الئحة " هيئة التحكيم"
المادة ()1
يقصد بالتعابير والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقضي سياق النص خالف
ذلك :
 -1الدولة  :دولة اإلمارات العربية المتحدة .
 -2االتحاد :اتحاد اإلمارات العربية لكرة القدم .
 -3الجمعية العمومية  :الجمعية العمومية لالتحاد .
 -4المجلس :مجلس إدارة االتحاد .
الالئحة  :الئحة هيئة التحكيم في االتحاد.
-5
 -6المنازعات الرياضية  :تشمل المنازعات المتعلقة برياضة كرة القدم بكافة صورها والتي
قد تنشأ بين أعضاء الجمعية العمومية ( األندية والروابط )
واجهزتهم االدارية والفنية و الالعبين والوسطاء و
المدربين.
 -7الهيئة  :هيئة التحكيم في االتحاد .
 -8لجنة التحكيم  :هى اللجنة التحكيمية المكلفة بالبت في نزاع رياضي بعينه والمشكلة من
محكم منفردا أو أكثر من المحكمين المعتمدين بالهيئة.
 -9لجنة التمييز :هى اللجنة المكلفة فى الفصل فى الطعون تمييزاً
.11اتفاقية التحكيم  :ما يتفق عليه األطراف بخصوص تعين محكم أو أكثر.
 .11عضو االتحاد  :أي شخصية طبيعية أو اعتبارية تم قبولها لتكون عضواً في اتحاد
كرة القدم .
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الباب األول  :أحكام عامة
المادة ()2
تطبق أحكام هذه الالئحة على النزاعات الرياضية التي تقدم إلى االتحاد للتوفيق أو للتحكيم
باتفاق مسبق بين أطراف النزاع أو بطلب من أحدهم وموافقة اآلخر.

المادة ()3
ما لم يتفق األطراف على غير ذلك صراحة يعتبر االتفاق على التحكيم اتفاقاً مستقالً عن العقد
موضوع النزاع فإذا بطل العقد أو انقضى ألي سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذاً .
المادة ()4
في حالة عدم وجود نص في اتفاقية التحكيم على القانون واجب التطبيق تطبق اللجنة القانون
الوطني  ،لوائح االتحاد  ،االتحاد الدولي  ،االتحاد اآلسيوي لكرة القدم  ،القواعد العرفية ذات
الصلة  ،المبادئ العامة للقانون و قواعد العدالة واإلنصاف.

المادة ()5
اللغة العربية هي لغة التحكيم .

المادة ()6
تكون كل المعلومات المقدمة من األطراف طالبي التحكيم سرية ويجب على من اطلع عليها بحكم
وظيفته عدم إفشاء ما فيها .

المادة ()7
تودع صحف الدعاوي والمذكرات بعدد األطراف .
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المادة ()8
يتم إعالن األطراف والرد من قبلهم بواسطة التسليم واالستالم باليد أو البريد المسجل أو
الفاكس  ،في مواعيد العمل الرسمية وفي حال تلقي التبليغ بعد هذه المواعيد فيعتبر المستلم
قد تسلمها في اليوم التالي لتاريخ اإلرسال .

المادة ()9
يبدأ احتساب المدد والمهل الواردة بهذه الالئحة من اليوم التالي الستالم االعالن.
إذا صادف آخر يوم عطلة رسمية أو عطلة عمل فإن هذه المدة تمتد حتى أول يوم عمل بعدها.
يجوز لرئيس الهيئة عند عدم تسمية رئيس للجنة أن يمدد الفترة المحددة في هذه الالئحة بناء
على طلب مبرر من المعني بتنفيذ اإلجراء خالل المدد المقررة .
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الباب الثاني  :هيئة التحكيم

الفصل األول  :تشكيل الهيئة ومدة العضوية والمقر
المادة ()10
يشكل المجلس هيئة تحكيم من ( )12محكم من ذوي المؤهالت القانونية والفنية ذات العالقة
بلعبة كرة القدم ويسمى الرئيس ونائبه من بينهم .
يشترط في المحكم حسن السير والسلوك وان ال يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة جنائية
أو جريمة مخلة باألمانة والشرف.

المادة ()11
تكون مدة العضوية في الهيئة سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة ()12
تمارس الهيئة اختصاصاتها من خالل مقر االتحاد وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من
رئيسها أو نائبه في حال غياب الرئيس .
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الفصل الثاني  :اختصاصات الهيئة
المادة ()13
تختص الهيئة باالتي :
 .1الفصل في النزاعات بين األطراف التي اتفقت على التحكيم.
 .2الفصل في النزاعات بين مجلس إدارة االتحاد أو لجانه أو أعضائه أو الالعبين أو
وكالء الالعبين أو الهيئات والتي ال تندرج تحت االختصاص القضائي للهيئات
القضائية.
 .3الفصل في الطعون باالستئناف على القرارات الصادرة عن غرفة فض المنازعات
ولجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين.
 .4الفصل فى الطعون تمييزاً على القرارات الصادرة من اللجان االستئنافية فى االتحاد
وذلك لحين تشريع قانون"مركز التحكيم الرياضي الوطني".

المادة ()14
للهيئة في سبيل تحقيق اختصاصاتها الواردة بالمادة ( )13من هذه الالئحة أن تمارس
الصالحيات اآلتية :
-1
-2
-3

-4

إعداد النماذج والطلبات واللوائح التنفيذية واإلدارية والنشرات اإلرشادية وقوائم
المحكمين بما ال يخالف أحكام هذه الالئحة .
النظر في الطلبات والوثائق والقرارات وصحف الدعاوى المتعلقة بالنزاعات التي
سوف تعرض عليها عبر أمانة الهيئة .
إحالة النزاع الى لجنة التحكيم بعد اإلطالع على اتفاقية التحكيم والتأكد من
صالحية الهيئة و اختصاصها بالفصل في موضوعه مع مراعاة ما تم االتفاق عليه
بين المحتكمين.
عدا ما يتعلق بلجنة التمييز ،تقوم الهيئة باختيار محكم أو أكثر من بين
أعضائها وتكليفهم بالنظر والبت في النزاع المعروض والفصل في طلبات إعادة
النظر في تعيينهم.
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-5

-6
-7

الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص الهيئة أو المتعلقة ببطالن شرط
التحكيم أو انتهاء صالحيته أو عدم وجود اتفاق تحكيم أو عدم شموله
موضوع النزاع .
إعداد وتقديم مقترحات تعديل الالئحة.
تحديد رسوم التحكيم وأتعاب المحكمين .

الفصل الثالث  :أمانة الهيئة
المادة ()15
تتولي األمانة العامة لالتحاد مهام أمانه الهيئة وتقوم بتعيين احد العاملين التابعين لها
والمشهود لهم بالخبرة في القوانين الرياضية للعمل سكرتيراً ومقرراً للهيئة ولتولي المهام
التالية :
-1
-2

-3
-4
-5

-6
-7
-8

استالم طلبات التحكيم والطعون باالستئناف والتمييز والردود عليها وكافة
المستندات الخاصة بالنزاع .
إعالن الخصوم في النزاع بطلبات التحكيم والطعون باالستئناف والتمييز
وبالمدد القانونية أو الصادر بها قرار من الهيئة أو لجنة التحكيم للرد أو تقديم
البينات.
إعداد ملف النزاع وعرضه كامال خالل ثالثة أيام على الهيئة أو لجنة التحكيم
بعد إحالة النزاع إليها.
إعالن أطراف النزاع بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها.
إعداد وحفظ سجل بطلبات التحكيم والطعون باالستئناف والتمييز التي تعرض
على الهيئة وحفظ أصول المستندات واألحكام الصادرة لمدة  11سنوات من
تاريخ الحكم فيها للرجوع إليها عند الحاجة.
تدوين محاضر جلسات الهيئة وجلسات لجنة التحكيم .
حفظ قوائم المحكمين وأسماء وعناوين أصحاب الخبرة واالختصاصات في كافة
مجاالت رياضة كرة القدم.
أية أعمال اخرى تكلفه بها الهيئة أو لجنة التحكيم تكون متعلقة أو مرتبطة
بأعماله أو تكون ضرورية لسير العمل.
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الفصل الرابع  :اجتماعات الهيئة وقراراتها
المادة ()16
تجتمع الهيئة كلما اقتضت الحاجة .

المادة ()17
تكون اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور األغلبية المطلقة من أعضائها (. )1+%51

المادة ()18
يترأس اجتماعات الهيئة رئيسها أو نائبه وفي حال غيابهما يترأس الجلسة أكبر األعضاء سناً.

المادة ()19
تكون اجتماعات الهيئة ومداوالتها سرية .

المادة ()20
ال يجوز ألي عضو أن يحضر أو يشترك في أعمال الهيئة عند بحث أي موضوع كان طرفاً فيه
أو له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو إذا كان قريباً ألحد األطراف بالنسب أو المصاهرة
حتى الدرجة الرابعة  ،أو كان وكيالً عن أحد الخصوم أو ممثال قانونياً له أو وصياً أو قيماً
عليه.
وفي جميع األحوال يتوجب على عضو الهيئة أن يصرح عن أي من هذه الحاالت إن وجدت.

المادة ()21
تصدر الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،وفي حال تساوي األصوات يكون صوت رئيس
الجلسة صوت مرجح ًا ،ويوقع رئيس االجتماع على قرارات الهيئة.
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الباب الثالث  :لجان التحكيم
الفصل األول  :تشكيل اللجان
المادة ()22
تشكل الهيئة:
تشكل الهيئة من بين أعضائها محكماً أو أكثر أو لجان تحكيم وتسمي رئيسها.
يقع باطال كل اتفاق على تسمية المحكم أو المحكمين قبل اللجوء الى الهيئة.

الفصل الثاني :جلسات اللجنة
المادة ()23
تعقد اللجنة جلساتها في مقر االتحاد.

المادة ()24
ال تنعقد الجلسة صحيحة إال بحضور جميع أعضائها .
تكون جلسات اللجنة سرية .
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الباب الرابع  :االجراءات
تطبق المواد أدناه مع مراعاة احكام المادة  47من هذه الالئحة
المادة ()25
تطبق أحكام المدد واإلجراءات الواردة بالئحة االستئناف على الطعون الواردة بالمادة ()13
الفقرتان ( )4،3من هذه الالئحة وبما ال يخالف أحكامها

المادة ()26
يرفع النزاع الى هيئة التحكيم وفقا ألحكام المادة ( )2،1/13من هذه الالئحة بناء على طلب
المدعي يودع لدى األمانة العامة للهيئة يشتمل على البيانات اآلتية :
-1
-2
-3
-4
-5

تاريخ تقديم الطلب .
اسم المدعي ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.
اسم المدعى عليه ولقبه وجنسيته وعنوانه.
موضوع النزاع وطلبات المدعي وأسانيده.
توقيع المدعي.

المادة ()27
يسدد المدعي مبلغ وقدره عشرة أالف ( )11.111درهم على ذمة رسوم التحكيم .

المادة ()28
تقوم أمانة الهيئة بعد استيفاء الرسم بعرض طلب التحكيم على رئيس الهيئة خالل سبعة أيام
من تاريخ تقديم الطلب .
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المادة ()29
تعقد الهيئة اجتماعاً فور عرض طلب التحكيم عليها لبحثه من النواحي االجرائية و تشكيل لجنة
التحكيم حسب دورهم في الجدول مع مراعاة ما اتفق عليه أطرافه بهذا الشأن.

المادة ()30
يجوز للمحكم رفض تكليفه بنظر النزاع العتبارات تقدرها الهيئة .

المادة ()31
يصرح المحكم المرشح من الهيئة عن أي درجة قرابة أو نسب أو عالقة عمل أو أي ارتباطات
اخرى بينه وبين أي من أطراف النزاع .
يجوز للهيئة عزل المحكم من اللجنة و التوصية بتعليق أو إلغاء عضويته من الهيئة عند ثبوت
مخالفته .

المادة ()32
يجوز ألي من أطراف النزاع أن يطلب من الهيئة إعادة النظر في تعيين أحد المحكمين ألسباب
مبررة  ،وتصدر الهيئة قرارها في هذا الطلب خالل ثالثة أيام ويكون قرار الهيئة نهائياً في هذا
الشأن.

المادة ()33
يحيل رئيس الهيئة ملف النزاع كامالً الى اللجنة عند تشكيلها للبدء في مباشرة إجراءات التحكيم
وعلى اللجنة ان تصدر حكمها خالل شهرين من تاريخ استالمها الملف ما لم يتفق األطراف على
مهلة أطول.

المادة ()34
تعلن اللجنة أطراف النزاع كتابيا بالبدء في إجراءات التحكيم خالل سبعة أيام من تاريخ تكليفها.
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المادة ()35
تنظر اللجنة في موضوع النزاع وتستمع الى أقوال األطراف في مواجهة بعضهم البعض إن رأت
حاجة لذلك.
وللجنة حق استدعاء الشهود لسماع أقوالهم شفاهة ولها قبول تأديتها بإفادة خطية مصدق
عليها حسب األصول .

المادة ()36
ألطراف النزاع حق الحضور أمام اللجنة بأشخاصهم أو من يمثلهم قانوناً بموجب توكيل رسمي.

المادة ()37
إذا لم يحضر احد األطراف الجلسات التي تدعوه إليها اللجنة فلها المضي في إجراءات التحكيم
ما لم تقرر خالف ذلك .

المادة ()38
تلتزم هيئة التحكيم بالمبادئ األساسية للتقاضي .

المادة ()39
للجنة التحكيم االستعانة بالخبراء وتحدد مهامهم في قرار تعيينهم والمهلة الواجب خاللها تقديم
تقريرهم  ،وتحديد أتعابهم والطرف الذي يتحملها .

المادة ()40
لألطراف طلب استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره ويكون للهيئة السلطة التامة في قبول هذا
الطلب أو رفضه على أن تلتزم بتسبيب قرارها إذا صدر برفض الطلب.
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المادة ()41
إذا تعذر على المحكم االستمرار في مباشرة الدعوى فعلى رئيس الهيئة أن يأمر بوقف التحكيم
لمدة التزيد عن أسبوع أو تعيين خلف له.

المادة ()42
توقف إجراءات التحكيم إذا قام مانع قانوني أو واقعي يحول دون استمرارها إلى حين زوال
ذلك المانع.

المادة ()43
يكون الحكم النهائي للجنة مكتوباً ويجب أن يتضمن البيانات اآلتية -:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

اتفاق التحكيم إن وجد.
أسماء المحكمين وأطراف النزاع.
ملخص واف لموضوع النزاع.
طلبات ودفوع أطراف النزاع .
األسباب والحيثيات و منطوق الحكم.
تكاليف التحكيم وبيان الطرف الذي يتحملها أو نسبة توزيعها بين األطراف.
تاريخ ومكان صدور الحكم.
توقيع رئيس وأعضاء اللجنة وبيان الرأي المعارض وتوقيع المحكم المعترض .

المادة ()44
يعتبر قرار التحكيم نهائيا وال يقبل الطعن عليه.

المادة ()45
يودع قرار التحكيم لدى أمانة الهيئة التي تقوم بتسليم نسخة منه إلى األطراف بعد استيفاء
تكاليف التحكيم وأتعاب المحكمين .
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الباب الخامس
لجنة التمييز
المادة ()46
اختصاص لجنة التمييز:
الفصل فى الطعون تمييزاً على القرارات الصادرة من لجنة االستئناف (اللجنة القضائية) وقرارات
لجان التحكيم بصفتها االستئنافية وذلك لحين تشريع قانون"مركز التحكيم الرياضي الوطني".

المادة ()47
تشكيل لجنة التمييز:
يتم اختيار أعضاء لجنة التمييز من ثالثة محكمين (رئيس وعضوين) من قائمة هيئة المحكمين
والذين لم يتعاملوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع االستئناف المطعون عليه وذلك وفقاٌ لما
يلي :
-1

يتم اختيار رئيس واعضاء لجنة التمييز من بين أعضاء هيئة التحكييم.

-2

فى حالة وجود طرفين متنازعين يختار كل طرف من اطراف النزاع فى
القضية المطعون فيها محكماً واحداً ويقوم المحكمان باختيار رئيس للجنة
وفى حال عدم االتفاق على اختيار رئيس اللجنة خالل  72ساعة يتولى
رئيس الهيئة أختياره.
فى حال وجود أكثر من طرف متنازع يختار كل طرف محكماً واحداً
ويتفق المحكمون على تسمية رئيس للجنة من بينهم فى حال عدم االتفاق
خالل  72ساعة يتولى رئيس الهيئة من بين أعضاء اللجنة.

-3

14 / 13

المادة ()48
رسوم التمييز :رسم التمييز مبلغ وقدره ( )11.111عشرة الف درهم تسدد بحساب
االتحاد عند تسجيله واليقبل التمييز مالم يكن مستوفى الرسم.
تكاليف التحكيم  :تكون تكاليف التحكيم ( )51.111خمسون الف درهم.
المادة()49
تسري هذه الالئحة بعد شهرين من تاريخ اعتمادها من الجمعية العمومية
في 2111 /7/31

قرررار الجمعيررة العموميررة غيررر العاديررة لالتحرراد بالتصررديق علررى التعررديالت علررى الالئحررة فررى
االجتماع رقم ( )2الذي عقد يوم الثالثاء الموافرق  2015/11/3ويعمرل بهرا اعتبراراً مرن
.2015/11/3
قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصرديق علرى التعرديالت علرى الالئحرة فرى
االجتمرراع رقررم ( )1الررذي عقررد يرروم االحررد الموافررق  2016/08/28ويعمررل بهررا
اعتباراً من .2016/09/28

الرئيس

األمين العام

م .مروان بن غليطة

محمد هزام الظاهري

14 / 14

