
 

 

 بيـــــــــان الـقـبــــــــــول 

 وإعـالن اإلسـتقـاللـيـة والـحـيـاديـة

   

 الـقـضـيـة رقـم  :  

 

 أنـا الـمـوقـع أدنـاه ،  

  

 : 

 

 اإلســــم األول 

  

 : 

 

 إسـم العـائـلـة 

   

(الصلة ذات المربعات في عالمه وضع يرجى)  

 

 الـقـبـول مـع اإلعـــــــالن .أ
 

جـب هـذا الـكـتاب بـقـبـول الـمهـمـة كـمـحـكـم وفـق كـتاب التـعـيـيـن الـوارد مـن األمـانـة الـعـامـة  أعلن بـمـو 

للتحـكـيـم الـريـاضـي بتـاريـخ ........./......./......... وبـمـقتـضـى قـواعـد التـحـكـيـم   قـطـر لـهـيـئـة

 حـكـام والـقـواعـد ذات الـصـلـة الـمـطـبـقـة. )"القواعد"( لـهـيـئـة قـطـر للتحـكـيـم الـريـاضي وكـافـة األ

 

  

لبـيـان الـقـبـول ، أؤكـد بأنـنـي راجـعـت وبأنـنـي عـلـى مـعـرفـة بـالقـواعـد الـسـابـق ذكـرهـا   ي وبتـقـديـم

 ولـذلـك أعلن/أتعهد بأن :  

  

  راءات التـحـكـيـم عـلى وجـه الـسـرعـة.  أكـون مـتواجـداً حـسـب مـا هـو مـطـلـوب إلتـمـام إجـ

  

أن أمارس مهامـي شـخـصيـاً وبأفـضل ما لدي مـن معلومات من أجـل ضمان حل النزاع بإحترافـية وفعـالـيـة  

 حـددة بـمـوجـب )" القواعد"(. وأن أقـوم بـمـسـؤوليـاتـي بـصـدق وعـدل خـالل الفتـرات الـزمـنـيـة المـ
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 حـيـادي ومـستـقـل عـن كـل مـن األطـراف وأعـتزم الـبـقـاء كـذلـك .  أننـي 

وبحـسب أفـضـل مـا لـدي مـن مـعـلـومـات وإعـتقـاد، ال يـوجـد أيـة وقائع ، ظـروف سـابـقـة أو حـاضـرة  

ـنسبـة  أو عـالقات مـن أي نـوع كـانـت قـد تـكـون ذات طـبـيـعـة قد تـثـيـر أيـة شـكـوك مـبـررة بـال

 إلستـقـاللـيتـي أو حـيـاديـتي فـي نـظـر أي مـن األطـراف. 

 

 

 أننـي حـيـادي ومـستـقـل عـن كـل مـن األطـراف وأعـتزم الـبـقـاء كـذلـك .  

( مـن قـواعـد التـحـكـيـم لـهـيـئـة قطـر للتحـكـيـم  8-2رغـم ذلـك ، وأخـذاً فـي اإلعتـبـار الـمادة )

المستند الـمـرفـق  أن أصـّرح عـن بعـض الـظـروف ، الـوقـائـع ، العالقات الـمـوضـحـة فـي  الـريـاضـي،أود 

ذات طـبـيـعـة قد  إلعتـبـار هـيـئـة قـطـر للتحـكـيـم الـريـاضـي وذلـك قـبـل تأكـيـد تـعـيـيـنـي والتـي قـد تـكـون 

 راف. ـيـاديـتي فـي نـظر أي من األطو حتـثـيـر أيـة شـكـوك مـبـررة بـالـنسبـة إلستـقـاللـيتـي أ

 

  

 لـدي الـمـعـرفـة الـجـيـدة بـاللـغـات الـمـعـمـول بـهـا فـي هـيـئـة قـطـر للتحـكـيـم الـريـاضي. 

 (.أدناه المناسبة الدائرة في عالمة وضع يرجى)

 

 ـة اإلنكليـزيـ             ـة   العـربـيـ   

 

  

الـمـبـالـغ الـمـحـددة فـي جـدول تـكـالـيـف التـحـكـيـم الـذي   عـلـى األحـكـام ومعدالت أنـنـي قـرأت وأوافـق 

( مـن قـواعـد التـحـكـيـم لـهـيـئـة قـطـر للتحـكـيـم الـريـاضـي ، وأوافـق عـلـى أن تـحـدد  1يـشـكـل الـمـلـحـق )

ً مـن قـبـل الـجـهـ از الـمـعـنـي فـي هـيـئـة قـطـر للتحـكـيـم الـريـاضـي  قـيـمـة تـكـالـيـفـي وأتـعـابـي حـصـريـا

 عـلـى أسـاس هـذا الـجـدول. 

 

  

 عـدم القبـــــــول .ب
 

 بـمـوجـب هـذا الكتاب ، أعلن إعتذاري عـن الــقـيـام بـمـهـمـة التـحـكـيـم فـي هـذه الـقـضـيـة. 

 النموذج دون تعبئة أية أقسام أخرى.  إذا تم وضع إشارة في مربع هذا القسم، يرجى توقيع وتأريخ  .1
 

 في حالة الرغبة بالتصريح عن أسباب عدم القبول ، يرجى توضيح ذلك في مستند مستقل مرفق مع هذا الكتاب.  .2

 

 

 
  :  التـاريــــــــــــخ

 

 التوقـيــــــــــــع
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