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 وقائع طلب التصحيح: أوالً 

 ماالمدعى عليهطلب )أ( 

 

الى  ، تقدم المدعى عليهما شركة نادي قطر لكرة القدم ونادي قطر الرياضي بطلب 2020يوليو  27بتاريخ  -1

الهيئة لمراجعة البيانات المالية الخاصة باألحكام التي صدرت لكل من السيد عبد هللا محمد الكواري ومحمد 

 عمر سعيد فيما يتعلق بمبالغ التعويض. 

 

ونسخة من الطلب  ما، أرسلت األمانة العامة تأكيداً بإستالم الطلب الى المدعى عليه 2020يوليو  28بتاريخ  -2

ً لما تقتضيه القواعد وإفادة  الى الممثل القانوني للمدعين ، وبأنه سـوف تتم إحالته الى هيئة التحكيم وفقا

 األطراف بالرد تبعاً لذلك. 

 

 ً  أحكام القواعد: ثانيا

 الناحية الشكليةالطلب من )أ( 

 

ً من تسلم حكم 20( من القواعد قد نصت على أنه " في غضون عشرين )1-43حيث أن المادة ) -3 ( يوما

وتسليم نسخ من هذا اإلخطار الكتابي التحكيم، يجوز ألحد األطراف من خالل إخطار كتابي الى األمين العام 

أي أخطاء كتابية ، أخطاء مطبعية أخطاء في  الى كافة األطراف األخرى ، أن يطلب من هيئة التحكيم تصحيح

 الحساب أو أخطاء أخرى مشابهة وردت في حكم التحكيم......" 

 

 كورونا لفيروس الطارئة لألحكاميخضع اإلخطار الكتابي بالمفهوم الذي حددته المادة السابقة ، وحيث أن  -4

 للتحكيم قطر لمؤسسة العامة الجمعية قبل من والمعتمدة الرياضي للتحكيم قطر بهيئة الخاصة (19-)كوفيد

 األحكام سريان فترة خالل " أنه (1-3) المادة في تنص والتي ،2020 أغسطس 1 حتى والسارية الرياضي

 والمذكرات واإلستئناف التحكيم إخطار فيها بما التوالمراس واإلشعارات اإلخطارات كافة تكون ، الطارئة

  . مطبوعة" نسخ تقديم الى الحاجة دون اإللكتروني البريد خالل من تمت إذا صحيحة المرتبطة
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، والطلب من المدعى عليهما بالتصحيح ورد  2020يوليو  24وحيث أن الحكم قد تم تبليغه لألطراف بتاريخ  -5

ً  2020يوليو  27بتاريخ  يخضع ، فإنه يعتبر وارداً ضمن المهلة التي حددتها القواعد ويعتبر إخطاراً كتابيا

( الخاصة بهيئة قطر للتحكيم الرياضي وبالتالي يعتبر الطلب 19-ألحكام الطارئة لفيروس كورونا )كوفيدل

 مقبوالً شكالً. 

 

 الطلب من الناحية الموضوعية( ب)
 

د حيث أن طلب المراجعة قد أشار الى مبالغ التعويض التي حكم بها لصالح كل من السيد عبد هللا محم -6

 الكواري والسيد محمد عمر سعيد. 

 

السيد عبد  المادي واألدبي الذي أصاب المدعيعن الضرر  تعويضمبلغ ال أنقد تبين لهيئة التحكيم وحيث أنه  -7

 -  بقيمةفي أسباب تعليل الحكم بالتعويض  هللا محمد الكواري قد ذكر

المادي عن الضرر المبلغ الذي ذكر في خالصة الحكم بالنسبة لمبلغ التعويض بينما   -من الحكم (208)البند 

 – هو  ريالسيد عبد هللا محمد الكوا واألدبي الذي أصاب المدعي

  -( من الحكم234البند ) 

 

السيد  المادي واألدبي الذي أصاب المدعيعن الضرر مبلغ التعويض  أنوحيث أنه قد تبين لهيئة التحكيم  -8

 -  بقيمةمحمد عمر سعيد قد ذكر في أسباب تعليل الحكم بالتعويض 

المادي عن الضرر المبلغ الذي ذكر في خالصة الحكم بالنسبة لمبلغ التعويض بينما   -( من الحكم217البند )

البند  – هو  محمد عمر سعيدالسيد  واألدبي الذي أصاب المدعي

  -( من الحكم240) 

مبرراً وبالتالي مقبوالً من الناحية الموضوعية  ماعليه التحكيم بأن طلب المدعىبناًء عليه ، تجد هيئة  -9

 لبس أو غموض يكتنف الحكم في هذا الصدد.  أي إلزالة  ويستدعي إجراء التصحيح 
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 التصحيحثـالثاُ: 

 

 للسيد عبد هللا محمد الكواري  عن الضرر المادي واألدبي فيما يتعلق بحكم التعويض  (1)

 

  يكونبحيث   -( من الحكم 208البند ) -تصحيح المبلغ الوارد في  -10

  . 

 

 سعيدللسيد محمد عمر  عن الضرر المادي واألدبي فيما يتعلق بحكم التعويض  (2)

 

  يكونبحيث   -( من الحكم 217البند ) -تصحيح المبلغ الوارد في  -11

  . 

 

ً ر  لنفاذا: ابعا

 

ة لجميع رهذه المذكتعتبر ، لهيئة قطر للتحكيم الرياضيالتحكيم  ( من قواعد3-43)بأحكام المادة عمالً  -12

 . األغراض جزءاً من الحكم 

 

 قطر -مكان التحكيم: الدوحة 

 2020و لييو 29: تاريخ

 محكم منفرد: – هيئة التحكيم توقيعات

 

 د. حميد الشيباني




