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دد التي تستغرقها إجراءات املرافعات أمام غرفة فض امل
ُ
 اناعاات امل

 

 

 

 

 املرافعة األولى 

)تقديم شكوى 

 جديدة(

 

 في هذه الخطوة اإلجراءات واملدد الزمانية
 ملتطلبات املواد ) -

ً
 لإلجراءات املتبعة لدى الغرفة ووفقا

ً
( من 16-12-11إذا كانت الشكوى مقدمة وفقا

  )اشرة أيام(.الئحتها، يتم قيد الشكوى وارسالها للمدعى عليه للرد عليها خالل 

 

ي بطلب إذا كانت الشكوى املقدمة غير متوافقة مع إجراءات الغرفة والالئحة، يتم الرد على املدع -

  ليتم قيدها. )اشرة أيام(استكمال النواقص الالزمة وتزويد الغرفة بها خالل 

 

ة )اشر وارسالها للمدعى عليه للرد عليها خالل الالزمة، يتم قيد الشكوى إذا تم استكمال النواقص  -

  أيام(.

 

 إذا انتهت املهلة املحددة دون ورود إجابة من املدعي، يتم حفظ الشكوى. -

 

 

 

 

 

 

 

 املرافعة األولى

 الخطوةهذه في  اإلجراءات واملدد الزمانية

االطالع عليها فإن تم تقديمها وفق إذا وردت مذكرة املدعى عليه الجوابية خالل املدة املحددة، يتم  -

  )اشرة أيام(.احالتها للمدعي للرد عليها خالل الالئحة واإلجراءات املتبعة، يتم 

 

، يتم وكانت مقدمة بشكل غير صحيح عليه الجوابية خالل املدة املحددةإذا وردت مذكرة املدعى  -

ليتم اعتماد الرد  ،أيام( خمسة)مخاطبته بطلب استكمال الالزم النظامي والرد خالل مهلة ال تتجاوز 

 واحالته للمدعي للرد عليه. 

 

رافعة واحالة الدعوى إذا انتهت املهلة املحددة دون ورود إجابة من املدعى عليه، يتم قفل باب امل -

 للدارسة.  

 

 بقفل باب املرافعة، أو احالة  *
ً
للغرفة بعد ورود رد املدعى عليه ان تكتفي بما تم تقديمه وان تصدر قرارا

 ( من الالئحة.16( من املادة )6رد املدعى عليه للمدعي للرد عليه، وفق الفقرة )

 

يحق للمدعى عليه طلب تمديد للمهلة مرة واحدة في هذه الجولة، فإن ورد طلب بالتمديد قبل انتهاء  *

 ( من الالئحة.15بموجب املادة ))اشرة أيام( املهلة األساسية، يتم منحه مهلة إضافية ال تتجاوز 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيةاملرافعة 

 الخطوةهذه  اإلجراءات واملدد الزمانية في

االطالع عليها فإن تم تقديمها وفق الالئحة إذا وردت مذكرة املدعي الجوابية خالل املدة املحددة، يتم  -

  )اشرة أيام(.للرد عليها خالل  ى عليهاحالتها للمدعواإلجراءات املتبعة، يتم 

 

مخاطبته ، يتم وكانت مقدمة بشكل غير صحيح إذا وردت مذكرة املدعي الجوابية خالل املدة املحددة -

ليتم اعتماد الرد واحالته  ،أيام( خمسة)بطلب استكمال الالزم النظامي والرد خالل مهلة ال تتجاوز 

 للرد عليه.  ى عليهللمدع

 

شطب الدعوى واغالق ملفها كونه يعتبر بمثابة  إذا انتهت املهلة املحددة دون ورود إجابة من املدعي، يتم -

   ترك للدعوى وعدم رغبة للمدعي باالستمرار فيها. 

 

يحق للمدعي طلب تمديد للمهلة مرة واحدة في هذه الجولة، فإن ورد طلب بالتمديد قبل انتهاء املهلة  *

 من الالئحة. (15بموجب املادة ))اشرة أيام( األساسية، يتم منحه مهلة إضافية ال تتجاوز 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيةاملرافعة 

 الخطوةهذه اإلجراءات واملدد الزمانية في 

االطالع عليها فإن تم تقديمها وفق الجوابية خالل املدة املحددة، يتم  ى عليهإذا وردت مذكرة املدع -

اعتمادها، وللغرفة بعد ورود رد املدعى عليه ان تكتفي بما تم تقديمه وان  الالئحة واإلجراءات املتبعة يتم

 بقفل باب املرافعة، أو احالة رد املدعى عليه للمدعي للرد عليه، وفق الفقرة )
ً
( من املادة 6تصدر قرارا

 ( من الالئحة.16)

 

، يتم وكانت مقدمة بشكل غير صحيح الجوابية خالل املدة املحددة ى عليهإذا وردت مذكرة املدع -

 ليتم اعتماد الرد.  ،أيام( خمسة)مخاطبته بطلب استكمال الالزم النظامي والرد خالل مهلة ال تتجاوز 

 

يتم قفل باب املرافعة واحالة الدعوى ، ى عليهإذا انتهت املهلة املحددة دون ورود إجابة من املدع -

 للدارسة.  

 

طلب تمديد للمهلة مرة واحدة في هذه الجولة، فإن ورد طلب بالتمديد قبل انتهاء  ى عليهيحق للمدع *

 ( من الالئحة.15بموجب املادة ))اشرة أيام( املهلة األساسية، يتم منحه مهلة إضافية ال تتجاوز 

 

 

 

 



 

 

 

دد التي تستغرقها 
ُ
 إجراءات الدراسة حتى اصدار القرارات  اثاناء الغرفة امل

 

 املدة الزمنية راءـــــــــــــاإلج
بعد قفل باب املرافعة يتم عقد جلسة قضائية لألعضاء املشاركين في 

 دراسة الدعوى بحضور رئيس ونائب رئيس الغرفة.

تنتهي الدراسة وابداء آراء األعضاء املشاركين في الدعوى 

( خالل
ً
بناًء على نوع  ،)اشرة أو خمسة اشر يوما

 .وتفاصيل القضية

تتخاطب الغرفة مع لجان أخرى باالتحاد السعودي لكرة القدم قد 

لتزويدها بمستندات ذات صلة بالدعوى، ومنها لجنة االحتراف 

 .وأوضاع الالعبين ولجنة املسابقات

 ويعتمد )غير محدد(. موعد الرد وتزويد الغرفة باالفادات،

  على سرعة االنجاز من قبل اللجان األخرى.ذلك 

تأكد للدراسة وتتم املعالجة وال القانونيين بالغرفة ى املختصينتصدي

ويتم عقد من صحة اآلراء السابقة مع رئيس ونائب رئيس الغرفة، 

جلسة اجتماع بين رئيس ونائب رئيس الغرفة الصدار القرار عند 

 اكتمال جميع الجوانب املتعلقة بالدراسة.

ويعتمد ذلك على حسب نوع وتفاصيل  )غير محدد(،

  القضية.

 )اشرة أيام(. صياغة القرارات وفق التسبيب القانوني الصحيح.
احالة مسودة القرار من قبل سكرتارية الغرفة لنائب رئيس الغرفة 

 لالطالع واإلجازة. 
 )اشرة أيام(.

احالة مسودة القرار من قبل سكرتارية الغرفة لرئيس الغرفة لالطالع 

 واعتماد االصدار. 
 )اشرة أيام(.

 

  (اتمالحظ)
قد تتلقى الغرفة اثاناء الدراسة مذكرات اضافية من قبل أطراف الداوى، وقد يترتب اليه ااادة فتح باب املرافعة واحالة  -

املذكرة االضافية للطرف اآلخر للرد. وللغرفة بعد ورود الرد اإلضافي ان تكتفي بما تم تقديمه وتستكمل الدراسة، أو ان تحيل 

اليه. ومن ثم يتم اقد جلسة قضائية أخرى لألاضاء املشاركين في الداوى الاادة الدراسة. الرد االضافي للطرف اآلخر للرد 

 ومن ثم استكمال بقية اإلجراءات الواردة أااله. 

 

اقد أكثر  ذلك ىقد يستغرق البعض من القضايا وقت أكثر للدراسة حسب وقائع القضية واملستاندات املرفقة بها. ويترتب ال -

  كل داوى الى حدة.لمن جلسة قضائية 

 

 

 



 

 

 

 والقرارات الصادرة( لدى غرفة فض املاناعاات  -والدااوى  -إجمالي ادد )الشكاوى 

 حتى تاريخهم 2015في اام  ذ تأسيسهامان

 

 ( ات)مالحظ 
ثالثة إلى متوسط اصدار قرار قضائي كل ) واألرقام هو  اتوفق االحصائيغرفة فض املاناعاات معّدل اصدار القضايا لدى  -

 للمعايير القضائية هو معدلأربعة أيام( و 
ً
 .قياس ي وفقا

 

خرى انما يخضع لعدد من املعايير األ و ى ال يرتبط فقط بوقت تقييد الداوى في الغرفة و إلصدار القرار في الداالترتيب الزمني  -

 أااله. يضاحهحسب ما تم إ

 

 للفقرة ) -
ً
. ولكن تحرص الغرفة قراراتها دون إصدار أسباب القرار( من الالئحة، ان تصدر 26( من املادة )1يجوع للغرفة وفقا

 الى ان تصدر جميع قراراتها مسببة حتى تضمن لألطراف ُمدد أطول لالستئاناف واالطالع الى أسباب القرار. 

 

 غــــــرفــــــة فــــــض املاناعاــــــات
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