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 معلومات حول المقياس والمطبوعة 

 التشريع الرياضي القانون و اسم المقياس:

 األولى ماستر    الدراسي:المستوى 

                                  وأعمال موجهة محاضرات المقياس:  طبيعة

 أهداف المقياس:

  معرفة القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بالقانون الرياضي. -

 الرياضي.  التشريعللطالب في ميدان القانون و الرفع من المستوى المعرفي  -

 التنظيمات الرياضية الوطنية والدولية.معرفة مختلف  -

 اإلطالع على بعض الجوانب التشريعية والقانونية في مجال الرياضية.  -

     09 عدد المحاور:

 14 :عدد المحاضرات

    14 :األسابيععدد 

  60 عدد صفحات المطبوعة:

   20 عدد المراجع المعتمدة:
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 المحتويات:فهرس 

 ع األسبو  اسم المحاضرة  المحاضرة  المحور الرقم

القانون وأنواع القاعدة   مفهوم  01
 القانونية وفروعه ومصادره 

  مفهوم القانون وأنواع القاعدة القانونية  01محاضرة رقم  
 وفروعه )أقسامه(

 األول

 الثاني  مصادر القانون  02  محاضرة رقم

ومراحل  الجزائري القضائي  التنظيم 02
 )الدستور(  إصدار القانون 

 03محاضرة رقم  

    

ومراحل  القضائي الجزائري  التنظيم
 القانون  إصدار

 الثالث 

حاجة الرياضة إلى   03
القانون)الخطاب القانوني 
 الرياضي( والنزاع الرياضي 

 

  حاجة الرياضة إلى القانون    04محاضرة رقم  
  والمنازعات الرياضية الدولية 

 الرابع 

والمنازعات   محكمة التحكيم الرياضية 05محاضرة رقم  
 الرياضية القارية والوطنية 

 الخامس

  الهيئات )الوطنية الرياضية الحركة 04
اضية المسيرة للرياضة في الري
    ائرالجز 

الهيئات ) الحركة الرياضية الوطنية  06محاضرة رقم  
المسيرة للرياضة في  اضية الري

    الجزائر

 السادس

  التشريع الرياضي ومراحله األساسية  05
 ( 2014  -1963من سنة )  

 مرحلةو  االستعمار  ما بعد  مرحلة 07محاضرة رقم  
 الرياضي   التقنين

 السابع 

 مرحلة تنظيم وتوجيه البيت الرياضي 08محاضرة رقم  
  مرحلة اإلصالح الرياضي  و

 الثامن 

 التاسع  ة المراسيم التنفيذية التي تنظم الرياض 09محاضرة رقم  
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العقد الرياضي وأركانه ومعاييره   06
 وخصائصه وصّوره 

 العاشر العقد الرياضي وأركانه ومعاييره  10محاضرة رقم  

الحادي  وصّوره  العقد الرياضي خصائص  11محاضرة رقم  
 عشر 

تكوين عقد االحتراف والشروط  07
 والصفات المتعلقة بأطرافه 

تكوين عقد االحتراف والشروط  12محاضرة رقم  
 والصفات المتعلقة بأطرافه 

الثاني  
 عشر 

 االحتراف الشروط الشكلية النعقاد عقد  08

 (القدم )عقد احتراف العب كرة

الشروط الشكلية النعقاد عقد االحتراف  13محاضرة رقم  
 )عقد احتراف العب كرة القدم(

لثالث ا
 عشر 

09 

 

انقضاء عقد احتراف العب كرة 
   وحاالت فسخه القدم

 انقضاء عقد احتراف العب كرة القدم  14محاضرة رقم  
 وحاالت فسخه 

الرابع  
 عشر 
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 مقدمة:

والرياضية  هذه المطبوعة موجهة للطالب الجامعي بصفة عامة، وللطالب الذي يدرس علوم وتقنيات النشاطات البدنية  
بصفة خاصة، والمسير والمختص في ميدان تسيير الموارد البشرية والهدف العملي منها يكمن في وضع بين يديهم مادة  
علمية مبنية على دراسات وبحوث استخلصها الباحث من خالل اطالعه الواسع بهذا الحقل المعرفي وكذلك نتيجة لخبرته  

 ة. في تدريس هذه الوحدة بالجامعة الجزائري

فهي تساعد الطالب على فهم المادة )المقياس( من حيث أنها تعمل على تزويده بالمعارف والمعلومات الالزمة  
معارفه. فهي والضرورية التي تمكنه من تكوين فكرة واضحة وشاملة عن المحتوى والمساهمة بدوره في تركيب وبناء 

وكيفية تطبيقه   والتنظيم اإلبداع لديه ذلك ما يساعده الحقا على فهم القانون  عمل على تنمية قدرات تتسهل فهم المقياس، و 
ها في يمن الناحية الميدانية والمهنية بحيث يساعده على فهم واجباته وحقوقه وكذلك معرفة الجهة القضائية التي يتجه إل

ر مناهج وطرق التسيير المناسبة  حالة نشوب نزاع أثناء تأدية مهامه كموظف ومسير أو كرياضي،كما يساعده على تصو 
 والمالئمة ويدعم خبرته في هذا الميدان.

الذي جعل  شرية، وتنوع مجاالت تطبيقه األمرعة البيوهذا الحقل المعرفي يبدو سهال في تناوله لكنه معقد بتعقد الطب 
رفية المجاورة من اقتصاد العديد من التخصصات العلمية تساهم في دراسته من خالل المساهمات العديدة للحقول المع

 وعلم االجتماع وعلم النفس والرياضة...

أملنا كبير في أن تساهم هذه المطبوعة في رفع الوعي بأهمية التشريع والتنظيم الرياضي في الحياة اليومية والعملية للفرد  
ت أهميته ووفرت له والموظف والرياضي في الوطن العربي عامة والجزائر خاصة، ألن المجتمعات المتقدمة أدرك

 الظروف وهيئت المناخ المناسب لتطبيقه وتطويره ذلك ما أدى إلى زيادة فعاليتها وتقدمها ورقيها. 

فنقص تطبيق التشريع والتنظيم الرياضي وانعدامه يؤدي إلى عدم المساواة بين األشخاص وهضم للحقوق والتقصير في  
 نحطاط.         الواجبات، كما يعتبر من أهم مؤشرات التخلف واال

 

 

 

 زريفي سليمالدكتور/                                                                                    
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 01األسبوع رقم:         01المحاضرة رقم:       01 المحور رقم:             د/زريفي سليم  اسم المؤلف:

 القانونية وفروعه ومصادرهمفهوم القانون وأنواع القاعدة 

ظهرت الحاجة إلى القانون والتشريع عندما تطور المجتمع واختلطت مصالح أفراده وتعددت، فجاء القانون ليضع  تمهيد: 
حد لهذه التجاوزات وبّين هذه المصالح على شكل حقوق وواجبات كما عّدل من سلوكيات األفراد ونظمها ووضع لها 

 يخالف واجب التطبيق. إطار قانوني يحترم وال  
 ومن خالل هذا المحور سنتعرف على مفهوم القانون وأقسامه)فروعه( وأنواع القواعد القانونية ومصادره. 

ملزمة  سلوك األفراد داخل المجتمع بصفة هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظممفهوم القانون: -1
المخالف ومن هنا نستخلص الخصائص األساسية لقواعد القانون، إذ تتميز من  الفته توقيع جزاء على خويترتب على م

 حيث مجالها بأنها قاعدة سلوك إجماعي، ومن حيث خطابها بأنها عامة ومجردة، ومن حيث طبيعتها بأنها قاعدة ملزمة.

إلزامية ال يمكن تجاهل  إن من أهم الصفات المميزة للقواعد القانونية أنها قواعد  أنواع القاعدة القانونية: -2.1
أحكامها وال استبعادها من قبل األفراد، وبالرغم من أن صفة اإللزام تميز القاعدة القانونية عن بقية قواعد األخالق 

 والمجامالت إال أنها تنقسم من حيث قوة اإللزام إلى قاعدة آمرة وقاعدة مكملة.    
هي تلك القواعد التي ال يجوز االتفاق على مخالفة حكمها و تمثل قيود على حرية األفراد وهي  القاعدة اآلمرة:-1.2.1

قيود ضرورية إلقامة النظام في المجتمع وتفرض تحقيق للمصلحة العامة فالقواعد اآلمرة تتعلق بنظام العام واآلداب 
ع أو هو مجموعة األسس التي يقوم عليها كيان  هو مجموعة المصالح الجوهرية للمجتم  بالنظام العامالعامة، والمقصود 

هي تلك األسس الُخلقية الضرورية   باآلداب العامةالجماعة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ، أما المقصود 
 لحسن كيان المجتمع ويتضح من ذلك أن اآلداب العامة جزء من النظام العام فهي تمثل الجانب الُخلقي منه 

على أنها قواعد نسبية مقارنة بالقواعد اآلمرة التي يصطلح عليها   يطلق عليها بعض الفقهاء قاعدة المكملة:ال -2.2.1
مخالفة أحكامها ألنها ال تمثل قيود على حرية  القواعد التي يجوز االتفاق على بالقواعد المطلقة، فالقواعد المكملة هي تلك 

 األفراد الخاصة.الح ر بمصلحة المجتمع، وتتعلق بمصاألفراد وال تض

التجاوز على هذا الميعاد  في كل أسبوع على األقل ويجوز)تجتمع كل لجنة من اللجان مرة  مثال عن القواعد المكملة:
االتفاق على  جوزقاعدة قانونية ُمكملة يلمستعجلة(. هذا النص عبارة عن في حالة الظروف الطارئة أو الحاالت ا

أن النص أباح تجاوز الميعاد في حالة الظروف الطارئة أو  لى ذلك هو المعيار اللفظي حيث مخالفتها والمعيار الدال ع
 العاجلة.
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وهناك عدة معايير لتمييز  القانون العام والقانون الخاص  إلى قسمين ينقسم القانون فروع )أقسام( القانون:  -2
 اف العالقة القانونية. بينهما، تستند هذه المعايير إلى طبيعة القاعدة القانونية وإلى أطر 

يرى بعض الفقهاء أن طبيعة القاعدة القانونية هي معيار القانون العام والقانون الخاص طبيعة القاعدة القانونية:   -1.2
وتطبيقا لهذا المعيار تكون قواعد القانون العام قواعد أمرة ألنها تتعلق بالمصلحة العامة أما قواعد القانون الخاص قواعد 

 مكملة ألنها تتعلق بالمصلحة الخاصة. 

يرى بعض الفقهاء أن التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص يتم بالرجوع إلى معيار   أطراف العالقة القانونية: -2.2
أي إلى أطراف العالقة القانونية بحيث نكون بصدد القانون العام كلما كانت الدولة أو أحد أطرافها في العالقة ، عضوي 

القانونية مثل الوالية البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري.وأما إذا كان أطراف العالقة القانونية أفراد نكون  
بصدد القانون الخاص. يشتمل القانون العام على فروع مختلفة هي القانون الدستوري، القانون اإلداري، قانون المالية،  

م إلى قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية. أما القانون الخاص فهو يشتمل على  القانون الجنائي الذي بدوره ينقس 
الفروع التالية القانون المدني، القانون التجاري، قانون اإلجراءات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص )األمر 

95 /09 .) 
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 02األسبوع رقم:         02 المحاضرة رقم:      01المحور رقم:              د/زريفي سليم  اسم المؤلف:

تتمثل في مصادر رسمية أصلية ومصادر رسمية من القانون المدني:  01مصادر القانون حسب المادة  -3
                      .احتياطية

 ي ف جعلها نافذة وقد تناولها الُمشرعيقصد بها تلك التي تكشف عن القاعدة القانونية بحيث ت  مصادر رسمية: -1.3

( من القانون المدني » يسري القانون على جميع المسائل التي تناولتها النصوص في لفظها وفحواها وإذا لم 01المادة ) 
يوجد فبمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة اإلسالمية فإذا لم 

 مبادئ القانون الطبيعي وقوانين العدالة واالجتهاد القضائي«.

اللجوء إلى  ي في أحكامه بالدرجة األولى، قبلوهي المصادر التي يعتمد عليها القاض  مصادر رسمية أصلية: -1.1.3
 بأنواعه.المصادر الرسمية االحتياطية، وتتمثل في التشريع  

إبتداءا  لقاضي ا اإليه ام أي ذلك الذي يرجعهو المصدر العو األصلي  به المصدر الرسمي يقصد التشريع: -1.1.1.3
األمر إلى أحكام التشريع  القاضي بالرجوع في بداية  للفصل في جميع النزاعات المطروحة عليه، وبعبارة أخرى يفصل

 القانون الجزائري.باعتباره المصدر الرسمي األصلي في 

 أنواع التشريع:  -2.1.1.3

 بالتشريع األساسي  يعد الدستور أعلى تشريع في البالد لذلك سمي التشريع األساسي)الدستور(: -  1.2.1.1.3 

  يقوم عليها المجتمع والمتعلقة بنظام  المبادئ األساسية التيعلى قمة البناء القانوني، تتناول الدساتير عادة فهو   

 السلطة التشريعية وتنفيذية والقضائية والعالقات المختلفة دولة بين وتعيين السلطات والهيئات المختلفة في ال الحكم  

 االقتصادي واالجتماعي وكذلك المسائلكذلك المبادئ العامة المتعلقة بالتنظيم ور، بين هذه السلطات وبين الدست  

 لق بالسلطة المختصة لوضع الدستور أفراد المجتمع من حريات عامة وواجباتهم.أما فيما يتعقة بحقوق المتعل  

 فهناك طرق عديدة لوضع القانون األساسي لكل بلد، هناك دساتير من وضع السلطان أو الحاكم بصفة انفرادية،  

 باالتفاق بين الحاكم وبعض ممثلي الشعب، وقد يتم وضعه من قبل الشعب. وفي الجزائروقد يتم وضع الدستور   

 الوطنية ملك للشعب لشعب مصدر كل سلطة، السيادة من الدستور التي تنص:» ا 06تجدر اإلشارة إلى المادة   

 وحده«.وهكذا يتم وضع الدستور عن طريق استفتاء الشعب المباشر.  
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 هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطة التشريعية المتمثلة  التشريع العادي: - 2.2.1.1.3 

 من القانون الدستوري » تمارس السلطة 98لشعب وبمقتضى أحكام المادة في البرلمان، أي المؤسسة التي تمثل ا  

 ألمة.......وله السيادة في إعداد س ا الشعبي الوطني ومجلمن غرفتين وهما المجلس  التشريعية برلمان يتكون   

 نون ولكنه ليس صنف واحد فهناك ما القوانين والتصويت عليها«.إن التشريع الذي يضعه البرلمان يسمى القا  

 العضوي وقانون المالية، فباإلضافة إلى القانون العادي نشير بأنه إذا تعذر على البرلمان لسبب يسمى بالقانون   

 المهام، حيث يصدرفي شخص رئيس الجمهورية بهذه  بمهامه التشريعية تتولى السلطة التنفيذية الممثلةما القيام   

 على أنه قواعد قانونية التي تضعها السلطة التنفيذية، والتي   األمر التشريع في صورة أوامر ويمكننا تعريف  

 حالةوف معينة، كشغور البرلمان أو  ب ظر تتناول مسائل هي أصال من اختصاص السلطة التشريعية وذلك بسب   

 الضرورة أو الطوارئ.  

 من  125لقد تناول الدستور تنظيمات أي التشريع الفرعي أو اللوائح في مادته   التشريع الفرعي: - 3.2.1.1.3 

 مخصصة للقانون...... يندرجسلطة التنظيمية في المسائل الغير القانون الدستوري.» يمارس رئيس الجمهورية ال  

 من الدستور 125تضييق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود إلى رئيس الحكومة«وبرجوع إلى أحكام المادة   

 يتبين لنا أن هذه التنظيمات أنواع.  

 وهي  وتسمى بالتنظيمات التنظيمية الجمهورية:أ/ تنظيمات من وضع السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس   

 اختصاص السلطة يذية تعالج المسائل التي ليست منقواعد قانونية يضعها رئيس الجمهورية باعتباره سلطة تنف     

 التشريعية.     

 ترمي وتسمى بالتنظيمات التنفيذية وهي ب/ تنظيمات من وضع السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الحكومة:   

 إلى تحديد كيفية تطبيق القانون، أي التشريع الصادر عن السلطة التشريعية.     

 أو ضمان  وهي تنظيمات يضعها الوالي أو رئيس البلدية قصد تنظيم المرور ت/ تنظيمات الضبط البوليسي:   

 السكينة للمواطنين.      
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 يرجع إليها القاضي في حالة عدم وجود تلك المصادر التي  يقصد بهامصادر رسمية احتياطية:  -2.3 

 المصدر الرسمي األصلي األساسي وهو التشريع، وهذه المصادر وفق ترتيب إلزامي هي مبادئ الشريعة   

 اإلسالمية ثم العرف ثم قواعد العدالة والقانون الطبيعي.   

 كام على لسان رسوله)ص(يقصد بها ما شّرعه المولى عزوجل لعباده من األحالشريعة اإلسالمية:  -1.2.3 

 األفعال على الجانب  سواء كان ذلك عن طريق القرآن الكريم أو السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية، وتحتوي   

 اإلسالمي، ونشير في هذا الشأن األحكام الملزمة ما يسمى بالفقه  الدنيوي أو األخروي، ويوجد إلى جانب هذه  

 ويشترط في تطبيق مبادئ الشريعة فقهية رئيسية )حنبلي، مالكي، شافعي، حنفي(إلى وجود أربعة مذاهب   

 اإلسالمية باعتبارها مصدرا احتياطيا للقانون شرطين.   

 ٭ يتعلق أوال بموضوع محل النزاع.   

 ٭ بانطباقها وانسجامها مع المبادئ العامة للقانون.   

 عتقادهم أن ياد الناس على سلوك معين ال االحتياطي الثاني هو اعتباعتباره المصدر الرسمي  العرف: - 2.2.3 

 على سلوك ما( وهذا  ذلك السلوك ملزم، والحقيقة أن العرف ال ينشأ دفعة واحدة، وإنما يتكون مرحليا ) االعتياد   

 الناس اعتقاد بإلزامية هذه    هو ركنه المادين فيتحول في مرحلة ثانية إلى قاعدة قانونية، أي بعدما يصبح لدى  

 العالقة وهذا هو ركنه المعنوي.  

 الطبيعي وقواعد العدالة هي المصدر إن مبادئ القانون  مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة:  - 3.2.3 

 يرجع وهكذا ال  ( من القانون المدني01الرسمي االحتياطي الثالث واألخير الذي أشار إليه المشرع في المادة )  

 والتي ال يوجد بشأنها  القاضي إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة إال بالنسبة للّنزاعات المطروحة عليه  

 االعتبارات يتبين أن القاضي  نص تشريعي.ولم تتناولها مبادئ الشريعة اإلسالمية وال العرف، وعلى ضوء هذه  

 برأيه حتى يصل إلى حّل النزاع، فإحالة عات ومطالب باالجتهاد يبقى في كل الحاالت ملزما في الفصل في النزا   

          القاضي على مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة هي في الحقيقة إحالته إلى االجتهاد وتكليفه.                
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 03األسبوع رقم:          03المحاضرة رقم:        02المحور رقم:              د/زريفي سليم  اسم المؤلف:

 إصدار القانون)الدستور(التنظيم القضائي الجزائري ومراحل 

البد أن  ثم فإن أي نزاع يثور في المجتمع  العدالة احتكار للّدولة بصفتها صاحبة السيادة، ومنلتنظيم القضائي: ا -1
 وتمارس السلطة القضائية في الدولة مهامها بواسطة القضاة ومساعدي العدالة. يكون في إطارها.

 مناصبهم تعيينهم في   للقانون األساسي للقضاء يتم وطبقا الدولة القضاةفي  يمارس السلطة القضائيةالقضاة:  -1.1
المجلس األعلى   ه القواعد التعيين بمرسوم وإشرافوترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقا لعدد من القواعد ومن بين هذ  

 فئات وهم كاألتي:  03للقضاء الذي يترأسه رئيس الجمهورية ويصنف القضاة في 

 قضاة النيابة العامة.   •  

 قضاة الحكم.  •  

 قضاة التحقيق.   •  

 ومن بين أبرز مساعدي العدالة نذكر الفئات التالية:  مساعدي العدالة:  -2.1 

 .   من الدستور 151ويمارسون مهنة الدفاع طبقا لنص المادة  • المحامون:  

   منهم المحضرين القضائيين والمّوثقون، والخبراء أما  : خارج الجهاز القضائيللقضاء • المساعدون اآلخرون  
  ويتلقون   المساعدون المباشرون للقضاء داخل الجهاز القضائي هم أساسا كتاب الضبط الذين يمارسون المهام اإلدارية

عاما على   اإلضافة إلى كون كاتب الضبط أمينمن طرف القاضي، باألحكام الصادرة وإمضائها دعاوى وتحرير 
 مستودعات ووثائق كتابة الضبط.     

 النظام القضائي الجزائري الحالي هو نظام مزدوج، إذ نالحظ وجود مؤسسات مؤسسات الجهاز القضائي:  -2

 القضاء العادي إلى جانب مؤسسات القضاء اإلداري. 

 بحيث تعرض الدعوة  يسود النظام القضائي في الجزائر مبدأ التقاضي على درجتين. مؤسسات القضاء العادي:-1.2 

 المجلس قابلة  القضائي، وتكون قرارات  حكم قابل لالستئناف أمام المجلس  القضائية على المحكمة فتصدر بشأنها  

 ، والتي تقسم المحكمةهرم القضائي وهكذا يأتي في قاعدة ال للطعن فيها أمام المحكمة العليا باعتبارها محكمة القانون   
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 والجزائي وقسم القضايا  أقسام منها، المدني، العقاري، التجاري، االجتماعياريا أو تنظيميا إلى عدة فروع أو إد  

  االستئناف  ويختص بالفصل في لثانية في التقاضيفيمثل الدرجة االمجلس القضائي وقسم األحداث.أما  ،اإلستعجالية
ويقسم المجلس القضائي كذلك إلى أقسام  االستثناءات(على مستوى الواليات)مع بعض   وينعقد ،أحكام المحاكمالمقدم ضد 

فهي  المحكمة العلياأما األحوال الشخصية. وغرفة  واالجتماعيةرفة المدنية والتجارية والجزائية تسمى غرف هي أساسا الغ
طريق الفصل في الطعون بالنقد المرفوعة ضد القرارات واألحكام  ن  والمحاكم عالهيئة التي تقوم بتقويم المجالس القضائية 

المحكمة العليا توحيد االجتهاد القضائي وتسهر على احترام القانون وتتكون   باعتبارها محكمة قانون تضمنالصادرة عنها 
رية، والغرفة ة: الغرفة المدنية، غرفة األحوال الشخصية والمواريث، الغرفة التجارية والبحالمحكمة العليا من الغرف التالي

 الجنائية،غرفة الجنح والمخالفات، الغرفة العقارية، غرفة العرائض.   االجتماعية،الغرفة 

وإلى  اكم اإلداريةوالمحتتمثل الهياكل األساسية للقضاء اإلداري في مجلس الدولة  مؤسسات القضاء اإلداري:  -2.2 
القانون العضوي  من الدستور التي أعلنت عن تأسيسها مجلس الدولة وصدور 152جانبها محكمة التنازع. طبقا للمادة 

 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.  01/ 98

 دوره كمحكمة استئناف بالنسبة للقرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم اإلدارية، أما  مجلس الدولة٭ يمارس    

 محكمة التنازع فهي تنظر في االختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي   

 العادي واألخرى للنظام القضائي اإلداري للفصل في نفس النزاع.    

 يسري التشريع إبتداءا من وضعه وينتهي بإلغائه ويمر وضع القانون مراحل إصدار القانون)الدستور(:  -3

 عموما في ثالث مراحل أساسية تتمثل في سن القانون ثم تنفيذه)تطبيقه( ثم إلغائه.    

من   119بالمبادرة بمشروعه حسب المادة  يمر وضع القانون بعدة مراحل إلقراره فيبدأ مرحلة سن القانون:-1.3
تكون المبادرة من  ما  فحين ،بالقوانينالدستور في هذا الصدد على أن » لكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة 

«، بعد فحص اقتراح قانون »، وحينما تكون المبادرة من النواب نكون بصدد مشروع قانون رئيس الحكومة نكون بصدد 
  مجلس األمة حتى تتم المصادقة عليه من س الشعبي الوطني ثما من طرف المجلالمشروع لجنة متخصصة. ُيناقش وجوب

طرف المجلسين باألغلبية)¾( أعضائه، وفي حالة حدوث خالف بين الغرفتين يحال النزاع على لجنة متساوية األعضاء 
سواء كان  على الغرفتين للمصادقة عليه، وبعد المصادقة عليه  تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين لتقترح نّصا ُيعرض 

يوم التي تلي إقراره   30رئيس الجمهورية الذي يحق له االعتراض خالل مدة  مشروع قانون أو اقتراح قانون ُيعرض على
( المجلس ويصبح بعدها تشريعا واجب 2/3من الدستور، ويتم التصويت عليه ب)  127 وطلب مداومة ثانية حسب المادة

 اإلصدار.
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بعد المصادقة على القانون من طرف البرلمان يتم إصداره ثم نشره ويقصد ون: مرحلة تنفيذ)تطبيق( القان  – 2.3 
كقانون   تشريع معين واألمر بتنفيذه باإلصدار إعالن رئيس الجمهورية أن السلطة المختصة بوضع التشريع، قد وضعت 

من   02رة  عليه الفق  ن وفق ما تنص مكلفة بتنفيذ القواني السلطة ال من قوانين الدولة وهذا األمر يّوجهه رئيس الجمهورية إلى 
الحكومة )المراسيم التنفيذية(   المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس» يندرج تطبيق القوانين في من الدستور  125المادة 

يوم من تاريخ تسلمه   30منه   126ويحدد الدستور أجال إلصدار القوانين من طرف رئيس الجمهورية وهو طبقا للمادة 
بالخطاب العام الملّزم  إعالم )إعالن( الناس فيما يتعلق بنشر القانون فنالحظ أنه هو الوسيلة التي يتم بها. أما «للقانون 

( من القانون المدني  04الرسمية، وتحدد المادة ) الجريدة المّوجه إليهم كمخاطبين بحكم القانون، والوسيلة المقررة لذلك هي
القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إبتداءا  تاريخ تنفيذ)تطبيق( التشريع بعد نشره إذ تنص» تطبق

يوم بعد مضي   فعول في الجزائر العاصمة» تكون نافذة الم  تضيف فقرتها الثانية من يوم نشرها في الجريدة الرسمية« ثم
ذلك ختم الدائرة الموضوع   النواحي بعد يوم كامل من وصولها إلى مقر الدائرة ويشهد على كامل من تاريخ نشرها وفي

 به من   على الجريدة«.على أن القانون بعد نشره ومرور فترة محددة من تنفيذه يصبح واجب التطبيق حتى ولو انتفى العلم

بأنه » ال   و األمر الحاصل فعال بالنسبة للكثير من القوانين إال أن هناك قاعدة تقضيالناحية الفعلية ألي سبب كان وه
 عذر بجهل القانون«. 

جزئيا   الحاجة بتعديلهاقات االجتماعية قد تحدث أن تكون إن القوانين عندما تصدر لتنظيم العال إلغاء القانون: - 3.3 
 ويقصد بإلغاء باستمرار على مختلف األصعدة  تكيفا مع األوضاع المتغيرةأو كليا وذلك قصد استبدالها بقوانين أكثر  

 .(2004)محاضرات في القانون، بن عكنون،هذا اإلنهاء. القانون إنهاء سيرانه والعمل به إبتداءا من تاريخ
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 04األسبوع رقم:        04المحاضرة رقم:         03المحور رقم:               د/زريفي سليم  اسم المؤلف:

 الرياضي حاجة الرياضة إلى القانون)الخطاب القانوني الرياضي( والنزاع

أخر  بمعنى لتكلم عن عالقة الرياضة بالقانون نتطرق في هذا المحور إلى احاجة الرياضة إلى القانون: -1
  يشوب منا المحور على النزاع الرياضي وما  نبين فيه الخطاب القانوني الرياضي، ثم بعد ذلك نتكلم في هذ 

  نزاعات وخالفات في المجال الرياضي وكيفية حلها.  

فيها عناصر مشكلة من   ليتفاع ظاهرة اجتماعية  كونهاالرياضة إن  الخطاب القانوني الرياضي: -1.1
جاء  مختلفة لذاومشاكل نزاعات  لالالعبين والمدربين والحكام والجمهور والصحافة وقد ينجم عن هذا التفاع

 ممارسة أصح وتحقيق مصلحة الفرد والجماعة. لالقانون ليضع لها القواعد واللوائح من أج

مختلف المصطلحات الرياضية فنجده  لخالإن مصطلح القانون نلتمسه من  عالقة القانون بالرياضة: -2.1
 التأمين في التربية البدنية والرياضية. ،القدمكرة في االحتراف  ،في عقود الرياضية

               المنظور القانوني عامة والقانوني المدني في كتابه حسن أحمد الشافعي في الدكتور  لتوصد وق
من الممكن على المسؤولين القائمين على الهيئات الرياضية تفادي عدة  كانالرياضة إلى حقيقتين أولهما أنه "

       أحسن فهمه  و أننا لجأنا إلى النص المعني أولو فسرت التشريعات الرياضية تفسيرا صحيحا لمشاكل 
 (.09،ص2005، حسن أحمد الشافعي)  .أو تطبيقه

في  لالمسؤو لالتشريعات عند معالجتها وهذا ما جع مجاالت قد قصرت الحقيقة الثانية أن هناك نواحي وو
النقائض  ستكمالاوحرج عند تعرضه لتسوية المشكلة لذا ال بد من إعادة النظر في التشريعات الرياضية 

نجد قواعد القانون  الرياضية والنزاعات الناشئة من خاللها.المشاكل وملئ الفراغات القانونية لتسوية مختلف 
  ، العقود المبرمة بين العبين محترفين وبين النوادي الرياضية لالرياضي نلتمسها من خال المجال المدني في 

بالتزاماته   لالالعب بالتزاماته المتفقة عليها في العقد توجب عليه المسؤولية ويكون بذلك أخ لوإذا أخ
ألن   ،الرياضية الرياضيين في المنافسات مشاركة  لالعناية من خال لونلتمس االلتزام ببذ  وارتكب خطأ عقدي.

على تحقيق النصر وليس اللعب من  لالالعب ملزم باللعب النظيف وتقديم مهارته الفنية والرياضية والعم
حسن أحمد الدكتور  لونجد أيضا المسؤولية على أساس الخطأ في النشاط الرياضي حيث يقو الفوز فقط. لأج

أن   للهذا االنحراف نستطيع القوإدراكه ص مع الخطأ في الفقه هو انحراف في سلوك الشخكان الشافعي " إذا 
انحراف سلوك الالعب أو اإلداري أو المدرب عند ممارسة النشاط الرياضي الخاص وهذا السلوك نوعي 

الشافعي حسن )هناك خطأ حدث بموجب عليه المسؤولية". للهذا االنحراف ب كهلنوعية اللعبة مع إدرا
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المعنوي وهو اإلدراك أو نية التعدي ونية اإلضرار  كنالر وتختلف هذه المسؤولية حسب  (.09،ص2005،أحمد
 بالغير.

جاء لذا  ،التدريب ناء أو أث المنافسةناء أث  اءإن ممارسة األنشطة الرياضية يعرض ممارسها إلى اإلصابات سو
سيلة ضمان من  كو ولهذا فتعد قوانين التأمين  توفير األمن والسالمة ل القانون لوضع القوانين واللوائح من أج

رقم  قرار مجلس الدولة الفرنسي لمن خال ضاءحتى وأن تعريف الرياضة تعرض إليه الق لب، هذه اإلصابات 
قرار وزير الشباب والرياضة إلغاء التي رفعت دعوى  Paintball لمن الفيدرالية الفرنسية للبانتبو 258190

بالتالي رفض االعتماد للفيدرالية المعنية   .لماد الفيدرالية الفرنسية للبانتبوالفرنسي القاضي برفض طلب اعت
نشاط كل رياضة ألنه ليس  Paintball لمبينة على قواعد قانونية للدولة الفرنسية وهذا لعدم اعتبار البانتبو
 احترافية. نشاط للتسلية وليس رياضة  لرياضي يعتبر رياضة حسب القانون الفرنسي الذي اعتبر البانتبو

: أن لغة الرياضة أصبحت لها مستوى ومكانه تمكنها من بقوله Georges Petitotجورج بوتينة  كد ويؤ
فلقد . ) Petitot, Georges, 1990, P 4)أنها أصبحت مقننة.كما  ،في الوسط االجتماعي باختالفاته لالدخو

ي وواقع اجتماعي من  ثقافكتعبير الطبقات كل المستويات وتمارس من  كل أصبحت الرياضة موجودة في
وأصبحت بذلك الصحافة وتدرسها المدارس والنوادي تدعمها القوانين والتنظيمات وتنشرها  ، العبين وجماهير

 . الرياضة لغة الجميع

 :الرياضي لانين في المجاوتنازع الق -2

 الالسلكية  خاصة ،االتصاالت ووسائل المواصالت  ساعدت وسائل تعريف المنازعات الرياضة: -1.2

 ل،والتواص  لاـة االتصـه عمليـفي لهـغيرة تسـى التقارب بين الشعوب حيث أصبح العالم قرية صـوالرقمية عل
من ال يمنع  لوالتواص لالرياضية العالمية.لكن هذا االتصا كةوصارت الحدود وبعد المسافات غير عائق للحر

منازعات دولية مختلفة   ل قد تكون على شك ،بين األفراد  االحتكاك والتعامل لبفع  ومشاكلوجود منازعات 
ا ـأو في قارات مختلفة ولكنه ،يحدث في اتحادي دولتين متواجدتين في قارة واحدة  كخالفالجنسيات 

عراف  األ ود ـرام القواعـعدم احت جراء عتين التحاد دولي واحد بمناسبة تظاهرة رياضية تشوبها فوضةـخاض
ان أو نزاع بين أندية رياضية ذات ـالدولية التي قررتها التنظيمات العالمية التي ينتمي إليها االتحادات المتنازع

زاع داخلي بين أحد الالعبين أو مديره الفني أو مدربه  ـو نـ د وهـجنسيات مختلفة أو بين ناد رياضي واح
رف  ـن الطـه مـمستحقات أو ما يطالب به النادي نفسادي وما يطالب به من ـبخصوص عقد هذا األخير مع الن

بالمعنى المعروف  لنشأتها ما بين الدو "والمنازعات الرياضية بطبيعتها يصعب تصور ن االلتزامات.ـر مـاآلخ
ألن الرياضة ال تمارس إال عن طريق  . 12) ص ،2005 جي ،الملي  قيأسامة أحمد شو) .في القانون الدولي العام"
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االتحادات أو األندية الرياضية وهي تباشر الرياضة من  لين أو اعتبارين مثـأشخاص طبيعوا سواء كانرعاياها 
 ومتابعة ممارسيها.  ،راف على إدارتها وتنظيم بطوالتهاـاإلش لالـخ

أو أجنبي مع  كان قد تنشأ المنازعة بين اتحاد رياضي وطني واتحاد آخر وطني أو بين نادي رياضي وطني 
خالف يقع بين أحد األندية المحلية وأحد الالعبين   ـلدي مثـتعاق بالتزامأحد الالعبين وقد تكون المنازعة خاصة 

ما يتعلق بإبرام   كلو ،هذا الالعب  بخصوص انتقاللممارسة رياضة معينة أو ف األجانب عند تنفيذ عقد احترا
من النظام األساسي الجديد لالتحاد   34ومنازعات حيث تنص المادة مشاكل ير أو تنفيذ هذا العقد من ـ أو تفس

 لاإلفريقي لكرة القدم على اختصاص لجنة الشؤون القانونية وشؤون الالعبين بحسم المنازعات المتعلقة بانتقا 
اريين تحدد طبيعة  ـأو اعتبكانوا أشخاص طبيعيين  ،اختالف جنسية األطراف المتنازعة لولع الالعبين.
  اق المنازعات الداخلية إلى نطاقـأي عنصر أجنبي في العالقة الرياضية يخرجها من نط لفدخو  ،المنازعة

 المنازعات الدولية.

برغبته  إنسان يشارك كل في القديم قاعدة مفادها "أن كانت  :أنواع المنازعات الرياضية الدولية -2.2
لكن ومع تغيير   كانت،مخاطرها أيا  لعليه أن يتحم  ل،ة أو منازلة باأليدي أو صراع بالحبـي لعبـة فـالكامل

في المنازعات الناشئة عن النشاط   لولى الفصـاز يتـاد جهـالزمن فكان البد من إثبات هذه المسؤولية وإيج
ا  ـأيض لتطو لالرياضية ال تقتصر على مخالفة قواعد اللعبة فقط ب إن المنازعات  ،ل محمد إبراهيم(نبي  ).الرياضي

ق والعقاب.حيث أصبحت  ـة التطبيـولى مهمـوتعيين جهات تت،تلك التنظيمات الرياضية لالقواعد المنضمة لعم
المطبقة على اللعبة ولوائح  االتحادات الرياضة الدولية مزودة بسلطة تنظيمية تتولى مهمة تحديد القواعد الفنية 

ة  ـسلط ،أصبحت االتحادات الرياضة الدولية أيضا كماومعايير الفرق الرياضية المتنافسة "  ،للمنافسات  منظمة
ذا ـوه(. 3ص  ،2000 ،ميالج )كولين،طنية وعلى التابعين لهذه األخيرة على االتحادات الو اـقضائية تفرض نفسه

ات الرياضية ـب والمنافسـيم اللعـ وم بتنظـأم عالمية تقكانت ة األساسية للتجمعات الرياضية قارية ـطة األنظمـبواس
فهناك  تختلف هذه المنازعات من حيث اإلقليم  إلى جانب حسم المنازعات أو المشكالت الممكن حدوثها.

 . منازعات رياضية على مستوى القاري ومنازعات رياضية داخلية وطنية ،منازعات رياضية دولية

اتحاد ينتمي إلى االتحاد كل يتعهد  القدم:كرة المنازعات الرياضية على المستوى الدولي في رياضة  -1.2.2
االعتراف  كذاومراعاة قواعد اللعبة و (F.I.F.A)الدولي لكرة القدم ويلتزم بجميع األنظمة واللوائح وقرارات 

قضائية تنص المادة السابعة عشر من النظام األساسي لالتحاد كجهة  T.A.S)لمحكمة التحكيم الرياضية) 
اد  ـزة االتحـء االتحاد العضو أن أجهأعضاء تراف بأجهزة ودم والذي يعتبر شرطا آخر لالعـرة القـالدولي لك

وأن يكون االنتخاب بموجب   بالفيفا ال يمكن تحديدهم إال عن طريق االنتخاب أو التعيين الداخلي. ،العضو
وإال فاالتحاد الدولي لن  ين يسهر االتحاد العضو على تحقيقه.ـة أو التعيـالعملية االنتخابي لنظام يضمن استقال
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وأن أي تنظيم أو تجمع لالتحاد األصلي للدولة  مؤقت.كان  و ـ ولاإلجراء يعترف بأي جهاز ينشئ من غير هذا 
  دق عليها من هذا األخير.امصلوائحه أنظمته و كليتعين أن يكون معترفا به من اتحاد الدولة وخاضعا له و

 يتميز بعدة امتيازات:في االتحاد الدولي األعضاء  لوبالتالي فإن الدو

 في برامج المساعدات والتطوير التي يقدمها االتحاد الدولي. كةالمشار -

 تخضع اللتزامات عددتها المادة الثالثة عشرة:  ضاءاألع لفإن هذه الدو لأما بالمقاب

 . احترام والخضوع ألنظمة ولوائح وتوجهات وقرارات أجهزة االتحاد الدولي -

 .F.I.F.A لفي المنافسات المنظمة من قب كةالمشار -

 . دفع الرسوم المفروضة على العضو -

 . احترام قواعد اللعبة -

االتحاد الدولي ضاء ة وأعـادات القاريـحسم المنازعات الرياضية التي يمكن نشأتها فإنه على االتح لمن أج
 Tribunal arbitral de (T.A .S)يم الرياضية ـة التحكـاالعتراف لمحكمـد بـوالتنظيمات األخرى أن تتعه

sport ــ ال كانت  العادي إال إذاالقضاء إلى لجوء أي 71وتمنع الفقرة الثانية من المادة  قضائية مستقلة. كجهة 
F.I.F.A .ة لقرارات ـورة نهائيـوع بصـبالخض  ضاءاالتحادات األعووأن تتعهد االتحادات القارية   تجيزه
ائها والعبيها حسب اإلجراءات ـزم أعضـالقضائية للفيفا والتي تعد نهائية ال يمكن الطعن فيها وتلالجهات 

 وتتمثل هذه المحكمة في مايلي: (.3ص  ،2000،ميالج)كولين ذلك.  لالمتخذة من أج
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 05األسبوع رقم:        05المحاضرة رقم:          03المحور رقم:              د/زريفي سليم  اسم المؤلف:

بمدينة نيودلهي الهندية على مضمون    1983صادقت اللجنة األولمبية الدولية في  محكمة التحكيم الرياضي:
دولة واختارت مدينة لوزان   55التحكيم والرياضة يمثلون  لمحكمة التحكيم الرياضية بتشكيلة خبراء في مجا

في مدينة سدني والثاني في مدينة نيويورك بالواليات    لاألو مركزيينلديها مكتبين غير ،السويسرية مقرا لها
وهي تعتبر محكمة تحكيم رياضية وجهة طعن على القرارات الصادرة نهائيا وهذا حسب  ،المتحدة األمريكية

محكمة التحكيم  كما تعتبر  وهي بمثابة محكمة تحكيم مستقلة.  ،من النظام األساسي الجديد للفيفا 59المادة 
 parالمنازعات الرياضية عن طريق التحكيم   لعلى ح لفهي تعم ،مؤسسة رياضيةكل الرياضية مستقلة عن 

voie de l’arbitrage أو التوفيق la médiation    أعضائها مرشحين  ،وهي هيئة ذات اختصاص قضائي
التحكيم   أولى والثانية تدعى غرفةكدرجة ية.تضم غرفتين تطرح المنازعات على الغرفة اللجنة األولمب لمن قب

تجدر اإلشارة إلى أن المحكمة الرياضية ال تنظر إال في المنازعات ما بين األطراف اللذين تم   االستئنافية.
تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالرياضة  لاالتفاق فيما بينهم على طرح النزاع عليها بخصوص مسائ

  (    Jacques Dubois et autre 1994).أمر يخص الرياضة كل أو بقرارات تأديبية أو مصالح مالية أو

تتكون اللجنة المختصة في حسم   القدم:كرة المنازعات الرياضية على المستوى القاري في  -2.2.2
التأديبية على  الجزاءات لجان توقع  لالرياضي تحت شك طـرياضيين من نفس الوسالمنازعات القارية من 

طعن في القرارات كجهة  وتقوم الجهة القضائية  ،ة واألنظمة التابعة لهاـد اللجنـالف قواعـمن يخعلى 
 وقرارات تأديبية. جزاءات ة الرياضية من ـالمتخذة من الجه

المنظمة لها وتطور   لفي قارته وهذا لكثرة الدوكل االتحاديات القارية لتنظيم النشاط الرياضي جاءت 
وإن اختالف الظروف   ،: االتحاد اإلفريقي لكرة القدم واالتحاد األوربيلالعالقات الرياضية فيما بينها مث

لدولية  اد وضع نظام خاص لكن شريطة مراعاة االلتزامات اـاتحكل ى ـقارة يفرض علكل وخصوصية 
 وشروط لالنضمام إلى االتحاد المعين. 

 أن: (C.A.F)فمثال من شروط االنضمام إلى االتحاد اإلفريقي لكرة القدم 

 يكون العضو اتحادا وطنيا لكرة القدم في دولة إفريقية.   1- 
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رسمي يدير  كممثل  ،رـذا األخيـه  لومعترفا به من قب  ،لالتحاد الدولي لكرة القدم منظمأن يكون العضو 2-
 القدم في الدولة المعينة. كرة لعبة 

واللجنة التنفيذية لالتحاد اإلفريقي   ،العضوية لأن يصدر قرار من الجمعية العامة لالتحاد اإلفريقي بقبو 3-
 الجمعية العامة. ـلن قبـا مـالعضوية إلى حين التصديق عليه -بصفة مؤقتة -ل أن تقب

هذا ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام  .دولة إفريقيةكل  من إتحاد واحد عنأكثر يكون ال   أن يشترط-4
 القدم.  األساسي الجديد لالتحاد اإلفريقي لكرة

اللجنة   ،الهيئة التشريعية ـليتكون االتحاد اإلفريقي لكرة القدم من األجهزة التالية: الجمعية العامة والتي تمث
الهيئة  لالهيئة التنفيذية بمساعدة لجان دائمة أو خاصة باإلضافة إلى السكريتاريا وهي تمث لالتنفيذية والتي تمث

جهة حسب  كل "وتقوم ،الهيئة القضائية لباط واالستئناف والتي تمثـس االنضـاإلدارية لالتحاد وأخيرا مجل 
ة لكرة القدم التي  ار األنشطة الرياضية المختلفـي إطـ في المنازعات الرياضية الناشئة ف لاختصاصها بالفص

 ،2005 ،المليجي أسامة أحمد شوقي) .ب طبيعة المخالفة أو المنازعةـوذلك بحس ،يشرف عليها االتحاد اإلفريقي

الناشئة عن مخالفة كالمنازعات ي من حيث مصدرها: تختلف المنازعات الرياضية على المستوى القار .(20ص
االتحاد اإلفريقي وبين االتحاد نفسه يلتزم   ضاءالمنازعات الناشئة بين أع قواعد اللعبة أو إلتزامات األعضاء أو 

ات االتحاد الدولي لكرة ـوهيئ (C.A.F)رارات ـق ـلعضو في االتحاد اإلفريقي بالخضوع لككل 
اد الخطوات والتدابير الالزمة إلخضاع  ـاتحكل ء أعضاءالطعن فيها حيث يتخذ  لوال يقب F.I.F.A)القدم)

عقابية جزاءات مخالفة وخروج عن هذه القواعد كل  لوموظفيه لهذه القرارات ويقابأعضائه: العبية  
  49تجيز المادة كما  من الئحة النظام األساسي لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم. 46منصوص عليها في المادة 

إلفريقي  أي نزاع قد يقع بين االتحاد ا لإلى محكمة التحكيم الرياضية لحاللجوء من النظام األساسي  1فقرة 
تقوم محكمة التحكيم  كما مباراة خاضع لالتحاد اإلفريقي  وكيل وأي اتحاد وطني عضو أو ناد أو العب أو 

تلتزم االتحادات والتنظيمات  ، كماال يتعدى عشرة أيام  لأج لون المقدمة خالـي الطعـف لالرياضية بالفص
 ة. قضائية مستقلكجهة الوطنية واألندية باالعتراف بمحكمة التحكيم الرياضة  

القدم على مستوى  كرة ن ممارسة ـئة عـإذن فإن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم وضع نظاما لحسم المنازعات الناش
يم الرياضية  ـة التحكـر لجهـبعض اآلخـوال ،إلى أجهزة تابعة لهضاء األع لوهذا بإخضاع الدو  القارة اإلفريقية.

 العادي.  ضاءالدولية ومنع أي لجوء إلى الق

تقوم الدولة بأجهزتها التنفيذية   القدم: كرة المنازعات الرياضية على المستوى الداخلي في 3-2-2-
تقوم األجهزة القضائية بحسم المنازعات في كما والتشريعية بوضع القواعد القانونية لتنظيم شؤون الرياضة 

وجود هوة تتسع يوما بعد يوم ما بين المنطق القانوني والمنطق   كد الرياضة " إال أن الشواهد تؤ لمجا
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أسامة   ،المليجي)في المنازعات الرياضية بعيد عن أن يكون مرضيا"  لالقاضي للفص لتدخ لمما جع ،الرياضي
 (.100ص  ،2005 ،أحمد شوقي

أضف إلى ذلك  ،هذا السلوك وجد لضرورة االعتراف بخصوصية الرياضة لوهذا يرجعه الكاتب إلى أن مث
حيث يتطلب حسم   ،الرياضة والرياضيين لالجهاز القضائي وعدم اختصاص القضاة بمسائ لتجنب بطء وثق

المنازعات الرياضية من القاضي أن يكون على دراية بتطور الرياضة وأهميتها حيث أصبحت ظاهرة  
د المالية المغرية والتي غالبا ما تثير نزاعات بين األطراف.المنازعة الوطنية أو  العقو لاقتصادية من خال

العالقة محصورة على موضوع   كانت  دولية.فكلما الداخلية تقتصر على وجود عناصر وطنية ليس لها صفة
لما وك ،مراحلها لتخضع لقانون تلك الدولة في ك  ة صفة دولية فإنهاّّ وطني وعناصر وطنية ال تكون لها أي

أطراف العالقة الرياضية ينتمون إلى دولة معينة وموضوعها أو مصدرها وطنيا يطبق عليها القانون  كانت 
األمر   لعنصر أجنبي في هذه العالقة المتنازع فيها يجع  لالوطني ومنها تصبح المنازعة وطنية وإن تدخ

اضية الوطنية وبين الرياضيين صعبا وبالتالي عندما يشوب نزاع بين اإلتحاد الوطني أو أحد الرابطات الري
كانت  وإذا  الوطنيين فتكون الجهات القضائية الوطنية هي صاحبة االختصاص في تسوية هذه النزاعات.

تكون ممثلة في وزارة الشباب والرياضة باعتبارها سلطة إدارية فإنها  كأن الدولة طرفا في هذه العالقة 
المنازعة الرياضية وطنية أو محلية ال بد أن تكون أطراف  إذا حتى تكون  تخضع لقواعد القانون اإلداري.

العالقة أو موضوعها أو مصدرها وطنيا وهي تخضع لقواعد القانون الوطني أي الداخلي لهذا تقوم الدولة  
الرياضي أو   كاإلتحاد  اتحادات أو أندية لأجهزة تقوم بمختلف النشاطات الرياضية على شك شاءبإحداث وإن

فمثال فإن النظام الفرنسي يعتمد في مسألة حسم المنازعات الرياضية من غير القضاء على   .اللجنة األولمبية
 اللجوءعلى محاولة التوفيق بين أطراف النزاع وإذا لم تفلح فيكون لالتوفيق والتحكيم وهي لجان داخلية تعم

دون محاولة التوفيق  األطراف مباشرة إال القضاء  ّّ وإذا مر ،إلى الجهة القضائية المختصة أمرا ال مفر منه
 .ضاءإلى الق ل اللجوءالدعوى ألن مرحلة التوفيق مرحلة سابقة و ملزمة قب لفإن القاضي يقضي بعدم قبو

 ضاءمباشرة إلى القاللجوء والتوفيق قد يكون إجباريا وهذا حسب حاالت نص عليها المشرع الفرنسي وإذا تم 
وحيث أن اللجنة الوطنية   ،نفسهتلقاء من  الدعوى  لأي محاولة للتوفيق فإن القاضي يقضي بعدم قبو لقب

األولمبية الرياضية الفرنسية هي الهيئة المكلفة بمهمة التوفيق في المنازعات التي تجمع ممارس الرياضة  
المتعلقة بتعاطي المنشطات وهذا لوجود مجلس   لوالهيئات الرياضية واالتحادات المعترف بها ما عدا المشاك

المتخذة من جانب االتحادات المفوضة لكونها   ءات المنازعة بشأن قرار يتعلق باإلجر كانت وإذا  خاص بذلك.
للنظام   لالنزاع قاب لالقرار محكان أو لتطبيقها لنظام االتحاد الدولي لكرة القدم ولو  ،ممثلة لسلطة عامة

 .الداخلي
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التوفيق بدعوة الموفق األطراف لحضور جلسة التوفيق والتي تنتهي باالتفاق األطراف فتوقع   إجراءات  تبدأ
  ،وهذا أمام المحكمة االبتدائية ضاءاالتفاق بتنفيذ وإذا لم يتفق األطراف يمكن بعدها عرض النزاع أمام الق

فيه بين شخص طبيعي  القرار المطعون  كانا وإذ  ،القرار المطعون فيه متعلق بتطبيق نظام االتحاد كان وإذا 
وقد يكون التوفيق اختياري وهذا  وشخص معنوي أين تكون الدولة طرفا في النزاع مستعملة السلطة العامة.

القرار المتنازع فيه صادر من إتحاد مفوض  كان ودعوى التوفيق اختياريا إذا  أمام اللجنة الوطنية األولمبية
يق عن طريق اللجنة الوطنية األولمبية وتجدر اإلشارة إلى أن امتياز السلطة العامة ويكون التوف  لدون استعما

إلى اللجوء المشرع الفرنسي إمكانية  ليجع ،التوفيق اإلجباريإجراءات التوفيق االختياري هي نفسها إجراءات 
بطابع المنفعة العامة واستخدمت الهيئة امتيازات السلطة   لاتصف العمكلما حيث  ، العادي أو اإلداريضاء الق

اإلداري ما عدا ما يخص القرارات الصادرة من  القضاء ة فالجهة القضائية المختصة هي من اختصاص العام
امتياز السلطة  كل الشخص طبيعي بعيد عن مركز الهيئة في كانت  كلمافيها و لحكم المباراة ألنه هو الفاص 

الحرية الخاصة فيكون من  ء على الملكية أو كاإلعتداءالعادي ضاء النزاع من اختصاص القكان العامة 
 اختصاص القاضي المدني. 

إن النظام الفرنسي ال يخالف تماما مبادئ االتحاد الدولي ألن هذه النزاعات داخلية تخضع لسلطة المشرع  
الفرنسي وإذا أخذنا مثال جمهورية مصر فإن الرياضة حاضرة في الحكومة المصرية بحيث خصصت لقطاع 

مراحله وتوفير الخدمات كل المناسب لنمو وتطور الشباب عبر   توفير الجوالشباب وزارة يهتم بوضع سياسة ل
 : الرياضية عن طريق الهيئات التالية

   .اللجنة األولمبية -

 . اتحادات الالعبات الرياضية -

 . في االتحاديات ضاء األندية والهيئات الرياضية األع  -

تحرير تظلم يرفع إلى وزير الشباب والرياضة  أما بشأن حسم المنازعات الرياضية في هذا البلد فإنه ال بد من 
إن هذه الهيئات   العادي ضاءضد قرارات الجهة اإلدارية تم يرفع الطعن على قرارات الوزير أمام الق 

فهي تعتبر هيئات خاصة وهي إحدى أشخاص  ،الرياضية ال تعتبر هيئة عامة رغم أنها تهدف للمصلحة العامة
مسيرين أو مدربين وبين   ، عات التي تثار بين األشخاص الطبيعي رياضيينالقانون الخاص وبالتالي فإن النزا

هي   ذكرها إن الهيئات الرياضية السابقة العادي.القضاء هذه الهيئات فهذه النزاعات يختص في النظر فيها 
 أجهزة إدارية تصدر قرارات إدارية.
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رية تستوجب وجود نظلم يقيم إلى هذه القرارات اإلدا ل هذه المميزات وهي الطابع التنفيذي والمشروعية يجع
الطعن فيها رغم وجود حاالت تنفي ضرورة رفع   لفرصة لمراجعة هذه القرارات قب  طاءاإلدارة وهذا إلع

أي نوع من التقاضي وفي بعض األحيان ال تصدر قرارات ال تتمتع بالطبيعة اإلدارية وبالتالي  لهذا التظلم قب
 (. 2004Groupe d’expert). العادي ضاءفهي تخضع للق

 

 

 06األسبوع رقم:          06المحاضرة رقم:       04المحور رقم:               د/زريفي سليم  اسم المؤلف:

 ( في الجزائرللرياضة الرياضية المسيرة  الهيئات) الحركة الرياضية الوطنية

يقصد بها الهيئات الرياضية المسيرة للرياضة على المستوى المحلي وتتمثل  الحركة الرياضية الوطنية:  -1
 في مايلي:   

 :في الجزائر للرياضة  الهيئات الرياضية المسيرة  -1.1

 هي جهاز تنفيذي يسهر على ترقية الحياة الجمعوية وفيه الشباب  وزارة الشباب والرياضة: -1.1.1

واإلشراف   لالعط كزفي إعداد تنظيم مرا كةجمعيات الشباب والمشاروهذا لضبط تدابير المساعدات تجاه 
على حماية حقوق   لوالعم  على تنظيم مهرجان الشباب والتنسيق ما بين قطاعات المهنية وقطاعات الشبيبة.

في كة باإلضافة في المشار ،الشباب والحياة الجمعوية  لفي ترقية العالقات الدولية في مجا  كةالطفولة والمشار
تنشيط وترقية الشباب وإنجاز المشاريع االجتماعية والتربوية والثقافية في   لالتظاهرات في معد  كل تنظيم

تقوم وزارة الشباب والرياضة  أوساط الشباب وإعداد برامج النشاطات المرتبطة باإلدماج االجتماعي للشباب.
الرياضة بالتشاور مع القطاعات المعنية وبرامج تطوير   لابدراسة واقتراح اإلستراتيجية الوطنية في مج

مع   لفي المنافسات الدولية باالتصاوالمشاركة وتحديد أهداف تطوير الرياضة  التربية البدنية والرياضية.
تقوم بتجهيز األطراف الرياضية ومتابعة تطبيقه وتدابير  كما  ،االتحاديات الرياضية الوطنية ومراقبة تطبيقها

التدابير الهادفة إلى اإلدماج االجتماعي  كل على اتخاذ  لويعم  ،من تعاطي المنشطات ومكافحتهاالوقاية 
تقوم الوزارة بإعداد برامج تنشيط ومنافسات رياضية وطنية و   والمهني لرياضي النخبة والمستوى العالي.

 ،يات الرياضية الوطنيةمع االتحاد  لدولية في األوساط المدرسية والجامعية والتكوينية وتحدد وتطبيق باالتصا
  برامج ومناهج ومخططات تطوير وتنفيذها في أوساط التربية والتعليم والتكوين وضمان تنسيقها ومراقبتها.

على توجيه مخططات التحضير ومنافسات رياضيي المستوى العالي والفرق الوطنية وضمان    لتعمكما 
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وترقية    contrats d’objectifsقود أهداف مع االتحاديات الرياضية وتدرس ع لمتابعة تطبيقها باالتصا
أنشطة رياضي المستوى العالي والفرق الوطنية ومؤطريهم وتقويتها ومراقبتها بإعداد مخططات وبرامج  

الطب  لالدعم ال سيما مجاهياكل   لتكوين المواهب الشابة دون إهما مراكزو  تطوير االحتراف الرياضي
تعد المدرسة الفرعية للرياضة للجميع و برامج لتعميم الممارسات الرياضية   الرياضي ومكافحة المنشطات.

وتوجيه  ءانتقاواكتشاف  والجماعات المحلية وتساهم في تحديد أنظمة ياء الجوارية والترفيهية والمسلية في األح
 لياضة المعوقين والرياضة في وسط العمالمواهب الرياضية الشابة خاصة برامج الرياضية النسوية ور 

   واأللعاب التقليدية.

واإلعالم اتجاه الشباب   لتقترح الوزارة وتطبق إستراتيجية التطوير المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة لالتصا 
الجزائرية في  المشاركة ودعم  ،وبرامج المبادالت الدولية كوالت والسهر على تطبيق االتفاقيات والبروتو

التحاقها بالهيئات الدولية   لأجهزة دعم الكفاءات الوطنية من أجكل ياضية الكبرى وتطوير األحداث الر
ودراسات التخطيط واإلحصائيات في قطاع مقاييس   لتحفز وتنسق أعما رياضية والشبابية تدرس الوزارة وال

 . المنشآت والتجهيزات االجتماعية التربوية والسهر على صيانتها

 ايا تتابع قض رياضة النصوص القانونية للقطاع وتعد مديرية التنظيم والوثائق التابعة لوزارة الشباب وال

 وتحافظ عليه. تعالج الوثائق وتسير أرشيف القطاعالمنازعات التي تخص القطاع و 

باإلضافة إلى هذا نجد على مستوى وزارة الشباب والرياضة مديرية اإلدارة العامة والقائمة على تحضير  
البشرية والمادية لإلدارة وتضمن سير   لتسير الوسائوتنفيذها و المركزية نية اإلدارة الفعليات المتعلقة بميزا

ضع قواعد وإجراءات متابعة ومراقبة المساعدات تقوم بوكما  ،الذمة المالية للوزارة والمحافظة عليها
مديرياتها   لهذا من خال كلالجمعوية الشبابية والرياضية بعنوان ميزانية الدولة و كة واإلعانات الممنوحة للحر

 الفرعية والمتمثلة في: 

 المديرية الفرعية للموارد البشرية. 1-

 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة.  2-

 العامة. لالمديرية الفرعية للوسائ  3-

 الجمعوية.  كةالمديرية الفرعية لمراقبة مساعدات الدولة للحر 4-

القدم الجزائرية  كرة أندية كل تضم  (Association )هي جمعية   االتحادية الجزائرية لكرة القدم: -2.1.1
  لعلى تنظيم المنافسات الوطنية والمباريات الدولية. وبغرض االهتمام بالبطولة الوطنية للقسم األو لوتعم
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مؤمورية   لمما يسه ،والثاني أنشأت الرابطة الوطنية لكرة القدم دورها هو تنظيم المنافسة الوطنية )البطولة(
 ألصناف. االتحادية في إعداد مخططات التنمية واالهتمام بالفرق الوطنية لجميع ا

 ، 1963وانضمت إلى االتحاد الدولي لكرة القدم منذ سنة   1962تأسست االتحادية الجزائرية لكرة القدم سنة  
صدره السيد  ،برئاسة السيد حميد حداج 1964وأصبحت عضوا رسميا في االتحاد األفريقي لكرة القدم سنة  

نوفمبر سنة  6 ـالموافق ل 1426  لشوا 4جدد وزير الشباب والرياضة بمقتضى قرار مؤرخ في   يحي قيدوم.
قائمة االتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام وهذا تطبيقا ألحكام  2005
 المذكور سابقا وهي على التوالي:  05-405من المرسوم التنفيذي  41المادة 

 . االتحادية الجزائرية أللعاب القوى 1-

 .كرة السلةاالتحادية الجزائرية ل 2-

 كمة.االتحادية الجزائرية للمال 3-

 .االتحادية الجزائرية لكرة القدم 4-

 .االتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين 5-

 . االتحادية الجزائرية للجمباز 6-

 .االتحادية الجزائرية لكرة اليد  7-

 . االتحادية الجزائرية الجيدو 8-

 . االتحادية الجزائرية للسباحة 9-

 .االتحادية الجزائرية لكرة الطائرة 10-

 . االتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية11-

 .االتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية 12-

  1426  رمضان14المؤرخ في  05-403إن تنظيم االتحادية الجزائرية يخضع للمرسوم التنفيذي  
الرياضية الوطنية حسب هذا المرسوم  تضم االتحادية  سابقا. كوروالمذ  ،2005  كتوبرأ 17الموافق 

 على ما يلي: 
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 الجمعية العامة  1-

 المكتب االتحادي 2-

 الرئيس.  3-

 ال بد أن تتوفر فيهم جملة من الشروط هي: ضاء متكونة من أع : الجمعية العامة -1.2.1.1

 .التمتع بالجنسية الجزائرية1-

 .التمتع بالحقوق المدنية والوطنية2-

 . عدم التعرض إلى عقوبة رياضية جسيمة  3-

 . قد حكم عليه بعقوبة مشينة ضاءأن ال يكون أحد األع4-

 .تجاه االتحادية كاتهمباشترا فاءالو 5-

 للقانون األساسي لالتحادية وأنظمتها.  لاالمتثا 6-

باإلضافة إلى إثبات مستوى من التكوين خلقية ومؤهالت مهنية وخبرة ذات عالقة بالمسؤوليات التي  
 الجمعية من األمور التالية: ضاء يمنع أع  شحون لها.يتر

 . االستفادة من مكافآت وامتيازات أخرى -

والرابطات  جمع الوظائف االنتخابية في نفس االختصاص للرئيس أو األعضاء المنتخبين ضمن النوادي -
 واالتحادية. 

رئيس االتحادية وتقلد وظائف  أما رئيس االتحادية الرياضية الوطنية فهو محضور عليه الجمع بين وظيفة 
والقيام بالتوريد والخدمات  ليكون نشاطها األساسي تنفيذ األشغا كةأو مسير مؤسسة أو هيئة أو شر لمسؤو

 لحساب أو تحت رقابة االتحادية أو أحد األجهزة التابعة لها.

تنتهي مدة   حيث  ،سنوات غير قابلة للتجديد  (04)المنتخبون ومنهم الرئيس لعهدة أربعة  ضاء ينتخب األع
 ديسمبر من السنة التي تجري خاللها األلعاب األولمبية الصيفية.  31عند تاريخ اإلنتخابية العهدة 

 . المكتب االتحادي ضاء انتخاب الرئيس وأع -

 . المصادقة على القانون األساسي لالتحادية -
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 . القانون األساسي لالتحادية لتعدي -

 . لالتحاديةالمصادقة على النظام التأديبي  -

 االتحادية. لالمصادقة على الحصيلة األدبية واألدبية والمالية وكذا برنامج عم -

 . التصويب على الميزانية والمصادقة على الحسابات - 

 أعضائها. كات تحديد اشترا - 

تب على اقتراح من المكبناءا المصادقة على النظام الداخلي والتنظيم الداخلي والتنظيمات العامة لالتحادية  -
 االتحادي. 

 وعقود إيجار األمالك العقارية.اإلقتناءات  في  لالفص -

 .المصادقة على االقتراحات  -

 . والنسوية  ،المساهمة في تطوير الرياضة المدرسية والجامعية -

 النوادي الرياضية. لتكوين المواهب الشابة الرياضية ال سيما داخ كزالسهر على إحداث مرا -

 التحكيم للجهة الوطنية األولمبية في حالة حدوث نزاعات محتملة. إخطار لجنة  -

بها   لالتنظيمات المعموو  على النظام التأديبي يطابق خصوصيتها واألحكام التي سنتها القوانين المصادقة -
طرق الطعن مع ضرورة  راءات،ويلحق لقانونها األساسي حيث ينص هذا النظام على األجهزة التأديبية واإلج

 تقاللية هذه األجهزة بالنسبة لألجهزة األخرى لالتحادية. تكريس اس 

االتحادية الرياضية الوطنية إال بالحضور الفعلي لثالثة أرباع   لعدم أمكانية الجمعية العامة اتخاذ قرار ح -
 تشكيلتها الكاملة.  3/4

يدرج في    لتعديكل  يجب أن يكون كما  .للموافقة المسبقة مع الوزير المكلف بالرياضة لحكل ويخضع  -
موافقة   لالقانون األساسي أو النظام الداخلي لالتحادية الرياضية الوطنية أو تشكيلة المكتب االتحادي مح

 الوزير المكلف بالرياضة. 

   20ادية الرياضية الوطنية حسب المادة تتكون الموارد االتح موارد االتحادية الرياضة الوطنية: -2.2.1.1
 مما يأتي:  كرمن المرسوم السالف الذ 
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 المنخرطين.  ضاءالسنوية ألع  اكات االشتر -

 إعانات الدولة والجماعات المحلية. -

 .الرياضة المنضمة لحقوق االنضمام وااللتزام للهياك -

 الشباب والممارسات الرياضية. مساهمات الصندوق الوطني والصناديق الوالئية لترقية مبادرات  -

 قسط من ناتج األرباح المتأتية من المنافسات.  -

الرعاية واإلشهار والدعم   لخدمتها ال سيما الناتجة عن أعماوأداء المرتبطة بأنشطة االتحادية  لالمداخي -
 وتسويق العروض الرياضية والمنافسات أوالتدريب. 

 رياضي والفرق الوطنية. تسويق صور العقود التجهيز والرعاية و أرباح   -

 األقساط أو المساعدات المحتملة من الهيئات الرياضية الدولية.  -

المساعدات واإلعانات المالية لألشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام   كلالنفقات والوصايا و -
 والخاص.
وظيفته في    لالرياضية تتمثالمكتب االتحادي هو الجهاز التنفيذي لالتحادية  المكتب االتحادي: -3.2.1.1

 التسيير اإلداري والتقني والمالي.

  (14)إلى أربعة عشر  (06)في ستة  لفإن المكتب االتحادي يتشك 05-405من المرسوم   21حسب المادة 
عضوا ينتخبون عن طريق االقتراع السري من الجمعية العامة لعهدة مدتها أربع سنوات حسب المرسوم  

الذين يعينهم وزير الشباب   ضاءتنتخبهم الجمعية العامة من بين األع أعضاء  باإلضافة إلى  .كرالسالف الذ 
ومدير تقني تحت  ضمن الجمعية العامة هؤالء األعضاء والرياضة بحيث يكون عددهم متناسبا مع عدد 

ضاء  يمكن لألع ،المكتب االتحادي ضاءإضافيين يستخلفون األعأعضاء يوجد كما  إشراف األمين العام.
 المنتخبين فقدان العضوية في الحاالت التالية: 

 ثالثة غيابات متكررة وغير مبررة. -

 . االستقاللية -

 أشهر.  (03)على ثالثة أشهر   لالخطأ الجسيم الذي تترتب عنه عقوبة تأديبية للتوقيف لمدة ال تق -

 وعرضة  ،ومشروع ميزانية االتحادية ،وتكمن مهمة المكتب االتحادي إعداد واقتراح مشاريع البرامج
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إعداد الرزنامة العملية للمنافسات والتظاهرات الرياضية.والسهر علىاحترام  وكذا  ،على الجمعية العامة
تدعي المكتب االتحادي من رئيس االتحادية وتحت االخالقيات الرياضية وهذا باستعانة بلجان متخصصة. تس

المداوالت بأغلبية األصوات وإذا تعادلت هذه األصوات   رئاسته وهذا بحضور أغلبية أعضائه ويصادق على
 يرجح صوت الرئيس. 

سنوات وهو المكلف   (04)ينتخب الرئيس من طرف الجمعية العامة لعهدة مدتها أربع    الرئيس: -4.2.1.1
دورات الجمعية العامة ودورات المكتب   لأعما ل المكتب االتحادي ويقترح جدو لبتوزيع الوظائف داخ

كما نشاط االتحادية ويرسلها بصفة منتظمة وزير الشباب والرياضة   لالرئيس خالصات حصائ يعد   االتحادي.
األدبية والمالية ويعرضها على المكتب االتحادي وبعد مصادقتها من طرف الجمعية العامة  لر الحصائيحض
دون   لعلى أن رئيس االتحادية هو المؤه 14فقرة  18تنص المادة  إلى وزير الشباب والرياضية. لترس

من   لأي مانع للرئيس أو استقا لغيره لمراسلة الهيئات الدولية واالتحاديات الرياضية األجنبية وإذا حص
منصبه يستدعى الرئيس بالنيابة بعد إعالم وزير الشباب والرياضة لمدة ثالثين يوم إلى غاية انعقاد جمعية  

كذا الحياة المدنية و لأعماكل العدالة أمام  لأن الرئيس يمثكما  عامة غير عادية قصد انتخاب رئيس جديد.
 والدولية.الهيئات الرياضية الوطنية 
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 07األسبوع رقم:          07المحاضرة رقم:       05المحور رقم:               د/زريفي سليم  اسم المؤلف:

 الرياضي ومراحله األساسية التشريع

لقد الجزائر(: فيضة الريا)التشريع القانوني الذي يحكم الرياضي ومراحله األساسية التشريع -1
 إلى يومنا بعدة مراحل نذكرها كمايلي: االستقاللمر التشريع الرياضي في الجزائر منذ 

 ،استعادت الجزائر سيادتها :(1976-1962)مرحلة النموذج الفرنسي مرحلة ما بعد االستعمار-1.1
ممتلكات الشعب الجزائري والتي تجسدت في  لي األصـفكانت واستعادت بذلك أراضيها المسلوبة والتي 

ره ـذي أقـمنها للميثاق. ال فاءا والتشييد والبناء أميم الموارد الطبيعية وإتباع سياسة ـة وتـورة الفالحيـصورة الث
لقيادة حزب جبهة التحرير الوطني   كيةشتراس القومي للثورة الجزائرية في طرابلس وطبقا للمبادئ االـالمجل

اقتصاد وطني  وإنشاء الح الزراعي ـاز اإلصـي إنجـروع فـ"من األهداف األساسية للجمهورية الجزائرية الش
  لوالتعدي لترتفع مستوى معيشة العماكي دة الجماهير ـة لفائـبتسييره وإنتهاج سياسة اجتماعي  لينهض العما

ومحو األمية وتنمية الثقافة القومية   ،في تدبير الشؤون العامة وتطوير البالد   إشراكها بترقية المرأة قصد 
لكن ورغم هذا فإن األستاذ رواب يرى أن "   (.1963 رائ زجلر او دست ) وتحسين السكن والحالة الصحية العامة"

الهياكل  الجزائر تملك مخطط توجيهي للمشرع الجزائري لرسم  لات جعـاص بالجمعيـالخ 1901القانون  
التأطير كما كان  . فيدراليات رياضية ولجان ألمبية" ،رابطات رياضية ،الرياضية الجزائرية: جمعيات رياضية

الوطنية" ال  ة متدهورة ولكن هذه السياسة الرياضية ـي حالـدت ففـوالمنشآت الرياضية قليلة وإن وج ،شبه منعدم
الرياضية بما فيها األشخاص الطبيعيون والمعنويون والذين  كبير للحركة يم ـ يمكنها أن تتطور بدون تنظ

يعطينا صورة   1976إن ميثاق التربية البدنية والرياضية لسنة  .البالد لتطوير  داد مجتمع سليمـى إعـيعملون عل
ى ـ"وهي موجهة إل …عمق النظام اإلجمالي للتربية بمفهوم الرياضة في تلك الفترة هي نظام تربوي مأخوذ من

على   1963من دستور   18حيث تنص المادة  (.54.ص ،2004 عمر رواب،) "لالعما  لالسن ومجم لجميع مراح
كان حيث  ،فرد وحاجيات الجماعية"كل الجميع بدون تمييز" استعدادات  لي متناوـة فـأن "التعليم إجباري والثقاف

ان من ويالت  ـواألمية اللتان لطالما تخبط فيها الشعب الجزائري الذي ع لعلى الجهضاء إجباري لق يم ـالتعل
وهذه الوضعية الصعبة لم تكن الرياضة في حالة تسمح لها بالتطور   ،أمام هذه التحديات الكبيرة االستعمار.
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حساسية  أكثر لوجود مجاالت نظرا  لاـوالتألق ولم يكن من الممكن تشريع قوانين وأنظمة في هذا المج
ريعات الفرنسية إال ما  ـالتش لوـدد مفعـالذي م 62-175أمر كرسه والذي  1901فبقي قانون  ، وخطورة

الصادر   63-254وبعدها صدر مرسوم   مناهض للعنصرية.كان سيادة الوطنية وما يعارض منها مع ال
ة والجمعيات الرياضية باإلضافة إلى مجموعة التعليمات الرسمية التي ـالمنظم للرياض 1963/07/10بتاريخ  

دم  التأطر شبه منعكان بعد االستعمار  المنظومة التربوية. لحددت مكانة التربية البدنية والرياضية داخ
  ،هذه وضعية صعبة عجزت أمامها البالد   كانت ي حالة متدهورة وـوالمنشآت الرياضية قليلة وإن وجدت فف

لكن   الجزائر وفي فترة حرجة تزامنت مع خروجها من االستعمار. لات وطن فتي مثـخصوصا أمام متطلب
التنشيط والمعدات التي تساعد على   ،التعليم ،التأطير ل الكثير من التحديات تنتظره في مجاالت عدة كالتموي

الجهوي للتربية البدنية والرياضية ببن  كان المركز حيث  تطوير التربية البدنية والرياضية في الجزائر.و تنمية 
إال أن األستاذ سي محمد بغدادي يرى أن "النموذج   .لدة التي تنشط في هذا المجاـة الوحيـعكنون الهيئ

فيه ال يستجيب لما يتطلع إليه الشباب الجزائري من رغبات ومتطلبات  لتعدي الموروث الذي لم يتم إضافة أي
ثم أن ديمقراطية  (. 29ص ،1996 ،سي محمد بغدادي) .ن الرياضة الوطنية تعكس خصوصته وشخصيته"ـم لتجع

أصدرت تعليمات رسمية تشبه   1970النشاطات البدنية والرياضية تسمح بترقية المرأة وتحريرها. وفي سنة  
طلحات أو المضمون القوانين والمنشورات الفرنسية المتعلقة بممارسة مهنة ـمن حيث المصاء إلى حد بعيد سو

 التربية البدنية والرياضية والمتعلق بالتكوين الرسمي ألستاذة التربية البدنية والرياضية. 

تغطية نقائص   للق بالجمعيات وهذا من أجالمتع 1971/12/03المؤرخ في  79/71أمر رقم  جاء حيث 
الرياضية الوطنية في هذه الفترة ما  كةليكون بمثابة الوثائق األساسية واألصلية التي تنظم الحر ،1901قانون 

  الجمعيات الرياضية. ة التي تمارس في إطار الرياضة هية األساسيـة القاعديـو أن الهيئـيميز هذه المرحلة ه
قائما على المفهوم الليبرالي إلى أن الجزائر  كان حيث ورغم" أن النموذج الفرنسية للتربية البدنية والرياضية 

اتسمت كما  (..11ص ،2001  ،دي رعباس ف)  .اوالت اإلصالح"ـض محـم بعـ قامت بتطبيقه على مجتمع اشتراكي رغ
ات والطبقات االجتماعية وهو ما يطلق عليه  ـع القطاعـ ي جميـلمبدأ حرية ممارسة الرياضية وهي متواجدة ف

بمصطلح جمهرة الرياضة. أين بدأ االنطالق لسياسة جديدة لصيانة المنشآت الموروثة عن االستعمار وإنجاز 
 . جويلية 5 كب متعددة الرياضات واإلنجاز الضخم لمرمركبات 

للحركة الرياضة  تعتبر هذه المرحلة منعرجا مهما  (:1989-1976مرحلة التقنين الرياضي )  - 2.1
ليتيح من  1976"دستور جاء   1976.و دستور  1986ميثاق   1976-اق ـالجزائرية حيث تتميز بصدور ميث

الذي ال   االشتراكياالختيار ضوء تحدد مذهبها وترسم إستراتيجيتها على كي جديد فرصة أخرى للجزائر 
الرقي وهو يتصور بوضوح المجتمع الذي  عب الجزائري في مسيرته نحو ـومن هنا ينطلق الش ،رجعة فيه

  ،وبعد فترة حاولت الجزائر من خاللها ضم الجراح وتصليح ما خربته اليد المستعمرة .يعترف تشييده
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ثورة الفاتح نوفمبر  تركته الصدى الكبيرالذي  لأصبحت للجزائر مكانة بارزة على المستوى الدولي بفض
ضف إلى ذلك الجهود  ،وقوفها أمام القضايا العادلة  ل الواالحترام الذي استطاعت أن تكسبه من خ 1954

الرياضة إحدى المجاالت الثقافية التي  كانت و الكبيرة التي بذلتها على المستوى الداخلي في التنظيم والتنمية.
لفئة الشباب من مكانة مهمة في المجتمع  كانت ة البدنية والرياضية وهذا لما ـانون التربيـتعززت بميثاق أو ق

ادر الطاقة ـحيث أن " التربية البدنية والرياضية عامال لتجنيد وتنشيط لمص ،األمة لأثمن رأسما كونه الجزائري 
 .بحكم القيم التربوية والمدنية والخلقية لإذ أنها تشك ،االجتماعية

وقد سمي    1976/10/23ي ـؤرخ فـالم 81/76إن صدور تقنين التربية البدنية والرياضية ضمن أمر رقم  
من مبادئها والتعليم والتكوين    ،الرياضة لة لمجاـالمتعلق لائـوهذا ألنه يتضمن تقريبا جميع المس code)تقنينا)

دة إلى القمة في إطار الجمعيات وما يتعلق بالمعدات واألدوات  ـالرياضية من القاع كةفيها وتنظيم الحر
الجوانب   كذاآت الرياضة باإلضافة إلى حماية الممارسين وتحديد حقوقهم ووجباتهم وـالمنش كذاية وـالرياض
في  كامال دماجا ـحيث يعرف مصطلح التربية البدنية والرياضية: "منظومة تربوية مندمجة ان. إلخ …المالية

 ،تكوين اإلنسان المواطنى تثمين ـالمنظومة الشاملة للتربية وتخضع للغاية المرجوة من هذه التربية ويسعى إل
 ا إجباريا فيـبح تنظيمـاعتبر هذا القانون التربية البدنية والرياضة حقا وواقعا حيث أصكما  االشتراكي. لوالعام

الرياضة الوطنية   كةالحر ، ا وسوياـكلوا معـاألشخاص ليشكل قطاعات النشاط ومهمة وطنية يشارك فيها  كل
آت  ـة للمنشـفقد تخصصت في وضع مسافة تخطيطي (03)المادة  أما4. و 2  ،1وهذا ما تضمنته المواد 

ترتكز أحكام تقنين التربية البدنية   وتنظيم مصالح مكلفة بترقية النشاطات الرياضية.  زة الرياضيةـواألجه
 : والرياضية على ما يلي

 5)للمؤسسات )م. اكيمبدأ التسيير االشتر -

 لمنظومة التربوية.ان ـزأ مـال يتججزء   نشاطات الرياضة هيـمبدأ التخطيط االشتراك والشمولة: أي أن ا -

 ال يستثنى أحد. ،مبدأ الديمقراطية: فهي نظام تربوي جماهيري -

االقتصادية   ،اإلدارية ،ةـات الوطنيـالمؤسس لك لية: أي أن النشاطات البدنية والرياضة يشمكز مبدأ الالمر -
 .لالعم لوسائلسير  تقلة ـوالعسكرية. التي البد أن تحتوي على سلطة حقيقية مس

  الدولية. لى مستوى المحافـعل  ـلن تمويـ الفرق الوطنية العلم الجزائري أحس لمبدأ الهوية والتقويم: حيث تمث -

ة التربية البدنية  ـمنه التي نصت على حق الموطنين عن طريق ترقي 67في المادة  1976أن دستوركما 
التطبيق الفعلي   1977هدت سنة ـوشعامة،  كما اعتبرت الرياضة بأنها منفعة  ،والرياضية والترفيه

لإلصالحات والرياضية. وتم إدماج الجمعيات الرياضية ضمن المؤسسات بالنسبة للنخبوية وضمن البلديات  
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الرياضية أدى إلى  الحركة أن واقع غير   بالفرق الوطنية.المركزية اإلدارة  ـلالجمهورية وتكفبالنسبة للرياضة 
 Michel  2001)  المذكرات ة والرياضية واالعتماد في التسيير على المناشير وـة البدنيـين التربيـبتقن ـلتجميد العم

débordes .)  

ادية واالجتماعية والثقافية مما أدى  ـوالت االقتصـللتحعة ـخاضكانت الرياضية الحركة ونخلص في األخير أن 
الجزائر في   لومع دخو للبالد.االشتراكية ع التوجهات ـ إلى خلق نظام جديد للتربية البدنية والرياضية يتطابق م

السياسية التشريعية فألغيت  ل ى التفكير في تغيير وتعديـدفع بالدولة إل ،نظام اقتصاد السوق في بداية الثمانينات 
 ى يتطابق مع السياسة االقتصادية الجديدة.ـبعضها وعدلت البعض منها حت
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 08األسبوع رقم:           08المحاضرة رقم:        05المحور رقم:              د/زريفي سليم  اسم المؤلف:
تم إصدار عدة   :1989 - 2004 (إعادة بعث الرياضةمرحلة تنظيم وتوجيه البيت الرياضي )-3.2

المتعلق بتنظيم وتطوير المنظومة الوطنية   1989/02/14ي ـؤرخ فـالم 63/89انون ـتشريعات من بينها ق
والت ـ والتح  81/76ر ـق األمـذا القانون نتيجة الفراغ الناجم عن عدم تطبيـهجاء د ـللتربية البدنية والرياضة وق

ي المؤسسات  ـوتخل 01/88ات قـتغاللية المؤسسـانون اسـوالسياسية للبالد باإلضافة إلى ظهور قادية  ـاالقتص
 . النشاطات الرياضية لالعمومية عن تموي

حيث   ،ع جميع مجاالت الحياةـا مـليبنى عالقة الرياضة والمحيط الخارجي وارتباطهجاء  03/89إن القانون  
منه مصطلح المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية أنها:" مجموع من الممارسات   2تعرف المادة 

مندمج في المحيط السياسي واالقتصادي واالجتماعي  و  منسجم ومتجانس ،مدرجة في سياق دائم التطور
ساسا من  التنظيم والتنشيط المتكونة أهياكل مختلف  ل وهذا من خال، يم اإلسالميةـع القـابق مـافي ومتطـوالثق

 لأيضا بعض المفاهيم الجديدة من بينها أعما لتسجكما  اتحاديات ولجان أولمبية. ، رابطات  ،جمعيات رياضية
ي ـدف الرياضـة ذات الهـتجاري شركات الجمعيات إلى مؤسسات أو لاإلشهار والرعاية لألنشطة الرياضية وتحو

 وبالتالي خضوعها للقانون التجاري وليس لقانون الجمعيات.

ة والمساهمة في عملية  ـضافة إلى إحداث صندوق لتطوير األنشطة الرياضية مهمته تكملة دور الدولباإل 
القاعدة التشريعية   89-03ي فيبقى قانون  ـالرياض لاـ لم يأتي بجديد في المج 8919وبما أن دستور   لالتموي

المتعلق   1995/02/25المؤرخ في   09/95والذي ألغي بموجب األمر رقم   1995.األساسية إلى غاية 
 بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها. 

ذا األمر مبادئ توجيه وتنظيم  ـدد هـوهذا لعدم استجابته للواقع الذي ال يتوقف عن التغيير والتطور حيث يح
 نية والرياضية والتي: المنظومة الوطنية للتربية البد 

 تفتح شخصية الموطنين فكريا وتهيئهم بدنيا.  -

 المحافظة على صحتهم.  -

 . تربية الشبيبة وترقيتها اجتماعيا وثقافيا –
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ز التراث الوطني الثقافي ـوطني وتعزيـالتماسك ال لالتقارب والصداقة والتضامن باعتبارها عوام لتطوير مث -
 والرياضي.

 األمراض االجتماعية بترقية القيم األخالقية المرتبطة بالخلق الرياضي. محاربة  -

 . المنافسات الرياضية الدولية لالمشرف للوطن في محاف لالتمثي -

من هذا األمر النشاطات الرياضية المنظمة حقا معترفا به لجميع أصناف السكان دون تمييز  2اعتبرت المادة 
ن أشخاص طبيعيون أو معنويون خاضعين للقانون  ـيط مـظيم وتنشتنهياكل  في السن والجنس وهذا بمساهمة  

دني رياضي  ـلنشاط ب ،إن اختالف الممارسات البدنية والرياضية من تربية بدنية ورياضية العام أو الخاص.
والشباب في األوساط التربوية  لاـاألطف لرياضة المنافسة ورياضة النخبة وذات المستوى العالي يجع ،ترفيهي
النفسية الكفاءات وقين تساهم في التحسين والمحافظة على ـالمعوهياكل الدراسية ومؤسسات التكوين  لوما قب
إدراج مادة التربية البدنية والرياضية في برامج وامتحانات   06حيث ألزمت المادة  والشباب. لللطف كيةالحر

ة النشاطات الرياضية  ـي ترقيـاهم فـث تسـا حيـالدولة وتأمين تطورهالتربية والتكوين وهذا تحت ضمان 
جاء  تثمين األلعاب والرياضيات التقليدية. كذلكوالتجمعات السكانية واألحياء  والترفيهية خاصة على مستوى 

صد ة النخبة وذات المستوى العالي قـيم رياضـهذا األمر لتنظيم الرياضة حيث أدرج في القسم الرابع منه تنظ
والتسويق   لوالمحافظة عليه وترقية و تطوير أنظمة االتصا  ياـا رياضـون تراثـعنصر من شأنه أن يككل جلب 

التعاون   120حتى المادة  115المواد  ذكرت الرياضي والتكوين العلمي في ميدان التربية البدنية والرياضية.
وزير المكلف بالرياضة وبمساهمة الهيئات  وهذا باقتراح ال ،الدولي في ميدان العالقات مع الهيئات الدولية

 العقابية.  اإلجراءات أحكام خاصة في الباب السابع فيما يخص التدابير األمنية وكما ذكرت  الرياضية الوطنية.

فبراير سنة   14المؤرخ في  89-03م ـانون رقـام القـي أحكـتلغ  131وبالتالي تجدر اإلشارة إلى أن المادة 
 سابقا. والمذكورة  1989

المؤرخ في   04-10 قانون البدأت هذه المرحلة بصدور  (:2014-2004مرحلة اإلصالح الرياضي )  -4.2
جاء   والمتعلق بالتربية البدينة والرياضية:  2004أوت سنة   14 ــالموافق ل 1425جمادى الثانية عام  27

ري للمواطنين وترقية الشباب اجتماعيا  ـتح الفكـ دور التربية البدنية والرياضة في التربية والتف كد هذا القانون ليؤ
تتولى سياسة تطويرها   ،وثقافيا ودور الدولة في ديمقراطية الرياضة دون تميز واعتبارها من الصالح العام 

ا على  ـترقيته لدنية والرياضية ووسائالقانون القواعد العامة التي تسير التربية البذكر  وتنظيمها ومراقبتها.
كيفية  لالسادس من نفس القانون وفي القسم األو لالفصل تناو في الممارسة أو التأطير.سواء المستويات كافة 

ة ـة الرابطـذا بمراقبـ وادي الرياضية الهاوية منها والمحترفة مهمة تربية وتكوين الشباب وهـة النـممارس
ا  ـالمشرع الرابطات الرياضية باعتباره لوفي القسم الثاني تناو  الوطني المنضمة إليها.واالتحاد الرياضي 
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رابطة  لكـوالتي قد توجد على ش ،ع للقوانين األساسية لالتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليهاـة تخضـجمعي
تها التنسيق بين  والئية أو بلدية مهم ،جهوية ،وقد تكون وطنية رياضية متعددة الرياضات أو متخصصة.

كما  االتحادية الرياضية الوطنية وهي  لأما القسم الثالث فيتناو ات الرياضية المنظمة إليها.ـالنوادي والرابط
انون  ـام القـات وأحكـ"جمعية ذات صبغة وطنية تسيرها أحكام القانون المتعلق بالجمعي 50 :ادة ـتعرفها الم
على الدور المهم الذي تلعبه االتحادية الرياضية الوطنية في كما أكد  استقاللية. لتمارس نشاطاتها بك  10-04

أنشطتها وبرامجها في تربية الشباب وترقية الروح   لة الخدمة العمومية بمساهمتها من خالـذ مهمـتنفي
تحضير وتسيير الفرق  لالـخالرياضية وحماية أخالقيات الرياضة وتدعيم التماسك والتضامن االجتماعيين من  

المشرف للوطن.  لوزير المكلف بالرياضة قصد التمثيـع الـيق مـفي المنافسات الدولية والتنسللمشاركة الوطنية 
 ات التي تنشأها. ـى الهيئـوممارسة السلطة التأديبية على الرابطات والنوادي المنظمة إليها وعل

دما يعترف لها الوزير المكلف ـعن ،ويض ـق التفـها عن طريإن االتحادية الرياضية الوطنية تمارس نشاطات
حيث تحدد شروط االعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام   ،بالرياضة بالمنفعة العمومية والصالح العام

على    لعن طريق التنظيم مما يسمح لها بالحصو ،ا األساسيةـقوانينه كذالالتحاديات الرياضية الوطنية و
تعمالها  ـن طرف الدولة والجماعات المحلية وهذا وفق أسس تعاقدية وشروط اسـمساعدات وإعانات مالية م

مختلف األجهزة االستشارية للتربية  ذكر باإلضافة إلى   64.إلى  59به المواد جاءت ا وهذا ما ـومراقبته
 :يف ةـالبدنية والرياضية المتمثل

 المرصد الوطني للرياضة -

 المجلس البلدية للرياضة  -

وهي محددة   ،آت الرياضيةـالمنش ـلف داخـالوقاية من العن لاللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أج -
 : ـب 66عالقة بالرياضة تقوم حسب المادة مع المؤسسات وهيئات في مجاالت لها  لوباالتصا بالتنظيم

 جهوية للطب الرياضي.  اكزوطني ومر كزإحداث مر لبطب الرياضة من خال  لالتكف -

 البحث وتطوير العلوم والتكنولوجيات المطبقة على الرياضة.  -

 الرياضة  لاإلعالم والتوثيق في مجا  -

 مردودية المنشآت الرياضة  لتسير وتفعي -

 دعم إمداد االتحاديات للرابطات الرياضية  -
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 . التكوين والتأطير -

 . الهيئات الدولية لتمثي -

 تكوين النخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وتحضيرها.  -

 الدعم المالي خارج موارد الدولة. -

 تعاطي المنشطات ومكافحته. كشف -

 لة المساهمة في تمويـة والخاصـتتكلف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العموميكما  -
ة والحماية الطبية الرياضية ومكافحة  ـالوقاي ،والرياضيين ،تكوين إطارات  ،األنشطة الرياضية من تعليم 

علما أن   الدولي. لتشجيع البحث العلمي والممارسة الرياضة االحترافية والشبه االحترافية والتمثي ،المنشطات 
عمليات دعم وترقية لفائدة    للتموي لمن نفس األمر تسمح للمتعاملين العموميين أو الخواص التدخ 75المادة 

اللجنة الوطنية األولمبية على  ذا كو ،الرياضيين والنوادي الرياضية والرابطات واالتحاديات الرياضية الوطنية
-97تنظم المواد  .الذكر النوادي والهيئات السالفة لوين الرياضيين أو دعم وسائـة أو تك ـمساهمات مالي لشك
وهذا بتحديد من الوزير المكلف  ،ات الرياضية الدوليةـع الهيئـات مـدان العالقـاإلستراتيجية الوطنية في مي 94

 الوطنية وهذا بخصوص: بالرياضة بمساهمة اللجنة 

 انضمام االتحاديات الرياضية الوطنية إلى الهيئات الرياضية الدولية.  -

و تابع لالتحادية  ـوممارستها من طرف عض ،االلتحاق الوظائف االنتخابية ضمن هيئة رياضية دولية -
أو الدولية على   /ة وـوالقارية  ـمقرات الهيئات الرياضية الجهويوإنشاء  لشروط استقبا كذاو رياضية وطنية.
 التراب الوطني. 

  لي أرض الوطن في شكـأو القارية المتواجدة ف/دعم الدولة للهيئات الرياضية الدولية وكيفيات تتحدد كما  -
تظاهرة رياضية  كل ات الرياضية المعينة أي أن ـأو الهيئ /ة وـة والهيئـف بالرياضـاتفاقي بين الوزير المكل

 المعنيين. الوزراء ة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة بالتنسيق مع ـع للمراقبـي يخض ـأجنب لمتعامبنظمها 

فة العضوية في األجهزة  ـم صـالمنتخبين الذين لهضاء إلى أنه يمكن للمسيرين األع 96تسير المادة  كما -
م حيث يتولى الوزير المكلف دة انتخابهـعه لالتنفيذية للهيئات الرياضية الدولية االستفادة من انتداب خال

دى الهيئات والمؤسسات التي ينتمون إليها ويعاد إدماجهم في  ـالمتعلقة باالنتداب لاإلجراءات  بالرياضة متابعة 
 95-09ألغى أحكام األمر   04-10رة انتخابهم. وتجدر اإلشارة إلى أن القانون  ـفتانتهاء  سلكهم األصلي عند 

والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية   1995فبراير  25 ـالموافق ل 1425رمضان   25المؤرخ في 
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إلى حد أقصاه  لارية المفعوـر سـالنصوص التطبيقية لهذا األمقاء البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها مع إب
كذلك في هذه المرحلة تم صدور مرسوم تنفيذي  من تاريخ صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون. إبتداءا سنة

 ثاني ينص كما يلي: 

 09األسبوع رقم:          09المحاضرة رقم:         05المحور رقم:              د/زريفي سليم  اسم المؤلف:
المحدد  2005أكتوبر 17  قـالمواف 1426 انـرمض  14 المؤرخ في 05-405 المرسوم التنفيذي رقم-

روط االعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح  ـش كذالكيفيات تنظيم االتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها و 
شروط  وكذا تنظيم االتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها كيفيات  يهدف هذا المرسوم إلى تحديد ، العام

لطة التنفيذية والمتمثلة في الوزير المكلف ـن السـادر عـ و صـالعمومية والصالح العام هاالعتراف لها بالمنفعة 
 : لفصو (05)بالرياضة والشباب. يتكون هذا المرسوم من خمسة 

 . يتضمن األحكام العامة  :لاألو لالفص

 . التنظيم والسيركيفيات  :الثاني لالفص

 . أحكام مالية :الثالث  لالفص

 . المساعدات والمراقبة :الرابع لالفص

 شروط اعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام و ينقسم إلى:  :الخامس لالفص

 المنفعة العمومية والصالح العام  :لالفرع األو1-

 التفويض  :الفرع الثاني2-

المعترف لها  ة الرياضية الوطنية ـوذجي لالتحاديـي النمـانون األساسـويحتوي المرسوم على ملحق يتضمن الق
 : لفصو 05)) ى خمسةـوي علـو يحتـام وهـبالمنفعة العمومية والصالح الع

 .: أحكام عامةلاألو لالفص -

 .: الجمعية العامةالثاني لالفص -

 .: الرئيسالثالث  لالفص -

 .: المكتب االتحاديالرابع لالفص -
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 : االنتخاب وقابلية االنتخاب. الخامس لالفص -

بغة وطنية وتسير بموجب أحكام  ـجمعية ذات صكونها هذا المرسوم التنفيذي االتحادية الرياضة الوطنية  لتناو
  04-10والقانون   1990ديسمبر   ـالوافق ل 1411 لادى األوـجم 17المؤرخ في  90-31القانون رقم  
أحكام المرسوم   باإلضافة إلىالذكر السالفان  2004أوت  14الموافق  1425جمادى الثانية  27المؤرخ في 

 05-405.التنفيذي 

ف بالرياضة بحيث ال يمكن  ـوزير المكلـتؤسس االتحادية الرياضية الوطنية على أساس معايير يحددها ال
 ب النشاط الرياضي. ـمن اتحادية واحدة على الصعيد الوطني هذا حسأكثر اعتماد 

 04-10من القانون  51ي المادة ـا فـمن المرسوم على مهمة الخدمة العمومية المنصوص عليه 4تنص المادة 
ة  ـات الرياضـأخالقي حمايةباب وترقية الروح الرياضية و ـة الشـفي تربيكبير لما لها من دور  ،أعاله المذكور

والرياضة حسب هذا  امن االجتماعيين.ومن هنا يتجلى لنا صالحيات وزير الشباب ـك والتضـدعيم التماسـوت
 المرسوم والمتمثلة في: 

 تحديد معايير تأسيس واعتماد االتحاديات الرياضة الوطنية بقرار وزاري. -

 الموافقة القانون األساسي والنظام الداخلي لالتحادية الرياضية الوطنية.  -

في  بالرياضة المكلفة المركزية الح ـعلى تقرير من االتحادية أو المصبالرياضة بناءا  يتخذ الوزير المكلف  -
العقوبات المقرر ضد المستخدمين الموضوعي   ،ات ـوانين والتنظيمـ اة القـحالة وقوع خطأ جسيم أو عدم مراع

 بها. لباألحكام التشريعية والتنظيمية المعمو لالـة دون اإلخـتحت تصرف االتحادي

ية الهاوية والرابطات ـجية للنوادي الرياضيوافق الوزير المكلف بالرياضة على القوانين األساسية والنموذ  -
        من القانون  49و   43و   30الرياضية والتي يحددها االتحادية الرياضة الوطنية طبقا ألحكام المواد 

 المذكور أعاله. 04-10رقم 

للنوادي  يحدد الوزير المكلف بالرياضة عن طريق قرار وزاري ويوافق على القوانين األساسية النموذجية  -
 ة الرياضية الوطنية.ـرف االتحاديـن طـالرياضية الهاوية المتعددة الرياضة المحددة م

 ،وزير المكلف بالرياضةـن الـللموافقة المسبقة م 2فقرة  17للجمعية العامة حسب المادة  لحكل يخضع  -
 . المذكور أعاله 1990مبر  ـديس 4ي ـؤرخ فـالم 90-31بأحكام القانون رقم    لدون اإلخال
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ة الوطنية أو تشكيلة  ـة الرياض ـداخلي لالتحاديـيدرج في القانون األساسي أو النظام ال لتعديكل يخضع  -
 المكتب االتحادي إلى موافقة الوزير المكلف بالرياضة.

  ة االتحادية الرياضةـف بالرياضـوزير المكلـمن نفس المرسوم التنفيذي على تزويد ال 25تنص المادة  -
 في التشريع والتنظيم  من الشروط المحددةـة ضـأو بمصالح تقنية وإداري/الحاجة بمستخدمين وعند  الوطنية

 بهما.  لالمعمو

اط المخصصة لسير  ـمنح اإلعانات ومراقبتها خاصة األقسكيفيات يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط  -
 االتحادية الرياضية الوطنية.

ة الرياضة الوطنية  ـاإلعانات الممنوعة إلى االتحادي لالرياضة استعما سنة لدى الوزير المكلف كل تثبت  -
 من نفس المرسوم.  30السنة المالية المنصرمة حسب المادة  لخال

ة العمومية والصالح  ـراف بالمنفعـروط االعتـش 405-05الخامس من المرسوم التنفيذي   لالفص ليتناو -
ا األساسي طبقا للملحق المرفق بالمرسوم ـوهذا بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة ويحدد قانونه ،العام

ة والصالح العام لالتحادية الرياضة الوطنية على أساس معايير  ـة العموميـيعترف بالمنفع 405-05التنفيذي  
 وهي :   38حددتها المادة 

 . طابع االختصاص أو االختصاصات الرياضية 1-

 . لسمعة الوطنية والدولية لنشاط أو األنشطة الرياضة المؤطرةا 2-

 . األنشطة كثافة 3-

 عليها.  لالنتائج الرياضية المتحص 4-

 حجم األعداد المؤطرة وأهميتها.  5-

 مستوى الهيكلة والتنظيم والموقع على الصعيد الوطني.  -6

الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية  وهكذا يمكن االتحاديات الرياضة  األثر االجتماعي والثقافي. -7
ق عليها  ـوزارات في تشكيلة أجهزتها المداولة والمسيرة في حدود نسب يواف ل والصالح العام أن تقر تمثي

كما   ،وزير المكلف بالرياضةـن الـالوزير المكلف بالرياضة و تحدد قائمة هذه االتحاديات بموجب قرار م
أو جزء من مهام الخدمة العمومية  كل ات بممارسة ـذه االتحاديـوض هـ أن يف ةـيمكن للوزير المكلف بالرياض
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  ــالموافق ل 1425جمادى الثانية  27المؤرخ في   04-10ن القانون رقم  ـ م 51ادة ـي المـالمنصوص عليها ف
 :يمكن سحب هذا التفويض في حالةكما سنوات قابلة للتجديد  (04)لمدة أربعة  2004أوت  14

 . ماد من االتحادية الرياضة الوطنيةسحب االعت 1-

 المذكور أعاله.  04-10من القانون   100التدابير التأديبية ال سيما المادة  2-

 بها.  لخرق االتحادية للقوانين والتنظيمات المعمو 3-

 .المساس بالنظام العام أو اآلداب العامة 4-

 العمومية.عدم احترام شروط عقد األهداف المبرم مع السلطة 5-

الح العام من إعانات ومساعدات ـة والصـهذه االتحاديات الرياضة الوطنية المعترف لها بالمنفعة العام  لتتحص
ومساهمات من الدولة والجماعات المحلية وفق أسس تعاقدية تحدد األهداف التقنية السنوية والمتعددة السنوات 

  بهما.  لومراقبة هذه المساعدات الممنوحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمو  لتعماـ روط اسـا وشـب بلوغهـالواج
ة الرياضة الوطنية مستخدمين  ـ تجدر اإلشارة إلى أن الوزير المكلف بالرياضة يضع تحت تصرف اإلتحاديكما 

 : تقنيين وإداريين ال سيما

 كلفة بما يأتي: مسئولو المديريات المنهجية واإلدارية ضمن المديرية التقنية الوطنية الم -أ

 . الفرق الوطنية1- 

 . التنظيم الرياضة والتكوين 2-

 .التطوير الرياضي والتكوين 3-

 بها.  لترقية المواهب الشابة الرياضية والتكف  -4

 . األمين العام -ب 

 .المدير التقني الوطني -ج

تعاقدية من بين   لالمستخدمين توظيفهم حسب أشكالهؤالء يمكن كما  مستخدمو التأطير الرياضي. -د 
 بهما.  لتخدمين الذين يستوفون الشروط التنظيمية للممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعموـالمس
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من تاريخ نشر القرار لمطالبة قوانينها األساسية مع أحكام هذا إبتداءا حد أقصاه سنة واحدة  48تضع المادة 
من المرسوم   24تنص المادة  حيث   ،الرياضية الجزائريةمساعدات ومراقبة االتحادية كما بين هذا المرسوم المرسوم.
  لهيئة عمومية أخرى تقدم مساعدات لتمويكل  سابقا على أن الدولة والجماعات المحلية أو المذكور التنفيذي 

أخرى إال إذا تحصلت  ألغراض  لالنشاطات المحددة في عقد األهداف المعد بين األطراف وال يجب أن تستعم
على ضرورة نص عقود األهداف خصوصا    27تلزم المادة كما  االتحادية على الموافقة من الهيئة المانحة لإلعانة 

  لعلى األق 20 %صص الدولة مبلغ بنسبة تخكما  آليات المراقبة.وكذا الواجبة تحقيقها األداءات  لعلى شروط تتناو
أن الوزير المكلف بالرياضة كما  ،إعانة إلى االتحادية الرياضية الوطنية لتكوين المواهب الرياضية الشابةكل من 

هذا فإن االتحادية   ليزود االتحادية الرياضية الوطنية إذا اقتضى األمر مستخدمين أو مصالح تقنية وإدارية. مقاب
عليها عن طريق محافظ حسابات  سجالت الجرد والتصديق ،الرياضية الوطنية ملزمة بمسك سجالت حسابية

ومصادقة عليها من جمعية العامة وإرسالها بعد ذلك إلى اإلدارة المكلفة بالرياضة وإال فاالتحادية الرياضية الوطنية ال 
لشروط  مخالفة أن هذه اإلعانات لو استعملت ألغراض كما  المحلية.على إعانات جديدة من الدولة والجماعات   لتحص

سنوات. تمنع   (05)العقد فإن أصحابها إلى عدم تلبيتهم لالنتخاب في أجهزة االتحادية الرياضية الوطنية لمدة خمس 
عن    تنازعكل فيها مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة ومن  االتحادية القيام بأية صفقة تجارية مع أية مؤسسة

   ية.األمالك العقار
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 10األسبوع رقم:         10 المحاضرة رقم:     06المحور رقم:              د/زريفي سليم  اسم المؤلف:

 العقد الرياضي وأركانه ومعاييره وخصائصه وصّوره 

أصبح مهنة   عديدة، منها االحترافيرة ودوافع إن االحتراف الرياضي هو اتخاذ الرياضة حرفة وذلك ألسباب كث تمهيد: 
االلتزام يقوم على عنصر  م بعد توقيع عقود وبنود عامة، أي أن يكتسب منها الالعبون المال مقابل وضع كامل جهوده

 (.2001)محمد سليمان األحمد، جوهري أال وهو العقد، فما هو العقد.

إحداث أثر قانوني، أي العقد ومهما يكن من أمر فإن  هو توافق إرادتين أو أكثر إيجابا وقبوال على فهوم العقد: م -1
 اإليجاب والقبول ضروري ويجب أن يكونا في مجلس واحد.

 أركان العقد: -2

 وهو تطابق اإلرادتين بين الالعب والنادي بحيث يتم الرضا بين الطرفين دون أن يشوب هذا الرضا الرضا: -1.2

 عيب من عيوبه والمتمثلة في الغش أو التدليس أو اإلكراه.

جهده  الالعب يعطي ويمنح   االتفاق على أن وهو الذي ُيجرى عليه التعاقد، وفي العقود الرياضية مثال المحل: -2.2
 ومهارته للنادي وهذا األخير يمنح له راتب مالي معين ولمدة زمنية محددة.

 لسبب عادة يكون بالنسبة لالعب أو وهو الذي دفع الطرفان للتعاقد، وهنا في العقود الرياضية ا السبب: -3.2

مجهود الالعب ومهاراته من أجل إحراز األلقاب المدرب االستفادة من مبلغ مالي وبالنسبة للنادي هو االستفادة من 
بعد هذه المقدمة سنتناول في األول المعايير التي تحدد العقد ثم خصائصه وصّوره، بحيث هناك معايير عديدة  والشهرة.

 يمكن االستناد إليها في بيان رياضية العقد عن عدمه.ومن بين هذه المعايير نذكر مايلي. 
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 الرياضي عن العقود األخرى:معايير تمييز العقد  -3

بإبرامه شخص رياضي أي كان محل   بموجب هذا المعيار أو االتجاه يعد العقد رياضيا إذا قام المعيار الشخصي:-1.3
 العقد ومهما كانت طبيعته، ولكن ما هو الشخص الرياضي وهل يشترط فيه أن يكون إنسانا؟. 

البعض بأنه ذلك الفرد الذي ُيكّون الوحدة الذاتية للممارسة الرياضية،  ال نقصد بالشخص الرياضي حسب ما ذهب إليه 
 فيقصد به كذلك المؤسسات الرياضية وأشخاص آخرين مثل ما يلي. 

 خريجا من إحدى  فيه أن يكون  هو ذلك اإلنسان الرياضي الذي ال يشترط الشخص الطبيعي للرياضة: -1.1.3 

 الّلون الرياضي، واإلنسان الرياضي قد أنه من المفترض أن يكون مّلما بقواعد كليات التربية البدنية والرياضية إال   

 رياضيا، وقد يكون محترفا للّرياضة.  يكون ممتهنا لمهنة رياضية معينة كما لو كان مّدربا  

 الشخص المعنوي هو مجموعة من األشخاص الطبيعيين أو مجموعة من الشخص المعنوي الرياضي: -2.1.3  

 الحال بالنسبة للشركات والمؤسسات  األموال يجمعها طرف واحد ويكون لهذه المجموعة شخصية قانونية كما هو  

 كائنات قانونية ال يمكن إدراكها بالحس وإنما هي  وتسمى باألشخاص المعنوية أو االعتبارية ألنها عبارة عن  

 لرياضية الوطنية واإلقليمية والّدولية وكذلكتدرك بالفكر. واألشخاص المعنوية الرياضية تشمل المنظمات ا  

 تعتني باألمور الرياضية. إذا فكل شخص طبيعي كان أو معنوي يعّد رياضيا  الليجان األولمبية، والمؤسسات التي  

 إذا كان مهتم بعمل رياضي أو مباشر لعمل رياضي لنشاط رياضي، ويبدو أن المعيار الشخصي في تحديد   

 فهل يعّد العقد رياضيا  يكفي في عّد العقد رياضيا بل البد من النظر إلى محل العقد وطبيعته.رياضية العقد ال   

 أساس أن كل طرفي العقد رياضي، على عندما يقوم العب رياضي ببيع قميصه إلى العب رياضي أخر،  

 عقد البيع ولهذا يجب  بالتأكيد أن هذا العقد ال يمكن اعتباره عقد رياضيا بل هو عقد بيع عادي يخضع ألحكام  

 مراعاة في هذا الشأن المعيار الموضوعي.  

بموجب هذا المعيار ُيعد العقد رياضيا إذا كان محله أو موضوعه عمال رياضيا متمثال إما  المعيار الموضوعي:  -2.3
األولمبية واأللعاب المعترف بلعبة رياضية أو بعمل غرضه أو هدفه رياضي مثل الرياضة المنصوص عليها في القوانين 

بها أولمبيا، فقد يكون محل العقد لعبة رياضية أو عمل رياضي ومع ذلك ال ُيعّد عقدا رياضيا كعقد الرهان مثال عقد بين  
 شخصين غير رياضيين من الجمهور على سباق الخيل بحيث ال ُيعد عقدا رياضيا. 
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 طبيعته  بموجب هذا المعيار ُيعد العقد رياضيا إذا كانت  المعيار المستند على طبيعة العقد)المعيارين معا(: -3.3

 ضوابط أساسية وهي:  03تقتضي ذلك وقد يبدو هذا المعيار غامض إذ أنه من الممكن تحديد  

 كون أحد طرفي العقد شخص رياضي. أ( 

 أن يتصل العقد بنشاط رياضي من حيث تسييره وتنظيمه.  ب(

 . ل من المعيارين الشخصي والموضوعيإذ أنه يستند على ك ،ج( أن يكون أحد أهدافه وأسبابه رياضيا

 11األسبوع رقم:        11المحاضرة رقم:       06المحور رقم:              د/زريفي سليم  اسم المؤلف:

الرياضي  ء عمل )نشاط( رياضي تحقيقا للهدف عقد ُيلتزم به شخص رياضي بأداهو  الرياضي:عريف العقد ت -4
 األساسي الذي من أجله ُأبرم العقد.

 يتسم العقد الرياضي بجملة من مميزات تجعله مختلفا عن بقية العقود.خصائص العقد الرياضي:  -5

كقاعدة عامة يتم بارتباط اإليجاب والقبول ارتباطا متوافقا، أما الكتابة والتسجيل  العقد الرياضي عقد رضائي:  - 1.5
والشهر الذي تلجأ إليه بعض النوادي فإنه شرط إلثبات العقد وليس النعقاده ما لم ينص قانون ما على ضرورة التسجيل  

 العقد كي يمكن انعقاده ليصبح بعد ذلك العقد شكليا.في العقد فيكون حين إٍذ من الالزم تسجيل وكتابة 

 فالعقد الُمبرم بين نادي والعب ألداء لعبة رياضية في العقد الرياضي بصورة عامة عقد ُملزم بجانبين:  - 2.5

 وإتباع توجيهات النادي. بدفع األجر والالعب بأداء اللعبة بطولة معينة هو عقد ُملزم لكل من النادي   

 فكل من الطرفين يأخذ بما أعطى ففي مثال أعاله الالعب يأخذ الراتب العقد الرياضي عقد معاوضة:  - 3.5

 واألجر مقابل إعطاء الجهد والنادي يعطي األجر مقابل أخذه منفعة جهد الالعب. 

 عمل الالعب صّوره، السيما عقد  فالمدة فيه عنصرا جوهريا في معظم العقد الرياضي مستمر التنفيذ: - 4.5 

 الخاصة بالالعبين المحترفين.  ر كما هو الحال في عقود االنتقالالمحترف، لكن ال تكون للمدة أي اعتبا  

 يمكن تحديد صور العقد الرياضي فيما يلي. ور العقد الرياضي: ص -6

 هذا العقد هو الذي يحدد التزامات وحقوق كل من لعقد المبرم بين النادي الرياضي والالعب الرياضي: ا-1.6

 طرفي العقد، فإن هذه الصورة من العقد الرياضي تتنوع على األشكال التالية.  
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 مّدة قد يتعاقد الالعب لمدة معينة مع النادي ويكون الالعب هنا بمركز المّوظف لدى النادي حتى تنتهي ال (أ

 المعينة، ويسري على هذا العقد أحكام قانون العمل.    

 الالعب عدم التعاقد مع أي جهة أخرى ما دام هذا األخير مرتبطا بالعقد الذي قد يشترط النادي على (ب 

 أبرمه مع النادي، كما يشترط الالعب على النادي أحقيته في التعاقد مع أي نادي أخر وحكم مثل هذه الشروط   

 أنها مشروعة ما دامت لم تخالف قاعدة قانونية آمرة أو النظام العام واآلداب العامة.   

 قد يشترط النادي على الالعب أحقيته في التصرف في جهد الالعب وبيعه لنادي أخر خالل مدة سريان ج(    

 العقد ويبقى األثر متروكا التفاقهما، فالعقد شريعة المتعاقدين.    

 لتنظيم نشاط رياضي معين.  العقد المبرم بين جهة اإلدارة والالعب أو جهة اإلدارة و النادي: - 2.6   

 ألغراض    العقد الرياضي قد تقوم بإنشائه شركات تجارية مع بعض الالعبين المحترفين: - 3.6   

 الدعاية واإلشهار واإلعالم.   

 ألغراض الدعاية  العقد الراضي قد تقوم به شركات تجارية مع بعض النوادي المشهورة:  - 4.6   

 الدعاية واإلشهار واإلعالم.   

 وهذا لغرض االستفادة من خدمات المدرب.العقد الرياضي قد ينعقد بين نادي ومدرب رياضي:  - 5.6   

 ولة أو دورة رياضية. لتنظيم بط العقد الرياضي قد ينشأ بين نادي وآخر: - 6.6   

 وذلك  إذاعية أو سينمائية أو تليفزيونية العقد الرياضي قد تعقده الدورات األولمبية مع وسائل إعالم: - 7.6   

 لتغطية الدورة األولمبية إعالميا، تنقل وقائعها إلى الجمهور في مختلف أنحاء العالم.   

 ممكن أن  عقد يسمى بعقد انتقال الالعب وهووهذا الالعقد الرياضي قد يأخذ صورة بيع العب رياضي:  - 8.6   

 أخرى، إذا كان هناك نص يبيح لهيكون مثال في صورة بيع النادي العب متعاقد معه إلى نادي آخر أو جهة     

 هذه الصورة األكثر شيوعا للعقد الرياضي.كما تعتبر ذلك.    

 تتماشى مع   شأ عقود رياضية لها طابعها الخاص العقود الرياضية ال يمكن حصرها طالما أنه من الممكن أن تن  
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 ردناها على سبيل المثال وليس على لمذكورة أعاله أو التطورات الحاصلة في الحياة الرياضية لذا فإن الصور ا  

 سبيل الحصر.    

 

 

 

 12ألسبوع رقم: ا           12المحاضرة رقم:       07المحور رقم:              د/زريفي سليم  اسم المؤلف:

 تكوين عقد االحتراف والشروط والصفات المتعلقة بأطرافه

من القانون المدني الجزائري على أنه » يتم   59المادة  تنص  :تكوين عقد االحتراف )عقد احتراف كرة القدم( -1
 العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما دون اإلخالل بنصوص القانون «. 

ي الرياضي لكن تتحدد هذه القاعدة  فعقد االحتراف إذا ينعقد بمجرد تبادل الالعب المحترف التعبير عن إرادته مع الناد 
وفقا ألحكام وشروط، فحتى بتوفر ركن الرضا في عقد االحتراف يستلزم أن يتم التعبير عن اإلرادة من شخص مؤهل 

 قانونا وأن يتوفر رضا كل من الالعب المحترف والنادي الرياضي وعليه نتناول ما يلي:

 النادي الرياضي -الالعب / -اف: الشروط والصفات المتعلقة بأطراف عقد االحتر  -2

فإذا كان العقد البسيط وفقا للقواعد العامة ينعقد بارتباط وتوافق إرادتي الالعب والنادي الرياضي إال أن الممارسة تبين أن  
تميزه  عقد االحتراف ال يعد نافذا إال بتوفر صفة األهلية القانونية لدى طرفي العقد )الالعب والنادي معا( مما يدل على 

 وخصوصيته.

فيه تلك اإلرادة  حتى يستطيع فرد القيام بإبرام عقده البد أن تتوفرصفة أطراف عقد احتراف )العب كرة القدم(:  - 1.2
المتمثلة في القدرة على اتخاذ موقف أو قرار، وأن تكون هذه اإلرادة عن شخصية قانونية فالبد أن يكون الالعب أهال لهذا 

 بد من توفر األهلية لدى النادي الرياضي أيضا ليصح العقد.التصرف وبالمقابل ال 

 لعامل صفة الالعب المحترف يجب أن يجب أن يكون للطرف األول في العقد وهو ا صفة الالعب: -1.1.2

الرياضي(  ) المستخدم في الناديبل نقدي وتحت إشراف صاحب العمليتعهد هذا الالعب بأداء لعبة كرة القدم بمقا 
الالعب هو الذي أبرم عقد ة القدم الالعب المحترف على أنه»من اللوائح العامة للفدرالية الجزائرية لكر  38وتعرف المادة 

 مكتوب مع نادي رياضي والذي يتقاضى مقابل أكبر من المبلغ الذي ينفقه في ممارسة النشاط الرياضي «. 



 

- 46 - 

العامل في عقد االحتراف يكون شأنه شأن كل عامل  إذا العامل في عقد العمل ال يكون أبدا إال شخص طبيعي والالعب 
آخر في أي عقد من عقود العمل، هو دائم شخص فيزيائي يؤدي عمل بدني وذهني فال يتصّور أن يكون الالعب 

شخص اعتباري لكن الفرق القائم والذي ُيميز بشكل جلي وواضح الالعب في عقد االحتراف الرياضي عن العامل في 
كتسابه صفة الالعب المحترف التي تسمح له بالتعاقد مع أندية رياضية بموجب أن يكون ُمقّيدا بالرابطة  عقد العمل ذلك ال

الوطنية لكرة القدم، ويكون مرخص له بممارسة هذا النشاط وحتى يمكنه أن ُيدرج اسمه بقائمة الالعبين المحترفين وفي 
 رف فيه.غير هذه الحالة يمنع عليه إبرام عقد االحتراف أو يكون ط

 لقدم محترف هو النادي المتمثل في في عقد عمل العب كرة اصفة صاحب العمل )رب العمل(:  -2.1.2

جمعية رياضية أو شركة ذات طابع رياضي معترف بها ومعتمدة وفقا ألحكام القانون المتعلق بالجمعيات الرياضية  
أن يكون للمستخدم باعتباره الطرف الثاني في  والقانون المتعلق بالتربية الرياضية والتنظيمات السارية المفعول، ويجب 

 عقد االحتراف صفة المنشأة الرياضية متمثلة في النادي الرياضي والذي يكون في صفتين. 

 أنه منشأة أو نادي أي شخص اعتباري وليس شخص طبيعي. •

تشرف على نشاطه وُيعّبر  أن يكون له الصفة الرياضية ويتألف النادي الرياضي باعتباره شخص معنوي من هيئات   •
  على إرادة النادي رئيس النادي أو رئيس الهيئة اإلدارية وهو ملزم بتمثيل النادي أمام القضاء والهيئات األخرى.

أما في  فالمستخدم يكون شخص اعتباري يبرم العقد ممثل النادي أو المندوب عنه وهذا ضمن أوجه خصوصية هذا العقد.
أما رب العمل في عقد االحتراف   ص طبيعي أو اعتباري بحسب األحوالالعمل العادية شخما يخص رب العمل في عقود 

ويكون للمستخدم الصفة الرياضية بأن يكون تابع لالتحادية الرياضية لكرة القدم ومرخص له بتنظيم  اعتباري فقط.
لقدرة المالية والتنظيمية، وإال فال ا إذا كان النادي مؤهال لذلك ولديهالمسابقات الرياضية وهو يحصل على هذه الرخصة 

لخصوصية عقد عمل العب كرة القدم المحترف  كذلك في هذا األمر وجه أخر يسمح له بإبرام عقود االحتراف لالعبين.
العمل في عقود العمل األخرى الذي يكون رب العمل ممارسا أي حرفة أو نشاط وليس بالضروري  بالمخالفة ألرباب 

 أنه غير ملزم بالحصول على ترخيص من أجل ممارسة نشاط أخر. النشاط الرياضي كما

 األهلية القانونية نوعان.أهلية أطراف عقد االحتراف)عقد احتراف كرة القدم(:  -3

 وهي صالحية اإلنسان لوجوب الحقوق المشروعة له.أهلية وجوب: أ(   

 فتعرف بأنها صالحية الشخص الستعمال الحق ويجب أن تتوفر في كل من الالعب والنادي أهلية أداء:ب(   

 الرياضي األهلية المنصوص عليها في القواعد العامة.    

 القانونية  ز بين نوعين من األهلية، األهليةتقتضي عملية البحث عن أهلية الالعب التميي أهلية الالعب: -1.3
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إبرام عقد االحتراف، واألهلية الرياضية التي تمنح الالعب صالحية الدخول في المباريات التي تمنح الالعب صالحية 
 الرسمية.

وتسمى هذه  التي يقصد بها صالحية الالعب إلبرام عقود االحتراف مع النوادي وهي األهليةاألهلية القانونية: -1.1.3
سنوات كاملة ليس له  7فالشخص الذي لم يبلغ  ،األداء ترتبط عادة بالسناألهلية في القانون المدني بأهلية األداء، وأهلية 

كاملة له أهلية ناقصة ويسمى   سنة   16سنوات كاملة ولم يبلغ 7بلغ  أهلية ويسمى بالصبي غير الُممّيز والشخص الذي
هلية له أن يبرم  بح كامل األسنة تماما يص  18هذا الشخص بالصبي اُلممّيز.أما الشخص الذي بلغ سن الرشد ويكمل 

أن يكون بالغ  فالالعب لكي يعد تصرفه صحيح يجب  التصرفات القانونية لكونه بالغ وراشد وبموجب هذه القواعد كافة 
من لوائح   34سن الرشد أما إذا غير كذلك فإن عقده ُيعد وفقا للقواعد العامة موقوفا على موافقة الولي تنص المادة 

سنة يجوز له توقيع عقد كالعب غير   18وصل سن  ( » الالعب الذي ال يكون قد FIFA)  الفيدرالية الدولية لكرة القدم
سنوات، وأي بند يشير إلى فترة أطول ُيعد باطال كأنه لم يكن«. ويتضح من هذا النص أنه لم   3هاوي لفترة ال تزيد عن  

 (.2003.)عبد الحميد عثمان الحفني،الرياضيةيحدد السن األدنى لالعب الحدث الذي يسمح له بإبرام عقد االحتراف مع األندية 
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 13ألسبوع رقم:  ا       13المحاضرة رقم:       08المحور رقم:               د/زريفي سليم  اسم المؤلف:

 الشروط الشكلية النعقاد عقد االحتراف )عقد احتراف العب كرة القدم(

)األركان( الموضوعية للعقد بصفة عامة والمتمثلة في الرضا والسبب والمحل وكذلك بغض النظر عن الشروط تمهيد: 
األهلية القانونية التي يتمتع بها العب كرة القدم أثناء إبرام العقد الرياضي هناك شروط شكلية خاصة بعقد احتراف العب  

 رياضي لكرة القدم والمتمثلة في ما يلي. 

ضرورة كتابة العقود الرياضية لعقد احتراف العب كرة القدم على نماذج مطبوعة        شرط الكتابة والشهر:  -1
 مسبقا من قبل االتحادية الرياضية والتصديق عليه من قبل الرابطة الوطنية لكرة القدم.    

قد رضائي  األصل في العقود المدنية عامة وفي عقد العمل خاصة أنه ع رط كتابة العقد على نماذج مطبوعة: ش  -1.1
ال يستلزم فيه المشرع شكل معين النعقاده حتى تكون فيه الكتابة الزمة فقط لسهولة إثبات العامل للعقد ليس ركن الزما 
النعقاد العقد، وعلى ذلك فعقد العمل في القاعدة ليس من العقود الشكلية ويصح انعقاده وإن لم يكن ثابتا بالكتابة، بينما  

ق بعالقة العمل على النادي الرياضي بصفته المستخدم والالعب المحترف بصفته العامل المتعل  90/11أوجب قانون 
اللجوء إلى شكلية معينة لتكريس اتفاقهما، كون عقد االحتراف في العقود المحددة المدة التي تستوجب إجراءات شكلية  

 معينة تكفلت بها لوائح االحتراف وعمل الرياضيين لبيان طبيعتها. 

عقد شكلي رضائي ال ينعقد   يعتبر عقد عمل العب كرة القدم المحترفصديق الرابطة الوطنية على العقد: شرط ت -2.1
إال إذا انصبت هذه الرضائية في قالب شكلي معين يتمثل في تصديق الرابطة  الوطنية على العقد شأنه في ذلك شأن  

فين تجاه االتحاد الرياضي والغير إال بعد حصول عقد العمل الجماعي وال يكون عقد العمل ساريا ومحتجا به من الطر 
 هذا التصديق. وتمر عملية التصديق في الميدان بعدة مراحل.

 يحرر عقد االحتراف في حضور مندوب على االتحاد الرياضي المعني. أ(   
 يراجع االتحاد الرياضي عن طريق لجنة خاصة به عقد االحتراف لتأكد من صحته ومطابقته لالئحة وشروط ب(  
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 االحتراف الرياضي حماية لالعب المحترف.   
باإلتحاد   ُيعتمد مجلس إدارة االتحاد عقد االحتراف بمقتضى مضمون العقد سجالت خاصة حين يقيد العقد األخير ج(  

طرف التحلل من    بحيث ال يكون عقد االحتراف نهائي إال بعد الحصول على التصديق وعلى وجه يكون ككلالرياضي، 
  أخر.العقد، وإعادة عقد أخر بشروط مختلفة ومع العب أخر ونادي 

     

 التزامات طرفي العقد الرياضي المحترف: -2

 يكون الالعب مسؤوال عن تنفيذ محل العقد، وما تم االتفاق عليه  التزامات الالعب المحترف لكرة القدم: -1.2

 بحيث يلتزم الالعب على تسخير كل مهاراته وبذل مجهوداته من أجل الوصول إلى تحقيق ما تم االتفاق عليه. 

يلتزم النادي الرياضي بدفع أجر، الالعب كما يقوم كذلك بتصريحه لدى صندوق  التزامات النادي الرياضي: -2.2
المة الالعب ووقايته من جميع المخاطر، وتتحقق هذه الضمان االجتماعي وتأمينه، كما يلتزم النادي الرياضي بأمن وس

 األخيرة بمايلي. 

من   10/76/ 23المؤرخ في   79/ 76من األمر   140تنص المادة المراقبة الطبية أثناء الممارسة الرياضية:  -1.2.2 
مشارك في مباريات  قانون الصحة العمومية » يخضع لفحص اللياقة البدنية المسبق ولمراقبة طبية بصفة منتظمة لكل 

 رياضية ذات طابع مكثف وعنيف وتحتوي على أخطار ممكنة تمس بالصحة«. 
المؤرخ في  10/ 04من األمر   01الفقرة  12أما في المجال الرياضي في ما يخص الدعم الطبي تنص المادة 

والرياضية إلى ترخيص طبي  المتعلق بالتربية البدنية والرياضية » يخضع تعليم وممارسة التربية البدنية  2004/ 08/ 14
 مسبق«. 

ووقاية   يلتزم النادي بأخذ الحيطة والحذر من أجل حماية اتخاذ التدابير الالزمة داخل المنشآت الرياضية: -2.2.2
كما يلتزم النادي بمنح الالعب مكافئات نهاية الخدمة وشهادة براءة الذمة عن األموال التي الالعب من جميع المخاطر. 

شريطة أن يكون الالعب قد وّفى بجميع االلتزامات المترتبة عليه تجاه النادي الرياضي وقد حرص المشرع  كان يحوزها 
 تحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الشهادة. 

التالية:  النقاط في والمشكالت  األسباب  تلك وتتضح :القدم كرة في االحتراف عوائق -3  
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  لها والالعبين األندية قبل من الحقيقي بالمعنى  مطبقة غير الشروط لدفتر االحتراف  ونصوص  لوائح -
  بين  المشاكل كثرة في تسبب  مما القدم لكرة الرياضية بعض االتحاديات   قبل من مقننة غير وأيضا شاملة وغير

. واألندية الالعبين  

:لدى واضح غير لبعض الدول القدم كرة في االحتراف لماهية الحقيقي المفهوم -  

.المحترف القدم كرة العب  أ(  

. الرياضية ب( األندية  

. القدم لكرة الرياضية باالتحاديات  االحتراف نظام على  ج( القائمين  

. نواديهم في المبرمة العقود  بنصوص  يلتزمون  ال  القدم كرة في المحترفين الجزائريين الالعبين -  

. واألندية المحترفين الالعبين بين واضحة  بطريقة يطبق والعقاب  للثواب  نظام وجود  عدم -  

 يحدث   ما مثل) والفني البدني مستواهم لزيادة ومساءا  صباحا لالعبين منتظم تدريبي نظام كذلك وجود  عدم -
(.األوربية الدول في المحترفين لالعبين  

  أو أخرى  للمنتخبات  يلعبون  باألندية( المحترفون ) فالالعبون  القدم كرة لممارسة تاما  تفرغا الالعبين تفرغ  عدم -
.الحقيقي االحتراف واقع مع يتفق ال وهذا القدم كرة غير أخرى  بأعمال  قيامهم بجانب  الجامعات  أو الشركات  بطوالت   

: المحترفين الالعبين شؤون   إلدارة متخصصة علمية لجنة وجود  عدم -  

. الرياضية أ( باألندية  

.القدم لكرة  الرياضية ب( باالتحادية  

 العبيها   مستحقات  دفع في االستمرار األندية استطاعة عدم إلى يؤدي مما األندية داخل المادية اإلمكانات  قلة  -
.معهم المتعاقدين  

  الالعبين بين مشاكل حدوث  في يتسبب   مما( المقابالت  ومنح) الشهرية الالعب  مستحقات  دفع في األندية تأخر -
. استقراره وعدم الالعب  مستوى  هبوط إلى يؤدي مما وأنديتهم  

  المستمرة المالية الموارد  توفر  التي األندية داخل متخصصة شركات   رعاية تحت  لالحتراف تسويق وجود  عدم -
.النادي داخل  
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 تلك  التزام عدم عنه  ينتج مما( طبية أجهزة-وإداريين -مدربين ) من القدم كرة لعبة عناصر  لجميع احتراف يوجد   ال -
. للنادي باالنتماء العناصر  

 الرياضية واالتحاديات  الرياضية باألندية باالستثمار  تسمح  ال في بعض الدول للرياضة المنظمة واللوائح القوانين -
.االحتراف لرعاية الالزمة الميزانيات  توفر كي القدم لكرة  

 مما  االنتقال عمليات  وأسس لنظم  الالعبين لشراء الرياضية األندية قبل من والمتخصصين المسؤولين فهم عدم -
.العقد  كتابة بعد  لألندية مادية خسائر وجود  يسبب   

وكيفية  المحدد  والمبلغ التعاقد  مدة وتحديد  القدم كرة في  المحترفين الالعبين عقود  صياغة  في القانونية الخبرة -
  تلك في متنوعة مشاكل ظهور إلى أدى مما ناجحة وغير ضعيفة فهي ذلك إلى وما الجزائية والشروط توزيعها
.العقود   

  تطبيق  على تساعد   ال الرياضية االتحاديات  أو الرياضة باألندية سواء الهواة  من في بعض الدول الرياضية اإلدارة -
. حقيقة  صورة في تطبيقه  على تساعد   حتى محترفة اإلدارات  تلك  تكون  أن فيجب  وناجح، حقيقي احتراف  

 التأمينات  مبالغ ودفع القدم كرة في المحترفين الالعبين على بالتأمين  الرياضية األندية تلتزم بعض   ال -
 حدوث من خوفا الملعب  داخل للعب  النفس االستقرار عدم  عنه  ينتج مما اإلصابة، حالة  في واالجتماعية الصحية
 المادة عليه  تنص   ما رغم وهذا .المنافسات  في الالعب  مستوى  ضعف إلى يؤدي مما الملعب  خارج أو داخل إصابة

 ،2000  لسنة أكتوبر 5الموافق 1421  علم رجب  7  في المؤرخ 178-2000 رقم التنفيذي المرسوم من 19
  رياضي يستفيد " :19 المادة في جاء أنه العالي المستوى  وفرق  النخبة لرياضي األساسي القانون  بتحديد  والمتعلق

 قبل  وخارجه، الوطني اإلقليم داخل لها يتعرض   التي المخاطرة من التامين عقود  نم  العالي المستوى  ذات  النخبة
  تكتبها التي الدولي والتحضير الرسمية الرياضية والمتظاهرات  والمنافسات  التحضيرية الترجيحات  وبعد  وأثناء

  بهما. المعمول والتنظيم للتشريع طبقا  وجوبا المعنية االتحادية

  الخارجية االحتراف لعقود  دقيقة دراسة بعمل  ومنتظمة مستمرة  بصفة  تقوم ال  القدم لكرة الرياضية االتحاديات بعض  -
2001د محمد سليمان األحم)االحتراف تطبيق في الناجحة األوروبية الدول نظم  دراسة مع بذلك لالستفادة  
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 14ألسبوع رقم: ا       14المحاضرة رقم:       09المحور رقم:              د/زريفي سليم  اسم المؤلف:

 انقضاء عقد احتراف العب كرة القدم وحاالت فسخه

ينتهي عقد احتراف العب كرة القدم باعتباره عقد محدد المدة بانتهاء  انقضاء عقد احتراف العب كرة القدم:  -1
وقد يحدث أن ينتهي بصفة استثنائية قبل حلول أجله نتيجة ظهور أسباب منعت أحد أجله أو بتنفيذ العمل المتفق عليه، 

المتعاقدين من تنفيذ التزاماته التعاقدية وعلى هذا األساس ونظرا ألهمية هذا الموضوع باعتباره أخر مرحلة ينتهي فيها  
 العقد قبل انفصال المتعاقدان وإنهاء العقد الذي يربطهما يتعين دراسة مايلي: 

 انقضائه بحلول أجله ) انتهاء المدة المحددة المتفق عليها من كال الطرفين(. أ(  

 إنهاء عقد احتراف العب كرة القدم قبل انتهاء المدة المحددة )فسخه(.ب(  

 التي أنشأها  ينحل العقد بحلول األجل فتنقطع بذلك العالقات نقضاء أجل عقد العمل بالمدة المحددة: ا -1.1

 وتنقضي االلتزامات في ذمة في كل واحد، ويعتبر االنحالل بهذا المعنى للعقد ألن المدة الزمنية في هذاالعقد 

 النوع من العقود ضرورية ومهمة جدا ألن التوقيت فيه مفروض على طرفي العقد حين ما ينفذ الغرض الذي  

   توخاه المتعاقدان من إبرامه.  

 المتعلق للشروط العامة للعمل 31/ 75لقد تعرضت أحكام األمر رقم  الفسخ المسبق لعقد االحتراف:  -2.1

المتعلق   11/ 90المتعلق بالعالقات الفردية للعمل تم إلغاؤهما بموجب القانون رقم   06/ 82في القطاع الخاص، والقانون 
التي تتكلم عن الفسخ »   31/ 75من األمر   32ة  من الماد  02بمسألة فسخ عقد العمل المحدد المدة حيث تنص الفقرة 

تنقطع عالقة العمل ضمن شروط هذا األمر على إثر فسخ عقد العمل التالي، لخطأ خطير أو لخطأ جسيم واقع من  
التي تنص على حاالت انتهاء عالقة العمل هي   06/ 82من القانون   68صاحب العمل أو تابعه«.وما جاء في المادة 
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من عالقات العمل إلى الفسخ كحالة من حاالت انتهاء عقد   90/11عقد العمل، بينما لم يتعرض القانون  الفسخ القانوني ل
التي تنص» تنتهي عالقة  90/11من القانون   66العمل بل بّين طرق انتهاء عقد العمل بصفة عامة ضمن المادة 

سبب قوة قاهرة أو لخطأ جسيم أو باإلرادة المنفردة العمل في الحاالت التالية، انقضاء أجل عقد العمل بالمدة المحددة أو ب
ألحد الجانبين، أو باالتفاق بين المتعاقدين«، وبالتالي فإن فسخ عقد العمل المحدد المدة يخضع إلى تشريعات العمل 

 السابقة والقانون المدني من جهة وإلى ما جاءت به األحكام واالجتهادات القضائية من جهة أخرى.             

تطرأ فتنقضي لعقد بعض الوقائع التي قد يحول دون تنفيذ ااالت فسخ عقد احتراف العب كرة القدم: ح -2
عقد احتراف العب كرة القدم بصفته عقد عمل محدد   العالقات التي وّلدها ما أراده المتعاقدان منها وبالتالي فإن انحالل

إلرادة المنفردة ألحد طرفي لخطأ جسيم أو باالتفاق بين المتعاقدين أو با المدة يكون وفق قواعد عامة لوجود قوة قاهرة أو 
، وهذا ما هدف إليه المشرع لضمان استقرار وثبات العالقة العقدية المؤقتة حتى حلول األجل المتفق عليه تحقيقا  العقد 

 لة في ما يلي. لمصلحة المتعاقدين، وبالتالي سنتناول حاالت فسخ عقد احتراف العب كرة القدم والمتمث

 وقعه وال يمكن دفعه مطلقا. بمعنى وهي كل حادث خارجي عن الشيء، ال يمكن تحالة القوة القاهرة: -1.2

أخر هي كل حادث طارئ خارج عن إرادة المتعاقدين، ومنه تكون القوة القاهرة سبب في عدم استمرار العالقة التعاقدية  
سخ العقد المبرم بين الطرفين. ومن بين األمثلة التي تتسبب في فسخ العقد حتى يحين األجل المتفق عليه، وبالتالي يتم ف

 في هذه الحالة هي وفاة الالعب أو إفالس النادي...إلخ.

 الخطأ الجسيم بأنه  » مازو« كسبب من أسباب فسخ العقد، لقد عّرف األستاذ حالة الخطأ الجسيم: -2.2

يرتكبه اإلنسان اليقظ لو أنه وجد في ذات الظروف الخارجية التي تواجه فيها »ذلك االنحراف في السلوك على نحو ال 
 الشخص المرتكب الخطأ«.

حاول التوفيق بين الخطأين )نوعين أو عنصرين( عنصر التعدي واإلسناد، إن مفهوم الخطأ في  »السنهوري«  أما األستاذ 
ائر وأضرار بمصالح أصحاب العمل أو بممتلكاتهم  عالقات العمل يختلف نوعا ما إذ هو »ذلك التصرف الذي يلحق خس

ال تسمح باستمرار الرابطة العقدية إلى حين األجل المتفق بين طرفي العقد إما لخطورة التصرف وإما لغرض المحافظة  
 على النظام واالستقرار في مكان العمل«. 

لمتعاقدين يتجسد في إخالله بالتزاماته  فيتبين من خالل األحكام القضائية أن الخطأ الجسيم المرتكب من طرف أحد ا
التعاقدية، فالفسخ هو الجزاء الذي يرتبه القانون على العامل عن عدم تنفيذه اللتزاماته التعاقدية ليتمكن المستخدم من  

ادي التحلل هو أيضا من تنفيذ االلتزام المترتب عليه في ما إذا لم يشأ االستمرار في العقد، وعلى هذا األساس يمكن للن
إذ ال يلجأ   الرياضي المستخدم فسخ عقد العمل المحدد المدة إذا أخل الالعب في تنفيذ التزاماته والتي تشكل خطأ جسيم.

في عقد العمل إلى القضاء للحكم بالفسخ، بل يقع فسخه عادة بإرادة أحد المتعاقدين فإذا وافق المتعاقد األخر بهذا اإلجراء  



 

- 54 - 

ال اتجه المتضرر من هذا اإلجراء إلى القضاء مطالبا بتعويضه عن إنهاء العقد قبل حلول وقع الفسخ بين المتعاقدين وإ 
عبد الرزاق  .) أجله وبذلك تكون رقابة القاضي الحقة على الفسخ وليس سابقة كما هو الشأن في العقود األخرى.

 (. 2000السنهوري،

3.2- حالة االتفاق بين المتعاقدين: إن أول مبادئ التعاقد مبدأ سلطان اإلرادة وإلزامية العقد. إذ يعتبر العقد من  
أهم مصادر االلتزامات التي تربط الفرد في معاملته مع غيره. وإذا كان القانون قد أعطى أهمية كبرى لمرحلة تكوين  
العقد، فإن عنايته بتنفيذه ال تقل عنايته بتكوينه ألن األصل في إبرام العقود هو السعي إلى تن فيذها. فإن فسخ العقد  

إال أن المشرع في المادة الرياضية وبالتحديد في لعبة كرة  رجعي، بأثر آثارها كل زوال و   التعاقدية للرابطة الحل هو
القدم قد وضع ضوابط قانونية تمنع طالب الفسخ من التعسف في استعمال حقه, حفاظا على استقرار المعامالت بين  

ينتهي العقد بين الالعب المحترف وناديه عند انتهاء مدة العقد أو باالتفاق  المتعاقدة في هذا المجال.كمااألطراف 
المتبادل بين الطرفين، ويجوز فسخ العقد في أي وقت بموافقة الطرفين , ويجب أن يوقع الرئيس أو نائبه أو الكاتب 

يجوز   ( عاما،18ا كان الالعب تحت سن الثمانية عشر) العام أو الكاتب العام المساعد والالعب أو ولي أمره إذ 
( يوما بعد آخر مباراة رسمية  15لالعب متفرغ أن ينهي عقده على أساس سبب وجيه في غضون خمسة عشر )

للموسم عن طريق إشعار موجه إلى النادي برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ، ويجوز للطرفين االتفاق 
ما يسمح لالعب بإنهاء العقد من طرف واحد، بدفع تعويض تعاقدي ثابت للنادي. وبدفع على شرط تسريحي، م

كامل المبلغ المتفق عليه أو إيداعه باالتحادية الرياضية لكرة القدم يأذن لالعب أن يتخلص من جانب واحد من عقد  
المبلغ اإلجمالي للتعويض  عمله، وفي حالة رفض النادي الحصول على التعويض المتفق عليه، يمكن لالعب إيداع

لدى االتحادية الرياضية لكرة القدم، ويوافق الطرفان على أحكام وشروط تطبيق الشرط التسريحي وفقا التفاقاتهم  
  (. 2000عبد الرزاق السنهوري، .)الخطية

4.2- حالة اإلرادة المنفردة ألحد طرفي العقد: في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه  
بالعقد جاز للعاقد اآلخر بعد اإلعذار إن يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضى على أنه يجوز للمحكمة أن  
تنظر المدين إلى أجل، كما يجوز لها أن ترفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قلياًل بال نسبة لاللتزام في 
جملته( أو بحكم القانون عندما ينص القانون صراحًة على حق أحد أطراف العقد بإنهائه من طرفه وحده دون رضا 

 الطرف اآلخر أو موافقته ومنها على سبيل المثال الحاالت اآلتية: 
1.إنهاء الموكل لعقد الوكالة على وفق ما جاء في الفقرة )1( من المادة )947( مدني التي جاء فيها اآلتي )للموكل 

أن يعزل الوكيل أو أن يقيد من وكالته وللوكيل أن يعزل نفسه، وال عبرة بأي اتفاق يخالف ذلك، لكن إذا تعلق 
  بالوكالة حق الغير، فال يجوز العزل أو التقيد دون رضاء هذا الغير(.

2.عند طلب المعير إنهاء عقد اإلعارة وعلى وفق حكم المادة )862( مدني التي جاء فيها اآلتي )يجوز للمعير أن  
 يطلب إنهاء اإلعارة في األحوال اآلتية: 
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  أ – إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.

  ب – إذا ساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في االحتياط الواجب للمحافظة عليه. 

 ج – إذا عسر المستعير بعد انعقاد اإلعارة، أو كان مع سرًا قبل ذلك ولكن المعير لم يعلم بإعساره إال بعد أن  
 انعقدت اإلعارة(.

3. لرب العمل إنهاء عقد العمل مع العامل أثناء فترة التجربة دون الضرورة لموافقة العامل وإنما فقط إخطاره وعلى 
وفق نص الفقرة الثالثة من المادة )37( من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 التي جاء فيها اآلتي   )لصاحب  

العمل إنهاء العقد خالل مدة التجربة إذا تبين عدم صالحية العامل ألداء العمل شريطة أن يخطر العامل بذلك قبل 
 )7( سبعة أيام في األقل من تاريخ إنهاء العقد(.

4. للعامل أن ينهي عقد العمل بإرادته عندما يستقيل من العمل وعلى وفق حكم البند حسب الفقرة األولى من المادة 
)43( من قانون العمل التي جاء فيها اآلتي » ينتهي عقد العمل في الحالة اآلتية استقالة العامل شرط أن يوجه  

إخطارا إلى صاحب العمل قبل ) 30 ( ثالثين يوما في األقل من إنهاء العقد فإذا ترك العامل العمل بدون توجيه 
اإلخطار أو قبل انتهاء المدة المنصوص  عليها في العقد يدفع تعويضا إلى صاحب العمل يعادل أجر مدة اإلنذار  

 أو المتبقي منها...«.) محمد حسن قاسم، 2018(.
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