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 التمهيدأوالً: 

 هم و)أ( أطراف النزاع وممثل

 

،  مبارك عبدهللا السليطي المحامي  السادة مكتب  هو  المسجل    ا، وعنوانه عائشة عبدهللا النعيمي  ةسيد ال  يه    المستأنفة -1

m.tantawy@slf-  بريد إلكتروني  ،14646الدوحة، قطر، ص.ب  ،  22ابق  الط،  برج الدوحة  ،شارع الكورنيش

 qa.com.  

 

ابق  الط ،  برج الدوحة   ،شارع الكورنيش، عنوانه    القانونية  واالستشاراتالسليطي للمحاماة    مكتب    مستأنفةيمثل ال  -2

  .qa.com-m.tantawy@slf  بريد إلكتروني  ،14646الدوحة، قطر، ص.ب ، 22

 

قطر، بريد    –، الدوحة  24464المستأنف ضده هو االتحاد القطري للفروسية والخماسي الحديث، عنوانه ص.ب:   -3

 . qempf@olympic.qa إلكتروني 

 

 
 

المسجل شارع حمد الكبير، برج الدوحة، الطابق السادس،  مان، عنوانه  ز المحامي/ يوسف أحمد ال  يمثل المستأنف ضده -4

 . yousif.sh@gmail.com ، بريد إلكتروني 50قطر، ص.ب:   –، الدوحة 23مكتب رقم 
  

 )ب( هيئة التحكيم 

 

المستأنف، فقد تم ترشيح الدكتورة غادة درويش  خطار االستئناف الذي ورد من وبموجب إ ،2020وبر  أكت  6بتاريخ  -5

 كربون محكماً فرداً. 

 

تم تسمية    ، 2020نوفمبر    8بتاريخ   -6 للمستأنف ضده، فقد  القانوني  الممثل  من  الوارد  البريد اإللكتروني  وبموجب 

   الدكتور رشيد العنزي محكماً.

 
 

تم   (QSAF/GS/114/2020)من األمانة العامة لألطراف رقم  صادر  وبموجب كتاب    ، 2020نوفمبر    10بتاريخ   -7

في حال عدم توصل األطراف إلى اتفاق مشترك  و  ،منح األطراف مهلة لالتفاق بشكل مشترك على تعيين هيئة التحكيم

 خالل المهلة المحددة، فإن تعيين هيئة التحكيم سوف يتم من قبل رئيس القسم المعني. 

mailto:m.tantawy@slf-qa.com
mailto:m.tantawy@slf-qa.com
mailto:m.tantawy@slf-qa.com
mailto:qempf@olympic.qa
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وحيث أن األمانة العامة لم تتلق أي رد من األطراف بخصوص االتفاق على تعيين هيئة   ،2020نوفمبر    16بتاريخ   -8

رئيساً   الهنائي  الوهاب  )األستاذ عبد  التحكيم من  القسم تشكيل هيئة  قرر رئيس  فقد  ، وعضوية  -عُمان  –التحكيم، 

 (. - طرق  –، والدكتورة غادة كربون -الكويت–الدكتور رشيد العنزي 

 

قامت األمانة العامة بمخاطبة رئيس وأعضاء هيئة التحكيم طلباً لقبول التعيين، وبذات   ،2020نوفمبر   17بتاريخ  -9

 ( من قواعد التحكيم. 8التاريخ أرسل السادة رئيس وأعضاء الهيئة بيان القبول وفقاً للمادة )

 

إحالة ملف  توبذات التاريخ تم،  بتشكيل هيئة التحكيمأبلغت األمانة العامة األطراف  ،2020نوفمبر  19بتاريخ  -10

 القضية إلى هيئة التحكيم. 

 : الوقائعثانياً 
 

الوقائع واال -11 لكافة  ملخصاً  يعتبر  أدناه  الكتابية  إن ما هو وارد  المذكرات  من  الصلة والمستخلصة  دعاءات ذات 

أي    إلىيمكن اإلشارة  و.  الهيئة وفقا ألحكام القواعدها  تها وقبل التي قدمو  والبيانات  دفوعهم واألدلةولألطراف،  

ذات صلة مع النقاش   إن كانتالدفوع واألدلة  أو دعاءات أخرى وجدت في المذكرات الكتابية،اوقائع إضافية أو  

  والحجج دعاءات  االوعتبارها كافة الوقائع  اأخذت في    محكيتوحيث أن هيئة ال.  سيرد في سياق الحكمالقانوني الذي  

لى المذكرات  إأشارت فقط في قرارها    إال أنها واألدلة التي قدمت من قبل األطراف في اإلجراءات الحالية،    ة نونيالقا

 عتبرتها ضرورية لشرح وتسبيب ما توصلت إليه.  اواألدلة التي 

 

  تحاد اإلعضاء ومنتسبي  قدم عدد من أت  .تحاد القطري للفروسية والخماسي الحديثأحد أعضاء اإل  هي  المستأنفة -12

   . الشكوى وفق ما سيرد بيانهفي نظر  الجراءات المستأنفة، وباشر المستأنف ضده إ ضدبشكوى  )المستأنف ضده(

 

  - عبر ممثلها القانوني-المستأنفة بهذا القرار ولذلك تقدمت  تقبللم ، وقرر المستأنف ضده تعليق عضوية المستأنفة -13

 . تطلب فيه إلغاء قرار تعليق العضوية 2020أغسطس  11اريخ تبخطاب إلى المستأنف ضده ب

 

بأن مجلس اإلدارة ناقش التحقيق في  يخطرها  ل خاطب المستأنف ضده المستأنفة  ،  2020أغسطس    24بتاريخ   -14

 أن الجمعية العمومية أقرت اعتماد العقوبة المذكورة. بوقرر معاقبتها بتعليق عضويتها، و،  الشكوى المقدمة ضدها

 

 ، تقدمت المستأنفة بخطاب الى المستأنف ضده تتظلم بموجبه من قرار تعليق عضويتها. 2020سبتمبر    22بتاريخ   -15
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 : قدمت المستأنفة هذه الدعوى تطلب فيها  2020أكتوبر  5  بتاريخ -16

 

لزام المحتكم ضده بتقديم كافة المستندات المتعلقة بالنزاع على سبيل المثال ال الحصر الشكاوى المقدمة ضد  إ -1

العمومية  المحتكمة والتحقيقات المزعوم إجراؤها من قبل المحتكم ضده مع المحتكمة وصورة من اعتماد الجمعية  

 لقرار تعليق عضوية المحتكمة وذلك لالطالع عليها. 
 

بإلغاءإ -2 الموقرة  الهيئة  قرار  بتاريخ  صدار  الصادر  المحتكم ضده  بتعليق    2020أغسطس    24قرار  والقاضي 

 سباب المبينة فيه. لم يكن وإقرار صحة عضوية المحتكمة وذلك لأل هعضوية المحتكمة واعتباره كأن

 

   تعاب المحكمين.  أبالرسوم والمصاريف و لزام المحتكم ضده إ -3
 

 

 اإلجراءات أمام هيئة قطر للتحكيم الرياضيثالثاً: 
 

  متضمناً ضده    المستأنفضد    ةالعامانة  األم  إلى  ت المستأنفة بطلب تحكيم استئنافيتقدم،  2020أكتوبر  5  بتاريخ -17

لقواعد    سند التحويل للرسوم اإلدارية وفقاً   صورة   إلىوحافظة مرفقات باإلضافة    وأسباب االسئناف  تفصيالً بالوقائع

الوكالة الصارة من المستأنفة   (1: )عن  صورة ضوئية . وتضمنت حافظة المستنداتهيئة قطر للتحكيم الرياضي

إلغاء قرار تعليق العضوية  بطلب  كتاب المستأنفة للمستأنف ضده    (2)   ،المحامي  إلى األستاذ/ مبارك عبدهللا السليطي

كتاب المستأنف ضده إلى مدير مدرسة فرسان المستقبل بتعليق    (3)  ،وطلب تزويدها بصورة من ملف الشكوى 

(  5)  ، كتاب المستأنفة للمستأنف ضده بخصوص التحقيق في الشكوى ضد المستأنفة  ( 4)  ، امؤقتً  عضوية المستأنفة

( النظام األساسي للمستأنف  6)  ،القرار الصادر من المستأنف ضده بتعليق عضويتها من  المقدم من المستأنفة  التظلم  

 . ضده

 

(  33الى المستأنف ضده للرد عليه وفق أحكام المادة )  االستئناف، أرسلت الهيئة إخطار  2020أكتوبر    15بتاريخ   -18

 من القواعد.  

 

الحكم بعدم االختصاص بنظر   أصلياً  ، طالباً خطار االستئنافمستأنف ضده على إرد ال ، 2020نوفمبر   4بتاريخ  -19

 ً  برفض طلب التحكيم.   النزاع، واحتياطيا

 

 . التحكيم ةئملف الدعوى إلى هي أحيل ، 2020نوفمبر   19بتاريخ   -20

 

 والرد.   لالطالعلى المستأنفة إرد المستأنف ضده   أرسل،   2020نوفمبر   10بتاريخ   -21
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  أرسلت ه، وعلى المذكرة المقدمة من المستأنف ضد قدمت المستأنفة مذكرة دفاع رداً   ،2020ديسمبر  14اريخ  بت -22

   المستأنف ضده للرد. إلىمذكرة الدفاع 

 

  2020ديسمبر    14المؤرخة في    قدم المستأنف ضده رده على مذكرة رد المستأنفة  ،2020ديسمبر    22  بتاريخ -23

 . 2020ديسمبر  15والتي استلمها المستأنف ضده بتاريخ  

 

وقد تضمنت  بتقديمها إضافية لم تطلبها الهيئة ولم تأذن مسبقاً قدمت المستأنفة مذكرة ، 2020  ديسمبر 29بتاريخ   -24

   .2020ديسمبر  22بتاريخ  المستأنف ضده التي قدمهاعلى المذكرة  اً رد

 
 

الجمعية العمومية  جتماع  اب ض البيانات المتعلقة  عطلبت الهيئة من المستأنف ضده تقديم ب  ،2021يناير   3  بتاريخ -25

 التي أقرت تعليق عضوية المستأنفة. 

 

ورد عبر البريد اإللكتروني لوكيل المستأنف ضده رد األخير على طلب الهيئة وتقديم    ،2021يناير    7بتاريخ   -26

للرد على  إضافية لم تطلبها الهيئة ولم تأذن مسبقا بتقديمها  مذكرة  أيضاً  بعض المعلومات التي طلبتها، كما قدم  

   . 2020ديسمبر  29لمستأنفة المؤرخة في  اإلضافية ل مذكرة ال

 

الجمعية العمومية  جتماع البت الهيئة من المستأنف ضده تقديم بيانات وتفاصيل تتعلق بط  ،2021يناير 21تاريخ  ب -27

 التي أقرت تعليق عضوية المستأنفة. 

 

 .  2021يناير  21قدم المستأنف ضده مذكرة جوابية على طلبات هيئة التحكيم بتاريخ  ،2021يناير 28بتاريخ   -28

 

للرد على  وذلك    بتقديمها  لم تطلبها الهيئة ولم تأذن مسبقاً إضافية  قدمت المستأنفة مذكرة  ،  2021يناير   31بتاريخ   -29

 المذكرات المقدمة من المستأنف ضده. 

 

  تقرر فقد  ،من القواعد  (34)  المادة ، وبناء على أحكام  طلباتدفوع و فيما قدم من مستندات و نظر هيئة التحكيمبعد   -30

 . معلومات إضافية الحاجة إلى أي مستندات أو   معد

ا لم يطلب رئيس هيئة التحكيم أو المحكم المنفرد  من القواعد والتي تنص على أنه "م  (34(وبناء على المادة كما أنه 

ال يحق لألطراف تقديم أي دليل جديد أو تكملة أو تعديل مذكراتهم الكتابية بعد أن تكون قد قدمت أســس   ذلك،خـــالف 
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 5المؤرخ في   االستئناف" فإن الهيئة ستنظر في طلب .عليها أو الرد على الدعوى المقابلة، إن وجداالسـتئناف والـرد  

ورد المستأنف ضده عليها   2020ديسمبر  14ورد المستأنف ضده عليه، ومذكرة المستأنفة المقدمة بتاريخ  2020أكتوبر

ستأنف ضده بناء على طلب هيئة التحكيم، وتلتفت ، والمستندات والبيانات التي قدمها الم2020ديسمبر 22المقدم بتاريخ 

عدا ذلك من دفوع ومذكرات وأدلة ومستندات، حيث أن الهيئة لم تطلب أو تأذن لألطراف بتقديم أي مذكرات   عن ماالهيئة 

 إضافية بخالف ما طلبته الهيئة من المستأنف ضده من تفاصيل ومستندات. 

 

 . من القواعد  )37(للمادة وفقا   ستماعاعقد جلسة عدم الحاجة إلى  كما رأت هيئة التحكيم -31
 

 رابعاً: طلبات األطراف  

 المستأنفة)أ( طلبات 
 

 ما يأتي:   ستأنفةتضمنت طلبات الم -32

إلزام المستأنف ضده بتقديم كافة المستندات المتعلقة بالنزاع على سبيل المثال ال الحصر الشكاوى المقدمة ضد   -1

لقرار  المستأنفة   العمومية  الجمعية  اعتماد  المستأنفة وصورة من  مع  المستأنف ضده  التي أجراها  والتحقيقات 

 تعليق عضوية المستأنفة وذلك لالطالع عليها. 
 

والقاضي بتعليق    ،2020أغسطس  24اصدار قرار الهيئة الموقرة بإلغاء قرار المستأنف ضده الصادر بتاريخ   -2

 عضوية المستأنفة واعتباره كأن لم يكن وإقرار صحة عضوية المستأنفة. 

 

 . عاب المحكمينلمحتكم ضده بالرسوم والمصاريف وأتاإلزام   -3

 

 طلبات المستأنف ضده: )ب( 
 

 إلى الطلبات اآلتية:   ة المستأنف ضدهمذكر انتهت -33

من النظام  ( 32( و) 28) عدم اختصاص الهيئة الموقرة بطلب التحكيم الماثل لمخالفته نصوص المادتين  :أصلياً 

من النظام األساسي لالتحاد القطري للفروسية والخماسي  (  54)األساسي لهيئة قطر للتحكيم الرياضي والمادة  

 .الحديث

ً ا    نفة وتأييد القرار المستأنف. رفض طلب التحكيم موضوع االستئناف المقدم من المستأ :حتياطيا
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 ختصاص اال: خامساً 

 )أ( اختصاص هيئة التحكيم 
 

وإلى طلب المستأنف ضده الحكم بعدم اختصاص    هيئة التحكيم  اختصاص  باإلشارة إلى دفع المستأنف ضده بعدم -34

من النظام األساسي لمؤسسة قطر للتحكيم  (  32( و)28) ناف الماثل لمخالفته نصوص المواد  الهيئة بنظر االستئ

، فإن الهيئة تقرر في  من النظام األساسي لالتحاد القطري للفروسية والخماسي الحديث(  54) الرياضي والمادة  

 موضوع االختصاص وفق اآلتي: 

 

م  التحكي يجوز أن ينشأ االتفاق أو المخاطبة أو المرجع الذي ينص على  من القواعد على أنه " (2-1) تنص المادة  -35

أمام الهيئة من بند تحكيم وارد في عقد أو الئحة أو بسبب اتفاقية تحكيم خاصة الحقة على نشوب النزاع )إجراءات 

ً التحكيم العادية( ، أو أن يش ي، في حال نص  ضد أي قرار يتخذه أي اتحاد أو جمعية أو كيان رياض  مل استئنافا

 )اجراءات تحكيم االستئناف(.  "ام الهيئةم ك الهيئات على االستئناف أح تل أو لوائ النظام األساسي 

 

المادة   -36 "...  (54) تنص  أنه  والخماسي على  للفروسية  القطري  لالتحاد  األساسي  النظام  الذي    من  للعضو  يحق 

تـاريخ تبليغـه بقرار    من  واحدا  ارهتتجاوز ش  المدة    الليتعرض لعقوبة التعليق أن يتقدم بتظلم إلى المجلس خ

لهـا بعـد تقـديم   مراألالعقوبـة. ويعرض   العموميـة في أول اجتمـاع  رها بشأن  اويكون قر  التظلم  على الجمعيـة 

 ا ...". التظلم نهائي 

 

 

المادة   -37 أنه "  (72) تنص  الحديث على  للفروسية والخماسي  القطري  النظام األساسي لالتحاد  تكون محكمة    من 

تحاد طرفا فيها  نازعات الرياضية المحلية التي يكون االمالتحكيم الرياضي القطرية هي الجهة الوحيدة لحل كافة ال

المعتمدون    يين واإلعالميونء الرياضمدربون ووكالداريون وال اإلعضاء فيه والرياضيون و األندية  األ بما في ذلك  

 .طراف إلى المحاكم العادية بالدولة لحل النزاعات الرياضيةاألذات الصلة، ويمنع لجوء كافة    األطرافوكافة  

الدولية   الرياضي  التحكيم  أمام محكمة  المحكمة  استئناف قرارات  في لوزان، بسويسرا، وذلك  (  الكاس)ويجوز 

 ."خطار بالقرار التحكيمياإلتاريخ  من  21خالل 

 

لتطبيق النظام األساسي وقواعد  "  من النظام األساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي على أنه  (  9) تنص المادة   -38

واللوائح الوساطة  وقواعد  منالتحكيم  أي  أو  رابطة  أو  اتحاد  األساسي ألي  النظام  ينص  أن  يشترط  الجهات   ، 

جراء التحكيم أو الوساطة في المنازعات الرياضية بما في ذلك  إ، على  الرياضية أو بناء على اتفاق خاص مكتوب

 . "المنازعات التي تنشأ بين هذه الجهات وأعضائها، وفقا للنظام األساسي وقواعد التحكيم وقواعد الوساطة واللوائح
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المسؤوليات المنوطة    (2-28)تنص المادة   -39 من النظام األساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي على أن تشمل 

ات بهيئات التحكيم على سبيل المثال " تسوية المنازعات المتعلقة بقرارات االتحادات والروابط أو األندية أو الجه 

األساسية أو اللوائح الخاصة  جراءات التحكيم باالستئناف، شريطة أن تنص األنظمة  الرياضية األخرى عن طريق إ

 بتلك الجهات الرياضية على ذلك، أو بموجب اتفاق خاص". 

 

 من النظام األساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي على أن تتكون الهيئة من األقسام التالية:  ( 32)تنص المادة  -40

 

"قسم التحكيم االستئنافي ويشمل هيئات التحكيم التي تتمثل مسؤوليتها في تسوية النزاعات التي تتضمن قرارات   -ب

المنظمة لتلك الجهات الرياضية أو أن يتم نص عليها  الجهات الرياضية شريطة أن تنص األنظمة األساسية أو اللوائح  

 في اتفاقيات خاصة مكتوبة ...". 
 

 

المادة   -41 في  الحديث نص صراحة  والخماسي  للفروسية  القطري  لالتحاد  األساسي  النظام  أن  على    (72)وحيث 

عدم اختصاص  وال ينال من ذلك دفع المستأنف ضده ب اختصاص هذه الجهة بنظر النزاعات ذات الصلة باالتحاد،  

( من النظام األساسي لهيئة قطر للتحكيم  32( و ) 28ن ) تي الهيئة بنظر طلب التحكيم الماثل لمخالفته نصوص الماد

( من النظام األساسي لالتحاد القطري للفروسية والخماسي الحديث تأسيساً على أن قرار  54الرياضي والمادة ) 

/ فقرة  54الجمعية العمومية برفض التظلم المقدم من المستأنفة نهائياً وال يجوز الطعن عليه طبقاً ألحكام المادة ) 

يكون قرار الجمعية العمومية بشأن التظلم نهائياً  "على أنه    نصهاثانية( من النظام األساسي لالتحاد التي نصت في  

  17وذلك كون القرار المطعون فيه محل االستئناف الماثل هو قرار الجمعية العمومية لالتحاد الصادر في تاريخ  

وليس قرار الجمعية العمومية لالتحاد الصادر في    والقاضي باعتماد تعليق عضوية المستأنفة،   2020اغسطس  

أثناء سير إجراءات التحكيم الماثل والقاضي برفض    ،2020أكتوبر   26اجتماعها غير العادي المنعقد في تاريخ  

 التظلم، ومن ناحية أخرى فإن " النهائية " تعني النفاذ وليس عدم القابلية للطعن لالستئناف.

 

 . نظر هذا النزاعب  ختصاصاال صحة لتحكيم منفقد تأكدت هيئة ا  ،عليهو -42

 

 )ب( الطبيعة القانونية للدعوى

 

العامة سلطة تحديد القسم المناسب لنظر  33حيث أن المادة )  -43 ( من النظام األساسي للمؤسسة قد منحت األمانة 

 التحكيم االستئنافي. النزاع القائم، وحيث أن قرار تعيين رئيس هيئة التحكيم قد صدر من قبل رئيس قسم 
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بالقول    االستئنافي ( من النظام األساسي للمؤسسة قد حددت مسؤوليات التحكيم  ب/32ت المادة ) نولما كان ذلك، وكا -44

 " تتضمن  بأن:  التي  النزاعات  تسوية  في  مسؤوليتها  تتمثل  التي  التحكيم  هيئات  ويشمل  االستئنافي  التحكيم  قسم 

شريطة أن تنص األنظمة األساسية أو اللوائح المنظمة لتلك الجهات الرياضية أو أن  قرارات الجهات الرياضية  

 . "يتم نص عليها في اتفاقيات خاصة مكتوبة ...

 

 في النظام األساسي وفي قواعد التحكيم.    ةالوارد الستئنافياالتي تنظم التحكيم  األحكامهيئة ال ستطبق ، وبناء عليه  -45

 

 الشكل : سادساً 

 نافلة القول بأنه يجب على هيئة التحكيم أن تفصل في الشكل قبل أن تفصل في موضوع االستئناف. من  -46

 

 ( من القواعد تنص: 1-30وحيث أن المادة ) -47

)" في حالة عدم تحديد مهلة في النظام األساسي أو اللوائح الخاصة باالتحاد أو الرابطة أو الكيان الرياضي أو في  

 واحد وعشرين يوماً من تاريخ استالم النسخة الكاملة للحكم القابل لالستئناف"(.   مهلةاتفاقية سابقة، تكون 

 

وحيث أن النظام األساسي لالتحاد القطري للفروسية والخماسي الحديث قد جاء خلواً من تحديد مهلة االستئناف،   -48

تاريخ من  يوماً  وعشرين  واحد  االستئناف  تكون  االستئناف  مهلة  فإن  القابل    لذا  للحكم  الكاملة  النسخة  استالم 

 لالستئناف.

 

وحيث أن األوراق قد خلت مما يفيد استالم المستأنفة النسخة الكاملة من القرار المطعون فيه طبقاً ألحكام المادة   -49

 ( من القواعد سالفة الذكر، األمر الذي يكون معه  باب الطعن باإلستئناف مازال مفتوحاً. 1- 30)

 
بإعالن المستأنفة بمنطوق القرار المطعون   2020أغسطس  24ذلك، قيام المستأنف ضده في تاريخ وال ينال من  -50

فيه، إذ أن العبرة في بدء احتساب ميعاد االستئناف ليست بإعالن المستأنفة بمنطوق القرار المطعون فيه بل العبرة  

 ن القواعد. ( م1-30باستالم المستأنفة النسخة الكاملة منه طبقاً ألحكام المادة ) 

 

وبناء عليه تقضي الهيئة بقبول طلب التحكيم االستئنافي الماثل شكالً للتقرير به خالل الميعاد المقرر وإلستيفائه   -51

 كافة المتطلبات الشكلية بحسب قواعد التحكيم. 



2020لسنة   006تحكيم رقم   عائشة عبدهللا النعيمي ة/ السيد 

  ضد.  

 االتحاد  القطري للفروسية والخماسي الحديث  حكم تحكيم نهائي 

 

 

12 

 الحكم أسباب : الموضوع وسابعًا 

 :ستأنفةطلبات الم)أ( 

 

موضوع  -52 في  يتلخص  تعليق عضوية    النزاع  عقوبة  تطبيق  يقر  للمستأنف  العمومية  الجمعية  من  قرار  صدور 

ء ضد المستأنفة، وما لحق ذلك  المستأنفة بناء على الشكوى التي تلقاها المستأنف ضده من قبل عدد من األعضا

 . جراءات ووقائعمن إ

 

يق العضوية عليها ألسباب منها ما ورد  بقرار الجمعية العمومية بتطبيق عقوبة تعل تقبل لكون المستأنفة لم   ونظراً  -53

في طلب التحكيم االستئنافي حيث أشارت إلى عدم خضوعها للتحقيق بشأن المخالفة المنسوبة إليها والتي صدر  

المستقرار العقوبة بموجبها، كما ورد في طلب التحكيم   نف ضده بطلب التفاصيل  أ بأن وكيل المستأنفة خاطب 

د المستأنفة، والمستندات ذات الصلة بالشكوى واالجراءات التي اتخذها المستأنف  المتعلقة بالشكوى المقدمة ض

 ضده بشأنها. 

 

يخطرها بقرار الجمعية  ،  2020أغسطس  24المستأنف ضده خاطب المستأنفة بتاريخ    التحكيم بأنطلب  ورد في   -54

،  2020سبتمبر    22القرار بتاريخ  فة تقدمت بالتظلم من ذلك  أن المستأنتضمن بق عضويتها، كما  العمومية بتعلي 

 طلب التحكيم.   وبأنه لم يتم الرد على التظلم بأي شكل مما حدا بالمحتكمة إلى تقديم

 

، وحيث أن المستأنف ضده قدم المستندات ذات الصلة  خلصت المحتكمة إلى الطلبات الواردة أعاله ،  بناء عليه -55

 الفصل فيه. بموضوع الدعوى، فإن الطلب األول للمستأنفة ال يتطلب 

 

في    وفيما -56 الصادر  القرار  ببطالن  المستأنفة  بطلب  القرار    ، 2020أغسطس    24يتعلق  وهو  بتعليق عضويتها 

نفة به  خطرت المستأوالذي أُ ، 2020أغسطس   17الصادر من الجمعية العمومية للمستأنف ضده المنعقدة بتاريخ 

المؤرخ في   المستأنف ضده  باأل  ،2020أغسطس    24بموجب كتاب  الثابت  الطلبوفق  جدير    وراق، فإن هذا 

   ا. سباب الواردة تاليً باالستجابة له لأل

 
 

الحديث تنص على  (  25) حيث أن المادة   -57 للفروسية والخماسي  "تختص  :  من النظام األساسي لالتحاد القطري 

( اعتماد قبول أو تعليق أو زوال أو  5الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل اآلتية: ... )

كما تنص الفقرة األخيرة من ذات المادة على أن "تتبع  اسقاط العضوية عن أعضاء االتحاد وأعضاء المجلس".  

ة العادية مع  ي جراءات التي يتم اتباعها في اجتماعات الجمععية العمومية غير العادية نفس اإلفي اجتماعات الجم
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من النظام األساسي  ( 24) وتنص المادة الفقرة األخيرة من المادة  عدم اإلخالل بما جاء في هذا النظام من أحكام"،  

ها  لالتحاد على أن "تجوز دعوة الجمعية العمومية الجتماع غير عادي بناء على طلب المجلس، ويجب عليه دعوت

بناء على طلب مسبب مقدم إلى المجلس من عدد ال يقل عن ثلث عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت  

ة لالجتماع  في الجمعية العمومية على أن يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم وقت تقديم الطلب، مع بيان سبب الدعو

 ."من تاريخ تقديم الطلب  وذلك خالل ثالثين يوماً 

 

العادية صحيحاً ويكون  " -58 العمومية غير  الجمعية  لهم حق    اجتماع  الذين  ثلثي األعضاء  تم عقده بحضور  ما  إذا 

من النظام األساسي بشأن الدعوة الجتماع الجمعية العمومية على أنه "وفي جميع  ( 13) وتنص المادة  التصويت"، 

التالية:   بالوسائل  الدعوة  توجيه  يكون  ا  -1األحوال  بعلم  مسجلة  اإللكتروني  خطابات  البريد  ورسائل  لوصول 

ا  النشر في إحدى الصحف اليومية لمدة مرة أو مرتين أو ثالثا وفقً   -2عضاء الذين لهم حق حضور االجتماع. لأل

 عالن في مكان ظاهر بمقر االتحاد". اإل -3لما تحدده الجمعية العمومية. 

 

بأنه  ،  2021يناير 28لتحكيم المقدمة بتاريخ طلبات هيئة ان في مذكرته الجوابية على وحيث أن المستأنف ضده بيّ -59

إ العمومية،  [الدعوى] جراءات  "بهدف اختزال  الجمعية  األعضاء    الجتماع  في االتحاد على دعوة  العادة  جرت 

  ، 2020أغسطس  17جتماع المنعقد بتاريخ للحضور عن طريق الهاتف، وهو ما تم اتباعه عند دعوة الجمعية لال

في المستأنفة، والتي كان مجلس اإلدارة قد قرر فرضها، وقررت اعتماد  ه  الذي نوقشت  تعليق عضوية  عقوبة 

 بالمخالفة ألحكام النظام األساسي لالتحاد.  ماع الجمعية العمومية يكون منعقداً الجمعية اعتمادها"، فإن اجت 

حضور اجتماعات الجمعية والتصويت، والتي وحيث أن هيئة التحكيم طلبت بيان أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم  

والتي جاء الرد بشأنه ،  2021يناير   7نف ضده بتاريخ  قدمها وكيل المستأنف ضده وفق ما ورد بالبريد االلكتروني من المستأ

/أ( من النظام األساسي فإن األشخاص األعضاء الذين يحق لهم التصويت ال يجوز أن يزيد  10بموجب المادة )   بما نصه " 

الجمعية 21لى ) ع في  العمومية، وهؤالء عددهم  الجمعية  ممن تختارهم  أدني(  )دون تحديد حد  ( واحد وعشرين عضواً 

( أحد عشر عضواً ومعهم من األشخاص أعضاء مجلس اإلدارة بصفتهم أعضاء في الجمعية العمومية، 11العمومية اآلن )

ق العضوية بحق المستأنف. وهؤالء األعضاء األحد عشر  ( خمسة وقد صوتوا جميعاً لصالح فرض عقوبة تعلي5وعددهم )

الذي قدمه المستأنف ضده نجد ،  2020أغسطس  17وبمراجعة محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ    .... " هم

أعضاء فقط،   العام لالتحاد وثالثة  واألمين  انعقد بحضور خمسة أشخاص فقط هم رئيس االتحاد  ذاته بأن االجتماع  م هم 

الذين   أوقع عقوبة تعليق العضوية هم ذات األعضاء  المجلس الذي  أعضاء مجلس إدارة االتحاد، وهذا مؤداه أن أعضاء 

 حضروا اجتماع الجمعية العمومية غير العادي وقرروا باإلجماع اعتماد عقوبة تعليق العضوية. 
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النصاب القانوني المحدد وهو ثلثي األعضاء    ئه استيفاوبذلك يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية غير صحيح لعدم  

التصويت،   لهم  يحق  أعضاء الذين  بتفاصيل  المتعلقة  المستندات  تقديم  المستأنف ضده  من  التحكيم طلبت  هيئة  أن  وحيث 

والتي سبقاً  واردة من قبل المستأنف ضده مالجمعية العمومية وامتنع المستأنف ضده عن تقديمها فإن الهيئة تعتد بالبيانات ال

   سبق لوكيل المستأنف ضده تقديمها.

 

 . ثامنًاللبند  تعاب والمصاريف فإنه يفصل فيه وفقاً بطلب المستأنفة بخصوص األ   ما يتعلقوفي -60

 

 من القواعد. ( 34)في بقية المذكرات والمستندات وفقا لحكم المادة   المستأنفةوتلتفت الهيئة عن ما أوردته   -61

 طلبات المستأنف ضده:  )ب(

بأن االتحاد تلقي شكوى من حوالي اثنان وعشرون  أشار المستأنف ضده في مذكرة الرد على طلب االستئناف   -62

 ً المستأنفة،  فارسا إ  ضد  في  الشكوى  بناء على  باشر  أقوال  وبأنه  في ذلك سماع  بما  الشكوى  التحقيق في  جراءات 

م بحضور المستأنفة وبعض  2020يوليو/ 29- 28، وبأن لجنة الشكاوى اجتمعت بتاريخ  7/2020/ 7بتاريخ    المستأنفة

من النظام  (  8) أ( من المادة  /1المشتكين، و وجدت اللجنة بأن المستأنفة أخلت بواجباتها المنصوص عليها في الفقرة )

المادة    2للفقرة  )األساسي لالتحاد، ووفقا   لمن  (  53من  باألال ت  رقر  ،التحادالنظام األساسي  التوصية  لجنة  غلبية 

م اجتمع مجلس إدارة المستأنف ضده للنظر في موضوع  8/2020/ 12بتوجيه عقوبة لفت نظر للمحتكمة، ثم بتاريخ 

وصت بها اللجنة غير كافية وقرر تعليق عضوية  أن العقوبة التي أقرر المجلس  الشكوى وتوصية لجنة الشكاوى و

  استناداً -للنظر في ذات الموضوع والتي قررت    2020/ 8/ 17المستأنفة. تلى ذلك اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ  

، وأنه بناء  رة االتحادجماع اعتماد عقوبة تعليق العضوية الصادرة من مجلس إداباإل -من النظام األساسي 50لمادة ل

ولما كانت الهيئة    بفحوى قرار الجمعية العمومية بحقها.  2020/ 24/8على ذلك وجه خطاب إلى المحتكمة بتاريخ  

المستأنفة  تلتفت عن هذا  قد توصلت إلى عدم صحة انعقاد الجمعية العمومية التي أقرت العقوبة على  ، فإن الهيئة 

 الشكوى. موضوع الدفاع دون الدخول في تفاصيل  
 

 

النزاع الماثل، وحيث أنه سبق بح -63 بنظر  ث موضوع  طلب المستأنف ضده الحكم بعدم اختصاص هيئة التحكيم 

   ا بالرفض. ، وعليه يكون هذا الطلب جديرً فإن الهيئة ترى االختصاص بنظر النزاع االختصاص في البند خامساً،

 

  أن اجتماع رفض االستئناف وتأييد القرار المستأنف، وحيث أنه من الثابت    ن المستأنف ضده طلب احتياطياً وحيث أ -64

 ً نظام  ألحكام ال  الجمعية العمومية غير العادية الذي اصدر القرار المستأنف بموجبه لم ينعقد بطريقة صحيحة وفقا

 ا بالرفض. األساسي لالتحاد المستأنف ضده، فإن طلب تأييد القرار المستأنف يكون جديرً 

 
 



2020لسنة   006تحكيم رقم   عائشة عبدهللا النعيمي ة/ السيد 

  ضد.  
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 . المستأنف ضده اتطلبرفض   ترى هيئة التحكيمعلى األسباب أعاله،    ناءً ب -65

 

من القواعد  (  34)وتلتفت الهيئة عن ما أورده المستأنف ضده في بقية المستندات والمذكرات وفق أحكام المادة   -66

 ووفق السابق بيانه. 

 

  تكاليف التحكيم والمصاريف: ثامنًا
 

 التحكيم على أنه: ( من قواعد  50نصت المادة ) -67

 جراءات الخاصة التي تشمل ما يلي: اإل  لتكاليف التحكيم في نهاية مبلغ النهائيالعلى األمين العام تحديد   1- 50"

 الرسوم اإلدارية للهيئة.  .أ

 من قواعد التحكيم.  (1( من الملحق )2التكاليف اإلدارية للهيئة وتحسب وفًقا للمادة ) .ب 

 تكاليف وأتعاب المحكمين  .ت 

 . من قواعد التحكيم (1( من الملحق )5- 3إن وجد، وتحسب وفًقا للمادة )  الكاتب،رسوم  .ث 

 المساهمة تجاه نفقات الهيئة.  .ج

 . تكاليف الشهود والخبراء والمترجمين .ح

 

مانة العامة تضمين الحساب النهائي لتكاليف التحكيم في الحكم، أو إرسال هذا الحساب النهائي  لأل  يجوز    50-2

 إلى األطراف. بشكٍل منفصٍل 

عليه تحمل تكاليف التحكيم أو النسب    يجبفي حكم التحكيم، الطرف الذي  أن تحدد  على هيئة التحكيم،    يجب    50-3

التي يتحملها األطراف من التكاليف. ولهيئة التحكيم أيضاً أن تحكم بالمصاريف القانونية والنفقات األخرى  

أن تأخذ في  على هيئة التحكيم    يجب،  والرسومبالمصاريف    باإلجراءات. وعند الحكم  والناتجة عنالمتكبدة  

 المالية.  همموارد األطراف وضافة لسلوك وباإلونتيجة االجراءات   النزاع تعقيد االعتبار 

  

جميع تكاليف    يتحمل المستأنف ضدهوحيث أن هيئة التحكيم أخذت في االعتبار نتيجة التحكيم ، فقد قضت بأن   -68

 التحكيم على النحو اآلتي: 

 

وأتعاب  تكاليف  نظير    ةللمستأنف  ر.ق(  20,000)  لاير قطري  عشرين ألفمبلغ وقدره  ب   المستأنف ضدهيلزم   .1

 المحكمين.  
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  دارية اإل رسوم  نظير الللمستأنف    ر.ق(  5,000)  لاير قطري  خمسة آالفبدفع مبلغ    المستأنف ضدهكما يلزم   .2

 . ةالمستأنف ها تالتي دفع
 

 ثامناً: الحكم
 

 يأتي: بما  2020لسنة    006، حكمت هيئة التحكيم في النزاع رقم   على هذه األسباب  بناءً  -69

 

 ( من القواعد. 1- 30طبقاً ألحكام المادة )  قبول االستئناف شكالً لتقديمه في الميعاد القانوني .1

تعليق عضوية  اعتماد  القاضي ب  ،2020أغسطس   17بتاريخ قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة  إلغاء    .2

 . المستأنفة

كتكاليف وأتعاب    ةللمستأنفر.ق(    20,000لاير قطري )  عشرين ألفمبلغ وقدره  بدفع    المستأنف ضدهإلزام   .3

 .  المحكمين

 كرسوم إدارية.  ةستأنف للمر.ق(   5,000لاير قطري )  خمسة آالفبدفع مبلغ  المستأنف ضدهإلزام   .4

 رفض كافة الطلبات األخرى.  .5

 

 قطر  -مكان التحكيم: الدوحة 

 م 2021 إبريل 5: تاريخ

 

 توقيع هيئة التحكيم: 

 

     

  (الرئيسأ. عبدالوهاب الهنائي )
 
 

 

  
 

  

   عضو() غادة درويش كربوند.     أ.د. رشيد حمد العنزي )عضو(


