نموذج طـلـب وسـاطـة

تـنـازل  /تمـهـيــــد

هـذا الـنـمـوذج هـو لإلرشاد فـقـط وأي طـلـب يـقـدم للوساطة يـجـب أن يـكـون متوافقاً مع الـوقائع والـظـروف
الـخـاصـة بـكـل قـضـية وبـمـا يتـوافـق مـع قـواعـد الـوسـاطـة لـهـيئـة قـطـر للتحـكـيـم الـريـاضـي (المشار
إليها فـيـمـا بـعـد بـ "القواعد").
المربعات تـحـدد بـدايـة ونـهـايـة جـمـل الـخـيـارات الـمـقتـرحـة فـي هـذا الـنـمـوذج والـفـاصـل ( )/يـشـيـر
الـى الـخيـارات الـمـتـعـددة .
أليـة أسـئـلـة  ،يـمـكـن للـوسـطـاء أن يـتـواصـلـوا مع فـريـقهم اإلداري ذي بـالـقـضـيـة.

كافة الحقوق محفوظة لهـيـئـة قـطـر للتحـكيـم الـريـاضـي.

فـي مـوضـوع الـوسـاطـة بـمـوجـب قـواعـد الـوسـاطـة لـهـيـئـة قـطـر للتحـكـيـم الـريـاضـي فـي مـؤسـسـة قـطـر للتحكـيـم
الـريـاضـي
بـيــــــــــــــــن

إســــــــــــــــــم الـمـدعـــــى/الـمـدعـيـــــــــــــــــــن
(المشار إليهم فـيـمـا بـعـد بـ "المدعي")
و

إســــــــــــم الـمـدعـــــى عـلـيـه/عـلـيـهـــــــم
(المشار إليهم فـيـمـا بـعـد بـ "المدعـى عـلـيـه")

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طـلـب وسـاطـة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـمدعــــي  /إسم شركـة الـمـحـامـاة
الـعـنـــــوان
صـنـدوق الـبـريــــد #
الـمـديـنـــة  ،البـلـد

الـتـاريـــــــــــخ

أوالً :األطــــــراف
المادة (.2-2أ) -قواعد الهيئة

أ .الـمـدعــــــــــــــــي
 .1اإلسـم  ،العنوان البريدي وبـيـانـات اإلتـصـال الـكـامـلـة للـمـدعـي(ن).
ب .الـمـدعــــــــى عـلـيــــــــــــــــــــــــــــــــه
 .2اإلسـم  ،العنوان البريدي وبـيـانـات اإلتـصـال الـكـامـلـة للـمـدعـى عليه(م).

ثـانـيـاً :النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاع
المادة (.2-2ت) -قواعد الهيئة

ت .طبيعة وظروف الـنـزاع التـي أدت الـى تقديم الطلبات
 .3بيان مـوجز بـالوقـائـع واألسـاس الـقـانـونـي الـذي بمقتضاه تـم تـقـديـم الـطـلـب :المعطيات الواقعية
 ،األسـاس الـقـانـونـي للـطـلـب والقيمة التقديرية في النزاع.

ثـالـثـا ً :إجـــــراءات الـوسـاطـة
المادة (.2-2ث) -المادة ( -)8المادة ( -)13-2-3قواعد الهيئة

ث .إتـفـاقـيـة الـوسـاطـة
 .4تحديد بند/إتفاقية الـوسـاطـة التي بموجبها تمت إحالة القضية إلى هيئة قطر للتحكيم الرياضي.
(يجب أن ترفق مع طلب الوساطة نسخة من العقد/العقود المتضمنة إتفاق الـوسـاطـة أو/أو أية
مستندات أخرى تحيل الى الـوسـاطـة وفق قواعد الهيئة).

ج .الـوسـيـط
 .5تحديد بند/إتفاقية الوسـاطـة وأية معلومات أخرى ذات صلة .
 .6تحـديـد الـوسـيـط (اإلسم  ،العنوان  ،رقم الهاتف والبريد اإللكتروني ) الـذي تـم إختـيـاره من قبـل
األطـراف (إذا لم يكن هـنـاك إتـفـاق بـنـا ًء عـلـى تـسـمـيتـه مـن قـبـل الـمـدعـي) مـن قائمة
الـوسـطـاء في الهيئة.
ح .لـغـة الـوسـاطـة
 .7تحديد بند/إتفاقية الـوسـاطـة التي تـحـدد لـغـة الـوسـاطـة.
 .8في حال عدم وجود إتـفـاق  ،يجب على الوسيط أن يختار إحدى اللغات الرسمية لتكون لغة الوسـاطـة
بعد اإلخذ بعين األعتبار الظروف ذات الصلة.

خ .مـكـان الـوسـاطـة
 .9يكون مـكـان الـوسـاطـة لجـمـيـع إجـراءات الـوسـاطـة التـي تـتـم بـمـوجـب الـقـواعـد هـو الـدوحـة
 ،قـطـر.

د .القـانـون الـمـطـبـق عـلـى الـمـوضـوع
 .10تحديد بند/إتفاقية الـوسـاطـة ذات الصلة بين األطراف.
 .11ذكر قانون اإلختصاص المتفق على تطبيقه في موضوع النزاع.

رابـعـــــا ً :رسوم ونفقات الـوسـاطـة
المادة ( -)12قواعد الهيئة

ذ .الـرســـــــــــــــــوم اإلداريــــــــــــة
 .12يـجـب عـلـى الـمـدعـي أن يـسدد الـرسـوم اإلداريـة بـقـيـمـة ( 5,000لاير قطري) عند تـقـديـم
هـذا الطـلـب للوسـاطة.
 .13يـعـلـم الـمـدعـي وجـوبـا ً بأن الدفعة الـمـحـددة فـي الـبـنـد الـسـابق ( )12هـي غـيـر قـابـلـة
لإلسـترداد وسـوف تـؤخـذ بعـيـن اإلعتـبـار عـنـد تـقـديـر الـقـيـمـة الــنـهـائـيـة لـتـكـالـيـف
الـوسـاطـة.
ر .الـســــــــــــــــــداد
 .14يـجـب أن يتـم سـداد الـدفـعـة الـمـحـددة فـي الـبـنـد (رابعا ً.ذ) إلى الـحـسـاب الـمـصـرفـي للهـيـئـة
وتـفـاصـيـلـه كـاآلتـي:
(يـجـب أن تـرفـق مـع طـلـب الوساطة نـسـخـة مـن سـنـد التـحـويـل الـمـصـرفـي)

إســــــــــم
الـمـصـرف:
رقم الحساب :
: Swift Code
:IBAN

مصرف الريان – فرع شارع حمد الكبير -الدوحة  ،قطر
0003-101833-001
MAFR QA QA
QA48 MAFR 0000 0000 0003 101833 001

 .15يقر الـمـدعـي بأن هـيـئـة قـطـر للتحـكـيـم الـريـاضـي لـن تـسـجـل طـلـب الـوسـاطـة بـدون سـداد
الـرسـوم اإلداريـة.

