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م2021فبراير 1 التاريخ:

املوقـــر  صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل
 رئيــس جملـس الشـورى           

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

مركز  بشأناالقتراح بقانون بشأن لجنة شؤون الشباب  أن أرفع إلى معاليكم تقريريســـرني      

والمقدم من سعادة العضو السيدة دالل جاسم  ،تسوية وفض المنازعات الرياضية البحرين ل

الزايد

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.  

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق االحترام،

 سبيكة خليفة الفضالة 
رئيس جلنة شؤون الشباب 

المرفقات:

 تقرير اللجنة.  -

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. -

 .بمجلس الشورى رأي لجنة الشؤون االقتصادية والمالية -

 رأي وزارة شؤون الشباب والرياضة. -

مذكرة بالرأي القانوني ُمعدة من قبل سعادة المستشار عبدالموجود يوسف الشتلة. -

 بقانون المذكور.االقتراح  -
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 جلنة شؤون الشباب املوضوعات قيد الدراسة لدى
 

 ا وضوع تاريخ ارحالة الساب ة 

21/05/2020 
ااقرتاح ب ا ون بأ شاااار جملركس تسااوية وفا ا  اتنا  الرياضاا ة           

 مباالة البحرين 



ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 شؤون الشبابجلنة لخ

 .تسوية وفض المنازعات الرياضيةالبحرين لمركز  بشأناالقتراح بقانون  العنوان

 الفصل التشريعي الخامس – لثثادور االنعقاد العادي ال -م 2020أكتوبر  19 اإلحالة إىل اللجنة

انتهاء اللجنة من 
 املناقشة

 الفصل التشريعي الخامس – لثثادور االنعقاد العادي ال - م2021يناير  19

 اجتماعات 3 عدد االجتماعات

 === العرض على اجللسة

 اهلدف من االقرتاح

ُمَشكَّل  إنشاء مركز متخصص لتسوية وفض المنازعات الرياضية،يهدف االقتراح بقانون إلى 

من أجل تسوية المنازعات المتعلقة من هيئة قضائية، يتم اللجوء إليه بحيث يُقَِدم خدماته 

بالرياضة من خالل التحكيم أو الوساطة عن طريق قواعد إجرائية خاصة، لمواكبة النهضة 

التشريعية الحديثة في المجال الرياضي وكذلك المنازعات الرياضية المستحدثة، التي تستدعي 

 .الحاجة إلى استحداث نظام متطور لتسوية تلك المنازعات

 من باب تمهيدي وأربعة أبواب رئيسية – يتألف اإلقتراح بقانون قرتاحمواد اال

رأي جلنة الشؤون 
التشريعية 

والقانونية مبجلس 
 الشورى

 والقانونية من الناحية الدستورية االقتراح بقانونسالمة 

رأي جلنة الشؤون 
 االقتصادية واملالية

 تسوية مركز إنشاء وهيأساسية    فكرة من تضمنهعليه بما  الموافقة أناللجنة  ترى -

 أمناء مجلس ماوه هل التابعة األجهزة إلى إضافة الرياضية، المنازعات وفض

 إلى تؤدي – النزاع تسوية هيئة إلى باإلضافة ،والفني اإلداري والجهاز المركز

 يهعل تنص ما ظل في سيما ال ،جديدة ةــمالي أعباء   للدولة العامة تحميل الميزانيــة

 من يكون مستقلة، ميزانية للمركز تكون أن من بقانون االقتراح من (8) المادة

 .العامة الميزانية في مبالغ من تخصيصه يتم ما مواردها

 

ا المركز، هذا مثل أهمية عن تغفل ال اللجنة فإن أخرى، جهة من -  مع خصوص 

 األندية تحول نحو هالتوج ظل وفي الرياضية، التشريعات من عدد على الموافقة

 ) الفقرة أن إلى تشير اللجنة فإن ذلك، إلى وإضافة .تجارية شركات إلى الرياضية



 المركز ميزانية موارد من أن على تنص بقانون االقتراح من (8 ) المادة من (2)

 القضايا كتسجيل يقدمها التي الخدمات مقابل يحققها التي واإليرادات الرسوم

 .المنازعات وفض التحكيم وأعمال

 

رأي وزارة الشباب 
 والرياضة 

بينت الوزارة انه بعد دراسة االقتراح بقانون والوقوف على األهداف المرجو تحقيقها منه في 

ظل التشريعات الرياضية المستحدثة التي تستدعي استحداث مركز ُمشكل من هيئة قضائية 

عن طريق قواعد مستقلة تُعنى بفض المنازعات الرياضية من خالل التحكيم أو الوساطة 

إجرائية خاصة لضمان الحفاظ على حقوق األطراف المتنازعة دون اللجوء الى محكمة 

ع جمي وتُقدر المبادرة هذ الوزارة  منثتفي حين الرياضية الدولية في )سويسرا( ، و التحكيم

 إلى فتهد ونصوص أفكار من حمله بمابقانون  االقتراح عنها حأفص التي المبذولة الجهود

 على الرياضية المنازعات في بالفصل تصويخ باالستقاللية عيتمت جديد قانوني كيان إنشاء

 .الرياضية التشريعات تطوير ألهمية تام وإدراك كامل وعي علىمما يدل  ،اأنواعه فاختال

 بتسوية صيخت االعتبارية بالشخصية تعيتم مستقل مركز إنشاء فكرةإن إال انها اعتبرت 

 ال والصعوبات اإلشكاليات بعض تكتنفها قد الراهنالوقت  في الرياضية المنازعات وفض

 سيترتب المذكور للغرض مستقل مركز إنشاء أن إذ المالية، بالجوانب منها يتعلق ما سيما

 الدولة اعاتيع قطجم تتجه حين في المصروفات من للمزيد للدولة العامة الميزانية تكبيد عليه

 .األصعدة كافة على المملكة تواجهها التي التحديات كافة لمواجهةاالنفاق  أوجه ترشيد إلى

 الشورى مجلس وتشاطراثل الم بقانون المشروع منف الهد تحقيق همهاالوزارة ي وبما أن

 تحكيمية غرفة أو قسم تأسيساألنسب  من أنه ترى فإنها تحقيقه، أهمية مدى في الموقر

 البحرين غرفة وهو باالستقالليةع يتمت كيان بداخل الرياضية، المنازعات رظبن صتخت

 القانونية القواعد نظيمت اللخ من كوذل ،  واالستثمارية والمالية االقتصادية المنازعات لتسوية

 ما وهو الرياضية، المنازعات في بالفصل الغرفة إلى تلك االختصاص اسناد شأنها من التي

 مركز إنشاء من كذل نع يم وال أقل، بنفقات ولكن بقانون االقتراح من ف الهد ذات سيحقق

 الرياضية والمنازعات ياضاالق أعداد دراسة بعد إليه الحاجةت دع ما إذا مستقبال   مستقل

 .عليها المطروحة

 يرمي التي الموقر واألهداف الشورى مجلس تبناها التي الفكرةوبينت الوزارة بأنها تثمن 

 ما إذا الحكومة بمذكرة سيرد ما هو النهائي الرأي أن تؤكد أنها إال ،بقانون االقتراح إليها

 .بقانون االقتراح عليها ُعرض

 

 جواز نظر االقتراح بقانونالموافقة على  توصية اللجنة 

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 لشبابشؤون ا ةـــلجن

 
 (1)املرفق 

 ةتقرير اللجن
 

 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي  
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2021فبراير  1التاريخ: 

 (3الرقم: )

 

 

 تقرير جلنة شؤون الشباب
االقرتاح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض املنازعات الرياضية،  خبصوص

 واملقدم من سعادة العضو السيدة دالل جاسم الزايد 
 الفصل التشريعي اخلامس-دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 

 مقدمــة:
 

صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس استلمت لجنة شؤون الشباب كتاب 

م، والذي 2020أكتوبر  19( المؤرخ في 3د  5ص ل ش ش / ف  419رقـم ) مجلس الشورى

قتراح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية االتم بموجبه تكليف اللجنة بمواصلة دراسة ومناقشة 

على أن تتم  ، والمقدم من سعادة العضو السيدة دالل جاسم الزايدوفض المنازعات الرياضية 

 دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس. 
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

 :ةاآلتي اتفي االجتماع –آنف الذكر  –قانون ب المرسومتدارست اللجنة  (1)

 

 تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 م2020أكتوبر  21 االجتماع الثاني

 م2020ديسمبر  9 خامساالجتماع ال

 م2021يناير  19 االجتماع السابع

 

 

بقانون موضتتتتتتوع الب   القتراح اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتت ا على الوثاتع المتعلقة با (2)

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 .بمجلس الشورى رأي لجنة الشؤون االقتصادية والمالية -

 رأي وزارة شؤون الشباب والرياضة. -

 مذكرة بالرأي القانوني ُمعدة من قبل سعادة المستشار عبدالموجود يوسف الشتلة. -

 بقانون المذكور.االقتراح  -

 

 م2020ديسمبر 9  وبدعوة من اللجنة حضر اجتماع اللجنة الخامس المنعقد بتاريخ  ،

 كل من: ممثالً عن الوزارة حي  حضر وزارة شؤون الشباب والرياضة  
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 كل من: األمانة العامة للمجلس من اللجنة اتاجتماع حضر 

 

 املنصب االسم
 هيئة املستشارين القانونيني

 المستشار القانوني لشؤون اللجان يوسف الشتلة دعبد الموجو .أ

 السيد علي نادر السلوم

 
 باح  قانوني 

 إدارة البحوث والدراسات
 مشرف ب وث منى العيدالسيدة 

 إدارة شؤون اللجان

 أمين سر لجنة السيدة أمل عبدهللا م مد

 اإلعالموإدارة العالقات 
 أخصاتي إعالم السيدة سما عبدالجليل علي

 

 االسم

 
 المنصب

 السيد أيمن توفيع المؤيدسعادة 

 
 وزير شؤون الشباب والرياضة

 عمرو مختار األستاذ

 
 قانونيمستشار 

 األستاذة نور يوسف م مد

 
 مستشار قانوني

 وزارة الدولة لشؤون المجلسين

 

 السيد عبدالم سن الظ راني
 أخصاتي تنسيع ومتابعة أول
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ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: ا:ــثاني

قانون من ب االقتراح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى انت ت

 .والقانونية الدستورية تينالناحي

 

:  االقتصادية واملالية:رأي جلنة الشؤون  ثالثــاا

 إنشاء وھي أساسية فكرة من تضمنهبما  على االقتراح بقانون الموافقة أناللجنة  ترى

 مجلس ماوھ هل التابعة األج زة إلى إضافة الرياضية، المنازعات وفض تسويةالب رين ل مركز

ت ميل  إلى تؤدي – النزاع تسوية ھيئة إلى باإلضافة ،والفني اإلداري والج از المركز أمناء

 من (8) المادة يهعل تنص ما ظل في سيما ال ،جديدة ةــمالي أعباءً  للدولة العامة الميزانيــة

 من تخصيصه يتم ما مواردھا من يكون مستقلة، ميزانية للمركز تكون أن من بقانون االقتراح

 .العامة الميزانية في مبالغ

 

 الموافقة مع خصوًصا المركز، ھذا مثل أھمية عن تغفل ال اللجنة فإن أخرى، ج ة من

 شركات إلى الرياضية األندية ت ول ن و هالتوج ظل وفي الرياضية، التشريعات من عدد على

 االقتراح من (8 ) المادة من (2 ) الفقرة أن إلى تشير اللجنة فإن ذلك، إلى وإضافة .تجارية

 الخدمات مقابل ي قق ا التي واإليرادات الرسوم المركز ميزانية موارد من أن على تنص بقانون

 .المنازعات وفض الت كيم وأعمال القضايا كتسجيل يقدم ا التي

 

ا
ا
 رأي وزارة شؤون الشباب والرياضة:: رابعـــ

 
ت قيق ا  المرجو األھداف على والوقوف بقانون االقتراح دراسة بعد انه الوزارة بينت

 ھيئة من ُمشكل مركز داث است تستدعي التي دثةت المس الرياضية التشريعات ظل في منه

 قواعد عطري عن الوساطة أو كيمت ال خالل من الرياضية المنازعات بفض تُعنى مستقلة قضاتية
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 يمت كال كمة م الى اللجوء دون المتنازعة األطراف حقوق على فاظ ال لضمان خاصة إجراتية

 .)سويسرا( في الدولية الرياضية

 

 إال والعدالة، القضاء بشؤون المعنية الوزارة ھي العدل وزارة كانت وإن إنه وأضافت

 أفصح التي المبذولة ود الج جميع وتُقدر المبادرة ھذة تثمن والرياضة الشباب شؤون وزارة أن

 يتمتع جديد قانوني كيان إنشاء إلى دف ت ونصوص أفكار من حمله بما بقانون االقتراح ان ع

 على يدل مما ا، أنواع اختالف على الرياضية المنازعات في بالفصل ويختص باالستقاللية

 .الرياضية التشريعات تطوير ألھمية تام وإدراك كامل وعي

 

 يختص االعتبارية بالشخصية يتمتع مستقل مركز إنشاء فكرة إن الوزارة اعتبرت وقد

 والصعوبات اإلشكاليات بعض ا تكتنف قد الراھن الوقت في الرياضية المنازعات وفض بتسوية

 سيترتب المذكور للغرض مستقل مركز إنشاء أن إذ المالية، بالجوانب ا من يتعلع ما سيما ال

 الدولة قطاعات جميع تتجه حين في المصروفات من للمزيد للدولة العامة الميزانية تكبيد عليه

 .األصعدة كافة على المملكة جهتوا التي ديات الت كافة ة لمواج االنفاق أوجه ترشيد إلى

 

 مجلس وتشاطر الماثل بقانون المشروع من قيع ال دف ت ا م ي الوزارة إن  وحي

 كيمية ت غرفة أو قسم تأسيس األنسب من أنه ترى ا فإن قيقه، ت أھمية مدى في الموقر الشورى

 لتسوية رين الب غرفة ھو و باالستقاللية يتمتع كيان بداخل الرياضية، المنازعات بنظر تختص

 من التي القانونية القواعد تنظيم خالل من وذلك ،واالستثمارية والمالية االقتصادية المنازعات

 ذات قع سي ما وھو الرياضية، المنازعات في بالفصل الغرفة تلك إلى االختصاص اسناد ا شأن

 إذا مستقبال مستقل مركز إنشاء من ذلك يمنع وال أقل، بنفقات ولكن بقانون االقتراح من دف ال

 .ا علي المطروحة الرياضية والمنازعات القضايا أعداد دراسة بعد إليه اجة ال دعت ما
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 التي واألھداف الموقر الشورى مجلس تبناھا التي الفكرة تثمن ا بأن الوزارة وبينت

 إذا كومة ال بمذكرة سيرد ما ھو اتي الن الرأي أن تؤكد ا أن إال بقانون، االقتراح ا إلي يرمي

 .بقانون االقتراح ا علي ُعرض ما
 

ا: 
ا
 رأي اللجنة:خامس

 
مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات  بشأناالقتراح بقانون  تدارست اللجنة

 سعادة العضو دالل جاسم الزايد.الرياضية، المقدم من 

وتم استعراض وج ات النظر التي دارت حوله من قبل مقدمة االقتراح وأعضاء اللجنة، ومستشارھا 

بمجلس الشــورى والذي  والقانونية التشريعيةالقانوني، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشــؤون 

كما اطلعت على رأي لجنة  ،والقانونية الدستورية الناحيتينجاء مؤكًدا لســالمة االقتراح بقانون من 

الشؤون المالية واالقتصادية وعلى مذكرة وزارة شؤون الشباب والرياضة، وعلى آراء الج ات 

الحتراف الرياضي، وقررت الرياضية ذات الصلة، بمناسبة نظر تلك الج ات لمشروع قانون ا

 األتي: 

الباب التم يدي من باب تم يدي وأربعة أبواب رتيسية، تناول  – بقانون االقتراحيتألف 

إنشاء وتنظيم تعاريف ألھم المصطل ات الواردة باالقتراح، وتضمن الباب األول النص على 

مركز الب رين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، بينما اشتمل الباب الثاني على اختصاصات 

، بينما ُيَنِظم المركز بموجب القانون اختصاصاتالفصل األول ب ي  يُنَِظم المركز في فصلين، 

وتناول الباب الثالث أحكام اإلجراءات أمام اختصاصات المركز باتفاق األطراف، الفصل الثاني 

 الباب الرابع النص على األحكام العامة.المركز، وتناول 

 

لما جاء بمذكرته اإليضاحية، إلى إنشاء مركز متخصص لتسوية يهدف االقتراح طبقاً 

ن أجل ُمَشكَّل من ھيئة قضاتية، يتم اللجوء إليه ب ي  يُقَِدم خدماته م وفض المنازعات الرياضية،
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تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريع قواعد إجراتية خاصة، لمواكبة الن ضة 

التشريعية ال ديثة في المجال الرياضي وكذلك المنازعات الرياضية المست دثة، التي تستدعي 

ال اجة إلى است داث نظام متطور لتسوية تلك المنازعات، حي  إنه في الوقت ال اضر تُ ال 

المنازعات إلى م كمة الت كيم الرياضي الدولية في سويسرا وھذا من شأنه أن يُكبِّد  بعض تلك

ه يس م تِ أطراف النزاع تكلفة عالية وت د من وساتل االنتصاف الم لية لألطراف، كما أن إنشا

في ال فاظ على حقوق األطراف المتنازعة من خالل ت ديد اإلجراءات واآلليات الالزمة لتسوية 

 نازعات بين األطراف.وفض الم

 

وفي ظل تطور الرياضة وانفتاح مملكة البحرين على العالم الرياضي الدولي، وظهور 

 طائفة جديدة من المنازعات الرياضية تتجاوز النطاق اإلقليمي لمملكة البحرين، تتأكد الحاجة

ماته من إلى انشاء مركز متخصص، يتم اللجوء إليه لفض المنازعات الرياضية ب ي  يُقدم خد

 .أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريع قواعد إجراتية خاصة

 

على أن فكرة االقتراح القت قبول كافة الج ات بل إن االقتراح ذاته مطلب  تؤكد اللجنة،و

أساسي واجب التطبيع في ظل الن ضة التشريعية الرياضية التي تست دف االرتقاء بالرياضة 

واالنتقال ب ا من طور ال واية إلى مرحلة الصناعة الداعمة لالقتصاد والتي ترتقي ب ا البالد، 

لمرحلة ال الية من ن ضة رياضية استن ضت السلطة التشريعية إلقرار لمواكبة ما تش ده ا

 من ا األتي:لبناء منظومة تشريعية رياضية واقتراح العديد من القوانين الرياضية 

 

المرسوم إلى  مكرراً( 62)بإضافة نص المادة  2000لسنة  (24)المرسوم بقانون رقم  -1

وال يئات الرياضية، والذي يفتح المجال إلى المعني بالرياضة  1989لسنة  (21)بقانون رقم 

 إنشاء أندية رياضية وفقاً لقانون الشركات التجارية مع جواز ت ويل األندية القاتمة إلى شركات.
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 مشروع قانون االحتراف الرياضي، الذي أقرته السلطة التشريعية بمجلسي ا. -2

 

 عديل بعض أحكامالمتضمن إحالة مشروع قانون بت 2020لسنة  (92)المرسوم رقم  -3

إلى مجلس  المعني بالرياضة وال يئات الرياضية، 1989لسنة ( 21)المرسوم بقانون رقم 

  النواب.

 

 إقرار مجلس الشورى القتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز واالكاديميات الرياضية.  -4

 

ت دي  النظام األساسي الموحد لالت ادات الرياضية الصادر بموجب قرار اللجنة األولمبية  -5

 .2020لسنة  (8) و 2019لسنة  (13)رقمي ، ثُم تعديله بالقرارين 2014لسنة  (15)رقم 

 

ما تقوم به وزارة شؤون الشباب والرياضة لت قيع الن ضة الرياضية في مملكة الب رين،  -6

العديد من المبادرات والبرامج، من ا جاتزة الملك حمد لتمكين الشباب، ومؤتمر حي  تم انجاز 

، ودوري كرة القدم للمراكز 2030الشباب الدولي، والمؤتمر الرياضي العربي، ومدينة الشباب 

الشبابية، وبطولة الميثاق لأللعاب الشاطئية، وبرنامج مملكة الب رين الكتشاف المواھب 

 لكثير.الرياضية، وغيرھا ا

 

إن القطاع الرياضي تجاوز حدود الرياضة وھيئات ا المعنية والمشرعة للرياضة، وغدا 

أحد أھدافه تقديم منتج رياضي متميز، أو طرح خدمات تلبي احتياجات الناس كصناعة األحداث 

الرياضية أو مشاھدت ا أو المشاركة في ا، إضافة إلى صناعة السلع الرياضية نفس ا وصناعة 

ت ا، أو صناعة الخدمات المرتبطة ب ا.. وغيرھا، مما أدى إلى تنوع المنازعات الرياضية مبيعا

 التي تستوجب إنشاء مركز قضاتي مستقل متخصص في تسوية وفض المنازعات الرياضية. 

 



واالستقالل هنا واجب ألن المنازعات الرياضية غدت منوعة ومتشعبة ومرتبطة بأنظمة االتحادات 

الرياضية الدولية فتحتاج إلى قاضٍ متخصص في المجال الرياضي، أمانة إدارية متخصصة، مبنى 

مستقل يمثل المركز ينبئ بأهمية المنازعات الرياضية واهتمام مملكة البحرين بهذا المجال 

المستحدث، كما يؤكد على أن أحد أهداف هذا المركز هو تعزيز االقتصاد القومي لمملكة البحرين، 

 فضالً عن تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستويين الرياضي والقضائي.

 

 وقد انعقد اختصاص المركز بالمنازعات الرياضية وفق نظامين:

جاء بالفصل األول من الباب الثاني من االقتراح، وُيمثل  صاص منعقد بحكم القانون:األول اخت -

اختصاص المركز بتسوية بالمنازعات الرياضية بناء على حكم القانون، حيث يختص المركز 

ا المنازعات التي تقل قيمتها  بالمنازعات الرياضية التي تزيد قيمتها على مائتي ألف دينار، أمَّ

لقواعد المقررة وتسري بشأنه ادر فتظل بحكم القانون من اختصاص القضاء العادي، عن هذا الق

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتصدر باإلجراءات الئحة من الوزير بعد موفقة 

 المجلس األعلى للقضاء.

 

تناول وورد بالفصل الثاني من الباب الثاني من االقتراح،  الثاني اختصاص باتفاق األطراف:و -

بنظر المنازعة الرياضية،  اختصاص المركزاتفاق أطراف المنازعة الرياضية كتابًة على 

 وتسري بشأن تلك التسوية القواعد واإلجراءات التي يصدرها مجلس األمناء.

 

وبعد تدارس االقتراح بقانون وفي ضوء اآلراء التي تم استعراضها وسماع رأي سعادة العضو 

هت اللجنة إلى وجاهته وواقعية مبرراته وقانونية األسباب التي بـُنَي عليها، لذا مقدمة االقتراح، انت

( من الالئحة الداخلية ۹٤، عمالً بأحكام المادة )جواز نظر االقتراح بقانونانتهت بعد المناقشة إلى 

 .لمجلس الشوري
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ًساد
 
ًا:ًاختيارًمقرريًاملوضوعًاألصليًواالحتياطي:ســ

ً
( من الالئحة الداخلية لمجلس الشووووووتفقت اللجن اللجنة علا اخلياف    39إعماالً لنص المادة )     

 من:

 ــــًا.ـمقرًرا أصلي    ة دالل جاســـم الزايداألستـاذادة ـــسع .1

 مقرًرا احتياطيـًا.   رضا إبراهيم منفردي اذـسعادة األست .2

ً
ا:ًتوصيةًاللجنة:بعساد

 
ًــ

ً
مجانتنت فإن اللجنة  الالراحفي ضووتم ما داف من منااشوواا أما  مد  من  فام   نام دفا ووة ا     

 لتصي مما يلي:

 

 ،تسأأأأأوي  لمن الانازلاي الرياضأأأأأي  البحرين لمركز  شأأأأأ نبجواز نظر االقتراح بقانون  -

 .لالاقدم من سعادة العضو السيدة دالل جاسم الزايد

 

 

 

 الالزم،لاألمر معرلض للى الاجلس الاوقر التخاذ 

 

 

     

ًسبيكةًخليفةًالفضالةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًنانسيًديناًإيليًخضوريًًًًًً
ًرئيسًاللجنةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًنائبًرئيسًاللجنةًًًًًًًً

 



 

 

  

 

   

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 شؤون الشباب ةـــلجن

 

 
 

 (2)املرفق 
رأي جلنة الشؤون التشريعية 

 والقانونية
 
 
 

  الثايندور االنعقاد العادي        
 اخلامسالفصل التشريعي 
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  م2020 يونيو 3: التاريخ

 

 

 ةاملوقر   سبيكة خليفة الفضالة /  ةسعادة األستاذ
 الشبابشؤون رئيــس جلنــة      

 
بمملكة  الرياضية بإنشاء مركز تسوية وفض المنازعاتقتراح بقانون اال: الموضوع

 .قدم من سعادة العضو السيدة دالل جاسم الزايد، والمالبحرين

 

 

 وبعد،تحية طيبة 
 

، لسمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المج، أرفق م2020 مايو 31بتاريخ      

ز بإنشاء مركقتراح بقانون اال من، نسخة (2د  5ف ص ل ت ق /  402( ضمن كتابه رقم

الل دة دقدم من سعادة العضو السي، والمبمملكة البحرين الرياضية تسوية وفض المنازعات

ليه حظات علماله وإبداء اإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشت ،جاسم الزايد

 الشباب.شؤون للجنة 

 

 



 2 

رابع  لا، عقددت لجندة الشدؤون التشدريعية والقانونيدة اهتماع دا م2020 يونيو 3وبتاريخ      

 شدعكمدا ناق ،المدككور، ومككرهده اضيحداحية االقتدرا  بقدانونحيد  اللعدع علدى  ،والثالثين

 .الرأي القانوني المعد من قبل المستشار القانوني

 

لمبادئ وأحكام  بقانون قترا االلى عدم مخالفة إ –عد المداولة والنقاش ب –وانت ع اللجنة      

 إلى اآلهي: أن هنوه - من الناحية الشكلية -اللجنة هود كما  الدستور،

 

كلمة ب وية"كلمة "التس واستبدال"هيئة التحكيم"، استبدال عبارة "هيئة التسوية" بعبارة  .1

 .(24، 21، 13في المواد ) اأينما ورده"التحكيم" 

 (.19بصدر المادة )حكف االسم الموصول "التي" الوارد  .2

 (.27ألحكام" الواردة بالفقرة )ب( من المادة ) حكف عبارة " لبقـًا .3

هيئة هسوية  حل محل ا عبارة "لت (28عنوان المادة )ز" الواردة في استبدال كلمة " المرك .4

 النزاع" فيكون العنوان " استقالل أعحاء هيئة هسوية النزاع".

 

 رأي اللجنة:

 يةالرياضع بإنشعاء مركعز تسعوية وفعض المنازععاتقتعراح بقعانون اال هرى اللجنة سدالمة     

 تينمددن الندداحي ،قععدم مععن سعععادة العضععو السععيدة دالل جاسععم الزايععد، والمبمملكععة البحععرين

 .والقانونية الدستورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 مملكة البحرين

 الشورىمجلس 

 إدارة شؤون اللجان

 شؤون الشباب ةـــلجن

 

 (3)املرفق 
 جلنة الشؤون رأي 

 االقتصادية واملالية
 

  لثالثادور االنعقاد العادي   
 اخلامسالفصل التشريعي                

 



 2021 ینایر 25التاریخ: 

 املوقر     صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل 

 رئيس جملس الشورى 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،

،م2021 ینایر   20 المؤرخ في  ) 3د  5ف /ش شص م    9(رقم   معالیكم لى كتاب  عطفًا ع        

ل  المالي  رأيالالحصول على    الشبابشؤون  لجنة  تضمن طلب  ملوا الشؤون  لجنة  واالقتصادي 

واالقتصادیة   بقانون    حولالمالیة  بمملكة    بإنشاء االقتراح  الریاضیة  المنازعات  تسویة  مركز 

 .دالل جاسم الزایدة ذاألستا سعادة والمقدم من، البحرین

ــرني أن أرفع إلى مـعالیكم   برـجاء التكرم    الـمذكور،  بـقانون  رأي اللجـنة حول االقتراحیســ

   .ا بشأنھالزمً ما ترونھ  بالنظر واتخاذ  

 ،،، والتقدیر معالیكم بقبول فائق االحترام وتفضلوا

 خالد حسني املسقطي  

 ون املالية واالقتصاديةؤرئيس جلنة الش     
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المرفق: 
 . المذكور أعاله  االقتراح بقانون حولرأي لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة  -
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 الرأي املايل واالقتصادي للجنة الشؤون املالية واالقتصادية  

بإنشاء مركز تسوية املنازعات الرياضية مبملكة البحرين، واملقدم من  االقرتاح بقانون   حول

 الزايد  سعادة األستاذة دالل جاسم

 
في الحصــــول على رأي لجنة الشــــؤون المالیة  شــــؤون الشــــبابلجنة    رغبةبناء على  

االقتراح بقانون بإنشــاء مركز تســویة المنازعات الریاضــیة بمملكة  واالقتصــادیة بخصــوص  

  االقتراح بقانون   بحثتبأنھا    اللجنة  تفید  ،البحرین، والمقدم من ـسعادة األـستاذة دالل جاـسم الزاید

م، وأعـدت رأیھـا المـالي 2021  ینـایر  20) المنعقـد بتـاریخ  14(  في اجتمـاعھـا رقمالمـذكور،  

   واالقتصادي بخصوصھ.

 

 رأي اللجنة:
ــأن  محل النظر  االقتراح بقانون  التي یقوم علیھا  واألھداف  الفكرةاطلعت اللجنة على   بشــ

   إنشاء مركز البحرین لتسویة وفض المنازعات الریاضیة. 

فكرة أساسیة بما یتضمنھ من    –  علیھ  وبعد دراسة اللجنة لالقتراح بقانون، ترى أن الموافقة 

مجلس  وھما  األجھزة التابعة لھ  ، إضافة إلى  إنشاء مركز تسویة وفض المنازعات الریاضیةوھي  

المركز  والفني   أمناء  اإلداري  النزاعوالجھاز  تسویة  ھیئة  إلى  باإلضافة  تحمیل   –   ،  إلى    تؤدي 

من االقتراح    )8(ال سیما في ظل ما تنص علیھ المادة    ،جدیدة مالیة  نیة العامة للدولة أعباًء  المیزا

من مبالغ في    ما یتم تخصیصھ مواردھا  كون من  یأن تكون للمركز میزانیة مستقلة،    من  بقانون 

 المیزانیة العامة. 

الموافقة   مع  خصوًصا  المركز، أھمیة مثل ھذا  عن    تغفل ن اللجنة ال  إمن جھة أخرى، ف 

تحول األندیة الریاضیة إلى شركات    التوجھ نحو في ظل  و   ،الریاضیة  ات على عدد من التشریع

) من االقتراح بقانون  8( ) من المادة2( الفقرة اللجنة تشیر إلى أن فإن ،ضافة إلى ذلكإو   .تجاریة



3 
 

المركز التي    تنص على أن من موارد میزانیة  الخدمات  التي یحققھا مقابل  الرسوم واإلیرادات 

 . كتسجیل القضایا وأعمال التحكیم وفض المنازعات یقدمھا

 

      

 واألمر معروض على اللجنة المختصة،،، 

 

 

 

 خالد حسني املسقطي                           

 ون املالية واالقتصادية ؤرئيس جلنة الش                



 

   

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 شؤون الشباب ةـــلجن

 

 

 (4)املرفق 
 رأي وزارة شؤون

 الشباب والرايضة 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي       
 اخلامسالفصل التشريعي 



AKD

Deena 
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 2020/ 628الرقم: وش ش ش ر /

 2020نوفمبر   29التاريخ:

 

 

 صاحــب السعـــادة السيــد غانــم بن فضــل البوعينـــين          المحتـــرم

 وزيــر شــؤون مجلســي الشـــورى والنــواب

 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

والرياضة بخصوص االقتراح بقانون بإنشاء مركز الموضوع: مرئيات وزارة شؤون الشباب 

 تسوية وفض المنازعات الرياضية بمملكة البحرين

يطيـــب لي أن أعــــرب لسعادتكم عـــن بالـــغ شـــكري وتقديري على الجهود الطيبة التـي   

 تبذلونها من أجل خدمة مملكتنا الغالية.

  2020/ و م ش ن/ 3643طاب سعادتكم رقم باإلشارة إلى الموضوع بعاليه، وعطفًا على خ  

بخصوص مرئيات وزارة شؤون الشباب والرياضة المكتوبة عن   2020نوفمبر  23المؤرخ في 

االقتراح بقانون بإنشاء مركز تسوية وفض المنازعات الرياضية بمملكة البحرين، الُمقدم من مجلس  

 ا الموضوع. الشورى الموقر، فإنه يسرني أن أرفق لسعادتكم الرد بشأن هذ

 

 شاكرين ومقدرين لسعادتكم تعاونكم وجهودكم المتواصلة معنا،،،

 وتفضلوا سعادتكم بقبـول وافر التحيـة والتقديــر،،،

 

 

 أيمن بن توفيق المؤيد                                                                                    

 وزير شؤون الشباب والرياضة                                                                                  

ahmedaref
البريد الوارد



 

 

 

 مرئيات وزارة شؤون الشباب والرياضة 

 بخصوص االقتراح بقانون بإنشاء مركز تسوية وفض المنازعات الرياضية 

 بمملكة البحرين

 

ــباب     ــؤون الشــ ــوزارة شــ ــب لــ ــوقر يطيــ ــورى المــ ــس الشــ ــى مجلــ ــدم إلــ ــة أن تتقــ والرياضــ

بخــــــالر الشــــــكر وععــــــيم التقــــــدير علــــــى اهتمــــــامهم البــــــالغ بشــــــؤون الشــــــباب والرياضــــــية، 

 وحرصهم الدائم على ما يحقق مصلحة الرياضة البحرينية ووطننا العزيز.

ــ     ــاون مـ ــر التعـ ــق أواصـ ــى تعميـ ــة علـ ــباب والرياضـ ــؤون الشـ ــرص وزارة شـ ــار حـ ــي إطـ وفـ

المـــــوقر، فقـــــد درســـــن االقتـــــراح بقـــــانون بشـــــأن تنعـــــيم أنشـــــطة المراكـــــز  مجلـــــس الشـــــورى

ــدد  ــي تتحـ ــه، والتـ ــا منـ ــو تحقيقهـ ــداا المرجـ ــى األهـ ــن علـ ــية ووقفـ ــات الرياضـ ــي  -واألكاديميـ فـ

ــية المســـــتحد ة تســـــتدعي  –ضـــــوء مـــــا ورد بمذكرتـــــه اإلي ـــــاحية  فـــــي أن التشـــــريعات الرياضـــ

ــكل  مـــن هي ـــة ق ـــائية م ــة إلـــى اســـتحداش مركـــز ُمشـ ــتقلة تخلـــر بفـــض المنازعـــات الحاجـ سـ

ــى  ــًا علــ ــة حفا ــ ــة خاصــ ــد إجرائيــ ــق قواعــ ــن طريــ ــاطة عــ ــيم أو الوســ ــال  التحكــ ــن خــ ــية مــ الرياضــ

ــية الدوليــــــة فــــــي  ــة التحكــــــيم الرياضــــ ــراا المتنازعــــــة دون اللجــــــوء إلــــــى محكمــــ حقــــــوا األطــــ

 .سويسرا

ــة بـشـــ    ــوزارة المعنيــ ــذا وإن كانــــن وزارة العــــد  هــــي الــ ــة، إال أن ؤوهــ ــاء والعدالــ ن الق ــ

الشـــــباب والرياضـــــة مـــــن ناحيتهـــــا تـــــومن هـــــذ  المبـــــادرة الطبيـــــة، وُتقـــــدر جميـــــ   شـــــؤونزارة و

الجهـــود المبذولـــة التـــي أفصـــال عنهـــا هـــذا االقتـــراح بمـــا حملـــه بـــين طياتـــه مـــن أفكـــار ونصـــوص 

تهـــــدا إلـــــى إنشـــــاء كيـــــان قـــــانوني جديــــــد يتمتـــــ  باالســـــتقاللية ويخـــــتر بالفصـــــل فــــــي 

ــية علــــى اخــــتالا أنواعـهـــ  ــل المنازعــــات الرياضــ ــد  علــــى وعــــي كامــ ا، وهــــي مــــن دون شــــي تــ

 وإدراك تام ألهمية تطوير التشريعات الرياضية.

 



 

 

 

إال أن فكرة إنشاء مركز مستقل يتمت  بالشخصية االعتبارية يختر بتسوية وفض    

المنازعات الرياضية في الوقن الراهن قد تكتنفها بعض اإلشكاليات والصعوبات ال سيما ما يتعلق  

لمالية، إذ أن إنشاء مركز مستقل للغرض المذكور سيقت ي حتمًا تحميل كاهل منها بالجوانب ا

هذا المرفق، مما سيترتب عليه تكبيد الميزانية العامة   شؤونالدولة بالمزيد من االلتزامات لتنعيم 

للدولة للمزيد من المصروفات في حين تتجه جمي  قطاعات الدولة إلى ترشيد أوجه اإلنفاا 

 لتحديات التي تواجهها المملكة على كافة األصعدة.  لمواجهة كافة ا

الشباب والرياضة ليهمها تحقيق الهدا من المشروع بقانون الما ل    شؤونوحيث إن وزارة    

وتشاطر مجلس الشورى الموقر في مدى أهمية تحقيقه، فإنها ترى أنه من األوفق تأسيس قسم  

بداخل كيان يتمت  باالستقاللية وُمنعم وقائم أو غرفة تحكيمية تختر بنعر المنازعات الرياضية، 

بالفعل وهو غرفة البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية واالستومارية المنشأة بالمرسوم  

، وذلي من خال  تنعيم القواعد القانونية التي من شأنها اسناد 2009( لسنة 30بقانون )

ت الرياضية، وهو ما سيحقق ذات الهدا من  االختصاص إلى تلي الغرفة بالفصل في المنازعا

االقتراح بقانون ولكن بنفقات أقل، وال يمن  ذلي من إنشاء مركز مستقل مستقباًل إذا ما دعن  

 الحاجة إليه بعد دراسة أعداد الق ايا والمنازعات الرياضية المطروحة عليها.

ها مجلس الشورى الموقر  الشباب والرياضة تومن الفكرة التي تبنا شؤونوختامًا فإن وزارة 

واألهداا التي يرمي إليها االقتراح بقانون والغاية الحميدة التي ُقصدت من خالله، إال أنها تؤكد  

 أن الرأي النهائي هو ما سيرد بمذكرة الحكومة إذا ما ُعرض عليها االقتراح بقانون. 

 

 

 

 



 

   

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 شؤون الشباب ةـــلجن

 

 (5)املرفق 
مذكرة قانونية معدة من قبل 
سعادة املستشار عبداملوجود 

 يوسف الشتلة
 

  لثالثادور االنعقاد العادي         
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 المحترمة      سبيكة خليفة الفضالة سعادة األستاذة / 

 شبابرئيس لجنة شؤون ال

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 الموضوع

 مذكرة بالرأي القانوني 

 قتراح بقانون بإنشاء مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضيةاالبشأن 

 

 القانوني بشأن الموضوع المذكور أعاله.يطيب لي أن أرفع لسعادتكم مذكرة بالرأي 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير.

 

 عبد الموجود يوسف الشتلة                                                                

 شؤون الشبابللجنة المستشار القانوني                                                                  
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 الموضوع

 مذكرة بالرأي القانوني 

 قتراح بقانون بإنشاء مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضيةاالبشأن 

بإصدار الالئحة  2002 ( لسنة55المرسوم بقانون رقم )وعلى  ،بعد االطالع على الدستور

 محل الرأى، تبين األتى:   االقتراح بقانونوعلى  ،وتعديالتهالداخلية لمجلس الشورى 

جائت في باب تمهيدي وأربعة ، ( مادة34)من  –فضالً عن الديباجة  - يتألف اإلقتراح بقانون

 باب التمهيدي تعاريف ألهم المصطلحات الواردة باالقتراح، ال أبواب،  تضمن

ً النص  ،وجاء الباب األول البحرين لتسوية وفض المنازعات  م مركزإنشاء وتنظيعلى متضمنا

مركز لى إدارة اليتو مجلس أمناء من -فضالً عن الجهاز اإلداري  -، ويتكون المركز الرياضية

ص، يصدر بتعيينهم أعضاء من ذوي الخبرة واالختصامن رئيس وعدد ال يقل عن ستة يشكل و

، يمثل األلعاب الفرديةعضو ، وضو يمثل األلعاب الجماعية، عوهموتحديد مدة عضويتهم مرسوم 

، وتبين المادة ثالثة أعضاء من ذوي الخبرة الرياضية أو القانونيةجهات العاملة، وعضو يمثل الو

ويعين مجلس األمناء رئيساً تنفيذياً للمركز يتولى تمثيله أمام  الخامسة اختصاصات مجلس األمناء،

  ز.القضاء وأمام الغير، وتحدد المادة الثامنة ميزانية المرك

  .الثاني إختصاصات المركز في فصلينوتناول الباب 

المركز  أن يختص( على 9إختصاصات المركز بموجب القانون فنصت المادة ) الفصل األول نظَّم

بالفصل في المنازعات الرياضية والتي ينعقد اإلختصاص بنظرها في األصل لمحاكم البحرين أو 

وبيَّن   .يمة المطالبة عن مائتي ألف دينارألية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها، متى زادت ق

وية الرسوم المستحقة أمام المركز والقانون واجب التطبيق واللغة المستخدمة في إجراءات تس

في الحكم الصادر من هيئة تسوية النزاع، وذلك النزاع، كما أجاز ألطراف النزاع الطعن بالتمييز 

( ميعاد وإجراءات الطعن 14ت المادة )بيَّن( من المقترح، كما 13في حاالت محدده بنص المادة )

ئي صادر من بمثابة حكم نهاتسوية النزاع الحكم الصادر من هيئة بالتمييز، كما اعتبر المقترح 

تستمر المحاكم ، كما تناول الفصل موقف المنازعات الرياضية القائمة فالبحرينمملكة محاكم 

بموجب  مركزوالهيئات ذات االختصاص القضائي في نظر الدعاوى التي أصبحت من اختصاص ال

، وتختص محكمة التمييز بحسم أي تنازع انون لحين صدور حكم نهائي فيهاقأحكام هذا ال

يشرف المجلس ووفقاً ألحكام هذا الفصل ، تصاص بين المركز أو المحكمة بشأن نزاع معينلإلخ

نظرها كهيئة بختص يفيما يتعلق بالمنازعات التي  مركزاألعلى للقضاء على حسن سير العمل بال

 .، وذلك وفقاً لألحكام المنصوص عليها في الالئحةلقانونذات اختصاص قضائي طبقاً ألحكام هذا ا



 

3 
 

ا الفصل الثاني من هذا الباب ، فنصت المادة اختصاصات المركز باتفاق األطرافتناول ، فقد أمَّ

يتفق األطراف كتابة على تسويتها عن  ة رياضيةمنازعأي بنظر  مركزختص الي( على أن 19)

وحدَّد على سبيل المثال منازعات رياضية شائعة يتفق األطراف على تسويتها عن طريق  طريقه

المركز، فيكون اإلختصاص للمركز بتوافق األطراف، ويتم تحديد مصاريف وأتعاب نظر النزاع 

في قواعد اإلجراءات التي يضعها مجلس األمناء للمنازعات المقررة في هذا الفصل الثاني، كما 

ل القانون واجب التطبيق وهو القانون الذي يتفق األطراف على تطبيقه، وإن لم يتفقا فقد بيَّن الفص

ونصت ( القانون واجب التطبيق، وتناول اللغة المستخدمة في تسوية النزاع، 21حددت المادة )

( على إجراءات شمول حكم هيئة تسوية النزاع بالصيغة التنفيذية فيكون بأمر يصدره 23المادة )

 بمحكمة االستئناف العليا، ويجوز التظلم منه أمام محكمة اإلستئناف العليا. قاض 

  .وعن الباب الثالث، فقد جاء تنظيماً لإلجراءات أمام المركز

المدنية والتجارية، بما ال المرافعات القواعد المقررة في قانون  على سريان( 26فنصت المادة )

المقررة أمامه، على اإلجراءات  اإلجراءاتقواعد و مركزيتعارض مع طبيعة اختصاص ال

الرياضية التي ينظرها طبقاً ألحكام الفصل األول من  المنازعاتعلى والمواعيد الواجب مراعاتها 

وتصدر بتفاصيل ذلك ، بما فيها إجراءات تقديم الدعوى وإدارتها، الباب الثاني من هذا القانون

لقضاء في مدة ال تجاوز ستة أشهر من صدور الئحة من الوزير بعد موفقة المجلس األعلى ل

 القانون.

والتي تتضمن التي يصدرها مجلس األمناء قواعد اإلجراءات ( على سريان 27ونصت المادة )

الفصل الثاني من الباب الثاني  وفقاً ألحكام المركز نظرهايتحديد وسائل تسوية المنازعات التي 

م الدعوى وإدارتها وشروط تعيين واختيار أعضاء هيئة بما في ذلك إجراءات تقدي هذا القانون،من 

تسوية النزاع والقواعد المنظمة لردهم وأسباب تنحيهم وشروط تمثيل الخصوم أمام هيئة تسوية 

قواعد إجراءات خاصة تتضمن القواعد واإلجراءات أن يصدر مجلس األمناء ، كما أجاز لالنزاع

وتصحيح األخطاء المادية  مركزنظرها اليات التي من المنازع الواجبة التطبيق على نوع معين

 والحسابية وإغفال الطلبات.

كما تناول الباب المذكور النص على استقالل أعضاء هيئة تسوية النزاع وواجباتهم، وكذلك 

 ً بإصدار قرارات وقتية،  اإلجراءات القضائية بشأن إجراءات التسوية والتي تتطلب تدخالً قضائيا

 والتظلم منها.

ص لمؤسسات تسوية المنازعات يبشأن الترخعلى أحكام عامة النص  الباب الرابعوتناول 

الرياضية، ومدى مسئولية المركز عن األضرار التي تصيب الغير والتي تترتب على أعمال 

   ( تنفيذية.  34المركز، كما بيَّن النظام القانوني لموظفي المركز، وجاءت المادة )

ن التشريعات الرياضية أ  لالقتراح،اإليضاحية  جاء بالمذكرة :بقانون االقتراح الهدف من

تص بنظر وفض المستحدثة تستدعي الحاجة إلى استحداث غرفة مشكلة من هيئة قضائية تخ
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يتم اللجوء إليها لفض المنازعات الرياضية بحيث تقدم خدماتها من أجل تسوية  المنازعات الرياضية

ساطة عن طريق قواعد إجرائية خاصة، حيث بالرياضة من خالل التحكيم أو الوالمنازعات المتعلقة 

نه في الوقت الحاضر تحال بعض تلك المنازعات إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية في سويسرا إ

وهذا من شأنه أن يكبّد أطراف النزاع تكلفة عالية وتحد من وسائل االنتصاف المحلية لألطراف 

على حقوق األطراف المتنازعة من خالل تحديد اإلجراءات واآلليات الالزمة  ويسهم في الحفاظ

 لتسوية وفض المنازعات بين األطراف.

نورد أوالً النصوص الدستورية، ، قانون محل الرأيبقتراح االوإلبداء الرأي القانوني بخصوص 

 -على النحو األتي :من الناحية الدستورية نتبعها بالرأي القانوني 

 :: النصوص الدستورية والقانونية أوالً 

 

 من دستور مملكة البحرين على أن :  و( فقرة  20)مادة تنص ال

 "حق التقاضي مكفول وفقا للقانون . -و  "

 

 :ه على أنه من ( 92 ) تنص المادةو

لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور،  -" أ

أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس وألي من 

ّم فيه االقتراح إلبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول االقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه  الذي قد 

أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خالل ستة أشهر  في صيغة مشروع تعديل للدستور

 ى األكثر من تاريخ إحالته إليها.عل

تقديمه   ، ال يجوزـة ورفضـه المجلس الذي قُدم إليهكل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابق -ب

  ثانية في دور االنعقاد ذاته."

 

 ( منه على أن:105 ) تنص المادةو

 وظائفها واختصاصاتها .يرتب القانون المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها، ويبين   -أ" 

والحرس  ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين -ب

 األمن العام. الوطني وقوات

 جلسات المحاكم علنية إال في األحوال االستثنائية التي يبينها القانون . -جـ

محاكم وفي بقانون، مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في ال ينشأ – د

، ويبين القانون صالحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة المعاونة لها  األجهزة

." 

 

( 55( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم )92تنص المادة )و

 لى أن:ع 2002لسنة 
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"  ً  تقدم االقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع، ومرفقا

بها مذكرة إيضاحية تتضمن نصوص الدستور المتعلقة باالقتراح والمبادئ األساسية التي يقوم عليها 

 واألهداف التي يحققها. واليجوز أن يوقع االقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء".

 

 ثانياً : الرأي من الناحية الدستورية والقانونية:

 

 من ناحية الشكل: -1

 ( من الدستور، كما استوفى الشروط 92روض ُمستنداً إلى نص المادة )جاء االقتراح بقانون المع

ة إيضاحية تؤكد ( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، وتضمن مذكر92الواردة بنص المادة )

تص بنظر وفض المنازعات الرياضية الحاجة إلى استحداث غرفة مشكلة من هيئة قضائية تخعلى 

المنازعات الرياضية بحيث تقدم خدماتها من أجل تسوية المنازعات المتعلقة يتم اللجوء إليها لفض 

 .بالرياضة من خالل التحكيم أو الوساطة عن طريق قواعد إجرائية خاصة

 

 : والقانونية من الناحية الدستورية -2

 فإنه بدراسة االقتراح بقانون المقدم لم نجد فيه تعارض مع الدستور بل جاء استناداً إليه وعلى

بشأن غرفة البحرين لتسوية  2009( لسنة 30لمرسوم بقانون رقم )غرار النظام القانوني ل

 25تقرير المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ، ووفق المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية

 ، بشأن مقترح الغرفة.2009يونيو 

 

 ثاني :وقد تبنى المقترح نظامين للتقاضي اشتمل عليهما الباب ال

وهو اختصاص مركز جاء بالفصل األول من الباب الثاني من اإلقتراح بقانون،  :النظام األول

تسوية المنازعات الرياضية بالمنازعات المذكورة بناء على حكم القانون، حيث يختص المركز 

ا المنازعات التي تقل ق يمتها عن بالمنازعات الرياضية التي تزيد قيمتها عن مائتي ألف دينار، أمَّ

 هذا القدر فتظل بحكم القانون من اختصاص القضاء العادي.

المدنية والتجارية، بما ال يتعارض المرافعات القواعد المقررة في قانون  وتسري على هذا النظام

المقررة أمامه، على اإلجراءات والمواعيد  قواعد اإلجراءاتو مركزمع طبيعة اختصاص ال

ً  الرياضية المنازعاتعلى الواجب مراعاتها  الفصل األول من الباب  ألحكامالتي ينظرها طبقا

وتصدر بتفاصيل ذلك الئحة من ، بما فيها إجراءات تقديم الدعوى وإدارتها، الثاني من هذا القانون

 الوزير بعد موفقة المجلس األعلى للقضاء في مدة ال تجاوز ستة أشهر من صدور القانون.

شخص طبيعي أو اكثر يندبه المجلس األعلى للقضاء بطلب من الوزير، تسوية النزاع : هيئة و

 .لغلبة في التشكيل للعنصر القضائيويراعي أن تكون ا
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ا النظام الثاني: تناول  فهو ما جاء بالفصل الثاني من الباب الثاني من االقتراح بقانون، الذي أمَّ

ة منازعأي بنظر باتفاق أطراف المنازعة  مركزختص الفي، اختصاصات المركز باتفاق األطراف

وحدَّد على سبيل المثال منازعات رياضية  يتفق األطراف كتابة على تسويتها عن طريقه رياضية

شائعة يتفق األطراف على تسويتها عن طريق المركز، فيكون اإلختصاص للمركز بتوافق 

والتي تتضمن التي يصدرها مجلس األمناء قواعد اإلجراءات وتسري على هذه التسوية  األطراف،

الفصل الثاني من الباب الثاني  وفقاً ألحكام المركز نظرهايتحديد وسائل تسوية المنازعات التي 

بما في ذلك إجراءات تقديم الدعوى وإدارتها وشروط تعيين واختيار أعضاء هيئة  هذا القانون،من 

تنحيهم وشروط تمثيل الخصوم أمام هيئة تسوية  تسوية النزاع والقواعد المنظمة لردهم وأسباب

قواعد إجراءات خاصة تتضمن القواعد واإلجراءات أن يصدر مجلس األمناء ، كما أجاز لالنزاع

وتصحيح األخطاء المادية  مركزنظرها اليمن المنازعات التي  الواجبة التطبيق على نوع معين

 والحسابية وإغفال الطلبات.

ح بقانون محل الرأي جاء للمساهمة في حل وتسوية المنازعات الرياضية وعلى هذا فإن االقترا

من جهات متخصصة تسهم في تطوير المنظومة القضائية التي تتجه نحو التسوية اإلتفاقية 

للمنازعات الرياضية وعلى نحو ما قننته مملكة البحرين من قانون للغرفة وقانون للتحكيم وقانون 

 العالمية في هذا الشأن.  للوساطة مواكبةً لألنظمة 

 :ةاألتي المالحظات ومن الناحية الشكلية ننوه إلى

(، ألن كلمة 8( من المادة )2في البند ) )يحققها( التي وردت فيكلمة استبدال كلمة )يحصلها( ب -1

 يحققها توحي بأنه يسعى إلى تحقيق مكاسب وهذا يتنافى مع الغرض من إنشاء المركز.

( ألانها ال تتناسب 8( من المادة )3حذف عبارة ) الهبات والمنح والتبرعات( الواردة في البند ) -2

مع مركز له الصفة القضائية يفصل في المنازعات الرياضية، وإعادة صياغة البند ليكون )) 

ـ أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس األمناء وال تتعارض مع أهداف المركز ونظامه 3

   . القانوني

"هيئة التسوية" واستبدال كلمة "التحكيم" إلى كلمة  لتكوناستبدال عبارة "هيئة التحكيم"  -3

 (. 24،  13" أينما وردت في المادتين )"التسوية

 (.19حذف اإلسم الموصول "التي" الواردة بصدر المادة ) -4

 (.27حذف كلمة " طبقاً ألحكام" الواردة بالفقرة )ب( من المادة ) -5

( ليحل محلها عبارة " هيئة تسوية النزاع" 28ة " المركز" الواردة بعنوان المادة )استبدال كلم -6

 فيكون العنوان " استقالل أعضاء هيئة تسوية النزاع".

 

 هذا مع ضرورة أخذ مرئيات الجهات صاحبة االختصاص في الموضوع وبصفٍة خاصة، 

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
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 والمجلس األعلى للقضاء 

 ووزارة الشباب والرياضة.

كما يمكن استطالع رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بشأن الميزانية الواجب تقديرها إلنشاء 

 المركز وبيان مدي إمكانية توافر بند لها في الميزانية العامة للدولة.  

 

 الموقرة ،،،هذا ما لزم بيانه واألمر متروك لقناعة اللجنة 

 

 عبد الموجود يوسف الشتلة                                                

 للجنة شؤون الشبابالمستشار القانوني                                               

 



 

   

 مملكة البحرين

 الشورىمجلس 

 إدارة شؤون اللجان

 شؤون الشباب ةـــلجن

 

 (6)املرفق 
 

 االقرتاح بقانون املذكور
 

 
  لثالثاور االنعقاد العادي د

 اخلامسالفصل التشريعي 









 

1 
 

 

 

 اقتراح بقانون

 بشأن مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية

 

 ملك مملكة البحرين .                        نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 

 بعد االطالع على الدستور،

، 1971( لسنة 12وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته،

 ، وتعديالته ، 1972لسنة  (3نون رقم )االمرسوم بققانون الرسوم القضائية الصادر بوعلى 

 ، وتعديالته ، 1980( لسنة 26) وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم رقم

ضمام دولة البحرين مع التحفظ إلى نبشأن الموافقة على ا 1988( لسنة 4قانون رقم )الوعلى 

 ، 1958العتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام اتفاقية نيويورك بشأن ا

 ،  1989( لسنة 8محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم )  وعلى قانون

قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب وعلى 

 ، وتعديالته،1989( لسنة 21بقانون رقم ) والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم

( لسنة 14مرسوم بقانون رقم )وعلى قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بال

 وتعديالته،، 1996

 .2015 لسنة( 9) التحكيم الصادر بالقانون قانونوعلى 
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 باب تمهيدي

  تعاريف

 (1مادة )

، مالم ية المعاني المبينة قرين كل منهاللكلمات والعبارات التالفي تطبيق أحكام هذا القانون يكون 

 يقتض سياق النص خالف ذلك :

 المملكة : مملكة البحرين.

 .يةبحرين: اللجنة األولمبية ال اللجنة األولمبية 

ياضة جهة تعمل في مجال األنشطة الرياضية وميدان رعاية الشباب والر : أي الجهات العاملة

بما في ذلك االتحادات واألندية والروابط والجمعيات والشركات والمؤسسات ة، مملكفي ال

 .الرياضية

  الرياضية.البحرين لتسوية وفض المنازعات  مركز  :المركز

 ن العدل .و: الوزير المختص بشؤ  الوزير

جراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها بالفصل األول من الباب الثاني إالئحة  الالئحة :

 هذا القانون، والتي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس األعلى للقضاء.من 

المنازعة الرياضية افتتاح وتسوية وفض القواعد المنظمة إلجراءات قواعد اإلجراءات : 

، والتي تصدر المنصوص عليها بالفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون، ووالفصل فيها

 اء.بقرار من مجلس األمن

، من ية ذات طابع رياضيكل نزاع أو خالف قانوني بصدد عالقة قانون :المنازعة الرياضية 

 أي نوع كانت.

شخص طبيعي أو اكثر يندبه المجلس األعلى للقضاء بطلب من الوزير، تسوية النزاع : هيئة 

 .لغلبة في التشكيل للعنصر القضائيويراعي أن تكون ا

 كز.مرال أُمناء: مجلس  األمناء مجلس

 الذي يعينه مجلس األمناء. لمركزل رئيس التنفيذي: ال رئيس التنفيذيال
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 ول األباب ال

 البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية م مركزإنشاء وتنظي

 (2مادة )

 إنشاء المركز

ن لتسوية وفض المنازعات البحري مركزسمى يُ المنازعات الرياضية  وفض لتسوية مركزنشأ يُ 

 .هعليالرقابة اإلدارية لوزير اإلشراف وويتولى ا تمتع بالشخصية االعتباريةيالرياضية، 

 

 (3مادة )

 أجهزة المركز

 يتكون المركز من:

 مجلس األمناء. -1

 الجهاز اإلداري والفني. -2

 

 (4مادة )

 تشكيل مجلس األُمناء 

 

من رئيس وعدد ال يقل " يشكل المركزأُمناء يتولى إدارة المركز مجلس يسمى "مجلس  -أ

وتحديد مدة عضويتهم ص، يصدر بتعيينهم أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاعن ستة 

 :وهممرسوم 

 .عضو يمثل األلعاب الجماعية-1

 .عضو يمثل األلعاب الفردية-2

 جهات العاملة.عضو يمثل ال-3        

 .القانونيةثالثة أعضاء من ذوي الخبرة الرياضية أو  -4        

 ة.كون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلت -ب
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الخاصة ن هيئة تسوية النزاع المركز أال يكون م أُمناءشترط في عضو مجلس ي -ج

 .بالمركز

 ُتحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس األمناء بموجب مرسوم. -د

 

 (5مادة )

 اختصاصات مجلس األمناء

 

سير يورسم السياسات التي  مركزالسلطة العليا التي تتولى شئون المجلس األمناء هو  -أ

اذ ما يراه الزماً لمباشرة مهامه وصالحياته، وله خعليها واإلشراف على تنفيذها، وات

 على األخص ما يأتي :

 وإصدار اللوائح والقرارت مركزوضع واعتماد األنظمة المالية واإلدارية لل ،

 لتنفيذ أحكام هذا القانون.واتخاذ التدابير الالزمة 

 وإصدار الئحة تنظيم شئون العاملين به، على أن  مركزاعتماد الهيكل التنظيمي لل

تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم 

وغير ذلك من شئونهم  لمركزبهم وأخالقيات وقيم العمل باوإجراءات وأحكام تأدي

 ام قانون الخدمة المدنية.مع مراعاة احك

 .إصدار قواعد اإلجراءات 

 واعتماد حسابه الختامي المدقق.مركزاعتماد مشروع الميزانية السنوية لل ، 

 لمركزدراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي من سير العمل با ،

 وتقرير ما يلزم بشأنه.

 مركزتعيين الرئيس التنفيذي لل. 

 بناًء على اقتراح الرئيس التنفيذي. مركزأو أكثر لل تعيين مسجل عام 

 مركزاعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط ال. 

 في بداية كل عام. مركزوضع خطة عمل ال 

  تحديد اختصاصات وواجبات كل من الرئيس التنفيذي والمسجل العام وتقييم

 أدائهما.

 ه.وتحديد أتعاب مركزمدقق خارجي لتدقيق حسابات ال تعيين 

    التواصل مع المؤسسات والهيئات المحلية واإلقليمية والعالمية العاملة في ذات

المجال لتبادل الخبرات والزيارات وإبرام اتفاقات التعاون والتدرب بما يكفل 
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من أجلها، وتمكنه من اكتساب السمعة العالمية في  أتحقيق األهداف المنش مركزلل

 مجال عمله.

شكل من بين اعضائه أو إلى رئيس ن يعهد الى لجنة أو أكثر تُ أيجوز لمجلس األمناء   -ب

 يس التنفيذي بأداء مهام محددة.ئالمجلس أو أي من أعضاء المجلس أو الر

 

 

 (6مادة )

 اجتماع مجلس األمناء

وعلى رئيس مجلس األمناء  ربع مرات سنوياً على االقل،أيجتمع مجلس األمناء  -أ

غير عادي متى دعت الحاجة لذلك، أو بناء على طلب كتابي مسبب  دعوته الجتماع

الرئيس التنفيذي  مناء أو منمن الوزير أو عضوين على االقل من اعضاء مجلس األ

وفي هذه الحالة تكون الدعوة لعقد االجتماع  مركزو مدقق الحسابات الخارجي للأ

 خالل ثالثين يوماً من تاريخ تسليم الطلب الكتابي.

 

عقد االجتماع بيان الغرض منه، ويرفق به جدول أو ضمن اإلخطار بالدعوة يت  -ب

 أعمال االجتماع.

يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس األمناء، وذلك باستثناء الحاالت   -ج

الستعانة ن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى اأددها اللوائح الداخلية، وللمجلس التي تح

ذوي الشأن لمنافشتهم واالستماع آلرائهم، وال يكون ألي من  بهم من أهل الخبرة أو

 هؤالء صوت معدود.

له وتدوين محاضر اجتماعاته اللسر يتولى إعداد جداول أعم يعين مجلس األمناء أميناً  -د

لفه به المجلس من كوحفظ جميع المستندات والسجالت الخاصة بالمجلس والقيام بما ي

 .مركزمهام اخرى في مجال عمل ال

تتضمن األحكام المتعلقة بتنظيم أعماله خالل  مناء الئحة داخليةيضع مجلس األ - هـ 

صدور القانون، على أن تتضمن األحكام المتعلقة  تاريخ مدة ال تتجاوز ستة اشهر من

 .بتنظيم عقد اجتماعاته

 (7مادة )

 تمثيل المركز أمام القضاء

، وتمثيله أمام القضاء وفي مركزاإلداري والفني لليتولى الرئيس التنفيذي رئاسة الجهاز 

 التعامل مع الغير.
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 (8مادة )

 ميزانية المركز

 مما يأتي: موارده الماليةميزانية مستقلة، وتتكون  مركزتكون لل -أ

 ما تخصصة الحكومة للمركز من مبالغ في الميزانية العامة.-1

 المركز مقابل الخدمات التي يقدمها. يحصلهاالرسوم واإليرادات التي -2

والتي ال تتعارض مع  مجلس األمناءيوافق عليها  الهبات والمنح والتبرعات التي-3

                         أهداف المركز، ونظامه القانوني.

 .من سنة إلى أخرى مركزيرحل فائض ميزانية ال -ب

 بعد اعتمادها من المدقق الخارجي ومجلس األمناء. مركزالحسابات السنوية للنشر تُ  -ج    

 

 

 الباب الثاني

 اختصاصات المركز

 

 الفصل األول 

 اختصاصات المركز بموجب القانون

 

 (9مادة )

 اختصاصات المركز

والتي ينعقد اإلختصاص بنظرها في األصل  الرياضيةيختص المركز بالفصل في المنازعات 

متى زادت قيمة المطالبة عن مائتي لمحاكم البحرين أو ألية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها، 

 .ألف دينار 

 

 (10مادة )

 الرسوم المستحقة

بشأن  1972( لسنة 3مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ) 

فإنه اليجوز مباشرة  القانون،وفقاً ألحكام هذا  مركزنظر النزاع أمام الالرسوم القضائية، إذا 

أي إجراء إال بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً، والذي تحدد فئاته وتعدل بقرار من 
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، )خمسة في المائة( من قيمة المطالبة %5بما ال يجاوز  الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء

 تأجيل سداد الرسم أو اإلعفاء منه كلياً أو جزئياً.ويجوز بقرار من الوزير 

 

 

 (11مادة )

 واجب التطبيق القانون

المتعلقة ن والقرارات يانوقالنصوص التسوية تطبق هيئة مع عدم اإلخالل بقوانين مملكة البحرين، 

واللوائح األساسية للهيئات والجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالرياضة 

مبادئ الميثاق األوليمبي الدولي  بمقتضىفبموضوع المنازعة، فإذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه، 

، على أال تتعارض والمعايير الدولية ذات الصلة، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ العدالة واإلنصاف

 حكام أي منها مع النظام العام في المملكة.أ

 

 (12المادة )

 اللغة المستخدمة

إذا لم يتفق األطراف على اختيار اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات تسوية  -أ

كانت اللغة العربية هي اللغة التي تستخدم مركز المنازعات وكان نظر النزاع أمام ال

 في هذه اإلجراءات.

األحكام المنظمة لترجمة المستندات واألوراق إلى اللغة أو اللغات تبين الالئحة   -ب

 المستخدمة في إجراءات تسوية المنازعات.

 

 (:13مادة )

 اسباب الطعن بالتمييز

 

وفقاً ألحكام هذا الفصل أن يطعنوا أمام محكمة  مركزيجوز ألطراف النزاع الذي نظر أمام ال -أ

 في أي من الحاالت اآلتية: تسوية النزاعالتمييز بطلب بطالن الحكم الصادر من هيئة 

أو بإجراءات  تسوية النزاع وجه صحيح بتعيين أحد أعضاء هيئة عدم إعالن الطاعن على -1

 أو عدم تمكينه من إبداء أوجه دفاعه. تسوية النزاع

 لما نصت عليه الالئحة. تسوية النزاع أو إجراءات تسوية النزاعمخالفة تشكيل هيئة  -2

 النزاع مع النظام العام في مملكة البحرين.تسوية تعارض حكم هيئة  -3
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تسوية إذا وقع من الخصم أو من وكيله حيلة أو غش كان من شأنه التأثير في حكم هيئة  -4

 .النزاع

إقرار بتزوير األوراق التي بني عليها أو النزاع  تسويةحكم هيئة صدور إذا حصل بعد  -5

قضي بتزويرها، أو كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة 

 زور.

على أوراق قاطعة في الدعوى كان  تسوية النزاعإذا حصل الخصم بعد صدور حكم هيئة  -6

 خصمه قد حال دون تقديمها.

بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، على أنه  تسوية النزاعإذا قضى حكم هيئة  -7

إذا أمكن فصل القرارات المتعلقة بما طلبه الخصوم عن غيرها من القرارات، فال يجوز 

سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة  تسوية النزاعأن يلغى من حكم هيئة 

 بأكثر مما طلبوه.بالمسائل التي قضى فيها الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو 

متناقضاً مع حكم آخر حائٍز لقوة األمر المقضي بشرط أن  تسوية النزاعإذا كان حكم هيئة  -8

يكون جميع الخصوم في الدعويين هم أنفسهم ذاتاً وصفة وأن يكون موضوع الدعوى هو 

 ذاته موضوع الدعوى السابقة.

مام محكمة التمييز في األحكام أن يطعنوا أ لمركزيجوز ألطراف النزاع الذي نظر أمام ا -ب

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على  تسوية النزاعالنهائية المنهية للخصومة الصادرة من هيئة 

مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وجب 

 عليها الحكم في موضوع الدعوى.

 

 (14مادة )

 الطعن بالتمييزميعاد 

 

( من هذا القانون باألوضاع المعتادة لرفع الدعوى 13يرفع الطعن المنصوص عليه في المادة )

وذلك خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو إعالنه حسب األحوال، ويحسب هذا 

الفقرة )أ( من المادة ( من 6( إلى )4الميعاد فيما يتعلق بالحاالت المنصوص عليها في البنود من )

( من هذا القانون من اليوم األول الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو 13)

 حكم بثبوته، أو حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

 

لى رافع الطعن أن ويجب أن تشتمل الئحة الطعن على أسباب الطعن وإال كانت باطلة، ويتعين ع

يودع عند تقديم صحيفته على سبيل الكفالة مبلغاً يعادل واحداً في المائة من المبلغ المحكوم به أو 
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ألف دينار أيهما أقل، وال تقبل صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي 

بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب  إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم

الطعن، وتحكم المحكمة بمصادرة الكفالة أو جزء منها إذا قضت برفض الطعن أو بعدم قبوله أو 

 بسقوطه.

 
  

 

 (15) مادة

 طبيعة أحكام المركز

 

 تسوية النزاعيكون الحكم الصادر من هيئة ( من هذا القانون، 14) مع عدم اإلخالل بحكم المادة

نهائي صادر من محاكم البحرين، وتبين الالئحة األحكام المنظمة لوضع الصيغة بمثابة حكم 

 التنفيذية عليه.

ويكون حكم هيئة تسوية النزاع الصادر وفقاً ألحكام هذا الفصل قابالً للتنفيذ ما لم تأمر محكمة 

 التمييز بوقف تنفيذه وكان الطاعن قد طلب ذلك في صحيفة الطعن.

 

 (16مادة )

 أوضاع المنازعات الرياضية الحاليةتوفيق 

 

هذا القانون، الباب الثاني من في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في  مركزبدأ اليإلى أن 

تستمر المحاكم والهيئات ذات االختصاص القضائي في نظر الدعاوى التي أصبحت من 

 انون لحين صدور حكم نهائي فيها.قبموجب أحكام هذا ال مركزاختصاص ال
  

 

  (17مادة )

 تنازع االختصاص

 

أم إحدى المحاكم هي المختصة  المركز تختص محكمة التمييز دون غيرها بتحديد ما إذا كان

حداهما عن إإذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام كل منهما ولم تتخل  ،بالفصل في النزاع

تنفيذ حكمين متناقضين نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، كما تختص بالفصل في النزاع الخاص بشأن 

 وصدر اآلخر من إحدى المحاكم. مركزصدر أحدهما من ال

ويرفع الطلب بصحيفة تودع قسم كتاب المحكمة وتعلن إلى الخصوم وفقاً للقواعد المتعلقة 

المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ولهم تقديم مذكرة بالرد عليه  ،إلعالناب
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الثمانية التالية إلعالنهم، وبعد إبداء المكتب الفني للمحكمة رأية في الطلب، ويعرضه خالل األيام 

على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره أمامها يعلن بها الخصوم قبل انعقادها بثالثة أيام على 

 األقل.

 فخالواليترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشانها مالم تقرر محكمة التمييز 

 ذلك، وإذا قدم بعد الحكم في الدعوى فلمحكمة التمييز وقف أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما.

  

 

 (18مادة )
 دور المجلس األعلى للقضاء
فيما يتعلق بالمنازعات التي  مركزيشرف المجلس األعلى للقضاء على حسن سير العمل بال

، وذلك وفقاً لألحكام لقانونألحكام هذا انظرها كهيئة ذات اختصاص قضائي طبقاً بختص ي

 المنصوص عليها في الالئحة.

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 اختصاصات المركز باتفاق األطراف

 (19مادة )

 االختصاص باتفاق األطراف

، يتفق األطراف كتابة على تسويتها عن طريقه رياضيةة منازعأي بنظر  مركزختص الي

  وعلى األخص:

 رعاية الالعبين. خالفات االتفاق على -1

 مسألة تعاطي المنشطات أثناء ممارسة الرياضة. -2

 الخالف حول تنفيذ عقود التحاق أو احتراف الالعبين باألندية. -3

الخالف حول حصرية حقوق البث التلفزيوني أو الفضائي بين األندية أو الكيانات  -4

  .الرياضية

 األندية.الخالف حول حقوق الالعبين المالية قبل  -5

 الخالف حول مسائل انتقال الالعبين من وإلى األندية. -6
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 الخالف حول تنفيذ عقود الوكالء الرياضيين وعقود الوكالة بصفة عامة في المجال -7

 .الرياضي

الشكاوى أو الطلبات التي تقدم للتعويض والمقامة بين الالعبين ضد نواديهم بشأن التعسف  -8

 . في استعمال الجزاء قبلهم

 

 (20مادة )

 المصاريف واألتعاب

قد تم وفقاً ألحكام هذا الفصل فيتم تحديد المصاريف واألتعاب  مركزإذا كان نظر النزاع أمام ال

 وفق األحكام المبينة في قواعد اإلجراءات.

 

 (21مادة )

 القانون واجب التطبيق 

وكان النزاع أمام المركز على موضوع النزاع، إذا لم يتفق األطراف على القانون الواجب التطبيق 

المتعلقة بالرياضة ن والقرارات يانوقالنصوص التسوية تطبق هيئة  قد تم وفقاً ألحكام هذا الفصل،

واللوائح األساسية للهيئات والجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بموضوع 

مبادئ و 2019قانون التحكيم الرياضي لسنة بمقتضى فه، المنازعة، فإذا لم يوجد نص يمكن تطبيق

الميثاق األوليمبي الدولي والمعايير الدولية ذات الصلة، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ العدالة 

 ، على أال تتعارض أحكام أي منها مع النظام العام في المملكة.واإلنصاف

 

 (22المادة )

 اللغة المستخدمة

على اختيار اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات تسوية إذا لم يتفق األطراف  -أ

كانت اللغة العربية هي اللغة التي تستخدم في مركز المنازعات وكان نظر النزاع أمام ال

 هذه اإلجراءات.

تبين الالئحة األحكام المنظمة لترجمة المستندات واألوراق إلى اللغة أو اللغات المستخدمة  -ب

 منازعات.في إجراءات تسوية ال
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 (23مادة )

 تنفيذ حكم هيئة التسوية

يكون حكم هيئة تسوية النزاع الصادر طبقاً األحكام هذا الفصل قابالً للتنفيذ بأمريصدره  -أ

قاض بمحكمة االسئناف العليا بناء على طلب على عريضة يقدمه طالب االمر بالتنفيذ 

تسوية النزاع، وذلك بعد االطالع مرفقاً بأصل حكم هيئة تسوية النزاع ونسخة من اتفاق 

 على الحكم واالتفاق والتثبت بأنة ال يخالف النظام العام في المملكة .

يكون أمر قاضي محكمة االستئناف العليا الصادر بشأن طلب تنفيذ حكم هيئة تسوية  -ب

ستئناف العليا خالل ، ويجوز ألطراف النزاع التظلم منه امام محكمة االسبباً النزاع مُ 

سباب عالنه حسب األحوال، وذلك ألي من األإمن تاريخ صدوره أو  ين يوماً ثالث

 ( من هذا القانون.24الفقرة )أ( من المادة )  المنصوص عليها في

ضمن تشكيل المحكمة  ن ال يكون القاضي الذي أصدر األمر بشأن طلب التنفيذ،أيجب  -ج    

 التي تختص بنظر التظلم.

 

 

 (:24مادة )

 بالتمييزالطعن 

 

وفقاً ألحكام هذا الفصل أن يطعنوا أمام  مركزيجوز ألطراف النزاع الذي نظر أمام ال -أ

كما يجوز لهم ، تسوية النزاعمحكمة التمييز بطلب بطالن الحكم الصادر من هيئة 

مر الصادر من محكمة االستئناف العليا بشان طلب التظلم أمام ذات المحكمة من األ

( من هذا القانون ألي 23خالل الميعاد المنصوص علية في المادة )التنفيذ، وذلك كلة 

 سباب اآلتية :سبب من األ

 

لعدم اهلية احد اطرافه أو مخالفة هذا  مركزتفاق تسوية النزاع عن طريق البطالن ا -1

 القانون الذي اخضع له األطراف ذلك االتفاق.ألحكام االتفاق 

تسوية  وجه صحيح بتعيين أحد أعضاء هيئة على أو المتظلم عدم إعالن الطاعن -2

 أو عدم تمكينه من إبداء أوجه دفاعه. تسوية النزاعأو بإجراءات النزاع 

اتفاق  لما نص عليه التسوية أو إجراءات تسوية النزاعمخالفة تشكيل هيئة  -3

 .األشخاص
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إذا كان حكم هيئة تسوية النزاع يتناول نزاعاً ال يقصده أو يشملة اتفاق العرض  -4

مل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا االتفاق، على تعليها، أو انه يش

المتعلقة بالمسائل المعروضة على الهيئة عن  تأنه إذا كان من الممكن فصل القرارا

القرارات غير المعروضة عليها فال يجوز أن يلغي من حكم هيئة تسوية النزاع 

لقة بالمسائل غير المعروضة على سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتع

 الهيئة.

 النزاع مع النظام العام في مملكة البحرين.تسوية تعارض حكم هيئة  -5

 

يرفع الطعن أو التظلم المشار إليهما في الفقرة )أ( من هذه المادة باألوضاع المعتادة   -ب

لرفع الدعوى، على أن تشتمل الئحته على األسباب التي بني عليها إال كانت باطلة، 

ويجب على رافع الطعن أو التظلم أن يودع عند تقديم صحيفته الكفالة المقررة في قانون 

داع يذا لم تكن مصحوبة بما يثبت إإتقبل صحيفة الطعن أو التظلم محكمة التمييز، وال 

إذا أقاموا طعنهم  الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين أو المتظلمين

ا ولو اختلفت األسباب، وتحكم المحكمة بمصادرة الكفالة أو جزء منه أو جزء تظلمهم

 بوله أو بسقوطة.، بعد قبرفض الطعن أو التظلمقضت  إذا

 

ال يترتب على رفع الطعن أو التظلم ، المشار إليهما في هذه المادة، وقف تنفيذ حكم  -ج

هيئة تسوية النزاع ما لم تأمر محكمة التمييز بوقف تنفيذه بناًء على طلب الطاعن أو 

 المتظلم في صحيفة الطعن أو التظلم.

  

 (25مادة )

 االتفاق على تطبيق قانون أجنبي

 

نون بشأن ا( من هذا الق24( ،)23عدم اإلخالل باإلجراءات المنصوص عليها في المادتين )مع 

( من هذا القانون إذا كان األطراف قد اتفقوا 24تنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع بموجب المادة )

 فإن ،أمام محاكم البحرين كتابة على اختيار قانون أجنبي بشأن النزاع وأال يطعنوا على الحكم

 .الدولة المتفق على تطبيق قانونها األجنبيأمام الجهة المختصة في يكون الطعن على الحكم 
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 الباب الثالث

 مركزتنظيم اإلجراءات أمام ال

 (26مادة)

ال يتعارض مع طبيعة ، بما المدنية والتجاريةالمرافعات قررة في قانون تسرى القواعد الم

، على اإلجراءات والمواعيد الواجب المقررة أمامه قواعد اإلجراءاتو مركزاختصاص ال

التي ينظرها طبقاً ألحكام الفصل األول من الباب الثاني من  الرياضية المنازعات علىتها مراعا

وشروط تعيين واختيار إعضاء هيئة  ا، بما في ذلك إجراءات تقديم الدعوى وإدارتههذا القانون

ين لتسوية النزاع للفصل فيه، واألحكام المنظمة لسداد وحاالت عدم صالحية من يعتسوية النزاع 

، وغيرها من األمور الالزمة لتنظيم اإلجراءات مركزريف وإيداعها خزينة الاوالمص الرسوم

بما فيها الحضور والغياب اإلدخال والتدخل وتفسير األحكام وتصحيح األخطارالمادية والحسابية 

 إغفال والطلبات.

ئحة من الوزير بعد موفقة المجلس األعلى للقضاء في مدة ال تجاوز ستة وتصدر بتفاصيل ذلك ال

 أشهر من صدور القانون.

  

 (27مادة )

 قواعد اإلجراءات

  

يصدر مجلس األمناء في مدة ال تجاوز ستة اشهر من صدور القانون قواعد اإلجراءات والتي أ ( 

الفصل الثاني من الباب  وفقاً ألحكام المركز نظرهايوية المنازعات التي تتضمن تحديد وسائل تس

هذا القانون، بما في ذلك إجراءات تقديم الدعوى وإدارتها وشروط تعيين واختيار الثاني من 

أعضاء هيئة تسوية النزاع والقواعد المنظمة لردهم وأسباب تنحيهم وشروط تمثيل الخصوم أمام 

 عدم صالحيةوحاالت  تسوية النزاع د تحديد أتعاب هيئةهيئة تسوية النزاع للفصل فيه وقواع

الغياب ور إلجراءات بما فيها الحضول، واألحكام المنظمة من ُيعين لتسوية النزاع للفصل فيه

 المادية والحسابية وإغفال الطلبات. ءوتفسير األحكام وتصحيح األخطا

 

الواجبة يجوز أن يصدر مجلس األمناء قواعد إجراءات خاصة تتضمن القواعد واإلجراءات ب ( 

وتصحيح األخطاء المادية والحسابية  مركزنظرها اليمن المنازعات التي  التطبيق على نوع معين

 وإغفال الطلبات.

  

 (28مادة )
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 هيئة تسوية النزاعاستقالل أعضاء 

 

، وعلى كل من بالحيدة واالستقالل ختيارهماالذين يتم هيئة تسوية النزاع أعضاء تمتع يجب أن ي

لتعيين عن أية ظروف لتسوية النزاع، وقبل الموافقة على تعيينه، أن يفصح لسلطة ايتم اختياره 

 ل أن تؤدي إلى إثارة أية شكوك حول حيدية أو استقالله.م  ت  حأو مالبسات يُ 

 

 (29مادة)

 اإلجراءات القضائية

 

 يندب بقرار من المجلس األعلى للقضاء قاض يختص باآلتي:

الالزمة للسير في إجراءات تسوية النزاع والتي تتطلب تدخال قضائيا إصدار القرارت     (أ    

 بناء على طلب هيئة تسوية النزاع.

و في أوتشكيل هيئة تسوية النزاع  مركزالمور الوقتية فيما بين رفع النزاع إلى الانظر   (ب   

ويحيل الحاالت االستثنائية التي قد تحول دون نظر هيئة تسوية النزاع للطلب الوقتي، 

القاضي المنتدب الطلب إلى هيئة تسوية النزاع فور تشكيلها، وذلك كله دون إخالل 

 الطلبات الوقتية.بباختصاص هيئة تسوية النزاع 

القرار الوقتي إلى القاضي الذي أصدره، أوإلى هيئة تسوية النزاع بعد   ويقدم التظلم من

التظلم نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي ويكون القرار الصادر في  تشكيلها بحسب األحوال،

 طريق، وتحدد الالئحة وقواعد اإلجراءات األحكام المنظمة للتظلم والبت فيه.

 

 (30مادة )

 حكم الصادر عن المركزال

 

ويوقع من هيئة تسوية النزاع، وذلك كلة طبقاً للقواعد  يصدر حكم هيئة تسوية النزاع كتابةً 

 وقواعد اإلجرءات.عليها الالئحة تنص التي 
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 الباب الرابع

 أحكام عامة

 

 (31مادة )

 الترخيص لمؤسسات تسوية المنازعات

الترخيص لمؤسسات تسوية المنازعات  –بعد موافقة مجلس الوزراء  –يجوز للوزير 

البحرين ،واتخاذ المملكة مركزاً لها، وتحديد الرسوم  لممارسة اعمالها في مملكة الرياضية

 عليها وينظم الترخيص كيفية ممارستها لعملها.المستحقة 

 

 (32)مادة 

 مسئولية المركز

ال يسال رئيس واعضاء مجلس األمناء أو الرئيس التنفيذي أو المسجل العام أو أي من أ ( 

عن أي فعل أو امتناع الحق ضرراً بالغير إذا كان ذلك تنفيذأً لمهامه وفي  مركزموظفي ال

يها في هذا القانون او اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، حدود صالحياته المنصوص عل

 بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم. هإال إذا صدر من

باالستناد إلى أحكام هذا القانون عن أي فعل  هال يسال اي عضو هيئة تسوية نزاع تم تعيينب ( 

ناتجاً عن خطأ جسيم، كما  نأو كا ةني وءإال إذا صدر منه بس هأو امتناع في سبيل تنفيذ مهام

لمباشرة  هأو المفوضين من قبل يسري هذا الحكم على العاملين لدى عضو هيئة تسوية النزاع

بعض األعمال المرتبطة بالمهام الموكلة إليه، وال يخل ذلك بمسئوليه عضو هيئة تسوية النزاع 

 إذا تنحى بغير سبب جدي أو في وقت غير مناسب.

 

عن اي فعل او امتناع يصدر من رئيس وأعضاء مجلس األمناء أو الرئيس  مركزال سأليُ ال  ج (

أي مسئول آخر يتصرف  أو أو أي عضو هيئة تسوية نزاع مركزأو أي من موظفي ال التنفيذي

أو لحسابه، إال إذا كان هذا الفعل أو االمتناع تم بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ  لمركزا باسم

 جسيم.

  

 

 

 (33)مادة 
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  النظام القانوني لموظفي المركز

بشأن تنظيم معاشات  1975( لسنة 13أحكام القانون رقم ) ى موظفي المركزتسري عل

 القوانين المعدله له.ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة و

 

  

 (34مادة )

 حكامهنشر القانون والعمل بأ

ويعمل به  ،تنفيذ أحكام هذا القانون –يخصه  كل فيما - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء

 ختصاصاتهفي مباشرة ا مركزبدأ اليلتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن  من اليوم التالي

 هذا القانون بعد مضي ستة اشهر من تاريخ العمل به. لمنصوص عليها فيا
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