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 1010) مقر والتعممي ،القدم لكرة سعوديال  لالحتاد الأسايس النظام ا ىل استنادا

 غرفة تشكيل وتعلاميت وقانون 2007 لعام 1129 رمق والتعممي ،2005 لعام

 القدم ةلكر  ادلويل الاحتاد عن الصادرة الوطنية( الاحتادات يف املنازعات فض

 الالعبني وانتقاالت أأوضاع الحئة من (24-23-22) رمق واملواد يتفق ومبا "الفيفا"،

 لكرة السعودي ابالحتاد الالعبني وأأوضاع الاحرتاف والحئة ادلولية،

 هـ10/4/1435 واترخي (1/ق/3042) برمق الصادر للقرار وتنفيذا ،القدم

دارة جملس عن م10/2/2014 املوافق  تهجلس   يف القدم لكرة سعوديال  الاحتاد ا 

 فان ،م13/1/2014 املوافق هـ30/3/1435 بتارخي امجلعة يوم يف املنعقدة

دارة جملس  "الحئة مسواب اميةالنظ الالحئة ههذ يعمتد القدم لكرة لسعوديا الاحتاد ا 

 اذلي قانوينال الأساس لتكون "القدم لكرة السعودي ابالحتاد املنازعات فض غرفة

ليه حيتمك  الوطين. املس توى عىل التعاقدية املنازعات جمال يف ا 
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 الأول الفصل

  التعريفات 
  

 التعريفات :الأوىل املادة
 

 مل ما أأماهما املوحض واملعىن املفهوم عىل الآتية واللكامت العبارات تدل الالحئة هذه أأحاكم تطبيق يف

  :ذكل غري س ياقه يقتيض أأو النص احةص  من يتضح
 

  السعودية. العربية اململكة   اململكة: 1/1

 القدم. لكرة السعودي العريب الاحتاد   الاحتـاد: 1/2

دارة جملس   اجمللس: 1/3  القدم. لكرة السعودي العريب الاحتاد ا 

 (.فيفا) القدم لكرة ادلويل الاحتاد   ادلويل: الاحتاد 1/4

 القدم. لكرة السعودي العريب لالحتاد الأسايس النظام   النظام: 1/5

 التنظميي اال طار ويه ابالحتاد املنازعات فض غرفة الحئة   الالحئة: 1/6

 .للغرفة واال جرايئ

      ابالحتاد. املنازعات فض غرفة   الغرفة: 1/7

 قبل نم رمسيا   لها مرخص اعتبارية خشصية ذات رايضية مؤسسة   الأندية: 1/8

 الاحتاد. دلى ومعمتدة الش باب لرعاية العامة الرئاسة

 لالحتاد. العامة الأمانة   العامة: الأمانة 1/9

 الاحتاد. تتبع هيئة أأو تنظمي   الرابطة: 1/10

 دض املقدمة الاعرتاضات يف والفصل ابلنظر اخملتصة اجلهة  الاس تئناف: جلنة 1/11

 الاس تئناف. الحئة وفق الغرفة قرارات

 القدم. كرة لعبة   اللعبة: 1/12
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 منتسب اندي لأي املسجل السعودي وغري السعودي الالعب   الالعب: 1/13

 .الاحرتاف أأو الهواية بوضعية لالحتاد

ل الطبيعي الشخص  الالعبني: وكيل 1/14  أأو الاحتاد ِقبَل ِمن هل واملَُرخَّص املَُسجَّ

 للعمل اخملتصة الأخرى الاحتادات ِمنَ  أأي أأو ادلويل الاحتاد

 العبني. وكيلَ  بِصَفِته

 يف الأندية و/أأو الالعبني ميثل اعتباري أأو طبيعي خشص   الوس يط: 1/15

برام هبدف مفاوضات  فاوضاتم يف الأندية ميثل أأو احرتايف عقد ا 

ىل التوصل هبدف  انتقال. اتفاق ا 

 قانوان . ميثلهم من أأو املنازعة أأطراف   الأطراف: 1/16

 ابالحتاد. املنازعات فض غرفة عضو   العضو: 1/17

 بداية بلق  س نواي   الرمسية للمسابقات الاحتاد حيددها اليت الفرتة  :الراييض املومس 1/18

 الراييض. املومس

 ذلينا احلارضين الأعضاء من النص عىل تزيد اليت الأصوات مجموع  العادية: الأغلبية 1/19

 التصويت. حق هلم
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 الثاين الفصل

  تطبيقها ونطاق الالحئة علهيا تقوم اليت القواعد 
  

 الالحئة: علهيا تقوم اليت القواعد الثانية: املادة
 

 الأطراف. حقوق عىل احلفاظ  2/1

 الغرفة. لأعضاء املتساوي المتثيل يف العداةل  2/2

آليات اال جراءات حتديد  2/3  الأطراف. بني املنازعات لفض الالزمة وال

 

 الالحئة: تطبيق نطاق الثالثة: املادة
 

 والكء أأو و/ الالعبني و/أأو الأندية بني املنازعات فضو  النظر ال جراءات الرئيس املرجع يه الالحئة

 قانوان . ميثلهم من أأو الوسطاء أأو الالعبني

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

6 

 الثالث الفصل

  التطبيق الواجب القانون
 

لهيا تستند اليت القانونية الأسس الرابعة: املادة  الغرفة: ا 
 

 التايل: ا ىل واختصاصاهتا أأعاملها ممارسة يف الغرفة تستند
 

 ادلولية، أأو ليةامل  واللواحئ الأنظمة ختالف مل ما الأطراف بني املربمة واالتفاقيات العقود 4/1

 ه.ولواحئ لالحتاد الأسايس والنظام ابالحتاد الالعبني وأأوضاع الاحرتاف والحئة

 النظر. حمل املنازعة يف نص وجود عدم حال يف ادلويل الاحتاد لواحئ  4/2
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 الرابع الفصل

 وقراراهتا واجامتعاهتا وتشكيلها الغرفة اختصاص 
 

 الغرفة: اختصاص اخلامسة: املادة
 

 والكءو  و/أأ  والالعبني أأو/ الأندية بني املنازعات يف والفصل ابلنظر الغرفة ختتص  5/1

 التالية: الوسطاء؛ أأو الالعبني

 الاحرتايف. العقد جوانب مجيع واس تقرار سالمة 5/1/1

 :التحديد وجه وعىل الأندية بني منازعة أأي  5/1/2

 امليل. املس توى عىل التدريب عن التعويض 5/1/2/1

 امليل. املس توى عىل التضامنية املسامهة 5/1/2/2

 الانتقاالت. قمية 5/1/2/3

 وأأ  أأو/والالعبني الأندية مع الوسطاء أأو الالعبني والكء اتفاقيات أأو قودع 5/1/3

 هبا. يرتبط وما الوسطاء أأو الالعبني والكء

 هجات ا ىل الأخرى القضااي وحتيل أأماهما املطروح الزناع يف اختصاصها الغرفة تقرر  5/2

 بذكل. الأطراف وختطر الاختصاص

 ابالحتاد نيالالعب وأأوضاع الاحرتاف جلنة بني قضية يف الاختصاص يف الشك حال يف  5/3

 بنظر خملتصةا اجلهة بشأأن البت عبنيالال وأأوضاع الاحرتاف جلنة رئيس فعىل والغرفة،

 القضية.

 من يالديتنيم  س نتني ميض بعد الالحئة هذه لأحاكم وفقا   منازعة أأي يف الغرفة تنظر ال  5/4

 الاس تحقاق. اترخي
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 الغرفة: تشكيل السادسة: املادة
 

 الالعبني.و  الأندية بني املتساوي للمتثيل وفقا   واختصاصاهتا أأعاملها الغرفة متارس  6/1

آخرين. أأعضاء وس تة للرئيس وانئب رئيس من الغرفة تتشلك  6/2  أ

 املوحضة وطللش  وفقا   قانونية مؤهالت حيملون ممن وانئبه الغرفة رئيس يكون أأن جيب  6/3

 اجمللس. قبل من وانئبه الغرفة رئيس تعيني ويمت ،الالحئة هذه يف

 من اختيارمه يمت املرتفني دوري رابطة من برتش يح املرتفة الأندية ميثلون أأعضاء ثالثة  6/4

 ممثل. ممن أأكرث الواحد للنادي يكون ال أأن ويشرتط اجمللس،

نشاء نيح ا ىل اجمللس من اختيارمه يمت املرتفني الالعبني ميثلون أأعضاء ثالثة  6/5  رابطة ا 

 لهم.ميث  من وترش يح املرتفني الالعبني

 للتجديد. قابةل س نوات أأربع ملدة الغرفة أأعضاء والية تس متر  6/6
 

 الغرفة: رئيس وانئب رئيس يف املطلوبة الشوط السابعة: املادة
 

 .القانون يف اجلامعية الشهادة عن يقل ال أأاكدميي مؤهل عىل حاصال   يكون أأن  7/1

 ال ملدة ونيةالقان الأعامل أأو املاماة أأو القانونية الاستشارات جمال يف خربة دليه يكون أأن  7/2

 س نوات. عش عن تقل

 بشلك لقدما كرة برايضة اخلاصة واللواحئ ابلأنظمة التامة واملعرفة اال ملام دليه يكون أأن  7/3

 خاص. بشلك القدم كرة يف الراييض والاحرتاف عام،

 اجمللس. يف عضوا   يكون أأالا   7/4

 وأأ  اكمل بدوام سواء فيه معل أأي ميارس أأو ،اند   أأي دارةا   جملس يف عضوا   يكون أأالا   7/5

 مؤقتة. أأو دامئة بصفة وسواء جزيئ،

 والسلوك. السرية وحسن احلس نة والسمعة ابلكفاءة هل مشهودا يكون أأن  7/6

ذا همامه مبارشة من مينعه قانوين مانع يوجد أأالا   7/7  اخلاص. أأو العام القطاع يف يعمل اكن ا 

 الرابطة. أأو ادابالحت القضائية أأو ادلامئة اللجان من أأي وعضوية الغرفة عضوية بني جيمع أأالا   7/8
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 الغرفة: يف فنياملرت  والالعبني املرتفة الأندية ممثيل يف املطلوبة الشوط الثامنة: املادة
 

 الأقل. عىل يُعاِدهُل  ما أأو جامعي، مؤهل عىل حاصال   يكون أأن  8/1

 س نوات. مخس عن تقل ال مدة القدم كرة جمال يف معل أأو مارس وأأن س بق يكون أأن  8/2 

 اختياره عند الاحتاد يف عضو رابطة أأو اندي أأي يف العمل من اس تقالته يثبت ما يقدم أأن  8/3

 الغرفة. يف كعضو

 والسلوك. السرية وحسن احلس نة والسمعة ابلكفاءة هل مشهودا يكون أأن  8/4

ذا همامه مبارشة من مينعه وينقان مانع يوجد أأالا   8/5  اخلاص. أأو العام القطاع يف يعمل اكن ا 

 اجمللس. يف عضوا   يكون أأالا   8/6

دارة جملس يف عضوا   يكون أأال  8/7  وأأ  اكمل بدوام سواء فيه معل أأي ميارس أأو ،اند   أأي ا 

 مؤقتة. أأو دامئة بصفة سواء جزيئ،

 الرابطة. أأو ادابالحت القضائية أأو ادلامئة اللجان من أأي وعضوية الغرفة عضوية بني جيمع أأالا  8/8
 

 الغرفة: اجامتعات التاسعة: املادة
 

 غيابه. حال انئبه أأو رئيسها من بدعوة الأمر اقتىض لكام الغرفة جتمتع  9/1

 اشرتاط مع ئبهان أأو الرئيس بيهنم من أأعضاء ثالثة حبضور حصيحة الغرفة اجامتعات تكون  9/2

 احلضور. يف املرتفني والالعبني الأندية ممثيل تساوي

 املداوالتو  املطروحة ابلقضااي املتعلقة املعلومات رسية بضامن الغرفة أأعضاء يلزتم  9/3

 والواثئق. واملستندات
 

 الغرفة: أأعضاء حيادية العارشة: املادة
 

 يف وذكل ميهتحياد عىل تؤثر اليت الغرفة اجامتعات يف املشاركة الغرفة لأعضاء جيوز ال  10/1

 :ةالتالي الأحوال
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ذا  10/1/1  طروح.امل املوضوع يف مبارشة غري أأو مبارشة مصلحة الغرفة لعضو اكن ا 

ذا  10/1/2  ملطروح.ا املوضوع أأطراف من لأي الثانية ادلرجة حىت قريبا   أأو رشياك   اكن ا 

ذا  10/1/3   الأشاكل. من شلك بأأي املطروح املوضوع مع تعامل أأن س بق ا 

شعار الغرفة أأعضاء عىل جيب  10/2  م،يهتدحيا عىل تؤثر أأن ميكن أأحوال أأي عن الغرفة رئيس ا 

صدار يف احلق وللغرفة ذا مؤقتا   العضو بتنحية قرار ا   عىل تؤثر كتهمشار  أأن هال  تبني ما ا 

 .الأعضاء بقية بني النس بة تساوي الاعتبار يف الأخذ مع ،احليادية

 من أأي ةحيادي عىل الاعرتاض يف احلق القانونيني ممثلهيم أأو املنازعة أأطراف من لأي  10/3

فادة تقدمي خالل من الغرفة أأعضاء  عرتاضالا لهذا الالزمة املؤيدات هبا مرفقا   مكتوبة ا 

ن  غاتمبسو  علمه من أأايم مخسة خالل املكتوبة اال فادة تقدمي يمت أأن عىل وجدت، ا 

 احلق. ذكل يسقط بذكل القيام عدم حال ويف الاعرتاض،

 حياديته ىلع املعرتض للعضو يكون أأن دون الاعرتاض موضوع يف البت يف احلق للغرفة  10/4

  الشأأن. هذا يف تصدره اذلي القرار يف صوت
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 اخلامس الفصل

جراءات   ادلعوى يف النظر ا 
 

 الأساس ية: وحقوقهم الأطراف عشة: احلادية املادة
 

 ملنتس بنيا الوسطاء أأو الالعبني والكء أأو و/ املرتفون الالعبون أأو و/ الأندية مه الأطراف 11/1

 ابالحتاد. واملسجلني

 جهو  وعىل الغرفة أأمام التقايض ا جراءات يف للأطراف الأساس ية احلقوق ضامن جيب 11/2

 التايل: اخلصوص

 أأقواهلم. سامع يف وحقهم املعامةل، يف املساواة  11/2/1

 ادلفاع. حرية  11/2/2

 .املقدمة والأدةل الأوراق عىل العالاط  11/2/3

 ومناقش هتا. الأدةل تقدمي  11/2/4 

 مسبب. قرار عىل احلصول  11/2/5

 ييل: مما واحدا   يكون أأن بشط قانوان   ميثلهم من اختيار يف احلق افللأطر  11/3

 هل. مرخصا   حماميا   -1

 وأأ  الالعب به املسجل النادي من علهيا مصادقا   واكةل مبوجب الالعب عن وكيال   -2

 الاحتاد.

ذا لالعب الأهيل الاحتاد من علهيا مصادقا   واكةل مبوجب الالعب عن وكيال   -3  غري ناك ا 

  اململكة. خارج من صادرة الواكةل واكنت سعودي

 املعين(. النادي من صادر رمسي تفويض مبوجب النادي عن وكيال   -4
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 الغرفة: أأمام الشلكية اال جراءات عشة: الثانية املادة
 

 املواعيد مضنو  خطية قايضوللت ادلعوى لتقدمي الشلكية اال جراءات مجيع تكون أأن جيب  12/1

 .املددة

 كونوي الغرفة، من املعمتد الالكرتوين الربيد عىل (PDF) بصيغة املاكتبات مجيع تكون  12/2

 الواردة املراسالتو  املاكتبات مجيع يف الوحيدة القانونية الوس يةل هو الالكرتوين الربيد هذا

 الغرفة. من والصادرة

 الزمنية: ابملواعيد الالزتام عشة: الثالثة املادة
 

 أأو الالحئة يف املددة املواعيد خالل واملستندات املاكتبات تقدمي الأطراف عىل جيب  13/1

 الغرفة. من

 يوما . عشين عن تزيد ال الغرفة من املددة املواعيد مدة تكون أأن جيب  13/2

 املددة. واعيدابمل الالزتام عدم عىل املرتتب الأثر حتديد يف الاكمةل الصالحية للغرفة  13/3
 

 املددة: املواعيد احتساب عشة: الرابعة املادة
 

 يف لويدخ رمسيا ، اال شعار اس تالم من التايل اليوم من املددة املواعيد حساب يبدأأ   14/1

  الرمسية. والعطل اال جازات أأايم املددة املواعيد

ذا لالحتاد، الرمسي ادلوام هناية مع املدد املوعد ينهتيي  14/2 جازة يوم الأخري اليوم صادف وا   ا 

ىل املوعد امتد رمسية عطةل أأو  بعد ادلالحت رمسي معل يوم لأول الرمسي ادلوام هناية ا 

 العطةل. أأو اال جازة
 

 املددة: املواعيد متديد عشة: اخلامسة املادة
 

 املدد وعدامل نقضاءا قبل مسبب بطلب اس تثناء   الالحئة هذه يف املددة املواعيد متديد حق للغرفة

 المتديد. من نظايم مانع هناك يكن مل ما أأايم عشة تتجاوز ال ملدة واحدة ملرة
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 واملستندات: ادلعوى بياانت عشة: السادسة املادة
 

ىل العالقة ذات واملستندات ادلعوى حصيفة بتقدمي الأطراف يلزتم 16/1  العربية للغةاب الغرفة ا 

 مش متةل العربية ابللغة لها معمتدة ترمجة ا رفاق مع الفرنس ية ابللغة أأو الاجنلزيية ابللغة أأو

 التايل: عىل

 

  اكمال. القانوين ممثهل أأو املدعي وعنوان وصفة امس 16/1/1

 عليه. املدعى وعنوان وصفة مسا  16/1/2

 املنازعة. حمل للوقائع دقيق وصف  16/1/3

  القانوين. وأأساسها الطلبات  16/1/4

 هدشا لشهادة الاستناد حاةل ويف أأخرى، أأدةل وأأي الأصلية املستندات  16/1/5

 هبا. سيشهد اليت للوقائع ملخص حتديد فيجب

 يف ذكرمه يرد اذلين الاعتباريني أأو الطبيعيني الأشخاص وعنوان امس  16/1/6

 .املنازعة

 املنازعة. ملل املالية القمية  16/1/7

ثبات  16/1/8  الاحتاد. حساب يف رايل( 1000) بقمية ادلعوى رسوم دفع ا 

 املنازعة. أأطراف بعدد وبنسخ وموقعة مؤرخة ادلعوى حصيفة تكون أأن جيب  16/2

ىل ومرفقاهتا ادلعوى حصيفة تُرسل  16/3  جسل يف وتسجل متداملع  الالكرتوين الربيد عرب الغرفة ا 

 الغرض. لهذا يعد خاص

عادة انئبه أأو الغرفة رئيس ا رشاف حتت الغرفة لسكراترية  16/4  مكمتةل غري وىدع حصيفة أأي ا 

 كاملال   حمددة همةل املدعي ومينح قانوان، مفوض أأو مولك غري ممثل من موقعة أأو مقدمة أأو

 .يرمس بشلك ادلعوى تسجيل يمت فال بذكل التقيد عدم حال ويف املطلوب،
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 املواعيد خالل دالر  أأو موقفه لتوضيح عليه للمدعى مرفقاهتاو  ادلعوى حصيفة ا رسال يمت  16/5

فادة أأو رد وجود عدم حال ويف املددة، صدار فيمت ا   اتاملستند عىل اعامتدا   القرار ا 

  .الغرفة دلى املتوفرة

جراء عليه املدعى رد ورود بعد للغرفة  16/6  يف افلأطر ا بني للماكتبات فقط اثين تبادل ا 

 .تقررها اليت الأحوال

 

 

 

 ابحلضور: والالزتام الاس امتع جلسة ا جراءات عشة: السابعة املادة
 

 اليت احلاالت يف الغرفة لرئيس الأطراف بني املاكتبات أأو املذكرات تبادل من الانهتاء فور  17/1

صدار يقدرها  .حتقيق وأأ  اس امتع جلسة يف الغرفة أأمام للمثول الأطراف ابس تدعاء قراره ا 

 من تدعاءالاس   لطلب الاس تجابة الاحتاد ولواحئ للنظام اخلاضعة الأطراف لك عىل جيب  17/2

 الغرفة.

 التحقيق أأو س امتعابال القيام الأعضاء من الرئيس يلكفه من أأو انئبه أأو الغرفة رئيس يتوىل  17/3

عدا مع  لأطرافا ومن التحقيق أأو الاس امتع وحرض توىل من عليه ويوقع بذكل حمرض دا 

 ادلعوى. مللف يضم أأن عىل

 مت ما وفق التحقيق أأو الاس امتع جلسة يف قانوان   ميثلهم من اختيار يف احلق للأطراف  17/4

لزام وللغرفة (،11/3) املادة يف عليه النص  خشصيا . الأطراف من حضوره ترى من ا 
 

 الأدةل: عشة: الثامنة املادة
 

 يت:لآ ا يف تمتثل ماهماأأ  املعروضة املنازعات يف والفصل للنظر الغرفة هبا تس تعني اليت الأدةل  18/1

 الأطراف. أأقوال  18/1/1

 الشهود. أأقوال  18/1/2
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 اخلرباء. تقارير  18/1/3

 املستندات. أأو الواثئق  18/1/4

 ادلعوى. يف منتجة الغرفة تراها أأدةل أأي  18/1/5

 .ةاملسبب القانونية قناعاهتا أأساس عىل قرارها ا ىل وتصل ،الأدةل الغرفة تقميا   18/2

 املدعي. الطرف عىل اال ثبات عبء يقع  18/3

 ذي غري نهأأ  تبني دليل رفض الأطراف أأحد من بطلب أأو نفسها تلقاء من للغرفة ميكن  18/4

 ادلعوى. جملرايت مربر غري تأأخريا   يسبب أأن شأأنه من أأو صةل
 

 الأطراف: تعاون واجب عشة: التاسعة املادة
 

جناز يضمن مبا الغرفة مع التعاون الأطراف عىل جيب  19/1  ادلعوى. ا 

 طراف.الأ  تعاون عدم حال حبوزهتا اليت الواثئق أأساس عىل قرارها تصدر أأن للغرفة  19/2
 

 الشهود: سامع العشون: املادة
 

 .حصيحة غري بأأقوال اال دالء بعواقب وتذكرمه الشهود هوية من الغرفة تتحقق 20/1

دارة ذلكل يفوضه من أأو الغرفة لرئيس  20/2 ىل الاس امتع ا   سؤاهلم حق وللأطراف الشهود، ا 

 الأس ئةل. وحتديد نقاشهم طلب قبول بعد

فادته عىل اطالعه يمت للشاهد الاس امتع بعد  20/3  علهيا. التوقيع قبل ا 
 

 اخلرباء: تقارير والعشين: احلادية املادة
 

ذا للغرفة  21/1  يف رأأهيم ىلع والاطالع لالستشارة أأكرث أأو خببري تس تعني أأن احلاجة اقتضت ا 

 ادلعوى. يف الفصل يس تلزهما اليت املسائل

 بأأداهئا. امللزم الطرف وحتدد ومرصوفاته اخلبري أأتعاب الغرفة تقدر  21/2

 شهادته. سامع ولها لتقريره اخلبري ال يداع املطلوب املوعد الغرفة حتدد  21/3
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 اختاذ وللغرفة مسببة، رمسية مبذكرة اخلبري تقرير عىل الأطراف قبل من الاعرتاض جيوز  21/4

 ادلعوى. يف اخلبري بتقرير الاس تعانة أأو الاعرتاض حيال املناسب القرار

 نم أأمشل معلومات طلب الأطراف أأحد من بطلب أأو نفسها تلقاء من للغرفة ميكن  21/5

آخر خببري الاس تعانة طلب أأو اخلبري،  تناقض.وال  الغموض عند أ

 اخلرباء. عىل أأيضا تنطبق املادة هذه يف الاعرتاضات بشأأن الواردة الأحاكم  21/6
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 الأدةل: ا ظهار والعشون: الثانية املادة

 

 واحئل أأو للنظام اخلاضعني من اثلث طرف أأو الأطراف من أأي تلزم أأن للغرفة حيق  22/1

ظهار الاحتاد  ابدلعوى. صةل أأو عالقة ولها حبوزهتم اليت الأدةل ا 

 مهنا. الرسية عدا الأدةل عىل الاطالع يف احلق للأطراف  22/2

 الأساس ية. مبحتوايته يبلغ مل ما طرف أأي ضد الرسي ابدلليل يعتد ال  22/3

 الغرفة. لتقدير الأدةل رسية ختضع  22/4
 

 :املرافعة ابب قفل :والعشون الثالثة املادة
 

هناء فيه تعلن قرارا   الغرفة تصدر 23/1  الأطراف أأن تربتع  عندما للحمك ادلعوى وهتيؤ املرافعة ا 

   .ودفوع أأدةل من دلهيم ما لك وتقدمي أأقواهلم ال بداء اكفية فرصة منحوا قد

 أأنه للغرفة يثبت مل ما دفوع أأو أأدةل أأي تقدمي املرافعة ابب قفل دبع طرف لأي جيوز ال  23/2

 .املرافعة ابب قفل بعد اكتشافها مت

 تقدمي رافالأط من تطلب أأن املرافعة ابب قفل بعد ذكل اكن ولو الأحوال لك يف للغرفة 23/3

 ا ضافية. مستندات أأي
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 السادس الفصل

جراءات   ادلعوى يف القرار ا صدار ا 
 

 الغرفة: أأعضاء مداوالت والعشون: الرابعة املادة
 

 يف املشرتكني اءالأعض مجيع عىل ويتعني ،العادية ابلأغلبية مغلقة جلسة يف قرارها الغرفة تتخذ

 القرار ذخأأ  وميكن مرحجا ، الرئيس صوت يكون الأصوات تساوي حال ويف التصويت، اجللسة

 الأعضاء. بني ابملراسةل
 

 القرار: وحمتوى شلك والعشون: اخلامسة املادة
 

صداره، وماكن واترخيه رمقه عىل خاص بوجه يش متل وأأن مكتواب   الغرفة قرار يكون أأن جيب  ا 

 رئيس عوتوقي ومنطوقه، القرار وأأس باب املقدمة، واملستندات الوقائع ملخص وعرض وأأطرافه

 انئبه. أأو الغرفة
 

 :ابلقرار التبليغ والعشون: السادسة املادة
 

 ميثلهم من أأو عالقة ذي للك انئبه أأو الغرفة رئيس من موقع خبطاب راهتاقرا الغرفة تبلاغ 26/1

 .املعمتد اال لكرتوين الربيد طريق عن قانوان  

 طريق عن ساهلال ر  التايل اليوم من ابلقرار مبلغون القانونيني ممثلومه أأو الأطراف يعترب  26/2

 عمتد.امل  الالكرتوين الربيد
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 الغرفة: أأمام التقايض ا جراءات رسوم والعشون: السابعة املادة
 

 الوسطاء أأو نيالالعب والكء و/أأو املرتفني الالعبني و/أأو الأندية بني التعاقدية املنازعات  27/1

 رايل(. 5000) قدره مبلغ رسوهما تكون

 للتايل: قا  وف رسوهما تكون التضامنية واملسامهة التدريب عن التعويض حول املنازعات  27/2

ذا  27/2/1  مبلغ الرسوم تكون رايل( 75.000) حىت تبلغ هبا املكوم املبالغ اكنت ا 

 رايل(. 5000) قدره

ذا  27/2/2  مبلغ الرسوم تكون رايل( 150.000) حىت تبلغ هبا املكوم املبالغ اكنت ا 

 رايل(. 10.000) قدره

ذا  27/2/3  مبلغ الرسوم تكون رايل( 250.000) حىت تبلغ هبا املكوم املبالغ اكنت ا 

 رايل(. 15.000) قدره

ذا  27/2/4  مبلغ الرسوم تكون رايل( 250.000) عن تزيد هبا املكوم املبالغ اكنت ا 

 رايل(. 20.000) قدره

 الرسوم. دفع بتحمل امللزم الطرف قرارها يف الغرفة حتدد  27/3

 الاحتاد. حساب يف الرسوم هذه مجيع تودع  27/4
 

 الاس تئناف: والعشون: الثامنة ةاملاد
 

 س تئنافالا الحئة وفق الاس تئناف جلنة أأمام الغرفة قرارات عىل الاعرتاض يف احلق للأطراف

ىل نش حني ا   .الراييض التحكمي هيئة أأو مركز اءا 
 

 الغرفة: قرارات تنفيذ والعشون: التاسعة املادة
 

 تنفيذها، ومتابعة فةالغر  من الصادرة الهنائية القرارات تنفيذ الالعبني وأأوضاع الاحرتاف جلنة تتوىل

 أأو الالعبني وضاعوأأ  الاحرتاف الحئة تقرره ما وفق هبا واال لزام بتنفيذها الكفيةل اال جراءات واختاذ

 الوسطاء. الحئة أأو الالعبني والكء الحئة
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 السابع الفصل

 ختامية أأحاكم  
 

 الالحئة: رساين الثالثون: املادة
 

 نفاذها. اترخي بعد للغرفة مقدمة دعاوى أأيو  لك عىل الالحئة هذه أأحاكم ترسي
 

 الالحئة: هذه نصوص مع التعارض والثالثون: احلادية املادة
 

 الالحئة. هذه نصوص مع يتعارض اللواحئ من أأي يف ورد نص أأي يلغى
 

 الالحئة: نفاذ والثالثون: الثانية املادة
 

 لالحتاد. الالكرتوين املوقع يف ونشها اعامتدها اترخي من انفذة الالحئة هذه تكون


