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 سابعالالعدد  – ( 4مجلد ) مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية 

تعديالت مقرتحة لبعض النصوص التشريعية املتعلقة مبركز التسوية  
 والتحكيم الرياضي املصري الواردة بالئحة النظام األساسي للمركز 

 * أ. د / كمال الدين عبد الرمحن درويش                                                   

 **  أ.م.د / معـــتز علــي حســـــن                                                            
 *** م.م / احلسن عويس شعبان                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدمة البحث :

القانون أصبح علًما مهًما ونافًعا لكل أفراد ى أن م( عل2016يؤكد حسام لطفي )
المجتمع على السواء , فهو العلم الذي يحدد النطاق المشروع لتصرفات األفراد 
وعالقاتهم داخل مجتمع منظَّم , فإذا كان اإلنسان قد اختار االنخراط في مجتمع 

ألحكام القانون  تتشابك فيه مصالح أقرانه وتتعارض , فإن الثمن المقابل هو امتثاله
, ومن هنا قال الرومان إن القانون والمجتمع قرينان ال ينفصالن , وليس أمام 
اإلنسان بديل أخر غير حياة الهمجية والفوضى إذا قرر يوًما اغفال احترام القانون , 
فاإلنسان المنعزل الذي يعيش وحده بعيًدا عن المجتمع معتمًدا على نفسه وحدها في 

اته ليس موجوًدا في الواقع غير في كتب الخيال , وفي ظل القانون تصريف أمور حي
نشأ الحق , والحق في أبسط معانيه ال يخرج عن كونه استئثاًرا يحميه القانون 

(."19:10) 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الرتبية قطاع جلنة رئيس. حلوان جامعة – للبنني الرياضية الرتبية كلية –* استاذ اإلدارة الرياضية 

 . للجامعات األعلى باجمللس الرياضية
لكلية لشئون خدمة ا وكيل. الفيوم جامعة –الرياضية الرتبية كلية –ية املساعد** استاذ اإلدارة الرياض
 اجملتمع وتنمية البيئة .

 .سويف بني جامعة –الرياضية الرتبية كلية -*** مدرس مساعد 
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( " أن الجماعات البشرية مرَّت بُنُظم مختلفة 1965ويذكر صوفي أبو طالب )        
اية الحقوق , ويعتبر التحكيم في العصور القديمة في القضاء والتقاضي من أجل حم

من أهم المراحل التي استقرت في أذهان الناس باعتباره شكاًل من أشكال التقاضي , 
حتى أصبحت عادة أصيلة في نفوسهم , فال يخلو قانون منها من األخذ بصورة أو 

انية , كما قام أكثر من صور التحكيم فأخذ به البابليون واآلشوريون والقبائل الجرم
 ( 79:2نظام القضاء عند الرومان بصفة خاصة على أساس التحكيم ".)

وقد ورد عن ابن منظور في معنى التحكيم لغًة " أنه مصدر للفعل حّكم ,         
يقال حّكمُت فالًنا في مالي تحكيًما , أي فّوضت إليه الُحكم فيه , وحّكموه بينهم أي 

والَحَكم والُمَحكِّم بمعنى واحد وهو َمن ُيفوَّض إليه الُحكم جعلوه حكًما فيما بينهم , 
فيه , وقيل هو من ُيختار للفصل بين المتنازعين, والُحكم هو العلم والفقه وكذلك هو 
القضاء بالعدل , وُيستفاد من ذلك أن التحكيم في لغتنا العربية هو طلب أو تفويض 

بينهم في أمر من األمور بالحكمة  المتنازعين إلى من له العلم والفقه أن يحكم
 (189:1والعدل " .)
م 2017لسنة  71( من قانون الرياضة رقم 4ووفًقا لما ورد بنّص المادة )        

من إعطاء الحق للجنة األوليمبية المصرية في وضع لوائح الُنظم األساسية للهيئات 
 رارات الُمنظِّمة لها , (, والق2الرياضية المختلفة ) اللوائح االسترشادية ( مرفق )

األمر الذي ُيمثِّل سابقة غير محسوبة العواقب , وهذا بالضرورة يجعل اللجنة 
األوليمبية المصرية ِخصًما في الكثير من القضايا التي ُتعَرض وسُتعَرض على مركز 
التسوية والتحكيم الرياضي المصري , فكيف للجنة األوليمبية المصرية أن تكون 

ًما في نفس الوقت , باإلضافة إلى اعتمادها لوائح الُنظم األساسية ِخصًما وَحكَ 
 للهيئات الرياضية والتي تقَرها الجمعيات العمومية .

والجدير بالذكر أنه وفي ظل قانون الرياضة السابق امتألت ساحات محاكم         
 القضاء اإلداري بالقضايا التي كانت تختصم
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المختص بشئون الشباب والرياضة بصفته وعلى  فيها الهيئات الرياضية الوزير 
اإلدارات , واإلجراءات المتصلة  رأسها القضايا التي تتعلق بانتخابات مجالس

بالجمعيات العمومية , باعتبار أن لوائح النظام األساسي للهيئات الرياضية كانت 
تصدر باسم الوزير المختص , أما اآلن وفي ظل القانون الجديد أصبحت لوائح 
النظام األساسي ) اللوائح اإلسترشادية ( , والقرارات الُمنظِّمة لها , أصبحت تصدر 
باسم اللجنة األوليمبية المصرية , وهو ما يجعلنا نتوقع أن يستمر الحال كما كان 

 يحدث بالماضي .
 : تقديم تعديالت مقترحة لبعض النصوص يهدف البحث إلى :  هدف البحث

التسوية والتحكيم الرياضي المصري الواردة بالئحة  التشريعية المتعلقة بمركز
 النظام األساسي للمركز وتعديالتها )بعد الرجوع للسادة الخبراء(.

 : فى ضوء هدف البحث صاغ الباحثون التساؤل التالي: تساؤالت البحث 
في المواد المتعلقة بمركز التشريعية لنصوص اما أهم المقترحات لتعديل بعض 

الواردة بالئحة النظام األساسي للمركز  يم الرياضي المصريالتسوية والتحك
 وتعديالتها ؟

 املصطلحات الواردة بالبحث: 
 -مركز التسوية والتحكيم الرياضي املصري :

ــــــه الشخصــــــية  ــــــة المصــــــرية, ول ــــــة األوليمبي ــــــز مســــــتقل أُنشــــــر باللجن هــــــو مرك
ـــــــولى تســـــــوية المنازعـــــــات الرياضـــــــية الناشـــــــئة عـــــــن تطبيـــــــق  االعتباريـــــــة , ويت
ــــــــون أحــــــــد أطرافهــــــــا مــــــــن األشــــــــخاص أو  ــــــــي يك ــــــــانون والت ــــــــام هــــــــذا الق أحك
ــــــق  ــــــك عــــــن طري ــــــات أو الجهــــــات الخاضــــــعة ألحكــــــام هــــــذا القــــــانون , وذل الهيئ

 (4الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي .)
الئحة النظام األساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري التي  -الالئحة:

جراءات الو   (5ساطة والتوفيق والتحكيم بالمركز.)تنظم قواعد وا 
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 إجراءات البحث:  
 أوالً : منهج البحث 

تحليل الوثائق(  –الوصفي أسلوب ) الدراسات المسحية  المنهج الباحثون استخدم
 لمالئمته طبيعة وأهداف البحث.

 ثانيًا : جمتمع وعينة البحث

هات الخاضعة يتمثل مجتمع  وعينة البحث في كافة األشخاص و الهيئات و الج
 م , والموضحة بالجدول التالي :2017لسنة  71ألحكام قانون الرياضة رقم 

 

 الفئــــــــــة م

ع
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ج
لم
ا
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ا
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و
جم
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ا

 

 %26 7 6 1 27 الجهة اإلدارية المختصة 1

 %23 11 10 1 48 االتحادات الرياضية 2

 %0 - - - 5 عيةاالتحادات النو 3

 %5,6 55 50 5 847 األندية الرياضية 4

 %4,1 55 50 5 4072 مراكز الشباب 5

 %100 1 1 - 1 المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات 6

 %6,2 129 117 12 5003 هيئة(-االجمالي )جهة

  27 - - - أعضاء المقابلة الشخصية

ا : أدوات مجع البيانات 
ً
 ثالث

 -ة:املقابلة الشخصي

أجرى الباحثون مقابالت شخصية غير مقننة للتعرف علي آراء الخبراء ) األكاديميين 
والمتخصصين (  في أهم إيجابيات وسلبيات النصوص التشريعية الخاصة بمركز 

بالئحة النظام األساسي للمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الواردة 
خاصة بتعديل واضافة بعض النصوص وكذلك معرفة أهم المقترحات ال وتعديالتها

( من السادة الخبراء الميدانيين من أعضاء مجالس 27التشريعية , وذلك مع عدد )
اإلدارات والعاملين التنفيذيين الحاليين والسابقين ببعض األندية واالتحادات الرياضية 

 المصرية وأفرعها.
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 -وخلص الباحثون من هذه المقابلة إلى ما يلي: 
 أهم السلبيات ياتأهم اإليجاب

آلية التحكيم الرياضي  -

لفض المنازعات 

 الرياضية هي األفضل.

مركز التحكيم الرياضي  -

أحد أهم مكتسبات قانون 

الرياضة الجديد وخطوة 

ايجابية في مستقبل 

 الرياضة المصرية.

حجية األمر المقضي  -

ألحكام المحكمين الذي 

يعني امكانية تنفيذها 

بالقوة الجبرية إذا 

 الضرورة لذلك. اقتضت

سن وتنفيذ أحكام التحكيم الرياضي يخالف احيانًا بعض  -

 تشريعات وطنية (. -النصوص الهامة ) اتفاقيات دولية

تعدد المظالت التشريعية للتحكيم الرياضي يؤدي إلى  -

 امكانية وجود تعارض بين النصوص .

اصدار اللجنة األولمبية الكثير من القرارات بتعديل الئحة  -

مادة قانونية في مدة زمنية  34)تعديل أكثر من المركز 

 قصيرة(.

 لمالية والفنية للجنة األولمبية تبعية المركز االدارية وا -

 –االجراءات التالية على صدور ُحكم التحكيم )أمر تنفيذ  -

استشكال تنفيذ ( تؤثر سلبًا على سرعة  -صيغة تنفيذية

 الفصل في المنازعات.

ئحة ) ُحكم محكمة النقض عدم دستورية بعض مواد الال -

 م(2019

عدم الدقة في توضيح طبيعة المنازعات الرياضية  -

 وأشكالها .

 -ستبيان:استمارة اال

من خالل تحليل الباحثين للنصوص التشريعية المتعلقة بمراكز التحكيم الرياضي في 
فرنسا( , ومن خالل  -الجزائر -اإلمارات -مصر وبعض الدول مثل )السعودية

ت الشخصية مع بعض الخبراء توصل الباحثون لمعرفة أهم التعديالت المقابال
لنصوص التشريعية المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي االمقترحة لبعض 
 بالئحة النظام األساسي للمركز وتعديالتها .المصري والواردة 

إلى  وسوف يتناول الباحثون مراحل تطور وتعديل استمارة االستبيان حتى التوصل
 الشكل النهائي لالستمارة والتي تم تطبيقها على العينة األساسية.

 -تقنني استمارة االستبيان:
( عبارة وتم 26قام الباحثون بوضع العبارات االفتراضية التي اشتملت على )

صياغتهم في قائمة مبدئية للعرض على الخبراء إلبداء الرأي في مدى مناسبة 
غير موافق(  -مدى مناسبة ميزان التقدير المقترح )موافق العبارات المقترحة , وكذلك



 

194 
 

 سابعالالعدد  – ( 4مجلد ) مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية 

( خبير إلبداء الرأي على مدى مناسبة العبارات 14وذلك ألخذ رأي الخبراء وعددهم ) 
 لتحقيق أهداف البحث وذلك بإضافة أو تعديل للعبارات .

  -صدق استمارة االستبيان :
ل العبارات ولم يتم استبعاد ( فأكثر من آراء الخبراء لقبو%80حدد الباحثون نسبة )

( 26أي من عبارات االستمارة وبالتالي تكون االستمارة في شكلها األولي مكّونة من )
 (.3عبارة )مرفق 

المقترحة لمركز ويوّضح الجدول التالي النسبة المئوية آلراء الخبراء في العبارات 
 88ساسي للمركز رقم التسوية والتحكيم الرياضي المصري المتعلقة بالئحة النظام األ

 م.2017لسنة 
 (14)ن=

 النسبة المئوية العبارة النسبة المئوية العبارة النسبة المئوية العبارة

1 80% 10 90% 19 90% 

2 80% 11 100% 20 100% 

3 90% 12 100% 21 100% 

4 80% 13 100% 22 100% 

5 90% 14 100% 23 100% 

6 80% 15 100% 24 100% 

7 90% 16 100% 25 90% 

8 90% 17 80% 26 100% 

9 90% 18 90%   

 -ميزان التقدير:
قام الباحثون باقتراح ميزان التقدير مع استمارة االستبيان التي ُعرضت على الخبراء 
من ميزان ثنائي يتكون من )موافق( و)غير موافق( , وتم اختيار ميزان التقدير 

 ( من آراء الخبراء.%90بنسبة )
 الداخلي:صدق االتساق 

قام الباحثون بتطبيق االستمارة بعد تعديل الخبراء على عينة استطالعية قوامها 
هيئة تم اختيارها بالطريقة العشوائية ممثلة لمجتمع البحث وخارج  –( جهة 12)

 ( 12العينة األساسية . )ن=
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 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

1 0.896 10 0.764 19 0.771 

2 0.774 11 0.844 20 0.729 

3 0.741 12 0.958 21 0.965 

4 0.854 13 0.824 22 0.745 

5 0.771 14 0.795 23 0.750 

6 0.753 15 0.764 24 0.684 

7 0.883 16 0.663 25 0.661 

8 0.819 17 0.694 26 0.817 

9 0.701 18 0.798   

  0.564= ,05توى قيمة "ر" الجدولية عند مس
 ويوضح الجدول التالي االستمارة في صورتها النهائية  بعد إجراء المعامالت العلمية.

 المحور
عدد العبارات قبل التطبيق 

 االستطالعي

أرقام العبارات 

 المستبعدة

عدد العبارات 

 النهائي

 26 - 26 األول

 -تطبيق االستبيان على عينة البحث األساسية:
جراء التعديل بناًءا على الن تائج التي استخلصها الباحثون من الدراسة االستطالعية وا 

-( جهة117النهائي لالستبيان فقد تم تطبيق االستبيان على عينة البحث وقوامها )
 هيئة طبًقا لفئات عينة البحث.

 عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها :
 لنصوص ا المقترحات بشأن تعديل بعض عرض آلراء السادة الخبراء ألهم

التشريعية في الئحة النظام األساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري 
 (117م, وهو ما يجيب على تساؤل البحث. )ن=2017لسنة  88رقم 

 المقتـــــــــــــــــــــــــــــــرح م

 الرأي المقترح

 غير موافق موافق

 % ك % ك

1 

حكاااام النصاااوص إلغااااء كااال ناااو يخاااالف أو يتعاااارض ماااع أ

المتعلقاااة بمركاااز التساااوية والتحكااايم الرياضاااي عااادا ماااا ورد 

 بالمعايير أو االتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر.

101 86% 16 14% 

2 

في جميع األحوال ال تزيد المواعيد المحددة من األمانة العامة 

إال ما اساتثنى بانو .        )  يوًما 20أو هيئات التحكيم عن 

 ن ثالثين يوًما ( .بدالً م

101 86% 16 14% 
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3 

يباادأ حساااب المواعيااد ماان الياااوم التااالي ماان اسااتالم البرياااد 

اإللكترونااي المرساال ماان المركااز أو العنااوان المحاادد مساابقًا .     

 ) بدالً من حساب المواعيد من اليوم التالي لإلجراء ( .

113 97% 4 3% 

4 
كز أمام الغيار وأماام يكون األمين العام مسئوالً عن تمثيل المر

 القضاء . ) بدالً من رئيس مجلس اإلدارة ( .
92 78% 25 22% 

5 
 يقوم مجلس التحكيم باختيار رؤساء غرف التحكيم .    

 ) بدالً من مجلس اإلدارة ( . 
113 97% 4 3% 

6 
فااي جميااع األحااوال يقااوم األمااين العااام بتحديااد المبلاا  النهااائي 

 من هيئة التحكيم أو مجلس اإلدارة ( لتكاليف التحكيم . ) بدالً 
86 73% 31 27% 

7 

يكون لرئيس مجلس التحكيم الحق في دعوة من يرى مناسبة 

حضوره لالجتماع في أي مسائل تتعلق بعمال المركاز دون أن 

 يكون له الحق في التصويت .

102 87% 15 13% 

8 
يجاااوز عقاااد اجتماعاااات المجلاااس باساااتخدام وساااائل التقنياااة 

 الحديثة 
83 71% 34 29% 

9 

فااي حالااة ت جياال اجتماعاااات المجلااس لعاادم اكتمااال النصااااب 

القاااانوني ك يكاااون االجتمااااع التاااالي صاااحيًحا بحضاااور ثلااا  

األعضاااء علااى أن يكااون الاارئيس أو نائبااه واألمااين العااام ماان 

بين الحاضرين . ) بادالً مان عادم الانو علاى ضارورة وجاود 

 الرئيس ونائبه واألمين العام ( .

95 81% 22 19% 

10 

في حاال االجتماعاات المؤجلاة لعادم اكتماال النصااب القاانوني 

يجااااات أن تكاااااون القااااارارات بموافقاااااة جمياااااع الحاضااااارين .            

 ) بدالً من األغلبية المطلقة ( .

86 73% 31 27% 

11 

إذا باادأ االجتماااع صااحيًحا فااال يااؤثر فااي صااحة القاارارات التااي 

المجلس علاى أال يقال  يصدرها المركز انسحاب بعض أعضاء

 عدد الحاضرين عن األغلبية العادية .    

106 90% 11 10% 

12 

يجاات علااى كاال عضااو ماان أعضاااء المجلااس االنسااحاب 

ماان النقااان وماان عمليااة اتخاااذ القاارار إذا كاناات هناااك 

 شبهة أو احتمال لتعارض المصالح . 

94 80% 23 20% 

13 
خاالف  تسري قرارت مجلس التحكايم فاوراً ماا لام يقارر

 ذلك .
112 96%  5 4% 

14 

 الشروط الواجت توافرها في عضو مجلس التحكيم : 

أن يكاااون مصاااري الجنساااية ك وحاصااال علاااى ليساااانس 

الحقوق بالنسابة لارئيس المجلاس ونائباه ك وأي مؤهال 

عاام وال  30عاٍل لباقي األعضااء ك وال يقال عماره عان 

عاام ك ماع عادم صادور حكام قضاائي باات  65يزيد عن 

 ضايا مخلة بالشرف أو األمانة وإن رد اعتباره .   في ق

98 84% 19 16% 

15 

علااى ماان يباادي الاادفع بعاادم االختصاااص تقااديم 

مذكرة مكتوبة بهذا الش ن في مادة تحاددها لجناة 

 أيام  10التحكيم ال تزيد عن 

104 88% 13 12% 

16 

رؤساء غرف المركز هم المسئولون عن اختياار 

حااال فشاال األطااراف  المحكمااين أو الوسااطاء فااي

 في اختيارهم .   ) بدالً من األمين العام (

117 100% 0 0% 

17 

يجوز لألطاراف الموافقاة علاى اساتمرار المحكام 

أو الوسيط في عمله حتى ولاو كشاف عان بعاض 

 الظروف التي قد توثر في استقالله . 

86 73% 31 27% 

 %18 21 %82 96يجوز أن يكون المحكمون مان العااملين بالجهااز  18
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ي للدولة . ) بدالً من النو علاى أال يكاون اإلدار 

 من العاملين بالجهاز اإلداري للدولة  ( .

19 

يجااوز لمجلااس التحكااايم الموافقااة علااى قياااد أي 

محكم غير مصري بشرط أن يكاون محكام معتماد 

 لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية . 

97 83% 20 17% 

20 

دة أي صاحيفة دعاوى لألمانة العامة للمركاز إعاا

غير مكتملة أو مقدماة أو موقعاة مان ممثال غيار 

موكل أو مفاوض قانونااً ك ويُمانح المادعي مهلاة 

محااددة إلكمااال المطلااوبك وفااي حااال عاادم التقيااد 

 بذلك فال يتم تسجيل الدعوى بشكل رسمي. 

117 100% 0 0% 

21 

ال يجااوز النظاار فااي طلاات اتخاااذ أي ماان التاادابير 

في اختصاص لجنة التحكيم من الوقتية قبل البت 

 عدمه.

99 84% 18 16% 

22 

يتحمل الطرف الذي قادم طلات اساتدعاء الشاهود 

أو الخبااااراء أو المتاااارجمين مسااااؤولية تكاااااليف 

اسااااتدعائهم ك بينمااااا يتحماااال المركااااز تكاااااليف 

 استدعائهم بناء على رغبة منه .

112 95% 5 5% 

23 

على اللجنة قبل سماع شهادة الشاهود والخباراء 

أن تقااوم بتنباايههم إلااى أن شااهادة الاازور جريمااة 

 جنائية تعاقت عليها األنظمة.

112 95% 5 5% 

24 

إذا قدم طرف طلات تحكايم متعلاق بوقاائع مماثلاة 

لتحكيم منظور أمام المركز فيجوز لارئيس غرفاة 

التحكيم المختصة بعد التشاور ماع لجناة التحكايم 

وأطراف التحكيم أن يقارر ضام الطلات إلاى ملاف 

 لتحكيم المنظور.ا

108 92% 9 8% 

25 

يوًمااا  21ميعاااد الطعاان باالسااتئناف فااي األحكااام 

يوماااً فااي  40فااي جميااع األحااوال . ) باادالً ماان 

يوماااااً فااااي المااااواد  15المااااواد الموضااااوعية و

 المستعجلة ( .

87 74% 20 26% 

26 

إذا رغت أحد أطراف المنازعة إدخال طرف ثال  

 فيجت اتخاذ اآلتي: 

 تقديم طلت اإلدخال بمذكرة إلى األمين العام. 

إيداع طالت اإلدخاال نساخة إضاافية مان مذكرتاه 

 لتسليمها إلى الشخو المراد إدخاله.

تحديااااد األمااااين العااااام مهلااااة زمنيااااة للشااااخو 

 المطلوب إدخاله للرد على طلت اإلدخال.

تحدياااد مهلاااة زمنياااة ألطاااراف التحكااايم األخااارى 

 دخال.إلبداء الرأي بش ن طلت اإل

تبت لجناة التحكايم فاي طلات اإلدخاال بعاد انتهااء 

المهلة الممنوحة لألطراف شريطة وجود موافقة 

ماان الطاارف المطلااوب إدخالااه أو اتفاقيااة سااابقة 

115 98% 2 2% 
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 على التحكيم. 

إذا رغت طرف ثال  التدخل في المنازعاة فيجات 

 اتخاذ اآلتي:

تقديم طلت مسبت من الشخو طالت التدخل إلى 

أيام من علمه بتقديم  10خالل  األمين العام وذلك

 طلت التحكيم.

يرسل األمين العاام نساخة مان طلات التادخل إلاى 

األطراف ماع إمهاالهم مادة محاددة لتقاديم ماذكرة 

 بردهم على طلت التدخل.

تباات لجنااة التحكاايم فااي طلاات التاادخل بعااد انتهاااء 

 المهلة الممنوحة لألطراف.

قبااول طلاات  –باا ي حااال ماان األحااوال  –ال يجااوز 

 تدخل بعد قفل باب المرافعة. ال

المقترحات بشأن تعديل  يتضح من الجدول السابق الخاص بآراء السادة الخبراء ألهم
التشريعية في الئحة النظام األساسي لمركز التسوية والتحكيم لنصوص ابعض 

-9-7-5-3-2-1م , أن العبارات رقم )2017لسنة  88الرياضي المصري رقم 
( جاءت 11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-26

( وهو ما يؤكد على موافقة %80أعلى من النسبة التي ارتضاها الباحثون وهي )
 -عينة البحث على ما يلي:

إلغاء كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام النصوص المتعلقة بمركز التسوية  -
دولية المنضمة إليها والتحكيم الرياضي عدا ما ورد بالمعايير أو االتفاقيات ال

 مصر.
في جميع األحوال ال تزيد المواعيد المحددة من األمانة العامة أو هيئات التحكيم  -

 إال ما استثنى بنص .    يوًما 20عن 
يبدأ حساب المواعيد من اليوم التالي من استالم البريد اإللكتروني المرسل من  -

 المركز أو العنوان المحدد مسبًقا . 
 تحكيم باختيار رؤساء غرف التحكيم .  يقوم مجلس ال -
يكون لرئيس مجلس التحكيم الحق في دعوة من يرى مناسبة حضوره لالجتماع  -

 في أي مسائل تتعلق بعمل المركز دون أن يكون له الحق في التصويت .    
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في حالة تأجيل اجتماعات المجلس لعدم اكتمال النصاب القانوني , يكون  - 
بحضور ثلث األعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه  االجتماع التالي صحيًحا

 واألمين العام من بين الحاضرين .     
إذا بدأ االجتماع صحيًحا فال يؤثر في صحة القرارات التي يصدرها المركز  -

انسحاب بعض أعضاء المجلس على أال يقل عدد الحاضرين عن األغلبية 
 العادية .    

س االنسحاب من النقاش ومن عملية يجب على كل عضو من أعضاء المجل -
 اتخاذ القرار إذا كانت هناك شبهة أو احتمال لتعارض المصالح .

 تسري قرارت مجلس التحكيم فورًا ما لم يقرر خالف ذلك . -
 الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس التحكيم :  -

أن يكون مصري الجنسية , وحاصل على ليسانس الحقوق بالنسبة لرئيس 
عام  30نائبه , وأي مؤهل عاٍل لباقي األعضاء , وال يقل عمره عن المجلس و 

عام , مع عدم صدور حكم قضائي بات في قضايا مخلة  65وال يزيد عن 
ن رد اعتباره .     بالشرف أو األمانة وا 

على من يبدي الدفع بعدم االختصاص تقديم مذكرة مكتوبة بهذا الشأن في مدة  -
 أيام 10عن  تحددها لجنة التحكيم ال تزيد

رؤساء غرف المركز هم المسئولون عن اختيار المحكمين أو الوسطاء في حال  -
 فشل األطراف في اختيارهم 

 يجوز أن يكون المحكمين من العاملين بالجهاز اإلداري للدولة . -
يجوز لمجلس التحكيم الموافقة على قيد أي محكم غير مصري بشرط أن يكون  -

 م الرياضية الدولية .محكم معتمد لدى محكمة التحكي
لألمانة العامة للمركز إعادة أي صحيفة دعوى غير مكتملة أو مقدمة أو موقعة  -

من ممثل غير موكل أو مفوض قانونًا , وُيمنح المدعي مهلة محددة إلكمال 
 المطلوب, وفي حال عدم التقيد بذلك فال يتم تسجيل الدعوى بشكل رسمي.
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التدابير الوقتية قبل البت في اختصاص  ال يجوز النظر في طلب اتخاذ أي من - 
 لجنة التحكيم من عدمه.

يتحمل الطرف الذي قدم طلب استدعاء الشهود أو الخبراء أو المترجمين  -
مسؤولية تكاليف استدعائهم , بينما يتحمل المركز تكاليف استدعائهم بناء 

 على رغبة منه .
بتنبيههم إلى أن على اللجنة قبل سماع شهادة الشهود والخبراء أن تقوم  -

 شهادة الزور جريمة جنائية تعاقب عليها األنظمة.
إذا قدم طرف طلب تحكيم متعلق بوقائع مماثلة لتحكيم منظور أمام المركز  -

فيجوز لرئيس غرفة التحكيم المختصة بعد التشاور مع لجنة التحكيم وأطراف 
 التحكيم أن يقرر ضم الطلب إلى ملف التحكيم المنظور.

 حد أطراف المنازعة إدخال طرف ثالث فيجب اتخاذ اآلتي: إذا رغب أ -
 تقديم طلب اإلدخال بمذكرة إلى األمين العام. 

إيداع طالب اإلدخال نسخة إضافية من مذكرته لتسليمها إلى الشخص المراد 
 إدخاله.

تحديد األمين العام مهلة زمنية للشخص المطلوب إدخاله للرد على طلب 
 اإلدخال.

 منية ألطراف التحكيم األخرى إلبداء الرأي بشأن طلب اإلدخال.تحديد مهلة ز 
تبت لجنة التحكيم في طلب اإلدخال بعد انتهاء المهلة الممنوحة لألطراف 
شريطة وجود موافقة من الطرف المطلوب إدخاله أو اتفاقية سابقة على 

 التحكيم.
 إذا رغب طرف ثالث التدخل في المنازعة فيجب اتخاذ اآلتي: -

 10طلب مسبب من الشخص طالب التدخل إلى األمين العام وذلك خالل  تقديم
 أيام من علمه بتقديم طلب التحكيم.
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يرسل األمين العام نسخة من طلب التدخل إلى األطراف مع إمهالهم مدة محددة  
 لتقديم مذكرة بردهم على طلب التدخل.

 لألطراف. تبت لجنة التحكيم في طلب التدخل بعد انتهاء المهلة الممنوحة
 قبول طلب التدخل بعد قفل باب المرافعة. –بأي حال من األحوال  –ال يجوز 

( أقل من النسبة التي ارتضاها 25-17-10-8-6-4بينما جاءت العبارات رقم )
 -( وهو ما يؤكد على عدم موافقة عينة البحث على ما يلي:%80الباحث وهي )

 أمام الغير وأمام القضاء . يكون األمين العام مسئواًل عن تمثيل المركز -
 في جميع األحوال يقوم األمين العام بتحديد المبلغ النهائي لتكاليف التحكيم . -
 يجوز عقد اجتماعات المجلس باستخدام وسائل التقنية الحديثة . -
في حال االجتماعات المؤجلة لعدم اكتمال النصاب القانوني يجب أن تكون  -

 القرارات بموافقة جميع الحاضرين 
يجوز لألطراف الموافقة على استمرار المحكم أو الوسيط في عمله حتى ولو  -

 كشف عن بعض الظروف التي قد توثر في استقالله . 
 يوًما في جميع األحوال . 21ميعاد الطعن باالستئناف في األحكام  -

 االستخالصات:
الت استخلص الباحثون النقاط التالية والتي يمكن مراعاتها عند إجراء أي تعدي

 -تشريعية بشأن المركز:
إلغاء كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام النصوص المتعلقة بمركز التسوية  -

والتحكيم الرياضي عدا ما ورد بالمعايير أو االتفاقيات الدولية المنضمة إليها 
 مصر.

 الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس التحكيم :  -
الحقوق بالنسبة لرئيس  أن يكون مصري الجنسية , وحاصل على ليسانس

عام  30المجلس ونائبه , وأي مؤهل عاٍل لباقي األعضاء , وال يقل عمره عن 
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عام , مع عدم صدور حكم قضائي بات في قضايا مخلة  65وال يزيد عن  
ن رد اعتباره .     بالشرف أو األمانة وا 

دة على من يبدي الدفع بعدم االختصاص تقديم مذكرة مكتوبة بهذا الشأن في م -
 أيام 10تحددها لجنة التحكيم ال تزيد عن 

رؤساء غرف المركز هم المسئولون عن اختيار المحكمين أو الوسطاء في حال  -
 فشل األطراف في اختيارهم 

 يجوز أن يكون المحكمون من العاملين بالجهاز اإلداري للدولة . -
 التوصيات:

ة على النصوص يوصي الباحثون بضرورة اإلسراع في إجراء التعديالت الهام -1
التشريعية المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والواردة بقانون 
الرياضة وذلك للقضاء على الكثير من العيوب التي ظهرت أثناء التطبيق العملي 

 للنصوص سالفة الذكر .
كما يوصي الباحثون بالنظر إلى التعديالت المطروحة في هذا البحث واألخذ بها  -2

تناسب مع تحقيق الهدف المنشود وهو الحفاظ على هذه التجربة الوليدة بما ي
في الحياة الرياضية المصرية وتحسين عمل المركز بما يحقق الهدف من 

 إنشاءه .
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 قائمة املراجع العلمية 
ابـــــــن  1

:  منظــــــــــــــــــــــور

" 

لسان العرب" ك الجزء الخامس عشر ك فصل الحاء 

ف الميم ك الدار المصرية للت ليف والترجمة ك حر

 189المعجم الوسيط ك الجزء األول ك باب حكم ك ص

 م .1960ك 

م 1965القاهرة  كمبادئ تاريخ القانون ك دار النهضة العربية ك  :  صوفــي أبو طالــــــــت 2

 .80ك  79ك ص 

عمرو مصطفى عبد  3

 الحميد

األندية " نموذج مقترح آللية فض منازعات 

رسالة الرياضية بجمهورية مصر العربية "

ماجستيرك كلية التربية الرياضية ك جامعة المنيا ك 

 م .2015

قانـــــــــون  4

 الرياضــــــــــة

مكرر)ب(ك بتاريخ  21: الجريدة الرسمية ك العدد 

 .66م ك المادة 2017مايو سنة  31

الئحة النظام األساسي  5

لمركز التسوية 

كيم الرياضي والتح

 المصري:

 19تابع ك بتاريخ  211الجريدة الرسمية ك العدد 

 .1م ك المادة 2017سبتمبر سنة 

محمد أبو الفتوح  6

 الدليل

قانونية ت سيس المحكمة الرياضية بجمهورية مصر 

رسالة دكتوراه غير منشورة ك كلية العربية "  

 م .2013التربية الرياضية ك جامعة بنها ك

 لفض والتشريعية التنظيمية األبعاد دراسة حي تونيمحمد فت 7

مجلة أسيوط لعلوم الرياضي"  المجال في المنازعات

وفنون الرياضة ك جامعة أسيوطك كلية التربية 

 224:170ك ص 2013الرياضيةك

محمد أحمد فضل هللا ك  8

عبد اللطيف صبحي 

 محمد

المنازعات الرياضية بين مشروعية التحكيم وحتمية 

ء إلى القضاء المصري "مجلة أسيوط لعلوم اللجو

وفنون الرياضة ك جامعة أسيوطك كلية التربية 

 340:286ك ص 2011الرياضيةك

التشريعات القانونية لحل المنازعات الرياضية في  هند سالم فهاد 9

رسالة دكتوراه ك كلية التربية دولة الكويت" ك 

م 2010الرياضية للبنين بالقاهرة ك جامعة حلوان ك 

. 

محمد حسام  10

 لطفـــــــــي :

"المدخل لدراسة القانون"ك دار النهضة العربيةك 

 9ص –12ط ك  م2016القاهرة ك
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 املواقع اإللكرتونية : 
www.ssac.sa http://   11 

http://kenanaonline.com 12 
 

  

http://www.ssac.sa/
http://kenanaonline.com/


 

205 
 

 سابعالالعدد  – ( 4مجلد ) مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية 

تعديالت مقرتحة لبعض النصـوص التشـريعية املتعلقـة مبركـز التسـوية  
 والتحكيم الرياضي املصري الواردة بالئحة النظام األساسي للمركز 

 مستخلص البحث
المتعلقة التشريعية لنصوص اتعديالت مقترحة لبعض قام الباحثون بمحاولة تقديم 

دة بالئحة النظام األساسي للمركز من الوار  بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري
خالل التعرف على إيجابيات وسلبيات التشريعات القائمة ذات الصلة بعمل المركز 
ومن ثم محاولة تقديم مقترحات ألهم التعديالت على النصوص التشريعية المتعلقة 
بالمركز والواردة بالئحة المركز, واستخدم الباحثون المنهج الوصفي 

سات المسحية ( كمنهج للبحث , وتحليل الوثائق واستمارة االستبيان بأسلوب)الدرا
مجتمع  البحث المتمثل والمقابلة الشخصية كأدوات لجمع البيانات من الخبراء بشأن 

 71في كافة األشخاص و الهيئات و الجهات الخاضعة ألحكام قانون الرياضة رقم 
 ( .5003م والبالغ عددهم )2017لسنة 

 -نتائج هي :وكانت أبرز ال
  إلغاء كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام النصوص المتعلقة بمركز التسوية

والتحكيم الرياضي عدا ما ورد بالمعايير أو االتفاقيات الدولية المنضمة إليها 
 مصر.

  : الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس التحكيم 
ة لرئيس المجلس أن يكون مصري الجنسية , وحاصل على ليسانس الحقوق بالنسب
عام وال يزيد  30ونائبه , وأي مؤهل عاٍل لباقي األعضاء , وال يقل عمره عن 

عام , مع عدم صدور حكم قضائي بات في قضايا مخلة بالشرف أو  65عن 
ن رد اعتباره .     األمانة وا 

  على من يبدي الدفع بعدم االختصاص تقديم مذكرة مكتوبة بهذا الشأن في مدة
 أيام 10التحكيم ال تزيد عن  تحددها لجنة



 

206 
 

 سابعالالعدد  – ( 4مجلد ) مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية 

 
  رؤساء غرف المركز هم المسئولون عن اختيار المحكمين أو الوسطاء في حال

 فشل األطراف في اختيارهم 
 . يجوز أن يكون المحكمون من العاملين بالجهاز اإلداري للدولة 

 التوصيات.
يوصي الباحثون بضرورة اإلسراع في إجراء التعديالت الهامة على النصوص  -1

لتشريعية المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والواردة بقانون ا
الرياضة وذلك للقضاء على الكثير من العيوب التي ظهرت أثناء التطبيق العملي 

 للنصوص سالفة الذكر .
كما يوصي الباحثون بالنظر إلى التعديالت المطروحة في هذا البحث واألخذ بها  -2

الهدف المنشود وهو الحفاظ على هذه التجربة الوليدة  بما يتناسب مع تحقيق
في الحياة الرياضية المصرية وتحسين عمل المركز بما يحقق الهدف من 

 إنشاءه .
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proposed Amendments To Some Legislative Texts 

Related To The Egyption Sports Settlement And 

Arbitration Center Contained In The Bylaws 
Summary of the research 

The researcher made an attempt to present A proposed 
Amendments To Some Legislative Texts Related To The 
Egyption Sports Settlement And Arbitration Center 
Contained In The Bylaws by identifying the pros and cons of 
the existing legislation related to the work of the center and 
then trying to present proposals for the most important 
amendments to the legislative texts related to the center and 
contained in the Sports Law and the statute of the center, 
and the researcher used the descriptive approach in a 
manner ( Survey studies) as a method for research, 
document analysis, questionnaire and personal interview as 
tools for collecting data from experts on the research 
community represented by all persons, bodies and entities 
subject to the provisions of Sports Law No. 71 For the year 
2017 AD and the number (5003). 
The most prominent results were: - 
The sports arbitration mechanism to settle sports disputes 
remains the most appropriate, despite some problems in the 
philosophy of applying the sports arbitration mechanism in 
the Arab Republic of Egypt. 
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 The establishment of the Egyptian Mathematical Settlement 
and Arbitration Center, although it came too late in 
response to repeated calls from many years ago, but it 
represents a major positive step in the future of Egyptian 
sports. 
The procedures resulting from the issuance of the 
arbitration award, from the necessity of obtaining an 
execution order and then obtaining the executive form from 
the state’s judiciary with the possibility of questioning the 
implementation by the opponent, are all measures that 
negatively affect the most important positive of the 
arbitration system, which is the speed of adjudication of 
disputes, so it is necessary to repeat Consider 
understanding the special nature of the sports arbitration 
system based on the speed of it, the litigation and 
simplifying its procedures, and then making legislative 
amendments that accompany this nature.. 
Therefore, the Egyptian Sports Settlement and Arbitration 
Center in relation to a dispute related to the Football 
Association is the only body competent to consider and 
settle disputes of the Football Association without 
respecting international standards in this regard. 
Recommendations. 
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 The researchers recommends the necessity of speeding up 
the important amendments to the legislative texts related to 
the Egyptian Center for Sports Settlement and Arbitration 
contained in the Sports Law and the regulations of the 
statute of the center in order to eliminate many of the 
defects that appeared during the practical application of the 
aforementioned texts. 
The researchers also recommends looking at the 
amendments proposed in this research and adopting them 
in a way that is commensurate with the achievement of the 
desired goal, which is to preserve this nascent experience 
in Egyptian sports life and improve the work of the center in 
a manner that achieves the goal of its establishment. 
The FIFA has stipulated in its statute regulations that 
asylum in any form of regular litigation is prohibited unless 
it is stipulated in FIFA's regulations, and directing to 
ordinary courts in all its forms is strictly prohibited. 

 
 
 
 
 

 
 


