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 هعموهات حول الهقٓاس والهطبوعة

 اكبشرنع اكرنئضناكقئلوف و: اسم الهقٓاس

 األوكن كئحبر  : الهستوى الدراسْ

                                  وأعكئؿ كوتمب كثئضرات: طبٓعة الهقٓاس

 :أٌداف الهقٓاس

  .كعرفب اكقواعد األحئحنب واككعئرؼ اكلظرنب واكبطانقنب اككرباطب ائكقئلوف اكرنئضن -

 .اكرفع كف اككحبوى اككعرفن ككطئكب فن كنداف اكقئلوف واكبشرنع اكرنئضن- 

 .كعرفب كجبكؼ اكبلظنكئت اكرنئضنب اكوطلنب واكدوكنب- 

 .اإلطالع عكن اعض اكتوالب اكبشرنعنب واكقئلولنب فن كتئؿ اكرنئضنب- 

    09 :عدد الهحاور

 14: عدد الهحاضرات

   14 :عدد األسابٓع

  60 :عدد صفحات الهطبوعة

  20 :عدد الهراجع الهعتهدة
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 :فمرس اككثبونئت

 األحاوع احـ اككثئضرة اككثئضرة اككثور اكرقـ

اكقئلوف وألواع اكقئعدة  كفموـ  01
اكقئلولنب وفروعل وكصئدرل 

 كفمـو اكقئلوف وألواع اكقئعدة اكقئلولنب 01كثئضرة رقـ 
 (أقحئكل)وفروعل 

 األوؿ

 اكةئلن كصئدر اكقئلوف 02كثئضرة رقـ 

وكراثؿ  اكقضئئن اكتزائري اكبلظنـ 02
 (اكدحبور) إصدار اكقئلوف

 03كثئضرة رقـ 

    

وكراثؿ  اكقضئئن اكتزائري اكبلظنـ
اكقئلوف  إصدار

 اكةئكث

ثئتب اكرنئضب إكن  03
اكجطئب اكقئلولن )اكقئلوف

 واكلزاع اكرنئضن (اكرنئضن

 

ثئتب اكرنئضب إكن اكقئلوف   04كثئضرة رقـ 
 واككلئزعئت اكرنئضنب اكدوكنب 

 اكرااع

واككلئزعئت كثقكب اكبثقنـ اكرنئضنب  05كثئضرة رقـ 
 اكرنئضنب اكقئرنب واكوطلنب

 اكجئكس

اكمنئئت )اكثرقب اكرنئضنب اكوطلنب 04
اكرنئضنب اككحنرة ككرنئضب فن 

 اكتزائر  

اكمنئئت )اكثرقب اكرنئضنب اكوطلنب  06كثئضرة رقـ 
اكرنئضنب اككحنرة ككرنئضب فن 

 اكتزائر  

 اكحئدس

 اكبشرنع اكرنئضن وكراثكل األحئحنب 05
 (2014- 1963 )كف حلب 

 كرثكبو  االحبعكئركئ اعج كجثكب 07كثئضرة رقـ 
 اكرنئضن  اكبقلنف

 اكحئاع

 كرثكب بلظنـ وبوتنل اكانت اكرنئضن 08كثئضرة رقـ 
  كرثكب اإلصالح اكرنئضن و

 اكةئكف

 اكبئحع اككراحنـ اكبلفنذنب اكبن بلظـ اكرنئضب 09كثئضرة رقـ 
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اكعقد اكرنئضن وأرقئلل وكعئننرل  06
وجصئئصل وصّورل 

 اكعئشراكعقد اكرنئضن وأرقئلل وكعئننرل  10كثئضرة رقـ 

اكثئدي  وصّورل  اكعقد اكرنئضنجصئئص 11كثئضرة رقـ 
 عشر

بقونف عقد االثبراؼ واكشروط  07
واكصفئت اككبعكقب اأطرافل 

بقونف عقد االثبراؼ واكشروط  12كثئضرة رقـ 
واكصفئت اككبعكقب اأطرافل 

اكةئلن 
 عشر

االثبراؼ  اكشروط اكشقكنب اللعقئد عقد 08

(  اكقدـعقد اثبراؼ العب قرة)

اكشروط اكشقكنب اللعقئد عقد االثبراؼ  13كثئضرة رقـ 
 (عقد اثبراؼ العب قرة اكقدـ)

اكةئكث 
 عشر

09 

 

القضئء عقد اثبراؼ العب قرة 
   وثئالت فحجلاكقدـ

 القضئء عقد اثبراؼ العب قرة اكقدـ 14كثئضرة رقـ 
 وثئالت فحجل

اكرااع 
 عشر
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: هقدهة

مذل اككطاوعب كوتمب ككطئكب اكتئكعن اصفب عئكب، وككطئكب اكذي ندرس عكـو وبقلنئت اكلشئطئت اكادلنب واكرنئضنب  
اصفب جئصب، واككحنر واككجبص فن كنداف بحننر اككوارد اكاشرنب واكمدؼ اكعككن كلمئ نقكف فن وضع انف ندنمـ كئدة 
عككنب كالنب عكن دراحئت واثوث احبجكصمئ اكائثث كف جالؿ اطالعل اكواحع امذا اكثقؿ اككعرفن وقذكؾ لبنتب كجاربل 

. فن بدرنس مذل اكوثدة ائكتئكعب اكتزائرنب

كف ثنث ألمئ بعكؿ عكن بزوندل ائككعئرؼ واككعكوكئت اكالزكب  (اككقنئس) فمن بحئعد اكطئكب عكن فمـ اككئدة 
فمن . واكضرورنب اكبن بكقلل كف بقونف فقرة واضثب وشئككب عف اككثبوى واككحئمكب ادورل فن برقنب والئء كعئرفل

 وقنفنب بطانقل  واكبلظنـاإلاداع كدنل ذكؾ كئ نحئعدل الثقئ عكن فمـ اكقئلوف عكؿ عكن بلكنب قدراتتبحمؿ فمـ اككقنئس، و
مئ فن يكف اكلئثنب اككندالنب واككملنب اثنث نحئعدل عكن فمـ واتائبل وثقوقل وقذكؾ كعرفب اكتمب اكقضئئنب اكبن نبتل إؿ

ثئكب لشوب لزاع أةلئء بأدنب كمئكل قكوظؼ وكحنر أو قرنئضن،قكئ نحئعدل عكن بصور كلئمت وطرؽ اكبحننر اككلئحاب 
. واككالئكب وندعـ جاربل فن مذا اككنداف

اكذي تعؿ  عب اكاشرنب، وبلوع كتئالت بطانقل األكري ومذا اكثقؿ اككعرفن نادو حمال فن بلئوكل كقلل كعقد ابعقد اكطب
اكعدند كف اكبجصصئت اكعككنب بحئمـ فن دراحبل كف جالؿ اككحئمكئت اكعدندة ككثقوؿ اككعرفنب اككتئورة كف اقبصئد 

... وعكـ االتبكئع وعكـ اكلفس واكرنئضب

 أككلئ قانر فن أف بحئمـ مذل اككطاوعب فن رفع اكوعن اأمكنب اكبشرنع واكبلظنـ اكرنئضن فن اكثنئة اكنوكنب واكعككنب ككفرد 
واككوظؼ واكرنئضن فن اكوطف اكعران عئكب واكتزائر جئصب، ألف اككتبكعئت اككبقدكب أدرقت أمكنبل ووفرت كل 

. اكظروؼ ومنئت اككلئخ اككلئحب كبطانقل وبطونرل ذكؾ كئ أدى إكن زنئدة فعئكنبمئ وبقدكمئ ورقنمئ

فلقص بطانؽ اكبشرنع واكبلظنـ اكرنئضن والعداكل نؤدي إكن عدـ اككحئواة انف األشجئص ومضـ ككثقوؽ واكبقصنر فن 
.          اكواتائت، قكئ نعبار كف أمـ كؤشرات اكبجكؼ وااللثطئط

 

 

 

فْ سمٓم/ الدكتور                                                                                     زٓر
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فْ سمٓم/ د:اسم الهؤلف  01: األسبوع رقم        01:الهحاضرة رقم       01 :            الهحور رقم زٓر

 هفٍوم القاىون وأىواع القاعدة القاىوىٓة وفروعً وهصادري

ظمرت اكثئتب إكن اكقئلوف واكبشرنع علدكئ بطور اككتبكع واجبكطت كصئكث أفرادل وبعددت، فتئء اكقئلوف كنضع : تهٍٓد
ثد كمذل اكبتئوزات واّنف مذل اككصئكث عكن شقؿ ثقوؽ وواتائت قكئ عّدؿ كف حكوقنئت األفراد ولظكمئ ووضع كمئ 

 .إطئر قئلولن نثبـر وال نجئكؼ واتب اكبطانؽ
.  وألواع اكقواعد اكقئلولنب وكصئدرل (فروعل)وكف جالؿ مذا اككثور حلبعرؼ عكن كفمـو اكقئلوف وأقحئكل

ككزكب  مو عائرة عف كتكوعب اكقواعد اكقئلولنب اكبن بلظـ حكوؾ األفراد داجؿ اككتبكع اصفب: هفٍوم القاىون-1
اكفبل بوقنع تزاء عكن اككجئكؼ وكف ملئ لحبجكص اكجصئئص األحئحنب كقواعد اكقئلوف، إذ ببكنز كف خونبربب عكن ـ

. ثنث كتئكمئ األمئ قئعدة حكوؾ إتكئعن، وكف ثنث جطئامئ األمئ عئكب وكتردة، وكف ثنث طانعبمئ األمئ قئعدة ككزكب

إف كف أمـ اكصفئت اكككنزة ككقواعد اكقئلولنب ألمئ قواعد إكزاكنب ال نكقف بتئمؿ : أىواع القاعدة القاىوىٓة -2.1
أثقئكمئ وال احباعئدمئ كف قاؿ األفراد، وائكرغـ كف أف صفب اإلكزاـ بكنز اكقئعدة اكقئلولنب عف اقنب قواعد األجالؽ 

 .   واككتئكالت إال ألمئ بلقحـ كف ثنث قوة اإلكزاـ إكن قئعدة آكرة وقئعدة كقككب
من بكؾ اكقواعد اكبن ال نتوز االبفئؽ عكن كجئكفب ثقكمئ و بكةؿ قنود عكن ثرنب األفراد ومن  :القاعدة أهرة-1.2.1

قنود ضرورنب إلقئكب اكلظئـ فن اككتبكع وبفرض بثقنؽ كككصكثب اكعئكب فئكقواعد اهكرة ببعكؽ الظئـ اكعئـ واهداب 
 مو كتكوعب اككصئكث اكتومرنب كككتبكع أو مو كتكوعب األحس اكبن نقوـ عكنمئ قنئف بالىظام العاماكعئكب، واككقصود 

 من بكؾ األحس اكُجكقنب اكضرورنب بأداب العاهةاكتكئعب حواء قئلت حنئحنب أو اتبكئعنب أو اقبصئدنب ، أكئ اككقصود 
كثحف قنئف اككتبكع ونبضث كف ذكؾ أف اهداب اكعئكب تزء كف اكلظئـ اكعئـ فمن بكةؿ اكتئلب اكُجكقن كلل 

عكن ألمئ قواعد لحانب كقئرلب ائكقواعد اهكرة اكبن نصطكث عكنمئ  نطكؽ عكنمئ اعض اكفقمئء :القاعدة الهكهمة- 2.2.1
ائكقواعد اككطكقب، فئكقواعد اككقككب من بكؾ اكقواعد اكبن نتوز االبفئؽ عكن كجئكفب أثقئكمئ أللمئ ال بكةؿ قنود عكن 

. ثرنب األفراد وال بضر اكصكثب اككتبكع، وببعكؽ اكصئكث األفراد اكجئصب

اكبتئوز عكن مذا اككنعئد  بتبكع قؿ كتلب كف اككتئف كرة فن قؿ أحاوع عكن األقؿ ونتوز) :هثال عن القواعد الهكهمة
االبفئؽ عكن  مذا اكلص عائرة عف قئعدة قئلولنب ُكقككب نتوز. (فن ثئكب اكظروؼ اكطئرئب أو اكثئالت اككحبعتكب

كجئكفبمئ واككعنئر اكداؿ عكن ذكؾ مو اككعنئر اككفظن ثنث أف اكلص أائح بتئوز اككنعئد فن ثئكب اكظروؼ اكطئرئب أو 
. اكعئتكب
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وملئؾ عدة كعئننر كبكننز القاىون العام والقاىون الخاص  إكن قحكنف نلقحـ اكقئلوف: القاىون (أقسام)فروع - 2
كن أطراؼ اكعالقب اكقئلولنب  .انلمكئ، بحبلد مذل اككعئننر إكن طانعب اكقئعدة اكقئلولنب وا 

نرى اعض اكفقمئء أف طانعب اكقئعدة اكقئلولنب من كعنئر اكقئلوف اكعئـ واكقئلوف اكجئص : طبٓعة القاعدة القاىوىٓة- 1.2
وبطانقئ كمذا اككعنئر بقوف قواعد اكقئلوف اكعئـ قواعد أكرة أللمئ ببعكؽ ائككصكثب اكعئكب أكئ قواعد اكقئلوف اكجئص قواعد 

 .كقككب أللمئ ببعكؽ ائككصكثب اكجئصب

نرى اعض اكفقمئء أف اكبفرقب انف اكقئلوف اكعئـ واكقئلوف اكجئص نبـ ائكرتوع إكن كعنئر  :أطراف العالقة القاىوىٓة- 2.2
أي إكن أطراؼ اكعالقب اكقئلولنب اثنث لقوف اصدد اكقئلوف اكعئـ قككئ قئلت اكدوكب أو أثد أطرافمئ فن اكعالقب ، عضوي

وأكئ إذا قئف أطراؼ اكعالقب اكقئلولنب أفراد لقوف .اكقئلولنب كةؿ اكوالنب اكاكدنب واككؤححئت اكعكوكنب ذات اكطئاع اإلداري
نشبكؿ اكقئلوف اكعئـ عكن فروع كجبكفب من اكقئلوف اكدحبوري، اكقئلوف اإلداري، قئلوف اككئكنب، . اصدد اكقئلوف اكجئص

أكئ اكقئلوف اكجئص فمو نشبكؿ عكن . اكقئلوف اكتلئئن اكذي ادورل نلقحـ إكن قئلوف اكعقوائت وقئلوف اإلتراءات اكتزائنب
األكر )اكفروع اكبئكنب اكقئلوف اككدلن، اكقئلوف اكبتئري، قئلوف اإلتراءات اككدلنب واكبتئرنب واكقئلوف اكدوكن اكجئص 

95/09 .)
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فْ سمٓم/ د:اسم الهؤلف  02: األسبوع رقم        02 :الهحاضرة رقم      01:             الهحور رقم زٓر

ببكةؿ فن كصئدر رحكنب أصكنب وكصئدر رحكنب :  هن القاىون الهدى01ْهصادر القاىون حسب الهادة  -3
 .                     اثبنئطنب

 يؼ  نقصد امئ بكؾ اكبن بقشؼ عف اكقئعدة اكقئلولنب اثنث بتعكمئ لئفذة وقد بلئوكمئ اكُكشرع:هصادر رسهٓة -1.3

ذا كـ » كف اكقئلوف اككدلن  (01)اككئدة   نحري اكقئلوف عكن تكنع اككحئئؿ اكبن بلئوكبمئ اكلصوص فن كفظمئ وفثوامئ وا 
نوتد لص بشرنعن ثقـ اكقئضن اكقبضن اكشرنعب اإلحالكنب فإذا كـ نوتد فاكقبضن اكعرؼ فإذا كـ نوتد فاكقبضن 

 .«كائدئ اكقئلوف اكطانعن وقوالنف اكعداكب واالتبمئد اكقضئئن

ومن اككصئدر اكبن نعبكد عكنمئ اكقئضن فن أثقئكل ائكدرتب األوكن، قاؿ اككتوء إكن  :هصادر رسهٓة أصمٓة- 1.1.3
 .اككصئدر اكرحكنب االثبنئطنب، وببكةؿ فن اكبشرنع األواعل

ع- 1.1.1.3 كقئضن إابداءا  امو اككصدر اكعئـ أي ذكؾ اكذي نرتع إكنمئواألصكن  ال اككصدر اكرحكن نقصد:التشٓر
ككفصؿ فن تكنع اكلزاعئت اككطروثب عكنل، واعائرة أجرى نفصؿ اكقئضن ائكرتوع فن ادانب األكر إكن أثقئـ اكبشرنع 

. ائعبائرل اككصدر اكرحكن األصكن فن اكقئلوف اكتزائري

ع- 2.1.1.3 : أىواع التشٓر

ع األساسْ - 1.2.1.1.3  ائكبشرنع األحئحن   نعد اكدحبور أعكن بشرنع فن اكاالد كذكؾ حكن :(الدستور)التشٓر

نقوـ عكنمئ اككتبكع واككبعكقب الظئـ      فمو عكن قكب اكالئء اكقئلولن، ببلئوؿ اكدحئبنر عئدة اككائدئ األحئحنب اكبن

  اكثقـ وبعننف اكحكطئت واكمنئئت اككجبكفب فن اكدوكب انف اكحكطب اكبشرنعنب وبلفنذنب واكقضئئنب واكعالقئت اككجبكفب 

  انف مذل اكحكطئت وانف اكدحبور، قذكؾ اككائدئ اكعئكب اككبعكقب ائكبلظنـ االقبصئدي واالتبكئعن وقذكؾ اككحئئؿ 

أكئ فنكئ نبعكؽ ائكحكطب اككجبصب كوضع اكدحبور .  اككبعكقب اثقوؽ أفراد اككتبكع كف ثرنئت عئكب وواتائبمـ

  فملئؾ طرؽ عدندة كوضع اكقئلوف األحئحن كقؿ اكد، ملئؾ دحئبنر كف وضع اكحكطئف أو اكثئقـ اصفب الفرادنب، 

وفن اكتزائر .   وقد نبـ وضع اكدحبور ائالبفئؽ انف اكثئقـ واعض ككةكن اكشعب، وقد نبـ وضعل كف قاؿ اكشعب

اكشعب كصدر قؿ حكطب، اكحنئدة اكوطلنب ككؾ ككشعب » : كف اكدحبور اكبن بلص06بتدر اإلشئرة إكن اككئدة   

 .ومقذا نبـ وضع اكدحبور عف طرنؽ احبفبئء اكشعب اككائشر.«  وثدل
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ع العادي - 2.2.1.1.3  مو كتكوعب اكقواعد اكقئلولنب اككقبواب اكبن بضعمئ اكحكطب اكبشرنعنب اككبكةكب  :التشٓر

بكئرس اكحكطب »  كف اكقئلوف اكدحبوري 98  فن اكارككئف، أي اككؤححب اكبن بكةؿ اكشعب واكقبضن أثقئـ اككئدة 

وكل اكحنئدة فن إعداد .......  اكبشرنعنب ارككئف نبقوف كف غرفبنف ومكئ اككتكس اكشعان اكوطلن وكتكس األكب

إف اكبشرنع اكذي نضعل اكارككئف نحكن اكقئلوف وكقلل كنس صلؼ واثد فملئؾ كئ .«  اكقوالنف واكبصونت عكنمئ

   نحكن ائكقئلوف اكعضوي وقئلوف اككئكنب، فائإلضئفب إكن اكقئلوف اكعئدي لشنر األل إذا بعذر عكن اكارككئف كحاب 

  كئ اكقنئـ اكمئكل اكبشرنعنب ببوكن اكحكطب اكبلفنذنب اكككةكب فن شجص رئنس اكتكمورنب امذل اككمئـ، ثنث نصدر 

عكن ألل قواعد قئلولنب اكبن بضعمئ اكحكطب اكبلفنذنب، واكبن  األهر   اكبشرنع فن صورة أواكر ونكقللئ بعرنؼ

   ببلئوؿ كحئئؿ من أصال كف اجبصئص اكحكطب اكبشرنعنب وذكؾ احاب ظروؼ كعنلب، قشغور اكارككئف أو ثئكب 

.   اكضرورة أو اكطوارئ

ع الفرعْ - 3.2.1.1.3   كف 125كقد بلئوؿ اكدحبور بلظنكئت أي اكبشرنع اكفرعن أو اككوائث فن كئدبل  :التشٓر

نلدرج ...... نكئرس رئنس اكتكمورنب اكحكطب اكبلظنكنب فن اككحئئؿ اكغنر كجصصب ككقئلوف» .  اكقئلوف اكدحبوري

 كف اكدحبور 125وارتوع إكن أثقئـ اككئدة «  بضننؽ اكقوالنف فن اككتئؿ اكبلظنكن اكذي نعود إكن رئنس اكثقوكب

.   نبانف كلئ أف مذل اكبلظنكئت ألواع

ة/ أ    وبحكن ائكبلظنكئت اكبلظنكنب ومن :تىظٓهات هن وضع السمطة التىفٓذٓة الههثمة فْ رئٓس الجهٍوٓر

    قواعد قئلولنب نضعمئ رئنس اكتكمورنب ائعبائرل حكطب بلفنذنب بعئكت اككحئئؿ اكبن كنحت كف اجبصئص اكحكطب 

.     اكبشرنعنب

وبحكن ائكبلظنكئت اكبلفنذنب ومن بركن : تىظٓهات هن وضع السمطة التىفٓذٓة الههثمة فْ رئٓس الحكوهة/   ب

.     إكن بثدند قنفنب بطانؽ اكقئلوف، أي اكبشرنع اكصئدر عف اكحكطب اكبشرنعنب

 ومن بلظنكئت نضعمئ اكواكن أو رئنس اكاكدنب قصد بلظنـ اككرور أو ضكئف :تىظٓهات الضبط البولٓسْ/    ت

.      اكحقنلب كككواطلنف
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بكؾ اككصئدر اكبن نرتع إكنمئ اكقئضن فن ثئكب عدـ وتود  نقصد امئ: هصادر رسهٓة احتٓاطٓة- 2.3 

   اككصدر اكرحكن األصكن األحئحن ومو اكبشرنع، ومذل اككصئدر وفؽ بربنب إكزاكن من كائدئ اكشرنعب 

.    اإلحالكنب ةـ اكعرؼ ةـ قواعد اكعداكب واكقئلوف اكطانعن

عة اإلسالهٓة- 1.2.3   (ص)نقصد امئ كئ شّرعل اككوكن عزوتؿ كعائدل كف األثقئـ عكن كحئف رحوكل: الشٓر

  حواء قئف ذكؾ عف طرنؽ اكقرآف اكقرنـ أو اكحلب اكقوكنب أو اكفعكنب أو اكبقرنرنب، وبثبوي األفعئؿ عكن اكتئلب 

  اكدلنوي أو األجروي، ونوتد إكن تئلب مذل األثقئـ اكككزكب كئ نحكن ائكفقل اإلحالكن، ولشنر فن مذا اكشأف 

ونشبرط فن بطانؽ كائدئ اكشرنعب  (ثلاكن، كئكقن، شئفعن، ثلفن)  إكن وتود أراعب كذامب فقمنب رئنحنب 

.   اإلحالكنب ائعبائرمئ كصدرا اثبنئطنئ ككقئلوف شرطنف

.   ٭ نبعكؽ أوال اكوضوع كثؿ اكلزاع

.   ٭ ائلطائقمئ والحتئكمئ كع اككائدئ اكعئكب ككقئلوف

ائعبائرل اككصدر اكرحكن االثبنئطن اكةئلن مو اعبنئد اكلئس عكن حكوؾ كعنف العبقئدمـ أف  :العرف - 2.2.3 

لكئ نبقوف كرثكنئ  ، واكثقنقب أف اكعرؼ ال نلشأ دفعب واثدة، وا  ومذا  (االعبنئد عكن حكوؾ كئ )  ذكؾ اكحكوؾ ككـز

  مو رقلل اككئدنف فنبثوؿ فن كرثكب ةئلنب إكن قئعدة قئلولنب، أي اعدكئ نصاث كدى اكلئس اعبقئد اإكزاكنب مذل  

.   اكعالقب ومذا مو رقلل اككعلوي

 إف كائدئ اكقئلوف اكطانعن وقواعد اكعداكب من اككصدر :هبادئ القاىون الطبٓعْ وقواعد العدالة - 3.2.3 

كف اكقئلوف اككدلن ومقذا ال نرتع  (01)  اكرحكن االثبنئطن اكةئكث واألجنر اكذي أشئر إكنل اككشرع فن اككئدة 

  اكقئضن إكن كائدئ اكقئلوف اكطانعن وقواعد اكعداكب إال ائكلحاب ككّلزاعئت اككطروثب عكنل واكبن ال نوتد اشألمئ 

وكـ ببلئوكمئ كائدئ اكشرنعب اإلحالكنب وال اكعرؼ، وعكن ضوء مذل االعبائرات نبانف أف اكقئضن .  لص بشرنعن

  ناقن فن قؿ اكثئالت ككزكئ فن اكفصؿ فن اكلزاعئت وكطئكب ائالتبمئد ارأنل ثبن نصؿ إكن ثّؿ اكلزاع، فإثئكب 

          .                اكقئضن عكن كائدئ اكقئلوف اكطانعن وقواعد اكعداكب من فن اكثقنقب إثئكبل إكن االتبمئد وبقكنفل
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فْ سمٓم/ د:اسم الهؤلف  03: األسبوع رقم         03: الهحاضرة رقم       02:             الهحور رقم زٓر

 (الدستور)التىظٓم القضائْ الجزائري وهراحل إصدار القاىون

اكعداكب اثبقئر ككّدوكب اصفبمئ صئثاب اكحنئدة، وكف ةـ فإف أي لزاع نةور فن اككتبكع الاد أف : لتىظٓم القضائْا- 1
 .وبكئرس اكحكطب اكقضئئنب فن اكدوكب كمئكمئ اواحطب اكقضئة وكحئعدي اكعداكب. نقوف فن إطئرمئ

 بعننلمـ فن كلئصامـ ككقئلوف األحئحن ككقضئء نبـ وطاقئ فن اكدوكب اكقضئة نكئرس اكحكطب اكقضئئنب: القضاة -1.1

شراؼ اككتكس األعكن   وبرقنبمـ ولقكمـ وبأدنامـ وعزكمـ وفقئ كعدد كف اكقواعد وكف انف مذل اكقواعد اكبعننف اكرحوـ وا 
 : فئئت ومـ قئألبن03ككقضئء اكذي نبرأحل رئنس اكتكمورنب ونصلؼ اكقضئة فن 

  قضاة الىٓابة العاهة . 

  قضاة الحكم . 

  قضاة التحقٓق . 

:  وكف انف أارز كحئعدي اكعداكب لذقر اكفئئت اكبئكنب:هساعدي العدالة- 2.1 

.    كف اكدحبور151ونكئرحوف كملب اكدفئع طاقئ كلص اككئدة : الهحاهون•  

    كلمـ اككثضرنف اكقضئئننف واككّوةقوف، واكجاراء أكئ جئرج اكتمئز اكقضئئن: لمقضاء الهساعدون أخرون • 
 اككحئعدوف اككائشروف ككقضئء داجؿ اكتمئز اكقضئئن مـ أحئحئ قبئب اكضاط اكذنف نكئرحوف اككمئـ اإلدارنب  ونبكقوف 

كضئئمئ كف طرؼ اكقئضن، ائإلضئفب إكن قوف قئبب اكضاط أكنف عئكئ عكن  دعئوى وبثرنر األثقئـ اكصئدرة وا 
 .    كحبودعئت ووةئئؽ قبئاب اكضاط

اكلظئـ اكقضئئن اكتزائري اكثئكن مو لظئـ كزدوج، إذ لالثظ وتود كؤححئت : هؤسسات الجٍاز القضائْ- 2

 . اكقضئء اكعئدي إكن تئلب كؤححئت اكقضئء اإلداري

اثنث بعرض اكدعوة   . نحود اكلظئـ اكقضئئن فن اكتزائر كادأ اكبقئضن عكن درتبنف:هؤسسات القضاء العادي-1.2 

اككتكس قئاكب  اكقضئئنب عكن اككثقكب فبصدر اشألمئ ثقـ قئاؿ كالحبئلئؼ أكئـ اككتكس اكقضئئن، وبقوف قرارات  

، واكبن بقحـ الهحكهةككطعف فنمئ أكئـ اككثقكب اكعكنئ ائعبائرمئ كثقكب اكقئلوف ومقذا نأبن فن قئعدة اكمـر اكقضئئن   
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واكتزائن وقحـ اكقضئنئ  إدارنئ أو بلظنكنئ إكن عدة فروع أو أقحئـ كلمئ، اككدلن، اكعقئري، اكبتئري، االتبكئعن 

 ونجبص ائكفصؿ فن االحبئلئؼ  فنكةؿ اكدرتب اكةئلنب فن اكبقئضنالهجمس القضائْ أكئ .اإلحبعتئكنب، وقحـ األثداث
ونقحـ اككتكس اكقضئئن قذكؾ إكن أقحئـ  (كع اعض االحبةلئءات)اككقدـ ضد أثقئـ اككثئقـ،ونلعقد عكن كحبوى اكوالنئت

 فمن الهحكهة العمٓاأكئ . وغرفب األثواؿ اكشجصنب بحكن غرؼ من أحئحئ اكغرفب اككدلنب واكبتئرنب واكتزائنب واالتبكئعنب
طرنؽ اكفصؿ فن اكطعوف ائكلقد اككرفوعب ضد اكقرارات واألثقئـ ف اكمنئب اكبن بقـو ابقونـ اككتئكس اكقضئئنب واككثئقـ ع

اككثقكب اكعكنئ بوثند االتبمئد اكقضئئن وبحمر عكن اثبراـ اكقئلوف وببقوف  اكصئدرة علمئ ائعبائرمئ كثقكب قئلوف بضكف
اكغرفب اككدلنب، غرفب األثواؿ اكشجصنب واككوارنث، اكغرفب اكبتئرنب واكاثرنب، واكغرفب : اككثقكب اكعكنئ كف اكغرؼ اكبئكنب

.    االتبكئعنب،اكغرفب اكتلئئنب،غرفب اكتلث واككجئكفئت، اكغرفب اكعقئرنب، غرفب اكعرائض

ة ببكةؿ اكمنئقؿ األحئحنب ككقضئء اإلداري فن كتكس اكدوكب :هؤسسات القضاء اإلداري- 2.2  كن والهحاكم اإلدآر  وا 
اكقئلوف اكعضوي   كف اكدحبور اكبن أعكلت عف بأحنحمئ كتكس اكدوكب وصدور152طاقئ كككئدة . تئلامئ كثقكب اكبلئزع

.  اككبعكؽ ائجبصئصئت كتكس اكدوكب وبلظنكل وعككل98/01

 دورل قكثقكب احبئلئؼ ائكلحاب ككقرارات اكصئدرة اابدائنئ كف قاؿ اككثئقـ اإلدارنب، أكئ هجمس الدولة  ٭ نكئرس 

   كثقكب اكبلئزع فمن بلظر فن االجبصئص علدكئ بقضن تمبئف قضئئنبئف إثدامكئ جئضعب ككلظئـ اكقضئئن 

.    اكعئدي واألجرى ككلظئـ اكقضئئن اإلداري ككفصؿ فن لفس اكلزاع

نحري اكبشرنع إابداءا كف وضعل ونلبمن اإكغئئل ونكر وضع اكقئلوف : (الدستور)هراحل إصدار القاىون- 3

. ةـ إكغئئل (بطانقل)   عكوكئ فن ةالث كراثؿ أحئحنب ببكةؿ فن حف اكقئلوف ةـ بلفنذل

 كف 119ائككائدرة اكشروعل ثحب اككئدة  نكر وضع اكقئلوف اعدة كراثؿ إلقرارل فنادأ :هرحمة سن القاىون-1.3
كئ بقوف اككائدرة كف   فثنف،كقؿ كف رئنس اكثقوكب واكلواب ثؽ اككائدرة ائكقوالنف» اكدحبور فن مذا اكصدد عكن أف 

، اعد فثص «اقتراح قاىون»، وثنلكئ بقوف اككائدرة كف اكلواب لقوف اصددهشروع قاىونرئنس اكثقوكب لقوف اصدد 
كتكس األكب ثبن ببـ اككصئدقب عكنل كف  ُنلئقش وتوائ كف طرؼ اككتكس اكشعان اكوطلن ةـ. اككشروع كتلب كبجصصب
أعضئئل، وفن ثئكب ثدوث جالؼ انف اكغرفبنف نثئؿ اكلزاع عكن كتلب كبحئونب األعضئء  (¾)طرؼ اككتكحنف ائألغكانب

عكن اكغرفبنف كككصئدقب عكنل، واعد اككصئدقب عكنل حواء قئف  ببقوف كف أعضئء قكبئ اكغرفبنف كبقبرح لّصئ ُنعرض
 نـو اكبن بكن إقرارل 30رئنس اكتكمورنب اكذي نثؽ كل االعبراض جالؿ كدة  كشروع قئلوف أو اقبراح قئلوف ُنعرض عكن

اككتكس ونصاث اعدمئ بشرنعئ واتب  (2/3) كف اكدحبور، ونبـ اكبصونت عكنل ب127 وطكب كداوكب ةئلنب ثحب اككئدة
. اإلصدار
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اعد اككصئدقب عكن اكقئلوف كف طرؼ اكارككئف نبـ إصدارل ةـ لشرل ونقصد : القاىون (تطبٓق)هرحمة تىفٓذ – 2.3 
ققئلوف  ائإلصدار إعالف رئنس اكتكمورنب أف اكحكطب اككجبصب اوضع اكبشرنع، قد وضعت بشرنع كعنف واألكر ابلفنذل

 كف 02عكنل اكفقرة  كف قوالنف اكدوكب ومذا األكر نّوتمل رئنس اكتكمورنب إكن اكحكطب اككقكفب ابلفنذ اكقوالنف وفؽ كئ بلص
 (اككراحنـ اكبلفنذنب)اكثقوكب  نلدرج بطانؽ اكقوالنف فن اككتئؿ اكبلظنكن اكذي نعود كرئنس»  كف اكدحبور125اككئدة 

 نـو كف بئرنث بحككل 30 كلل 126ونثدد اكدحبور أتال إلصدار اكقوالنف كف طرؼ رئنس اكتكمورنب ومو طاقئ كككئدة 
اكلئس ائكجطئب اكعئـ اكككّزـ  (إعالف)إعالـ  أكئ فنكئ نبعكؽ الشر اكقئلوف فلالثظ ألل مو اكوحنكب اكبن نبـ امئ. «ككقئلوف

كف اكقئلوف اككدلن  (04)اكترندة اكرحكنب، وبثدد اككئدة  اككّوتل إكنمـ قكجئطانف اثقـ اكقئلوف، واكوحنكب اككقررة كذكؾ من
اكقوالنف فن براب اكتكمورنب اكتزائرنب اكدنكقراطنب اكشعانب، إابداءا  بطاؽ» اكبشرنع اعد لشرل إذ بلص (بطانؽ)بئرنث بلفنذ

بقوف لئفذة اككفعوؿ فن اكتزائر اكعئصكب اعد كضن نـو » ةـ بضنؼ فقربمئ اكةئلنب « كف نوـ لشرمئ فن اكترندة اكرحكنب
اكلواثن اعد نـو قئكؿ كف وصوكمئ إكن كقر اكدائرة ونشمد عكن ذكؾ جبـ اكدائرة اككوضوع  قئكؿ كف بئرنث لشرمئ وفن

عكن أف اكقئلوف اعد لشرل وكرور فبرة كثددة كف بلفنذل نصاث واتب اكبطانؽ ثبن وكو البفن اكعكـ ال كف .«عكن اكترندة

ال » األل  اكلئثنب اكفعكنب ألي حاب قئف ومو األكر اكثئصؿ فعال ائكلحاب ككقةنر كف اكقوالنف إال أف ملئؾ قئعدة بقضن
. «عذر اتمؿ اكقئلوف

تزئنئ  إف اكقوالنف علدكئ بصدر كبلظنـ اكعالقئت االتبكئعنب قد بثدث أف بقوف اكثئتب ابعدنكمئ :إلغاء القاىون - 3.3 
 ونقصد اإكغئء أو قكنئ وذكؾ قصد احباداكمئ اقوالنف أقةر بقنفئ كع األوضئع اككبغنرة ائحبكرار عكن كجبكؼ األصعدة

 (.2004كثئضرات فن اكقئلوف، اف عقلوف،).اكقئلوف إلمئء حنرالل واكعكؿ ال إابداءا كف بئرنث مذا اإللمئء
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فْ سمٓم/ د:اسم الهؤلف  04:        األسبوع رقم04: الهحاضرة رقم        03: الهحور رقم              زٓر

اضة إلِ القاىون اضْ)حاجة الٓر اضْ والىزاع (الخطاب القاىوىْ الٓر  الٓر

اضة إلِ القاىون- 1 أجر  لبطرؽ فن مذا اككثور إكن اكبقكـ عف عالقب اكرنئضب ائكقئلوف اكعلن:حاجة الٓر
 لانف فنل اكجطئب اكقئلولن اكرنئضن، ةـ اعد ذكؾ لبقكـ فن مذا اككثور عكن اكلزاع اكرنئضن وكئ نشوب كف

  .  لزاعئت وجالفئت فن اككتئؿ اكرنئضن وقنفنب ثكمئ

اضْ- 1.1  فنمئ علئصج كشككب كل ؿنبفئع ظئمجب ئتبكئعنب قولمئئكجنئضب إف : الخطاب القاىوىْ الٓر
تئء  كجبكفب كجئوكشئقؿ  لحئعئب ؿئكالعانل مئككججانل مئكثكئك مئكتكممج مئكصثئفب مقج نلتك عل مجئ ئكبفئع

 . ككئجحب أصث مبثقنف كصكثب ئكفجج مئكتكئعبؿئكقئلمل كنضع كمئ ئكقمئعج مئككمئئث كل أت

 كجبكف ئككصطكثئب ئكجنئضنب فلتجل ؿؤل كصطكث ئكقئلمل لكبكحل كل جال :عالقة القاىَو بالرٓاضة- 2.1
 . ئكبأكنل فن ئكبجانب ئكاجلنب مئكجنئضنب،ئكقجكقرة فن  االثبراؼ ،فن عقمج ئكجنئضنب

               ئككلظمج ئكقئلملن عئكب مئكقئلملن ئككجلن فن قبئال ثحل أثكج ئكشئفعن فن  اكدقبور ؿبمصد مق
 كل ئككككل عكن ئككحؤمكنل ئكقئئكنل عكن ئكمنئئب ئكجنئضنب بفئجن عجب قئف"ئكجنئضب ؤكن ثقنقبنل أمكمكئ ألل 

       أثحل فمكل  كم فحجب ئكبشجنعئب ئكجنئضنب بفحنجئ صثنثئ كم أللئ كتألئ ؤكن ئكلص ئككعلن أمكشئقؿ 
 (.09،ص2005 ،ثحل أثكج ئكشئفعن ).أم بطانقل

 فن ؿ ئككحؤمؿئكبشجنعئب علج كعئكتبمئ ممجئ كئ تع مئكثقنقب ئكةئلنب أل ملئق لمئثن مكتئالب قج قصجب
 ئكلقئئض حبقكئؿاثجت علج بعجضل كبحمنب ئككشككب كجئ ال اج كل ؤعئجب ئكلظج فن ئكبشجنعئب ئكجنئضنب م

لتج قمئعج ئكقئلمل  .ئكجنئضنب مئكلحئعئب ئكلئشئب كل جالكمئاككشئقؿ مككئ ئكفجئغئب ئكقئلملنب كبحمنب كجبكف 
 ، ئكعقمج ئككاجكب انل العانل كثبجفنل مانل ئكلمئجن ئكجنئضنبؿئكجنئضن لكبكحمئ كل جالاككتئؿ ئككجلن فن 

 ائكبحئكئبل مئجبكا ؿ ئكالعا ائكبحئكئبل ئككبفقب عكنمئ فن ئكعقج بمتا عكنل ئككحؤمكنب منكمل اجكق أجؿمؤجئ أج
 ألل ئكالعا ،ئكجنئضننل فن ئككلئفحئب ئكجنئضنبكشئرقب  ؿ ئكعلئنب كل جالؿملكبكح ئالكبحئك ااج .جطأ عقجن

 ئكفمح ؿ عكن بثقنف ئكلصج مكنح ئككعا كل أتؿككحك ائككعا ئكلظنف مبقجنك كمئجبل ئكفلنب مئكجنئضنب مئكعك
" ثحل أثكج ئكشئفعن اكدقبور  ؿملتج أنضئ ئككحؤمكنب عكن أحئح ئكجطأ فن ئكلشئط ئكجنئضن ثنة نقم .فقط
 أل ئلثجئف ؿكمجئ ئاللثجئف لحبطنع ئكقمإدراقل ئكجطأ فن ئكفقل مم ئلثجئف فن حكمق ئكشجص كع قئف ؤجئ 

حكمق ئكالعا أم ئإلجئجن أم ئككججا علج ككئجحب ئكلشئط ئكجنئضن ئكجئص ممجئ ئكحكمق لمعن كلمعنب ئككعاب 
 (.09،ص2005،ئكشئفعن ثحل أثكج)". ملئق جطأ ثجة اكمتا عكنل ئككحؤمكنبؿ كمجئ ئاللثجئف اقلكع ؤججئ

 . ئككعلمن ممم ئإلججئق أم لنب ئكبعجن ملنب ئإلضجئج ائكغنجقفمبجبكف مجل ئككحؤمكنب ثحا ئكج
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تئء  كجئ ،ئكبججنالئء أم أة ئككلئفحبلئء  أةاءؤل ككئجحب ئأللشطب ئكجنئضنب نعجض ككئجحمئ ؤكن ئإلصئائب حم
حنكب ضكئل كل قومكمجئ فبعج قمئلنل ئكبأكنل   بمفنج ئألكل مئكحالكبؿئكقئلمل كمضع ئكقمئلنل مئككمئئث كل أت

جقك   قجئج كتكح ئكجمكب ئكفجلحنؿ كل جالضئء ثبن مأل بعجنف ئكجنئضب بعجض ؤكنل ئكقؿا، مجل ئإلصئائب
قجئج محنج ئكشائا مئكجنئضب إكغئء  ئكبن جفعب جعمم Paintball ؿ كل ئكفنججئكنب ئكفجلحنب ككائلبام258190

ائكبئكن جفض ئالعبكئج ككفنججئكنب ئككعلنب  .ؿئكفجلحن ئكقئضن اجفض طكا ئعبكئج ئكفنججئكنب ئكفجلحنب ككائلبام
لشئط قؿ  جنئضب أللل كنح Paintball ؿكانلب عكن قمئعج قئلملنب ككجمكب ئكفجلحنب ممجئ كعجك ئعبائج ئكائلبام
 . لشئط ككبحكنب مكنح جنئضب ئثبجئفنبؿجنئضن نعباج جنئضب ثحا ئكقئلمل ئكفجلحن ئكجن ئعباج ئكائلبام

أل كغب ئكجنئضب أصاثب كمئ كحبمم مككئلل بككلمئ كل :  اقمكلGeorges Petitot تمجت امبنلب قدمنؤ
فكقج أصاثب . Petitot, Georges, 1990, P 4 )).ألمئ أصاثب كقللبقكئ  ، فن ئكمحط ئالتبكئعن ائجبالفئبلؿئكججم

ةقئفن ممئقع ئتبكئعن كل العانل قبعانر ئكطاقئب قؿ  ئككحبمنئب مبكئجح كل  قؿئكجنئضب كمتمجب فن
مأصاثب اجكق ي بجعكمئ ئكقمئلنل مئكبلظنكئب مبلشجمئ ئكصثئفب مبججحمئ ئككجئجح مئكلمئج، رمتكئمن

 .ئكجنئضب كغب ئكتكنع

:  الرٓاضْلاىٓو فْ الهجاوتىازع الق- 2

 اكالحكقنب جئصب ،وحئئؿ اككواصالت ووحئئؿ االبصئالتحئعجب  :تعرٓف الهىازعات الرٓاضة -1.2

 ؿ،مئكبمئص ؿئػب ئالبصػل عككنػ فنؿمػغنجب بحػن ئكبقئجا انل ئكشعما ثنة أصاث ئكعئكك قجنب صػمئكجقكنب عك
 ال نكلع كل ؿ مئكبمئصؿككل مجئ ئالبصئ. ئكجنئضنب ئكعئككنبقبمصئجب ئكثجمج ماعج ئككحئفئب غنج عئئف ككثج

 كلئحعئب جمكنب كجبكفب ؿ قج بكمل عكن شك،انل ئألفجئج االثبقئؾ واكبعئكؿ ؿافعكشئقؿ متمج كلئحعئب م
ئ ػ أم فن قئجئب كجبكفب مككلم، نثجة فن ئبثئجن جمكبنل كبمئتجبنل فن قئجب مئثجبقجالؼئكتلحنئب 

ئألعجئف وج ػجئك ئكقمئعػ عجك ئثب تراءعبنل البثئج جمكن مئثج اكلئحاب بظئمجب جنئضنب بشمامئ فمضبػجئض
ئل أم لحئع انل ألجنب جنئضنب جئب ػئكجمكنب ئكبن قججبمئ ئكبلظنكئب ئكعئككنب ئكبن نلبكن ؤكنمئ ئالبثئجئب ئككبلئحع

حئع جئجكن انل أثج ئكالعانل أم كجنجل ئكفلن أم كججال ػم لػج ممػتلحنئب كجبكفب أم انل لئج جنئضن مئث
جف ػل ئكطػل كػئجن مكئ نطئكا ال كل كحبثقئب أم كئ نطئكا ال ئكلئجن لفحػاجصمص عقج مجئ ئألجنج كع ئكل

 ائككعلن ئككعجمف ؿلشأبمئ كئ انل ئكجم مئككلئحعئب ئكجنئضنب اطانعبمئ نصعا بصمج" .ل ئالكبحئكئبػج كػئهج
ألل ئكجنئضب ال بكئجح ؤال عل طجنف . 12)  ص،2005 تن ، ئكككنقنأحئكب أثكج شم) ."فن ئكقئلمل ئكجمكن ئكعئك

 ئالبثئجئب أم ئأللجنب ئكجنئضنب ممن بائشج ئكجنئضب كل ؿنل أم ئعبائجنل كةػأشجئص طانعحواء قئلوا جعئنئمئ 
.  مكبئاعب ككئجحنمئ،جئف عكن ؤجئجبمئ مبلظنك اطمالبمئػ ئإلشؿالػج
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أم أتلان كع قئف قج بلشأ ئككلئحعب انل ئبثئج جنئضن مطلن مئبثئج آجج مطلن أم انل لئجن جنئضن مطلن 
 جالف نقع انل أثج ئأللجنب ئككثكنب مأثج ئكالعانل ػؿجن كةػبعئقائكبزاـ أثج ئكالعانل مقج بكمل ئككلئحعب جئصب 

 كئ نبعكف اإاجئك قؿ م،مجئ ئكالعااجصوص البقئؿ كككئجحب جنئضب كعنلب أم ؼ ئألتئلا علج بلفنج عقج ئثبجئ
 كل ئكلظئك ئألحئحن ئكتجنج كالبثئج 34مكلئحعئب ثنة بلص ئككئجب كشئقؿ نج أم بلفنج مجئ ئكعقج كل ػأم بفح

 ؿئإلفجنقن ككجب ئكقجك عكن ئجبصئص كتلب ئكشؤمل ئكقئلملنب مشؤمل ئكالعانل اثحك ئككلئحعئب ئككبعكقب ائلبقئ
ئجننل بثجج طانعب ػأم ئعباقئلوا  أشجئص طانعننل ، ئجبالف تلحنب ئألطجئف ئككبلئحعبؿمكع .ئكالعانل
 ئف ئككلئحعئب ئكجئجكنب ؤكن لطئفػ أن علصج أتلان فن ئكعالقب ئكجنئضنب نججتمئ كل لطؿ فدجو،ئككلئحعب

 .ئككلئحعئب ئكجمكنب

ارغابل ؤلحئل نشئجق قؿ أل "فن ئكقجنك قئعجب كفئجمئ  قئلت :أىَاع الهىازعات الرٓاضٓة الدَلٓة- 2.2
ككل مكع بغننج قئلت،  كجئطجمئ أنئ ؿ عكنل أل نبثكؿ،ب أم كلئحكب ائألنجن أم صجئع ائكثاػن كعاػب فػئككئكك

 فن ئككلئحعئب ئكلئشئب عل ئكلشئط ؿمكن ئكفصػئح نبػئج تمػئكحكل فكئل الاج كل ؤةائب مجل ئككحؤمكنب مؤنت
ئ ػ أنضؿ بطمؿئكجنئضنب ال بقبصج عكن كجئكفب قمئعج ئككعاب فقط ا ؤل ئككلئحعئب ،( لانؿ كثكد إارامنـ).ئكجنئضن

ثنة أصاثب .ف مئكعقئاػب ئكبطانػمكن كمكػمبعننل تمئب بب، بكق ئكبلظنكئب ئكجنئضنبؿئكقمئعج ئككلضكب كعك
ئالبثئجئب ئكجنئضب ئكجمكنب كحمجب احكطب بلظنكنب ببمكن كمكب بثجنج ئكقمئعج ئكفلنب ئككطاقب عكن ئككعاب مكمئئث 

ب ػ حكط، أصاثب ئالبثئجئب ئكجنئضب ئكجمكنب أنضئقكئ" مكعئننج ئكفجف ئكجنئضنب ئككبلئفحب ،كككلئفحئب كلظكب
جئ ػمم(. 3 ص ،2000 ، كنالتقوكنف،)عكن ئالبثئجئب ئكمطلنب معكن ئكبئاعنل كمجل ئألجنجب  ئػقضئئنب بفجض لفحم

ئب ئكجنئضنب ػا مئككلئفحػنك ئككعػمك ابلظػأك عئككنب بققئلت ب ئألحئحنب ككبتكعئب ئكجنئضنب قئجنب ػطب ئأللظكػامئح
بجبكف مجل ئككلئحعئب كل ثنة ئإلقكنك فملئق  .ؤكن تئلا ثحك ئككلئحعئب أم ئككشكالب ئككككل ثجمةمئ

.  كلئحعئب جنئضنب عكن كحبمم ئكقئجن مكلئحعئب جنئضنب جئجكنب مطلنب،كلئحعئب جنئضنب جمكنب

ئبثئج نلبكن ؤكن ئالبثئج قؿ نبعمج  :القدنكرة الهىازعات الرٓاضٓة عمِ الهستَُ الدَلْ فْ رٓاضة - 1.2.2
 ئالعبجئف قذا مكجئعئب قمئعج ئككعاب م(F.I.F.A)ئكجمكن ككجب ئكقجك منكبحك اتكنع ئأللظكب مئككمئئث مقجئجئب 

قضئئنب بلص ئككئجب ئكحئاعب عشج كل ئكلظئك ئألحئحن كالبثئج قتمب  T.A.S))ككثككب ئكبثكنك ئكجنئضنب
ئج ػحب ئالبثػء ئالبثئج ئكعضم أل أتمأعضئءجك مئكجن نعباج شجطئ آجج كالعبجئف اأتمحب مػجب ئكقػئكجمكن كك
مأل نكمل ئاللبجئا اكمتا  . ائكفنفئ ال نككل بثجنجمك ؤال عل طجنف ئاللبجئا أم ئكبعننل ئكجئجكن،ئكعضم

مؤال فئالبثئج ئكجمكن كل  .نل نحمج ئالبثئج ئكعضم عكن بثقنقلػب أم ئكبعنػ ئكعككنب ئاللبجئانؿلظئك نضكل ئحبقال
مأل أن بلظنك أم بتكع كالبثئج ئألصكن ككجمكب  .كؤقبقئف م ػمكاإلتراء نعبجف اأن تمئح نلشئ كل غنج مجئ 

 .جف عكنمئ كل مجئ ئألجنجاكصكوائثل  ألظكبل مقؿنبعنل أل نكمل كعبجفئ ال كل ئبثئج ئكجمكب مجئضعئ كل م
: فن ئالبثئج ئكجمكن نبكنح اعجب ئكبنئحئباألعضئء  ؿمائكبئكن فإل ئكجم



 

- 16 - 

 . فن اجئكت ئككحئعجئب مئكبطمنج ئكبن نقجكمئ ئالبثئج ئكجمكنقبئككشئج- 

 : بجضع الكبحئكئب عججبمئ ئككئجب ئكةئكةب عشجبضئء ئألعؿ فإل مجل ئكجمؿأكئ ائككقئا

 .ئثبجئك مئكجضمع أللظكب مكمئئث مبمتمئب مقجئجئب أتمحب ئالبثئج ئكجمكن- 

 .F.I.F.A ؿ فن ئككلئفحئب ئككلظكب كل قاقبئككشئج- 

 .جفع ئكجحمك ئككفجمضب عكن ئكعضم- 

 .ئثبجئك قمئعج ئككعاب- 

ئالبثئج ئكجمكن ضئء ب مأعػئجئب ئكقئجنػ ثحك ئككلئحعئب ئكجنئضنب ئكبن نككل لشأبمئ فإلل عكن ئالبثؿكل أت
 Tribunal arbitral de (T.A .S)نك ئكجنئضنب ػب ئكبثكػئالعبجئف ككثككػج اػمئكبلظنكئب ئألججم أل ببعم

sport ػػ ئك قئلتئكعئجن ؤال ؤجئاكقضئء  ؤكن كتوء أن71مبكلع ئكفقجب ئكةئلنب كل ئككئجب  . قضئئنب كحبقكبقتمب  
F.I.F.Aب كقجئجئب ػمجب لمئئنػمع اصػ ائكجضضئءئالبثئجئب ئألعومأل ببعمج ئالبثئجئب ئكقئجنب  . بتنحل

ئئمئ مالعانمئ ثحا ئإلتجئءئب ػحك أعضػئكتمئب ئكقضئئنب ككفنفئ مئكبن بعج لمئئنب ال نككل ئكطعل فنمئ مبك
: وببكةؿ مذل اككثقكب فن كئنكن(.3 ص ،2000،كنالتقوكنف ).  جكقؿئككبججب كل أت
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فْ سمٓم/ د:اسم الهؤلف  05: األسبوع رقم       05: الهحاضرة رقم         03:             الهحور رقم زٓر

اضْ  اكجنلب لنمجكمن ئكملجنب عكن كضكمل 1983 صئجقب ئككتلب ئألمككانب ئكجمكنب فن :هحكهة التحكٓم الٓر
 جمكب مئجبئجب كجنلب كمحئل 55 ئكبثكنك مئكجنئضب نكةكمل ؿكثككب ئكبثكنك ئكجنئضنب ابشكنكب جاجئء فن كتئ

 فن كجنلب حجلن مئكةئلن فن كجنلب لنمنمجق ائكمالنئب ؿ ئألمكرقزننف كجنمئ ككبانل غنج،ئكحمنحجنب كقجئ كمئ
 ممن بعباج كثككب بثكنك جنئضنب متمب طعل عكن ئكقجئجئب ئكصئججب لمئئنئ ممجئ ثحا ،ئككبثجب ئألكجنكنب

كثككب ئكبثكنك  قكئ بعبار . ممن اكةئاب كثككب بثكنك كحبقكب، كل ئكلظئك ئألحئحن ئكتجنج ككفنفئ59ئككئجب 
 par ئككلئحعئب ئكجنئضنب عل طجنف ئكبثكنك ؿ عكن ثؿ فمن بعك،كؤححب جنئضنبقؿ ئكجنئضنب كحبقكب عل 

voie de l’arbitrageأم ئكبمفنف  la médiation أعضئئمئ كجشثنل ،  ممن منئب جئب ئجبصئص قضئئن 
ئكبثكنك  أمكن مئكةئلنب بجعن غجفبقدرتب بضك غجفبنل بطجت ئككلئحعئب عكن ئكغجفب . ئككتلب ئألمككانبؿكل قا

بتجج ئإلشئجب ؤكن أل ئككثككب ئكجنئضنب ال بلظج ؤال فن ئككلئحعئب كئ انل ئألطجئف ئككجنل بك  .ئالحبئلئفنب
 ببعكف اصمجب كائشجب أم غنج كائشجب ائكجنئضب ؿئالبفئف فنكئ انلمك عكن طجت ئكلحئع عكنمئ اجصمص كحئئ

  (    Jacques Dubois et autre 1994). أكج نجص ئكجنئضب قؿأم اقجئجئب بأجنانب أم كصئكث كئكنب أم

ببكمل ئككتلب ئككجبصب فن ثحك  :القدنكرة الهىازعات الرٓاضٓة عمِ الهستَُ القارّ فْ  -2.2.2
ئكبأجنانب عكن اكتزاءات  كتئل بمقع ؿئكجنئضن بثب شك طػئككلئحعئب ئكقئجنب كل جنئضننل كل لفح ئكمح

طعل فن ئكقجئجئب قتمب  مبقمك ئكتمب ئكقضئئنب ،ب مئأللظكب ئكبئاعب كمئػج ئككتلػئكف قمئعػكل نجعكن 
. مقجئجئب بأجنانبتزاءات ب ئكجنئضنب كل ػئككبججب كل ئكتم

 ئككلظكب كمئ مبطمج ؿفن قئجبل ممجئ ككةجب ئكجمقؿ ئالبثئجنئب ئكقئجنب كبلظنك ئكلشئط ئكجنئضن تئءت 
 مؤل ئجبالف ئكظجمف ،ئالبثئج ئإلفجنقن ككجب ئكقجك مئالبثئج ئألمجان: ؿئكعالقئب ئكجنئضنب فنكئ انلمئ كة

ئج مضع لظئك جئص ككل شجنطب كجئعئب ئالكبحئكئب ئكجمكنب ػئبثقؿ ن ػقئجب نفجض عكقؿ مجصمصنب 
 .مشجمط كاللضكئك ؤكن ئالبثئج ئككعنل

 : أل(C.A.F)فكةال كل شجمط ئاللضكئك ؤكن ئالبثئج ئإلفجنقن ككجب ئكقجك 

 .نكمل ئكعضم ئبثئجئ مطلنئ ككجب ئكقجك فن جمكب ؤفجنقنب 1- 

جحكن نجنج قككةؿ  ،جػجئ ئألجنػ مؿ مكعبجفئ ال كل قا، كالبثئج ئكجمكن ككجب ئكقجككلظـأل نكمل ئكعضم 2-
. ئكقجك فن ئكجمكب ئككعنلبقرة كعاب 

 مئككتلب ئكبلفنجنب كالبثئج ئإلفجنقن أل ، ئكعضمنبؿأل نصجج قجئج كل ئكتكعنب ئكعئكب كالبثئج ئإلفجنقن اقام 3-
.  ئكتكعنب ئكعئكبػؿل قاػئ كػئكعضمنب ؤكن ثنل ئكبصجنف عكنم- اصفب كؤقبب-ؿبقا
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مجئ كئ لصب عكنل ئككئجب ئكجئاعب كل ئكلظئك .جمكب ؤفجنقنبقؿ كل ؤبثئج مئثج عل أقةر نكمل  ال أف نشبرط-4
 .ئكقجك ئألحئحن ئكتجنج كالبثئج ئإلفجنقن ككجب

 ئككتلب ، ئكمنئب ئكبشجنعنبػؿئكتكعنب ئكعئكب مئكبن بكة: نبكمل ئالبثئج ئإلفجنقن ككجب ئكقجك كل ئألتمحب ئكبئكنب
 ئكمنئب ؿ ئكمنئب ئكبلفنجنب اكحئعجب كتئل جئئكب أم جئصب ائإلضئفب ؤكن ئكحكجنبئجنئ ممن بكةؿئكبلفنجنب مئكبن بكة

تمب ثحا قؿ مبقمك "، ئكمنئب ئكقضئئنبؿائط مئالحبئلئف مئكبن بكةػح ئاللضػئإلجئجنب كالبثئج مأجنجئ كتك
ئج ئأللشطب ئكجنئضنب ئككجبكفب ككجب ئكقجك ئكبن ػن ؤطػ فن ئككلئحعئب ئكجنئضنب ئكلئشئب فؿئجبصئصمئ ائكفص

 ،2005 ،ئكككنتن أحئكب أثكج شمقن) .ا طانعب ئككجئكفب أم ئككلئحعبػ مجكق اثح،نشجف عكنمئ ئالبثئج ئإلفجنقن

ئكلئشئب عل كجئكفب قئككلئزعئت : بجبكف ئككلئحعئب ئكجنئضنب عكن ئككحبمم ئكقئجن كل ثنة كصججمئ .(20ص
 ئالبثئج ئإلفجنقن مانل ئالبثئج لفحل نكبحك ضئءقمئعج ئككعاب أم ؤكبحئكئب ئألعضئء أم ئككلئحعئب ئكلئشئب انل أع

ئب ئالبثئج ئكجمكن ككجب ػ ممنئ(C.A.F)جئجئب ػ قػؿعضم فن ئالبثئج ئإلفجنقن ائكجضمع ككقؿ 
ئج ئكجطمئب مئكبجئانج ئكالحكب إلجضئع ػئبثقؿ ء أعضئء ئكطعل فنمئ ثنة نبجج ؿ مال نقاF.I.F.A))ئكقجك

عقئانب كلصمص تزاءات كجئكفب مججمت عل مجل ئكقمئعج قؿ  ؿالعانب مكمظفنل كمجل ئكقجئجئب منقئا: أعضئئل
 كل 1 فقجب 49بتنح ئككئجب  قكئ . كل الئثب ئكلظئك ئألحئحن كالبثئج ئإلفجنقن ككجب ئكقجك46عكنمئ فن ئككئجب 
 أن لحئع قج نقع انل ئالبثئج ئإلفجنقن مأن ئبثئج ؿؤكن كثككب ئكبثكنك ئكجنئضنب كثاككتوء ئكلظئك ئألحئحن 

بقمك كثككب ئكبثكنك ئكجنئضنب قكئ كائجئب جئضع كالبثئج ئإلفجنقن وقنؿ مطلن عضم أم لئج أم العا أم 
 بكبحك ئالبثئجئب مئكبلظنكئب ئكمطلنب ، قكئ ال نبعجم عشجب أنئكؿ أتؿمل ئككقجكب جالػن ئكطعػ فؿائكفص

 .قضئئنب كحبقكبقتمب مئأللجنب ائالعبجئف اكثككب ئكبثكنك ئكجنئضب 

ئكقجك عكن كحبمم قرة ل ككئجحب ػئب عػؤجل فإل ئالبثئج ئإلفجنقن ككجب ئكقجك مضع لظئكئ كثحك ئككلئحعئب ئكلئش
نك ئكجنئضنب ػب ئكبثكػج كتمػاعض ئهجػ مئك،ؤكن أتمحب بئاعب كلضئء  ئألعؿممجئ اإجضئع ئكجم .ئكقئجب ئإلفجنقنب

 . ئكعئجنضئءئكجمكنب مكلع أن كتمء ؤكن ئكق

بقمك ئكجمكب اأتمحبمئ ئكبلفنجنب  : القدن كرةالهىازعات الرٓاضٓة عمِ الهستَُ الداخمْ فْ 3-2-2-
بقمك ئألتمحب ئكقضئئنب اثحك ئككلئحعئب فن قكئ مئكبشجنعنب امضع ئكقمئعج ئكقئلملنب كبلظنك شؤمل ئكجنئضب 

 متمج ممب ببحع نمكئ اعج نمك كئ انل ئككلطف ئكقئلملن مئككلطف قدؤال أل ئكشمئمج بؤ"  ئكجنئضب ؿكتئ
 أحئكب ،ئكككنتن)"  فن ئككلئحعئب ئكجنئضنب اعنج عل أل نكمل كجضنئؿ ئكقئضن ككفصؿ بججؿ ككئ تع،ئكجنئضن
 (.100 ص ،2005 ،أثكج شمقن

 أضف ؤكن جكق ، مجئ ئكحكمق متج كضجمجب ئالعبجئف اجصمصنب ئكجنئضبؿممجئ نجتعل ئككئبا ؤكن أل كة
 ثنة نبطكا ثحك ، ئكجنئضب مئكجنئضننلؿ ئكتمئح ئكقضئئن معجك ئجبصئص ئكقضئب اكحئئؿبتلا اطء مةق
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ئككلئحعئب ئكجنئضنب كل ئكقئضن أل نكمل عكن ججئنب ابطمج ئكجنئضب مأمكنبمئ ثنة أصاثب ظئمجب 
ئككلئحعب ئكمطلنب أم . ئكعقمج ئككئكنب ئككغجنب مئكبن غئكائ كئ بةنج لحئعئب انل ئألطجئفؿئقبصئجنب كل جال

ئكعالقب كثصمجب عكن كمضمع  قئلتفكككئ .جمكنب ئكجئجكنب بقبصج عكن متمج علئصج مطلنب كنح كمئ صفب
 وقككئ ، كجئثكمئؿمطلن معلئصج مطلنب ال بكمل كمئ أّنب صفب جمكنب فإلمئ  بجضع كقئلمل بكق ئكجمكب فن ك

أطجئف ئكعالقب ئكجنئضنب نلبكمل ؤكن جمكب كعنلب مكمضمعمئ أم كصججمئ مطلنئ نطاف عكنمئ ئكقئلمل قئلت 
 ئألكج ؿ علصج أتلان فن مجل ئكعالقب ئككبلئحع فنمئ نتعؿئكمطلن مكلمئ بصاث ئككلئحعب مطلنب مؤل بجج

صعائ مائكبئكن علجكئ نشما لحئع انل ئإلبثئج ئكمطلن أم أثج ئكجئاطئب ئكجنئضنب ئكمطلنب مانل ئكجنئضننل 
قئلت مؤجئ  .ئكمطلننل فبكمل ئكتمئب ئكقضئئنب ئكمطلنب من صئثاب ئالجبصئص فن بحمنب مجل ئكلحئعئب

بكمل ككةكب فن محئجب ئكشائا مئكجنئضب ائعبائجمئ حكطب ؤجئجنب فإلمئ بجضع قأف ئكجمكب طجفئ فن مجل ئكعالقب 
ؤجئ ثبن بكمل ئككلئحعب ئكجنئضنب مطلنب أم كثكنب ال اج أل بكمل أطجئف ئكعالقب أم  .كقمئعج ئكقئلمل ئإلجئجن

 شئءكمضمعمئ أم كصججمئ مطلنئ ممن بجضع كقمئعج ئكقئلمل ئكمطلن أن ئكجئجكن كمجئ بقمك ئكجمكب اإثجئة مؤل
.  ئكجنئضن أم ئككتلب ئألمككانب قئإلبثئد ئبثئجئب أم ألجنبؿأتمحب بقمك اكجبكف ئكلشئطئب ئكجنئضنب عكن شك

فكةال فإل ئكلظئك ئكفجلحن نعبكج فن كحأكب ثحك ئككلئحعئب ئكجنئضنب كل غنج ئكقضئء عكن ئكبمفنف مئكبثكنك 
 ؤكن ئكتمب ئكقضئئنب اككتوء عكن كثئمكب ئكبمفنف انل أطجئف ئكلحئع مؤجئ كك بفكث فنكملؿممن كتئل جئجكنب بعك

 مؤجئ كّج ئألطجئف كائشجب ؤال ئكقضئء جمل كثئمكب ئكبمفنف فإل ئكقئضن نقضن اعجك ،ئككجبصب أكجئ ال كفج كلل
مئكبمفنف قج نكمل ؤتائجنئ  .ضئء ؤكن ئكقؿ اككتوء ئكجعمم ألل كجثكب ئكبمفنف كجثكب حئاقب م ككحكب قاؿقام

 أن كثئمكب ككبمفنف فإل ؿ قاضئءكائشجب ؤكن ئكقاككتوء ممجئ ثحا ثئالب لص عكنمئ ئككشجع ئكفجلحن مؤجئ بك 
 مثنة أل ئككتلب ئكمطلنب ئألمككانب ئكجنئضنب ئكفجلحنب من ،لفحلبكقئء كل   ئكجعممؿئكقئضن نقضن اعجك قام

ئكمنئب ئككككفب اكمكب ئكبمفنف فن ئككلئحعئب ئكبن بتكع ككئجح ئكجنئضب مئكمنئئب ئكجنئضنب مئالبثئجئب 
ئككلئحعب قئلت مؤجئ  . ئككبعكقب ابعئطن ئككلشطئب ممجئ كمتمج كتكح جئص اجكقؿئككعبجف امئ كئ عجئ ئككشئك

 أم كبطانقمئ ، ئككبججب كل تئلا ئالبثئجئب ئككفمضب ككملمئ ككةكب كحكطب عئكبءاتاشأل قجئج نبعكف ائإلتج
 . ككلظئك ئكجئجكنؿ ئكلحئع قئاؿئكقجئج كثقئف كلظئك ئالبثئج ئكجمكن ككجب ئكقجك مكم 

 ئكبمفنف اجعمب ئككمفف ئألطجئف كثضمج تكحب ئكبمفنف مئكبن بلبمن ائالبفئف ئألطجئف فبمقع  إتراءاتباجأ
 مؤجئ ، ممجئ أكئك ئككثككب ئالابجئئنبضئءئالبفئف ابلفنج مؤجئ كك نبفف ئألطجئف نككل اعجمئ عجض ئكلحئع أكئك ئكق

 ئكقجئج ئككطعمل فنل انل شجص طانعن قئفئ  مؤج،ئكقجئج ئككطعمل فنل كبعكف ابطانف لظئك ئالبثئجقئف 
مقج نكمل ئكبمفنف ئجبنئجن ممجئ  .مشجص كعلمن أنل بكمل ئكجمكب طجفئ فن ئكلحئع كحبعككب ئكحكطب ئكعئكب

ئكقجئج ئككبلئحع فنل صئجج كل ؤبثئج كفمض قئف مجعمم ئكبمفنف ئجبنئجنئ ؤجئ  أكئك ئككتلب ئكمطلنب ئألمككانب
 ئكبنئح ئكحكطب ئكعئكب منكمل ئكبمفنف عل طجنف ئككتلب ئكمطلنب ئألمككانب مبتجج ئإلشئجب ؤكن أل ؿجمل ئحبعكئ
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ؤكن اككتوء  ئككشجع ئكفجلحن ؤككئلنب ؿ نتع،ئكبمفنف ئإلتائجنإتراءات ئكبمفنف ئالجبنئجن من لفحمئ إتراءات 
 اطئاع ئككلفعب ئكعئكب مئحبججكب ئكمنئب ئكبنئحئب ئكحكطب ؿئبصف ئكعكقككئ  ثنة ،ئكعئجن أم ئإلجئجنضئء ئكق

ئإلجئجن كئ عجئ كئ نجص ئكقجئجئب ئكصئججب كل اكقضئء ئكعئكب فئكتمب ئكقضئئنب ئككجبصب من كل ئجبصئص 
ئكبنئح ئكحكطب قؿ ئكشجص طانعن اعنج عل كرقز ئكمنئب فن قئلت  قككئ فنمئ مؿثكك ئككائجئب أللل مم ئكفئص

ء عكن ئككككنب أم ئكثجنب ئكجئصب فنكمل كل قئإلعبداءئكعئجن ضئء ئكلحئع كل ئجبصئص ئكققئف ئكعئكب 
 .ئجبصئص ئكقئضن ئككجلن

ؤل ئكلظئك ئكفجلحن ال نجئكف بكئكئ كائجإ ئالبثئج ئكجمكن ألل مجل ئكلحئعئب جئجكنب بجضع كحكطب ئككشجع 
ئكفجلحن مؤجئ أججلئ كةال تكممجنب كصج فإل ئكجنئضب ثئضجب فن ئكثكمكب ئككصجنب اثنة جصصب كقطئع 

كجئثكل مبمفنج ئكججكئب قؿ ئككلئحا كلكم مبطمج ئكشائا عاج  ئكشائا محئجب نمبك امضع حنئحب كبمفنج ئكتم
: ئكجنئضنب عل طجنف ئكمنئئب ئكبئكنب

  .ئككتلب ئألمككانب -

. ئبثئجئب ئكالعائب ئكجنئضنب -

 .فن ئالبثئجنئبضئء ئأللجنب مئكمنئئب ئكجنئضنب ئألع- 

أكئ اشأل ثحك ئككلئحعئب ئكجنئضنب فن مجئ ئكاكج فإلل ال اج كل بثجنج بظكك نجفع ؤكن محنج ئكشائا مئكجنئضب 
ؤل مجل ئكمنئئب   ئكعئجنضئءضج قجئجئب ئكتمب ئإلجئجنب بك نجفع ئكطعل عكن قجئجئب ئكمحنج أكئك ئكق

 فمن بعباج منئئب جئصب ممن ؤثجم أشجئص ،ئكجنئضنب ال بعباج منئب عئكب جغك ألمئ بمجف كككصكثب ئكعئكب
 كحنجنل أم كججانل مانل ،ئكقئلمل ئكجئص مائكبئكن فإل ئكلحئعئب ئكبن بةئج انل ئألشجئص ئكطانعن جنئضننل

 من  ذقرمئؤل ئكمنئئب ئكجنئضنب ئكحئاقب .ئكعئجناكقضئء مجل ئكمنئئب فمجل ئكلحئعئب نجبص فن ئكلظج فنمئ 
 .أتمحب ؤجئجنب بصجج قجئجئب ؤجئجنب

 ئكقجئجئب ئإلجئجنب بحبمتا متمج لظكك نقنك ؤكن مجل ؿمجل ئكككنحئب ممن ئكطئاع ئكبلفنجن مئككشجمعنب نتع
 ئكطعل فنمئ جغك متمج ثئالب بلفن ضجمجب جفع مجئ ؿ فجصب ككجئتعب مجل ئكقجئجئب قاطئءئإلجئجب ممجئ إلع

 أن لمع كل ئكبقئضن مفن اعض ئألثنئل ال بصجج قجئجئب ال ببكبع ائكطانعب ئإلجئجنب مائكبئكن فمن ؿئكبظكك قا
 (. 2004Groupe d’expert). ئكعئجنضئءبجضع ككق
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فْ سمٓم/ د:اسم الهؤلف  06: األسبوع رقم        06:       الهحاضرة رقم04:              الهحور رقم زٓر

اضٓة الوطىٓة اضة الرٓاضٓة الهسٓرة  الٍٓئات) الحركة الٓر (  فْ الجزائرلمٓر

اضٓة الوطىٓة -1 نقصد امئ اكمنئئت اكرنئضنب اككحنرة ككرنئضب عكن اككحبوى اككثكن وببكةؿ : الحركة الٓر
:   فن كئنكن

اضة الٍٓئات الرٓاضٓة الهسٓرة - 1.1 : فْ الجزائرلمٓر

من تمئح بلفنجن نحمج عكن بجقنب ئكثنئب ئكتكعمنب مفنل ئكشائا  :َزارة الشباب َالرٓاضة- 1.1.1

مئإلشجئف عكن ؿ  ئكعطقز فن ؤعجئج بلظنك كجئقبممجئ كضاط بجئانج ئككحئعجئب بتئل تكعنئب ئكشائا مئككشئج
 عكن ثكئنب ثقمف ئكطفمكب ؿمئكعك .بلظنك كمجتئل ئكشائا مئكبلحنف كئ انل قطئعئب ئككملنب مقطئعئب ئكشاناب

 فن بلظنكقب  ائإلضئفب فن ئككشئج، ئكشائا مئكثنئب ئكتكعمنبؿ فن بجقنب ئكعالقئب ئكجمكنب فن كتئقبمئككشئج
 بلشنط مبجقنب ئكشائا مؤلتئح ئككشئجنع ئالتبكئعنب مئكبجامنب مئكةقئفنب فن أمحئط ؿ ئكبظئمجئب فن كعجقؿ

بقمك محئجب ئكشائا مئكجنئضب اججئحب  .ئكشائا مؤعجئج اجئكت ئكلشئطئب ئككجباطب ائإلجكئت ئالتبكئعن ككشائا
 ئكجنئضب ائكبشئمج كع ئكقطئعئب ئككعلنب ماجئكت بطمنج ئكبجانب ئكاجلنب ؿمئقبجئت ئإلحبجئبنتنب ئكمطلنب فن كتئ

 كع ئالبثئجنئب ؿفن ئككلئفحئب ئكجمكنب ائالبصئواككشئرقب مبثجنج أمجئف بطمنج ئكجنئضب  .مئكجنئضنب
بقمك ابتمنح ئألطجئف ئكجنئضنب مكبئاعب بطانقل مبجئانج ئكمقئنب كل  قكئ ،ئكجنئضنب ئكمطلنب مكجئقاب بطانقمئ

ئكبجئانج ئكمئجفب ؤكن ئإلجكئت ئالتبكئعن مئككملن كجنئضن قؿ  عكن ئبجئج ؿ منعك،بعئطن ئككلشطئب مككئفثبمئ
بقمك ئكمحئجب اإعجئج اجئكت بلشنط مكلئفحئب جنئضنب مطلنب م جمكنب فن ئألمحئط  .ئكلجاب مئككحبمم ئكعئكن

 اجئكت مكلئمت ، كع ئالبثئجنئب ئكجنئضنب ئكمطلنبؿئككججحنب مئكتئكعنب مئكبكمنلنب مبثجج مبطانف ائالبصئ
 عكن ؿبعكقكئ  .مكجططئب بطمنج مبلفنجمئ فن أمحئط ئكبجانب مئكبعكنك مئكبكمنل مضكئل بلحنقمئ مكجئقابمئ

بمتنل كجططئب ئكبثضنج مكلئفحئب جنئضنن ئككحبمم ئكعئكن مئكفجف ئكمطلنب مضكئل كبئاعب بطانقمئ 
 مبجقنب ألشطب جنئضن contrats d’objectifs كع ئالبثئجنئب ئكجنئضنب مبججح عقمج أمجئف ؿائالبصئ

ئككحبمم ئكعئكن مئكفجف ئكمطلنب مكؤطجنمك مبقمنبمئ مكجئقابمئ اإعجئج كجططئب ماجئكت بطمنج ئالثبجئف 
 ئكطا ئكجنئضن مككئفثب ؿئكجعك ال حنكئ كتئمنئقؿ  ؿ بكمنل ئككمئما ئكشئاب جمل ؤمكئكراقزم ئكجنئضن
بعج ئككججحب ئكفجعنب ككجنئضب ككتكنع م اجئكت كبعكنك ئكككئجحئب ئكجنئضنب ئكتمئجنب مئكبجفنمنب  .ئككلشطئب

 مبمتنل ئككمئما ئكجنئضنب ءالبقئماقبشئؼ مئكتكئعئب ئككثكنب مبحئمك فن بثجنج ألظكب نئء مئككحكنب فن ئألث
  . مئألكعئا ئكبقكنجنبؿئكشئاب جئصب اجئكت ئكجنئضنب ئكلحمنب مجنئضب ئككعمقنل مئكجنئضب فن محط ئكعك
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 مئإلعالك ئبتئل ئكشائا ؿبقبجت ئكمحئجب مبطاف ؤحبجئبنتنب ئكبطمنج ئككجباطب ائكبكلمكمتنئب ئكثجنةب كالبصئ
ئكتحئئجنب فن اككشئرقب  مجعك ، ماجئكت ئككائجالب ئكجمكنبقوالتمئكحمج عكن بطانف ئالبفئقنئب مئكاجمبم

 ئكبثئقمئ ائكمنئئب ئكجمكنب ؿأتمحب جعك ئككفئءئب ئكمطلنب كل أتقؿ ئألثجئة ئكجنئضنب ئككاجم مبطمنج 
 مججئحئب ئكبجطنط مئإلثصئئنئب فن قطئع كقئننح ؿئكجنئضنب مئكشائانب بججح ئكمحئجب مبثفح مبلحف أعكئ

 .ئككلشآب مئكبتمنحئب ئالتبكئعنب ئكبجامنب مئكحمج عكن صنئلبمئ

بعج كجنجنب ئكبلظنك مئكمةئئف ئكبئاعب كمحئجب ئكشائا مئكجنئضب ئكلصمص ئكقئلملنب ككقطئع مببئاع قضئنئ 

 .ئككلئحعئب ئكبن بجص ئكقطئع مبعئكت ئكمةئئف مبحنج أجشنف ئكقطئع مبثئفظ عكنل

ائإلضئفب ؤكن مجئ لتج عكن كحبمم محئجب ئكشائا مئكجنئضب كجنجنب ئإلجئجب ئكعئكب مئكقئئكب عكن بثضنج 
 ئكاشجنب مئككئجنب كإلجئجب مبضكل حنج ئكجكب ؿمبلفنجمئ مبحنج ئكمحئئاككرقزنب ئكفعكنئب ئككبعكقب اكنحئلنب ئإلجئجب 
بقمك امضع قمئعج مؤتجئءئب كبئاعب مكجئقاب ئككحئعجئب مئإلعئلئب قكئ  ،ئككئكنب ككمحئجب مئككثئفظب عكنمئ

 كجنجنئبمئ ئكفجعنب ؿ مجئ كل جالقؿ ئكتكعمنب ئكشائانب مئكجنئضنب اعلمئل كنحئلنب ئكجمكب مقبئكككلمثب ككثج
 :مئككبكةكب فن

 . ئككجنجنب ئكفجعنب كككمئجج ئكاشجنب1-

 . ئككجنجنب ئكفجعنب كككنحئلنب مئككثئحاب2-

.  ئكعئكبؿ ئككجنجنب ئكفجعنب ككمحئئ3-

 . ئكتكعمنبقب ئككجنجنب ئكفجعنب ككجئقاب كحئعجئب ئكجمكب ككثج4-

ئكقجك ئكتحئئجنب قرة ألجنب قؿ  بضك (Association )من تكعنب  :االتحادٓة الجزائرٓة لكرة القدن -2.1.1
 ؿماغجض ئالمبكئك ائكاطمكب ئكمطلنب ككقحك ئألم.  عكن بلظنك ئككلئفحئب ئكمطلنب مئككائجنئب ئكجمكنبؿمبعك

 كؤكمجنب ؿ ككئ نحم،(ئكاطمكب)مئكةئلن ألشأب ئكجئاطب ئكمطلنب ككجب ئكقجك جمجمئ مم بلظنك ئككلئفحب ئكمطلنب 
 .ئالبثئجنب فن ؤعجئج كجططئب ئكبلكنب مئالمبكئك ائكفجف ئكمطلنب كتكنع ئألصلئف

 ،1963 مئلضكب ؤكن ئالبثئج ئكجمكن ككجب ئكقجك كلج حلب 1962بأححب ئالبثئجنب ئكتحئئجنب ككجب ئكقجك حلب 
 صججل ئكحنج ، اجئئحب ئكحنج ثكنج ثجئت1964مأصاثب عضمئ جحكنئ فن ئالبثئج ئألفجنقن ككجب ئكقجك حلب 

 لمفكاج حلب 6 ػ ئككمئفف ك1426 ؿ شمئ4تجج محنج ئكشائا مئكجنئضب اكقبضن قجئج كؤجث فن  .نثن قنجمك
 قئئكب ئالبثئجنئب ئكجنئضنب ئكمطلنب ئككعبجف كمئ ائككلفعب ئكعكمكنب مئكصئكث ئكعئك ممجئ بطانقئ ألثكئك 2005
 : ئككجكمج حئاقئ ممن عكن ئكبمئكن05-405 كل ئككجحمك ئكبلفنجن 41ئككئجب 



 

- 23 - 

 . ئالبثئجنب ئكتحئئجنب ألكعئا ئكقمم1-

 . ئالبثئجنب ئكتحئئجنب ككجب ئكحكب2-

 .قكب ئالبثئجنب ئكتحئئجنب كككال3-

 . ئالبثئجنب ئكتحئئجنب ككجب ئكقجك4-

 . ئالبثئجنب ئكتحئئجنب كجنئضب ئككعمقنل5-

 . ئالبثئجنب ئكتحئئجنب ككتكائح6-

 . ئالبثئجنب ئكتحئئجنب ككجب ئكنج7-

 . ئالبثئجنب ئكتحئئجنب ئكتنجم8-

 . ئالبثئجنب ئكتحئئجنب ككحائثب9-

 . ئالبثئجنب ئكتحئئجنب ككجب ئكطئئجب10-

 .ئالبثئجنب ئكتحئئجنب ككجنئضب ئككججحنب11-

.  ئالبثئجنب ئكتحئئجنب ككجنئضب ئكتئكعنب12-

 1426جكضئل 14 ئككؤجث فن 05-403ؤل بلظنك ئالبثئجنب ئكتحئئجنب نجضع كككجحمك ئكبلفنجن 
بضك ئالبثئجنب ئكجنئضنب ئكمطلنب ثحا مجئ ئككجحمك  . حئاقئقور مئككج،2005 قبوار أ17ئككمئفف 

 :عكن كئ نكن

  ئكتكعنب ئكعئكب1-

 ئكككبا ئالبثئجن2-

.  ئكجئنح3-

 :ال اج أل ببمفج فنمك تككب كل ئكشجمط منضئء كبكملب كل أع: الجهعٓة العاهة -1.2.1.1

. ئكبكبع ائكتلحنب ئكتحئئجنب1-

 .ئكبكبع ائكثقمف ئككجلنب مئكمطلنب2-
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.  عجك ئكبعجض ؤكن عقماب جنئضنب تحنكب3-

.  قج ثكك عكنل اعقماب كشنلبضئءأل ال نكمل أثج ئألع4-

.  بتئل ئالبثئجنبقئبمـ ائشبجئفئء ئكم5-

 . ككقئلمل ئألحئحن كالبثئجنب مألظكبمئؿ ئالكبةئ6-

ائإلضئفب ؤكن ؤةائب كحبمم كل ئكبكمنل جكقنب مكؤمالب كملنب مجاجب جئب عالقب ائككحؤمكنئب ئكبن 
 : ئكتكعنب كل ئألكمج ئكبئكنبضئءنكلع أع .نبجشثمل كمئ

 .ئالحبفئجب كل ككئفآب مئكبنئحئب أججم -

مئكجئاطئب  تكع ئكمظئئف ئاللبجئانب فن لفح ئالجبصئص ككجئنح أم ئألعضئء ئككلبجانل ضكل ئكلمئجن -
 .مئالبثئجنب

أكئ جئنح ئالبثئجنب ئكجنئضنب ئكمطلنب فمم كثضمج عكنل ئكتكع انل مظنفب جئنح ئالبثئجنب مبقكج مظئئف 
 مئكقنئك ائكبمجنج مئكججكئب ؿ نكمل لشئطمئ ئألحئحن بلفنج ئألشغئقب أم كحنج كؤححب أم منئب أم شجؿكحؤم

 .كثحئا أم بثب جقئاب ئالبثئجنب أم أثج ئألتمحب ئكبئاعب كمئ

 ثنة بلبمن كجب ، حلمئب غنج قئاكب ككبتجنج(04)ئككلبجامل مكلمك ئكجئنح كعمجب أجاعب ضئء نلبجا ئألع
.  جنحكاج كل ئكحلب ئكبن بتجن جالكمئ ئألكعئا ئألمككانب ئكصنفنب31علج بئجنث اإللبجئانب ئكعمجب 

.  ئكككبا ئالبثئجنضئءئلبجئا ئكجئنح مأع -

. ئككصئجقب عكن ئكقئلمل ئألحئحن كالبثئجنب -

 . ئكقئلمل ئألحئحن كالبثئجنبؿبعجن -

. ئككصئجقب عكن ئكلظئك ئكبأجنان كالبثئجنب -

.  ئالبثئجنبؿئككصئجقب عكن ئكثصنكب ئألجانب مئألجانب مئككئكنب مكجئ اجلئكت عك -

. ئكبصمنا عكن ئككنحئلنب مئككصئجقب عكن ئكثحئائب -

 . أعضئئمئقئتبثجنج ئشبجئ  -
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عكن ئقبجئت كل ئكككبا الئءا ئككصئجقب عكن ئكلظئك ئكجئجكن مئكبلظنك ئكجئجكن مئكبلظنكئب ئكعئكب كالبثئجنب  -
 .ئالبثئجن

. معقمج ؤنتئج ئألكالق ئكعقئجنباإلقبلئءات  فن ؿئكفص -

 .ئككصئجقب عكن ئالقبجئثئب -

 . مئكلحمنب،ئككحئمكب فن بطمنج ئكجنئضب ئككججحنب مئكتئكعنب -

 . ئكلمئجن ئكجنئضنبؿ بكمنل ئككمئما ئكشئاب ئكجنئضنب ال حنكئ جئجقزئكحمج عكن ؤثجئة كجئ -

 .ؤجطئج كتلب ئكبثكنك ككتمب ئكمطلنب ئألمككانب فن ثئكب ثجمة لحئعئب كثبككب -

 امئ ؿئكبلظنكئب ئككعكم وعكن ئكلظئك ئكبأجنان نطئاف جصمصنبمئ مئألثكئك ئكبن حلبمئ ئكقمئلنل ئككصئجقب- 
 طجف ئكطعل كع ضجمجب راءات،منكثف كقئلملمئ ئألحئحن ثنة نلص مجئ ئكلظئك عكن ئألتمحب ئكبأجنانب مئإلت

 .بكجنح ئحبقالكنب مجل ئألتمحب ائكلحاب كألتمحب ئألججم كالبثئجنب

 ئالبثئجنب ئكجنئضنب ئكمطلنب ؤال ائكثضمج ئكفعكن كةالةب أجائع ؿعجك أككئلنب ئكتكعنب ئكعئكب ئبجئج قجئج ث -
 . بشكنكبمئ ئككئككب3/4

 نججت فن ؿبعجنقؿ نتا أل نكمل قكئ  . كككمئفقب ئككحاقب كع ئكمحنج ئككككف ائكجنئضبؿثقؿ منجضع  -
 كمئفقب ؿئكقئلمل ئألحئحن أم ئكلظئك ئكجئجكن كالبثئجنب ئكجنئضنب ئكمطلنب أم بشكنكب ئكككبا ئالبثئجن كث

 .ئكمحنج ئككككف ائكجنئضب

  20ببكمل ئككمئجج ئالبثئجنب ئكجنئضنب ئكمطلنب ثحا ئككئجب  :هَارد االتحادٓة الرٓاضة الَطىٓة- 2.2.1.1
 : ككئ نأبنقركل ئككجحمك ئكحئكف ئكج

 . ئككلججطنلضئء ئكحلمنب ألعاقئتئالشبج -

. ؤعئلئب ئكجمكب مئكتكئعئب ئككثكنب -

 . ئكجنئضب ئككلضكبؿثقمف ئاللضكئك مئالكبحئك ككمنئك -

 .كحئمكئب ئكصلجمف ئكمطلن مئكصلئجنف ئكمالئنب كبجقنب كائججئب ئكشائا مئكككئجحئب ئكجنئضنب- 

 .قحط كل لئبت ئألجائت ئككبأبنب كل ئككلئفحئب- 
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 ئكجعئنب مئإلشمئج مئكجعك ؿججكبمئ ال حنكئ ئكلئبتب عل أعكئوأداء  ئككجباطب األشطب ئالبثئجنب ؿئككجئجن -
 .مبحمنف ئكعجمض ئكجنئضنب مئككلئفحئب أمئكبججنا

 .أجائت عقمج ئكبتمنح مئكجعئنب مبحمنف صمج ئكجنئضن مئكفجف ئكمطلنب -

 .ئألقحئط أم ئككحئعجئب ئككثبككب كل ئكمنئئب ئكجنئضنب ئكجمكنب -

 ئككحئعجئب مئإلعئلئب ئككئكنب كألشجئص ئككعلمننل ئكجئضعنل ككقئلمل ئكعئك قؿئكلفقئب مئكمصئنئ م- 
. مئكجئص
 مظنفبل فن ؿئكككبا ئالبثئجن مم ئكتمئح ئكبلفنجن كالبثئجنب ئكجنئضنب ببكة :الهكتب االتحادّ- 3.2.1.1

 .ئكبحننج ئإلجئجن مئكبقلن مئككئكن

 (14) ؤكن أجاعب عشج (06) فن حبب ؿ فإل ئكككبا ئالبثئجن نبشك05-405 كل ئككجحمك 21ثحا ئككئجب 
عضمئ نلبجامل عل طجنف ئالقبجئع ئكحجن كل ئكتكعنب ئكعئكب كعمجب كجبمئ أجاع حلمئب ثحا ئككجحمك 

 ئكجنل نعنلمك محنج ئكشائا ضئءبلبجامك ئكتكعنب ئكعئكب كل انل ئألعأعضئء ائإلضئفب ؤكن  .قرئكحئكف ئكج
ضكل ئكتكعنب ئكعئكب مكجنج بقلن بثب ؤشجئف مؤالء األعضئء مئكجنئضب اثنة نكمل عججمك كبلئحائ كع عجج 

ئككلبجانل ضئء  نككل كألع، ئكككبا ئالبثئجنضئءؤضئفننل نحبجكفمل ئألعأعضئء نمتج  قكئ .ئألكنل ئكعئك
 :فقجئل ئكعضمنب فن ئكثئالب ئكبئكنب

. ةالةب غنئائب كبكججب مغنج كاججب -

. ئالحبقالكنب -

.  أشمج(03) عكن ةالةب أشمج ؿئكجطأ ئكتحنك ئكجن ببجبا علل عقماب بأجنانب ككبمقنف ككجب ال بق -

معجضب  ، مكشجمع كنحئلنب ئالبثئجنب،مبككل كمكب ئكككبا ئالبثئجن ؤعجئج مئقبجئت كشئجنع ئكاجئكت

مئكحمج عكنئثبجئك .ؤعجئج ئكجحلئكب ئكعككنب كككلئفحئب مئكبظئمجئب ئكجنئضنب وقذا ،عكن ئكتكعنب ئكعئكب
بحبجعن ئكككبا ئالبثئجن كل جئنح ئالبثئجنب مبثب . ئالجالقنئب ئكجنئضنب ممجئ ائحبعئلب اكتئل كبجصصب

جئئحبل ممجئ اثضمج أغكانب أعضئئل منصئجف عكن ئككجئمالب اأغكانب ئألصمئب مؤجئ بعئجكب مجل ئألصمئب 
. نجتث صمب ئكجئنح

 حلمئب ممم ئككككف (04)نلبجا ئكجئنح كل طجف ئكتكعنب ئكعئكب كعمجب كجبمئ أجاع  :الرئٓس- 4.2.1.1
 جمجئب ئكتكعنب ئكعئكب مجمجئب ئكككبا ؿ أعكئؿ ئكككبا ئالبثئجن منقبجت تجمؿابمحنع ئكمظئئف جئج
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قكئ  لشئط ئالبثئجنب منجحكمئ اصفب كلبظكب محنج ئكشائا مئكجنئضب ؿ ئكجئنح جالصئب ثصئئنعد .ئالبثئجن
 ئألجانب مئككئكنب منعجضمئ عكن ئكككبا ئالبثئجن ماعج كصئجقبمئ كل طجف ئكتكعنب ئكعئكب ؿنثضج ئكثصئئ

 جمل غنجل ؿ عكن أل جئنح ئالبثئجنب مم ئككؤم14 فقجب 18بلص ئككئجب  . ؤكن محنج ئكشائا مئكجنئضنبؿبجح
 كل كلصال ؿ أن كئلع ككجئنح أم ئحبقئؿككجئحكب ئكمنئئب ئكجمكنب مئالبثئجنئب ئكجنئضنب ئألتلانب مؤجئ ثص

نحبجعن ئكجئنح ائكلنئاب اعج ؤعالك محنج ئكشائا مئكجنئضب ككجب ةالةنل نمك ؤكن غئنب ئلعقئج تكعنب عئكب غنج 
ئكمنئئب قذا  ئكثنئب ئككجلنب مؿأعكئقؿ  أكئك ئكعجئكب ؿأل ئكجئنح نكةقكئ  .عئجنب قصج ئلبجئا جئنح تجنج

. واكدوكنبئكجنئضنب ئكمطلنب 
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فْ سمٓم/ د:اسم الهؤلف  07: األسبوع رقم         07:       الهحاضرة رقم05:              الهحور رقم زٓر

اضْ وهراحمً األساسٓة  ع الٓر التشٓر

اضْ وهراحمً األساسٓة- 1 ع الٓر ع القاىوىْ الذي ٓحكم )التشٓر كقد : (الجزائرفْضة الرٓاالتشٓر
:  إكن نوكلئ اعدة كراثؿ لذقرمئ قكئنكناالحبقالؿكر اكبشرنع اكرنئضن فن اكتزائر كلذ 

 ،ئحبعئجب ئكتحئئج حنئجبمئ :(1976-1962هرحمة الىهوذج الفرىسْ )هرحمة ها بعد االستعهار-1.1
 ككبككئب ئكشعا ئكتحئئجن مئكبن بتحجب فن ؿن ئألصػفقئلت مئحبعئجب اجكق أجئضنمئ ئككحكماب مئكبن 

جل ػجن أقػئك. كلمئ كككنةئففئءا مئكبشننج ماكالئء أكنك ئككمئجج ئكطانعنب مؤبائع حنئحب ػب مبػمجب ئكفالثنػصمجب ئكة
 كقنئجب ثحا تامب ئكبثجنج ئكمطلن قنبح ئكقمكن ككةمجب ئكتحئئجنب فن طجئاكح مطاقئ كككائجإ ئالشبجئػئككتك

لشئء الت ئكحجئعن ػئح ئإلصػن ؤلتػجمع فػكل ئألمجئف ئألحئحنب ككتكممجنب ئكتحئئجنب ئكش" ئقبصئج مطلن وا 
 ؿ مئكبعجنؿبجبفع كحبمم كعنشب ئكعكئقن جب ئكتكئمنج ػب كفئئػ ابحننجل مؤلبمئت حنئحب ئتبكئعنؿنلمض ئكعكئ

 مكثم ئألكنب مبلكنب ئكةقئفب ئكقمكنب ،فن بجانج ئكشؤمل ئكعئكب مبطمنج ئكاالجإشراقمئ ابجقنب ئككجأب قصج 
" ككل مجغك مجئ فإل ئألحبئج جمئا نجم أل  (.1963 رئئزجلج ئوجحب) "مبثحنل ئكحكل مئكثئكب ئكصثنب ئكعئكب

اكمنئقؿ  ئكتحئئج بككق كجطط بمتنمن كككشجع ئكتحئئجن كجحك ؿئب تعػئص ائكتكعنػ ئكج1901ئكقئلمل 
ئكبأطنج قكئ قئف  . " فنججئكنئب جنئضنب مكتئل أككانب، جئاطئب جنئضنب،تكعنئب جنئضنب: ئكجنئضنب ئكتحئئجنب

ال " ب كبجممجب مككل مجل ئكحنئحب ئكجنئضنب ئكمطلنبػن ثئكػجب ففػ مئككلشآب ئكجنئضنب قكنكب مؤل مت،شال كلعجك
ئكجنئضنب اكئ فنمئ ئألشجئص ئكطانعنمل مئككعلمنمل مئكجنل نعككمل قانر ككثرقب نك ػنككلمئ أل ببطمج اجمل بلظ

 نعطنلئ صمجب اكفممك 1976ؤل كنةئف ئكبجانب ئكاجلنب مئكجنئضنب كحلب  .ئكاالجكبطونر جئج كتبكع حكنك ػن ؤعػعك
ن تكنع ػممن كمتمب ؤك "…ئكجنئضب فن بكق ئكفبجب من لظئك بجامن كأجمج كل عكف ئكلظئك ئإلتكئكن ككبجانب

 عكن أل 1963 كل جحبمج 18ثنة بلص ئككئجب (. 54.ص ،2004 عكر رواب، )"ؿ ئكعكئؿ ئكحل مكتكؿكجئث
قئف  ثنة ،"فجج مثئتنئب ئكتكئعنبقؿ ئحبعجئجئب "  ئكتكنع اجمل بكننحؿن كبلئمػب فػئكبعكنك ؤتائجن مئكةقئف"

ئل كل منالب ػ مئألكنب ئككبئل كطئككئ بجاط فنمئ ئكشعا ئكتحئئجن ئكجن عؿعكن ئكتمضئء نك ؤتائجن كقػئكبعك
 ممجل ئكمضعنب ئكصعاب كك بكل ئكجنئضب فن ثئكب بحكث كمئ ائكبطمج ،أكئك مجل ئكبثجنئب ئككانجب .ئالحبعكئج

ثحئحنب أقةر كمتمج كتئالب  لظرا ؿئػمئكبأكف مكك نكل كل ئككككل بشجنع قمئلنل مألظكب فن مجئ ئككت
جنعئب ئكفجلحنب ؤال كئ ػ ئكبشؿمػجج كفعػ ئكجن ك62-175أكج قرحل  مئكجن 1901فاقن قئلمل ، مجطمجب

 ئكصئجج ابئجنث 63-254ماعجمئ صجج كجحمك  .كلئمض ككعلصجنبقئف نعئجض كلمئ كع ئكحنئجب ئكمطلنب مكئ 
ب مئكتكعنئب ئكجنئضنب ائإلضئفب ؤكن كتكمعب ئكبعكنكئب ئكجحكنب ئكبن ثججب ػ ئككلظك ككجنئض1963/07/10

ئكبأطج شال كلعجك مئككلشآب قئف اعج ئالحبعكئج  . ئككلظمكب ئكبجامنبؿككئلب ئكبجانب ئكاجلنب مئكجنئضنب جئج
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 جصمصئ أكئك ، مجل مضعنب صعاب عتحب أكئكمئ ئكاالجقئلتن ثئكب كبجممجب مػئكجنئضنب قكنكب مؤل متجب فف
ككل ئككةنج كل  . ئكتحئئج مفن فبجب ثجتب بحئكلب كع ججمتمئ كل ئالحبعكئجؿئب مطل فبن كةػكبطكا

بطمنج و ئكبلشنط مئككعجئب ئكبن بحئعج عكن بلكنب ، ئكبعكنك، ئكبأطنجؿئكبثجنئب بلبظجل فن كتئالب عجب كئكبكمن
ب ػئكتممن ككبجانب ئكاجلنب مئكجنئضنب اال عكلمل ئكمنئقئف اككرقز ثنة  .ئكبجانب ئكاجلنب مئكجنئضنب فن ئكتحئئج

ئكلكمجت ئككمجمة ئكجن كك نبك "ؤال أل ئألحبئج حن كثكج اغجئجن نجم أل  .ؿجب ئكبن بلشط فن مجئ ئككتئػئكمثن
ل ئكجنئضب ػ كؿ فنل ال نحبتنا ككئ نبطكع ؤكنل ئكشائا ئكتحئئجن كل جغائب مكبطكائب بتعؿؤضئفب أن بعجن

ةك أل جنكقجئطنب ئكلشئطئب ئكاجلنب (. 29 ص،1996 ،حن كثكج اغجئجن) ."ئكمطلنب بعكح جصمصبل مشجصنبل
اء  أصججب بعكنكئب جحكنب بشال ؤكن ثج اعنج حم1970مفن حلب . مئكجنئضنب بحكث ابجقنب ئككجأب مبثجنجمئ

طكثئب أم ئككضكمل ئكقمئلنل مئككلشمجئب ئكفجلحنب ئككبعكقب اككئجحب كملب ئكبجانب ئكاجلنب ػكل ثنة ئككص
 .مئكجنئضنب مئككبعكف ائكبكمنل ئكجحكن ألحبئجب ئكبجانب ئكاجلنب مئكجنئضنب

 بغطنب لقئئص قئلمل ؿ ئككبعكف ائكتكعنئب ممجئ كل أت1971/12/03 ئككؤجث فن 79/71أكج جقك تئء ثنة 
 ئكجنئضنب ئكمطلنب فن مجل ئكفبجب كئ نكنح قب كنكمل اكةئاب ئكمةئئف ئألحئحنب مئألصكنب ئكبن بلظك ئكثج،1901

ثنة  .ئكتكعنئب ئكجنئضنب ب ئألحئحنب ئكبن بكئجح فن ؤطئج ئكجنئضب منػب ئكقئعجنػم أل ئكمنئػمجل ئككجثكب م
قئئكئ عكن ئككفممك ئككناجئكن ؤكن أل ئكتحئئج قئكب قئف أل ئكلكمجت ئكفجلحنب ككبجانب ئكاجلنب مئكجنئضنب " مجغك

ئبحكب ككاجأ قكئ  (.11. ص،2001 ،دنرعائح ف) ."ئمالب ئإلصالتػض كثػك اعػابطانقل عكن كتبكع ئشبجئكن جغ
ئب مئكطاقئب ئالتبكئعنب ممم كئ نطكف عكنل ػع ئكقطئعػن تكنػثجنب ككئجحب ئكجنئضنب ممن كبمئتجب ف

أنل اجأ ئاللطالف كحنئحب تجنجب كصنئلب ئككلشآب ئككمجمةب عل ئالحبعكئج مؤلتئح . اكصطكث تكمجب ئكجنئضب
 . تمنكنب5 قبكبعججب ئكجنئضئب مئإللتئح ئكضجك ككجكرقائت 

اضْ  - 2.1  بعباج مجل ئككجثكب كلعجتئ كمكئ ككثجكب ئكجنئضب (:1989-1976)هرحمة التقىٓن الٓر
كنبنث كل 1976"جحبمج تئء  1976. م جحبمج 1986 كنةئف 1976-ئف ػئكتحئئجنب ثنة ببكنح اصجمج كنة

ئكجن ال االشبراقن ئالجبنئج ضوء بثجج كجمامئ مبجحك ؤحبجئبنتنبمئ عكن قن تجنج فجصب أججم ككتحئئج 
عا ئكتحئئجن فن كحنجبل لثم ئكجقن ممم نبصمج امضمت ئككتبكع ئكجن ػ مكل ملئ نلطكف ئكش،جتعب فنل

 أصاثب ،ماعج فبجب ثئمكب ئكتحئئج كل جالكمئ ضك ئكتجئت مبصكنث كئ ججابل ئكنج ئككحبعكجب .نعبجف بشننجل
 1954ةمجب ئكفئبث لمفكاج برقبل  ئكصجم ئككانجئكجن ؿككتحئئج ككئلب ائجحب عكن ئككحبمم ئكجمكن افض

 ضف ؤكن جكق ئكتممج ئككانجب ، مقمفمئ أكئك ئكقضئنئ ئكعئجكبؿمئالثبجئك ئكجن ئحبطئعب أل بكحال كل جال
 ئكجنئضب ؤثجم ئككتئالب ئكةقئفنب ئكبن بعححب قئلتم .ئكبن اجكبمئ عكن ئككحبمم ئكجئجكن فن ئكبلظنك مئكبلكنب

كفئب ئكشائا كل ككئلب كمكب فن ئككتبكع ئكتحئئجن قئلت ب ئكاجلنب مئكجنئضنب ممجئ ككئ ػئلمل ئكبجانػاكنةئف أم ق
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ئجج ئكطئقب ػئكبجانب ئكاجلنب مئكجنئضنب عئكال كبتلنج مبلشنط ككص"  ثنة أل ، ئألكبؿأةكل جأحكئقولل 
.  اثكك ئكقنك ئكبجامنب مئككجلنب مئكجكقنبؿ ؤج ألمئ بشك،ئالتبكئعنب

 مقج حكن 1976/10/23ن ػؤجث فػ ئكك81/76 ؤل صجمج بقلنل ئكبجانب ئكاجلنب مئكجنئضنب ضكل أكج جقك 
 كل كائجئمئ مئكبعكنك مئكبكمنل ، ئكجنئضبؿب ككتئػ ئككبعكقؿئئػ ممجئ أللل نبضكل بقجنائ تكنع ئككحcode))بقلنلئ

جب ؤكن ئكقكب فن ؤطئج ئكتكعنئب مكئ نبعكف ائككعجئب مئألجمئب ػ ئكجنئضنب كل ئكقئعقبفنمئ مبلظنك ئكثج
 ئكتمئلا قذاآب ئكجنئضب ائإلضئفب ؤكن ثكئنب ئكككئجحنل مبثجنج ثقمقمك ممتائبمك مػ ئككلشقذانب مػئكجنئض
فن قئكال جكئتئ ػكلظمكب بجامنب كلجكتب ئل: "ثنة نعجف كصطكث ئكبجانب ئكاجلنب مئكجنئضنب.  ؤكث…ئككئكنب

 ،ن بةكنل بكمنل ئإللحئل ئككمئطلػئككلظمكب ئكشئككب ككبجانب مبجضع ككغئنب ئككجتمب كل مجل ئكبجانب منحعن ؤك
 ئ ؤتائجنئ فنػاث بلظنكػئعباج مجئ ئكقئلمل ئكبجانب ئكاجلنب مئكجنئضب ثقئ ممئقعئ ثنة أصقكئ  .االشبراقن ؿمئكعئك

 ئكجنئضب ئكمطلنب قب ئكثج،ئ محمنئػككمئ كعػئألشجئص كنشقؿ  قطئعئب ئكلشئط مكمكب مطلنب نشئجق فنمئ قؿ
آب ػب كككلشػ فقج بجصصب فن مضع كحئفب بجطنطن(03)أكئ ئككئجب 4.  م2 ،1ممجئ كئ بضكلبل ئككمئج 

بجبكح أثكئك بقلنل ئكبجانب ئكاجلنب  .مبلظنك كصئكث كككفب ابجقنب ئكلشئطئب ئكجنئضنبنئضنب حب ئكجػمئألتم
 :مئكجنئضنب عكن كئ نكن

 5).ك) كككؤححئب اقنكاجأ ئكبحننج ئالشبج -

 .ككلظمكب ئكبجامنبال ػحأ كػال نبتتزء من لشئطئب ئكجنئضب ػأن أل ئ: كاجأ ئكبجطنط ئالشبجئق مئكشكمكب -

 . ال نحبةلن أثج،فمن لظئك بجامن تكئمنجن: كاجأ ئكجنكقجئطنب -

 ئالقبصئجنب ، ئإلجئجنب،بػئب ئكمطلنػ ئككؤححؿ كؿأن أل ئكلشئطئب ئكاجلنب مئكجنئضب نشك: نبقزكاجأ ئكالكج -
 .ؿ ئكعكؿمحئئكحنر بقكب ػئكبن الاج أل بثبمن عكن حكطب ثقنقنب كح. مئكعحكجنب

.  اكدوكنب ؿن كحبمم ئككثئفػ عكػؿل بكمنػ ئكفجف ئكمطلنب ئكعكك ئكتحئئجن أثحؿثنة بكة: كاجأ ئكممنب مئكبقمنك -

ب ئكبجانب ئكاجلنب ػ كلل ئكبن لصب عكن ثف ئككمطلنل عل طجنف بجقن67 فن ئككئجب 1976أل جحبمجقكئ 
 ئكبطانف ئكفعكن 1977مجب حلب ػمشعئكب،  ككئ ئعباجب ئكجنئضب األمئ كلفعب ،مئكجنئضنب مئكبجفنل

مبك ؤجكئت ئكتكعنئب ئكجنئضنب ضكل ئككؤححئب ائكلحاب ككلجامنب مضكل ئكاكجنئب . كإلصالثئب مئكجنئضنب
ئكجنئضنب أجم ؤكن اكثرقب غنج أل مئقع . ائكفجف ئكمطلنباككرقزنب  ئإلجئجب ػؿائكلحاب ككجنئضب ئكتكممجنب مبكف

 Michel  2001 ) اككذقراتب مئكجنئضنب مئالعبكئج فن ئكبحننج عكن ئككلئشنج مػب ئكاجلنػنل ئكبجانػ ابقلػؿبتكنج ئكعك

débordes .)  
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ئجنب مئالتبكئعنب مئكةقئفنب ككئ أجم ػمالب ئالقبصػعب ككبثػجئضقئلت ئكجنئضنب اكثرقب ملجكص فن ئألجنج أل 
 ئكتحئئج فن ؿمكع ججم .ككاالجاالشبراقنب ع ئكبمتمئب ػؤكن جكف لظئك تجنج ككبجانب ئكاجلنب مئكجنئضنب نبطئاف ك

 ئكحنئحنب ئكبشجنعنب فأكغنب ؿن ئكبفكنج فن بغننج مبعجنػ جفع ائكجمكب ؤك،لظئك ئقبصئج ئكحمف فن اجئنب ئكةكئلنلئب
 .ن نبطئاف كع ئكحنئحب ئالقبصئجنب ئكتجنجبػاعضمئ معجكب ئكاعض كلمئ ثب
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فْ سمٓم/ د:اسم الهؤلف  08: األسبوع رقم          08:        الهحاضرة رقم05:             الهحور رقم زٓر
اضْ -3.2 بك ؤصجئج عجب  :1989 - 2004 (إعادة بعث الرٓاضة)هرحمة تىظٓم وتوجًٓ البٓت الٓر

 ئككبعكف ابلظنك مبطمنج ئككلظمكب ئكمطلنب 1989/02/14ن ػؤجث فػ ئكك63/89ئلمل ػبشجنعئب كل انلمئ ق
مالب ػ مئكبث81/76ج ػف ئألكػجئ ئكقئلمل لبنتب ئكفجئغ ئكلئتك عل عجك بطانػمتئء ج ػككبجانب ئكاجلنب مئكجنئضب مق

ن ئككؤححئب ػ مبجك01/88ئب فػبغالكنب ئككؤححػئلمل ئحػئجنب مئكحنئحنب ككاالج ائإلضئفب ؤكن ظممج قػئالقبص
 . ئكلشئطئب ئكجنئضنبؿئكعكمكنب عل بكمن

 ثنة ،ع تكنع كتئالب ئكثنئبػئ كػكنالن عالقب ئكجنئضب مئككثنط ئكجئجتن مئجبائطمتئء  03/89ؤل ئكقئلمل 
كتكمع كل ئكككئجحئب :"  كلل كصطكث ئككلظمكب ئكمطلنب ككبجانب ئكاجلنب مئكجنئضنب ألمئ2بعجف ئككئجب 

كلجكت فن ئككثنط ئكحنئحن مئالقبصئجن مئالتبكئعن  و كلحتك مكبتئلح،كججتب فن حنئف جئئك ئكبطمج
ئكبلظنك مئكبلشنط ئككبكملب أحئحئ كل منئقؿ  كجبكف ؿممجئ كل جال، نك ئإلحالكنبػع ئكقػئاف كػئفن مكبطػمئكةق

 ؿ أنضئ اعض ئككفئمنك ئكتجنجب كل انلمئ أعكئؿبحت قكئ . ئبثئجنئب مكتئل أمككانب، جئاطئب،تكعنئب جنئضنب
ن ػجف ئكجنئضػب جئب ئكمػ بتئجنشرقئت ئكتكعنئب ؤكن كؤححئب أمؿئإلشمئج مئكجعئنب كأللشطب ئكجنئضنب مبثم

. مائكبئكن جضمعمئ ككقئلمل ئكبتئجن مكنح كقئلمل ئكتكعنئب

ب مئككحئمكب فن عككنب ػائإلضئفب ؤكن ؤثجئة صلجمف كبطمنج ئأللشطب ئكجنئضنب كمكبل بكككب جمج ئكجمك
 ئكقئعجب ئكبشجنعنب 89-03ن فناقن قئلمل ػ ئكجنئضؿئػ كك نأبن اتجنج فن ئككت8919 ماكئ أل جحبمج ؿئكبكمن

 ئككبعكف 1995/02/25 ئككؤجث فن 09/95مئكجن أكغن اكمتا ئألكج جقك  1995.ئألحئحنب ؤكن غئنب 
 .ابمتنل ئككلظمكب ئكمطلنب ككبجانب ئكاجلنب مئكجنئضنب مبلظنكمئ مبطمنجمئ

جئ ئألكج كائجإ بمتنل مبلظنك ػجج مػممجئ كعجك ئحبتئابل ككمئقع ئكجن ال نبمقف عل ئكبغننج مئكبطمج ثنة نث
 :ئككلظمكب ئكمطلنب ككبجانب ئكاجلنب مئكجنئضنب مئكبن

 .بفبث شجصنب ئككمطلنل فكجنئ مبمنئمك اجلنئ -

 .ئككثئفظب عكن صثبمك -

 .بجانب ئكشاناب مبجقنبمئ ئتبكئعنئ مةقئفنئ –

ح ئكبجئة ئكمطلن ئكةقئفن ػمطلن مبعحنػ ئكبكئحق ئكؿ ئكبقئجا مئكصجئقب مئكبضئكل ائعبائجمئ عمئكؿبطمنج كة- 
 .مئكجنئضن

 .كثئجاب ئألكجئض ئالتبكئعنب ابجقنب ئكقنك ئألجالقنب ئككجباطب ائكجكف ئكجنئضن -
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 . ئككلئفحئب ئكجنئضنب ئكجمكنبؿ ئككشجف ككمطل فن كثئفؿئكبكةن -

 كل مجئ ئألكج ئكلشئطئب ئكجنئضنب ئككلظكب ثقئ كعبجفئ ال كتكنع أصلئف ئكحكئل جمل بكننح 2ئعباجب ئككئجب 
ل أشجئص طانعنمل أم كعلمنمل جئضعنل ككقئلمل ػنط كػبلظنك مبلشمنئقؿ فن ئكحل مئكتلح ممجئ اكحئمكب 

جلن جنئضن ػ كلشئط ا،ؤل ئجبالف ئكككئجحئب ئكاجلنب مئكجنئضنب كل بجانب اجلنب مجنئضنب .ئكعئك أم ئكجئص
 مئكشائا فن ئألمحئط ئكبجامنب ؿئػ ئألطفؿ جنئضب ئككلئفحب مجنئضب ئكلجاب مجئب ئككحبمم ئكعئكن نتع،بجفنمن
ئكلفحنب اكقفئءات مقنل بحئمك فن ئكبثحنل مئككثئفظب عكن ػئككعومنئقؿ  ئكججئحنب مكؤححئب ئكبكمنل ؿمكئ قا
 ؤججئت كئجب ئكبجانب ئكاجلنب مئكجنئضنب فن اجئكت مئكبثئلئب 06ثنة أكحكب ئككئجب  . مئكشائاؿ ككطفقنبئكثج

ب ئكلشئطئب ئكجنئضنب ػن بجقنػئمك فػة بحػئ ثنػئكبجانب مئكبكمنل ممجئ بثب ضكئل ئكجمكب مبأكنل بطمجم
 تئء . بةكنل ئألكعئا مئكجنئضنئب ئكبقكنجنبقذكؾمئكبتكعئب ئكحكئلنب ماألثنئء مئكبجفنمنب جئصب عكن كحبمم 

ب ئكلجاب مجئب ئككحبمم ئكعئكن قصج ػنك جنئضػمجئ ئألكج كبلظنك ئكجنئضب ثنة أججت فن ئكقحك ئكجئاع كلل بلظ
 مئكبحمنف ؿمئككثئفظب عكنل مبجقنب م بطمنج ألظكب ئالبصئ نئػئ جنئضػمل بجئةػعلصج كل شألل أل نكقؿ تكا 

 ئكبعئمل 120 ثبن ئككئجب 115 ئككمئج ذقرت.ئكجنئضن مئكبكمنل ئكعككن فن كنجئل ئكبجانب ئكاجلنب مئكجنئضنب
 ممجئ ائقبجئت ئكمحنج ئككككف ائكجنئضب ماكحئمكب ئكمنئئب ،ئكجمكن فن كنجئل ئكعالقئب كع ئكمنئئب ئكجمكنب

 . ئكعقئانباإلتراءاتأثكئك جئصب فن ئكائا ئكحئاع فنكئ نجص ئكبجئانج ئألكلنب م قكئ ذقرت .ئكجنئضنب ئكمطلنب

 فاجئنج حلب 14 ئككؤجث فن 89-03ك ػئلمل جقػئك ئكقػن أثكػ بكغ131مائكبئكن بتجج ئإلشئجب ؤكن أل ئككئجب 
 .حئاقئواككذقورة  1989

اضْ - 4.2  الهؤرخ فْ 04-10 قاىونال ادأت مذل اككرثكب اصدور (:2014-2004)هرحمة اإلصالح الٓر
مجئ  تئء : مئككبعكف ائكبجانب ئكاجنلب مئكجنئضنب2004 أَت سىة 14 ــ الهَافق ل1425 جهادُ الثاىٓة عان 27

جن كككمئطلنل مبجقنب ئكشائا ئتبكئعنئ ػبث ئكفكػ جمج ئكبجانب ئكاجلنب مئكجنئضب فن ئكبجانب مئكبفقدئكقئلمل كنؤ
 ببمكن حنئحب بطمنجمئ ،مةقئفنئ مجمج ئكجمكب فن جنكقجئطنب ئكجنئضب جمل بكنح مئعبائجمئ كل ئكصئكث ئكعئك

ئ عكن ػ بجقنبمؿئكقئلمل ئكقمئعج ئكعئكب ئكبن بحنج ئكبجانب ئكاجلنب مئكجنئضنب ممحئئ ذقر .مبلظنكمئ مكجئقابمئ
قنفنب  ؿ ئكحئجح كل لفح ئكقئلمل مفن ئكقحك ئألمؿئكفصؿ بلئم .فن ئكككئجحب أم ئكبأطنجحواء ئككحبمنئب قئفب 
ب مئالبثئج ػب ئكجئاطػجئ اكجئقاػمئجن ئكجنئضنب ئكمئمنب كلمئ مئككثبجفب كمكب بجانب مبكمنل ئكشائا ممػب ئكلػككئجح

ب ػئ تكعنػ ئككشجع ئكجئاطئب ئكجنئضنب ائعبائجمؿمفن ئكقحك ئكةئلن بلئم .ئكجنئضن ئكمطلن ئككلضكب ؤكنمئ
 جئاطب ؿكػ مئكبن قج بمتج عكن ش،ع ككقمئلنل ئألحئحنب كالبثئجنب ئكجنئضنب ئكمطلنب ئككلضكب ؤكنمئػبجض

 مالئنب أم اكجنب كمكبمئ ئكبلحنف انل ، تممنب،مقج بكمل مطلنب .جنئضنب كبعججب ئكجنئضئب أم كبجصصب
قكئ  ئالبثئجنب ئكجنئضنب ئكمطلنب ممن ؿأكئ ئكقحك ئكةئكة فنبلئم .ئب ئكجنئضنب ئككلظكب ؤكنمئػئكلمئجن مئكجئاط



 

- 34 - 

ئلمل ػئك ئكقػئب مأثكػتكعنب جئب صاغب مطلنب بحنجمئ أثكئك ئكقئلمل ئككبعكف ائكتكعن "50 :ئجب ػبعجفمئ ئكك
عكن ئكجمج ئككمك ئكجن بكعال ئالبثئجنب ئكجنئضنب ئكمطلنب فن  قكئ أقد . ئحبقالكنبؿ بكئجح لشئطئبمئ اك10-04

 ألشطبمئ ماجئكتمئ فن بجانب ئكشائا مبجقنب ئكجمت ئكجنئضنب ؿب ئكججكب ئكعكمكنب اكحئمكبمئ كل جالػج كمكػبلفن
 بثضنج مبحننج ئكفجف ئكمطلنب ؿالػمثكئنب أجالقنئب ئكجنئضب مبجعنك ئكبكئحق مئكبضئكل ئالتبكئعننل كل ج

.  ئككشجف ككمطلؿمحنج ئككككف ائكجنئضب قصج ئكبكةنػع ئكػنف كػفن ئككلئفحئب ئكجمكنب مئكبلحكككشئرقب 
. ئب ئكبن بلشأمئػن ئكمنئػمككئجحب ئكحكطب ئكبأجنانب عكن ئكجئاطئب مئكلمئجن ئككلظكب ؤكنمئ معك

جكئ نعبجف كمئ ئكمحنج ئككككف ػ عل،منضػف ئكبفػؤل ئالبثئجنب ئكجنئضنب ئكمطلنب بكئجح لشئطئبمئ عل طجن
 ثنة بثجج شجمط ئالعبجئف ائككلفعب ئكعكمكنب مئكصئكث ئكعئك ،ائكجنئضب ائككلفعب ئكعكمكنب مئكصئكث ئكعئك

 عكن ؿ عل طجنف ئكبلظنك ككئ نحكث كمئ ائكثصم،ئ ئألحئحنبػ قمئلنلمقذاكالبثئجنئب ئكجنئضنب ئكمطلنب م
بعكئكمئ ػل طجف ئكجمكب مئكتكئعئب ئككثكنب ممجئ مفف أحح بعئقجنب مشجمط ئحػكحئعجئب مؤعئلئب كئكنب ك

كجبكف ئألتمحب ئالحبشئجنب ككبجانب ئكاجلنب ذقر ائإلضئفب ؤكن  64. ؤكن 59ال ئككمئج تئءت ئ ممجئ كئ ػمكجئقابم
 :فن بػمئكجنئضنب ئككبكةك

ئككجصج ئكمطلن ككجنئضب  -

ئككتكح ئكاكجنب ككجنئضب  -

 ممن كثججب ،آب ئكجنئضنبػ ئككلشػؿف جئجػ ئكمقئنب كل ئكعلؿئككتلب ئكمطلنب ككبلحنف كئ انل ئكقطئعئب كل أت -
 :ػ ا66 كع ئككؤححئب ممنئئب فن كتئالب كمئ عالقب ائكجنئضب بقمك ثحا ئككئجب ؿائكبلظنك مائالبصئ

 . تممنب ككطا ئكجنئضناقز مطلن مكجقز ؤثجئة كجؿ اطا ئكجنئضب كل جالؿئكبكف- 

. ئكاثة مبطمنج ئكعكمك مئكبكلمكمتنئب ئككطاقب عكن ئكجنئضب -

 ئكجنئضب ؿئإلعالك مئكبمةنف فن كتئ -

  كججمجنب ئككلشآب ئكجنئضبؿبحنج مبفعن -

 جعك ؤكجئج ئالبثئجنئب ككجئاطئب ئكجنئضنب -

 .ئكبكمنل مئكبأطنج -

 . ئكمنئئب ئكجمكنبؿبكةن -

 .بكمنل ئكلجاب ئكجنئضنب مئككمئما ئكجنئضنب ئكشئاب مبثضنجمئ -
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 .ئكجعك ئككئكن جئجت كمئجج ئكجمكب -

 . بعئطن ئككلشطئب مككئفثبل قشؼ-

 ؿب ئككحئمكب فن بكمنػب مئكجئصػببككف ئكجمكب مئكتكئعئب ئككثكنب مئككؤححئب مئكمنئئب ئكعكمكنقكئ - 
ب مئكثكئنب ئكطانب ئكجنئضنب مككئفثب ػ ئكمقئن، مئكجنئضننل، بكمنل ؤطئجئب،ئأللشطب ئكجنئضنب كل بعكنك

عككئ أل  . ئكجمكنؿ بشتنع ئكاثة ئكعككن مئكككئجحب ئكجنئضب ئالثبجئفنب مئكشال ئالثبجئفنب مئكبكةن،ئككلشطئب
 عككنئب جعك مبجقنب كفئئجب ؿ كبكمنؿ كل لفح ئألكج بحكث كككبعئككنل ئكعكمكننل أم ئكجمئص ئكبجج75ئككئجب 

ئككتلب ئكمطلنب ئألمككانب عكن قذا  م،ئكجنئضننل مئكلمئجن ئكجنئضنب مئكجئاطئب مئالبثئجنئب ئكجنئضنب ئكمطلنب
-97بلظك ئككمئج  . اكذقر ئكلمئجن مئكمنئئب ئكحئكفبؿمنل ئكجنئضننل أم جعك محئئػب أم بكػ كحئمكئب كئكنؿشك
 ممجئ ابثجنج كل ئكمحنج ئككككف ،ئب ئكجنئضنب ئكجمكنبػع ئكمنئػئب كػجئل ئكعالقػ ئإلحبجئبنتنب ئكمطلنب فن كن94

 :ائكجنئضب اكحئمكب ئككتلب ئكمطلنب ممجئ اجصمص

 .ئلضكئك ئالبثئجنئب ئكجنئضنب ئكمطلنب ؤكن ئكمنئئب ئكجنئضنب ئكجمكنب -

م بئاع كالبثئجنب ػ مككئجحبمئ كل طجف عض،ئالكبثئف ئكمظئئف ئاللبجئانب ضكل منئب جنئضنب جمكنب -
لشئء ؿ شجمط ئحبقائقذام .جنئضنب مطلنب  أم ئكجمكنب عكن /ب مػب مئكقئجنػكقجئب ئكمنئئب ئكجنئضنب ئكتممن وا 
. ئكبجئا ئكمطلن

 ؿن أجض ئكمطل فن شكػأم ئكقئجنب ئككبمئتجب ف/جعك ئكجمكب ككمنئئب ئكجنئضنب ئكجمكنب مقنفنئت ببثجج قكئ - 
بظئمجب جنئضنب قؿ ئب ئكجنئضنب ئككعنلب أن أل ػأم ئكمنئ/ب مػب مئكمنئػف ائكجنئضػئبفئقن انل ئكمحنج ئكككك

 .ئككعلننلاكوزراء ب ئككحاقب ككمحنج ئككككف ائكجنئضب ائكبلحنف كع ػع كككجئقاػن نجضػ أتلاؿالظكمئ كبعئك

فب ئكعضمنب فن ئألتمحب ػك صػئككلبجانل ئكجنل كمضئء  ؤكن ألل نككل كككحنجنل ئألع96 بحنج ئككئجب قكئ- 
جب ئلبجئامك ثنة نبمكن ئكمحنج ئككككف ػ عمؿئكبلفنجنب ككمنئئب ئكجنئضنب ئكجمكنب ئالحبفئجب كل ئلبجئا جال

جم ئكمنئئب مئككؤححئب ئكبن نلبكمل ؤكنمئ منعئج ؤجكئتمك فن ػئككبعكقب ائاللبجئا كاإلتراءات ائكجنئضب كبئاعب 
 95-09 أكغن أثكئك ئألكج 04-10مبتجج ئإلشئجب ؤكن أل ئكقئلمل . جب ئلبجئامكػفبالبمئء حككمك ئألصكن علج 

 مئككبعكف ابمتنل ئككلظمكب ئكمطلنب ككبجانب 1995 فاجئنج 25 ػ ئككمئفف ك1425 جكضئل 25ئككؤجث فن 
 ؤكن ثج أقصئل ؿئجنب ئككفعمػج حػئكلصمص ئكبطانقنب كمجئ ئألكقئء ئكاجلنب مئكجنئضنب مبلظنكمئ مبطمنجمئ كع ؤا

 قذكؾ فن مذل اككرثكب بـ صدور كرحـو بلفنذي .كل بئجنث صجمج ئكلصمص ئكبطانقنب كمجئ ئكقئلملإابداءا حلب 
 :ةئلن نلص قكئ نكن
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فْ سمٓم/ د:اسم الهؤلف  09: األسبوع رقم         09:         الهحاضرة رقم05:             الهحور رقم زٓر
 ئككثجج 2005أكتوبر 17 قـ الهَاف1426 اوـرهض 14 الهؤرخ فْ 05-405 الهرسَن التىفٓذّ رقن-

جمط ئالعبجئف كمئ ائككلفعب ئكعكمكنب مئكصئكث ػ شقذاككنفنئب بلظنك ئالبثئجنئب ئكجنئضنب ئكمطلنب محنجمئ م
شجمط وقذا بلظنك ئالبثئجنئب ئكجنئضنب ئكمطلنب محنجمئ قنفنئت نمجف مجئ ئككجحمك ؤكن بثجنج ، ئكعئك

كطب ئكبلفنجنب مئككبكةكب فن ئكمحنج ئككككف ػل ئكحػئجج عػم صػئالعبجئف كمئ ائككلفعب ئكعكمكنب مئكصئكث ئكعئك م
 :ؿ فصم(05)نبكمل مجئ ئككجحمك كل جكحب . ائكجنئضب مئكشائا

 .نبضكل ئألثكئك ئكعئكب: ؿ ئألمؿئكفص

. ئكبلظنك مئكحنجقنفنئت :  ئكةئلنؿئكفص

. أثكئك كئكنب:  ئكةئكةؿئكفص

. ئككحئعجئب مئككجئقاب:  ئكجئاعؿئكفص

: شجمط ئعبجئف ائككلفعب ئكعكمكنب مئكصئكث ئكعئك م نلقحك ؤكن:  ئكجئكحؿئكفص

ئككلفعب ئكعكمكنب مئكصئكث ئكعئك : ؿئكفجع ئألم1-

ئكبفمنض : ئكفجع ئكةئلن2-

ب ئكجنئضنب ئكمطلنب ئككعبجف كمئ ػمجتن كالبثئجنػن ئكلكػئلمل ئألحئحػمنثبمن ئككجحمك عكن ككثف نبضكل ئكق
 :ؿ فصم05))ن جكحب ػمن عكػم نثبػئك ممػائككلفعب ئكعكمكنب مئكصئكث ئكع

. أثكئك عئكب: ؿ ئألمؿئكفص -

. ئكتكعنب ئكعئكب:  ئكةئلنؿئكفص -

. ئكجئنح:  ئكةئكةؿئكفص -

. ئكككبا ئالبثئجن:  ئكجئاعؿئكفص -

. ئاللبجئا مقئاكنب ئاللبجئا:  ئكجئكحؿئكفص -

اغب مطلنب مبحنج اكمتا أثكئك ػتكعنب جئب صقولمئ  مجئ ئككجحمك ئكبلفنجن ئالبثئجنب ئكجنئضب ئكمطلنب ؿبلئم
 04-10 مئكقئلمل 1990 جنحكاج ػ ئكمئفف ك1411 ؿئجم ئألمػ تك17 ئككؤجث فن 90-31ئكقئلمل جقك 
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ائإلضئفب ؤكن أثكئك ئككجحمك اكذقر  ئكحئكفئل 2004 أمب 14 ئككمئفف 1425 تكئجم ئكةئلنب 27ئككؤجث فن 
 05-405.ئكبلفنجن 

ف ائكجنئضب اثنة ال نككل ػمحنج ئككككػبؤحح ئالبثئجنب ئكجنئضنب ئكمطلنب عكن أحئح كعئننج نثججمئ ئك
 .ا ئكلشئط ئكجنئضنػكل ئبثئجنب مئثجب عكن ئكصعنج ئكمطلن مجئ ثحأقةر ئعبكئج 

 04-10 كل ئكقئلمل 51ن ئككئجب ػئ فػ كل ئككجحمك عكن كمكب ئكججكب ئكعكمكنب ئككلصمص عكنم4بلص ئككئجب 
ب ػئب ئكجنئضػ أجالقنثكئنبائا مبجقنب ئكجمت ئكجنئضنب مػب ئكشػفن بجانقانر  ككئ كمئ كل جمج ، أعاللاككذقور

مكل ملئ نبتكن كلئ صالثنئب محنج ئكشائا مئكجنئضب ثحا مجئ .ئكل ئالتبكئعننلػق مئكبضػجعنك ئكبكئحػمب
 :ئككجحمك مئككبكةكب فن

 .بثجنج كعئننج بأحنح مئعبكئج ئالبثئجنئب ئكجنئضب ئكمطلنب اقجئج محئجن -

 .ئككمئفقب ئكقئلمل ئألحئحن مئكلظئك ئكجئجكن كالبثئجنب ئكجنئضنب ئكمطلنب -

فن ائكرنئضب ئككككفب اككرقزنب ئكث ػعكن بقجنج كل ئالبثئجنب أم ئككصائكرنئضب الئءا نبجج ئكمحنج ئككككف  -
 ئكعقمائب ئككقجج ضج ئككحبججكنل ئككمضمعن ،ئبػمئلنل مئكبلظنكػئب ئكقػثئكب مقمع جطأ تحنك أم عجك كجئع

 . امئؿ ائألثكئك ئكبشجنعنب مئكبلظنكنب ئككعكمؿالػب جمل ئإلجػبثب بصجف ئالبثئجن

نب ئكمئمنب مئكجئاطئب ػنمئفف ئكمحنج ئككككف ائكجنئضب عكن ئكقمئلنل ئألحئحنب مئكلكمجتنب ككلمئجن ئكجنئض -
        كل ئكقئلمل 49 م 43 م 30ئكجنئضنب مئكبن نثججمئ ئالبثئجنب ئكجنئضب ئكمطلنب طاقئ ألثكئك ئككمئج 

 . ئككجكمج أعالل04-10جقك 

نثجج ئكمحنج ئككككف ائكجنئضب عل طجنف قجئج محئجن منمئفف عكن ئكقمئلنل ئألحئحنب ئكلكمجتنب ككلمئجن - 
 .ب ئكجنئضنب ئكمطلنبػجف ئالبثئجنػل طػئكجنئضنب ئكمئمنب ئككبعججب ئكجنئضب ئككثججب ك

 ،محنج ئككككف ائكجنئضبػل ئكػ كككمئفقب ئككحاقب ك2 فقجب 17 ككتكعنب ئكعئكب ثحا ئككئجب ؿثقؿ نجضع  -
 . ئككجكمج أعالل1990كاج ػ جنح4ن ػؤجث فػ ئكك90-31 اأثكئك ئكقئلمل جقك ؿجمل ئإلجال

ب ئكمطلنب أم بشكنكب ػب ئكجنئضػجئجكن كالبثئجنػ نججت فن ئكقئلمل ئألحئحن أم ئكلظئك ئكؿبعجنقؿ نجضع  -
. ئكككبا ئالبثئجن ؤكن كمئفقب ئكمحنج ئككككف ائكجنئضب

ب ئالبثئجنب ئكجنئضب ػف ائكجنئضػمحنج ئككككػ كل لفح ئككجحمك ئكبلفنجن عكن بحمنج ئك25بلص ئككئجب  -
كل ئكشجمط ئككثججب فن ئكبشجنع مئكبلظنك ػب ضػأم اكصئكث بقلنب مؤجئجن/ئكمطلنب علج ئكثئتب اكحبججكنل م
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 .امكئ ؿئككعكم

ئط ئككجصصب كحنج ػكلث ئإلعئلئب مكجئقابمئ جئصب ئألقحقنفنئت نثجج ئكمحنج ئككككف ائكجنئضب شجمط  -
 .ئالبثئجنب ئكجنئضنب ئكمطلنب

ب ئكجنئضب ئكمطلنب ػ ئإلعئلئب ئكككلمعب ؤكن ئالبثئجنؿحلب كجم ئكمحنج ئككككف ئكجنئضب ئحبعكئقؿ بةاب  -
.  كل لفح ئككجحمك30 ئكحلب ئككئكنب ئككلصجكب ثحا ئككئجب ؿجال

 ،ب ئكعكمكنب مئكصئكث ئكعئكػجئف ائككلفعػجمط ئالعبػ ش405-05 ئكجئكح كل ئككجحمك ئكبلفنجن ؿ ئكفصؿنبلئم -
ئ ئألحئحن طاقئ ككككثف ئككجفف ائككجحمك ػممجئ اكمتا قجئج كل ئكمحنج ئككككف ائكجنئضب منثجج قئلملم

ب مئكصئكث ئكعئك كالبثئجنب ئكجنئضب ئكمطلنب عكن أحئح كعئننج ػب ئكعكمكنػ نعبجف ائككلفع405-05ئكبلفنجن 
:  ممن 38ثججبمئ ئككئجب 

. طئاع ئالجبصئص أم ئالجبصئصئب ئكجنئضنب 1-

. ئكحكعب ئكمطلنب مئكجمكنب كلشئط أم ئأللشطب ئكجنئضب ئككؤطجب 2-

.  ئأللشطبقةئفب 3-

.  عكنمئؿئكلبئئت ئكجنئضنب ئككبثص 4-

 .ثتك ئألعجئج ئككؤطجب مأمكنبمئ 5-

 .كحبمم ئكمنككب مئكبلظنك مئككمقع عكن ئكصعنج ئكمطلن- 6

ممكجئ نككل ئالبثئجنئب ئكجنئضب ئكمطلنب ئككعبجف كمئ ائككلفعب ئكعكمكنب  .ئألةج ئالتبكئعن مئكةقئفن- 7
ف عكنمئ ػ محئجئب فن بشكنكب أتمحبمئ ئككجئمكب مئككحنجب فن ثجمج لحا نمئفؿمئكصئكث ئكعئك أل بقج بكةن

قكئ  ،محنج ئككككف ائكجنئضبػل ئكػئكمحنج ئككككف ائكجنئضب م بثجج قئئكب مجل ئالبثئجنئب اكمتا قجئج ك
أم تحء كل كمئك ئكججكب ئكعكمكنب قؿ ئب اككئجحب ػجل ئالبثئجنػمض مػب أل نفػنككل ككمحنج ئككككف ائكجنئض

 ػػ ئككمئفف ك1425 تكئجم ئكةئلنب 27 ئككؤجث فن 04-10ل ئكقئلمل جقك ػ ك51ئجب ػن ئككػئككلصمص عكنمئ ف
 :نككل حثا مجئ ئكبفمنض فن ثئكبقكئ  حلمئب قئاكب ككبتجنج (04) ككجب أجاعب 2004 أمب 14

. حثا ئالعبكئج كل ئالبثئجنب ئكجنئضب ئكمطلنب 1-

.  ئككجكمج أعالل04-10 كل ئكقئلمل 100ئكبجئانج ئكبأجنانب ال حنكئ ئككئجب  2-



 

- 39 - 

.  امئؿججف ئالبثئجنب ككقمئلنل مئكبلظنكئب ئككعكم 3-

. ئككحئح ائكلظئك ئكعئك أم ئهجئا ئكعئكب 4-

. عجك ئثبجئك شجمط عقج ئألمجئف ئككاجك كع ئكحكطب ئكعكمكنب5-

ئكث ئكعئك كل ؤعئلئب مكحئعجئب ػب مئكصػ مجل ئالبثئجنئب ئكجنئضب ئكمطلنب ئككعبجف كمئ ائككلفعب ئكعئكؿببثص
مكحئمكئب كل ئكجمكب مئكتكئعئب ئككثكنب مفف أحح بعئقجنب بثجج ئألمجئف ئكبقلنب ئكحلمنب مئككبعججب ئكحلمئب 

 قكئ . امكئؿ مكجئقاب مجل ئككحئعجئب ئكككلمثب طاقئ ككبشجنع مئكبلظنك ئككعكمؿبعكئػجمط ئحػئ مشػا اكمغمػئكمئت
ب ئكجنئضب ئكمطلنب كحبججكنل ػبتجج ئإلشئجب ؤكن أل ئكمحنج ئككككف ائكجنئضب نضع بثب بصجف ئإلبثئجن

 :بقلننل مؤجئجننل ال حنكئ

 :كحئمكم ئككجنجنئب ئككلمتنب مئإلجئجنب ضكل ئككجنجنب ئكبقلنب ئكمطلنب ئككككفب اكئ نأبن -أ

. ئكفجف ئكمطلنب1- 

. ئكبلظنك ئكجنئضب مئكبكمنل 2-

. ئكبطمنج ئكجنئضن مئكبكمنل 3-

.  امئؿبجقنب ئككمئما ئكشئاب ئكجنئضنب مئكبكف- 4

. ئألكنل ئكعئك -ا

. ئككجنج ئكبقلن ئكمطلن -ت

 بعئقجنب كل انل ؿئككحبججكنل بمظنفمك ثحا أشكئكمؤالء نككل  قكئ .كحبججكم ئكبأطنج ئكجنئضن -ج
.  امكئؿبججكنل ئكجنل نحبمفمل ئكشجمط ئكبلظنكنب ككككئجحب طاقئ ككبشجنع مئكبلظنك ئككعكمػئككح

كل بئجنث لشج ئكقجئج ككطئكاب قمئلنلمئ ئألحئحنب كع أثكئك مجئ إابداءا  ثج أقصئل حلب مئثجب 48بضع ئككئجب 
 كل ئككجحمك 24بلص ئككئجب ، ثنث كحئعجئب مكجئقاب ئالبثئجنب ئكجنئضنب ئكتحئئجنبقكئ انف مذا اككرحـو .ئككجحمك
 ئكلشئطئب ؿمنئب عكمكنب أججم بقجك كحئعجئب كبكمنقؿ حئاقئ عكن أل ئكجمكب مئكتكئعئب ئككثكنب أم اككذقور ئكبلفنجن 

أججم ؤال ؤجئ بثصكب ئالبثئجنب عكن ألغراض  ؿئككثججب فن عقج ئألمجئف ئككعج انل ئألطجئف مال نتا أل بحبعك
 عكن ضجمجب لص عقمج ئألمجئف جصمصئ عكن شجمط 27بكحك ئككئجب قكئ ئككمئفقب كل ئكمنئب ئككئلثب كإلعئلب 

ؤعئلب قؿ  كل ؿ عكن ئألق20 %بجصص ئكجمكب كاكغ الحاب  قكئ .آكنئب ئككجئقابوقذا ئكمئتاب بثقنقمئ األداءات  ؿببلئم
أل ئكمحنج ئككككف ائكجنئضب نحمج ئالبثئجنب قكئ  ،ؤكن ئالبثئجنب ئكجنئضنب ئكمطلنب كبكمنل ئككمئما ئكجنئضنب ئكشئاب
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 مجئ فإل ئالبثئجنب ئكجنئضنب ئكمطلنب ؿكقئا. ئكجنئضنب ئكمطلنب ؤجئ ئقبضن ئألكج كحبججكنل أم كصئكث بقلنب مؤجئجنب
عكنمئ عل طجنف كثئفظ ثحئائب مكصئجقب عكنمئ كل تكعنب   حتالب ئكتجج مئكبصجنف،ككحكب اكحق حتالب ثحئانب

 عكن ؤعئلئب تجنجب ؿئكعئكب مؤجحئكمئ اعج جكق ؤكن ئإلجئجب ئككككفب ائكجنئضب مؤال فئالبثئجنب ئكجنئضنب ئكمطلنب ال بثص
كشجمط ئكعقج فإل أصثئامئ ؤكن كجئكفب أل مجل ئإلعئلئب كم ئحبعككب ألغجئض قكئ  .كل ئكجمكب مئكتكئعئب ئككثكنب

بكلع ئالبثئجنب ئكقنئك اأنب صفقب .  حلمئب(05)عجك بكانبمك كاللبجئا فن أتمحب ئالبثئجنب ئكجنئضنب ئكمطلنب ككجب جكح 
  .نببلئحع عل ئألكالق ئكعقئجقؿ فنمئ كصئكث اصفب كائشجب أم غنج كائشجب مكل  بتئجنب كع أنب كؤححب
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فْ سمٓم/ د:اسم الهؤلف  10: األسبوع رقم        10 :الهحاضرة رقم     06:             الهحور رقم زٓر

اضْ وأركاىً وهعآٓري وخصائصً وصّوري  العقد الٓر

إف االثبراؼ اكرنئضن مو ابجئذ اكرنئضب ثرفب وذكؾ ألحائب قةنرة ودوافع عدندة، كلمئ االثبراؼ أصاث كملب : تهٍٓد
نقبحب كلمئ اكالعاوف اككئؿ كقئاؿ وضع قئكؿ تمودمـ اعد بوقنع عقود والود عئكب، أي أف االكبزاـ نقـو عكن علصر 

 (.2001كثكد حكنكئف األثكد،) .تومري أال ومو اكعقد، فكئ مو اكعقد

مو بوافؽ إرادبنف أو أقةر إنتئائ وقاوال عكن إثداث أةر قئلولن، أي اكعقد وكمكئ نقف كف أكر فإف : فٍوم العقدم- 1
. اإلنتئب واكقاوؿ ضروري ونتب أف نقولئ فن كتكس واثد

: أركان العقد- 2

 ومو بطئاؽ اإلرادبنف انف اكالعب واكلئدي اثنث نبـ اكرضئ انف اكطرفنف دوف أف نشوب مذا اكرضئ :الرضا- 1.2

 .عنب كف عنوال واككبكةكب فن اكغش أو اكبدكنس أو اإلقرال
اكالعب نعطن ونكلث  تمدل  االبفئؽ عكن أف ومو اكذي ُنترى عكنل اكبعئقد، وفن اكعقود اكرنئضنب كةال :الهحل- 2.2

 .وكمئربل ككلئدي ومذا األجنر نكلث كل رابب كئكن كعنف وككدة زكلنب كثددة

 ومو اكذي دفع اكطرفئف ككبعئقد، وملئ فن اكعقود اكرنئضنب اكحاب عئدة نقوف ائكلحاب كالعب أو :السبب -3.2

اككدرب االحبفئدة كف كاكغ كئكن وائكلحاب ككلئدي مو االحبفئدة كف كتمود اكالعب وكمئرابل كف أتؿ إثراز األكقئب 
اعد مذل اككقدكب حلبلئوؿ فن األوؿ اككعئننر اكبن بثدد اكعقد ةـ جصئئصل وصّورل، اثنث ملئؾ كعئننر عدندة  .واكشمرة

 . وكف انف مذل اككعئننر لذقر كئنكن.نكقف االحبلئد إكنمئ فن انئف رنئضنب اكعقد عف عدكل

اضْ عن العقود األخرى- 3  :هعآٓر تهٓٓز العقد الٓر

اإاراكل شجص رنئضن أي قئف كثؿ  اكوتب مذا اككعنئر أو االبتئل نعد اكعقد رنئضنئ إذا قئـ :الهعٓار الشخصْ-1.3
 .اكعقد وكمكئ قئلت طانعبل، وكقف كئ مو اكشجص اكرنئضن ومؿ نشبرط فنل أف نقوف إلحئلئ؟

ال لقصد ائكشجص اكرنئضن ثحب كئ ذمب إكنل اكاعض األل ذكؾ اكفرد اكذي ُنقّوف اكوثدة اكذابنب ككككئرحب اكرنئضنب، 
. فنقصد ال قذكؾ اككؤححئت اكرنئضنب وأشجئص آجرنف كةؿ كئ نكن

اضة- 1.1.3  فنل أف نقوف جرنتئ كف إثدى  مو ذكؾ اإللحئف اكرنئضن اكذي ال نشبرط :الشخص الطبٓعْ لمٓر
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  قكنئت اكبرانب اكادلنب واكرنئضنب إال ألل كف اككفبرض أف نقوف كّككئ اقواعد اكّكوف اكرنئضن، واإللحئف اكرنئضن قد 

.   نقوف ككبملئ ككملب رنئضنب كعنلب قكئ كو قئف كّدرائ رنئضنئ، وقد نقوف كثبرفئ ككّرنئضب

اضْ- 2.1.3   اكشجص اككعلوي مو كتكوعب كف األشجئص اكطانعننف أو كتكوعب كف :الشخص الهعىوي الٓر

  األكواؿ نتكعمئ طرؼ واثد ونقوف كمذل اككتكوعب شجصنب قئلولنب قكئ مو اكثئؿ ائكلحاب ككشرقئت واككؤححئت 

لكئ من    وبحكن ائألشجئص اككعلونب أو االعبائرنب أللمئ عائرة عف قئئلئت قئلولنب ال نكقف إدراقمئ ائكثس وا 

واألشجئص اككعلونب اكرنئضنب بشكؿ اككلظكئت اكرنئضنب اكوطلنب واإلقكنكنب واكّدوكنب وقذكؾ .   بدرؾ ائكفقر

إذا فقؿ شجص طانعن قئف أو كعلوي نعّد رنئضنئ .   اككنتئف األوككانب، واككؤححئت اكبن بعبلن ائألكور اكرنئضنب

  إذا قئف كمبـ اعكؿ رنئضن أو كائشر كعكؿ رنئضن كلشئط رنئضن، ونادو أف اككعنئر اكشجصن فن بثدند 

فمؿ نعّد اكعقد رنئضنئ .   رنئضنب اكعقد ال نقفن فن عّد اكعقد رنئضنئ اؿ الاد كف اكلظر إكن كثؿ اكعقد وطانعبل

  علدكئ نقـو العب رنئضن اانع قكنصل إكن العب رنئضن أجر، عكن أحئس أف قؿ طرفن اكعقد رنئضن، 

  ائكبأقند أف مذا اكعقد ال نكقف اعبائرل عقد رنئضنئ اؿ مو عقد انع عئدي نجضع ألثقئـ عقد اكانع وكمذا نتب 

.   كراعئة فن مذا اكشأف اككعنئر اككوضوعن

اكوتب مذا اككعنئر ُنعد اكعقد رنئضنئ إذا قئف كثكل أو كوضوعل عكال رنئضنئ كبكةال إكئ  :الهعٓار الهوضوعْ- 2.3
اكعاب رنئضنب أو اعكؿ غرضل أو مدفل رنئضن كةؿ اكرنئضب اككلصوص عكنمئ فن اكقوالنف األوككانب واألكعئب اككعبرؼ 
امئ أوككانئ، فقد نقوف كثؿ اكعقد كعاب رنئضنب أو عكؿ رنئضن وكع ذكؾ ال ُنعّد عقدا رنئضنئ قعقد اكرمئف كةال عقد انف 

 .شجصنف غنر رنئضننف كف اكتكمور عكن حائؽ اكجنؿ اثنث ال ُنعد عقدا رنئضنئ

ن هعا)الهعٓار الهستىد عمِ طبٓعة العقد -3.3   اكوتب مذا اككعنئر ُنعد اكعقد رنئضنئ إذا قئلت طانعبل:(الهعٓآر

 : ضوااط أحئحنب ومن03 بقبضن ذكؾ وقد نادو مذا اككعنئر غئكض إذ ألل كف اكككقف بثدند 

 .قوف أثد طرفن اكعقد شجص رنئضن (أ

. أف نبصؿ اكعقد الشئط رنئضن كف ثنث بحننرل وبلظنكل (ب

 . إذ ألل نحبلد عكن قؿ كف اككعنئرنف اكشجصن واككوضوعن،أف نقوف أثد أمدافل وأحائال رنئضنئ (ج
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فْ سمٓم/ د:اسم الهؤلف  11: األسبوع رقم       11: الهحاضرة رقم      06:             الهحور رقم زٓر

اضْ ت-4 ف العقد الٓر رنئضن بثقنقئ ككمدؼ اكرنئضن  (لشئط)مو عقد ُنكبـز ال شجص رنئضن اأداء عكؿ : عٓر
. األحئحن اكذي كف أتكل ُأاـر اكعقد

اضْ -5 . نبحـ اكعقد اكرنئضن اتككب كف ككنزات بتعكل كجبكفئ عف اقنب اكعقود: خصائص العقد الٓر

اضْ عقد رضائْ  -1.5 ققئعدة عئكب نبـ ائربائط اإلنتئب واكقاوؿ اربائطئ كبوافقئ، أكئ اكقبئاب واكبحتنؿ : العقد الٓر
واكشمر اكذي بكتأ إكنل اعض اكلوادي فإلل شرط إلةائت اكعقد وكنس اللعقئدل كئ كـ نلص قئلوف كئ عكن ضرورة اكبحتنؿ 

 .فن اكعقد فنقوف ثنف إٍذ كف اكالـز بحتنؿ وقبئاب اكعقد قن نكقف العقئدل كنصاث اعد ذكؾ اكعقد شقكنئ

اضْ بصورة عاهة عقد ُهمزم بجاىبٓن - 2.5 فئكعقد اكُكاـر انف لئدي والعب ألداء كعاب رنئضنب فن : العقد الٓر

بائع بوتنمئت اكلئدي  .  اطوكب كعنلب مو عقد ُككـز كقؿ كف اكلئدي ادفع األتر واكالعب اأداء اككعاب وا 

اضْ عقد هعاوضة - 3.5 فقؿ كف اكطرفنف نأجذ اكئ أعطن ففن كةئؿ أعالل اكالعب نأجذ اكرابب : العقد الٓر

 . واألتر كقئاؿ إعطئء اكتمد واكلئدي نعطن األتر كقئاؿ أجذل كلفعب تمد اكالعب

اضْ هستهر التىفٓذ - 4.5   فئككدة فنل علصرا تومرنئ فن كعظـ صّورل، الحنكئ عقد عكؿ اكالعب :العقد الٓر

.   اككثبرؼ، كقف ال بقوف كككدة أي اعبائر قكئ مو اكثئؿ فن عقود االلبقئؿ اكجئصب ائكالعانف اككثبرفنف

اضْ ص-6  .نكقف بثدند صور اكعقد اكرنئضن فنكئ نكن: ور العقد الٓر

اضْا-1.6 اضْ والالعب الٓر  مذا اكعقد مو اكذي نثدد اكبزاكئت وثقوؽ قؿ كف: لعقد الهبرم بٓن الىادي الٓر

.  طرفن اكعقد، فإف مذل اكصورة كف اكعقد اكرنئضن ببلوع عكن األشقئؿ اكبئكنب

قد نبعئقد اكالعب ككدة كعنلب كع اكلئدي ونقوف اكالعب ملئ اكرقز اككّوظؼ كدى اكلئدي ثبن بلبمن اككّدة  ( أ

.    اككعنلب، ونحري عكن مذا اكعقد أثقئـ قئلوف اكعكؿ

اكالعب عدـ اكبعئقد كع أي تمب أجرى كئ داـ مذا األجنر كرباطئ ائكعقد اكذي  قد نشبرط اكلئدي عكن ( ب

   أاركل كع اكلئدي، قكئ نشبرط اكالعب عكن اكلئدي أثقنبل فن اكبعئقد كع أي لئدي أجر وثقـ كةؿ مذل اكشروط 

 .   ألمئ كشروعب كئ داكت كـ بجئكؼ قئعدة قئلولنب آكرة أو اكلظئـ اكعئـ واهداب اكعئكب
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قد نشبرط اكلئدي عكن اكالعب أثقنبل فن اكبصرؼ فن تمد اكالعب وانعل كلئدي أجر جالؿ كدة حرنئف  (   ج

 .   اكعقد وناقن األةر كبروقئ البفئقمكئ، فئكعقد شرنعب اككبعئقدنف

.  كبلظنـ لشئط رنئضن كعنف:العقد الهبرم بٓن جٍة اإلدارة والالعب أو جٍة اإلدارة و الىادي - 2.6   

ة هع بعض الالعبٓن الهحترفٓن - 3.6    اضْ قد تقوم بإىشائً شركات تجآر  ألغراض    :العقد الٓر

.    اكدعئنب واإلشمئر واإلعالـ

ة هع بعض الىوادي الهشٍورة - 4.6    ألغراض اكدعئنب  : العقد الراضْ قد تقوم بً شركات تجآر

.    اكدعئنب واإلشمئر واإلعالـ

اضْ - 5.6    اضْ قد ٓىعقد بٓن ىادي وهدرب ٓر . ومذا كغرض االحبفئدة كف جدكئت اككدرب: العقد الٓر

اضْ قد ٓىشأ بٓن ىادي وآخر - 6.6    .  كبلظنـ اطوكب أو دورة رنئضنب:العقد الٓر

اضْ قد تعقدي الدورات األولهبٓة هع وسائل إعالم - 7.6     إذاعنب أو حنلكئئنب أو بكنفزنولنب وذكؾ :العقد الٓر

.    كبغطنب اكدورة األوككانب إعالكنئ، بلقؿ وقئئعمئ إكن اكتكمور فن كجبكؼ ألثئء اكعئكـ

اضْ - 8.6    اضْ قد ٓأخذ صورة بٓع العب ٓر ومذا اكعقد نحكن اعقد البقئؿ اكالعب ومو ككقف أف : العقد الٓر

    نقوف كةال فن صورة انع اكلئدي العب كبعئقد كعل إكن لئدي آجر أو تمب أجرى، إذا قئف ملئؾ لص نانث كل 

. قكئ بعبار مذل اكصورة األقةر شنوعئ ككعقد اكرنئضن.    ذكؾ

  اكعقود اكرنئضنب ال نكقف ثصرمئ طئككئ ألل كف اكككقف أف بلشأ عقود رنئضنب كمئ طئاعمئ اكجئص ببكئشن كع  

  اكبطورات اكثئصكب فن اكثنئة اكرنئضنب كذا فإف اكصور اككذقورة أعالل أوردلئمئ عكن حانؿ اككةئؿ وكنس عكن 

.    حانؿ اكثصر
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فْ سمٓم/ د:اسم الهؤلف  12: ألسبوع رقم           ا12:       الهحاضرة رقم07:             الهحور رقم زٓر

 تكوٓن عقد االحتراف والشروط والصفات الهتعمقة بأطرافً

نبـ »  كف اكقئلوف اككدلن اكتزائري عكن ألل 59اككئدة  بلص :(عقد احتراف كرة القدم)تكوٓن عقد االحتراف - 1
 . «اكعقد اكترد أف نبائدؿ اكطرفئف اكبعانر عف إرادبمكئ دوف اإلجالؿ الصوص اكقئلوف 

فعقد االثبراؼ إذا نلعقد اكترد بائدؿ اكالعب اككثبرؼ اكبعانر عف إرادبل كع اكلئدي اكرنئضن كقف ببثدد مذل اكقئعدة 
وفقئ ألثقئـ وشروط، فثبن ابوفر رقف اكرضئ فن عقد االثبراؼ نحبكـز أف نبـ اكبعانر عف اإلرادة كف شجص كؤمؿ 

: قئلولئ وأف نبوفر رضئ قؿ كف اكالعب اككثبرؼ واكلئدي اكرنئضن وعكنل لبلئوؿ كئ نكن

اضْ/- الالعب - : الشروط والصفات الهتعمقة بأطراف عقد االحتراف- 2  الىادي الٓر

فإذا قئف اكعقد اكاحنط وفقئ ككقواعد اكعئكب نلعقد ائربائط وبوافؽ إرادبن اكالعب واكلئدي اكرنئضن إال أف اكككئرحب بانف أف 
ككئ ندؿ عكن بكنزل  (اكالعب واكلئدي كعئ)عقد االثبراؼ ال نعد لئفذا إال ابوفر صفب األمكنب اكقئلولنب كدى طرفن اكعقد 

. وجصوصنبل

فنل بكؾ اإلرادة  ثبن نحبطنع فرد اكقنئـ اإاراـ عقدل الاد أف ببوفر: (العب كرة القدم)صفة أطراف عقد احتراف  - 1.2
اككبكةكب فن اكقدرة عكن ابجئذ كوقؼ أو قرار، وأف بقوف مذل اإلرادة عف شجصنب قئلولنب فالاد أف نقوف اكالعب أمال 

. كمذا اكبصرؼ وائككقئاؿ الاد كف بوفر األمكنب كدى اكلئدي اكرنئضن أنضئ كنصث اكعقد

  نتب أف نقوف ككطرؼ األوؿ فن اكعقد ومو اكعئكؿ صفب اكالعب اككثبرؼ نتب أف:صفة الالعب -1.1.2

 (اككحبجدـ فن اكلئدي اكرنئضن )نبعمد مذا اكالعب اأداء كعاب قرة اكقدـ اكقئاؿ لقدي وبثت إشراؼ صئثب اكعكؿ
اكالعب مو اكذي أاـر عقد » كف اككوائث اكعئكب ككفدراكنب اكتزائرنب كقرة اكقدـ اكالعب اككثبرؼ عكن ألل38وبعرؼ اككئدة 

 .«كقبوب كع لئدي رنئضن واكذي نبقئضن كقئاؿ أقار كف اككاكغ اكذي نلفقل فن ككئرحب اكلشئط اكرنئضن 

إذا اكعئكؿ فن عقد اكعكؿ ال نقوف أادا إال شجص طانعن واكالعب اكعئكؿ فن عقد االثبراؼ نقوف شألل شأف قؿ عئكؿ 
آجر فن أي عقد كف عقود اكعكؿ، مو دائـ شجص فنزنئئن نؤدي عكؿ ادلن وذملن فال نبصّور أف نقوف اكالعب 

شجص اعبائري كقف اكفرؽ اكقئئـ واكذي ُنكنز اشقؿ تكن وواضث اكالعب فن عقد االثبراؼ اكرنئضن عف اكعئكؿ فن 
عقد اكعكؿ ذكؾ القبحئال صفب اكالعب اككثبرؼ اكبن بحكث كل ائكبعئقد كع ألدنب رنئضنب اكوتب أف نقوف ُكقّندا ائكرااطب 

اكوطلنب كقرة اكقدـ، ونقوف كرجص كل اككئرحب مذا اكلشئط وثبن نكقلل أف ُندرج احكل اقئئكب اكالعانف اككثبرفنف وفن 
. غنر مذل اكثئكب نكلع عكنل إاراـ عقد االثبراؼ أو نقوف طرؼ فنل
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 فن عقد عكؿ العب قرة اكقدـ كثبرؼ مو اكلئدي اككبكةؿ فن: (رب العهل)صفة صاحب العهل  -2.1.2

تكعنب رنئضنب أو شرقب ذات طئاع رنئضن كعبرؼ امئ وكعبكدة وفقئ ألثقئـ اكقئلوف اككبعكؽ ائكتكعنئت اكرنئضنب 
واكقئلوف اككبعكؽ ائكبرانب اكرنئضنب واكبلظنكئت اكحئرنب اككفعوؿ، ونتب أف نقوف كككحبجدـ ائعبائرل اكطرؼ اكةئلن فن 

 .عقد االثبراؼ صفب اككلشأة اكرنئضنب كبكةكب فن اكلئدي اكرنئضن واكذي نقوف فن صفبنف

ألل كلشأة أو لئدي أي شجص اعبائري وكنس شجص طانعن . 

 أف نقوف كل اكصفب اكرنئضنب ونبأكؼ اكلئدي اكرنئضن ائعبائرل شجص كعلوي كف منئئت بشرؼ عكن لشئطل وُنعّار 
فئككحبجدـ . عكن إرادة اكلئدي رئنس اكلئدي أو رئنس اكمنئب اإلدارنب ومو ككـز ابكةنؿ اكلئدي أكئـ اكقضئء واكمنئئت األجرى

أكئ فن كئ نجص . نقوف شجص اعبائري ناـر اكعقد ككةؿ اكلئدي أو اككلدوب علل ومذا ضكف أوتل جصوصنب مذا اكعقد
رب اكعكؿ فن عقود اكعكؿ اكعئدنب شجص طانعن أو اعبائري اثحب األثواؿ أكئ رب اكعكؿ فن عقد االثبراؼ اعبائري 

ونقوف كككحبجدـ اكصفب اكرنئضنب اأف نقوف بئاع كالبثئدنب اكرنئضنب كقرة اكقدـ وكرجص كل ابلظنـ اككحئاقئت . فقط
ال فال نحكث كل  اكرنئضنب ومو نثصؿ عكن مذل اكرجصب إذا قئف اكلئدي كؤمال كذكؾ وكدنل اكقدرة اككئكنب واكبلظنكنب، وا 

كجصوصنب عقد عكؿ العب قرة اكقدـ اككثبرؼ ائككجئكفب  قذكؾ فن مذا األكر وتل أجر. اإاراـ عقود االثبراؼ كالعانف
ألرائب اكعكؿ فن عقود اكعكؿ األجرى اكذي نقوف رب اكعكؿ ككئرحئ أي ثرفب أو لشئط وكنس ائكضروري اكلشئط 

. اكرنئضن قكئ ألل غنر ككـز ائكثصوؿ عكن برجنص كف أتؿ ككئرحب لشئط أجر

 .األمكنب اكقئلولنب لوعئف: (عقد احتراف كرة القدم)أٌمٓة أطراف عقد االحتراف -3

 .ومن صالثنب اإللحئف كوتوب اكثقوؽ اككشروعب كل: أٌمٓة وجوب(   أ

 فبعرؼ األمئ صالثنب اكشجص الحبعكئؿ اكثؽ ونتب أف ببوفر فن قؿ كف اكالعب واكلئدي :أٌمٓة أداء(   ب

 .    اكرنئضن األمكنب اككلصوص عكنمئ فن اكقواعد اكعئكب

بقبضن عككنب اكاثث عف أمكنب اكالعب اكبكننز انف لوعنف كف األمكنب، األمكنب اكقئلولنب  :أٌمٓة الالعب -1.3

اكبن بكلث اكالعب صالثنب إاراـ عقد االثبراؼ، واألمكنب اكرنئضنب اكبن بكلث اكالعب صالثنب اكدجوؿ فن اككائرنئت 
. اكرحكنب

وبحكن مذل  اكبن نقصد امئ صالثنب اكالعب إلاراـ عقود االثبراؼ كع اكلوادي ومن األمكنب: األٌمٓة القاىوىٓة-1.1.3
حلوات قئككب كنس كل 7األمكنب فن اكقئلوف اككدلن اأمكنب األداء، وأمكنب األداء برباط عئدة ائكحف، فئكشجص اكذي كـ ناكغ 

 حلب  قئككب كل أمكنب لئقصب ونحكن 16حلوات قئككب وكـ ناكغ 7أمكنب ونحكن ائكصان غنر اكُككّنز واكشجص اكذي اكغ 
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 حلب بكئكئ نصاث قئكؿ األمكنب كل أف ناـر 18أكئ اكشجص اكذي اكغ حف اكرشد ونقكؿ .مذا اكشجص ائكصان اُكككّنز
قئفب اكبصرفئت اكقئلولنب كقولل ائكغ وراشد واكوتب مذل اكقواعد فئكالعب كقن نعد بصرفل صثنث نتب أف نقوف ائكغ 

 كف كوائث 34حف اكرشد أكئ إذا غنر قذكؾ فإف عقدل ُنعد وفقئ ككقواعد اكعئكب كوقوفئ عكن كوافقب اكوكن بلص اككئدة 
 حلب نتوز كل بوقنع عقد قالعب غنر 18وصؿ حف  اكالعب اكذي ال نقوف قد»  (FIFA)اكفندراكنب اكدوكنب كقرة اكقدـ 

ونبضث كف مذا اكلص ألل كـ . « حلوات، وأي الد نشنر إكن فبرة أطوؿ ُنعد ائطال قألل كـ نقف3مئوي كفبرة ال بزند عف 
 (.2003عاد اكثكند عةكئف اكثفلن،).نثدد اكحف األدلن كالعب اكثدث اكذي نحكث كل اإاراـ عقد االثبراؼ كع األلدنب اكرنئضنب
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فْ سمٓم/ د:اسم الهؤلف  13: ألسبوع رقم       ا13:       الهحاضرة رقم08:              الهحور رقم زٓر

 (عقد احتراف العب كرة القدم)الشروط الشكمٓة الىعقاد عقد االحتراف 

اككوضوعنب ككعقد اصفب عئكب واككبكةكب فن اكرضئ واكحاب واككثؿ وقذكؾ  (األرقئف)اغض اكلظر عف اكشروط : تهٍٓد
األمكنب اكقئلولنب اكبن نبكبع امئ العب قرة اكقدـ أةلئء إاراـ اكعقد اكرنئضن ملئؾ شروط شقكنب جئصب اعقد اثبراؼ العب 

. رنئضن كقرة اكقدـ واككبكةكب فن كئ نكن

ضرورة قبئاب اكعقود اكرنئضنب كعقد اثبراؼ العب قرة اكقدـ عكن لكئذج كطاوعب        : شرط الكتابة والشٍر -1
.     كحاقئ كف قاؿ االبثئدنب اكرنئضنب واكبصدنؽ عكنل كف قاؿ اكرااطب اكوطلنب كقرة اكقدـ

األصؿ فن اكعقود اككدلنب عئكب وفن عقد اكعكؿ جئصب ألل عقد رضئئن : رط كتابة العقد عمِ ىهاذج هطبوعة ش-1.1
ال نحبكـز فنل اككشرع شقؿ كعنف اللعقئدل ثبن بقوف فنل اكقبئاب الزكب فقط كحموكب إةائت اكعئكؿ ككعقد كنس رقف الزكئ 
ف كـ نقف ةئابئ ائكقبئاب، انلكئ  اللعقئد اكعقد، وعكن ذكؾ فعقد اكعكؿ فن اكقئعدة كنس كف اكعقود اكشقكنب ونصث العقئدل وا 

 اككبعكؽ اعالقب اكعكؿ عكن اكلئدي اكرنئضن اصفبل اككحبجدـ واكالعب اككثبرؼ اصفبل اكعئكؿ 90/11أوتب قئلوف 
اككتوء إكن شقكنب كعنلب كبقرنس ابفئقمكئ، قوف عقد االثبراؼ فن اكعقود اككثددة اككدة اكبن بحبوتب إتراءات شقكنب 

 .كعنلب بقفكت امئ كوائث االثبراؼ وعكؿ اكرنئضننف كانئف طانعبمئ
عقد شقكن رضئئن ال نلعقد  نعبار عقد عكؿ العب قرة اكقدـ اككثبرؼ: شرط تصدٓق الرابطة الوطىٓة عمِ العقد- 2.1

إال إذا الصات مذل اكرضئئنب فن قئكب شقكن كعنف نبكةؿ فن بصدنؽ اكرااطب  اكوطلنب عكن اكعقد شألل فن ذكؾ شأف 
عقد اكعكؿ اكتكئعن وال نقوف عقد اكعكؿ حئرنئ وكثبتئ ال كف اكطرفنف بتئل االبثئد اكرنئضن واكغنر إال اعد ثصوؿ 

. وبكر عككنب اكبصدنؽ فن اككنداف اعدة كراثؿ. مذا اكبصدنؽ

 .نثرر عقد االثبراؼ فن ثضور كلدوب عكن االبثئد اكرنئضن اككعلن (  أ
 نراتع االبثئد اكرنئضن عف طرنؽ كتلب جئصب ال عقد االثبراؼ كبأقد كف صثبل وكطئاقبل كالئثب وشروط (  ب

 .   االثبراؼ اكرنئضن ثكئنب كالعب اككثبرؼ

ائإلبثئد  ُنعبكد كتكس إدارة االبثئد عقد االثبراؼ اكقبضن كضكوف اكعقد حتالت جئصب ثنف نقند اكعقد األجنر (  ج
اكرنئضن، اثنث ال نقوف عقد االثبراؼ لمئئن إال اعد اكثصوؿ عكن اكبصدنؽ وعكن وتل نقوف ققؿ  طرؼ اكبثكؿ كف 

عئدة عقد أجر اشروط كجبكفب وكع العب أجر ولئدي أجر .  اكعقد، وا 
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اضْ الهحترف- 2  :التزاهات طرفْ العقد الٓر

نقوف اكالعب كحؤوال عف بلفنذ كثؿ اكعقد، وكئ بـ االبفئؽ عكنل  :التزاهات الالعب الهحترف لكرة القدم -1.2

.  اثنث نكبـز اكالعب عكن بحجنر قؿ كمئرابل واذؿ كتمودابل كف أتؿ اكوصوؿ إكن بثقنؽ كئ بـ االبفئؽ عكنل

اضْ- 2.2 نكبـز اكلئدي اكرنئضن ادفع أتر، اكالعب قكئ نقـو قذكؾ ابصرنثل كدى صلدوؽ  :التزاهات الىادي الٓر
اكضكئف االتبكئعن وبأكنلل، قكئ نكبـز اكلئدي اكرنئضن اأكف وحالكب اكالعب ووقئنبل كف تكنع اككجئطر، وببثقؽ مذل 

 .األجنرة اكئنكن
اضٓة- 1.2.2   كف 23/10/76 اككؤرخ فن 76/79 كف األكر 140بلص اككئدة : الهراقبة الطبٓة أثىاء الههارسة الٓر

نجضع كفثص اككنئقب اكادلنب اككحاؽ وككراقاب طانب اصفب كلبظكب كقؿ كشئرؾ فن كائرنئت » قئلوف اكصثب اكعكوكنب 
 .«رنئضنب ذات طئاع كقةؼ وعلنؼ وبثبوي عكن أجطئر ككقلب بكس ائكصثب

 اككؤرخ فن 04/10 كف األكر 01 اكفقرة 12أكئ فن اككتئؿ اكرنئضن فن كئ نجص اكدعـ اكطان بلص اككئدة 
نجضع بعكنـ وككئرحب اكبرانب اكادلنب واكرنئضنب إكن برجنص طان »  اككبعكؽ ائكبرانب اكادلنب واكرنئضنب 14/08/2004

. «كحاؽ

اضٓة -2.2.2  نكبـز اكلئدي اأجذ اكثنطب واكثذر كف أتؿ ثكئنب ووقئنب :اتخاذ التدابٓر الالزهة داخل الهىشآت الٓر
قكئ نكبـز اكلئدي اكلث اكالعب كقئفئئت لمئنب اكجدكب وشمئدة اراءة اكذكب عف األكواؿ اكبن . اكالعب كف تكنع اككجئطر

قئف نثوزمئ شرنطب أف نقوف اكالعب قد وّفن اتكنع االكبزاكئت اككبرباب عكنل بتئل اكلئدي اكرنئضن وقد ثرص اككشرع 
. بثدند اكانئلئت اكبن نتب أف ببضكلمئ مذل اكشمئدة

:اكبئكنب اكلقئط فن واككشقالت األحائب بكؾ وببضث :القدم كرة فْ االحتراف عوائق- 3  

 كمئ واكالعانف األلدنب قاؿ كف اكثقنقن ائككعلن كطاقب غنر اكشروط كدفبر االثبراؼ ولصوص كوائث- 
 انف اككشئقؿ قةرة فن بحاب ككئ اكقدـ كقرة اكرنئضنب اعض االبثئدنئت قاؿ كف كقللب غنر وأنضئ شئككب وغنر

.واأللدنب اكالعانف  

:كدى واضث غنر كاعض اكدوؿ اكقدـ قرة فن االثبراؼ ككئمنب اكثقنقن اككفموـ-   

.اككثبرؼ اكقدـ قرة العب (أ  

.اكرنئضنب األلدنب (ب  
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.اكقدـ كقرة اكرنئضنب ائالبثئدنئت االثبراؼ لظئـ عكن اكقئئكنف (ج  

.لوادنمـ فن اككاركب اكعقود الصوص نكبزكوف ال اكقدـ قرة فن اككثبرفنف اكتزائرننف اكالعانف-   

.واأللدنب اككثبرفنف اكالعانف انف واضثب اطرنقب نطاؽ واكعقئب ككةواب لظئـ وتود عدـ-   

 نثدث كئ كةؿ )واكفلن اكادلن كحبوامـ كزنئدة وكحئءا صائثئ كالعانف كلبظـ بدرنان لظئـ قذكؾ وتود عدـ- 
(.األورانب اكدوؿ فن اككثبرفنف كالعانف  

 أو أجرى كككلبجائت نكعاوف ائأللدنب( اككثبرفوف )فئكالعاوف اكقدـ قرة كككئرحب بئكئ بفرغئ اكالعانف بفرغ عدـ- 
.اكثقنقن االثبراؼ واقع كع نبفؽ ال ومذا اكقدـ قرة غنر أجرى اأعكئؿ قنئكمـ اتئلب اكتئكعئت أو اكشرقئت اطوالت  

:اككثبرفنف اكالعانف شؤوف إلدارة كبجصصب عككنب كتلب وتود عدـ-   

.اكرنئضنب ائأللدنب (أ  

.اكقدـ كقرة اكرنئضنب ائالبثئدنب (ب  

 العانمئ كحبثقئت دفع فن االحبكرار األلدنب احبطئعب عدـ إكن نؤدي ككئ األلدنب داجؿ اككئدنب اإلكقئلئت قكب-  
.كعمـ اككبعئقدنف  

 اكالعانف انف كشئقؿ ثدوث فن نبحاب ككئ( اككقئاالت وكلث )اكشمرنب اكالعب كحبثقئت دفع فن األلدنب بأجر- 
.احبقرارل وعدـ اكالعب كحبوى ماوط إكن نؤدي ككئ وألدنبمـ  

 اككحبكرة اككئكنب اككوارد بوفر اكبن األلدنب داجؿ كبجصصب شرقئت رعئنب بثت كالثبراؼ بحونؽ وتود عدـ- 
.اكلئدي داجؿ  

دارننف- كدرانف )كف اكقدـ قرة كعاب علئصر كتكنع اثبراؼ نوتد ال-   بكؾ اكبزاـ عدـ علل نلبت ككئ( طانب أتمزة-وا 
.ككلئدي ائاللبكئء اكعلئصر  

 اكرنئضنب واالبثئدنئت اكرنئضنب ائأللدنب ائالحبةكئر بحكث ال فن اعض اكدوؿ ككرنئضب اككلظكب واككوائث اكقوالنف- 
.االثبراؼ كرعئنب اكالزكب اككنزالنئت بوفر قن اكقدـ كقرة  

 ككئ االلبقئؿ عككنئت وأحس كلظـ اكالعانف كشراء اكرنئضنب األلدنب قاؿ كف واككبجصصنف اككحؤوكنف فمـ عدـ- 
.اكعقد قبئاب اعد كأللدنب كئدنب جحئئر وتود نحاب  
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وقنفنب  اككثدد واككاكغ اكبعئقد كدة وبثدند اكقدـ قرة فن اككثبرفنف اكالعانف عقود صنئغب فن اكقئلولنب اكجارة- 
 بكؾ فن كبلوعب كشئقؿ ظمور إكن أدى ككئ لئتثب وغنر ضعنفب فمن ذكؾ إكن وكئ اكتزائنب واكشروط بوزنعمئ
.اكعقود  

 بطانؽ عكن بحئعد ال اكرنئضنب االبثئدنئت أو اكرنئضب ائأللدنب حواء اكمواة كف فن اعض اكدوؿ اكرنئضنب اإلدارة- 
.ثقنقب صورة فن بطانقل عكن بحئعد ثبن كثبرفب اإلدارات بكؾ بقوف أف فنتب ولئتث، ثقنقن اثبراؼ  

 اكبأكنلئت كائكغ ودفع اكقدـ قرة فن اككثبرفنف اكالعانف عكن ائكبأكنف اكرنئضنب األلدنب بكبـز اعض ال- 
 ثدوث كف جوفئ اكككعب داجؿ ككعب اكلفس االحبقرار عدـ علل نلبت ككئ اإلصئاب، ثئكب فن واالتبكئعنب اكصثنب
 اككئدة عكنل بلص كئ رغـ ومذا .اككلئفحئت فن اكالعب كحبوى ضعؼ إكن نؤدي ككئ اكككعب جئرج أو داجؿ إصئاب

 ،2000 كحلب أقبوار 5اككوافؽ 1421 عكـ رتب 7 فن اككؤرخ 178-2000 رقـ اكبلفنذي اككرحوـ كف 19
 رنئضن نحبفند: "19 اككئدة فن تئء ألل اكعئكن اككحبوى وفرؽ اكلجاب كرنئضن األحئحن اكقئلوف ابثدند واككبعكؽ
 قاؿ وجئرتل، اكوطلن اإلقكنـ داجؿ كمئ نبعرض اكبن اككجئطرة كف اكبئكنف عقود كف اكعئكن اككحبوى ذات اكلجاب
 بقبامئ اكبن اكدوكن واكبثضنر اكرحكنب اكرنئضنب واككبظئمرات واككلئفحئت اكبثضنرنب اكبرتنثئت واعد وأةلئء

  .امكئ اككعكوؿ واكبلظنـ ككبشرنع طاقئ وتوائ اككعلنب االبثئدنب

 اكجئرتنب االثبراؼ كعقود دقنقب دراحب اعكؿ وكلبظكب كحبكرة اصفب بقوـ ال اكقدـ كقرة اكرنئضنب اعض االبثئدنئت- 
2001كثكد حكنكئف األثكد )االثبراؼ بطانؽ فن اكلئتثب األوروانب اكدوؿ لظـ دراحب كع اذكؾ كالحبفئدة  
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فْ سمٓم/ د:اسم الهؤلف  14: ألسبوع رقم       ا14:       الهحاضرة رقم09:             الهحور رقم زٓر

اىقضاء عقد احتراف العب كرة القدم وحاالت فسخً 

نلبمن عقد اثبراؼ العب قرة اكقدـ ائعبائرل عقد كثدد اككدة ائلبمئء : اىقضاء عقد احتراف العب كرة القدم -1
أتكل أو ابلفنذ اكعكؿ اككبفؽ عكنل، وقد نثدث أف نلبمن اصفب احبةلئئنب قاؿ ثكوؿ أتكل لبنتب ظمور أحائب كلعت أثد 
اككبعئقدنف كف بلفنذ اكبزاكئبل اكبعئقدنب وعكن مذا األحئس ولظرا ألمكنب مذا اككوضوع ائعبائرل أجر كرثكب نلبمن فنمئ 

لمئء اكعقد اكذي نراطمكئ نبعنف دراحب كئنكن  :اكعقد قاؿ الفصئؿ اككبعئقداف وا 

 (.البمئء اككدة اككثددة اككبفؽ عكنمئ كف قال اكطرفنف) القضئئل اثكوؿ أتكل (  أ

 (.فحجل)إلمئء عقد اثبراؼ العب قرة اكقدـ قاؿ البمئء اككدة اككثددة (  ب

 اكبن ألشأمئ نلثؿ اكعقد اثكوؿ األتؿ فبلقطع اذكؾ اكعالقئت: ىقضاء أجل عقد العهل بالهدة الهحددةا- 1.1

اكعقد وبلقضن االكبزاكئت فن ذكب فن قؿ واثد، ونعبار االلثالؿ امذا اككعلن ككعقد ألف اككدة اكزكلنب فن مذا 

 اكلوع كف اكعقود ضرورنب وكمكب تدا ألف اكبوقنت فنل كفروض عكن طرفن اكعقد ثنف كئ نلفذ اكغرض اكذي  

   .  بوجئل اككبعئقداف كف إاراكل

  اككبعكؽ ككشروط اكعئكب ككعكؿ75/31كقد بعرضت أثقئـ األكر رقـ : الفسخ الهسبق لعقد االحتراف- 2.1

 اككبعكؽ 90/11 اككبعكؽ ائكعالقئت اكفردنب ككعكؿ بـ إكغئؤمكئ اكوتب اكقئلوف رقـ 82/06فن اكقطئع اكجئص، واكقئلوف 
»  اكبن ببقكـ عف اكفحث 75/31 كف األكر 32 كف اككئدة 02اكحأكب فحث عقد اكعكؿ اككثدد اككدة ثنث بلص اكفقرة 

بلقطع عالقب اكعكؿ ضكف شروط مذا األكر عكن إةر فحث عقد اكعكؿ اكبئكن، كجطأ جطنر أو كجطأ تحنـ واقع كف 
 اكبن بلص عكن ثئالت البمئء عالقب اكعكؿ من 82/06 كف اكقئلوف 68وكئ تئء فن اككئدة .«صئثب اكعكؿ أو بئاعل

 كف عالقئت اكعكؿ إكن اكفحث قثئكب كف ثئالت البمئء عقد 90/11اكفحث اكقئلولن كعقد اكعكؿ، انلكئ كـ نبعرض اكقئلوف 
بلبمن عالقب »  اكبن بلص90/11 كف اكقئلوف 66اكعكؿ اؿ اّنف طرؽ البمئء عقد اكعكؿ اصفب عئكب ضكف اككئدة 

اكعكؿ فن اكثئالت اكبئكنب، القضئء أتؿ عقد اكعكؿ ائككدة اككثددة أو احاب قوة قئمرة أو كجطأ تحنـ أو ائإلرادة اككلفردة 
، وائكبئكن فإف فحث عقد اكعكؿ اككثدد اككدة نجضع إكن بشرنعئت اكعكؿ «ألثد اكتئلانف، أو ائالبفئؽ انف اككبعئقدنف

كن كئ تئءت ال األثقئـ واالتبمئدات اكقضئئنب كف تمب أجرى  .             اكحئاقب واكقئلوف اككدلن كف تمب وا 

قد نثوؿ دوف بلفنذ اكعقد اعض اكوقئئع اكبن بطرأ فبلقضن : االت فسخ عقد احتراف العب كرة القدم ح-2
عقد اثبراؼ العب قرة اكقدـ اصفبل عقد عكؿ كثدد  اكعالقئت اكبن وّكدمئ كئ أرادل اككبعئقداف كلمئ وائكبئكن فإف الثالؿ
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اككدة نقوف وفؽ قواعد عئكب كوتود قوة قئمرة أو كجطأ تحنـ أو ائالبفئؽ انف اككبعئقدنف أو ائإلرادة اككلفردة ألثد طرفن 
اكعقد، ومذا كئ مدؼ إكنل اككشرع كضكئف احبقرار وةائت اكعالقب اكعقدنب اككؤقبب ثبن ثكوؿ األتؿ اككبفؽ عكنل بثقنقئ 

. ككصكثب اككبعئقدنف، وائكبئكن حلبلئوؿ ثئالت فحث عقد اثبراؼ العب قرة اكقدـ واككبكةكب فن كئ نكن

 اكعلن. ومن قؿ ثئدث جئرتن عف اكشنء، ال نكقف بوقعل وال نكقف دفعل كطكقئ: حالة القوة القاٌرة-1.2

أجر من قؿ ثئدث طئرئ جئرج عف إرادة اككبعئقدنف، وكلل بقوف اكقوة اكقئمرة حاب فن عدـ احبكرار اكعالقب اكبعئقدنب 
وكف انف األكةكب اكبن ببحاب فن فحث اكعقد . ثبن نثنف األتؿ اككبفؽ عكنل، وائكبئكن نبـ فحث اكعقد اككاـر انف اكطرفنف

 .إكث...فن مذل اكثئكب من وفئة اكالعب أو إفالس اكلئدي

  اكجطأ اكتحنـ األل«هازو» قحاب كف أحائب فحث اكعقد، كقد عّرؼ األحبئذ: حالة الخطأ الجسٓم-2.2

ذكؾ االلثراؼ فن اكحكوؾ عكن لثو ال نربقال اإللحئف اكنقظ كو ألل وتد فن ذات اكظروؼ اكجئرتنب اكبن بواتل فنمئ »
 .«اكشجص اككربقب اكجطأ

علصر اكبعدي واإلحلئد، إف كفمـو اكجطأ فن  (لوعنف أو علصرنف)ثئوؿ اكبوفنؽ انف اكجطأنف « السىٍوري »أكئ األحبئذ
ذكؾ اكبصرؼ اكذي نكثؽ جحئئر وأضرار اكصئكث أصثئب اكعكؿ أو اككبكقئبمـ »عالقئت اكعكؿ نجبكؼ لوعئ كئ إذ مو 

كئ كغرض اككثئفظب  ال بحكث ائحبكرار اكرااطب اكعقدنب إكن ثنف األتؿ اككبفؽ انف طرفن اكعقد إكئ كجطورة اكبصرؼ وا 
. «عكن اكلظئـ واالحبقرار فن كقئف اكعكؿ

فنبانف كف جالؿ األثقئـ اكقضئئنب أف اكجطأ اكتحنـ اككربقب كف طرؼ أثد اككبعئقدنف نبتحد فن إجالكل ائكبزاكئبل 
اكبعئقدنب، فئكفحث مو اكتزاء اكذي نربال اكقئلوف عكن اكعئكؿ عف عدـ بلفنذل الكبزاكئبل اكبعئقدنب كنبكقف اككحبجدـ كف 

اكبثكؿ مو أنضئ كف بلفنذ االكبزاـ اككبربب عكنل فن كئ إذا كـ نشأ االحبكرار فن اكعقد، وعكن مذا األحئس نكقف ككلئدي 
إذ ال نكتأ . اكرنئضن اككحبجدـ فحث عقد اكعكؿ اككثدد اككدة إذا أجؿ اكالعب فن بلفنذ اكبزاكئبل واكبن بشقؿ جطأ تحنـ

فن عقد اكعكؿ إكن اكقضئء ككثقـ ائكفحث، اؿ نقع فحجل عئدة اإرادة أثد اككبعئقدنف فإذا وافؽ اككبعئقد األجر امذا اإلتراء 
ال ابتل اككبضرر كف مذا اإلتراء إكن اكقضئء كطئكائ ابعونضل عف إلمئء اكعقد قاؿ ثكوؿ  وقع اكفحث انف اككبعئقدنف وا 

 عاد اكرزاؽ  .).أتكل واذكؾ بقوف رقئاب اكقئضن الثقب عكن اكفحث وكنس حئاقب قكئ مو اكشأف فن اكعقود األجرى
  (.2000اكحلموري،

كزاكنب اكعقد :حالة االتفاق بٓن الهتعاقدٓن- 3.2 إذ نعبار اكعقد كف . إف أوؿ كائدئ اكبعئقد كادأ حكطئف اإلرادة وا 
ذا قئف اكقئلوف قد أعطن أمكنب قارى ككرثكب بقونف . أمـ كصئدر االكبزاكئت اكبن براط اكفرد فن كعئككبل كع غنرل وا 

 اكعقد فحث فإف .اكعقد، فإف علئنبل ابلفنذل ال بقؿ علئنبل ابقونلل ألف األصؿ فن إاراـ اكعقود مو اكحعن إكن بلفنذمئ
 إال أف اككشرع فن اككئدة اكرنئضنب وائكبثدند فن كعاب قرة رتعن، اأةر آةئرمئ قؿ زواؿ و اكبعئقدنب ككرااطب اكثؿ مو



 

- 54 - 

ثفئظئ عكن احبقرار اككعئكالت انف , اكقدـ قد وضع ضوااط قئلولنب بكلع طئكب اكفحث كف اكبعحؼ فن احبعكئؿ ثقل
نلبمن اكعقد انف اكالعب اككثبرؼ ولئدنل علد البمئء كدة اكعقد أو ائالبفئؽ  قكئ.األطراؼ اككبعئقدة فن مذا اككتئؿ

ونتب أف نوقع اكرئنس أو لئئال أو اكقئبب , اككبائدؿ انف اكطرفنف، ونتوز فحث اكعقد فن أي وقت اكوافقب اكطرفنف 
نتوز  عئكئ، (18)اكعئـ أو اكقئبب اكعئـ اككحئعد واكالعب أو وكن أكرل إذا قئف اكالعب بثت حف اكةكئلنب عشر

نوكئ اعد آجر كائراة رحكنب  (15)كالعب كبفرغ أف نلمن عقدل عكن أحئس حاب وتنل فن غضوف جكحب عشر 
كككوحـ عف طرنؽ إشعئر كوتل إكن اكلئدي ارحئكب كضكولب اكوصوؿ كع اإلعالـ ائكاكوغ، ونتوز ككطرفنف االبفئؽ 

وادفع . عكن شرط بحرنثن، ككئ نحكث كالعب اإلمئء اكعقد كف طرؼ واثد، ادفع بعونض بعئقدي ةئات ككلئدي
قئكؿ اككاكغ اككبفؽ عكنل أو إنداعل ائالبثئدنب اكرنئضنب كقرة اكقدـ نأذف كالعب أف نبجكص كف تئلب واثد كف عقد 
عككل، وفن ثئكب رفض اكلئدي اكثصوؿ عكن اكبعونض اككبفؽ عكنل، نكقف كالعب إنداع اككاكغ اإلتكئكن ككبعونض 

كدى االبثئدنب اكرنئضنب كقرة اكقدـ، ونوافؽ اكطرفئف عكن أثقئـ وشروط بطانؽ اكشرط اكبحرنثن وفقئ البفئقئبمـ 
   (.2000 عاد اكرزاؽ اكحلموري،.)اكجطنب

 فن اكعقود اكككزكب ككتئلانف إذا كـ نوؼ اثد اكعئقدنف اكئ وتب عكنل :اإلرادة الهىفردة ألحد طرفْ العقدحالة - 4.2
ائكعقد تئز ككعئقد اهجر اعد اإلعذار إف نطكب اكفحث كع اكبعونض إف قئف كل كقبضن عكن ألل نتوز كككثقكب أف 
بلظر اككدنف إكن أتؿ، قكئ نتوز كمئ أف برفض طكب اكفحث إذا قئف كئ كـ نوؼ ال اككدنف قكناًل ائكلحاب كالكبزاـ فن 

أو اثقـ اكقئلوف علدكئ نلص اكقئلوف صراثًب عكن ثؽ أثد أطراؼ اكعقد اإلمئئل كف طرفل وثدل دوف رضئ  (تككبل
:اكطرؼ اهجر أو كوافقبل وكلمئ عكن حانؿ اككةئؿ اكثئالت اهبنب  

كككوقؿ )كدلن اكبن تئء فنمئ اهبن  (947)كف اككئدة  (1)إلمئء اككوقؿ كعقد اكوقئكب عكن وفؽ كئ تئء فن اكفقرة .1
أف نعزؿ اكوقنؿ أو أف نقند كف وقئكبل وككوقنؿ أف نعزؿ لفحل، وال عارة اأي ابفئؽ نجئكؼ ذكؾ، كقف إذا بعكؽ 

.(ائكوقئكب ثؽ اكغنر، فال نتوز اكعزؿ أو اكبقند دوف رضئء مذا اكغنر   
نتوز كككعنر أف )كدلن اكبن تئء فنمئ اهبن  (862)علد طكب اككعنر إلمئء عقد اإلعئرة وعكن وفؽ ثقـ اككئدة .2

:نطكب إلمئء اإلعئرة فن األثواؿ اهبنب  

.إذا عرضت كل ثئتب عئتكب ككشنء كـ بقف كبوقعب–  أ   

.إذا حئء اككحبعنر احبعكئؿ اكشنء أو قصر فن االثبنئط اكواتب كككثئفظب عكنل–  ب   

إذا عحر اككحبعنر اعد العقئد اإلعئرة، أو قئف كعحرًا قاؿ ذكؾ وكقف اككعنر كـ نعكـ اإعحئرل إال اعد أف –  ج 
.(العقدت اإلعئرة  

لكئ فقط إجطئرل وعكن . 3 كرب اكعكؿ إلمئء عقد اكعكؿ كع اكعئكؿ أةلئء فبرة اكبتراب دوف اكضرورة ككوافقب اكعئكؿ وا 
كصئثب ) اكبن تئء فنمئ اهبن   2015 كحلب 37كف قئلوف اكعكؿ رقـ  (37)وفؽ لص اكفقرة اكةئكةب كف اككئدة 
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اكعكؿ إلمئء اكعقد جالؿ كدة اكبتراب إذا بانف عدـ صالثنب اكعئكؿ ألداء اكعكؿ شرنطب أف نجطر اكعئكؿ اذكؾ قاؿ 
(.حاعب أنئـ فن األقؿ كف بئرنث إلمئء اكعقد (7)  
ككعئكؿ أف نلمن عقد اكعكؿ اإرادبل علدكئ نحبقنؿ كف اكعكؿ وعكن وفؽ ثقـ اكالد ثحب اكفقرة األوكن كف اككئدة . 4
نلبمن عقد اكعكؿ فن اكثئكب اهبنب احبقئكب اكعئكؿ شرط أف نوتل » كف قئلوف اكعكؿ اكبن تئء فنمئ اهبن  (43)

ةالةنف نوكئ فن األقؿ كف إلمئء اكعقد فإذا برؾ اكعئكؿ اكعكؿ ادوف بوتنل  ( 30 )إجطئرا إكن صئثب اكعكؿ قاؿ 
 تر كدة اإللذار أاإلجطئر أو قاؿ البمئء اككدة اككلصوص عكنمئ فن اكعقد ندفع بعونضئ إكن صئثب اكعكؿ نعئدؿ 

(.2018قئحـ،  ثحف كثكد) .«...أو اككباقن كلمئ  
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(. FAF)واككوائث اكعئكب ككفدراكنب اكتزائرنب كقرة اكقدـ (FIFA)اككوائث اكفندراكنب اكدوكنب كقرة اكقدـ  -

 واككبعكؽ ،2000 كحلب أقبوار 5اككوافؽ 1421 عكـ رتب 7 فن اككؤرخ 178-2000 رقـ اكبلفنذي اككرحوـ -
 .اكعئكن اككحبوى وفرؽ اكلجاب كرنئضن األحئحن اكقئلوف ابثدند


