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  املادة األولى: 

 :ذلك  خالف السياق يقتض   مالم أمامها،  املوضحة املعاني علىه القواعد هذ  في  الواردة اآلتية العبارات تدل 

 ملركز التحكيم الرياض ي السعودي.األساس ي  النظام  النظام:1/1

 املركز.: قواعد توضح إجراءات الفصل في املنازعات أمام اإلجرائية القواعد 1/2

 : مركز التحكيم الرياض ي السعودي. املركز 1/3

 . املركزمجلس إدارة : املجلس 1/4

 . إليهم النظر والفصل في املنازعةالوسيط أو املحكم الفرد أو الفريق من الوسطاء أو املحكمين يسند : الهيئة 1/5

 . ملركزفي ا التنفيذي للجهاز األول  املسؤول: الرئيس التنفيذي 1/6

 طلب الوساطة أو التحكيم ويشمل ذلك اإلجراءات التي تتم لغرض تسوية أو إنهاء نزاع أمام املركز. املنازعة:  1/7

 عبر غرف التحكيم. أو جزئية أو مؤقتة تحكيمية نهائية وُملزمة  أحكامالتحكيم: ما يصدر من املركز من  حكم 1/8

 قائمة املحكمين: قائمة تصدر من املركز تحوي أسماء وبيانات املحكمين املعتمدين لديه.  1/9

 في طلب الوساطة أو منازعة التحكيم. أطراف الخصومة  األطراف: 1/10

اللجوء إلى    إلىكيم العادي: الجهة املختصة في املركز للفصل في املنازعات التعاقدية الرياضية التي ينص فيها شرط التحكيم  غرفة التح   1/11

 ، أو باالستناد إلى نص في أنظمة ولوائح الهيئات الرياضية على اللجوء إليه أطرافها املركز أو يتفق 

ملركز للفصل في كافة االستئنافات على القرارات النهائية الصادرة من الهيئات الرياضية غرفة التحكيم االستئنافي: الجهة املختصة في ا  1/12

 بعد استنفاذ كافة الوسائل القانونية الداخلية، ما عدا القرارات الخاصة بكرة القدم.

رات الصادرة من االتحاد السعودي  غرفة تحكيم منازعات كرة القدم: الجهة املختصة في املركز للفصل في كافة االستئنافات على القرا  1/13

 ألنظمته ولوائحه. 
ً
 لكرة القدم واللجان التابعة له بعد استنفاذ كافة الوسائل القانونية الداخلية لديه وفقا

 إلى اتفاقيات تسوية في املنازعات التي يختص بها املركز.وصول غرفة الوساطة: الجهة املختصة في املركز بالوساطة واملساعدة لل  1/14

 رئيس الغرفة املختصة: من يتولى رئاسة غرفة الوساطة أو غرفة التحكيم املختصة حسب نوع املنازعة. 1/15
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 كام تسوية نهائية وُملزمة عبر غرفة الوساطة. حكم الوساطة: ما يصدر من املركز من أح 1/16

بين الهيئة    1/17  وأطرافالسر: هو شخص يتم تعيينه من قبل الرئيس التنفيذي، ويكون مسؤوالًء عن األعمال الكتابية وإدارة املراسالت 

 املنازعة والجهاز التنفيذي للمركز..

 املعتمدة لدى املركز والذي يتولى بتكليف من الهيئة دراسة نقاط فنية محددة وإبداء الرأي فيها. الخبير: املختص املقيد في قائمة الخبراء    1/18

املصاريف اإلدارية وأتعاب الوسطاء واملحكمين وأمناء السر: مبلغ نقدي يمثل أتعاب الوسطاء واملحكمين والخبراء وأمناء السر يتم دفعه   1/19

 الشأن.  وفق الئحة يصدرها مجلس اإلدارة في هذا

 قائمة الوسطاء: قائمة تصدر من املركز تحتوي على أسماء وبيانات الوسطاء املعتمدين لديه.  1/20

 رسوم التسجيل: مبلغ نقدي محدد يتم دفعه مرة واحدة لقبول طلب التسجيل.  1/21

 .هيئة الوساطة أو التحكيم: رئيس الهيئةرئيس  1/22

  املادة الثانية:

 الهيئة.أمام املركز وعلى وجه الخصوص أمام  الوساطة والتحكيمعلى إجراءات  اإلجرائية أحكام النظام، تطبق هذه القواعدمراعاة  مع2/1

الوسيط أو    يواجههاوالبت في الطعون التي قد    الهيئةللمركز كافة الصالحيات الالزمة للفصل في املنازعة بما في ذلك تمديد فترة والية    2/2

 اإلجرائية. شأنها نص في القواعداملحكم ولم يرد ب 

 في االعتراض  ظرففي إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع    األطرافإذا استمر أحد    2/3
ً
 الظرف   اعلى هذ  هاعتراضب قدم  ت ولم ي  ، ُينش ئ له حقا

 منه عن حقه في االعتراض.  الظرف ( أيام من تاريخ علمه بوقوع 10خالل مدة عشرة )
ً
 ، ُعّد ذلك تنازال

 يجب على من يدعي أمًرا أن يقدم األدلة والوثائق التي تثبت صحة ما يّدعيه.  2/4

  املادة الثالثة:

  املختصة غرفةال  إلى املنازعة  يحيل  ثم  ذلك،  آلية الرئيس التنفيذي  ويحدد املركز لدى  املنازعة تقيد
ً
 .اإلجرائية والقواعد النظام ألحكام وفقا

  املادة الرابعة: 

   إحالتها إلى هيئات التحكيم. املنازعة املعروضة أمام دون  من اختصاص فيلمركز التصدي والفصل ل   يجوز  4/1

بالتمسك بحقه في الدفع بعدم   األطرافخالل بحق أي من  إل التصدي من تلقاء نفسها للبت في اختصاصها من عدمه، دون ا   الهيئة  على  4/2

 . االختصاص
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ويتم   أيام، (  10ال تزيد عن عشرة )  الهيئةقديم مذكرة مكتوبة بهذا الشأن خالل مدة تحددها  على من ُيبدي الدفع بعدم االختصاص ت   4/3

 التحكيم النهائي.  حكمأولي أو ضمن  بحكم تحكيمالبت فيه 

 

 املادة الخامسة: 

 رفضه لالتفاقية خالل نظر ال يجوز مواصلة  5/1
ً
 . يوم (30)أي منازعة تم التوصل فيها إلى اتفاقية وساطة مالم يعلن أحد األطراف صراحة

 .اإلفصاح عن وجود أو عدم وجود شرط وساطة د املنازعةعند قي   يجب 2/5

  املادة السادسة:

جميع لوائح وأنظمة الهيئة الرياضية املطعون في قرارها استناًدا إلى مبادئ العدالة واإلنصاف ومبادئ امليثاق األوملبي، وفي حال    الهيئة  تطبق

إلى األنظمة األساسية لالتحادات الدولية ونظام ولوائح محكمة التحكيم الرياضية الدولية  اللوائح فيجوز الرجوع  في تلك  عدم وجود نص 

(CAS ) 
ً
 لكل حالة على حدة.   وفقا

 املادة السابعة:

أو القرار على   القرارويسري حكم    ،   أخرى على لغة أو لغات    األطرافأو يتفق    الهيئةالتحكيم باللغة العربية مالم تقرر    ى الوساطة وجر ت   7/1

 على غير ذلك. الهيئةالبيانات واملذكرات املكتوبة، واملرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه و  اللغة

 التحكيم،  الوساطة أو  في  املستعملةترجمة إلى اللغة أو اللغات  املنازعة  كل الوثائق املكتوبة أو بعضها التي تقدم في    إرفاقأن تقرر    للهيئة  7/2

 . بعضها على  الترجمة قصر   للهيئة  ز يجو   اللغات هذه تعدد   حالة وفي

 املادة الثامنة: 

 أمام 
ً
 له في اململكةاملركز أو الهيئةلألطراف حق اختيار من يمثلهم قانونا

ً
 مرخصا

ً
 .، على أن يكون محاميا

 املادة التاسعة:  

 تقدير األثر املترتب على عدم االمتثال. وللهيئةعلى كافة األطراف االمتثال لقرارات وطلبات املركز دون تأخير،  
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   املادة العاشرة:

( ثالثين يوم من تاريخ إخطاره،  30املحكمين خالل )الوسطاء و   وأتعاب    اإلدارية  كافة املصاريف   طالب الوساطة أو التحكيم  إذا لم يسدد    10/8

 . يكنكأن لم ويعد التظلم عندها  اإلجراءاتاء إصدار قرار بإنه للرئيس التنفيذيجاز 

 املادة الحادية عشر:  

  التواصل  وآليات   وسائل  خالل  من الرئيس التنفيذي  طريق  عن  باملركز  الخاصة واالتصاالت والبالغاتيجب أن تكون كافة اإلخطارات  11/1

 اإللكتروني.  املوقع املحددة على

 .املركز قبلمن خالل وسائل وآليات التواصل املعتمدة من  (PDF) ( و WORDبصيغة ) تكون جميع املكاتبات  11/2

 م طلبكان ال عند تقديم الطلب للمركز وفى حال   التسجيل التحكيم بسداد رسوم الوساطة أو يلتزم طالب  10/1
ً
يلتزم بسداد الرسوم   عجال

 املحددة لذلك وجميعها غير قابلة لالسترداد. 

نسبة تحمل كل    هافي قرار  الهيئةن تحدد  أاملحكمين، على  الوسطاء و  وأتعاب ةالتحكيم املصاريف اإلداري  الوساطة أو  يسدد طالب 10/2

  األطرافطرف من 
ً
 انتهت إليه.  ملا  وفقا

مفهوم   10/3 في  يدخل  وال  املسددة  اإلدارية  املصاريف  في حدود  وذلك  اإلجراءات  سير  لضمان  الالزمة  النفقات  كافة  بتغطية  املركز  يقوم 

قدمة من األطراف 
ُ
 . إلى الهيئةاملصاريف اإلدارية نفقات الخبرة والترجمة واألوراق واملستندات امل

التحكيم مبلغ تحت حساب املصاريف اإلدارية لحين استكمال باقي املصروفات وفي جميع األحوال يجوز للمركز أن يستوفي من طالب    10/4

 يتعين سدادها بالكامل قبل بدء إجراءات التحكيم بوقٍت مناسب. 

يُ   10/5  لطبيعة املنازعة وقيمتها وأهميتها أو إذا تم تقديم طلب أو طلبات مستقلة عن الطلب األصلي أن 
ً
قدر مصاريف  يجوز للمركز طبقا

 الهيئة. إضافية وذلك بالتشاور مع الوسطاء واملحكمين   إدارية وأتعاب

عن سداد ما هو  املحتكم   املحكمين فإذا امتنع الوسطاء و  وأتعاب اإلدارية إال بعد سداد كافة املصاريف  الهيئةال تحال املنازعة إلى  10/6

الوسطاء   تعابأو  اإلدارية األطراف بسداد كافة املصاريف أحدمالم يقم  ،اإلجراءات ويخطر املركز األطراف بذلك تنهىمستحق عليه 

 ، إللزام األطراف بدفع كامل املستحقات قبل إحالة املنازعة والبدء في اإلجراءات. املحكمين نيابة عن الطرف االخر و 

الوسطاء   إلى األطراف بالصيغة النهائية إال بعد سداد كافة املصاريف اإلدارية وأتعاب التحكيم الوساطة أو  ال يتم تسليم قرار 10/7

 املحكمين. و 
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من   مدةاملعت  وآليات التواصل وسائل عبر  أرسلت إذا النظامية آلثارها  أطراف املنازعة منتجةاملوجهة إلى  والبالغاتاإلخطارات   تعتبر  11/3

 . املركز قبل 

 تعتبر اإلخطارات والبالغات بالوسائل واآلليات املعتمدة من املركز مستلمة من املرسل إليه 11/4

 أو    11/5
ً
تكون اإلخطارات والرسائل واالتصاالت املوجهة إلى أطراف التحكيم أو ممثليهم عن طريق البريد اإللكتروني املحدد من قبلهم مسبقا

 في مرحلة ال 
ً
 حقة أو عن طريق منصة اإليداع.أي عنوان آخر يتم تحديده كتابة

رسل إليه عبر بريده اإللكتروني املعتمد لد11/6
ُ
رسلت إلى امل

ُ
 إذا أ

ً
ى  تعتبر اإلخطارات والرسائل املوجهة إلى أطراف التحكيم مستلمة قانونا

 املركز. 

 املادة الثانية عشر:

اء املوعد املحدد ملرة واحدة وملدة  استثناًء بطلٍب مسبب قبل انقض  الالئحةحق تمديد املواعيد املحددة في هذه    أو لجنة التحكيم  للمركز   12/6

 ( أيام مالم يكن هناك مانع نظامي من التمديد.10ال تتجاوز عشرة )

 املادة الثالثة عشر: 

في جلسة استماع أو   الهيئةللمثول أمام عن طريق املركز  في الحاالت التي يقدرها إصدار قراره باستدعاء األطراف الهيئة لرئيس 13/1

 تحقيق. 

 .املركزمن  االستدعاء لطلب االستجابة األطراف كل  على   يجب 13/2

 .واألطراف  فوضته من  أو اللجنة من  يوقع   بذلك  محضر إعداد مع التحقيق أو  االستماع إجراء األعضاء من تفوضه  من أو  الهيئة تتولى  13/3

 الهيئة. أو  املركزعلى األطراف تقديم املكاتبات واملستندات خالل املواعيد املحددة من   يجب 12/1

.20عن عشرين )  الهيئةأو  املركزال تزيد املواعيد املحددة من   12/2
ً
 ( يوما

 الصالحية الكاملة في تحديد األثر املترتب على عدم االلتزام باملواعيد املحددة.  للمركز أو لجنة التحكيم 12/3

ات يبدأ حساب املواعيد املحددة من اليوم التالي من استالم البريد اإللكتروني املرسل من املركز ويدخل في املواعيد املحددة أيام اإلجاز   12/4

 والعطالت الرسمية.

نهاية الدوام الرسمي للمركز، وإذا صادف اليوم األخير يوم إجازة أو عطلة رسمية امتد املوعد إلى نهاية الدوام ينتهي املوعد املحدد مع    12/5

 الرسمي ألول يوم عمل رسمي للمركز بعد اإلجازة أو العطلة.
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 وبإشراف مباشر من املركز. التقنية وسائل استخدام طريق  عن مسجلة الجلسات كافة تكون  أن يجب 13/7

 املادة الرابعة عشر:  

  تصدر أن  للهيئة كان املهلة الزمنية ولم يقدم املدعي أو املستأنف مذكرة املطالبة أو االستئناف دون عذر مقبول  انقضت إذا 14/1
ً
 بإنهاء أمرا

  االستمرارالحق في  للهيئةعليه أو املستأنف ضده بيان دفاعه أو اإلجابة دون عذر مقبول كان   املدعى يقدم لم  حال وفي التحكيم، إجراءات

  .حكم التحكيمإصدار و  باإلجراءات

بلغ أحد األطراف وفًقا ملا نصت عليه القواعد 14/2
ُ
في إجراءات التحكيم،   االستمرار  فللهيئةولم يحضر دون عذر مقبول   اإلجرائية إذا أ

 أو الفصل باملوضوع.  املنازعةوإصدار القرار املناسب بما فيها قرار حفظ أو شطب 

 املادة الخامسة عشر: 

 لفترة زمنية محددة.  املنازعةبناًء على طلب يتضمن أسباب وتبريرات واضحة تعليق إجراءات   للهيئةيجوز  

 املادة السادسة عشر:  

ضمن الحكم أية تسوية بين األطراف عند طلبهم.  للهيئة
ُ
 أن تعرض الصلح على األطراف، ولها أن ت

 املادة السابعة عشر: 

 تعلن فيه إنهاء املرافعة    الهيئة  تصدر   17/1
ً
للحكم عندما تعتبر أن األطراف قد منحوا فرصة كافية إلبداء أقوالهم وتقديم   ملنازعة ا   وتهيئةقرارا

 كل ما لديهم من أدلة ودفوع.

 أنه تم اكتشافها بعد قفل باب املرافعة. للهيئةال يجوز ألي طرف بعد قفل باب املرافعة تقديم أية أدلة أو دفوع مالم يثبت   17/2

 أن تطلب من األطراف تقديم أية مستندات إضافية. - لك بعد قفل باب املرافعة ولو كان ذ  -في كل األحوال  للهيئة 17/3

 أو باألغلبية.قرارها في جلسة مغلقة باإلجماع   الهيئة تتخذ  17/4

يكون    17/5 أن  الهيئة يجب  الوقائع   حكم  ملخص  وعرض  وأطرافه  إصداره،  ومكان  وتاريخه  رقمه  على  خاص  بوجه  يشتمل  وأن   
ً
مكتوبا

 واألعضاء. الهيئةملقدمة، وأسباب القرار ومنطوقه، وتوقيع رئيس واملستندات ا

إلزام  وللهيئةلألطراف الحق في اختيار من يمثلهم قانوًنا في جلسة االستماع أو التحقيق على أن يكون محامًيا مرخًصا له في اململكة،  13/4

 من ترى حضوره من األطراف شخصًيا.  

 الهيئة.يجوز أن تكون هناك ترجمة فورية في الحاالت التي تستخدم فيها لغة أجنبية وذلك حسب ما تراه  13/5

 الهيئة. على خالف ذلك وبشرط موافقة  األطرافاألصل أن تكون الجلسات سرية ومغلقة مالم يتفق  13/6
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 وقبل إعالنه لألطراف، يجب عليها إرساله إلى الرئيس التنفيذي ملراجعته، ويجوز له أن    17/6
ً
بعد أن تقوم الهيئة بكتابة حكم التحكيم كامال

 الصيغة املناسبة واملحققة للعدالة.يبدي للهيئة أي مالحظات تظهر له على حكمها، ويجب على الهيئة إصداره ب 

 إال في الحاالت التالية:  حكميجب أن يكون  17/7
ً
 التحكيم مسببا

 بأن يكون الُحكُم دوَن أسباب. ألطراف إذا اتفق ا 17/7/1
ً
 خطيا

 في شكل موجز فقط. في هذه الحالة أن تبين األسباب التي استند إليها قرار التحكيم  الهيئةفي حاالت التحكيم املعجل وعلى  17/7/2

 من اكتمال ملف امل30في موعد أقصاه ثالثين )  الحكميجب أن يصدر    17/8
ً
، ويمكن التمديد إلى فترة أخرى ال تتجاوز   الهيئة أمام    نازعة( يوما

 . الرئيس التنفيذيوبموافقة  الهيئةشهًرا بناًء على طلب مسبب من 

 . الهيئةأمام  املنازعة( أياٍم من اكتمال ملف 10التحكيم في موعد أقصاه عشرة ) حكمفي حاالت التحكيم املعجل يجب إصدار  17/9

 التحكيم املسبب.  حكمقبل إصدارها  بحكمها عن طريق الرئيس التنفيذي   إبالغ األطراف للهيئة 17/10

 درة من الهيئات في مختلف وسائل التواصل اإللكتروني.النهائية الصا والتحكيمينشر املركز أحكام الوساطة  11\17

يكون   17/12 أن  يجوز ألي شخص  أو    ال   
ً
للشروط وسيطا اعتماده واستيفائه  بعد  إال  املركز  أمام  منازعة معروضة  أي  في  أو خبيًرا  محكًما 

 .اإلجرائية املنصوص عليها في هذه القواعد 

  عشر: الثامنةاملادة 

 أو  يكون ال يجوز ألي شخص أن  
ً
محكًما أو خبيًرا في أي منازعة معروضة أمام املركز إال بعد اعتماده واستيفائه للشروط املنصوص  وسيطا

 . اإلجرائية عليها في هذه القواعد 
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   عشر: التاسعة املادة 

واملرئية ووسائل التواصل االجتماعي أي موضوع له املحكم أن يتناول في كافة وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة الوسيط أو    يحظر على 9\19 

 إلى أن يتم نشره. تحكيمال حكممباشرة بمنازعة منظورة أمام املركز أو صدر فيها  عالقة مباشرة أو غير

 للشروط اآلتية:للقيد في قائمة الوسطاء أو قائمة املحكمين باملركز يجب على املتقدم أن يكون  19/1
ً
 مستوفيا

 على درجة البكالوريوس في الشريعة أو القانون أو ما يعادلهما أن 19/1/1
ً
، ويجوز ملجلس اإلدارة قبول قيد من يحمل شهادة  يكون حاصال

 في تخصص آخر وفق ضوابط يحددها. سالبكالوريو 

 .أن يكون لديه خبرة قانونية أو رياضية 19/1/2

 عليه بعقوبة ماسة بالشرف أو األمانة.أال يكون  19/1/3
ً
 محكوما

 أن يجتاز االختبارات التي يعدها املركز لهذا الغرض.  19/1/4

 أن يجتاز املقابلة الشخصية التي يتطلبها املركز لهذا الغرض.  19/1/5

 سداد الرسوم املفروضة من املركز.  19/1/6

خل  الوسيط أو يفقد 19/2
َ
 .من املركز أو اللوائح املعتمدة اإلجرائية لنظام أو القواعدا  بأحكام  املحكم اعتماده من املركز إذا أ

محكم غير سعودي بشرط أن يكون محكًما معتمًدا لدى محكمة التحكيم   وسيط أو جلس املوافقة على طلب قيد أي لميجوز ل 19/3

 (. CASالرياضية الدولية )

 .  مسبًبااملحكمين بعض الشروط أو جميعها على أن يكون اإلعفاء  قائمة  الوسطاء أو  في قائمة للقيدجلس إعفاء املتقدم لميجوز ل 4\19

 في سجالت ا 19/5
ً
لعضوية في أي نادي رياض ي أو في الهيئات واللجان القضائية لالتحادات الرياضية أو  أال يكون الوسيط أو املحكم مقيدا

 أي من منسوبي اللجان الرياضية، ما لم يرى املركز خالف ذلك.

بول  فإنه ال يتم ق  املحكمين، الوسطاء أو قائمة إذا كان تعيين الوسيط أو املحكم في الهيئات واللجان الرياضية قبل قيده في قائمة 19/6

 قيده كوسيط أو محكم إال بعد انتهاء عضويته لدى الهيئات واللجان الرياضية.

فإنه يتم تعليق   املحكمين،الوسطاء أو قائمة إذا كان تعيين الوسيط أو املحكم في الهيئات واللجان القضائية بعد قيده في قائمة  19/7

 للجان القضائية.عضويته كوسيط أو محكم إلى حين انتهاء عضويته لدى الهيئات وا 

 أو مفوض أكان وكيل سواء  ال يجوز للمحكم أن يمثل أي طرف من أطراف املنازعة املنظورة أمام املركز 8\19
ً
أو محاٍم أو مستشار قانوني أو   ا

 بأي صفة أخرى.  
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   :العشروناملادة 

 .املجلس يحددها  التي الرسوم  ودفع  التسجيل نماذج  في املطلوبة البيانات  بتعبئة التسجيل طالب  يقوم 20/1

 . التسجيل  لشروط  تيفاؤهاملستندات التي تثبت اس وجميع التسجيل نموذج التسجيل طالب  يقدم 20/2

 يخطر املركز طالب التسجيل بقبوله أو رفضه في البرنامج التدريبي والتأهيلي.  20/3

 الوسطاء أو قائمة املحكمين.تعد الرسوم املدفوعة عند التسجيل شاملة للرسوم السنوية لالنضمام لقائمة  20/4

 . قوائم  املركزحكمين املعتمدين في للوسطاء وامل يقوم املركز بإصدار بطاقات 6\20 

   : الحادية والعشروناملادة 

 الخبراء أن يكون مستوفًيا للشروط اآلتية: في قائمة للقيديشترط فيمن يتقدم  

 على شهادة جامعية في التخصص املطلوب الخبرة فيه وأن يكون قد عمل في مجال التخصص  21/1
ً
 .أن يكون حاصال

 محكوًما عليه بعقوبة ماسة بالشرف أو األمانة وأال يكون قد سبق شطبه من جداول في أي جهٍة أخرى ألسباب تتصل بأدائه.أال يكون  21/2

 املركز لهذا الغرض.  يحددهاالتي ، وأن يستوفي املتطلبات أن يجتاز املقابلة الشخصية  21/3

 سداد الرسوم املفروضة من املركز.  21/4

 تقدم للقيد في قائمة الخبراء من بعض الشروط أو جميعها على أن يكون اإلعفاء مسبًبا.يجوز للمجلس إعفاء امل 21/5

خّل بالنظام أو القواعد  21/6
َ
 أو اللوائح املعتمدة. اإلجرائية  يفقد الخبير اعتماده من املركز إذا تخلف أحد الشروط املطلوبة أو أ

   والعشرون:  الثانيةاملادة 

 يقوم طالب التسجيل بتعبئة البيانات املطلوبة في نماذج التسجيل ودفع الرسوم التي يحددها املجلس. 22/1

 يقدم طالب التسجيل نماذج التسجيل وجميع املستندات التي تثبت استيفاؤه للشروط املحددة.  22/2

 يخطر املركز طالب التسجيل بقبوله أو رفضه.  22/3

التسجيل لالنضمام إلى جدول الخبراء املعتمدين من املركز، يلتزم بسداد رسوم االنضمام  ول طلب بقب املجلس بعد صدور قرار  22/4

 .  والعضوية، ورسوم التجديد السنوية املحددة من املركز

   والعشرون: الثالثةاملادة 

االنضمام   20/5 رسوم  بسداد  يلتزم  املركز،  من  املعتمدين  املحكمين  إلى جدول  لالنضمام  التسجيل  بقبول طلب  املجلس  قرار  بعد صدور 

 والعضوية، ورسوم التجديد السنوية املحددة من املركز.
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 املساواة في التعامل مع جميع األطراف. 23/2/3

 املادة الرابعة والعشرون:  

 وفق الئحة يصدرها املجلس في هذا الشأن. وأمناء السر والخبراء املحكمين الوسطاء و  أتعاب تحدد 

   والعشرون:  الخامسةاملادة 

يت   25/5 لم  املختصة إذا  الغرفة  رئيس  يعين  املرجح  املحكم  أو  الوسيط  اختيار  األطراف على  قبل  املعينين من  املحكمين  أو  الوسيطين  فق 

 الوسيط أو املحكم املرجح من قائمة الوسطاء أو قائمة املحكمين. 

 على األقل على شهادة  25/6
ً
 جامعية في الشريعة أو القانون أو ما يعادلهما.يشترط أن يكون رئيس هيئة التحكيم الفردية أو الثالثية حاصال

 في أكثر من منازعة في وقت واحد إال بعد موافقة رئيس الغرفة املختصة. 25/7
ً
 أو محكما

ً
 ال يجوز للوسيط أو املحكم أن يكون وسيطا

   والعشرون: السادسةاملادة 

محكم مشترك، وفي حال تعذر الترشيح املشترك جاز لرئيس   وسيط أو   أحد أطراف املنازعة فيتعين عليهم جميًعا ترشيحأشخاص    عند تعدد

 من قائمة الوسطاء أو قائمة املحكمين. تعيينهاملختصة الغرفة 

 

 واللوائح املعتمدة لدى املركز.  اإلجرائية املحكم والخبير بالنظام والقواعد الوسيط و  يلتزم كل من 23/1

 املحكمين والخبراء باملبادئ اآلتية: الوسطاء و  يلتزم كل من 23/2

 االستقاللية والحياد التام. 23/2/1

 عدالة اإلجراءات املتبعة أثناء نظر املنازعة. 23/2/2

 ( وسطاء أو محكمين إذا اتفق األطراف على ذلك. 3تشكل الهيئة من وسيط أو محكم فرد، ويجوز تشكيلها من ثالثة ) 25/1

( أيام من  7سبعة ) خالل في  بتعيين وسيطه أو محكمه كل طرفيقوم ( أعضاء  3من ثالثة ) الهيئةتشكيل   اتفق األطراف على حال في 25/2

 . املحكمين الوسطاء أو قائمة قائمة  قيد املنازعة منتاريخ  

كيم املختصة بتعيين الوسيط أو  إذا فشل أو امتنع أحد أطراف الوساطة أو التحكيم في تعيين املحكم الفرد يقوم رئيس غرفة التح  25/3

 املحكم من قائمة الوسطاء أو قائمة املحكمين.

( أيام من تاريخ  7يختار الوسيطين أو املحكمين املعينين الوسيط أو املحكم املرجح من قائمة الوسطاء أو قائمة املحكمين خالل سبعة )  25/4

 إخطارهما باختيار الوسيط أو املحكم املرجح. 
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   والعشرون: السابعةاملادة 

(، ويتم استئناف 27/1قرة )توقف إجراءات املنازعة لحين صدرو قرار مجلس اإلدارة عند وقوع أي من الحاالت املنصوص عليها في الف  27/5

 اإلجراءات في املرحلة التي وصلت إليها املنازعة ما لم تقرر هيئة التحكيم خالف ذلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزله أو  يحق للمحكم من تلقاء نفسه إذا خش ي من وجود تعارض مصالح أو لم يباشر إجراءات التحكيم أو انقطع عن األداء وتم   27/1

تقاعس عن العمل املوكل إليه مما يؤدي إلى تأخير ال مسوغ له أو تعذر عليه أداء مهمته ألي سبب من السباب أن يقدم طلب إلى املركز  

 بالتنحي عن نظر املنازعة. 

ا يؤدي إلى تأخير ال مسوغ له  إذا تعذر على املحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن األداء أو تقاعس عن العمل املوكل إليه مم 27/2

 ه.في إجراءات التحكيم على الرغم من التنبيه عليه من هيئة التحكيم أو رئيس الغرفة املختصة ولم يتنح جاز ملجلس افدارة إصدار قرار بعزل 

 وله الحق في عزله بعد سماع رأيه ويكون قراره نها
ً
 ئي في هذا الشأن.يجوز ملجلس اإلدارة استدعاء املحكم وسماع إفادته شفهيا

 يجوز لرئيس الغرفة املختصة أو أعضاء هيئة التحكيم تقديم إفادة كتابية إلى املركز تثبت تعذر املحكم عن أداء مهمته. 27/3

 لإلدراءات التي اتبع 27/4
ً
ت في  إذا انتهت مهمة املحكم بوفاته أو رده أو تنحيه أو عجزه أو عزله أو ألي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقأ

ة التي  اختيار املحكم الذي انتهت مهمته مع مراعاة ما ورد في املادة )الخامسة والعشرون( من القواعد اإلجرائية للمركز وما يليها خالل املهل 

 يحددها مجلس اإلدارة.
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   والعشرون: الثامنةاملادة 

بعد أن تم تعيين هذا   مثليهم القانونيين طلب رد املحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إال ألسباب اتضحال يجوز ألي من األطراف أو م  28/8

 ( خمسة أيام من تاريخ إخطارهم بتشكيل الهيئة.5املحكم خالل )

   :التاسعة والعشرون املادة 

أن تأمر باتخاذ تدابير وقتية تراها ضرورية ومالئمة، ويجوز لها بناًء على طلب أو من    –بناًء على طلب أي من األطراف    –  للهيئةيجوز    29/1

 تلقاء نفسها تعديل أو إنهاء التدبير الوقتي املتخذ.

 عند النظر في طلب اتخاذ التدبير الوقتي أن تتحقق من توافر الشروط اآلتية:  اللجنةيجب على  29/2

 باملنازعة املنظورة.  29/2/1
ً
 أن يكون الطلب متعلقا

 يمتنع على املحكم املشاركة في هيئة التحكيم في األحوال التالية:  28/1

 مباشرة في املنازعة.إذا كان له مصلحة مباشرة أو غير  28/1/1

 حتى الدرجة الرابعة ألٍي من أطراف املنازعة. 28/1/2
ً
 إذا كان قريبا

 إذا سبق أن تعامل مع املوضوع املطروح بأي شكل من األشكال. 28/1/3

ة املختصة  يجب على أعضاء هيئة التحكيم إشعار رئيس الغرفة املختصة عن أي أحوال يمكن أن تؤثر على حياديتهم ولرئيس الغرف 28/2

 إذا ما تبين له أن مشاركته تؤثر على الحيادية. 
ً
 الحق في إصدار قرار بتنحية العضو مؤقتا

( من القواعد اإلجرائية للمركز ولم يتنح يجوز 28/1إذا تحقق بأحد أعضاء هيئة التحكيم أي من الحاالت املنصوص عليها في املادة ) 28/3

 بها املؤيدات  ألي من أطراف املنازعة أو ممثليهم القا
ً
ودع لدى املركز ومرفقا نونيين االعتراض على حياديته من خالل تقديم إفادة مكتوبة تُ

( خمسة أيام من تاريخ إخطاره بتشكيل هيئة التحكيم أو  5الالزمة لهذا االعتراض إن ُوجدت، على أن يتم تقديم اإلفادة املكتوبة خالل )

 الظروف املوجبة للرد، وإال سقط ذلك الحق. 

للمركز وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم    اإلجرائية( من القواعد 28/1إذا لم يكن سبب الرد من الحاالت املنصوص عليها في املادة ) 28/4

 أي دفع أو دفاع في املنازعة وإال سقط الحق فيه.

 إلرساله إلى مجلس اإلدارة عبر  28/5
ً
 الرئيس التنفيذي.يجب أن يرسل طلب الرد إلى هيئة التحكيم تمهيدا

 يترتب على تقديم طلب الرد أمام املركز وقف إجراءات املنازعة إلى حين صدور قرار مسبب من مجلس اإلدارة بقبول الطلب او رفضه. 28/6

 ال يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد املحكم نفسه في التحكيم لذات األسباب.  28/7



 

  

 

14 

 أن يخش ى فوات الوقت في حال عدم اتخاذ التدبير الوقتي   29/2/2

 تعذر جبر الضرر املطلوب حمايته وقت صدور قرار التحكيم.  29/2/3

 املؤقت أو في قرارها النهائي. الهيئة تكلفة اإلجراء في قرار يقدر الرئيس التنفيذي  29/5

 املادة الثالثون:  

 الطرف املدعي. يقع عبء اإلثبات على  30/1

 على أساس قناعاتها القانونية املسببة. حكمهااألدلة وتصل إلى  اللجنة في تنظر 30/2

أن تأمر الطرف اآلخر بتقديم مستندات تحت يده أو في حوزته ويجب على مقدم الطلب أن يبين   الهيئةيجوز ألي طرف أن يطلب من  30/3

 .أهمية تلك املستندات وعالقتها بموضوع املنازعة

 املادة الحادية والثالثون:  

 التحكيم مذكرة تتضمن اآلتي:  لهيئةيجب عند طلب أي من األطراف حضور شهود أو االستعانة بخبير أن يقدم  31/1

 قائمة ببيانات الشهود الذين يعتزمون دعوتهم ومنها االسم، الجنسية، الجنس، اللغة، وغيرها.   31/1/1

 ألهمية   31/1/2
ً
 شهاداتهم وارتباطها بموضوع املنازعة.ملخصا

 لإلفادات املكتوبة من الشهود.  31/1/3
ً
 ملخصا

 قائمة ببيانات الخبير أو الخبراء الذين يعتزمون االستفادة منهم ومنها االسم، الجنسية، الجنس، اللغة، مجال الخبرة، وغيرها.  31/1/4

 نازعة.مجال االستفادة من الخبير وارتباطه بموضوع امل 31/1/5

 يتحمل الطرف الذي قدم طلب استدعاء الشهود مسؤولية تكاليف استدعائهم. 31/2

 التحكيم باختيار الخبير وتحديد مهامه، ولها في ذلك أن تتشاور مع األطراف. هيئةتختص   31/3

 عن األطراف، وعلى  31/4
ً
عن أي ظروف قد تثير الشك   التحكيم قبل تعيينه أن تطلب منه اإلفصاح هيئةيجب أن يكون الخبير مستقال

 تجاه حياده أو استقالليته.

 تعذر جبر الضرر املطلوب حمايته وقت صدور قرار التحكيم.  29/2/3

 اللجنة باتخاذ التدبير الوقتي على موضوع املنازعة.ال يؤثر صدور قرار  29/3

 ال يوثر صدور قرار اللجنة باتخاذ التدبير الوقتي على موضوع املنازعة. 29/4
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 قبل سماع شهادة الشهود والخبراء أن تقوم بتنبيههم إلى أن شهادة الزور جريمة جنائية تعاقب عليها األنظمة.  الهيئةعلى  31/5

 املادة الثانية والثالثون:  

لجنة  ال مرئيات  أخذغرفة املختصة بعد ال تحكيم منظورة أمام املركز فيجوز لرئيس   منازعةإذا قدم طرف طلب تحكيم متعلق بوقائع 32/1

 أن يقرر اتخاذ أحد اإلجراءات التالية: في حال تم تشكيلها 

وأتعاب الوسطاء واملحكمين وأمناء السر بما   ، وإعادة النظر في احتساب املصاريف اإلداريةة املنظور  التحكيممنازعة  إلى ضم الطلب 32/1/1

 يتناسب مع الطلب الجديد من قبل الرئيس التنفيذي. 

 .مستقلة منازعةطلب التحكيم في  تقييد  32/1/2

 .إجراء آخر يحقق الضمانات الكافية للفصل في املنازعة بشكل عادل أي 32/1/3
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 املادة الثالثة والثالثون:  

 ال يجوز قبول طلب اإلدخال والتدخل بعد قفل باب املرافعة. 33/4

 املادة الرابعة والثالثون:  

 من  30خالل مدة أقصاها ثالثين )  إلى الرئيس التنفيذي التحكيم بخطاب يقدم    حكم الوساطة أو حكم طلب تفسير    األطرافألي من  
ً
( يوما

 ( أيام إلصدار التفسير. 10مع إمهالها مدة ال تتجاوز عشرة ) الهيئةتاريخ استالم القرار، ويسلم الطلب إلى 

 املادة الخامسة والثالثون:  

خالل مدة أقصاها ثالثين   ذي إلى الرئيس التنفي  بخطاب يقدم  حكم الوساطة أو حكم التحكيمطلب تصحيح خطأ ورد في  األطرافألي من 

 من استالم القرار، ويسلم الطلب إلى 30)
ً
 ( أيام للتصحيح.10مع إمهالها مدة ال تتجاوز عشرة ) الهيئة( يوما

 

 

 

 

 

 

 إدخال طرف ثالث فيجب اتخاذ اآلتي:   األطرافإذا رغب أحد  33/1

 . الرئيس التنفيذيتقديم طلب اإلدخال بمذكرة إلى  33/1/1

 مهلة زمنية للشخص املطلوب إدخاله للرد على طلب اإلدخال.   الرئيس التنفيذيتحديد  33/1/3

 األخرى إلبداء الرأي بشأن طلب اإلدخال. لألطرافتحديد مهلة زمنية  33/1/4

 للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد األطراف أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة. 33/1/5

 ( أيام من علمه بتقديم طلب التحكيم.10يم طلب مسبب من الشخص طالب التدخل إلى الرئيس التنفيذي وذلك خالل عشرة )تقد 33/2/1

 من طلب التدخل إلى األطراف مع إمهالهم مدة محددة لتقديم مذكرة بردهم على طلب التدخل.  33/2/2
ً
 يرسل الرئيس التنفيذي نسخة

 .د انتهاء املهلة املمنوحة لألطرافبع  التدخل في طلب  الهيئةتبت  33/1/5
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 املادة السادسة والثالثون:  

، وُيمنح املدعي لأل   36/3
ً
مانة العامة للمركز إعادة أي صحيفة دعوى غير مكتملة أو مقدمة أو موقعة من ممثل غير موكل أو مفوض قانونا

 مهلة محددة إلكمال املطلوب، وفي حال عدم التقيد بذلك فال يتم تسجيل الدعوى بشكل رسمي. 

 املادة السابعة والثالثون: 

لجنة التحكيم مع إرفاق ترجمة معتمدة  يلتزم األطراف بتقديم صحيفة الدعوى واملستندات ذات العالقة إلى املركز باللغة املعتمدة من    36/1

 على التالي:  -إن كانت بغيرها   -لها باللغة العربية 
ً
 مشتملة

36/1/1 .
ً
 اسم وصًفا دقيًقا وعنوان املدعي أو ممثله القانوني كامال

 اسم وصفة وعنوان املدعى عليه.  36/1/2

 وصف دقيق للوقائع محل املنازعة.  36/1/3

 وأساسها القانوني.الطلبات  36/1/4

 املستندات األصلية وأية أدلة أخرى، وفي حالة االستناد لشهادة شاهد فيجب تحديد ملخص للوقائع التي سيشهد بها. 36/1/5

 اسم وعنوان األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين يرد ذكرهم في املنازعة. 36/1/6

 القيمة املالية ملحل املنازعة.  36/1/7

 ات دفع رسوم الدعوى في حساب املركز. إثب  36/1/8

 ترشيح املحكم الذي يختاره املدعي من قائمة املحكمين املعتمدة لدى املركز ما لم يطلب تعيين محكم وحيد.  36/1/9

رسل صحيفة الدعوى ومرفقاتها إلى املركز عبر البريد اإللكتروني املعتمد وتسجل في سجل خاص يعد لهذا الغرض.2 /36  تُ
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 كرة القدم.  تحكيم  تطبق إجراءات االستئناف املنصوص عليها في هذه القواعد على طلبات االستئناف أمام غرفة 37/8

 

 

 

تزيد عن واحد وعشرين )ال يقبل طلب االستئناف على    37/1 تاريخ اإلخطار به مدة   21القرار الذي مض ى على 
ً
يوما ى رئيس الغرفة ( 

ّ
، ويتول

 املختصة إصدار القرار في هذا الشأن.

 ال يقبل طلب االستئناف على القرار إال بعد استنفاذ كافة الوسائل القانونية الداخلية تجاهه. 37/2

 بإعالن طلب االستئناف إلى كل من املستأنف واملستأنف ضده.  الرئيس التنفيذييقوم  37/3

لدى    37/4 التنفيذييودع طالب االستئناف  إلى طلب االستئناف   الرئيس  التي أدت  القانونية  بالوقائع والحجج  مذكرة استئناف مختصرة 

 بكافة املستندات واألدلة.
ً
 مصحوبة

 من تاريخ قبول طلب االستئناف. 20)رين عشيجب أن تودع املذكرة خالل مدة ال تتجاوز  37/4/1
ً
 ( يوما

 يجوز تضمين املذكرة في طلب االستئناف. 37/4/2

 لطلب االستئناف  37/4/3
ً
 بإنهاء املنازعة. يعتبر تخلف طالب االستئناف عن إيداع املذكرة في املوعد املحدد، سحبا

ً
 ويصدر املركز قرارا

 :الرد على مذكرة االستئناف 37/5

 ( يوًما من تاريخ استالم مذكرة االستئناف مذكرة رد تتضمن اآلتي: 20مستأنف ضده خالل عشرين ) يودع كل طرف 

 بيانات املستأنف ضده األساسية بما يشمل االسم والعنوان والبريد والهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني ومن يمثله )إن وجد(.  37/5/1

 أي دفع بعدم االختصاص )إن وجد(. 37/5/2

 الرد على ما تضمنته مذكرة طالب االستئناف. 37/5/3

 الحقائق والحجج القانونية التي يرغب إثارتها في االستئناف.  37/5/4

 أي مستندات أو أدلة يعتزم االعتماد عليها.  37/5/5

 شاهد. بيانات الشهود الذين يطلب سماع شهاداتهم بما يشمل االسم وملخص موجز للشهادة املتوقعة وإفادة من كل  37/5/6

 طلب االستعانة بأي من الخبراء مع بيان مجال الخبرة والحاجة الداعية إلى االستعانة بأي منهم. 37/5/7
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 املادة الثامنة والثالثون:  

تهدف الوساطة إلى تسوية املنازعة بشكل ودي بين األطراف بناًء على اتفاقهم على ذلك، ويصدر املجلس الئحة تنظم أحكام وإجراءات 

 الوساطة في املركز. 

 :  املادة التاسعة والثالثون 

ّضِمن  للجنةيجوز  39/6  . كيم أتعاب املحاماة التح  حكم الوساطة أوأن تُ

 :  املادة األربعون 

يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف اآلخر على انتهائه ما لم    –ال تنتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته    40/3

 ، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد املدة مدة مماثلة، أو يتفق طرفا التحكيم على غير  –
ً
 ذلك. ولكن يمتد امليعاد املحدد للتحكيم ثالثين يوما

 املادة الحادية واألربعون: 

 عن فعل أو االمتناع عن  الوسطاء و ومستشاريه و   والرئيس التنفيذيأعضاء مجلس اإلدارة  رئيس و   ال يكون أّي من 
ً
املحكمين والخبراء مسؤوال

 فعل أو عن خطأ منهي يتعلق بالتحكيم. 

 

أتعاب الوسطاء واملحكمين  عند تقديم الطلب وفًقا لجدول   نازعةأن يدفع رسوم تسجيل امل  طلب الوساطة أو التحكيميجب على مقدم 39/1

 املحكمين والخبراء وأمناء السر. 

التحكيم التي يجب أن  الوساطة أو    بتحديد املبلغ النهائي لتكاليف  الرئيس التنفيذي يقوم    وقبل صدور حكم التحكيم  في نهاية اإلجراءات  39/2

 املصاريف اإلدراية وأتعاب الوسطاء واملحكمين. تشتمل على 

 التحكيم من يجب عليه دفع تكاليف التحكيم، وبأي نسبة )إن وجدت(.  أو حكم الوساطة يحدد 39/4

 ا. يجب على أطراف الوساطة دفع أتعاب الوساطة الخاصة بهم مناصفة قبل الشروع فيه 39/5

 تنتهي إجراءات التحكيم بتصريح طالب التحكيم كتابة بإنهاء إجراءات التحكيم. 40/1

 تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم في األحوال اآلتية: 40/2

 طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم.إذا اتفق  40/2/1

إذا ترك طالب التحكيم منازعة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناًء على طلب املدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار   40/2/2

 اإلجراءات حتى يحسم النزاع.
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 املادة الثانية واألربعون: 

التحكيم، تطبق القواعد اإلجرائية املتبعة لدى محكمة التحكيم  هيئة الوساطة أومن مسألة مطروحة أمام  اإلجرائية القواعدهذه  إذا خلت

 (. CASالرياضية الدولية )

 املادة الثالثة واألربعون: 

   اإلجرائية تكون القواعد
ً
 في املوقع اإللكتروني للمركز.   ونشرها املجلس من تاريخ اعتمادها من  نافذة

 


