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تعديالت مقرتحة لبعض النصوص التشريعية املتعلقة مبركز التسوية  
 م.2017لسنة  71والتحكيم الرياضي املصري الواردة بقانون الرياضة رقم 

 * أ. د / كمال الدين عبد الرمحن درويش                                                                    

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدمة البحث :

م( " التحكيم بأنه عملية قانونية مركبة تقوم على 2001ُيعرِّف يسري محمد العصار )
اتفاق أطراف نزاع معين على عرض خالفهم على ُمَحكِّم أو أكثر لكي يفصلوا فيه 
على ضوء قواعد القانون , ويذكر أن اللجوء إلى التحكيم باعتباره أسلوًبا لحسم 

ر بين أطراف العالقات القانونية , أصبح سمة من السمات المنازعات التي تثو 
األساسية في المعامالت المختلفة على المستوى الدولي أو المحلي , واتسع مجال 

 التحكيم وامتد إلى أنواع من المنازعات لم يكن يشملها من قبل".
أطراف ويرجع السبب في االتجاه المطرد إلى التحكيم لحسم المنازعات التي تثور بين 

المختلفة , إلى المزايا التي يمتاز بها التحكيم , وأهمها البساطة العالقات القانونية 
والمرونة , وقيامه على رضاء أطراف النزاع, وسرعة الفصل في المنازعات وتوفير 
الجهد والوقت , وتوافر الخبرة والتخصص في المسائل الفنية واالقتصادية والعملية 

ن يختارهم أطراف النزاع , ولعّل من أهم النتائج اإليجابية التي لدى المحكَّمين الذي
 تترتب على اللجوء للتحكيم لحسم المنازعات

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األعلى للجامعات . باجمللس لرياضيةا الرتبية قطاع جلنة رئيس. حلوان جامعة – للبنني 
 لشئون الكلية وكيل. الفيوم جامعة –الرياضية الرتبية كلية –** استاذ اإلدارة الرياضية املساعد

 . البيئة وتنمية اجملتمع خدمة
 .سويف بني جامعة –الرياضية الرتبية كلية -*** مدرس مساعد 
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كل عام عدد هائل من الدعاوى تخفيف العبء عن قضاء الدولة , الذي ُيرَفع أمامه  
 (9, مما يؤدي إلى تأخير الفصل فيها ".)

م( على  ما أفصحت عنه الفقرة الثانية من 2014ويؤكِّد أسامة عبد العزيز )      
م , والتي تنص 2014( من الدستور المصري المعدَّل الصادر في يناير84المادة )

ئات الرياضية األهلية وفًقا للمعايير على ".... وينظِّم القانون شئون الرياضة والهي
 الدولية , وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية " .

وُيضيف " أنه قد بات من الضروري , أن تتصدى المحاكم المتخصصة       
للمشاكل القانونية المستجدة , حيث يقوم عليها قضاة متخصصون , يرتبط أداؤهم 

في القضايا المعروضة عليهم , بما يجعلهم بمدى إلمامهم بالعلم الذي يواجهونه 
مؤهلين للفصل في تلك القضايا من خالل مجموعة من االعتبارات العلمية التي 
تعينهم على أداء مهمتهم بسهولة ويسر , وبما يضمن فصاًل عاداًل في النزاع 
المعروض عليهم , ونظًرا لما تكابده الساحة الرياضية من مشاكل وخالفات , فإن 

ة لوجود نظام للفصل بين األطراف المتنازعة في مجال الحا جة قد أصبحت ُملحِّ
يجاد الحلول التي تقدم آلية ثابتة مستمدة من القوانين بكل حيادية ,  الرياضة , وا 

 ( 1لتحمي الساحة الرياضية مما تتعرض له من مشاكل". )
 مشكلة البحث:       

ي تواجه الرياضة هي طرق فّض " مما ال شك فيه أن أحد أهم اإلشكاليات الت
المنازعات الرياضية لذلك نشأ مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وفق ظهير 

م الُمعطَّل , 2012تشريعي وهي التعديالت الدستورية التي ُأجريت على دستور 
( على ضرورة أن ُينظِّم 84م  والذي أّكد في مادته )2014والصادرة في يناير

الفصل في المنازعات الرياضية , وهنا يجب أن نتذّكر تاريًخا في غاية القانون كيفية 
م والذي بموجبه تأسس مجلس التحكيم 1994األهمية وهو تاريخ اتفاق باريس 

الرياضي الدولي ليصبح المظلَّة التشريعية لمحكمة التحكيم الرياضي الدولي بعد أن 
ي كان ُيمثِّل تعارًضا كبيًرا في كانت تبعيتها للجنة األوليمبية الدولية األمر الذ
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االختصاص أو نطاق وحدود الُسلطة الممنوحة لمحكمة التحكيم الرياضي الدولي ألنه  
من الجائز أن تكون من ضمن القضايا المتناَزع عليها أمام المحكمة الرياضية 
ة الدولية أحد أطرافها اللجنة األوليمبية الدولية , فكيف للمحكمة أن تنظر هذه القضي

وهي تحت مظلة اللجنة األوليمبية الدولية , ومن ثم كان اقتراح باريس بإنهاء هذا 
الجدل من خالل تبعية المحكمة الرياضية الدولية لمجلس التحكيم الرياضي الدولي 

 (6وليس اللجنة األوليمبية الدولية ". )
مة م المنظِّ 2017لسنة  71وقد أّكدت النصوص الواردة في قانون الرياضة رقم 

لعمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري على التبعية المباشرة  للجنة 
(.  69,  68,  66األوليمبية المصرية إدارًيا ومالًيا وفنًيا وهو ما ورد في المواد ) 

 (3مرفق )
م من 2017لسنة  71( من قانون الرياضة رقم 4ووفًقا لما ورد بنّص المادة )

مبية المصرية في وضع لوائح الُنظم األساسية للهيئات إعطاء الحق للجنة األولي
(, والقرارات الُمنظِّمة لها , 2الرياضية المختلفة  ) اللوائح االسترشادية ( مرفق )

األمر الذي ُيمثِّل سابقة غير محسوبة العواقب , وهذا بالضرورة يجعل اللجنة 
عَرض وسُتعَرض على مركز األوليمبية المصرية ِخصًما في الكثير من القضايا التي تُ 

التسوية والتحكيم الرياضي المصري , فكيف للجنة األوليمبية المصرية أن تكون 
باإلضافة إلى اعتمادها لوائح الُنظم األساسية  ِخصًما وَحَكًما في نفس الوقت ,

ية , وهذا ما يؤكده محمد أبو الفتوح للهيئات الرياضية والتي تقَرها الجمعيات العموم
 (5()2013) الدليل

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

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

 يستمر الحال كما كان يحدث بالماضي .
 : تقديم تعديالت مقترحة  لبعض النصوص يهدف البحث إلى :  هدف البحث

التشريعية المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الواردة بقانون 
 م )بعد الرجوع للسادة الخبراء(.2017لسنة  71الرياضة رقم 

 فى ضوء هدف البحث صاغ الباحثون التساؤل التالي: البحث : تساؤالت 
في المواد المتعلقة بمركز التشريعية لنصوص اما هي أهم المقترحات لتعديل بعض 
 م؟2017لسنة  71الواردة بقانون الرياضة رقم  التسوية والتحكيم الرياضي المصري

 املصطلحات الواردة بالبحث: 
 -ضي املصري :مركز التسوية والتحكيم الريا

هو مركز مستقل أُنشئ باللجنة األوليمبية المصرية, وله الشخصية االعتبارية , 
ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي 
يكون أحد أطرافها من األشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة ألحكام هذا 

 (4ة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي .)القانون , وذلك عن طريق الوساط
 إجراءات البحث: 

 أوالً : منهج البحث 

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

 ثانيًا : جمتمع وعينة البحث

جهات الخاضعة يتمثل مجتمع  وعينة البحث في كافة األشخاص و الهيئات و ال
 م , والموضحة بالجدول التالي :2017لسنة  71ألحكام قانون الرياضة رقم 
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 %0 - - - 1 الجهة اإلدارية المركزية 1

 %26 7 6 1 27 الجهة اإلدارية المختصة 2

 %0 - - - 1 ليمبية المصريةاللجنة األو 3

 %0 - - - 1 اللجنة الباراليمبية المصرية 4

 %23 11 10 1 48 االتحادات الرياضية 5

 %0 - - - 5 االتحادات النوعية 6

 %5,6 55 50 5 847 األندية الرياضية 7

 %4,1 55 50 5 4072 مراكز الشباب 8

 %100 1 1 - 1 المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات 9

 - - - - - الشركات المساهمة 10

 - - - - - روابط التشجيع الرياضية 11

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

ا : أدوات مجع البيانات 
ً
 ثالث

 -املقابلة الشخصية:

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

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

لس ( من السادة الخبراء الميدانيين من أعضاء مجا27التشريعية , وذلك مع عدد )
اإلدارات والعاملين التنفيذيين الحاليين والسابقين ببعض األندية واالتحادات الرياضية 

 المصرية وأفرعها.
 -وخلص الباحثون من هذه المقابلة إلى ما يلي:

 أهم السلبيات أهم اإليجابيات

آلية التحكيم الرياضي لفض  -

المنازعات الرياضية هي 

 األفضل.

مركز التحكيم الرياضي أحد  -

م مكتسبات قانون الرياضة أه

الجديد وخطوة ايجابية في 

 مستقبل الرياضة المصرية.

حجية األمر المقضي ألحكام  -

المحكمين الذي يعني امكانية 

سن وتنفيذ أحكام التحكيم الرياضي يخالف احيانًا بعض النصوص  -

 يعات وطنية (.تشر -الهامة ) اتفاقيات دولية

تعدد المظالت التشريعية للتحكيم الرياضي يؤدي إلى امكانية وجود  -

 تعارض بين النصوص .

اصدار اللجنة األولمبية الكثير من القرارات بتعديل الئحة المركز  -

 مادة قانونية في مدة زمنية قصيرة(. 34)تعديل أكثر من 

 ولمبية لمالية والفنية للجنة األتبعية المركز االدارية وا -

صيغة  –االجراءات التالية على صدور ُحكم التحكيم )أمر تنفيذ  -

استشكال تنفيذ ( تؤثر سلبًا على سرعة الفصل في  -تنفيذية
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تنفيذها بالقوة الجبرية إذا 

 اقتضت الضرورة لذلك.

 المنازعات.

 م(2019عدم دستورية بعض مواد الالئحة ) ُحكم محكمة النقض  -

 عدم الدقة في توضيح طبيعة المنازعات الرياضية وأشكالها . -

 -يان:استمارة اإلستب

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

المقابالت الشخصية مع بعض الخبراء توصل الباحثون لمعرفة أهم التعديالت 
بمركز التسوية والتحكيم الرياضي  لنصوص التشريعية المتعلقةاالمقترحة لبعض 

 م .2017لسنة  71المصري والواردة بقانون الرياضة رقم 
وسوف يتناول الباحثون مراحل تطور وتعديل استمارة االستبيان حتى التوصل إلى 

 الشكل النهائي لالستمارة والتي تم تطبيقها على العينة األساسية.
 -تقنني استمارة االستبيان:

( عبارة وتم 13بوضع العبارات االفتراضية التي اشتملت على )قام الباحثون 
صياغتهم في قائمة مبدئية للعرض على الخبراء إلبداء الرأي في مدى مناسبة 

غير موافق(  -العبارات المقترحة , وكذلك مدى مناسبة ميزان التقدير المقترح )موافق
لى مدى مناسبة العبارات ( خبير إلبداء الرأي ع14وذلك ألخذ رأي الخبراء وعددهم )

 لتحقيق أهداف البحث وذلك بإضافة أو تعديل للعبارات .
  -صدق استمارة االستبيان :

( فأكثر من آراء الخبراء لقبول العبارات ولم يتم استبعاد %80حدد الباحثون نسبة )
أي من عبارات االستمارة وبالتالي تكون االستمارة في شكلها األولي مكّونة من 

 (.4بارة )مرفق ( ع13)
المقترحة لمركز ويوّضح الجدول التالي النسبة المئوية آلراء الخبراء في العبارات 

لسنة  71التسوية والتحكيم الرياضي المصري المتعلقة بقانون الرياضة رقم 
 م.2017
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 (14)ن=

 النسبة المئوية العبارة النسبة المئوية العبارة النسبة المئوية العبارة

1 100% 6 90% 11 80% 

2 90% 7 90% 12 100% 

3 100% 8 80% 13 100% 

4 90% 9 100%   

5 90% 10 100%   

 -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.%90سبة )بن
 صدق االتساق الداخلي:

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

 العينة األساسية .
  (12)ن= 

 معامل االرتباط العبارة ل االرتباطمعام العبارة معامل االرتباط العبارة

1 0.756 6 0.866 11 0.797 

2 0.679 7 0.738 12 0.879 

3 0.782 8 0.778 13 0.738 

4 0.658 9 0.732   

5 0.767 10 0.728   

 0.564=  ,05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى 
 امالت العلمية.ويوضح الجدول التالي االستمارة في صورتها النهائية  بعد إجراء المع

 المحور
عدد العبارات قبل التطبيق 

 االستطالعي

أرقام العبارات 

 المستبعدة

عدد العبارات 

 النهائي

 13 - 13 األول
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 -تطبيق االستبيان على عينة البحث األساسية: 
جراء التعديل  بناًءا على النتائج التي استخلصها الباحثون من الدراسة االستطالعية وا 

-( جهة117بيان فقد تم تطبيق االستبيان على عينة البحث وقوامها )النهائي لالست
 هيئة طبًقا لفئات عينة البحث.

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

ردة الوا في المواد المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصريالتشريعية 
م , وهو ما يجيب على تساؤل 2017لسنة  71بقانون الرياضة رقم 

 (117البحث.)ن=

 المقتـــــــــــــــــــــــــــــــرح م

 الرأي المقترح

 غير موافق موافق

 % ك % ك

1 

اصدددددددار قددددددانون خدددددداص بددددددالمركز منفصددددددل عددددددن قددددددانون 

الرياضدددددة   علدددددى أن تكدددددون أحكامددددد  وقراراتددددد  مشدددددمولة 

فيدددذ والصددديغة التنفيذيدددة. ) بددددالً مدددن اللجدددوء إلدددى بددد مر التن

 المحاكم للحصول على أمر التنفيذ( .

108 92% 9 8% 

2 

تحديد ماهية المنازعات الرياضية باعتبارها تلك الخالفات 

التي تنش  بين طرفين أو أكثر حول ما ينُجم عن تطبيق قانون 

أو الفنية الرياضة ولوائح  التنفيذية نتيجة المخالفات اإلدارية 

أو التعاقدية التي ينص فيها شرط أو مشارطة التحكيم على 

اللجوء إلى المركز. ) بدالً من عدم توضيح ماهية المنازعات 

 الرياضية المختّص بها المركز ( . 

113 97% 4 3% 

3 

تغيير مسّمى المركز ليصبح " مركز التحكيم الرياضي 

م الرياضي سوية والتحكيالمصري " ) بدالً من مركز الت

 المصري(

98 84% 19 16% 

4 

       اإلستقالل المالي واإلداري واألهلية القانونية للمركز.     

) بدالً من أن يكون تابًعا للجنة األوليمبية المصرية ماليًا 

 وإداريًا ( . 

111 95% 6 5% 

5 
انشاء فروع أخرى للمركز داخل الدولة . ) وليس فقط المركز 

 باللجنة األوليمبية المصرية (. الوحيد الموجود
85 73% 32 27% 

6 

انشاء مجلس التحكيم الرياضي المصري الذي 

يتولى إدارة وتمويل المركز   واصدار النظام 

األساسي ل .    ) بداًل من مجلس اإلدارة الذي 

 تعين  اللجنة األوليمبية المصرية ( .

114 97% 3 3% 

7 

نة األوليمبية اختيار أعضاء المجلس من قبل اللج

واالتحادات الرياضية األولمبية من خارج مجلس 

اإلدارة . ) بداًل من اللجنة األوليمبية المصرية 

 فقط ( .

101 86% 16 14% 
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8 

( عضو   على أن 15يُشكَّل المجلس من عدد )

( أعضاء من قبل اللجنة األوليمبية 5يتم اختيار )

( أعضاء من قبل االتحادات الرياضية 5  و )

( أعضاء من قبل األعضاء 5األولمبية   و )

الَعشر . ) بدالً من مجلس اإلدارة المكّون من 

أعضاء( والذي  6( أعضاء ) رئيس + 7عدد )

يتم اختياره من قبل من اللجنة األوليمبية 

 المصرية  فقط  ( 

98 84% 19 16% 

9 
مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد 

 دالً من مدة واحدة (. أخرى.            ) ب
62 53% 55 47% 

10 
يَنتِخب المجلس من بين أعضائ  الرئيس ونائب 

 الرئيس ورؤساء غرف التحكيم ونوابهم.   
117 100% 0 0% 

11 
يمكن لمجلس التحكيم االستعانة ب صحاب 

 الخبرات لمساعدت  في مختلف اختصاصات  .
117 100% 0 0% 

12 

استخدام المنشطات إضافة المنازعات المتعلقة ب

لتكون ضمن اختصاصات المركز .) بدالً من 

اسناد اختصاصها للمنظمة المصرية لمكافحة 

المنشطات التي تنشئها وزارة الشباب والرياضة 

 ) 

87 74% 30 26% 

13 

تنظيم نظام التحكيم ليصبح المركز مكون من ثالث 

 غرف :

غرفة الوساطة : الجهة المختصة بتسوية 

 المتنازع عليها .االتفاقيات 

غرف التحكيم العادي : الجهة المختصة للفصل في 

المنازعات التعاقدية التي ينص فيها على اللجوء 

 للمركز 

غرفة التحكيم االستئنافي : الجهة المختصة  

للفصل في االستئنافات على القرارات النهائية 

الصادرة من الهيئات الرياضية أو أحكام المحكمين 

 . 

117 100% 0 0% 

المقترحات بتعديل  يتضح من الجدول السابق الخاص بآراء السادة الخبراء ألهم
في المواد المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي التشريعية لنصوص ابعض 
-3-2-1م أن العبارات رقم )2017لسنة  71الواردة بقانون الرياضة رقم  المصري

التي ارتضاها الباحث وهي  ( جاءت أعلى من النسبة4-6-7-8-10-11-13
 -( وهو ما يؤكد على موافقة عينة البحث على ما يلي:80%)
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اصدار قانون خاص بالمركز منفصل عن قانون الرياضة , على أن تكون أحكامه  - 
 وقراراته مشمولة بأمر التنفيذ والصيغة التنفيذية.

أ بين طرفين تحديد ماهية المنازعات الرياضية باعتبارها تلك الخالفات التي تنش -
أو أكثر حول ما ينُجم عن تطبيق قانون الرياضة ولوائحه التنفيذية نتيجة 
المخالفات اإلدارية أو الفنية أو التعاقدية التي ينص فيها شرط أو مشارطة 

 التحكيم على اللجوء إلى المركز.
 تغيير مسّمى المركز ليصبح مركز التحكيم الرياضي المصري . -
 داري واألهلية القانونية للمركز.   اإلستقالل المالي واإل -
انشاء مجلس التحكيم الرياضي المصري الذي يتولى إدارة وتمويل المركز ,  -

 واصدار النظام األساسي له.  
اختيار أعضاء المجلس من قبل اللجنة األوليمبية واالتحادات الرياضية األولمبية  -

 من خارج مجلس اإلدارة .  
( أعضاء من قبل 5( عضو , على أن يتم اختيار )15ُيشكَّل المجلس من عدد ) -

( أعضاء من قبل االتحادات الرياضية األولمبية , و 5اللجنة األوليمبية , و )
    ( أعضاء من قبل األعضاء الَعشر .    5)
َينتِخب المجلس من بين أعضائه الرئيس ونائب الرئيس ورؤساء غرف التحكيم  -

 ونوابهم .
ستعانة بأصحاب الخبرات لمساعدته في مختلف يمكن لمجلس التحكيم اال -

 اختصاصاته .
 تنظيم نظام التحكيم ليصبح المركز مكون من ثالث غرف : -

 غرفة الوساطة : الجهة المختصة بتسوية االتفاقيات المتنازع عليها .
غرف التحكيم العادي : الجهة المختصة للفصل في المنازعات التعاقدية التي ينص 

 للمركز .فيها على اللجوء 
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غرفة التحكيم االستئنافي : الجهة المختصة للفصل في االستئنافات على القرارات  
 النهائية الصادرة من الهيئات الرياضية أو أحكام المحكمين .

( أقل من النسبة التي ارتضاها الباحث وهي 12-9-5بينما جاءت العبارات رقم )
 -لى ما يلي:( وهو ما يؤكد على عدم موافقة عينة البحث ع80%)
 انشاء فروع أخرى للمركز داخل الدولة . -
 تجديد مدة المجلس لمدد أخرى.  -
إضافة المنازعات المتعلقة باستخدام المنشطات لتكون ضمن اختصاصات   -

 المركز.   
 االستخالصات:

استخلص الباحثون النقاط التالية والتي يمكن مراعاتها عند إجراء أي تعديالت 
 -:تشريعية بشأن المركز

  اصدار قانون خاص بالمركز منفصل عن قانون الرياضة , على أن تكون
 أحكامه وقراراته مشمولة بأمر التنفيذ والصيغة التنفيذية.

  تحديد ماهية المنازعات الرياضية باعتبارها تلك الخالفات التي تنشأ بين طرفين
الرياضة ولوائحه التنفيذية نتيجة أو أكثر حول ما ينُجم عن تطبيق قانون 

المخالفات اإلدارية أو الفنية أو التعاقدية التي ينص فيها شرط أو مشارطة 
 التحكيم على اللجوء إلى المركز.

 . تغيير مسّمى المركز ليصبح مركز التحكيم الرياضي المصري 
    .اإلستقالل المالي واإلداري واألهلية القانونية للمركز 
 لتحكيم الرياضي المصري الذي يتولى إدارة وتمويل المركز , انشاء مجلس ا

 واصدار النظام األساسي له.  
  اختيار أعضاء المجلس من قبل اللجنة األوليمبية واالتحادات الرياضية األولمبية

 من خارج مجلس اإلدارة .  
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 ( أعضاء من قبل 5( عضو , على أن يتم اختيار )15ُيشكَّل المجلس من عدد )

( أعضاء من قبل االتحادات الرياضية األولمبية , و 5ة األوليمبية , و )اللجن
    ( أعضاء من قبل األعضاء الَعشر .    5)
  َينتِخب المجلس من بين أعضائه الرئيس ونائب الرئيس ورؤساء غرف التحكيم

 ونوابهم .
  يمكن لمجلس التحكيم االستعانة بأصحاب الخبرات لمساعدته في مختلف

  ه .اختصاصات
 : تنظيم نظام التحكيم ليصبح المركز مكون من ثالث غرف 

 غرفة الوساطة : الجهة المختصة بتسوية االتفاقيات المتنازع عليها .
غرف التحكيم العادي : الجهة المختصة للفصل في المنازعات التعاقدية 

 التي ينص فيها على اللجوء للمركز .
ة للفصل في االستئنافات على غرفة التحكيم االستئنافي : الجهة المختص

 القرارات النهائية الصادرة من الهيئات الرياضية أو أحكام المحكمين . 
 التوصيات:

يوصي الباحثون بضرورة اإلسراع في إجراء التعديالت الهامة على النصوص 
التشريعية المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والواردة بقانون 

للقضاء على الكثير من العيوب التي ظهرت أثناء التطبيق العملي الرياضة وذلك 
 للنصوص سالفة الذكر .

كما يوصي الباحثون بالنظر إلى التعديالت المطروحة في هذا البحث واألخذ بها بما 
يتناسب مع تحقيق الهدف المنشود وهو الحفاظ على هذه التجربة الوليدة في الحياة 

 مل المركز بما يحقق الهدف من إنشاءه .الرياضية المصرية وتحسين ع
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 قائمة املراجع العلمية 
" رؤية مقترحة إلنشاء المحكمة الرياضية  أحمد ربيع زكي 1

رسالة ماجستير   كلية التربية  العربية "

الرياضية للبنين بالقاهرة   جامعة حلوان 

 م .2012 

لنزاعات الرياضية وسبل "الندوة العلمية حول ا :أســـامــــة عبد العزيــــز 2

 .م2014  القاهرة   ورقة عمل  فضها"

" اإلدارة القضائية للعدالة في المجال الرياضي  عبد اللطيف صبحي محمد 3

رسالة دكتوراه   كلية التربية الرياضية للبنين   

 م .2008بالقاهرة   جامعة حلوان   

مكرر)ب(  بتاريخ  21ية   العدد قانـــــــــون الرياضــــــــــة : الجريدة الرسم 4

 .66م   المادة 2017مايو سنة  31

قانونية ت سيس المحكمة الرياضية بجمهورية  محمد أبو الفتوح الدليل 5

رسالة دكتوراه غير منشورة   مصر العربية "  

 م .2013كلية التربية الرياضية   جامعة بنها  

ي المصري"  مقال مجلس التحكيم الرياض محمد أحمد فضل هللا:  6

من  28منشور   األهرام المسائي   يوم األحد 

م   2016يوليو  3ه الموافق 1437رمضان 

 9198العدد 

محمد أحمد فضل هللا   عبد  7

 اللطيف صبحي محمد

المنازعات الرياضية بين مشروعية التحكيم 

وحتمية اللجوء إلى القضاء المصري "مجلة 

امعة أسيوط  أسيوط لعلوم وفنون الرياضة   ج

  ص 2011كلية التربية الرياضية 

340:286 

التشريعات القانونية لحل المنازعات الرياضية  هند سالم فهاد 8

رسالة دكتوراه   كلية في دولة الكويت"   

التربية الرياضية للبنين بالقاهرة   جامعة 

 م .2010حلوان   

دار النهضة   ارية التحكيم في المنازعات اإلد يسري محمد العصــــار: 9

 514م  ص2001القاهرة  العربية 

 املواقع اإللكرتونية :
www.ssac.sa http://   10 

http://kenanaonline.com 11 

http://www.ssac.sa/
http://kenanaonline.com/
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وية تعديالت مقرتحة لبعض النصوص التشريعية املتعلقة مبركز التس

 م.2017لسنة  71والتحكيم الرياضي املصري الواردة بقانون الرياضة رقم 
 مستخلص البحث

المتعلقة التشريعية لنصوص اتعديالت مقترحة لبعض قام الباحثون بمحاولة تقديم 
لسنة  71الواردة بقانون الرياضة رقم  بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري

جابيات وسلبيات التشريعات القائمة ذات الصلة م من خالل التعرف على إي2017
بعمل المركز ومن ثم محاولة تقديم مقترحات ألهم التعديالت على النصوص 
التشريعية المتعلقة بالمركز والواردة بقانون الرياضة, واستخدم الباحث المنهج 
الوصفي بأسلوب)الدراسات المسحية ( كمنهج للبحث , وتحليل الوثائق واستمارة 

مجتمع ستبيان والمقابلة الشخصية كأدوات لجمع البيانات من الخبراء بشأن اال
البحث المتمثل في كافة األشخاص و الهيئات و الجهات الخاضعة ألحكام قانون 

 ( .5003م والبالغ عددهم )2017لسنة  71الرياضة رقم 
 -وكانت أبرز النتائج هي :

 لرياضية هي األنسب برغم وجود تظل آلية التحكيم الرياضي لفض المنازعات ا
 الرياضي في جمهورية مصر العربية بعض المشكالت في فلسفة تطبيق آلية التحكيم 

  ضرورة اصدار قانون خاص بالمركز منفصل عن قانون الرياضة , على أن
 تكون أحكامه وقراراته مشمولة بأمر التنفيذ والصيغة التنفيذية.

 ة القانونية للمركز.   اإلستقالل المالي واإلداري واألهلي 
  , انشاء مجلس التحكيم الرياضي المصري الذي يتولى إدارة وتمويل المركز

 واصدار النظام األساسي له.  
  اختيار أعضاء المجلس من قبل اللجنة األوليمبية واالتحادات الرياضية األولمبية

 من خارج مجلس اإلدارة .  
 التوصيات.
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في إجراء التعديالت الهامة على النصوص  يوصي الباحثون بضرورة اإلسراع 
التشريعية المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والواردة بقانون 
الرياضة وذلك للقضاء على الكثير من العيوب التي ظهرت أثناء التطبيق العملي 

 للنصوص سالفة الذكر .
ذا البحث واألخذ بها بما كما يوصي الباحثون بالنظر إلى التعديالت المطروحة في ه

يتناسب مع تحقيق الهدف المنشود وهو الحفاظ على هذه التجربة الوليدة 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 Sports Law No.71Of 2017 
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 Sports Law No.71Of 2017 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 
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 philosophy of applying the sports arbitration mechanism in 
the Arab Republic of Egypt. 
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. 
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 Recommendations. 
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. 

 
 
 
 
 
 


