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 وقائع طلب التصحيح : أولا 
 

للتنويه على أن التاريخ المذكور في حكم    هيئة التحكيم  بمراسلة   األمانة العامة قامت    2021  مايو   6بتاريخ  -1

 . (1ال يطابق التاريخ الوارد في صفحة رقم ) (  22رقم ) التحكيم في صفحة التوقيع 

 

ا   أحكام القواعد: ثانيا
 

 

( من القواعد قد نصت على أنه " يجوز لهيئة التحكيم، من تلقاء نفسها، تصحيح أي  2- 43المادة ) حيث أن  -2

أخطاء كتابية، أخطاء مطبعية، أخطاء في الحساب، أو أخطاء أخرى مشابهة وردت في الحكم، بشرط تقديم  

 يخ الحكم". ( يوماً من تار20هذا التصحيح لرئيس القسم المعني للموافقة عليه في غضون عشرين )

 

ا  -3 أن  يخضع  الخطوحيث  السابقة،  المادة  حددته  الذي  بالمفهوم  الكتابي  لفيروس  لار  الطارئة  ألحكام 

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

الرياضي والسارية  المادة    ،  2021يونيو    30  للتحكيم  فترة سريان    الل أنه " خ  (1- 3) والتي تنص في 

  الستئناف ت بما فيها إخطار التحكيم واالشعارات والمراسإل خطارات واإلحكام الطارئة ، تكون كافة األا

 . "دون الحاجة الى تقديم نسخ مطبوعة   إللكتروني البريد ا  الل والمذكرات المرتبطة صحيحة إذا تمت من خ

 

أن   -4 بتاريخ  وحيث  الحكم وتبلغه األطراف  قد أصدرت  أو  2021مايو    5الهيئة  بالتصحيح  فإن قرارها   ،

 التفسير يعتبر ضمن المهلة التي حددتها القواعد. 

 

بناء عليه وعلى موافقة رئيس القسم المعني على التصحيح، فإن مذكرة التصحيح الحالية تعتبر مستوفية   -5

 د. للشروط المطلوبة للتصحيح بموجب القواع
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ا: التصحيح  ثالثا

مع    ليتماشى  2021مايو    4  ( من حكم التحكيم بحيث يكون 22تصحيح التاريخ الوارد في صفحة رقم ) -6

 (. 1التاريخ الوارد في صفحة رقم ) 

ا: النفاذ  رابعا

المادة )  -7 بأحكام  المذكرة لجميع  3-43عمالً  الرياضي، تعتبر هذه  للتحكيم  التحكيم لهيئة قطر  ( من قواعد 

 األغراض جزءاً من الحكم. 

 

 قطر  - مكان التحكيم: الدوحة 

 2021 مايو   6:  تاريخ

 

 : هيئة التحكيم توقيعات 

 

 

  عبدالوهاب  أ.     

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

 

 

الهنائي )الرئيس(  

 

 

 

 


