانونية ليقوم �إختيار محاميه 

بح��ة.

يجوز للمستفيد من المساعدة القانونية إنهاء العالقة القانونية 
مع المحامي "المتب�ع" في أي وقت.

يجوز إعفـــاء المحامي "المتبـــ�ع" من هذه العالقـــة القانونية 
بموافقة رئيس هيئة التحكيم. وعند الض�ورة ، يمكن للمســـتفيد من 
المساعدة القانونية أن يطلب من األمانه العامة استبدال المحامي 

"المتب�ع" .

ال �تحمل المؤسســـة أو الهيئة أية مسؤولية عن التصرفات التي 
�تخـــذ أو النصيحـــة التي تقـــدم من المحامـــي "المتبـــ�ع"   لصالح 

المستفيد.

في حالة وافق مجلس المؤسسة على تع�ين محامي 
"متبـــ�ع" ، فإن المحامي �وافق علـــى العمل بدون مقابل 

ضمن نطاق عمله كممثل  للمستفيد أمام الهيئة.

ال يجوز للمحامي رفض قبول قضية بدون ســـبب وجيه ، 
كما ال يجوز له أن يطلب من المســـتفيد دفع أية  رسوم  أو 

نفقات  أو أن يقبل أية دفعة من المستفيد . 

يحصـــر المحامي نشـــاطه فيمـــا هو ضـــ�وري لحماية 
المصالح المـــوكل فيها ، مع األخذ بعيـــن االعتبار ط�يعة ، 
أهمية وصعوبة القضية والخدمـــات االحت�افية المتوقعة 

منه.

ال يتســـلم المحامـــي أي مقابـــل عـــن عملـــه. لكن ، 
وبموافقة مجلس المؤسســـة ، يمكن للمحامي أن يطلب  
إعادة دفع كافة أو بعض مصا��ف ســـفره وسكنه  بالقدر 

الذي تكون فيه تلك المصا��ف معقولة . 

فيمـــا عـــدا الحاالت االســـ�ثنائية ، ال تدفع المؤسســـة 
مصا��ف المســـتفيد من المســـاعدة القانونيـــة أو محاميه 

مقدمًا.

في نهايـــة التحكيم ،  وبموافقة مســـبقة من مجلس 
المؤسسة ، يجوز للمستفيد و/أو المحامي طلب إعادة دفع 
كافة أو بعض المصا��ف التـــي تحملوها وفقًا للمادة (٦) 
أعــــاله. يجب أن يشـــمل أي طلـــب من هـــذا الق�يل على 

إيصاالت الدفع للنفقات التي يطلب إعادة دفعها له.

ما لم يق�ر مجلس المؤسســـة خالف ذلك ، فإن  المبلغ 
اإلجمالـــي المطلوب  إعادة دفعه يجب أن ال يتجاوز المبلغ 
اإلجمالي الممنوح من المؤسسة في  ق�ار  منح المساعدة 

القانونية.

الق�ار المرتبط بالمبلـــغ المطلوب إعادة دفعه غير قابل 
لإلستئناف.

التكاليف المق�رة من الهيئة

إنشاء قائمة " المحام�ين المتبرعين"



 


