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 التمهيد: أولا 

 

 )أ( أطراف النزاع وممثليهم
 

 قانونيال هممثلو، ("العبفيما بعد بـ "اليشار إليه ) محمد البومجيد الدوسري د عبدهللاسع السيد هوالمدعي  -1

، ، عنوانه مدينة لوسيلبموجب سند الوكالة المقدم القانونية االستشاراتواء الغانم للمحاماة سمأمكتب هو 

بريد  ،9112الدوحة، قطر، ص.ب ، 18الطابق ، أبراج توين مارينا

 .asma@asmalawfirm.com إلكتروني

 

( "المدعى عليها األولىيشار إليه فيما بعد بـ ") )ش.ش.و( لكرة القدم السدشركة نادي  ا همامهالمدعى علي  -2

بن تيمية، اشارع أحمد  اموعنوانه ("المدعى عليه الثانييشار إليه فيما بعد بـ ") نادي السد الرياضيو

فـي ا مهينفس امالمدعى عليه مثلي، mcs.gov.qa@addals ي ، بريد إلكترون2122الدوحة، قطر، ص.ب 

 . وكيلهذا التحكيم دون أي 

 

 هيئة التحكيم)ب( 

 

يد ورد من المدعي، فقد تم ترشيح الدكتور رش الذي، وبموجب طلب التحكيم 2020أكتوبر  11بتاريخ  -3

 العنزي كمحكم فرد أو كعضو في هيئة التحكيم. 

 

 .مهلة اختيار المحكمين في القضية لتمديد، تقدم المدعى عليهما بطلب 2020أكتوبر  21بتاريخ   -4

 

يس القسم تم اخطار المدعى عليهما بموافقة رئ العامةوبموجب كتاب من األمانة  2020أكتوبر  26بتاريخ  -5

 ( أيام الختيار المحكمين.7المعني بمنح مهلة إضافية قدرها )

 

، وحيث أن األمانة العامة لم تتلق أي رد من المدعى عليهما بخصوص اختيار 2020نوفمبر  4بتاريخ  -6

ً  األستاذالمحكم، فقد قرر رئيس القسم تشكيل هيئة التحكيم من ) ُعمان،  –عبد الوهاب الهنائي رئيسا

 قطر(. –الكويت، والدكتورة غادة كربون  –وعضوية الدكتور رشيد العنزي 

mailto:asma@asmalawfirm.com
mailto:asma@asmalawfirm.com
mailto:alsadd@mcs.gov.qa
mailto:alsadd@mcs.gov.qa
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ل التعيين، وأعضاء هيئة التحكيم طلباً لقبو رئيسامت األمانة العامة بمخاطبة ، ق2020نوفمبر  5بتاريخ  -7

نوفمبر  7خ وبذات التاريخ تم استالم بيان القبول من السيد رئيس الهيئة والدكتورة غادة كربون، وبتاري

 ( من قواعد التحكيم.8من الدكتور رشيد العنزي، وفقاً للمادة ) 2020

 

تمت إحالة  هيئة التحكيم، وبذات التاريخ بتشكيل، أبلغت األمانة العامة األطراف 2020نوفمبر  7بتاريخ  -8

 حكيم.إلى هيئة التوموافقة رئيس القسم المعني على تمديد مهلة الرد على طلب التحكيم ملف القضية 

 

ا   : الوقائعثانيا

 

ذكرات الكتابية ذات الصلة والمستخلصة من الم دعاءاتإن ما هو وارد أدناه يعتبر ملخصاً لكافة الوقائع واال -9

ى وجدت أخر ادعاءاتأي وقائع إضافية أو  إلىيمكن اإلشارة ودفوعهم واألدلة التي قدموها. ولألطراف، 

ي سياق سيرد فذات صلة مع النقاش القانوني الذي  إن كانتالدفوع واألدلة  أو في المذكرات الكتابية،

األدلة التي قدمت و ةالقانوني والحجج دعاءاتاالوها كافة الوقائع اعتباريئة التحكيم في . وبينما أخذت هالحكم

عتبرتها التي لى المذكرات واألدلة اإمن قبل األطراف في اإلجراءات الحالية، فإنها أشارت فقط في قرارها 

 ضرورية لشرح وتسبيب ما توصلت إليه. 

 

ة القدم. شركة نادي السد لكر األولى المدعى عليها قدم محترف بموجب عقود بينه وبين كرةالعب  المدعي -10

 1مؤرخ في  لذلك العقد وملحق 2016يوليو  1يبدأ من عقد العب كرة قدم محترف  أبرم بين الطرفين

 (.2019-2018)و (2018-2017)و (2017-2016) وذلك عن المواسم الرياضية 2016ديسمبر 

 

ربعة وذلك عن أ 2019يوليو  31أبرم المدعي والمدعى عليها األولى عقد العب كرة قدم محترف بتاريخ  -11

 .2023وحتى  2019مواسم رياضية من 

 

قر فيهما ي -ات يوم تاريخ العقد األخيرذ - 2019يوليو  31من قرارين مؤرخين في  قدم المدعى صوراً  -12

 نه.النادي بوجود مستحقات لالعب وفق التالي بيا
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عبدهللا  ينص على أن تقر إدارة نادي السد بأنه سيتم تسديد مستحقات متأخرة لالعب سعداإلقرار األول  -13

رات وقدره وردت بيانات المستحقات متضمنة مبلغ متأخ، ولكرة القدم بالنادي" األولالشيب "العب الفريق 

ً لاير )مليون وستمائة وثالثة وعشرون  1,623,327 رة ، وسيا(وثالثمائة وسبعة وعشرون رياالً  ألفا

إلقرار الاير )ثالثة ماليين وخمسمائة ألف لاير(، كما نص  3,500,000ومنزل حددت قيمته بمبلغ لكزس، 

ً  225,000بواقع  30/9/2019ت بتاريخ اعلى أن يتم تسديد المتأخر مة عن كل من قي لاير قطري شهريا

 د ستة أشهر.رة وقيمة المنزل بعياوالس المتأخرات

 

عب الفريق نص اإلقرار اآلخر على أن تقر إدارة نادي السد بأنه سيتم منح الالعب سعد عبدهللا الشيب "ال -14

هو  األول لكرة القدم بالنادي" إجمالي قيمة عقد الالعب من النادي ومؤسسة دوري نجوم قطر حسبما

نية والسنة الثالثة نة للسنة األولى والسنة الثاقرار والمحدد فيه المبالغ المعيموضح في الجدول الوارد في اإل

 والسنة الرابعة. 

 

 5ذلك بتاريخ أمام االتحاد القطري لكرة القدم للمطالبة بالمبالغ محل اإلقرار األول، و شكوىقدم المدعي  -15

بموجب خطاب  2020مايو  18، وردت شركة نادي السد لكرة القدم على الشكوى بتاريخ 2020مايو 

 الشركة إلى االتحاد.

 

ً  لدىأقام المدعى دعواه  -16  رابعاً. المدعى عليهما بالطلبات المبينة تفاصيلها في البند الهيئة مطالبا

 

 من خالل دفعات عبر المدعى عليها األولى. للمدعيعليهما المبالغ المستحقة  ىعيسدد المد -17

 

ا:   اإلجراءات أمام هيئة قطر للتحكيم الرياضيثالثا

 

ً تضمنم امضد المدعى عليه ةالعامانة األم إلىتقدم المدعي بطلب تحكيم  2020أكتوبر  11 بتاريخ -18  تفصيالً  ا

ً  صورة إلىباإلضافة وحافظة مرفقات بالوقائع  كامالً  عد هيئة قطر لقوا سند التحويل للرسوم اإلدارية وفقا

 . للتحكيم الرياضي
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ً  امعليهالمدعى قدم  2020أكتوبر  29بتاريخ  -19 ق رئيس ، ووافالتحكيمإخطار  على لتمديد مهلة الرد طلبا

 .يوما 14على منح مهلة إضافية قدرها  القسم المعني

 

 .الرد على طلب التحكيممذكرة  اقدم المدعى عليهم 2020نوفمبر  8بتاريخ  -20

 

 . عدم صحة الوكالة بادعاءالتحكيم  دعوىنوفمبر طلب المدعى عليهم بطالن  25بتاريخ  -21

 

هلة معلى منح  التحكيم هيئةة لتقديم بيان الدعوى، ووافقت طلب المدعي مهل 2020نوفمبر  29 بتاريخ -22

 ً  .إضافية قدرها أسبوعا

 

 .طلب تمديد مهلة تقديم بيان الدعوى بطالنبطلب  اتقدم المدعى عليهم 2020ديسمبر  1بتاريخ  -23

 

ب بالرد على طلقدم المدعي بيان الدعوى والرد على مذكرة المدعى عليهم  2020ديسمبر  7بتاريخ  -24

 التحكيم.

 

ً طلب المدعى عليهما مهلة ثالثون  2020ديسمبر  8بتاريخ  -25  هيئة للرد على بيان الدعوى، ووافقت يوما

ً على منح مهلة إضافية قدرها عشرة أيام ليكون إجمالي أجل الرد على بيان الدعوى ثال التحكيم  .ثون يوما

 

 قدم المدعى عليهما ردهما على بيان الدعوى. 2021يناير  4بتاريخ  -26

 

شار أرسل المدعي الحكم الصادر عن محكمة االستئناف في دعوى أخرى، والذي أ 2021يناير  6 بتاريخ -27

 له المدعى عليهما في مذكرة الرد على بيان الدعوى.

 

ً  2021يناير  6بتاريخ  -28 رج نطاق لدفاع المدعي خا أرسل المدعى عليهما خطابا حول ما يرونه بأنه خروجا

 الدعوى الماثلة.
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 النظر في الدعوى وحجزها للحكم. لتعجيلأرسل المدعى عليها طلبا  2021يناير  30بتاريخ  -29

 

 ارسم 1، ثم أجلت الجلسة إلى تاريخ لعقد جلسة استماع للخصوم 2021 فبراير 23حددت الهيئة تاريخ  -30

. سةجلا رغم إعالمهما بموعد الميحضر المدعى عليه ولم 2021مارس  1. وعقدت الجلسة بتاريخ 2021

 من المدعي تقديم بعض البيانات والمستندات.التحكيم هيئة وطلبت 

 

، كما قدم منه تقديمها التحكيم هيئةالتي طلبت  والبياناتالمستندات قدم المدعي  2021مارس  14بتاريخ  -31

 ً  إلضافية.على منح المهلة ا التحكيم هيئةووافقت  ،عض البيانات المطلوبةلمهلة إضافية لتقديم ب طلبا

 

 قدم المدعى عليهما ردهما على جلسة االستماع. 2021مارس  20بتاريخ  -32

 

 قدم المدعي بقية المستندات والبيانات المطلوبة. 2021مارس  21بتاريخ  -33

 

عليهما  من المدعي بعد الجلسة إلى المدعى المقدمةأرسلت المذكرات والمستندات  2021مارس  30بتاريخ  -34

 للرد عليها.

 

هيئة  للرد على المدعي، ووافقت شهراً  قدرهاطلب المدعى عليهما مهلة إضافية  2021أبريل  4بتاريخ  -35

 على منح مهلة قدرها عشرة أيام.التحكيم 

 

 قدم المدعى عليهما ردهما النهائي في الدعوى. 2021أبريل  13بتاريخ  -36

 

فق رئيس وا 2021أبريل  7بالحكم، وبتاريخ  النطقطلبت هيئة التحكيم تمديد أجل  2021إبريل  7بتاريخ  -37

 على تمديد أجل النطق بالحكم لمدة شهر واحد.معني القسم ال
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ا: طلبات األطراف   رابعا

 

 )أ( طلبات المدعي

 

 ما يأتي: المدعيتضمنت طلبات  -38

 أوال: التدابير اإلجرائية:

  لم يطلب المدعي أي تدابير إجرائية أو وقتية.

 موضوع النزاع:ثانيا: الطلبات في 

 تقدم المدعي في إخطار التحكيم بطلباته في موضوع النزاع، والتي يطلب فيها:

أربعمائة وستة ماليين ) لاير قطري 6.478.927لى المحتكم مبلغ إ اؤدييا بأن مإلزام المحتكم ضدهأوال: "

الناشئة لاير قطري( وذلك عن مستحقاته كالعب كرة قدم و وثمانية وسبعون ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرون

 بينهما واالقرارات الصادرة من المدعى عليهما.عن عقد العب كرة قدم محترف المبرم 

ري( وذلك لاير قط خمسمائة ألفلاير ) 500.000الى المحتكم مبلغ  تؤديبأن  ماإلزام المحتكم ضدهثانيا: 

 . دعيالذي أصاب المالمادي واألدبي تعويضاً عن الضرر 

  "بالرسوم ومصاريف التحكيم وأتعاب المحاماة. حتكم ضدهماإلزام المثالثا: 

 

عي في طلب المد فقد الدعوى، اد بعض المبالغ للمدعي خالل فترة نظروحيث أن المدعى عليهما قاما بسد -39

 اآلتي: 2021 مارس 14المقدمة بتاريخ  مذكرته الختامية

تمائة وثالثة لاير )مليون وس 1,623,327مبلغا وقدره  ضدهما بأن يؤديا إلى المحتكمإلزام المحتكم أوال: "

فاق المبرم وسبعة وعشرون رياال قطريا( وذلك عن المتأخرات الناشئة عن عقد االت ةوثالثمائوعشرون ألفا 

 .2019يوليو  31واإلقرار الصادر من المحتكم ضدهما بتاريخ  2016يوليو  1بينهم بتاريخ 

مبلغ وقدره تم تقييمها ب 2021موديل  لكزسبأن يؤديا ما يعادل قيمة سيارة  إلزام المحتكم ضدهماثانيا: 

 .2019يوليو  31ألف لاير قطري، وذلك بحسب االقرار الصادر من المحتكم ضدهما بتاريخ  450

خمسمائة وة ماليين ثالث)لاير  3,500,000مبلغا وقدره  إلزام المحتكم ضدهما بأن يؤديا للمحتكمثالثا: 

 .2021يوليو  31ألف لاير قطري( قيمة منزل بحسب اإلقرار الصادر منهما بتاريخ 
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( وذلك لاير )خمسمائة ألف لاير قطري 500,000مبلغ  للمحتكمبأن يؤديا  إلزام المحتكم ضدهمارابعا: 

 تعويضا عن الضرر المادي واألدبي الذي أصاب المدعي.

  "عليهما بالرسوم ومصاريف التحكيم وأتعاب المحاماة.إلزام المدعى خامسا 

 

  ادعى عليهم)ب( طلبات الم 
 

 ت اآلتية: إلى الطلبا 2020نوفمبر  8والمؤرخة في  بالرد على إخطار التحكيم امذكرة المدعى عليهم نتهتا -40

ن مأصليا: عدم اختصاص مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي لخلو االقرارين سند طلب التحكيم الماثل "

 على شرط التحكيم. المحتكمينوجود أي شرط أو اتفاق تحكيم وعدم االتفاق بين 

 يل.ذي صفة قانونية صحيحة وبطالن التوك غيراحتياطيا: أوال: عدم قبول طلب التحكيم لرفعه من 

على غير  نادي السد الرياضي لكرة القدم لرفع طلب التحكيم شركةالمحتكم ضدها األولى ثانيا: إخراج 

 ذي صفة نظرا لخلو االقرارين سند طلب التحكيم من اسمها.

 والثبوت والتجهيل. الصحةثالثا: رفض طلب التحكيم لعدم 

 وتحصيله كامل مبلغ المطالبة. المحتكم الستالمقبول طلب التحكيم  رابعا: عدم

التأكد من البنكية والشيكات المسلمة للمحتكم و على كامل التحويالت لالطالعخامسا: ندب خبير حسابي 

 بسداد كامل مبلغ المطالبة. التزام المحتكم ضده

 "بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. سادسا: إلزام المحتكم

 

 ية:تإلى الطلبات اآل 2021أبريل  13بتاريخ  االمقدمة من المدعي عليهم ةالختامي مذكرةالوانتهت  -41

ند سأوال: رفض الدعوى لعدم اختصاص مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي لخلو صورة االقرارين الباطلين "

 دعوى التحكيم الماثلة من وجود شرط أو اتفاق تحكيم بين الخصوم.

انين واللوائح ورفضها لبطالن الصفة القانونية لممثل المحتكم الشتراط القو التحكيمثانيا: عدم قبول دعوى 

 لوجوب وجود توكيل خاص موضح به كامل بيان دعوى التحكيم.

 المطالبة سند الدعوى بالتقادم ومضي المدة. النقضاء التحكيمثالثا: عدم قبول دعوى 

 من غير ذي صفة قانونية صحيحة لعدم وجود توكيل خاص. لرفعهارابعا: عدم قبول الدعوى 

خامسا: إخراج المحتكم ضدها األولى شركة نادي السد الرياضي لكرة القدم لرفع طلب التحكيم على غير 

 ذي صفة لخلو االقرارين سند دعوى التحكيم الماثلة من اسم المحتكم ضدها األولى.
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 د صور اإلقرارين الضوئية.حجوال مرسلة والستناده على أق حكيمالت: رفض طلب سادساً 

 الستالم المحتكم وتحصيله كامل مستحقاته المالية الفعلية. التحكيم: عدم قبول طلب سابعاً 

 والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. بالرسوم: إلزام المحتكم ثامناً 

تصفية ولالطالع على التحويالت المالية والشيكات المسددة إلى المحتكم  حسابي: ندب خبير احتياطياً 

 "الحساب بين المدعيين ورد المبالغ المالية الزائدة إلى المحتكم ضدهم.

ا   ختصاص ال: خامسا

 

ً  عليهما المدعىقدم  -42  ماكرتهبنظر النزاع وذلك وفق مذ الرياضيبعدم اختصاص مؤسسة قطر للتحكيم  دفعا

ه على استند في طلب التحكيم الماثل بشأن مطالبتأن المدعي "مبنيا على  2020نوفمبر  8 المؤرخة في

قرار واإل 31/7/2019مجرد إقرارات خالية نهائيا من وجود شرط اتفاق التحكيم اإلقرار األول مؤرخ 

لى وهذا يستوجب على هيئة التحكيم رفض التحكيم لعدم وجود شرط اتفاقي ع 31/7/2019الثاني مؤرخ 

 ".ختصاص هيئة التحكيما

 

 ة التحكيم ختصاص هيئا

 

 ختصاص هيئة التحكيم الا وحيث أن ،هيئة التحكيم ختصاصا بعدم امع وجود دفع من المدعى عليهم -43

قواعد تنص لامن  (1-36)ولما كانت المادة  .ختصاصهاانما يجب أن تتثبت هيئة التحكيم من إيفترض و

 ألولىاعلى الوجود  عتراضاالاختصاصها بما في ذلك  يكون لهيئة التحكيم الحق في البت فيعلى أنه: "

أمام محكمة  جراء قانوني قيد النظرإ التحكيم أو صحته أو فعاليته، بصرف النظر عن أي تفاقالأو المستمر 

موضوعية الدولة أو هيئة تحكيم أخرى فيما يتعلق بذات الموضوع بين األطراف، مالم تستلزم األسباب ال

 ."تعليق اإلجراءات

 

لتطبيق النظام األساسي وقواعد التحكيم وقواعد الوساطة على أنه: "  نصتقواعد المن  (9)كانت المادة لما و -44

أو رابطة أو أي من الجهات الرياضية أو بناء على  اتحادواللوائح، يشترط أن ينص النظام األساسي ألي 

ازعات التي خاص مكتوب، على اجراء التحكيم أو الوساطة في المنازعات الرياضية بما في ذلك المن اتفاق

". ونصت تنشأ بين هذه الجهات وأعضائها، وفقا للنظام األساسي وقواعد التحكيم وقواعد الوساطة واللوائح
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تشمل المسؤوليات المنوطة بهيئة التحكيم على سبيل  من النظام األساسي للمؤسسة على أن: " (28)المادة 

ات والروابط أو األندية الرياضية أو الجهات ادتحالمثال: ... )ب( تسوية المنازعات المتعلقة بقرارات اال

شريطة أن تنص األنظمة األساسية أو اللوائح  ستئنافالرياضية األخرى عن طريق إجراءات التحكيم باال

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

 

رجع الذي ينص على اطبة أو المأو المخ تفاقيجوز أن ينشأ اال قواعد على أنه: "المن ( 2-1)ونصت  -45

ة الحقة على ية تحكيم خاصاتفاقالتحكيم أمام هيئة التحكيم من بند تحكيم وارد في عقد أو الئحة أو بسبب 

جمعية أو  أو اتحادا ضد أي قرار يتخذه أي استئنافنشوء النزاع )إجراءات التحكيم العادية، أو أن يشمل 

إجراءات )أمام الهيئة  ستئنافكيان رياضي، في حالة نص النظام األساسي أو لوائح تلك الهيئات على اال

 ".(ستئنافتحكيم اال

 

زل عن وحيث أن عالقة الالعب بالنادي تحكمها منظومة متكاملة من التشريعات ال يمكن أخذ بعضها بمع -46

يعترف على أن " ( منه62الذي تنص المادة )البقية، ومنها أحكام النظام األساسي لالتحاد القطري لكرة القدم 

في جميع  ( الفصل1فيما يلي: ) االتحاد باالختصاص القضائي لمحكمة التحكيم الرياضي القطرية المستقلة

ن له أو المسجلين النزاعات التي قد تنشأ بين االتحاد وأعضاءه، والعبيه، وموظفيه، و وكالء الالعبين التابعي

لك الحاالت به أو المرخصين من قبل االتحاد وقت حدوث النزاع )النزاعات المحلية الداخلية(، فيما عدا ت

 "ساسي واللوائح المعنية لالتحادالمستثناة صراحة في النظام األ
 

ات التي تنشأ يتم حل النزاع" على أن  النظام األساسي لالتحاد من)الفقرة الثانية(  (10) ت المادةنصكما  -47

ا في بين النادي وأعضائه من خالل مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي بعد اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليه

 ".  هذا النظام
 

 

خضع "ي على أن 14( من المادة 2الفقرة )نص في  امدعي والمدعى عليهمالموقع بين الوحيث أن العقد  -48

رياضي، أي نزاع بين النادي والالعب فيما يتعلق بهذا العقد لالختصاص الحصري لهيئة قطر للتحكيم ال

  ر".إذا كانت جاهزة للعمل، ويتم تسويته وفقا للقواعد اإلجرائية لمحكمة التحكيم الرياضي في قط
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تبطين الصادرين من النادي والمر ينبموجب اإلقرار االمطالب به كون موضوع هذه الدعوى المبالغ ومع -49

دي السد أن كل من شركة نادي السد لكرة القدم ونا ورغم، بعقد المدعي مع شركة نادي السد لكرة القدم

ص نالموقع مع الالعب تمتعان بشخصيات اعتبارية مستقلة، وأن عقد العب كرة قدم محترف ي الرياضي

السيد العقد  ، ويمثل الشركة في ذلكفي أوله على أن أطراف العقد هما شركة نادي السد لكرة القدم والالعب

دهللا سيتم منح الالعب سعد عبأنه " علىأحد اإلقرارين صراحة  فقد نص ، تركي ناصر العلي المعاضيد

وري نجوم دمالي قيمة عقد الالعب من النادي ومؤسسة الشيب "العب الفريق األول لكرة القدم بالنادي" إج

تم تسديد تقر إدارة النادي بأنه سي" ونص اإلقرار اآلخر على أن "قطر حسب ما موضح بالجدول اآلتي ...

نحو مستحقات متأخرة لالعب/ سعد عبدهللا الشيب "العب الفريق األول لكرة القدم" مستحقات على ال

ود عالقة لم يثبت وجفإنه  ،رين إلى صفة الالعب المكتسبة من العقد المذكوروأشار اإلقرا " التالي ...

 رم بينعقد الالعب المحترف المب المؤسسة بناء علىالعالقة  بخالف المدعي والمدعى عليهماأخرى بين 

 .وصفة المدعي بأنه أحد العبي النادي األطراف

 

كام العقد المبرم عليها األولى )شركة نادي السد لكرة القدم( أح للمدعىبالنسبة  وحيث أن هذه العالقة تنظمها -50

أحكام  ضي(بينها وبين المدعي، وتنظمها بالنسبة لعالقة المدعي بالمدعى عليه الثاني )نادي السد الريا

 ينمرتبط نياإلقرار ذينه حيث أنو ،نظام األساسي لالتحاد القطري لكرة القدمللنادي وال ساسياألالنظام 

منازعات التي فإنه بتطبيق تلك األحكام يكون هذا النزاع بين المدعي والمدعى عليهما من ال بذات العالقة،

 .تختص الهيئة بالفصل فيها
 

 .نظر هذا النزاعب االختصاص صحةتأكدت هيئة التحكيم من  فقد عليهو -51

 

 )ب( الطبيعة القانونية للدعوى

 

لمناسب امانة العامة سلطة تحديد القسم قد منحت األللمؤسسة من النظام األساسي  (33)حيث أن المادة  -52

 .العادييم ، وحيث أن قرار تعيين رئيس هيئة التحكيم قد صدر من قبل رئيس قسم التحكلنظر النزاع القائم
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ألساسي وفي االواردة في النظام  العاديتلك القواعد التي تنظم التحكيم التحكيم ستطبق هيئة  وبناء عليه -53

 القواعد. 
 

 

ا   والحكم : الموضوعسادسا

 طلبات المدعي)أ( 

 

وجود  ومن الثابتيستند عليهما في إقامة الدعوى،  قرارينإه يوجد بالنظر إلى طلبات المدعي نجد بأن -54

ومنها  راراتتم دفعها له من قبل المدعى عليهم بموجب تلك اإلق غإقرارات سابقة تم إصدارها للمدعي ومبال

الجلسة  بناء على طلب هيئة التحكيم في 2021مارس  14ما قدمه المدعي مرفقا بمذكرته المقدمة بتاريخ 

 .2021مارس  1المنعقدة بتاريخ 

 

ر وتضمنت قرارين وجحدا تلك الصووحيث أن المحتكم ضدهما دفعا بعدم صحة الصور الضوئية لإل -55

بأنه استلم خ خالل الجلسة المنعقدة بتاريالمدعي بين  وقد قرارات،دفوعهما المطالبة بتقديم أصول تلك اإل

م شكواه لالتحاد بين بأنه سبق أن قد كما، م2019يونيو  31المستندين الذين أقام الدعوى بناء عليهما بتاريخ 

اد على االتح اوأفادت المدعى عليها األولى في معرض رده ت األسسالقطري لكرة القدم بناء على ذا

نادي  إنما أسس شكواه على إقرار باطل وغير صحيح وصادر بالخطأ منالقطري لكرة القدم بأن المدعي "

هما من المستندين الذين يجحدهما في هذه الدعوى وإقرار صدوربوجود ، ما يعني إقراره "السد الرياضي

 النادي.

 
 

 وذلك في خطاب المستحقات المنصوص عليها فيهقرار المطالب ببصدور اإل اإقرار المدعى عليهولما كان  -56

هذ اإلقرار هو إقرار غير قضائي ليس له حجية  وكانلالتحاد القطري لكرة القدم،  المدعى عليها األولى

ً يخضع من حيث تقدير قوته في اإلو"على المقر  للظروف التي  ثبات لسلطان قاضي الموضوع الذي له وفقا

ن أوذلك دون معقب طالما  صالً أو ال يؤخذ به أو مجرد قرينة أ كامالً  خذ به ويعتبر دليالً صدر فيها األ

فإن هيئة التحكيم ترى بأن هذا  ، 1"يبرره وراق ويقوم على ماصل ثابت في األألى ماله إقضاءه يستند 

                                                           
 .200 /4 /19تجاري جلسة  2001/ 66الطعن محكمة التمييز الكويتية،  1
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صحة  إلثباتالحقا  تردقراره ولألدلة التي سوف إاإلقرار هو حجة على المدعى عليه الثاني لصريح 

 االقرارين . 
 

من قانون  220بنص المادة  بأن اإلقرارين صحيحان وال تشوبهما شائبة عمالً  التحكيم كذلك ترى هيئة -57

ما لم  المحرر العرفي صادرًا ممن وقعهيعتبر " :تنص على أنالتي المرافعات المدنية والتجارية القطري 

ً "، و ...ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمةينكر صراحة  بحرف  التي تماثلها حرفا

من  13إلى أن: النص في المادة  ثبات الكويتي، فقد ذهبت محكمة التمييز الكويتيةمن قانون اإل 13المادة 

وقعها مالم ينكر من من تعتبر الورقة العرفية صادرة أثبات في المواد المدنية والتجارية على قانون اإل

جرى به قضاء هذه المحكمة  و بصمة مفاده وعلى ماأو ختم أمضاء إو أليه من خط إهو منسوب  صراحة ما

ن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون أالورقة العرفية حجيتها بإلعطاء  ن ثبوت صحة التوقيع يكفيأ

توقيع وليس له نفي حجية الورقة بعد الورقة والتزم بجميع البيانات الواردة في المحرر والمذيلة بهذا ال

ً إ ً أ قراره بصحة التوقيع عليها اال بادعاء اختالس التوقيع منه كرها ن الورقة كانت موقعة على أو أ و غشا

فإن عدم ادعاء المدعى عليه  .2ثبات ما يدعيهإبياض وحصل عليها المتمسك بها بغير رضاه حينئذ عليه 

 ً ً  باختالس التوقيع منه كرها أو أنها كنت موقعة على بياض وحصل عليها المدعي بغير رضاه ولم  أو غشا

 يقدم أي دليل على أي من الحاالت السابقة فيصبح ليس له نفي حجية الورقة بعد ذلك.

 

ً أما التمسك بجحد صورة اإل -58 ً  قرارين دون أن يقدم سببا ة هذا االدعاء للتأكد من صح التحكيم يدعو هيئة جديا

 ً عي تندات األخرى التي تضمنها ملف الدعوى تشير إلى وجود مبالغ مدفوعة للمدوأن كل المس خصوصا

ال أنها تسديد عليه، وليس لذلك تفسير إى من المدعى عليه تفوق في قيمتها قيمة العقد الذي يتمسك به المدع

 .تحكيملاقرارين ال أساس له وتلفت عنه هيئة جحد صورتي اإل وعليه فإنلما جاء في اإلقرار من مبالغ، 

 

وحيث أن المدعى عليهما سددا مبالغ للمدعي خالل إجراءات سير الدعوى، فقد عدلت طلبات المدعي وفق  -59

من المدعي بيان المبالغ  2021مارس  1الوارد أعاله، وطلبت هيئة التحكيم خالل الجلسة المنعقدة بتاريخ 

مارس  14المقدمة بتاريخ المسددة له من قبل المدعى عليهما، وقدم المدعي تلك التفاصيل في المذكرة 

، كما عدل المدعي طلباته لتكون متعلقة بإقرار واحد فقط نتيجة سداد مبالغ من قبل المدعى عليهما. 2021

بأن المدعي قد حصل على كافة مستحقاته وفقا للعقد، فإن واقع العالقة بين  اوحول ما أثاره المدعى عليهم

                                                           
 . 2002 /1 /14مدني جلسة  2001 /59الطعن  مييز الكويتيةتمحكمة ال 2



2020لسنة  008تحكيم رقم   سعد عبدهللا محمد البومجيد الدوسري السيد 

  ضد. 

 شركة نادي السد لكرة القدم )ش.ش.و( ونادي السد الرياضي حكم تحكيم نهائي

 

16 

يقر بها المدعى عليهم لصالح المدعي ويتم دفعها باإلضافة الطرفين يثبت وجود مبالغ أو مستحقات أخرى 

إلى المبالغ المنصوص عليها في العقد، وعليه تكون هذه المبالغ التي يقر بها المدعى عليهم لصالح المدعي 

 .قة الدفع وإن لم ينص عليها العقدواجبة ومستح

 

ً وعليه فإن طلب المدعي بإلزام المحتكم ضدهما بأن يؤديا إلى الم -60 لاير  1,623,327وقدره  حتكم مبلغا

ً  وسبعة وعشرون رياالً  ةوثالثمائ)مليون وستمائة وثالثة وعشرون ألفا  خرات الناشئة ( وذلك عن المتأقطريا

 31يخ واإلقرار الصادر من المحتكم ضدهما بتار 2016يوليو  1عن عقد االتفاق المبرم بينهم بتاريخ 

 .باإلجابة يكون جديراً  2019يوليو 

 

م تقييمها ت 2021وفيما طلبه المدعي بإلزام المحتكم ضدهما بأن يؤديا ما يعادل قيمة سيارة لكزس موديل  -61

ليو يو 31حتكم ضدهما بتاريخ قرار الصادر من المألف لاير قطري، وذلك بحسب اإل 450بمبلغ وقدره 

نة اسم شارة وردت متضمقرار المستند عليه، إال أن اإلورغم ورود اإلشارة إلى السيارة في اإل، 2019

كما  عين،الشركة المنتجة للسيارة فقط دون اإلشارة إلى نوعها أو طرازها بشكل يمكن تحديده على نحو م

يتعذر الحكم و يكون هذا الطلب مجهالً  وعليه لم يتم تحديد قيمتها أسوة بتحديد قيمة المنزل في ذات اإلقرار،

ن ئو عرف تطمأورده المدعي في دعواه لعدم استناده على قاعدة أ، وال ترى الهيئة األخذ بالتحديد الذي به

  هيئة التحكيم لألخذ به.

 

ة ماليين لاير )ثالث 3,500,000إلزام المحتكم ضدهما بأن يؤديا للمحتكم مبلغا وقدره وفي طلب المدعي  -62

ث أن ، وحي2021يوليو  31صادر منهما بتاريخ وخمسمائة ألف لاير قطري( قيمة منزل بحسب اإلقرار ال

 باإلجابة. كون جديراً قرار فإن هذا الطلب يالوارد في اإل االلتزامالمدعى عليهما لم يقدما ما يثبت الوفاء بهذا 

 

لاير قطري( وذلك  خمسمائة ألفلاير ) 500,000بدفع مبلغ  افيما طلبه المدعي بإلزام المدعى عليهمو -63

ً عن الضرر المادي واألدبي الذي أصاب المحتكم المدعي لم يقدم ما يثبت وقوع ضرر  ، فإنتعويضا

بممارسة أنشطتهم  والمرتبطةورغم أن عدم سداد المبالغ المستحقة لالعبين المحترفين  .يستوجب تعويضه

 عدم قدرتهم على استخدام واستغالل يتمثل في كالعبي كرة قدم محترفين من شأنه أن يسبب لهم ضرراً 

وقائع  عتبارفي اال نه ال يمكن افتراض وقوع هذا الضرر في هذه الحالة، أخذاً جزء أساسي من دخلهم، إال أ
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وعليه يكون هذا  مقدار التأخير في سداد المبالغ.و طبيعة المطالبات في ذلكوظروف هذه الدعوى بما 

 بالرفض. الطلب جديراً 

 

 امالمدعى عليهطلبات ( ب) 

 

والتي  2021أبريل  13قدم مذكرته النهائية بتاريخ  بيان الدفاع متضمنا الطلبات، كما االمدعى عليهم مقد -64

الطلبات  ، وبالنظر إلىبعد جلسة االستماع 2021مارس  14على مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ  للردكانت 

  : يأتيالواردة في آخر مذكرة قدمها المدعى عليهم فإنه يتم الفصل فيها وفقا لما 

 
 

ً فصل في البند خامفي الدفع بعدم االختصاص المقدم من المدعى عليهم فقد تم الرد عليه بشكل م -65 من هذا  سا

ات بينهما بينهم وبين المدعي تجعل المنازع، ولم يقدم المدعى عليهما ما يفيد بوجود عالقة أخرى الحكم

 .تخرج عن اختصاص الهيئة

 

راط القوانين عدم قبول دعوى التحكيم ورفضها لبطالن الصفة القانونية لممثل المحتكم الشت"وبالنسبة لطلب  -66

ن وكيل من سند الوكالة المقدم فإ "واللوائح لوجوب وجود توكيل خاص موضح به كامل بيان دعوى التحكيم

ية أمام مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي في الدعوى التحكيمالمدعي تضمن نصا صريحا بتمثيل المدعي "

ية بهذا ضد نادي السد الرياضي وشركة نادي السد الرياضي لكرة القدم واتخاذ كافة االجراءات القانون

طلبات مستوفيا لمتصحيحا ويكون التوكيل الصادر من المدعي لوكيله في هذه الدعوى فإن وعليه " الشأن

حيث أن  الوكالة الخاصة، وال يؤثر في ذلك وجود عنوان في أعلى المستند نصه "توكيل عام في القضايا"

 متن المستند نص صراحة على الوكالة الخاصة المطلوبة.

 
 

 ،المطالبة سند الدعوى بالتقادم ومضي المدة النقضاءبعدم قبول دعوى التحكيم وفيما طلبه المدعى عليهما  -67

طلب على ورغم أن هذا الدفع لم يرد مسبقا وإنما قدم في آخر مذكرة قدمها المدعى عليهما والتي كانت بناء 

وما أرفق بها  2021مارس  14هيئة التحكيم من المدعى عليهما بالرد على مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ 

قرار الصادر من الواضح بأن سند الدعوى هو اإل ة التحكيم ترد على هذا الطلب.من مستندات، إال أن هيئ

، والذي أشار المدعي إلى وجود مطالبات ومخاطبات موجهة للمدعى عليهما 2019يوليو  31بتاريخ 

بشأنه، وآخرها تقديم شكوى بذات الصدد إلى االتحاد القطري لكرة القدم، وقدم المدعي المستندات الدالة 
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، وعليه فإن المطالبة بمبالغ منصوص عليها ى ذلك ولم يقدم المدعى عليهما أي دفوع أو ردود بشأنهاعل

 .م ال تعتبر ساقطة بالتقادم2019يوليو  31في االقرار الصادر بتاريخ 

 
 

وكيل وفي طلب المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة قانونية صحيحة لعدم وجود ت -68

 .للطلب الثاني للمدعى عليهما، فإنه جدير بالرفض وفقا للوارد أعاله والذي يعد تكراراً خاص، 

 

لى غير وفيما يتعلق بطلب إخراج شركة نادي السد الرياضي لكرة القدم من الدعوى لرفع طلب التحكيم ع -69

 اريناإلقر، فإنه من الواضح بأن ذي صفة لخلو االقرارين سند دعوى التحكيم الماثلة من اسم الشركة

عي الصادرين من النادي يشيران بشكل واضح إلى عالقة المستحقات المنصوص عليها فيهما بصفة المد

ف الموقع بأنه "العب الفريق األول لكرة القدم بالنادي" والتي اكتسبها بموجب عقد العب كرة قدم محتر

 2019 يوليو 31ومع ذلك، ولما كان سند الدعوى هو االقرارين الصادرين في  .بينه وبين شركة النادي

فاء بمقتضى من المطالبة بالو من نادي السد فإن إخراج شركة نادي السد الرياضي لكرة القدمصادران وهما 

إلى مبالغ  ، وال يؤثر في ذلك قيام شركة نادي السد الرياضي لكرة القدم بتحويليكون في محله االقرارين

تحكيم تأخذ عليه فإن هيئة الو المنصوص عليه في االقرار المتعلق بالمستحقات، بااللتزامالمدعي للوفاء 

في األسباب  . وتكتفي الهيئة بذلكفيما يتعلق بالمطالبة بالمبالغ المنصوص عليها في االقراربهذا الطلب 

 دون الحاجة لذكر ذلك في المنطوق.

 
 

 يحال، فإنه التحكيم الستناده على أقوال مرسلة وجحد صور اإلقرارين الضوئيةرفض طلب وبالنسبة لطلب  -70

وإن كان المدعى عليهما أشارا أنه  ويضاف إليه ،جاء في هذا الحكم بشأن طلبات المدعي في ذلك إلى ما

وقائع  ارين الذين يستند إليهما المدعي وإلى أنهما إقرارين مصطنعين من قبل المدعي، إال أنإلى جحد اإلقر

الدعوى والمستندات الصادرة من المدعي عليهما تثبت صدور اإلقرارين من المدعى عليهما، حيث أن 

م 18/5/2020خطاب المدعى عليها شركة نادي السد لكرة القدم إلى االتحاد القطري لكرة القدم بتاريخ 

بناء على طلب هيئة  – ة صدوره من الشركة إلى االتحاد)والذي أكد االتحاد القطري لكرة القدم صح

إنما أسس شكواه ( لم يجحد المستندين وإنما أقر بصدورهما حين نص خطابه على أن المدعي "-التحكيم

" كما أن دفوع الشركة المدعى على إقرار باطل وغير صحيح وصادر بالخطأ من نادي السد الرياضي

لمنصوص عليها في العقد المبرم مع تقاضي الالعب جميع مستحقاته ااستندت إلى "عليها في ذات الخطاب 
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من العقد  4بطالن اإلقرار سند الالعب في شكواه لمخالفته نص المادة " و "شركة نادي السد الرياضي

م وذلك بتعاقد الالعب مع شركة 31/7/2019زوال أثر اإلقرار المذكور والمحرر في " و "المبرم معه

" من العقد المبرم معه 12وفقا للمادة  2019/2020ام نادي السد الرياضي لكرة القدم لموسم جديد عن ع

وفقا لشكوى الالعب فإن سنده الوحيد في شكواه هو اإلقرار المقدم منه والموقع من النادي ولما وعبارة "

كان اإلقرار سالف الذكر مجافيا ومخالفا لبنود التعاقد الذي هو الوثيقة الحاكمة والقانونية والمطبق من 

وإنما المجادلة في مدى  .". وعليه فإن هذه العبارات تدل صراحة على عدم جحد اإلقرار.. طرفي العقد

قانونية إصداره، وعليه فإن هذا يؤكد صدور اإلقرار من النادي فعليا ويدحض دفوع المدعى عليهما بأن 

غ وفقا ألحد االقرار مصطنع والدفع بجحد االقرار. ومن ناحية أخرى، فإن قيام المدعى عليهما بسداد مبال

االقرارين أثناء إجراءات سير الدعوى ال يمكن تفسيره على افتراض أن االقرار مصطنع، وبعرض محضر 

 14م والمذكرة والمستندات المقدمة من المدعي بتاريخ 2021مارس  1جلسة االستماع المنعقدة بتاريخ 

و مستندات تدحض أي من الوارد م على المدعى عليهما، فإنهما لم يقدما أي دفوع أو أدلة أ2021مارس 

  أعاله بشأن اإلقرار أو بشأن سداد المبالغ.

 
 

ال يكون المحرر "ن أنصت على  قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري من 221ن المادة أوحيث  -71

من  (ب)للمحرر تاريخ ثابت يكون و .ن يكون له تاريخ ثابتأال منذ إى الغير في تاريخه العرفي حجة عل

لى االتحاد إوفقا لخطاب المدعى عليها  ثبتوهو ما  ،".ثابتة التاريخ خرىأرقة ن يثبت مضمونه في وأيوم 

لمحكمة الموضوع "األحكام القضائية قد استقرت على أنه:  كانتولما  ،عالهأالقطري لكرة القدم المذكور 

نها أ دامو نفيه ما أخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أمطلق السلطة في تقدير االدلة التي ت

لى عدم جدية االدعاء إو ندب خبير متى اطمأنت أجراء تحقيق إلزام بإسباب سائغة وال أتستند في ذلك الى 

وراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين اقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها أبالتزوير ووجدت في 

فإن هذا  وبالتاليوقائع الدعوى صدور االقرارين من النادي وقد ثبت لهيئة التحكيم بموجب مستندات و  3 "

 الطلب جدير بالرفض.

 

فإن المدعي  عدم قبول طلب التحكيم الستالم المحتكم وتحصيله كامل مستحقاته المالية الفعليةوفي طلب  -72

قدم كشف حسابات يبين التحويالت المالية من المدعى عليهما، ومن ضمنها المستحقات المالية المتعلقة بأحد 

                                                           
 .2002/ 3 /23تجاري جلسة  2001 /231الطعن محكمة التمييز الكويتية،  3
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اإلقرارين، وعدل المدعي طلباته نظرا لسداد بعض المبالغ من قبل المدعى عليهما بعد تقديم طلب التحكيم، 

غ المحددة في عقد العب كرة القدم محترف الموقع ومع أن التحويالت تثبت سداد مبالغ تفوق قيمة المبال

بين المدعي والمدعى عليها شركة نادي السد لكرة القدم، إال أن المدعى عليهما لم يقدما أي دفوع أو بيانات 

 المنصوص عليها في اإلقرار محل المطالبة.  وااللتزاماتأو ردود تثبت وفاءهما بالمبالغ 

 

يفصل فيه  أتعاب المحاماة فإنه مقابلو والمصاريفتحكيم رسوم ال المدعي بسدادإلزام وفيما يتعلق بطلب  -73

 سابعا من هذا الحكم. للبندوفقا 

 

رف في الدعوى، وحيث أن المدعي قدم كشوف حسابات من المصندب خبير حسابي ب حتياطياالوفي الطلب  -74

 لتحكيمهيئة الها  اطمأنت للمدعي،تبين تفاصيل التحويالت والمبالغ المدفوعة من قبل المدعى عليهما 

ات للمدعى عليهما للرد على ما جاء في مذكرعدم الحاجة إلى ندب خبير، كما أتاحت الفرصة  وقدرت

قدم المدعى المدعى عليه ومن ضمنها مذكرته الختامية وما أرفق بها من مستندات وبيانات الحسابات، ولم ي

م الحاجة ، فإن هيئة التحكيم قدرت عدالحاجة إلى ندب خبيرعليهما ما يدحض صحة تلك الحسابات أو يثير 

 .لندب خبير

 

ا   : المصاريف سابعا

 

 :أنه( من القواعد على 50المادة )نصت  -75

صة التي تشمل ما مبلغ النهائي لتكاليف التحكيم في نهاية االجراءات الخاالعلى األمين العام تحديد  50-1

 يلي:

 الرسوم اإلدارية للهيئة. .أ

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

 تكاليف وأتعاب المحكمين .ت

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

 المساهمة تجاه نفقات الهيئة. .ج

 .تكاليف الشهود والخبراء والمترجمين .ح
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الحساب  الحساب النهائي لتكاليف التحكيم في الحكم، أو إرسال هذامانة العامة تضمين لأل يجوز 50-2

 النهائي بشكٍل منفصٍل إلى األطراف.

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

القانونية  م بالمصاريفأو النسب التي يتحملها األطراف من التكاليف. ولهيئة التحكيم أيضاً أن تحك

 جبي، والرسوم  باإلجراءات. وعند الحكم بالمصاريف  والناتجة عن والنفقات األخرى المتكبدة

األطراف ك ضافة لسلواإلونتيجة االجراءات وب النزاع تعقيد عتبارأن تأخذ في اال على هيئة التحكيم

 المالية. هممواردو

  

تكاليف كافة  يالثان عليهيتحمل المدعى بأن  قضت فقدنتيجة التحكيم،  عتبارباال هيئة التحكيم أخذت وحيث أن

 : اآلتيعلى النحو  التحكيم

 

تكاليف ك ر.ق( للمدعي 130,000لاير قطري ) مائة وثالثون ألفمبلغ وقدره  الثاني عليهالمدعى  يلزم .1

  .وأتعاب المحكمين

 

لاير قطري  نونوستون ألفاً وسبعمائة وواحد وثماثمانية بدفع مبلغ وقدره الثاني  المدعى عليهيلتزم كما  .2

 ً  كرسوم إدارية. للمدعير.ق(  68,781.40) وأربعون درهما

 
 

ا: ث  الحكمامنا

 

 :يليبما  008/2020الدعوى رقم في حكمت هيئة التحكيم على هذه األسباب،  بناءً 

 

يون مللاير قطري ) 1,632,327بدفع مبلغ وقدره عليه الثاني )نادي السد الرياضي( إلزام المدعى  .1

ه بموجب ب( وهو المبلغ المطالب وستمائة واثنان وثالثون ألفا وثالثمائة وسبعة وعشرون رياال قطريا

 .اإلقرار

 



2020لسنة  008تحكيم رقم   سعد عبدهللا محمد البومجيد الدوسري السيد 

  ضد. 

 شركة نادي السد لكرة القدم )ش.ش.و( ونادي السد الرياضي حكم تحكيم نهائي
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لاير قطري )ثالثة  3,500,000بدفع مبلغ وقدره عليه الثاني )نادي السد الرياضي( إلزام المدعى  .2

 نزل المنصوص عليه في اإلقرار.ماليين وخمسمائة ألف لاير قطري( قيمة الم

 

مائة )لاير قطري ( 130,000) مبلغ وقدرهبدفع )نادي السد الرياضي(  عليه الثانيالمدعى  إلزام .3

 المحكمين. كتكاليف وأتعابللمدعيين  (وثالثون ألف لاير قطري

 

ثمانية ) قطري( لاير 68,781.40) مبلغ وقدرهبدفع  )نادي السد الرياضي( عليه الثانيالمدعى إلزام  .4

ً  لاير قطري وستون ألفاً وسبعمائة وواحد وثمانون  .نظير الرسوم اإلدارية للمدعي (وأربعون درهما

 

 )ثمانون ألف ( لاير قطري80,000) بدفع مبلغ وقدرهعليه الثاني )نادي السد الرياضي( إلزام المدعى  .5

 .نظير أتعاب المحاماة للمدعي (لاير قطري
 

 

 األخرى.ة الطلبات رفض كاف .6

 

 قطر -مكان التحكيم: الدوحة 

 م2020يونيو  4: تاريخ

 

 :هيئة التحكيم توقيعات

 

  (الرئيس) الهنائي عبدالوهاب أ.     

 

 

  )عضو( د. رشيد العنزي      )عضو(  غادة كربون .د

 

 


