
 

  يمیكحتلا بلطلا جذومن
 ..………………………………Dispute No........................:ةعزانملا مقر

 

 1  نم 1  ةحفص  NSAT-009-V3 مقر جذومن
 

 
 

 تاداــشرالا عاـبتا يجری ،نیعدملا انؤازعأ/يعدملا انزیزع
 :ةیلاتلا

 .ةبولطملا تانایبلا عیمجب يمیكحتلا بلطلا جذومن ةئبعت .1
 مل ام يعدملا نم مدقم يمیكحت بلط يأ لوبق متی نل .2

ً اقفو ةبولطملا تادنتسملاو تانایبلا عیمجل ٍفوتسم نكی
 ةئیھلل ةیئارجإلا دعاوقلا يف ةدراولا ةینوناقلا مظنلل
 .يضایرلا میكحتلل ةینطولا

 ةبولطملا تادنتسملا ةفاكو يمیكحتلا بلطلا لاسرا بجی .3
 :يلاتلا ينورتكلالا دیربلا ىلإ

disputes@nsat.org.kw 
 نیلثمملا / مھیلع ىعدملا / نیعدملا ( ددع داز اذإ .4

 ىجری جذومنلا يف روكذملا ددعلا نع )نینوناقلا
 .ةیفاضإ قاروأ مادختسا

 ةیلاتلا تادنتسملا قافرا بجی ،يمیكحتلا بلطلا لیجستل .5
 يف  اھنم دنتسم لكل تاحفصلا ددع دیدحتو ةلماك
 .يلاتلا لودجلا

 

 Dear Clairmont(s), please follow the instructions 
below: 
1. Fill out all required information in the 

arbitration form. 
2. No arbitration form shall be accepted from the 

Clairmont unless it is complete, and all 
required documents are attached according to 
the Procedural Rules of the NSAT. 

3. The arbitration request and all required 
documents must be emailed to: 

disputes@nsat.org.kw 
4. If the number of (Claimant(s) / 

Respondent(s) / legal representatives) 
exceeds the number mentioned in the form, 
please use additional paper(s). 

5. To register the arbitration request, the 
following documents must be attached and 
number of pages for each document must be 
identified in the following table. 

 

 يمیكحتلا بلطلا عم اھقافرا بولطملا تادنتسملا
تاحفصلا ددع  

Number of 
Pages 

Required document to be attached with the 
arbitration request 

 .Arbitration application form .1  .يمیكحتلا بلطلا جذومن .1

 A description of the subject matter, the claims .2  .اھدیناسأو تابلطلاو ىوعدلا عوضومل فصو .2
and their legal grounds. 

 ةربخب ةناعتسالا جاتحت ةعزانملا تناك اذإ ام دیدحت .3
 .اھعونو

 3. Determine whether or not the dispute requires 
the assistance of expertise and its type. 

  .يمیكحتلا بلطلا فیراصمو موسرل يكنب دادس راعشا .4
 

 :ةیكنبلا تانایبلا
 يضایرلا میكحتلل ةینطولا ةئیھلا :دیفتسملا مسا
 يتیوكلا لیومتلا تیب :كنبلا مسا
 KW57KFHO0000000000011010702130 :نابیآلا

 

4. Proof of payment of arbitration request fees and 
expenses. 
 
Bank Information: 
Beneficiary: The National Sports Arbitration 
Tribunal 
Bank: Kuwait Finance House 
IBAN: KW57KFHO0000000000011010702130 

 لثمملا نوكت نأ يف ينوناقلا قحلا كحنمی يذلا دنتسملا .5
 يعدملل ينوناقلا

 5. Attach the document that give you the legal 
right to be the claimant’s legal representative 

 لثمملاو نیعدملا /يعدملل ةیندملا ةقاطبلا نع ةروص .6
  نیینوناقلا نیلثمملا /ينوناقلا

 6. Copy of civil ID for claimant(s) and legal 
representative(s) 

 Other documents .7  ىرخأ تادنتسم .7

 
 



نموذج الطلب التحكيمي  

 Dispute No...........................................................................:رقم المنازعة

8 من  2 صفحة 

.1نــلمدعياي/ــلمدعاات ــبيان . 1 Claimant(s) Information

 First Partyالطرف األول 

 Nameاإلسم

 Capacity in the Sport Disputeة في المنازعة الرياضيةالصف

 Job/ Occupationالمهنة/ الوظيفة 

 . CR No. / Membership Noرقم العضوية  / ريرقم السجل التجا

 Main Address)المختار( العنوان الرئيسي 

 Workplaceملالع جهة

أو رقم الجواز لغير   الرقم المدني 

 الكويتيين
Civil ID or Passport No. for 

Non-Kuwaitis 

 .Phone Noالهاتف

 Mobile No النقالرقم 

E-mailالبريد اإللكتروني

 Second Partyالثانيالطرف 

 Nameاإلسم

 Capacity in the Sport Disputeة في المنازعة الرياضيةالصف

 Job/ Occupationالمهنة/ الوظيفة 

 . CR No. / Membership Noرقم العضوية  / ريرقم السجل التجا

 Main Address)المختار( الرئيسي العنوان 

 Workplaceملالع جهة

أو رقم الجواز لغير   الرقم المدني 

 الكويتيين
Civil ID or Passport No. for 

Non-Kuwaitis 

 .Phone Noالهاتف

 Mobile No النقالرقم 

E-mailالبريد اإللكتروني

 Third Partyالثالث الطرف 

 Nameاإلسم

 Capacity in the Sport Disputeة في المنازعة الرياضيةالصف

 Job/ Occupationالمهنة/ الوظيفة 

 . CR No. / Membership Noرقم العضوية  / ريرقم السجل التجا

 Main Address)المختار( العنوان الرئيسي 

 Workplaceملالع جهة

أو رقم الجواز لغير   الرقم المدني 

 الكويتيين
Civil ID or Passport No. for 

Non-Kuwaitis 

 .Phone Noالهاتف

 Mobile No النقالرقم 

E-mailالبريد اإللكتروني

 NSAT-009-V3 نموذج رقم



نموذج الطلب التحكيمي  

8 من  3 صفحة 

 Fourth Partyالرابع الطرف 

 Nameاإلسم

 Capacity in the Sport Disputeة في المنازعة الرياضيةالصف

 Job/ Occupationالمهنة/ الوظيفة 

 . CR No. / Membership Noرقم العضوية  / ريرقم السجل التجا

 Main Address)المختار( العنوان الرئيسي 

 Workplaceملالع جهة

أو رقم الجواز لغير   الرقم المدني 

 الكويتيين
Civil ID or Passport No. for 

Non-Kuwaitis 

 .Phone Noالهاتف

 Mobile No النقالرقم 

E-mailالبريد اإللكتروني

 Fifth Partyالخامس الطرف 

 Nameاإلسم

 Capacity in the Sport Disputeة في المنازعة الرياضيةالصف

 Job/ Occupationالمهنة/ الوظيفة 

 . CR No. / Membership Noرقم العضوية  / ريرقم السجل التجا

 Main Address)المختار( الرئيسي العنوان 

 Workplaceملالع جهة

أو رقم الجواز لغير   الرقم المدني 

 الكويتيين
Civil ID or Passport No. for 

Non-Kuwaitis 

 .Phone Noالهاتف

 Mobile No النقالرقم 

E-mailالبريد اإللكتروني

 NSAT-009-V3 نموذج رقم

 Dispute No...........................................................................:رقم المنازعة



نموذج الطلب التحكيمي  

8 من  4 صفحة 

.2ي/ للمدعين ــللمدعي ــات الممثل القانونــبيان. 2 Claimant’s Legal Representative Information

 First Legal Representativeالقانوني األول  الممثل

 Nameاإلسم

 Job/ Occupationالمهنة/ الوظيفة 

 . Membership No القيد في جمعية المحامين رقم 

 Main Address)المختار( العنوان الرئيسي 

 Workplaceملالع جهة

أو رقم الجواز لغير   الرقم المدني 

 الكويتيين
Civil ID or Passport No. for 

Non-Kuwaitis 

 .Phone Noالهاتف

 Mobile No النقالرقم 

E-mailالبريد اإللكتروني

 Second Legal Representativeالقانوني الثاني  الممثل

 Nameاإلسم

 Job/ Occupationالمهنة/ الوظيفة 

 . Membership No القيد في جمعية المحامين رقم 

 Main Address)المختار( العنوان الرئيسي 

 Workplaceملالع جهة

أو رقم الجواز لغير   الرقم المدني 

 الكويتيين
Civil ID or Passport No. for 

Non-Kuwaitis 

 .Phone Noالهاتف

 Mobile No النقالرقم 

E-mailالبريد اإللكتروني

 Third Legal Representativeالقانوني الثالث  الممثل

 Nameاإلسم

 Job/ Occupationالمهنة/ الوظيفة 

 . Membership No القيد في جمعية المحامين رقم 

 Main Address)المختار( العنوان الرئيسي 

 Workplaceملالع جهة

أو رقم الجواز لغير   الرقم المدني 

 الكويتيين
Civil ID or Passport No. for 

Non-Kuwaitis 

 .Phone Noالهاتف

 Mobile No النقالرقم 

E-mailالبريد اإللكتروني

 NSAT-009-V3 نموذج رقم

 Dispute No...........................................................................:رقم المنازعة



نموذج الطلب التحكيمي  

8 من  5 صفحة 

.3عليهم  لمدعينا /عليه يــلمدعاات ــبيان. 3 Respondent(s) Information

 First Partyالطرف األول 

 Nameاإلسم

 Capacity in the Sport Disputeة في المنازعة الرياضيةالصف

 Job/ Occupationالمهنة/ الوظيفة 

 . CR No. / Membership Noرقم العضوية  / ريرقم السجل التجا

 Main Address)المختار( الرئيسي العنوان 

 Workplaceملالع جهة

أو رقم الجواز لغير   الرقم المدني 

 الكويتيين
Civil ID or Passport No. for 

Non-Kuwaitis 

 .Phone Noالهاتف

 Mobile No النقالرقم 

E-mailالبريد اإللكتروني

 Second Partyالثانيالطرف 

 Nameاإلسم

 Capacity in the Sport Disputeة في المنازعة الرياضيةالصف

 Job/ Occupationالمهنة/ الوظيفة 

 . CR No. / Membership Noرقم العضوية  / ريرقم السجل التجا

 Main Address)المختار( العنوان الرئيسي 

 Workplaceملالع جهة

لغير  أو رقم الجواز  الرقم المدني 

 الكويتيين
Civil ID or Passport No. for 

Non-Kuwaitis 

 .Phone Noالهاتف

 Mobile No النقالرقم 

E-mailالبريد اإللكتروني

 Third Partyالثالث الطرف 

 Nameاإلسم

ة في المنازعة الرياضيةالصف
Capacity in the Sport 

Dispute 

 Job/ Occupationالمهنة/ الوظيفة 

 . CR No. / Membership Noرقم العضوية  / ريرقم السجل التجا

 Main Address)المختار( العنوان الرئيسي 

 Workplaceملالع جهة

أو رقم الجواز لغير   الرقم المدني 

 الكويتيين
Civil ID or Passport No. for 

Non-Kuwaitis 

 .Phone Noالهاتف

 Mobile No النقالرقم 

E-mailالبريد اإللكتروني

 NSAT-009-V3 نموذج رقم

 Dispute No...........................................................................:رقم المنازعة



نموذج الطلب التحكيمي  

8 من  6 صفحة 

 Fourth Partyالرابع الطرف 

 Nameاإلسم

 Capacity in the Sport Disputeة في المنازعة الرياضيةالصف

 Job/ Occupationالمهنة/ الوظيفة 

 . CR No. / Membership Noرقم العضوية  / ريرقم السجل التجا

 Main Address)المختار( الرئيسي العنوان 

 Workplaceملالع جهة

أو رقم الجواز لغير   الرقم المدني 

 الكويتيين
Civil ID or Passport No. for 

Non-Kuwaitis 

 .Phone Noالهاتف

 Mobile No النقالرقم 

E-mailالبريد اإللكتروني

 Fifth Partyالخامس الطرف 

 Nameاإلسم

 Capacity in the Sport Disputeة في المنازعة الرياضيةالصف

 Job/ Occupationالمهنة/ الوظيفة 

 . CR No. / Membership Noرقم العضوية  / ريرقم السجل التجا

 Main Address)المختار( العنوان الرئيسي 

 Workplaceملالع جهة

لغير  أو رقم الجواز  الرقم المدني 

 الكويتيين
Civil ID or Passport No. for 

Non-Kuwaitis 

 .Phone Noالهاتف

 Mobile No النقالرقم 

E-mailالبريد اإللكتروني

 NSAT-009-V3 نموذج رقم

 Dispute No...........................................................................:رقم المنازعة



نموذج الطلب التحكيمي  

8 من  7 صفحة 

 Respondent’s Legal Representative Information .4 عليهم  للمدعين /عليه يــي للمدعــات الممثل القانونــبيان .4

 First Legal Representativeالقانوني األول  الممثل

 Nameاإلسم

 Job/ Occupationالمهنة/ الوظيفة 

 . Membership No القيد في جمعية المحامين رقم 

 Main Address)المختار( العنوان الرئيسي 

 Workplaceملالع جهة

أو رقم الجواز لغير   الرقم المدني 

 الكويتيين
Civil ID or Passport No. for 

Non-Kuwaitis 

 .Phone Noالهاتف

 Mobile No النقالرقم 

E-mailالبريد اإللكتروني

 Second Legal Representativeالقانوني الثاني  الممثل

 Nameاإلسم

 Job/ Occupationالمهنة/ الوظيفة 

 . Membership No المحامين القيد في جمعية رقم 

 Main Address)المختار( العنوان الرئيسي 

 Workplaceملالع جهة

أو رقم الجواز لغير   الرقم المدني 

 الكويتيين
Civil ID or Passport No. for 

Non-Kuwaitis 

 .Phone Noالهاتف

 Mobile No النقالرقم 

E-mailالبريد اإللكتروني

 Third Legal Representativeالقانوني الثالث  الممثل

 Nameاإلسم

 Job/ Occupationالمهنة/ الوظيفة 

 . Membership No القيد في جمعية المحامين رقم 

 Main Address)المختار( العنوان الرئيسي 

 Workplaceملالع جهة

أو رقم الجواز لغير   الرقم المدني 

 الكويتيين
Civil ID or Passport No. for 

Non-Kuwaitis 

 .Phone Noالهاتف

 Mobile No النقالرقم 

E-mailالبريد اإللكتروني

 NSAT-009-V3 نموذج رقم

 Dispute No...........................................................................:رقم المنازعة



نموذج الطلب التحكيمي  

8 من  8 صفحة 

.5تشكيل غرفة التحكيم . 5 Arbitration Room

؟العدد الذي يرغب طالب التحكيم في أن تشكل غرفة التحكيم منه

 ثالثي    فردي  

يكون ن إسم المحكم الذي يرغب طالب التحكيم في اختياره )يجب أ

 من ضمن الجدول المعتمد للمحكمين في الهيئة الوطنية 

 للتحكيم الرياضي(:

............................................................................

هل يرغب طالب التحكيم في عرض الوساطة لحل النزاع؟ 

ال نعم   

؟ العدد الذي يرغب طالب التحكيم في أن تشكل غرفة الوساطة منه 

ثالثي    فردي  

اختياره  إسم الوسيط الذي يرغب طالب التحكيم في يرجى تحديد 

أن يكون من ضمن الجدول المعتمد للوسطاء في الهيئة على أن 

 الرياضي: الوطنية للتحكيم 

............................................................................

The number of arbitrators from which the claimant 

wishes to form the arbitration tribunal : 

 Solo  Triple 

The name of the arbitrator whom the claimant wishes to 

choose (he or she Must be within the list of arbitrators 

that approved by NSAT): 

............................................................................

Would you Consider Using and Participating in 

Mediation Process to Settle the Dispute ? 

 Yes  No 

The number of mediators from which the claimant 

wishes to form the mediation tribunal : 

 Solo  Triple 

The name of the mediator whom the claimant wishes to 

choose (he or she must be within the list of mediators 

that approved by NSAT): 

 ............................................................................

.6تعهـــــــد  . 6 Consent

البيانات الواردة فيه صحيحةن جميع بأ، ويطلب التحكيمالدناه بأهليتي في تسجيل أنا الموقع أقر أ

I Hereby declare in my full capacity to file this arbitration request 

and confirm that all Information stated above are correct 

 Nameاالسم 

 Dateالتاريخ 

 Stamp/Signatureالختم/التوقيع 

..............................................................................................................................................................

 NSAT-009-V3 نموذج رقم

 Dispute No...........................................................................:رقم المنازعة
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