
 تحكيمإتفاق نموذج 

 

 

 تـنـازل / تمـهـيــــد

 

ـكـون متوافقاً مع الـوقائع والـظـروف  تيـجـب أن  لتحكيما إتفاق  ومستند  ،هـذا الـنـمـوذج هـو لإلرشاد فـقـط

الـريـاضـي )المشار  الـخـاصـة بـكـل قـضـية وبـمـا يتـوافـق مـع قـواعـد التــحـكـيـم لـهـيئـة قـطـر للتحـكـيـم 

 قواعد"(.  الإليها فـيـمـا بـعـد بـ "

 

المربعات تـحـدد بـدايـة ونـهـايـة جـمـل الـخـيـارات الـمـقتـرحـة فـي هـذا الـنـمـوذج والـفـاصـل )/( يـشـيـر  

 الـى الـخيـارات الـمـتـعـددة .  

 

 ريـقهم اإلداري ذات الـصـلـة بـالـقـضـيـة.  أليـة أسـئـلـة ، يـمـكـن للـمـحـكميـن أن يـتـواصـلـوا مع فـ

 

 

 لهـيـئـة  قـطـر للتحـكيـم الـريـاضـي.  محفوظة كافة الحقوق 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحكيمإتفاق 

 

 **/****   تحكيم

 الـمـدعـي )ن( /ضـد الـمـدعـى عليه )م( ضد طرف/أطراف إضافيين 

 

 

 أوالً : األطــــــــــــــــراف وممثـلـيـهـم 

 

 الـمـدّعــــــي )ن( فـي هـذا الـتـحـكـيـم هـو )إضافة اإٍلسم والـعـنـوان(.   .1

 

 يمثل الـمـدّعــــــي )ن( فـي هـذا الـتـحـكـيـم  )إضافة اإٍلسم والـعـنـوان(.   .2

 

 الـمـدّعــى عليه )م( فـي هـذا الـتـحـكـيـم  هو )إضافة اإٍلسم والـعـنـوان(.   .3

 

 )م( فـي هـذا الـتـحـكـيـم  )إضافة اإٍلسم والـعـنـوان(.  يمثل الـمـدّعـــــى عليه  .4

 

 ثـانـياً : مـؤسـسـة الـتحـكـيـم

 

 المعتمدة، فإن هـذا التـحـكيـم يـتـم وفـق قـواعـد الـتحـكـيـم    [العقد أو اللـوائـح]مـن    [إضافة المرجع]ـ  ل  وفقا   .5

 هـيـئـة قـطـر للتحـكـيـم الـريـاضـي )"الهيئة"( .  من قبل 

 

 : بـيـانـات اإلتـصـال بـالهـيـئـة هـي كـمـا يـلـي

  

 هـيـئـة قـطـر للـتـحـكيـم الـريـاضـي ل األمـانـة الـعـامـة

 مـؤسـسـة قـطـر للتحـكـيـم الـريـاضـي 
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 ثـالـثـاً : هـيـئـة الـتحـكـيـم

 

 الـمحـكم الفـرد

 

ومن    الخطاب المؤرخ[اإلتـفـاقـيـة/]  وفقا  لـقـد تـمت تسميته كـمحـكـم فـرد مـن قـبـل الـمـدعـي    [ذكر اإٍلسم] .6

 .  2- 10عـمـال  بـأحـكـام الـمـادة  الخطاب المؤرخ[اإلتـفـاقـيـة/]وفقا  لـ عـلـيـه  ىقـبـل الـمـدعـ

 

 أو 

 

لـدى هـيـئـة قـطـر  [التحكيم العـادي/اإلسـتئـنـاف ] قـد تـمت تسميته مـن قـبـل رئيس قسم  [ذكر اإٍلسم]

 فـرد.  مـن الـقـواعـد كـمـحـكـم 2-10للـتـحـكـيـم الـريـاضـي عـمـال  بأحـكـام الـمـادة 

 

 إن بـيـانـات اإلتـصـال بـالمحـكـم الفـرد هـي كـمـا يـلـي :  .7

 

 [ إضـافـة اإلسـم]

 [ ـنـوان]الع

 [ص.ب ]

 [المدينة، البلد ]

 [ رقم الهـاتـف]

 [ البريد اإللكتروني ]

 

 هـيـئـة الـمـحـكـمـيـن 

 

  طلب الـتحـكـيـم/ ]  وفقا  لـمـن قـبـل الـمـدعـي    عضو في هيئة التحكيمكـمـحـكـم    ترشيحقـد تـمت    [ذكر اإٍلسم] .8

د  يأكـبتاألمـيـن الـعـام لـهـيـئـة قـطـر للـتحـكـيـم الـريـاضـي    قام،    [ إضافة التاريخ]. وفـي  [الخطاب المؤرخ

 يح ترش بـنـاء  عـلـى    عضو في هيئة التحكيممـن الـقـواعـد كـمـحـكـم    3-10عـمـال  بأحـكـام الـمـادة    الترشيح 

 الـمـدعـي.  

 

طلب ]عليه فـي  ىمـن قـبـل الـمـدعـ عضو في هيئة التحكيمكـمـحـكـم  ترشيحقـد تـمت  [ذكر اإٍلسم] .9

األمـيـن الـعـام لـهـيـئـة قـطـر للـتحـكـيـم  قام،  [ إضافة التاريخ]. وفـي [الخطاب المؤرخ الـتحـكـيـم/

 عضو في هيئة التحكيم  مـن الـقـواعـد كـمـحـكـم مـ  3- 10عـمـال  بأحـكـام الـمـادة    الترشيح  بتأكيد الـريـاضـي  

 الـمـدعـى عليه.  ترشيحبـنـاء  عـلـى  

 

هـيـئـة قـطـر  لدى[ اإلسـتئنـاف /العادي ]مـن قـبـل رئـيـس قسم الـتـحـكـيـم  تعيينه قـد تـم  [ذكر اإٍلسم] .10

 . التحكيممـن الـقـواعـد كـرئـيـس لهـيـئـة  4- 10للتحـكيـم الـريـاضـي عـمـال  بأحـكـام الـمـادة 



 

 بـيـانـات اإلتـصـال بأعـضـاء هـيـئـة الـتحـكـيـم هـي كـمـا يـلـي :   .11

 

 

 [ إضـافـة اإلسـم]

 [ ـنـوان]الع

 [ص.ب ]

 [المدينة، البلد ]

 [ رقم الهـاتـف]

 [ البريد اإللكتروني ]

 

 [ إضـافـة اإلسـم]

 [ ـنـوان]الع

 [ص.ب ]

 [المدينة، البلد ]

 [ رقم الهـاتـف]

 [ البريد اإللكتروني ]

 

 [ إضـافـة اإلسـم]

 [ ـنـوان]الع

 [ص.ب ]

 [المدينة، البلد ]

 [ رقم الهـاتـف]

 [ البريد اإللكتروني ]

 

 والـمراسـالت خطاراترابـعــــاً : اإل 

 

 من الـقـواعـد.  7لـمـادة ل ا  ت وفـقمتـ إذاوالـمـراسـالت نـافـذة فـي هـذا الـتحـكـيـم  خطارات تـكـون اإل .12

 

بـتغـيـير ، يـجـب أن يـقوم فـورا   ينهـم الـقـانـونـي يتـغـيـيـرات فـي عـناويـن األطـراف أو مـمـثـلـأيـة  .13

 األمـانـة الـعـامـة لـهـيـئـة قـطـر للتحـكـيـم الـريـاضـي كـتابـة   بـالـعـنـوان الـجـديـد.  خطاربإ

 

  



 تـاريـخـه خـامـســـاً : وقـائـع الـنـزاع واإلجـراءات حتـى 

 

الـمـوجـز الـتـالـي لـوقـائـع النـزاع للـمـعـلـومـات فـقـط وال يـلـزم األطـراف أو هـيـئـة قـطـر يعتبر  .14

 للتحـكـيـم الـريـاضـي. 

 

 .[.......]عـن النزاع الحالي  نـشأ  .15

 

 

 سـادسـاً : مـلـخـص مـوقـف األطـراف وطـلـباتـهـم 

 

بـدون تـقـيـيـد مداوالت األطـراف فـي هـذا الـتحـكـيـم بـأي وجـه مـن الـوجـوه وحـفـظ الـحـق فـي الـمـزيـد  .16

مـن الـمـنـاقـشـات خـالل اإلجـراءات ، فإن مـواقـف األطـراف الـمـعـبـر عـنـهـا فـي الـطـلب األسـاسي  

 : كـمـا يـلـي مـكـن تـلـخـيـصـهـايـ

 

 مـوقـف الـمـدعـي  .أ

 

 ]تتم إضافته[. .17

 

 طلبات الـمـدعـي  .ب

 

 ]تتم إضافته[. .18

 

 مـوقـف الـمـدعـى عليه  .ت

 

 ]تتم إضافته[. .19

 

 طلبات الـمـدعـى عليه .ث

 

 ]تتم إضافته[. .20

 

 سـابـعـاً : إتـفـاقـيـة/بـنـد الـتحـكيــــم 

 

قـد قـدمـوا طـلـبـاتـهـم  [إن الـمـدعـي)ن( ، الـمـدعـى عـلـيـه)م( ، الـطـرف/األطـراف اإلضـافـيـيـن] .21

إتـفـاقـيـة الـتحـكـيـم ، الـتـواريـخ ، الـمـخـولـيـن  إضافة  ]الـتحـكـيـم الـوارد فـي  )ات(بـمـوجـب إتـفـاق

 :  على  والتـي تـنـص  [ـتوقـيـعبـال



 

 [.نـص الـبـنـد الـخـاص بـآلـية حـل الـنـزاع] .22

 

 الـتحـكيــــم  مقرثـامـنـاً : 

 

إضـافـة الـمـديـنـة ، ]الـتحكـيـم يـجـب أن يـكـون فـي  مقرالــتـحـكـيـم عـلـى أن  [إتـفـاقـيـة/بـنـد ]نـص ت  .23

، يـمـكـن لـهـيئة الـمـحـكـمـيـن أن تـقـرر ، بـعـد  2- 2. ومـع ذلـك ، وعـمـال  بأحـكام الـمـادة  [الـبـلـد 

التـشـاور مع األطـراف وبـنـاء  عـلـى سـلـطـتهـا الـتـقـديـريـة بأن تعـقـد جـلـسـات ، إجتـمـاعـات ، 

ضـيـة فـي أي مـكـان جـغـرافـي ظـروف كـل قـل ا  مـداوالت وأي إجـراء أخـر تـراه ضـروريـا  وفـق

الـتحـكـيـم لـكـافـة الـتـحكـيـمات   مقرمـنـاسـب. وبـغـض الـنـظـر عـن مـكـان  جـلـسـات اإلسـتـمـاع ، فإن  

 قـواعـد الـهـيـئـة يـجـب أن يـكـون فـي الـدوحـة ، قـطـر. ل ا  الـتـي تـتـم وفـق

 

 تـاسـعـاً : لـغـة الـتحـكيــــم 

 

 .  ]تتم إضافتها[الــتـحـكـيـم عـلـى أن لـغـة الـتحـكيـم تـكـون اللـغـة  [إتـفـاقـيـة/بـنـد ] تنص  .24

 

 عـلـى المـوضـوع  الواجب التطبيقعـاشــــراً : الـقـانـون 

 

الواجب التطبيق  النص الكامل للبند و/أو أي إتـفـاق الحـق بـيـن األطـراف فيما يتعلق بإختـيـار الـقـانون ] .25

 .  [هـيـئـة المـحـكـمـيـنيجب أن تدده يتم ذكر مـا إذا  وإال

 

 عـلـى اإلجـراءات والـقـواعـد اإلجـرائـيـة   الواجب التطبيقالـحـادي عـشـر : الـقـانـون 

 

  فيطبق  ،من تنظيم أي مسألةالـقـواعـد  وفي حال خلو ،اإلجـراءات أمـام الـهـيـئـة تطبق القواعد على  .26

 .مـن الـقـواعـد  4حـكـام الـمـادة ألال   ا عـمإ الـقـانـون الـقطـري

 

 الـثـانـي عـشـر : مـسـائـل إجـرائـيـة أخـرى 

 

فـي الـدفع بـعـدم إخـتصـاصـهـا أو سـلـطـتهـا فـي قـرار جـزئـي فـيـمـا يـتعـلق   تفصليـمـكـن للـهـيـئـة أن   .27

 وفقا  وذلـك    ، مـا تـراه مـنـاسـبـا   لباإلخـتـصاص أو الحـقـاٌ فـي الـقـرار الـخـاص بـمـوضـوع الـنـزاع وفـق  

 لـظـروف الـخـاصـة كـل قـضـيـة. 

 

فـي أيـة مـسألة مـن خـالل قرار جـزئـي أو مـؤقـت أو بمـوجـب   لتفصلـهـيـئـة الـحـريـة فـي أن ليـكـون  .28

مـا تـراه مـنـاسـبا  وبـعـد أن تـكـون قـد أتـاحـت لألطـراف الـفـرصـة الـمـعـقـولـة ل ا  القـرار النهائي وفـق

 لـعـرض قـضـيتـهـم.  



 

 

  التحكيم هـيئـة    ه يجب علىالـقـواعـد ، فإنفـي كـافـة الـمـسـائـل الـغـيـر مـنـصـوص عـلـيـهـا صـراحـة فـي   .29

روح الـقـواعـد وأن يـبـذلـوا كـل جـهـد مـعـقـول للـتأكـد مـن أن الـقـرار ل ا  واألطـراف أن يـتصـرفـوا وفـق

 نـافـذ قـانـونـا  ومـلـتزم بـه.  

 

 الـثـالـث عـشـر : الحـالـة الـمـالـيـة  للـمـلـف

 

 ]تتم إضافته[. .30

 

 عـشـر : الـتـنـازلالـرابـع 

 

 ]تتم إضافته[. .31

 

 التحكيمإتفاق الـخـامـس عـشـر : تـوقـيـع 

 

 .  [المدينة ، البلد ]مـكـان الـتحـكـيـم  .32

 

 

 التـواقـيــــــــــــع : 

  



 

 

  

______________________  

 اإلسـم وبـالـنـيـابـة عـن الـمـدعـى عليه )م(

 

______________________  

 اإلسـم وبـالـنـيـابـة عـن الـمـدعـي )ن(
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