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 املقدمة: 

على مر العصور، وذلك نظرا ملا هلا من فوائد  اإلنساناألنشطة اليت مارسها  أهمتعترب الرياضة من 
و قد  بدنية ونفسية و تربوية هامة تساعد على حتمل متطلبات احلياة و مواجهة مصاعب الدهر،

معينة من الرياضة تركوا  أنواعااملصريون القدماء مارس  الرياضة منذ زمن قدمي، حيث اإلنسانمارس 
كذلك اهتمت احلضارة اليونانية الصينية القدمية و  حلضارةنقوشا هلا على جدران معابدهم كما عرفت ا

بقة األلعاب األوملبية ابالرياضة اهتماما كبريا وأقيمت هلا مهرجانات احتفالية دورية كانت أشهرها مس
فحث على  اإلسالماملعروفة حىت اآلن و اليت كانت جترى كل أربع سنوات يف مدينة أوملبيا مث جاء 

 أحب اإلسالمليمها ألهنا تفيد يف بناء الفرد املسلم و القوي الذي هو يف اعتبار ممارسة الرياضة و تع
يف هذا السياق يقول هللا تعاىل يف قصة النيب موسى عليه السالم وابنيت و  إىل هللا من املؤمن الضعيف،

َر َمِن {شعيب عليه السالم:  اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ قاَلْت ِإْحداُُها يا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنا َخي ْ
القوة اجلسدية اليت جتمع بني  اإلنسانية، وهنا يظهر متجيد القرآن الكرمي للشخصية  1}(26اأْلَِمنُي)

 الروحيةمع قوة العلم والقيم األخالقية و القدرة البدنية  أناألخالقية ويعني القرآن أيضا القيم الروحية و و 
ُهْم ِإنا اَّللاَ َقْد بَ َعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلكاً  {:هي مداميك بناء امللك حيث قال تعاىل  َوقَاَل هَلُْم نَِبي ُّ

َنا َوََنُْن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه َوَلَْ يُ ْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل قَاَل  َ قَاُلوا َأَّنا َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلي ْ ِإنا اَّللا
،   2}َبْسطًَة يف اْلِعْلِم َواجلِْْسِم َواَّللاُ يُ ْؤِت ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواَّللاُ َواِسٌع َعِليمٌ اْصطََفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه 

كما حثت سنة نبيا الكرمي على ممارسة الرياضة و يظهر ذلك من خالل األحاديث الكثرية يف هذا 
فإن  إمساعيلقال: "رميا بين اجملال، فقد جاء عن النيب عليه الصالة و السالم أنه مر بنفر يرمون ف

 أباكم كان راميا"، سنن ابن ماجة.

                                                           

 .26سورة القصص، اآلية  1 
 .247سورة البقرة، اآلية  2 
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كما ذكر الشيخ جالل الدين السيوطي يف صحيحه اجلامع أن النيب عليه الصالة و السالم قال: 

 "عليكم بالرمي فإنه خري هلوكم" صححه األلباين.

ه أن يعلمه الكتابة لد على والد: "حق الو فع عن النيب صلى هللا عليه و سلمكما جاء عن أيب را

 .1السباحة والرماية و أال يرزقه إال طيبا"، البيان و التعريف اجلزء األولو 

هتدف إىل حتقيق النمو  أهنااهتمت بالرياضة حيث  اإلسالميةو من خالل ذلك يظهر لنا أن الرتبية 

اخللقية االجتماعية و لبدنية و النفسية و الشامل لكل مسلم وذلك باالهتمام بشخصيته من اجلوانب ا

 و الروحية.

 أهملقد تطور النشاط الرياضي تطورا كبريا مبرور الزمن فاتسع نطاقه و تعددت جماالته حىت أصبح من 

الظواهر االجتماعية اليت شهدها العصر احلديث وهو ما دفع الدول إىل االهتمام به و وضع القواعد 

على املستوى احمللي و القاري و الدويل تسهر على  القانونية املنظمة له، كما نشأت هيئات رياضية

 اإلدارية.ية املختلفة من الناحية الفنية و تنظيم األنشطة الرياض

كانت بعيدة كل   أهنااليت هتتم هبا الدول إال  االجتماعيةالظواهر  أهمو بالرغم من أن الرياضة تعد من 

 أهناتناولت الرياضة كانت تنظر إليها على  البعد عن الدراسات القانونية املتعمقة، فالدراسات اليت

النفسية فلم ينظر إليها على البدنية و اجلسمية و الروحية و جمرد تدريبات جسدية هتدف إىل التنمية 

و تكون مصدرا لرزقه و يبدو ذلك  اإلنسانحرفة ميتهنها  أوأهنا وسيلة للكسب أو على أهنا مهنة  

                                                           

-16، ص2011، 1احلليب احلقوقية، ط، الرياضة و الوقاية من اجلرمية، منشورات عبد العزيز بن سليمان احلوشانالدكتور  1 
17 ،22. 



 املقدمة

4 
 

عض لظاهرة الرياضة من ذلك التعريف الذي جاء يف القاموس واضحا من التعريفات اليت أوردها الب

( فقد جاء فيه أن الرياضة "جمموعة تدريبات جسدية تؤدى  يف شكل فردي la rousseالفرنسي )

أو مجاعي هتدف إىل الرتويح  عن النفس أو جمرد اللعب أو املنافسة ومتارس من خالل قواعد معينة 

، كما يعرف األستاذ الدكتور 1حقيق غرض نفعي مباشر"تعرف بقواعد اللعبة دون السعي لت

السنهوري الرياضة بأهنا جمموعة من األلعاب تقوم على املهارة يف رياضة اجلسم أو هي القيام حبركات 

خاصة تكسب البدن قوة و مرونة أو هي األلعاب اليت يكون من شأهنا تقوية اجلسم و استكمال 

 أسباب الصحة.

فئة معينة ممن ميارسون الرياضة و الواقع أن هذا املفهوم التقليدي للرياضة، و إن كان يصدق على 

هم عامة الناس الذين ميارسون الرياضة للتسلية و ترويض اجلسم و متضية أوقات الفراغ، وكذلك و 

ال انه ال يصدق الرياضيون من اهلواة الذين ال يسعون إىل حتقيق عائد مايل من وراء ممارسة الرياضة إ

على فئة أخرى من الرياضيني وهم الرياضيون احملرتفون الذين حيرتفون نشاط رياضة معني و يتفرغون له 

و يتقنون فنونه وقواعده وجييدون أداءه بالتدريب املنهجي املكثف و املستمر سعيا منهم للحصول 

هم اليت يرتزقون منها وبالتايل فإن على مثن لعبهم وانتصاراهتم، حبيث يصبح هذا النشاط الرياضي مهنت

مهنة أو عمل يقوم به  أصحبتتسلية، وإمنا  أوالرياضة مل تعد بالنسبة هلؤالء احملرتفني جمرد لعبة 

                                                           

دراسة –نظامه القانوين –طبيعته القانونية –مفهومه –، عقد احرتاف العب كرة القدم عبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  1 
 . 05، ص2008، 1مقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول العربية، املكتبة العصرية للنشر و التوزيع، ط

، املسؤولية عن اخلطأ التنظيمي يف إدارة املنافسات الرياضية دراسة حتليلية، تطبيقية، مقارنة يف سليمان األمحدتور كذلك الدك
 .26، ص2002، 1القانون املدين، دار وائل للنشر، ط
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الرياضي احملرتف حلساب النادي أو اجلهة اليت يلعب حلساهبا يف مقابل حصوله على أجر، و قد 

ظم أنواع الرياضات حىت أصبح هذا االحرتاف اهرة االحرتاف الرياضية و سيطرت على معظانتشرت 

 السمة الغالبة اليت متيز النشاط الرياضي يف احلاضر.

هذا الواقع الذي ال ميكن جتاهله فقد اجته الفقه احلديث إىل تعريف الرياضة بأهنا ممارسة متارين  أمامو 

و هي تؤدى على  قواعد حمددة هبدف تنمية القدرات اجلسمية و الذهنية للشخص، بإتباعبدنية 

 .1سبيل التسلية أو على سبيل االحرتاف

عمال، حد لعبا و فهي نشاط تروجيي يهدف يف األساس إىل تقوية القدرات البدنية، و يعد يف آن وا

خاصة و ميكن أن يتحول إىل نشاط حريف، و من جانب آخر ميكن  أنظمةوهو ميارس طبقا للوائح و 

ب اليت تقوم على املهارة و اللياقة البدنية و متارس بشكل فردي أو تعريف الرياضة بأهنا جمموعة األلعا

 .2مجاعيـ طبقا لقواعد خاصة وهي تؤدى إما على سبيل اهلواية أو التسلية و إما على سبيل االحرتاف

ظل النشاط الرياضي زمنا طويال بعيدا عن كل تأثري قانوين فرتسخ يف األذهان أنه جمال ال دخل 

قيام  أنمبا كان من أسباب ذلك أن الرياضة كانت جمرد نشاط فردي ترفيهي، كما للقانون فيه، ور 

( CIOعند إحداث اللجنة األوملبية ) بياردي لوبارتانالرياضة احلديثة على مبدأ اهلواية، كما أعلنها 

ة رياضية من قبل ميف القرن التاسع عشر ساعد بدوره يف وجود هذا االعتقاد غري أن إحداث حمك

رئيس اللجنة الدولية األوملبية أنطونيو خوان سامارتش على يد  1904اللجنة األوملبية الرياضية سنة 

                                                           
1  Christian taursel, le statut du sport professionnel, thèse Lille, 1965, P13.  

، عقد احرتاف العب كرة القدم يف ضوء لوائح االحرتاف عن االحتادات الوطنية لكرة القدم يف عبد الالهرجب كرمي الدكتور  2
 .03، ص2008مصر و الدول األخرى واالحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 
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الرياضة  إخراجوضع لبنة أوىل على طريق  كيبامبايآنذاك و احملكم الدويل الشهري القاضي السنغايل 

يف كتابه الشهري  ييهجون كاربون( على حد تعبري Le non-droitمن عامل الالقانون )

(Flexible droit  إىل عامل القانون، فاحملكمة عينة حمايدة تفصل نزاعات باالستناد إىل قواعد )

 .1عامة سابقة الوضع ميزهتا التجريد و العمومية

القانون يستجيب حلاجات اجملتمع فإن كانت هناك  أنات القانون و يحيث أهنا بديهة من بديه

لقانون ايستجيب هلا  أنو من املفروض  يوجد هذا التنظيم أنصلحة اجملتمع حاجة ملا ينظم ومن م

 بإصدار قواعد مكتوبة أو بتكوين قواعد غري مكتوبة تسمى عرفا.

تكون حمل عناية القانون تنظيم املهن املختلفة السيما عندما تسبح هذه  أنومن األمور اليت البد 

حيث أصبحت يف عصرنا مهنة و حرفة  أنواعهااملهين ذات اتصال وثيق بالرياضة على اختالف 

 أنوسيلة من وسائل املنفعة الشخصية ولذا فإهنا البد  أهنامتارس هبدف التحصيل املايل و الرزق كما 

القانون وذلك بوضع القواعد و تنظيم اللوائح من أجل ضمان ممارسة هذه الظاهرة تكون حمل عناية 

 .2اجلماعة معاحيقق مصلحة الفرد و  االجتماعية على أسلم وجه

 

                                                           

(، LABDROSجملة نظرة على القانون االجتماعي ) ، النظام القانوين لعقود االحرتاف الرياضي،بافضل حممد بلخري 1 
 .47، ص2013، ط3القطب اجلامعي بلقايد، وهران، ع

، املنظور القانوين عامة و القانون املدين يف الرياضة، التشريعات يف الرتبية البدنية و الرياضية محد الشافعيأحسن الدكتور  2 
 .09، ص2005، 1الطباعة، طالتأمني، دار الوفاء لدنيا –العقد –االحرتاف 
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، 1اهتمت اجلزائر بالرياضة و خصتها بأحكام قانونية و تنظيمية متنوعة منها ما يتعلق بالرتبية البدنية

، ومنها ما 3ا يتعلق بالنادي الرياضي احملرتفو منها م، 2ت الرياضيةومنها ما يتعلق بتنظيم االحتادا

بالقانون األساسي برياضيي النخبة و املستوى منها ما يتعلق و  .4يتعلق بالقانون األساسي للمدربني

و الذي يعترب يف نظر األستاذ ، 6تطويرهاالرياضية و و منها ما يتعلق بتنظيم األنشطة البدنية  و  ،5العايل

فهو حسب رأيه جتميع وتوحيد احلركة الرياضية يف اجلزائر و قوة دفع حلماية  7سريج بوتوالفرنسي 

ة باجلانب ات احمليطري يهدف إىل تعزيز و تقوية طريقة تنظيم الرياضة يف اجلزائر مبا يتوافق مع التغ

فقد كان هذا القانون ضروريا لتحديث أو حداثة اإلطار القانوين للرياضة يف االجتماعي، االقتصادي و 

حيث أعطى هذا القانون  األخريةاجلزائر خاصة بعد معاناة اجلزائر يف العشر إىل مخسة عشر سنة 

يت حتكم تطوير و تنمية الرياضة القواعد املنظمة و الحتديد األهداف و طريقة تنمية الرياضة من خالل 

                                                           

 املتعلق بالرتبية البدنية و الرياضية. 2004أوت  14املؤرخ يف  04/10قانون  1 
كذا ادات الرياضية الوطنية و سريها و احملدد لكيفية تنظيم االحت 2005أكتوبر  17املؤرخ يف  405-05املرسوم التنفيذي رقم  2 

 العام. شروط االعرتاف هلا باملنفعة العامة و الصاحل
حيدد النادي الرياضي احملرتف و  يضبط األحكام الرياضية املطبقة على 2006أوت  08املؤرخ يف  264-06املرسوم التنفيذي  3 

 .50القوانني األساسية النموذجية للشركات الرياضية ج. ر.ع 
احملدد للقانون األساسي  2006 سبتمرب 02هـ املوافق لـ 1427شعبان عام 09املؤرخ يف  297-06املرسوم التنفيذي رقم  4 

 .54للمدربني ج. ر.ع 
احملدد للقانون األساسي لرياضيي النخبة واملستوى العايل ج.  2007يوليو  16املؤرخ يف  189-07املرسوم التنفيذي رقم  5 

 .41ر.ع 
ألنشطة البدنية والرياضية ظيم او املتعلق بتن 2013يوليو  23هـ املوافق لـ 1434رمضان 14املؤرخ يف  13/05قانون رقم  6 
 .39تطويرها، ج. ر.ع و 

7 Maitre SERDJ Poutot, légisport, analyse du nouvelle loi de sport en Algérie. 
www.legisport.com  le 10/05/2015. 
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ب تقويتها باإلضافة إىل أن البحث و السعي وراء املنفعة العامة يشكل احد املواصفات أساليو 

 م.األساسية هلذا القانون و ذلك لتحقيق مهمة املفرق العا

باإلضافة إىل أن اجلزائر شهدت عدة حماوالت لتطبيق االحرتاف و يظهر ذلك من خالل القوانني اليت 

السائد، حيث انه و كما أشرنا أن الرياضة ليست نشاطا تروجييا سنتها يف سبيل ذلك ملواكبة التطور 

 فقط يساعد اإلنسان على احلفاظ على لياقته البدنية  بل أصبح وسيلة للكسب قد حيرتفها اإلنسان

 وجيعلها مصدرا لرزقه.

اجلهد الذي يقدمه، وبسبب انتشار ظاهرة جيري دائما وراء احلصول على مقابل فالرياضي احملرتف 

االحرتاف يف اجملال الرياضي، ظهر ما يسمى بعقود االحرتاف و اليت اختلف كل من الفقه و القضاء 

ا ذهب البعض اآلخر إىل اعتبارها عقود نمبعض إىل اعتبارها عقود مقاولة بييف تكييفها فقد ذهب ال

 عمل.

رتف هو عقد مقاولة عقد الرياضي احمل أنهو  و من بني احلجج اليت استند إليها مؤيدو االجتاه األول

ال يعد عامال على أساس انتفاء عالقة التبعية بينه و بني النادي الرياضي، فالعب كرة القادم مثال 

فهو إىل إبراز مواهبه و قدراته اخلاصة، و من مث  ا هو فنان يسعى من وراء ممارسة نشاطه الرياضيإمنو 

إشراف من جانب النادي، مما ينفي عنه عنصر ة أو بكل استقالل وال خيضع ألي رقابميارس حرفته 

من االستفادة الالعب احملرتف  مر لعقد العمل ونتيجة لذلك حي التبعية الذي هو أهم عنصر و املميز

أن العقد الذي يربطه بالنادي على أساس من التأمينات االجتماعية اليت يتمتع هبا العمال األجراء 
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مقاولة لكون الرياضي ميارس نشاطه الرياض املتمثل يف اللعبة  احملرتف ال يعد عقد عمل، إمنا هو عقد

 .1947أفريل  30وهو ما قضت به حمكمة كان املدنية يف فرنسا يوم  1حريةبكل استقاللية و غالبا 

تبنت حمكمة النقض الفرنسية هذا االجتاه العب كرة القدم احملرتف ال يعترب تابعا للنادي املتعاقد معه 

النتفاء عالقة التبعية بينه و بني النادي و من مث فإن هذا النادي  ال يسأل مسؤولية املتبوع عن أعمال 

 لرياضي.طه اعن األخطاء اليت يرتكبها الرياضي احملرتف أثناء القيام بنشاتابعه 

استند هذا االجتاه من الفقه يف تكييفه لعقد الرياضي احملرتف على أنه عقد مقاولة على ما يتمتع به 

نه ال خيضع ألي رقابة أو إشراف اجتاه أهذا الرياضي من استقاللية وحرية أثناء ممارسته للعب، كما 

له يف هذا العقد و الذي يعترب أهم الذي ينتمي إليه و بالتايل فإن عنصر التبعية ال وجود النادي 

 عناصر هذا العمل و هذا كله وفق رأي الفقه املؤيد هلذا االجتاه.

عندما اعترب أن عقد الرياضي احملرتف هو عقد مقاولة و ليس عقد عمل لقي هذا االجتاه نقدا شديدا 

فاء عالقة التبعية القانونية فاحلرية و االستقاللية اليت يتمتع به الرياضي احملرتف ال تعد معيارا يف انت

 ، كالطبيبفهذه احلرية و االستقاللية يتمتع هبا الكثري من العمال دون أن تنفي عنهم صفة العامل

أن ذلك ال يعين أن الرياضي يكون له مطلق حيث  و املمثل، الصحفي و الوسيط التجارياملهندس و 

و توجيه النادي فعليه أن خيضع لتعليمات النادي و اليت من بينها  إلشرافاحلرية، بل إنه خيضع دائما 

يتقيد باخلطة اليت رمسها للفريق، بل وعليه اخلضوع لتوجيهات كابنت  أنو  تعليمات املدرب قبل املباراة

                                                           

جملة نظرة على القانون ، الطبيعة القانونية لعقد العب كرة القدم احملرتف يف التشريع اجلزائري، بن عزوز بن صابرالدكتور  1 
 .60، ص2014، 05االجتماعي، جامعة وهران، القطب اجلامعي بلقايد، مطبوعات دار األديب، العدد 
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الفريق كما أن الرياضي حتدد له مواعيد املباريات و املنافسات و التدريبات و يلتزم بنظام غذائي معني 

زي رياضي حمدد، وما ينبغي عليه خلعه أو تركه سواء داخل النادي أو خارجه، و إن أخل هبذه  و

وهو ما يؤكد وجود عالقة التبعية بينه و بني النادي، أما املقاول االلتزامات تعرض لعقوبات تأديبية 

 فإنه يؤدي العمل الذي يتعهد به باستقالل تام.

عرفت حمكمة النقض الفرنسية عقد املقاولة على أنه "عقد يتعهد مبقتضاه املقاول بتنفيذ عمل معني 

لصاحل شخص آخر مقابل أجر بطريقة مستقلة متاما حبيث ال خيضع إىل أي رقابة أو توجيه من 

ازه"، مواعيد العمل و طريقتها والوسائل املناسبة الجنهو الذي حيدد املقاول فجانب صاحب العمل، 

ن كالمها حيصل على أجر عن العمل املؤدى إال أن أو إن كان الرياضي احملرتف يتشابه مع املقاول يف 

 .1ن يكون الزمن يف حتديد مقدارهأاألجر الذي حيصل عليه املقاول يتم حتديده جزافيا، دون 

إىل أن عالقة التبعية القانونية مبفهومها التقليدي ال تتوفر يف عقد  2كما ذهب رأي يف الفقه الفرنسي

االحرتاف الرياضي وقد استند بذلك إىل أن العالقة اليت تنشأ عن هذا العقد هي عالقة التبعية ثالثية 

األطراف، فهي ال تقوم بني الرياضي و ناديه فحسب، مثال العب كرة القدم تقوم عالقة التبعية بينه 

ناديه و االحتادي الرياضي لكرة القدم، إذ أن كال من الرياضي و النادي ينضمان إىل عضوية و بني 

رقابته و إشرافه ويوقع عليها االحتاد الرياضي و خيضعان لسلطاته، هذا األخري ميارس عليهما معا 

الرياضي  علىو من مث فإن النادي ال يستقل وحده بالرقابة و اإلشراف  إذا ما أخال بقواعدهجزاءات 

                                                           

، الطبيعة القانونية لعقد العب كرة القدم احملرتف يف التشريع اجلزائري، جملة نظرة على القانون بن عزوز بن صابرالدكتور 1 
 .61، ص2014، 05جلامعي بلقايد، مطبوعات دار األديب، العدد االجتماعي، جامعة وهران، القطب ا

2 CAS 08 Avril 2004, Dalloz, P2601. 
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بل يشاركه يف ذلك أيضا االحتاد الرياضي، مما يعين وجود ازدواجية يف عالقة التبعية اليت خيضع هلا 

الرياضي احملرتف، وملا كان هذا الرياضي يتقاضى أجره من النادي فإنه بذلك يكون تابعا تبعية قانونية 

ذلك فإن الرياضي احملرتف ال يسعى فضال عن  ، ووتابعا اقتصاديا للنادي للنادي و االحتاد الرياضي

فقط، بل إنه يتعاون مع النادي أيضا لتحقيق  مشاركته يف املباريات إىل حتقيق مصلحة ناديهمن وراء 

مصلحة مشرتكة يف النهاية هي مصلحة االحتاد الرياضي نفسه، وهذا كله وفق الرأي القائل بأن عقد 

د عالقة تبعية قانونية حقيقية بني الرياضي وناديه  بوجو االحرتاف هو عقد مقاولة يتعارض مع القول 

 كتلك اليت تقوم بني العامل وصاحب العمل.

و الواقع أن هذا الرأي يستند إىل حجج واهية ال ميكنها بأي حال من األحوال أن تنال من احلقيقة 

ن عالقة التبعية واضحة و جلية أ، و هي خاصة يف فرنسا1صبح مسلما هبا من مجهور الفقهاءاليت أ

يدعيه هذا الرأي من ازدواجية يف عالقة التبعية اليت خيضع هلا بني الرياضي احملرتف و ناديه، إذ أن ما 

جيانب الصواب، ذلك أن تبعية الرياضي احملرتف أثناء تنفيذ العقد الرياضي احملرتف هو قول مصطنع 

فالنادي هو الذي تكون له السلطة  2يف أحد قراراهتا تكون لناديه فقط وهو ما أقرته حمكمة النقض

مراقبة الرياضي و توجيهه و هو الذي يوقع اجلزاءات عليه إذا ما خالف أحكا العقد املربم الفعلية 

                                                           
1 J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, juris Edition 2012, 
P53. 
2  CE,11 janvier 1985, IR, P487 –Trib. Admin de rennes, 10 mars 1982, et Trib 
admin de poities, 24 mars 1982, in : L’activité sportive dans les balances des 
justice, sous la direction de J.P Karaquillo, T, II, Dalloz 1991, P59. 

لطبيعة القانونية لعقد العب كرة القدم احملرتف يف التشريع اجلزائري مرجع سبق ذكره، ، ا صابر بن عزوزأشار إليه الدكتوربن 
 .62ص
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، وبصفته 1والرياضيني األنديةبينهما، أما االحتاد الرياضي فإنه يقوم بدور املنظم أو املنسق بني 

املسؤول األول عن شؤون النشاط الرياضي الذي خيتص به فهو يضع األسس و املبادئ املنظمة 

للتأكد من التطبيق  للنشاط الرياضي املختص به وهو الذي يقوم باإلشراف على األندية و رياضييها

يني يف حالة اإلخالل توقيع اجلزاءات اليت يراها مناسبة على األندية و الرياض أيضاومن حقه التام هلا 

 .2بالسياسة العامة اليت يرمسها يف هذا اخلصوص

إىل تأكيد وجود عالقة تبعية قانونية حقيقية  3و عليه ذهبت الغالبية العظمى من الفقهاء الفرنسيني

بني الرياضي احملرتف و النادي املتعاقد معه مما جيزم بأن هذا الرياضي هو عامل أجري لدى ناديه و أن 

إىل أن الرياضي احملرتف يرتبط مع  كريستيان تورسالالعقد املربم بينهما هو عقد عمل فقد ذهب 

، فالنادي ميارس على هذا الرياضي هذه التبعية واضحة ال لبس فيها قانونية و أنناديه بعالقة تبعية 

و ميلي عليه  االلتزاماترقابة صارمة تقيد حريته و تنقص من استقالله، حبيث يفرض عليه العديد من 

وامتنع عن تنفيذ أوامره أو إذا ما أخل بالتزاماته  األوامر و التوجيهات ويوقع عليه جزاءات مشددة

ما أن هذا الرياضي خيضع لتوجيهات و تعليمات املدرب اليت يوجهها إليه قبل املباريات توجيهاته، ك

أن يتقيد باخلطة الفنية اليت يرمسها مدرب الفريق و فضال عن هذا فإن هذا و عليه واملنافسات، 

                                                           

 املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية و تطويرها السالف الذكر. 13/05من القانون رقم 91املادة  1 
 السالف الذكر. 13/05من القانون  93-89املواد من  2 
-62، الطبيعة القانونية لعقد العب كرة القدم احملرتف يف التشريع اجلزائري مرجع سبق ذكره، ص زوزبن صابر بن ع الدكتور 3 

63. 
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بعقد يكشف جبالء عن توافر عالقة التبعية الرياضي يلتزم باحرتام النظام الداخلي للنادي، وكل ذلك 

 .يكون عقد عملأن إال ن هذا العقد ال ميكن أو  االحرتاف الرياضي

وخاص يف رياضة  متوافرة أنه إذا كان توافر عالقة التبعية يف عقد االحرتاف ميشال إزاردكما يرى 

عالقة تبعية بينه و بني النادي وأن العقد املربم و بالتايل ال ميكن إنكار وجود مجاعية مثل كرة القدم 

 بينهما هو عقد عمل.

أن الدالئل على تبعية الرياضي احملرتف لناديه كثرية أوهلا تبعية الرياضي  جون كلود جريمان كما يرى

، الذي يعهد غليه النادي مبهمة التدريب و اإلشراف الفين على الرياضيني، من الناحية الفنية للمدرب

وتعليمات املدرب اليت يلقنه إياها سواء حيث جيب على الرياضيني اإلذعان و االمتثال لتوجيهات 

أثناء  ن الرياضي قلما يتصرف حسب هواهإأثناء التدريب أو قبل بدء املباراة و املنافسة و من مث ف

 تأدية عمله الرياضي. 

فهي تدخل  و القضاء الفرنسينييف الفقه و بالتايل فإن عقود احرتاف الرياضيني مل تعد تثري إشكال 

 .1العمل حمددة املدةضمن طائفة عقود 

قضاة احملكمة العليا يف حتديد الطبيعة القانونية لعقد فقد اختلف  ياجلزائر بالنسبة للقضاء أما 

على ، حيث ذهبت الغرفة االجتماعية االحرتاف الرياضي و بالتحديد يف عقد العب كرة القدم

عقد عمل، يرجع اختصاص  عب بالناديالعقد الذي يربط الالإىل اعتبار مستوى احملكمة العليا 

                                                           
1  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P53. 
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يتعلق بتنفيذ عقد عمل عتباره هو املختص بالفصل يف نزاع ، با1للنظر يف النزاع إىل القسم االجتماعي

 .والتبعية جرتوفره على اخلصوص على عنصري األل العب كرة القدم

عقد مقاولة  إىل اعتبار عقد االحرتاف الرياضيعلى مستوى احملكمة العليا  املدنيةبينما ذهبت الغرفة 

خيضع ألحكام القانون املدين و بالتايل فإن املنازعات الناشئة عنه يرجع االختصاص فيها للقاضي 

الرياضي الذي هو يف هذه القضية هو العب كرة القدم صاحب حرفة يف  ، على أساس أن2املدين

و اليت ال  اللعبة اليت يتقنها، يقوم بعرض خدماته ملن يردي التعاقد معه لالستفادة من مهاراته و حرفته

 .خيضع أثناء القيام هبا إلدارة الشخص املتعاقد معه عند القيام هبا

العقد ياضي احملرتف بناديه هو عقد عمل و الذي يعرف على أنه غري أنه يعترب العقد الذي يربط الر 

سواء يؤجر مبقياس كمية مقدار الوقت أو مبقياس  الذي خيضع فيه العامل إلدارة رب العمل وإشرافه، 

بل يتلقى تعليماته وعليه أن ينفذها يف حدود  كمية اإلنتاج و ال يعمل مستقل من وراء رب العمل

من مث يعترب العامل تابعا لرب العمل حبيث يكون هذا األخري مسؤوال عنه  و العقد املربم بينهما

باستقراء التعريف السالف الذكر يتنب لنا أن مجيع عناصر عقد و  ،3مسؤولية املتبوع عن أعمال التابع

 .و عنصر األجر و عنصر التبعيةالعمل متوفرة يف عقد الرياضي احملرتف و اليت تتمثل يف عنصر العمل 

                                                           

جملة احملكمة العليا، العدد – 09/07/2008الصادر عن الغرفة االجتماعية باحملكمة العليا بتاريخ  400078ملف رقم  1 
 .2009األول، سنة 

جملة احملكمة العليا، العدد األول، – 22/09/2011الصادر عن الغرفة املدنية باحملكمة العليا بتاريخ  666367ملف رقم  2 
 .2012سنة 

اجلديدة، منشورات احلليب  3ط ، العقود الواردة على العمل،1، شرح القانون املدين اجلديد، جملد عبد الرزاق أمحد السنهوري 3 
 .12، ص1998احلقوقية، بريوت، لبنان، 
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حمسوما بالنسبة  دراستنا هذه دراسة قانونية تعاجل موضوع عقد العمل الرياضي وبالتايل يكون األمر إن

يف أمر مقيدين باملوضوع وال جمال للغوص يف اعتبار أن هذا العقد هو عقد عمل حبيث نكون إلينا 

 .آخر

و ما بدءا مباهية هذا العقد  حيث سنحاول القيام بدراسة هذا العقد من مجيع جوانبه القانونية

 هئإبرامه و تنفيذه وحىت انقضامن تعريفات هلذا العقد وذكر لعناصره وخصائصه إىل غاية تتضمنه 

و بقواعد قانون العمل باعتبار ميثل القواعد العامة مسرتشدين يف ذلك بقواعد القانون املدين باعتباره 

طراف هذا العقد يعترب شركة أحد أاري نظرا ألن أن هذا العقد هو عقد عمل وبقواعد القانون التج

عنا و وضم، و كذلك نظرا ألن 13/051تجاري و قانون اللقانون لجتارية رياضية و اليت ختضع 

، و كذلك و الذي حاولنا التطرق إليه بالرجوع إىل االحرتاف التجاريالرياضي يتضمن االحرتاف 

بالقوانني يف اجملال الرياضي سواء ما تعلق منها القوانني و التنظيمات الرياضية أي الصادرة باالسرتشاد 

املتعلق باألنشطة البدنية  13/05قانون كالربملان ومنها لتنظيمات الصادرة عن اهليئات العامة للدولة  و 

يف باإلضافة إىل املراسيم و التنظيمات املتعلق بالرتبية البدنية  04/10تطويرها والقانون لرياضية و و ا

املتمثلة يف اخلاصة كاالحتاديات و  و كذلك القواعد و التنظيمات الصادرة عن اهليئاتهذا اإلطار 

وخصوصية لألنشطة الرياضية، وذلك نظرا خلصوصية النشاط الرياضي يف وجه عام اللوائح املنظمة 

إىل القوانني العامة و اليت على باإلضافة إىل خضوعه فهذا العقد عقد العمل الرياضي بوجه خاص 

 تسنها اهليئات الرياضية املختصة. رأسها قانون العمل فإنه خيضع أيضا للوائح والتنظيمات اليت

                                                           

 السالف الذكر. 13/05من قانون  78املادة  1 
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 إشكالية البحث 

إن اإلشكالية املطروحة من خالل هذا املوضوع تتمحور باألساس يف البحث عن ماهية هذا العقد 

ة إبراز وحتديد املقصود بعقد العمل الرياضي، وذلك من خالل حماولة حتديد وذلك من خالل حماول

، مع حماولة أيضا حتديد طبيعة هذا العقد، وما هي تعريف له ومتييزه عن باقي عقود العمل األخرى

 ؟، باإلضافة إىل حماولة حتديد خصائص هذا العقد.املعايري اليت يتم على أساسها ذلك

أن هذه اخلصائص واخلصوصيات اليت متيز عقد العمل الرياضي تقتضي منا التطرق إىل عنصر  غري

نظرا التطرق إليه حبيث أنه ال ميكن استكمال ماهية هذا العقد إال عن طريق  ،االحرتاف الرياضي

 لعالقة هذا النوع من العقود به. 

ق حماولة تقدمي الدالئل اليت يتم على أساسها يكما أنه ال ميكن اإلحاطة مباهية هذا العقد إال عن طر 

عناصره، وهل هي نفسها اعتبار أن هذا العقد عقد عمل، وذلك من خالل حماولة التطرق إىل 

 عناصر عقد العمل أو أن هلا خصوصيتها اليت متيزها يف مثل هذا النوع من العقود؟

هلذا ه اإلشكالية تثري لنا اإلطار القانوين ، كما أن هذباإلضافة إىل حماولة التطرق إىل كيفية استنباطها

 .الوقوف عليهاواليت تقتضي منا هذه الدراسة  ،العقد

ال تتمحور باألساس على ماهية العقد فقط، بل هي  كما ينبغي اإلشارة أن اإلشكالية املطروحة

القانونية اليت تضبط وتؤطر العالقات بني الرياضي  تتمحور باألساس أيضا يف البحث عن األحكام

احملرتف كأجري والنادي صاحب االستثمار كرب عمل ومستخدم، غري أن هذا ال ميكن حماولة 

أو مناقشته إال عن طريق حماولة حتديد طريقة إبرام هذا العقد وهل يتم إبرامه وفق باقي العقود عامة 
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وهل يف يتم تنفيذه؟، وهل هناك خصوصية يف التنفيذ أيضا؟، ويف حالة إبرامه ك؟عقود العمل خاصة

وعلى هذا األساس سنحاول التطرق إىل هاتني  يتطلب النقضاء هذا العقد أشكال خاصة؟

 .اإلشكاليتني من خالل مناقشة التساؤالت اليت تثريمها

 أُهية املوضوع: 

للمعنيني باجملال تكمن أمهية دراستنا أنه يف الوقت الذي سرتشد هذه الدراسة بنتائجها و أهدافها 

، فإهنا ستضيف للمعنيني يف جمال القانون دراسات خصبة يف جمال لتفهم طبيعة املوضوعالرياضي 

عالقات العالقات الرياضية و ذلك من خالل معرفة هذه العالقات الرياضية و مىت تكون يف إطار 

 .العمل و مىت تكون خارجة عن هذا النطاق

 صعوبات الدراسة:

عانينا بعض الشيء للحصول على مراجع أجنبية  إن موضوع هذا الدراسة اعتمد بالدرجة األساس

الذي سخر لنا أساتذتنا منها وذلك بفضل هللا قد حصلنا على عدد ال بأس به عليها، و إن كنا 

عطت للدراسة طابعا تطبيقيا رحبا، اليت أمن املراجع هللا عليهم  علينا مبا من  الذين مل يبخلوا زمالءنا و 

حصرها فيما ولكن على الرغم من ذلك مل ختل الكتابة يف مثل هذا املوضوع من صعوبات ميكن 

 يلي:

من غري املختصني بالقانون تكمن الصعوبات األوىل يف ترمجة املراجع األجنبية، فمعظم املرتمجني كانوا 

 التخلي عنها.مما يؤدي بطبيعة احلال إىل عدم دقة بعض هذه الرتمجة و بالتايل 
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و آراء الفقه العريب بشأن قلة املراجع العربية املتخصصة يف املوضوع، ويف ندرة القرارات القضائية 

 .موضوع البحث

 القانون املدين و قانون العمل على اخلصوصاألمر الذي دفع بنا إىل اللجوء إىل القواعد العامة 

والقياس على القوانني األجنبية اليت اهتمت باملوضوع و ذلك كله من أجل سد كل ثغرات النظام 

 العمل الرياضي. عقديف القانوين الذي حيكم عالقات العمل يف اجملال الرياضي أو باألحرى 

 املنهجية املتبعة:

 من خالل دراستنا هلذا املوضوع اعتماد املناهج التالية:  حاولنا

يقوم باألساس على حماولة حتليل اآلراء الفقهية و مناقشتها و حماولة استخراج  املنهج التحليلي:

 .األحكام املناسبة، و حماولة استخالص أيضا النتائج العملية من أدلتها التفصيلية

حماولة تعزيز املواقف الفقهية و القانونية و الالئحية ببعض يقوم باألساس على  املنهج التطبيقي:

 .ت الصلة باملوضوعااملواقف القضائية ذ

ل اجملاالت اليت يتعلق هبا متكامل وذلك لعدم احتمال كل القوانني يف كو إن كان غري  املنهج املقارن:

يتعلق بالقانونني املدين  كل ماالبحث، فقد حاولنا إثارة القانون اجلزائري و القانون الفرنسي يف  

باإلضافة إىل بعض احلاالت اليت مت و كذلك قانون الرياضة  و بعض األحيان القانون التجاري العملو 

فيها اإلشارة إىل القانوين الدويل اخلاص و ما إىل ذلك، كما حاولنا إثارة مقارنة بني لوائح االحرتاف 

حاولنا عدم إمهال جانب الفقه  باإلضافة إىل أننا وفرنسايف كل من اجلزائر و اململكة العربية السعودية 
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العريب باإلضافة إىل الفرنسي، وكذلك حماولة إثارة جانب القضاء يف كل من قانوين الدولتني اجلزائر 

 وفرنسا بقدر ما توفر لدينا من مراجع.

 األسباب املوجبة الختيار املوضوع:

 ما يلي:املوضوع فيفعتنا إىل اختيار هذا تكمن األسباب اليت د

اإلفرازات العملية اليت تنجم عن تطبيق قواعد القانون الرياضي الذي حيكم العالقات الرياضية خاصة  -1

كما أهنا تواجه . هذه القواعد هلا خصوصية مهمة  بني اهليئات الرياضية و الرياضينيعالقة العمل 

 مشاكل مجة أمهها:

أنه غالبا ما تكون العالقات القانونية يف عالقات العمل الرياضية عالقة ثالثية أي متعددة األطراف   -

لو كان الدائن أكثر من طرف أو املدين كذلك مما يصعب حتديد االلتزامات من جهة ومدى كما 

 املسؤولية النامجة عنها من جهة أخرى و ذلك على فرض حصول ضرر أو نزاع بني األطراف.

 العالقات القانونية يف اجملال الرياضي السيما ينظم نظرا للخصوصية اليت يتسم هبا القانون الذي و -

 فيما يتعلق بعقود العمل الرياضي.

البالد العربية، فالرياضي قد هتضم حقوقه دون انعدام الثقافة القانونية لدى الرياضيني، السيما يف  -2

ال يعلم طبيعة عقده و ما هي القواعد إليها، كما أنه  و اليت يلجأمعرفة اجلهة القضائية املختصة 

عن أداء نشاطه الرياضي أو  كما أنه قد يصاب إصابة تعجزه  ،القانونية اليت خيضع هلا يف هذا العقد

، ليس هو يطالب بأي تعويض عن هذا الضرر الذي أصابه أنيف أدائه، دون جتعله أقل مهارة 

 .الرياضي الذي يعمل األخري حلسابهفحسب بل حىت الذي ينتمي إليه 
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 ضاء يف الدول العربية يف تكييفها.د االحرتاف الرياضية و اختالف كل من الفقه و القو ظهور عق -3

 ألجل ما سبق ذكره مت اختيار هذا املوضوع.

 حتديد نطاق املوضوع:

مسألة يهدف يدخل هذا املوضوع ضمن نطاق القانون اخلاص و حتديدا يف نطاق قانون العمل يعاجل 

من خالهلا إىل حتقيق غايات معينة منها إثبات أن عقود العمل الرياضية هي عقود عمل ختضع 

 .مع بعض اخلصوصية اليت تتطلب قواعد خاصة من جهات معينة للمبادئ العامة يف قانون العمل

بني ياضية حتديد التزامات األطراف يف اجملاالت الرياضية و ذلك يف إطار آثار عالقات العمل الر 

 أو أجري.النادي كمستخدم و بني الرياضي كعامل 

 Sportتستثين النشاط الرياضي الذي ميارس ضمن نظام اهلواية ) وبالتايل فإن دراستنا هلذا املوضوع

Amateur 1ال يستهدف نشاطهم احلصول على أجور( كون الرياضيني اهلواة. 

( ألن هذه Sport d’éliteاملستوى العايل )رياضيي النخبة و كما أن هذه الدراسة ال تشمل 

و هي تتمتع بنظام خاص منصوص عليه مبوجب املرسوم  الفئة ال تتمتع هي األخرى بصفة األجراء

 .2املعدل و املتمم احملدد للقانون األساسي لرياضيي النخبة و املستوى العايل189-07التنفيذي رقم 

                                                           

. أنظر كذلك نظام بطولة كرة القدم اجلزائرية احملرتفة، 2011أنظر قانون بطولة اهلواة، مطبوعات االحتاد اجلزائري لكرة القدم،  1 
2015. 

النخبة واملستوى العايل املعدل اخلاص بالقانون األساسي لرياضيي  16/06/2007املؤرخ يف  891-07مرسوم تنفيذ رقم  2 
 .41املتمم، ج، ر:رقم و 
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هو موضوع واسع يتضمن عالقات عمل كثرية و متعددة وبالتايل  العمل الرياضيعقد إن موضوع 

 .سنحاول حصره يف الرياضي كعامل و النادي املستخدم كأجري

بشأن االختالف يف تكييف عقود االحرتاف و أنه ميكن تكييفها على أساس آنفا  هإن ما سبق ذكر 

هذا من جهة، ومن  هو عقد عملاملوقف القائل بأن هذا العقد كان هبدف تعزيز أهنا عقود مقاولة  

، اخلالف أو مل نقم باالطالع عليهأمهلنا أننا جهة أخرى حىت ال يظن من يطلع على هذه الدراسة 

 العمل.يتحدد ضمن نطاق قانون وبالتايل فإن نطاق موضوعنا 

 .و عليه فإنه كل ما خيرج عن ذلك فهو خارج نطاق البحث
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 الفصل األول: ماهية عقد العمل الرياضي.

 مقدمة الفصل:

إن الرواج للحدث الرياضي قاد الرياضيني إىل احرتاف نشاطهم من أجل حتقيق أهدافهم مقابل أجر 

 rémunération) 1الفرنسي مبكافأة االجناز الرياضيو هو ما عرف لدى بعض الفقه 

l’exploite sportive). 

حيث أصبح الكثري من اليوم أصبحت املنافسات الرياضية حدث مهم جدا، لفت انتباه الكثريين 

أو على األقل املتابعة هؤالء اهلواة ملتابعة النشاط الرياضي مستعدون للدفع من اجل احلق يف احلضور 

، و بالتايل فإن رواج هذا احلدث الرياضي أدى يف املقابل و كنتيجة طبيعية إىل عرب وسائل اإلعالم

الشركات الرياضية من أجل ممارسة النشاط تأجري الرياضيني من طرف املنظمني و املتعهدين و 

حيث صار يستمد مداخيله األساسية من  ،الرياضي مقابل أجر، و عليه أصبح الرياضي حمرتف

 النشاط الرياضي.ممارسة هذا 

 إن هذا النشاط الرياضي ميكن ممارسته:

 .سواء يف إطار عالقة العمل مثل ارتباط العب حمرتف بناد معني و هو موضوع دراستنا -

 ، وهذا خيرج عن نطاق دراستنا.سواء يف خارج إطار عالقة العمل -

و ذلك ملمارسة  يستلزم القيام بعمل رياضي حمرتف أن يقوم الرياضي بااللتحاق بناد رياضي معني

عمل إبرام عقد ببني صفوف فريقه الرياضي و يتبع ذلك بالضرورة نشاطه الرياضي لصاحل هذا النادي 

                                                           
1 J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P05. 
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قة فيما بينهما، و بني هذا النادي الذي انضم إليه لتنظيم العال بني هذا الرياضي أو حىت املدرب 

 2القضاءو 1و اليت تعترب ضرورهتا وفق غالبية الفقهق على  مثل هذه العقود يف العادة عقود احرتاف ليط

 عقود عمل. الفرنسيني

على مفهوم عقد العمل الرياضي لكي  حاولنا التعرف ،و للوقوف على ماهية عقد العمل الرياضي

مع النادي الذي ميارس  هيتجلى لنا معىن أن يكون الرياضي أجريا، األمر الذي أدى إىل تسمية عقد

مسألة هامة يف هذا  إىلعقد العمل، و بعد ذلك ننتقل معه من خالل اللعب لصاحله  نشاطه 

ع للقواعد املألوفة يف قانون العمل اخلصوص و هي التدليل على أن هذا العقد هو عقد عمل و خيض

مع بعض اخلصوصية اليت تتطلبها طبيعة هذا العقد و فيما يلي نعاجل هاتني املسألتني على الوجه 

 التايل:

 املبحث األول نتناول فيه مفهوم عقد العمل الرياضي.

 عقد عمل. املبحث الثاين خنصصه للتدليل على أن هذا العقد هو

 

 

 

                                                           
1 J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit,  P05. et 
maitre Serdj Poutot, le contrat de travail du sportif professionnel, bulletin 
d’information juridique sportive, P01-02. www.Légisport.com.  
2 Cour de cassation à chambre social, 05novembre 2014 (n1223-135). 
www.bertrand-sport-avocat.com.  
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 مفهوم عقد العمل الرياضي. املبحث األول:

حاولنا تقسيم هذا و مفهوم عقد العمل الرياضي ألتحديد مفهوم عالقة العمل يف اجملال الرياضي 

مستعينني بذلك بقواعد املبحث إىل مطلبني متناولني يف املطلب األول تعريف عقد العمل الرياضي 

ه ميثل القواعد العامة وبقواعد القانون املدين باعتبار  باعتبار أن هذا العقد هو عقد عملقانون العمل 

لعقد كأصل يكون يف جمال االحرتاف، أما فيما خيص و قواعد القانون التجاري باعتبار أن هذا ا

 .فتناولنا فيه طبيعة هذا العقد و خصائصهاملطلب الثاين 

 .األول: تعريف عقد العمل الرياضي املطلب

على  عام هكان جيب علينا أوال الرجوع إىل تعريف عقد العمل بوج  عقدهذا التعريف للوقوف على 

على مث التطرق إىل االحرتاف أن هذا العقد هو عقد عمل كما أنه مل يرد به تعريف خاص  أساس

 ، و عليه نقسم هذا املطلب إىل فرعنيالرياضي حرتافأن هذا العقد يكون دائما يف جمال اال أساس

 .الرياضي نتناول االحرتافو يف الفرع الثاين تعريف عقد العمل نتناول يف الفرع األول 

 الفرع األول: تعريف عقد العمل.

القانونية احملاوالت الفقهية و وقد أفرزت يف تعريف عقد العمل القانون لقد اختلف كل من الفقه و 

 اجنازها فيما يلي:عدة حماوالت ميكن 
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 احملاوالت الفقهية. البند األول:
ذات طبيعة  ةل مادياعمأهناك من عرف عقد العمل بأنه اتفاق يتعد مبقتضاه أحد الطرفني باجناز 

 .1آخر و حتت إشرافه مقابل عوض رفطاحل صل، حرفية على العموم

بأداء عمل مادي حتت إدارة أحد الطرفني بأنه اتفاق يتعهد مبقتضاه يف حني يرى جانب من الفقه 

 يف مقابل أجر حيصل عليه. طرف آخر

على أنه العقد الذي خيضع فيه العامل إلدارة رب العمل وإشرافه، كما يعرفه جانب آخر من الفقه 

سواء يؤجر مبقياس كمية مقدار الوقت أو مبقياس كمية اإلنتاج و ال يعمل مستقل من وراء رب العمل 

وعليه أن ينفذها يف حدود العقد املربم بينهما و من مث يعترب العامل تابعا لرب بل يتلقى تعليماته 

 .2العمل حبيث يكون هذا األخري مسؤوال عنه مسؤولية املتبوع عن أعمال التابع

 .3سلفاو هو حمدد هو مقابل أجر معني بأن عقد العمل و الذي يرى هأما التعريف األكثر مشولية 

 احملاوالت القانونية. ثاين:البند ال
ال تعرف غالبا عقد العمل و تكتفي بوضع القواعد القانونية أو حىت التنظيمية اليت إن القوانني احلديثة 

فإن القانون اجلزائري مل يعرف عقد العمل و اعتربه عقد غري و بالتايل  ،تنظم عالقة العمل بوضوح

                                                           

، عالقات العمل الفردية، ديوان املطبوعات اجلامعية، 01، شرح فانون العمل اجلزائري، جالدين مصطفى القريشيجالل  1 
 .80، ص1975

اجلديدة، منشورات احلليب  3، العقود الواردة على العمل، ط1، شرح القانون املدين اجلديد، جملد عبد الرزاق أمحد السنهوري 2 
 .12، ص1998احلقوقية، بريوت، لبنان، 

، ديوان املطبوعات 02، التنظيم القانوين لعالقة العمل يف التشريع اجلزائري، عالقات العمل الفردية، جأمحية سليمانالدكتور  3 
 .15، ص2002اجلامعية، 
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منه  09املادة  يف عالقات العمل اجلزائريحيث ينص قانون ، 1لشكل معنيشكلي ألنه ال خيضع 

 على أنه يتم عقد العمل حسب األشكال اليت يتفق عليها األطراف املتعاقدة.

وهذا التعريف ميكن  أن يعطي له تعريفا حمددا، دوننص القانون اجلزائري على عبارة عقد عمل  كما

 .2األساسيةاستنباطه من خالل معرفة هذا العقد و عناصره 

فإنه عرف العقد على أنه منه  54و بالتحديد املادة 3بالرجوع إىل قواعد القانون املدين اجلزائريو 

 عدم فعل شيء ما.مبنح أو فعل أو اتفاق يلتزم مبوجبه شخص أو عدة أشخاص 

يطلق عليه تسمية املستخدم مها رب العمل والذي أما بالنسبة لطريف عقد العمل وفق القانون اجلزائري 

 . 4من قانون عالقات العمل 01، هذا ما نصت عليه املادةاألجري اسمو العامل الذي يطلق عليه 

 ،املستخدمنيو اجلماعية بني العمال األجراء و هذا القانون عالقات العمل الفردية حيث حيكم 

ء يف مفهوم هذا القانون كل يعترب عماال أجرامن نفس القانون على أنه " 02ذلك تنص املادة وك

يف إطار منظم واحد حلساب شخص آخر يؤدون عمال بدنيا أو فكريا مقابل مرتب األشخاص الذين 

. فإن مل توجد يف عالقة العمل صفة أجري "يدعى املستخدم أو خاص ي، عمومطبيعي أو معنوي

 .025و  01فال ميكن أن يكون هناك عقد عمل وفق املادة  وصفة مستخدم

                                                           

 .28، ص2003، قانون العمل اجلزائري و التحوالت االقتصادية، دار القصبة للنشر، السالم ديبالدكتور  1 
، 1991، شرح عالقات العمل الفردية و اجلماعية يف ضوء التشريع اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، راشد راشدالدكتور  2 

 .169ص
 املتضمن القانون املدين املعدل و املتمم.1975سبتمرب  26هـ املوافق لـ1395رمضان 20املؤرخ يف  75/58األمر رقم 3 
 يتعلق بعالقات العمل املعدل و املتمم. 1990أبريل سنة  21املوافق  1410رمضان عام  26املؤرخ يف 90/11القانون  4 
 .270، ص1996، الوجيز يف شرح قانون العمل، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، علي عوض حسن 5 
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عقد "منه على أن  674بالرجوع إىل قواعد القانون املدين املصري جنده ينص من خالل املادة و 

أحد املتعاقدين بأن يعمل يف خدمة املتعاقد اآلخر و حتت إدارته و إشرافه العمل هو الذي يتعهد فيه 

 املتعاقد األخري".مقابل أجر يتعهد به 

دارة رب العامل و إشرافه و هذا الذي مييز عقد أن يكون العامل حتت إمبقتضى هذه املادة 1يرى

ظم مجيع من يستخدمهم رب العمل بصرف النظر عن ي و لفظ عامل ،العمل عن غريه من العقود

 .مقدار األجر و نوع العمل

عقد العمل يتوافر على عنصرين  أنو بالتايل و من خالل هذه التعريفات لعقد العمل ميكن القول 

 مييزانه عن غريه من العقود و مها عنصر األجر و عنصر التبعية.

إذا  التربعال ميكن تصور وجود عقد عمل إذا كان العمل غري مأجور وإال أصبح من عقود حبيث أنه 

 ب العمل.بالنسبة إىل صاحانعدم األجر و يفرتض أيضا يف عقد العمل وجود العامل يف مركز التابع 

وهذه العناصر مجيعها ميكن رؤيتها بوضوح يف جمال عالقات العمل الرياضية خاصة عندما يتعلق األمر 

 .2باالحرتاف الرياضي

يف جمال 3على أن عقود العمل الرياضية تكون كأصل حيث استقر الفقه و القضاء الفرنسيني

  الرياضي. االحرتاف

                                                           

 .175، ص2003، العقود الواردة على العمل يف القانون املدين، منشأة املعارف باإلسكندرية، أنور العمروسيالدكتور  1 
2 J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P05. 
3 Soc, 30 mars1993, n°91-40898, et J.R. Cognard. Contrat de travail dans le 
sport professionnel, Op Cit, P46-47. 
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و بالتحديد الستكمال تعريف هذا ماهية عقد العمل الرياضي لوقوف على وملا كان ذلك ضروريا ل

 حاولنا التطرق إىل االحرتاف الرياضي، مفهومه، نشأته، وتطوره.العقد 

 االحرتاف الرياضي.الفرع الثاين: 

نشأته الرياضي وذلك بعد التطرق إىل  سنحاول من خالل هذا الفرع التطرق إىل املقصود باالحرتاف

 .، وذلك بتقسيم هذا الفرع إىل بندينيف اجلزائر هاحملاوالت القانونية لتطبيقمث  و تطوره

 و تطوره. نشأة االحرتاف الرياضي البند األول:
مل يكن االحرتاف الرياضي مقرتنا بظهور الرياضة، فالرياضة ظهرت منذ عصور موغلة يف القدم 

و منهم من يرجعها إىل العصر البدائي )عصر ما قبل  يرجعها البعض إىل األلف الرابعة قبل امليالد.

وكان أول من مارس الرياضة على سبيل اهلواية هم العراقيون القدامى و يرجع ذلك إىل ، 1التاريخ(

، إذ انه وكانت الرياضة آنذاك متارس ألهداف عسكرية ،ق.م 2355و  ،ق.م 2900الفرتة ما بني 

كذلك كان اإلنسان العراقي   ،و الذود عنهافاع عن الدولة من خالهلا يتم بناء جيش قادر على الد

فضال عن أغراض القدمي ميارس الرياضة لكي يواجه ظروف احلياة الصعبة اليت كان يعيشها آنذاك، 

، وبعد ذلك انتشرت 2كاختيار الكهنة بواسطة إجراء املصارعة بينهم، و ألغراض الرتويحأخرى  

 اإلغريق.و مصر وبالد  فارسبالد الرياضة يف أرجاء أخرى من العامل مثل الصني و اهلند و 

                                                           

 .17، ص2000، 2مطبعة التعليم العايل، بغداد، ط، تاريخ الرتبية البدنية، منذر هشام اخلطيبالدكتور  1 
 و ما بعدها. 33، مرجع سبق ذكره، ص منذر هشام اخلطيبالدكتور  2 



 ماهية عقد العمل الرياضي  الفصل األول

31 
 

، و ما 1ومل يشتغل اإلنسان يف احلضارات السابقة بالرياضة و مل حيرتفها بل مارسها ألغراض أخرى

 حيث أخذ االحرتاف الرياضي ينتشر. لبث هذا الوضع أن تغري

ليست ظاهرة حديثة، بل هي ظاهرة قدمية تضرب أن ظاهرة االحرتاف الرياضي أيضا  و احلقيقة

، ق.م 680القدمية االحرتاف الرياضي منذ عام جبذورها يف العصور الغابرة فقد عرفت بالد اإلغريق 

، يف (Course de chars، حيث كان جيرى فيها سباق العربات  )2أي القرن الرابع قبل امليالد

افسات األوملبية اليت نشأت كما هو معروف يف تلك البالد وكان هذا السباق جيرى بني إطار املن

هذه العربات حمرتفني إذ كانوا  اعربات خشبية  صغرية ذات إطارين خشبيني جترها اخليول، وكان سائقو 

 ميارسون تلك الرياضة على أهنا حرفة يكتسبون من ورائها.

كان   فيما بعد سباقات اخليل و اليت كانت جترى على وجه االحرتاف وقد كما عرفت روما القدمية

ور القدمية حمل االحرتام و التقدير من جانب الناس حيث كانوا ينظرون صالرياضي احملرتف يف تلك الع

 .3إليه على أنه بطل بل كان الرياضي احملرتف الذي يفوز يف منافسة رياضية يتوج بإكليل الغار

، و هي احرتاف رياضة املصارعة الوسطى ظهرت صور جديدة لالحرتاف الرياضيو يف العصور 

يتجولون  تنظم هذه الرياضات، كان الرياضيون احملرتفون أنديةاملالكمة و اجلمباز، و نظرا لعدم وجود و 

                                                           

 .23، الوجيز يف العقود الرياضية، املرجع السابق، صحممد سليمان األمحدالدكتور  1 
2 Michel Izard, les relations de travail de sportives professionnelles, thèse Aix-
Marseille, 1979, P08. t Christian Toursel, le statu du sportif professionnel, thèse 
Lille, 1965, P07. 

 .70، الرياضة و القانون، منشأة املعارف، اإلسكندرية، )بدون سنة الطبع(، صحسن أمحد الشافعيكذلك الدكتور 
دراسة –نظامه القانوين –طبيعته القانونية –مفهومه –احرتاف العب كرة القدم ، عقد عبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  3 

 .12مقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول العربية، املرجع السابق، ص
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م على بعض النقود من من مدينة إىل مدينة و يقدمون عروضهم يف الساحات العامة نظري حصوهل

 .1مثل املهرجني والبهلوانينياملتفرجني، 

وقد كان النبالء امللوك و السالطني يدعون هؤالء الرياضيني احملرتفني إىل قصورهم لتقدمي عروضهم 

 املسلية يف األعياد و املناسبات املختلفة، نظري منحهم مبلغ من املال.

ابق إال أهنا ما لبثت أن مكانة الرياضي احملرتف كانت حمل االحرتام يف الس2لقد الحظ بعض الفقهاء

أن تضعضعت يف العصور الوسطى، وأصبحت نظرة األفراد إىل الرياضات احملرتفة نظرة احتقار، و قد 

، ظهور مبدأ اهلواية يف القرن التاسع عشر يف األلعاب ظل هذا الوضع مستمرا وشجع على استقراره

)األريستقراطية( على إبعاد الطبقات فقد جهدت الطبقات االجتماعية العليا ، الرياضية االجنليزية

 .من ممارسة األلعاب الرياضية املنظمة الدنيا

و قد وفروا فرص منعهم من االشرتاك يف نواديهم الرياضية من خالل وضع رسوم االشرتاك، و أسسوا 

 ، 3مبدأ اهلواية على فكرة رفض املكافأ النقدية

 .4على أساس مذهيب ذي إيديولوجية حمافظةو مت اعتناق مبدأ اهلواية يف اجملتمع االجنليزي 

فقد حرص أبناء الطبقة األريستقراطية آنذاك و رفضوا فكرة احلصول على مكافآت نقدية نظري 

 أداءهم الرياضي وقد أقنعهم عن ذلك بالطبع ما كانوا حيوزونه من ثروات ضخمة.
                                                           

، عقد احرتاف العب كرة القدم يف ضوء لوائح االحرتاف عن االحتادات الوطنية لكرة القدم يف رجب كرمي عبد الالهالدكتور   1 
 .09ر و الدول األخرى واالحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، املرجع السابق، صمص

دراسة –نظامه القانوين –طبيعته القانونية –مفهومه –، عقد احرتاف العب كرة القدم عبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  2 
 .17مقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول العربية، املرجع السابق، ص

 .392، الرياضة و القانون، املرجع السابق، صمحد الشافعيأحسن الدكتور  3 
 .70، الرياضة و القانون، املرجع السابق، صحسن أمحد الشافعيالدكتور  4 
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الدولية اليت اختصت بشؤون الرياضة وقد انتشر مبدأ اهلواية الربيطاين األصل و أخذت به املنظمات 

 23ر باريس الذي عقد يف ، وعلى أُثر ازدهاره تأسست اللجنة األوملبية الدولية يف مؤمتو الشباب

، إذ عهد إليها بأمور الدورات األوملبية احلديثة لتنظيم الدورات األوملبية احلديثة 1894يوليو 

الدويل وهلا صفة االستمرار وقد اختذت هلا مقرا  وتنظيمها، وهي هيئة تعمل مبقتضى أحكام القانون

، أي أهنا أخذت مبدأ اهلواية، فلم تسمح ي ربحأمن تكوينها حتقيق  ديف سويسرا و ليس القص

 .باملشاركة يف تلك الدورات إال لالعبني اهلواة

احتفاالت و من أجل أن حتافظ اللجنة األوملبية الدولية على مكانة األلعاب األوملبية بوصفها أهم 

أن تسري قدما يف حتقيق اجنازات  رياضية، و من أجل أن تتيح للخطوات اليت خطتها يف هذا االجتاه

 اكرب و أمسى، فبالرغم من أن أغلب اإلداريني يف اللجنة و اغلب أعضاءها قد أحسوا بأن مبدأ اهلواية

قوانني و املبادئ القدمية قد هو قيمة جديرة باالحرتام، فإهنم يف الوقت نفسه أدركوا أن التمسك بال

التقدم، ومع ظروف العصر سوف تكون عامال معوقا للخطوات أصبح غري متواكب مع مسرية 

 املتجهة حنو حتقيق اجنازات أمسى.

 قد قاموا و إن كان ذلك على مضضيها و املنظمات لعإلداريني يف اللجنة و العاملني ولذلك فإن ا

اللجنة بصفة تدرجيية يف أول أمر، أو بعد  بتوسيع نطاق القواعد و األصول اليت يقوم عليها نظام

استبعدت اللجنة األوملبية كلية مبدأ  1971، مث يف عام ذلك و خالل السبعينيات بقوة دافعة أقوى

إىل احرتاف الرياضة  و هو ما دفع العديد من الالعبني اهلواة ،1اهلواية من جمموعة القواعد املنظمة هلا

                                                           

 .365، الرياضة و القانون، املرجع السابق، صحسن أمحد الشافعي الدكتور 1 
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وبالتايل أصبح بإمكان احملرتفني املشاركة يف األلعاب  و جعلها مهنتهم األساسية كمصدر للرزق

 .1األوملبية و كل ذلك على أثر زيادة نفوذ املنظمات التجارية املهتمة باحرتاف الرياضة

إىل توسيع دائرة  الدوليةلقد أدت التغريات اليت أصابت السياسة احملافظة للمنظمات الرياضية 

االحرتاف الرياضي، فقد استعانت أندية كثرية بالعبني حمرتفني يف تنظيم و ممارسة األلعاب الرياضية 

هر يف ظاجلدير بالذكر أن هذا األمر قد  ة، ومنبالرغم من أن تلك األندية كانت هتتم برياضات اهلوا

أ اهلواية، إذ أن أندية اهلواة يف فرنسا بدأت تستعني فرنسا قبل ختلي املنظمات الرياضية الدولية عن مبد

 وبسبب ،2يف املباريات الرمسية و كانت حتدد هلم أجورا جزافية 1932بالعبني حمرتفني منذ عام 

قر االحتاد الفرنسي لكرة القدم أحقية الالعب احملرتف يف أن االستعانة بالالعبني احملرتفني  اتساع نطاق

كرة القدم إىل جهة   احرتافأسند مهمة تنظيم و إدارة يستمر العبا حمرتفا يف أندية اهلواة و بعد ذلك 

بناء على االتفاق الذي  1908(، وذلك يف سنة مجاعة احرتاف كرة القدم) اسم، أطلق عليها خاصة

 .19723رياضية و االحتاد الرياضي لكرة القدم و الذي عدل يف متوز أبرم بني األندية ال

لنظام االحرتاف الرياضي قد بلغ ذروته يف مطلع التسعينيات  وعلى إن االعرتاف الرمسي و الفعلي 

، و من أهم القرائن الدالة على هذا االعرتاف، 1992األخص دورة برشلونة لأللعاب األوملبية عام 

تنظيم اهليئات الرياضية للدول لقواعد االحرتاف الرياضي ملختلف الرياضات و على األخص يف لعبة  
                                                           

دراسة –نظامه القانوين –طبيعته القانونية –مفهومه –كرة القدم ، عقد احرتاف العب  عبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  1 
 .13مقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول العربية، املرجع السابق، ص

دراسة –نظامه القانوين –طبيعته القانونية –مفهومه –، عقد احرتاف العب كرة القدم عبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  2 
 .19الحرتاف يف بعض الدول العربية، املرجع السابق، صمقارنة بني لوائح ا

، املسؤولية عن اخلطأ التنظيمي يف إدارة املنافسات الرياضية دراسة حتليلية، تطبيقية، مقارنة يف القانون سليمان األمحدالدكتور  3 
 .26املدين، املرجع السابق، ص
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نسا مثال ظلت الدول تطالب االحتاد الفرنسي لكرة القدم بضرورة وضع قوانني كرة القدم، ففي فر 

، و كذلك وضع الئحة خاصة بأجور احملرتفني يف املباريات الرمسيةالالعبني  اشرتاكخاصة لتنظيم 

هؤالء الالعبني، وبالفعل صدرت الالئحة اخلاصة الحرتاف كرة القدم اليت تسمى مبيثاق احرتاف كرة 

واحتادات رياضية  أندية، ومبوجب هذا امليثاق أنشئت 1994-1993املوسم الرياضي عام  القدم يف

خاصة بالالعبني احملرتفني، كما جاءت هذه الالئحة بنصوص صرحية تؤكد صفة الالعب احملرتف 

 .1وذلك من خالل احلماية االجتماعية اليت قررهتا لالعبني احملرتفني عامال،

االحرتاف الرياضي على املستوى الدويل جاء منسجما مع األمر الواقع يف اجملال إن االعرتاف بنظام 

 .، وهذا ما تؤكده استعانة أندية اهلواة بالعبني حمرتفنيالرياضي

األخذ  نؤيد 2و حنن بدورناكما عرف هؤالء الالعبني مهارهتم املتميزة يف ممارسة األلعاب الرياضية 

، ذلك بأنه نظام تتحقق به ثالث قواعد اف به رمسيا وتنظيمه قانونياواالعرت بنظام االحرتاف الرياضي 

 وهي:أساسية 

و هي خاصة بالالعب الرياضي، إذ أن الالعب اهلاوي الذي ال يعتمد على الرياضة  القاعدة األوىل:

، فما كان مصدرا للرزق كان يقضي معظم وقته يف عمله الرئيس الذي يكسب منه مورده املايل للعيش

ميارس الرياضة و يتدرب عليها إال يف وقت يكون كافيا لتحسني أداءه الرياضي، يف حني أن الالعب 

                                                           

دراسة –نظامه القانوين –طبيعته القانونية –مفهومه –كرة القدم ، عقد احرتاف العب  عبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  1 
 .40مقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول العربية، املرجع السابق، ص

، املسؤولية عن اخلطأ التنظيمي يف إدارة املنافسات الرياضية دراسة حتليلية، تطبيقية، مقارنة يف القانون سليمان األمحدالدكتور  2 
 .27، املرجع السابق، صاملدين
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احملرتف للنشاط الرياضي أصبح متفرغا للتدريب وحتسني مستوى أداءه الرياضي فالرياضة اليت ميارسها  

 .كفلت له رزقه

وف أن النوادي الرياضية باتت ، إذ أضحى من املعر  و هي خاصة بالنادي الرياضي القاعدة الثانية:

هتدف للحصول على الالعبني األكثر مهارة يف أداء األلعاب الرياضية و هذا األمر لن يتحقق دون  

توفري سبل احلياة املرحية هلؤالء الالعبني كي يكون أداؤهم للرياضة أفضل، كما أصبح من الالزم على 

اليت تصرفها يف تنظيم البطوالت  الباهظةجتد هلا وسيلة لسد النفقات  أنالسيما األهلية النوادي 

الرياضية و تقدمي اجلوائز لالعبني، مما حذا هبا إىل إبرام االتفاقات و العقود مع املنظمات املعنية 

أخذت تقوم بنقل الالعب التابع هلا، وبعد بالدعاية التجارية، النشر واإلعالن، بل أكثر من ذلك 

 ، إىل أندية أخرى لقاء أموال طائلة حتصل عليها مقابل االنتقال.موافقته

يف النوادي اليت اتسعت مواردها املالية،  للحركة الرياضية تعود بالنفع ،وهي عامة القاعدة الثالثة:

ملنتسبيها وخلق مجيع الوسائل أصبح بإمكاهنا االتفاق يف تطوير مبانيها ومالعبها و تقدمي احملفزات 

إىل دفع احلرمة الرياضية حنو األمام، ويف أخريا يالحظ أنه يف الوقت الذي كانت فيه الرياضة املؤدية 

ترهق املهتمني هبا ماديا بأن كانت مصبا لنفقتهم املالية، أصبحت اآلن فضال عن ذلك، منبعا 

 .1رياضيةملواردهم املالية بصورة أساسية، مما أدى بالتايل إىل توسيع نطاق االتفاق على األنشطة ال

                                                           

، املسؤولية عن اخلطأ التنظيمي يف إدارة املنافسات الرياضية دراسة حتليلية، تطبيقية، مقارنة يف القانون سليمان األمحدالدكتور  1 
 .28املدين، املرجع السابق، ص
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 احملاوالت القانونية لتطبيق االحرتاف يف اجلزائر.البند الثاين:
حماوالت لتطبيق قانون االحرتاف الرياضي بغرض مواكبة التطور السائد،  ةلقد شهدت اجلزائر عد

، 1976أكتوبر10املؤرخ يف  81-76ل األمر رقم وكان أوهلا سياسة اإلصالح الرياضي من خال

ذا املؤسسات العمومية االقتصادية لألندية ودجمها يف اجملالس الشعبية و ه من خالله مت فرض دعم

تمويل املايل لألندية، وما حيسب هلذا املشروع يف هذه املرحلة هو استيعابه للحالة السياسية لضمان ال

هلذا القانون االرتقاء بالرياضة و أقل دليل النتائج اليت حتققت يف  أتاحو االقتصادية و االجتماعية، مما 

أثر سلبا على  و كل هذا ،ختلت الدولة عن دعم الرياضة 89/09، إال أنه منذ قانون 1هذه الفرتة

، اعتمدت االحرتاف  2006املردودية سواء على مستوى التكوين أو النتائج، فاجلزائر و منذ سنة 

النوادي الرياضية و هذا يظهر حليا من خالل النصوص القانونية و التنظيمية كنظام جديد لتسيري 

 .اليت ظهرت للوجود

كام ح، اخلاص باأل2006أوت  08املؤرخ يف  264-06يف البداية، صدر املرسوم التنفيذي رقم 

عن  2010جويلية  01مث جاء القرار الوزاري الصادر يف  .2املطبقة على النوادي الرياضية احملرتفة

ليضع التزام على النوادي اليت ترغب بااللتحاق بنظام االحرتاف بالتقيد ، 3وزير الشباب و الرياضة

باكتتاب دفرت األعباء، و هذا حتت طائلة احلرمان من املشاركة يف البطوالت االحرتافية اليت تنظمها 

 الرابطة الوطنية احملرتفة حتت إشراف االحتادية الوطنية.

                                                           

 .07، ص2012الكتاب احلديث، ، االحرتاف الرياضي يف كرة القدم، دار كمال رعاش، الدكتور عيسى اهلاديالدكتور  1 
، يضبط األحكام املطبقة على النادي احملرتف وحيدد القوانني 2006أوت  08الصادر يف  264-06املرسوم التنفيذي رقم  2 

 .2006، 50األساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية  ج. ر. ع
 .2010، 44عباء، ج. ر. عاحملدد لدفرت األ 2010جويلية  01القرار الوزاري الصادر يف  3 
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 04/10جاءت تنفذا للقانون رقم  اته هو أن كل هذه النصوص و التنظيمارة إليو مما جتب اإلش

للنوادي عطى أهذا القانون الذي  .1و املتعلق بالرتبية البدنية و الرياضية 2004أوت  14املؤرخ يف 

الرياضية اليت كانت مؤسسة طبقا لقانون اجلمعيات، االختيار يف اختاذ أحد أشكال الشركات 

يم األنشطة البدنية و الرياضية املتعلق بتنظ13/05بصدور قانون، و الذي مت إلغاؤه 2التجارية

 .3باستثناء اجلانب التنظيميتطويرها و 

وجتميع و توحيد احلركة الرياضية يف قوة دفع حلماية  13/05قانون  ،4لقد اعترب بعض الفقه الفرنسي

تنظيم الرياضة يف اجلزائر مبا يتوافق مع التغريات اجلزائر فهو حسب رأيه يهدف إىل تعزيز وتقوية طريقة 

من خالل حتديث  ، وبالتايل تعزيز االحرتاف يف اجلزائراحمليطة باجلانب االقتصادي و االجتماعي

 .اإلطار القانوين للرياضة يف اجلزائر

نية، فرض نظام االحرتاف الرياضي يف اجلزائر على بعض اجلمعيات و النوادي تغيري الطبيعة القانو 

فتحولت اجلمعيات إىل شركات رياضية جتارية تنشط يف شكل مؤسسة رياضية ذات الشخص الوحيد 

و أخريا يف شكل شركة  و يف شكل شركة رياضية ذات املسؤولية احملدودة و ذات املسؤولية احملدودة

 .5وكلها من شركات األموال اليت تتطلب رؤوس أموال لتأسيسها رياضية ذات أسهم

                                                           

 .2004، 52املتعلق بالرتبية البدنية و الرياضية، ج. ر. ع 2004أوت  14الصادر يف  04/10قانون رقم   1 
(، LABDROS، النظام القانوين لعقود االحرتاف الرياضي، جملة نظرة على القانون االجتماعي )بافضل حممد بلخري 2 

 .48املرجع السابق، ص
 .2013، 39منه، و املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها، ج. ر. ع 252املادة  13/05م قانون رق  3 

4 Maitre SERDJ Poutot, légisport, analyse du nouvelle loi de sport en Algérie. 
www.legisport.com. 2015/05/12  

 . 15، ص2008، 3، شركات األموال يف القانون اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، طنادية فوضيل 5 
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يف ظل نظام االحرتاف أصبح ملتزما مبجموعة من القيود و الضوابط ذات الطبيعة النادي الرياضي 

االجتماعية والسيما العالقات القانونية الناشئة بني النادي و املدربني أو بني النادي والرياضيني 

 .1التابعني له

 املقصود باالحرتاف الرياضي. البند الثالث:
خالل تعريف االحرتاف بوجه عام مث نتطرق إىل االحرتاف الرياضي بوحه  سنحاول الوقوف عليه من

 خاص.

 .االحرتاف بوجه عامأوال: 
، أو هو اختاذ 2يعرف االحرتاف باالكتساب، يقال هو حيرتف لعياله مبعىن يكتسب هاهنا و هاهنا

اعة وجتارة ، واحلرفة هي وسيلة للكسب من زراعة وصن3املرء ما مهر به و عكف عليه حرفة للكسب

،ويعرف 4وغريها و احلريف هو الشخص الذي يكسب عيشه بالعمل يف حرفة بصفة مستمرة ومنتظمة

االحرتاف أيضا يف اللغة بأنه مباشرة شخص لنشاط معني يكون ماهرا فيه، وذلك بطريقة منتظمة 

 .5ومعتادة، بقصد االرتزاق منه

                                                           

(، LABDROS، النظام القانوين لعقود االحرتاف الرياضي، جملة نظرة على القانون االجتماعي )بافضل حممد بلخري 1 
 .48املرجع السابق، ص

 .41، ص09، لسان العرب، جزء ابن منظور 2 
 .45، ص 1988، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، لعجيحممد رواس ق 3 
 .146، ص1994املعجم الوجيز الصادر عن جممع اللغة العربية، مصر،  4 
، عقد احرتاف العب كرة القدم يف ضوء لوائح االحرتاف عن االحتادات الوطنية لكرة القدم يف رجب كرمي عبد الالهالدكتور  5 

 .24الدول األخرى واالحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، املرجع السابق، ص مصر و
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ويذهب فقهاء القانون يف حتديد االحرتاف بأنه توجيه النشاط بصفة معتادة للقيام بعمل معني يكون 

احلرفة بأهنا ممارسة النشاطات املتواصلة املستمرة و بصورة  ريرب. كما يعرف العميد 1سببا لالرتزاق

، وعلى 2أساسية و معتادة لتأدية هذا النشاط املتمثل يف بعض املهام من أجل احلصول على الربح

ذلك يكون تكرار العمل على حنو منتظم عنصر جوهري يف االحرتاف و يتضح من خالل ذلك أن 

ال حيقق عنصر االحرتاف و يتعني كذلك أن يكون تكرار العمل  انتظامبغري القيام بأعمال متفرقة 

 .3على حنو منتظم بقصد االرتزاق منه أن يكون مصدرا للدخل يسمح للقائم به بالتعيش منه

و بالتايل فإن فكرة االحرتاف ترتبط بال شك بالنشاط املعتاد والرئيسي الذي يعترب أهم مصدر 

 .4ملوارده

اذ حرفة معتادة لألعمال هو اختاذها وسيلة لتإترزاق بصفة ثابتة أو ويذهب بعض الشراح إىل اخت

مستمرة و منتظمة، وليست هناك قواعد قانونية يعرف هبا حىت يقال بأن الشخص حمرتف لنشاط 

 .5معني كالتجارة مثال ألهنا مسألة دافع يقدرها القاضي حبسب األحوال

 االعتياد. ومها احلرفة و6يتضح مما سبق يقوم بتوافر عنصرين

                                                           

، احملامي سامل القضاه، ياسر السكران، علي ربابعة، موسى مطر، مبادئ القانون التجاري، دار صفاء للنشر عبد احلليم كراجة 1 
 .46م، ص2001هـ، 1421، عمان، 2و التوزيع، ط

 .32، ص2003القانون التجاري، دار العلوم للنشر و التوزيع، ، شاديل نور الدين الدكتور 2 
. و كذلك 152، ص1994، مقدمة القانون التجاري، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، هاين حممد دريالزالدكتور  3 

 .30، ص2003، اإلسكندرية، التنظيم القانوين للتجارة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، هاين حممد دريالزالدكتور 
4 Patrice Giron, droit commercial, 3eme édition, Foucher édition 2008-2009 
cued, P56. 

 .60، ص1999، اإلسكندرية، نظرية األعمال التجارية والتاجر، الناشر للمعارف، عبد احلميد الشواريبالدكتور  5 
 .15املرجع السابق، ص، الوجيز يف العقود الرياضية، حممد سليمان األمحدالدكتور  6 
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هي اإلنسان ملصلحته أو لدى الغري و  إن احلرفة باملفهوم االجتماعي هي عمل ميارسه احلرفة: -

ال تتطلب دراسة نظرية و ال تدريبا طول املدى، وإمنا حتتاج فقط إىل تدريب قد يكتسبه العامل مبجرد 

أهنا السعي لتحقيق وهلا معان عدة عند شراح فقهاء القانون فمنهم من عرفها ب 1النظر لآلخرين

 .2الربح

و إذا عرفنا احلرفة بأهنا النشاط الذي يهدف به الشخص إىل االرتزاق و التعيش فإننا حتما 

سنستوجب أن يكون ذلك النشاط احلرفة الرئيسية اليت يتخذها الشخص، إذ أن الشخص القائم 

، وال يقتصر االحرتاف على بعدة حرف البد أن تكون هناك حرفة رئيسية له يعتمد عليها يف االرتزاق

 توافر عنصر احلرفة يف نشاط الشخص بل جيب أن يعتاد الشخص على مزاولتها.

وميثل العنصر املادي لالحرتاف، الشخص الذي ميارس حرفة معينة ال يعد حمرتفا هلا  االعتياد: -

إال إذا قام هبا على سبيل االطراد، أي بصورة مستمرة ومنتظمة حيث أن القيام بنشاط عارض ال 

 . 3يعطي للشخص القائم به صفة احملرتف هلذا النشاط

 
 

                                                           

 .46، ص1985، الدار اجلامعية، بريوت، 2، أخالقيات املهنة، طحممد عبد العزيز املصري 1 
 .109، ص1976، دار احلرية للطباعة، بغداد، 2، مبادئ القانون التجاري، ططالب حسن موسىالدكتور  2 
 .16رجع السابق، ص، الوجيز يف العقود الرياضية، املحممد سليمان األمحدالدكتور   3 
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 ثانيا:االحرتاف الرياضي بوجه خاص.
ف الرياضي، شأنه شأن احرتاف أي نشاط آخر يستلزم أن يتخذ الرياضي ملمارسة نشاط إن االحرتا

رياضي معني مهنة يباشرها بصفة منتظمة و مستمرة وذلك هبدف حتقيق عائد مايل يعتمد عليه  

 .1كوسيلة للعيش

و يطلق على القائم بذلك النشاط على هذا الوجه وصف الرياضي احملرتف بيد أن هذا الوصف 

ق أيضا على املدرب الذي حيرتف تدريب الالعبني و إعدادهم، وهلذا يعرف الرياضي احملرتف يصد

عادة بأنه الشخص الذي ميارس نشاطا رياضيا معينا على أنه حرفة رئيسية له، مبعىن أن يقوم هبذا 

 .2النشاط بصورة معتادة و مستمرة ومنتظمة كوسيلة للكسب الذي يعيش منه

أن صفة هذا النوع من االحرتاف قد تثبت لألشخاص املعنوية فضال عن  كما جيب اإلشارة إىل

األشخاص الطبيعية، حيث أصبحت هذه الصفة تثبت للنوادي الرياضية اليت تقوم بتنظيم النشاط 

 الرياضي و اإلشراف عليه فهي متارس عمال متعلقا بالرياضة أو مرتبطا به.

ه لالحرتاف الرياضي هو ممارسة األعمال املتعلقة وعليه فإن التعريف املناسب الذي ميكن إعطاؤ 

 .3بالرياضة أو املرتبطة هبا بصورة مطردة بقصد احلصول على عائد مايل

                                                           

دراسة –نظامه القانوين –طبيعته القانونية –مفهومه –، عقد احرتاف العب كرة القدم عبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  1 
 .25مقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول العربية، املرجع السابق، ص

ضوء لوائح االحرتاف عن االحتادات الوطنية لكرة القدم يف ، عقد احرتاف العب كرة القدم يف رجب كرمي عبد الالهالدكتور  2 
 .27-26مصر و الدول األخرى واالحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، املرجع السابق، ص

 .19-18، الوجيز يف العقود الرياضية، املرجع السابق، صحممد سليمان األمحدالدكتور  3 
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اإلشارة أنه لتوافر معىن االحرتاف الرياضي أن يتصف هذا النشاط فضال عن عنصري االنتظام  ينبغي

و االستمرار و أن يكون مصدرا رئيسيا لرزق الرياضي توفر بعض العناصر اليت تتطلبها طبيعة النشاط 

 الرياضي.

 شروط االحرتاف

 ينبغي العتبار الشخص الرياضي حمرتفا توافر العناصر اآلتية:

 االنتظام و االستمرار يف ممارسة نشاط رياضي معني. -

 أن يشكل هذا النشاط مصدر رزق رئيسي للشخص املمارس للرياضة. -

 أن يكون هناك عقد احرتاف بني الرياضي و الرياضي. -

 أن يكون ذو خربة و مهارة عالية. -

 و فيما يلي نتطرق إىل هذه العناصر بالتفصيل:

  يشرتط يف الرياضي احملرتف أن يتخذ نشاطه  و منتظمة:ممارسة نشاط رياضي بصفة مستمرة

الرياضي حرفته األساسية أي أن يكرس نفسه هلذا النشاط و املتمثل غالبا يف لعبة رياضية و يتفرغ له، 

حبيث يقوم مبمارسته بصفة مستمرة ومنتظمة، دون أن يصرفه عنها عمل آخر وهذا ما تنص عليه 

من الئحة االحرتاف السعودية  03يف فقرهتا  04نصت املدة   ، حيث أنه1دائما لوائح االحرتاف

على أنه "يلزم يف الالعب احملرتف أن يكون متفرغا للعب لناديه"، كما نصت الفقرة األوىل من املادة 
                                                           

دراسة –نظامه القانوين –طبيعته القانونية –مفهومه –رتاف العب كرة القدم ، عقد احعبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  1 
، عقد احرتاف رجب كرمي عبد الاله. كذلك الدكتور 21مقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول العربية، املرجع السابق، ص

و الدول األخرى واالحتاد الدويل لكرة القدم  العب كرة القدم يف ضوء لوائح االحرتاف عن االحتادات الوطنية لكرة القدم يف مصر
 .29)الفيفا(، املرجع السابق، ص



 ماهية عقد العمل الرياضي  الفصل األول

44 
 

"يصري الالعب حمرتفا باختاذه لعبة كرة القدم  همن ميثاق كرة القدم احملرتفة الفرنسية بأن 500

الالعبني الذين وقعوا  " من نفس هذا امليثاق على أن   523ة ذلك نصت املادو تأكيدا ل ،1حرفته"

عقد العب كرة القدم احملرتف ال ميكن هلم ممارسة حرفة أخرى أو أن ينشغلوا بأي نشاط آخر من 

شأنه أن يضر أو يزاحم نشاطهم االحرتايف إال بإذن كتايب من النادي". بل إن االتفاقية اجلماعية 

قد حصرت نطاق تطبيق  01منها الفقرة  12من خالل املادة  2(CCNSفرنسا )الوطنية يف 

نصوصها بشأن االحرتاف الرياضي على الرياضيني احملرتفني الذين يباشرون نشاطهم الرياضي لصاحل 

 .3ناديهم بصفة قصرية أو أساسية

فنجدها تنص يف املادة  ،ر و بالتحديد املنظمة لكرة القدمأما بالرجوع إىل لوائح االحرتاف يف اجلزائ

من خالل تعريفها لالعب احملرتف على أن الالعب احملرتف هو الذي ميارس  01منها فقرة  08

ولقد سار القضاء أيضا على هذا االجتاه حيث قضى بأنه مىت   ،نشاط كرة القدم و يتخذه حرفة له

دة فإن انتفاء االستمرار كانت األعمال غري متواصلة سنة بعد سنة و إمنا أصاهبا االنقطاع وسط امل

 .4خاصة إذا طالت مدته ينفي عنصر االحرتاف

                                                           
1 Charte du football professionnel, convention collective national des métiers du 
football, LFP saison 2014/2015. 
2 Art, 12 alinea 1, convention collective nationale du sport. 
3J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, juris Edition 2012, 
P22. 
4 Ca, Paris 13 Janvier 1996, GCP, 1977, 11, 18576 

 .188، موسوعة عبد املعني مجعة، 21/03/1954كذلك استئناف القاهرة 
–نظامه القانوين –طبيعته القانونية –مفهومه –رة القدم ، عقد احرتاف العب كعبد احلميد عثمان احلنفيأشار إليهما الدكتور 

 .27دراسة مقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول العربية، املرجع السابق، ص
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النشاط يواظب على ممارسة  أنلذي ميارس أعمال تتعلق بالرياضة وهكذا فإنه يلزم العتبار الرياضي ا

 ، أي بانتظام و بشكل مستمر غري منقطع.دالرياضي على سبيل االضطرا

الرياضي الذي ميارس النشاط  ،حمرتفا لنشاط رياضي معنيوتأسيسا على ما تقدم ال يعترب الرياضي 

الرياضي بصفة عرضية دون أن يصرفه ذلك عن مهنته األخرى اليت تستغرق معظم وقته، ودون أن 

ميثل هذا االشرتاك حرفة أخرى مستقلة يقوم هبا إىل جوار مهنته الرئيسية، حيث أنه يكفي العتبار 

ضي معني باستمرار و انتظام حبيث تكون هذه اللعبة حرفته الرياضي حمرتفا أن ميارس نشاط ريا

األساسية و ال ينفي عن الرياضي احملرتف صفة االحرتاف أن يقوم بأعمال قانونية ال تؤثر على 

نشاطه الرياضي كنشاط أصلي باعتباره يستغرق معظم وقته، حيث ترى يف احلياة العملية الكثري من 

مون بعمل اإلعالنات الدعائية أو حىت املشاركة يف بعض األفالم الرياضيني احملرتفني الذين يقو 

ومما  ،1السينمائية و هذا ما جتيزه لوائح االحرتاف شريطة احلصول على إذن كتايب مسبق من النادي

يؤكد ذلك أن الفقرة الرابعة من املادة السادسة من الئحة االحرتاف السعودية مل حتضر على الالعب 

آخر بشرط موافقة ناديه ويف مجيع األحوال يكون للقاضي سلطة تقدير ما إذا   االرتباط بأي عمل

يف  2نص قانون العمل الفرنسيييرتقي إىل درجة االحرتاف، كذلك  كان العمل الذي يقوم به الالعب

                                                           
1  Dr. SERDJ Poutot, et Dr. Michel Serdj Poutot, bulletin d’information 
juridique sportive, légisport, le contrat du travail des sportives professionnelles, 
cabinet d’avocat, P04-05. www.legisport.com.  
2  Code du travail, droit.org, institut français d’information juridique, édition 
18/10/2015. 
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( على إمكانية وشروط اجلمع بني العمل الرياضي و العمل L8261-1( ،)R8262-2املادتني )

 . 1يف القطاع اخلاص

  ممارسة النشاط الرياضي و األعمال املتعلقة بالرياضة هبدف حتقيق عائد مايل كمصدر رئيسي

إن هذا الشرط هو الشرط اجلوهري يف الرياضي احملرتف إذ أن هذا الرياضي ال يكرس جهده  للرزق:

وال يبدد وقته يف ممارسة اللعب بصفة تطوعية لصاحل النادي وإمنا هو يقصد يف احلقيقة مزاولة نشاط 

رياضي معني كحرفة حيصل هذا الرياضي نظريها على أجر يكون مصدر رزقه الرئيسي، أي يعتمد 

والقول بأن الرياضي احملرتف يعتمد و بصفة أساسية يف معيشته على 2ليه وبصفة أساسية يف معيشتهع

ما يتقاضاه من أجر، هو أمر ثابت  وحمقق يف جمال االحرتاف الرياضي، وكذلك األمر بالنسبة 

لنشاط لألشخاص املعنوية حيث أن األندية الرياضية ال تعد حمرتفة إذا مل تقصد من وراء تنظيمها ل

 .3الرياضي احلصول على عائد مايل

الرياضي الذي ميارس نشاط رياضي على سبيل املتعة أو  ،وبناء على ذلك ال يعد الرياضي حمرتفا

هبدف متضية أوقات الفراغ دون أن حيصل من وراء ذلك على مقابل مايل يعتمد عليه كوسيلة للعيش 

 باعتباره دخال ثابتا نظري هذه احلرفة.

                                                           
1 J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, juris Edition 2012, 
P34. 

، عقد احرتاف العب كرة القدم يف ضوء لوائح االحرتاف عن االحتادات الوطنية لكرة القدم يف رجب كرمي عبد الالهالدكتور  2 
، عقد احرتاف العب  عبد احلميد عثمان احلنفي. الدكتور 31مصر و الدول األخرى واالحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، ص

دراسة مقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول العربية، املرجع –نظامه القانوين –القانونية طبيعته –مفهومه –كرة القدم 
 .28السابق، ص

 .19، الوجيز يف العقود الرياضية، املرجع السابق، صحممد سليمان األمحدالدكتور  3 
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ال يكفي أن حيصل الرياضي على مبالغ أو بدالت تعويضا له على النفقات الفعلية اليت حيث أنه 

يتكبدها يف سبيل نشاطه وإمنا جيب أن حيصل على أجر أو راتب شهري ثابت باإلضافة إىل هذه 

(: FIFAمن الئحة االحتاد الدويل لكرة القادم ) 02فقرة  02املبالغ، وهذا ما قضت به املادة 

عبا حمرتفا كل العب لديه عقد مكتوب مع ناد، ويتقاضى أجر يزيد عن املبلغ الذي يدفع له "يعترب ال

 مقابل النفقات الفعلية اليت يتكبدها يف سبيل نشاطه يف ممارسة كرة القدم". 

حيث قضت بأن 1من ميثاق احرتاف كرة القدم الفرنسية 259كما نصت على ذلك أيضا املادة 

 ي ثابت باإلضافة إىل املزايا العينية و املكافآت.حيصل الالعب على أجر شهر 

بأن: "الالعب احملرتف 2من نظام بطولة كرة القدم احملرتفة اجلزائرية 08 و قضت يف ذلك أيضا املادة

هو الذي يربطه بناديه عقد مكتوب، ويتقاضى أجرا ناهيك عن التعويضات و النفقات مقابل ممارسة 

 نشاط كرة القدم كحرفة".

لتنبيه إىل أنه يعد الرياضي حمرتفا كل من يعتمد يف معيشته على العائد املستوجب على ممارسة وجيب ا

 نشاط رياضي معني كلعبة كرة القدم أو كرة السلة، ... إخل.

نه ميارس عمال آخر ما دام أن هذا العمل األخري ال يعد بالنسبة له و وال ينفي عنه هذه الصفة ك

عندما ذهب إىل أنه: "ال يشرتط يف  تورسيلار إليه الفقيه الفرنسي مصدر رزق رئيسي، وهذا ما أش

                                                           
1  Charte du football professionnel, Op Cit. 
2 Fédération algérienne de football, règlement des championnats du football 
professionnel, édition 2015.  
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الالعب احملرتف أن تكون الرياضة مصدر رزقه الوحيد بل يكفي أن يكون املصدر الرئيسي الذي 

 .1يعتمد عليه يف معيشته"

كما ذهب االجتهاد القضائي الفرنسي إىل حتديد االحرتاف من خالل الطابع الرحبي للنشاط 

شروط تعيني  على أساسلرياضي حمرتف ضي، حيث ذهبت حمكمة النقض الفرنسية إىل اعتبار االريا

( السيما قيمة األجر Pau( يف كرة القدم من قبل نادي )M. Sanchez) سانشيزالسيد 

  .2املقدم من النادي

  :يشرتط يف الرياضي احملرتف أن يقوم بإبرام عقد وجود عقد احرتاف بني الرياضي و النادي

احرتاف مع أحد األندية احملرتفة لنشاط رياضي معني، ذلك أن هذا الرياضي ميارس نشاطه لصاحل ناد 

معني لقاء أجر حيصل عليه من هذا األخري، و من مث البد من وجود عقد ينظم العالقة بني الطرفني، 

الذي حيث تنص لوائح االحرتاف صراحة على ضرورة وجود عقد احرتاف بني الرياضي و النادي 

، كما أن عقد االحرتاف هو العنصر اجلوهري الذي مييز الرياضي احملرتف عن 3ميارس نشاطه لصاحله

 .4الرياضي اهلاوي

                                                           

دراسة –نظامه القانوين –طبيعته القانونية –مفهومه –، عقد احرتاف العب كرة القدم عبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  1 
 .30مقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول العربية، املرجع السابق، ص

2 Soc, 16 mai 2000, n°98-42628. 
، عقد احرتاف العب كرة القدم يف ضوء لوائح االحرتاف عن االحتادات الوطنية لكرة القدم يف رجب كرمي عبد الالهالدكتور  3 

 .33مصر و الدول األخرى واالحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، املرجع السابق، ص
دراسة –نظامه القانوين –طبيعته القانونية –مفهومه –قد احرتاف العب كرة القدم ، ععبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  4 

 .37مقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول العربية، املرجع السابق، ص
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من الئحة اإلحتاد الدويل لكرة القدم على أنه :"يعترب العبا حمرتفا كل  02فقرة 02فقد نصت املادة 

 العب لديه عقد مكتوب مع ناد...".

من الئحة االحرتاف السعودية على أن: "الالعب احملرتف  02/06ة فقر  04كذلك نصت املادة 

 .1يشرتط الحرتافه أن يربم مع النادي عقدا احرتافيا وفقا ألحكام هذه الالئحة

على أنه  01فقرة  501من جانبها أيضا نص ميثاق احرتاف كرة القدم احملرتفة يف فرنسا يف املادة 

من نفس امليثاق يف  500د"، و هذا العقد و صفته املادة :"جيب أن يرتبط الالعب مع النادي بعق

 .2(Contrat professionnelفقرهتا الثانية بأنه عقد احرتاف )

من نظام بطولة كرة القدم احملرتفة يف اجلزائر عند تعريفها لالعب  01فقرة  02كما نصت أيضا املادة 

 .3مكتوب..."احملرتف "بأن الالعب احملرتف هو الذي يرتبط بناديه بعقد 

فمن هذه النصوص يتبني لنا بوضوح أنه يلتزم العتبار الرياضي حمرتفا لنشاط معني أن يكون هذا 

الرياضي مرتبط مع ناديه بعقد ينظم العالقة فيما بينهما وملا كان هذا العقد قد أبرمه رياضي حمرتف 

متييزا له عن العقود بالتصور الذي رأيناه، فقد جرت العادة على تسميته عقد احرتاف، وذلك 

األخرى، كما جيب التذكري أن هذا العقد خيضع إلجراءات خاصة كالتصديق عليه من قبل اجلهات 

                                                           

 م.2013هـ لـ  1434الئحة االحرتاف و أوضاع الالعبني و انتقاالهتم يف اململكة العربية السعودية  1 
2  Charte du football professionnel, convention collective national des métiers du 
football, LFP saison 2014/2015, Op Cit. 
3 Fédération algérienne de football, règlement des championnats du football 
professionnel, édition 2015, Op Cit. 
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حيث أن العقود املربمة يف جمال االحرتاف  ،1اخلاصة يف االحتاديات أو الرابطات املرخص هلا بذلك

 ت سالفة الذكر.اهليئاقبل تظل معلقة على شرط واقف واملتمثل يف التصديق عليها من 

وعلى ذلك ميكن القول بأن االحرتاف الرياضي يعين أن يتخذ الرياضي من نشاطه الرياضي حرفة 

على أن يكون لديه مستوى من اخلربة واملهارة و يهدف من خالل  ،يباشرها بصفة منتظمة و مستمرة

عقد احرتاف بينه  ذلك بناء على و ذلك إىل حتقيق عائد مايل يعتمد عليه كمصدر لرزقه الرئيسي،

 بني النادي الذي ميارس نشاطه حلسابه.و 

 :املهارة اضي احملرتف أن تكون له اخلربة و يشرتط يف الري أن يكون الرياضي ذا خربة و مهارة عالية

يف جمال ختصصه الرياضي تؤهله ملمارسة هذا النشاط كمحرتف وذلك بان يكون قد مت إعداده مسبقا 

لبدنية و النفسية و الفنية والتكتيكية عن طريق التدريب املنهجي و  العلمي إعدادا جيدا من الناحية ا

 املكثف.

من  07و هذا ما قضت به لوائح االحرتاف صراحة، فعلى سبيل املثال قضت املادة األوىل فقرة 

الئحة االحرتاف السعودية السالفة الذكر، وهي عند تعريفها لالعب احملرتف بأنه: "الالعب احملرتف 

 الذي ميارس اللعبة مبستوى يؤهله للتسجيل كالعب كرة قدم حمرتف...". هو

من ميثاق كرة القدم احملرتفة يف فرنسا آنف الذكر بأنه ال  500من املادة  02كما نصت الفقرة 

ميكن لالعب أن يربم عقد احرتاف ما مل يكن قد مر مبرحلة الالعب املتدرج أو الالعب حتت 

 التدريب".
                                                           

1 J.R.Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, juris Edition 2012, 
Op Cit, P40. 
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من بطولة احرتاف كرة القدم اجلزائرية السالفة الذكر على أن اللعب احملرتف  11املادة و نصت أيضا 

جيب أن يتم تسجيله كالعب حمرتف من قبل الرابطة حىت يستطيع اللعب مع نادي حمرتف، وهو 

 من نظام بطولة كرة القدم احملرتفة يف فرنسا. 207تقريبا ما قضت به املادة 

النصوص أن الرياضي احملرتف ال ميكنه أن حيرتف نشاط معني ما مل يكن قد وهكذا يتضح من هذه 

مر أوال مبرحلة من التدريب و التكوين اليت يصقل موهبته هبا و ينمي قدراته النفسية والبدنية، وجيعله 

 يتقن قواعد اللعبة و أصوهلا و جييد فنوهنا وتكتيكاهتا حبيث يصري خبريا و ماهرا يف تلك اللعبة مما

 .1يؤهله ألن يكون العبا حمرتفا

 التمييز بني الرياضي احملرتف و الرياضي اهلاوي: البند الرابع:
وقد تكفلت  إن الرياضيني املمارسني للنشاط الرياضي ال خيرج وصفهم عن كوهنم هواة أو حمرتفني

الالعب هاويا إذا مل يتلق أي  ال تعترب لوائح الفيفاثية للتمييز بينهم، فعلى سبيل املاللوائح الرياض

بالنسبة ملصاريف  أمامستحقات عدى املصاريف الفعلية احلاصلة خالل مشاركته يف أي نشاط، 

جتهيزات الرياضي و التأمني و التدريب فيمكن أن تعطى لالعب  أوالفنادق أو تكاليف ومعدات 

ى مصاريف مثله مثل احملرتف، لكن اهلاوي دون أن تؤثر على مركزه القانوين، وعليه فإن اهلاوي يتقاض

وعليه ميكن تعريف الرياضي اهلاوي  .2هاملصاريف اليت حيصل عليها ال تعد مقابال لنشاطه الذي يؤدي

                                                           

، عقد احرتاف العب كرة القدم يف ضوء لوائح االحرتاف عن االحتادات الوطنية لكرة القدم يف رجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
 .28مصر و الدول األخرى واالحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، املرجع السابق، ص

 .68م، ص2005هـ، 1426، الوجيز يف العقود الرياضية، دار النهضة العربية، القاهرة، حممد سليمان األمحدالدكتور  2 
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وعلى بأنه الذي ال يتخذ من ممارسة الرياضة نشاطا رئيسيا وال حيصل منها على أي كسب مادي، 

 :1ذلك يتحقق وصف الرياضي اهلاوي يف األحوال التالية

 إذا كانت الرياضة ال تعترب نشاطه األساسي الذي يعتمد عليه يف معيشته. -

باستثناء املصاريف الفعلية من وراء للنشاط الرياضي  إذا مي يكن يتلقى أجرا معلوما نتيجة ممارسته -

 .ذلك

 اليت يزاوهلا. إذا راعى قواعد اختاذ اللعبة -

هي التسلية أو  رياضة اهلواةمن الالئحة الداخلية لالحتاد الفرنسي للسباحة على أن  201تنص املادة 

فال جيوز أن يكون النشاط الرياضي مصدرا للدخل املادي بطريقة مباشرة أو غري متضية أوقات الفراغ 

 .مباشرة

بأن "الالعب  ذكرمن نظام بطولة كرة القدم احملرتفة اجلزائرية السالف ال 02فقرة  08كما تنص املادة 

تعويضات عن مبالغ اهلاوي هو الذي ميارس كرة القدم بصفة منظمة وال يتلقى أي أجر سوى 

من  09"، وهو ما نصت عليه كذلك املادة النفقات الفعلية نتيجة مشاركته يف النشاط الرياضي

 الئحة االحرتاف السعودية السالفة الذكر.

فإن أي العب لديه عقد مكتوب مع أحد األندية و يتقاضى أجرا معلوما نظري نشاطه ويفوق وعليه 

 ، 2رياضي حمرتفاملصروفات الفعلية اليت ترتتب عن ذلك هو 

                                                           

دراسة –نظامه القانوين –طبيعته القانونية –مفهومه –، عقد احرتاف العب كرة القدم عبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  1 
 .34العربية، املرجع السابق، صمقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول 

 من الئحة االحرتاف السعودية السالفيت الذكر. 09من نظام بطولة كرة القدم احملرتفة، و كذلك املادة  01فقرة  08املادة  2 



 ماهية عقد العمل الرياضي  الفصل األول

53 
 

خبالف  ،1الرياضي مع النادي هو نوع من أنواع عقود العمل احرتافوقد أضحى من املعلوم أن عقد 

  عقد الالعب اهلاوي الذي ال ميكن عده عقد عمل.

أن  ميكن القول، بأنه إذا كان الالعب اهلاوي يتشابه مع الالعب احملرتف من حيث وبناء على ذلك 

كالمها خيضع يف ممارسة الرياضة للقواعد اليت حتكم النشاط املمارس إال أن الرياضي احملرتف على 

و من  حيث أنه ميارس نشاطه بصفة منتظمة ومستمرة ويتخذه مهنة نقيض متاما من الالعب اهلاوي، 

ي اهلاوي قد أساس أن الرياضعلى ذلك و ال ميكن االعرتاض  ،مث تعترب الرياض مصدر رزقه الرئيسي

و بدل تغذية أ حيصل يف حاالت معني على مقابل مادي بطريقة عرضية وذلك يف صورة بدل انتقال

 .رزقلل او تعويض فهي ال تشكل بالنسبة له مصدر أفهذه املبالغ ال خترج عن كوهنا جمرد ترضية 

يضاف إىل ذلك أن الرياضي احملرتف يكون دائما تابعا يسأل غريه عن فعله، فالنادي الرياضي يعد 

عن فعل الرياضيني احملرتفني على أساس ارتباطهم بعقد عمل وبالتايل يسأل عن أفعاهلم مسؤوال 

وبالتايل ال  ، أما الرياضيون اهلواة فال تربطهم بالنادي عالقة عملمسؤولية املتبوع عن أعمال التابع

 .2يسأل عن أعماهلم مسؤولية املتبوع عن أعمال التابع

                                                           

احلقوقية، ، عقد التدريب الرياضي و املسؤولية النامجة عنه، دراسة مقارنة، منشورات احلليب فرات رستم أمني اجلافالدكتور  1 
 .103، ص2009، 1ط
دراسة –نظامه القانوين –طبيعته القانونية –مفهومه –، عقد احرتاف العب كرة القدم عبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  2 

 .35مقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول العربية، املرجع السابق، ص
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عقد مكتوي أو غري مكتوب بني  أيفضال عن ذلك فإن لوائح االحرتاف الرياضية ال تشرتط وجود 

فالعقد بعكس احلالة اليت تكون فيها العالقة بني النادي والرياضي احملرتف، النادي والرياضي اهلاوي 

 .1الطرفية جيب أن يكون دائما مكتوبابني هذين 

وإذا افرتضنا جدال بوجود عقد بني اهلاوي و ناديه ال يؤدي بنا إل تكييف هذا العقد بأنه عقد عمل 

بأن توصف به جيعله غري مالئم ، حيث أن عنصر األجر فيه ألن هذا العقد يعد من عقود املعاوضة

، ألن هذا العقد باإلمكان تكييف العقد بأنه عقد وكالةنه أ، وقد يظن البعض عقد من عقود التربع

، فالرياضي ، كما ميكن أن يكون حرفةن يكون بدون عوضأن يكون بعوض كما ميكن أميكن 

لكن هذا القول ال يستقيم بأي حال من اهلاوي إمنا يقوم مقام النادي يف أداء العمل املنوط به، 

عمال املادية كأداء لعبة رياضية، ويبدو قانونية و ليست األاألحوال ألن الوكالة تكون يف التصرفات ال

كل من الفقه و القضاء الفرنسيني مل يسلم بوجود أية رابطة عقد بني النادي و الرياضي   أن

الية العقد بني الالعب احملرتف كما اشرتطت لوائح الفيفا أن يذكر بوضوح ما يدل على م.2اهلاوي

أن ترسل  جيب و ،3د ساري املفعول خالهلان هذا العقكما جيب فيه حتديد فرتة معينة يكو   ناديهو 

فيما لو كان العقد على نطاق دويل، ومن جهة أخرى اشرتطت لوائح الفيفا نسخة منه لالحتاد املعين 

كما أن حيتفظ بسجل رمسي لالعبني غري اهلواة التابعني لنفوذه   على كل احتاد أهلي )وطين(أيضا 

فإن لوائح  فضال عن كل ذلك ،تعطى مقتطفات من هذا السجل إىل الفيفا عند الطلب أنجيب 

                                                           

 من لوائح الفيفا. 01فقرة  05لفة الذكر. كذلك املادة من نظام بطولة كرة القدم اجلزائرية السا 08املادة  1 
 .42-41، الوجيز يف العقود الرياضية، املرجع السابق، صحممد سليمان األمحدالدكتور  2 

3 J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P40. 
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الفيفا أوجبت على كل احتاد معين بأنه ال يعطي صفة غري اهلاوي )احملرتف( لالعب الذي يرتك احتادا 

 .1وطنيا آخر، ما مل يكن مسجال كذلك

مبمارسة نشاط  عمل يلتزم مبقتضاه الرياضي وعلى ذلك ميكن تعريف عقد العمل الرياضي بأنه عقد

بغض النظر  حتت إشراف و توجيه النادي كهيئة مستخدمة لقاء راتب شهري ثابترياضي كعمل 

  .عن االلتزامات املالية األخرى

 من خالل املطلب الثاين .، سنحاول معرفة طبيعة هذا العقد.هذا العقد مفهومو الستكمال 

 .العمل الرياضي و خصائصه طبيعة عقد املطلب الثاين:

وذلك بالتطرق إليه يف الفرع األول، مث حناول  حتديد طبيعة هذا العقد سنحاول من خالل هذا املطلب

 معرفة خصائصه وذلك من خالل التطرق إليها يف الفرع الثاين.

 طبيعة عقد العمل الرياضي. الفرع األول:

معرفة الطبيعة القانونية لعقد العمل يعىن هبا معرفة طبيعة الروابط اليت تربط العمال باملستخدمني  إن

وهي ضرورية، حيث يتوقف عليها حتديد تطبيق النصوص القانونية املتعلقة بتنظيم عالقة العمل 

 .السيما يف حالة غياب تعريف قانوين هلذا العقد

لكن يبقى لنا أن نعرف ما إذا كان هذا العقد عقد عمل  هو عقد عمل،إن عقد العمل الرياضي 

 حمدد املدة أم أنه عقد عمل غري حمدد املدة.

                                                           

، الدار العلمية الدولية، دار الثقافة للنشر 2001، 1عقود انتقال الالعبني، ط، الوضع القانوين لحممد سليمان األمحدالدكتور  1 
 .56-55و التوزيع، عمان، ص
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تنص ، 1عالقات العمل يف اجلزائرالذي ينظم  90/11إن أغلب القوانني العمالية ومن بينها قانون 

من قانون  11، حيث جاء يف املادة العمل احملددة املدة و عقود العمل غري حمددة املدةعلى عقود 

على أنه "يعترب العقد مربما ملدة غري حمدودة إال إذا نص على غري ذلك كتابة، ويف حالة  90/11

ما  "، و بالتايل ومن خاللن تكون عالقة العمل ملدة غري حمدودةأانعدام عقد عمل مكتوب يفرتض 

، وهي عقود عمل حمددة املدة وعقود ملجاء يف هذه املادة يستشف أن هناك نوعني من عقود الع

 .مل غري حمددة املدةع

من معرفة ما إذا كان عقد العمل الرياضي حمدد املدة أو غري حمدد املدة إىل ما يوجد ترجع أمهية 

كيفية انقضاء العقد ومدى جواز إهنائه باإلرادة ين من حيث  عقدهذين الجوهري بني  فاختال

نقضاء مدته إال باتفاق الطرفني العمل حمدد املدة ال ينتهي قبل ا املنفردة من عدمه وذلك أن عقد

من مث ال جيوز ألحد الطرفني أن ينهيه بإرادته املنفردة قبل أن تنتهي هذه املدة، ما مل يوجد مسوغ و 

قانوين جييز له ذلك، كما أن هذا العقد ينتهي من تلقاء نفسه بانقضاء مدته، دون حاجة إىل إخطار 

 .د املتعاقدينسابق من أح

فإن عقد العمل غري حمدد املدة جييز لكل من طرفيه إهناؤه بإرادته املنفردة يف أي وقت ويف املقابل، 

الطرف اآلخر كتابة قبل اإلهناء و أن ال يكون متعسفا يف استعمال حقه يف هذا شريطة أن خيطر 

 .2اإلهناء

                                                           

 يتعلق بعالقات العمل املعدل و املتمم. 1990أبريل سنة  21املوافق  1410رمضان عام  26املؤرخ يف 90/11القانون  1 
 .333، ص1989، شرح قانون العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد الودود حيىيالدكتور   2 
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العمل شكلني ومها عقود العمل غري حمددة املدة و عقود العمل حمددة  يف اجملال الرياضي تأخذ عقود

 .املدة

 .(CDI) عقود العمل غري حمددة املدة البند األول:
واليت تقع بني  ،ن العملو تعترب هي األساس و األصل يف عقود العمل وفق القواعد العامة يف قان

عقد الذي ذهبت الوبالتايل هو للقواعد اليت تطبق عادة هلذا العقد،  األطراف الرياضية الذين خيضعون

األطراف الرياضية إىل القواعد املطبقة له عادة أو الذهاب إىل أبعد من ذلك بوضع قواعد خاصة 

وهذا ما ال ختالف القانون و إال اعتربت باطلة و عدمية األثر  أنبنوده جيب  أنمع العلم  ،1عليه

من ق. ع. ع "يكون باطال وعدمي األثر كل بند خيالف باستنقاصه  137املادة نصت عليه صراحة 

 .2حقوقا منحت للعمال مبوجب التشريع واالتفاقيات أو االتفاقات اجلماعية

دد أنه من بني التحسينات اليت أدخلت على النظام القانون لعقد العمل غري حم3ويرى الفقه الفرنسي

و اليت تفرض شكلية  (CCNS) االتفاقية الوطنية للرياضة يف فرنسا يفاملدة وما مت اإلشارة إليه 

العقود، حيث أن العقد جيب أن يكون كتابة من نسختني تقدم إحدامها إىل النوع من  احمددة يف هذ

 تتمثل يف:األجري و تتضمن تفاصيل إلزامية 

 حتديد شروط ومدة و جتديد الفرتة التجريبية. -

 املرض أو حادث العمل.حتديد القواعد املطبقة يف حالة تعليق عالقة العمل بسبب  -

                                                           
1 Charle dudognon et Jean Pierre Karaquillo, dictionnaire juridique du sport, 
2eme édition, juris édition, Dalloz, 2013, P110. 

 .72ين للعمل، ص، متممة ومعدلة، املعهد الوط2قانون العمل، نصوص تشريعية و تنظيمية، ط 2 
3 Charle dudognon et J. P. Karaquillo, Op Cit, P110.  
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من بني املميزات املتصورة يف عقد العمل غري حمدد املدة السيما اليت أشارت إليها  مميزات هذا العقد:

 (.CCNSاالتفاقية اجلماعية الرياضية الوطنية يف فرنسا )

دائمة تتعلق بالنشاط و التعليم و التأطري و التدريب  جيوز إبرام عقد عمل متفاوت يف وظائف

 .لألنشطة البدنية و الرياضية

اإلدارية و غريها و اليت حتتوي بطبيعتها على عنصر و أيضا األعمال املرتبطة باخلدمات كاألنشطة 

 .1، فرتة يتم فيها العمل و فرتة ال يتم فيها العملأو ال أو متقطع منتظم التناوب

 (.CDDعقد العمل حمدد املدة) الثاين: البند
بالعقد الذي تتحدد هنايته بواقعة مستقبلية حمددة عرف عقد العمل احملدد املدة  االجتهادإن الفقه و 

 .2الوقوع ال يتوقف حصوهلا على إرادة احد املتعاقدين

طرف القانون لشروط املوضوعة من إن االلتجاء إىل عقود العمل حمددة املدة جيب ممارسته وفق ا

تكون عقود 4سواء بالنسبة للرياضيني أو املدربني ،يف اجملال الرياضي االحرتايف3األطراف الرياضيةو 

، وهذه الشكلية مرتبطة خبصوصية النشاط الرياضي والسيما طبيعته املومسية، حيث 5العمل حمددة املدة

                                                           
1  Charle dudognon et J. P. Karaquillo, Op Cit, P111. 

، قضايا العمل )اجتهادات، نصوص قانونية مع آخر تعديالهتا(، تقدمي الربفسور جورج خديج/ مؤسسة نبيلة زينالدكتورة  2 
 .226، ص1998، 1ريوت، لبنان، طحيسون للنشر والتوزيع، ب

3  Charle dudognon et J. P. Karaquillo, Op Cit, P111. 
4  Charle dudognon et J. P. Karaquillo, Op Cit, P111, et J. R. Cognard, Op 
Cit, P53.  
5  J. R. Cognard, Op Cit, P53. 
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بأنه ال ميكن اللجوء إىل عقود عمل ملدة غري حمددة نظرا للطبيعة املؤقتة للنشاط  1يرى الفقه الفرنسي

، وبالتايل فهو خيضع حسب رأي غالبية الفقه خاصة الفرنسي منه إىل نظام عقود العمل الرياضي

من قانون العمل  L1242-2و املادة  D1242-1-5 حمددة املدة املشار إليها يف املادة

منه، حيث تنص 14و  12املادتني  90/11يف قانون العمل اجلزائري يقابلها ، و اليت 2الفرنسي

منها  04على احلاالت اليت يكون فيها العقد حمدد املدة صراحة و اليت تنص يف الفقرة  12املادة 

على أنه "تكون عقود العمل ملدة حمددة عندما يتعلق األمر بالنشاطات أو أشغال ذات مدة حمددة أو 

من املرسوم  22دة يضا املا، تنص أطبيعتها وهو ما يتوافق تقريبا مع النشاط الرياضيمؤقتة حبكم 

فيما خيص عالقة عمل املدربني  على أنه يكون عقد عمل املدرب حمدد املدة 2973-06التنفيذي 

بالنسبة  أما 90/11ويتم تنفيذه طبقا لألحكام التشريعية و التنظيمية املعمول هبا السيما قانون 

ية كاالحتادات الرياضية فعلى سبيل املثال، طبيعة العقد إىل اهليئات املعنللرياضيني فإنه مت ترك حتديد 

مدة عقد ال ميكن أن تتجاوز "على أنه 4من نظام بطولة كرة القدم احملرتفة اجلزائرية 21تنص املادة 

 ."سنوات وهي قابلة للتجديد 5الالعب 

                                                           
1  Charle dudognon et J. P. Karaquillo, Op Cit, P111. 
2 Code du travail, droit.org, institut français d’information juridique, édition 
18/10/2015. 

 احملدد للقانون األساسي للمدربني السالف الذكر 297-06املرسوم التنفيذي رقم  3
4  Fédération algérienne de football, règlement des championnats du football 
professionnel, édition 2015. 
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إن عقد العمل حمدد املدة، خيضع إىل القانون وبالتايل فهو خيضع إىل رقابة صارمة من طرف القضاء، 

إىل مثل حيث أن القضاة حيرصون على توفر جمموعة من الشروط حبيث ميكن لألطراف املعنية اللجوء 

 :1ةواستخدامه بشكل صحيح وبالتايل جيب أن يتوفر على اخلصوص العناصر التاليهذا العقد 

 أن تكون اهليئة املعنية متارس نشاطها على اخلصوص يف قطاع النشاط الرياضي االحرتايف. -

إمكانية استخدام عقود العمل حمددة املدة بالنسبة للعمل املعين يف إطار هذا النشاط، أي أن  -

 املدةبرام عقود عمل حمددة إيكون هذا األخري من بني األنشطة اليت نص القانون على أهنا تقتضي 

 .2أن يكون العمل بطبيعته مؤقت -

 حمدد املدة.عقدا عقد عمل رياضي يكون دائما ويتبني من كل ما تقدم أن 

والشك أن عقد العمل حمدد املدة هو احلل األمثل يف جمال عالقات العمل الرياضية حيث أنه حيقق 

 مستخدمة. نادي املتعاقد معه كهيئةأو ال فوائد كبرية سواء بالنسبة للرياضي كأجري

فبالنسبة للرياضي األجري، فإن هذا العقد يضمن له أن يظل حمتفظا بعمله يف النادي حىت هناية املدة 

دون أن يفاجئه النادي باالستغناء عنه أثناء سريان العقد، وإن فعل النادي ذلك فمن املتفق عليها، 

يكفل لالعب أن يتحرر كما سنرى أن حيصل على تعويض مناسب كما ان هذا العقد   حق الرياضي

 من ارتباطه بالنادي عند هناية مدته، حبيث يكون بإمكانه أن يلتحق بناد آخر مينحه امتيازات أكرب.

وقتما يشاء، خاصة إذا   هو اآلخر أن ال يغادره الالعب فإن هذا العقد يضمن لهوبالنسبة للنادي 

كان هذا الرياضي عنصرا أساسيا و هاما يف الفريق، وهذا ما حيقق له األمان واالستقرار، وأيضا 
                                                           

1 J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P53. 
2  Soc, 13 Janvier 2010, n°08-40053. 
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ن أن يتخلص من الرياضي غري الكفء عند هناية عقده، و أيستطيع النادي من خالل هذا العقد 

 .1جيدد فريقه بالعبني آخرين من حني آلخر

عة هذا العقد ال ميكن أن تكون سوى حمددة املدة على أساس أنه يقوم فإن طبيو يف مجيع األحوال 

 .على مهارات بدنية وجسمية تضعف و تتالشى مبرور الزمن

ومن بني األحكام القضائية اليت أكدت أن هذا العقد هو عقد حمدد املدة جند ما قضت به الدائرة 

انقضى قبل انتهاء على سريانه ملدة سنتني و ذي اتفق إن العقد الجتماعية حملكمة النقض الفرنسية "اال

 ، و يف حكم آخر قضت نفس اجلهة القضائية2املدة املتفق عليها يعترب رغم ذلك عقد حمدد املدة"

بأن عقد احرتاف كرة القدم من العقود احملددة املدة برغم أن مدته قد تتحدد بعدد من املواسم 

 .3الرياضية

وقضائي أن عقود العمل اليت يربمها الرياضيون احملرتفون مع  يبني من ذلك أنه يوجد إمجاع فقهي

حترص دائما عن النص على أن عقد  الرياضي تكون حمددة املدة وهلذا جند أن لوائح االحرتاف األندية

من ميثاق كرة  252الرياضي جيب أن يكون حمدد املدة، من ذلك ما نصت عليه املادة  االحرتاف

                                                           

 ، عقد احرتاف العب كرة القدم يف ضوء لوائح االحرتاف عن االحتادات الوطنية لكرة القدم يفرجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
 ، بتصرف.27-26مصر و الدول األخرى واالحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، املرجع السابق، ص

2  Soc, 31 Mai 1989, D. Sam 1989, P407. Note Moly. 
 .79، املرجع السابق، صعبد احلميد عثمان احلنفيأشار إليها الدكتور 

3 Soc, 21 Janvier 1981, Bull civ, n° 50 P36. 
 .80، املرجع السابق، صعبد احلميد عثمان احلنفيأشار إليها الدكتور 



 ماهية عقد العمل الرياضي  الفصل األول

62 
 

اليت تنص على أن "عقود الالعبني تكون مكتوبة وذلك يف إطار القواعد  1القدم احملرتفة الفرنسية

علقان ( من قانون العمل واللتان تتD1242-1)  (L1242-2-3املنصوص عليها يف املادة )

من نفس امليثاق على أن الرياضي احملرتف ال  505بعقود العمل احملددة املدة"، وتنص كذلك املادة 

، وتنص كذلك الئحة مواسم"( 03يف االحرتاف ملدة تزيد عن ثالث ) ميكن أن يربم عقده األول

على أن  05منها فقرة  15يف املادة يف اململكة السعودية االحرتاف و أوضاع الالعبني وانتقاالهتم 

( سنوات"، وهو تقريبا ما نصت عليه 05 ميكن ان تتجاوز مخس )"مدة عقد الالعب احملرتف ال

 .كرة القدم احملرتفة كما أشرنا أعاله  من نظام بطولة 21املادة 

 2إىل أن عقود احرتاف الرياضيني وكذلك عقود املدربني هي عقود عمل حمددة املدةخنلص من ذلك 

 الفرع الثاين: خصائص عقد العمل الرياضي

اخلصائص اليت يتميز هبا ي هو عقد عمل فإنه ميكن استخالص جمموعة من مبا أن عقد العمل الرياض

 ل وفق قانون العمل، وهي:عقد العم

يتم العقد بصورة عامة من حيث أثره إىل قسمني، األول عقد ملزم جلانب : ههو عقد ملزم جلانبي

، أما النوع الثاين فهو العقد يكون فيه احد املتعاقدين مدينا لآلخر وهذا األخري دائما لألولواحد، 

                                                           
1 Charte du football professionnel, convention collective national des métiers du 
football, LFP saison 2014/2015. 
2 J. R. Cognard, Op Cit, 56. 
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أطرافه إذا أبرمه أكثر من شخصني، وهذا العقد يكون جلميع إذا أبرمه شخصان أو امللزم  امللزم جلانبيه

 .1، فهذا  العقد ينتج إلتزامات متبادلةفيه كل متعاقد دائنا و مدينا يف الوقت نفسه

أو حىت املدرب بأداء عمل  إن عقد العمل الرياضي عقد تباديل ملزم جبانبيه ، حيث يلتزم فيه الرياضي

النادي بعدة التزامات تتمثل يف دفع األجور وتقدمي العمل وفضال عن كون حمل االلتزام، كما يلتزم 

عقد ملزم جلانبيه و هو أيضا عقد الزم لكل طرف فيه، فال يستطيع أحد عقد العمل الرياضي 

و يقابله  اإلسالميالعقود و تقسيماهتا يف الفقه  أنواعو العقد الالزم هو أحد االستبداد بفسخه 

يكن يف وسع  ملاجلائز، فالعقد يكون الزما إذا  بالعقد2وكما يسميه بعض الفقهاءالعقد غري الالزم 

 .اإلجيارفسخه كالبيع و بأحد طرفيه االستقالل 

األصل يف أي عقد أنه رضائي ينعقد مبجرد ارتباط  عقد العمل الرياضي هو عقد عمل شكلي:

اإلجياب بالقبول، لكن القانون يف بعض األحيان ال يكتفي بالرتاضي النعقاد العقد، فيستلزم العينية 

أو قد يستلزم شكلية أي إتباع إجراءات حيددها  ،3ليم الشيء حمل االلتزامسو املتمثلة يف ضرورة ت مثال

الدائرة املختصة، أو مصادقة دائرة ما عليه، وعقد العمل الرياضي من  يفد القانون مثل تسجيل العق

                                                           

، مصادر االلتزام، ديوان املطبوعات اجلزائرية، 1انون املدين اجلزائري، ج، الوجيز يف شرح القخليل أمحد حسن قدادةالدكتور  1 
 .22، ص1994

 .78، عقد التدريب الرياضي و املسؤولية النامجة عنه، دراسة مقارنة، املرجع السابق، صفرات رستم أمني اجلافالدكتور  2 
 .65السابق، ص ، الوجيز يف العقود الرياضية، املرجعحممد سليمان األمحدالدكتور  3 
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النوع األخري، فقد استلزمت به اللوائح الرياضية الداخلية ضرورة كتابته والتصديق عليه من قبل 

 .1اجلهات املختصة

ني وبالتايل إن شكلية أي عقد من عدمه ال تكون إال بنص القانون، فإذا فرض القانون شكل مع

 .إتباعهوجب 

 .2بالنسبة لقانون العمل و باعتبار أن عقد العمل الرياضي هو عقد عمل

عقد العمل عقد رضائي  اجلزائري السالف الذكر 90/11كأصل عام، جعل قانون عالقة العمل 

تنشأ عالقات العمل بعقد كتايب أو غري كتايب "منه على انه  08ليس شكلي، حيث تنص املادة و 

، وتنشأ عنها حقوق املعنيني ي حال مبجرد العمل حلساب مستخدم ماأعلى وتقوم هذه العالقة 

و  "التشريع و التنظيم واالتفاقيات أو االتفاقات اجلماعية و عقد العملواجباهتم وفق ما حيدده و 

يتم عقد العمل حسب األشكال اليت يتفق عليها "من نفس القانون على أنه  09تنص كذلك املادة 

اإلرادتني دون تطابق وبالتايل يعترب عقد العمل كأصل عقد رضائي يكفي النعقاده  "األطراف املتعاقدة

 .3احلاجة إىل اختاذ أي إجراء شكلي

                                                           

. أنظر كذلك نظام بطولة كرة القدم اجلزائرية احملرتفة، 2011أنظر قانون بطولة اهلواة، مطبوعات االحتاد اجلزائري لكرة القدم،  1 
2015. 

2 J.R. Cognard, Op Cit, P44-45. 
 .27، قانون العمل اجلزائري و التحوالت االقتصادية، املرجع السابق، صعبد السالم ديب 3 



 ماهية عقد العمل الرياضي  الفصل األول

65 
 

أو بعبارة أصح فإن عقود عمل الرياضيني احملرتفني  ،1املدةن عقد العمل الرياضي هو عقد حمدد أ ومبا

يف هذا النوع من العقود تعترب عقود عمل حمددة املدة، وبناء على ذلك جيب احرتام الشكلية اخلاصة 

( من قانون العمل L1242-12) وإال اعترب هذا العقد غري حمدد املدة، ذلك ما نصت عليه املادة

الكتابة و التسبيب و اليت يقابلها  على ضرورة قرة األوىل من نفس املادة، و نصت أيضا الف2الفرنسي

بقوهلا "ويبني بدقة يف عقد العمل احملددة عالقة الفقرة األخرية  12يف قانون العمل اجلزائري املادة 

 املدة املقررة".العمل و أسباب 

بالنسبة للوائح الرياضية فإن أغلب هذه اللوائح تنص على شكلية معينة يف عقد االحرتاف  أما

 .يف ضرورة تسجيل العقد واملصادقة عليه من طرف االحتاد املعينالرياضي و اليت تتمثل 

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل أن تسجيل العقد و املصادقة عليه من طرف االحتاد الرياضي يعترب 

 زما و ضروريا حبيث يرتتب عال ختلفه بطالن العقد؟إجراء ال

سواء يف  كل آثاره و يعد كأن مل يكن  يفقدهلدى اإلدارة املعنية أن عدم تسجيل العقد 3هناك من يرى

اإلدارة وذلك ألن األثر اجلوهري الذي يرتتب عن التسجيل هو منح مواجهة املتعاقدين أو يف مواجهة 

و مل يصادق عليه فإن الرياضي  د، فإن مل يسجل العقبعمله مع الناديالرخصة للرياضي لكي يقوم 

 و من مث ينعدم كل أثر للعقد. القيام بعملهأو املدرب ال يستطيع 

                                                           

، عقد احرتاف العب كرة القدم يف ضوء لوائح االحرتاف عن االحتادات الوطنية لكرة القدم يف رجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
 .74مصر و الدول األخرى واالحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، املرجع السابق، ص

2 Code du travail, Op Cit. 
دراسة –نظامه القانوين –طبيعته القانونية –مفهومه –عقد احرتاف العب كرة القدم ، عبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  3 

 .102مقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول العربية، املرجع السابق، ص
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تسجيل العقد هو شرط لنفاذ العقد و ليس شرطا النعقاده واستناد  أنيرى  1إال أنه هناك رأيا ثانيا

يفقد العقد   إىل ذات احلجة اليت استند إليها صاحب الرأي األول، ألن عدم التسجيل على حد الرأي

إن انعدام التسجيل  كل آثاره، يف حني لو كان التسجيل شرطا النعقاده، لكان من األدق القول

 .أن مل يكناملصادقة جيعل العقد كو 

ما ميكن استخالصه مما سبق أنه سواء كان التسجيل شرطا النعقاد أو شرطا لنفاذ العقد فإنه يعترب يف  

و عليه كلتا احلالتني إجراء شكلي جيب القيام به حىت يتمكن الرياضي من القيام بعمله مع النادي 

 .فإن ختلفه  يف كلتا احلالتني حيول دون ممارسة الرياضي لنشاطه

 .2أمهية العقود الشكلية يف وجهنين تكم

إىل أمهية و خطورة العقد الذي أبرموه و ما يرتتب عليه الوجه األول يتمثل يف تنبيه األطراف املتعاقدة 

 من آثار.

الوجه الثاين يتمثل يف حتديد طبيعة العقد و آثاره وخاصة العقود الزمنية اليت يستغرق تنفيذها مدة من 

، وخالل تلك املدة ميكن أن تنشأ التزامات بني األطراف و وجود العقد املكتوب يسهل مهمة الزمن

 وتطبيق بنود العقد.القاضي يف تفسري و تكييف 

و مبا أن الشكلية شرط يف هذا العقد، فإننا سنتناوهلا يف الفصل الثاين اخلاص بأحكام هذا العقد، لذا 

 الفصل الثاين.فإننا حنيل ما ميكن كتابته عنها إىل 

                                                           

ة للنشر ، الدار العلمية الدولية، دار الثقاف2001، 1، الوضع القانوين لعقود انتقال الالعبني، طحممد سليمان األمحدالدكتور  1 
 .181و التوزيع، عمان، ص

 .25م، ص2012هـ لـ 1433، دروس يف النظرية العامة لتإلتزام، دار اخللدونية للنشر، ط بن شويخ الرشيدالدكتور  2 
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أي انه معد مسبقا وفق منوذج صادر عن االحتادية أو  عقد العمل الرياضي من العقود النموذجية:

اليت تعترب داخل الوثيقة الرابطة املرخص هلا بذلك، وبالتايل فإن األطراف يلتزمون بإمالء الفراغات 

 .منوذجا للعقد

تنقسم العقود من حيث التنفيذ إىل عقود فورية التنفيذ   عقد العمل الرياضي من العقود املستمرة:

رتباط القبول إطرافه مبجرد ألتزامات إو عقود مستمرة التنفيذ فالعقد الفوري هو الذي تتحدد فيه 

باإلجياب دون أن يكون الزمن عنصرا جوهريا يف تنفيذه كعقد البيع، والعقد املستمر التنفيذ هو العقد 

و أداءات كل الطرفني ألتزامات إألنه تتنفذ فيه 1و أساسيا فيه عنصرا جوهريا الذي يكون فيه الزمن

 .2خالل فرتة زمنية معينة

ن أاللتزاماته البد 3من العقود املستمرة التنفيذ إذ أن تنفيذ الرياضي أو املدرب وعقد العمل الرياضي

 .ميتد لفرتة زمنية معينة

، حيث أنه إذا ما أبطل العقد خالل فرتة زمنية معينةويرتتب عن ذلك أن يكون األجر مطابقا للعمل 

يستتبع آثار تسري يف املستقبل، وال تطبق قاعدة  ألسباب تتعلق بتكوينه، أي عيوب الرضا فإن إبطاله

رجعية اآلثار املرتتبة على البطالن، ويرتتب على هذه النتيجة عدم ضياع األجر املستحق عن العمل 

                                                           

 .46، ص1949، مصادر االلتزام، مطبوعات املعارف، بغداد، 1، النظرية العامة لاللتزام، ج حسن علي الذنونالدكتور  1 
 .27، قانون العمل اجلزائري و التحوالت االقتصادية، املرجع السابق، صالسالم ديبالدكتور   2 
 احملدد للقانون األساسي للمدربني السالف الذكر. 297-06املرسوم التنفيذي رقم   3 
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من ق. ع. ع، و كذلك ال حيق للمستخدم املطالبة  02فقرة  135ة الذي يتم أداؤه طبقا للماد

 ،1باسرتداد األجر املدفوع للعامل خالل املدة اليت ينفذ فيها العمل

بالعقد الذي  يقصد به العقد غري املسمى أو غري املعني عقد العمل الرياضي هو عقد غري مسمى:

العقد  ويقابلهسواء املدين أو التجاري أو أي قانون خاص آخر،  مل يرد به تنظيم خاص يف القانون

املسمى الذي وضع له القانون أحكاما خاصة، وال يكفي لكي يكون العقد مسمى بأن يسميه 

لكن ليس  ،، إذ يوجد الكثري من العقود املسماة يف الواقعالقانون بل جيب أن حيظى بتنظيم خاص به

د من العقود غري املسماة، وحىت يكون العقد مسمى جيب أن يرد بشأنه هلا تنظيم قانوين، لذا فهي تع

، فاملهم يف األمر أن يكون له تنظيم خاص به دون احلاجة إىل إحالة تنظيم خاص يف قانون معني

 لعقد.إىل القواعد العامة يف ا أحكامهمجيع 

 خاص، يضاف إىل ذلكو ما ميكن قوله على ما تقدم فإن عقد العمل الرياضي مل خيصص لتنظيم 

عدم معرفة كل من القضاء و الفقه القانوين ألحكام هذا العقد إال بالرجوع إىل القواعد العامة، كما 

 .2سماة إليه يف ماهيتها أو طبيعتهاقواعد أقرب العقود املميكن أن تطبق على هذا العقد بعض 

ل عقد يأخذ فيه املتعاقدان يطلق وصف املعاوضة على ك عقد العمل الرياضي من عقود املعاوضة:

الذي يطلق على كل عقد يأخذ فيه أحد  مقابال ملا يعطي ويعطي مقابال ملا يأخذ عكس التربع

                                                           

، 1985املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ، عالقات العمل يف ضوء النصوص التشريعية احلديثة، ديوانراشد راشدالدكتور  1 
 .77ص
-76، عقد التدريب الرياضي و املسؤولية النامجة عنه، دراسة مقارنة، املرجع السابق، صفرات رستم أمني اجلافالدكتور  2 

 ، بتصرف.77
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وعقد العمل  ،1عطي دون أن يأخذ مقابال ملا أعطىدون أن يعطي مقابال ملا يأخذ أو ي نياملتعاقد

ويعطي مقابال ملا يأخذ، فالرياضي الرياضي من عقود املعاوضة فكل طرف فيه يأخذ مقابال ملا يعطي 

اط رياضي معني لصاحل ناد معني، يأخذ  األجر مقابل العمل الذي يقوم به واملتمثل يف ممارسة نش

 .هذا األخري يقوم بتقدمي األجر مقابل العمل الذي يتلقاه من الرياضيو 

فال ة يف تنفيذ التزامه، إن اعتبار شخصية الرياضي أمهية كبري  شخصية الرياضي فيه تعترب حمل اعتبار:

ذي يتطلب مهارات بدنية وفنية ميكن لشخص آخر أن يقوم بالتزامه نظرا لطبيعة النشاط الرياضي ال

فمثلما يبحث النادي عن أشهر الرياضيني  ،مقابل العملقيمة  داصة، حيث أنه هبذا االعتبار تتحدخ

فإن الرياضي أيضا يبحث عمن يقدم له ، و أكفئهم لغرض الوصول إىل القمة يف املنافسات الرياضية

مع ناديه، فإذا تويف كما أن العتبار شخصية الرياضي أثر يف انقضاء عقد عمله   ،أفضل العروض

مواجهة تنفيذ على تركته و القضي دون إمكان اللعبة فإن عقده مع ناديه ينالرياضي و عجز عن إمتام 

 ،2فهذا العقد من عقود العمل اليت تنقضي حتما بوفاة العامل ورثته

يقصد بالعقد احملدد العقد الذي تتحدد فيه حقوق  من العقود احملددة:عقد العمل الرياضي 

 ه العقدافيستطيع كل من الطرفني تقدير االلتزام الذي ينش والتزامات الطرفني مباشرة بعد إمتام العقد،

العقد الذي ال يستطيع  يكسبه إياه كالبيع بثمن معني، و يقصد بالعقد االحتمايلعليه و احلق الذي 

إذ يرتك أمر نشوء االلتزام أو حتديد مداه فيه الطرفان املتعاقدان حتديد مركزمها احلايل عند إبرام العقد، 

                                                           

،  79ملرجع السابق، ص، عقد التدريب الرياضي و املسؤولية النامجة عنه، دراسة مقارنة، افرات رستم أمني اجلافالدكتور  1 
 .63، الوجيز يف العقود الرياضية، املرجع السابق، صحممد سليمان األمحدكذلك الدكتور 

 .63-62، الوجيز يف العقود الرياضية، املرجع السابق، صحممد سليمان األمحدالدكتور  2 
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ألمهية العملية وا معلقا على حادثة مستقبلية، كاجملازفة والرهان اللذان يعتربان روح العقد االحتمايل

هلذه التفرقة تنحصر يف أن الغنب ال ميكن له أن يكون سببا من األسباب اليت يتذرع هبا املعنيون يف 

 .1عقد احتمايل لطلب فسخ هذا العقد

يف هذا الصدد أن عقد العمل الرياضي من العقود احملددة حبيث يستطيع  وبالتايل فإن ما ميكن قوله

 .املقدار الذي اخذ و املقدار الذي أعطى وقت متام العقد ديدين حتده كل من الطرفني املتعاقفي

                                                           

  -79، دراسة مقارنة، املرجع السابق، ص، عقد التدريب الرياضي و املسؤولية النامجة عنهفرات رستم أمني اجلافالدكتور  1 
 .89، الوجيز يف العقود الرياضية، املرجع السابق، صحممد سليمان األمحدكذلك الدكتور 
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 عقد العمل الرياضي هو عقد عمل. التدليل على أن املبحث الثاين:

لقد استقر الفقه و القضاء الفرنسيني على أن عقد العمل الرياضي هو يف األصل عقد عمل، بل إن 

أي يف الرياضي  ذاهتا سواء يف فرنسا أو غريها من الدول اليت متارس االحرتافلوائح االحرتاف حبد 

وبذلك كتب االستقرار هلذا االجتاه، بشكل مباشر أو غري مباشر،  هنشاط، قد أيدت هذا االجتا

 من النادر أن نرى ما يعارضه. وأصبح هو السائد حاليا حىت أنه

هو عقد عمل 1من خالل نشاط رياضي مأجور يكونإن القول بأن عقد العمل الرياضي و الذي 

حيتاج إىل إقامة الدليل عليه، إذ نظرا خلصوصية هذا العقد هناك صعوبات قد تعرتض وجود عالقة 

يف هذا العقد و الذي  بني الرياضي و النادي، كما ينبغي التأكد من توافر عناصر عقد العملالعمل 

 .2يكون غالبا يف عقد االحرتاف الرياضي

وحملاولة استكمال القرائن الدالة على أن هذا العقد هو عقد عمل، حاولنا الوقوف على اإلطار 

من أجل حماولة التأكد اليت خيضع هلا املطبقة و القانوين هلذا العقد وذلك من أجل معرفة القواعد 

 عمل.قانونا على أن هذا العقد هو عقد 

 صيته اليت متيزه عن باقي عقود العمل األخرى.وينبغي اإلشارة أيضا إىل أن هذا العقد له خصو 

 ق أن نقسم هذا املبحث إىل مطلبنيووفقا ملا سبوبالتايل حاولنا من أجل ذلك 

                                                           
1 Jean Pierre Karaquillo, le droit du sport, 3eme édition, Dalloz, 2011, P83. 

ضوء لوائح االحرتاف عن االحتادات الوطنية لكرة القدم يف ، عقد احرتاف العب كرة القدم يف رجب كرمي عبد الالهالدكتور  2 
 ، بتصرف.43مصر و الدول األخرى واالحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، املرجع السابق، ص
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 صعوبات التكييف وعناصر عقد العمل. املطلب األول:

سبيل االحرتاف بالعمل الذي يقوم به األجري، الرياضة وبصفة خاصة اليت متارس منها على تشبيه إن 

واجهتها جمموعة من  1تنظيم العالقة بني الالعب احملرتف و ناديه وفقا آلليات قانون العملأي 

للنشاط الرياضي  أو اجملال االجتماعي أو اجملال القانوينالصعوبات خاصة يف اجملال االقتصادي 

االحرتايف، و اليت كان من الضروري تناوهلا هبدف حماولة إبراز وتأكيد فكرة خضوع عقد العمل 

وتذليلها على هذه الصعوبات وذلك مبحاولة التغلب الرياضي إىل اآلليات املألوفة يف قانون العمل، 

ن خالل إبراز عناصر هذا م2والتوفيق بينها وبني أحكام عقد العملوذلك من خالل الفهم الدقيق 

 .العقد يف عقد العمل الرياضي

تقسيم هذا املطلب إىل فرعني نتناول يف الفرع األول صعوبات تكيف ل و حاوعلى هذا األساس سن

دراسة عناصر عقد العمل الرياضي إىل بأنه عقد عمل، وخنصص الفرع الثاين  عقد العمل الرياضي

 هذا العقد. يفقد العمل ناصر عإبراز عوذلك من خالل 

 صعوبات التكييف. الفرع األول:

سنحاول  وعليه ت،لقد اعرتضت تكييف عقد العمل الرياضي على أنه عقد عمل عدة صعوبا

، وذلك من خالل مث حماولة تذليلها على حدة وذلك من أجل الوقوف عليهاالتطرق إىل أمهها كل 

 الصعوبات. تقسيم هذا الفرع إىل بنود خنصص كل بند إىل عنصر من هذه

                                                           
1 J. P. Karaquillo, le droit du sport, Op Cit, P83. 

 .45، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهور . وكذلك الدكت48، املرجع السابق، صعبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  2 



 ماهية عقد العمل الرياضي  الفصل األول

73 
 

 الصعوبات االقتصادية. البند األول:
يف أن الرياضي احملرتف حيصل غالبا على مبالغ باهضة تفوق تتمثل هذه الصعوبات من الناحية األوىل 

، وبالتايل حيصل مما جيعله يف مركز اقتصادي متميز 1ل العاديبكثري األجر الذي حيصل عليه العام

 .اعتباره من العاملني الكادحني

األجري، فهو  لمالطريقة اليت يتقاضى هبا هذا الالعب مقابل لعبه قد حتول دون وصفه بالعاكما أن 

ومنح وغري ذلك، تتمثل يف مكافآت وبدالت حيصل على هذا املقابل عادة يف صورة مبالغ متفرقة، 

لغ ثابت وهو ما ال تتوافر فيه صفة األجر، حيث جيب أن يدفع األجر يف مواعيد دورية، يف شكل مب

من طابع حيوي بالنسبة له، إذ أنه يعتمد عليه  مبا يكفل للعامل االستقرار و الطمأنينة نظرا ملا لألجر 

 .2كوسيلة للعيش

و من ناحية أخرى فإن النادي الرياضي الذي يتعاقد معه الالعب احملرتف ال يهدف إىل حتقيق الربح 

يكون الغرض من تكوين مجعية احلصول على ربح ألنه قد يكون مجعية، و املسلم به أنه ال جيب أن 

مادي، فالنادي يسعى يف األساس إىل نشر الرتبية الرياضية بني الشباب وإتاحة الظروف املناسبة 

بة للرياضي ملكاهتم، وشغل أوقات فراغهم، ومن مث يصعب وصفه بصاحب العمل بالنس لتنمية

 احملرتف املتعاقد معه.

                                                           

 .53، عقد التدريب الرياضي و املسؤولية النامجة عنه، املرجع السابق، صفرات رستم أمني اجلافالدكتور  1 
، عقد التدريب رستم أمني اجلاف فرات. وكذلك الدكتور 51، املرجع السابق، صعبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  2 

 .53املسؤولية النامجة عنه، املرجع السابق، صالرياضي و 
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وناديه صاحب ن تقف عائقا أمام اعتبار الرياضي احملرتف عامال أكن هذه الصعوبات ال ميغري أن 

 عمل بالنسبة له.

ففيما يتعلق بالرياضي احملرتف أو حىت املدرب فإن كونه حيصل على مبالغ ضخمة نظري أداءه للنشاط 

 ناديه، ال ينفي عنه صفة العامل، مادام أنه يضع كل جهده حتت تصرف النادي الرياضي لصاحل

 يهه مقابل حصوله على هذه املبالغ.لرقابته وتوجويضع 

وإذا كان قانون العمل يضع حدا أدىن لألجور، فإنه ال يشرتط حدا أقصى هلا، كما أن هذا الرياضي 

 ليس وحده الذي جيين مبالغ طائلة من وراء عمله فهناك أيضا املمثلون واملغنون وكبار الصحفيني

الية من عملهم لدى الغري، دون أن ينفي عنهم ذلك عاخلرباء و غريهم، فهؤالء حيصلون على أجور و 

 صفة العامل. 

يتم هبا أما عن الطريقة اليت حيصل هبا العامل الرياضي على أجره فإنه من املتفق عليه أن الطريقة اليت 

 يارا يف تكيف العقد بأنه عقد عمل.احلصول على األجر ال تعد مع

فإن كونه مجعية و ال يهدف إىل حتقيق الربح فإن ذلك ال يعد مانعا من وفيما يتعلق بالنادي الرياضي 

، ذلك أن القانون ال يشرتط يف صاحب العمل أن 1اعتباره صاحب عمل بالنسبة للرياضي احملرتف

يكون من أصحاب رؤوس األموال الذين يسعون لتحقيق الربح ويف هذا قضت حمكمة النقض املصرية 

                                                           
1  J.R. Cognard, Op Cit, P39. 
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بأن املشرع حرص على عدم االشرتاط صاحب العمل أن يكون متخذا العمل الذي يزاوله حرفة أو 

 .1أو ال يهدف إليهحتقيق الربح مهنة له، ويستوي يف ذلك أن يهدف صاحب العمل إىل 

، واألكثر من ذلك 2كما أن حمكمة النقض الفرنسية قد أضفت صفة صاحب العمل على اجلمعية

يف األصل مجعية، و من مث ال يسعى إىل حتقيق الربح، إال أن أنه وإن كان النادي الرياضي يعترب 

خاصة فرنسا  رتفون يف كثري من الدولالنادي الرياضي احملرتف الذي يتعاقد معه دائما الرياضيون احمل

شركة جتارية وحىت يف اجلزائر يعترب النادي احملرتف شركة جتارية يأخذ أحد أشكال الشركات وإجنلرتا، 

، الشركة الرياضية ذات مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة التجارية اآلتية

، وفضال عن ذلك أيضا فإن املدرب يعترب عامال 3األسهمالشركة الرياضية ذات املسؤولية احملدودة، 

على أساس أن هذا األخري صاحب عمل شواء كان  بغض النضر عن طبيعة النادي الذي يتعاقد معه

وبالتايل تنتفي حوله أيه شبهة يف أن يكون صاحب عمل للرياضي احملرتف أو حىت  .4شركة أو مجعية

 املدرب.

                                                           

 .46، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الاله، أشار إليه الدكتور 512، طعن رقم 1977ديسمرب 17نقض مدين  1 
2  Soc, 06 Octobre 1997,  bull civ 1971,  N° 534. 

 .46، املرجع السابق، صالالهرجب كرمي عبد أشار إليه الدكتور 
، املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية 2013يوليو  23هـ املوافق لـ 1434رمضان  14املؤرخ يف  13/05من قانون  78املادة  3 

 والرياضية
 الذي حيدد القانون األساسي للمدربني. 297-06من املرسوم رقم  22املادة  4 
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 االجتماعية.الصعوبات  البند الثاين:
ن هناك اختالفا كليا بني أسلوب ممارسة الرياضي للنشاط الرياضي أتتمثل الصعوبات االجتماعية يف 

 .1لعملواألسلوب الذي يؤدي به العامل عمله لدى صاحب ا

كذلك يف املظهر االجتماعي الذي يتخذه الرياضي احملرتف، فهو يعد من وجهة النظر العامة ذا 

من جنوم اجملتمع الذين ينظر إليهم حبيث أنه يعترب يف أعني الناس جنما  مظهر اجتماعي متميز

بإعجاب و تقدير، فهو من هذه الزاوية يصعب تشبيهه بالعامل، كما أن انعدام أو ضعف التمثيل 

قد حيول دون وصف الرياضي احملرتف بالعامل، فمن الثابت  يف جمال ممارسة النشاط الرياضيالرقايب 

لنقابية تقوم بدور مهم يف وضع القوانني العمالية و االجتماعية وذلك من خالل أن املنظمات ا

 اتفاقيات العمل اجلماعية.

ب، وللوهلة األوىل أن نضع صعاالعتبار كل هذه األمور، فإنه ي مما ال شكل فيه أنه إذا أخذنا يف

يف منزلة العامل أو األجري يف عالقته بصاحب العمل، الرياضي احملرتف يف عالقته بالنادي الرياضي 

 .2كييف العالقة على أهنا عالقة عمل يصعب تمثومن 

يف النشاط الذي يؤديه الرياضي، ال ميكن جتاهل أن هذا النشاط يعترب من نه بإمعان النظر أغري 

إىل اعتبار أن الرياضة باعتبارها نشاط  3الناحية العملية عمل، حيث ذهبت حمكمة النقض الفرنسية

 .ميكن أن تكون موضوع تقدمي خدمةينصب على لعبة معينة 

                                                           

 ، بتصرف.54التدريب الرياضي و املسؤولية النامجة عنه، املرجع السابق، صالدكتور فرات رستم أمني اجلاف، عقد  1 
 .52الدكتور عبد احلميد عثمان احلنفي، املرجع السابق، ص 2 

3 Soc, 03 juin 2009, juris data, n°2009-048343. 
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ها اخلصائص الالزمة لعالقة العالقة الرياضية اليت تتوافر في أنيصعب يف الوقت نفسه إنكار كما أنه 

ليمات ، وبصفة خاصة خضوع الرياضي احملرتف فيما يصدر إليه من تع1العمل تعترب عقد عمل

والنادي  أو حىت املدربوتوجيهات من جانب النادي، فهناك دائما عالقة تبعية بني الرياضي احملرتف 

عمال يتمثل يف لعب  الرياضي، يضاف إىل ذلك أن النشاط الرياضي كما أشرنا يعترب لعبا وعمال، أو

املدربني تعد الرياضة أو ممارسة نشاط رياضي لصاحل النادي، كذلك فإن الرياضيني احملرتفني وحىت 

 ة مهنة حيصلون من خالهلا على أجر.بالنسبة هلم مبثاب

الجتماعي للرياضي احملرتف حيول دون تكيفيه على انه عامل، ميكن الرد اأما عن القول بأن املظهر 

بأن املظهر االجتماعي للرياضي يعد نتيجة طبيعية للمبالغ الباهضة اليت حيصل على ذلك بالقول 

وولع الناس وشغفهم بالنشاط الرياضي الذي ميارسه هذا اء ممارسته للنشاط الرياضي عليها لق

الرياضي، ما يدفع وسائل اإلعالم إىل االهتمام دائما بالرياضيني وتسليط الضوء عليهم، وال يعد من 

ئد يف تكييف الرياضي بأنه عامل، بل على العكس من ذلك فإن املبدأ الساالعناصر اليت يستند إليها 

أو ، وذلك عن تكييف العقد ظهر أو الوضع االجتماعي ألي من أطراف العقداملهو عدم النظر إىل 

، فالطبيب الذي يتعاقد مع صاحب مستوصف أو مستشفى خاص إضفاء صفة عقد العمل عليه

                                                           
1 Serdj Poutot et Michel Poutot, le contrat du travail du sportif professionnel, 
bulletin d’information juridique sportive, légisport, Op Cit, P01. 
www.legisport.com. 2015/04/04  



 ماهية عقد العمل الرياضي  الفصل األول

78 
 

مع وضعه االجتماعي، وكذلك املمثل السينمائي ومل يقل أحد بأن ذلك يتعارض  ،فهو جمرد عامل

 .1املتعاقد معها اإلنتاجحيظى هو اآلخر بنجومية هائلة ومع ذلك فإنه يعد عامال لدى شركة 

وفيما يتعلق بالقول بأن انعدام أو ضعف التمثيل النقايب قد حيول دون إضفاء صفة العامل على 

ال يعد شرطا ي احملرتف، ميكن الرد على ذلك بأن وجود نقابة ينتمي إليها الرياضي احملرتف الرياض

أن تكون له نقابة تدافع لوصف هذا األخري بالعامل فذلك أمر تقتضيه مصلحة الرياضي نفسه يف 

ك ، وفضال عن ذل2حاميا حلقوقهى بالقضاء نقابة فإنه يظل عامال، وكف عن حقوقه، فإذا مل توجد له

فإن معظم الدول نتيجة الوقت احلاضر، ورغبة منها يف محاية الرياضيني بادرت إىل إنشاء نقابات 

رياضية مهنية مهمتها الدفاع عن مصاحل الرياضيني وهذا ما حدث يف مصر، حيث صدر القانون رقم 

 .3بإنشاء نقابات املهن الرياضية 1987سنة  03

(،و كذلك االحتاد CCNSاالتفاقية اجلماعية الوطنية للرياضة )كذلك احلال يف فرنسا حيث توجد 

، باإلضافة إىل االحتادات الوطنية لالعبني احملرتفني 4(FNASSالوطين جلمعيات و نقابة الرياضيني )

مسامهة رئيسية و مهمة يف وضع ميثاق وقد سامهت  ،واالحتادات الوطنية لألندية املمارسة لالحرتاف

 .5يف فرنسااحرتاف كرة القدم 

                                                           

 .47، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
 .47، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  2 
 .54، املرجع السابق، صعبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  3 

4  J.R. Cognard, Op Cit, P19 
 .54، املرجع السابق، صعبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  5 
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 الصعوبات القانونية. البند الثالث:
أي انه ال  ،ن الرياضي ال ميكنه املشاركة يف املباريات أو املسابقات الرمسيةأتتمثل هذه الصعوبات يف 

ن يرخص له أميكنه أن ميارس نشاطه مع ناديه مبجرد إبرامه عقد احرتاف مع هذا النادي، و إمنا جيب 

 .املعينذلك من قبل االحتاد 

إال إذا كان عضوا يف االحتاد الرياضي املعين، واحلصول على وال ميكنه احلصول على هذا الرتخيص 

 .يستلزم بدوره اخلضوع للشروط و القواعد اليت تضعها االحتادات الرياضية هذه العضوية

هذه الشروط تؤثر على تكييف العقد على أنه عقد عمل، إذ أنه من املقرر طبقا  أنومما ال شك فيه 

عقد عقد العمل من العقود الرضائية وتؤثر أيضا على الكيفية اليت يتم هبا إبرام  أنللقواعد العامة 

 .إىل نوعني من القواعد القانونيةواحنالله، و من مث جند أن عقد االحرتاف خيضع االحرتاف و تنفيذه 

فإىل جانب القواعد العامة اليت ختضع هلا عقود العمل، خيضع هذا العمل أيضا للوائح والقواعد 

دون القول بان العالقة اليت تنشا الرياضية اليت تضعها االحتادات الرياضية، وهذه اإلزدواجية قد حتول 

ضوع للوائح اليت ، فهناك جانب الئحي تستلزمه ضرورة اخلحمضةبني الرياضي وناديه هي عالقة عمل 

 تضعها االحتادات الرياضية.

فإىل الرياضي احملرتف  كما أن هناك صعوبة قانونية أخرى تتمثل يف تعدد العقود اليت يربمها الالعب

جانب عقد االحرتاف الذي يربمه الرياضي مع النادي فإنه قد يرتبط مع إحدى شركات الدعاية أو 

لعالقة بينهما، ااإلعالم بعقد من العقود، كما انه يربم غالبا عقد مع ما يسمى بوكيل الالعب لتنظيم 
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حتديد الشخص  ركز القانوين للرياضي وكذلكوهذا التعدد من العقود جيعل من الصعب حتديد امل

 .1الذي بيده سلطة التوجيه و اإلشراف

 بيد أن هذه الصعوبات بدورها ليس من شاهنا احليلولة دون وصف الرياضي احملرتف بالعامل األجري.

منه مبزاولة فأما عن شرط انضمام هذا الرياضي إىل االحتاد الرياضي وضرورة حصوله على رخصة 

على حرية هذا ه مع النادي، وما قد ميثله ذلك من قيد صديق االحتاد على عقدنشاطه، ولزوم ت

ال يعدو أن يكون قيدا شكليا يفرضه االحتاد للتأكد من فإن هذا الشرط الرياضي يف التعاقد، 

صالحية الرياضي ملمارسة نشاطه كمحرتف والتحقق من احرتام القواعد اليت يضعها يف تنظيم العالقة 

 املسؤول عنه.النشاط الرياضي بني الرياضي و النادي، مما يضمن له حسن سري 

منها على مام للجهة املنظمة ملهنته واحلصول كما أن الرياضي ليس الوحيد الذي جيب عليه االنض

 مبزاولة نشاطه، فالطبيب و احملامي والصيديل وغريهم يتعني عليهم االنضمام لعضوية نقابتهم ترخيص

له على ، كما ان القانون يشرتط أحيانا يف العامل حصو واحلصول منها على ترخيص مبزاولة املهنة

 .2ترخيص مبزاولة حرفة

اليت خيضع هلا الرياضي احملرتف فإهنا ال تنفي كون هذا الرياضي وأما عن ازدواجية القواعد التنظيمية 

عامال لدى النادي، آلن يقوم للعب حلساب هذا األخري، ومن مث خيضع يف األصل لرقابته وتوجيهه، 

ي، وهذا ما حيدث مع تبعيته للناد فذلك ال يتعارض ،وإذا كان الرياضي خيضع أيضا لقواعد االحتاد

                                                           

 . بتصرف.49، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور 1 

 . بتصرف.49، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  2 
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األخرى، فاحملامي األجري مثال خيضع للقواعد التنظيمية اليت تضعها نقابة مع كثري من فئات العمال 

 .1عد الالئحية للجهة اليت يعمل هبااحملامني فضال عن خضوعه للقوا

و إذا كانت لوائح االحرتاف اليت حتكم عقد احرتاف الرياضي األجري ختالف يف بعض احلاالت 

 .2أحكام قانون العمل فتلك املسألة تقتضيها طبيعة النشاط الرياضي نفسه

فال جدال يف أن عقد العمل الذي يربمه هذا وفيا يتعلق بتعدد العقود اليت يربمها الرياضي العامل 

تة على عالقة العمل بوما العقود األخرى إال عقود ثانوية ال تؤثر الد األساسي، الرياضي هو العق

كما أنه ليس مثة ما مينع من تعدد عقود العمل بالنسبة لعامل واحد، طاملا توافر األصلية مع النادي،  

يكون تابعا هلا  نفالرياضي الذي يتعاقد مع الشركة للدعاية و اإلعالعنصر التبعية يف كل عقد منهم، 

فيما خيص عمله املتفق عليه فحسب ويظل يف الوقت نفسه تابعا لناديه خبصوص عمله األساسي يف 

 .3نشاطه الرياضي لصاحل هذا النادي ممارسة

احملرتف أو حىت وهكذا فإن كل الصعوبات السابقة ال ميكنها أن تقف حائال دون وصف الرياضي 

نه أال سيما و  ،1تكييف عقده الذي يربمه مع النادي بأنه عقد عملومن مث ، 4بالعامل األجرياملدرب 

 .يف هذا العقدفيما سيأيت تبيان عناصر عقد العمل سوف حناول 

                                                           

يتضمن تنظيم  2013أكتوبر  29هـ املوافق  1434ذي احلجة  24املؤرخ يف  13/07من قانون  84إىل  79من  املواد 1 
 مهنة احملاماة.

 .49، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  2 
 . بتصرف.50، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  3 

4 Dr. SERDJ Poutot, et Dr. Michel Serdj Poutot, bulletin d’information 
juridique sportive, légisport, le contrat du travail des sportives professionnelles, 
cabinet d’avocat, P01. www.legisport.com.04/04/2015  

http://www.legisport.com/
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 عناصر عقد العمل الرياضي. الفرع الثاين:

ملعرفة عناصر هذا العقد، حاولنا الرجوع إىل القواعد العامة يف قانون العمل باعتبار أن هذا العقد 

هلذه املبادئ كما أشرنا سالفا، وذلك حسب رأي افقه و القضاء الفرنسيني مع بعض خيضع 

 اخلصوصية اليت تتطلبها طبيعة النشاط.

ال على تعبري إرادة  وجود عالقة عمل بأجر ال تعتمد ذهبت حمكمة النقض لفرنسية إىل اعتبار أن 

على الشروط الواقعية للعمل املمارس  األطراف، و ال على التسمية اليت يعطوهنا لعالقة العمل، وإمنا

ن القضاء ال يستند إىل التكييف الذي يعطيه األطراف للعالقة أو االتفاق املربم إ،و بالتايل ف2للعمال

 .3بينهما وإمنا من العناصر، اخلاصة و الواقعية يف العالقة بني الطرفني

أنواع ، واملفرتض وجودها يف كل وعليه، جيب أن حيتوي عقد العمل الرياضي على عناصر أساسية

 .4 عنصر العمل و عنصر التبعية و عنصر األجراملتمثلة يفو عقود العمل، 

لقد ذهبت حمكمة النقض الفرنسية إىل اعتبار أن عقد العمل هو خدمة ختضع لتبعية املستخدم مقابل 

 .5لقيام العقد أجر، وبالتايل فإن وجود هذه العناصر الثالثة أساسي

 

                                                                                                                                                                                     

. كذلك الدكتور رجب كرمي عبد الاله، املرجع السابق، 55-54املرجع السابق، ص، احلنفي عبد احلميد عثمانالدكتور  1 
 . بتصرف.50ص

2 Soc, 17 Avril 1991, bull. civ. n°200. J.R. Cognard, Op Cit, P44. 
3 J.R. Cognard, Op Cit, P44. 

 .48، ص2010، دار اخللدونية، اجلزائر، ، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلزائري، الكتاب الثاينبن عزوز بن صابراألستاذ  4 
5 Pierre Iriart, règlementation le travail salarié cadre juridique de l’emploi et des 
conditions de travail, Technosup, ellipses édition, S.A, 2006, P09. 
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أن عقد العمل يكون يف حالة قيام شخص بعمل حلساب آخر حتت تبعيته مقابل ميكن القول  كما

 1تعريف الذي تبناه الفقه و القضاءأجر ومن خالل هذا ال

يتبني أنه لقيام عالقة توصف بأهنا عقد عمل البد من توافر ثالث عناصر كما أشرنا وهي تقدمي 

 .العمل و األجر وعالقة التبعية

ألن  أوىل مهمة جداإن مسألة تكييف عقد على أنه عقد عمل  القانوين لعناصر عقد العمل:النظام 

 :هي 2لع عدة نتائجهذا التكييف من عدمه 

 .3اختصاص القاضي االجتماعي يف حالة وجود نزاع بني الرياضي والنادي املستخدم -

كون نتيجة ممارسة العائدات ت بشرط أن كلية أو أغلبيةاالجتماعي ارتباط الرياضي بنظام الضمان  -

 النشاط الرياضي.

وقواعد االتفاقية اجلماعية املطبقة وبصفة عامة مجيع القواعد اليت خيضع هلا تطبيق قانون العمل  -

 .عقد العمل

أن يكون العمل  وهيخلضوع عالقات العمل الرياضي لقانون العمل توافر ثالثة شروط نه أويالحظ 

 .4خاصا و مأجورا و تبعيا

                                                           
1  J.R. Cognard, Op Cit, P44. 
2  J.R. Cognard, Op Cit, P44. 
3 J. P. Karaquillo, le droit du sport, Op Cit, P83. 

، أستاذ ورئيس قسم القانون املدين قانون العمل، عقد العمل الفردي، دار اجلامعة اجلديدة، ُهام حممود زهرانالدكتور  4 
 .30، ص2007
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حرية الطرفان  كللطريف عالقة العمل حبيث ميحرية التعاقد يقوم على مبدأ و  :العمل اخلاص -

مناقشة شروط عقد العمل مما يعين إمكانية اختالف شروط و أحكام عقد العمل من عامل آلخر، 

وهذا ما ميكن مالحظته يف إطار عقد العمل الرياضي حبيث ميكن لألطراف مناقشة عناصر العقد  

 ...إخل.أو مدة العمل وطريقة التدريبات كاألجر 

قانون العمل على العلم  العمل املأجور: وهو ركن أساسي يف عالقة العمل، حيث ال يسري -

وتطبيقا لذلك، فإذا  جورا وهذا األخري يرتبط بالعمل املقدم من طرف امللتزم به أاخلاص إال إذا كان م

مكافآة  فال يعد العمل مأجورا حىت لو أعطى املستخدم كان األجر ليس السبب قيام العامل بالعمل 

فيما يعد تقديرا له واعرتاف جبميله وهذا ما ميكن قوله يف جمال االحرتاف الرياضي الذي كاألجري 

 .يكون يف إطار عالقة عمل

تبعيا: حيث انه يشرتط خلضوع عقد العمل الرياضي للقواعد العامة يف العمل  لمأن يكون الع -

 1تبعيا ملا العأن يكون هذ

على وجودها يف عقد العمل التأكيد وحماولة نحاول التطرق إىل هذه العناصر كل على حدا سعليه و 

 .الرياضي، وذلك وفقا ملا ذهب إليه الفقه و القضاء و لوائح االحرتاف

 

                                                           

الثقافة للنشر و التوزيع،  ، مكتبة دار1997، 1، شرح قانون العمل األردين اجلديد، طأمحد عبد الكرمي أبو شنبالدكتور 1 
 .67-58عمان، ص 
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 عنصر العمل. البند األول:
، كما أن 1بصفة شخصيةو فين يقوم به العامل يقصد بالعمل كل نشاط أو جهد بدين أو فكري أ

الفكر االقتصادي احلديث سواء الرأس مايل أو االشرتاكي هو العنصر األساسي لتإنتاج، وهو املصدر 

، وهذا ما ميكن قوله متاما عن العمل املتعلق بتأدية 2الرئيسي لكل الثروات اليت ينتفع هبا اإلنسان

م به الالعب األجري بصفته النشاط الرياضي الذي يقوم على أساس جهد بدين وفكري، يقو 

 .الشخصية ويتخذه مصدر رزق ينتفع به 

وحىت يعترب العمل من قبيل األعمال اليت تشكل أحد شروط عقد العمل يتفق الفقه على ضرورة متييزه 

  :3ببعض اخلصائص ميكن عرضها بإجياز فيما يلي

 وجود األداء الشخصي للعمل احملدد واملتفق عليه.أوال: 
، ألنه لو مت ذلك لكنا ودون االستعانة بغريهن يقوم العامل بأداء العمل املتعاقد بشأنه بنفسه، أأي 

كون مؤهالت وخصوصيات أن  مام عقد مقاولة و ليس عقد عمل، حيث تتجلى هذه الصفة يف أ

لاللتزام، وال يقبل مما جيعل االلتزام هنا التزام بأداء عمل أي تنفيذ عيين هي الدافع للتعاقد معه العامل 

خصية العامل عنصر جوهري يف العقد، حيث أنه على كما تصبح ش  التنفيذ مبقابل يف عقود العمل

أو الفين بصفته الشخصية، ألن شخصيته حمل اعتبار العامل أن يقوم هبذا اجلهد البدين أو الفكري 

                                                           
 .108، ص1982، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 2، عقد العمل يف القانون املصري، طحممود مجال الدين زكيالدكتور  1 

ملطبوعات ، ديوان ا01، التنظيم القانوين لعالقة العمل يف التشريع اجلزائري، مبادئ قانون العمل، جأمحية سليمانالدكتور   2
 .25، ص 1998-04اجلزائر، –اجلامعية، الساحة املركزية بن عكنون 

 .64، ص2012، 3، الوجيز يف قانون عالقات العمل يف التشريع اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعيةأمحية سليمانالدكتور   3
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ه وكفاءته و أمانته، أو مل ال يتعاقد معه إال لثقته بن صاحب العمل أعند إبرام عقد العمل، حيث 

 .1جتعله كفؤ للقيام بالعمل املطلوبيتوافر لديه صفات أخرى 

ن شخصية هؤالء هلا اعتبار كبري أوهذا ما ميكن رؤيته بوضوح يف عقود عمل الرياضيني احملرتفني حيث 

الالعبني األندية تبحث عن أشهر فمعهم إذ هبذا االعتبار مقابل التعاقد،  لدى األندية املتعاقدة

أكفئهم بغرض الوصول إىل القمة يف املباريات الرياضية،  كما أن العتبار شخصية الرياضي أو حىت و 

ن العتبار أق غريه أو على حسابه، كما املدرب أمهية كبرية يف تنفيذ التزامه، فال ميكن تنفيذ عن طري

أوحى املدرب أو  الرياضي الناجم عن االحرتاف، فإذا تويفخصية أثر يف انقضاء عقد عمله شهذه ال

عجز عن إمتام النشاط الرياضي فإن عقده مع ناديه ينقضي دون إمكان التنفيذ على تركته، ومواجهة 

 .2ورثته بأن عقده من عقود العمل اليت تنقضي حتما بوفاة العامل

 وفق توجيهات و أوامر صاحب العمل. تنفيذ العملثانيا: 
بل ملزم باالمتثال للتوجيهات و األوامر اليت يضعها صاحب أن العامل ليبس حرا يف القيام بعمله  أي

 العمل يف شكل أنظمة وتعليمات داخلية للعمل خبالف املقاول الذي يلتزم بالنتائج النهائية فقط.

 أدوات العمل والظروف املناسبة حلست أداءه.التزام صاحب العمل بتوفري ثالثا: 
وختصيص وهو التزام طبيعي بالنظر إىل طبيعة التزام العامل الذي يتمثل يف بذل جهد فكري أو بدين 

فقط، وليس مطالب بتوفري أدوات العمل اليت تبقى من اختصاص وقت معني لصاحب العمل 

صاحب العمل، حيث أنه يف اجملال الرياضي يقع على عاتق النادي باعتباره صاحب العمل توفري 
                                                           

 180، ص4، شرح قانون العمل، طحممد لبيب شنبالدكتور   1
 حممد سليمان. كذلك الدكتور 64-63، الوجيز يف العقود الرياضية، املرجع السابق، ص األمحد حممد سليمانالدكتور   2

 .101، الوصف القانوين لعقود انتقال الالعبني احملرتفني، املرجع السابق، ص األمحد
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و النشاط الرياضي و من بني هذه األدوات مثال أت الالزمة ملمارسة العمل، واملتمثل يف اللعبة األدوا

اللباس الرياضي اخلاص للنشاط املتفق عليه، باإلضافة إىل وسائل التدريب و غريها، وحىت أماكن 

ياضية، مع جيب توفريها، وعليه ميكن القول بأن النشاط الرياضي يعترب عمل وخدمة ر العمل الرياضي 

هو أمر غريب، إذ احملرتف يعد عمال العلم أنه قد يبدر للوهلة األوىل القول بأن ما يقوم به الرياضي 

أن ما يؤديه هذا الرياضي يف حقيقته هو لعب، واملفهوم التقليدي السائد لدى عامة الناس أن من 

يف حقيقة  إذا أمعنا النظر يتبدد سرعان ما هذا اخلاطر ، بل يلهو و يتسلى. على أن يلعب ال يعمل

اط الذي يقوم به الرياضي احملرتف، فهذا األخري ال ميارس الرياضة على سبيل التسلية أو اللهو النش

للنادي نظري أجر، فهو يبذل جهد فالرياضي احملرتف مثال ميارس الرياضة كحرفة أي كعمل يؤديه 

فحسب أثناء املباراة، بل يس للناديه،  يكافح و يناضل مع زمالئه يف الفريق سعيا لتحقيق الفوزو 

وط النفسية صابات والضغيف التدريبات الشاقة اليت تسبقها،و يف سبيل ذلك فإنه يتعرض لتإوأيضا 

ن نشاط إذلك شأن أي عامل كادح، ومن مث ف نه يفأويعاين اإلرهاق البدين و اآلالم، ش العصبية،و 

عب و عمل يف هو لكما يرى البعض   يفالنشاط الرياضهذا الرياضي هو عمل حقيقي ال جدال فيه، 

تمثل يف عمل، بل إن الرياضيني احملرتفني أنفسهم يحد، فهو عمل يف صورة لعب أو لعب آن وا

أن يدعي أن الرياضة حد يستطيع اليوم أوهلذا مل يعد عمال حني يلعبون، ن و يؤكدون دائما أهنم يزاول

 .1تتعارض مع العمل

                                                           

 .53، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
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ومما يؤكد ذلك أن العمل الذي يعترب عنصر يف عقد العمل ينصرف إىل كل نشاط أنساين، أي كل 

وإشرافه، يستوي أن يكون هذا اجيابيا، كما فعل مأجور، يقوم به شخص حلساب آخر و حتت إدارته 

 دأمهية لنوع العمل يف تكييف العقكذلك، حيث ال و أن يكون سلبيا  أعظم األعمال، هو احلال يف م

وكما ميكن أن يكون عمال يف الصناعة أو ن يكون عمال ذهنيا، أفكما يكون عمال يدويا ميكن 

 .الزراعة ميكن أن يكون عمال يف الرياضة

 فعمومية عنصر العمل على هذا النحو تدفعنا إىل تأكيد أن مشاركة الرياضي احملرتف يف التدريبات

يدخل ضمن املفهوم العام للعمل  فيها ناديه الرياضي اشرتاكه يف املباريات و املسابقات اليت يشاركو 

 .1هو العملومن مث يتوفر العنصر األول من عناصر عقد العمل الرياضي و 

عندما اعتربت بوضوح أن الرياضة هي نشاط حركي 2وهذا ما ذهبت إليه حمكمة النقض الفرنسية

 .(Prestation de travailميكن اعتباره موضوع تقدمي عمل )

 عنصر األجر. الثاين: البند
يعرف األجر بأنه كل ما يدخل يف ذمة العامل من مال أيا كان نوعه، مقابل قيامه بالعمل موضوع 

كما أنه يعرف بأنه الغرض النقدي الذي حيصل عليه العامل اة له،  ، مهما كانت التسمية املعطالعقد

املتعلق  90/11من قانون  90إىل  80لقاء العمل الذي يؤديه املستخدم، وقد تناولته املواد من 

عالقات العمل، وبالتايل فإن األجر يكون نظري تقدمي العمل الذي يقدمه األجري و ميكن أن يكون ب

 .عينيا أو نقديا

                                                           

 .59السابق، ص ، املرجععبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  1 
2  Soc, 03 janvier 2009, juris data. n°2009-048343.  
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وجهان لعملة واحدة مبفهوم عقد العمل، حيث أنه ال ميكن احلديث عن وبالتايل فإن العمل واألجر 

ن األجر، إذ يعترب هذا األخري احلق األساسي للعامل و االلتزام ل دون أن يقابله احلديث ععنصر العم

الرئيسي لصاحب العمل، ولذلك ال حيتفظ عقد العمل بتكييفه إذا مل يكون هناك أجر مقابل 

 .1عمل

أن األجر يشمل إىل جانب الراتب األساسي كل املكونات األخرى  كما ينبغي اإلشارة إىل 

تعطى للعامل لتحسني سري العمل  ثل يف اخلدمات و املكافآت اليتالعينية و اليت تتم كاالمتيازات

، 2انتظامه باإلضافة إىل النفقات األخرى كنفقات السفر و اإلعاشة والسكن و التأمني وما شاهبهاو 

، وذلك ملعرفة ما إذا كانت هذه املكونات نفسها وعليه سنقوم بالتطرق بإجياز إىل مكونات األجر

 يف عقد العمل الرياضي، مث نتطرق إىل كيفية حتديد األجر.منها األجر اليت يتض

 أوال: مكونات األجر.
 .3ا: األجر الثابت و األجر املتغريميكن تصنيف مكونات األجر إىل عنصرين مه

مون، األجر األساسي أو القاعدي و يتكون من األجر الوطين األدىن املض األجر الثابت: -أ

 .مبنصب العمل(التعويضات الثابتة )املرتبطة و 

وهو احلد األدىن لألجر يطبق على كافة العمال وكافة  األجر الوطين األدَّن املضمون: -

 .من ق.ع. ع 87، وذلك وفق املادة 4النشاطات دون استثناء ويتم حتديده من طرف السلطة العامة
                                                           

 .65، الوجيز يف قانون عالقات العمل يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، صأمحية سليمانالدكتور  1 
 .50ص، عقد التدريب الرياضي و املسؤولية النامجة عنه، املرجع السابق، فرات رستم أمني اجلافالدكتور  2 
 .21، ص1977، عنصر األجر يف عقد العمل، إدارة البحوث و االستشارة السعودية، حممود اهلمشريالدكتور  3 
 .187، شرح عالقات العمل الفردية و اجلماعية يف ضوء التشريع اجلزائري، املرجع السابق، صراشد راشدالدكتور  4 
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إىل جانب األجر الوطين األدىن املضمون، احلد األدىن وهو نوع آخر من األجر الذي حيدد  و يوجد

 .1ع. عمن ق. 120سب ما نصت عليه املادة االتفاقيات اجلماعية للعمل وذلك حبواسطة 

الذي يتقاضاه العامل مقابل يف األجر و هو األجر األساسي  األجر األساسي أو القاعدي: -

ع، ويدخل األجر القاعدي ضمن األجر من ق. ع.  81وهو ما نصت عليه املادة 2عمل أداه

اليت  97-03من املرسوم التشريعي  مكرر 87الوطين األدىن املضمون وهو ما نصت عليه املادة 

أعاله األجر القاعدي و العالوات  87تنص على أنه يشمل األجر الوطين املضمون املذكور يف املادة 

 ما كانت طبيعته باستثناء التعويضات املدفوعة لتسديد املصاريف اليت دفعها العامل.و التعويضات مه

من ق.ع.ع على  02فقرة  81تنص املادة  التعويضات الثابتة أو املرتبطة مبنصب العمل: -

 التعويضات وهناك ثالث أنواع:

 :و يتم عن طريق الرتقية يف السلم املهين. تعويض األقدمية و اخلربة 

 و يكون عن األضرار و املخاطر الناشئة عن ظروف العمل. الضرر أ واملخاطر:  تعويض 

  :قاسية وصعبة.لعامل عندما يكون يف منطقة جغرافية لمينح تعويض املناطق 

 :و تتمثل يف منح العامل مبالغ مالية حمددة على أساس عدد األبناء الذين هم  املنح العائلية

 يف كفالته.

 3أهم العناصر الدائمة و الثابتة امللحقة باألجر القاعدي و اليت تكون اجلزء الثابت من األجر هذه

                                                           

 .230العمل يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص، الوجيز يف قانون عالقات أمحية سليمانالدكتور  1 
 .279، قانون العمل اجلزائري و التحوالت االقتصادية، املرجع السابق، صالسالم ديب عبدالدكتور  2 
 .30، الوجيز يف قانون عالقات العمل يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، صأمحية سليمانالدكتور  3 
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من حيث الكم أي القيمة املالية ومن يتكون من جموعة من العناصر املتغرية األجر املتغري:  -ب

اليت  حيث عناصر الدميومة و االستقرار، لكن مىت وجودت تعترب عناصر قانونية حتظى بنفس احلماية

 .يف التعويضات واملكافآت حتظى هبا العناصر الثابتة وتتمثل هذه العناصر

غري يف عن العمل املقرر له أو قام بعمل قام بعمل إضايف  متنح للعامل مىت التعويضات: -

مبهمة معينة او مبناسبتها أو مقابل املصاريف اليت يكون العامل قد أنفقها أثناء قيامه   العاديةالظروف 

 من ق.ع.ع. 02فقرة  81ما تضمنته املادة  وهذا

وهي مبالغ مالية متنح للعامل كتعبري من املستخدم على االعرتاف باخلربة أو املهارة  املكافآت: -

مكافأة ، وأما هذه املكافآت اليت نص عليها  1أو كحافز على زيادة بذل جهده لتحقيق نتائج أفضل

، املنح اخلاصة منه 120من ق.ع.ع واملادة  81املردود الفردي واجلماعي وهذا ما نصت عليه املادة 

 ، املكافآت العينية.ببعض املناسبات

 حتديد األجر.ثانيا: 
ة واتفاقيات توجد من الناحية العملية ثالث أدوات أو وسائل لتحديد األجر، وهي عقود العمل الفردي

 .والنصوص التنظيمية الرمسية، العمل اجلماعية

يعترب عقد العمل يف كثري من احلاالت الوسيلة املثلى حتديد األجر مبقتضى عقود العمل:  -أ

والوحيدة لتحديد األجر ضمن سياق حتديد خمتلف الشروط األخرى اليت يتضمنها العقد، حيث يتفق 

حتديد األجر األساسي وأجر الطرفان أي العامل و صاحب العمل بكل حرية، إرادة مستقلة على 

                                                           

 .210، ص1974، شرح قانون العمل، دار النهضة العربية، اإلسكندرية، حيىي عبد الودودالدكتور  1 
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، وهذا ما ميكن رؤيته بوضوح يف عقود عمل الرياضيني 1املنصب وخمتلف امللحقات األخرى التابعة له

 .املعنيةحتادات االاحملرتفني وذلك وفقا ملا تشرتطه 

تتمتع االتفاقيات واالتفاقات اجلماعية  حتديد األجر مبقتضى االتفاقيات اجلماعية: -ب

ما تعلق منها حبدودها الدنيا يف القطاعات أو مبا يتعلق بتحديد األجور ال سيما  بصالحيات واسعة

اليت جيب أن املؤسسات املعنية أو فيما يتعلق بطرق وكيفيات تزايد وتطور ورفع هذه احلدود الدنيا، 

، املقررة مبقتضى االتفاقات الوطنية أو القطاعية أو الدنيا الوطنية املضمونة تكون منطلقاهتا من احلدود

النصوص القانونية أو التنظيمية الصادرة عن السلطة العامة، كما تعاجل االتفاقيات اجلماعية كذلك 

، أو حتسني كاملردوديةمكونات األجر وحتديد العناصر الثابتة فيه و املتغرية و العوامل املرتبطة هبا  

 ف العمل ... إخل.اإلنتاج أو حتسني ظرو 

لالتفاقيات اجلماعية بعدة صالحيات واختصاصات يف 90/11وقد اعرتف قانون عالقات العمل 

فقرة اليت  14فقرات من  05من هذا القانون 120جمال حتديد األجور، حيث تضمنت املادة 

ث ميكن حتتويها تتعلق كلها مبوضوع األجور والتعويضات واملكافآت على املردود و اإلنتاجية حي

 مايلي:لالتفاقية اجلماعية أن تعاجل وتنظم و تقرر يف هذا الشأن 

 األجور األساسية الدنيا املطابقة، وهذا انطالقا من احلد األدىن املضمون. -

 ملنطقة.ا العمل، مبا فيها تعويض التعويضات املرتبطة باألقدمية والساعات اإلضافية وظروف -

 ونتائج العمل . باإلنتاجيةاملكافآت املرتبطة  -

                                                           

 .66، الوجيز يف قانون عالقات العمل يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، صأمحية سليمانالدكتور  1 
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 كيفيات مكافأة العمال املعنيني عن املردود. -

إما يف حتديد النفقات املصرفية، وهي النفقات اليت قد يقوم هبا العامل مبناسبة أداءه لعمله  -

 .مهمة داخلية أو خارجية

 حيث أنه بالرجوع إىل ميثاق كرة القدم احملرتفة الفرنسية وهذا تقريبا ما ميكن رؤيته يف اجملال الرياضي

مطابقة مع قواعد قانون العمل  259جنده يقوم بتنظيم أجور الالعبني وذلك من خالل املادة 

ن أجور الرياضيني مبن فيهم احملرتفني حتتوي أمن هذا امليثاق على  750الفرنسي، كما تنص املادة 

 .والتحفيزنيف بالنتائج، التأهيل، التص ر شهري و مكافآت مرتبطةعلى أج

مما يعين أن االتفاقيات اجلماعية يف إطار الرياضة كذلك تقوم بتحديد األجور وذلك وفق قانون 

العمل، كما ميكن القول بان القانون أعطى سلطة هلذه االتفاقيات يف إطار حتديد األجور يف اجملال 

 الرياضي.

تبع  النظمد يف البلدان و و هي طرق تعتم :ات العامةحتديد األجر مبقتضى قرارات السلط -ج

التنظيم اإلداري لعالقة العمل اليت تتحكم يف وضع خمتلف القوانني و النظم اخلاصة بعالقات العمل 

وأصحاب العمل لزم هذه القوانني و النظم كافة العمال تبواسطة األجهزة املركزية، أي احلكومة، حيث 

يف إطار نظام مركز لألجور يقوم على أساس شبكة أو تصنيف وطين ملناصب والنقابات العمالية، 

، األمر الذي ال يرتك ألصحاب العمل سوى يف مجيع القطاعات مع حتديد أجر كل منصبالعمل 

 .1ناصبتصنيف املطار هذا اجلدول اخلاص بإيف ترتيب مناصب عملها 

                                                           

 . 68، الوجيز يف قانون عالقات العمل يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، صأمحية سليمانالدكتور  1 
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للعامل من مال لقاء عمله بغض النظر عن جر هو كل ما يعطى وعليه وكما أشرنا سابقا بأن األ

التسمية اليت تطلق عليه أي سواء مسي أجرا أو راتبا أو مقابال وما شاهبه، ذلك كما انه يشمل إىل 

جانب املبلغ األساسي املشرتط للعمال كل إضافات أخرى كالتعويضات واملكافآت وكذلك املزايا 

، مثل السكن و السيارة والطعام و املالبس  قابلالعينية اليت يقدمها صاحب العمل للعامل دون م

 .وغري ذلك

لصاحل حيصل على أجر هبذا املعىن نظري ممارسته لنشاط رياضي معني ومن الثابت أن الرياضي احملرتف 

ن هذا الرياضي يؤدي عمال للنادي واملتمثل يف النشاط أالنادي املتعاقد معه، وهذا أمر منطقي فمادام 

ه صاحبه نن جمهودا يبذل يستحق عأ يستحق بداهة أجرا عن ذلك  و من املسلم بهفإنه  1الرياضي

 .2جرأ

من الئحة االحتاد  02 فقرة 02املادة فعلى سبيل املثال تنص وهذا ما تقره دائما لوائح االحرتاف، 

"يعترب العبا حمرتفا كل العب لديه عقد مكتوب مع ناد ويتقاضى مبوجبه الدويل لكرة القدم بأنه 

على أنه  3من ميثاق كرة القدم احملرتفة الفرنسية 01فقرة  259أجر"، ويف نفس اجملال تنص املادة 

يتقاضى الالعب أجرا شهريا ثابتا فضال عن جزء من مقابل تسويق النادي للصورة اجلماعية للفريق "

على 4من الئحة االحرتاف السعودية 02ة فقر  09"، تنص املادة ومكافآتوكذلك مزايا عينية 

                                                           
1 Soc, 03 juin 2009, jurisdata, n°2009-048343.V-J. R. Cognard, Op Cit, P 65. 

 .55، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  2  
3 Charte du football professionnel, convention collective national des métiers du 
football, Op Cit, LFP saison 2014/2015. 

 م2003هـ/1434الئحة االحرتاف و أوضاع الالعبني وانتقاالهتم يف اململكة العربية السعودية  4 
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أن"الالعب احملرتف هو الالعب الذي لديه عقد مكتوب مع أحد األندية ويتقاضى أجرا نظري نشاه 

من نظام بطولة كرة  08روفات الفعلية اليت ترتتب عن ذلك"، وتنص كذلك املادة الكروي يفوق املص

مع ناد عب الذي لديه عقد مكتوب على أن "الالعب احملرتف هو الال1القدم احملرتفة اجلزائرية

 ذه حرفة.الذي يتخيتقاضى أجر يفوق مبلغ التكاليف الفعلية لقاء ممارسة نشاط كرة القدم و 

و حىت تكون املبالغ املدفوعة للرياضي أجرا فإن القضاة يف أالنفقات أجرا،  وعليه وحىت يعترب تسديد

من جهة إىل واقع التكاليف اليت يتكبدها الرياضي وإذا لزم األمر االعتماد على سبيل ذلك يلجؤون 

كانت مرتبطة متاما مسوغات احملاسبة، ومن جهة أخرى على املبالغ املدفوعة من قبل النادي و غن  

 .2مببلغ النفقات

املبالغ اليت  أكرب أو تتجاوزفإذا كان يبدو من خالل التحقيق أم املبالغ املدفوعة من قبل النادي 

فيتم اعتبار األجر 3أن ال عالقة هلا بالتكاليف الفعلية املتكبدة من قبل الرياضي أويتكبدها الرياضي، 

من خالل الدفع السنوي الذي يعترب مؤشر على 4املدفوع مقابل عمل، حسب حمكمة النقض الفرنسية

 كل سنة تعترب أجرا.  وجود األجر و كذلك التعويضات السنوية املدفوعة للرياضي عن بداية

 .5كما أن األجر يف اجملال الرياضي يكون غالبا يف صورتني

 
                                                           

1 Fédération algérienne de football, règlement des championnats du football 
professionnel. 
2 J. R. Cognard, Op Cit, P 45. 
3 Soc, 12 décembre 1989,  n°7813358.V- J. R. Cognard, Op Cit, P 45. 
4 Soc, 11 juillet 2007,  n°0643804.V- J. R. Cognard, Op Cit, P 45. 

 .186، عقد التدريب الرياضي و املسؤولية النامجة عنه، املرجع السابق، صفرات رستم أمني اجلافالدكتور 5 
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يف  وحوافز1وهي عبارة عن األجر الذي يتقاضاه الرياضي على شكل رواتب شهرية ومكافآت األوىل:

 يف البطوالت واملنافسات.حالة فوز الفريق 

بني الطرفني ويسمى بدل  دتوقيع العقهي عبارة عن األجر الذي يتقاضاه الرياضي عند الثانية: 

 .العقد

كل مناذج العقود تنص دائما على أن األجر هو املقابل للعب،   أنومن كل هذا، يضاف إىل ذلك 

لصاحل نادي يعد ، ممارسته نشاط رياضي معنيومنه يتبني أن ما حيصل عليه الرياضي احملرتف مقابل 

، فالعامل اليوم ال يعرتف بفعل أو جهد غري مأجور احلديثوهذا من األمور املستقرة يف العصر أجرا 

 .أو ال ثواب عليه، وإمنا هو األجر الذي تعد املطالبة به أو احلصول عليه حقا من احلقوق

 : عنصر التبعية.البند الثالث
 .يتمثل هذا العنصر يف خضوع العامل لرب العمل أو املستخدم و إشرافه و رقابته

إىل أن تعريفا حمددا يف هذا لقد ثار يف القه الفرنسي نقاش حول تكييف عقد العمل ومرجع ذلك 

وكذلك األمر بالنسبة للجزائر، أم القانون املصري فقد أورد تعريفا ة العقد مل يرد يف النصوص القانوني

تبعية عد عنصرا حمددا هلذا العقد يف كل من القانون املدين وقانون العمل وقد أوضح أن رابطة ال

 .جوهريا

هي وجود عمل حتت فقد استقر األمر على أن رابطة التبعية 1بالنسبة للفقه و القضاء الفرنسيني

، ومراقبة التنفيذ وتوقيع العقوبات يف إشراف املستخدم الذي له سلطة إعطاء األوامر و التوجيهات

                                                           
1 Fédération algérienne de football, Art 8, règlement des championnats du football 
professionnel. 
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عية يكون يف حالة وجود نشاط يتضمن حالة اإلخالل هبذه التبعية وبالتايل فإن استخالص رابطة التب

وحتديد طبية العمل وشكله وهنا نكون  شروط، مثل تلك اليت يكون فيها احملرتف خاضع للتوجيهات

 .2مام عالقة عملأ

ومعاقبة إن هذه السلطة تسمح لصاحب العمل بتسيري املؤسسة واألجراء وتنظيم العمل ومراقبة 

 فيها متييز وغري خمالفة للقانون.، وهذه السلطة جيب أن ال يكون األجراء

 وفقا لذلك فإن رابطة التبعية تكون من خالل توافر ثالث سلطات.

ته على اهليئة وعلى عمل أجريه، وتكون من خالل حتكم صاحب العمل و سيطر سلطة التوجيه: 

 .3عندما ميارس هذا األخري نشاطه حتت تعليمات املستخدم و توجيهاته و أوامره

وتتمثل يف مراقبة املستخدم لألجري على أساس قيام هذا األخري بالعمل وفق االتفاق سلطة الرقابة: 

 قوانني و التنظيمات و االتفاقيات.ووفق النظام الداخلي مع احرتام ال

و هي سلطة مينحها القانون للمستخدم، متكنه من توقيع العقوبات على  سلطة توقيع العقوبات:

رتكابه لألخطاء اليت توصف بأهنا إخالل أو خمالفة للقواعد و األحكام املقررة يف األجري يف حالة ا

يئة اهل، وهذا حفاظا على 4املقررة يف النظام الداخلي مبا يف ذلك القوانني والنظم املعمول هبا

                                                                                                                                                                                     
1 Daniel longé, droit du travail, université droit, ellipses édition 2003, P40. 
2 Pierre Iriart, règlementation le travail salarié cadre juridique de l’emploi et des 
conditions de travail, Op Cit, P09. 

 املعدل و املتمم.90/11من قانون  07املادة  3 
 .117، الوجيز يف قانون عالقات العمل يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، صأمحية سليمانالدكتور  4 
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جيب أن متارس هذه السلطة يف حدود القانون أي حتديد  أهنامع العلم 1املستخدمة واحرتاما لنظامها

 تأديبية و اجلزاءات املقابلة هلا ويكون ذلك بـ: أخطاءاألخطاء اليت تشكل 

 .2احرتام إجراءات توقيع العقوبات -

 مبدأ املساواة يف العقاب أي عدم التمييز على أساس العرق، الفكر أو الدين. -

 .3عدم توقيع عقوبة أكثر من مرةمبدأ  -

 مبدأ التناسب بني العقوبة و اخلطأ. -

إن سلطة اإلشراف واملراقبة وتوقيع العقوبات هي أهم املعايري اليت  اإلطار القانوين لسلطة املستخدم:

هذه السلطة من خالل  رؤيةتدل على رابطة التبعية اليت تعترب أهم عناصر عالقة العمل، ميكن 

األجري ونظام ه ل ضعمها النظام الداخلي الذي خيخيضعه عنصرين أساسيني مها: النظام الداخلي الذي 

 .4توقيع العقوبات

 

 

 

                                                           
1 Pierre Iriart, règlementation le travail salarié cadre juridique de l’emploi et des 
conditions de travail, Op Cit, P115. 

 املعدل و املتمم.90/11قانون  من 73املادة  2 
3  Soc, 27 juin 2001, bull v, n°235. 
4 Pierre Iriart, règlementation le travail salarié cadre juridique de l’emploi et des 
conditions de travail, Op Cit, P111-112. Et Daniel longé, droit du travail, Op 
Cit, P31. 
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 النظام الداخلي -1

و 1خالهلا بتحديد طبيعة العمل وكيفية القيام به ع قواعد موافقة للقانون، يقوم منيقوم املستخدم بوض

هذا نظرا إىل أن مؤسسته أو شركته حتتاج إىل قواعد من أجل ممارسة نشاطها، وإن مبادئ هذه 

عن سلطة املستخدم وذلك املمارسة تكون حمددة من خالل النظام الداخلي، حيث يعرب هذا النظام 

 العادية له.من خالل إعداد وثيقة مكتوبة حتدد الصالحيات 

املتعلق بعالقات العمل"وثيقة مكتوبة  90/11من قانون  77يعترب النظام الداخلي وفق املادة  حيث

يع د فيها املستخدم لزوما، القواعد املتعلقة بالتنظيم لزوما القواعد املتعلقة بالتنظيم حيدد فيها املستخدم 

فتان، من جهة حيدد احلقوق ، وبالتايل فهو له وظييف العمل والوقاية الصحية و األمن واالنضباط..."

من نفس املادة أعاله، ومن جهة حيدد خضوع العامل  األوىلوذلك حسب الفقرة األساسية للعامل 

من نفس املادة أعاله  02املستخدم حفاظا على مصلحة الشركة و ذلك ما نصت عليه الفقرة 

 .بنصها "حتديد طبيعة اخلطأ ودرجة العقوبة"

 .2وأي انتهاك له يرتتب عليه عقوبة تأديبيةاهليئة املستخدمة  يتم تطبيق هذا النظام داخل

بالرجوع إىل قواعد قانون العمل الفرنسي يالحظ أن القانون  حمتوى النظام الداخلي: -

  ( على سبيل احلصر ما يلي:L1321-2من خالل املادة )الداخلي يشمل 

 خالقية.أاإلشارة إىل قواعد تتعلق باملضايقات الال -

                                                           
1 Daniel longé, droit du travail, Op Cit, P29. 
2 Daniel longé, droit du travail, Op Cit, P29. 
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جيب أن يتضمن قواعد تتعلق بالنظافة و األمن، وهي تدابري تشرتط على األجري االلتزام  -

 بالتدابري احلمائية للعمل و املتمثلة يف الصحة و األمن. 

يتضمن أيضا قواعد عامة واحتياطية تتعلق باالنضباط و درجة العقوبة اليت يتخذها  -

 .املستخدم، وكذلك املمنوحة لألجري

منه على أن النظام  77جنده ينص يف املادة  90/11وبالرجوع إىل قواعد قانون العمل اجلزائري 

الصحية و األمن القواعد املتعلقة بالتنظيم التقين للعمل والوقاية الداخلي جيب أن يتضمن لزوما 

قوبات االنضباط، كما جيب أن يتضمن يف اجملال التأدييب طبيعة األخطاء املهنية ودرجات  العو 

 املطابقة وإجراءات التنفيذ.

، وتعد الغية القواعد اليت ن يكون مطابقا للقوانني و التنظيماتأنظام الداخلي جيب إن حمتوى ال

بقوهلا  90/11من ق.ع.ع  78، وهو ما نصت عليه صراحة املادة  1ن عكس ذلكتنص أو تتضم

منها"، كما تنص اليت قد تلغي حقوق العمال أو حتد الشروط الواردة يف النظام الداخلي  الغية "تعد

، وبالتايل  فإنه يف حالة وضع عليه القوانني و االتفاقيات اجلماعية املعمول هبا الغية وعدمية املفعول

( من قانون العمل L1321-3لقانون وهو ما نصت عليه املادة )لقيود جيب أن تكون موافقة 

وكذلك احرتام احلقوق و احلريات  عدم التمييز أوبالتايل جيب على النظام الداخلي احرتام مبد الفرنسي

                                                           
1 Pierre Iriart, règlementation le travail salarié cadre juridique de l’emploi et des 
conditions de travail, Op Cit, P113.et Daniel longé, droit du travail, Op Cit, P28. 
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، كما أن احرتام احلريات األساسية جيب األساسية، وبالتايل ال ميكن مثال منع الزواج بني األجراء

 .1قيودا خاصةتأكيده حىت يف حالة وجود أنشطة تفرض 

الذي 2من القرار الوزاري 29، حيث نصت املادة ال الرياضي صراحةوهذا ما مت التأكيد عليه يف اجمل

يتعني على النادي على أنه " حيدد دفرت األعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات والنوادي الرياضية

احملرتف إعداد نظام داخلي يطبق على املستخدم وعلى أجرائه"، وهنا نالحظ انه استعمل لفظ 

الرياضيني الذين يتعاقد معهم هم أجراء وهو  أنمستخدم ولفظ أجراء و بالتايل فإنه يعترب ضمنا 

لنظام الداخلي يف يلحق ا أنجيب "من نفس القرار على أنه  32بصفته مستخدم، كما تنص املادة 

ضرورة  ىلمن نفس القرار ع 33املادة  أيضا "، و تنصيكون سهل االطالع عليه أنأماكن العمل و 

 موافق للقانون و ذلك بنصها " حيدد النظام الداخلي السيما ما يأيت:ان يكون النظام الداخلي 

 التدابري التطبيقية للتنظيم يف جمال الوقاية الصحية و األمن. -

ن يتخذها أالقواعد العامة و الدائمة املتعلقة باالنضباط ال سيما طبيعة و درجة العقوبة اليت ميكن  -

 املستخدم.

 ".األحكام املتعلقة بالتزامات وواجبات مستخدمي النادي الرياضي احملرتف -

نه كل أعلى منه  270جنده ينص يف املادة وبالرجوع إىل ميثاق بطولة كرة القدم احملرتفة يف فرنسا 

اللجنة القانونية وعلى وجه نادي معرتف به جيب أن خيضع إىل تسجيل نظامه الداخلي من قبل 

                                                           
1 Pierre Iriart, règlementation le travail salarié cadre juridique de l’emploi et des 
conditions de travail, Op Cit, P114. 

 .44احملدد لدفرت األعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات الرياضية، ج.ر.ع 2010جويلية  01القرار الوزاري املؤرخ يف  2 
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اخلصوص القواعد املطبقة، نظام اللعب، مع احرتام قانون العمل واالتفاقية اجلماعية الوطنية ملهنة كرة 

 25وبالرجوع إىل نظام بطولة كرة القدم احملرتفة يف اجلزائر جنده ينص يف املادة  (CCNMF)القدم 

 .منه على ضرورة إعداد نظام داخلي من طرف النادي الرياضي احملرتف

ني الرياضي والنادي املتعاقد معه، مما جيزم بأن وعليه أكد الفقه وجود تبعية يف اجملال الرياضي وذلك ب

، كما انه ال يوجد 1 لدى ناديه و أن العقد املربم بينهما هو عقد عملهذا الرياضي عامل أجري

ازدواجية يف  عالقة التبعية اليت خيضع هلا الرياضي احملرتف مبعىن أن هذا الرياضي يكون تابعا للنادي 

واالحتاد يف آن واحد، حيث ان تبعية الرياضي احملرتف أثناء تنفيذ العقد تكون لناديه الذي يعترب 

سؤول الوحيد عن خطأ رياضييه اجتاه الغري وذلك طبقا لقواعد مسؤولية املتبوع عن عمل تابعه، وال امل

يساءل االحتاد الرياضي عن ذلك، فالنادي هو الذي تكون له السلطة الفعلية يف مراقبة الرياضي سواء  

قد املربم بينهما، خالف أحكام الع إذا ماجزاءات عليه وقع كان العبا أو مدربا، وتوجيهه وهو الذي ي

و الرياضيني و بصفته املسؤول األول عن  األنديةنه يقوم بدور املنظم و املنسق بني إأما االحتاد ف

نشاطه  شؤون النشاط الرياضي اخلاص يف الدولة، وهو يضع األسس واملبادئ املنظمة الحرتاف

ومن ، أكد من التطبيق الكامل و الشامل هلاالرياضي، ويقوم باإلشراف على األندية والعبيها وللت

بالسياسة العامة اليت حقه بالتايل توقيع اجلزاءات اليت يراها مناسبة على الرياضي أو النادي الذي خيل 

 يرمسها يف هذا اخلصوص.

                                                           

 .63، املرجع السابق، صد الالهرجب كرمي عبالدكتور  1 
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و ال ميكن حصرها، فالعب كرة  بأن الدالئل على تبعية الرياضي لناديه كثرية جون كلود جريمانيرى 

الذي يعهد إليه النادي مبهمة التدريب واإلشراف الفين القدم مثال يتبع من الناحية الفنية للمدرب، 

، حيث جيب على الالعب االمتثال لتوجيهات املدرب الذي يلقنه إياها سواء أثناء التدريب أو ريقفلل

اللعب، كما انه تلقى الالعب قلما يتصرف هبواه أثناء ، ومن مث فإن قبل بدء املباراة أو حىت أثناءها

عليه تبعات تفوق بكثري تلك اليت يتحملها العامل العادي، فهو ال يقتصر على االلتزام بأداء اللعب 

املكلف به فحسب، بل إن النادي يفرض عليه التزامات أخرى عددية قد تصل إىل حد تقييد حريته 

، وايل يستدعى إليها يف أي وقت، ملباريات و التدريباتملشاركة يف افإىل جانب التزامه باالشخصية، 

ع للفحوصات فإنه يلتزم أيضا بأن يتقيد مبواعيد معينة و أماكن حمددة للعب و التدريب، وأن خيض

يرتبط بأي عمل آخر دون  أنالطبية اليت تطلب منه، وأن يتبع نظام غذائي معني كما انه ال يستطيع 

وال يستطيع أيضا اإلدالء بأي أحاديث للصحافة أو غريها من وسائل اإلعالم إال بإذن  موافقة النادي

 .1مسبق من النادي

أن التبعية القانونية بني الرياضي و ناديه  2جان بيار كراكيوو انشارل ديدنكما يرى الفقيهان 

خيضع للنظام وكذلك موجودة، حيث أن الرياضي يستجيب الستدعاء النادي ويشارك يف التدريبات 

 و التوجيه وتوقيع العقوبات. الداخلي الذي يضعه النادي باعتباره هيئة مستخدمة هلا سلطة اإلشراف

                                                           

 .64، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
2 Charle dudognon et Jean Pierre Karaquillo, dictionnaire juridique du sport, 
Op Cit, 2013, P110. 
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بل إن كثريا من الفقهاء الفرنسيني تناولوا عقد العمل الرياضي بإثارة عنصر التبعية وفقا للقواعد العامة 

، بل حىت عند بعض الفقهاء نسايف قانون العمل، وبالتايل أصبح هذا األمر مسلما به يف فر 

أصبح عقد العمل الرياضي هو عقد عمل يتوافر على مجيع عناصر هذا العقد وبالتايل أصبح 1العرب

 عندهم.مسلم به أمر 

أن عالقة التبعية ميكن استخالصها من خالل ممارسة العمل يف إطار  2جان رميي كونارويرى كذلك 

ويف مكان حمدد وممارستها وفق رزنامة زمنية  معطي األوامر ووفق شروط العمل احملددة من قبلمنتظم 

 أيضا باإلضافة إىل تقدمي األدوات من قبل املستفيد من اخلدمة... إخل.

القضاء الفرنسي أكدت وجود عالقة التبعية بني الرياضي احملرتف و  أحكامبالنسبة للقضاء، فإن 

وجود عالقة التبعية مبجرد أن يستشعر أن هناك نوعا من  لتأكيدالقضاء كان يذهب  أنناديه حبيث 

تنفيذ هذا األخري لعقده، أو جملرد أن يلتمس  أثناءالسلطة من جانب النادي على الرياضي،  أواهليمنة 

للنادي حق اإلشراف أو توجيه على الرياضي لقيام هذا األخري بنشاطه، وذلك مبا يصدره من  أن

و أوامره أو جملرد أن يتضح من العقد أن النادي هو الذي يقوم بتنظيم تعليمات تتمثل يف نواهيه أ

توافر التبعية رغم متتع  خرى كان القضاء يقررأأو أوقاته، ويف حاالت  ساعات ممارسة النشاط الرياضي

عمله الرياضي، بل أكثر من ذلك فإن القضاء الفرنسي مل يعطي الرياضي بقدر من احلرية يف ممارسة 

 .3يةصف القانوين للرياضي سواء كان هاويا أو حمرتفا فالعربة دائما بتوافر رابط التبعأمهية للو 

                                                           

 و مابعدها. 111، املرجع السابق، صعبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  1 
2 J. R. Cognard, Op Cit, P 45. 
3 J. R. Cognard, Op Cit, P 45-46. 
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عالقة التبعية بني الرياضي و ناديه على أساس االلتزامات اليت تقع ميكن استخالص وجود أنه حيث 

 :1على عاتق الرياضي اجتاه ناديه و املتمثلة يف

 املشاركة يف كل نشاطات النادي -

 املسامهة يف احلصص التدريبية  -

 املشاركة يف منافسات النادي -

 احرتام منط حياة يتوافق مع ممارسة الرياضة -

 يف تأطري املدرسة الرياضية.املشاركة  -

 اخلضوع للنظام الداخلي للنادي. -

 .2بعية مع ناديهيف حالة اجتماع هذه املؤشرات، فإن الرياضي يعترب ضمن عالقة ت

بأن العب كرة القدم احملرتف يرتبط مع ناديه بعالقة 1991عام  دجيونكما قضت حمكمة استئناف 

 conseil deتبعية حقيقية تؤكد وجود عقد عمل بني الطرفني و من مث فإن حمكمة العمال )

prud’hommes 3خمتصة بنظر النزاع القائم بينهما( تكون. 

ض بأنه "ال جيوز لقضاة املوضوع أن يذكروا رابطة التبعية، كما  قضت الدائرة االجتماعية حملكمة النق

بعد أن تبني هلم من ظروف الدعوة أن الالعب كان حيصل على مبلغ من املال يف بداية كل موسم 
                                                           

1 La circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994, 
http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/1994_07_28_circ_sportifs.pdf du 
07/02/2016 
2  Soc, 11 octobre 1990, CPAM Bouches-du-Rohne c/SARL .R.V- J. R. 
Cognard, Op Cit, P 46. 

 .67، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  3 
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نادي ومشاركته يف كل املباريات ومرتب شهري حمدد لقاء تعهده باحرتام النظام الذي وضعه ال

، وقضت احملكمة أنه كان جيب على قضاة املوضوع أال يتأثروا ياملسابقات اليت يشارك فيها النادو 

، كما 1و النشاط آخر مأجور أبالتسمية اليت أعطاها األطراف للعقد و أال يتأثروا مبا إذا كان لالعب 

بأنه توجد عالقة تبعية إذا كان جيب على الرياضيني االستجابة قضت حمكمة النقض الفرنسية 

، كذلك 2وأيضا اخلضوع إىل النظام الداخليالستدعاءات النادي و املشاركة املباريات والتدريبات 

عالقة التبعية على أساس االلتزام باحرتام املواعيد  توافرأنه تقضت حمكمة النقض الفرنسية على 

، وأيضا االلتزام بالعمل مع املدفوعة من طرف الناديوعة من طرف النادي وأوقات التدريب املوض

 .3على املقدمة من طرف النادياألدوات 

يف قضية العب كرة القدم اهلاوي إىل  2006جوان  14كما ذهبت حمكمة النقض الفرنسية يف 

لقرارها، حيث جتاهلت ما إذا كان هذا الالعب حمكمة االستئناف مل تعط األساس القانوين  أناعتبار 

وتوجيهات املدرب وبالتايل فالالعب ال يتحمل العقوبة يف ميتثل للجدول الزمين للتدريبات واملباريات 

وبالتايل فإنه يف اجملال الرياضي أكد القضاء الفرنسي  وتوجيهاتهحالة عدم خضوعه للجدول الزمين 

طة توقيع العقوبة واعتربها معيار لتحديد وجود عالقة التبعية وجود عالقة التبعية على أساس سل

وبالتايل فإنه على قضاة املوضوع التحقق من عدم وجود هذه العناصر من خالل نتائج عدم امتثال 
                                                           

1 Soc, 14 juin 1978, D1980, P96. 
 .81، املرجع السابق، صعبد احلميد عثمان احلنفيأشار إليه الدكتور 

2 Soc, 28 Avril 2001.V- Charle Dudognon et Jean Pierre Karaquillo, 
dictionnaire juridique du sport, Op Cit, 2013, P110. 
3 Soc, 11 mars 2000, V- Charle Dudognon et Jean Pierre Karaquillo, 
dictionnaire juridique du sport, Op Cit, 2013, P110. 
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، بل أكثر من ذلك فقد ذهب القضاء الفرنسي إىل انه ال يلزم 1إىل التعليمات والتوجيهاتالرياضي 

ن الالعب احملرتف أن يكون هذا األخري عضوا يف االحتاد الرياضي، ألإلضفاء صفة العامل على 

اكتساب الرياضي لعضوية االحتاد ال تعد عنصرا ضروريا للقول بتوافر أو عدم توافر التبعية، بل هي 

في التبعية هو خضوع ظالرمسية كرياضي حمرتف، و الذي ي مبثابة شرط الشرتاك الرياضي املنافسات

، كذلك فإن متتع الرياضي احملرتف بقدر من االستقاللية يف ت وتعليمات املتعاقد معهالرياضي لتوجيها

ممارسته للنشاط الرياضي ال يؤثر على تبعيته للناشط الرياضي، فاملستقر عليه فقهيا أن العامل هو من 

حيتل مركز يف مشروع أيا كانت درجة استقالله يف تنفيذ العمل، ومادام أنه يدخل ضمن هيكل 

مىت كان املركز معينا داخل املشروع فإنه يعد مرتبطا برابطة التبعية ملشروع أو املنشأة، ويشغل مركزا ا

يبني مما سبق أن 2اليت يستلزمها سري العملالذي يشغله يفرض عليه اخلضوع لاللتزامات و التعيينات 

الرياضي لتعليمات  عية على خضوعالفقه والقضاء الفرنسيان يستندان ومها بصدد توافر عنصر التب

 لصاحله.  نشاطه ميارس الرياضيالنادي الذي  توجيهات ورقابةو 

تسريح الإىل أن  2012ديسمرب  05ها الصادر يف كما ذهبت حمكمة النقض الفرنسية يف قرار 

بسبب اخلطأ اجلسيم لألجري يف حالة ثبوته لتطاعي املنشطات هو إجراء صحيح حيث تتمثل وقائع 

أثناء منافسة املراقبني ا قام العب الغولف بتعاطي النشطات وثبت ذلك من طرف القضية يف انه مل

متثل يف تسريح  ، مما أدى باملستخدم )النادي( إىل اختاذ إجراء2004دولية للغولف يف سبتمرب 

                                                           
1 Soc, 14 juin 2006, JCP2006, 1665 note D Jucato. Cahier D du sport n°6, 2006, 
P51, note F. Mandin.V- J. R. Cognard, Op Cit, P 46. 

 .77، املرجع السابق، صاحلميد عثمان احلنفي عبدالدكتور  2 
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     يف مارس  أكس أون بروفونساستئناف  أمام حمكمةتأدييب، مما أدى بالالعب إىل رفع دعوى 

ن أعلى أساس فعله يعترب خطأ جسيم وبالتايل القاضي طبق صحيح القانون  أناليت اعتربت  2006

 .1بأحد التزاماته النادي صاحب العمل له سلطة توقيع العقوبات يف حالة إخالل األجري

 

وهي تكفي وحدها لقيام عقد العمل، سواء توافرت التبعية  هي التبعية القانونية،إذن التبعية هنا 

 ،كل جمهود العاملبالعمل مستنفذا االقتصادية تعين أن يكون ة وهذه التبعي االقتصادية أو مل تتوافر،

، أو إذا كان 2ن يكون هذا األخري معتمدا اعتمادا كليا على أجره باعتباره املصدر الوحيد ملعيشتهأو 

، وبالتايل يكون العامل مرتبط 3يقوم بالعملمنتظمة نشاط وبصورة  كليةيستخدم  صاحب العمل 

حبيث يكون فيمنع عليه ازدواجية الوظيفة مباشرة بصاحب العمل يف حياته االقتصادية و االجتماعية 

 .4صاحب العمل احملتكر الوحيد جلهود العامل طوال مدة عالقة العمل

وقد كان لفكرة التبعية االقتصادية أثر كبري على القانون الفرنسي، وأصبحت عناية الضعفاء اقتصاديا 

من خالل  90/11كما ذهب ق.ع.ع   .5يف نصوص القانونحمل عنايته، حىت أخذ هبا صراحة 

على أنه "يعترب عماال أجراء يف مفهوم هذا القانون كل األشخاص الذين يؤدون عمال  02املادة 

                                                           
1 www.Bertrand-sport-avocat.com/droit –jurispridence/licenciement –dopage –et 
faut grave/html. 2015/04/11 

 .55، املرجع السابق، صعبد الالهرجب كرمي الدكتور  2 
 .64، املرجع السابق، صعبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  3 
 .66، ص2002، عالقات العمل يف ظل اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر، دار هومة، اجلزائر، رشيد واضحالدكتور  4 

5  La loi 28/12/1935 de la sécurité sociale. 
 .64، املرجع السابق، صاحلنفي د احلميد عثمانعبأشار إليه الدكتور 
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دويا أو فكريا مقابل مرتب يف إطار التنظيم، حلساب شخص آخر طبيعي أو معنوي، عمومي أو ي

على التبعية االقتصادية وذلك لتوسيع  ، يدعى املستخدم"، حيث جند أنه ينص يف هذه املادةخاص

 1تطبيق نطاق العمل

وذلك فيما يتعلق بواجبات من نفس القانون  07باإلضافة إىل التبعية القانونية اليت تنص عليها املادة 

 العمال.

ة أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فقد رفض فكرة التبعية االقتصادية حيث قضت حمكمة النقض الفرنسي

بالتبعية االقتصادية، وخلصت من هذا القانوين يف مواجهة رب العمل، ال يتحدد تبعا أن مركز العامل 

 .2عامل إىل املستخدمنية يتبع من خالهلا الإىل أن صفة العامل تتضمن حتما وجود عالقة قانو 

وهذا ما ذهب إليه أيضا الفقه الفرنسي الذي عاب على التبعية االقتصادية اليت جعلت تكييف العقد 

سيطرة صاحب العمل بصفة ، حيث انه ال يشرتط لتوافر التبعية القانونية 3يتوقف على عنصر خارجي

 .فر التبعية القانونيةالتو ، وبالتايل يكفي شرط اإلشراف اإلداري على العامل من قبل رب العمل دائمة

يكون العقد عقد عمل، ويف مجيع األحوال فإن البحث يف مدى توافر التبعية أمر مرتوك لتقدير  حىت

القاضي، فاستخالص التبعية يعد من مسائل القانون الواقع اليت يستقل هبا قاضي املوضوع عن طريق 

 التعرف على النية املشرتكة للمتعاقدين.

 
                                                           

 .85، عالقات العمل يف ظل اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر،املرجع السابق، صرشيد واضحالدكتور  1 
2  CASS Siv, 06 juillet 1931, D. P,1931.1.120. note Pic. 

 .64، املرجع السابق، صعبد احلميد عثمان احلنفيأشار إليه الدكتور 
 .64، املرجع السابق، صعبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  3 
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 :التبعية يف اجملال الرياضي اتإشكالي -2

، واليت تتمثل يف الرياضي أول إشكالية يف التسمية أو الوصف القانوين الذي يعطى للرياضيتتعلق 

 .احملرتف و الرياضي اهلاوي

إن اللوائح والتنظيمات الرياضي تفرق كثريا بني بالنسبة للوائح و التنظيمات الرياضية:  -أ

 .جمال اهلوايةاملنافسات اليت ترقى إىل االحرتاف، وتلك املنافسات اليت تكون يف 

ومتنح للبعض متنح لبعض الرياضيني شهادة احرتاف باعتباره رياضي حمرتف إن االحتادات الرياضية 

 .اآلخر باعتباره هاوي شهادة رياضي هاوي

للبطوالت ضمن ما يسمى رياضي خيضع سواء لعقودهم و/أو وفقا هلذا التصنيف الصادر عن االحتاد 

. هل ميكن بالرغم من هذا ريق ينشط يف إطار بطوالت هاويةضمن فلنظام اهلواية و ميارس نشاطه 

 ؟الوضع أن يكون له عقد عمل مثلما هو احلال بالنسبة للرياضي احملرتف

أي أنه هل جيب على القضاة األخذ أو النظر إىل التسميات الرياضية اليت تفرق بني احملرتفني و اهلواة 

 ؟1قانون االجتماعيالتكييف نشاطهم الرياضي يف إطار من أجل 

إن حمكمة النقض الفرنسية رفضت التأسيس على أساس  موقف حمكمة النقض الفرنسية: -

مارس  30الرياضية من اجل اعتبار وجود عالقة التبعية فمثال يف القرار الصادر يف التسمية الرياضية 

عليها لوائح كرة أن صفة الرياضي غري احملرتف اليت تنص العليا حيث اعتربت هذه اهليئة ، 19932

                                                           
1 J. R. Cognard, Op Cit, P 46-47. 
2  Soc, 30 mars 1993, n°01-40.898.V J. R. Cognard, Op Cit, P 47. 
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القدم ال تسمح باستبعاد اختصاص احملاكم االجتماعية، عندما تكون العالقة بني الرياضي و النادي 

 تتضمن عالقة التبعية واليت تكون ضمن عقد العمل.

وبالتايل يستخلص من خالل هذا أن القضاء الفرنسي ذهب إىل اعتبار أن العقد الذي يربمه حىت 

 .هو عقد عمل إذا توافرت فيه عناصر هذا العقد الرياضي غري احملرتف

باختصاص 1يف هذا اخلصوص قضت احملكمة العليا باجلزائر موقف احملكمة العليا باجلزائر: -

 ةالقسم االجتماعي للنظر يف النزاع القائم بني العب كرة القدم و بني اجلمعية اإلسالمية الرياضي

املتعلق بتنفيذ االلتزامات الواردة يف العقد، ذلك أن العقد الذي يربط بني الطرفني يتضمن من بني و 

عناصره عنصر األجر والتبعية اليت كان خيضع هلا الطاعن، ومن مث فإن هذا العقد أنشأ عالقة عمل 

اليت الفردية  املتعلق تسوية املنازعات 90/04املتعلق بعالقات العمل و 90/11فهو خيضع لقانوين 

يلزم طرفني النزاع قبل اللجوء إىل القضاء بأن يقوما بإجراء املصاحلة وأن ترفق العريضة االفتتاحية 

 ، وإال كانت دعواه غري مقبولة.مبحضر عدم املصاحلة

 اختصاص القسم االجتماعي للمحكمة. طابع اجتماعي و من وفإن هذا النزاع ذ وبالتايل

إن هذا القرار الصادر عن احملكمة العليا مل يناقش املركز القانوين لكال الطرفني، حبيث أن اجلمعية 

ب املتعاقد معها يعد العبا هاويا، ومع فإن الالعالرياضية اإلسالمية ال تعد ناد رياضي حمرتف ومن مث 

 بني الرياضي اهلاويلقائم عند اعتبار النزاع ا أصابت ذلك فإن الغرفة االجتماعية باحملكمة العليا

الواردة على أساس توافر الرياضية اإلسالمية نزاع خيضع ألحكام قانون العمل واإلجراءات  معيةواجل

                                                           

 .2009، سنة 01الصادر عن الغرفة االجتماعية باحملكمة العليا، جملة احملكمة العليا، العدد 400078ملف رقم  1 
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من أمهها عناصر التبعية وذلك قياسا على ما جاء به القضاء الفرنسي يف عناصر عقد العمل واليت 

على خضوع الرياضي رتف و اهلاوي ال يعد داللة احملالرياضي فإن التمييز بني وبالتايل هذا السياق 

 ، وهذا كان موقف اإلدارة يف فرنسا.1هليئة الضمان االجتماعي

 لرياضة اجلماعية و الرياضة الفردية:بالنسبة ل -ب

يف إطار الرياضة اجلماعية من السهل جدا استخالص وجود عالقة عمل وذلك بسبب إدماج األجري 

 الذي يعترب معيار على وجود رابط التبعية. ،اديضمن نشاط منظم والذي هو الن

ة النشاط الرياضي ممارسعن وهو خيتلف تبعية أما ممارسة النشاط بصفة مستقلة ال يشكل أي رابطة 

 أقل منه يف الرياضة اجلماعية.بدون شكل األجري هو الفردي، وإذا كان هذا األخري من حيث شرط 

ن الرياضيني الذين أشكال، حبيث إيعترب ال إن الرياضة الفردية ضمن فريق مع وجود عقد عمل 

ضمن شركة أو نادي، مثل الرياضة امليكانيكية أو رياضة  نميارسون نشاط رياضي فردي لك

 .2، ميارسون نشاطهم يف إطار عالقة التبعية وجها لوجه مع أنديتهم أو فرقهمالدراجني

 الدراجني:مسألة خبصوص  -

ضمن طاقم وليس ضمن نادي رياضي على شكل مجعية )قانون نشاطهم الدراجون ميارسون 

( ولكن املستخدم هو الشركة الكفيل أو الراعي للفريق حيث يتلقون أجر من الشركة وكذلك 1901

                                                           
1 La circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994, 
http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/1994_07_28_circ_sportifs.pdf du 
07/02/2016 
2 J. R. Cognard, Op Cit, P 47. 
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جوائز ومكافآت من منظمي السباقات وهذه األخرية إعتربهتا حمكمة النقض ممنوحة مبناسبة عقد 

 عمل الذي يربط الدراج مع الطاقم وليس وليس منظم السباق.ال

 خبصوص مدرب )مرشد( الغولف: -

وهذا إذا كانت له استقاللية وقد قد يكون مقدم خدمة وبالتايل فنحن أمام عقد تقدمي خدمات 

 نادي خصوصا إذا مل تكن استقاللية.لدى ال يكون عامال

احلصول على األتعاب لصاحله، النادي ال ميلك دخول امللعب، استقاللية وضع األسعار  استقاللية

 سلطة التأديب إذن عناك استقاللية ويف حالة العكس نكون أمام جزاء إعادة التكييف.

 خبصوص مدرب )مرشد( التزجل: -

كان ال يتحكم يف املواعيد )التدريبات واملنافسات(، و كانت الوسائل مقدمة من النادي وكان ال   إذا

خيتار زبائنه ويسخر كل وقته للنادي وملزم تقدمي تقارير ويتلقى تعليمات من النادي ويعاقب على 

 عدم االمتثال إذن هو يف عالقة عمل مع النادي.

 هم عمال لدى الرابطة؟ 02و  01احملرتفة  خبصوص احلكام: هل احلكام يف الرابطة -

 يف استقاللية تامة لكن الرابطة ميكنها معاقبتهم.احلكام ميارسون عملهم 

موقف القضاء: السلطة اليت متلكها الرابطة يف تسليط جزاءات على حكام هي مشاهبة لسلطة الرابطة 

 .1امل واملستخدمإجازة وال تشبه سلطة التأديب املعروفة بني الععلى كل من متنحه 

                                                           

1 J. R. Cognard, Op Cit, P 48. 
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مستقل رياضيا عن النادي و عن االحتادية وهذا طبيعي للحفاظ على نقد الفقه: صحيح أن احلكم 

 نزاهة املباريات لكن احلكم يعني من قبل االحتادية إلدارة لقاء معني يف توقيت معني يف مكان معني.

ر انطالق املقابلة يعاقب خالذي يؤ إذا مل يقم بعمله يعاقب مثال احلكم يف الرابطة احملرتفة األوىل 

 البدنية والتقنية املنظمةيف الرتبصات  . احلكم باملشاركة2011-2010آخر موسم باستبداله حبكم 

 من فدراليتهم. كذلك اختيار اللباس والراعي.

 إىل القول بوجود رابطة التبعية.احلكم ملزم بتطبيق قواعد اللعبة داخل امللعب وهذا يدفعنا 

 القانون:موقف  -

-L223) يف مادتهيف فرنسا عدل لقانون الرياضة امل 2006أكتوبر  23بصدور قانونقطع اجلدال 

وقضاة اللعب ال جيب لنظر إليهم يف عالقة تبعية /املعروفة يف قانون العمل /مع حيث احلكام ( 3

 .1األجراءللعمال  االحتادية باملقابل العمال مدرجون يف النظام العام للضمان االجتماعي

  ملنتخب:اخبصوص الرياضي يف  -

يف  FFFالفرنسية لكرة القدم مكافآت من قبل يتلقون لكرة القدم الالعبون املختارون يف فريق فرنسا 

 الصورة يف التمويل.مقابل استغالل 

 واملنح العائلية. وهناك تعديل من قبل االحتادية الفرنسية حتصيل اشرتاكات للضمان االجتماعي

 .2املنح اعتربت من قبيل األجور

                                                           
1 Code du sport, droit.org, institut français d’information juridique, édition 
18/10/2015. 
2 J. R. Cognard, Op Cit, P 49. 
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 إذن هل حنن أمام عقد عمل يربط الالعب باالحتادية أو ال؟

مكافآت وأقساط من طرف يتلقون  يف الفريق الوطين الفرنسيإن الالعبني الذين يتم اختيارهم 

 د.رعايا االحتاالفدرالية الفرنسية لكرة القدم وذلك مقابل استغالل لصورهتم من قبل 

وربطت ذلك بالعمل املنظم الذي يدخل إىل اعتبار أن ذلك عقد عمل  1ذهبت حمكمة االستئناف

 .فيه الالعب وكذلك سلطة التأديب لالحتادية على الالعب

حمكمة االستئناف خرقت النصوص السيما القانون املدين حيث احلكم ألن حمكمة النقض نقضت 

 الالعب مرتبط أصال بعقد عمل مع ناديه.

 أولوية /إمتياز /السلطة العامة: وجود

مهمة املرفق العام املمنوحة للفدرالية هي من تعطيها سلطة التأديب على الالعب وليس رابطة التبعية 

 .2املعروفة بني العامل واملستخدم

 خبصوص الالعب يف التكوين  -

سنة وأهنى دراسته املتوسطة يستطيع االرتباط مع نادي  15سنة أو  16الالعب إذا أصبح له سن 

إىل عقد  ويعقد عقود التالية: عقد مرشح، عقد متدرب، عقد متهني هذا باإلضافة التكوينمن أجل 

 اتفاقية التكوين.

                                                           
1 CA Verseilles, 18 février 2010, n°09/01211, jurisport , n°99/2010, P34.V- J. R. 
Cognard, Op Cit, P 49. 
2 J. R. Cognard, Op Cit, P 49. 
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العب إذن هو عقد عمل هذه العقود ما دام فيها أجر حىت وإن كان زهيدا إال أنه يفوق مصاريف ال

 .1مع بعض اخلصوصية

 .وخصوصيته الرياضياإلطار القانوين لعقد العمل املطلب الثاين:

باإلطار القانوين جمموعة األنظمة القانونية املتعلقة حبقوق وواجبات الفرد، والذي ينظر له على  ويقصد

 .أنه جمموعة من القواعد الدستورية، والتشريعية، والتنظيمية، والقضائية، واإلدارية

اليت و معرفة القواعد املطبقة و التطرق لتإطار القانوين لعقد العمل الرياضي  ذالك سنحاول من خالل

 خيضع هلا هذا العقد، وذلك من خالل معرفة املعايري الصادرة من خمتلف القوانني.

 مع ذكر بعض اخلصوصية اليت يتطلبها هذا العقد.

على هذا األساس سنقوم بتقسيم هذا املطلب إىل فرعني نتناول يف الفرع األول اإلطار القانوين هلذا 

 العقد ويف الفرع الثاين خصوصية هذا العقد.

 اإلطار القانوين لعقد العمل الرياضي.الفرع األول:

سنحاول من خالله معرفة القوانني املطبقة على عقد العمل الرياضي وذلك من خالل التطرق إىل 

 خمتلف املعايري اليت على أساسها يعترب هذا العقد عقد عمل.

صاحب العمل جمموعة  حيث أنه يرتتب على انعقاد عالقة العمل بني كل من العامل واملستخدم أي

من احلقوق وااللتزامات تستند إىل مصادر خمتلفة يف مقدمتها الدستور، القانون والتنظيم و االتفاقيات 

                                                           

، املرجع السابق، رجب كرمي عبد الالهوما بعدها. كذلك الدكتور  64، املرجع السابق، صعثمان احلنفيعبد احلميد الدكتور  1 
 وما بعدها. 55ص
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اجلماعية، النظام الداخلي، وعقد العمل مع احرتام تدرجها وترتيبها من حيث القوة القانونية عند 

 .1رض أحكامهاااختالف أو تع

 املعايري اليت حتدد احلقوق واحلريات األساسية. البند األول:
سنحاول من خالل هذا البند إىل التطرق إىل هذه املعايري من خالل تقسيمه إىل أوال: معايري ذات 

 قيمة دستورية و ثانيا نتناول من خالهلا االتفاقيات واملعاهدات الدولية.

 .معايري ذات قيمة دستوريةأوال: 
ب  قواعد حمددة يف الدستور أي جي، خيضع إىلكما هو احلال يف القوانني األخرىإن القانون الرياضي  

ما يعرف مببدأ دستورية القوانني، حبيث يعترب  وهوبان تكون قواعده الدستورية غري خمالفة للدستور 

يف تدرج القوانني، ومبا أننا يف إطار عالقات العمل، حاولنا تبيان بعض على سلطة هرمية أالدستور 

 ذه القواعد.ه

 أكتوبر 17لعمل ميكن أن يستشهد من دستور ومن بني هذه القواعد الدستورية يف جمال عالقات ا

ر أو بعض املبادئ مثل احلق يف احلصول على عمل ومبدأ عدم التمييز بسبب الفك .الفرنسي 1946

 .2العرق، املولد، احلق يف التمثيل النقايب، واحلق يف اإلضراب

جنده ينص تقريبا على نفس املبادئ اليت نص عليها 19963لسنة  الدستور اجلزائريبالرجوع إىل 

على أنه "كل املواطنني سواسية  29ور الفرنسي يف جمال عالقات العمل، فمثال تنص املادة الدست

                                                           
 .52، عالقات العمل يف ظل اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر،املرجع السابق، صرشيد واضحالدكتور  1

2 J. R. Cognard, Op Cit, P 18. 
أفريل  10املؤرخ يف  02/03.املعدل بالقانون رقم 1996ديسمرب  8املؤرخة يف  76، ج.ر.ع 1996اجلزائري  الدستور 3 

 .2008نوفمرب  15املؤرخ يف  08/19والقانون  2002
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أمام القانون وال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود سبببه إىل املولد أو العرق أو اجلنس أو الرأي أو أي 

من هذا الدستور على أنه "لكل  55شرط أو ظرف شخصي أو اجتماعي"، كما تنص املادة 

 .املواطنني احلق يف العمل

 حلق يف احلماية واألمن و النظافة.ثناء العمل اأيف يضمن القانون 

 احلق يف الراحة مضمون وحيدد القانون كيفيات ممارسته".

 ق النقايب معرتف به جلميع املواطنني.من نفس الدستور على أن احل 56كما تنص املادة 

 ."احلق يف اإلضراب معرتف به وميارس يف إطار القانون"على أن أيضا  01فقرة  57وتنص املادة 

 الدولية.واملعاهدات االتفاقيات ثانيا: 
كل اتفاق يلتزم كل طرف من أطرافه بأن ينظم حالة يف إطار العمل  تعترب املعاهدات كأصل عام 

 .1على حنو واحدالعمل والعمال يف بالده 

إن هلذه االتفاقيات أمهية كبرية باعتبارها آلية أساسي معتمدة يف اجملال الرياضي من قبل الدول املعنية 

م إليها ودخوهلا نضمالدى الدول مبجرد االادقت عليها، حبيث أهنا تتمتع بقيمة قانونية أي اليت ص

 .2حيز التنفيذ

يف اجملل الرياضي وذلك من خالل التطرق عن املعاهدات ميكن مالحظة مثل هذه القواعد الصادرة 

 traité sur le fonctionnement de l’Unionإىل معاهدة عمل االحتاد األورويب )

                                                           

 .10/02/2016، بتاريخ /http://www.almaany.comمعجم املعاين اجلامع، موقع  1 
، آليات منظمة العمل الدولية لكفالة احلقوق املقررة يف االتفاقيات الدولية للعمل، جملة نظرة على القانون بلحنايف فاطمة 2 

، مطبعة 2013، 3، العددLABDROS ليلى محدان برصايلحتت إشراف األستاذة  –بلقايد –االجتماعي، جامعة وهران 
 .15دار األديب، ص 
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Européenne TFUE) ( املعدلة مبوجب معاهدة لشبونةLisbonne املوقعة ) 13بتاريخ 

، واليت قررت أن االحتاد األورويب 2009ديسمرب  01واليت دخلت حيز النفاذ  ،2007ديسمرب 

 الدول األعضاء يف اجملال الرياضي.وتكميل أو التنسيق بني لديه القدرة على القيام بإجراءات بدعم 

يف ترقية ( على أن االحتاد األورويب يساهم TFUEهذه املعاهدة )من  165حيث نصت املادة 

على  ومصاحلها القائمة النشاط الرياضي األورويب مع األخذ بعني االعتبار خصوصية الدول األعضاء

 و التعليمية" االجتماعيةوظيفتها  اساس

حمكمة ، لكن للدول األعضاء يف التحاد األورويبقبل ذلك الرياضة مل تكن من الصالحيات املفوضة 

 ,la cours de justice de l’Union européenneلالحتاد األورويب )عدل ال

CJUE )  ،من أجل تنظيم سوق عمل نطاق واسع على  تتدخلوعلى أساس حرية تنقل العمال

 .1الرياضيني

 .املعايري القانونية و التنظيمية و القضائية البند الثاين:
(normes légales et réglementaires et jurisprudence). 

 أوال: قانون العمل.
أن معظم القواعد املطبقة يف جمال عالقات العمل الرياضية االحرتافية مصدرها 2يرى الفقه الفرنسي

بعقود ، خاصة عندما يتعلق األمر 3من خالل قانون العمل الفرنسيوهذا ما يظهر قانون العمل، 

املادة وتتعلق أيضا ( وما بعدها بوقت العمل L3121-1)املادة  تعلقحيث ت العمل احملددة املدة
                                                           

1 J. R. Cognard, Op Cit, P 19. 
2  J. R. Cognard, Op Cit, P 19. 
3 Code du travail, droit.org, institut français d’information juridique, Op Cit. 
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(L1243-1وما بعدها ) ن القواعد  املتعلقة بعقود أ، باإلضافة إىل بقطع عقود العمل حمددة املدة

 .1242-2.3وما بعدها، ال سيما  1421-1 يف قانون العمل الفرنسي العمل حمددة املدة

مل، كما أن قانون العمل الفرنسي قد اعترب صراحة أن عقود عمل الرياضيني احملرتفني هي عقود ع

على أنه ميكن إبرام عقد عمل ملدة حمددة  03( منه يف فقرهتا L1242-1.1حيث تنص املادة )

ري حمدد املدة بسبب طبيعة يف األعمال اليت جرت العادة بشأهنا، على عدم اللجوء إىل عقد عمل غ

 1(1242D-2هذه األعمال بالطبيعة املؤقتة و تطبيقا هلذه املادة، قضت املادة ) وباتسامالنشاط، 

ل اليت ميكن فيها إبرام عقد عمل حمدد املدة، االحرتاف امعالقانون بأن من بني تلك األ من هذا

ن عقود أالفرنسي يعترب  لم( وبالتايل فإن قانون العLe Sport Professionnelالرياضي )

 احرتاف الرياضيني  هي عقود عمل حمددة املدة 

على  04جنده ينص من خالل املادة 90/11 اجلزائريعالقات العمل أما بالرجوع إىل قواعد قانون 

م خاصة حتدد عن طريق التنظيم، لكنه مل ينص على رياضيي النخبة وفق أحكا 04املادة نص أنه 

 تعترب عقود عمل. أو اهلواية على أن عقود الرياضيني سواء يف جمال االحرتافصراحة 

 ثانيا: قانون الرياضة.
إن طبيعة نشاط الرياضي اليت تتسم باخلصوصية تربر االلتجاء إىل بعض القواعد اخلاصة، واليت 

من ذلك ما نصت يتضمنها القانون الرياضي، واليت تنص مثال على مهام الرياضيني أثناء التكوين 

                                                           
1 Art, 1242-2, modifié par decret n°2009-1493 du 24 novembre2009. 
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 الرياضيعمل البني اليت تنص على اجلمع  1من قانون الرياضة الفرنسي( L1211-3عليه املواد )

ضمام إىل املنتخب الوطين واليت تتعلق باالن (L1222-1) املادة والعمومية  والوظيفةاملأجور 

 الفرنسي.

-L221من خالل املواد من )كما نص هذا القانون صراحة على أن عقد االحرتاف هو عقد عمل 

 .(L223-3إىل ) (2

تضمن ، فنجده ياملتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية و تطويرها 13/052أما بالرجوع إىل قانون 

حيث يعترب هذا قواعد خاصة بتنظيم النشاط الرياضي يف اجلزائر، وهذتا نظرا خلصوصية هذا النشاط، 

، إال أن هذا القانون مل ينظم 3وجتميع احلركة الرياضية يف اجلزائروتوحيد القرار قوة دفع حلماية 

العمل الرياضية أو العقود اخلاصة بالرياضيني بل اكتفى بكيفية تنظيم األنشطة البدنية عالقات 

منه على أنه ميكن للنادي الرياضي احملرتف أن  79والرياضية وتطويرها، مع العلم أن قد نص يف املادة 

ون من خالل يقوم بتوظيف رياضيني مقابل أجرة، وبالتايل ما ميكن قوله يف هذا السياق بأن هذا القان

 هذه املادة قد نص على عالقة عمل الرياضيني ولكنه مل ينظمها بل ترك ذلك إىل اللوائح الرياضية.

 

                                                           
1 Code du sport, droit.org, institut français d’information juridique, édition 
18/10/2015. 

السالف الذكر واملتعلق بتنظيم األنشطة البدنية  2013يوليو  23هـ املوافق لـ 1434رمضان 14املؤرخ يف  13/05قانون رقم  2 
 .39والرياضية و تطويرها، ج. ر.ع 

3 Maitre SERDJ Poutot, légisport, analyse du nouvelle loi de sport en Algérie. 
Op Cit. 
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منه نرى انه يعرف الرياضي على أنه كل ممارس معرتف له  30يف املادة 04/101وبالرجوع إىل قانون 

ألحكام مل تعط تعريفا لعقد طبيا باملمارسة الرياضية وجماز قانونا ضمن نادي رياضي، غري أن هذه ا

 .2االحرتاف الرياضي و مل حتدد طبيعته

فإنه ينص 2973-06بالرجوع إىل املرسوم التنفيذي و أما فيما خيص التنظيمات و القرارات فإنه 

مع ناد معتمد  على أنه يكون عقد العمل الذي يربمه املدرب 02منه فقرة 22صراحة يف املادة 

ومنظم إىل االحتادية أو الرابطة املعنية عقد عمل حمدود املدة ويتم تنفيذه طبقا لألحكام التشريعية و 

 23احملدد لعالقات العمل السالف الذكر وحتدد املادة  90/11التنظيمية املعمول هبا السيما قانون 

 العمل احملدد املدة للمدرب. من هذا املرسوم شروط عقد

احملدد لدفرت األعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات 4من القرار الوزاري 01فقرة  05املادة  وتنص

لتنظيمية على أنه "يتعني على النادي احملرتف فيما خيص الالعبني تطبيق األحكام القانونية وا الرياضية

فإنه يف حالة وجود فإنه يعترب الالعبني عمال صراحة، وبالتايل  يف جمال العمال األجانب"، وعليه

اخلاص بشروط و كيفية  1981جويلية  11املؤرخ يف  81/01العبني أجانب تطبيق القانون 

على أنه  03اللجوء إىل اليد العاملة األجنبية يف خمتلف القطاعات والنشاطات والذي نص يف مادته 

مينع على كل هيئة صاحبة عمل منعا باتا أن يشغل ولو بصفة مؤقتة عماال أجانب ال يتمتعون "
                                                           

 املتعلق بالرتبية البدنية و الرياضية، السالف الذكر. 2004أوت  14الصادر يف  04/10م قانون رق 1 
دراسة نقدية لللقرارين املدنيني للمحكمة العليا، –، التكييف القانوين لعقد العب كرة القدم بافضل حممد بلخرياألستاذ  2 

حتت إشراف األستاذة محدان برصايل ، 2013، 04املشروع الوطين للبحث، جامعة وهران القطب اجلامعي بلقايد، جملة رقم 
 .74-66، ص ليلى

 ألساسي للمدربني السالف الذكر.احملدد للقانون ا 297-06املرسوم التنفيذي رقم  3 
 احملدد لدفرت األعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات الرياضية، السالف الذكر. 2010جويلية  01القرار الوزاري املؤرخ يف  4 
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مبستوى تأهيل يساوي على األقل مستواهم التقين ما عدا حالة، رعايا الدولة اليت أبرمت معها اجلزائر 

"ميكن  سوى اإلشارة إىل أنه 21فلم يتضمن يف مادته  90/11اتفاقية أو معاهدة..." أما ق.ع.ع 

 .1للمستخدم أن يوظف العمال األجانب عندما ال توجد يد وطنية مؤهلة"

أعاله واألحكام اخلاصة الواردة به ميكن استخالص الشروط والقواعد  81/01وبالرجوع إىل قانون 

 املنظمة لعمل العمال األجانب يف العناصر و اجلوانب التالية:

املؤسسة املستخدمة والعامل األجنيب هو مبدأ العالقة إن املبدأ املعمول به يف عالقة العمل بني  -

من هذا القانون اليت تقضي بأنه "مينح جواز أو رخصة  04احملددة املدة وهو ما نصت عليه املادة 

املستفيد أن ميارس نشاط معينا مدفوع األجر ملدة حمددة ولدى هيئة صاحبة عمل العمل املؤقت 

 واحد دون سواها".

مل األجنيب على رخصة أو إجازة بالعمل تقدمها له السلطات املختصة ضرورة حصول العا -

يف البالد وذلك بعد تقدمي ملف كامل يتضمن باإلضافة إىل املعلومات اخلاصة بالعامل األجنيب رأي 

اهليئة اخلاصة صاحبة العمل واملربرات التقنية اليت دفعتها إىل اللجوء إىل توظيف هذا العامل مع رأي 

 النقابة املمثلة للعمال  اهليئة أي

جيب التأكد قبل اللجوء إىل العمال األجانب أنه ال ميكن شغل املنصب أو العامل املهين من  -

املؤهل أو االختصاص املطلوب مع عدم إمكانية انتظار نتائج التكوين قبل عامل مواطن نظرا النعدام 

                                                           

 السالف الذكر، املتعلق بعالقات العمل املعدل و املتمم. 90/11من قانون 21املادة  1 
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 فإن يشرتط يف العامل املرتشح يف ملنصب اليت ميكن اللجوء إليها أو اليت تكون حيز التنفيذ، وبالتايل

 املعين أن يكون حائز على الشهادات واملؤهالت املطلوبة يف املنصب و هو العمل املقصود.

أما فيما خيص احلقوق و االلتزامات واجلوانب التنظيمية الناجتة عن عالقة عمل األجنيب فيمكن 

 تلخيصها يف:

العامل األجنيب على أساس التصنيف املعمول به ملنصب العمل إضافة إىل العالوات  يتقاضى -

وخمتلف التعويضات املرتبطة باملنصب أو بناء على اتفاق الطرفني إىل جانب احلقوق املقررة له يف 

خمتلف القوانني والنصوص املعمول هبا يف جمال التحويل والصرف... إخل، ويف مقابل ذلك خيضع 

ممارسة نشاط  أواألجنيب إىل بعض االلتزامات السياسية واخلاصة منها مثال عدم تعاطي  العامل

سياسي يف البالد وكذلك عدم ممارسة أي نشاط مربح طوال ممارسة العمل مهما كان نوعه يف أي 

من القانون الوزاري احملدد لدفرت األعباء الواجب  02فقرة  05، كما تنص املادة 1شكل من األشكال

تتابه من طرف الشركات الرياضية "على تطبيق التنظيمات يف جمايل تشغيل الالعبني وحتويلهم"، اك

اعترب أن الالعبني  حيث انه ميكن استخالص من هذه الفقرة أنه استعمل أيضا كلمة تشغيل وبالتايل

ف باحرتام الرياضي احملرت النادي يلتزم "نه أمن نفس القرار على  29يعتربون عمال، كما تنص املادة 

القوانني واألنظمة  السارية املفعول السيما تلك املتعلقة بقانون العمل و الضمان االجتماعي 

 والشركات التجارية.

                                                           

 .152-151الوجيز يف قانون عالقات العمل يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص، أمحية سليمانالدكتور  1 
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على أنه  301كما تنص املادة   جيب أن تكون كل معاملة مطابقة للتشريع و التنظيم املعمول هبما".

ت وبكل اإلجراءات املنصوص عليها يف القوانني "يلتزم النادي الرياضي احملرتف بالقيام بكل التصرحيا

 واألنظمة السارية املفعول ال سيما يف جمال:

 التوظيف -

 الضمان االجتماعي  -

 التقاعد -

 الضرائب واألعباء اجلبائية -

 إقامة وعمل األجانب -

أنه "يتعني على النادي احملرتف إعداد نظام  على 312اكتتاب التأمينات". وتنص املادة  -

 ."داخلي يطبق على املستخدم وعلى أجرائه

حيث يستخلص من خالل هذه املادة أن استعمل لفظ أجراء و لفظ مستخدم وبالتايل فإنه اعترب أن 

 .والنادي احملرتف هو املستخدم أجراءالرياضيني الذين يتم التعاقد معهم هم 

 هذا انه تعترب القوانني و التنظيمات أحد مصادر عقد العمل الرياضي.وعليه و من خالل كل 

                                                           

احملدد لدفرت األعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات الرياضية،  2010جويلية  01القرار الوزاري املؤرخ يف من  30املادة  1 
 السالف الذكر.

احملدد لدفرت األعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات الرياضية،  2010جويلية  01القرار الوزاري املؤرخ يف من 31املادة  2 
 السالف الذكر.
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 االجتهاد القضائي.ثالثا: 
، حيث يتدخل 1لالجتهاد القضائي دور يف تكييف املعايري اخلاصة بالنشاط الرياضي االحرتايف

امل على أساس وجود رابطة التبعية من اجل حتديد االجتهاد القضائي يف تكييف عالقة الع

 االلتزامات القانونية للرياضي والتزامات املستخدم.

، حيث يقتصر دور 2القاضي ينظر يف النزاع حىت حول وجود عقد العمل الرياضي وحتديد طبيعته

القضاء على  مراقبة تكييف العقد، وهو إعطاء الوصف القانوين موضوع العالقة، وهو مسألة قانونية 

، وبعبارة أخرى فإن التعرف على  ما وضوع فيما انتهت إليهتراقب حمكمة النقض بشأهنا حمكمة امل

، إال أنه مىت استخلصت احملكمة 3عناه املتعاقدان يف العقد هو ما يدخل يف سلطة حمكمة املوضوع

ملا قصده املتعاقدان و تطبيق نصوص القانون على العقد ذلك فإن التكييف القانوين الصحيح 

 ومسألة قانون ختضع لرقابة حمكمة النقض ه

 .يف اجملال الرياضي االتفاقيات اجلماعية البند الثالث:
، أي أنه 4مبا أن النشاط الرياضي املأجور يعترب وينظر إليه من منظار اآلليات املألوفة يف قانون العمل

تنظيمها، اتفاقيات العمل يكون يف إطار عالقة عمل واليت تعترب هذه األخرية من أهم وسائل 

                                                           
1  J. R. Cognard, Op Cit, P 19. 
2  Jean Yves  Foucard, jyfoucard@lmtavocat.com, dossier : dr. Sport. Procédure 
et juridiction en droit du sport. La revue de l’avocat conseil d’entreprise. Octobre 
2010. N113, paragraphe 3.2.1, droit du travail,  P30. 

النقابات –عقد العمل اجلماعي –عقد العمل الفردي –ماهية قانون العمل –، قانون العمل حممد حسني منصورالدكتور  3 
اإلغالق، دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة، مصر، واإلضراب و –التسوية والوساطة والتحكيم –املنازعات اجلماعية –العمالية 
 .92-91، ص2007

4 J. P. Karaquillo, le droit du sport, Op Cit, P83-84. 
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اجلماعية، حيث تعترب هذه األخرية اتفاق مربم بني التنظيمات النقابية بني العمال و صاحب العمل 

ف تنظيم شروط و ظروف عالقة العمل، وتربز أمهية اتفاقيات العمل هبدأو جمموعة أصحاب العمل 

 .1مل والعمالاجلماعية يف أهنا تتضمن عنصر احلوار والتعاون بني أصحاب الع

نظم االتفاقية اجلماعية من خالل الباب 90/11ونظرا ألمهية هذه اآللية فإن ق.ع.ع اجلزائري 

 منه. 114وذلك من خالل املادة السادس املتضمن عالقات العمل 

ل هذه ثإىل مونظرا لغياب مثل هذه االتفاقيات يف اجملال الرياضي على املستوى الوطين حاولنا التطرق 

يف فرنسا، آخذين على سبيل املثال االتفاقية اجلماعية الوطنية للرياضة يف فرنسا االتفاقيات 

(CCNS.) 

ودخلت حيز  2للعمال( نقابات 06من طرف ستة ) 2005مت التوقيع على هذه االتفاقية يف جويلية 

يف قانون العمل ، حيث مت إنشاؤها وفق الشروط املنصوص عليها 2006نوفمرب  21النفاذ بتاريخ 

ممثلة ، حيث أنه وفقا هلذا القانون جيب أن تكون هذه االتفاقية موقعة على األقل من نقابة 3الفرنسي

غري متعارضة مع كون تا جيب أن اهتلألجراء، وهذا التمثيل يكون ضمين أو صريح كما أن موضوع

 يف جمال ختصصها.أغلبية النقابات األخرى 

 داخل الشركة أو املؤسسة بتوافر شرطني: ميكن تطبيق هذه االتفاقية

                                                           

، اإلطار التنظيمي التفاقية العمل اجلماعية يف التشريع اجلزائري، املركز اجلامعي بالبويرة اجلزائر، جملة كمال خملوفاألستاذ  1 
 .87، ص2011جانفي ، 04املعارف، العدد 

2 J. R. Cognard, Op Cit, P 19. 
3 Art L2232-6, Code du travail, OpCit. 
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جيب أن تكون الشركة املعنية منضمة إىل منظمة أصحاب العمل أو أهنا منضمة إىل االتفاقية  -

 اجلماعية.

 أن يكون نشاطها الرئيسي يدخل يف جمال اختصاص االتفاقية اجلماعية النوعي واإلقليمي. -

( تطبق على وجه CCNSالوطنية للرياضة يف فرنسا )كما جيب التنبيه إىل أن االتفاقية اجلماعية 

( من هذه L12-1اخلصوص يف الشركات اليت هلا نشاط رياضي احرتايف، وهذا ما قضت به املادة )

 ق قانون العمل يف اجملال الرياضي.على عالقات العمل وفاالتفاقية، حيث أهنا تطبق 

على مستوى القطر الوطين، حيث إن هذه االتفاقية هتدف إىل تنظيم وإدارة وتأطري األنشطة الرياضية 

يف اجملال الرياضي أهنا تقوم بتسيري وتثبيت وهتيئة الرياضيني، كما أهنا تنظم جمايل التعليم والتكوين 

 .1االحرتاف، وتقوم كذلك برتويج وتنظيم املنافسات الرياضيةوكذلك تكوين 

مثل االتفاقية اجلماعية الوطنية للغولف واالتفاقية مع العلم انه توجد اتفاقية مجاعية أخرى يف فرنسا 

، وكذلك ني احملرتفنيجرادميثاق كرة القدم احملرتفة" و االتفاق اجلماعي للاجلماعية لكرة القدم "

 االتفاقية اجلماعية للركيب احملرتف. 

االتفاقيات اجلماعية، فمثال تنص عامة فإن عقود العمل يف اجملال الرياضي تنظم أيضا من قبل  وبصفة

 01منها فقرة  04االتفاقية اجلماعية الوطنية للرياضة على أن العقد يكون السيما وفق نص املادة 

 أن:على  02و

 طبيعة العقد و تاريخ التشغيل. -
                                                           

1 Jean Christophe Lapouble, droit du sport l’essentiel en sciences des sport 
ellipses, édition 2006, Paris cedex 15, P254. 
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 العمل.السبب االجتماعي وعنوان املستخدم ومكان  -

 هوية األجري وجنسيته )إذا كان أجنيب فيجب أن يكون له ترخيص بالعمل(. -

 .ذكر العمل والرتتيب يف اجملموعة  -

 .األجر القاعدي وخمتلف عناصر األجر وخمتلف االمتيازات العينية -

 مدة العمل وأسباب اللجوء إىل عقود العمل احملددة املدة. -

 األسابيع(.عدد –الشروط اخلاصة بالعمل )الفرتات  -

 أشكال اختاذ الراحة األسبوعية. -

 أشكال الفرتة التجريبية. -

ذكر اهليئة اليت يقوم املستخدم بدغم اشرتاكات الضمان االجتماعي هلا، وكذلك رقم صندوق  -

 التقاعد.

 .1كرة السلة ...إخل(–الركيب –ذكر االتفاقية اجلماعي املطبقة )كرة القدم  -

، يتضمن الفصل األول جمال التطبيق والفصل ( فصال13عشر )( ثالثة CCNSتتضمن االتفاقية )

الثاين احلوار االجتماعي املشرتك، الفصل الثالث حرية الرأي، واحلق النقايب، ومتثيل العمال أما الفصل 

ويتضمن االلتزامات و الشروط األساسية والشروط الثانوية وأنواع العقد أما الفصل الرابع عقود العمل 

فيتضمن وقت العمل، و الفصل السادس املبادئ العامة اخلاصة بالنظافة واحلماية، الصحة  اخلامس

                                                           
1 Dr. SERDJ Poutot, et Dr. Michel Serdj Poutot, bulletin d’information 
juridique sportive, légisport, le contrat du travail des sportives professionnelles, 
P02. www.legisport.com. 
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 ل و الفصل السابع العطل، الفص الثامن التكوين االحرتايف، الفصل التاسع التصنيفوشروط العم

واألجور، الفصل العاشر االدخار، الفص احلادي عشر تعدد املستخدمني، منضمات املستخدمني، 

 سد فراغ املوظف. الثاين عشر الرياضة االحرتافية، الفصل الثالث عشرالفصل 

وبالتايل ما ميكن قوله عن هذه االتفاقية أهنا حتكم عالقات عمل الرياضيني احملرتفني للتخصصات اليت 

 .1تدخل يف جمال ختصصها االحرتايف

  أولوية القانون على االتفاقية اجلماعية األقل مالئمة:

عندما  أو جي سي نيسيف نادي  العب كرة قدم حمرتف فابريك بوالنل قضية ظهر ذلك من خال

من ميثاق كرة القدم احملرتفة مت  12األخري أثناء مباراة مع ناديه و تطبيقا لنص املادة أصيب هذا 

على خربة طبية من اجل حتديد ما إذا كان يستطيع الالعب هذا الالعب من أجل عرضه  استدعاء

على جمددا أو ال، ولكن الرياضي رفض االمتثال لالستدعاء، وبالتايل قام ناديه بوقف تسديد األجر 

 هو مبثابة قطع لعالقة العمل. أن رفض الالعب إلجراء اخلربةأساس 

امليثاق ميكن استبداهلا بشروط  12اعتربت بأن املادة  أكس أون بروفونسحمكمة استئناف 

ية لألجري الضحية نتيجة حادث عمل، ألنه من النظام العام ويتم تطبيقه ألنه )متطلبات( قانونية محائ

 .2أكثر مالئمة من القواعد اليت تضمنها امليثاق

                                                           
1 J. R. Cognard, Op Cit, P 19. 
2 CA, Aix-en –Provence, 21 Octobre 1997, n°9805/93, Poullain, c/OGC Nice, 
juridata, n°1997-056364-V. J. R. Cognard, Op Cit, P 18. 
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 الرابطات احملرتفة.التنظيمات الصادرة عن االحتاديات الرياضية و/أو  البند الرابع:
أيضا تطبق على النوادي التابعة هلا و إن اللوائح الصادرة عن االحتاديات و الرابطات املرخص هلا بذلك 

الرياضيني املرخص هلم واخلاضعني هلا، حيث أن هذه اللوائح تتضمن قواعد تتعلق بالعالقات بني 

 .1النوادي املستخدمة و الرياضيني األجراء

بتحديد فرتة االنتقال إىل لق بانتقال الالعبني بني األندية، وذلك اللوائح قواعد تتعفمثال تضمن هذه 

حتدد هذه اخلاصة هبم لدى االحتاديات، وكذلك األندية ومتكني الالعبني من تسجيل عقود العمل 

العمل ويظهر ذلك من خالل املواد  االحتاديات عن طريق اللوائح إجراءات املسابقات على عقود

ولة كرة القدم احملرتفة الفرنسية، إمنا بالرجوع إىل التنظيمات واللوائح ام بطظن من 2062إىل  200

، وكذلك 3الصادرة عن االحتاديات اجلزائرية اليت منحتها القوانني والتنظيمات مهمة املرفق العام

، ففي إطار صالحيات هذه 4من طرف االحتادالرابطات املرخص هلا بتنظيم النشاط الرياضي 

الرابطات املرخص هلا وفق قوانني و أنظمة االحتاد لديها سلطات أوسع على النوادي اليت تنتمي إليها 

وكما هو احلال بالنسبة للواقع للوائح و التنظيمات الصادرة 5و املسجلني لديها وخاصة املرخص هلم

هلا الرابطات الفرنسية فإن اللوائح الصادرة عن االحتادات والرابطات الرياضية يف اجلزائر عن االحتادات 

                                                           
1 J. R. Cognard, Op Cit, P22. 
2 Règlement des compétitions de la LFP, 2014/2015. 

نوفمرب  02املؤرخ يف  418-91املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية السالف الذكر واملرسوم التنفيذي  13/05قانون  3
 و تنظيم و تركيبة و وظيفة االحتاد الرياضي الذي حيدد الواجبات 1991

4 Fédération algérienne de football, Art 1, règlement des championnats du football 
professionnel. 
5 Fédération algérienne de football, Art 2, règlement des championnats du football 
professionnel. 
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من نظام  50املادة  فيما يتعلق بانتقال الالعبني على املستوى الوطين أو الدويلفمثال نفس الوظيفة 

 36لقدم، املدة بطولة كرة القدم احملرتفة السالف الذكر وحتديد منوذج الرتخيص من أجل ممارسة كرة ا

، كذلك حتديد 39و 38املادة من نفس النظام منعه ومدة صالحيته و إجراءات منحه و انقضاءه، 

لفقه والقضاء كما أشرنا إجراءات املصادقة على عقود االحرتاف و اليت تعترب حسب رأي غالبية ا

 عقود عمل.

 مدى إلزامية هذه اللوائح الصادرة عن االحتاديات أو الرابطات:

يتم ، وبالتايل فإن النشاطات الرياضية 1إن ترقية النشاطات الرياضية وتطويرها من الصاحل العام

فهذه األخرية حتدد و تسري بعالقاهتا مع اجلمعيات واهليئات  .2تشجيعها من قبل سلطات الدولة

متابعتها كاالحتادات و الرابطات، السياسة الوطنية للرياضة وتتوىل ضبطها وتنفيذها و   املعنية

االحتادات ال تنشأ إال برتخيص من الدولة كما أن مهمة إصدار  و، وبالتايل فإن الرابطات 3ومراقبتها

 .4واهليئات العامة يف الدولة هلا القانوناللوائح و التنظيمات يف اجملال الرياضي مينحها 

الرابطات ، جيب ومن خالل ذلك ميكن القول أن اللوائح و األنظمة اليت متنحها االحتادات و 

من املرسوم التنفيذي  03، وتنص أيضا املادة 5تطبيقها من طرف اخلاضعني هلا كالنوادي والالعبني

                                                           

 نشطة البدنية و الرياضية السالف الذكر.ألاملتعلق با 13/04نون من قا 04املادة  1 
2 Jean yves lassalle, responsabilité civil et pénale-sport. JCP, la semaine juridique 
, édition général, étude 1277n° 4/5 décembre 2000, P2229. 

 السالف الذكر. 50/ 13من قانون  50املادة  3 
 السالف الذكر 13/05من قانون  91إىل  85املواد من  4 
احملدد لدفرت األعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات الرياضية،  2010جويلية  01من القرار الوزاري املؤرخ يف  05املادة  5 

 السالف الذكر.
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الذي حيدد القانون األساسي للمدربني على أن "خيضع املدربون أثناء تأدية مهامهم إىل  06-297

كذا التنظيمات والقوانني األساسية األحكام التشريعية والتنظيمية السارية املفعول وأحكام هذا املرسوم و 

 .اليت تسنها االحتادية الرياضية الوطنية املعنية

التنظيمات و اللوائح الصادرة عن اخلضوع إىل على الرياضيني القول بأنه جيب ومن هنا ميكن أن 

االحتاديات، وعليه فإنه ميكن القول أيضا أن اللوائح و التنظيمات تعترب أيضا أحد مصادر عقد 

 .العمل الرياضي

 .وموقف لوائح االحرتاف من هذا العقد خصوصية عقد العمل الرياضي الفرع الثاين:

ثاين النتطرق من خالله إىل خصوصية هذا العقد، و البند األول سنحاول تقسيم هذا الفرع إىل 

 سنحاول من خالله حتديد موقف لوائح االحرتاف من هذا العقد.

 خصوصية عقد العمل الرياضي. البند األول:
إن خصوصية النشاط الرياضي تربز أن العقود يف هذا اجملال ال ختضع فقط للقواعد العامة، فهي 

 :1حبسب طبيعتها قواعد خاصة وهي يف حقيقة األمر تكون يف أمرين

 .بعض القواعد العامة يف الرياضةأوال: 
وبالتحديد املادة  2لقانون العمل الفرنسيعندما يتعلق األمر مبدة عقد العمل فالالعب وفقا 

(L1242-2 يرتبط مع ناديه بعقد عمل ملدة حمددة، حيث انه وفقا لنص املادة ميكن أن ينعقد )

                                                           
1 Gerrald Simon, les contrats du sportifs exemple du football professionnel, 1er 
édition, 2003, septembre, presses universitaire du France, 2003, 6 avenue Reille 
75014, Paris, P29. 
2 Code du travail, Op Cit. 
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ويف حاالت حمددة وفقا لنص املادة عقد عمل ملدة حمددة من اجل تنفيذ نشاط حمدد ومؤقت 

(L1242-3). 

اللجوء إىل عقود عمل غري حمددة املدة، وعليه فإن قانون وبالتايل فإن النشاط الرياضي ال يتطلب 

(، حيث L1242-3العمل هو الذي ينظم الرياضة االحرتافية وذلك وفقا ملا نصت عليه املادة )

تنص على أن "النشاطات ذات الطابع املومسي أو اليت تكون يف بعض القطاعات احملددة مبرسوم أو 

ميكن اللجوء إىل عقود عمل غري حمددة املدة بسبب طبيعة  عن طريق اتفاقية أو اتفاق مجاعي ال

و اليت  (D1242-1و املؤقت هلذه النشاطات، وعلى وجه التحديد تطبيق املادة )النشاط املمارس 

إطار عالقات العمل احملددة املدة تضم الرياضة االحرتافية،  يفتنص على أن النشاطات اليت تكون 

 .1القضاء ال ميس الرياضيني فقط بل وحىت املدربنيحسب رأي الفقه و وهذا النص 

على أن األصل يف عقود العمل فإنه ينص  90/11أما بالرجوع إىل قانون عالقات العمل اجلزائري 

، 2من هذا القانون 11ن خالل املادة م أهنا تكون ملدة غري حمددة إال إذا نص على غري ذلك كتابة

يف على إبرام عقود عمل حمددة املدة من نفس القانون  12أما استثناءا فيمكن حسب نص املادة 

إبرام عقود عمل ملدة حمددة "ميكن بعض احلاالت فقط، وذلك ما نصت عليه هذه املادة بقوهلا 

 أدناه: بالتوقيت الكامل أو اجلزئي يف احلاالت املنصوص عليها صراحة

 فيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غري حمددة،عندما يوظف العامل لتن

                                                           
1 Gerrald Simon, les contrats du sportifs exemple du football professionnel, Op 
Cit, P30. 

 السالف الذكر، املتعلق بعالقات العمل املعدل و املتمم. 90/11 قانون 2 
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وجيب على املستخدم أن  عندما يتعلق األمر باستخالف عمل مثبت يف منصب تغيب عنه مؤقتا،

 حيتفظ مبنصب العمل لصاحبه،

 عندما يتطلب األمر من اهليئة املستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع،

 .سباب مومسيةعندما يربر ذلك تزايد العمل أو أ

ويبني بدقة عقد  .عندما يتعلق األمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة حمددة أو مؤقتة حبكم طبيعتها

 .العمل يف مجيع هذه احلاالت، مدة عالقة العمل وأسباب املدة املقررة"

هذه احلاالت أو إحداها وعليه فإن ما يكمن قوله يف هذا الصدد فإن النشاط الرياضي يدخل ضمن 

مع عقود عمل حمددة املدة تدخل ضمن نظام هذا القانون،  إبراملطبيعته املؤقتة وبالتايل ينبغي  نظرا

يف إطار االحرتاف الرياضي، بل هذا القانون مل ينص صراحة على طبيعة العقود اليت تكون العلم أن 

وأشار  ،العايلمن هذا القانون على العقود اخلاصة برياضة النخبة واملستوى  04نص فقط يف املادة 

إىل التنظيم الذي ينظمها،على خالف القانون الفرنسي الذي نص على أن عقود االحرتاف الرياضية 

إال أنه بالرجوع إىل مرسوم التنفيذي ، (D1242-5هي عقود عمل حمددة املدة من خالل املادة )

ملدربني هي عقود عمل حمددة املدة، و بالتايل ما عقود اعلى أن صراحة جنده ينص 06-2971

فإن هذا القانون ترك حتديدها إىل اللوائح والتنظيمات ميكن استنتاجه خبصوص طبيعة عقود الرياضيني 

 اخلاصة الصادرة عن االحتاديات و الرابطات الرياضية.

                                                           

 احملدد للقانون األساسي للمدربني السالف الذكر. 297-06املرسوم التنفيذي رقم  1 
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 .1بعض القواعد اخلاصة بالرياضة كأساس خلصوصية عقد العمل الرياضيثانيا:
إال أن هذا العقد يتميز 2على الرغم من أن عقد العمل الرياضي خيضع للقواعد العامة يف قانون العمل

خبصوصية معينة جتعله خيتلف ويتميز يف بعض األوجه عن عقد العمل التقليدي، سواء من حيث 

، أو الطريقة اليت ينقضي هبا، ففي كل هذه النواحي توجد أحكام إبرامه أو نوعية التزامات الطرفني

عقود العمل، وترجع هذه اخلصوصية إىل طبيعة النشاط هبذا العقد ينفرد هبا عن غريه من خاصة 

إذ أن ذلك النشاط خيضع ملعطيات معينة ختتلف إىل حد كبري الرياضي الذي ينصب عليه هذا العقد 

س فيها األنشطة األخرى، وهو ما تطلب وجود قواعد خاصة حتكم هذا عن تلك املعطيات اليت متار 

العقد من خالل القوانني والتنظيمات يف اجملال الرياضي وكذلك اللوائح اليت تضعها االحتادات 

 .واليت تعترب أساس خلصوصية عقد العمل الرياضي، 3الرياضية

من االحتاد شكلية خاصة تتمثل يف التصديق عليه أن هذا العقد، يلزم لصحته ومن هذه اخلصوصيات 

 .4أو الرابطة املفوض هلا بذلكاملعين 

االلتزامات اليت خيضع هلا الرياضي واملدرب تفوق تلد اليت خيضع هلا غريه من العمال وفضال  أنكما 

باع إتعن التزاماته بإتباع توجهيات النادي الذي تعاقد معه والذي ميثل صاحب العمل، فإن عليه 

                                                           
1 Gerrald Simon, les contrats du sportifs exemple du football professionnel, Op 
Cit, P30. 
2 J. P. Karaquillo, le droit du sport, Op Cit, P83. 

، عقد احرتاف العب كرة القدم يف ضوء لوائح االحرتاف عن االحتادات الوطنية لكرة القدم يف رجب كرمي عبد الالهالدكتور  3 
 .77مصر و الدول األخرى واالحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، املرجع السابق، ص

 .39العقود الرياضية، املرجع السابق، ص، الوجيز يف حممد سليمان األمحدالدكتور  4 
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ن األخري هو الذي يقوم بتوقيع اجلزاءات عن املخالفات اليت أذ إتوجيهات االحتاد الرياض املعين، 

 .حتدث من الرياضي أثناء ممارسة نشاط الذي ميثله فيه احلكم

ي يف أي وقت مبجرد اتفاق الطرفني، إال أن عقود كما أن القاعدة تقضي بأن عقود العمل تنته

يكفي النتهائها جمرد اتفاق الطرفني، بل جيب أيضا احلصول على موافقة االحتاد العمل الرياضية ال 

 الرياضي املعين وهذا ما تفرضه اللوائح الرياضية.

اخلصوصيات أيضا اليت متيز عقود العمل الرياضية هي ظاهرة انتقال الالعبني اليت تنظمها  أهمو من 

يف عقود العمل أخرى انه مىت انتهت الرابطة العقدية اللوائح والتنظيمات الرياضية، وذلك ألن الثابت 

أي صاحب عمل آخر ن يتعاقد مع أبني العامل و صاحب العمل أصبح العامل حرا، أي يستطيع 

عدم املنافسة، أما عقود العمل الرياضية فإن للرياضي بدون قيد أو شرط، وذلك باستثناء شرط 

ينه وبني النادي فإنه يظل باقيا يف ناديه حىت يتم انتقاله احملرتف بالرغم من انقضاء الرابطة العقدية ب

 .1إىل ناد آخر وفق شروط و قيود الئحية يفرضها التحاد املعين

وكذلك من بني اخلصوصيات اليت خيضع هلا هذا العقد هو إمكانية إعارة العب ملدة زمنية معينة إىل 

 .ناد آخر وفق شروط ينظمها االحتاد الرياضي املعين

 موقف لوائح االحرتاف من هذا العقد. البند الثاين:
إن لوائح االحرتاف ذهبت إىل اعتبار عقد االحرتاف الرياضي هو عقد عمل سواء بشكل صريح أو 

 02ذهب االحتاد الدويل لكرة القدم الفيفا من خالل نص املادة  ،كرة القدم، فمثال يف جمال  ضمين

                                                           

 .40، الوجيز يف العقود الرياضية، املرجع السابق، صحممد سليمان األمحدالدكتور  1 
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العب الذي لديه عقد مكتوب مع ناد"، إال أن رتف هو العب احملالال"من الئحته إىل أن  02فقرة 

ذكر صراحة يف تفسريه يف تلك املادة أن العقد التعليق على هذه الالئحة الصادرة عن ذلك االحتاد 

 نادي هو عقد عمل.الذي يربمه الالعب احملرتف مع ال

نه قد شرح أحيث لالئحة االحتاد الدويل، ويعترب الفقه أن هذا التعليق هو مبثابة التفسري الرمسي 

حكام احملاكم اخلاصة باالحتاد الدويل وهي جلنة أوضاع أوفقا ملا استقرت عليه نصوص تلك الالئحة 

بسويسرا  لوزانالالعبني وقاضيها الفرد وغرفة فض املنازعات، فضال عن أحكام حمكمة التحكيم بـ

إعتربت هذا ن الئحة االحتاد الدويل لكرة القدم أ، ومن مث ميكن القول بشأن الرياضة بشأن الرياضة

 .1عقد عمل العقد

على أن منه  250قد نص صراحة يف املادة  2افرنساحملرتفة يف كذلك فإن ميثاق احرتاف كرة القدم 

يف الفصل اخلاص   املادةهذه ، وقد وردت هوعقد عمل يهالذي يربمه الالعب مع ناد دالعق

باإلضافة إىل املادة  باألحكام العامة اليت تطبق على الالعبني احملرتفني و الالعبني حتت التدريب

ن هذا امليثاق يعترب عقد احرتاف العب كرة القدم عقد أوهذا ما يعين  ،من هذا امليثاق 251-252

تأكيدا لذلك نص هذا امليثاق يف عمل، كما أنه يعترب عقد الالعب حتت التدريب أيضا عقد عمل و 

                                                           

، عقد احرتاف العب كرة القدم يف ضوء لوائح االحرتاف عن االحتادات الوطنية لكرة القدم يف رجب كرمي عبد الالهالدكتور 1 
 .69الدويل لكرة القدم )الفيفا(، املرجع السابق، صمصر و الدول األخرى واالحتاد 

2 Charte du football professionnel, convention collective national des métiers du 
football, Op Cit, LFP saison 2014/2015. 
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منه يف الفصل اخلاص بالالعب احملرتف على أنه "يتمتع الالعبون احملرتفون باحلقوق اليت  508املادة 

 .1ختوهلا إياها بصفتهم عماال نصوص قانون العمل

( يف فرنسا قد ذكرت صراحة يف املادة CCNS)االتفاقية اجلماعية للرياضة وفضال عن ذلك، فإن 

 .ع الرياضي احملرتف بوجه عام مع ناديه هو عقد عملم منها أن العقد الذي يربم 03فقرة  12

صراحة على عقد العمل الرياضي ألن عقد فإهنا مل تنص 2الئحة االحرتاف السعوديةلأما بالنسبة 

احرتاف الالعب هو عقد عمل ومع ذلك فإن نصوصها تدل بطريق اإلشارة على أن هذا العقد 

على أن "الالعب احملرتف هو الالعب الذي  02فقرة  09 عمل، حيث أهنا يف املادة بالفعل عقد

لديه عقد مكتوب مع أحد األندية ويتقاضى أجر نظري نشاطه الكروي ويفوق مصروفاته الفعلية اليت 

 ترتتب عن ذلك...".

، أما عنصر باإلضافة إىل عنصر املدةوبالتايل يستخلص من هذا النص توافر عنصري األجر والعمل 

اليت نصت عليه هاته الالئحة يف املادة التبعية فيمكن استخالصه من خالل التزامات الالعب احملرتف 

منها،و كذلك حق النادي يف توقيع عقوبات على الالعبني يف حالة اإلخالل بالتزاماهتم وذلك  05

ن العقد املربم بني من نفس الالئحة، فهذه النصوص تشري بشكل ضمين إىل أ 49من خالل املادة 

الالعب احملرتف و ناديه باعتبار أن ذلك يعد نتيجة حتمية والزمة للمعىن األصلي املتبادر من ألفاظ 

 تلك النصوص.

                                                           
1 Art 250, 300 et 500de la charte du football professionnel, convention collective 
national des métiers du football, LFP saison 2014/2015. 

 م.2003هـ/1434الئحة االحرتاف و أوضاع الالعبني وانتقاالهتم يف اململكة العربية السعودية  2 
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، فهي مل 1وهذا تقريبا ما ميكن قوله على القواعد اليت تضمنها نظام بطولة كرة القدم احملرتفة اجلزائرية

عقد عمل، لكن ميكن مالحظة عناصر عقد العمل يف هذا تنص صراحة على أن عقد االحرتاف هو 

ول بأهنا نصت على ذلك بصفة ضمنية، العقد من خالل ما نصت عليه قواعدها أي انه ميكن الق

يعترب العب حمرتف الالعب الذي لديه عقد مكتوب مع "منها على أنه  08حيث تنص املادة 

 تكبدها وميارس كرة القدم على وجه االحرتاف".النادي و يتلقى تعويضات تفوق مبلغ النفقات اليت ي

كذلك تنص   ،فإن هذه املادة تنص على عنصري األجر و العمل املتمثل يف لعبة كرة القدمبالتايل و 

على أنه "يتعني على النادي إعالن املبالغ املقدمة إىل الرياضي احملرتف منها  (ب)هذه املادة يف الفقرة 

الالعب قسيمة الدفع الشهري وفقا بتقدمي هيئة الضرائب وهو ملزم  إىل هيئة الضمان االجتماعي و

اليت  26للقوانني السارية املفعول، أما فيما خيص عنصر التبعية فيمكن استخالصه من خالل املدة 

 "....النادي مسؤول عن سلوكات العبيه"تنص على أن 

 على أنه "ال ميكن لالعب أن يربم عقد جديد مع ناد آخر...". 23تنص املادة  كما

على التزامات الرياضي جتاه ناديه باإلضافة إىل توقيع العقوبات على الالعب  95وتنص أيضا املادة 

 .2من هذا النظام 125يف حالة إخالله بالتزاماته وذلك ما نصت عليه املادة 

نظام بطولة كرة القدم اجلزائرية يعترب أن عقد احرتاف الالعب احملرتف ومن ذلك ميكن استخالص أن 

 .هو عقد عمل ولكن بصفة ضمنية
                                                           

1 Fédération algérienne de football, règlement des championnats du football 
professionnel. 
2 Fédération algérienne de football, règlement des championnats du football 
professionnel. 
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 الفصل الثاين: أحكام عقد العمل الرياضي.

 مقدمة الفصل:

واليت تبني ختضع  عقود عمل الرياضيني إىل قواعد الئحية صادرة عن االحتادات الرياضية املعنية 

أحكام هذا العقد منذ حلظة إبرامه وحىت انقضائه، حيث أن هذه االحتادات تقوم بوضع قواعد 

 أساسية يف إطار الئحة واليت حتكم عقود االحرتاف، ويكون ذلك من قبل االحتادات الوطنية يف

باإلضافة إىل قيامها بوضع مناذج  حدود قواعد االحتاد الدويل لتنظيم األحكام التفصيلية هلذه العقود،

، وأوجبت على كل من النادي والرياضي أن يلتزم هبذه اليت تربم على أساسها عقود االحرتافالعقود 

 بينهما. هذه اهليئات من أجل تنظيم العالقة التعاقدية فيماالعقود املوضوعة من طرف 

هذه اللوائح جيب مراعاة القواعد اليت حتكم هذا العقد، والواردة يف  عند إصدارتنبيه إىل أنه لجيب ا

 فضال عن خضوعه للقواعد املنظمة للعقد ،1قانون العمل، باعتبار أن هذا العقد من عقود العمل

 .بصفة عامة املنصوص عليها يف القانون املدين

بل إن قواعد الئحة االحرتاف جيب أن تكون متفقة مع قواعد قانون العمل حبيث ال ميكنها أن 

املقررة له يف هذا القانون وكذلك التنظيمات  –كعامل –تتضمن أي تناقض مع حقوق الرياضي 

، و كذلك ، وإال كان حكمها باطال، وذلك ألن قواعد قانون العملاملعمول هبا يف جمال التشغيل

يف  بالنظام العام لتعلقها ظيمات السيما اليت تضمن احلد األدىن حلماية العمل هي قواعد آمرةالتن

املتعلق 90/11و يف ذلك تقضي املادة من قانون اجملتمع و من مث ال جيوز االتفاق على خمالفتها، 

                                                           
1 J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P05. 
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االتفاقيات نصوص عليها يف األحكام امل تعد باطلة و عدمية األثربعالقات العمل السالف الذكر "

يف جمال الشغل  كيفما كان نوعه  التمييز بني العمالتفاقات اجلماعية أو عقد العمل اليت من شأهنا الاو 

و الوضعية االجتماعية أو النسبية، والقرابة واجلنس أو األجرة  أو ظروف العمل على أساس السن، 

إليها"، وكذلك ما نصت عليه املادة واالنتماء إىل نقابة أو عدم االنتماء والقناعات السياسية  العائلية

(1-L1121)1 ال ميكن املساس حبقوق األفراد و حريتهم الفردية و اجلماعية و تقييدها ما مل يكن"

 .ذلك مربرا بطبيعة املهام و تناسبها مع اهلدف املراد"

على أنه 2من ميثاق كرة القدم احملرتفة يف فرنسا 251املادة  نصوبالرجوع إىل لوائح االحرتاف، فإنه ت

حترتم بشكل عام مجيع القواعد املنصوص عليها يف قانون  أن"القواعد املنظمة لعقود الالعبني جيب 

يتمتع "من نفس امليثاق على أنه  507 وتنص أيضا املادة، "وإال كانت باطلة العمل و القانون املدين

، وبالرجوع إىل "هلم يف نصوص قانون العمل و التقنني االجتماعي ةاحملرتفون باحلقوق املقرر الالعبون 

من القرار الذي حيدد منوذج دفرت األعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي  05املادة 

 الرياضي احملرتف النادي جنده ينص يف الفقرتني األوىل و الثانية على أنه يتعني على ،3الرياضية احملرتفة

فيما خيص الالعبني على تطبيق األحكام القانونية و التنظيمية السارية املفعول السيما يف جمال  

 29لهم، كما تنص املادة العمال األجانب و أيضا تطبيق التنظيمات يف جمايل تشغيل الالعبني و حتوي

                                                           
1 Code du travail, copyright (c), 2007-2008, légifrance. 
2 Charte du football professionnel, convention collective national des métiers du 
football, LFP saison 2014/2015. 

احملدد لنموذج دفرت األعباء الواجب اكتتابه من طرف  2010يوليو  01هـ املوافق لـ  1431رجب  18قرار مؤرخ يف  3 
 .44الشركات والنوادي الرياضية احملرتفة، ج. ر. ع
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القوانني واألنظمة السارية باحرتام  على أنه "يلتزم النادي الرياضي احملرتف من نفس القرار 01فقرة 

، كما تنص "والشركات التجارية املفعول السيما تلك املتعلقة بقانون العمل و الضمان االجتماعي

، على فيما خيص عقود عمل املدربني 2971-06من املرسوم التنفيذي  03و  02فقرة  22املادة 

العمل حمدود املدة ويتم تنفيذه طبقا لألحكام التشريعية و التنظيمية املعمول هبا  أنه يكون عقد

 .1990أفريل  21املؤرخ يف  90/11م السيما قانون رق

تنظم عقود االحرتاف اخلاصة بالرياضيني السيما الالعبني و  فإنه إذا كانت لوائح االحرتاف هكذا

 .قواعد قانون العملن يكون يف حدود أاملدربني، فإن ذلك جيب 

أن خضوع عقود عمل الرياضيني إىل قواعد الئحة االحرتاف تقتضيه طبيعة النشاط الرياضي والواقع 

وضع قواعد خاصة حتكم العالقة بني الرياضي احملرتف وناديه وال يتعارض ذلك  ، واليت تتطلبنفسه

و يقتصر عادة على وضع القواعد مع أحكام قانون العمل،ألن هذا القانون يتميز بالطابع الواقعي فه

للوائح اإلدارية و االتفاقيات اجلماعية اليت لعمل تاركا الكثري من التفصيالت األساسية املنظمة لعقد ا

مع طبيعة وظروف كل مبا يتالءم ضعها أصحاب الشأن و اليت تنظم تلك التفصيالت  بقواعد معينة ي

 .2ذا القانونو من مث فإن تلك القواعد تعد قواعد إضافية هل اعمل على حد

                                                           

 للقانون األساسي للمدربني السالف الذكر. احملدد 297-06املرسوم التنفيذي رقم  1 
، عقد احرتاف العب كرة القدم يف ضوء لوائح االحرتاف عن االحتادات الوطنية لكرة القدم يف رجب كرمي عبد الالهالدكتور  2 

 .83-82مصر و الدول األخرى واالحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، املرجع السابق، ص
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وعلى هذا ميكن القول بأن الئحة االحرتاف اليت تصدرها االحتادات الرياضية يعترب جزءا مكمال 

 .1قانون العملل

فية اليت برم هبا هذا حماولني تبيان الكي وعلى ضوء ما تقدم نقوم ببيان أحكام عقد العمل الرياضي

كيفية انقضاءه خمصصني لكل مسألة مبحث مستقل قانونية اليت ترتتب عليه و أخريا  الر ثاواآلالعقد 

 .وذلك على النحو التايل

 املبحث األول: إبرام عقد العمل الرياضي و تنفيذه

 املبحث الثاين: انقضاء عقد العمل الرياضي

 

 

 

                                                           

دراسة –نظامه القانوين –طبيعته القانونية –مفهومه –، عقد احرتاف العب كرة القدم ثمان احلنفيعبد احلميد عالدكتور  1 
 .75مقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول العربية، املرجع السابق، ص
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 .إبرام عقد العمل الرياضي و تنفيذه املبحث األول:

 ،1بني الرياضي احملرتف أو املدرب مع احد األندية الرياضية احملرتفةعقد العمل الرياضي غالبا يربم 

 اليت حترتف نشاط رياضي معني.و 

ومنتجا آلثاره أن  ينعقد هذا العقد صحيحاوطبقا للقواعد العامة اليت حتكم العقود، فإنه يتعني لكي 

تتوفر فيه شروط معينة، و هي شروط االنعقاد وشروط الصحة مع مراعاة ما تقضي به لوائح 

 .2االحرتاف من أحكام خاصة يف هذه الشروط

أن نعرض يف املطلب األول  تقتضي  و تنفيذهوعلى هذا فإن بيان كيفية إبرام عقد العمل الرياضي 

نعرض  ، و يف املطلب الثاينعقد العمل الرياضي و ما هي املراحل اليت مير هبا عند إبرامه كيفية إبرام

 العقد.هذا  أطرافلتنفيذ عقد العمل الرياضي  وذلك من خالل إبراز التزامات 

 إبرام عقد العمل الرياضي. املطلب األول:

قبل تشكل العقد من خالل تطابق إراديت األطراف، الرياضي و النادي املستخدم واتفاقهما على 

 فإن هذا األخري يكون غالبا موضوعه مرحلة مسبقة من املفاوضات،العناصر األساسية لعقد العمل، 

 .3يتخللها أحيانا توقيع ما قبل التعاقد

                                                           

دراسة –القانوين نظامه –طبيعته القانونية –مفهومه –، عقد احرتاف العب كرة القدم عبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  1 
 .91مقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول العربية، املرجع السابق، ص

، عقد احرتاف العب كرة القدم يف ضوء لوائح االحرتاف عن االحتادات الوطنية لكرة القدم يف رجب كرمي عبد الالهالدكتور  2 
 .84رجع السابق، صمصر و الدول األخرى واالحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، امل

3  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P24. 
 *إن العقد يف هذه املرحلة مل يتكون بعد وإمنا يتم التمهيد له من خالل املفاوضات.
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ا ممرحلة املفاوضات و ني نتناول يف الفرع األول و من خالل ذلك سنقوم بتقسيم هذا املطلب إىل فرع

 .قبل التعاقد، و يف الفرع الثاين نتناول مرحلة تكوين العقد

  ما قبل التعاقدو فاوضات املالفرع األول: 
(Négociation et avant-contrat). 

فإهنما غالبا ما يلجآن إىل من االتفاق على شروط عقد العمل حىت يتمكن النادي و الرياضي 

و تعرف هذه الطريقة باحملادثات *مسبقا على العناصر األساسية للعقد املقرتحالتفاوض 

(pourparlersو تكون غالبا عن طريق وسطاء حمرتفون، كاحملامون و/أو الوكالء الرياضيون ،) ،

 .جل محاية هذه املفاوضاتأمن 

 des) األطراف يلجئون إىل تقنية تعرف مبا قبل التعاقدومن أجل محاية هذه املفاوضات، فإن 

avant-contrats ،) و على وجه اخلصوص الوعد بالتعاقد و هذا األخري يستعمل أيضا من أجل

 .1وينهماحلفاظ على الرياضيني الشباب أثناء تك

 .)الوكيل الرياضي و/أو احملامي( املفاوضون يف عقد العمل البند األول:
 .النظامية الوساطةأوال: 

(Activité de courtage réglementée). 

(، وتعترب Club Employeurهي نشاط يتمثل يف وضع الرياضي ضمن نادي مستخدم )

و ذلك من خالل منحهم شهادة من االحتاد  نظامية إذا مت السماح للوكالء الرياضيني مبمارستها،

                                                           
1  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P25. 
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من قانون  (L222-7)الرياضي املختص ملمارسة نشاط الوكيل الرياضي و هو ما نصت عليه املادة 

 .1الفرنسي ةالرياض

أن نشاط الوكيل الرياضي هو اآلن مفتوح للمحامي شريطة النجاح يف امتحان الوكيل للنشاط  كما

 .من قانون الرياضة الفرنسي السالف الذكر (L222-19-1الرياضي الذي يريد االلتحاق به )

و عليه مين تعريف الوكيل الرياضي على أنه شخص طبيعي يكون مسجال ومرخصا له من قبل االحتاد 

إىل  ، وبالرجوع2عبنيوكيل الالالوطين أو االحتاد الدويل أو أي من االحتادات األخرى للعمل بصفة 

، جنده ينص يف املادة املتعلق بتنظيم األنشطة الرياضية و البدنية السالف الذكر 13/05قواعد قانون 

يدعى وكيل الالعب التعاقد مع ممثل هلم  الرياضينيأو جمموعة  نيمنه على أنه "ميكن الرياضي 66

 . لالستفادة من خدماته مقابل أجرة يف ظل احرتام القوانني و األنظمة السارية املفعول

 جيب أن تصدق على العقد املنصوص عليه يف الفقرة أعاله االحتادية الرياضية الوطنية املعنية.

ارسة نشاطهم أن حكام التنظيم الرياضي الدويل، جيب على وكالء الالعبني من أجل ممأمع مراعاة 

يكونوا متحصلني على إجازة تسلمها هلم االحتادية الرياضية الوطنية املعينة بعد إشعار الوزير املكلف 

 ."...بالرياضة

                                                           
1  Code du sport, droit.org, institut français d’information juridique, édition 
18/10/2015. 

 م.2013هـ لـ 1434، من الئحة االحرتاف و أوضاع الالعبني و انتقاالهتم يف اململكة العربية السعودية، 14فقرة  01املادة  2 
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على  منه 58، جنده ينص يف املادة السالف الذكروبالرجوع إىل نظام بطولة كرة القدم احملرتفة اجلزائرية 

االحتادية الوطنية أو "ال يعترب وكيل الالعبني الذي ال حيوز على شهادة العبني املمنوحة من قبل أنه 

 ".الدولية

كما تنص نفس املادة يف فقرهتا الثالثة على أنه "جيب على الوكيل أن ميارس نشاطه وفق عقد مكتوب 

 .1"خيضع لالحتادية

 نظامية.اإلجراءات تكون املفاوضات وبالتايل وباحرتام هذه 

 يف عقد العمل (Strict Négociation) الدقيقويف كل األحوال فإنه فيما يتعلق بالتفاوض 

وساطة غري نظامية، لكن الرياضيني هلم احلرية يف اللجوء إىل أي شخص خيتارونه يستبعد كل نشاط 

حمصورة  التفاوض هذه ليست نظامية و لكنها أيضا ليستمهمة  ، وبالتايل فإنومساعدهتملتمثيلهم 

 2على الوكالء الرياضيني

 ثانيا: طريقة دفع أجر الوكيل الرياضي.
إجباري، جيب إن الرياضيني الذين خيتارون اللجوء إىل خدمات الوكيل الرياضي باعتبار انه ليس 

، وبالتايل فإن أجر الوكيل مقابل نشاطه كوكيل كما أشرنا سابقا  عليهم أن يربموا معه عقد مكتوب

،و هذا أي الرياضي األجري والنادي املستخدممن مبلغ العقد املربم بني األطراف  %10فهو حمدد بـ 

 .من قانون الرياضة الفرنسي (L222-17ما قضت به املادة )

                                                           
1  Fédération algérienne de football, règlement des championnats du football 
professionnel, Op Cit. 
2  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P26. 
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و بأي طريقة كانت من اإلشارة إىل أنه حيضر على الوكيل الرياضي احلصول على أي أجر  جيب كما

من قانون  (L222-5ما نصت عليه املادة )( و ذلك  Sportif mineurالرياضي القاصر )

وثالثني  ، و ذلك حتت طائلة  العقوبات اجلزائية و اليت تقدر بسنتني حبسالرياضة الفرنسي أيضا

مع إمكانية أن  من نفس القانون (L222-20وفقا ملا جاءت به املادة ) ألف أورو كغرامة مالية

 .ترتفع الغرامة إىل ضعف املبلغ الذي حتصل عليه الوكيل من الرياضي القاصر

، فنجد أنه مل حيدد السالف الذكر 13/05وبالتحديد قانون  أما بالرجوع إىل قانون الرياضة اجلزائري

ه ميكن منه على أن 66بل اكتفى بقوله يف املادة  ،أجر وكيفية حصول الوكيل الرياضي على أجره

للرياضيني أو جمموعة الرياضيني للتعاقد معهم مثل هلم يدعى وكيل الالعب لالستفادة من خدماته 

 ل.مقابل أجرة يف ظل احرتام القوانني و األنظمة السارية املفعو 

"ميكن الرياضيني أو على أنه  01فقرة  37جنده ينص يف مادته 04/101لكن بالرجوع إىل القانون 

ة خبدماته ( لتإستعانManagerالرياضيني التعاقد مع ممثل عنهم يسمى مدير أعمال )جمموعة 

 ".( مبلغ العقود املربمة لفائدهتم1/5تتعدى مخس ) مقابل أجرة ال ميكن أن

 بنسبة من مبلغ العقدوعليه ميكن القول أن الوكيل الرياضي يتلقى أجره 

 .فائدة الوكالء الرياضينيثالثا: 
و كذلك قيود سوق  الوكالء الرياضيني للمجال الرياضي وقيمة النوادي والرياضينيفضال عن معرفة 

القيمة اليت ن هؤالء الوكالء الرياضيني يلعبون دور جد مهم يتمثل يف املساعدات إ، فالعمل الرياضي

                                                           

املتعلق بالرتبية البدنية و الرياضية، ج.  2004أوت  14هـ املوافق لـ 1425مجادى الثانية عام  27املؤرخ يف  04/10قانون   1 
 .52ر. ع 
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ومميزاهتم ، من أجل إجياد نوادي تتناسب مع خصائصهم للرياضيني السيما األقل شهرة يقدموهنا

، وبالتايل فإن الوكالء الرياضيني هلم أمهية كبرية ودور مهم ومفيد هتم الرياضية والشخصيةومؤهال

 le marché du travail) يسمح بتقسيط وتسهيل املعامالت يف سوق العمل الرياضي

sportif )1. 

إىل ومع ذلك ميكن التساؤل عن مصلحة الرياضيني الكبار الذين هلم شهرة عاملية وإن كانوا حباجة 

 ؟الدفع مقابل خدمات الوكيل الرياضي من أجل وضعهم يف ناد

، لكنهم هؤالء الرياضيني حقيقة هم األقلية بالنسبة جلماعة الرياضيني يف نفس اختصاصهم الرياضي

وبالتايل هم يعتربون الصفقة بالنسبة للوكالء الذين يتقاضون يف املقابل يتقاضون أكرب اإليرادات 

ال  2هؤالء الرياضيني املشهورين عامليا حسب رأي الفقه من عقد العمل، أجرهم عن طريق نسبة

ناد  يفأو من أجل احلصول على وظيفة  حيتاجون بالضرورة إىل وكيل من أجل وضعهم يف ناد معني

وبالتايل فإن األندية تأيت مباشرة  ، وذلك نظرا لقيمتهم الرياضية ومسعتهم من الناحية العملية،معني

 الء الرياضيني.لالتصال هبؤ 

 .إطار املفاوضات على عقد العمل الرياضي يفاملزايا النسبية للمحامي رابعا: 
بدال من وكيل رياضي أو  ليس بوكيليرى الفقه بأن الرياضي العاملي لديه مصلحة يف توكيل حمامي 

 بينها: ، وهذا لعدة أسباب من3حمامي وكيل

                                                           
1  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P25. 
2  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P25. 
3  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P26. 
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تكوين قانوين احملامي من األرجح أنه متمكن أكثر يف األعمال القانونية، فاحملامون لديهم  ألن -

 .من الوكالء الرياضينيأكثر 

إن الرياضي سيقوم بادخار أكثر للمال على أساس أن احملامي يتلقى أجره عن طريق أتعابه من  -

 4يعمل من لوكيل اف الوقت الذي مضى وليس عن طريق أخذ النسبة من عقد عمل الرياضي

املفاوضة أو التفاوض و قد يأخذ من خالهلا أموال طائلة قد تصل إىل  يفساعة مثال  20حىت 

ي أو يضاعفه ماحملا يفوق أجروبالتايل فإن أجره ، خاصة إذا كانت مدة العقد أطول املاليني

 عشرات املرات.

 un secret)أخالقيات املهنة ما يعرف بواليت منها مثال احملامي خيضع لقيود صارمة  -

professionnel absolu و اليت يلتزم من خالهلا باحملافظة على أسرار املهنة واليت تضمن )

 .للرياضيني السرية التامة اليت ترتبط باملفاوضات وحمتواها

حساب يف صندوق مايل ن توضع يف أمثال األموال اليت يتحصل عليها احملامي يف فرنسا جيب  -

 la caisse de règlement) وذلك من أجل الرقابة عليهمخاص باحملامي 

pécuniaires des avocats « CARPA »  ) واليت تضمن تتبع وشفافية العمليات

 . تكون مبناسبة انتقال الرياضيني. واليتاملالية
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 خامسا: العروض اإلضافية للوكيل الرياضي.
له أعمال إضافية أخرى أكثر من غريه فهو يرافق الرياضي يوميا وزيادة على  الوكيلبأن 1يرى الفقه

أعمال الوساطة والتفاوض يقدم خدمات اإلرشاد و يقوم أيضا بتنظيم رحالت السفر للرياضي، كما 

أنه يقوم بضبط بعض املسائل املتعلقة باجلانب الشخصي للرياضي كالسكن و العالقات مع الصحافة 

 ق مع مدراء الفرق... إخل.و كذلك التنسي

، أي عن ومع ذلك يرى البعض بأنه ال شيء يربر من حيث املبدأ تقاضي األجور على هذا النحو

 .طريق نسبة من عقد العمل

 .احملرتفني محاية املفاوضات يف عقود عمل الرياضيني البند الثاين:
 .احملادثات و اتفاقيات املبادئأوال: 

(pourparlers accords de principe:) 

 (:Enjeux des négociationsقضايا التفاوض ) -أ

متثل أحيانا أن يف نظر األندية عقود ميكن تعترب عقود عمل الرياضيني احملرتفني يف مسائل التفاوض 

فرواتب الرياضيني و املدربني للحصول على أفضلهم من طرف ، استثمارات مالية ضخمة و خطرية

ثناء موسم انتقال أ، وزيادة على ذلك فإن يف مبالغ تقدر باملاليني األندية من احملتمل أن تصل إىل

من يف منافسة شرسة  ( تدخلLes Clubs Employeurs)فان النوادي املستخدمة  الرياضيني

 .2أجل احلصول على توقيع الرياضي الذي يكون عليه الطلب

                                                           
1  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P26. 
2   J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P26. 
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 :(liberté de rompre les pourparlers) إمكانية قطع احملادثات -ب

هذه املسألة االقتصادية و الرياضية يتمثل يف توقيع عقود عمل الرياضيني واليت غالبا  موضوع إن

 احملامون والوكالء(النادي والرياضي )تسبقها مرحلة املفاوضات و اليت تسمح لألطراف بوجود 

 .... إخل(األجر واملدة)وهي املتمثلة يف باالتفاق على النقاط األساسية للعقد املقرتح 

رية يف لكن املبدأ هو أن كال من األطراف تبقى له احلمؤطرة قانونا، هذه املفاوضات ميكن أن تكون 

 .عدم إبرام العقد املقرتح، ووضع حد للمحادثات

األطراف أوجبت على إن االجتهاد القضائي حملكمة النقض الفرنسية وضع حد هلذه احلرية، حبيث 

املفاوضات ألسباب غري واضحة وأسباب غري بشكل جدي و حسن نية وعدم قطع التفاوض 

 .2يف االرتباط قانونا من أجل إبرام العقد املقرتح ، السيما عندما يكون الطرف اآلخر جدي1قانونية

 (:Accord de principeاتفاق املبادئ ) -ج

من أجل تأطري اخلطوات و حتديد طريقة التفاوض، فإنه ميكن لألطراف اللجوء إىل اتفاقات مبدئية، 

تفاوض حبسن نية من أجل عقد العمل املقرتح، للويعترب موضوع مثل هذا االتفاق إجباري لألطراف 

ة مثال: األشخاص املخولني للتفاوض، رزنام حيث يتم من خالله االتفاق على شكلية التفاوض

 التفاوض، الطريقة املستخدمة، التقارير و احملاضر... إخل.

 

                                                           
1  Com., 20 mars 1972, n° 70-14-154, JCP 1973.II.17543, note, J. Schmidt-J. R. 
Cognard, Op Cit, 27. 
2  Com., 20 Oct 2002, RJDA 2003, n°128-J. R. Cognard, Op Cit, 27. 
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 .1لفرنسيةهبذا اإلجراء من قبل حمكمة النقض القد مت االعرتاف 

بتفصيل أنه يسمح  من أجل محاية املفاوضات ميكن لألطراف أن يلجأوا إىل اتفاق املبادئ، حبيث

، تسجيل ذلك كتابةو يتم  ،األساسيةالتفاوض من خالل االتفاق النهائي لألطراف على النقاط 

، وهكذا ويتم التوقيع على ذلك من طرف األطراف اجتماع التفاوضحيث أنه يتم تسجيل حمتوى 

 .يتم الوصول إىل االتفاق النهائي من أجل العقد

، ومع ذلك عندما ال 2إن االجتهاد القضائي ذهب إىل أنه جيب على األطراف التفاوض حبسن نية

إىل اتفاق بني األطراف حول العناصر األساسية لعقد العمل السيما منها األجر، و املدة يتم التوصل 

 .فإن هذه التقنية جتعل لألطراف احلرية لقطع احملادثات وعدم إبرام العقد النهائي

 .ما قبل التعاقدثانيا: 
(Avant-contrat). 

تعترب  التعاقد، و هذه التقنية التعاقدية إن عامل الرياضة شيئا فشيئا التجأ إىل تقنية ما يعرف مبا قبل

 .األكثر محاية و األكثر توافقا بالنسبة للتفاوض على العقد نظرا ملخاطره االقتصادية

، كغري احملامني، فإن تقنية ما قبل التعاقد بالنسبة لغري القانونيني أي الذين ليس لديهم تكوين قانوين

، إال أن هذه األعمال تقع تكون يف إطار العقد األعمالن هذه أ، ألهنا قد توحي له بمضللةتعترب 

، فهي ليست هلا القيمة القانونية التعاقدية يف حد قبل إبرام العقد حبيث أهنا ال تعترب عقد حقيقي

 ذاهتا أي كما للعقد النهائي.

                                                           
1  Soc., 24 mars 1958, JCP 1958, II, 10868, obs, J. Carbonnier. 
2  Civ. 1er, 20 juin 1961, D.1961 jur, P03-J. R. Cognard, Op Cit, 27. 
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، لكنها جتذب يف  عن العقد النهائي ةمنفصلما قبل التعاقد هي عقود حقيقية  يف الواقع إن تقنيات

 يتممن أجل التعاقد، حيث أن ما قبل التعاقد يعترب اتفاق ملزم عندما كثري من األحيان األطراف 

من  106 و اليت نصت عليها املادة -العقد شريعة املتعاقدين–لقواعد القانون املدين  اوفقإبرامه 

بسيط  ليس اتفاقو ( la loi des partiesمن ق. م. ف ) 1134و اليت توافقها املادة  م. جق.

 .1أخالقي يفتقر إىل القوة اإللزامية

 .ميثاق األفضليةثالثا: 
(Pacte de préférence:) 

إن ميثاق األفضلية هو عبارة عن ما قبل التعاقد بني األطراف يتم من خالله الواعد بااللتزام إىل 

بدون أن يرجع إليه مسبقا وذلك إبرام عقد هنائي مع الغري  مبعدالطرف املقابل له واملستفيد من العقد 

أي أن املستفيد من العقد يعترب هو صاحب احلق يف األولوية يف حال أن الواعد بنفس الشروط، 

 اختار إبرام العقد املتوقع من خالل ميثاق األفضلية. 

جل وضع اختيارات على أن إن ميثاق األفضلية ميكن أن يكون وسيلة للنوادي املستفيدة من العقد م

،و بشكل عام يف مجيع احلاالت اليت يكون فيها النادي مهتم يف املستقبل لمعبال اليت تتعهدالشباب 

حيوله، وبالتايل فإن ميثاق األفضلية يسمح مىت يريد ناديه املستخدم أن ولكن ال يعلم رياضي  ضمب

 .األخرى اليت تسعى للحصول على الرياضين منافسة األندية دي عند االنتقال حبماية الصفقة مللنا

                                                           
1  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P27. 
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ن يقوم بإبرام أمن أجل القيام هبذه التقنية القانونية جيب على النادي املستفيد من ميثاق األفضلية 

 .عقدين

 .األول: يكون مع النادي املستخدم لالستفادة من األفضلية عند انتقال الرياضي -

االستفادة من انتقاله يف حالة ما إذا أراد الثاين: يكون مع الرياضي املرغوب فيه من أجل  -

 .، وقبل الرياضي مغادرة ناديه القدمي من أجل ناد آخرالنادي تركه وقبض العائد

ن يقدم عروضا تقابل أو تفوق تلك اليت أجيب على النادي املستفيد  ،ميكن تطبيق هذه املواثيقحىت 

واليت  يضع شرط جزائي الطرفني أن جيب على كالتكون ذات فعالية و حىت يقدمها املنافسون، 

 .1املتمثل يف ميثاق األفضلية بالتزامه أخل األخر بواسطتها حيصل أحد األطراف على تعويض إذا

 رابعا: الوعد يف التعاقد.
عقد من ق. م. اتفاق يعد مبوجبه كال املتعاقدين أو أحدمها بإبرام  71/01املادة وفق ما تصرح به 

، املوعود بهمعني يف املستقبل، فالوعد بالتعاقد عقد مبعىن الكلمة ميهد إلبرام عقد آخر وهو العقد 

هذا العقد قد يكون ملزما جلانبني كما إذا وعد )أ( أن يبيع منزال لـ )ب(، ووعد )ب( بأن يشرتي و 

القانونية هو عقد ملزم والوعد بالعقد يف حقيقته ، كما قد يكون الوعد ملزما جلانب واحد  منزل )أ(

جلانب واحد، أو الواعد الذي يلتزم يف مدة معينة بإبرام العقد إذا أعلن املوعود له إرادته خالل هذه 

وعلى هذا قضت حمكمة النقض املصرية بأن الوعد بالعقد امللزم للجانبني يساوي  املدة يف إبرامه،

                                                           
1  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P27. 



 أحكام عقد العمل الرياضي  الفصل الثاني

158 
 

les avant-العقود التمهيدية )من وقد اعترب بعض الفقهاء الوعد بالعقد ،1العقد نفسه

contrats)2   ،ذلك أنه قد تنتهي املفاوضات اليت يدخل فيها الطرفان إىل الوصول إىل عقد هنائي

، نهائي وهي مرحلة الوعد بالتعاقد والعقد االبتدائيكما قد تنتهي إىل مرحلة سابقة على العقد ال

أيضا فيه حتديد العناصر اجلوهرية للعقد، كما يشرتط ويشرتط يف الوعد بالتعاقد وفق القانون أن يتم 

ألن الوعد بالتعاقد مضاف إىل لصحة الوعد بالتعاقد حتديد املدة اليت جيب إبرام العقد النهائي خالهلا 

أو يستخلص من ظروف احلال كما ينبغي أيضا لصحة الوعد بالتعاقد أجل معلوم يتفق عليه صراحة 

كما هو احلال بالنسبة   عقده يف النهاية من العقود الشكليةلعقد املزمع إذا كان اشكل معني استيفاء 

اليت ينبغي أن تكون يف شكل معني، ويشرتط أيضا أن يكون هذا الوعد صادر   لرياضيةالعمل العقود 

هلية، فبالنسبة للوعيد اشرتط القانون أن يكون كامل األهلية بالغا سن الرشد من شخص ذي أ

وأما الشخص املوعود له فيكفي فيه التمييز عند القيام بالوعد،  من عيوب اإلرادة باإلضافة إىل خلوه

أما عند إعالن الرغبة يف التعاقد فالبد أن يكون كامل األهلية، إال إذا كان التصرف نافعا له نفعا 

 حمضا وفق القواعد العامة.

من الوعيد لتحديده ملدة معينة، يعترب الوعد بالتعاقد مبثابة إجياب ملزم و يالحظ أن فقه القانون 

القبول فهو جمرد الرغبة يف  اأمنفردة اليت هي من مصادر االلتزام، وأساس االلتزام هنا هو اإلرادة امل

                                                           

، التصرف القانوين، العقد و اإلرادة املنفردة، 1، النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري، جبلحاج العريبالدكتور  1 
 .88، ص2008، 6طديوان املطبوعات اجلامعية، 

 .67م، ص2012هـ لـ 1433، دروس يف النظرية العامة لتإلتزام، دار اخللدونية، طبن شويخ الرشيدالدكتور  2 
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ن تكون الرغبة خالل املدة املتفق عليها يف الوعد، وإذا كانت الرغبة غري متطابقة مع أشريطة  التعاقد

 .من الوعيد ال ينعقد هبا العقد و إمنا تتطلب قبوال آخرالوعد فإهنا تعد مبثابة إجياب جديد 

و إذا انتهت املدة احملددة يف الوعد و مل يعلن املوعود له الرغبة يف التعاقد خالهلا سقط الوعد بالتعاقد 

 من تلقاء نفسه دون احلاجة إىل تنبيه أو إعذار.

فإن العقد النهائي ينعقد من وقت العلم  أما يف حالة ظهور الرغبة يف التعاقد خالل املدة املتفق عليها

إذا مت الوعد بالتعاقد بالصورة هبذه الرغبة وليس من وقت الوعد بالتعاقد، و جتدر اإلشارة إىل أنه 

فاء عند الصحيحة فيتعني على الواعد البقاء على وعده إىل حني انتهاء األجل كما يتعني عليه الو 

 .1إعالن الرغبة يف التعاقد

وإذا عدل الواعد عن وعده ومل يلتزم خالل املدة املتفق عليها أو بعد إعالن الرغبة من املوعود له فإنه 

يكون مسؤوال عن اإلخالل بالوعد وهو ما يفهم بأن القانون يعترب الوعد بالتعاقد إذا مت باملواصفات 

من ق. م. ج على  72ملادة وقد نصت ا، فال جيوز له الرتاجع مبحض إرادتهالقانونية ملزما لصاحبه، 

"إذا وعد شخص بإبرام عقد مث نكل وقاضاه املتعاقد اآلخر طالبا تنفيذ ملعىن حيث جاء فيها اهذا 

قام احلكم مقام  وكانت الشروط الالزمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرةالوعد 

 .العقد"

بالتعاقد إىل مت فيه حتديد العناصر اجلوهرية للعقد وبالتايل يستخلص من هذا النص القانوين أن الوعد 

إذا كان العقد املراد إبرامه من العقود  و املدة الواجب إبرام العقد فيها، باإلضافة إىل عنصر الشكل

                                                           

 .70، دروس يف النظرية العامة لتإلتزام، املرجع السابق، صبن شويخ الرشيدالدكتور  1 
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وال جيوز الرجوع فيه و إذا عدل الواعد حق للموعود له رفع دعوى  الشكلية فإنه يكون ملزما لصاحبه

يف صحة الوعد و مدى مطابقته للشروط القانونية  ذ الوعد، وهنا ينظر القاضيقضائية للمطالبة بتنفي

املطلوبة، كاملواصفات اجلوهرية وعنصر الشكل خاصة، وبناء عليه يصدر القاضي حكمه بإلزام الواعد 

 عقد هنائيبل إن النص اعترب احلكم القضائي الذي يصدر لفائدة املوعود له مبثابة بتنفيذ الوعد، 

ألنه يعترب سندا رمسيا للملكية، وهنا يقصد أن النص يقصد احلكم النهائي الذي حاز  تسجيلهينبغي 

 .1قوة الشيء املقضي فيه

 promesseقد من جهتني يف عقود العمل الرياضية )االتع الوعد يف -أ

synallagmatique de contrat de travail): 

بأن الوعد بالتعاقد من جهتني هو العقد الذي يقوم فيه الطرفان باالتفاق على 2يرى الفقه الفرنسي

مثل احلصول على الرتخيص اإلداري أو إعطاء املوافقة على عقد بإتباع بعض الشكليات األساسية 

 الستكمال إرادتيهما. معينة بإتباع شكلية

عمل يف الرياضي و ناديه املستقبل، ومع يتمثل األطراف املوقعني على الوعد من جانبني على عقد ال

الناديان فيما بينهما أي احمليل و احملال إليه يقومان باتفاق ويتمثل يف الوعد بالتعاقد من  نإفذلك 

 .جانبني يف انتظار فرتة االنتقال

وبالتايل فإن الوعد بالتعاقد من جانبني سواء كان موضوعه االنتقال أو عقد عمل فهو تصرف يتمثل 

على وذلك على خالف ميثاق األفضلية والذي يقع مستقبلية  اتفاق األطراف على عملية االنتقاليف 
                                                           

 .71رجع السابق، ص، دروس يف النظرية العامة لتإلتزام، املبن شويخ الرشيدالدكتور  1 
2  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P28. 
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، ى ترك الناديليريد ترك الرياضي و ما إذا كان هذا األخري سيوافق ع عدم اليقني ما إذا كان النادي

أن يقوم بالتعاقد مباشرة حيث أن ميثاق األفضلية يتمثل فيما إذا أراد النادي وكان هذا األخري موافق 

 .أبرم معه ميثاق األفضليةمع النادي الذي 

 . 1هو عقد عمل ي الفرنسي اعترب بأن الوعد بالتعاقد من جهتني يف عقد العملئاضإن االجتهاد الق

املستخدم أو وبالتايل فإن أي قطع للوعد بالتعاقد من جهتني لعقد العمل احملدد املدة سواء من طرف 

من جانب واحد وبالتايل حتمل نتائج التعويض املرتبطة  مبثابة قطع لعقد العمل احملدد املدةاألجري فهو 

 .2مبثل هذا القطع

كما جيب التنبيه إىل انه حىت يكون الوعد بالتعاقد من جهتني يف العقود الشكلية قانونيا لالعب فإنه 

،  بعض اإلجراءات الشكلية املهمة و املتمثلة يف التصديق عليه من قبل السلطات املختصة إتباعجيب 

 .كاالحتاد الرياضي 

 (: promesse sous conditionالوعد املعلق على شرط ) -ب

ملثل هذا التصرف، فإن من اجليد أن يكون الوعد من جانبني مصحوبا ببعض لتجنب اآلثار اجلانبية 

 أجل تكامل إرادة األطراف، وهذه الشروط هي: من3العناصر األساسية

 

                                                           
1  Soc., 14 janvier 2004, n°01-45.894. 
2  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P28. 
3  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P29. 
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التأكيد كتابة على الوعد يف شكل أو يف إطار عقد العمل مبا يتفق مع اللوائح الصادرة من  -

 .1االحتادية أو الرابطة املعنية

 التصديق على عقد العمل. -

 .جناح الفحص الطيب لتعيني الرياضي -

لتحقيق  ما ينبغي القيام بهيف عقد العمل كما ينبغي أيضا حتديد يف الوعد بالتعاقد من جانبني  -

 .الوعدهذه الشروط األساسية يف 

و يف حالة اإلخالل هبذه الشروط ترتتب مسؤولية الطرف املعين بذلك و هو ما قضت به حمكمة 

 مع نادي 2007أكتوبر  11يف  (l’affaire Gouffranقوفران )يف قضية  2استئناف باريس

تتلخص وقائع القضية يف إبرام وعد بالتعيني  خارج مرحلة االنتقال (PSG) باريس سانت جريمان

 :و هم كالتايل ينص على عقد عمل، ونص هذا الوعد على ثالثة شروط

 الفحص الطيب. -

 حتقيق عقد االنتقال النهائي بني ناديني. -

 االستجابة لشكلية الرابطة.على عقد العمل من خالل التوقيع عليه بعد  لتصديقا -

صاحب املبادرة يف ، و الذي من بينهم كال الطرفنياعتربت حمكمة استئناف باريس بعد أن طالبت  

إضفاء الطابع الرمسي على الوعد و الذي كان هو النادي وبالتايل اعتربت أن النادي احمليل ليس لديه 

                                                           

 .47، الوضع القانوين لعقود انتقال الالعبني، املرجع السابق، صحممد سليمان األمحدالدكتور  1 
2  CA Paris, 16 octobre 2010, n°09/0089, jurisport, n°105/2011, P10. 
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مع عدم تنظيم الفحص الطيب وبالتايل االمتناع عن حتقيق يووان قوفران لـ مي عرض بعقداحلق يف تقد

 . 1الوعد، وبالتايل هو املسؤول

 غياب إجراء التصديق: -ج

من قبل  من جانبني يف عقود العمل يسمح بتجاوز مؤقت لشكلية التصديق إن الوعد يف التعاقد 

من االتفاقية اجلماعية للركيب احملرتفة يف فرنسا  1.2تنص املادة في الركيب مثال ف املعنية اهليئات الرياضية

(CCRA)2  تنص على عقود العمل وتعديالهتا و حىت تكون سارية املفعول جيب التصديق عليها

يصبح فإن العقد (، ويف حالة غياب ذلك NLRمن قبل اللجنة القانونية للرابطة الوطنية للركيب )

 .3فإن كل من الرياضي و النادي ال يستطيعون املطالبة بالتنفيذوبالتايل غري قابل للتنفيذ 

لكنه ال يعترب جهتني يف عقد العمل يعترب مفيدا،  فإن الوعد بالتعاقد منجل جتنب اإلزعاج، من أ

يت من بينها األعمال اليت ختضع للتصديق، حيث لافإنه ال خيضع للوائح الرياضية و  وبالتايلعقد عمل 

 .4األحوال ملزم لألطراف املوقعني عليهانه يبقى يف كل 

 

 

                                                           
1 J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P29. 
2  Convention collective de Rugby professionnel, version consolidée au 29 avril 
2014.  
3  Soc., 03 février 1993, n°90-42.070, D, 1995, 168, note, J.P. Karaquillo. 
4 J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P29. 
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 force obligatoire de la) للوعد غري املصادق عليهالقوة اإللزامية  -د

promesse non homologuées): 

 (O.Mأوليمبيك مارسيليا )ظهر ذلك خالل قضية حول الوعد من جانبني بالتوظيف املوقع بني 

أكس أون بروفونس حيث اعتربت حمكمة استئناف  فرنسوا كالرك،و العب كرة القدم الفرنسي 

 َ(Aix-en –Provence) قبل التعاقد مستقل عن عقد العمل، بل ن االتفاق الذي كان أب

متوقع يف وقت الحق، وعلى هذا النحو فهو ال يصلح للتصديق إجباريا، وبالتايل فإن ما قبل التعاقد 

(l’avant- Contrat الذي مل يصادق عليه ال يعترب )والرياضي الذي خرق شروط باطال ،

أورو  130.000مببلغ يقدر بـ:  مرسيلياإىل نادي بدفع تعويض هو ملزم  ليونالتجديد مع نادي 

 .1نتيجة الضرر الذي سببه

ولكن توقيع الوعود خارج نطاق  ،2إن إجراء التصديق يربره داخل اللوائح قلق النوادي الرياضية

 .3االنتقال القانوين قد يكون متعديا مباشرا على الفريق

على التصديق على ما قبل التعاقد مل تنص  اللوائح سواء يف كرة القدم أو الركيب أو كرة السلةحاليا، 

ال ختضع يف النتيجة إىل  وبالتايل .( contrats-avantles) 4أو ما يعرف أيضا بالعقود التمهيدية

                                                           
1 CA, Aix-en –Provence, 27 juillet 2010, n°29/00622, jurisport, n°103, nov, 
2010, P10.  
2 L’article 1.1 de la Convention collective de Rugby professionnel, Op Cit. 
3  CA, Aix-en –Provence, 30 Aout 2011, n°10/18893, cah. dr. sport, n°25, 2011, 
P95, note S. le reste-V-J. R. Cognard, Op Cit, 30. 

 .67، دروس يف النظرية العامة لتإلتزام، املرجع السابق، صبن شويخ الرشيدالدكتور  4 



 أحكام عقد العمل الرياضي  الفصل الثاني

165 
 

  تكون مهتمة من أجل احلفاظ على النزاهة الرياضية، فإن اهليئات الرياضية املعنية ، ولكنهذا اإلجراء

 يف عقد العمل. على الوعدبتغيري لوائحها بأن تنص على الرجوع إىل التصديق اإللزامي 1كما يبدو لنا

 (:Période de mutationفرتات االنتقال ) -ه

الالعبني من يف أغلب اجملاالت، تضع اللوائح الرياضية فرتات حمددة من أجل تنظيم عمليات انتقال 

، فعلى سبيل املثال يف جمال كرة القدم إن لوائح هذا النشاط صادرة عن االحتاد الدويل ناد إىل آخر

تسجيله مرتني عب الرياضي ال ميكن على أن الال 1.6تنص يف املادة  (FIFAفيفا )لكرة القدم 

خالل موسم االنتقال إال مرة واحدة يف السنة أي أنه ال ميكن إال يف حاالت استثنائية إجراء انتقال 

و بالتايل فإنه كأصل ممنوع خارج هذه الفرتة سواء إذا مت إمضاء  2للرياضي خارج موسم االنتقال

ويف املقابل ال يوجد ما  ة أخرى.من جهالنادي من جهة و بني الرياضي و بني الناديني اتفاقية انتقال 

 و بني الرياضي و ناد آخر من جهة. بالوعد بني النوادي فيما بينهما من جهةاتفاق  إبرام مينع

 

 

 

 

                                                           
1 J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P30. 
2 Fédération algérienne de football, Article 23 du règlement des championnats du 
football professionnel, Op Cit. 



 أحكام عقد العمل الرياضي  الفصل الثاني

166 
 

 promesse unilatérale de) الوعد من جانب واحد يف عقد العمل -و

contrat de travail): 

فيه الواعد بإمضاء عقد عمل يف إطار أقل شيوعا يف املمارسة من الوعد من جانبني، فهو عقد يلتزم 

، وبالتايل فإن املوعود له هو صاحب احلق يف االستفادة من هذا احلق خالل أجل شروط حمددة

 .1معلوم

 .تكوين الرياضيني و اللجوء إىل تقنية الوعد البند الثالث:

هذا التكوين يعترب أساسي و أويل يف نظر األندية املكونة، واليت تبحث يف وقت مبكر املواهب  إن

 .املستقبلية يف جمال ختصصها الرياضي من أجل ضمهم ضمن مراكز التكوين اخلاصة هبا

املتكونني من التكوين فإن الرياضيني  فعلى املدى املتوسط من التكوين بني أربع ومخس سنوات -

 تعزيز صفوف الفريق األول للنادي. إىليتوجهون 

من خالل دفع هذه و على املدى الطويل ميكن نقل هؤالء الرياضيني املتكونني إىل أندية أخرى  -

 .2تعويض مقابل االنتقالأو األخرية تعويضا عن التكوين 

يف بعض التخصصات الرياضية مثل كرة القدم فإن التكوين يعترب جزء ال يتجزأ من النموذج 

االقتصادي لألندية، فهي تسعى إىل تكوين العبني كبار يف املستقبل من أجل ان تكون قادرة على 

 ويعين ذلك مواصلة متويل نشاطها االحرتايف، ومثال ذلك ما جاء يف ملخص قرارندية األنقلها إىل 

                                                           
1 J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P32. 
2 Fédération algérienne de football, Article 18 du règlement des championnats du 
football professionnel, édition 2015. 
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"إن التكوين تبقى له مصلحته إذا كان ميكن لألندية حتويل  2008( يف نوفمرب Besson) بوسون

 .1هذه املواهب و جعلها فعالة، أو على األقل تقييم عمل التكوين بنقل الالعبني"

 .اللجوء إىل تقنية الوعدأوال:
(Recours a la technique de promesse:) 

كل األطراف املعنية للتخصص الرياضي جلأت إىل نظام حتقيقا هلذه الغاية فإن اهليئات الرياضية و/أو  

 promesseتعاقدي مبتكر يرتكز أساسا على وجه قانوين يتمثل يف الوعد بالتعيني )

d’embauche.) 

ملادة سنة، وهذا ما نصت عليه ا 16جيب التنبيه إىل أن القانون مينع توظيف األشخاص دون 

(L4153-1من قانون العمل الفرنسي ) 90/11من قانون  15، وكذلك املادة السالف الذكر 

األدىن  رال ميكن بأي حال من األحوال أن يقل العمبنصها " ئرااملتعلق بعالقات العمل يف اجلز 

وفقا ( سنة إال يف احلاالت اليت تدخل يف إطار عقود التمهني اليت تعد 16للتوظيف عن سنة عشر )

 .للتشريع و التنظيم املعمول هبما

 وال جيوز توظيف القاصر إال بناء على وصية من وصيه الشرعي.

كما أنه ال جيوز استخدام العامل القاصر يف األشغال اخلطرة أو اليت تنعدم فيها النظافة أو تضر 

 ."صحته أو متس بأخالقياته

                                                           
1  Rapport remis par E. Besson au premier ministre, accroitre la compétitivité des 
clubs de football professionnels français, Nov.2008-V-J. R. Cognard, Op Cit, 
P33. 
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ونظرا خلصوصية النشاط الرياضي فإن رابطة كرة القدم احملرتفة الفرنسية قامت بتنظيم قواعد إال أنه 

و/أو  على أنه مبجرد اكتمال شروط السن، حيث تنص سنة 14على عقود الالعبني األقل من 

عقد عمل مع  ضاءبإمالرياضي الشاب  من قبل ميثاق كرة القدم احملرتفة، حيث يقوماحملددة  الدراسة

 un contrat de travail de joueur enأثناء التكوين )ناديه املكون 

formation)1 من الئحة االحرتاف السعودية على أنه يدفع  22فقرة  01كما تنص املادة

سنة  23إىل  12ما بني  ةاألندية اليت قامت بتدريب و تعليم الالعب خالل املرحلة العمري أوللنادي 

 ".عن التدريب مبلغ التعويض

ينبغي أن يكون له ممثل قانوين حىت وعليه حىت يكون هذا التصرف الذي يقوم به القاصر صحيحا 

وغالبا ما يكون هذا  ، ثل هذه التصرفاتمب مالقيغري حر ل حيث أنه يعترب ،يكون عقده صحيحا

، 2القدم احملرتفة الفرنسيةمن النظام اإلداري لرابطة كرة  622ةل هو وليه و هو ما قضت به املادملمثا

 01 يف فقرهتاالسالفة الذكر من الئحة االحرتاف السعودية  04وهو تقريبا ما  قضت به أيضا املادة 

  سنة مبوافقة ويل أمره...". 18"... جيوز توقيع عقد احرتايف مع من هو اقل من 

 

 

                                                           
1 Règlement administratif de la LFP,2015/2016 art 224 et s. 
2 Règlement administratif de la LFP 2015/2016 Art 226. 
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 .الوعد أو عقد العمل معلق على شرط واقفثانيا: 
(promesse ou contrat du travail sous condition 

suspensive.) 

ال  يعرف الشرط الواقف على أنه الشرط الذي يتوقف نفاذ العقد على حتققه، ويقصد به أن العقد

 ي يتحقق وجود االلتزام على حتققه.أو هو الشرط الذ ،ينفذ حبق أحد األطراف

هناك اتفاق عدم اإلغواء يف كرة القدم  يف اجملال الرياضي ميكن وجود هذا الشروط، مثال يف فرنسا

(Accord de non-sollicitation dans le football  « ANS » هو اتفاق ،)

، حيث أن هذا االتفاق 1األهليةمينع إغواء الرياضيني أثناء التكوين باعتبارهم قصر و ناقصي 

« ANS » ،و إن كان مشروط إال أنه ثابت و هنائي. حيتوي على عرض عمل 

، حيتوي هذا العرض على طبيعة العمل املقرتح على الشباب الالعبني، أجره، تاريخ و مكان التنفيذ

عقد العمل املقرتح عليه وفق الشروط احملددة يف االتفاق املشار تقوم الشباب الرياضية مسبقا بقبول و 

 إىل: الناحية القانونيةيتم تكييفه من 2الفرنسي رأي الفقهيف  ه، وبالتايل فإن» ANS «إليه سابقا

 سواء عقد عمل معلق على شرط واقف. -

سواء وعد من جانبني بالعمل، و هو تأكيد لرضا الشباب الرياضية يف حالة بلوغ السن  -

 إلمضاء عقد عمل.

                                                           
1  Code de travail, Op Cit. 
2 J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P33-34. 
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و يؤدي  ،، وأن يكون الشرط غري حمقق الوقوعوعليه يشرتط يف الشرط الواقف أن يكون أمرا مستقبليا

، فاألجل أمر مستقبلي حمقق الوقوع حىت لو كان تاريخ وقوعه بني الشرط واألجلذلك إىل التفرقة 

 .ينصب على إمكانية الوقوع ال على وقت الوقوعما الشرط فإن عدم الوقوع أ، غري حمدد

 أن ال يكون مستحيل الوقوع. -

 أن ال يكون متوقفا على حمض إرادة املدين. -

 ال يكون خمالفا للنظام العام أو اآلداب العامة. أن -

 جزاء اإلخالل :

، سواء النادي أو الرياضي، يف حالة اإلخالل هبذه االتفاقات ترتب جزاءات على من أخل هبا

فإنه وفقا للتنظيمات  حد فرتات التسجيلعبيه خالل أفبالنسبة للنادي الذي ال يقدم عقد إىل ال

، فإنه يقوم النادي بدفع السالف الذكر يف فرنسا « ANS »االتفاق هذا نها تضماليت يالرياضية 

تعويض يقابل األجر الذي كان سيأخذه الرياضي خالل أول سنتني من عقد العمل الذي اقرتحه 

 .النادي

بأن مثل هذه املخالفة تكون مبثابة القطع املبكر لعقد العمل احملدد املدة، أي قبل 1يرى الفقه الفرنسي

غري  ء أجله، وعليه فإن هذا التعريض املنصوص عليه يف النظام اإلداري لرابط كرة القدم الفرنسيةانقضا

عادل على أساس أن مدة عقد العمل املنصوص عليها يف اللوائح واليت من بينها اتفاق عدم اإلغواء 

                                                           
1  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P34. 
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لتعويض أقل ويف هذه احلالة يعترب هذا هي أكثر من سنتني  « ANS »يف كرة القدم يف فرنسا 

 فائدة بالنسبة لألجري.

أما بالنسبة للرياضي ففي حالة رفض توقيع عقد عمل يف إطار تكوينه يف جما لكرة القدم فإنه وفقا 

من ابرام عقد عمل مع ناد  يعاقب باملنعالسالف الذكر، فإنه  « ANS »التفاق املنع من اإلغواء 

أو كالعب يف الفريق األول يف إطار املنافسة تنظمها الرابطة املختصة  » LFP « آخر ضمن الرابطة 

، أما بالرجوع إىل الئحة االحرتاف السعودية السالفة الذكر 1مواسم رياضية 30خالل مدة 

جندها تنص على أنه يف حال رفض الالعب عرض النادي امللزم  04منها فقرة  24وبالتحديد املادة 

يوما من تاريخ موافقة النادي على طلب الالعب، فيبقى هاويا ملدة  90الل أو عدم الرد باملوافقة خ

( ثالث سنوات، إال إذا اتفق الطرفان على إبرام العقد االحرتايف يف األول خالل 03ال تزيد عن )

 .ثالث سنوات منذ تقدميه طلب االحرتاف

 .اتفاقيات التكوين و عقود العملثالثا: 
(conventions de formation et contrat du travail.) 

والعلم واملهارات وأداء السلوك إن التكوين الرياضي نشاط مؤسسايت يهدف إىل اكتساب املعارف 

 والنفسية والروح الرياضية التخطيطية–و التقنية  كذا تطوير و حتسني القدرات البدنية و التقنيةو 

 لاللتحاقهب الرياضية الشابة وحتضريها أخالقياهتا و التحضري ملهن الرياضة و كشف و إبراز املواو 

، إن هذا التكوين خيضع إىل إبرام اتفاقية بني الرياضي املستفيد من التكوين أو الويل 2برياضة املنافسة

                                                           
1  Règlement administratif de la LFP, Article 230. 

 السالف الذكر. 13/05من القانون  118املادة  2 
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، حيث حتدد هذه املسري الذي يتبعه مركز التكوين من جهة أخرىبالنسبة للقاصر من جهة واملسؤول 

 .1وواجباته والتزاماتهحقوق كل طرف االتفاقية على اخلصوص 

من بني هذه الواجبات ضرورة أن ميضي املتكون أول عقد احرتاف له مع النادي املكون وذلك يف 

( وبالتايل تقوم الشباب الرياضية أثناء Convention de formationإطار اتفاقية التكوين )

نون الرياضة الفرنسي من قا( L211-5املادة )وهو ما نصت  التكوين بالتوقيع مع النادي املكون

( ثالث سنوات مبوجب اتفاق بني النادي الذي يقدم التكوين 03، ويكون ذلك ملدة )السالف الذكر

و الرياضي املستفيد من التكوين من خالل توقيع هذا األخري ألول عقد احرتايف له مع النادي املكون 

 .2له ملدة ال تقل عن ثالث سنوات

اختيار أول مستخدم له، ولكن املساس هبذه احلرية تربره وجود املصلحة إن الرياضي حر يف تعاقده و 

مقابل بيان الشباب املتكونني املقدم من قبل النوادي  املراد حتقيقها، واملتمثل يف محاية التكوين العامة

، واستبعاد األندية املتطفلة ومنعها من احلصول إلمضاء أول عقد احرتايف مع هذه األندية املكونة

 ساطة على مثار التكوين. بب

الرياضية بإمضاء أول عقد احرتايف مع ناديه املكون يرقى قانونا إىل الوعد من جانب  الشباب إن التزام

وفق الشروط احملددة يف  من طرف ناديه املكون واملتمثل يف إبرام عقد العمل املقرتح واحد للرياضي

و يبقى حر يف اقرتاح هذا العقد  وبالتايل يكون النادي هو املستفيد من هذا الوعد اتفاقيات التكوين

 على الرياضي أو ال.
                                                           

 السالف الذكر. 13/05من القانون  138املادة  1 
2  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P34. 
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اقرتاح الرياضي هلذا الوعد، فإن اتفاقية التكوين تنص على أنه يرتتب عليه يف حالة يف حالة عدم 

إمضاء ميثاق كرة القدم احملرتفة يف فرنسا على أنه يتم ينص إخالله بالتزامه تعويض على هذا التكوين، 

اتفاقية  أنعقود العمل بالتوازي مع اتفاقية التكوين مع العلم أهنما مستقالن، والفرق بينهما هو 

أما عقد العمل فموضوعه يكمن يف  التكوين موضوعها تأطري الرياضي الشاب ضمن مراكز التكوين

االشرتاك يف املنافسة لصاحل ناديه  والتدريب وكذلكاللعب لها حتديد الشروط اليت ميارس من أج

 .1أي العب أجري يف ناديه ،املكون مقابل أجر

مدين بتعويض عدم احرتام الرياضي للوعد فإن اتفاقيات التكوين تنص على أن الرياضي يف حال 

اصة بالتكوين يف االتفاقية اخلاخلاصة بالتكوين و 2الرقيب اتفاقية و من بني هذه االتفاقيات ،التكوين

 .3جمال كرة السلة

، فنجد أن ميثاق كرة القدم الفرنسية ينص على بالرجوع إىل جمال كرة القدم و بالتحديد يف فرنسا

مينع  الوعد من جانب واحد لصاحل النادي فإنهضي بإخالل الرياعقوبة خاصة تتمثل يف أنه يف حالة 

نصت  و ماأ .( ثالث سنوات03مدة ) (LFPالرابطة احملرتفة )إبرام أي عقد ضمن من اللعب و 

الفرنسية، يف هذا االجتاه ذهبت حمكمة النقض الفرنسية  ميثاق كرة القدم احملرتفةمن  23 عليه املادة

ضياع للتكوين الذي فهي تشكل  احلماية القانونية للتكوينأن هذه العقوبة ال تتناسب مع إىل اعتبار 

املكونة باإلضافة إىل املساس حبرية الرياضيني، وعليه ذهبت حمكمة النقض الفرنسية إىل تقدمه النوادي 
                                                           

1  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P35. 
2 Art 11.2. e, convention de formation, centre de formation, réglementation 
2014/2015(LNR). 
3  Convention de formation, type du basketball masculin, art.12.4. 
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ومن خالل ذلك أجريت  ،1حتديد تعويض حقيقي للتكوين يكون وسيلة متناسبة لتحقيق هذا اهلدف

وبالتحديد على  2008جوان  24كرة القدم احملرتفة الفرنسية يف   بعض التعديالت على هذا ميثاق

اليت تنص على حذف عقوبة منع  261مت تغيريها بوضع املادة من هذا امليثاق الذي  23املادة 

على (، و نصت LFPضمن نوادي الرابطة ) ملدة ثالث سنواتالرياضيني من اللعب يف ناد آخر 

 مليون أورو، على أساس املعايري التالية: 1.5تقدر كحد أقصى بـ  آلية التعويض

 التعويض على أساس عدة عناصر من بينها السن، وصنف ناديه املكون. -

التعويض على أساس قيمة التكوين اليت تعترب وظيفة يف مشاركة الالعب و مقابالت الدرجة  -

 األوىل.

التعويض على أساس التمديد، يف حالة متديد عقد الرياضي مع ناديه أو يف حالة انتقاله إىل  -

 ناد آخر.

من قانون  138إىل القانون اجلزائري فإنه مل ينص يف اتفاقية التكوين من خالل املادة أما بالرجوع 

، واليت اكتفت  بتحديد حقوق كل طرف و واجباته والتزاماته على التعويض عن التكوين 13/052

 جندها تنص على أنه يتم من نظام بطولة كرة القدم احملرتفة اجلزائرية 183ولكن بالرجوع إىل املادة 

 .تعويض النوادي املكونة يف حالة انتقال الالعب قبل انقضاء عقده، ومل تنص على املنع من اللعب

                                                           
1  Soc., 06 octobre 2010, n°07-42.023, D, 2010 2433. 

 املتعلق باألنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها السالف الذكر. 13/05القانون  2 
3  Fédération algérienne de football, règlement des championnats du football 
professionnel, Op Cit. 
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التعويض "منها عن  22فقرة  01بالرجوع إىل الئحة االحرتاف السعودية، جندها تنص يف املادة  اأم

يدفع للنادي أن األندية اليت قامت بتدريب و تعليم الالعب خالل  وهو املبلغ الذيعن التدريب 

 عاما". 23-12املرحلة العمرية ما بني 

يف حالة رفض الالعب عرض "منها بأنه  04فقرة 24ما عن اجلزاءات فنصت هذه الالئحة يف املادة أ

فإن على طلب الالعب يوما من تاريخ موافقة النادي  90النادي امللزم أو عدم الرد باملوافقة خالل 

 ...".( ثالث سنوات كحد أقصى03هذا األخري يبقى هاويا ملدة )

يف حالة عدم توقيع النادي عقد احرتايف مع الالعب "من نفس املادة فنصت على أنه  05أما الفقرة 

 عن همع احتفاظ ناديه يف حقاالنتقال إىل ناد آخر  يحق لالعب بعدهاف( ثالث سنوات 03خالل )

 .1"بالتدري

بالتعاقد مع ناديه املكون،  وعليه فإن ما ميكن استخالصه من هذا فإنه يف حالة عدم التزام الرياضي

 فهي الطريقة العادلة.، وحسب ما ذهب إليه القضاء الفرنسي فإنه يلتزم بالتعويض عن مدة التكوين

  الفرع الثاين: تكوين العقد

(Formation du contrat). 

حول  املستخدم و األجري يتشكل عقد العمل من خالل توافق إراديت الطرفني بعد هناية املفاوضات

كاملدة، و األجر وتقدمي العمل، ...إخل، وتعترب هذه الطريقة هي الصرحية حمتوى عقد العمل املقرتح  

عن غري قصد،  أحيانا قد يدخل األطراف يف عالقة عمل مأجورفعمل، والعادية لتكوين عقد ال

                                                           

 م.2013هـ لـ 1434لعربية السعودية، ، من الئحة االحرتاف و أوضاع الالعبني و انتقاالهتم يف اململكة ا14فقرة  01املادة  1 
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، وللوقوف على  1لقاضي يقوم بإعطاء التكييف الدقيق لعقد العمل لعالقتهم االحرتافيةوبالتايل فإن ا

 و خنصص البند الثاين لشروط تكوين العقد. أطراف العقد وليف البند األكيفية تكوين العقد نعرض 

 أطراف العقد  البند األول:
(parties au contrat.) 

 .الطرف األجريأوال: 
(coté salarié) 

كل األشخاص الذين يؤدون " السالف الذكر 90/11من قانون  02عمال األجراء وفق املادة يعترب 

طبيعي أو معنوي، عمومي عمال يدويا أو فكريا مقابل مرتب يف إطار التنظيم وحلساب شخص آخر 

 ".أو خاص، يدعى املستخدم

 يرى أنه ينبغي لتوافر صفة العامل ما يلي:2وبالتايل فإن الفقه

 ذكر أو أنثى بالغ سن الرشد أو مميز. إنسان -

 .يا أو عمال يدويافكر يؤدي عمال ما سواء كان عمال  -

 يتم األداء حلساب شخص آخر طبيعي أو اعتباري تتوفر فيه صفة صاحب العمل. -

 .يتم هذا األداء حتت إشراف أو إدارة صاحب العمل -

 و نقديا.ا أوسيان أن يكون األجر عيني مقابل أجر حيصل عليه من يؤدي العمل -

                                                           
1  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P39. 

 .47علي عوض حسن، الوجيز يف شرح قانون العمل، املرجع السابق، ص 2 
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أو  هو موقع العقد أي الرياضي وإن مل يكن قد بلغ السن القانونية األجري يعترب يف اجملال الرياضي 

 .1كان غري حر فممثله القانوين

ه كل ممارس معرتف له طبيا للممارسة نعرف الرياضي على أجنده ي04/10بالرجوع إىل قانون 

 .2الرياضية و جماز يف القانون ضمن نادي رياضي

 حيث ينصب هذا العقد بشكل رئيسيطرف األساسي يف عقد العمل الرياضي، يعد الرياضي ال

، على نشاط هذا الرياضي و الذي يتمثل يف ممارسة نشاط رياضي معني لصاحل النادي املتعاقد معه

وبالتايل فإن الرياضي األجري هو شخص طبيعي يتعهد مبمارسة نشاط رياضي معني حلساب 

فه وإدارته، فالرياضي األجري جيب أن يكون شخصا طبيعيا ذلك الن عالقته إشرا النادي و حتت

بالنادي تفرتض أداء جمهودات بدنية و ذهنية، و من مث ال ميكن أن يتعهد مبمارسة نشاط رياضي 

و إن كان ميكن أن يربم عقد مقاولة، حيث يقوم بتنفيذ األداء الرياضي عماله وإن كان ذلك نادرا 

تقوم مبهمة الوساطة بني  ناحية العملية، ومع ذلك فهناك بعض شركات األشخاصجدا من ال

ومهمتهم  األندية لتسهيل انتقال الالعبني، و يطلق عليهم مساسرة الالعبني يف األوساط الرياضية

، وال يشرتط يف الرياضي األجري أن يكون وطين فاألجنيب املرخص تنحصر يف عملية الوساطة طفق

ري املفعول يف إطار عالقات العمل، رام عقد عمل و ذلك وفقا للقانون والتنظيم الساله يستطيع إب

ن يكون مسجال رمسيا يف كشوف أويشرتط يف الرياضي الذي يرغب يف ممارسة نشاط رياضي 

                                                           
1  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P39. 

 املتعلق بالرتبية البدنية والرياضية السالف الذكر. 04/10من قانون  30املادة  2 
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فعقد العمل الرياضي ال يكون هنائيا إال بعد ، النادي الذي يلعب حلسابه يف االحتاد الرياضي املعين

 .1الرياضي األجري لعضوية االحتاد الرياضي كمحرتفاكتساب 

بعض  إتباعتستلزم بعض اللوائح الرياضية االحرتافية لتسجيل الرياضي يف االحتاد كمحرتف 

 :2ءات منهاااإلجر 

 عقد االحرتاف املربم بني الرياضي و النادي حسب النموذج املعد من االحتاد. -

 .استمارة قيد وطلب الرياضي -

عقود مع أندية  من الرياضي بان عقده هو الوحيد و املعتمد مع النادي، وأنه غري مرتبط بأي إقرار -

 أخرى.

شهادة انتقال دولية إذا كان الالعب منتقال من ناد أجنيب، إذ يف هذه احلالة ال يتم تسجيل  -

نتقال دولية الالعب لدى االحتاد الوطين التابع له ناديه اجلديد ما مل يستلم هذا االحتاد شهادة ا

 .من االحتاد الوطين التابع له ناديه القدمي هلذا الالعب

 الطرف املستخدم ثانيا: 
(coté employeur).  

يعترب النادي الرياضي الطرف الثاين يف عقد العمل الرياضي، فهو صاحب العمل بالنسبة للرياضي 

، وهذا النادي الرياضي يكون غالبا من األندية احملرتفة، ففي األجري الذي حيرتف نشاط رياضي معني

                                                           

دراسة –نظامه القانوين –طبيعته القانونية –مفهومه –، عقد احرتاف العب كرة القدم عبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  1 
 .92مقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول العربية، املرجع السابق، ص

 .87، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  2 
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ويف غياب هذه األخري ميكن أن يكون مجعية فرنسا مثال يف جمال الرياضة االحرتافية يعترب شركة رياضية 

 .1رياضية

أما يف اجلزائر فإنه يف جمال االحرتاف الرياضي، فإنه ال ميكن ممارسة النوادي لالحرتاف ما مل تكن 

املتعلق باألنشطة الرياضية و البدنية السالف  13/05، وذلك طبقا للقانون هذه النوادي حمرتفة

، وعليه يهدف هذا فإنه تعترب شركات رياضية جتارية 2642-06، وطبقا للمرسوم التنفيذي الذكر

النادي الرياضي احملرتف السيما إىل حتسني مستواه التنافسي االقتصادي و الرياضي، وكذا لرياضييه 

املنافسات الرياضية مدفوعة األجر وتوظيف مؤطرين ورياضيني مقابل يف التظاهرات و عرب مشاركته 

 .3نشطة التجارية املرتبطة هبدفهأجرة وكذا ممارسة كل األ

من جنسية جزائرية، وهذا طبقا للمادة  ء شركة رياضية حق لكل شخص طبيعي أو معنويإن إنشا

 13/05من القانون  81السالف الذكر.، كما تنص املادة  264-06من املرسوم التنفيذي  10

السالف الذكر على أنه "ميكن لكل ناد رياضي هاوي وكل شخص طبيعي أو معنوي أن يؤسس 

 كون مسامها أو شريكا فيه".ناديا رياضيا حمرتفا أو ي

رياضية إما مباشرة و إما تتمخض عن نادي رياضي هاوي و لكن بتوفر شروط شركة  أوعليه تنش

"عندما يكون يشرتك بصفة معتادة يف تنظيم  13/05من قانون  82معينة كما بينتها املادة 

، وكذا أجور املؤطرين تهاراديالتظاهرات و األحداث الرياضية املدفوعة األجر، والذي تتكون إ
                                                           

1  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P39. 
، يضبط األحكام املطبقة على النادي احملرتف وحيدد القوانني 2006أوت  08الصادر يف  264-06املرسوم التنفيذي رقم  2 

 .2006، 50للشركات الرياضية التجارية  ج. ر. عاألساسية النموذجية 
 املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية و تطويرها السالف الذكر. 13/05من القانون رقم  79املادة  3 
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و الذي حددته  بعنوان السنة املنصرمة مبلغا يفوق سقفا معيناوالرياضيني الذين يشغلهم قد بلغت 

كل نادي رياضي مؤسسة السالف الذكر بقوهلا "ميكن   264-06من املرسوم التنفيذي  05املادة 

 04/10والقانون  1990ديسمرب 04املؤرخ يف 90/311بصفة قانونية طبقا ألحكام القانون 

( مخسني مليون 50واملذكورين أعاله والذي تبلغ إيراداته و أجوره ) 2004غشت  14املؤرخ يف 

دينار بعنوان السنة املالية األخرية، تأسيس شركة رياضية جتارية وفقا لألشكال املنصوص عليها يف 

إن عقد عمله الناشئ عن فوبالتايل فإن الرياضي األجري باعتباره عامال  التشريع املعمول به".

 13/05من قانون  78وفق املادة  االحرتاف يكون مع الشركة التجارية الرياضية و اليت تأخذ

 :أحد األشكال التالية

 املؤسسة ذات الشخص الوحيد الرياضية ذات املسؤولية احملدودة. -

 الشركات الرياضية ذات املسؤولية احملدودة. -

 الشركات الرياضية ذات األسهم. -

 شروط تكوين العقد. البند الثاين:
شأنه يف ذلك شأن غريه من العقود، يستلزم دائما  لكي ينعقد عقد العمل الرياضي صحيحا، فإن

، فإذا األركان العامة للعقد، الرتاضي واحملل و السبب، فضال عن شرط الشكل املطلوب يف هذا العقد

ضافة إىل هذه الشروط فإنه يلزم لصحة ، باإلختلف شرط من هذه الشروط فإن العقد يكون باطال

                                                           

من قانون  73، وامللغى جبانب ملادة 53، ج. ر. ع1990ديسمرب  04املتعلق باجلمعيات املؤرخ يف  90/31قانون  1 
 .02، ج. ر. ع 2012يناير  12ر يف الصاد 12/06
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هي األهلية  أن تتوفر شروط أخرى هذا العقد أي لكي يكون صحيحا ومنتجا آلثاره بصفة هنائية

 وسالمة اإلرادة من العيوب وإال كان العقد قابال لتإبطال. 

يتعلق بشروط انعقاد العقد فإن شرطي احملل والسبب ال توجد بشأهنما أحاكم خاصة ختالف  وفيما

 .باستثناء طبيعة احملل واملتمثل يف اللعبة واألجر1القواعد العامة

 .فاللعبة هي النشاط الرياضي الذي ميارسه الرياضي لغرض التنافس والوصول إىل اهلدف املنشود

  :2واألجر هو ما يتقاضاه الرياضي من النادي و يكون يف صورتني

 يف حالة الفوز. رواتب شهرية ومكافآت وحوافزعلى شكل األوىل: األجر الذي يتقاضاه الرياضي 

 الثانية: بدل العقد و هو ما يتقاضاه الرياضي عند توقيع العقد.

العيوب أي الغلط و التدليس واإلكراه بالنسبة لشروط صحة العقد، فإن شروط سالمة اإلرادة من 

نه يتم إحالة بشأن هذه ، وهلذا فإواالستغالل، ال يوجد أيضا خبصوصه ما خيالف القواعد العامة

 .ما ورد يف املؤلفات العامة يف نظريات االلتزام ىلالشروط إ

 .الرتاضي يف عقد العمل الرياضيأوال: 

العقد، وبالتايل جيب النعقاد عقد عمل الرياضي أن يتم يعترب الرتاضي أهم شرط من شروط تكوين 

الرتاضي بشأنه بني النادي والرياضي ويتحقق هذا الرتاضي قانونا مبجرد أن يتبادل الطرفان التعبري عن 

                                                           

 .92، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور   1 
، 124، عقد التدريب الرياضي و املسؤولية النامجة عنه، دراسة مقارنة، املرجع السابق، صفرات رستم أمني اجلافالدكتور   2 
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أي مبجرد أن يصدر إجياب من أحد املتعاقدين ويقرتن به قبول مطابق له ضمن 1إرادتيهما املتطابقتني

يا هلذا الرتاضي فإن النادي و الرياضي يدخالن يف تفاوض فيما بينهما متهيدا ، وسعاملتعاقد اآلخر

، فإذا ما اتفقا على التعاقد من حيث مبدأ فإهنما يقومان بتحديد إلبرام العقد كما أشرنا سابقا

 .2مضمون العقد مع التقيد بذلك بنموذج عقد االحرتاف املعد مسبقا من قبل االحتاد الرياضي

يتم الرتاضي بني الرياضي و النادي وفقا للقواعد العامة يف العقود بتالقي إرادتيهما دون األصل أن 

احلاج إىل مراعاة إجراءات أو أوضاع معينة إال أن خضوع هذا العقد للوائح االحرتاف اليت تشرتط 

فضال عن ذلك توافر شكل خاص يف هذا العقد، وكذلك ما تفرضه قوانني العمالية من شكلية 

 .تباره عقد عمل حمدد املدةباع

 الرياضي. الشكلية يف عقد عملثانيا: 
إن عقود عمل الرياضيني احملرتفني هي عقود عمل حمددة املدة، وعلى هذا  :وفقا للقوانني العمالية -أ

دة املدة واملتمثلة يف الكتابة األساس جيب احرتام متطلبات الشكل املتعلقة بعقود العمل احملد

املتعلق بعالقات العمل السالفة الذكر على  90/11من قانون  11تنص املادة ، حيث 3التسبيبو 

،و يف حالة انعدام عقد عمل يعترب العقد املربم ملدة غري حمددة إال إذا نص على غري ذلك كتابةأنه "

يستخلص بأن عقود العمل  هفإنوبالتايل  ملدة غري حمددة". مكتوب يفرتض أن تكون عالقة العمل

من قانون العمل  01( فقرة L1242-12)هذه املادة  اهحمددة املدة تكون دائما مكتوبة وتقابل

                                                           

 من ق. م. ج 59املادة  1 
 .93، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  2 

3 J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P39. 
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( مكتوب، ويف حالة CDDالفرنسي بنصها على أنه "جيب أن يكون عقد العمل احملدد املدة )

على أنه جيب "أن يذكر يف انعدام الكتابة يعترب العقد مربم ملدة غري حمددة"، وتنص نفس هذه املادة 

من القانون  12، و هو تقريبا ما نصت عليه املادة عقد العمل  سبب اللجوء إىل هذا العقد

 السالف الذكر. 90/11

 ختضع العقود املربمة يف جمال الرياضة االحرتافية إىل املادة إىل أنه1وعليه، ذهبت حمكمة النقض الفرنسية

(L1242-2,3من قانون العمل ) ملتعلقة بعقد العمل احملدد املدة.وا 

بعض أن يتضمن عقد العمل احملدد املدة  02فقرة  (L1242-12جيب أن وفقا لنص املادة ) كما أنه

 :2الشروط السيما منها

 املدة.إذا كان ضمن عمل حمدد  تاريخ العمل ونوعه، شرط التجديد -

 حتديد منصب العمل املشغول. -

 املطبقة.االتفاقية اجلماعية حتديد  -

 .مدة الفرتة التجريبية -

 يف حالة الوجود. التعويضات و العالوات وملحقات األجرك  هبعواتمبلغ األجر وخمتلف  -

 .إسم وعنوان صندوق التقاعد -

، باإلضافة إىل وعليه، فإنه وفقا للقوانني العمالية فإن الكتابة تعترب واجبة يف عقود العمل احملددة املدة

 األخرى املبينة أعاله.التسبيب و بعض الشروط 
                                                           

1 Soc, 27 Juin 2007, n°05-45.038. V - J.R. Cognard , Op Cit P 39 -40.  
2 J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P40. 
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نصت لوائح االحرتاف صراحة على أن العقد الذي يكون بني الرياضي  وفقا للوائح االحرتاف: -ب

، فعلى سبيل ن يتم حتريره يف ورقة و يوقع عليه الطرفانأن يكون مكتوبا مبعىن أو النادي جيب 

يعترب العبا حمرتفا، كل "من الئحة االحتاد الدويل لكرة القدم على أنه  2/2املثال، نصت املادة 

إنه يلزم بقوله  تلك الالئحة ى، وقد فسر هذا النص التعليق عل"العب لديه عقد مكتوب مع ناد

بني الالعب جرد االتفاق الشفهي ، فال يعرتف مببالضرورة أن يكون عقد االحرتاف مكتوبا

على أن  من نظام بطولة كرة القدم احملرتفة اجلزائرية السالف الذكر 08، وأيضا نصت املادة 1الناديو 

 ... ".ن يكون له عقد مكتوب مع ناديهأالالعب احملرتف جيب "

من ميثاق احرتاف كرة القدم الفرنسية على أن عقد الالعب يكون  252و ذهبت أيضا املادة 

L1242-)       بالتحديد وفق املادتنيمكتوب وذلك يف إطار قواعد قانون العمل الفرنسي و 

من الئحة االحرتاف السعودية السالفة الذكر  9/2، كما نصت املادة 2(D1242-1و ) (2,3

على أنه "الالعب احملرتف و الالعب الذي لديه عقد مكتوب مع أحد األندية و يتقاضى أجرا نظري 

 وفاته الفعلية اليت ترتتب عن ذلك.مصر نشاطه الكروي يفوق 

رد اإلثبات ليست جمل وبالتايل يتبني من خالل ذلك أن الكتابة تعترب شرط من شروط صحة العقد

، حبيث يرتتب عن ختلفها منا هي مطلوبة النعقاد العقد و هذا وفقا ملا نصت عليه لوائح االحرتافإو 

 .3بطالن العقد

                                                           

 .102، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
2 Art L1242-2,3 et D1242-1 du code de travail, Op Cit. 

 .103، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  3 
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يف اجملال الرياضي أغلب اللوائح يف خمتلف األمناط الرياضية تضع الشروط مسبقا جيب التنبيه إىل أنه 

النموذجية اليت هي عبارة عن منوذج عقد معد مسبقا و هو ما يعرف بالعقود  ،رياضينييف عقود ال

يف  مبلء الفراغات كوضع األمساء مثال من قبل اهليئات املختصة وبالتايل يلتزم األطراف باستعماهلا

لكن األطراف تبقى هلم احلرية يف املخصصة هلا يف هذا العقد و مبلغ األجور و مدة العقد،  األماكن

ه كوضع شروط خاصة كشرط نموذجي أو وضع إضافات عليوضع تعديل على هذا العقد ال

التعويضات و استغالل الصورة إىل آخره مع العلم أنه جيب أن ال خيالف هذا التعديل التجديد و 

من االتفاقية  1.3.2املادة الشكلية األساسية هلذا العقد النموذجي وهذا ما أكدته صراحة 

هذه املادة على أنه يف حالة خمالفة الشروط اإللزامية  ، كما نصتيف فرنسا اجلماعية الوطنية للرقيب

 19، و نصت املادة 1ى العقد مع ترك احلرية لألطراف يف الشروط االختياريةلفإنه ال يتم املصادقة ع

العقد يكون وفق النموذج املعد من قبل االحتادية "من نظام بطولة كرة القدم احملرتفة اجلزائرية على أن 

من نفس النظام يف فقرهتا الثانية على أن "العقد يكون  20"، كما نصت املادة قدمالوطنية لكرة ال

 .وفق النماذج املوجودة لدى الرابطة وال ميكن أن خيضع موضوعه إىل تعديل أو إضافة"

 :(contrat sous condition suspensive) العقد املعلق على شرط واقف -ج

يكون االلتزام معلقا إذا كان وجوده أو زواله مرتتبا عن أمر  من ق. م. ج بقوهلا 203تنص املادة 

 .اليت عرفت الشرط الواقف من ق. م. ف 1181واليت تقابلها املادة مستقبل وممكن وقوعه 

                                                           
1  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P40. 
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عرف الشرط الواقف على أنه الشرط الذي يتوقف نفاذ العقد على حتققه، ويقصد به أن العقد يحيث 

 الشرط الذي يتحقق وجود االلتزام على حتققه.ال ينفذ حبق أحد األطراف أو هو 

واليت كثريا ما  احملرتفة،ميكن مالحظة مثل هذا الشرط يف عقود العمل املربمة بني األطراف الرياضية 

تتضمن شرط يتمثل يف التصديق على العقد من طرف الرابطة املعنية أو شرط يتمثل يف جناح الفحص 

 .1عقد حيز النفاذال ق يدخلمثل هذه الشروط عندما تتحقالطيب، ف

 شرط التصديق: (1

إن عقود عمل الرياضيني احملرتفني تربم حتت شرط التصديق من قبل االحتادية أو الرابطة املعنية، حيث 

 من ميثاق كرة القدم احملرتفة الفرنسية على أنه "يرتب العقد آثاره حتت شرط واقف 254تنص املادة 

أغلبية االتفاقيات اجلماعية وخمتلف اللوائح الصادرة عن االحتاديات يف  أن، كما و هو التصديق عليه

، وطبقا 2ختضع إلجراء التصديقمجيع التخصصات الرياضية تنص على أن عقود العمل الرياضية 

على أنه" يتم التصديق على العقد من قبل رابطة 3من ميثاق كرة القدم احملرتفة الفرنسية 254للمادة 

( املكلفة من االحتاد الفرنسي إلدارة وتنظيم شؤون احرتاف كرة القدم يف LFPالقدم )احرتاف كرة 

( نسخة من هذا 04فرنسا، حيث يتعني على النادي بعد التوقيع على العقد مع الالعب أن يرسل )

العقد مرفقا بوثائق معينة إىل اللجنة القانونية لتلك الرابطة، و تقوم هذه اللجنة مبراجعة العقد 

                                                           
1  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P40. 
2  J.R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P40. 
3  Charte du football professionnel, convention collective national des métiers du 
football, Op Cit. 
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التصديق عليه مىت كان متفقا مع أحكام امليثاق، وبعد التصديق على العقد يتم تسليم نسخة منه و 

  .إىل النادي ونسخة إىل الالعب أو ويل أمره وترسل نسخة إىل االحتاد الفرنسي

 وهلارتفة اجلزائرية لقيف فقرهتا الثالثة من نظام بطولة كرة القدم احمل 19وتقريبا هو ما نصت عليه املادة 

( نسخ 04"يسجل العقد و يتم التصديق عليه من قبل الرابطة املختصة ويكون هذا العقد من )

 ونسختني للنادي و نسخة تبقى لدى الرابطةنسخة لالعب 

 (: l’objet de l’homologationموضوع التصديق ) -

للنماذج إن موضوع التصديق أو اهلدف منه هو مراقبة العقد و هل تضمن األحكام اإللزامية 

وعالوة على ة مراقبة إدارة األندية احملرتفة، ، بصفة عاماملوضوعة من طرف االحتاد أو الرابطة املعنية

أو الرابطة بتأهيل الرياضي ذلك فإن التصديق على العقد هو اإلجراء الذي يسمح لالحتاد الرياضي 

  .حتاد أو الرابطةوالسماح له باملشاركة يف املنافسات االحرتافية املنظمة من قبل اال

كل العب حيصل على أجر و/أو "على أن  من االتفاقية اجلماعية للرقيب يف فرنسا1.2تنص املادة 

 ".وعقده خيضه إىل إجراء التصديق مبالغ مالية كانت غري تلك النفقات الفعلية يعترب العب أجري

باسم الرياضي وثيقة بتأهيله  قد يكون التصديق ضمنيا وذلك يف حالة ما إذا أصدرت الرابطة احملرتفة

 .1وتقدمي له الشهادة بذلك

 

                                                           
1  J. R. Cognard. Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P41. 
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 Sanctions du défaut)جزاءات ختلف إجراء التصديق -

d’homologation): 

تب يف حالة ترت تنص االتفاقيات اجلماعية املطبقة يف اجملال الرياضي بالتحديد يف فرنسا على جزاءات 

اإلخالل هبذا اإلجراء، تتمثل يف إبطال عقد العمل املعين، حيث أنه تنص االتفاقية اجلماعية للرقيب 

*، كما على أنه "كل عقد غري مصادق عليه يعترب غري موجود و ليس له أثر 1.2بفرنسا يف مادهتا 

على أنه "كل عقد أو ملحق من ميثاق كرة القدم احملرتفة الفرنسية السالف الذكر  256تنص املادة 

، ويتضح مما تقدم أن "...، أو رفض التصديق عليه، يكون باطال و ال أثر لهعقد ال خيضع للتصديق

التصديق على عقد عمل الرياضي من قبل االحتاد يعد شرطا النعقاد هذا العقد، حبيث إذا ختلف هذا 

 .1مل يكن و ال يرتتب عليه أي أثر قانوينالتصديق وقع العقد باطال بطالنا مطلقا، أي أنه يعترب كأن 

، لكن بالرجوع إىل اللوائح الصادرة هذا ما أكدته، كما أشرنا االتفاقيات اجلماعية للرياضة يف فرنساو 

عن االحتادية اجلزائرية لكرة القدم باعتباره النشاط الوحيد الذي ميارس فيه االحرتاف يف اجلزائر، فنجد 

من قبل الرابطة باإلضافة إىل ذكر  نظامها على ضرورة التصديق على العقدمن 19أهنا تنص يف املادة 

من نفس املادة لكنه مل  04أمهية التصديق يف استقرار العالقة بني الالعب والنادي وذلك يف الفقرة 

اإلخالل هبذا اإلجراء، وبالرجوع إىل الئحة االحرتاف السعودية السالفة ينص صراحة على جزاء 

يكون تاريخ هناية وبداية العقد حمددا باليوم والشهر منها على أنه " 15ها تنص يف املادة ، وجندالذكر

                                                           

* Convention collective de Rugby professionnel, art 2.1, stipule par exemple 
« tout contrat ]...[ non homologué est dépourvu l’existence et d’effet ». 

 .105املرجع السابق، ص، رجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
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الالعب ا احلقوق والواجبات بني النادي و وفق النموذج املعد من قبل اللجنة، متضمن امليالدية و السنة

ممهور خبتم و  واملمثل القانوين ألي من الطرفني إن وجد و موقعا على مجيع صفحاته من قبل الطرفني

فذا إال بعد موافقة اللجنة عليه"، وإذا كانت لوائح االحرتاف هذه مل تذكر النادي، وال يعترب العقد نا

، إذ أن هذا العقد صراحة أن العقد غري مصادق عليه يكون باطال إال أن ذلك يستفاد من واقع احلال

حتاد الرياضي أو الرابطة املعنية على ال يرتتب عليه أي أثر من الناحية العملية، فإذا مل يصادق اال

العقد، فإن معىن ذلك أن الالعب ال يسجل يف هذا االحتاد و ال مينح منه رخصة ملزاولة نشاطاه 

الرياضي وال ميكنه أن يشارك يف أية مباراة أو منافسة رمسية ينظمها االحتاد أو الرابطة و من مث ينعدم  

يرى أن التصديق على العقد هو شرط نفاذ و ليس شرطا رأيا آخر إال أن هناك ، 1لعقدل رثكل أ

، ألن عدم التصديق على ، واستنادا إىل ذات احلجج اليت استند إليها صاحب الرأي األولالنعقاده

تعبري أصحاب الرأي أعاله، يفقد العقد كل آثاره، يف حني أنه لو كان التصديق شرطا انعقاد العقد 

 .2صديق جيعل العقد كأن مل يكن مبعىن جيعل العقد باطاللكان من األدق القول أن عدم الت

ذهبت حمكمة النقض الفرنسية إىل اعتبار أن اتفاق غري املصادق عليه ال يدخل حيز النفاذ وبالتايل 

 3فهو غري نافذ

                                                           

. و كذلك الدكتور عبد احلميد عثمان احلنفي، املرجع السابق، 105، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
 .100ص
حممد . كذلك الدكتور 181، الوضع القانوين لعقود انتقال الالعبني، املرجع السابق، ص حممد سليمان األمحدالدكتور  2 

 .128، الوجيز يف العقود الرياضية، املرجع السابق، ص سليمان األمحد
3 Soc, 03 février 1993, n°90-42.070, D.1995 chr. J-P. Karaquillo et V , J. R. 
Cognard, Op Cit, P41. 
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على أنه جيب التنبيه أن التصديق على عقد عمل الرياضي من قبل االحتاد الرياضي ال حيصن العقد 

 قابالمن البطالن أو القابل لتإبطال وإذا كان العقد باطال النعدام الرتاضي مثال أو كان هذا العقد 

اطال أو قابال يف إرادة أحد الطرفني أو لنقص يف أهلية الرياضي فإن العقد يظل بلتإبطال لعيب 

 .1التصديق عليهلتإبطال رغم 

 نذكر منها السيما: :2االستثناءات الواردة على جزاءات اإلخالل بالتصديق -

 :يف حالة اإلخالل بإجراء التصديق نتيجة اإلمهال الوحيد للنادي، فمثال عدم  المباالة النادي

االعرتاض إىل الرابطة يف املواعيد احملددة، وبالتايل فإن األجري ميلك إمكانية  إرسال الوثائق املطلوبة

 .احملافظة عل عقد عملهو 

 ( بدء التنفيذcommencement d’exécution):  

قام رياضي لكرة اليد بإبرام عقد عمل معلق على شرط واقف يتمثل يف التصديق، حيث أن هذا 

الالعب بدأ يف املشاركة يف التدريب اجلماعي مع النادي وذلك قبل أن تقوم اهليئة برفض التصديق 

بدأ يف  إىل أنه، مبا أن العقد قد أوغليونعلى العقد ألسباب إدارية، وبالتايل ذهبت حمكمة استئناف 

وعليه فإنه  .3أن يطالب الرياضي بالشرط الواقف الذي احتواه العقدالتنفيذ فإن املستخدم ال ميكنه 

                                                           

السابق، ص  . و كذلك الدكتور عبد احلميد عثمان احلنفي، املرجع105، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
105. 

2  J. R. Cognard, Op Cit, 41. 
3  CA, Orléans, 14 janvier 2010, n°09/02362, jurisport, n°96/2010, P11, note F. 
LAGARDE -V-J. R. Cognard, Op Cit, 41. 
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مثل يف التصديق، فإن هذا الشرط يسقط تيف حالة بدء تنفيذ عقد العمل املعلق على شرط واقف ي

 ، حىت ولو مل يتحقق هذا الشرط.عند بدء تنفيذ هذا العقد

 Position contraire du conseil) الدولة الفرنسيموقف خمالف جمللس  -

d’état:) 

 (غياب القيمة القانونية للتصديقAbsence du valeur juridique de 

l’homologation:) 

صديق خيلو من القيمة القانونية و بكل سهول أن إجراء الت إن جملس الدولة الفرنسي اعترب صراحة

(إىل أن اآلنسة ملقا FFBB، حيث ذهبت ) 1( ajMalal’arrêtملجا )جتسد ذلك يف قرار و 

ال تعد موظفة قانونية على أساس أن عقد عملها ال حيتوي على تصديق، ذات اجلنسية البولونية 

ا على أساس حتديد عدد العمال األجانب، جادية مل تصادق على عقد اآلنسة ملحيث أن االحت

ن االحتادية الفرنسية لكرة السلة ليست أجملس الدولة الفرنسي رفض هذه احلجة على أساس  وبالتايل

ن التصديق على عقد العمل املربم إقواعد تتعلق بعمل العمال األجانب، وبالتايل فخمتصة يف وضع 

 .2وفق قانون عالقات العمل ال ميكنه أن ميس بصف العقد وال بقانونية عمل الرياضيني األجانب

 Sur la condition de Succès de la visite) شرط جناح الفحص الطيب (2

médicale):  

                                                           
1  CE, 30 Décembre2002, Malaja, Gaz, Pal, 14 et 15 mai 2013, doct. P10, obs. M. 
CARIUS. 
2  J. R. Cognard, Op Cit, 42. 
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من قانون  05فقرة  07الفحص الطيب منصوص عليه يف القوانني العمالية حيث أنه تنص املادة  إن

على أنه على العمال "أن يتقبلوا أنواع الرقابة الطبية الداخلية واخلارجية اليت قد يباشرها 90/11

ي و ذلك و عليه فإن إجراء الفحص الطيب إجبار املستخدم يف إطار طب العمل أو مراقبة املواظبة".

( من قانون العمل الفرنسي، وذلك من أجل مراقبة العامل األجري أهو R4624ما أكدته املادة )

هذا الفحص الطيب يكون قبل التعيني أو يكون أيضا قبل  مقبول بدنيا لشغل منصب العمل أم ال؟

 هناية الفرتة التجريبية، و يتم إجراؤه من قبل طبيب العمل.

ات الطبية أو املراقبة الطبية، املستخدمون يف معظم األوقات بإجراء الفحوص يف اجملال الرياضي يقوم

ترى بأنه نتيجة هذا  ك بصفة معمقة من قبل طبيب النادي، حيث أنه معظم لوائح االحرتافوذل

من نظام بطولة كرة  46تعترب شرط لدخول عقد العمل حيز التنفيذ، حيث تنص املادة االختبار الطيب 

ميارس كرة القدم إذا مل يقم مسبقا بإجراء املراقبة على أنه ال ميكن ألي العب أن  1القدم احملرتفة

 .2، هو ما نصت عليه أغلب االتفاقيات الرياضية يف فرنساالطبية و احلصول على شهادة طبية بقبوله

-prévention l’inaptitude vis) الوقاية من العجز وجها لوجه مع النادي احمليل -

à-vis du club cédant):  قد يكون من احلكمة، يف حالة وجود اتفاقية انتقال بني

ناديني، وجود شرط اسرتخائي ينص على أنه ميكن حل اتفاقية االنتقال يف حالة كان الالعب غري 

 مرض نظرا ملعايري بدنية أو صحية.

                                                           
1  Fédération algérienne de football, règlement des championnats du football 
professionnel, Op Cit. 
2  J. R. Cognard, Op Cit, 42. 
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-prévention l’inaptitude vis-àي )الرياضالوقاية من العجز وجها لوجه مع  -

vis du sportif:)  .تتضمن هذه احلالة وجهان 

يتمثل يف تعليق القدرات البدنية على شرط واقف يف عقد العمل، وبالتايل إذا كان  الوجه األول:

 .لعدم حتقق الشرط الواقف لضعف قدراته البدنية فإن عقد عمله يسقطال يفي بالغرض  الرياضي

 .1من طرف الناديقبل إبرام عقد العمل معه  بفحص طيب ن يقوم الرياضيأالوجه الثاين: 

 (:visite médical et cas d’inaptitudeالفحص الطيب وحالة عدم املالءمة )

الذي يتعني على الرياضيني أثناء مرحلة انتقال الالعبني، يشار عرب وسائل اإلعالم إىل االختبار البدين 

، ويف هذه األخرية فإنه يتم تعليق عقد العمل على شرط 2به قبل أو بعد إبرام عقود عملهم القيام

 واقف يتمثل يف جناح الفحص الطيب.

، حيث أنه يف صيف هتفاق معااليتم حل يف حالة عدم مالءمة الرياضي بدنيا أو صحيا و 

 أوليمبيك مرسيلياإىل نيس من نادي  لويك رمييومبناسبة انتقال العب كرة القدم  2010/2011

بعد أوليمبيك مرسيليا من قبل نادي ، حيث أثبتت الفحوصات األولية وروأمليون  12مببلغ قيمته 

( ليتبني أخريا يف anomalie cardiaque) بأن لديه مشكل يف القلب توقيع العقد مع الالعب

قد حيدد القصور أو العجز  الفحوصات الطبية التكميلية بأنه قادر على ممارسة كرة القدم، فأحيانا

 البدين سواء التأكيد أو منع التنفيذ اجليد للعقد.

 
                                                           

1  J. R. Cognard, Op Cit, P42. 
2  J. R. Cognard, Op Cit, P42. 
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 موناكوإىل نادي فاالنسيان أثناء انتقاله من نادي  ستيف سافيدانكما ميكن أن يقتبس من حالة 

إىل  برشلونةمن نادي  ليليان تورام، أو يف حالة ، حيث مت رفضه بسبب قصور يف القلب2009يف 

 .1ألسباب مماثلة 2008يف  سانت جريمان باريسنادي 

 Inefficacité des conditionsعدم فعالية الشرط الواقف يف حالة بدء التنفيذ )

suspensive en cas de commencement d’exécution:) 

كان العقد املعلق على شرط وقف، و املتمثل يف جناح الفحص الطيب، قد بدأ يف التنفيذ قبل إجراء   إذا

 حيز التنفيذ.الفحص الطيب أو احلصول على نتيجته، فإن العقد يعترب هنائيا ويدخل 

تضمن العقد و  2005أوت  14جتسد ذلك يف قضية العب كرة السلة احملرتف الذي أبرم عقده يف 

ن أو  وقبل بدء أول تدريب لهرياضي جيب أن يقوم بفحص طيب الحق، أي بعد إبرام العقد هذا ال أن

أوت  22، ولكن يف العقد ال يعترب نافذا قبل أن تصدر حبق هذا الالعب شهادة طبية تؤهله للعب

أوت  25هذا اللعب يف أول تدريب مجاعي له، ليخضع بعدها للفحص الطيب يف شارك  2005

 . ي أكد عدم كفاءتهالذ 2005

من نتيجة لذلك ذهب حمكمة النقض الفرنسية إىل اعتبار أن العقد بدأ يف السريان أي يف التنفيذ 

خالل مشاركة الالعب يف التدريب اجلماعي وبالتايل فإن العقد دخل حيز التنفيذ بسبب هذه 

                                                           
1  J. R. Cognard, Op Cit, P42. 
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، وبالتحديد املادة املشاركة وال ميكن قطع عالقة العمل وذلك وفقا ملا تقضي به قواعد العمل

(1-L1243من قانون العمل الفرنسي )1. 

 (:Période d’essaiالفرتة التجريبية ) -د

وفقا للقواعد العامة يف قانون العمل فإن هذه الفرتة تسبق إبرام العقد، يتم من خالهلا التعرف على 

ودون تعويض و دون تسبيب فرتة دون أثناء هذه القدرات العامل، ولألطراف احلق يف فسخ العالقة 

 .إشعار مسبق

أو اللوائح الرياضية الصادرة عن اهليئات  2يف اجملال الرياضي غالبا فإن االتفاقيات اجلماعية املطبقة

وبالتايل فإنه مبجرد املختصة ال تنص على وجود فرتة جتريبية بني الرياضي األجري و النادي املستخدم، 

احملددة املدة من جانب ي من األطراف قطع عالقة العمل مكن أل أليالسريان فإنه  يفبدء العقد 

 .3واحد

 األهلية يف إبرام عقد العمل الرياضي. البند الثالث:
دين أهال للتعاقد وفقا للقانون إال إذا كان كل من املتعاقال يعد عقد العمل الرياضي صحيحا قانونا 

 مث أهلية الرياضي األجري.املستخدم  الرياضيالنادي لوائح االحرتاف و فيما يلي نتعرض ألهلية و 

                                                           
1  Soc, 01 juillet 2009, n°08-40.023, D.2010 871, note, LAGARDE, et 400.obs 
KARAA ; Cah. Dr. Sport, n°17.2009. P100.  
2  Convention collective national du sport en France. 
3  J. R. Cognard, Op Cit, P44. 
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 .املستخدم أهلية النادي الرياضيأوال: 
و مجعية، ومن مث تثبت له أهلية األداء، أيعد النادي الرياضي شخصا اعتباريا سواء كان شركة جتارية 

 04فقرة  50أنشء من أجله وذلك طبقا للمادة يف حدود الغرض الذي  الغري أي أهلية التعاقد مع

اليت تقضي بأنه "للشخص االعتباري أهلية يف احلدود اليت يعينها عقد إنشاءه أو اليت  م. جمن ق. 

وعلى ذلك يكون النادي الرياضي أهال إلبرام عقود عمل مع الرياضيني ما مل تسلب  يقررها القانون".

 79عليه املادة ، و هو ما نصت  أهليته أو حيد منها حبكم القانون أو بقرار من االحتاد الرياضي املعين

"يهدف النادي الرياضي احملرتف، السيما إىل حتسني مستواه التنافسي  13/05من قانون 

االقتصادي و الرياضي، وكذا لرياضييه عرب مشاركته يف املنافسات و التظاهرات الرياضية املدفوعة 

 املرتبطة هبدفه". األجر و توظيف مؤطرين و رياضيني مقابل أجرة وكذا ممارسة كل األنشطة التجارية

فإنه جيب أن  ،باإلضافة إىل الشروط العامة اليت نص عليها القانون لكي يكون أهال للتعاقد مع الغري

 يرياضي معني، كناد ميلك النادي ترخيصا مبمارسة نشاطيكون هناك اعرتاف خاص به، مبقتضاه 

ضي املراد عين للنشاط الريا، ويصدر هذا االعرتاف من االحتاد املاملمارسة لالحرتاف األنديةمن 

مع وجوب توفر األهلية العامة اليت تفرضها القوانني فإنه جيب وعليه فإنه  .1ممارسته من طرف النادي

و املتمثلة يف ترخيص من اهليئات املختصة الرياضية كاالحتاد الرياضي، حبيث أنه  2توافر أهلية خاصة

 رياضي وذلك نظرا لطبيعة النشاط الرياضي.ال يكفي توافر األهلية العامة فقط ملمارسة النشاط ال

                                                           

دراسة –نظامه القانوين –طبيعته القانونية –مفهومه –كرة القدم ، عقد احرتاف العب  عبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  1 
 .107مقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول العربية، املرجع السابق، ص

-116، عقد التدريب الرياضي و املسؤولية النامجة عنه، دراسة مقارنة، املرجع السابق، صفرات رستم أمني اجلافالدكتور  2 
117. 
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هذا األخري كتابيا يف  أو من يفوضه1عقود العمل مع الرياضيني رئيس النادي إبرامو ميثل النادي يف 

من الئحة االحرتاف السعودية السالفة الذكر  02فقرة  08ن، وذلك ما قضت به املادة هذا الشأ

تفويض  ميثل النادي رئيس جملس إدارته أو نائب الرئيس أو األمني العام وحيق لرئيس الناديبقوهلا "

و جيب أن يذكر يف عقد الحرتاف".بعض اختصاصاته كتابيا إىل مدير االحرتاف فيما يتعلق بشؤون ا

 ساالحرتاف االسم الكامل للنادي مضاف إليه اسم من ميثله وصفته، وإذا كان املمثل مفوضا من رئي

جملس إدارته فيجب أن يذكر يف العقد ما يدل على هذا التفويض، وقد نصت على ذلك صراحة 

حيث قضت بأن "كل شخص مؤهل ، من ميثاق كرة القدم احملرتفة يف فرنسا 02فقرة  253املادة 

قانونا لتمثيل النادي يف جمال االحرتاف، جيب أن يذكر عند توقيع العقد تفوضا خمول له من قبل 

 .جملس إدارة هذا النادي

 لرياضي األجري.أهلية اثانيا: 
وفقا للقانون إن الرياضي احملرتف كغريه من العمال يعد أهال للتعاقد مىت كان بالغا السن القانونية 

و حيد منها حبكم القانون، ويفقد الرياضي أهليته مىت كان أولوائح االحرتاف، ما مل تسلب أهليته 

 13إذا بلغ سن  2تكون ناقصة أهليتهفإن  ، أما إذا كان سفيها أو ذا غفلةو عتهأعدمي التمييز جلنون 

 .سنة 19سنة ومل يبلغ 

                                                           
1 Fédération algérienne de football, Art 19-3, règlement des championnats du 
football professionnel, Op Cit. 

 .107، املرجع السابق، صعبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  2 
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وملا كان هذا العقد هو عقد عمل، فإن األصل وفق قانون العمل فإن الرياضي يكون أهال إلبرام هذا 

املمتعلق بعالقات 90/11من القانون  15سنة، فقد نصت املادة  16العقد بنفسه عند بلوغه 

ة سن 16"ال ميكن يف أي حال من األحوال أن يقل العمر األدىن للتوظيف عن السالف الذكر العمل 

 .1"...احلاالت اليت تدخل يف إطار عقود التمهني يفإال 

بيد أن لوائح االحرتاف قد خرجت عن هذا األصل، حيث اشرتطت أهلية خاصة يف الرياضي 

 من الئحة االحرتاف اجلزائرية يف فقرهتا الثانية 21احملرتف إلبرام عقد االحرتاف، حيث نصت املادة 

تكون  أنسنة ال ميكنه إبرام عقد احرتاف وإذا مت ذلك فال جيوز  18بأن "الالعب الذي مل يبلغ 

 4/1مدته أكثر من ثالث سنوات"، وهو تقريبا ما نصت عليه الئحة االحرتاف السعودية يف مادهتا 

وز ، وجيعاما ميالدية عند توقيع العقد 18يشرتط الحرتاف الالعب السعودي أن يكمل بقوهلا "

قيع عقد احرتايف مع من هو أقل مبوافقة ويل أمره شريطة أن ال تزيد مدة عقده عن ثالث تو 

سنة  18بأنه إذا أبرم الرياضي عقد احرتاف قبل بلوغه و من خالل هذا ميكن القول  .سنوات..."

يكون قابال لتإبطال ملصلحته، حبيث جيوز له بعد بلوغه أو وصيه، فإن العقد بدون موافقة من وليه 

سن الرشد أو بطلب من القضاء إبطال هذا العقد، كما جيوز لوصيه أو وليه طلب إبطاله قبل بلوغه 

فإن حكم بإبطال العقد فإن هذا العقد يزول بأثر رجعي، و يعترب كأن مل يكن و ال سن الرشد، 

سرتد من الرياضي مما أعطاه إال ما عاد عليه من منفعة، أما ما يستطيع النادي يف هذه احلالة أن ي

من ق. م. ج صراحة  103أهلكه الرياضي القاصر فال حيق له اسرتداده، وهو ما نصت عليه املادة 

                                                           

 .املمتعلق بعالقات العمل السالف الذكر90/11من القانون  15املادة  1 
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إال برد ما عاد  يف الفقرة الثانية "غري أنه ال يلزم ناقصي األهلية إذا أبطل العقد لنقص األهلية نصهاب

 .بسبب تنفيذ العقد" عليه من منفعة

فإن لوائح االحرتاف دائما تنص على السن القانونية الالزمة إلبرام عقد االحرتاف، ويف مجيع األحوال 

وهو ما يفيد أن الرياضي الذي مل يصل بعد إىل هذا السن ال حيق له إبرام عقد احرتاف، غري أنه 

سنة مثال يعد شرطا شكليا،  18سنة أو  16ميكن اإلشارة هنا إىل أن بلوغ الرياضي سنا معينة وهي 

يتطلب أحيانا يكون الشخص بالغا سن الرشد و مع ذلك  هأي ال عالقة له باألهلية، ذلك ألن

بلوغ الشخص كأن يشرتط الرتشيح للوزارة القانون بلوغ الشخص سنا معينة أو أزيد من سن الرشد  

 .1أن شرطا قد ختلف يف حقه ل يقالسن معينة، فمن مل يبلغ هذا السن ال يقال أنه غري أهل، ب

 آثار عقد العمل الرياضي. املطلب الثاين:

، حيث أنه ينشأ التزامات مقابلة على عاتق كل هيعترب عقد العمل الرياضي من العقود امللزمة جلانبي

 .من طرفيه

بأداء العمل فالرياضي األجري الذي حيرتف نشاط رياضي معني يلتزم يف مواجهة النادي املتعاقد معه 

املتفق عليه وفقا ملقتضيات حسن النية، ويف املقابل يلتزم هذا النادي جتاه الرياضي بتقدمي األجر، 

باإلضافة إىل التزامات أخرى يتحمله كل طرف منهما تكفلت بتفصيلها لوائح االحرتاف، وغين عن 

قوقا للطرف اآلخر، الذكر أن التزامات كل طرف يف عقد العمل الرياضي تعد يف الوقت نفسه ح

فالتزامات الرياضي األجري هي حقوق للنادي والتزامات هذا األخري هي حقوق هلذا الرياضي األجري، 

                                                           

 .110، املرجع السابق، صعبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  1 
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وتقتضي دراسة آثار عقد العمل الرياضي أن نعرض لاللتزامات اليت يرتبها هذا العقد على عاتق كل 

ليت ترتتب على كل من طرفيه إذا ما لرياضي األجري و النادي املستخدم مع ذكر اجلزاءات امن طرفيه ا

 أخال بالتزاماهتما.

حيث أن تنفيذ هذا العقد قد يثري منازعات أو خالفات بني طرفيه، وهو ما يستلزم منا أن نعرض 

أيضا لكيفية حل هذه املنازعات، وعلى هذا األساس فإننا سنقسم هذا املطلب إىل ثالث فروع، 

ألجري و خنصص الفرع الثاين اللتزامات النادي املستخدم أما نعرض يف أول فرع التزامات الرياضي ا

 الفرع الثالث فنخصصه لبيان كيفية حل املنازعات بني النادي املستخدم و الرياضي األجري.

 التزامات الرياضي األجري. الفرع األول:

الرياضي  ملتعلقة بتنفيذ النشاطيف إطار تنفيذ عقد العمل، جيب على الرياضي احرتام الواجبات ا

هذا تتعلق بتمثيل النادي و عمالئه، و احملافظة على لياقته البدنية هذا من جهة باإلضافة إىل التزامات و 

كله يف إطار اخلضوع إىل سلطة توجيه النادي، و يف حالة اإلخالل يرتتب على الرياضي عقوبات 

ثاين جزاءات البند اللرياضي و ول التزامات االبند األ ،، وعليه نقوم بتقسيم هذا الفرع إىل1تأديبية

 اإلخالل هبذا االلتزام.

 .التزامات الرياضي البند األول:
والتزامات تتعلق بسلطة توجيه هناك التزامات بدنية و رياضية والتزامات تتعلق بتمثيل النادي 

 .املستخدم

                                                           
1  J. R. Cognard, Op Cit, P 63. 
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  .االلتزامات البدنية و الرياضيةأوال: 
 منها االلتزام الرئيسي والتزامات أخرى. واليت

 االلتزام الرئيسي: -أ

يتمثل هذا االلتزام يف أداء العمل املتفق عليه واملتمثل يف النشاط الرياضي حبيث يلتزم الرياضي األجري 

، وما يتفرع عليه من التزامات شأنه يف ذلك شأن غريه من العمال بأداء العمل املتفق عليه مع النادي

نون العمل، وكذلك ما تقضي به لوائح االحرتاف، وعلى هذا األساس يقوم الرياضي باملشاركة وفقا لقا

يف املباريات الرمسية أو الودية اليت يرتبط هبا النادي، سواء على املستوى احمللي أو القاري أول الدويل، 

ا أن يؤدي عمله مع و أن يشارك يف التدريبات اليت جتري استعدادا هلذه املباريات، و جيب عليه أيض

، ويقتضي حسن نية الرياضي بذل أقضى 1النادي املتعاقد معه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

من  12/3/1/1جهده و إمكانياته يف مجيع التدريبات واملباريات اليت يشارك فيها، كما تنص املادة 

( بأن "يضع الرياضي احملرتف حتت تصرف CCNSاالتفاقية اجلماعية الوطنية للرياضة يف فرنسا )

صاحب العمل )النادي( مقابل األجر، كل قدراته البدنية و خرباته الفنية و التكتيكية بغية حتقيق 

 .يف املنافسة الرياضية"النصر الرياضي له 

ية كما جيب التنبيه إىل أن التزام الرياضي مبمارسة نشاطه الرياضي لصاحل ناديه هو التزام ببذل عنا

وليس التزام بتحقيق نتيجة، وذلك نظرا ألن الفوز باملباراة أمر احتمايل بطبيعته، وحتكمه اعتبارات 

ة الالعب، كمدى تعاون زمالئه معه، ومدى قوة الفريق املنافس و مدى عدالة معينة خترج عن إراد

                                                           

يتعلق بعالقات العمل املعدل  1990أبريل سنة  21املوافق  1410رمضان عام  26املؤرخ يف 90/11من قانون  07املادة  1 
 و املتمم.
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أن يبذل يف سبيل ا يلتزم حكم املباراة... إخل، وهلذا فإن الرياضي ال يلتزم بتحقيق الفوز لناديه، وإمن

ذلك العناية الالزمة بأن يبذل ما يف وسعه من جهد وقدرات ومهارات، و أن يبدي العزم و اإلصرار 

على الفوز يف املباراة، فإذا أدى الرياضي القدر الواجب من العناية فقد وىف بالتزامه حىت ولو مل 

آت تشجيعية للرياضي الذي يبلي حسنا يف يتحقق الفوز لناديه، وكذلك فإن األندية تضع عادة مكاف

 املباراة وذلك لتحفيزه على الفوز.

مل يبذل القدر الواجب من والواقع أنه يصعب على النادي من الناحية العملية أن يثبت أن الرياضي 

، ونتيجة لذلك ال العناية، إذ أن إخفاق الرياضي غالبا ما يكون نتيجة إلخفاق الفريق بكامله

النادي أن ينهي عقد العمل مع الرياضي أو أن يوقع عليه جزاء تأديبيا جملرد عدم رضائه عن يستطيع 

، باإلضافة إىل ذلك فإنه 1، وكل ما ميكن فعله هو منعه من املشاركة يف منافسة أو مباراة معينةأداءه

العمل جيب على الرياضي أن يؤدي العمل املكلف به بنفسه، فال حيق له أن حيل حمله يف أداء 

شخص آخر، وذلك ألن هذا العقد باعتباره عقد عمل يقوم على االعتبار الشخصي، ألن شخصية 

الرياضي األجري وكفاءته تكون دائما حمل اعتبار لدى النادي عند إبرام العقد، كما جيب على 

أي الرياضي أن يتفرغ لنشاطه الرياضي مع النادي، فال يرتبط بأي عمل مع أي جهة وال يشارك يف 

ية إال مبوافقة كتابية من النادي، كما أن طبيعة النشاط الرياضي يفرض على أنشطة أخرى رياض

الرياضي التزامات خاصة ال يتحملها عادة العامل العادي مما يعكس ما لعقد العمل الرياضي من 

وعدم  ولياقته البدنية خصوصية، ومن بني هذه االلتزامات يلتزم الرياضي على احملافظة على صحته
                                                           

. و كذلك الدكتور عبد احلميد عثمان احلنفي، املرجع السابق، ص 105، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
114. 
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اعتمادا كليا على قدراته البدنية ومهاراته  أداءه لعمله يف، ذلك أن الرياضي إمنا يعتمد تعريضه للخطر

اخلاصة، و من مث يتعني عليه أن حيافظ بصفة مستمرة على صحته، وان يكون دائما بكامل لياقته 

على قته البدنية، وأن يعمل من شاهنا اإلضرار بصحته أو لياالبدنية، و أن ال يأيت بأفعال أو تصرفات 

 189-07من املرسوم التنفيذي رقم  13، 12، 11، وذلك حسب املواد حتسني أداءه الرياضي

 .1الذي حيدد القانون األساسي لرياضيي النخبة واملستوى العايل

 االلتزامات الثانوية: -ب

(، حيث أنه يف غالب hygiène de vieيلتزم الرياضي أيضا باحرتام نظام حياة صحي و سليم )

عقود عمل الرياضيني، يوجد شرط يتضمن احرتام نظام حياة صحي حيث يتعلق هذا الشرط البدين 

كان ن ميتد إىل املساس باحلرية أو احلياة الشخصية للرياضي، وبالتايل  أبأداء الرياضي والذي ميكن 

ضمن احلياة املهنية تكون أثناء  البد من تربير هذا املساس، حيث أن األفعال  و التصرفات اليت تكون

وقت العمل واألفعال اليت تكون خارج أوقات العمل تكون ضمن احلياة الشخصية، وبالتايل فإنه  

، كأصل عام، التصرفات الشخصية و اليت تكون خارج أوقات العمل ال ختضع إىل نظام التأديب

يجة أفعال قام هبا خارج إطار وقت وبالتايل فإنه ال ميكن أن توقع على األجري جزاءات تأديبية نت

لذي يرتبط بطبيعة النشاط املمارس، حيث انه وبسبب طبيعة العمل، إال أن هناك استثناء عن ذلك وا

لكن جمال هذا االستثناء يبقى حمدود يف هذا النشاط ميكن أن يقيد األجري حىت يف حياته الشخصية، 

                                                           

، حيدد القانون األساسي لرياضيي النخبة واملستوى العايل، ج. 2007جوان  12الصادر يف  189-07املرسوم التنفيذي رقم  1 
 .2007، 40ر. ع 
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العب   ار ك، جتسد ذلك يف قضية 1أن ينتمي إليها للرياضي احملرتفبعض املهن احملددة، واليت ميكن 

بعد لتدريبات لته وداعمن مالذي مت سحب رخصة سياقته ملدة شهرين قبل يوم  كرة السلة احملرتف

 0.47، حيث قدرت نسبة الكحول بنسبة تعافيه من اإلصابة، وذلك بسبب السياقة يف حالة سكر

، حمكمة استئناف عالقة العمل من جهة واحدةقام ناديه بقطع يف جسمه وعلى هذا األساس مغ 

على أساس أن الالعب خرق التزام بنظام صحي يتوافق مع  يف هذا السياق أيدت هذا القرار نانسي 

ن يؤثر على القدرة البدنية للرياضي وعلى النتائج املرجوة، أ، والذي من شأنه نشاط املستوى العايل

 .2وذلك يف إطار تقدير العمل

إىل أن هذا الفعل مل يكن يف إطار أوقات العمل و بالتايل ال يعترب 3النقض الفرنسية ذهبت حمكمة

 .خطأ يف حق الالعب

حيث ذهبت يف بادئ األمر إىل  2010أكتوبر  13يف  رانساستئناف  هناك حل جاءت به حمكمة

خصية لألجري ال ميكن أن تشكل خطأ، لكن و يف مرحلة ثانية أن األفعال اليت تدخل يف احلياة الش

ذهبت إىل أن الرياضي الذي خيرق التزام الوفاء الذي يتبع احرتام نظام صحي مرتبط بنشاط رياضي 

                                                           
1  Soc, 03 Mai 2011, n°09-67.464, JCP, n°26, 27 juin 2011, note J. Moulay, 
P1265-V-J. R. Cognard, Op Cit, P 64. 
2 J. R. Cognard, Op Cit, P 64-65. 
3  Soc, 03 juin 2009, n°07-44.513, cah, dr, sport, n°17, 2009, P86 note F. Byu et 
P 83, note G. GII -V-J. R. Cognard, Op Cit, P 65. 



 أحكام عقد العمل الرياضي  الفصل الثاني

205 
 

ن يربر أذو مستوى عال يعترب هذا التقصري خطا بسيط و ال يصل إىل حد اجلسامة والذي ميكن 

 .1املستخدمقطع عالقة العمل من جانب النادي 

، وبذلك باجتناب أنشطة خطرية من شاهنا تعريض صحته أو لياقته البدنية للخطركما يلتزم الرياضي 

حيضر من ميثاق كرة القدم احملرتفة يف فرنسا السالفة الذكر يف فقرهتا األوىل بأنه " 278تقضي املادة 

أن ميتطي حصانا أو أن يقوم  كرة القدم أو عب خارج املباريات أو التدريبات أن ميارس على الال

أو أن يركب طائرة للسياحة أو النزهة أو أن ميارس أي رياضة أخرى   بالتزجل على اجلليد أو غريه

كرياضة صيد السمك أو الغوص حتت املاء، بدون إذن من رئيس النادي بعد مشورة املدرب"، إن 

 الرياضييتعرض هلا الرياضي، فيبقى هذا  أناليت ميكن هو اجتناب خطر اإلصابة  هدف هذا االلتزام

 .2يف كامل لياقته  لتنفيذ عقد عمله على أكمل وجه

كذلك يلتزم الرياضي باالمتناع هنائيا عن تعاطي املنشطات باعتبار أن هذا النشاط ينايف األخالق 

الة اإلخالل الرياضي و كذلك االلتزام التعاقدي بالوفاء و النزاهة الذي ينص عليه عقد العمل، ويف ح

 13/05يتعرض صاحبه لعقوبات جزائية وفقا ملا نص عليه الباب الرابع عشر من قانون  هبذا االلتزام

دون اإلخالل باجلزاءات التأديبية اليت تضمنها الباب الثالث عشر  املتعلق باألنشطة البدنية و الرياضية

 .من نفس القانون

                                                           
1  CA Reims, 13 octobre 2010, n°09/01676, cah, dr, sport, n°22, 2010, P59, note 
T. Vassine -V-J. R. Cognard, Op Cit, P 65. 
2  J. R. Cognard, Op Cit, P 66. 
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ة اليت يطلبها النادي و أن خيضع للعالج الذي حيدده بالتقدم للفحوصات الطبيكذلك يلتزم الرياضي 

له، كما يلتزم بإخبار اهليئة الطبية التابعة للنادي يف حالة تناوله لدواء معني من طرف طبيب خارج 

حىت حيدد يف عقد العمل بأن الرياضي ، وهذا ضروري بالنسبة للنادي املستخدم اهليئة الطبية للنادي

لتمكني التواصل بني طبيب النادي والطبيب اخلارجي  من قبل الناديخيضع لتإجراءات املقررة 

، وبالتايل فإنه ال حيظر على الرياضي للرياضي و تبادل املعلومات الطبية بينهما خبصوص هذا الرياضي

طبيب  اللجوء إىل طبيب خارجي ولكن يلتزم بإخبار النادي من أجل متكني التواصل بني الطبيبني

 اخلارجي.النادي و الطبيب 

، فاختار هذا أصيب هناك قضية يف هذا اخلصوص تتمثل وقائعها يف أن رياضي دراج يف فرنسا

الرياضي أن يعاجل خارج اهليئة الطبية للفريق فوصف له الطبيب دواء حيتوي على مادة الستريويد 

(des glucocorticoïdes وهذا الرياضي مل يعلم فريقه بوجود هذا الدواء ،)لسباق ، وأثناء ا

أن فريقه اختار مت إجراء اختبار طيب للمنشطات و الذي كانت نتيجته إجيابية، وبالتايل أدى ذلك إىل 

 .أن يفسخ العقد معه

حكمت بأنه بالرغم من وجود إمهال من الرياضي إال أنه ال ميثل ذلك  1مونبولييهحمكمة استئناف 

 خطأ جسيم، بسبب فشل فريقه يف منع املعاملة اليت كانت تدار له من قبل طبيب خارجي.

                                                           
1  CA Montpellier, 24 janvier 2007, RG, 06/04186, cah, dr, sport, n° 9 2009, P77 
note F. Buy-  
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 لتزامات املرتبطة بتمثيل النادي.االثانيا: 
أنه يف إطار  يلتزم الرياضي باستعمال معدات النادي، حيث أن معظم اللوائح الرياضية تنص على

هذا األخري باستعمال اللوازم الرياضية املقدمة من قبل النادي  يلتزمحيث  ،عقد العمل الرياضي

، حيث أن هذه استعماهلا وفقا لطبيعة ذوقهاملستخدم، باستثناء بعض املعدات اخلاصة اليت ميكن له 

مميزاهتا التقنية  اضي وذلك بسببتأثري مادي على أداء الري املعدات اخلاصة تعترب يف الرياضة املمارسة

، كما أن هذا االلتزام أن 1و مثال ذلك األحذية يف رياضة كرة القدم أو الرقيب، كماركة احلذاء اخلاصة

ينطوي حتت شرط تعاقدي أي أن التزام محل معدات النادي من قبل الرياضي جيب أن ينص عليه 

اليت ينظمها  ضا باملشاركة يف التظاهرات التجاريةصراحة يف عقد العمل الرياضي، كما يلتزم الرياضي أي

، حيث أن عقد العمل ميكن أن ينص على أن الرياضي مطلوب حبضور عدد معني من النادي

 .2التظاهرات املنظمة من قبل النادي

صورة الرياضي، إذ أن صور الرياضيني هلا قيمة يف حد ذاهتا فهي تعترب وسيلة لتإشهار و  استغالل  -

 .رعاياهاليت ميكن أن تكون يف مصلحة النادي املستخدم أو 

تتضمن مسات شخصية كاالسم و الصوت والظل والصورة و التوقيع... إخل. واليت إن هذه الصورة 

 .ترتبط باسم أو شعار أو رموز أخرى خاصة باملستخدم، إن صورة الرياضي تسمح بتحديد الشخص

 :3إن استغالل هذه الصورة يكون يف حالتني

                                                           
1  Art 280, Charte du football professionnel, Op Cit. 
2  J. R. Cognard, Op Cit, P 69. 
3  Dr. SERDJ Poutot, le contrat du travail du sportif professionnel, bulletin 
d’information juridique sportive, légisport, P05. www.legisport.com. 10/10/15     

http://www.legisport.com/
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حيث أنه ميكن للنادي أن يستخدم صورة الرياضيني بصفة مجاعية الصورة املرتبطة باجملموعة:  -

 سواء بالنسبة له أو بالنسبة لشركائه أو رعاياه، حيث يقوم بإعالم الرياضيني بشروط استغالل

 الصورة اجلماعية.

وشرط هذا االستغالل يكون منصوص عليه يف عقد العمل أو يف ملحق،  الصورة املرتبطة بالفرد: -

 .1فضرورة موافقة الرياضي الستغالل صورته اخلاصة ضروري

  :استغالل الرياضي لصورته اخلاصة 

إذا مل يتوافق ذلك مع الشعارات اخلاصة بالنادي، حيث أن الرياضي يعترب حر يف استغالل صورته 

حبيث انه ميكن للرياضي حتقيق فائدة من كل تصرف شخصي ذو طبيعة جتارية إشهارية تتضمن امسه 

أو صورته لكن من دون الرجوع إىل صورة النادي أو امسه أو شعاره أو أي رمز آخر متعلق به، كما 

سواء قبل إبرام العقد أو أثناء يتضمن العلم املسبق للنادي جيب التنبيه إىل أن هذا التصرف جيب أن 

 تنفيذ عقد العمل، وبالتايل فإن هذه احلرية مرتبطة باحرتام املصاحل القانونية للنادي املستخدم.

 احرتام سلطة التوجيه للمستخدم.ثالثا: 
، حيث قة التبعيةيلتزم الرياضي أيضا باحرتام سلطة التوجيه للمستخدم اليت تعترب أحد عناصر عال

يقوم النادي بإعطاء األوامر و يقوم الرياضي بتنفيذها واليت من بينها التزام هذا الرياضي بإتباع نظام 

غذائي معني حبيث أن ال يتناول إال األغذية اليت يقررها املشرف الغذائي للنادي، واملواعيد املقررة 

يقيم فيها الفريق معسكرا خاصة مبباراة معينة أو للوجبات الغذائية وحيدد ذلك غالبا يف األيام اليت 
                                                           

1 Dr. SERDJ Poutot, le contrat du travail du sportif professionnel, bulletin 
d’information juridique sportive, légisport, P05. www.legisport.com .10/10/15 

http://www.legisport.com/
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، ويتخذ ذلك وفقا ببطولة مهمة، ويلتزم أيضا باملواعيد اليت حيددها النادي للنوم و الراحة والتدريب

، كما يلتزم مبراعاة أمور معينة بعد االنتهاء من التدريب أو لطبيعة املباراة أو البطولة اليت يشارك فيها

 .1ضرورة اخلضوع إىل عملية التدليك و االستحماماملباراة مع 

فال يسافر خارج مقر النادي إال بعد  ،ي حيدده له الناديالذذلك الرياضي باإلقامة يف املكان يلتزم ك

صحافة تصرحيات لل أواحلصول على املوافقة اخلطية بذلك، و يلتزم أيضا بعدم اإلدالء بأي أحاديث 

بق من النادي، و أال تسيء تصرحياته أو أحاديثه إىل مسعة النادي أو أو وسائل اإلعالم إال بإذن مس

اإلضرار مبصاحله، و أيضا يلتزم الرياضي يف حالة إحساسه بالغنب أو الظلم من جراء عمله يف النادي 

 إتباعسمعة النادي، بل جيب عليه مبوجب عقد العمل أن ال يتخذ من ذلك وسيلة لتإساءة ب

 .2اإلجراءات اليت نصت عليها لوائح االحرتاف

لالحتاد املعين  كذلك يلتزم الرياضي باالستجابة بطلب االحتاد الوطين فمثال يف كرة القدم يستجيب

تعاقد مع النادي وحده إال أنه حيق من الرياضي أب الوطين لدولته، فعلى الرغم من باملشاركة يف املنتخ

يتعني على الرياضي أن يستجيب عليه الرياضي لفريق املنتخب الوطين، و  لالحتاد الوطين أن خيتار هذا

بل وأكثر من ذلك فإنه إذا كان الرياضي هو الالعب احملرتف يف ، لطلب االحتاد كلما استدعاه لذلك

فريق املنتخب الوطين لتلك  خيتاره ضمن أنناد أجنيب، فإنه لالحتاد الرياضي يف دولة هذا الالعب 

حالة موافقة الرياضي على ذلك فإنه يستجيب لالستدعاء من قبل االحتاد خبصوص بطولة يف الدولة، 

من امللحق رقم من االحتاد الدويل لكرة القدم الفيفا،  3/1 معينة، وقد نصت على ذلك صراحة املادة
                                                           

 .116، املرجع السابق، صعبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  1 
 من نظام بطولة كرة القدم احملرتفة اجلزائرية. 105إىل  96املواد من  2  



 أحكام عقد العمل الرياضي  الفصل الثاني

210 
 

حيث قضت بأن "من حيث املبدأ فإن كل العب كرة قدم منضم لناد ملزم باالستجابة فورا 

 .1"حد منتخباتهألمشاركة يف لالذي يوجه إليه من قبل االحتاد التابع له جبنسيته لالستدعاء 

إىل حد التقييد ويتنب مما سبق أن هذه االلتزامات اخلاصة اليت تفرض على الرياضي احملرتف قد تصل 

من حجريته الشخصية، األمر الذي يؤدي إىل املساس باحلياة اخلاصة للرياضي، و من ذلك فإن هذه 

لتزامات فهي التزامات مشروعة تربرها طبيعة النشاط الرياضي الذي يؤديه الرياضي احملرتف، فهذا اال

، كذلك ميكن النشاط ال ميكن أن يتم على الوجه الصحيح ما مل يتقيد الرياضي بتلك االلتزامات

مل هبا حىت و إن الرياضي يلتزم القول بأن هذه االلتزامات من مستلزمات عقد العمل الرياضي، وعليه ف

من القانون املدين اجلزائري  02فقرة  107صراحة يف العقد، حيث تقضي املادة يتم النص عليها 

" وال يقتصر العقد على إلزام املتعاقد مبا ورد فيه فحسب بل يتناول أيضا ما هو من على أنه 

 مستلزماته وفقا للقانون و العرف والعدالة حبسب طبيعة االلتزام".

 (L1121-1) وقد أشار قانون العمل الفرنسي إىل مشروعية هذه االلتزامات، حيث قضت املادة 

منه بأنه "ال يستطيع احد أن يضع قيودا على حقوق األشخاص و حريتهم الفردية و اجلماعية إذا  

إذا ، كانت هذه القيود ال تربرها طبيعة العمل املكلف به الشخص و ال تتناسب مع الغاية املنشودة"

يستفاد من هذا النص أن القيود و االلتزامات اليت تفرض على العامل و حتد من حريته الشخصية 

تكون مشروعة إذا كانت تربرها طبيعة العمل املكلف به هذا العامل وهو ما يصدق على تلك 

 االلتزامات اخلاصة املفروضة على الرياضي احملرتف.
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لواقعة على الرياضي األجري على خالف تلك االلتزامات هذا ويالحظ أن هذه االلتزامات اخلاصة ا

، جرد بذل عنايةمببتحقيق نتيجة وليست العامة اليت تقع على عاتق العامل بصفة عامة هي التزامات 

، ما مل حيث يتعني على الرياضي األجري أن حيقق الغاية املقصودة من االلتزام، وإال تعرض للجزاء

، ملرض أو إصابة منعه من تنفيذ التزامه وذلك وفقا ملا تنص له فيهيثبت وجود سبب أجنيب ال يد 

 .1عليه قواعد القانون املدين

 جزاءات إخالل الرياضي بالتزاماته:  البند الثاين:
يف حالة إخالل الرياضي بأحد هذه االلتزامات  فإن النادي ميكن له كأصل أن يتخذ ضده إجراءات 

تأديبية، واليت ميكن أن تؤدي إىل عقوبة توافق مع هذا اإلخالل، وحى تكون هذه العقوبات التأديبية 

ملهنية ودرجة الذي  جيب ان حيدد فيه طبيعة األخطاء ا2جيب أن ينص عليها النظام الداخليقانونية 

املتعلق  90/11من قانون  02فقرة  77العقوبات وإجراءات التنفيذ، و ذلك وفقا لنص املادة 

( من قانون العمل الفرنسي L1321-1)بعالقات العمل السالف الذكر، واليت تقابلها املادة 

ذا ما أخذ السالف الذكر، ومبوجب هذه السلطة حيق للنادي  توقيع عقوبات تأديبية على الرياضي إ

، وتتنوع العقوبات التأديبية الرياضياملخالفة اليت يرتكبها هذا ناسب مع طبيعة تبالتزاماته وذلك مبا ي

وهي تتدرج من  وحج املخالفة اليت يرتكبها هذا األخرياليت يوقعها النادي على الرياضي حبسب نوع 

و ذلك وفقا ملا يتبني من  اإلنذار مث اخلصم من األجر مث الوقف عن العمل وحىت الفصل من اخلدمة،

من ميثاق كرة القدم احملرتفة الفرنسية السالف الذكر باإلضافة إىل املواد  608، املادة لوائح االحرتاف

                                                           

 .120، املرجع السابق، ص رجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
2  J. R. Cognard, Op Cit, P 72. 
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من نظم  108و 107، 106وكذلك املواد من  من الئحة االحرتاف السعودية 51و 50، 49

 ميكن اإلشارة إىل بعض هذه العقوبات كالتايل: بطولة كرة القدم احملرتفة اجلزائرية، وعليه

 أوال: اإلنذار.
ويكون يف املخالفات األقل ضررا، كما يكون هذا هو حتذير الرياضي من املخالفة اليت قام بارتكاهبا 

تأخره عن موعد التدريب بسبب غري  ا إنذار للرياضياإلنذار مكتوبا، ومن بني احلاالت اليت وجه فيه

 ، أو خمالفة تعليمات مسؤويل النادي أو املدرب، تصرف بشكل غري مهذب، ...إخل.مقنع

 م من األجر.اخلصثانيا: 
القات العمل، وذلك عيف عالقة العمل هو املنع من العقوبات املالية أو الغرامات يف إطار إن األصل 

 .السالف الذكر 90/11من قانون  90قواعد قانون العمل، حيث أنه تنص املادة ا ملا تقضي به وفق

على أنه "ال ميكن االعرتاض على األجور املرتبة على مستخدم كما ال ميكن جحزها أو اقتطاعها  

مهما كان السبب حىت ال يتضرر العمال الذين يستحقوهنا"، وهو تقريبا من نصت عليه املادة 

(L1331-2 ،من قانون العمل الفرنسي السالف الذكر) ولكن بالرغم من هذا احلضر و املنع من

، يف الرياضة اجلماعية وخاصة إال أن من الشائع مالحظته يف اجملال الرياضيهذه العقوبات املالية 

دريب بالتزاماهتم الناجتة عن الغياب يف التخضوع الرياضيني إىل نظام العقوبات املالية كجزاء لتإخالل 

 .1و احلصول على بطاقات صفراء ...إخل

، أو أجر يوم أو حيث حيرم الرياضي من جزء من أجره الشهري يف صورة نسبية مئوية من هذا األجر

نصت لوائح االحرتاف  وملا كان هذا اخلصم من األجر يصيب الرياضي يف مورد رزقه، فقدعدة أيام، 
                                                           

1 J. R. Cognard, Op Cit, P 72. 
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، ويتم اخلصم من أجر الرياضي 1على وضع حدود قصوى له، كي ال يبالغ النادي يف توقيع هذا اجلزاء

كأن يتخلف عن حضور ،  أو عندما يرتكب خمالفة أشد عندما يكرر اليت وجه له بشأهنا إنذار، عادة

يسافر بدون موافقة خطية من ن يسيء إىل مسعة النادي أو أمباراة أو تدريب دون سبب مقنع، أو 

، أو  يهبط مستواه بناء على تقرير من اجلهاز الفين للنادي أو أن حيصل على بطاقة صفراء أو النادي

 .محراء بسبب سوء سلوكه

 ثالثا: التوقيف عن العمل.
للمخالفة اليت ارتكبها، ويف هذه احلالة أيضا حيق للنادي  ايكون إيقاف الرياضي ملدة معينة جزاء

، ويتم إيقاف الرياضي عندما يتمادي يف خمالفاته جتاه 2اإليقافصم نسبة من األجر طوال مدة خ

النادي، رغم ما وجه إليه من إنذار أو ما تعرف إليه من خصم، ففي هذه احلالة يقوم النادي بإيقاف 

، أما االحتاده ملدة معينة تأديبا له، على أن هذا اإليقاف إال إذا اعتمده طالرياضي عن ممارسة نشا

، فهو أشد أنواع اجلزاءات فيكون بأن عقد عمل الرياضي خالل مدة سريانهالفصل من اخلدمة 

التأديبية اليت توقع على الرياضي، وهلذا فإهنا  ال يتم إال يف حالة ارتكاب الرياضي ألخطاء جسيمة، 

 موافقة االحتاد. و ال ميكن للنادي يف هذه احلالة أن ينهي عقد العمل إال بعد احلصول على

جيب التذكري بأنه ال ميكن اختاذ هذه العقوبات و توقيعها إال عن طريق احرتام اإلجراءات  التأديبية، 

حيث أنه حىت تكون هناك عقوبة تأديبية صحيحة و قانونية فعلى املستخدم أن حيرتم اإلجراءات 

                                                           

 من الئحة االحرتاف السعودية السالفة الذكر. 1/3فقرة  49املادة  1 
 من الئحة االحرتاف السعودية السالفة الذكر. 2/3فقرة  50املادة  2 
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 80/11وما بعدها من قانون  73واليت نصت عليها املادة  املنصوص عليها يف قواعد قانون العمل

 .( و ما بعدها من قانون العمل الفرنسيL1332-1املادة )تقابلها ، واليت السالف الذكر

اجلزاء التأدييب عن األجري الذي ارتكب خطأ أن يقوم وبالتايل ينبغي على املستخدم الذي يريد توقيع 

ونوع العقوبة مع  ومتكينه من اإلطالع على ملفه الذي يتضمن نوع اخلطأباستدعائه، أو تبليغه كتابة 

مع إمكانية اصطحابه لشخص  التسبيب واستماع املستخدم للعامل ومتكينه من الدفاع عن نفسه

آخر معه، ويبلغ الرياضي و االحتاد هبذه اجلزاءات و حيق للرياضي أن يتظلم لرئيس النادي، فإن أقرها 

للرياضي أن يتظلم إىل االحتاد الذي ميكنه اعتماد اجلزاء أو ختفيضه مبا يتناسب مع  هذا األخري ميكن

كما ينبغي اإلشارة إىل   ،1و االحتاد املخالفة يف ارتكاب الرياضي املعين و حتفظ هذه اجلزاءات بالنادي

املربم بني فعلى الرغم من أنه ليس طرفا يف العقد  أنه لالحتاد الرياضي سلطة تأديبية على الرياضي

النادي و الرياضي إال أنه ميلك سلطة تأديبية على الرياضي التابع له، حبيث حيق له توقيع جزاءات 

رسة هذا السلطة إىل كونه املسؤول اويستند االحتاد الرياضي املعين يف ممتأديبية عليه يف حاالت معينة، 

سواء كرة القدم أو كرة السلة ...  ، فإذا كان اختصاصه الرياضياألول عن النشاط الرياضي املمارس

 .2إخل فاالحتاد الرياضي مسؤول من الناحية الفنية و التنظيمية

على الالعب الذي  تأديبيةءات افرض جز ويتضح يف سبيل ذلك بعض السلطات العامة اليت ختوله 

ن له سري ه جتاه ناديه، مبا يضمأو يثبت عدم التزام الئحة االحرتاف أو أحكام  خيل بقواعد اللعب

، األمر الذي حيقق االستقرار انتظام املنافسات واملباريات وانضباط العالقة بني الالعبني و األنديةو 
                                                           

 .125، املرجع السابق، ص رجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
 السالف الذكر.املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية و تطويرها  13/05من القانون رقم  93و  92، 91املواد  2 
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، حيث يقوم االحتاد الرياضي بتوقيع اجلزاءات التأديبية على الرياضي عن املخالفات زدهار الرياضيواإل

من الئحة  50اليت يرتكبها هذا األخري أثناء سري املباريات أو بعيدا عنها، فقد نصت املادة 

على أنه "حيق للجنة االحرتاف باالحتاد السعودي وفق صالحياهتا أو بطلب من االحرتاف السعودية 

األندية أن توقع عقوبات على الالعب احملرتف يف حالة ارتكابه خمالفة أو أكثر من املخالفات أحد 

 من نظام بطولة كرة القدم احملرتفة اجلزائرية 106كما قضت املادة   املوجودة يف بنود هذه الالئحة".

يف حالة خمالفة  بأن "العقوبات التأديبية يتم اختاذها من طرف اللجنة التأديبية على مستوى الرابطة

من طرف حكم املباريات واملنافسات  يتم توقيع اجلزاءات التأديبية  أثناء، و يف قواعد االحتاد..."

حيث ينقل إليه االحتاد بعض سلطاته حىت املباراة، والذي يعد ممثال لالحتاد الرياضي يف تلك األثناء، 

وقوع املخالفة، و ذلك هبدف ضمان  يتمكن من توقيع اجلزاء املناسب على الرياضي املخالف فور

قرار احلكم فيم يوقعه من انتظام سري املباراة أو املنافسة و احملافظة على سالمة الرياضيني، ويعد 

جزاءات على الرياضي قرارا هنائيا غري قابل للطعن فيه كما أن االحتاد الرياضي يعتمد دائما على 

 .التقرير الذي قدمه إليه احلكم يف هذا الشأن

، من الناحية الرياضيةهذا الصدد أن قرار حكم املنافسة و إن كان ملزما على أنه جيب أن يالحظ يف 

أو حىت  1لرياضي املوجب للمسؤولية املدنيةال يلزم القاضي عندما يتعرض لتقدير اخلطأ ا هأن إال

ونتيجتها إال انه ال يعد قاضيا ، ذلك أن احلكم و إن كان يعترب قاضيا فيما يتعلق بسري املباراة اجلزائية

بشأن املسؤولية القانونية، كما أن اخلطأ الرياضي الذي يقرر له احلكم جزاء معينا من الناحية الرياضي 
                                                           

1 Christophe Albégès, Stephane Darmaisin, Olivier Sautel, responsabilité et 
sport, lexis nexis, litec 141, Rue de Jovel 75015 paris, édition 2007, P18 
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خيضع ملعايري أخرى غري تلك اليت خيض هلا اخلطأ القانوين، فاحلكم  عندما يتدخل لتقرير جزئي 

حمضور قانونا، بقدر ما يهدف إىل احلفاظ على رياضي، ال يهدف إىل معاقبة الرياضي على سلوك 

 .و ذلك من خالل احملافظة على احرتام قواعد اللعبة مهما كان نوعها1م املباراة أو املنافسةانظ

 التزامات النادي.الفرع الثاين:

ينة حيث انه يقع على عاتق عمن جانبه يلتزم النادي الرياضي جتاه الرياضي املتعاقد معه بالتزامات م

بالعمل  النادي املستخدم توفري العمل للرياضي، الذين يلتزمون يف قطاع الرياضة احملرتفة بالقيام

تنفيذه، ويف مقابل ذلك، أي القيام بالعمل واستغالل صورة الرياضيني، يلتزم النادي بتقدمي أو دفع و 

تتعلق بطبيعة النشاط األجر هلم، باإلضافة إىل هذه االلتزامات الرئيسية هناك التزامات ثانوية 

ترتتب عليه جزاءات، و عليه نقوم بتقسيم الفرع إىل: ويف حالة إخالل النادي بالتزاماته  الرياضي.

 .ثاين جزاءات اإلخالل هبذه االلتزاماتالبند الو  ول التزامات الناديالبند األ

 هناك التزامات رئيسية و أخرى ثانوية. التزامات النادي. البند األول:
 .ةالرئيسي اتااللتزام أوال:

 نذكر منها:

املعدل و املتمم فإن املستخِدم  90/11من قانون  06حسب املادة  االلتزام بتوفري العمل: -أ

فإنه ، ال الرياضي و نظرا خلصوصية نشاطهاألجري، غري انه يف اجململزم بتقدمي العمل للمستخَدم 

 .التساؤالتبعض اخلصوصية اليت تطرح العديد من لتقدمي العمل الرياضي 

                                                           

 .127، املرجع السابق، ص رجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
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حيث أن السؤال املطروح حول حتديد مفهوم تقدمي العمل يف اجملال الرياضي هو هل أن االلتزام الذي 

و أو إشراكه يف اللعب أ يقع على عاتق املستخدم النادي هو التزام بإشراك الرياضي يف التدريبات؟

 إشراكه يف املنافسات؟

"إن  جندها تنص على أنه 1، 3، 3، 12يف املادة بالرجوع إىل االتفاقية اجلماعية الوطنية يف فرنسا 

التنفيذ العادي لعقد العمل يكون من خالل متكني الرياضيني من املشاركة يف املنافسات اليت تكون 

للمدرب والرياضي اليت تسمح بالوصول  ، وبالتايل وضع كافة اإلمكانياتضمن برنامج مستخدميهم

 .إىل أفضل مستوى

إن مشاركة الرياضي يف كل منافسة تقوم على سلطة اختيار املمارسة حتت مسؤولية املستخدم وعليه 

 .1للمستخدم أن مينعه ألسباب قانونية السيما اإلصابة أو ألسباب تأديبية

يف املشاركة يف دريبات أنه يعترب حقا للرياضي أما فيما خيص التزام النادي بالسماح للرياضي يف الت

، وإخالل املستخدم بالتزامه بتقدمي العمل لألجري والذي يوصف بأنه خطأ جسيم التدريبات اجلماعية

فسخ من جانب واحد من قبل األجري، وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنسي يف قضية اليرتتب عليه 

التدريبات اجلماعية، حيث أن املدرب تقبل األمر الذي صدر العب كرة القدم الذي مت استبعاده عن 

 2النقضفإن الالعب مل يستفد من أي تدريب وبالتايل ذهبت حمكمة  إليه بعدم تدريبه، ويف النتيجة

، كما أنه ميكن يف اجملال الرياضي يف هذه احلالة إىل أن املستخدم مل يويف بالتزامه بتقدمي العمل لألجري

                                                           
1   J. R. Cognard, Op Cit, P 74. 
2   Soc., 14 janvier 2004, n°01-40.489., Dr, Soc.2004, P306, Obs, C. Radé, 
RJES, n°71/2004, obs, J. Barthèlèmey. 
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من بشرط أنه جيب أن يستفيد الفوجان أثناء التدريب الرياضي  فوج ثاين احرتايف ساالحرتايف تأسي

التحضري املتساوية وكذلك التأطري الرياضي والتقين، دون التمييز بني نفس اإلمكانيات وشروط 

، كما جيب اإلشارة إىل أن حق الرياضي يف املشاركة يف املنافسات الفوجني كتفضيل األول على الثاين

مبمارسة سلطة االختيار الرياضية إال إذا كانت هذه احلقوق منصوص عليها يف عقد  حمدد فهو

، إىل رابط التبعية القانونية الذي يربط الرياضي بناديه مثل أي أجري باإلضافةعملهم، وبالتايل فإنه 

لك أن يقوم الرياضية واليت تتمثل يف املدرب، فهذا األخري مي فإن الرياضي احملرتف خيضع إىل السلطة

باختيار الرياضيني للمشاركة يف املنافسة بناء على اعتبارات تكتيكية، طبية، تقنية، ... إخل، وإشراك 

رياضي أكثر من اآلخر، هذه السلطة الرياضية ال عالقة هلا حبق العمل، إمنا تندرج ضمن خصوصية 

يتمكن من اإلذعان  أنط دون فللرياضي القبول هبا فقالنشاط الرياضي، وعندما متارس هذه السلطة 

، و عليه ميكن القول أن النادي يلتزم بالسماح للرياضي 1بأن ناديه قد أخل بالتزامه لتقدمي العمل

دون إمكانية مطالبة الرياضي باملشاركة يف املنافسات ألنه ليس من  باملشاركة يف التدريبات اجلماعية

 .ةحقه ذلك وإمنا هذا خيضع لسلطة االختيار الرياضي

يعترب التزام النادي بدفع األجر من أهم االلتزامات اليت تقع على  االلتزام بدفع األجر: -ب

عاتقه، ذلك أن األجر يشكل أمهية بالغة بالنسبة للرياضي احملرتف املتعاقد معه باعتباره ميثل مصدر 

واملنافسات اليت يشارك فيها من  رزقه األساسي إن مل يكن الوحيد، فالرياضي يتحمل مشقة التدريبات

 وأمهية التزام النادي بالوفاء به يف موعد استحقاقه األجر أمهيةجل احلصول على األجر مما يعكس أ

                                                           
1  J. R. Cognard, Op Cit, P 75. 
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، حيث أن اتفاقية اجلماعية وهلذا عين القانون وكذلك لوائح االحرتاف بتفصيل أحكام هذا االلتزام

على أن أجر العامل يتضمن األجر  1 .6. 12( نصت يف مادهتا CCNSالوطنية يف فرنسا )

 :1ـالثابت واملزايا العينية املرتبطة بالعقد و كذلك املكافآت اليت ميكن أن ترتبط ب

 (Primes d’éthiqueاحرتام األجري للقواعد األخالقية ) -

باستثناء االستبعاد الذي يقوم به املدرب  (Primes d’assiduitéو/أو مكافآت احلضور ) -

 .واجتهاده يف نشاطه ضمن النادي يف إطار املعايري االتفاقية

 ج الرياضي احملققة ملصلحة النادي.النتائ أومشاركة األجري يف الباريات الرمسية  و/أو -

لصورة  تسبب الرياضي يف األرباح اليت حيصل عليها النادي نتيجة استثماره كما يشمل األجر

الرياضي إما عن طريق الدعاية و اإلعالم أو عن طريق البث التلفزيوين للمباراة، حبيث يلتزم النادي 

 .2بدفع جزء من هذه األرباح للرياضيني

ن يتم الدفع ألعمل كي ال حيرمه من يوم راحته كو يلتزم النادي أن يدفع للرياضي أجره يف أحد أيام ا

تحمل الرياضي مشقة أو نفقة االنتقال إىل مكان آخر للقبض، ولكن يف مكان العمل أيضا حىت ال ي

جيوز االتفاق على دفع األجر يف مكان آخر للقبض غري مكان العمل إذا كان هذا املكان أكثر فائدة 

 .للرياضي

"يكون األجر نقدي أو عيين أو مها معا ولكن يف كل األحوال  90/11من قانون  06حسب املادة 

للضمان  لالشرتاكقدرا نقدا من أجل معرفة الوعاء الضرييب واألجر اخلاضع جيب أن يكون م
                                                           

1   J. R. Cognard, Op Cit, P 76. 
2  Art 259, charte du football professionnel, 14/15. Op Cit, 
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االجتماعي". وغين عن الذكر أن األجر جيب أن يدفع للرياضي فاملوعد املتفق عليه دون أي تأثري 

من قانون  88لألجر بالنسبة للرياضي، وذلك ما نصت عليه املادة وذلك نظرا للطابع احليوي 

دفع األجور لكل املتعلق بعالقات العمل السالف الذكر على أنه "جيب على املستخدم  90/11

 .العمال بانتظام عند حلول أجل االستحقاق"

الدفع املنتظم على حق العامل يف إطار عالقة العمل من نفس القانون  06فقرة  06كما تنص املادة 

لألجر املستحق، رغم أن التسديد املنتظم لألجر مرتبط باحلالة املالية للمؤسسة املستخدمة، حبيث 

اعية ويضمن معيشته يف اجملتمع، يكون العامل تابعا للمستخدم من الناحية االقتصادية و االجتم

خرى مبا فيها دوين اخلزينة، باملقابل متنح األفضلية لدفع األجور وتسبيقاهتا على مجيع الديون األو 

فإن ذمة  وعلى أي حال ،1الضمان االجتماعي مهما كانت طبيعة عالقة العمل  وصحتها و شكلها

النادي املستخدم ال تربأ من األجر إال إذا وقع الرياضي مبا يفيد  استالم األجر يف السجل املعد 

األجر يكون له امتياز عام على  أو يف كشوف األجور،  وفضال عن ذلك فإن حق لرياضي يف لذلك

 .2مجيع أموال النادي من منقول وعقار، حبيث  يستوىف قبل غريه من احلقوق

  .االلتزامات الثانويةثانيا: 
 :واليت من أمهها ،هإىل جانب االلتزامات األساسية للنادي هناك التزامات أخرى ثانوية تقع على عاتق

                                                           

يتعلق بعالقات العمل املعدل  1990أبريل سنة  21املوافق  1410رمضان عام  26املؤرخ يف 90/11من قانون  89 املادة 1 
 و املتمم.

 .131، املرجع السابق، ص رجب كرمي عبد الالهالدكتور   2 
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اليت أولتها واليت تعترب من أهم املسائل و القضايا  العمل:التزامات الوقاية الصحية و األمن يف  -

التزامات املؤسسات  أهمالقوانني و التنظيمات العمالية بصفة عامة أمهية كبرية، وجعلتها من 

مهما كانت طبيعة أو مدة عالقة العمل اليت تربطها املستخدمة يف خمتلف قطاعات النشاط، 

من بينها املستخدمة يف هذا اجملال إىل نصوص قانونية عديدة بالعمال، وتستند التزامات املؤسسة 

السالف الذكر اليت تلزم املؤسسات بوجوب إدراج  90/11من قانون عالقة العمل  77نص املادة 

ذلك بإنشاء اهليئات املكلفة بذلك يف األمن، ضمن أنظمتها الداخلية، و  تدابري الوقاية الصحية و

املنصوص عليها يف القانون املتعلق بالوقاية الصحية و األمن و طب خمتلف وحداهتا وهي اهليئات 

، وهو ما يتوافق متاما مع الطابع الرياضي الذي يتسم باحلركة و املرونة واحليوية حبيث جيب 1العمل

على املستخدم احرتام هاته االلتزامات و االعتناء هبا، كما يلتزم املستخدم بالتشغيل الفعلي الذي 

، حيث 2الذي حيدد املدة القانونية للعمل 97/03لعمال و الذي هو منظم باألمر رقم يعترب حق ل

أيام على األقل كما ميكن اللجوء  05ساعة توزع على  40يف مادته الثانية على وقت العمل احملدد بـ 

 املعدل و املتمم. 90/11من القانون  31إىل ساعات إضافية و ذلك حسب املادة 

شرط أن ال يتعارض ، فإن الرياضيني احملرتفني ال ميلكون وقتهم فالنادي هو املنظم يف اجملال الرياضي

، وبالتايل فإن وقت العمل الفعلي للرياضي وفق ما ذلك مع القانون و حق الرياضي األجري يف الراحة

هو الوقت ( CCNSمن االتفاقية اجلماعية الوطنية للرياضة يف فرنسا ) 1. 7. 12جاءت به املادة 

و حضور الذي يكون فيه الرياضي حتت إدارة وإشراف املستخدم وهو املشاركة يف املنافسات 
                                                           

 و طب العمل.املتعلق بالوقاية الصحية واألمن  1988جانفي  26املؤرخ يف  88/07من قانون  11إىل  03املواد من  1 
 الذي حيدد املدة القانونية للعمل. 1997جانفي  11املؤرخ يف  97/03األمر  2 
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التدريبات اجلماعية والفردية حتت إشراف املدرب، والتنقالت حىت الوصول إىل مكان املنافسة إذا 

ن أوقات تطلب األمر املبيت خارجا، فالوقت الذي يكون فيه الرياضي بالفندق يف غرفته ليس ضم

، حصص تقوية العضالت والتدريب البدين ولقاء الطبيب و الطاقم الطيب، املشاركة يف العمل

بعد املنافسة من  وقبل الفعاليات التجارية و االشهارية بطلب من املستخدم، أوقات تناول الطعام 

لك لعالقتها باحرتام أوقات الراحة اليت هي حق لألجري و ذتخدم. يلتزم املستخدم كذلك قبل املس

، وبالتايل إذا أخذنا 1املعدل و املتمم 90/11و اليت نظمها قانون  بالصحة اجلسدية و البدنية له،

ورية، حيث أن اإلرهاق فالراحة أكثر من ضر  ،خصوصية النشاط الرياضي حيث االعتماد على البدن

أيضا مبنح إجازة سنوية بأجر   صابة وعدم حتقيق النتائج املرجوة، حبيث يلتزم النادييؤدي غالبا إىل اإل

من ميثاق كرة القدم  02فقرة  259كامل إىل هناية املوسم الرياضي، و ذلك ما نصت عليه املادة 

 .احملرتفة الفرنسية

 اإللزامي الطيب الكشف و الالزم العالج يشمل الرياضي على صحي بتامني أيضا الرياضي النادي يلتزم

 طوال الوفاة أو العجز أو اإلصابة حالة يغطي الذي الرياضي على شامل تامني جانب إىل وذلك عليه،

 .2النادي مع عقده مدة

 مستواه ورفع العلمي حتصيله مبتابعة للرياضي ممكنة مساعدة كل بتقدمي أيضا الرياضي النادي يلتزم

 كل يف واملؤمترات التدريبية والدورات الندوات بعقد ذلك و الرياضي، أخالقيات مبادئ برتسيخ الثقايف

                                                           

 املتعلق بعالقات العمل السالف الذكر. 90/11من قانون  3مكرر  52إىل  33املواد من  1 
2  Fédération algérienne de football, Art 34 du règlement des championnats du 
football professionnel, édition 2015. 
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 لتشجيعه زفوااحل له يقدم وأن خاص، بشكل الرياضي ختصصه و عام بشكل الرياضي بشأن يتعلق ما

 الرياضة جمال يف آخر بعمل للقيام والتأهل وجه أكمل على احرتافه ممارسة من يتمكن حىت ،ذلك على

 .1احرتافه فرتة انتهاء بعد جمال أي أو

كذلك يلتزم النادي بالسماح لالعب باملشاركة يف املنتخب الوطين لدولته، إذا ما مت استدعاؤه  -

بذلك تقضي املادة هذا الرياضي حمليا أو أجنبيا، و  ملعين سواء كانلذلك من قبل االحتاد الوطين ا

املسجل فيه  يلكرة القدم ألنه "جيب على الناد لالئحة االحتاد الدويل 01من امللحق رقم  1/1

الرياضي أن يضع هذا الرياضي حتت تصرف االحتاد الوطين للدولة اليت يكون فيها الالعب مؤهال 

للعب هلا وفق جنسيته. إذا مت استدعاؤه عن طريق هذا االحتاد، وحيضر أي اتفاق خيالف ذلك بني 

ه لالنضمام إىل الالعب و النادي"، وعلى ذلك إذا قام االحتاد الوطين لدولة الالعب باستدعائ

املنتخب الوطين لتلك الدولة، يف إحدى البطوالت الدولية أو القارية فحينئذ يتعني على النادي 

 إخطار الالعب رمسيا وفورا بطلب االحتاد و السماح له بااللتحاق مبنتخب بلده.

له معه كما يلتزم النادي إذا ما رغب الرياضي يف االنتقال إىل ناد آخر بعد هناية مدة عقد عم -

دي اجلديد اأن يسهل عملية االنتقال، وذلك بإعطائه املوافقة الالزمة إجراء انتقاله، وإذا حصل من الن

 على مقابل االنتقال فعليه أن يدفع للرياضي نسبته من هذا املقابل وفقا ملا حتدده لوائح االحرتاف.

                                                           
1  Art 516- 517, 518 de la charte du football professionnel, saison 2014/2015, Op 
Cit. 
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 ية.جزاءات إخالل النادي املستخدم بالتزاماته التعاقد البند الثاين:
اليت تقضي هبا القواعد العامة، سواء عقوبات إذا أخل النادي بالتزاماته جتاه الرياضي، تعرض لل

هذا العقد هو عقد عمل وخيضع حلماية قانونية صارمة،  أنة، باعتبار ئيزاأو ج ةمدنيعقوبات 

 باإلضافة إىل ذلك هناك عقوبات تأديبية توقع عليه من قبل اهليئات الرياضية املختصة.

  .اجلزاءات املدنية وفق قانون عالقات العملأوال: 
يف  والثاين للعقد املربم تتمثل هذه اجلزاءات يف نوعني، األول يف إعادة تكييف الطبيعة القانونية

وحىت يلجأ العامل إىل القضاء املختص  ،حلق به ضرر بسب املستخدمأإمكانية تعويض العامل الذي 

، باعتبار أننا يف إطار 1ملدة غري حمددةلطلب اسرتداد حقوقه سواء عن طريق إعادة تكييف العقد 

من  73/4عالقة عمل حمددة املدة، أو التعويض الذي يقره القاضي وذلك وفق ا تقضي به املادة 

من  املتعلق بعالقات العمل اليت  أشارت إىل إمكانية تعويض العامل يف حالة تسرحيه 90/11انون ق

طرف املستخدم مع عدم احرتام اإلجراءات القانونية و/أو االتفاقية امللزمة، وقد أيد القضاء مبدأ 

وفق ولكن يكون حتديده ملنصب عمله من طرف املستخدم،  مل يعاد إدماجهالتعويض للعامل الذي 

ألن ذلك يعترب خرقا ملبدأ إلزامية تطبيق احلكم القضائي  73/4مة و ليس وفق املادة اواعد العالق

املتعلق بإعادة إدماج العامل يف منصب عمله، وبالتايل يكون للقاضي السلطة التقديرية لتحديد مبلغ 

مبلغ التعويض يف حالة إخالل احد كما جيوز أن ينص يف العقد على ،  2مةاالتعويض وفق القواعد الع

 اليت تنص على أنه من ق. م. ج 182هذه القاعدة مبوجب املادة وقد أكدت الطرفني بالتزامه، 

                                                           

 السالف الذكر، املتعلق بعالقات العمل املعدل و املتمم. 90/11من قانون  14املادة  1 
 .261، دار هومة، ص2013، 2املدة، ط، النظام القانوين لعقد العمل احملدد طربيت سعيدالدكتور  2 
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ن حيددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها يف العقد، أو يف اتفاق الحق وتطبق أ "جيوز للمتعاقدين 

 ."185إىل  176حكام املواد يف هذه احلالة أ

فللقاضي السلطة التقديرية لتحديده،  حالة عدم حتديد قيمة التعويض يف العقد أو يف القانونأما يف 

، كما أن للقاضي السلطة التقديرية يف بالوفاء بهبشرط أن يكون نتيجة لعدم الوفاء بااللتزام أو التأخر 

نبغي اإلشارة إىل وي، من ق. م. ج 02فقرة  184تعديل قيمة التعويض املقررة يف العقد وفقا للمادة 

من قانون عالقات  73/4تطبيق أحكام املادة  أو أنه للقاضي أن خيتار بني تطبيق القواعد العامة

، 1العمل اليت حددت قيمة التعويض مبقدار ال يقل عن األجر الذي يتقاضاه كما لو استمر يف عمله

 .بالتزاماتهن يطلب فسخ العقد لعدم قيام املستخدم أوأخريا يستطيع العامل 

 .العقوبات اجلزائية يف إطار قانون العملثانيا: 
، يف العقوبات املقررة قانونا واملتمثلة بعقد العمل احملدد املدة اإلخاللتتمثل العقوبات اجلزائية يف حالة 

من  142يف الغرامات املالية واحلبس و املطبقة من طرف القضاء، وكمثال على ذلك تنص املادة 

د.ج خبصوص املخالفات  100000و  2000على عقوبة الغرامة املالية ما بني  90/11قانون 

ة متييز بني العمال وجمال الشغل أو الراتب أو املتعلقة باالتفاقيات اجلماعية اليت يكون من شأهنا إقام

ظروف العمل وميكن أن تصري العقوبة إىل احلبس ملدة ثالثة أيام يف حالة العودة إىل نفس املخالفة، 

إىل  1000عقوبة الغرامة املالية من "من نفس القانون على  145، 144وتنص كذلك املواد 

                                                           

 السالف الذكر، املتعلق بعالقات العمل املعدل و املتمم. 90/11من قانون  73/4املادة  1 
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املهنية و الراحة القانونية و العطلة السنوية و العطلة لكل خمالفة متعلقة حبقوق العمال د.ج  2000

 .اإلضافية و العطلة املرضية..."

 .اجلزاءات اليت توقع على النادي من قبل اهليئات الرياضية املختصةثالثا: 
إن االحتاد الرياضي املعين ميلك سلطة توقيع جزاءات تأديبية على النادي الذي خيل بالتزاماته جتاه 

 .جتاه االحتاد نفسه العبيه أو

تأديبية، بصفته املسؤول عن إدارة وتنظيم النشاط حيث أن االحتاد الرياضي تكون له سلطة رياضية 

الرياضي الذي ميارسه النادي، وهذه السلطة ختوله توقيع جزاءات على األندية و يف ذلك تقضي املادة 

من نظام بطولة كرة القدم احملرتفة اجلزائرية السالف الذكر على أنه كل انتهاك لاللتزامات  125/2

، كما 1من القانون التأدييب 1-78قوبات املنصوص عليها يف املادة يعرض صاحبه إىل العالرياضية 

من نفس النظام على أنه يف حالة عدم احرتام قرارات اللجان القانونية فإنه  127/1تنص املادة 

من القانون التأدييب  90/1و مجيع املسريين إىل العقوبات املنصوص عليها يف املادة يعرض األندية 

 .املشار إليه أعاله

وفق  *من الئحة االحرتاف السعودية السالفة الذكر على أنه حيق للجنة 52/1ادة كما تنص امل

ونصت يف البند الثالث  صالحياهتا أن توقع عقوبات على النادي يف حالة ارتكابه خمالفة أو أكثر،

إهناء عقد  و يف البند الرابع من نفس املادة علىعلى اإلخالل بااللتزامات التعاقدية مع الالعب 

فنصت على نوع العقوبات واملتمثلة يف  الالعب دون سبب مشروع، أما الفقرة الثانية من نفس املادة

                                                           
1  Code disciplinaire de la FAF, édition 2015. 

 *جلنة االحرتاف و أوضاع الالعبني باالحتاد العريب السعودي لكرة القدم.
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، احلرمان من تسجيل العبني جدد لاير 500.000توجيه اإلنذار اخلطي، الغرامة املالية ال تزيد عن 

دارية لرابطة احرتاف كرة من الالئحة اإل 168كما تقضي املادة   ملدة ال تزيد عن فرتتني للتسجيل.

جزاءات تأديبية ، لتلك الرابطة أن توقع على األندية من حق اللجنة التأديبيةالقدم الفرنسية بأنه 

 عامة لالحتاد الفرنسي لكرة القدم.من اللوائح ال 02من امللحق رقم  02املنصوص عليها يف املادة 

حلل املنازعات يف اللجوء إىل القضاء حرمان النادي أو الرياضي من حقهما أن بيد ذلك ال يعين 

و إنا كل ما هنالك جيب عليهما يف البداية عرض األمر على اهليئات الرياضية  بينهما،الناشئة 

إىل التوفيق بينهما فإنه حيق ألي منهما اللجوء  يفاد ، فإذا مل يفلح هذا األخري املختصة كاالحت

، ومن مث 1ه الدساتريتو حق أساسي أقر طبيعي  اءقضالذلك أن حق الشخص يف اللجوء إىل ، القضاء

 .2ال جيوز حرمان الشخص منه

 حل املنازعات بني الرياضي و النادي الرياضي. :لثالفرع الثا

لقد أوجبت لوائح االحرتاف على النادي  و الرياضي ضرورة عرض املنازعات الناشئة بينهما أوال أمام 

يرجع ذلك إىل حرص اجلهات املختصة يف االحتاد الرياضي، أو الرابطة إلجياد حل مناسب هلا 

ا أن حل باعتبارهم أسرة واحدة، كماألطراف الرياضية على حل منازعاهتم فيما بينهم بطريقة ودية 

املنازعات عن طريق هذه اهليئات الرياضية هو أمر تقتضيه طبيعة النشاط الرياضي نفسه مبا يتصف 

من خصوصية، حيث أن االحتاد الرياضي أو الرابطة يفصل يف النزاع بشكل سريع كما أنه األقدر 

قراراهتا على  على فهم طبيعة النزاع ووضع احلل األمثل له فضال على أن هذه اهليئات تستطيع فرض
                                                           

 اجلزائريمن الدستور  140املادة  1 
 .136، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  2 
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األطراف مبا لديها من سلطات، غري أن  هذا ال يعين حرمان النادي والرياضي من حقيهما يف اللجوء 

جلوء إىل القضاء االرياضية متنع إىل القضاء حلل املنازعات الناشئة بينهما، ولو أن هناك بعض اللوائح 

بنصها على أنه  احملرتفة يف اجلزائر من نظام بطولة كرة القدم 105مثال ذلك ما نصت عليه املادة و 

 يفكل جلوء إىل القضاء ضد االحتاد أو الرابطة ممنوع، ويعرض صاحبه للعقوبات املنصوص عليها "

إىل نا جند أن هذا املنع من اللجوء وعليه لو أخذنا بظاهر املادة فإن من القانون التأدييب"، 100املادة 

ه ميكن لألطراف الرياضي النادي وعليه ميكن القول بأنالقضاء يقتصر على االحتاد و الرابطة، 

 .و من مث ال جيوز حرمانه منها الذي يعترب حق للشخص الرياضي أن يلجآ إىل القضاءو 

مبا أن عقد العمل الرياضي هو عقد عمل و خيضع كأصل للمبادئ العامة و وبالتايل وفقا ملا سبق، 

والثانية هي  بشأنه بطريقني األوىل هي التسوية الوديةفإنه يتم تسوية املنازعات 1يف قانون العمل

 ، يتم التطرق إليهما من خالل تقسيم هذا الفرع إىل بندين اثنني.التسوية القضائية

 .يف املنازعات الفردية ديةو لنسبة للتسوية الاب البند األول:
لكوهنا ورغم خضوعها الختصاص قضاء الفردية تنفرد عن غريها من القضايا األخرى العمل منازعات 

ن يثبت مروره على بعض أالعمل، إال انه مع ذلك يستوجب على املدعي وقبل الوصول إىل احملكمة 

 .اهلادفة إىل تسوية النزاع بطريقة ودية اإلجراءات

 

                                                           
1  J. P. Karaquillo, Op Cit, P83. 
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 .التسوية الداخلية للنزاعأوال:
اليت ختول االتفاقية اجلماعية 1الفرديةكام املادة الثالثة من قانون تسوية النزاعات حث انه طبقا ألحي

، أما احلالة الثانية فقد حددهتا النزاعات الفرديةملعاجلة للعمل صالحية تعديد اإلجراءات الداخلية 

 03اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة بنصها على أنه يف حالة غياب  من نفس القانون 04املادة 

أيام  08رئيسه املباشر الذي يتعني عليه تقدمي جواب خالل  "يقدم العامل أمره إىلمن هذا القانون 

، فإذا فشل هذا األسلوب ال يبقى أمام من تاريخ اإلخطار، وهذا األسلوب يعرف بأسلوب التظلم

 .األطراف سوى عرض النزاع أمام هيئة املصاحلة

 .نظام املصاحلةثانيا: 
بني وجهات نظر أطراف النزاع قصد يقوم به طرف ثالث هبدف التقريب أو التوفيق  وهو إجراء

الودية وكسب الوقت و احملافظة على العالقة  وبالتايل اقتصار الطريقترضي الطرفني  الوصول إىل تسوية

على مستوى مفتشية املصاحلة فإنه يتم إجراء املصاحلة أمام مكتب  كأصل عام  بني أطراف النزاع

فإن إجراء إجراءات خاصة و د عواقاليت تتطلب وطبيعته  خلصوصية النشاط الرياضينظرا ، لكن العمل

من ميثاق كرة القدم احملرتفة  265وذلك ما نصت عليه املادة  ،املصاحلة مث أمام الرابطة املعنية

 من جهة و النادي الرياضي من جهة نزاع بني الرياضي و املدرببقوهلا "يف حالة نشوب  الفرنسية

 (LFPاحملرتفة )لرابطة كرة القدم  جيب أن ميثلوا أمام اللجنة القانونيةفإنه بة تنفيذ عقد العمل مبناس

ئرية على سبيل املثال فإنه ينص انظام بطولة كرة القدم احملرتفة اجلز وبالرجوع إىل  جل املصاحلة".من أ

منه يف إطار املنازعات املتعلقة بعقود الرياضيني احملرتفني على أنه "كل املنازعات  111يف املادة 
                                                           

 م، املتعلق بتسوية النزاعات الفردية يف العمل.1990فيفري  06املؤرخ يف  90/04قانون  1 
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يف  (CRL)الناشئة عن تنفيذ أو مبناسبة تنفيذ عقد الالعب احملرتف ختضع إىل غرفة حل املنازعات 

أمهية إجراء املصاحلة يف اجملال الرياضي من خالل ، وتظهر االحتاد بني الطرفني النادي و الالعب"

والذي طرح سؤال حول  فنسنت فرنانديزوحارس مرماه أف سي سوشو النزاع الذي قام بني نادي 

أكثر  هل أن إجراء املصاحلة املنصوص عليه يف ميثاق كرة القدم احملرتفة ميكن اعتباره كضمان إجرائي

اليت  بيسونسونإىل موافقة حمكمة استئناف  1النقض الفرنسية ، وبالتايل ذهبت حمكمةمالئمة لألجري

 .إلزامية يف حق األجري ة( تعترب ضمانLFPاعتربت أن اإلحالة إىل اللجنة القانونية للرابطة )

 .يف املنازعات الفردية بالنسبة للتسوية القضائية البند الثاين:
، حماولة التسوية الودية عن طريق املصاحلةيف شؤون عالقات العمل فإنه يتم اللجوء إليها بعد فشل 

حيث تتم التسوية القضائية أمام حمكمة العمل و اليت تعترب صاحبة االختصاص يف الفصل يف املسائل 

وفق االجتماعية بشكل عام والفصل يف منازعات العمل الفردية بشكل خاص، تتشكل هذه احملكمة 

تنعقد جلسات احملكمة "أنه باألخري نازعات الفردية من القانون املتعلق بتسوية امل 08نص املادة 

ومساعدان من   املسائل االجتماعية برئاسة قاضي يساعده مساعدان من العماليف رظللن

 .املستخدمني

                                                           
1  Soc., 04 juin 2009, n°07-41.631, cah. dr. sport, n°17/2009, P92, note D. 
Jacotot.V, J. R. Cognard, Op Cit, P 75. 
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... للمساعدين نيوجيوز للمحكمة أن تنعقد قانونا حبضور مساعد من العمال ومساعد من املستخدم

التداويل و يف حالة تساوي األصوات يرجح صوت رئيس من العمال و املستخدمني الصوت 

 .1احملكمة"، ويقصد به رئيس القسم االجتماعي و الذي عادة ما يكون هو نفسه هو رئيس اجللسة

يف جمال كرة القدم هناك ما يعرف بالقضاء اخلاص و املتمثل يف وخصوصا إال أنه يف اجملال الرياضي 

لرياضي لكرة القدم أو على مستوى االحتاد الدويل حيث يتمثل حمكمة التحكيم على مستوى االحتاد ا

دور هذا األخري يف النظر يف الطعون اليت يقدمها األطراف بشأن قرارات اللجان املوجودة على 

 .مستوى الرابطات و االحتاديات

يف مجيع ن هذا ال يعين عدم اللجوء غلى القضاء العام حيث يعترب هذا األخري هو األصل بالنظر أإال 

، وكل ما هنالك أن هذه اهليئات اخلاصة الرياضية املنازعات و اليت من بينها منازعات العمل الفردية

تفرض أحيانا بعض القواعد اخلاصة حملاولة حل النزاع فيما بينها و تنب اللجوء إىل القضاء و ذلك 

 بح الوقت و اختصار اإلجراءات.ر  لجأمن 

اليت تنشأ يف اجملال الرياضي إما تكون منازعات وطنية وحينئذ تكون ات ينبغي اإلشارة إىل أن املنازع

يف هذه احلالة تكون من من اختصاص االحتادات الوطنية و إما تكون منازعات ذات طابع دويل 

 املنازعات.اختصاص االحتادات الدولية، وفيما يلي نعرض لكيفية حل هذه 

                                                           

 .176، الوجيز يف قانون عالقات العمل يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، صأمحية سليمانالدكتور  1 
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 .الوطنيةحل املنازعات عن طريق االحتادات أوال: 
أو بسببه كانتقال املربم بينهما العمل ذا نشأ نزاع وطين بني النادي والرياضي مبناسبة تنفيذ عقد إ

يف هذه احلالة جيب عرض النزاع أوال على الرياضي من ناد إىل آخر منتميان إىل نفس االحتاد، 

اإلخالل حبق كل من  هلذا االحتاد الختاذ القرار املناسب بشأنه، وذلك مع عدماجلهات املختصة 

الرابطة  أواللجان القانونية لالحتاد عن طريق اللجوء إىل القضاء إذا مل تتم تسوية النزاع  يف األطراف

بعد  1من ميثاق احرتاف كرة القدم الفرنسية 652املفوضة من قبله وهذا ما نصت عليه صراحة املادة 

جتاه الطرف اآلخر  التزاماتهمل ينفذ أحد الطرفني "إذا ن قررت الفقرة الثالثة من هذه املادة على أنه أ

فإنه حيق هلذا األخري طبقا للقواعد العامة أن يطلب من القضاء، إجبار الطرف الذي أخل بالتزامه 

، لكن قبل ذلك جيب عرض النزاع على اللجنة القانونية للرابطة احملرتفة التابعة على تنفيذ هذا االلتزام

 *الحتاد كرة القدم

أيام من تاريخ إخطارمها به  10هذه اللجنة خالل وميكن لألطراف استئناف القرارات الصادرة عن 

واليت نصت عليها املواد  جلنة االستئناف الوطنية املتعادلة التمثيل.أمام جلنة استئناف خاصة تسمى 

ا أمام جلنة من هذا امليثاق، حيث تعترب قرارات هذه اللجنة غري قابلة للطعن فيه 65إىل  61من 

أخرى فيما عدا إمكانية إعادة النظر أمام جملس إدارة االحتاد، أما بالرجوع إىل نظام بطولة كرة القدم 

احملرتفة فإن الطعن يكون أمام هيئة تسمى بلجنة الطعن واليت تقوم بإعادة النظر يف القرارات املتخذة 

                                                           
1  Art 265 de la charte du football professionnel, saison 2014/2015, Op Cit. 

املنازعات الناشئة بني األندية من ميثاق كرة القدم احملرتفة يف فرنسا فإن هذه اللجنة ختتص بالنظر يف كافة  271للمادة  * طبقا
 الالعبنيو 
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خبصوص النزاعات املتعلقة بعقود الالعبني  أما1أول درجة واليت تعرف باللجنة التأديبيةجلنة من قبل 

 .2احملرتفني فإهنا تكون أمام غرفة فض النزاعات على مستوى االحتاد من قبل األطراف

على أنه ختتص جلنة أوضاع الالعبني 3من الئحة االحرتاف السعودية 01فقرة  56كما تنص املادة 

واملنازعات املتعلقة بأوضاع وانتقال الالعبني و أحكام هذه الالئحة و النظر يف كافة األمور بتطبيق 

على أنه يكون الطعن يف قرارات اللجنة  58، وتنص املادة وكالء الالعبني و اختاذ القرارات بشأهنا

، ويستفاد من هذه النصوص باالحتاد وفقا للقواعد املقررة بالئحة االستئناف أمام جلنة االستئناف

والنادي اللجوء إىل اهليئات املختصة التابعة لالحتاد  أو حىت املدرب السابقة أنه يتعني على الرياضي

نهما من نزاعات، فإذا مل يتمكن االحتاد أو الرابطة من تسوية النزاع بني الطرفني، حيق بشأن ما يثور بي

 .4و املتمثل يف حمكمة العملألي منهما اللجوء إىل القضاء االجتماعي 

 .االحتادات الدوليةحل املنازعات عن طريق ثانيا: 
ع الدويل اليت تنشأ بني النادي حيث أن هذه االحتادات ختتص يف النظر يف املنازعات ذات الطاب

الرياضي أو بني ناديني وذلك مبناسبة إعارة رياضي أو انتقاله من ناد إىل آخر مىت كان النادي و 

وطنيني خمتلفني، إذا قد تنشا مبناسبة و ناديه اجلديد ينتسبان إىل احتادين أو السابق للرياضي األصلي 
                                                           

1 Fédération algérienne de football, Art 100 du règlement des championnats du 
football professionnel, édition 2015. 
2 Fédération algérienne de football, Art 111 du règlement des championnats du 
football professionnel, édition 2015. 

 م.2013هـ لـ 1434الئحة االحرتاف و أوضاع الالعبني و انتقاالهتم يف اململكة العربية السعودية،  3 
4  Jean Yves  Foucard, jyfoucard@lmtavocat.com, dossier :dr. Sport. Procédure 
et juridiction en droit du sport. La revue de l’avocat conseil d’entreprise. Octobre 
2010. N113, paragraphe 3.2.1, droit du travail,  P30. 
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ذلك منازعات معينة بسبب اإلعارة أو بسبب اتفاق االنتقال كطلب شهادة االنتقال الدولية للرياضي 

ريب كما أشرنا سابقا إىل غري ذلك، أو بسبب اخلالف حول مقابل االنتقال أو التعويض عن التد

غري  دويل للبث فيها وذلك نظرا لطبيعتها الدولية،فمثل هذه املنازعات جيب أن تعرض على االحتاد ال

انه جيوز لطريف النزاع كما هو احلال يف املنازعات الداخلية ووفق القواعد العامة عرض هذا النزاع على 

، أي "حمكمة، جملس قضائي، حمكمة عليا" يف إطار منازعات عالقات العمل الفردية القضاء الوطين

 .ويل اخلاصوذلك وفق قواعد القانون الد

جيب اللجوء إىل األساليب الودية و إذا مل تكن هناك نتيجة جيب أن يرفع األمر إىل لكن قبل ذلك 

 يفقرارات اليت يصدرها هذا االحتاد االحتاد الدويل لضمان سرعة البث يف املنازعة و سهولة تنفيذ ال

و هو ما  1حل النزاع، حيث أن احلكم الصادر من احملاكم الوطنية يصعب تنفيذه يف دولة أخرى

 يعرف بإشكاالت التنفيذ.

 

 

                                                           

 .143، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
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 انقضاء عقد العمل الرياضي.املبحث الثاين: 

بعض العقبات نظرا  حيث أنه يف اجملال الرياضي و أثناء تنفيذ عقد العمل فإن هذا األخري تعرتضه

بصفة دائمة(. هذه األحداث  االنتقالإىل املنتخب الوطين،  واالنتقال لطبيعتها الرياضية )كاإلصابة،

 .1حيث تثري تعليق أو قطع العالقة تأثر على العالقة التعاقدية،

أطرافه عالقات اليت أنشأها بني عقد العمل الرياضي زواله بعد إبرامه، فتنقطع به ال بانقضاءيقصد 

هبذا املعىن، مصريا حمتوما للعقد، فهو   االنقضاءأو  االحناللاليت رتبها، ويعترب  االلتزاماتتنقضي به و 

عليها وفق القانون ولوائح  املدة املتفق بانتهاءينتهي كما قدمنا عقد حمدد املدة ومن مث فإنه 

 .االحرتاف

املتفق عليها ومع ذالك يتفق الطرفان على جتديد العقد، فهنا ينشأ عقد جديد  ةبيد أنه قد تنتهي املد

كذلك قد يطرأ أثناء سري العقد ما يعوق تنفيذه كما أثرنا،   العقد األصلي، انتهاءينهض ليسري بعد 

د العرضي لعق باالنتهاءوهو ما يعرف  فتنقضي العالقة اليت ولدها قبل حتقيق ما أراده املتعاقدان منه،

 العمل الرياضي.

العقد يؤدي إىل زوال مجيع العالقات اليت  انتهاءوإذا كان األصل، املعمول به يف عقود العمل، أن 

عقد العمل  انقضاءأو  انتهاءنشأت بني األطراف، فإن األمر يبدوا على خالف ذلك بالنسبة إىل 

إىل نادي آخر،  االنتقالرتف يف ينشأ يف الوقت نفسه حق الرياضي احمل انتهائهالرياضي، فالعقد رغم 

)النادي اجلديد(، ومن مث آخرإىل مستخدم  انتقالهو من مث يضل الرياضي مرتبطا بناديه األصلي حىت 

                                                           
1 J.R. Cognard, Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P90. 
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فال الرياضيني احملرتفني من اخلصوصيات املهمة اليت ينفرد هبا عقد العمل الرياضي،  انتقالتعد ظاهرة 

 .1وجود هلذه الظاهرة يف عقود العمل األخرى

وعلى ذلك سوف نعرض النقضاء عقد العمل الرياضي يف مطلبني نتناول يف املطلب األول االنقضاء 

، وخنصص املطلب الثاين لتعليق عالقة العمل ية جتديدهنكامالعادي هلذا العقد مع اإلشارة إىل إ

 واالنقضاء غري العادي هلذا العقد.

 وجتديده. االنقضاء العادي لعقد العمل الرياضي املطلب األول:

تنص على انتهاء املعدل واملتمم  90/112من قانون  66بالرجوع إىل قواعد قانون العمل جند املادة 

حملددة املدة وغري احملددة املدة، ومن بني هذه احلاالت ما عالقة العمل دون أن متيز بني عقود العمل ا

املدة يف عقود العمل احملددة املدة، واليت نصت عليه هذه املادة يف فقرهتا الثانية واليت تقضي بانتهاء 

باالنقضاء العادي لعقد العمل الرياضي وهو ما يعرف  ،3تعترب األصل يف انقضاء هذا النوع من العقود

حمددة املدة وذلك نظرا لطبيعتها، وهو ما قضت به لوائح  ن األصل يف هذه العقود أهناأحيث 

 .كقانون العمل الفرنسي كما أشرنا سابقااالحرتاف صراحة وبعض قوانني العمل صراحة  

أو ضمنا،  إال أنه جيب اإلشارة إىل أنه ميكن جتديد هذا العقد ملدة أخرى باتفاق الطرفني صراحة

على هذا األساس نقسم هذا املطلب إىل فرعني نتناول يف الفرع األول انقضاء العقد بانتهاء مدته و 

 لتجديد هذا العقد.وخنصص الفرع الثاين 

                                                           

 .135، املرجع السابق، ص عبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  1 
 السالف الذكر، املتعلق بعالقات العمل املعدل و املتمم. 90/11قانون  2 

 .124، دار هومة، ص2004، عقد العمل احملدد املدة، دراسة نظرية تطبيقية مقارنة، طبع بن صاري ياسني  3
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 انقضاء عقد العمل الرياضي بانتهاء مدته. الفرع األول:

كسائر عقود العمل   ملا كان عقد العمل الرياضي عقد عمل حمدد املدة، فإنه ينقضي بطبيعة احلال

قد قد بلغ غايته وحقق املراد منه، فإذا عليها، إذ بذلك يكون الع احملددة املدة، أي بانتهاء املدة املتفق

ان فإن العقد ينقضي على أن مدة العقد مومسان رياضيان وانتهى هذان املومس اتفق الطرفان مثال

مدة أقضى النقضاء هذا العقد، على أنه يف اجملال الرياضي فإن بعض اللوائح حتدد  ،النتهاء مدته

، لتجديدلقابلة ( مواسم رياضية 05فمثال يف جمال كرة القدم ال ميكن أن تفوق مدة العقد  مخس )

 .حد أقصى هلذا النوع من العقودأو جتعل القواعد العامة اليت مل حتدد  فخالوذلك على 

بأنه "تنقضي عقود العمل احملددة املدة بانتهاء  90/11من قانون العمل 2 /66 تقضي املادة

"، ومنه ميكن القول أن األثر الطبيعي للعقد احملدد املدة هو انتهاء العالقة بانتهاء اجل العقد مدهتا

لكونه من العقود الزمنية، فإنه ال ينتج وصف البد من االتفاق عليه صراحة، و  اعتبار أن املدةعلى 

آثاره القانونية سوى خالل الفرتة املتفق على استمرار الفرتة التعاقدية فيها بني الطريفني، احرتاما 

 90/11من قانون  66إلرادتيهما عمال مببدأ "العقد شريعة املتعاقدين"، ذلك ما نصت عليه املادة 

من قانون العمل الفرنسي. إن اجتهاد قضاء احملكمة  1(L1243-5السالف الذكر وكذلك املادة )

، األوىل بسيطة تتمثل يف إدراج تاريخ حمدد لبداية العليا يف اجلزائر مل يأخذ سوى بطريقتني يف ذلك

 .األشهر أو حىت السنواتحتديد املدة بتحديد عد األيام ولنهاية هذا العقد، و إما عن طريق 

                                                           
1 Code du travail, Op Cit. 
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وعليه فقد استقر اجتهاد احملكمة العليا بأن أي إهناء لعالقة العمل احملددة املدة قبل حلول األجل 

 ومن مث فإن اإلهناء الذي يتسبب فيه املستخدماملتفق عليه تعاقديا، يعترب مبثابة خرق اللتزام تعاقدي 

"... حيث أن املستخدم أقر بأن التسريح قد وقع  على النحو اآليت يعترب تسريح، وقد جاء التسبيب

قبل انتهاء فرتة العقد املربم بني الطرفني وبذلك فإن قاضي الدرجة األوىل عندما اعترب ذلك حلول 

 .90/111من قانون  66بداية سريان العقد وهنايته، يكون قد أساء تطبيق املادة أجل دون أن حيدد 

ي فإن انتهاء األجل العادي لعقد العمل احملدد املدة ال خيضع ألأما من حيث اإلجراءات املسبقة 

أجراء شكلي مسبق وال ألي إشعار، حبيث ينتهي العقد احملدد املدة بصفة تلقائية حبلول أجله دون 

احلاجة إىل أي مبادرة من الطرفني، وذلك ناتج عن املبدأ القانوين الذي يقرر انتهاء العقود احملددة 

السالف املتعلق بعالقات العمل  90/11من قانون  66والذي تفرتضه املادة  قانونبقوة الاملدة 

 .فرنسيل( من قانون العمل اL1243-5واملادة ) الذكر

جملال الرياضي، وعلى اخلصوص عقود عمل الرياضيني فإنه ال ميكن قطع عالقة العمل قبل انتهاء ايف 

وهو ما نصت عليه صراحة بعض لوائح االحرتاف و خاصة يف جمال كرة إال باتفاق الطرفني األجل 

 .2القدم

                                                           

أشار –قرار غري منشور – 07/11/2001الفرع األول بتاريخ –القسم األول –صادر عن احملكمة العليا  90/11قرار رقم  1 
 .125، عقد العمل احملدد املدة، املرجع السابق، صبن صاري ياسنيإليه 

2  Fédération algérienne de football, Art 22 du règlement des championnats du 
football professionnel, Op Cit, 

من الئحة االحرتاف السعودية السالفة الذكر. 27كذلك املادة   
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توجد يف جمال عالقات عمل الرياضيني بعض اخلصوصية أما فيما خيص اإلجراءات املسبقة فإنه 

ضرورة إخطار النادي والرياضي لكل منهما يف عدم رغبة اآلخر يف جتديد العقد وذلك واملتمثلة يف 

نصت عليه صراحة لوائح االحرتاف يف جمال كرة  أشهر من هناية العقد، وهذا ما( 06قبل ستة )

 .1القدم احملرتفة

نه إذا مل يتم هذا اإلخطار فإن العقد يتجدد تلقائيا بالشروط ذاهتا، حىت ولو مل أيستفاد من ذلك 

 .2يتخذ الطرفان على ذلك صراحة

 جتديد عقد عمل الرياضي وتعديله. الفرع الثاين:

سنقوم من خالل هذا الفرع بالتطرق إىل جتديد هذا العقد يف البند األول وخنصص البند الثاين 

 لتعديله.

 جتديد العقد. البند األول:
السالف الذكر مل يتطرق إىل موضوع جتديد عقود العمل احملددة املدة سواء  90/11إن قانون 

ا فإنه يرى بأن عقود العمل حمددة املدة،و اليت للسماح هبا أو ملنعها، وفيما خيص اجتهاد احملكمة العلي

من  11يتخللها عقد عمل غري مكتوب يؤدي إىل نشأ عالقة جديدة ملدة غري حمددة طبقا للمادة 

جتددي عقد العمل أكثر من ، ومن جهة أخرى استقر االجتهاد صراحة على إمكانية 90/11قانون 

، ومن مث فإن إمكانية 90/11مبفهوم قانون عقد عمل غري حمدد املدة  همرة واحدة وأن ذلك ال جيعل

                                                           
1 Fédération algérienne de football, Art 23 du règlement des championnats du 
football professionnel, Op Cit. 

 .146، املرجع السابق، صالالهرجب كرمي عبد الدكتور  2 



 أحكام عقد العمل الرياضي  الفصل الثاني

240 
 

إال انه  90/11مبوجب القانون التجديد حىت وإن مل يفرضها القانون ضمن نظام العقود احملددة املدة 

تجديد الفإن مسألة  ، أما فيما خيص عقود عمل الرياضيني1من جهة مل مينعها صراحة ومل حيد منها

، مع العلم وذلك نظرا لطبيعة النشاط الرياضياالحرتاف الصادرة عن اهليئات املختصة  تضمنتها لوائح

 .أن يكون تنظيم هذه اللوائح يف اإلطار القانوين، أي ال خيالف القوانني جيب أنه

وبالتايل فإنه جيوز جتديد عقود عمل الرياضيني باعتبارها عقود عمل حمددة املدة فيكون ذلك باتفاق 

صراحة أو ضمنا ، حبيث ينشأ عقد عمل جديد بني الرياضي و النادي ملواصلة عالقة العمل الطرفني 

ما أثبتت التجربة يف ظل العقد السابق كفاءة خاصة إذا  ، وعادة يتم هذا التجديدفيما بينهما

الرياضي  وانضباطه وزيادة شهرته، إذ يف هذه احلالة حيرص النادي على االحتفاظ به لالستفادة من 

نه ال جيد عروضا أفضل أو أ، كما أن الرياضي قد يشعر  االرتياح  يف تعامله مع النادي خربته وشهرته

أو  ون جتديدا ضمنياك، وجتديد العمل هبذا املعىن إما يفيفضل االستمرار مع ناديه ،مع نوادي أخرى

، حيث من االتفاقية اجلماعية الوطنية يف فرنسا 12/3/2/3كما نصت على ذلك املادة   صرحيا 

( مواسم رياضية وجيوز جتديده بشكل ضمين 05بأن "مدة العقد جيب أن ال تزيد عن مخسة )قضت 

أو صريح"، ويكون التجديد ضمنيا يف حالة انتهاء اجل عقد العمل حمدد املدة واستمرار العامل يف 

مبهامه مع سكوت صاحب العمل وبالتايل نكون أمام عالقة عمل ملدة غري حمددة يف غياب القيام 

السالف  9011من قانون  11الكتابة، إىل غاية إثبات املستخدم عكس ذلك طبقا للمادة 
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د العمل الرياضي ال يتحدد يف هذه احلالة ملدة غري حمددة كما جاء وفق قعلى أنه يعتقد أن ع1الذكر

حمددة هي ذات املدة املتفق عليها يف العقد السابق، و إمنا يتحدد ملدة  90/11ة العمل قانون عالق

، أما 2وذلك ألن عقد العمل الرياضي كما رأينا من قبل عقد حمدد املدة بسبب طبيعته اخلاصة

على جتديد العقد بعد انتهاء التجديد الصريح لعقد العمل الرياضي، فيكون اتفاق الطرفني صراحة 

سألة جتديد فإنه كما أشرنا مل يتطرق إىل ماملتعلق بعالقات العمل  90/11بالنسبة لقانون  ومدته،

عقد العمل حمدد املدة، حيث يعترب العقد الثاين الذي يربم بني الطرفني ملدة حمددة كعقد جديد تنتهي 

كعقود ذات مدة غري   مثل هذه العقوداعتبار فيه عالقة العمل بانتهاء املدة احملددة فيه وال جيوز 

 .3حمددة، هذا ما استقر عليه اجتهاد احملكمة العليا يف اجلزائر

و يتم بعد انقضاءه، فقد واالتفاق الصريح على جتديد عقد العمل الرياضي إما أن يرد يف هذا العقد أ

ر يتفق الطرفان يف عقد العمل على أن هذا العقد يتجدد بعد انتهاء مدته مبدة أخرى، ما مل خيط

، ففي هذه احلالة يتجدد العقد قبل انتهاء مدته بوقت مناسبذالك احدمها اآلخر بعدم رغبته يف 

اإلخطار، كما أنه ميكن جتديد العقد صراحة بني تلقائيا وبنفس الشروط السابقة أيضا إذا مل يتم هذا 

األجري برغبته يف جتديد العقد ويكون ذلك كتابة ويكون الرياضي  النادي و الرياضي إذا أخطر النادي

نه من تقييم العروض او البحث عن ناد آخر، كما جيب حىت ميك  قبل انتهاء مدة العقد بفرتة معقولة 

ه من املزايا املقدمة للرياضي ،  غري يتضمن عرض النادي بتجديد املدة املقرتحة للتجديد واألجر و  أن
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اضي أن جييب خطيا على عرض النادي لقبوله أو رفضه يف هذا العرض خالل كما انه يتعني على الري

مدة معقولة من تاريخ استالمه للعرض، فإذا رفض الرياضي عرض النادي أو مل يتفق الرياضي و 

نتقال ملدة معينة، وحيق إلاضي على قائمة اعلى شروط التجديد ففي هذه احلالة يتم وضع الريالنادي 

له التفاوض مع أي ناد آخر، ويستمر الرياضي يف أداء عمله مع النادي حىت تاريخ انتهاء عقده، مث 

ن أ وأو أن ينتقل إىل ناد آخر، أخيري بني جتديد عقده مع ناديه احلايل بالشروط اليت عرضها عليه 

ي بعد فرتة معينة ويف هذه احلالة يتوقف يتحول ف ناديه إىل هاو أو أن يتم إسقاطه من كشوف الناد

من تاريخ انتهاء عقده، و يف حالة االنتقال  النادي عن صرف أجر النادي أو أي مستحقات أخرى

ى جديد لرياضي عاله حمتفظا حبقه يف مقابل االنتقال، أما إذا مت االتفاق بني النادي و يبقى نادي

وسواء مت 1مبوجبه بعالقتهما بعد انقضاء العقد السابقويستمر الطرفان  العقد فحينئذ ينشأ عقد جديد

يرسل إىل االحتاد املعين لتصديق  أنضمنا فيجب أن حيرر العقد كتابة و  أوجتديد العقد صراحة 

عليه، فعقد عمل الرياضي يظل رغم جتديده واتفاق الطرفني معلقا على شرط واقف وموافقة االحتاد 

ن مثل هذا العقد ال وجود له يف الرياضي على جتديده، ويف ذلك تأكيد خلصوصية العقد الرياضي، أل

 .2العامل وصاحب العمل ها اتفاقحالة جتديد عقود العمل األخرى و اليت يكفي لتجديد

 تعديل العقد. :ثاينالبند ال
جيوز مبدئيا أن يطرأ على عقد 90/11من قانون  62فيما يتعلق بعديل العقد فإنه بالرجوع إىل املادة 

القانون أو التنظيم أو االتفاقيات أو االتفاقات اجلماعية متلي قواعد أكثر  نفعا  ذا كان إعديل تالعمل 
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 36للعمال من تلك اليت نص عليها عقد العمل، كما ميكن تعديل شروط عقد العمل وفقا للمادة 

 من نفس القانون بناء على اإلرادة املشرتكة للعمال واملستخدم، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ز مبدئيا مسألة يديل، ميكن استخالص من جهة أنه جيا إىل قانون العمل اجلزائري يف جمال التعاستناد

خيضعه لبعض الشروط، وبالتايل فإن هذا التايل إما أن تعديل عقد العمل مهما كانت طبيعته لكن 

حلالتني و يف كلتا ا ،يتم باإلرادة مشرتكة للطرفني و يف هذه احلالة يكون نتيجة طلب أحد الطرفني

موافقة الطرف اآلخر مع اإلشارة أن هذا النوع من التعديل ال  90/11من قانون  63تشرتط املادة 

جيوز االتفاق بشأنه على أن ينصب التعديل على الشروط األساسية لعقد العمل احملدد املدة اليت تعترب 

مث  معينة ومدة حمددة مبوجب العقد األصلي على حالةمن النظام العام، مثال أن يتعلق االتفاق 

قانونا قيام عقد ألن التعديل ال يعين ينصب التعديل قبل هناية العقد على حالة أخرى أو مدة ثانية 

على خالف بل يبقى العقد األصلي ساري املفعول وال يتغري سوى االلتزام حمل العقد جديد 

ن خالل احد مصادر العقد  ويكون ذلك معديل خارج عن إرادة األطراف تالتجديد، كما قد يكون ال

كثر أقواعد  أتنشأن النظام الداخلي اليت من شأهنا  أوكالقانون واالتفاقيات واالتفاقات اجلماعية 

 .1يت تؤدي إىل تعديل العقد القائم بني الطرفني بقوة القانونلا، و لمنفعا للعا

كما قد يكون تعديل باإلرادة املنفردة لصاحب العمل، حبيث أنه يف هذه احلالة ميكن للعامل أال 

يعارض التعديل الطفيف الذي يقوم به رب العمل على العقد القائم بينهما، لكن يصعب تصور 

ان العقد كمالقضاء الفرنسي قرر بأن تغيري  مثالفعلى تعديل جوهري صب هذا االقرتاح انذلك إذا 
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يكون جوهري إذا كانت املسافة تلحق متاعب وعناء للعمال، وال يكون التعديل جوهري إذا كانت 

املسافة قصرية بني املنصبني، وإذا اختذت املؤسسة التدابري الالزمة لنقل العمال بالنسبة للعقد احملدد 

جوهريا، حىت وإن أخذ التعديل يعترب لتعديل يرد على املهام املسندة للعامل املؤقت ااملدة، فإن كل 

طابعا مؤقتا كذلك، وما دام أن عنصر املدة حمل اعتبار ميكن دائما للعامل املؤقت الذي يرفض 

السالف  90/11من قانون  63التمسك بأحكام املادة املقدر من قبل صاحب العمل التعديل 

بالنسبة لعقود عمل الرياضيني، أي أنه ، كذلك احلال 1بني الطرفنياملربم الذكر بتنفيذ العقد األصلي 

تتعلق هبا  خصوصيةالعمالية ولكن هناك قوانني الميكن إدخال تعديالت عليها وذلك وفقا لقواعد 

تنص حيث يتمثل يف أن يكون هذا التعديل حمرر يف شكل نفس العقد األصلي، فعلى سبيل املثال 

ئرية على أنه "كل تعديل للعقد جيب أن يكون يف من قانون بطولة كرة القدم احملرتفة اجلزا 24املادة 

( أيام للتصديق 05حمرر يف شكل نفس العقد األصلي ويتم إرساله إىل الرابطة احملرتفة خالل مخسة )

 ".عليه من طرف أحد األطراف أو كليهما حتت طائلة البطالن

اصة تتمثل يف ومن خالل هذا، ميكن استخالص أن تعديل عقود عمل الرياضيني ختضع لشكلية خ

 .على هذا التعديل من طرف الرابطة املختصةضرورة التصديق 

 تعليق عقد العمل الرياضي واألسباب الطارئة النقضائه.املطلب الثاين:

قد تطرأ أسباب معينة أثناء سريان عقد عمل الرياضي يرتتب عليها إعاقة تنفيذ هذا العقد، إما بصفة 

هنا إعاقة تنفيذ هذا العقد بشكل مؤقت أمن شاألسباب أو بصفة دائمة، فإذا كانت هذه مؤقتة 
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فإهنا نفيذ العقد ملدة حمددة فقط، أما إذا كان من شأهنا إعاقة تنفيذ العقد كلية، وقف تفنحن أمام 

 إىل انقضائه قبل انتهاء مدته.تفضي 

فيه تعليق عقد العمل الرياضي ويف الفرع  وعليه سنقوم بتقسيم هذا املطلب إىل فرعني أوهلما نعرض

 الثاين األسباب الطارئة النقضائه.

 تعليق عالقة العمل الرياضية. الفرع األول:

أثناء تنفيذ هذه العالقة اليت تشكل عقد عمل بني املستخدم و األجري فإهنا غالبا ما تتخللها بعض 

اإلصابات وإعارة الرياضيني بني األندية،  فرتات التوقيف وخاصة يف جمال الرياضية االحرتافية بسبب

مع بقاء 1دعائهم من طرف منتخباهتم الوطنيةومن جهة أخرى خضوع هؤالء الرياضيني إىل است

 فإذا زال سبب الوقف فإن العقد يعود إىل سريانهعقوهم سارية املفعول مع أنديتهم وال تنقضي، 

 .قطمؤقتا فويرتب كامل آثاره، وبالتايل فإن األثر املرتتب عن التوقيف ينحصر يف تعطيل تنفيذ العقد 

كما يعترب نظام التعليق من خاصية قانون العمل خروجا عن املبدأ العام الساري يف القانون املدين 

ته تنقضي التزامات الطرف اليت يف حالة إخالل أحد الطرفني بالتزاما بالنسبة للعقود امللزمة جلانبني

لكن قانون العمل سعيا منه إىل اآلخر، وهذا االمتناع يفتح احلق يف وضع حد للعالقة التعاقدية، 

حتقيق محاية واسعة للعامل خرج عن هذا احلكم معتربا أن عقد العمل بالرغم من أنه ملزم جلانبيه إال 

بل يؤدي مباشرة أنه مع ذلك يف حالة تنفيذ التزامات العامل، فإن ذلك ال يؤدي إىل فسخ العقد 

 ل.فقط إىل جتميد التزامات صاحب العم
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وجيوز أن يكون ملدة أو معلن عنها لتعليق عدة صور حبيث ميكن أن يكون ملدة حمددة ويأخذ نظام ا

غري حمددة مثل حالة املرض أو املتابعة اجلزائية مثال بغض النظر عن حاالت التعليق املدفوعة األجر أو 

ة، وجتدر غري املدفوعة األجر مثل التعليق بسبب الراحة األسبوعية أو الراحة الرمسية، العطل السنوي

و إمنا هناك نصوص تنظيمية القانون فقط  ااإلشارة فقط أن حاالت التعليق ال ينفرد بتحديده

 و اليت تسمح بتعليق عالقة العمل. ، أو حىت فردية بني العامل واملؤسسةاتفاقات مجاعيةو 

لكن بالنسبة  ،وبالتايل فإن القانون يفتح جماال واسعا أمام حرية األطراف باللجوء إىل نظام التعليق

هو هل ، والذي يعترب عقد عمل حمدد املدة للموضوع الذي يهمنا باعتبار أننا أمام عقد عمل رياضي

ن أاحملدد املدة يف حني  جيوز القول بأن اآلثار الذي يرتبها نظام التعليق تسري بالنسبة لعالقة العمل

 ؟احملددة املدة و العقودأعنصر املدة حمل اعتبار سواء بالنسبة لنظام التعليق 

املتعلق  90/11من قانون  64من الثابت بالنسبة لبعض احلاالت املنصوص عليها مبوجب املادة 

يف حتديد مدة التعليق، مثال حالة خل إرادة الطرفني فإنه ميكن أن تد بعالقات العمل السالف الذكر،

نه يؤخذ دائما بعني االعتبار يف أالشك باالتفاق املتبادل أو حالة أداء التزامات اخلدمة الوطنية و اليت 

يطرح بالنسبة لبعض احلاالت األخرى اليت يعرف فيها  اإلشكال، لكن تقريرها مدة العقد املؤقت

يصدر ضده حكم  ملمن احلربة ما تاريخ بداية التعليق دون تاريخ هنايته، فمثال حالة محاية العامل 

عليق واليت ميكن فيها للعامل مبوجب عقد عمل حمدد باعتبارها حالة قانونية من حاالت التقضائي 
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املدة أن تسلب حريته وفقا إلجراءات احلبس االحتياطي إىل ما يتجاوز مدة العقد، وبالتايل نكون هنا 

 :1أمام حالتني

وهذه احلالة ال تطرح إشكال، حبيث تعلق فيها عالقة العمل مث يزول سبب التعليق قبل  احلالة األوىل:

املتعلق  90/11من قانون  65احملدد املدة، هنا ميكن للعامل استنادا إىل املادة انقضاء أجل العقد 

 ما دام أنه املدة املتبقية من العقد املربم بني الطرفنيالستيفاء  بعالقات العمل العودة إىل منصب عمله

 يف وضعية تعليق عالقة العمل.يوجد 

وهي زوال سبب التعليق بعد انقضاء أجل العقد، آلن ذلك يتعارض مع خصوصية  احلالة الثانية:

 140احلالة مبوجب املادة  قد أشار إىل هذه2العقد احملدد املدة، مع اإلشارة أن قانون اخلدمة الوطنية

حد الطرفني قد أعلن عن أ"إن احلضور يف العلم يوقف فرتة اإلشعار و لو أن اليت تنص على أنه  منه

ما عدا يف حالة ما إذا كان العقد قد أبرم لعمل مؤقت ينتهي أثناء فرتة  فسخ العقد ألسباب مشروعة،

ن العلم مبوجب عقود حمددة املدة ال يفتح احلق ألصحاهبا يف حالة أ، ويقصد بذلك اخلدمة الوطنية"

طنية يف إعادة إدماجهم يف مناصب عملهم بعد انقضاء و لقيام بواجب اخلدمة اللعالقة العمل  تعليق

سبب التعليق، وبناء على ذلك ميكن القول بان عقد العمل احملدد املدة قابل للتعليق استنادا إىل 

املتعلق بعالقات  90/11من قانون  64إحدى احلاالت املنصوص عليها مبوجب أحكام املادة 

 .3العمل

                                                           

 .110إىل  108، عقد العمل احملدد املدة، املرجع السابق، ص بن صاري ياسني 1 
  15/11/1974هـ املوافق لـ 1394ذو القعدة  26املؤرخ يف  103-74األمر   2
 .111، عقد العمل احملدد املدة، املرجع السابق، صبن صاري ياسني 3 
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إن عالقات العمل يف اجملال الرياضي ختضع لنفس هذا النظام تقريبا باعتبارها عقود عمل حمددة املدة، 

 يت تتطلبها طبيعة النشاط الرياضي.لكن مع وجود بعض اخلصوصية ال

وهذا هو الغالب إن األسباب اليت تؤدي إىل تعليق عالقة العمل الرياضية قد تكون متعلقة بالرياضي 

 :و قد تكون متعلقة بالنادي، وذلك على النحو التايل

 .وقف تنفيذ عقد العمل الرياضي بسبب الرياضي البند األول:
بني لعل من  حيان ألسباب تتعلق بالرياضي ويتم تعليق عقد العمل يف اجملال الرياضي يف أغلب األ

املنتخب الوطين وإيقافه كجزاء تأدييب و إصابته أو أهم هذه األسباب إعارة الالعب وانضمامه إىل 

 مرضه و فيما يلي نعرض هلذه األسباب تبعا

 إعارة الرياضي أوال: 
(Prêts de sportif). 

وهي انتقال الرياضي أو الالعب من ناديه مؤقتا إىل ناد آخر ملمارسة نشاطه الرياضي لصاحل هذا 

ب عقد مكتوب بني هذين الناديني األصلي، وذلك مبوجاألخري ملدة حمددة يعود بعده إىل ناديه 

 .1الرياضيو 

لوائح االحرتاف للندي أن يقوم بإعارة العبيه إىل ناد آخر سواء كانت هذه اإلعارة فقد أجازت 

ا نصت عليه املادة مداخلية أو خارجية أي سواء كان النادي املعار إليه الالعب وطنيا أو أجنبيا، وفق 

                                                           
1  Fédération algérienne de football, Art 16 du règlement des championnats du 
football professionnel, Op Cit. 
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هذه اإلعارة لالعب احملرتف فقط أي ، وعلى أن تكون 1القدم احملرتفة الفرنسية من ميثاق كرة 504

 يف إطار عقود عمل الرياضيني فال جيوز إعارة الالعب اهلاوي.

حباجة ماسة إىل الالعب األسباب الداعية إىل إعارة الرياضيني متعددة، فقد يكون أحد األندية إن 

ن من إجياد العب آخر أو االستفادة من خربات هذا ومل يتمكلتكملة النقص يف صفوف فريقه، 

 الالعب، كما أن الالعب املعار قد يكون صغري السن قليل اخلربة ومن مث يعمد ناديه إىل إعارته

 آخر أعلى مستوى لكي يكتسب منه اخلربة و املهارة إىل غري ذلك . يلناد

 :2وتتم عملية اإلعارة هذه من خالل إبرام عدة عقود هي

النادي املعري )األصلي( والنادي املعار إليه )اجلديد( والذي حيدد يتم بني  األول: العقد -

وعلى اخلصوص حتمل أعباء األجر وشروط عودة الالعب وكذلك حالة قطع  شروط تقدمي الالعب

 .هذه اإلعارة

والذي حيدد شروط يكون بني الرياضي املستعار والنادي املستفيد من اإلعارة  العقد الثاين: -

 .عارستعلى أساس رابطة التبعية بني النادي والالعب املاملستفيد عمل الالعب ضمن النادي 

يكون بني النادي املعري والعبه القدمي و الذي ينص على شروط عودة الرياضي  العقد الثالث: -

 إىل ناديه القدمي.

ة وبالتايل فإن هذه العملية ال تتم يسمى عقد إعار وبالتايل فإن إعارة الالعب تكون بعقد مكتوب 

فالعقد بني الناديني هو كما أشرنا،   إىل جانب اتفاق النادينيمن موافقته عن الالعب بل البد جربا 
                                                           

1  Art 504 de la charte du football professionnel, saison 2014/2015, Op Cit. 
2 J.R. Cognard, Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P93. 
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عقد إطار أما العقدان اآلخران فيأخذان تنفيذ العقد األول، وفضال عن ضرورة أن يكون عقد اإلعارة 

سواء االحتاد  عليه من قبل اهليئات الرياضية املختصةفإنه جيب أيضا أن يتم التصديق  ،مكتوبا

 عين أو الرابطة املفوضة بذلك.الرياضي امل

وتنفذ خالل املدة املقررة لسريان عقد العمل األصلي لالعب مع النادي  كما جيب أن تتم اإلعارة

االنتقال بعد انقضاء عقده، و ذلك خبالف  ، إذا ليس بإمكان النادي إعارة العب الذي أعاره

 األطرافوبعد اتفاق  ،ده األصلي أو بعد انقضائهالنهائي للرياضي الذي ميكن أن يتم أثناء سريان عق

العالقة استعار الالعب  بإبرام عقد عمل مؤقت معه لتنظيم اجلديد الذي  ، يقوم الناديعلى اإلعارة

فرتة اإلعارة، وجيب أن يتم تسجيل الالعب يف االحتاد يف االحتاد املعين التابع له  ثناءفيما بينهما أ

أجنبيا فيجب لتمام هذا النادي هذا وإذا كان النادي  هذالدى  النادي املستعري لالعب املعار

املعار على شهادة انتقال دولية لذلك الالعب أن حيصل االحتاد الفعلي للنادي اجلديد أي التسجيل 

أن تقيد هذه اإلعارة يف وثيقة ن االحتاد الوطين التابع له ناديه األصلي املعري ويف مجيع األحوال جيب م

 .1أو بطاقة الالعب

الرياضي  عقد العمل املربم بنيأمهها توقف تنفيذ  و يرتتب عن عملية اإلعارة هذه عدة آثار قانونية

النادي املستعري أي النادي املستفيد من و النادي املعري و إبرام عقد عمل ثانوي بني الرياضي و 

، ومن مث فإن النادي املعري ال يلتزم بدفع األجر أو أي مستحقات أخرى له خالل مدة 2اإلعارة

                                                           

 .151، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
2 J.R.Cognard, Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P94. 
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وإمنا يتحمل ذلك النادي املستعري  العب يف تلك األثناءايتحمل التأمني على ال اإلعارة كما أنه 

 .بينه و بني هذا األخرياملربم لعقد العمل اجلديد للرياضي طبقا 

بدون موافقة خطية إىل ناد ثالث كما أنه ال حيق للنادي املستعري للرياضي أن يقوم بإعارته أو نقله 

 ن كل من النادي املعري و الرياضي.م

تعني على النادي املستعري للرياضي أن يعيد الرياضي فورا إىل ناديه األصلي، ومىت انتهت مدة اإلعارة 

هذا النادي  مجيع امتيازاتستمر تبني الرياضي و ناديه و عقد العمل األصلي إىل السريان  وحينئذ يعود

 .1الفرتة املتبقية من مدة هذا العقدإطار  املرتبطة بسلطة اإلدارة على ذلك يف

يالحظ أن إعارة الرياضي ميكن أن تتحول إىل انتقال هنائي للرياضي لدى النادي على أنه جيب أن 

املستعري، وذلك بناء على اتفاق مجيع األطراف، بل وكثريا ما يتضمن عقد اإلعارة وعدا من النادي 

 .2ي إليه هنائيا إذا ما رغب يف ذلكاملعري و الالعب للنادي املستعري بانتقال الرياض

 الرياضي إىل املنتخب الوطين. ضمامانثانيا: 
إن الرياضي احملرتف يلتزم باالستجابة لطلب االحتاد الرياضي للمشاركة يف املنتخب الوطين يف دولته 

إذا ما وقع عليه االختبار، سواء كان هذا الرياضي حمرتف يف ناد وطين أو ناد أجنيب، كما يلتزم 

ء إىل املنتخب الوطين  كعملية إعارة كذلك، ولكن االستدعا، وتعترب عملية النادي بالسماح له بذلك

وكذلك يف أهنا ال توقف عقد عمل الرياضي مع النادي األصلي ويبقى ساري املفعول، ختتلف عنها 

 هلذا النادي أو هذه املؤسسة ريكأجخالل مرحلة االنضمام إىل املنتخب الوطين حيتفظ بصفته  

                                                           
1 J.R.Cognard, Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P94. 
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من االتفاقية 12/12وهو ما قضت به املادة  هبذه الصفة ، وكذلك مجيع احلقوق املرتبطةالرياضية

اجلماعية الوطنية للرياضة يف فرنسا، كما يكون النادي مسؤوال عن التأمني على الرياضي، بل إن 

يف هذه املرحلة، ويف املقابل، فإن االحتاد الرياضي  النادي ال يستحق أي تعويض مايل من االحتاد

الفعلية النتقال الرياضي نتيجة ها االستدعاء كما يتحمل لنفقات الذي استدعى الرياضي يتحمل ا

ضمن عن املشاركة يف املباريات و املنافسات  ا االحتاد املكافآت والبدالت املستحقة للرياضيذه

املنتخب باإلضافة إىل التزام هذا االحتاد بالتأمني على الرياضي على اإلصابات واالنتفاع باحلماية 

فاالحتاد ي هذه احلالة مبثابة مستخدم مؤقت هلذا الرياضي على أساس أن عقد العمل االجتماعية، 

 .1الرياضي مع النادي والعقد مع املنتخب الوطين ينفذان يف نفس الوقت

ليه، رغم أنه يشارك يف منتخبه الوطين وخارج عدفع األجر للرياضي والتأمني بويرجع التزام النادي 

ك املنتخب على أساس قيامه مبهمة وطنية ال ميكنه االمتناع عن أداءها، سلطته يف أن الرياضي يشار 

ألن هذه املشاركة فضال عن ذلك فإن النادي يستفيد كثريا من مشاركة العبيه يف املنتخب الوطين 

رياضي وهذا من شانه أن يرفع من قيمة ال تروج للرياضي و تزيد من شهرته على املستوى الدويل

 االنتقال.خاصة أثناء عملية 

                                                           
1  J.R.Cognard, Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P95-96. 
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 ثالثا: إيقاف الرياضي كجزاء تأدييب.
ومبوجب هذه لقد رأينا فيما سبق أن لكل من النادي و االحتاد الرياضي سلطة تأديبية على الرياضي 

ته الناشئة عن عقد بالتزاماإذا ما أخل السلطة حيق لكل منهما توقيع جزاءات تأديبية على الرياضي 

 العمل.

أو لعدد من عن ممارسة نشاطه ملدة معينة  إيقافهاملوقع على الرياضي يف وقد يتمثل اجلزاء التأدييب 

ومت اعتماد أوقف النادي الرياضي ما الرياضي، أو إذا  إيقافاملباريات مثال، فإذا ما قرر االحتاد 

يقاف، ومىت انتهت اإليقاف من االحتاد، ففي هذه احلالة يتم وقف تنفيذ عقد العمل طوال مدة اإل

 الرياضي يعود ليستأنف نشاطه مع ناديه.هذا هذه املدة، فإن 

مع النادي وذلك بعدم مشاركته يف  يرتتب عليه توقفه عن أداء عملهومبا أن إيقاف الرياضي 

هذا الرياضي ال يستحق أجره  النشاطات الرياضية، وعليه وطبقا للقواعد العامة فإن هذا الرياضي

، إال أن أغلبية لوائح االحرتاف خرجت عن 1، وذلك ألن األجر هو مقابل العمليقافاإلخالل فرتة 

من ميثاق كرة القدم احملرتفة يف فرنسا بأنه "إذا مت إيقاف 207/12هذه القواعد، حيث قضت املادة 

الالعب عن كل مباراة، حيق للنادي خصم نسبة معينة من األجر الشهري الثابت لالعب عن كل 

، وهو تقريبا ما نصت عليه الئحة "من األجر %50رمسية مت إيقافه فيها وذلك حبد أقصى مباراة 

من أجر الراتب  %50"...الغرامة املالية اليت ال تزيد عن  49/1/3االحرتاف السعودية يف املادة 

فيما خيص الئحة االحرتاف  أما، األساسي وذلك يف حالة ارتكاب الالعبني ملخالفات هذه الالئحة"

                                                           

 .155، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
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 القانون التأدييب،فقد نصت على أنه كل العب يتم توقيفه، فإنه خيضع للعقوبات احملددة يف  1اجلزائرية

العقوبات املنصوص عليها اللجنة التأديبية مع عدم اخلروج على توقيع العقوبة إىل وبالتايل فإهنا تركت 

 .2التوقيفالغرامة املالية يف حالة و اليت من بينها  القانون التأدييبيف 

وال ريب أن احلل الذي أخذ به امليثاق الفرنسي لكرة القدم و الالئحة السعودية والذي يكتفي خبصم 

نصف أجر الالعب يف حالة إيقافه هو احلل األفضل، ألنه يضمن لالعب احلصول على جزء من 

، حيث تتعدد يف ظل النشاط الرياضي أجره وهذا ما يتماشى مع الطبيعة اخلاصة للنشاط الرياضي

لتإيقاف فإن معىن مت حرمان الرياضي من أجره الكامل كلما تعرض  إذا، و الرياضي إيقافحاالت 

من مورد رزقه معظم الوقت، وهو ما يتناىف مع ما تستوجبه لوائح االحرتاف من سيحرم  ذلك أنه

 .ضرورة توفري االستقرار املادي و النفسي للرياضيني

 رابعا: حالة اإلصابة أو املرض.
به مرض، ففي هذه احلالة أيضا يتوقف  إذا أصيب الرياضي أثناء التدريب أو اللعب أو خارجه، أو أمل  

و ال يستطيع املستخدم  إهناء عقد العمل وال ميكن للرياضي  عقد عمله طيلة مدة اإلصابة أو املرض

وحيسن فيه أثناء فرتة ل وجيب االلتزام ببذل عناية ممارسة أي نشاط رياضي إال بتصريح من طبيب العم

النقاهة وذلك من أجل اسرتجاع الرياضي لعافيته والرجوع إىل العمل، وأثناء فرتة التوقيف هذه فإن 

، كما أنه يالحظ أن اإلصابات 3املستخدم ال ميكنه قطع عالقة العمل إال خلطأ جسيم أو قوة قاهرة

                                                           
1 Fédération algérienne de football, Art 108, règlement des championnats du 
football professionnel, édition 2015. 
2  Code disciplinaire de la FAF, édition 2015. 
3  J.R.Cognard, Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P91. 
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إقصاء الرياضي من ممارسة تنفيذ العقد، هي تلك اليت يرتتب عليها  أو األمراض اليت تؤدي إىل وقف

نشاطه لفرتة مؤقتة، أما اإلصابات و األمراض اليت تفضي إىل عجز دائم عن ممارسة النشاط الرياضي 

 .1فإمنا تؤدي إىل انفساخ العقد

عقود العمل احملددة ملدة باملتعلق 2011ماي  17املؤرخ يف  525-2011يف فرنسا وقبل قانون 

بأن العامل غري مؤهل هنائيا فإنه ميكن للمستخدم إهناء عقد العمل احملدد املدة بعد تصريح الطبيب 

العقد و ال فإنه ال يستطيع إهناءه و إمنا يتوقف بسبب اإلصابة أو املرض و لكن بعد هذا القانون 

، 2انتهاء مدة العقدمل، ويبقى العامل إىل غاية عقد الع إلهناءسببا ال تعترب  احلاالتينتهي ألن هذه 

ن يقرتح عليه منصب أوإذا صرح الطبيب بعدم تأهيل الرياضي وبصفة هنائية فيجب على النادي 

ويتعني على الرياضي أن خيطر النادي كتابة  .3عمل يناسب قدراته ومؤهالته إىل غاية هناية مدة العقد

فور إصابته أو مرضه، وعلى الرغم من أن الرياضي يتوقف عن ممارسة نشاطه الرياضي يف حالة إصابته 

لتزم النادي بأن يدفع للرياضي أجره األساسي أو نسبة منه يف تلك تلوائح االحرتاف أو مرضه إال أن 

يف حالة إصابة العمل "بأنه  ميثاق كرة القدم احملرتفة يف فرنسا من 276ويف ذلك تقضي املادة احلالة 

فإن الالعب يتقاضى من ناديه، خالل ثالثة أشهر على األقل من تاريخ توقفه عن العمل،  أو املرض

،  الفارق بني أجره الشهري الثابت و التعويضات اليومية اليت يتقاضاها من الضمان االجتماعي"

                                                           

 .156، املرجع السابق، صعبد الالهرجب كرمي الدكتور  1 
2  J.R.Cognard, Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P92. 
3  J.R.Cognard, Contrat de travail dans le sport professionnel, Op Cit, P91. 

املتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل،  1988جانفي  26املؤرخ يف  88/07من قانون   04فقرة  12و كذلك املادة 
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إذا تعرض الالعب 1"من الئحة االحرتاف السعودية السالفة الذكر على أنه  13كذلك تنص املادة 

أو يف مهمة للنادي فيجب على النادي أن  لتإصابة أثناء اللعب أو خارجه أو التدريب لصاحل النادي

من  %75نسبته  ااألربعة األوىل فور اإلصابة مث ميدفع لالعب أجر راتبه األساسي كامال لشهور 

للشهور األربعة من أجر راتبه األساسي  %50ساسي للشهور األربعة التالية مث ما نسبته جر راتبه األأ

وثيقيت فللنادي اختاذ القرار املناسب الذي حيفظ حقوق الالعب ضمن التالية وإذا استمرت اإلصابة 

 .1التأمني و مصلحة النادي، على أن خيطر اللجنة بقراره كتابيا

عب أو التدريب يف مهمة ال عالقة هلا مع ناديه فيجب لمرض خارج ال ذا تعرض الالعب لتإصابة أوإ

للشهرين األولني فور إصابته، جل راتبه األساسي أمن  %50ما نسبته أن يدفع لالعب على النادي 

من أجر راتبه األساسي للشهرين التاليني وإذا استمرت اإلصابة أو املرض فللنادي  %25مث ما نسبته 

ومصلحة النادي على أن خيطر ضمن وثيقيت التأمني اختاذ القرار املناسب الذي حيفظ حقوق الرياضي 

 كتابيا.اللجنة بقراره  

بنهايته ويستفيد  ويف مجيع األحوال يستمر التأمني الصحي والتأميم الشامل على الالعب وينتهي

 الالعب من مزايا وثيقيت التأمني الصحي و الشامل".

يف حالة إصابته أو مرضه فإنه  عببدفع األجر أو نسبة منه لالالتزام النادي ألي وفضال عن ذلك 

عن املرض، ويتم توقف هذا األخري  أويلتزم أيضا يف هذه احلالة بتحمل مصاريف العالج من اإلصابة 

ممارسة نشاطه يف هاته الفرتة، ألن ذلك يعد نتيجة طبيعية الستفادته من جمهودات الرياضي مثله مثل 

                                                           

 .157، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور 1 
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ميرض عادة بسبب ممارسته لعمله املتمثل يف النشاط الرياضي  أوأي عامل بل وأكثر من ذلك يصاب 

 .1لصاحل النادي

 وقف تنفيذ العقد لسبب يرجع إىل النادي. البند الثاين:
يعزى إىل النادي أو لسبب حيدث أحيانا أن يتوقف نشاط النادي الرياضي لفرتة حمددة وذلك لسبب 

وبطبيعة احلال فإن توقف نشاط الرياضي يرتتب عليه وقف تنفيذ عقود العمل  خارج عن إرادته،

وكما  هبم، العمل املنوط  أداءاملربمة بني النادي و رياضييه، إذ يتعذر على الرياضيني يف هذه احلالة 

حكما، أشرنا من قبل أن األجر هو مقابل هو مقابل العمل، حبيث إذا مل يؤد كان من املسلم به 

العامل العمل املتفق عليه فإنه ال  يكون مستحقا ألجرته، وعليه يثور التساؤل هنا عما إذا كان 

لوائح االحرتاف مل تتضمن  ،ي يف حالة توقف نشاطه بصفة مؤقتة؟النادي يلتزم بدفع أجر الرياض

لتلك احلالة، ومن مث ال مفر من الرجوع إىل قواعد قانون العمل باعتبار أن هذا العقد هو عقد تنظيما 

من  53، حيث انه بالرجوع إىل املادة 2عمل وخيضع كأصل عام للقواعد املألوفة يف قانون العمل

املتعلق بقانون العمل جندها تنص على انه "ال ميكن أن يتقاضى العامل أجر فرتة مل  90/11قانون 

القانون أو ماعدا يف احلاالت اليت ينص عليها يعمل فيها مهما كانت وضعيته يف الرتتيب السلمي 

لعمل املصري على أنه "إذا حضر العامل إىل مقر من قانون ا 41التنظيم صراحة"، كما تنص املادة 

عمله يف الوقت احملدد للعمل وكان مستعدا ملباشرة عمله و حالت دون ذلك أسباب ترجع إىل 

دى عمله فعال واستحق أجره كامال، أما إذا حضر وحالت بينه و بني أ نهأصاحب العمل، اعترب ك

                                                           

 .157، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
2  J. P. Karaquillo, Op Cit, P83. 



 أحكام عقد العمل الرياضي  الفصل الثاني

258 
 

، وينتج عن هذا أن "لعمل استحق نصف أجرهمباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب ا

الرياضي باعتباره عامل إذا حضر إىل مقر النادي يف املواعيد احملددة ألداء نشاطه الرياضي من 

تدريبات أو مباريات و أبدى استعداده ملباشرة عمله ولكن حال دون ذلك توقف نشاط النادي 

 .1ه بالفعل ويستحق بالتايل أجره كامالدى عملأ هلسبب يرجع إىل هذا النادي فإنه يعترب كان

كان يقوم   وذلك لفرتة مؤقتة و من احلاالت اليت يكون فيها توقف نشاط النادي لسبب يعزى إليه،

االحتاد بإصدار قرار بوقف نشاط النادي لفرتة حمددة وذلك بسبب خمالفة هذا األخري للقوانني 

ن مينع النادي العبيه احملرتفني من املشاركة يف أ، من ذلك مثال واللوائح الرياضية، أو لتعليمات االحتاد

حاالت الشغب من يف املباريات أو كثرة  سلوك الرياضيني، أو بسبب ميثلها االحتاداملنتخبات اليت 

و األندية األخرى وذلك بإمهال رقابته على العبيه، أأو أن خيل بتعهداته جتاه العبيه ، مجهور النادي

احلاالت يتوقف على وقف نشاط النادي وقف تنفيذ عقود العمل بينه و بني رياضييه، ويف كل هذه 

ن أ، وبالتايل يلتزم النادي ب2حيث يتعذر على النادي أن يطالب الرياضيني بأداء العمل املتفق عليه

 .نشاطه مادام أن هذا التوقف يرجع إليهتوقف يدفع لالعبيه كامل أجورهم طوال فرتة 

النادي بدفع األجر لالعب يف حالة توقف نشاطه مؤقتا رغم أن الرياضي ال يؤدي عمله  ويرجع التزام

يف هذه احلالة إىل مبادئ العدالة، إذ أن توقف الرياضي عن أداء عمله حينئذ إمنا يعود لظروف ال يد 

وعمله فإنه بذلك يكون قد وضع نفسه له فيها، وما دام أن الرياضي قد أبدى استعداده للقيام بعمله 

 ما يربر استحقاقه ألجره. حتت تصرف النادي
                                                           

 .159، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
 .146، املرجع السابق، صاحلميد عثمان احلنفي عبدالدكتور  2 
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 االنقضاء غري العادي أو الطارئ لعقد العمل الرياضي. الفرع الثاين:

قد يف الكثري من األحيان األصل أن العقود احملددة املدة للرياضيني تنقضي بانتهاء مدهتا ومع ذلك 

 املبكر هلذا العقد أي قبل انتهاء مدته.تطرأ أسباب معينة أثناء سريان العقد فتؤدي إىل االنقضاء 

ما جاءت به ومن بني هذه األسباب الطارئة اليت يرتتب على حتققها انقضاء العقد قبل انتهاء مدته 

كما   اليت مل متيز حاالت انتهاء العقد احملدد املدة وغري احملدد املدة 90/11من قانون  661املادة 

احلاالت األخرى  امأبالعقد احملدد املدة وهي انقضاء أجله،  ، مع إدراج حالة خاصةأشرنا سابقا

وصيات نظرا لطابعها االستثنائي فيشرتك فيها العقدان مع انفراد العقد احملدد املدة يف بعض اخلص

 (L1243-1)الذي تضمن يف مادته  2املؤقت، على خالف ما جاء به قانون العمل الفرنسيو 

نقضاء عقد العمل احملدد املدة قبل انتهاء على سبيل احلصر الحاالت ( L1243-2املادة )أيضا و 

 وهي: بيل احلصرسو اليت تضمنتا حاالت انتهاء العقد احملدد املدة قبل انتهاء أجله على مدته 

 اتفاق الطرفان. -

 القوة القاهرة. -

 األخطاء اجلسيمة. -

 حالة عدم التأهيل من طرف الطبيب. -

 من قبل العامل. حالة إبرام عقد عمل غري حمدد املدة -

                                                           

 السالف الذكر. ق بعالقات العمل املعدل و املتممتعلامل90/11القانون  1 

2 Code du travail, Op Cit. 
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يف اجملال الرياضي ونظرا خلصوصية هذا النشاط فإنه ميكن وفقا للوائح االحرتاف ويف إطار القانون 

إهناء العقد وهي النتهاء عقود عمل الرياضيني قبل انتهاء املدة  تلخيص كل ذلك يف ثالث حاالت

النادي أو الرياضي، أو انفساخه بقوة باتفاق الطرفني وإهناؤه باإلرادة املنفردة من جانب واحد سواء 

 .كل على حدا  ،هلذه األسباب ضوفيما يلي نعر  ،1القانون

 إهناء العقد باتفاق الطرفني. البند األول:
من القانون املدين  106املادة نص وفقا للقواعد العامة فإنه جيوز االتفاق على إهناء العقد ويف ذلك ت

لألسباب  أو، فال جيوز نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفني"العقد شريعة املتعاقدين، على أنه  اجلزائري

هو، ميكن االتفاق على أدرجت مبدأ ق م ف  02فقرة  1134 "كما أن املادة اليت يقررها القانون

من دون أن يكون ي ميكن للطرفان االتفاق على إهناء عقد العمل احملدد املدة وذلك أنقض العقد 

ذ أن ما تستطيع اإلرادة املشرتكة للمتعاقدين أن تنشئه تستطيع أن تزيله أو تضع إ، 2نزاع قائم بينهما

 .له حدا

من الئحة االحتاد  13معظم لوائح االحرتاف فعلي سبيل املثال تنص املادة وهو تقريبا ما ذهبت إليه 

النادي ينقضي بانتهاء مدته، وميكن إهناؤه م "بأن العقد املربم بني الرياضي احملرتف و الدويل لكرة القد

العقد من  إهناءكما سنرى من هذه الالئحة حتضر   16، وإذا كانت املادة "قبل ذلك باتفاق الطرفني

                                                           

 .160، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
2 J.R.Cognard, Op Cit, P97. 
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فهوم املخالفة أنه جيوز للطرفني االتفاق مبمن ذلك جانب واحد أثناء املوسم الرياضي، فإنه يستفاد 

 .1على إهناء العقد يف أي وقت

هذا العقد يزول بالنسبة للمستقبل، أي أن هذا االتفاق ن إتفاق الطرفان على إهناء العقد، فا يف حالة

ال يكون له أثر رجعي، كذلك ال يستحق أي من الطرفني تعويضا من الطرف اآلخر ما دام أن هذا 

 .2برضائهمااالتفاق مت 

يرتآى هلما وضع حد هلذا العقد ألي سبب ويتم إهناء عقد العمل الرياضي باتفاق الطرفني عندما 

هنائيا من ناديه إىل ناد آخر، ورغم عدم  على أن الغالب أن يتم هذا اإلهناء مبناسبة انتقال الرياضي

انتهاء مدة العقد املربم بينهما، يتضمن بالضرورة اتفاقهما على إهناء هذا العقد توطئة إلمتام عملية 

تدوينه يف هذا العقد باتفاق الطرفني شكلية خاصة تتمثل يف ضرورة ، كما أنه جيب إلهناء 3االنتقال

بذلك وقد قضت املفوضة  حمرر خاص و أن يتم التصديق عليه من قبل االحتاد املعين أو الرابطة

السالف الذكر و كذلك ما قضت به املادة  من ميثاق كرة القدم احملرتفة الفرنسية 264املادة صراحة 

 .4( السالفة الذكرCCRPماعية للرقيب بفرنسا )من االتفاقية اجل 16

خصوصية عقود عمل الرياضيني اليت تستلزم إشراف التحاد الرياضي على هذا وهذا األمر اقتضته 

 .العقد منذ حلظة إبرامه وحىت انقضاءه

                                                           

 .160السابق، ص، املرجع رجب كرمي عبد الالهالدكتور  1 
2 Art 264, Charte du football professionnel, Op Cit. 

 .161، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  3 
4  J .R .Cognard, Op Cit, P98. 
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 من جانب واحد.إهناء العقد  البند الثاين:
العمل املربم بينهما، حبيث ال عقد  احيرتمأن لوائح االحرتاف على كل من الرياضي و النادي توجب 

ا منها على صول األجل، وذلك حر قبل حليفاجئ أحدمها اآلخر بإهناء العقد من جانب واحد 

، ومع ذلك فقد أجازت هذه اللوائح لكل احملافظة على استقرار العقود القائمة بني األندية والرياضيني

إىل مربر مشروع وهو  بإرادته املنفردة مىت استند يف ذلكمن الرياضي و النادي أن ينهيا عقد العمل 

 من الئحة االحتاد الدويل لكرة القدم. 14ما نصت عليه املادة 

وعقد عمل الرياضي شأنه يف ذلك شأن باقي عقود العمل حيث أنه ميكن ألحد الطرفني أن يفسخ 

رأى الطرف اآلخر أن الفسخ ليس  وإذا العقد بإرادته املنفردة إذا وقع من الطرف اآلخر ما يربر ذلك

له ما يربره، فإنه يلجأ إىل القضاء مطالبا بالتعويض، وملا كان عقد عمل الرياضي من العقود الزمنية أو 

، فهو ينهي العقد مستقبال، ويتم يله أثر رجع ال يكون املستمرة فإن إهناءه أو فسخه باإلرادة املنفردة

غري أن االحتاد الرياضي يستطيع  الرياضي وإما من جانب النادي هذا اإلهناء كما أشرنا إما من جانب

هو اآلخر إهناء هذا العقد يف بعض األحيان ولعل أهم األسباب املشروعة اليت تربر سواء للرياضي أو 

وعليه نعرض  باإلرادة املنفردة ألحدمها هي ارتكاب األخطاء اجلسيمة النادي إهناء العقد قبل مدته

 .1باإلرادة املنفردة للنادي مث نعرض إلهنائهفيما يلي إلهناء عقد العمل باإلرادة املنفردة للرياضي 

 إهناء عقد العمل باإلرادة املنفردة للرياضي.أوال:
وفقا للوائح االحرتاف ميكن للرياضي أن يقوم بإهناء عقد عمله قبل انتهاء مدته بإرادته املنفردة وذلك 

املشروعة اليت تربر للرياضي إهناء العقد بإرادته املنفردة وإن أهم األسباب ستند إىل مربر مشروع، مىت ا
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و مثال ذلك امتناع النادي عن دفع األجر له، إذ أن ذلك يعد خطأ جسيم ارتكاب خطأ جسيم هو 

داء أرغم الذي يقع على عاتقه ، ألنه هبذا االمتناع يكون قد أخل بالتزامه الرئيسي 1من قبل النادي

الرياضي للعمل املطلوب منه مما يعطي للرياضي احلق يف إهناء عقده من جانب واحد و هذا ما نصت 

جمرد تأخر النادي يف دفع ، على أن من ميثاق كرة القدم احملرتفة يف فرنسا 165عليه صراحة املادة 

، حبيث يربر للرياضي إهناء العقد بإرادة منفردةاألجر للرياضي لعدة أيام أو أسابيع لظروف معينة ال 

، حبيث يعترب اخلطأ اجلسيم هو احلالة اليت ال ميكن فيها مواصلة انه ال يرتقي إىل درجة  اخلطأ اجلسيم

اخلطأ اجلسيم أيضا يف اجملال  أمثلةد من قبل األطراف، ومن إىل غاية هناية املوعد احملدتنفيذ العقد 

الرياضي واليت تؤدي أيضا إىل إهناء عالقة العمل قبل انتهاء املدة، والذي اعتربته لوائح االحرتاف 

 .2أيضا من األسباب املشروعة إلهناء العقد هو عدم تقدمي العمل للرياضي

ات املختصة باالحتاد اجلهأوال من قبل  ، اويتم تقدير هذا السبب وما إذا كان يعترب خطأ جسيم

ال فالقضاء، مع األخذ بعني االعتبار ظروف الرياضي إذا قد يكون هذا إالرياضي املعين أو الرابطة و 

احتياطيا نظرا لوجود رياضيني أكفأ منه يقومون بنفس عمله مع النادي أو يكون هذا الرياضي األخري 

عليه بالضرورة عدم إشراكه يف الكثري من و موقوفا عن مزاولة نشاطه الرياضي مما يرتتب مصابا أ

نه مىت توافر هذا السبب املشروع، كان بإمكان الرياضي أن ينهي إف ، وعليهاألنشطة الرياضية للنادي

عقد عمله بإرادته املنفردة ويف هذه ال يوقع على الرياضي أي جزاء رياضي، و أيا كان سبب اإلهناء، 

وفق الشروط القانونية،  اء عقده أن يقوم بإشعار مسبق للناديفإنه جيب على الرياضي الذي يريد إهن
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فيه خيطره حبيث جيب على الرياضي أن يرسل إىل النادي إنذار مكتوب قبل إهناءه للعقد بفرتة مناسبة 

 أما إذا أهنى الرياضي العقد من جانب واحد ،على إهناء عقده وباألسباب اليت دفعته إىل ذلكبعزمه 

دون االستناد إىل سبب مشروع فإنه يلتزم هبذه احلالة بتعويض النادي عن الضرر الذي يصيبه من 

 .1من الئحة االحتاد الدويل لكرة القدم( 17جراء هذا اإلهناء )املادة 

وإذا مل حيدد الطرفان مقدار التعويض يف العقد ففي هذه احلالة فإن هذا التعويض يتم تقديره وفقا 

انونية العامة املعمول هبا يف هذا الشأن، مع األخذ بعني االعتبار خصوصية النشاط للقواعد الق

تشمل بوجه خاص املبالغ اليت أنفقها الرياضي موضوعية على أساسا معايري ، حبيث يتم ذلك الرياضي

لالحتاد الرياضي باإلضافة إىل االلتزام بالتعويض فإنه حيق واملدة املتبقية من العقد، يف تدريبه و تعليمه 

الرياضي  بإيقافوذلك بدون مربر هنى عقده أإذا كان قد  املعين توقيع جزاءات رياضية على الرياضي

بتحريض الرياضي الذي قام ملدة معينة عن أداء نشاطه الرياضي، كما أنه توقع جزاءات على النادي 

مية اليت تعرف بأهنا فرتة حمددة على إهناء عقده مع ناديه بدون سبب مشروع و خاصة أثناء الفرتة احمل

للرياضيني و  بثالث مواسم أو ثالث سنوات األوىل من مدة العقد اليت تسعى إىل محاية األندية املكونة

م النادي احملرض من تسجيل كوين كما أشرنا سابقا، وعليه حير أو ل عقد معهم بعد هناية الت و إبرام

 رياضيني جدد ملدة معينة.
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 إهناء العقد باإلرادة املنفردة للنادي أو االحتاد الرياضي.ثانيا: 
ة سريان ن ينهي عقد العمل مع رياضييه بإرادته املنفردة خالل مدأمن جانبه يستطيع النادي الرياضي 

وذلك إذا كان يستند يف ذلك إىل سبب مشروع، والسبب املشروع الذي يربر للنادي  هذا العقد، 

من  73هو ارتكاب هذا األخري خلطأ جسيم، وهذا ما أشارت إليه املادة  إهناء عقده مع الرياضي

بقوهلا "يتم التسريح التأدييب يف حالة ارتكاب العامل ألخطاء جسيمة" وهو ما  90/111القانون رقم 

اتفاق الطرفني، بقوهلا "فيما عدا  2( من قانون العمل الفرنسيL1243-1ذهبت إليه أيضا املادة )

و شهادة العقد احملدد املدة قبل انتهاء مدته إال يف حالة اخلطأ اجلسيم أو القوة القاهرة أ ال ميكن إهناء

 عدم الكفاءة من الطبيب".

وعلى هذا جيوز للنادي أن ينهي عقد عمل الرياضي بإرادته املنفردة إذا ثبت أن هذا الرياضي قد 

ذلك اخلطأ الذي جيعل من املتعذر و يقصد باخلطأ اجلسيم من قبل األجري هو ارتكب خطأ جسيما، 

 .3لعمل إىل هناية أجله بني الطرفنيمواصلة تنفيذ عقد ا

ومن قبيل ذلك أن يتكرر من الرياضي عدم احرتامه لتعليمات املدرب أو النادي او خلقه املتواصل 

 ألحكام الالئحة الداخلية أو بنود العقد.

أو القيام وان يتغيب بدون مربر مشروع عن التدريبات أو املنافسات مرات عديدة  ،بيه عليهرغم التن

بأفعال تسبب أضرار جسيمة للنادي بإفشاء أسراره أو التعمد يف اإلضرار مبمتلكات النادي أو 
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28/12/1991. 

2  Code du travail, Op Cit. 
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 يف جرمية ماسةأو بعقوبة مقيدة للحرية أو أن حيكم عليه هنائيا بعقوبة جزائية اإلساءة إىل مسعة النادي 

، ففي مثل هذه احلاالت ميكن للنادي كهيئة مستخدمة إهناء 1اآلداب العامة أواألمانة  أوبالشرف 

 .ن يلتزم اجتاهه بأي تعويضأعقد عمل الرياضي من جانب واحد دون 

على أنه جمرد إخفاق الرياضي يف حتقيق نتائج اجيابية للنادي أثناء املنافسات أو املباريات ال يعد خطأ 

للنادي إهناء عقده، إذ أن الرياضي يلتزم يف أداء نشاطه ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة،  جسيم يربر

استناده إىل ال جيوز سواء للنادي أو الرياضي رغم  هإال أنه جند يف بعض لوائح االحرتاف الرياضية أن

من الئحة  16ن ينهي عقده بإرادته املنفردة أثناء املوسم الرياضي وذلك طبقا للمادة أسبب مشروع 

يل لكرة القدم، ألن إهناء العقد يف هذه األثناء من شأنه أن يصيب الرياضي أو النادي االحتاد الدو 

نظرا  يقبل التعاقد معهن جيد ناديا آخر أفبالنسبة للرياضي يكون من املتعذر عليه حينئذ  ،بضرر فادح

بالنسبة للنادي فإنه يؤدي إىل اختالل أما ألن فرق األندية تكون مكتملة بالفعل خالل املواسم، 

، ومىت قرر النادي 2عب بديل يف هذه األثناءومن الصعب أن جيد ال فريقه بفقده أحد رياضييه

لرياضي إشعار لاملستخدم إهناء عقد العمل بإرادته املنفردة عند وجود مربر مشروع فإنه عليه أن يرسل 

، خيطره فيه بعزمه على إهناء العقد وباألسباب اليت مسبق وفق الشروط القانونية قبل اإلهناء مبدة

، كما جيب احلصول على موافقة االحتاد املعين، و جيب اإلشارة إىل أنه جيب إتباع دفعته إىل ذلك

فاخلطأ اجلسيم ويف حالة إهناء عقد العمل من من أجل إهناء العقد لسبب مشروع إجراءات قانونية 

ك يعد مبثابة تسريح تعسفي لوكاف فإن ذاطرف النادي املستخدم دون االستناد إىل سبب مشروع 
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يتعرض للتسريح التعسفي سواء لسبب للرياضي األجري، ومعىن ذلك فإنه ميكن للرياضي األجري الذي 

طعن لدى اجلهات الرياضية املختصة كاالحتاد أو الرابطة غري مشروع أو خرقا لتإجراءات القانونية أن ي

أو يف حالة عدم وجود نتيجة فإنه حيق للرياضي اللجوء إىل اجلهات القضائية املختصة يف املسائل 

، وهذا ما اإلهناءهذا عن الضرر الذي يصيبه من جراء ، وإال حق للرياضي طلب تعويض 1االجتماعية

فإنه إذا مل حيدد ووفقا هلذه املادة  67/1ا هتويل لكرة القدم يف مادذهبت إليه الئحة االحتاد الد

لتعويض وفق االطرفان يف العقد مقابل التعويض املستحق يف هذه احلالة فحينئذ يتم تقدير هذا 

القواعد العامة املعمول هبا يف هذا الصدد، مع مراعاة خصوصية النشاط الرياضي، كما أنه ميكن 

، وذلك 2املعين أن يقوم بإهناء عقد الرياضي على الرغم من أنه ليس طرفا يف العقدلالحتاد الرياضي 

 أنحتاد بإهناء عقد عمل الرياضي عادة إذا ثبت ، ويقوم اإللى الرياضيالتأديبية عمبوجب سلطته 

غريه من القوانني كأن يثبت تعاطي  أوقانون الرياضة  أوالرياضي قد ارتكب خمالفة جسيمة لالئحة 

ب االحتاد له لالنضمام لاالستجابة لطأو أن يرفض بدون مربر مقبول أو مشروع  ياضي للمنشطاتالر 

إىل املنتخب الوطين ففي مثل هذه احلاالت ميكن لالحتاد الرياضي أن يوقع عليه اجلزاء املناسب الذي 

 قد يصل إىل حد شطبه من االحتاد وإهناء عقده.
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 انقضاء العقد بقوة القانون. البند الثالث:
حالة القوة القاهرة  يفأي بقوة القانون وذلك بغري إرادة األطراف ينقضي عقد عمل الرياضي أيضا 

، في هذه احلالة ينقضي قبل انتهاء مدتهف العقد استحالة مطلقة و دائمة،  اليت يستحيل معها تنفيذ

ن تكون القوة القاهرة قد طرأت من جانب الرياضي أ، يستويف ذلك من تلقاء نفسه بقوة القانون

فمنعته من االستمرار يف القيام بعمله الرياضي أو تكون قد طرأت من جانب النادي فمنعته من 

بطابع خاص،  نشاطه الرياضي بشكل دائم، وال تتميز القوة القاهرة يف عقود عمل الرياضينيممارسة 

وال ميكن دفعه و يكون  فكل حادث مل يكن يف الوسع توقعه ،وذلك فيما يتعلق بعناصرها املكونة هلا

 .1من شانه أن جيعل االستمرار يف تنفيذ العقد مستحيال يعترب قوة قاهرة

، غري متوقعة وال ميكن ردها أو 2وبالتايل فإنه حىت يعترب احلادث قوة قاهرة جيب توافر ثالث عناصر

دفعها و خارجة عن إرادة األطراف، ومن أمثلة القوة القاهرة اليت يكون من شأهنا انقضاء عقد عمل 

ومن ذلك أيضا وفاة الرياضي ن حتدث حرب يرتتب عنها وقف نشاط النادي بصفة دائمة، أالرياضي 

، 3أو أن يتم اعتقاله ملدة طويلة أو عتهن يصاب جبنون أ وأ حقيقة أو حكما أو إصابته بعجز دائم

قبل كانت وفاة الرياضي وإصابته بعجز دائم مها أهم األسباب اليت تؤدي إىل انقضاء عقد العمل   وملا

 ، فحاولنا القيام بدراسة هاتني احلالتني كل على حدة.انتهاء مدته بقوة القانون

                                                           

 .156، املرجع السابق، صعبد احلميد عثمان احلنفيالدكتور  1 
2  J .R .Cognard, Op Cit, P102. 

 .42، ص2011، تشريع العمل يف اجلزائر، دار العلوم للنشر و التوزيع، اجلزائر، حممد الصغري بعلي 3 



 أحكام عقد العمل الرياضي  الفصل الثاني

269 
 

 وفاة الرياضي.أوال: 
املتعلق بعالقات العمل على حاالت انقضاء عقود العمل  90/11من قانون  66لقد نصت املادة 

، وعلى ذلك فإن عقد عمل الرياضي ينفسخ من تلقاء نفسه بوفاة الرياضي اليت من بينها حالة الوفاة

تكون دائما حمل اعتبار لدى النادي املستخدم، فإذا  حقيقة أو حكما، ذلك ألن شخصية الرياضي

تلقائيا الستحالة االستمرار يف تنفيذه بدون رياضي، وتتحقق وفاة ينقضي  ما تويف الرياضي فإن العقد

أيا  يؤدي إىل انفساخ عقده بقوة القانون، الرياضي بوفاته احلقيقية، أي مبوته، فبمجرد موت الرياضي 

كان سبب الوفاة، على أن هذه الوفاة تتحقق بوفاة هذا الرياضي حكما وذلك عندما يفقد الرياضي 

 نقطع أخباره، فال يعرف على وجه اليقنيغامضة كزلزال أو سقوط طائرة كان على متنها، فيف ظروف 

 .و حياأإذا كان ميتا 

ك بعد مرور فرتة زمنية حيث انه يف هذه احلالة يصدر حكم من القضاء باعتبار هذا الرياضي ميتا وذل

 عقده مع النادي.، وبالتايل ينفسخ ماقده، وعندها يعترب الرياضي قد مات حكفمعينة من 

 العجز الدائم.ثانيا: 
املعدل و املتمم على حاالت إهناء عقد العمل  90/11من قانون عالقات العمل  66تنص املادة

من بينها العجز الكامل عن العمل، وبالتاي ميكن القول بأن عجز العامل واملتعاقد يف إطار  واليت

، 1سببا لفسخ عقده قبل حلول األجل عن العمل ألي سبب ميكن أن يشكل عقد عمل حمدد املدة 

رياضي ال هوبالتايل يتبني من ذلك انه إذا أصيب الرياضي بعجز كلي من شأنه منعه من ممارسة نشاط

، فإن عمله مع النادي ينفسخ من تلقاء نفسه بقوة القانون  أيا كان سبب هذا العجز،  بشكل دائم
                                                           

 .158ص، املرجع السابق، طربيت سعيدالدكتور  1 
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 سة نشاطه الرياضي أي التدريباتز نامجا عن إصابة الرياضي أثناء ممار أي سواء كان العج

املنافسات، أو من حادث وقع له بعيدا عن ذلك على أساس أن هذا العجز جيعل استمرار الرياضي و 

باعتباره قوة قاهرة، وهذا ما نصت عليه أيضا لوائح يف تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أمرا مستحيال 

من نظام بطولة كرة القدم احملرتفة اجلزائرية السالف  46، فعلى سبيل املثال تنص املادة االحرتاف

على أنه "ال ميكن ألي العب ممارسة كرة القدم، إذا مل خيضع مسبقا إىل الفحص الطيب  الذكر

، وتنص الفقرة الثالثة من نفس املادة على أن هذه "املطلوب وتسلم له به شهادة طبية بكفاءته

ومن خالل هذه النصوص يستخلص أنه يف حالة جتديد هادة الطبية جيب جتديدها كل موسم"، الش

الفحص الطيب أثناء املوسم الرياضي اجلديد حسب الفقرة الثالثة جيب أن يكون الرياضي كفؤا ملواصلة 

ملادة وذلك حسب الفقرة األوىل من انشاطه الرياضي مع النادي، وإال فإنه ال يستطيع ممارسة نشاطه 

 .أعاله مما يؤدي إىل إهناء عقده بسبب عدم قدرته على أداء التزامه الرياضي 46

إصابة يف حالة "على أنه من ميثاق كرة القدم احملرتفة يف فرنسا يف فقرهتا األوىل  261كما تنص املادة 

 حيتسب بعد ذلك من العيب الرياضي بعجز بدين يتم تقدير حتققه إلجراء معني، فإن الالعب ال

النادي"، ويستفاد من هذا النص أن عقد الالعب احملرتف ينفسخ من تلقاء نفسه يف حالة ما إذا 

ثبت إصابته بعجز بدين دائم و عليه فإن هذه املدة تعترب العجز البدين الدائم من حاالت القوة 

ن حمكمة النقض الفرنسية قد رفضت عليها انفساخ العقد بقوة القانون، بيد أالقاهرة اليت يترتب 

اعتبار إصابة األجري بعجز بدين من حاالت القوة القاهرة اليت تؤدي إىل انفساخ هذا العقد بقوة 

، وذلك قبل تعديلها ( من قانون العمل الفرنسيL1243-1واستندت يف ذلك إىل املادة ) القانون
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، واليت تنص على أن العامل الذي أصيب 2011اي م 17املؤرخ يف  2011/525بالقانون رقم 

بعجز دائم عن العمل بأنه يتعني على صاحب العمل أن يوفر له عمال آخر يناسب قدراته، من بني 

 لاملستحيل أن جيد عم أنه منيف املنشأة، وإذا استطاع صاحب العمل أن يثبت األعمال املتاحة 

إال 1إنه من حقه أن يطالب بالفسخ القضائي للعقدالعامل رفض هذا العمل ف أنيناسب العامل أو 

اليت ة يرى أن إصابة الرياضي بالعجز الدائم تعد بدون شكل من حاالت القوة القاهر 2أن بعض الفقه

وان ما يقضي به من شأهنا انفساخ العقد بقوة القانون دون احلاجة إىل طلب الفسخ من القضاء 

ر، وبالتايل إن السالف الذك 11/525تعديله وفقا قانون قانون العمل الفرنسي هبذا اخلصوص مت 

 .من حاالت القوة القاهرةإصابة الرياضي بعجز دائم تعترب 

يف قضية فريق الدراجات الذي مت  3ما بالنسبة للمنشطات فإهنا وفقا ملا ذهب إليه القضاء الفرنسيأ

تعاطي املنشطات بعض أفراده وأكدت الفحوصات األولية والثانوية تعاطيهم هلذه  املادة، وبالتايل 

هذه احلالة تعترب قوة قاهرة وقام على هذا األساس  أنذهب اجمللس األعلى للدراجات إىل اعتبار 

إىل اعتبار أن هذه احلادثة ال تشكل قوة انس ر بفسخ عقود الدراجني يف الفريق وعليه ذهبت حمكمة 

إرادة خارجة عن و عدم دفعها وغري متوقعة يف واملتمثلة قاهرة لعدم توافر عناصر هذه األخرية 

 .األطراف

                                                           
1 Soc, 23 mars 1998, n°9640181.V-J. R. Cognard, P102. 

 .175، املرجع السابق، صرجب كرمي عبد الالهالدكتور  2 
3  CA Rennes, 05 mars 1998, n° 97/7203. V-J. R. Cognard, P102. 
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وبالتايل فإنه عند انقضاء عقد عمل الرياضي ألي سبب من أسباب انقضاءه السابق ذكرها، فيما 

الذي حيرتف نشاط رياضي معني يتحدد عدا وفاته أو إصابته بعجز دائم فإن مصري الرياضي احملرتف 

ناد آخر  الذي انتهى عقد عمله معه إىلفإما يقرر هذا الرياضي االنتقال من ناديه بعد ذلك بأمرين، 

إلبرام عقد عمل جديد معه وإما أن يقرر اعتزال النشاط الرياضي هنائيا، وسواء قرر الرياضي احملرتف 

 .إتباعهااالنتقال إىل ناد آخر أو االعتزال فإن مثة إجراءات معينة جيب 

 انتقال الرياضي. -أ

قود عمل الرياضيني من األمور الشائعة يف جمال االحرتاف الرياضي و اليت تعد من أهم خصوصيات ع

أن ينتقل الرياضي احملرتف من ناديه إىل ناد آخر عقب انقضاء عقد عمله وذلك مقابل قيام النادي 

 .مبلغ من املال إىل النادي السابق عفاجلديد للرياضي بد

إن االنتقال يف القانون له معان عدة فهو يستخدم بكثرة يف نطاق القانون املدين، داللة على انتقال 

أو شخصيا كما هو احلال يف انتقال احلق الشخصي كحوالة  يا كحق امللكيةنسواء عيأيا كان، احلق 

قل وهو احلق و حوالة الدين، كما تدل عبارة انتقال على نقل شخص من مكان آلخر كعقود الن

مطابق للمعىن اللغوي، أما االنتقال يف اجملال الرياضي فهو االنتقال الذي يطلق على ما شاع 

استعماله يف األوساط الرياضية بيع وشراء الالعبني، على الرغم من أن هذه العبارة غري دقيقة من 

 .1الناحية القانونية، إال أهنا عبارة شائعة يف اجملال الرياضي
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الرياضي، بق والنادي اجلديد و النادي السا معملية قانونية ثالثية األطراف وهإن انتقال الرياضي هو 

يتم من خالل هذه العملية انتقال الرياضي بشكل هنائي من النادي األول إىل النادي اجلديد ملمارسة 

لزمها اللوائح الرياضية يف مع مراعاة اإلجراءات اليت تست، لصاحل النادي اجلديد الرياضي لعمله الرياضي

، على أن تكون هذا الشأن ونظري ذلك يتعهد النادي اجلديد بدفع مقابل هذا االنتقال للنادي القدمي

إذا كان هو النادي فيه نسبة للرياضي كما أن النادي السابق يستحق تعويضا عن التدريب و التكوين 

 .سابقاحاولنا اإلشارة املكون للرياضي كما 

قبل انقضاء مدة العقد األول مع النادي السابق وحينئذ يتفق إن االنتقال ميكن أيضا أن يكون 

ال تتم عملية  هأنإىل النادي و الرياضي على إهناء العقد إلمتام عملية االنتقال،  وينبغي اإلشارة 

 .التفاوض يف هذا الشأن مع الرياضي إال بعد احلصول على موافقة ناديه

االنتقال الرياضي عن حوالة العقد واليت تعين تغري أحد أطراف العقد حبلول طرف آخر يتميز عقد 

، إذ أن هذه احلوالة يرتتب عليها ن كان أجنبياأحبيث يصبح هذا  األخري طرفا يف العقد بعد  حمله

ائما بنفس شروطه، وذلك خبالف انتقال يف العقد، ويظل هذا العقد ق مكان آخراستبدال شخص 

بينه ن هذا األخري يفرتض أن عقد عمله قد انقضى مع ناديه القدمي مث ينشأ عقد جديد ، أل الرياضي

وبني النادي اجلديد ويتفق األطراف على شروط جديدة خمتلفة عن العقد األول، ويستوي أن يكون 

ليا فإنه جيب انتقال الرياضي دوليا أو وطنيا على انه جيب اإلشارة إىل أنه عندما يكون االنتقال دو 
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، وإال لن يستطيع الالعب املشاركة 1حصول الرياضي الذي يريد االنتقال على شهادة انتقال دولية

وفق لوائح  إتباعهاجيب  يف املنافسات الرمسية، كما انه يف هذه احلالة هناك إجراءات خاصة بالقصر

أو بعد انتهاء االحرتاف، وعلى أي حال سواء مت االتفاق على انتقال الرياضي خالل سريان عقده 

طة للتصديق عليه، وبعد ذلك مدة عقده فإن هذا االتفاق جيب أن يرسل إىل التحاد املعين أو الراب

ذا العقد اليت رأيناها من بإبرام عقد عمل مع هذا الرياضي وفق ا ألحكام إبرام ه يقوم النادي اجلديد

 قبل.

 .االعتزال -ب

اضي بعد انقضاء عقد عمله مع النادي أن يعتزل نشاطه هنائيا، حيدث ذلك غالبا عندما يقد يقرر الر 

مما ت تضعف أو الذهنية بد ، وذلك عندما تكون قدراته البدنيةيكون هذا الرياضي قد بلغ سنا معينة

ميكن أن يعتزل هذا الرياضي قبل هذا السن ألسباب  كماعلى مواصلة اللعب،  جيعله غري قابل 

لرياضي ال يستطيع أن يعتزل من تلقاء نفسه بل البد من إتباع ا، وأيا كان سبب االعتزال فإن خاصة

، ففي جمال كرة القدم مدة عقده قد انتهت إجراءات معينة، فيجب وفق لوائح االحرتاف أن تكون

ذكرت حيث من الئحة االحتاد الدويل لكرة القدم  4/1 املادةإىل ذلك أشارت على سبيل املثال قد 

وبعد انتهاء مدة عقده فإنه يتقدم بطلب اعتزال اعتزال الرياضي احملرتف يكون عند هناية عقده أن 

                                                           
1 Art 54, Art 57, règlement des championnats du football professionnel, édition 
2015, Op Cit. 
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مكتوب إىل ناديه و على النادي أن يرفع هذا الطلب إىل االحتاد الرياضي خالل مدة معينة من تاريخ 

 .1أو مل يرسل هذا الطلب إىل االحتاد املعين نادي طلب االعتزالوإذا رفض الاستالمه، 

ن يوافق على ويستطيع االحتاد حينئذ أ ،رياضي لينظر فيهالق للرياضي أن يرسل هذا الطلب إىل حي

فإنه يظل الرياضي مسجال يف االحتاد الرياضي و يف   ومىت متت املوافقة على االعتزال طلب االعتزال

كشوف النادي ملدة معينة حتددها لوائح االحرتاف، حبيث ميكن خالهلا للرياضي أن يعود إىل ناديه 

إذا قرر مواصلة مشواره الرياضي وإذا قرر أن يتعاقد مع ناد آخر فإنه جيب على هذا النادي خالل 

عاقد هذا للنادي القدمي والتعويض عن التدريب، كما انه إذا تال هذه املدة أن يدفع مقابل االنتق

نه جيب على احتاده السابق أن يقدم له شهادة انتقال دولية، أما إذا انتهت إالرياضي مع ناد أجنيب ف

النادي تلقائيا يف املطالبة بأي تعويض أو مقابل االنتقال إذا ما حق هذه املدة ففي هذه احلالة يسقط 

 .2الرياضي املعتزل إىل ممارسة نشاطه الرياضي من جديدعاد 
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 اخلامتة:

يف ختام موضوع حبثنا ميكن القول أن عقد العمل الرياضي يعترب عقد عمل خيضع آلليات قانون 

الذي يتقاضاه ، وذلك نظرا لتوافره على عنصر األجر خيضع ألحكام هذه القواننيالعمل، حبيث أنه 

الرياضي األجري نظري ممارسته هلذا النشاط، وأيضا توافر هذا العقد على عنصر العمل واملتمثل يف 

واعتباره مصدر رزقه األساسي، العمل الرياضي الذي يقوم به لصاحل النادي حتت سلطته و إشرافه 

نصر يف هذا العقد وهو عنصر التبعية والذي يتجسد من خالل وتوافر هذا العقد أيضا على أهم ع

 اعتباره هيئة مستخدمة.ه وتوقيع العقوبات من طرف النادي بسلطة اإلشراف والتوجي

يلتزم فيه الرياضي مبمارسة عقد عمل حمدد املدة  على أنه هميكن تعريفوعليه فإن عقد العمل الرياضي 

مقابل من واجبات خاصة، لصاحل النادي املتعاقد معه بكل ما يستلزمه ذلك نشاط رياضي معني 

 .حصوله على أجر من هذا النادي

اليت ن هذا العقد وبالرغم من اعتباره عقد عمل و خيضع للقواعد املألوفة أإال أنه ينبغي اإلشارة إىل 

باحلركة طبيعة هذا النشاط الرياضي، والذي يتسم تنظم هذا اجملال، إال انه يتميز بطابع خاص تفرضه 

أي أهنا ذات صبغة مؤقتة تزول وتفىن مبرور الوقت، و املرونة وهاتان األخريتان تتميزان بعدم الدميومة 

، واليت ختضع إىل أحكام قانون العمل مما يؤدي ذلك إىل إبرام عقود عمل حمددة املدة يف هذا اجملال

تكون العقود كاستثناء من القاعدة األصل واليت تقضي بأن عقود العمل الذي ينظم هذا النوع من 

 .ملدة غري حمددة
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ت و اليت أعطاها القانون اإال أنه ومع وجود هذا االستثناء فإن لوائح االحرتاف الصادرة عن االحتاد

ت خبصوصية أخرى تتمثل يف حتديد العقد من اجل تنظيم النشاط الرياضي جاءصالحيات واسعة 

احملدد املدة، وذلك وفقا ملا جاءت به لوائح االحرتاف، حيث أن هذا التحديد يتمثل يف عدم إبرام 

 .حد معنيتفوق عقد عمل ملدة 

مما يعرضه للهبوط ألنه قد يتعرض النادي هلزائم متتالية كما أن نشاط النادي نفسه غري مستقر 

، وحيل حملهم ما يتطلب منه أن يستغين عن بعض الرياضيني من موسم آلخر ملستوى أدىن، وهو

مبستواه أو على األقل احملافظة على املستوى الذي فضل منهم، وذلك من أجل االرتقاء أرياضني 

 وصل إليه، وهلذا كله أصبح من الضروري أن يكون عقد العمل الرياضي دائما ملدة حمددة.

جعلت هذا العقد خيتلف عن عقد العمل التقليدي، سواء من حيث  كما أن طبيعة النشاط الرياضي 

كيفية إبرامه، أو خصوصية االلتزامات اليت تقع على عاتق طرفني أو الطريقة اليت ينقضي هبا، ففي كل 

 هذه النواحي توجد أحكام خاصة هبذا العقد ينفرد هبا عن غريه من عقود العمل األخرى.

وبالتايل فإن هذا العقد خيضع إىل القواعد العامة يف قانون العمل باعتباره عقد عمل، باإلضافة إىل 

القواعد املنصوص عليها يف القانون املدين واليت تنظم العقود بصفة عامة، وكذلك خيضع هذا العقد 

ىل أنه تبقى القوانني نه جيب اإلشارة إألقواعد االحرتاف الصادرة عن االحتادات يف هذا اجملال، غري 

اليت تضعها السلطات العامة يف الدولة كالربملان هي األصل وال جيب على اهليئات والتنظيمات 

ن تضع لوائح وتنظيمات ختالف هذه القوانني والتنظيمات و إال اعتربت باطلة  أاخلاصة كاالحتاديات 

كالتمييز بني الرياضيني األجراء   كأن تنص هذه اللوائح على نصوص ختالف القواعد اآلمرة يف الدولة
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وهضم حقوقهم ، ويبقى هلذه اهليئات اخلاصة أن تصدر لوائح و تنظيمات يف إطار ما يوافق القانون 

لالتفاق على خمالفة ، ويبقى هلذه اهليئات أيضا فسحة أو ما يسمح به القانون، أو ما يأمر به القانون

 .القواعد املكملة

، أي أنه ال يكفي النعقاده جمرد توافق إراديت الطرفني، رياضي عقدا شكلياويعترب أيضا عقد العمل ال

وأن يتم التصديق عليه من طرفة اهليئات املختصة وإمنا جيب أن يكون فضال عن ذلك مكتوبا، 

و الرابطة املفوض هلا أاالحتاد الرياضي املسؤول عن النشاط الذي ميارسه الطرفان  واملتمثلة إما يف

، كما أن هذا النوع من العقود يتم دائما وفق النموذج املعد من طرف هذه اهليئات والذي بذلك

حبيث يقتصر دور الطرفان على ماء الفراغات اخلاصة بالبيانات يتضمن غالبا كافة تفاصيل العقد، 

خارج ، مع ترك بعض الفسحة من أجل التعديل الشخصية لكل منهما واملدة و األجر والتوقيعات

 ر البيانات األساسية.إطا

نه أواألصل بالنسبة للرياضي باعتباره عامل لدى النادي الذي يعترب مستخدم أو صاحب عمل، 

الصبغة ، باإلضافة إىل التزامات أخرى تفرضها لذات االلتزامات اليت خيضع هلا باقي العمالخيضع 

، حيث أنه فضال عن التزامه بأداء العمل الرياضي وبذل العناية الالزمة يف ذلك الرياضية على العمل

وكل ما يتطلبه العمل فإنه يلتزم أيضا بالتزامات أخرى تتعلق أساسا بنشاطه الرياضي، كاحملافظة على 

وعدم تعريضها للخطر وذلك بإتباع منط حياة صحي، باإلضافة إىل احرتام صحته ولياقته البدنية 

 .قات النادي برعاياهعال
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ديبية معينة، وذلك مبوجب ماله من أن يوقع عليه جزاءات تألنادي لذا أخل الرياضي بالتزاماته حق إو 

تأديبية عليه، كما أن لالحتاد املسؤول عن النشاط الرياضي سلطة تأديبية على الرياضي وذلك  سلطة 

لنشاط الرياضي ومن جانبه يلتزم النادي يف حدود السياسة اليت يرمسها هذا األخري من أجل ترقية ا

وذلك يف إطار عقد العمل اليت تقع على عاتق أصحاب العمل ات بااللتزامبصفته صاحب العمل 

 باإلضافة إىل التزامات ثانوية أخرى.

، فيجب عليهما يف البداية تنفيذها أو أثناءهاويف حالة نشوب صراع بني أطراف هذه العالقة مبناسبة 

سواء كان النزاع على على اجلهات املختصة على مستو اهليئات املعنية كاالحتاد والرابطة عرض النزاع 

، مبا فيهم مستوى دويل أو وطين، فإذا كان وطنيا يتم اللجوء إىل هذه اهليئات على املستوى الوطين

إذا كان دوليا فيتم اللجوء إىل اهليئات الدولية   ، أمامعلى املستوى الوطينالرياضية التحكيم حمكمة 

ة الدولية، فإذا مل يفلح ذلك، فيبقى لألطراف كاالحتاد الدويل املعين و حمكمة التحكيم الرياضي

 أي التابع للدولة.اللجوء إىل القضاء العام 

يده مرة ولكن جيوز جتدعند انتهاء مدته املتفق عليها، وينقضي عقد العمل الرياضي بشكل عادي 

ن يتم التصديق عليه من أأخرى باتفاق الطرفني على ذلك، شريطة أن حيرر العقد اجلديد كتابة و 

، كما أنه قد تطرأ أسباب معينة أخرى أثناء سريان هذا العقد يرتتب عنها وقف تنفيذه اجلهات املعنية

تعلق األمر باإلعارة  والغالب أن تكون هذه األسباب متعلقة بالرياضي كاإلعارة، إذالفرتة معينة 

، ولكن قد ، أو إيقافه كجزاء تأدييب أو إصابته أو مرضهأو االنضمام إىل املنتخب الوطين اجلماعية
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تكون هذه األسباب متعلقة بالنادي كوقف نشاط النادي مؤقتا أو إفالسه وذلك وفقا لقواعد القانون 

 التجاري، باعتبار أن هذا النادي هو شركة جتارية رياضية.

مثة أسباب أخرى قد تطرأ خالل سريان هذا العقد فيؤدي إىل انقضاءه قبل انتهاء مدته،  على أنه

واليت يكمن إمجاهلا فيما يلي إهناء العقد باتفاق الطرفني أو إهناءه باإلرادة املنفردة من جانب واحد 

 .خاصة إذا تعلق األمر باخلطأ اجلسيم، وانقضاءه بقوة القانون

فإن مصري الرياضي يتحدد بعد ذلك بأحد األمرين فهو إما أن  العمل الرياضيومىت انقضى عقد 

ينتقل من ناد إىل ناد آخر و إما إن يقرر اعتزال ممارسة عمله الرياضي هنائيا، ويف كلتا احلالتني فإن 

هذا الرياضي ال يكون حرا متاما، وإمنا البد من إتباع إجراءات معينة، وهذا من أهم مظاهر خصوصية 

عقد االحرتاف الذي هو عقد عمل كما أشرنا سابقا، واليت ينفرد هبا عن غريه من عقود العمل 

فانتقال الرياضي من ناديه إىل ناد آخر يتم بناء على موافقة النادي السابق للرياضي والنادي اجلديد 

النموذج مكتوبا باستخدام أي بناء على عقد بني هذه األطراف الثالثة وجيب أن يكون  والرياضي

، ويتعني ن يتم التصديق عليه من جانبهاأ، كما جيب املعد لذلك من قبل اهليئات املختصة أو املعنية

 .فضال عن ذلك إتباع إجراءات أخرى لتسجيل هذا الرياضي لناديه اجلديد

أو بعد انتهاء تفاق عليه أثناء سريان هذا العقد االن يكون هذا االنتقال قد مت أويستوي يف ذلك 

 .دتهم

ويستحق النادي السابق للرياضي مقابل االنتقال من النادي اجلديد من خالل االتفاق عليه بينهما، 

وإذا  ومهارته وشهرته أي خلربته لرياضي لوهذا املقابل يعترب يف األساس مثن ويكون للرياضي نسبة منه، 
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انتهاء مدته إذا مت كان ميكن أن يشمل أيضا تعويض النادي السابق عن إهناء عقد العبه قبل 

االنتقال أثناء سريان هذا العقد، كما يستحق النادي السابق تعويض عن التدريب من النادي اجلديد 

 .إذا كان هو النادي املكون

املعين ويظل ىل ناديه أو االحتاد الرياضي أن يقدم طلب إالرياضي على أما خبصوص االعتزال فيجب 

بعد املوافقة على طلب ياضي ويف كشوف النادي ملدة معينة هذا الرياضي مسجال يف االحتاد الر 

 .االعتزال

 من خالل ما استخلصناه من هذه الدراسة بأنه ميكن القول:ويف النهاية فإنه ميكننا القول 

املتعلق بعالقات العمل السيما إدراج مواد أخرى تنظم عقد العمل  90/11بإعادة النظر يف قانون 

لتفادي سوء الفهم وسوء تطبيق حمتوياهتا باإلضافة إىل تنظيم الرياضة االحرتافية احملدد بدقة ووضوح 

من خالل هذا القانون صراحة، وذلك كما فعل القانون الفرنسي الذي نص صراحة على أن عقود 

 .الرياضيني احملرتفني هي عقود عمل حمددة املدة

احملددة املدة لكن قانون عالقات عمل فمثال قانون العمل الفرنسي نص على حاالت انقضاء عقود ال

العمل نص على حاالت االنقضاء دون التمييز بني عقود العمل احملددة املدة وعقود العمل غري 

، فحاولنا التطرق إىل ن عقود عمل الرياضيني احملرتفني هي عقود عمل حمددة املدةأاحملددة املدة، ومبا 

ا إىل االسرتشاد مبا جاء به قانون العمل الفرنسي يف هذا حاالت االنقضاء خبصوصها مما أدى بنا تقريب

اخلصوص، وذلك طبعا دون إمهال ما جاء به قانون عالقات العمل يف اجلزائر، لكن حتديد قانون 

ووضوح طريقة انقضاء عقود ساعد أكثر على فهم العمل الفرنسي هلذا النوع من العقود بدقة ووضوح 
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أن هذا النوع  إىلقد أشار صراحة ن هذا القانون أ باعتبارها حمددة املدة، خاصة و عمل الرياضيني

 .من العقود هو عقد عمل حمدد املدة

، حتديد طبيعة كما أنه ميكن لالحتادات الرياضية يف اجلزائر خاصة اليت تنظم االحرتاف مثل كرة القدم

فرنسا واجنلرتا وغريمها، حيث أنه  عقد االحرتاف الرياضي صراحة، وذلك مثل ما هو احلال يف

بالرجوع إىل اللوائح الصادرة عن االحتاديات يف مثل هذه الدول جندها تنص على أن عقد االحرتاف 

 هو عقد عمل وخيضع للقوانني السارية املفعول يف إطار عالقات العمل الفردية واجلماعية.

ة يف اجملال الرياضي واملتمثلة يف االتفاقيات كما أنه ونظرا الفتقار أو انعدام عالقات العمل اجلماعي

أمهية اجلماعية و اليت تعترب من أهم الوسائل اليت تنظم عقود العمل و اليت أولتها القوانني والتنظيمات 

مثل هذه إثارة وتنظيم كبرية وصالحيات واسعة  يف هذا اجملال فحاولنا أيضا أن نشري إىل أنه جيب 

الفتقارها يف اجلزائر حاولنا اللجوء إىل االتفاقيات اجلماعية نه نظرا أي، حيث الوسائل يف اجملال الرياض

 .يف اجملال الرياضي يف فرنسا و اليت تعترب جد وفرية هناك

و أخريا نناشد اهليئات املختصة بوضع قوانني وتنظيمات يف اجملال الرياضي على غرار القوانني 

وذلك ملواكبة التطورات احلديثة يف جمال الرياضة على أن تشتمل هذه  يف فرنسا والتنظيمات الرياضية

 الرياضية. عالقات العمل الرياضية يف كافة النشاطاتاليت حتكم القوانني على القواعد األساسية 
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 قائمة أهم املختصرات.

 جريدة رمسية:  ج.ر

 : دينار جزائري د.ج

 : صفحة ص

 : طبعة ط

 : العدد ع

 : قانون ق

 : قانون عالقات العملق.ع.ع

 : القانون املدين اجلزائري ق.م.ج

 : مادة م

القانون املدين الفرنسيق م ف:   
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Liste des principales abréviations : 

Art D : article relevant d’un décret simple. 

Art L, R.A : article de la 1er partie d’un code (Législative). 

 De la 2eme partie (Réglementaire), de la 3eme partie 

(Arrêt). 

Art  : article. 

CE  : conseil d’état 

C.sport : code du sport. 

C.trav : code du travail. 

CA : cours d’appel. 

Cah dr sport: cahier de droit du sport. 

CC : cours de cassation. 

CCNMF : convention collective nationale des métiers du 

football. 

CCNS : convention collective du sport. 

CCRP : convention collective de Rugby professionnel. 

CDD : contrat à durée déterminé. 
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CDI : contrat à durée indéterminé. 

Com : chambre commercial à la cours de cassation. 

D : décret. 

Dr : Docteur. 

et .S : et suite. 

FAF : fédération algérienne du football. 

FANSS : fédération nationale des associations syndicats des 

sportifs. 

JCP : juris-classeur périodique (sommaire juridique 

édition générale). 

L : loi. 

LFP  : ligue du football professionnel. 

LNR : ligue nationale de Rugby. 

Obs : observation. 

Op Cit : opus citation : ouvrage précédemment cité. 

P  : page. 

Pr : paragraphe. 
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Soc  : chambre social à la cours de cassation. 

TFUE : traité sur le fonctionnement de l’Union 

Européenne. 

V : Voir. 
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 قائمة املصادر واملراجع.

 املصادر باللغة العربية:

 القرآن الكرمي.

 الكتب:

، دار 2004صاري ياسني، عقد العمل احملدد املدة، دراسة نظرية تطبيقية مقارنة، طبع بن  .1

 .هومة

، عالقات العمل الفردية، 01جالل الدين مصطفى القريشي، شرح فانون العمل اجلزائري، ج .2

 .1975ديوان املطبوعات اجلامعية، 

، مكتبة 1997، 1يد، طالدكتور أمحد عبد الكرمي أبو شنب، شرح قانون العمل األردين اجلد .3

 .دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان

الدكتور أمحية سليمان، التنظيم القانوين لعالقة العمل يف التشريع اجلزائري، عالقات العمل  .4

 .2002، ديوان املطبوعات اجلامعية، 02الفردية، ج

ري، مبادئ قانون العمل، الدكتور أمحية سليمان، التنظيم القانوين لعالقة العمل يف التشريع اجلزائ .5

 .1998-04اجلزائر، –، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية بن عكنون 01ج

الدكتور أمحية سليمان، الوجيز يف قانون عالقات العمل يف التشريع اجلزائري، ديوان املطبوعات  .6

 .2012، 3اجلامعية
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االقتصادية، دار القصبة للنشر، الدكتور السالم ديب، قانون العمل اجلزائري و التحوالت  .7

2003. 

الدكتور أنور العمروسي، العقود الواردة على العمل يف القانون املدين، منشأة املعارف  .8

 .2003باإلسكندرية، 

، التصرف القانوين، 1الدكتور بلحاج العريب، النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري، ج .9

 .2008، 6ديوان املطبوعات اجلامعية، ط العقد و اإلرادة املنفردة،

هـ 1433الدكتور بن شويخ الرشيد، دروس يف النظرية العامة لتإلتزام، دار اخللدونية للنشر، ط .10

 .م2012لـ 

هـ لـ 1433الدكتور بن شويخ الرشيد، دروس يف النظرية العامة لتإلتزام، دار اخللدونية، ط .11

 .م2012

 شرح قانون العمل اجلزائري، الكتاب الثاين، دار الدكتور بن عزوز بن صابر، الوجيز يف .12

 .2010اخللدونية، اجلزائر، 

الدكتور حسن أمحد الشافعي، الرياضة و القانون، منشأة املعارف، اإلسكندرية، )بدون سنة  .13

 الطبع(.

الدكتور حسن امحد الشافعي، املنظور القانوين عامة و القانون املدين يف الرياضة، التشريعات  .14

، 1التأمني، دار الوفاء لدنيا الطباعة، ط–العقد –بية البدنية و الرياضية االحرتاف يف الرت 

2005. 
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، مصادر االلتزام، مطبوعات 1الدكتور حسن علي الذنون، النظرية العامة لاللتزام، ج  .15

 .1949املعارف، بغداد، 

، مصادر 1الدكتور خليل أمحد حسن قدادة، الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري، ج .16

 .1994االلتزام، ديوان املطبوعات اجلزائرية، 

الدكتور راشد راشد، شرح عالقات العمل الفردية و اجلماعية يف ضوء التشريع اجلزائري، ديوان  .17

 .1991املطبوعات اجلامعية، 

الدكتور راشد راشد، عالقات العمل يف ضوء النصوص التشريعية احلديثة، ديوان املطبوعات  .18

 .1985زائر، اجلامعية، اجل

الدكتور رجب كرمي عبد الاله، عقد احرتاف العب كرة القدم يف ضوء لوائح االحرتاف عن  .19

االحتادات الوطنية لكرة القدم يف مصر و الدول األخرى واالحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، دار 

 .2008النهضة العربية للنشر، القاهرة، 

ظل اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر، دار هومة، الدكتور رشيد واضح، عالقات العمل يف  .20

 .2002اجلزائر، 

الدكتور سليمان األمحد، املسؤولية عن اخلطأ التنظيمي يف إدارة املنافسات الرياضية دراسة  .21

 .2002، 1حتليلية، تطبيقية، مقارنة يف القانون املدين، دار وائل للنشر، ط

 .2003، دار العلوم للنشر و التوزيع، الدكتور شاديل نور الدين، القانون التجاري .22
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، دار احلرية للطباعة، بغداد، 2الدكتور طالب حسن موسى، مبادئ القانون التجاري، ط .23

1976. 

 ، دار هومة.2013، 2الدكتور طربيت سعيد، النظام القانوين لعقد العمل احملدد املدة، ط .24
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 .1999االسكندرية، 
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دراسة مقارنة بني لوائح االحرتاف يف بعض الدول العربية، املكتبة –نظامه القانوين –القانونية 

 .2008، 1العصرية للنشر والتوزيع، ط

بن سليمان احلوشان، الرياضة و الوقاية من اجلرمية، منشورات احلليب الدكتور عبد العزيز  .27
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