ﻧﻤﻮذج اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﯿﻤﻲ
Dispute No………………………………..........................:رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ

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.
Required document to be attached with the
arbitration request

 ﯾﺮﺟﻲ اﺗﺒـﺎع اﻻرﺷــﺎدات،أﻋﺰاؤﻧﺎ اﻟﻤﺪﻋﯿﻦ/ﻋﺰﯾﺰﻧﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ
:اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
. ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﯿﻤﻲ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.1
 ﻟﻦ ﯾﺘﻢ ﻗﺒﻮل أي طﻠﺐ ﺗﺤﻜﯿﻤﻲ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ.2
ً ف ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻓﻘﺎ
ٍ ﯾﻜﻦ ﻣﺴﺘﻮ
ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ
.اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ
 ﯾﺠﺐ ارﺳﺎل اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﯿﻤﻲ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.3
:إﻟﻰ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ
disputes@nsat.org.kw
 اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ/  اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ/  إذا زاد ﻋﺪد ) اﻟﻤﺪﻋﯿﻦ.4
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ( ﻋﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج ﯾﺮﺟﻰ
.اﺳﺘﺨﺪام أوراق إﺿﺎﻓﯿﺔ
 ﯾﺠﺐ ارﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ، ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﯿﻤﻲ.5
ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ
.اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ

ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت
Number of
Pages

اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮب ارﻓﺎﻗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﯿﻤﻲ

1.

Arbitration application form.

2.

A description of the subject matter, the claims
and their legal grounds.

. وﺻﻒ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى واﻟﻄﻠﺒﺎت وأﺳﺎﻧﯿﺪھﺎ.2

3.

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

 ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﺗﺤﺘﺎج اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮة.3
.وﻧﻮﻋﮭﺎ

4.

Proof of payment of arbitration request fees and
expenses.

.  اﺷﻌﺎر ﺳﺪاد ﺑﻨﻜﻲ ﻟﺮﺳﻮم وﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﯿﻤﻲ.4

Bank Information:
Beneficiary: The National Sports Arbitration
Tribunal
Bank: Kuwait Finance House
IBAN: KW57KFHO0000000000011010702130

:اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ
 اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم اﻟرﯾﺎﺿﻲ:اﺳم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد
 ﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛوﯾﺗﻲ:اﺳم اﻟﺑﻧك
KW57KFHO0000000000011010702130 :اﻵﯾﺑﺎن

5.

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

6.

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

7.

Other documents

1  ﻣن1 ﺻﻔﺣﺔ

. ﻧﻤﻮذج اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﯿﻤﻲ.1

 اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﺤﻚ اﻟﺤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻤﺜﻞ.5
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ
 اﻟﻤﺪﻋﯿﻦ واﻟﻤﻤﺜﻞ/ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ.6
 اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ/اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
 ﻣﺴﺘﻨﺪات أﺧﺮى.7
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نموذج الطلب التحكيمي
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔDispute No...........................................................................:

 .1بيانــات المدعــي/المدعيــن
الطرف األول
اإلسم
الصفة في المنازعة الرياضية
المهنة /الوظيفة
رقم السجل التجاري  /رقم العضوية
العنوان الرئيسي (المختار)

1. Claimant(s) Information
First Party
Name
Capacity in the Sport Dispute
Job/ Occupation
CR No. / Membership No.
Main Address

جهة العمل
الرقم المدني أو رقم الجواز لغير
الكويتيين
الهاتف

Phone No.

رقم النقال

Mobile No

البريد اإللكتروني
الطرف الثاني
اإلسم
الصفة في المنازعة الرياضية
المهنة /الوظيفة
رقم السجل التجاري  /رقم العضوية
العنوان الرئيسي (المختار)

Workplace
Civil ID or Passport No. for
Non-Kuwaitis

E-mail
Second Party
Name
Capacity in the Sport Dispute
Job/ Occupation
CR No. / Membership No.
Main Address

جهة العمل
الرقم المدني أو رقم الجواز لغير
الكويتيين
الهاتف

Phone No.

رقم النقال

Mobile No

البريد اإللكتروني
الطرف الثالث
اإلسم
الصفة في المنازعة الرياضية
المهنة /الوظيفة
رقم السجل التجاري  /رقم العضوية
العنوان الرئيسي (المختار)

Workplace
Civil ID or Passport No. for
Non-Kuwaitis

E-mail
Third Party
Name
Capacity in the Sport Dispute
Job/ Occupation
CR No. / Membership No.
Main Address

جهة العمل
الرقم المدني أو رقم الجواز لغير
الكويتيين
الهاتف

Phone No.

رقم النقال

Mobile No

البريد اإللكتروني
ﻧﻣوذج رﻗم NSAT-009-V3

Workplace
Civil ID or Passport No. for
Non-Kuwaitis

E-mail
صفحة  2من 8

نموذج الطلب التحكيمي
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔDispute No...........................................................................:

الطرف الرابع
اإلسم
الصفة في المنازعة الرياضية
المهنة /الوظيفة
رقم السجل التجاري  /رقم العضوية
العنوان الرئيسي (المختار)

Fourth Party
Name
Capacity in the Sport Dispute
Job/ Occupation
CR No. / Membership No.
Main Address

جهة العمل
الرقم المدني أو رقم الجواز لغير
الكويتيين
الهاتف

Phone No.

رقم النقال

Mobile No

البريد اإللكتروني

الطرف الخامس
اإلسم
الصفة في المنازعة الرياضية
المهنة /الوظيفة
رقم السجل التجاري  /رقم العضوية
العنوان الرئيسي (المختار)

Workplace
Civil ID or Passport No. for
Non-Kuwaitis

E-mail

Fifth Party
Name
Capacity in the Sport Dispute
Job/ Occupation
CR No. / Membership No.
Main Address

جهة العمل
الرقم المدني أو رقم الجواز لغير
الكويتيين
الهاتف

Phone No.

رقم النقال

Mobile No

البريد اإللكتروني

ﻧﻣوذج رﻗم NSAT-009-V3

Workplace
Civil ID or Passport No. for
Non-Kuwaitis

E-mail

صفحة  3من 8

نموذج الطلب التحكيمي
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔDispute No...........................................................................:

 .2بيانــات الممثل القانونــي للمدعــي /للمدعين
الممثل القانوني األول
اإلسم

2. Claimant’s Legal Representative Information
First Legal Representative
Name

المهنة /الوظيفة

Job/ Occupation

رقم القيد في جمعية المحامين

Membership No.

العنوان الرئيسي (المختار)

Main Address

جهة العمل
الرقم المدني أو رقم الجواز لغير
الكويتيين
الهاتف

Phone No.

رقم النقال

Mobile No

البريد اإللكتروني

الممثل القانوني الثاني
اإلسم

Workplace
Civil ID or Passport No. for
Non-Kuwaitis

E-mail

Second Legal Representative
Name

المهنة /الوظيفة

Job/ Occupation

رقم القيد في جمعية المحامين

Membership No.

العنوان الرئيسي (المختار)

Main Address

جهة العمل
الرقم المدني أو رقم الجواز لغير
الكويتيين
الهاتف

Phone No.

رقم النقال

Mobile No

البريد اإللكتروني

الممثل القانوني الثالث
اإلسم

Workplace
Civil ID or Passport No. for
Non-Kuwaitis

E-mail

Third Legal Representative
Name

المهنة /الوظيفة

Job/ Occupation

رقم القيد في جمعية المحامين

Membership No.

العنوان الرئيسي (المختار)

Main Address

جهة العمل
الرقم المدني أو رقم الجواز لغير
الكويتيين
الهاتف

Phone No.

رقم النقال

Mobile No

البريد اإللكتروني

ﻧﻣوذج رﻗم NSAT-009-V3

Workplace
Civil ID or Passport No. for
Non-Kuwaitis

E-mail

صفحة  4من 8

نموذج الطلب التحكيمي
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔDispute No...........................................................................:

 .3بيانــات المدعــي عليه /المدعين عليهم
الطرف األول
اإلسم
الصفة في المنازعة الرياضية
المهنة /الوظيفة
رقم السجل التجاري  /رقم العضوية
العنوان الرئيسي (المختار)

3. Respondent(s) Information
First Party
Name
Capacity in the Sport Dispute
Job/ Occupation
CR No. / Membership No.
Main Address

جهة العمل
الرقم المدني أو رقم الجواز لغير
الكويتيين
الهاتف

Phone No.

رقم النقال

Mobile No

البريد اإللكتروني
الطرف الثاني
اإلسم
الصفة في المنازعة الرياضية
المهنة /الوظيفة
رقم السجل التجاري  /رقم العضوية
العنوان الرئيسي (المختار)

Workplace
Civil ID or Passport No. for
Non-Kuwaitis

E-mail
Second Party
Name
Capacity in the Sport Dispute
Job/ Occupation
CR No. / Membership No.
Main Address

جهة العمل
الرقم المدني أو رقم الجواز لغير
الكويتيين
الهاتف

Phone No.

رقم النقال

Mobile No

البريد اإللكتروني
الطرف الثالث
اإلسم
الصفة في المنازعة الرياضية
المهنة /الوظيفة
رقم السجل التجاري  /رقم العضوية
العنوان الرئيسي (المختار)

Workplace
Civil ID or Passport No. for
Non-Kuwaitis

E-mail
Third Party
Name
Capacity in the Sport
Dispute
Job/ Occupation
CR No. / Membership No.
Main Address

جهة العمل
الرقم المدني أو رقم الجواز لغير
الكويتيين
الهاتف

Phone No.

رقم النقال

Mobile No

البريد اإللكتروني
ﻧﻣوذج رﻗم NSAT-009-V3

Workplace
Civil ID or Passport No. for
Non-Kuwaitis

E-mail
صفحة  5من 8

نموذج الطلب التحكيمي
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔDispute No...........................................................................:

الطرف الرابع
اإلسم
الصفة في المنازعة الرياضية
المهنة /الوظيفة
رقم السجل التجاري  /رقم العضوية
العنوان الرئيسي (المختار)

Fourth Party
Name
Capacity in the Sport Dispute
Job/ Occupation
CR No. / Membership No.
Main Address

جهة العمل
الرقم المدني أو رقم الجواز لغير
الكويتيين
الهاتف

Phone No.

رقم النقال

Mobile No

البريد اإللكتروني

الطرف الخامس
اإلسم
الصفة في المنازعة الرياضية
المهنة /الوظيفة
رقم السجل التجاري  /رقم العضوية
العنوان الرئيسي (المختار)

Workplace
Civil ID or Passport No. for
Non-Kuwaitis

E-mail

Fifth Party
Name
Capacity in the Sport Dispute
Job/ Occupation
CR No. / Membership No.
Main Address

جهة العمل
الرقم المدني أو رقم الجواز لغير
الكويتيين
الهاتف

Phone No.

رقم النقال

Mobile No

البريد اإللكتروني

ﻧﻣوذج رﻗم NSAT-009-V3

Workplace
Civil ID or Passport No. for
Non-Kuwaitis

E-mail

صفحة  6من 8

نموذج الطلب التحكيمي
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔDispute No...........................................................................:

 .4بيانــات الممثل القانونــي للمدعــي عليه /للمدعين عليهم
الممثل القانوني األول
اإلسم

4. Respondent’s Legal Representative Information
First Legal Representative
Name

المهنة /الوظيفة

Job/ Occupation

رقم القيد في جمعية المحامين

Membership No.

العنوان الرئيسي (المختار)

Main Address

جهة العمل
الرقم المدني أو رقم الجواز لغير
الكويتيين
الهاتف

Phone No.

رقم النقال

Mobile No

البريد اإللكتروني

الممثل القانوني الثاني
اإلسم

Workplace
Civil ID or Passport No. for
Non-Kuwaitis

E-mail

Second Legal Representative
Name

المهنة /الوظيفة

Job/ Occupation

رقم القيد في جمعية المحامين

Membership No.

العنوان الرئيسي (المختار)

Main Address

جهة العمل
الرقم المدني أو رقم الجواز لغير
الكويتيين
الهاتف

Phone No.

رقم النقال

Mobile No

البريد اإللكتروني

الممثل القانوني الثالث
اإلسم

Workplace
Civil ID or Passport No. for
Non-Kuwaitis

E-mail

Third Legal Representative
Name

المهنة /الوظيفة

Job/ Occupation

رقم القيد في جمعية المحامين

Membership No.

العنوان الرئيسي (المختار)

Main Address

جهة العمل
الرقم المدني أو رقم الجواز لغير
الكويتيين
الهاتف

Phone No.

رقم النقال

Mobile No

البريد اإللكتروني

ﻧﻣوذج رﻗم NSAT-009-V3

Workplace
Civil ID or Passport No. for
Non-Kuwaitis

E-mail

صفحة  7من 8

نموذج الطلب التحكيمي
Dispute No...........................................................................:رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ

 تشكيل غرفة التحكيم.5

5. Arbitration Room
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):

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

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

فردي

إسم المحكم الذي يرغب طالب التحكيم في اختياره (يجب أن يكون
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

يرجى تحديد إسم الوسيط الذي يرغب طالب التحكيم في اختياره
على أن أن يكون من ضمن الجدول المعتمد للوسطاء في الهيئة
:الوطنية للتحكيم الرياضي
............................................................................
 تعهـــــــد.6

6. Consent

 وبأن جميع البيانات الواردة فيه صحيحة،أقر أنا الموقع أدناه بأهليتي في تسجيل الطلب التحكيمي
I Hereby declare in my full capacity to file this arbitration request
and confirm that all Information stated above are correct

Name

االسم

Date

التاريخ

Stamp/Signature

8  من8 صفحة

التوقيع/الختم

NSAT-009-V3 ﻧﻣوذج رﻗم

