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  القضائياألمر 

 األمروطبقًا لبنود هذا بناًء عليه ، و٢٠١٥يوليو  ٢٦أخفقت المدعية في االمتثال لألمر القضائي اإلضافي الصادر بتاريخ 

  اإلضافي قررنا اآلتي:

  رفض طلب المدعية بإصدار حكم مستعجل؛  .1

  رفض دعوى المدعية.  .2

  الحكم

أعدتها المدعية وزعمت فيها أنها تعاقدت مع المدعى عليها الئحة دعوى  ٢٠١٤ديسمبر  ١٦تاريخ بأصدر قلم المحكمة   .1

  لتقديم خدمات التوظيف.

 المدعى عليهاإعالن أنه تم  لقلم المحكمة ٢٠١٥فبراير  ١٩أكدت المدعية في رسالة البريد اإللكتروني المؤرخة في  .2

تاريخ بي يشير إلى أنه تم تسليم شحنة الذ . وكان مرفقًا برسالة البريد اإللكتروني ملخص بيانات التسليمبالئحة الدعوى

  وأنه تم التوقيع على استالمها. ٢٠١٥فبراير  ١٨

الذي تم تسليم الشحنة إليه كان  العنوان أن ٢٠١٥فبراير  ٢١أكدت المدعية في رسالة البريد اإللكتروني المؤرخة في  .3

المستلم كان هو "مدير شركة ريد الدوحة" وأن  ١٤٤٧٠طريق المطار الجديد، ص. ب  ٤٧١٩"شركة ريد قطر، 

  للتوظيف بدولة قطر".

مرفقًا معه إفادة كتابية بالتسليم مشفوعة بقسم باإلضافة  حكم مستعجل طلبًا باستصدار ٢٠١٥مايو  ٣قدمت المدعية في  .4

  مستندات إضافية إلى قلم المحكمة. ٢٠١٥مايو  ١٩إلى فاتورة بالتكاليف. وقدمت المدعية في 

بأن تقوم بما المحكمة المدعية  طالبت، ٢٠١٥مايو  ٢٦في ضوء األسباب المذكورة في األمر القضائي الصادر بتاريخ  .5

) ٢) تقديم إفادة كتابية أخرى مشفوعة بقسم تحدد المستندات التي تم تسليمها إلى المدعية، و(١: (يوًما ١٤خالل يلي 

على تأكيد ال) ٣في الئحة الدعوى، و( ٥إلى  ١عقد موضوع الدعوى ونسخ من المستندات المرقمة من تقديم نسخة من ال

) توضيح (أ) ما إذا كان ٤هذا العقد، و(على قانون مركز قطر للمال بخالف قانون تطبيق على لم يتفقا ن يالطرفأن 

لمدعية، و(ب) بنود أي اتفاق خاص بالفائدة الخاصة باالمصروفات و الطرفان قد اتفقا على وقت تسديد رسوم الخدمات

تاريخ واحد أم عدد من التواريخ، و(د) ما عن فائدة طالبت بالمستحقة على المبالغ غير المدفوعة و(ج) ما إذا كانت قد 

فائدة مستحقة الدفع على أي مبلغ لم يتم سداده، و(هـ) ما إذا كانت لإذا كان الطرفان قد أبرما اتفاقًا بخصوص معدل ا

وما إذا كانت تتعلق سابق أم من تاريخ  ٢٠١٤من نوفمبر ابتداًء التكاليف المطالب بها فيما يتعلق بالتكاليف المتكبدة 

لفترة الواجب فيها امديد تلأي طلب وجوب تقديم بإجراءات قضائية أخرى في أي مكاٍن آخر. وقد نوه قرار المحكمة إلى 

قبل انتهاء فترة األربعة عشر يوًما المذكورة.إلى أمين قلم المحكمة تنفيذ هذا األمر القضائي 
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 ٢٦قرار المحكمة الصادر بتاريخ لكي تنفذ يوًما  ٣٠فترة تمديد تبلغ ها ءإعطا ٢٠١٥يونيو  ٧فيطلبت المدعية  .6

  مة المدعية بأنه تمت الموافقة على تمديد الفترة.قلم المحكأمين يونيو، أخطر  ٩تاريخ بومايو. 

  .٢٠١٥مايو  ٢٦مذكرة رد بخصوص أمر المحكمة الصادر بتاريخ  ٢٠١٥يونيو  ٣٠قدمت المدعية في  .7

أخفقت في االمتثال  أن المدعية ٢٠١٥يوليو  ٢٦المحكمة في قراراها اإلضافي الصادر بتاريخ  أوضحت .8

جميع األوامر التالية على نحو  - خالل أربعة أسابيع  -المدعية بأن تنفذ المحكمة قضت مايو. و ٢٦ الحكم الصادر بتاريخلمتطلبات 

الدعوى: وكذا رفض اإلخفاق في تنفيذها سوف يؤدي إلى رفض المحكمة طلب الحكم المستعجل وأوضحت أن يرضي المحكمة، 

) تقديم إثبات بتسليم المدعية طلب الحكم ٢) تقديم إفادة كتابية مشفوعة بقسم تحدد المستندات التي تم تسليمها إلى المدعى عليها، و(١(

أو حجة قانونية تثبت أن المدعى عليها مسئولة أدلة ) تقديم ٤) تقديم نسخة من أي عقد كتابي تتعلق به الدعوى، و(٣المستعجل، و(

) بيان ما ٦في الئحة الدعوى، ( ٥إلى  ١) تقديم المستندات المرقمة من ٥عن سداد المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى، و(دياً تعاق

  إذا كان الطرفان لم يتفقا صراحةً على سريان قانوٍن آخر غير قانون مركز قطر للمال واللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

األمر القضائي اإلضافي. وقد وافقت خاللها تنفذ ليوًما  ٣٠فترة تمديد تبلغ  ٢٠١٥أغسطس  ١٢ فيطلبت المدعية  .9

أغسطس. ١٥المدعية بالموافقة في  المحكمة للمدعية على هذا الطلب، وتم إخطار
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