نموذج إتفاق وساطة

تـنـازل  /تمـهـيــــد

هـذا الـنـمـوذج هـو لإلرشاد فـقـط  ،ومستند إتفاق الوساطة يـجـب أن يكون متوافقاً مع الـوقائع والـظـروف
الـخـاصـة بـكـل قـضـية وبـمـا يتـوافـق مـع قـواعـد الوساطة لـهـيئـة قـطـر للتحـكـيـم الـريـاضـي (المشار
إليها فـيـمـا بـعـد بـ "القواعد").
المربعات تـحـدد بـدايـة ونـهـايـة جـمـل الـخـيـارات الـمـقتـرحـة فـي هـذا الـنـمـوذج والـفـاصـل ( )/يـشـيـر
إلـى الـخيـارات الـمـتـعـددة .
أليـة أسـئـلـة  ،يـمـكـن للوسيط أن يـتـواصـل مع فـريـقه اإلداري ذات الـصـلـة بـالـقـضـيـة.

كافة الحقوق محفوظة لهـيـئـة قـطـر للتحـكيـم الـريـاضـي.

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

أوالً  :األطــــــــــــــــراف وممثـلـيـهـم
اإلسم والـعـنـوان).
 .1الـمـدّعــــــي (ن) فـي هـذه الوساطة هـو (إضافة ٍ
اإلسم والـعـنـوان).
 .2يمثل الـمـدّعــــــي (ن) فـي هـذه الوساطة (إضافة ٍ
اإلسم والـعـنـوان).
 .3الـمـدّعــى عليه (م) فـي هـذه الوساطة هو (إضافة ٍ
اإلسم والـعـنـوان).
 .4يمثل الـمـدّعـــــى عليه (م) فـي هـذه الوساطة (إضافة ٍ

ثـانـيا ً  :مـؤسـسـة الوساطة
 .5وفقا لـ [إضافة المرجع] مـن [العقد أو اللـوائـح]  ،فإن هـذه الوساطة تتم وفـق قـواعـد الوساطة المعتمدة
من قبل هـيـئـة قـطـر للتحـكـيـم الـريـاضـي ("الهيئة") .
بـيـانـات اإلتـصـال بـالهـيـئـة هـي كـمـا يـلـي:
األمـانـة الـعـامـة لهـيـئـة قـطـر للـتـحـكيـم الـريـاضـي
مـؤسـسـة قـطـر للتحـكـيـم الـريـاضـي
برج الـبـدع  ،الـطـابق 25
الـخـلـيـج الـغـربـي  ،ص.ب10107 .
الدوحة ،قـطـر
هاتف+974 4475 4369 :
فـاكـس+974 4475 4001 :
بريد إلكترونيmediation@qsaf.qa :

ثـالـثـا ً  :الوسيط
اإلسم] قـد تـمت تسميته كوسيط مـن قـبـل األطراف وفقا لـ [اإلتـفـاقـيـة/الخطاب المؤرخ] عـمـال
[ .6ذكر ٍ
بأحـكـام الـمـادة  1-3من القواعد .
أو
اإلسم] قـد تـمت تسميته كوسيط مـن قـبـل رئيس قسم [الوساطة] لـدى هـيـئـة قـطـر للـتـحـكـيـم
[ذكر ٍ
الـريـاضـي عـمـال بأحـكـام الـمـادة  1-3من القواعد.
 .7إن بـيـانـات اإلتـصـال بالوسيط هـي كـمـا يـلـي :
[إضـافـة اإلسـم]
[العـنـوان]
[ص.ب]
[المدينة ،البلد]
[رقم الهـاتـف]
[البريد اإللكتروني]

رابـعــــا ً  :اإلخطارات والـمراسـالت
 .8تـكـون اإلخطارات والـمـراسـالت نـافـذة فـي هذه الوساطة إذا تـمت وفـقا للـمـادة  6من الـقـواعـد.
 .9في حال حصول أيـة تـغـيـيـرات فـي عـناويـن األطـراف أو مـمـثـلـيهـم الـقـانـونـيين  ،يـجـب أن يتم
فـورا إخطار األمـانـة الـعـامـة لـهـيـئـة قـطـر للتحـكـيـم الـريـاضـي كـتابـة بـالـعـنـوان الـجـديـد.

خـامـســـا ً  :وقـائـع الـنـزاع واإلجـراءات حتـى تـاريـخـه
 .10يعتبر الـمـوجـز الـتـالـي لـوقـائـع النـزاع للـمـعـلـومـات فـقـط وال يـلـزم األطـراف أو هـيـئـة قـطـر
للتحـكـيـم الـريـاضـي.
 .11نـشأ النزاع الحالي عـن [.].......

سـادسـا ً  :مـلـخـص مـوقـف األطـراف وطـلـباتـهـم
 .12بـدون تـقـيـيـد مداوالت األطـراف فـي هذه الوساطة بـأي وجـه مـن الـوجـوه وحـفـظ الـحـق فـي الـمـزيـد
مـن الـمـنـاقـشـات خـالل اإلجـراءات  ،فإن مـواقـف األطـراف الـمـعـبـر عـنـهـا فـي الـطـلب األسـاسي
يـمـكـن تـلـخـيـصـهـا كـمـا يـلـي:
أ .مـوقـف الـمـدعـي
[ .13تتم إضافته].
ب .طلبات الـمـدعـي
[ .14تتم إضافته].
ت .مـوقـف الـمـدعـى عليه
[ .15تتم إضافته].
ث .طلبات الـمـدعـى عليه
[ .16تتم إضافته].

سـابـعـا ً  :إتـفـاقـيـة/بـنـد الوساطة
[ .17إن الـمـدعـي(ن)  ،الـمـدعـى عـلـيـه(م)  ،الـطـرف/األطـراف اإلضـافـيـيـن] قـد قـدمـوا طـلـبـاتـهـم
بـمـوجـب إتـفـاق(ات) الوساطة الـوارد فـي [ إضافة إتـفـاقـيـة الوساطة  ،الـتـواريـخ  ،الـمـخـولـيـن
بـالـتوقـيـع] والتـي تـنـص على:
[ .18نـص الـبـنـد الـخـاص بـآلـية حـل الـنـزاع].

ثـامـنـا ً  :مقر الوساطة
 .19يكون مقر الوساطة في مكاتب الهيئة في الدوحة  ،قـطـر .مـا لـم يـتـفـق األطـراف والـوسـيـط عـلـى
مـكـان آخـر بعـد مـوافـقـة األمـين الـعـام عـمـال بأحـكام الـمـادة  2-8من القواعـد.

تـاسـعـا ً  :لـغـة الوساطة
 .20تنص [إتـفـاقـيـة/بـنـد] الوساطة عـلـى أن لـغـة الوساطة هي اللـغـة [تتم إضافتها].

عاشرا ً  :الـقـانـون الواجب التطبيق عـلـى اإلجـراءات والـقـواعـد اإلجـرائـيـة
 .21تطبق القواعد على اإلجـراءات أمـام الـهـيـئـة  ،وفي حال خلو الـقـواعـد من تنظيم أي مسألة  ،فيطبق
الـقـانـون الـقطـري .

أحد عـشـر  :الحـالـة الـمـالـيـة للـمـلـف
[ .22تتم إضافته].
إثنى عـشـر  :الـتـنـازل
[ .23تتم إضافته].
ثالثة عـشـر  :تـوقـيـع إتفاق الوساطة
 .24مـكـان الوساطة [المدينة  ،البلد].

التـواقـيــــــــــــع :

______________________

______________________

اإلسـم وبـالـنـيـابـة عـن الـمـدعـي (ن)

اإلسـم وبـالـنـيـابـة عـن الـمـدعـى عليه (م)

التاريخ:

التاريخ:

__________________
اإلســـم
الـوسـيــط

التاريخ:

